
 
 

 

 

Didelė sėkmė susideda iš daugelio mažų pergalių. Gal ir pajūryje surastas mūsų mažas Takelis bus 

maža pergalė didžiosios sėkmės kelyje. 

 

 

ODĖ „Surasti naują Takelį – tai MČTAU turistų sėkmė“ 

 

Kodėl į Šventąją atkeliavom? 

Kodėl Palangą iškeitėm į šį Takelį? 

Gal todėl, kad dekanė Teodora kvietė visus 

Būti savimi ir surasti iš naujo šį Lietuvos kampelį. 

 

Atvažiavus į Šventąją, „Energetike“ mus pasitiko Delfinas. 

Delfinas, sugavęs Saulę, sveikino mus. 

Sugavo Saulę, kad ji nepasislėptų saulėlydy, 

Kad ji šildytų, šviestų ir Laimę neštų mums visiems. 

 

Delfinas sau į pagalbą pakvietė kitus. 

Čia mus sveikino „Inkaras”, „Muzika”, „Žalčio pasaka”, 

„Vėtrungė”, „Baltų pynė”… 

32 pasveikinimus gavo mūsų komanda. 

 

Tai tiek skulptūrų Delfino kieme. 

Visos jos ypatingos nuo 2005-ųjų metų. 

Formuojamos žmonių iš įvairių šalių: 

JAV, Naujosios Zelandijos, Baltarusijos, Rusijos, 

Latvijos, Prancūzijos, Austrijos ir Lietuvos. 

 

O kur tas Takelis – kur turime naujo ieškoti? 

O jis veda į žemaičių Alką, čia galime daug sužinoti. 

Alka susieta su Saule, Mėnuliu ir Žeme. 

Čia randame ir Observatoriją, 

Čia tiriami žemės reiškiniai ir žmogaus kultūra. 

 

Čia išgirdome Teodoros pasakojimus 

Apie mitologinius Dievus. 

Svarbiausias Perkūnas, kuris neturi šeimos. 

Dėl savo rūstumo neturi ir žmonos. 

 

Pasirinktas Takelis nukreipia mus į Beždžionių tiltą, 

Per kurį eidamas treniruoji savo pusiausvyrą. 

Baigdamas eiti, svarstai, ar dar nepatekai į Šventosios upę. 

Tai mūsų visų nuostabai prie jūros ir upę suradai. 



 

Šventosios upė mus sveikino 

Kartu su gulbinais ir antinais. 

Žydėjo lugnės ir kiti augalai, 

O upė buvo mėlyna – tokia mėlyna, 

Kad nepamirši dar ilgai. 

 

O vėliau Takelis vedė pasisveikinti 

Su Šventosios prieplaukos molu. 

Čia ėjom po vieną – ir žingsnius matavom, 

Savo saugumą ir elgseną treniravom. 

 

Takelis vedė į Baikerių stovyklą, 

Žavėjomės motociklų grožiu, estrada ir muzika, 

Kuri grojo visiems – dideliems ir mažiems, 

Kviesdama į atidarymą ir motociklų paradą. 

 

Toliau mūsų pasirinktasis Takelis vedė į jūrą. 

Eidami Ošupio taku pamatėme nuostabią Baltiją. 

Eidami juo toliau, sutikome „Aušros“ poilsiavietę, 

O ten sveikino mus gražuolė skulptūra „Baltijos aušra”. 

 

Šis atrastas Takelis gydė ne tik mūsų kūną, bet ir sielą. 

Šv. Mišios – Šventosios šv. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje – 

Visi sekmadienį šventai pasitikti norėjom, 

Kurioje mums buvo tikra atgaiva – ir visi suėjom. 

Bažnyčia gan nauja – 2014-ais atidaryta. 

Altorius – tai mūsų Žemei Marijos palaima. 

O mes, kunigo žodžiais, „Atėjom į Žemę,  

Kad išmoktume mylėti ir su Dievuliu būtume visada.” 

 

Kad išmoktume mylėti be atsako. 

Ir dar daug žodžių „Meilei” skirtų, 

Ir pamokslą baigė „Aš mylėjau Tave, Tau nežinant”, 

O mes sutartinai, atsisveikindami tarėm 

„Tau nežinant Tave aš myliu”. 

 

Šioj stovykloj ir universiada aidėjo, 

Vieni vadino respublikine, kiti tarptautine, 

Daugybė rungčių ir teisėjų savų, 

Tik dalyvių ne visur parengtų. 

 

Inventorių, protokolus ir eigą parengti reikėjo. 

Ne vieną naktį Vytautui galvą skaudėjo. 

Ne tik dalyvauti, bet ir rezultatai svarbu. 

Reikės vykt į Mažeikius – respublikinė šventė bus – 

Norėsim rezultatų savo fakulteto garbei gerų. 

 

Išliks atminty ir žygiai. 

Po 12 kilometrų per dieną. 

O mankštos! Sveikatinimo mankštos! 

Atvykus Gediminui iš Druskininkų, 

Išmonės prasidėjo, tai pratimai ausims, akims ir kūnui 

Ir dar masažai sveikatinimo centre – 

Tai didelis atradimas šitam Takelyje. 

 

 



Liks atninty ir renginiai Lietuvos 

Valstybės 100 – mečiui skirti. 

Ir ekskursijos 20 kilometrų spinduliu. 

Visi šie ieškojimai svarbūs kiekvienam. 

 

Ruošėme pasakojimą, ar eiles. 

Kalbėjome apie tai, ką įdomaus patyrėme 

Tame naujame Takely. 

Kaip atsinaujinome ir sėkmę radome 

Šiame praeityje garsiame Šventosios uoste. 

 

Dr. doc. Vanda Mikoliūnienė,  

Aktyvaus poilsio stovyklos dalyvė 


