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Aktualijos

Janina Navickaitė

Plungės keliautojų klubas „Terra incognita" kiekvienais metais dviračiais važiuoja į šv.
Antano atlaidus Pakutuvėnuose. Tik šįsyk prie žygio prisidėjo mokytojos Almos Šakienės iš
Senamiesčio vidurinės mokyklos prie Plungės viešosios bibliotekos pernai suburtas sveikos
gyvensenos klubas AVE VITA. Prieš trejetą metų žygyje dalyvavęs garbaus amžiaus
plungiškis Vincas Toleikis keliautojams sukūrė „Dviratininkų himno" žodžius. Trūksta tiktai
muzikos - važiuotų visi dainuodami ir skleisdami sveiko bei judraus gyvenimo idėjas
plungiškiams, kuriuos taip sunku prikalbinti įdomiems žygiams. Jei ne veikliosios mokytojos
Alma Šakienė bei Ilona Vaitiekutė iš Akademiko A.Jucio pagrindinės mokyklos, organizatoriai
liktų „ant ledo".
Šių  metų  žygyje  ypač  gausiai  dalyvavo  I.  Vaitiekutės  vadovaujamo  Akademiko  A.Jucio  pagrindinės
mokyklos jaunųjų turistų klubo „Šimtakojis" dviratininkai. Ne tik dėl to, kad pademonstruotų šalmus ar
liemenes, kuriuos laimėjo UAB „If draudimas" skelbtame konkurse.
Dviratininkai birželio 15-osios rytą rinkosi Plungės viešosios bibliotekos kieme, ir kolona pajudėjo Prūsalių
link, kur turėjo  prisijungti  dar dvi „Šimtakojo" narės. Viena jų, Jūratė Griguolaitė, jau buvo atmynusi
šešetą kilometrų iš namų į Prūsalius. Mažumėlę pailsėjus, atsigaivinus ledais Stonaičiuose, dviratininkams
netrukus teko bristi per Miniją. Nenorintieji bristi ir šlapti kojų pasinaudojo neseniai nutiestu tilteliu per
upę. Netrukus įriedėję į pernai baigtą asfaltuoti Karklėnų plentą, dviratininkai trumpam atsikvėpė, kol vėl,
pasukę  Pakutuvėnų  link,  paniro  dulkių  tumuluose, kuriuos  kėlė  į  atlaidus  skubančių  mašinų  virtinės.
Išvydę ant kalvelės tris pranciškonų suręstus medinius kryžius, žygeiviai apsidžiaugė beveik sėkmingai
pasiekę tikslą - Pakutuvėnus.
Keliautojus stebino maldininkų gausa. Jie netilpo bažnyčioje, todėl šv. Mišių klausėsi su dešimtimis kitų
atvykusiųjų šventoriuje, ant žolės. Lauktuvėms namo jaunimas prisipirko moterėlių suraitytų saldainių. Po
atlaidų  vaišinosi  pranciškonų  virta  žirnių  koše,  ant  laužo  kepė  dešreles  ir  apžiūrėjo  Pakutuvėnų
bendruomenės valdas.
Šalmais ir žaliomis liemenėmis vilkintys dviratininkai ypač traukė į atlaidus susirinkusiųjų dėmesį. O juk
vieni patys nedrįso per Plungę su tom salotinėm liemenėm riedėti. Tiktai bibliotekos kiemelyje prieš pat
žygį išsitraukė iš kuprinių.
Vakarėjant visi sėkmingai sugrįžo į Plungę.
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