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Vadas
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2. ŽYGELIAI
ŽYGELIS SMALININKŲ PELKĖSE (2006.12.02 — 2006.12.03)
Vieta: Smalininkų apylinkės.
Laikas: 2006.12.02 — 2006.12.03
Dalyviai: Tomas Kukis, Jonas Miklovis (Pagelba), Gintarė.
Foto: http://www.azuolas.org/users/pagelba/smalininkai2006/
Žygeiviai gyvi ir sveiki ir beveik nesušlapę...
Savaitgalį aplankėme Smalininkus, ąžuolų alėją, vandens matavimo stotį. Toliau per miškus ir
balas brovėmės Gličio ežero kryptim, kartais peršokdami Šventosios upelį kur kadaise net 671
metus buvo Ordino — Lietuvos valstybės sienos atkarpa. Taip žingsniuojant netikėtai priėjome ...
hmm saulės galaktikos ofisą.
Čia kur buvęs kur nebuvęs pasirodė ir pats galaktikos vadas, visas žilais plaukais ir dar žilesne
barzda apžėlęs.
Senolis kadaise pats keliavo. O dabar priklauso kažkokiai sektai, kuri sveiko gyvenimo išminties
semiasi Sibiro glūdumose. Šiuo metu senolis raganauja ant Šventosios upelio kranto ir savo anūką
moko gyventi pagal saulės ženklus.
Kiek pasišnekučiavę, eilinį kartą mėginom skleisti ąžuolo reklaminę propagandą ir net bandėm
barzdylą pakviesti į gruodžio 12 d. filmų peržiūrą. Tačiau seniokas nukreipė šneką :) Apskritai,
žilabarzdis pasirodė labai uždaras, apie savo sodybėlę šnekėjo labai paviršutiniškai, prašė apie jį
plačiai neskelbti. Draugiškai atsisveikinę, traukėm toliau.
Taip mums einant saulės šviesą miške pakeitė mėnulio pilnaties blausa. Kadangi jau visi buvo
prisėmę klumpes rusvo pelkių skystimo, stovėdami ant kalvelės, vienbalsiai nutarėm įkurti čia
stovyklavietę nes, paėjus kiek giliau, tokio sauso šanso gali daugiau ir nebūti. Prie laužo vakarojom
ilgai. Prasidėjus gruodžio 3 d. rytui, sugulėm į samanotą 1000 žvaigždučių patalą naiviai tikėdami,
kad atsikelsime anksti.
Kadangi sekmadienio rytą prasapnavom miegmaišiuose, teko paskubomis koreguoti planą ir kuo
greičiau krapštytis iš pelkės į trasą, taip ir neparagavus visų pelkės teikiamų gardumynų.
Tranzuodami, pakelėje radome televizorių, tad suspėjome pažiūrėti pramogų show laidą “Kelias į
pelkes”.
Tai tiek trumpai apie savaitgalio klajones. Išsamiau trečiadienį per susirinkimą ir
bendražygeivių atsiliepimuose.
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SAUSIO 13-OSIOS TRADICINIS PLAUKIMAS (2007.01.13 — 2007.01.14)
Vieta: Akmenos upė.
Laikas: 2007.01.13 — 2007.01.14
Dalyvai: Darius Styra, Paulius Dambrauskas (Pauliux), Saulius ir Rasa Šakarviai, Dovilė
Naruškevičiūtė, Jonas Miklovis (Pagelba), Laura Blėdaitė, Vaidas Bernotas.
Foto: http://gallery.azuolas.org/akmena-06-01-13
Žygelio skelbimas: „sausio 13—14 dienomis žygeivių klubas Ąžuolas organizuoja plaukimą baidarėmis
Akmenos upe — kovoms už Lietuvos nepriklausomybę — sausio 13-ąjai atminti.
Programoje: irklavimas baidarėmis Akmenos upe, naktinės stovyklavietės vietoje bus užkurtas laužas
žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę atmini/pagerbti“.

Sausio 13-os rytas išaušo vėjuotas ir lietingas. Atrodė, kad pati gamta gedėjo žuvusiųjų už
Lietuvos nepriklausomybę. KTU žygeivių klubo “Ąžuolas” nariai visada stengiasi paminėti Lietuvos
valstybei svarbius įvykius. Tad ir šį kartą susirinko baidarėmis plaukiančių žmonių komanda,
pasiryžusi susirungti su nerimstančia ir vagoje neišsitenkančia Akmena. Ši upė yra II-os
sudėtingumo kategorijos, upė tikrai turinti charakterį. Jos vandens lygis ir nuotėkis labai svyruoja,
dugnas nuklotas gausybe akmenų, dėl kurių ir kilo upės pavadinimas. Akmena vinguriuoja it žaltys,
rėva keičia rėvą, tad irkluoti nėra lengva...
Savo simbolinę kelionę pradėjome prie greitkelio Vilnius—Klaipėda esančioje upės dalyje.
Nusileidę išvydome pavasariškai nusiteikusią upę, trykštančia gyvybės purslais. Dangus nuolat
niaukstėsi ir negailėdamas dalino lietų, jam talkino ir žvarbus vėjas. Pasiruošėme baidares ir
pastebėjome, kad iš jų susidarė trispalvė vėliava. Plaukė geltonos, žalia ir raudondugnė baidarės.
Pastaroji apvirto daugiausia karų, tarsi tam, kad nuolat sudarytume trispalvę. Tik prasidėjus
plaukimui apsivertė viena iš baidarių taip atidarydama virtimų sezoną. Irkluodami galėjom grožėtis
rudeniškai pavasariškais ir toli gražu ne žiemiškais vaizdais. Praplaukėme kelis slėnius, Vedrių,
Indijos piliakalnius, miškus ir miškelius...
Pradėjus temti teko ieškoti vietos nakvynei. Įsikūrėme netoli Senojo Obelyno gyvenvietės
kaip tikri čigonai:pasistatėm palapines, tarp medžių nutiesėm virves ir sukabinom šlapius
drabužius. Iš vietinių gyventojų gautų malkų sukūrėm laužą, prie kurio susėdę, tylos minute
paminėjom žuvusiuosius už Lietuvą. Jiems skyrėme ir vakaro metu skambėjusias dainas.
Išaušęs sekmadienio rytas nežadėjo nieko gero. Vėl lijo, upė pakilo, srovė padidėjo. Kuo
greičiau susidėję daiktus-išplaukėme. Plaukėm neilgai. Eilinį kartą išvirtus raudondugnei baidarei,
ties vienu iš tiltų, plaukimas baigėsi. Taip KTU Ąžuolo nariai paminėjo sausio 13 dieną.

Dovilė N.

PARTIZANIŠKAS ŽYGELIS DZŪKIJOJE (2007.01.20 — 2007.01.21)
Vieta: Dzūkijos miškai.
Laikas: 2007.01.20 — 2007.01.21
Dalyviai: Darius Styra, Agnė Matonytė, Vilma Blėdaitė, Aurimas Pranskevičius, naujokė Irma.
Žygelio skelbimas: „savaitgalį — žygelis Dzūkijoje “Partizanų takais”. Išžygiuojam nuo Merkinės
sankryžos 2007.01.20 šeštadienį 10:15. Kas netranzuoja ar kaip kitaip nevažiuoja — 7:45 autobusu stotyje
renkasi ir iki sankryžos autobusu rieda.
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Aplankysim žemines, net pabandysim nakvot vienoje iš jų. Grįžtam sekmadienį traukinuku iš
Zervynų/Marcinkonių gel. stoties per Lentvarį į Kauną/Vilnių.“

Sveiki!
Žygelis įvyko — buvo liux. Kas į vietą važiavo autobusu, kas tranzavo. Trazuotojams iš Kauno
sustojo ir iki Prienų pavežė įdomus žmogelis, kai sužinojo kur važiuojam — sakė jis buvęs partizanų
ryšininkas. Važiavusieji autobusu į sutartą vietą atvyko anksčiau, todėl aplankė Merkinės piliakalnį
ir su tranzuotojais susitiko ten, kur per Merkį eina tiltas į Druskininkus. Šiek tiek pažygiavę
stojom, nusiėmėm kuprines su miegmaišiais, palapinėm, paklotukais ir kt. inventorium, pietavom.
Visų suplanuotų vietų neaplankėm. Iki pirmo tikslo — Kasčiūnų kaimo žygiavom palei Merkio
upę — tai prie jos priartėdami, tai nutoldami. Ėjom aukštu šlaitu, o apačioje iš vagos išlipęs tekšojo
Merkys. Iš šios vietos pamatėm didžiulį pusiasalį. Pasiekę Kasčiunų kaimą pradėjom ieškoti Juozo
Jakavonio-Tigro, buvusio partizanų ryšininko. Ilgai ieškot netruko.
Pats Tigras, jau einantis 9-tą desimtmetį, dar turi daug energijos. Parodė savo kieme esančią
žeminę, papasakojo, apie tuos laikus. Pokario metais dvidešimtmečiui jaunuoliui buvo lemta būti
Pietų Lietuvos partizanų vadų — Juozo Vitkaus–Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko–Vanago
ryšininku, o jo tėvų sodyboje buvo įrengtas bunkeris — partizanų vadavietė. Čia buvo įrengta
spaustuvėlė, rengiami ir spausdinami štabo dokumentai, leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis
„Laisvės varpas“. Enkavėdistų suimtas J. Jakavonis buvo žiauriai kankinamas Merkinėje ir
Varėnoje, nuteistas 15 metų lagerio ir tremties, buvo išvežtas į Kolymos rūdynus. Netekęs
sveikatos po trylikos metų sugrįžo į Lietuvą. J. Jakavonis, vienintelis gyvas likęs partizanas, dirbęs
ryšininku legendiniams Pietų Lietuvos partizanų vadams A.Ramanauskui-Vanagui ir J.VitkuiKazimieraičiui. Apie tuos laikus jis parašęs savo prisiminimų knygą "Šalia mirties". Paklausėm kur
artimiausias tiltukas ir nužygiavom link jo link Virsurodukio žeminės.
Pasiekus Virsrodukį pradėjo temti. Buvo mažai šansų rasti Virsurodukio žeminę, tačiau
nepraradom vilties ir ją suradom. Buvo suplanuota nakvoti joje. Ten yra mediniai gultai, krosnelė
pasišildyt žeminei, bei išsivirt maistui, tarp gultų stalas. Įėjimas į žeminę — ne toks kaip senais
laikas. Dabar ten padarytos plačios durys, išmūrinti laiptukai. Žeminėje nenakvojom — žygeivės
pabūgo žuvusių partizanu vėlių, kurios neva vaidensis naktį. Palapinę pastatėm prie netoli tekančio
upelio. Sukūrėm laužą, pastatėm palapines. Pradėjo snigti, po kiek laiko viskas aplink buvo balta.
Suvalgę grikių košę, išgėrėm arbatą ir sulindom į baltą palapinę. Prieš miegą perskaitėm surinktą
medžiagą apie žygio vietas.
Ryte sniegas buvo ištirpęs, atšilo. Pusryčiai ir rytinis krapštymasis užtruko, pajudėjom link
Marcinkonių. Turėjom žygiuot sparčiai — kad nepavėluotume į paskutinį traukinį. Sušilę, raudonais
žandais atlėkėm iki Marcinkonių geležinkelio stoties likus kelioms minutėms iki traukiniui
išvažiuojat. Spėjom.

Styra

GIRIONYS, ŽIEGŽDRIAI...ARBA KAI NESISEKA TRANZUOTI (2007.01.20 —
2007.01.21)
Vieta: Girionys, Žiegždriai
Laikas: 2007.01.20 — 2007.01.21
Dalyviai: Andrius Brundza, Dovilė Naruškevičiūtė.
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VARŽTAS ŠVOGERIŲ KRAŠTE (2007.01.27 — 2007.01.28)
Vieta: kažkur prie Vištyčio ežero
Laikas: 2007.01.27 — 2007.01.28
Dalyviai: Andrius Brundza, Dovilė Naruškevičiūtė, Mindaugas Kudirka, Marius ir Jūratė
Rumpiai, Saulius Lipinskas, Dovilė Bertašiūtė, Vilma Blėdaitė, Daiva Dičkutė, Aurimas Uleckas,
Lukas Krupavičius, Dovilė Dimindavičiūtė (Do), Vaidotas ir Simona Pečkiai.
Foto: Jūratė (Marumienė).
Taigi Mindaugas sulaukė sniego, nusprendė nebetemti gumos ir pagaliau sukviesti visus į
didingą Varžtą „švogerių krašte“. Pusė dalyvių buvo supakuoti į autobusiuką dar penktadienį ir
išgabenti paties Mindaugo į trijų valstybių pasienį. Kaip jie leido laiką, nežinau, tegu patys pasakoja.
Na, o aš penktadienį ieškojau transporto. Po pietų netyčia susitikau su Vaidotu pas Gintarių.
Ten ir išsiklausinėjau žygio smulkmenas. Kažkaip pastaruoju metu detalius planus žygiams tik
Albertas pateikia.
Vaidotas man pasiūlė kreiptis į Marumą, girdi jie tik dviese važiuoja. Taip ir padariau.
Susitarėme susitikti prie stoties 8.00.
Tačiau Marumas su Jūrate vakare gerokai užtruko besiruošdami. Pasiuntė žinutę, kad paims
mane iš namų, nes vėluos, net skambino iš ryto. Tačiau mano telefonas, nori skamba, nori ne. Aš jo
neapžiūrėjau, atsikėliau ryte prieš septynias, už daiktų, ir tik išlipus iš troleibuso pamačiau žinutę.
Ką gi, pasiskambinau, susitarėm, kad aš pavažiuosiu iki Panemunės šilo ir ten susitiksime.
Kai pagaliau susirinkome į vieną daiktą, jau buvo beveik devynios ryto. O tik privažiavus
Rokelius, Marumas panoro šio bei to nusipirkti degalinėje ir tada pamatė, kad neturi piniginės ir
dokumentų. Teko grįžti į Girionis.
Girionyse privažiavimas prie namų bei aikštelė buvo vieno ledo. Ir dar nuokalnė. Mašina važiavo
lėtai, tačiau kai prireikė — sustoti atsisakė. Taip ir slydom visi trys sakydami: „aaaaa“, ir
matydami, kaip artėjame prie kažkokios "audinės" buferio. Tačiau vis dėlto, likus kokiam
milimetrui, sustojome.
Iš Kauno išvažiavome jau pasibaisėtinai vėlai. Perspėjome Vaidotą, kuris jau buvo vietoje, kad
užtrukom. Tačiau kitas šeštadienį važiavęs ekipažas irgi susivėlino, mes su jais susitikome jau ant
žvyrkelio, vedančio į Pavištyčio kaimą.
Sniego buvo nemažai. Užvažiuot iki trobos mašinytėms nepavyko. Sustatė ant kito kalniuko
kaime. Užtrukom kokį pusvalandį kol susitvarkėm daiktus. Čia paaiškėjo, kad Andrius išsisuko
nykštį, šliuožti slidėmis nebegali. Jis nusprendė eit pėsčiomis.
Pajudėjome pietų pusėn. Ne ką nušliuožę, sustojom palaukt atsilikusių. Čia kilo diskusija dėl
Andriaus nešamų puodų. Atrodė, kad jam bus sunku spėt iš paskos. O be puodų žiemą gyvenimo
kokybė prastėja. Mes su Jūrate, ūkiškos moteriškės, zyzėm, kad kas nors tuos puodus paimtų iš
„ligonio“. Na, bet galiausiai susirinkom visi, ir Mindaugas nuvedė tolyn link piliakalnio. Iš tiesų
judėjom itin lėtai, su stabtelėjimais prie kiekvieno geresnio kalniuko. Oras iš pradžių buvo giedras,
paskui labai permainingas – kruša, pūga, vėjo gūsiai, tai apsiniaukę, tai saulėta.
Prie piliakalnio pavalgėm pietus. Aišku, išsirinkom laiko tarpą su pačiu bjauriausiu oru, kai pūtė
itin stiprus vėjas ir sniegas lipino akis. Aš buvau patiesus savo žyginę staltiesę iš plonos ceratos.
Šaltis ją paveikė taip, kad kai paskui ją papurčiau, tai ir suplyšo į skivytus. Va tau pigus šlamštas iš
„Senukų“.
Toliau keliavome pamažu artėjami prie Vištyčio ežero. Planas buvo atsidurti prie Marijos
šaltinio, bet, deja, mes jo nepasiekėme. Tačiau užklydome į gana apleistą sodybą. Pėdsakų aplink
nebuvo visai, tačiau tvarte girdėjosi, kaip mykia gyvulys. Įkišome ten snapą, pažiūrėti, ar ten
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nemiršta koks gyvas padaras iš bado. Ten buvo veršiukai, ir, rodos, geros sveikatos. Taigi kilusi,
mintis, kad gal čia numirė kokia bobulė, o jos niekas nerado, atkrito.
Apie penktą pradėjo temti, reikėjo pasiieškoti vietos nakvynei. Vieni liko dar pačiužinėti nuo
klaniuko, kiti su zima, puodais ir panašiai — įrenginėti stovyklos, tarp jų ir aš. Man tuo metu buvo
nepyragai, nuo pietų labai įsiskaudėjo galva. Vaistų nesustojau išsikrapštyti, tai kai pasukom kurti
stovyklos, mano didžiausias noras buvo sustoti, nusimesti slides bei kuprinę ir prisiryti citramono.
Aš, kaip bebūtų, nepriklausau prie tų žmonių, kurie geriau kentės, nei vartos visokį šlamštą.
Stovyklą norėjom įkurti miškelyje. Tačiau tarp jo ir mūsų buvo upelis giliame griovyje. Kol
radom kaip persikelti, kol pasiekėm miško kraštą, mus pasivijo ir tie, kur liko ant kalniuko.
Mindaugas rado gerą vietelę ant kalniuko ir eglių apsuptyje. Tikras kalėdinis vaizdelis. Pastatė
zimą ir dar vieną mažą kupoliuką, pririnko malkų, užkūrė laužą. Mindaugas ištraukė šašlykus. Vietoje
varžto panaudojo vinutę, kaip pagaliuką, ant kurio sumovė šašlykus bei alyvuoges. Laimė gauti
„vėrinuką“ su vinute teko Simonai.
Be viso kito, buvo padaryta maisto inventorizacija ir padaryta išvada, kad badas žvelgia į akis.
Jei dauguma savaitgalio žygių būna gryni persivalgymai, tai šitas toks nebuvo. Na, bet mano
nuomone, buvo visai gerai. Badas į akis labai prisispyręs nežiūrėjo, tik niekam nepasitaikė bent ką
nors valgomo parsivežti namo.
Miegot sugulėm taip: 12 zimoj, du – kupoliuke. Nežinau, kaip ten, bet zimoje buvo labai šilta,
nors ir ankšta. Man vasaromis taip šilta palapinėje nebūna, kaip tą naktį zimoje.
Ryte pradėjome pabudinėti apie pusę devynių. Dovilė medikė pirmoje išlindo laukan, bet jos
pavyzdys neįkvėpė. Kolektyvas buvo linkęs draugiškai voliotis miegmaišiuose dar bent tris
ketvirčius valandos.
Pusryčiams buvo kvietinių kruopų – makaronų košė su konservais. Visai nieko kūrinys. Stovyklą
nuardėme ir pajudėjome tik dvyliktą. Iki šaltinio nebėjome. Mindaugas per ežeriuką nuvedė dar iki
vieno piliakalnio. Teko ropštis per dar vieną upelį. Iš tingėjimo nenusiėmėme slidžių, jos gavo kiek
vandens, tai iš karto pradėjo sniegas lipti. Teko pirmo sustojimo metu jas nugramdyti.
Galiausiai grįžome į kaimą. Ten pirmiausiai išstūmė iš kiemo autobusiuką. Tada pietavome.
Jokie maisto likučiai nebuvo paniekinti.
Dalis po to iš karto išvažiavo, dalis liko dar kokiai valandai pačiuožinėti. Nušliuožėme prie
statoko kalnelio. Aš irgi nuo jo porą kartų nuvažiavau, pradžioje ant slidžių, apačioje - ant
užpakalio. Šiaip nuo kalnų leistis nelabai moku, ant slalomo slidžių iš viso nesu stovėjusi. Tai
nenuostabu, kad nuo paskutinio kalno leidžiantis, pargriuvau veidu į priekį. Į kažką trenkėsi dešinė
ranka, aš ėmiau staugti iš skausmo. Šiaip taip skausmas apmažo, aš galėjau atsistoti ir nukrypuoti
iki mašinos. Tą patį vakarą bendradarbis mane nuvežė į traumatologinį. Lūžti nelūžo, bet sutrenkta
taip, kad kelias savaites teks būti kairiaranke ir nešioti įtvarą.
O šiaip: „tai buvo gera medžioklė, Ka.“
PASEKMĖS: pamesta pora varžtų, pasigesta grotelių nuo krosnelės kamino, vienerios lūžusios
slidės, dvi sukruvintos nosys, vienas išsuktas riešas, vienas nusuktas nykštys, viena sumaitota
ranka, nenustatytas skaičius mėlynių.
Do.
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"MEILĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS" ŽYGELIS AUKŠTADVARYJE (2007.02.10 —
2007.02.11)
Vieta: Stakliškių ir Aukštadvario apylinkės.
Laikas: 2007.02.10 — 2007.02.11
Dalyviai: Andrius Brundza, Vilma Blėdaitė, Vaidotas ir Simona Pečkiai, Paulius Dambrauskas
(Paliux), Andrius Šimkevičius, Laurynas Stančikas, Paulius Jakutavičius (Zongas), Justė
Paškauskaitė, Virgis Giedraitis (Banzajus), Darius Styra, Agnė Matonytė, Albertas Dusevičius,
Linas Kulakauskas, ir šuva Grikis.
Nebus aprašymo :-(((. Nes nėra apie ką rašyti. Žygis nenusisekė. Nebuvo nei meiles, nei
nepriklausomybes, nei kokios nors šventės.
Viskas prasidėjo Stakliškių bare, Stakliškių midaus ragavimu, viskas, galima sakyti, ten ir
pasibaigė. Iščiuožėm vėlai, čiuožėm lėtai, pietų nestojom, ten kur buvo suplanuota nenučiuožėm. Į
nakvynes vieta atičiuozėm tik naktį, pamojavom nuogais pimpalais karštoj pirty, įlindom į ekete kas
norėjo ir išgėrėm alaus. Naktį užšalo vanduo toje sumautoje sodyboje, ryte suvalgėm makarų, kas
norėjo pačiuožė link Nikronių akmens ir išsiskirstėm. Žodžiu, kas nesudalyvavot, habybiai, tai ir
nesigailėkit. Tai buvo turbūt vienas iš labiausiai nevykusiu mano organizuotų žygelių. Prisiimu visa
kritika dėl nevykusio planavimo, šūdino pravedimo ir apviltu jūsų lūkesčiu.

Pasibarstes pelenais plike,
El Capitano

„TUZEMSKYJ TRAVEL“ (2007.02.16 — 2007.02.18)
Vieta: Slovakijos Tatrai, Jasna.
Laikas: 2007.02.16 — 2007.02.18
Dalyviai: Mindaugas, Vaidas, Kalėda, Paulius, Austėja, Jonas (Pelinas), Mindaugas K.
Foto: Mindaugas K. , http://gallery.azuolas.org/Albumas
Video: Kalėda,
http://www.azuolas.org/~kaleda/?Kal%C4%97diniai_filmai:Tuzemsky_Travel_DVA
Vasario 16—18 dienomis ąžuolai organizavosi išvyką i Slovakijos Tatrus.
Nesitikėkite čia pamatyti daug foto su kalnais ar kt. gražiais vaizdais. Dažniausiai spausdavau
fotoaparato gaiduką, kai būdavo patogu, t.y. buse ar prie kokios parduotuvės. Kai užkildavau ant
kalno reikdavo leistis žemyn, nebūdavo laiko bandantyti beviltiškai užfiksuoti kalnų grožį
skaitmeninėje laikmenoje. Gaila, bet pas mane nėra fiksuotos medžiagos apie pasibuvimą geram
kabake, kur buvo daug gerų žmonių ir kurie mokėjo šokti šokį "Pogo". Pagalvojus, beveik nieko
nepavyko užfiksuoti, kas dėjosi kaimyniškoje Slovakijoje, nuostabiame Jasna krašte.

Mindaugas K.
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BOBŽYGIS (2007.02.24 — 2007.02.25)
Vieta: Zyplių dvaro apylinkės.
Laikas: 2007.02.24 — 2007.02.25
Dalyviai: Simona, Neringa, Dovilė N., Dovilė B., Eglė, Saulė, Jūratė R., Jūratė P. (Vaidoto
sesė), Daiva, Lina.
Šeštadienio vidudieny ąžuolietės šturmavo Zyplių dvarą. Pirmoji tenai atkeliavo Neringa, dar
kartą įrodydama, kad tranzas — greičiausia ir patikimiausia transporto priemonė :) Mus pasitiko
užrašas „Gera daryti yra normalu. Bloga daryti yra nenormalu“.
Paskubom apžiūrėjusios dvarą ir kiek užkandusios, pasipustėm kas slides, kas batus ir
ištraukėm žygin. Traukėm kur akys mato — per parką, griovį, laukus iki artimiausio miškelio.
Miškelyje radom sąvartyną, Neringa konstatavo kad kažkodėl jokių naudingų daiktų žmonės
neišmeta, bet Indrė sugebėjo rasti beveik nesurūdijusias žirkles :) Paskui pričiuožėm (priėjom)
didelį ąžuolą, padainavom, pasifotografavom ir sukom į dešinę. Paskui vėl į dešinę pro apleistą
sodybą, ir dar kartą į dešinę link namų. Pabaigoj čiuožėm per mišką, bet užmanymas paklaidinti
merginas nepavyko, mat miškas labai lygiom eilėm susodintas buvo.
Grįžusios radom prisičiuožinėjusią Dovilę, aplankėm storulį Zyplių ąžuolą — į jo vidų net 5
ąžuolietės telpa, o apkabinimui irgi 5 reikia. Pasigrožėjom skulptūrom dvaro kieme, bet šaltis
suginė mus vidun. Hm, ten didelės šilumos irgi neradom, užtat arbatėlės karštos kiek nori :)
Plepėjom, plepėjom, kūrenom, kūrenom pirtelę, kolei sutemo. Tada pasivertėm visos mažom
mergytėm ir paskendom smagiuose prisiminimuose. Išragavom visų patiekalus. Geriausiais
pripažinti Dovilės riestainiukai ir Eglės bei Saulės pyragas, niam :) Pirty pasišildėm (tą vakarą
suprakaituoti, matyt, nebuvo lemta :), pašnekėjom su grįžusiu dvaro šeimininku.
Paskui žaidimai, burtai, plepesiai ir čiūčia liūlia. Ryte papusryčiavusios dauguma išgarmėjo
namolio, liko kelios prisiekusios „sportininkės“, tvenkinuko ledą išbandyt pasiryžusios.
Tai va tiek įspūdžių, lauksim kitų bobžygių :)

Simona

DRATAS-NEDRATAS (2007.02.24—2007.02.25)
Vieta: Vievio ir Kazokiškių apylinkės.
Laikas: 2007.02.24—2007.02.25
Dalyviai: Vaidotas Pečkys, Paulius Jakutavičius (Zongas), Vytenis Dapkevičius, Aurimas
Uleckas.
Foto: http://gallery.azuolas.org/DratsNedrats07
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LEKĖČIŲ MIŠKŲ ŽYGELIS (2007.03.11— 2007.03.12)
Vieta: šiaurinė Kazlų Rūdos miškų dalis.
Laikas: 2007.03.11— 2007.03.12
Dalyviai: Aurimas Pranskevičius, Edvardas Sadauskas, Dovilė Dimindavičiūtė (Do), Laisvė
Lideikytė, Eglė Barkauskaitė, Eglutė, Audrius Mičiulis.
Foto: http://gallery.azuolas.org/lekeciai_07-03-11
Ir vėl artinosi ilgas savaitgalis. Baidarių savininkai ruošėsi pasiplaukioti, o pėstieji liūdnai skaitė
apie pasiruošimus vandens žygiui. O aš iš viso buvau siaubingai mieste užsisėdėjus ir jaučiau, kad
dar vienas savaitgalis Kaune mane garantuotai pribaigs. Taigi trečiadienio negausiame susirinkime
puoliau visus įtikinėti, kad neiti į žygį — gryna šventvagystė.
Mano laimei, Aurimas ir Edvardas taip pat žygelių buvo pasiilgę. Audrius irgi susidomėjo. Mano
draugė Laisvė iš Vilniaus žygeivių taip pat panoro dalyvauti, kaip ir Eglė su Eglute. Taip ir susidarė
septynių žmonių grupelė.
Susitarėme važiuoti Aurimo ir Edvardo mašinomis. Laisvė atvažiavo pas mane į Kauną iš vakaro.
Prieš aštuonias pribuvo Aurimas ir jau trise nuvažiavom surinkti trūkstamo inventoriaus iš 122. Visi
į krūvą susirinkome Taubūčiuose. O į Lekėčius atvažiavome 9:27 — taip, atsilikom nuo grafiko, bet
ne taip jau baisiai.
Oras sekmadienį nebuvo pats nuostabiausias. Netgi priešingai, tokiu oru normalūs žmonės
leidžia laisvalaikį akropoliuose ir megose. Bet dėl oro dar nė vienas žygis atšauktas nebuvo.
Susipakavom daiktus, palikom mašinas prie Lekėčių bažnyčios. Užmetėm akį į
Nepriklausomybės paminklą ir patraukėm į Liekės kraštovaizdžio draustinį.
Iki pat pietų ėjom per labai tirštą rūką arba per skystą lietų, čia kaip pažiūrėsi. Atviruose
laukuos dar ir šaltokas vėjas pūtė.
Iš įdomesnių objektų kelionės pradžioje buvo simpatiška malūno imitacija ant Liekės. Tik
tvenkinys jau nuleistas nežinia kiek metų. Toliau žygiavome ir per miško „atšakas“ ir keliukais per
laukus ir pro sodybas. Kol išlindome kažkokioje laukymėje ant šlaito. Rūkas buvo toks tirštas, kad
ne iš karto susigaudėme, jog esame ant kairio Liekės šlaito, jog apačioje matom kolektyvinius
sodus ir Nemuno slėnį.
Dar kiek pašniukštinėję, pagaliau radome Jundakalnį. Netyčia užklydęs niekaip nepasakytum,
kad piliakalnis. Aikštelė ir šlaitai apžėlę spygliuočiais. Ten buvo sušoktas ir sudainuotas „asilas“ ir
pavalgyti pietūs. Kol kramsnojome, ir lietus nustojo. Nusileidome šlaitu žemyn iki keliuko. Apačioje
radome „ledyną“ — užšalusį į nemenką ledo luitą mažutį Nemuno intaką. Na ir slidus tas pavasarinis
ledas.
Toliau vėl per laukus ir miškus ėjome ieškoti Didžiojo šaltinio. Atsidūrę taške, kur „jau turi būti
čia kažkur“, turėjom kaip reikiant aplinkui palakstyti. Mat šaltinis žemėlapyje buvo neteisingai
pažymėtas. Teko net pasidalinti į grupes ir tyrinėti plentą bei vieną iš keliukų. Mudu su Edvardu
ieškojom nuorodų ant plento ir priėjom Novaraisčio ornitologinio draustinio informacinį centą,
įkurtą girininkijos. Labai gražiai sutvarkyta aplinka. Jei norit daugiau sužinoti apie Novaraistį —
pati ta vieta kreiptis. Ten pat radome ir vieną stendą su pažintinio tako schema, o ant jos buvo ir
šaltinis pažymėtas. Pasirodo visai netoli, tik kitoje kelio pusėje, nei rodė žemėlapis.
Prie šaltinio susitikom policininkę ir policininką. Policajus, kurį Eglė pakrikštijo Kęstučiu,
samstė kanistrais vandenį, jo partnerė kantriai laukė. Iš „Kęstučio“ išklausėm visą paskaitą apie
šaltinio naudą kūnui ir sielai, o taip pat išaiškinimą apie eglišakių naudą po palapinėmis. Po to teko
išpilti „tichę“ ir prisisemti šaltinio vandens — vis kad „Kęstutis“ būtų laimingas.
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O žmonės ten prie to šaltinio tikrai traukte traukia, tačiau gaila, kad aplinką šiukšlina. Visi nori
to gero vandens, bet visokį šlamštą vis tiek lengva ranka mėto. Reikės pradėt šiukšlių maišus
vežiotis ir rankioti, ar ką?
Po šaltinio pamiške vėl parėjom į Lekėčius, jų vakarinę pusę. Aurimas tikrai sąžiningai bandė
rasti „Eimučio kadugį“, kuris buvo pažymėtas Autokelių atlase, bet nepavyko. Pakeliui matėm
keletą kadagių, gal tai buvo Eimučio uošvės ar žmonos, o gal svainio kadagiai.
Už Lekėčių pasukom į Sirvydų pusę link partizanų žeminės ir žūties vietos. Paeiti teko nedaug
ir pamatėm padorų kelio ženklą, skelbiantį, kad iki mūsų ieškomo objekto 0,2 km. Pasukom keliuku į
mišką. Bet už tų 0,2 km nieko nebuvo, ir už 0,4 taip pat. Teko grįžti ir tikrinti kitą keliuką. Pasirodo
ta žeminė visai netoli plento, kokie 50 m, ne toliau. Gal kelininkai mažesnių skaičių nepripažįsta.
Toje vietoje pastatyta keletas kryžių, pridėta žvakių. Ir mes vieną sukrapštėm ir uždegėm. O
žeminė, tai toks „rūsys“ medinėmis sienomis kokie 3x3 m.
Grįžom atgal į Lekėčius ir kitu keliuku pasukom link numatytos vietos nakvynei šalia nedidelio
patvenkto upelio. Atėjome dar su šviesa. Pasistatėm stovyklą eglynėlyje — dvi palapinės. Vakare
valgėm makaronus, o mes su Laisve visiem gadinom apetitą kalbomis apie Taenia taeniaeformis ir
Dypilidium caninum.
Naktį kiek lynojo. Iš vakaro buvo visai šilta, bet paryčiais tapo vėsoka. Kaip tyčia mano
palapinėje miegojom tik trise, buvo per daug vietos, tai ir pasišildyt nuo kaimynų neišėjo.
Ryte pradėjom krutėt nuo septynių. Bet taip lėtai, ir dar dešreles kepėm, kad išsikuitėm tik
vienuoliktą. Pirmiausiai išėjom į žvyrkelį ir patraukėm į Novaraistį. Iki jo buvo apie 7 km.
Pirmas stendas prie pelkės skelbė, kad draustinyje draudžiama lankytis nuo balandžio 1 iki
lapkričio 1, ir kad yra pastatytas stebėjimo bokštelis. Rodyklė iki to bokštelio buvo nuplėšta nuo
grandinių, bet kito kelio nebuvo, tai ir apsirikti negalėjom. Pylimu nuėjome iki pat pelkės vidurio.
Vienoje pusėje buvo krūmynai ir nendrynai, o kitoje — dar suledėję vandens plotai. Pačiame pelkės
centre — bokštelis. Iš karto sulipome, mes su Laisve išsitraukėme žiūronus. Daugiausiai buvo
kažkokios rūšies kirų, ančių, keletas klykuolių, praskirdo viena kita žąsis. O gražiausios buvo gulbės
giesmininkės. Iš pradžių jų klykavimus palaikėm gervių trimitavimu, panašus garsas. Bet gervės
turbūt dar nepaskrido, ką jos veiks ant ledo. Pat vaizdas — žavingai niūrus. Sutręšę beržų
kamienai, juodi senų durpių kauburiai ir plyni plotai. Kyla rūko kamuoliai. Tačiau dar bestovint
bokštelyje oras ėmė staiga keistis, rūkas pakilo. O kol išėjome į kitą pelkės pusę tuo pačiu pylimu,
išlindo saulė.
Pasibaigus pylimui, teko kiek pašokinėti per kupstus. Miškas šlapias, o po eglėmis telkšojo balos.
Bet pašvietus saulei, visas neapsakomai pasikeitė. Miškas visokiu oru gražus, bet kai taip staiga
apniukus diena virsta saulėta, tai atrodo, kad iš lapkričio persikėlei į birželį. Nuo šilumos ėmė
skleistis ir pavasariniai miško kvapai. Pamatėm ir pirmą atgijusį skruzdėlyną. O Eimučio kadagiu
nusprendėm laikyti pelkės pakraštyje rastą mažulytį kelių centimetrų aukščio kadagiuką.
Apsukę pusratį apie pelkę, vėl pasiekėm žvyrkelį. Ten įrengtoje poilsio aikštelėje papietavom.
Ir dar vienu miško keliuku grįžom į nakvynės vietą. O iš jos ir į Lekėčius.
Teko labai skubiai atsisveikinti, nes reikėjo Laisvę pristatyti į paskutinį autobusą, važiuojantį į
Dotnuvą. O jau buvo po penkių. Likimo ironija, tą dieną eidami kaip tik kalbėjomės apie vėlavimus į
traukinius ir autobusus. Na, bet Laisvė Aurimo dėka nepavėlavo.

Do
Sveiki,
kiek mano arbata užpilta atmintis siekia, tai miške buvo visai faina. Sekmadienio rytą oras
labai gero nežadėjo: pilkas apniukęs dangus, Tomo atsakymas į klausimą "tu jau vietoj
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(Lekeciuose)?" — "taip, aš jau ką tik atsikėliau“ (t.y. aš kažkur Marijampolėje ir Lekėčiuose būsiu
(?) tik už N val.) ir po to sekęs SMS'as, kad Tomas Lekėčiuose nebus.
Dalyvavo mūsų Do, Edvardas, Laisvė, Audrius, Eglė ir Eglutė, ir dar aš.
Palikom mašinas parkinge prie Lekėčių bažnyčios ir patraukėm miškais laukais į panemunę
piliakalnio ieškot. Pametėm kelią, vėl jį susiradom, paskui pažiūrėjom, kad jau Nemunas ir sodai
matos, ir nusprendėm, kad mes jau ant piliakalnio (Jundakalnio). Ta proga sušokom asilą ir
papietavom. Paskui ieškojom Didžiojo Šaltinio. "Sukergę" transporto atlasą ir orientacinio
žemėlapį, paieškojom toj vietoj, kur turėjo būt — ir neradom. Paskui Do su Edvardu, magiškų jėgų
padedami, rado — šiek tiek ne ten, kur žemėlapy. O ten policnykai su automobiliu ir kanistrais
atvažiavę vandens prisipilt (pagalvojau, kad panašiai būna kai panašios tarnybos iš panašių talpų
konfiskuotą alkoholį į laukus išlaisto). Papasakojo įdomių istorijų, kai pasitrini šaltinio vandeniu akis
ir praregi kiaurai per viršutinius rūbus, kokie apatiniai. Pabandžiau — nepadėjo (gal ten uždelstas
veikimas?). Ėjom toliau ieškot Eimučio Kadagio, bet neradom (vėliau paaiškėjo, kodėl). Aplankėm
partizanų žūties vietą — žeminę. Žeminė ne taip gerai sutvarkyta kaip dzūkų miškuose, bet vieta
gerai pažymėta paminklais ir kryžiais. Po to sekė laužas, vakarienė, pasakos ir gult. Patarimas: kai
yra Do ir Laisvė, jokių užuominų apie kaspinuočius vakarieniaujant — sugadins vakarienę ir
sužlugdys biologiškai!
Kitą rytą kėlėmės 7-tą, o išžygiavom kaip visada. Naktį palijo, dieną buvo vėl gerai. Po labai
ilgos pertraukos laužui panaudojau organinio stiklo "degtukus". Ėjom į Novaraistį — aukštapelkę,
kur anksčiau buvo durpynas, o dabar draustinis. Ten kelias nueina į pat pelkės vidurį, kur yra
bokštelis paukščiams stebėti. Ten per žiūronus stebėjom paukščius — mačiau juodus ir baltus.
Įdomi pelkė — stačiakampė, vienoj pusėj kelio kaip ežeras su juodom durpių salom, kitoj pusėj
panašiau į pelkę (durpės ir vanduo intermingled). Jau beveik išėję iš pelkės radom Eimučio Kadagį.
Paskui prasidėjo techninis ėjimas per užpelkėjusias vietas. Miške daug balų ant keliukų ir tos balos
didelės, kai kur yra ledo. Mano manymu, dabar miške su dviračiais būtų tūsas nerealus. Radom
traktorių ir ta proga, paėjėję dar galiuką, papietavom. Galų gale miško keliukais paržygiavom į
Lekėčius, kur ciku caku ir namo.
Visumoj viskas gavos sunny-side-up. Lekėčiai gražiai susitvarkę ir miškai ten blic.
Hev'fan :)

Aurimas

PAVASARIO PASAKA BABRUNGE SU MINIJA (2007.03.17 — 2007.03.18)
Vieta: Babrungo upė
Laikas: 2007.03.17 — 2007.03.18
Dalyviai: Mindaugas Dapkevičius, Vaidas Bernotas, Rita Kavaliauskaitė, Edas Nadobežkinas
Foto: Mindaugo Dapkevičiaus, http://gallery.azuolas.org/Pavasario-Pasaka-Babrunge-SuMinija
Oras buvo Puikus. Netgi medžių viršūnės linguodamos į šalis linkėjo mums gero. Vėjas pūtė
gūsiais, tokiu būdu lietutis geriau galėjo atvėsinti mūsų smegenines. Vieną karta pastebėjau, jog
kažkas pradėjo krušti, pažvelgiau aukščiau ir paaiškėjo tai Kruša mus laimina. Edo paklausiau, —
„kaip tu?“ Jis sako: „irgi užkruštas“. Antrose dienos pusėse pastebėdavau, jog pradėdavo šalti
pirštai. Klausiau Edo patarimo, šis atsakė, jog reikia pa......ti. Buvo pašėlusiai smagu, kai Dipsis
sugalvojo su savo Mondeo privažiuoti arti upės. Gerai, kad Rita sutarė su p. traktoristu. Šis
ištraukė. Prieš tai bandė pikapas traukti 4x4 nepadėjo :(.
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Mindaugas D.

DVIRAČIAIS PAVASARINIAIS TAKAIS KAZLŲ RŪDOS MIŠKUOSE (2007.03.24)
Vieta: Kaunas-Pagonijos uola-Pavilkijys-Lekėčiai-Višakio Rūda-Kazlų Rūda
Laikas: 2007.03.24
Dalyviai: Dovilė Dimindavičiūtė (Do), Aurimas Pranskevičius, Andrius Brundza.
Foto: http://gallery.azuolas.org/Pagonija_07-03-24
Tą savaitgalį vyko varžybos ant Pagonijos uolos. Bet ne visi nori varžytis! Tai va tokie trys
nenorintys ir sumastė geriau dviračiais pasivažinėti. Iš pradžių ketinom su nakvyne važiuot, bet
paskui kažkaip stingom...
Išmynėm ryte nuo Vytauto bažnyčios. Po Lekėčių miškų žygelio trasa labai jau pažįstama buvo.
Vėl tuos pačius piliakalnius aplankėm.
Pietums kaip tik atvykom prie Uolos, kur jau varžybos buvo prasidėję. Taigi tapome žiūrovais,
o aš dar ir sąžiningai mūsų komandų narius fotografavau.
Pietūs — tikras piknikas su viskuo kas priklauso: maistas, vynas, muzika :) Taip net per ilgai
užsisėdėjom. O iki traukinio dar ilgas kelias.
Iš karto dar namo nesukom, traukėm toliau iki Mikytų, paskui iki Lekėčių. Vėl pramynėm pro
Novaraistį. Čia pastebėjom, kad laikas spaudžia rimtai, jei norim spėt į traukinį. Ir dar kaip tik
Andriaus dviratis be aukščiausių pavarų. Galų gale, mes su Aurimu „radi sportivnovo interesa“
pabandėm spėt į traukinį. Oi, kaip mynėm! Nė atsigert nestojom.
Traukinį pagavom kaip tik. Suvirtom vidun. Numynėm neblogą kelią, apie 80 km. Kai grįžom į
Kauną, Aurimas sėdo mašinon ir nuvažiavo Andriaus iš Kazlų Rūdos parsivešt, kuris ten atmynė
„savo greičiu“.
Do

PLAUKIMAS JIESIA (2007.03.25)
Vieta: Jiesios upė.
Laikas: 2007.03.25
Dalyviai: Antanas Gadeikis (Kalėda), Andrius Brundza, Elena Urbonaitė, Gvidas, Darius Styra,
Agnė Matonytė.
Foto: Gvidas.
Vandens vidutiniškai. Pradžioj miške plaukiam apsinešinėjom užvartas. Po to prie senojo
susprogdinto tilto pietavom. Gvidas virė gardžius košerinius pietus. Po to prasidėjo linksmoji dalis:
Pirmi 2 gelžkelio tiltai praėjo smagiai. Trikaskadžio nešokom — mažoka vandens. Viduj kirbėjo
tokia mintis, bet Styra labai tausojo savo laiveli, tai per trikaskadį nešoko, tai ir man vienam
nebeįdomu šokti buvo. Tada Styra nusprendė pakišti savo laivelio priekį po trikaskadžio krentančia
srove, o Agne vis rėkė „durnius durnius“, ir su savo irklu vis trukdė priplaukti arčiau. Tada iš Agnės
atėmėm irklą. Tada jau ji pradėjo rėkti „durniai durniai“, bet nepaisant to, laivelio priekis buvo
pakištas po „kriokliu“.
Per soduose esančią užtvanką Styra vėl pabijojo šokti, ir apsinešinėjo per šoną. Bet kadangi
susirinko daug vaikė pažiūrėti, kaip „ąžuolai“ plauks per krioklį, ir nevalia buvo jų nuvilti, tai likę 2
ekipažai vyriškai šoko per krioklį. Mūsų su Andrium laivas peršoko neblogai (dar dienos šviesoj
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reikės pažiūrėti, ar nieko nereikia palopyti :), o Gvido laivelis pastrigo. Bet abiems sėkmingai
darant judesiuką „pirmyn-atgal“ laivelis atstrigo.
Po to prie kažkokios gyvenvietes, kur Jiesios vidury yra salelė, dešine puse nepraplaukiama, o
kairėj yra sena papuvusi ąžuoliniu basliukų užtvankėlė, mūsų laivelis pasirinko neteisingą kryptį, dėl
ko pastrigom, ir kad nelaužytume laivelio teko bristi į krantą. Kiti ekipažai (deja) pasirinko teisingą
„taką“.
O po to priplaukėm Jiesios piliakalnį, apsukom nedidelį ratą Nemunu. Ir prie Jiesios piliakalnio
ir Jiesios-Nemuno santakos baigėme savo plaukimą.

KALĖDA

JURASIC CLIMBING (2007.04.06 — 2007.04.10, 2007.04.27 — 2007.05.01)
Vieta: Juros uolos Lenkijoje.
Laikas: 2007.04.06 — 2007.04.10
Dalyviai: nuo 2007 04 06: Marius Rumpis, Rimas Rauleckas, Laurynas Stanickas, Evaldas, Agnė
Matonytė, Darius Styra. o nuo 2007 04 08 prisijungė: Juratė Rumpienė, Zongas, Dovilė-Zongiene,
Vytautas Mažeika.
Laikas: 2007.04.27 — 2007.05.01
Dalyviai: Rimas Rauleckas, Laurynas Stanickas, Kalėda, Žvilė, Ieva, Linas, , Lino sūnus,
Marumas, Aurimas, Kęstutis, Justė, NeGedas, Remigijus, Edas ir speliai, Paujakas, Dovilė.
Foto: Evaldas, http://picasaweb.google.com/kasgias/UolosJura200703
http://www.azuolas.org/pipermail/climb/2007-May/000171.html
http://picasaweb.google.com/justepa/UolosLenkijoj

Jura — tai toks regionas Lenkijoje (tarp Czestochovos ir Krokuvos), kuris susiformavo Juros
periodo metu (iš čia ir pavadinimas). Rajonas nemenkas (jei gerai pamenu, tai 100 km ant 40 km
kažkur toks plotas), jame daug uolų ir beje urvų (šita sužinojau neseniai). Yra Šiaurinė Jura ir
Pietinė. Uolų aukštis nėra didelis (vidurkis yra apie 15-18 m, bet yra keletas išimčių, kur uolos
siekia 70-80 m). Uolos tipas yra kalkakmenis (t.y., tas pats kas Sloupe).
Daugiau apie Jura:
http://topo.uka.pl/content/english/jura/jura_e.php
http://www.onsight.lt/forum/viewtopic.php?t=30
Galutinis tikslas yra Podlesice. Iki jos važiuojama tokiu maršrutu: Kaunas - Varšuva Czestochowa - Siewierz - Zawiercie – Podlesice.
Zawiercie galima išsiimti grynųjų iš bankomato, bei apsipirkti maisto. Maisto parduotuvių (1,5)
yra ir Podlesice, bet pasirinkimas mažesnis. Paprastai važiuojama iki Czestochowos, už jos yra
miškų. Ten kur nors stojama ir pamiegama iki ryto (kelios valandos miego yra geriau, nei iš vis be
miego).

Laurynas Stančikas
Matyt niekas neskuba pasakoti apie tai kas buvo, kai pilnu tempu galvoja/planuoja kaip bus:
taigi, po poros savaičių (2007.04.27 — 2007.05.01) vėl keliaujam ant uolų į Jurą. Visi susidomėję,
skubėkit registruotis į climb at azuolas.org konfą (arba tiesiog parašykit Kalėdai, dr. Rimui ar
man). Nes pagrindinės konfos stengsimės neteršti pasiruošimo kelionei laiškais.
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O jei trumpai apie praėjusią kelionę į Jurą, tai tokie pastebėjimai:
Visų pirmą, oras nebuvo toks "funky", kaip LT — nesnigo. Bet košė vėjas kaip reikiant, per šilta
nebuvo, trasos pradžioje paprastai pirštai nebuvo jaučiami. Tačiau kažkokių rimtų pirštų
traumų/sužeidimų nebuvo (išskyrus, dr. Rimą, kuris patempė).
Kempe buvo vien lietuviai (Ąžuolai + MontisMagia). Kadangi buvo sąrašo prašymas, tai jis
atrodo daugmaž taip: Evka, Živilė, dr. Rimas, aš (auto 1), Agnė, Styra, Vytautas, Marumas (auto 2),
Paujakas, Dovilė, Jūratė (auto 3). Į LT šiuo metu grįžo tik 2 auto, nes Marumas su Jūratė
patraukė toliau į Alpes.
Žmonių kaip Jurai, buvo nedaug. Šiaip dar daug kas neveikė (inventoriaus pardė, nemažai
maisto įstaigų).... ehhh, net nežinau ką ir berašyti...... geriau susitikim ant uolos!

Laurynas 'lasas' Stančikas
Dar prisiminiau vieną įdomesnį momentą: Styra patobulino dvi trasas — iš 6 padarė kažką
rimtesnio. O buvo taip: išlipinėja raktinę trasos vietą, kabinasi už esminio trasos kybio ir ... lekia
žemyn su išrautu uolos gabalu (taip daugmaž 50x30x15 cm dydžio). Styra kaip ir nieko rimto (šiek
tiek sumušta alkūnė ir šlaunis), saugančiajam irgi nieko, nes jis stovėjo šone.
Pamokanti istorija, kad saugančiajam reiktų būt su šalmu ir nestovėt tiesiai po lipančiuoju, kad
negautų iš akmens į galvą.

Laurynas
P.S. — išvažiuodamas skaičiau, kad ten kur būna šaltos žiemos ir užšąla vanduo, pavasaryje
reikia būt atsargesniems ant uolų, nes per žiema sušalęs vanduo gali išjudinti/suskaldyti uolą per
plyšius. Kažkas tokio ir įvyko.

PILIUONOS APYLINKĖSE 2007.03.31 — 2007.04.01
Vieta: Panemuniai tarp Piliuonos ir Prienų.
Laikas: 2007.03.31 — 2007.04.01
Dalyviai: Vaidotas, Simona, Do.
Foto: Do, http://gallery.azuolas.org/Piliuona_Prienai_07-04-01
Vaidotas ėmė ir pateikė paskutinės minutės pasiūlymą. Buvau susiplanavus visokios veiklos, bet
oras gražus — geriau namie nesėdėti. Deja, daugiau niekas taip nepamanė, ir žygelyje buvome
trise.
Į Piluoną nuvažiavome autobusu. Vos nepražiopsojome stotelės, žmonių daug, nesimato nė kur
esam. Bet laiku išsikrapštėm ir pradėjom žygiuot.
Oras pasitaikė nuostabus. Nemuno šlaituose tiesiog mėlyna nuo žibučių, o pievose dar
tebežydėjo šalpusniai.
Mūsų kelias ėjo daugiausiai palei Nemuno šlaitus, tai teko pasikarstyti įvairiausiomis griovomis.
Vienoje vietoje radome tokį keistą padegusį „gyvenimą.“. Kažkas ten turėjo vagonėlį, buvo aplinką
susitvarkęs. Su degėsiais tai iš viso mums sekėsi, užėjom dar keletą sudegusių sodybų.
Jau pavakare kiek išgąsdino labai piktas ir didelis šuo iš sodybos. Šeimininkai jo kažkur gal ir
buvo, bet jo nepasišaukė, nors riktelėjome. Teko daryti lankstą aplink tą sodybą. O toliau jau
buvome miškuose. Teko iki nakvynės vietos dar gerokai paėjėti, nes arčiau niekur nebuvo vandens,
nebent iš Nemuno.
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Kitą dieną smagiai pažygiavome jau lygesnėmis vietomis pro Birštoną iki Prienų., Aplankėme
keltą piliakalnių. Prienuose sėdome į autobusą ir parvykome į Kauną.

Do

VELYKINIS TRANZAS ESTIJOJE (2007.04.7 — 2007.04.10)
Vieta: Estija, Saaremaa.
Laikas: 2007.04.7 — 2007.04.10
Dalyviai: Andrius Brundza: viso keliavo 6 žmogai: be manęs dar Lukas ir Laura, Aurimas ir
Brigita, bei Tomas.
Foto: http://gallery.azuolas.org/Sarema07?page=1
Tranzas buvo super. Visi susirinko Kuresarėj šeštadienio vidudieny.
Papietavome pajūryje, visai smagioj užuovėjoj, saulutes atokaitoje priešais Kuresarės pily. Dar
kiek pasivartę, patraukėm link stoties, iš kur vietinėmis autobusu linijomis nusigavom iki Pangos
kaimo.
Apžiurėjom vietines įžymybes: Pangos švyturį, bei didžiąsias (iki 21 m aukščio) uolas, nuo kuriu
vietiniai žvejai senovėje aukodavo dievams aukas, kad duotu sotesnį ir didesnį laimiky.
Po to patraukėme link Asuka miestelio pajūriu, bet jo teip ir nepasiekėme ta diena. Velykas
šventėm pušyne, prie juros. Buvo ir margučiu, ir velykiniu žaidimų ir dar buvo linksma.
Kita diena dar aplankėme Anglos malūnus ir pramogų-supyniu parka salia jų.
Pernakvojom beveik pelkėje ir 1dienį patraukėm namo.
Grįžti sekėsi kaip kam: aš su Tomu Kaune pasirodėm ankstu 2dienio ryta; Lukas su Laura
panašiu laiku jau buvo Vilniuj; Aurimas su Brigita kiek žinau strigo prie Aidazi ir LT pasiekė 2dienio
popiete.
Tiesa, keliai LT 2dienio rytą atrodė kaip viduržiemy, o aplinkiniai laukai stipriai baltavo.
Tokios vat tranzuokliu naujienos,

Andrius Brundza

ŽYGIS Į ŠREKO PELKĘ SU NAUJOKAIS (2007.04.14 — 2007.04.15)
Vieta: Trakų ir Varėnos rajonai
Laikas: 2007.04.14 — 2007.04.15
Dalyviai: Albertas, Greta, Aurimas, Rita, Paulius (Zongas), Vaidas, Eglė (ilgakasė), Irma, Virgis
(Banzajus), Eglė (Ritos bendradarbis?), Saulius (Ritos bendradarbis?), Dovilė (Ritos
bendradarbė?), Mindaugas J., Darius, Andrius, Do, Inga Mitkute, Vaidotas, Simona ir gal dar
kažkas ☺
Foto: Do, Mindaugas J., http://gallery.azuolas.org/Shreko-_pelke07-04-14
Saulius, http://public.fotki.com/Archytektas/kelione-dviraciais/
Chmmm, kažkaip nekuklu kai apie Alberto fantastikai beprotiškus žygdarbius, tpfu..., t. y.
žygius rašo Albertas. Gal kas iš ėjusių padėtų bent trumpai reziumuot kas gi ten vyko?
Čia pažersiu truputi dviratastinės žygio dalies statistikos:
1. Pirma diena nuvažiuota 73 km, antra — 37 km (magiški skaičiai!).
2. „Asilas“ šoktas du kartus — ant Strėvos ir Pivašiūnų piliakalnių, „Himalajai“ — vieną kartą.
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3. Atrasta nauja piliakalnių rūšis — be slepiamųjų ir ginamųjų lietuviai dar įrengdavo ir
piliakalnius pasismaginimui (atradimo autorius — Vaidas B.) :-))
4. Šreko pelke visus priėmė svetingai — niekas nepriburbuliavo, ranku, kojų ir sprandų
nenusisuko, suvalgyta be proto daug košės.
5. Prigiedota ir pribardinta nesuskaičiuojamai daug.
6. Naktį aplankytas mistinis Perkūno Mergos akmuo (greitu laiku turėtų pasipilti krūvos
įsimylėjusių).
7. Padarytas etnokultūrinis atradimas (čia rimtai): einant nuo Perkūno Mergos akmens azimutu
šiek tiek į pietvakarius, rasit dar tris (!) Mergos akmenis, išdėstytus vienoje linijoje atstumais 1:1:2
(Salos, Geidukonių ir Merkio vingio užkeiktos Mergos). Viena jų, Geidukonių užkeiktą Mergą,
aplankėme kitą dieną. Vaizdas tiesiog fantastiškas — viduryje kaimo kapinaičių, įsispraudus tarp
paminklų ir kapų (!), kyšo iš žemės palinkusi figūra. Nuostabu tai, kad nors akmuo ir ryškiai kliudo
normaliai laidoti ir išdėstyti kapavietes, jis nepajudintas ir nesunaikintas (!), o prie jo padėta
žvakutė (!!!).
8. Žygio priežodis — „ble, energetika!“
9. Acicakinom ant alkakalnio vardu Maldzytakalnis. Ir tuo vardu jis vadinamas jau kokį
tūkstantį metu!
Na, jeigu kas dar galit ką nors parašyt, tai nesikuklinkit, nes man jau nepatogu darosi...:-)))

el-capitano Kuklusis
P.S. Vaidotai, tai ar radot jus Daugu piliakalni?
Jau ir anksčiau norėjau brūkštelt čia, bet maniau trečiadienį, t.y. šiandien, apsireikšt jau
nebespėjau.
Aš viena iš naujokių, o žygis tikrai buvo labai.. likau baisiai susipatenkinusi:))) Daugybė įspūdžių,
be nuostabios gamtos ir romantikos, kaip kad popiečio sapnai apsižibutinusiame piliakalnyje,
įsiminė bendravimas su driežais-drakonais ir varlytėmis; prifotografuota mintyse apsemtų
berželių, žydinčių griovių ir daug visko.. Pavargau be proto, tiek žygiuot dar nepratusi. Į jokį žygį
be kepurytės daugiau neisiu, dar viena pamoka :D O labiausiai džiaugiuosi, kad žmonės labai
įdomūs, šilti... Dėkui visiems!

Inga Mitkute
Sveiki,
keletas pastebėjimų iš žygelio:
• Į Trakų Lukoilą ne taip paprasta įvažiuoti, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo.
• Dariaus dviratis nepritaikytas ąžuolų puodams vežti.
• Kai daug ir tankiai mini ir jokio krovinio neveži, mobilkė pažyra ant asfalto.
• Apylinkės iki Strėvos labai gražios.
• Su dviračiu reikia ką nors daryti — kitaip padangą nuleis.
• Jei prisistato šlitinėjantis "draugelis" ir siūlo pagelbą, netikėkit — 15-os rakto vis tiek
neatneš.
• Greit bus pasaulio pabaiga.
• Autobusas veža dviratuotus, bet tai nėra labai malonus procesas.
• Anot Mikalavo jaunimo — "ovaščis" reiškia "daug".
• Vis dar esam demokratiški alkoholio klausimu žygeliuose.
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Alberto kūdra prie tam tikro apšvietimo primena Morskie Oko.
Vanduo dar šaltokas.
Lopas prie lopo, po to izolėkas ir padanga vėl veikia.
Į kapinaitėse esantį užkeiktos mergos akmenį būtina žvilgtelti ir iš kitos pusės.
Kai gerai mini — nebežiūri aplinkui.

Aurimas

ŠATRIJOS APYLINKĖSE (2007.04.30 — 2007.05.01)
Vieta: Viekšnaliai, Šatrija, Žasūgala.
Laikas: 2007.04.30 — 2007.05.01
Dalyviai: Aurimas, Vaidotas, Simona, Irma, Gytis, Do.
Foto: Do, http://gallery.azuolas.org/Satrijos-apylinkese-07-04-29_07-05-01
Na, o mano nuotykiai tokie. Pasidariau maršrutėlį, 20 km dienai, surinkau kultūrinę info. Žygis
buvo pėsčiukė Žemaitijoje pirmadienį ir antradienį. Iš pradžių daugiau žmonių norėjo dalyvauti,
bet merginos pamanė, kad organizatorius – Aurimas ir pabėgo. Jis nuo uždarymo naktinio
orientacinio įsitaisė tokią blogą reputaciją, kad merginos su juo bijo į žygius eiti :-). Juokauju,
aišku, bet Aurimas tikrai manęs prašė, paskelbti per konfą, kad organizatorius esu aš, ir kad pelkių
nebus.
Taigi važiavom šešiese. Prieš žygį aš dar užvažiavau Medvėgalio pažiūrėti. Labai gražiai
sutvarkyta, kalnas įspūdingas. Tačiau vėjas buvo štorminis. Iškart ėmiau gailėtis, kad žiemos žygių
kelnių neapsimoviau. Klaikai šalta. Gerai, kad dviračiais nevažiavom, būtume galą gavę per tokį vėją.
O pėsčiomis pradėjome eiti iš Viekšnalių. Eidami per vieną lauką, pamatėme gervę. Žiūrim į ją,
o iš krūmų išlenda lapė. Ramiai pėdina, paskui atsisėdo, ėmė ausį kasytis kaip šuva. Mes susirūpinom,
ar nepasiutus, kad visai nebėga. Bet staiga vėjas pakeitė kryptį, lapė mus užuodė, ir kad pasileis
bėgti.
Paskui per miškus nuėjome iki Šatrijos. Tikras kalnas. O jau vaizdai nuo jo!
Papietavom ant Raudonkalnio, gretimo Šatrijai kalno. Tada atėjom į Luokę, paskui ieškojom
Baltakiškės piliakalnio. Čia paaiškėjo, kad žemėlapis nebetikslus. Rodo lauko kelią, randam asfaltą,
rodo laukus, randam dideliausią avių fermą iš keleto pastatų, visur aptvarai. Bet piliakalnį tai
Simona su Vaidotu rado. Vaidotas iš viso labai moka viską rasti, mat atkaklus labai. Aš tai kažkaip
nedrįstu ilgai ko nors ieškoti, man kitų žmonių gaila, kad jiems neįkyrėtų, kad nepavargtų.
Kitas punktas buvo Biržuvėnai. Ten piliakalnis ir dvaras. Tas pats, kur priklausė Gorskiams, o jų
palikuonė užpernai atvažiavo ir parodė, kur šeima užkasė dvare lobį prieš karą. Jinai viską
padovanojo muziejui Telšiuose. Kvailiausia, kad po to visokie valdininkai padarė iš visko skandalą:
kodėl ten lindo be leidimų, kodėl viską perkėlė į būtent tą muziejų, kokią teisę turėjo ir t. t. Pats
dvaras dabar dar labiau nukentėjo, matyt, degė visai neseniai. Labai gaila.
Nakvynei vietą radom prie tokių mažų ežeriukų už miško. Vieną visą apėjom, vietos ieškodami.
Išrankūs pasidarėm. Be to, vienoje pusėje radom pastipusius kiaunę ir usūrinį šunį.
Naktis žadėjo būti šalta. Pas mane keturiese miegojom. Aš su Irma susisegiau miegmaišius.
Žinok, nuo Latvijos aš tapau didele susegtų miegmaišių šalininke. Anksčiau maniau, kad tai baisiai
nepatogu. Tai naktį ir nešalau, net per karšta buvo. Tačiau prieš užmiegant kažkas pajuokavo apie
miško gyvūnus, krebždančius lauke, ir mane nė iš šio, nė iš to taip paveikė, kad ėmiau bijoti.
Miegojau iš krašto ir klaikiai bijau, kad koks šuo bakstelės mane per palapinės audinį. O miške tikrai
traškėjo, greičiausiai kokie smulkūs graužikai. Labai kvaila, bet aš kartais būdama gamtoje pradedu
bijoti tamsos.
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Ryte išlindau ir pamačiau, kaip baltuoja pievos. Buvo visur šalna. Visi pavasario žiedai papuošti
ledo kristalėliais. Ir šalta. Tačiau užkūriau laužą, užkaičiau puodus, čia ir kiti ėmė lįsti. Žirniai su
grybų padažu turėjo didelį pasisekimą. Pirmas minutes po „kusačiaus" girdėjosi tik „aaa" ir „ooo".
Išėję iš nakvynės vietos susiradom Didįjį akmenį. O Žąsūgalos kalną aš „pamečiau" iš pradžių.
Keliukas nuvedė vietoje vienos laukymės į kitą, kuri daugmaž atitiko žemėlapį. Išnaršėm visu
brūzgynus kalno ieškodami. Manėm, kad radom, bet labai apsirikom. Tik priėję vieną kelių sankryžą
supratom, kur esam. Taip buvo prarasta daug laiko, teko trumpinti maršrutą. O tikrasis kalnas
buvo ne ką menkesnis už Šatriją. Irgi didelė pakiluma su puikiais vaizdais, net gėda ją lyginti su ta
kalvele avietyne, kurią palaikėme Žąsūgalos kalnu.
Toliau jau sukom atgal į Viekšnalius. Ėjom tokiais žaliais laukais ir kalvomis. Sunku net apsakytį
įspūdį, kaip gražu.
Apie septynias jau važiavom atgal į Kauną. Tai va kaip buvo.

Do

EU SIENOS INSPEKCIJA ŠEŠUPE (2007.05.26 — 2007.05.27)
Vieta: Šešupė nuo Kudirkos Naumiesčio iki Jotijos žiočių.
Laikas: 2007.05.26 — 2007.05.27
Dalyviai: Mindaugas (Snaiperis), Andrius, Saulius, Valdas, Dovilė, Do, Aušra ir Gintaras.
Foto: Do, http://gallery.azuolas.org/EU_sienos_inspekcija_07-05-26_-05-27
Turint omeny visus organizacinius pasikei-timus, kurie lydėjo šitą žygį, dar reikia stebėtis, kad
viskas pavyko visai padoriai. Idėja buvo Pauliaus, jos įgyvendinimas iš „ąžuolų“ pusės patikėtas
Vaidotui, tačiau paskutinę savaitę jis vykti negalėjo, o su juo dar du žmonės, taigi viskas permesta
Andriui. Šakių pusėje kad kiek būtume išvykę be „įkaito“, ten irgi nesklandumai, jau nekalbant apie
tai, kad jie negavo finansavimo, taigi galėjo tik aprūpinti baidarėmis ir pasienio leidimais.
Kai pamačiau, kur krypsta reikalai, kad net žemėlapiais neaišku, kas rūpinasi, tai pati ėmiau
veltis į šitą košę. Iškamantinėjau Vaidotą apie visus šakiečių kontaktus ir susitikimo laikus, nupirkau
AGI žemėlapius, na ir nupirkau maistą, kaip buvo iš anksčiau susitarta.
Faktiškai su žemėlapiais dirbo Mindaugas (Snaiperis), Andrius buvo atstovas ryšiams su
visuomene, o aš kukliai rūpinausi buitimi.
Pirmas sustojimas — Šakių autobusų stotis. Editos iš nepilnamečių inspekcijos ir vaikino —
nė kvapo. Skambinam — numeris ne tas, gal blogai užrašė. Ateina Vykintas, ir sako, kad vaikinas
nesirodo. Jau manėm be jo plauksim, bet čia priėjo dėdulė ir pristatė vaikinuką, kokių 16 metų.
Pasirodo šeštadienį iš jo kaimo autobusas iš ryto nevažiuoja. Tada atgal išsikvietėm Editą, įvyko
oficialus globotinio perdavimas ir išvyko.
Antras sustojimas — Kudirkos Naumiesčio pasienio užkarda. Ten gavome tokį specialų lapelį,
leidžiantį valkiotis pasieniu. Beje, jų bet kam neduoda, be tarpininkavimo nieko nebūtų išėję, taip
pat ir baidos turi būti registruotos.
Trečia „stotelė“ — ledai, ketvirta — seniūnija, kur davė baidares. Jas nusinešėme prie upės,
mašinas palikome prie bažnyčios. Susipakavome ir pradėjome istorinį plaukimą išorine EU siena.
Šešupė toje vietoje ir plati, ir gili. Jokių jaudinančių dalykų, pora akmenų, seklumėlė,
mikroskopinė sraunuma — tai ir visos pramogos. Pietų sustojom prie Turčinų, po dviejų valandų
plaukimo. Kažkur už kampo buvo piliakalnis, bet patingėjom jo ieškoti.
Nakvynės vietą numatėm miškelyje prie Šilgalių — vieninteliame toje upės atkarpoje.
Nespėjom atplaukt, ir pradėjo niauktis, griaudėti. Gavom lietaus kaip reikiant, tik tiek kad buvo
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šilta. Aš kaip visada — vienintelis žmogus net ir esant karščiams besitampantis lietpaltį. Taigi
išsaugojau sausą užpakalį ir kitas aukščiau esančias kūno dalis.
Miškas buvo mišrus, o prie upės tai vieni lapuočiai, nešienautos pievos. Sustojom pirmoj
vietoj, kur daugmaž buvo galima išlipti ir užtempti baidas ant kranto. Sumynėm žoles ant šlaitelio ir
pasistatėm palapines. Et, koks nuostabus tų sumintų paupių žolių kvapas — kažkoks aitrus ir labai
stiprus.
Uodai taip pat iš karto užpuolė. Maksimalus įmanomas Lietuvoje jų kiekis. Teko panaudoti
cheminius ginklus. Labai pravertė mano „Autan“ purškalas, kurio neprireikė Afrikoje. Ir šiaip, uodai
manęs labai nenervina, nes niekada nuo jų neperšti ir netinsta.
Prieš vakarienę iškilo vandens klausimas. Dauguma nenorėjo virti iš Šešupės, tai iš to vandens,
kur dar turėjom išvirėm makaronus, o vandens arbatai ir pusryčiams išėjo delegacija su visais
turimais bambaliais ir puodais į Šilgalius. Iki jų buvo koks 1,5 km per mišką. Grįžtant atgal, sutikom
pasienio patrulį, pasišnekėjom su juo, patikinom, kad mūsų visi popieriai tvarkingi. Labai malonus
žmogus.
Stovykloje išsivirėm arbatos ir sulindom miegoti. Ko gero visi neišsimiegojo, bet aš turbūt
labiausiai. Susikrausčiau į trivietę, ten įsitaisė ir Mindaugas, taip pat buvo paguldytas Gintaras —
mūsų globotinis.
Sekmadienį plaukėm dar mažiau negu dieną prieš tai. Iš esmės visą tą atstumą galima per 10
valandų įveikti. Tai ir neskubėjom. Sustojom ir Slavikuose, ėjom ten ledų pirkti.
Plaukant keista pasirodė tai, kad siena niekaip nežymėta nė iš vienos pusės. Lietuvių pusėje
tai dar yra žvejų, sodybų, žmonės maudosi, pilna „tarzankių“ ant medžių. O pas rusus —
negyvenamos žemės. Ir ta vieta, kur visa Šešupė teka jau jų teritorija visiškai nežymėta. Turi labai
atidžiai žemėlapį sekti. Gerai, kad Jotijos žiotys nemažos, aiškiai matosi.
Jotija mes dar nuplaukėm, ar greičiau nubridom apie puskilį iki pirmos sodybos, kur išnešėm
baidas. Nuo ten mus turėjo šakiečiai pasiimti. Kol laukėm papietavo, dar kiek Jotija su baidomis
pasistumdėm. Miela upelė, pavasarį būtų visai nieko, bet šiuo metu mažai vandens, tai baidas tenka
daugiau vilkti išlipus, negu plaukti.
Vykintas atvažiavo mūsų pačiu laiku — vėl kaupėsi lietus. Parvažiavom į Kudirkos Naumiestį,
pasiėmėme mašinytes, ciku-caku ir žygis baigtas.

Do

DVIRAČIAIS PANEMUNIAIS 2007.06.08 — 2007.06.10
Vieta: Nemuno slėnis tarp Kauno ir Jurbarko.
Laikas: 2007.06.08 — 2007.06.10
Dalyviai: Mindaugas J., Do, Styra, Rita, Rimas, Aurimas.
Foto: Do, Mindaugas J., http://gallery.azuolas.org/Panemuniais-2007-06-08_06-10
2007 birželio 8-10 dienomis mynėme Nemuno krantais. Vadas Styra, Rita, Mindaugas J. ir Do
išvyko penktadienį ir nakvojo ties Mikytais. Aurimas ir Rimas prisidėjo šeštadienį, pasiviję likusius
Plokščiuose. Viso nuvažiuota apie 180 km, pusė — žvyrkeliais, lauko keliais arba iš viso be jų.
Na ir nusiplūkiau per tas tris dienas. Ir iš viso, buvau kaip iš karo — mėlynės, subraižymai,
nutrynimai. Tačiau turėjom marias malonumo, o tikriau — Nemuną malonumo. Karšta buvo, saulės
daug. Maudėmės visur, kur papuolė.
Įveikti kairįjį Nemuno krantą prireikė dviejų dienų, o dešinį, kur asfaltas, — užteko dienos.
Primą vakarą kiek pasiblaškėm, ieškodami nakvynės po Pavilkijo apylinkes. Radom galiausiai
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senvaginį ežeriuką ir tokią žvejų naudojamą vietelę ant kranto. Uodų buvo, be ne per daugiausiai.
Naktį buvo vykdomi foto astronominiai eksperimentai. Pavyko Grįžulo ratų ir Veneros vaizdai.
Kitą dieną stūmėmės pirmyn vis blogėjančiais keliais. Ėmė painiotis ženklai, skelbiantys, kad
važiuojame kažkokia „Šešupės euroregiono dviračių takų infrastruktūra“. Na, pridarė
stovyklaviečių, vienoje vietoje tiltuką — o kelio tai nėr dviračiams! Tačiau Panemunių RP padirbėjo,
padaugėjo sutvarkytų piliakalnių.
Nakvojome jau persivertę į kitą Nemuno krantą, aukščiau Jurbarko. Vėl foto eksperimentai, šį
kartą su vaiduokliais ☺. Buvom apsistoję prie Nemuno. Kai kas nepageidavo arbatos iš pirktinio
vandens ir virė Nemuno vandenėlį.
Kitą dieną su vėjeliu dūmėme asfaltu, tradiciškai užsukome į Vytėnų, Raudonės, Raudondvario
pilis. Atsisveikinome prie Lampėdžių karjero.

Do

LAIPIOJIMAS SLOVAKIJOJE SULOV IR PORUBKA REGIONUOSE (2007.06.15 —
2007.06.24)
Vieta: Slovakija, Sulov ir Porubka regionai.
Laikas: 2007.06.15 — 2007.06.24
Dalyviai: Evaldas, Laurynas, Kalėda, Vytas.
Foto: pas drg. Kalėdą ir Vytą. Evaldo, http://picasaweb.google.com/kasgias/Sulovas
Ahoj,
Sekmadienį grįžom iš uolų laipiojimo Slovakijoje. Aplankėm du regionus (kurie yra netoli vienas
kito): Sulov (konglomeratas a.k.a. "žvyras ir betonas") ir Porubka (kalkakmenis). Oras buvo super
duper (pvz., vieną vakarą prasinešė toks škvaliukas, po kurio kempas buvo padengtas šakų sluoksniu,
kaime nebuvo elektros, lūžo vienas palatkės kuoliukas).
Dar pora pastebėjimų:
• Slovakija yra dar neištirtas regionas su super geru uolų pasirinkimu.
• Sulov'e didžioji dalis uolų uždarytos (uždrausta lipt) iki liepos 1 d. Tad kitą kart geriau
važiuot rudenį ar rugpjūčio gale. (Liepa tai matyt nerealiai karšta). Bet šiaip - nu labai
gerai. Pvz., pralipom
• porą maršrutų, kurių ilgis po 50 m. Toks mažas "multipitch'as" gaunasi.
• Poilsio diena po dviejų dienų lipimo yra labai teisinga mintis.
• Kofola yra sveikos mitybos piramidės viršūnėje.
• Popper alus yra šudas.

Laurynas
PS — foto pas drg. Kalėdą ir Vytą.
Laba diena,
O kaip Pivo ten, tarkim čekiškas — pigesnis ir silpnesnis, o lenkiškas brangesnis bet užtatai
stipresnis — kaip sakant, tas ant to išeina, ką? Galėtumėt apie slovakišką pakomentuot?

Styra
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Slovakiškas — panašiai kaip ir čekiškas. Tik biški brungesnis (panašu, kad SK viskas čiut
brungiau nei CZ).
Alus lengvas, ir gardus. Yra dar brangus ir labai gardus Kelt alus. Ir dar yra Popper. Tas tai
šūdas. Bet mes vis negalėjom patikėti, kad jis šūdas, tai karts nuo karto vis kitoj vietoj jo
paimdavom paragauti, ir vėl šūdas būdavo.
Finale išvada padarėm, kai vienam kabokėly mes gėrėm vietini Popper alų, o visi vietiniai
"čiabuviai" gerė čekišką alų. Tada nusprendėm, kad Popper'is visiškas šūdas, jei net čiabuviai jo
negeria :).

Kaleda

NAUJOKŲ ŽYGELIS PUNIOS ŠILE (2007.09.22 — 2007.09.23)
Vieta: Punios šilas.
Laikas: 2007.09.22 — 2007.09.23
Dalyviai: vadė Vilma, Jonas, Dovilė N., Tomas, Audrius, Vaidotas, Simona, Jolita, ,Andrius,
Matas, Roma, Ignas, Andrius.
Foto: http://gallery.azuolas.org/naujokai07
Žygio skelbimas: „šį savaitgalį, rugsėjo 22-23 dienomis, vyks naujokų žygis Punios šile. Renkamės 7:15 val
Kauno autobusų stotyje prie pagrindinio įėjimo ir važiuojame link Punios girininkijos. Jei kas nors žada
tranzuoti, susitinkam 10 val. prie girininkijos, kur aplankysime muziejų, o po to trauksime į Punios šilą. Jeigu
dar yra žmonių, kurie nebuvo susirinkime ir nori dalyvauti, arba iškilo klausimų ar neaiškumų, skambinkite man,
Vilmai, tel. 861756051.“

Labas,
esu Andrius Borkauskas, naujokas iš žygeivių klubo "Ąžuolas". Vilma prašė pasirašyti įspūdžius
iš mūsų pirmojo žygio.
Pradžiai žygio dalyviai:
Veteranai: Jonas, Vilma, Dovilė N., Tomas, Audrius.
Prisijungė: Vaidotas, Simona.
Dalyvavę naujokai: Jolita, Andrius, Matas, Roma, Ignas.
Žygis labai patiko, keliauti buvo nepaprastai įdomu. Nuostabiai praleidome laiką linksmame,
dainuojančiame, žygiuojančiame kolektyve. Įdomu buvo aplankyti rekonstruotą partizanų bunkerį,
ąžuolų alėja - kur aukšti ir galingi ąžuolai pavadinti didžiųjų Lietuvos valdovų vardais, įsimintina
buvo ir kelione Muravjovo linija, aplankėme aukščiausią Lietuvos pušį.
Taip pat nutiko įvairiu linksmu nuotykiu kaip, ieškodami vandens sutikom lakstančią mišku
stirną, fotografavomės visi įsiropštę i didelį storą medį, ėjome pasisemti vandens iš jaunystės
šaltinio, naktį: Jonas, Vaidas ir Audrius iškeliavo apsiginklavę fotoaparatais į papracišką medžioklę
nufotkint baubiančius briedžius...
Valgėm košę, makaronus ir gėrėm žolelių nuovirą viskas žinoma buvo labai gardu.

RUDENINĖ DŪZKIJA (2007.10.20 — 2007.10.21)
Vieta: Varėnos apylinkės.
Laikas: 2007.10.20 — 2007.10.21
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Dalyviai: Dovilė N., Mindaugas J., Tomas Kukis, Styra, Agnė
Foto: http://gallery.azuolas.org/rudens_dzukija07
2007-10-19 Dovile Naruskeviciute dove12@gmail.com
sveiki,
šį savaitgalį organizuojamas žygelis po Varėnos apylinkes. Aplankysime
paslaptingąją Ūlos akį, etnografinį Žiūrų kaimą, Lavyso ežerą,
partizanų kapus, Mergežerį. Žygio metu dainuosim dainas iš naujojo Ąžuolų
dainynėlio.
Renkamės 7:45 Kauno traukinių stoty prie bilietų kasų.Išvykstame
šeštadienį 8:00 ryto traukiniu Kaunas—Naujoji Vilnia. Lentvaryje
persėdimas
į
traukinį
Vilnius—Marcinkonys.
Kontaktinis
telefonas:+37060471060.
Dovilė.
Tai buvo mano pirmasis kaip žygelio vadės blynas. Ar labai jis buvo prisvilęs, turėtų nuspręstį
kartu žygiavę bičiuliai, nes jiems jį teko ragauti.
O žygelis prasidėjo ne per anksti, nei per vėlai, o pačiu laiku. Atbirbė Tomas su savo plieniniu
žirgu, ir tryse pajudėjom link smėlėtosios Varėnos. Ten, pažaboję, plienžirgį išsiruošėm miškan.
Pėdinom, pėdinom, kol pripėdinom pelkutę. Perbrist ją nebuvo taip paparsta, teko pabūt
sveikuoliais ir pastriksėt plikom kojytėm po šaltutėlį vandenuką. Bet sėkmingai įveikę pirmą kliūtį
drąsiai žygiavom toliau. Kol priėjom legendomis apipintą Mergežerio kaimą ir vidur jo tyvuliuojantį
to pat pavadinimo ežerą. Ilgai neužsibuvom ir papozavę Mindaugui iškeliavom link Lavyso.
Žygiavom žygiavom, dainavom, kol ėmė ir mūsų pilvai dainuoti. Tad nusprendėm pietučių
sustoti ant žaliųjų samanėlių, tuo pačiu ir pailsėti. Papietavę vėl traukėm tikslo link. O tas tikslas
pasirodė labai romantiškas: tyvūliuojantis Lavyso ežeras, įrėmintas vakarėjančio dangaus ir
plaukiojančių gulbių. Po jo sekė kitas kaimas - Žiūrai. Kuriam ilgai neužsibuvę, patraukėm Ūlos
paupiais, stebėdami beprotiškai gražias atodangas ir skardžius.
Pakeliui netikėtai aptikom vieną iš Dzūkiją garsinančių objektų - naminukės bravorą kartu su
jo šeimininkais. Kurie buvo labai svetingi ir vaišingi Ar mes tuo vaišingumu pasinaudojom, istorija
nutyli, nes ąžuolai niekada negėrė, negeria ir negers. Tai vat, o tada nuskambėjo šiuolaikinė
komunikacijos priemonė, kuri pranešė, kad Agnė ir Styra mūsų laukia prie Ūlos akies.
Teko skubėti, nes jau temo. Dėka jų itin stiprių ciklopų mes jų nepražioplinom ir susitikom visi
„paaky“. Ten ir nakvojom. Kitą rytą lepinomės Agnės gardžiąja kava su kondensovke ir dieviškai
paruoštais ryžiais. Ir vėl žygiavom, žygiavom gražiuoju paupiu, kol priėjom papuvusį ąžuolą. Styra
dratagalvis sugalvojo į jį ilipti, o mes kvaišeliai iš paskos. O Styra, kad pradės purtyti jį iš visų jėgų,
tai galvojom virsim ir kaip tos pupos pabyrėsim. Laimei, senukas ąžuolas atlaikė drebėjimą, ir mes
išlikom gyvi.
Žygiavom toliau, kol priėjom Zervynas. Dar vieną etnografinį Dzūkijos kaimą. Ten radom dar
nespėjusią atvėsti pirtelę, storulį senuko ąžuolo brolį ir vietelę pietukams. Skaniai papietavę dar
nusiboginom iki pradėjusio pelkėti ežeriuko ir išsivirėm arbatos. Su dainom išgėrę arbatos,
patraukėm link traukinio. Mindaugas sugalvojo mums atsiminimui iš centų padaryti medalionus,
pagamintus pralekiančio traukinio. Pasipuošę sudainavom ciku caku ir traukinin:kas Vilniun, kas
Kaunan...

Dovilė N.
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SPELEO JURA (2007.11.01 — 2007.11.04)
Vieta: urveliai Lenkijoje, Juroje.
Laikas: 2007.11.01 — 2007.11.04
Dalyviai: Vadas Mindaugas Kudirka, Lina Liuberskyte, Ausra Demereckaite, Justas Gailiunas,
vilnieciai: Robis ir Mindaugas.
Foto: http://gallery.azuolas.org/LenkijaUrvai07
2007-10-22 Ausra K kokia_prasme@yahoo.com
Ilgąjį savaitgalį organizuojama kelione į Lenkiją į urvus. Norintys
turėtų pasirodyti antradieni treniruotėje (Statybos fakultetas 20 val.).

2007-11-30 Lina taktika@myway.com
Speleo žygelis išvesti naujokus į urvus, parodyti kame replės. Lankėmės Juros regione,
Lenkijoje. Vėliau prie mūsų prisijungė ir draugai lenku speleologai. Jie mums parode 2 urvus ir toki
ypatinga urvą, kuri jie patys savo rankom kasa. Jau yra iškastas apie 12 m gylio šulinys. Tikimasi
rasti kažką daugiau.
Urvai, kuriuos rodė lenkai, nebuvo techniškai sudėtingi tačiau... Atėjus prie pirmojo urvo mums
patarė dėtis apraišus be jokios įrangos, tik pasiimti ūsus turėklams. Na, jei norim, galėjom imti ir
rankinius žumarus. Kaip gerai kad mes juos pasiėmėm... Tipiškas pasišnekėjimas lenko su lietuviu
angliškai: "Where are we? In the cave. Where should we go? I don't know, EXPLORE!..."
Tai ir explorinom mes, vis gilyn, gilyn, vis siauriau ir siauriau... O kai reikėjo grįžti... Ne vienas
pasijuto lyg iš naujo gimdamas. Ir ne karta.
Žygis pavyko puikiai, visi patenkinti, gyvi, ir kaip naujai gimę :)
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3. VARŽYBOS
A. BABIEŽOS VARŽYBOS (2006-11-30)
Vieta: Kaunas.
Laikas: 2006-11-30.
Dalyviai: Styra, Vilma, NeGedas, Mindė, Kalėda, Gedas Simutis, Mantas, Laura, dr. Rimas.
Antano Babiežos kalnų kelionių technikos varžybose ąžuoliečiai pasiekė puikių rezultatų.
Sveikiname!
* Komanda "Politechnika" (Styra, Vilma, NeGedas ir Mindė) — 1 vieta mėgėjų klasėje.
* Komanda "Ąžuolas" (Kalėda, Gedas Simutis, Mantas ir Laura) — 1 vieta elito klasėje.
* Komanda "Ąžuolas" (dr. Rimas, Agnė, Gedas Simutis, Kalėda, Mantas ir Laura) — keliautojų
sporto daugiakovėje 2006 metų įskaitoje 2 vieta.
Nuo 1987 m. kiekvienais metais A. Babiežos taurę laimėdavo VUŽK komanda.
Pagaliau Kauno varžybose taurė liko Kaune.

UOLŲ LAIPIOJIMO VARŽYBOS ANT ĄŽUOLŲ SIENUTĖS (2006-12-14)
Vieta: Kaunas, Statybos ir architektūros fakulteto sporto salė.
Laikas: 2006-12-14.
Dalyviai: kas atėjo, tas ir buvo, tas ir pasilinksmino.
Varžybų skelbimas:
Šį šeštadienį Uolų laipiojimo varžybos ant atnaujintos sienelės
statybos fakultete. Kviečiam dalyvauti ąžuoliečius! Pradžia 10:00. Adresas
Studentų 48, Kaunas.
Apie šitą yra straipsnis Studijų aiduose, o Studijų aidus galima rasti www.ktu.lt.

Styra

MONTIS MAGIA TAURĖ (2007.03.24)
Vieta: Pagonijos uola (http://www.expedicija.lt/index.php?s_id=8).
Laikas: 2007.03.24
Dalyviai: komandos KTU “Ąžuolas”, KTU Politechnika, Kaukazo belaisviai.
2007 metų kovo 24 d. (šeštadienį) Kauno raj., Jadagonių km., prie 13 m. aukščio uolos
„Pagonija“ vyko Kalnų kelionių technikos varžybos. Tai kartu buvo įskaitinis Lietuvos keliautojų
sąjungos KKT čempionato etapas
Geras oras sukvietė nemažai dalyvių iš visos Lietuvos. Suaugusiųjų pogrupyje kova virė
trijuose etapuose (lipimas uola, greičio estafetė ir gelbėjimo darbai), o jauniams ir jaunučiams
reikėjo įveikti du etapus.
KTU “Ąžuolas” užėmė trečią vietą, Politechnika — ketvirtą, Kaukazo belaisviai — devintą
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KAUNO ORIENTYRAI (2007.04.05 — 2007.10.11)
Vieta: Kauno apylinkės.
Laikas: 2007.04.05 — 2007.10.11
Dalyvaudavo: neprisipažino.
2007-03-26 Styra dariusstyra@gmail.com
Pirmą balandžio ketvirtadienį prasidės Kauno Orientyras. Pirmas
pasivaikščiojimas/pabėgiojimas/pamynimas
bus
Karmėlavoj,
Margavoj
balandžio 05 d., ketvirtadienį.
Plačiau: http://orientyras.sks.lt/
Styra
Rezultatas: orientacinis dviračiais: 17 etapu per metus, Darius Styra 6 vieta, Agne Matonytė
11 vieta.

Styra

KALNŲ SPORTO TECHNIKOS VARŽYBOS „SERGIJUI MOISENKAI ATMINTI 2007“
(2007.04.14)
Vieta: tarp Girulių ir Karklės, netoli Žuvėdros poilsiavietes ant „Juodosios tvirtovės“ (džotų).
Laikas: 2007.04.14
Dalyviai: Agnė Matonytė, Kalėda - Antanas Gadeikis, Rimas Rauleckas, Darius Styra.
2007.04.14 tarp Girulių ir Karklės, netoli Žuvėdros poilsiavietes ant „Juodosios tvirtovės“
(džotų), vyko kalnų sporto technikos varžybos „Sergijui Moisenkai atminti 2007“. Dalyvavo
komanda „Ąžuolas“ (Agnė Matonytė, Kalėda - Antanas Gadeikis, Rimas Rauleckas, Darius Styra).
Rezultatų — nežinau, nes nesulaukėm iki galo — išdūmėm pas dviratistus.
Varžybos vyko taip: po starto su visa įranga (apraišai, virves, karabinai, kopėtėles ir t.t.)
nubėgom iki tvirtoves. Ten reikėjo į ją įlipti. Susiskirstėme ryšiais, Agne-Rimas ir Styra-Kalėda.
Pirmoji tvirtovės siena įveikė Agnė, ją visi kėlė rankomis ir pagelbėjo kas kaip mokėjo. Belipant
susižeidė ranką — varžybos pasidarė kruvinos.
Užlipus pakabino Styros-Kalėdos ryšio virves vidurį, ir Styra pradėjo įveikinėti tvirtovės sieną.
Po to tą pačią sieną įveikė Rimas ir Kalėda. Užlipus reikėjo pereiti į kitą tvirtovės pusę ir jos siena
traversu pereiti iki nusileidimo taško. Pirmas sieną traversu įveikinėjo Rimas — jis sukabino 8 vnt.
zalcingo kopėčių, per kurias likusieji komandos nariai traversavo tvirtoves siena.
Paskutinis tvirtovės sieną traversavo Styra — jis surinko zalcingo kopėčias, sunkiausiai jam
sekėsi sienele nusileisti iki pirmos kopėtėles, bet šiaip ne taip išstenėjo. Nusileidus nuo tvirtovės
sienos, vėl buvo bėgimas su visa įranga per paplūdimį ir kopas iki Medžio, kuriame buvo perkėla.
Reikėjo įlipti į medį, persikelt per perkėlą ir nusileist nuo medžio diulferiu.
Antrasis komandos narys, nusileidęs nuo medžio „patapo“ sužeistuoju. Prieš startą buvo
sudaryta trasos įveikimo strategija, ir suplanuota, kad antroji nuo medžio nulips Agnė ir ji bus
sužeistoji. Visa komanda nusileidus nuo medžio organizavo sužeistojo gelbėjimo darbus: pagaminti
neštuvus iš virvių ir pagalių, nunešti sužeistąjį iki neštuvų ir galiausiai sužeistąjį nugabent į „med.
punktą“, t. y. apibėgti ratuką nešant sužeistąjį neštuvuose per kopas, paplūdimį ir t. t. Komanda
„sužeistąją“ Agnę nešė bėgdami, vieną kart sustojo pakeisti rankas. „med. punkte“ buvo finišas.
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Nesulaukę rezultatų ir apdovanojimų išvažiavom atgal — kas į Kauną šiltnamio statyti, kas
prisijungti prie žygelio į Šreko pelkę.
Rezultatų dar nėra, užklausiau — laukiam — kai bus, pranešiu.

Darius Styra.
2007-04-19 Kaleda kaleda@azuolas.org
> Bet, dir.Styra, šitaip sausai ir kukliai - tik rezultatai. Kur
> įspūdžiai, kur "ble, kokia energetika"? Nejaugi taip viskas visai be
> įdomybių vyko?
Tai kad šūdini (bent jau mano) įspūdžiai.
Varžybos panašios tvarkos, kaip ir Babiežos. kur taisyklės neaiškios, kiekvienas teisėjas savaip
interpretuoja įvyki. O tas ypač atsiliepia ant laiko, kai pvz neaišku kodėl vienur saugoti reikia su
savisauga prisisegus (čia aišku), o kitur iš vis nebūtina saugoti. Tai tikrai nėra iš idomių ir/ar gerų
(trasų ir organizacine prasme) varžybų. Dalyvavau vien dėl to, kad jos įtrauktos į metų daugiakovę.
Na ir tuo pačiu proga pamatyti pavasarinę jūrą :)

Kalėda
2007-04-19 Styra dariusstyra@gmail.com
La,
Na, rezultatai - tokie... š...
O is tikro —man tai smagu, papasakosiu veliau, tiek dainu, atrakciju ir t.t. dar nei vienose
varzybose nebuvo :) Todel visos varzybos turėtų būt kaip šios, tik rezultatai geresni.

Styra

LIETUVOS KELIAUTOJU SPORTO VANDENS SLALOMO PIRMENYBĖS (2007.04.21.)
Vieta: Grigiškėse, Vokės upėje, žemiau autostrados Vilnius—Kaunas tilto.
Laikas: 2007.04.21
Dalyviai: Ąžuolų komanda.
2007-04-17 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Ši šeštadienį — Lietuvos keliautojų sporto vandens slalomo pirmenybes.
Laikas: 2007 m. balandžio 21d. Startai 11 val., registracija vietoje
iki 10 val.
Plačiau yra čia: http://www.turistas.lt/images/Nuostatai/20070421_voke2007.doc
Tai pirmos iš 7 įskaitiniu siu metu vandens turizmo varžybų:
Keliautoju sporto vandens slalomo pirmenybes
04.21
Vandens turizmo ralis
05.19-20
Vandens turizmo maratonas
06.02
Vandens keliautoju šventė (slalomas)
06.03
Turistine regata Nemunu
09.16
Vandens turizmo maratonas "Ūla-2007"
09.22
Sezono uždarymo vandens turizmo ralis 10.13-14
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Man iš šių varžybų smagiausios yra Ralis.
Kalnu Turizmo varžybose Ąžuolai dalyvauja, o kiek yra norinčių
dalyvauti Vandens turizmo varžybose? Aš juose dalyvauju nuo ... nepamenu
kada.
Komandai reikia dviejų ekipažų — vyriško ir mišraus, aišku, ir
inventoriaus, baidarių, irklų, liemenių ir šalmų, ir svarbiausiai —
norinčių dalyvauti!!!
Voke, ir jos dalis nuo autostrados Vilnius—Kaunas — yra sudėtinga,
norint įveikti trasą — reikia ne tik drąsos, bet ir jėgų bei technikos.
Šeštadienį Vokė šėls labiau nei, kad Akmena sausio 13-ąją!!!
Sauliau, Mindaugai, Dipsi, Marum ir kiti, kas turit baidares — ką
manot? PVZ., Umbos ekipažas — ką mano?
Styra
2007-04-21 Darius Styra
dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Šiandien, Vokės upėje vykusiose, LKS vandens slalomo pirmenybėse Ąžuolų komanda ūžėme
III vieta.
Styra
(Tiksliai nepamenu, bet Agne Matonyte ir Darius Styra II vieta misriuigulu klasej, "Azuolo"
komanda ir kazkuria vieta uzeme, 122 arbarusyje yra diplomas.)

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ KELIAUTOJU SĄSKRYDIS (2007.04.21 —
2007.04.22)
2007-04-16 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Štai kokią informaciją gavome iš Keliautojų sąjungos:
Informacija apie Lietuvos aukštųjų mokyklų keliautoju sąskrydį
Sąskrydis vykdomas vadovaujantis Lietuvos aukštųjų mokyklų keliautojų sporto
čempionato nuostatais balandžio 21-22 d. Kazokiškių apylinkėse, Elektrėnų
savivaldybėje (stovykla vakarinėje Zelvos ežero pakrantėje, vykti Vilniaus - Kauno
keliu iki Vievio, toliau 5 km Paparčių kryptimi ) Varžybų programą sudaro grupines
orientavimosi sporto varžybos ir pėsčiųjų keliautoju technikos varžybos. Komandų
sudėtis - 4 dalyviai, jų tarpe nemažiau kaip viena mergina.
Sąskrydyje vykdoma papildoma mokomoji bei konkursine programa Keliautoju
sąjungos prizams laimėti. Konkursai: skaidriu ir kino filmu (trukme iki 20 min.).
Sąskrydžio programa:
Balandžio 21 d. Atvykimas į stovyklą iki 18 val. Seminaras "Keliautoju sportas
Lietuvos aukštosiose mokyklose" (pradžia 19 val.). Konkursinė, kultūrinė programa
nuo 21 val.
Balandžio 22 d. 9.00 val. - informacija apie varžybas, 10.00 val. orientavimosi varžybų pradžia, 12.00 val. keliautoju technikos varžybų startas.
15.00 val. - nugalėtojų apdovanojimas.
Pastaba: Konkursines programos ir seminaro dalyviams būtina registruotis
Lietuvos keliautoju sąjungoje iki balandžio 20 d. 10 val. ( E pastas keliautojai@gmail.com., tel 85 233 59 30 ir 8687 94513)

Styra
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MINIEKO LIETUVA
2007-04-23 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Jau yra MiniEko 2007 nuostatai!
Smagus renginys! Reiks: baidarėmis, dviračiais ir pėsčiomis įveikti
~130km!!! Galima pasirinktinai įveikti vieną ar kelis iš etapų, o
stipriausi — Elitas — įveikinės visus etapus. Informacija yra čia:
http://okversme.puslapiai.lt/minieko_2007/
Tam neįsigąskit — ten nelekiama akis išdegus, tik smagiai praeinama
visa trasa.
Aš dalyvauju — kas dar???
Styra
Komanda Darius Styra ir Evalda Jadenkus II vieta vyru elito grupeje; Paulius Jakutavicius Zongas ir Dovile Garlaite - misrių elito grupėj — kaip jiem sekes nepamenu.
Styra
MiniEko su Paulium Jakutavičium, prizinės vietos nepaėmėm - gal kokią 4, tiksliai neatsimenu.
Dovilė Garlaitė

MTBO RINKTINĖ (2007.05.11 — 2007.05-13)
2007-05-11 Darius naujda@centras.lt
Sveiki,
http://www.mtb.lt/index.php/pageid/204/articlepage/0/articleid/100
Ar tai reiškia, kad jau turim atstovų Lietuvos rinktinėje :) , ar čia
tik tarpiniai rezultatai?
Darius
2007-15-15 Styra dariusstyra@gmail.com
Taip.
Po praeito savaitgalio varžybų — Agne Lietuvos čempionė
Styra
2007-05-16 Mindaugas snaiperiui@takas.lt
Taip taip, o tam patvirtinimą rasite:
http://www.dbtopas.lt/takas/rezult.php?varz=2007014&grupe=MBD21&diena=0
&lng=
Mindaugas
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PLAUKIMAS VIRINTA — BAIDARIŲ RALIS (2007.05.12 — 2007.05.13)
Vieta: Virintos upė.
Laikas: 2007.05.12 — 2007.05.13
Dalyviai: Styra, Rita ir kiti.
2007-05-09 Styra
dariusstyra@gmail.com
Laba diena
Savaitgali plaukiam baidarėmis Virintos upe. Pradedam Virintos ežere,
ten kur kelias Vilnius-Molėtai-Utena. Renkamės iš vakaro penktadienį, t.y.
2007 gegužes 11 d. arba šeštadienį ryte iki 10 val. Išplaukiam 11 val.
Šeštadienį vakare kažkur pakrantėj nakvojam, sekmadieni vėl plaukiam ir
baigiam netoli Kurklių. Upėje įvairios užduotys — joms reikia turėti arba
ne: kompasą, laikrodį, rašymo priemonę. Gera nuotaika — privaloma. Bus
baidarių ralis.
Styra

XXXIV LIETUVOS PĖSČIŲJŲ MARATONAS (2007.05.12 — 2007.05.13)
Vieta: Ruklos miškai.
Laikas: 2007.05.18 — 2007.05.19
Dalyviai: Vaidotas, Aurimas, Edas, Gvidas, Andrius Brunza, Dovilė G. ir ....
2007-05-16 Vaidotas Pečkys
vaidotas@azuolas.org
laba,
Šį savaitgalį, Jonavoje r., Rukloje pėsčiųjų maratonas — 50, 75,
100 km.
Bus dalyvaujančių?
Vaidotas
2007-04-19 Edas edned@delfi.lt
Aš ir žadu dalyvaut pėsčiųjų maratone, tik ne savo malonumui o dėl
tėvynes sportinio lygio pagerinimo.
Org. komitetas stengiasi, ruošia, lėšas iš valdžios pramušinėja ne dėl
malonumų, o kad mus užgrūdini, kad grįžę smarkiau darbuotis galėtume ir
pavyzdį kitiem rodyti. O malonumus valdžia kitaip įsivaizduoja: barai,
kazino, mergaites, vaistukai ir alkoholis. Malonumai turi kainuoti žymiai
brangiau, bent jau ne 10 lt už visa para.
Kojų balius — gipso vonios.
Eds

XXXIV Lietuvos Pėsčiųjų maratonas — labai klaidus maršrutas buvo, tai praėjau normaliai
pirmą etapą (50 km), antro nugrybavau ir nesutilpau į kontrolinį laiką, o naktį šiaip sau ėjau, nes
moterims nepriklauso. Kažkur turiu kelias foto, yra ir ąžuolų komanda - Vaidas, Edas, etc.
33

Dovilė Garlaitė
Sveiki,
kadangi draugai vis neprieina prie emeilo, kad parašyt, kaip ten buvo maratone, tai pagalvojau,
kad reikia išsiliet :)
Maratone buvo linksmai. Visos darbų sekos nepasakosiu, bus neįdomu, bet štai vinys:
* Edas Jonavoj nupirko kefyro, kur Golfe paliko po etapo išgert. Po etapo gerai gėrėm.
* Į pirmą punktą ėjom ne taip, kaip dauguma, o tiesiau, per Tartoką — todėl ir buvom ten
priešpaskutiniai, čiut spėjom į kontrolinį laiką. Ale vis tiek fainai.
* Pamatėm einančią chebrą su vežimėliu. Pasikeitė mūsų strategija – ji tapo sekti vežimėlio
vėžėmis. Vežimėlį stūmė ir per smėlį, kur nepastūmė - pernešdavo. Taip taip, ten yra smėlio — visa
dykuma. Kiek neįprastai atrodo — kaip Lietuvai.
* Pamatėm vaiką su marga maike — kažkur metro dydžio. Vaikas ėjo su tėvu, motina ir broliu.
Kai mes sustodavom pasiorientuoti (ir kartais biški į šoną nusiorientuodavom), vaikas mus lenkdavo
- mat kažkas ten iš jų už mus visus geriau orientavosi. Paskui vydavomės tą vaiką, lenkdavom, o
paskui vice-versa. Koks atėjo emocinis palengvėjimas, kai išeidami į antrą etapą pamatėm, kad
vaikas grįžta iš pirmo. Reiškia, durna orientacija + geros kojos > gera orientacija + durnos kojos.
* Eidami sutikom Vytenį su Jurga ir su mažyliu pas Vytenį krūtinmaišyje. Vytenis bėgo, o
mažyliui tiesiog smagu buvo. Bet iki laipsnio tam tikro.
* Punktą vieną rūpužokai ne ten pastatė. Bet mes manėm, kad ten, ir tik dėl žemėlapio
kreivumo to nesimato. Užtat tą paėmus ir į kitą einant mums žemėlapy ir tikrovėj nieks neatitiko ir
nupjovėm grybą. Tiesa, žmogus labai didelį kukurbezdalį rado ir pademonstravo, kaip iš jo rūksta.
* Sekėsi mums su Vaidoto savybe atrasti gerą daiktą - tai kvartalinės stulpelį, ant kurio
parašyti iškalbingi skaičiukai, tai papuvusias kopėčias, kurias parvertę pilną griovį perėjom, tai
medis nuvirtęs per upelį, tai Žasūgalos kalną. Be tos savybės tektų apeit.
* Pasvajojom biški apie rytinį 25 km ėjimą, ir praėjo. Kai taip gerai miegasi, ir kažkas ten lauke
sako, kad rytinis startas baigias už 20 minučių, tai ir toliau gerai miegasi. Neverta gi savęs
prievartaut.
* Užtat kitą dieną skaniai pavalgėm ir mažam ežerėly skaniai išsimaudėm. Ir tatai buvo galas.
Hev'fan :)

Aurimas

PABALTIJO ŠALIŲ SĄSKRYDIS BIRŠTONE (2007.07.06 — 2007.07.08)
Vieta: Birštono apylinkės, Verknė, Nemunas.
Laikas: 2007.07.06 — 2007.07.08)
Dalyviai: Styra, Mindaugas K., Rita, Vytautas M.
Laba diena,
Birštone liepos 6—8 dienomis vyko jubiliejinis XXX-asis Baltijos šalių keliautojų sąskrydis. Ten
susirinkę Lietuvos Latvijos ir Estijos keliautojai ne tik prisiminė keliones, dalinosi įspūdžiais,
svarstė apie keliautojų dabartį ir perspektyvas, bet ir šalių rintinės varžėsi Kalnų technikos,
dviračių turizmo bei baidarių ralio rungtyse. Varžytis rungtyse buvo pakviesti ir ąžuoliečiai, kurie
dalyvavo baidarių ralyje. Baidarių ralis — tai ne muskulų darbas — ne plaukimas tiesia atkarpa akis
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išdegus ir nieko aplink nematant, o keliasdešimt kilometrų įveikimas su orientavimosi elementais
(krante ir vandenyje), vandens slalomas, plaukimas laiko grafiku, greičio etapai ir t. t.
Inventorium — baidarėmis, irklais, neskęstamumo priemonėmis ir kt. inventorium reikėjo
pasirūpinti patiems — čia susilaukėm pagalbos iš ąžuoliečių: Kalėda (Antanas Gadeikis) paskolino
nuosava, daug išbandymų patyrusią, kelis kartus klijuotą plastikinę baidarę.
Komandą sudaro dvi baidarių įgulos — mišri ir vyrų. Mišriame ekipaže raliavo Rita
Kavaliauskaitė ir Vytautas Mažeika, o vyrų įgula — Mindaugas Kavaliauskas ir Darius Styra.
Startavom prie tilto per Verknės upę Gojaus miške, 20 km iki Verknės žiočių. Ekipažai startavo 3
minučių intervalu, pirmos pradėjo mišrios įgulos, po jų vyriški ekipažai. Pradžioje reikėjo plaukti
nurodytu grafiku, žemėlapyje pažymėtuose vietose būti tiksliai nurodytu laiku — pavėlavus, ar
praplaukus anksčiau — skiriami baudos taškai. Lijo stipriai ne pirmą dieną, upė buvo patvinus —
srovė didelė irkluot stipriai nereikėjo — sekėm laiką, skaičiavom posūkius, orientavomės pagal
reljefą ir kiekviename kontrolės punkte buvom tiksliai nurodytu laiku.
Kelis kartus persinešėm baidarę — nes upe patvinus ir ne po visais tilteliais galima praplaukti.
Vėliau prie laiko kontrolės dar prisidėjo ir orientacinis miške — toliau nuo kranto išdėlioti
kontroliniai punktai, kurios reikia surasti bei pažymėti žemėlapyje — vienas ekipažo narys bėga
miške, kitas plaukia upe nurodytu laiko grafiku. Surinkus punktus miške abu vėl susitinka sutartoje
vietoje ir plaukia toliau. Visi etapai sekės puikiai. Taip išplaukėm i Nemuną, kur baigėsi pirmas
etapas, sekantis etapas buvo orientacinis miške, abiem įgulos nariams reikėjo surinkti 8
kontrolinius punktus miške ir juos atžymėt žemėlapyje — čia sekės prasčiau, — tik penkta vieta
tarp visų ekipažų. Trečias etapas – greičio ruožas prieš srovę iki bazinės stovyklos — čia vėl
buvom penkti — nes mūsų baidarė buvo ne greitaeigė, o turistinė. Susumavus rezultatus — vyrų
įgula užėmė 4 vietą, o mišrus ekipažas buvo prizininkai — antri. Susumavus komandų rezultatus —
paaiškėjo, kad aplenkus visu šalių rinktines, pirma vieta ir nugalėtojų taurė atiteko ąžuolų
komandai!
AČIŪ Kalėdai už baidarę!!!
Gaila — neatsirado ąžuoliečių, norinčių dalyvaut kalnų technikos ir dviračių rungtyse... Gal dėl
prasto oro, gal dėl burnojimo, kad sportas negerai, gal dėl...

Styra

DVIRAČIŲ MARATONAS IGNALINOJE (2007.07.22)
Vieta: Ignalinos apylinkės.
Laikas: 2007.07.22
Dalyviai: Darius, Andrius, Agnė, Styra.
2007-07-09 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Liepos 22 d. Ignalinoj dviračių maratonas.
Informacija ir registracija čia:
http://www.mtb.lt/index.php/pageid/225. Smagaus pasimynimo!
Styra
2007-07-09 Darius naujda@centras.lt
registruojames :)
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2007-07-24 Darius naujda@centras.lt
Vyko dviračių maratonas, antras etapas, Ignalina. Dalyviai: Styra, Agne, Andrius (brolis),
Darius. Prizininkai — Agne (pagal pradinius duomenis).
Daugiau info: http://www.mtb.lt/index.php/pageid/198
Gal kas plačiau parašys :))
Tiesa, dar nepaminėjau: sportininkai buvo Agne su Styra (geltoni Nr., 2 ratai x 32km), mėgėjai
buvo Andrius ir Darius (mėlyni Nr., 1 ratas x 32km)

DVIRAČIŲ MARATONO TAURĖS VARŽYBOS, ANYKŠČIŲ ETAPAS (2007-08-21)
Vieta: Anykščių apylinkės.
Laikas: 2007-08-21
Dalyviai: Andrius Šimkevičius, Darius Naujokaitis.
Sveiki,
trumpa info apie paskutines šių metų dviračių maratono taurės varžybas, Anykščių etapą:
Trasa — įdomi, daugiausia miškais, daug smėlio, pakilimų palyginus buvo nedaug. Vienas ratas —
29 km (gavosi 29,4km).
Dalyvių buvo šiek tiek mažiau negu Ignalinoj. Sporto grupėje pas vyrus 1-ą vieta iškovojo brolis
latvis.
Gaila nevažiavo Agnė, galėjo bendroj įskaitoj medalį parsivežt. Po dviejų etapų (iš kurių
važiavo tik vieną) buvo 3-ia :)
Šįkart už ŽK "Ąžuolas" komandą Mėgėjų grupėje važiavo 2 piliečiai: Andrius Šimkevičius
(Nr.201) ir Darius Naujokaitis (Nr.193). Užimtos vietos atitinkamai 49 ir 20-a (iš 110).
Daugiau info: http://www.mtb.lt/index.php/pageid/198
Tai tiek, geros dienos :)

Darius

VILNIAUS REGATA (2007.09.02)
2007-08-28 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Kaip ir kasmet — Nerimi "Vilniaus regata" — baidarėmis po Vilniaus
tiltais, kas pasiplaukiot, kad pasirungti — visomis plaukimo priemonėmis!
Registracija rugsėjo 2 d. iki 11 val., startas 12:00 prie Neries,
Valakampių II pliaže.
Styra
Dar pasiekimų:
Klubo direktorius turistinių dviviečių klasėje užlipo ant aukščiausio pjedestalo laiptelio
„Vilniaus Regatoje“.
Mišrių turistinių klasėje Vilma atsistojo kiek kukliau — ant antro laiptelio.
Moterų dviviečių klasėje Rita atplaukė pirma, bet juos už kažką beleką diskvalifikavo.
http://www.regata.lt/rezultatai2007.html
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Va, manau kad Vilniaus regata yra smagu. Galima ir ąžuolams susiorganizuot kokią atrakciją —
tarkim susikonstruot kokią geldą ir "patekus" į savo sukurtą laivų kategoriją, užimti n-tą vietą.
Šiemet tarkim plaukė senovinis luotas, pripučiamas baseinas ir panašiai. Galų gale ir standartinėse
klasėse sugebam pasiekt rezultatų.

Paulius Dambrauskas
MULTISPORTO MARATONAS

"DZŪKIJA 2007" (2007.09.01 — 2007.09.02)

Vieta: Lazdijų r.
Laikas: 2007.09.01 — 2007.09.02.
Dalyviai: Agnė, Styra, Darius N.
2007-08-28 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Rugsėjo 1 d., Dzūkijoje vyks mini multisporto varžybos "Dzūkija 2007".
Plačiau
čia:
http://www.mtb.lt/index.php/pageid/198/articlepage/0/articleid/114
(plaukimas baidarėmis (15,5 km), orientavimasis pėsčiomis (9 km),
orientavimasis dviračiu (60 km), orientavimasis pėsčiomis (15,5 km)).
Startas 7:00, o 100 km įveiksit per 10 val. ir tiesiai į Šreko pelkę!
2007-08-28 Darius N. naujda@centras.lt
Ačiū,
jau užsiregistravom :)
2007-09-04 Styra dariusstyra@gmail.com
Be Vilniaus regatos savaitgali dar vyko ir multisporto maratonas Lietuvos Kariuomenes Sporto
Klubo Prizams Laimėti "Dzukija 2007" - ten puikiai pasirodė Darius Naujokaitis kartu su ...

Styra
2007-09-04 Darius N. naujda@centras.lt
..su Rūta neĄžuoliete. Nieko čia puikaus, kai beveik valanda su klaidom
ir nesąmonėm prisidėjau.
Nepamiršk Styra ir savęs su Agne, ar tik ne auksas pas jus? :)
Darius
2007-11-29 Darius N. naujda@centras.lt
varžybos vyko nuo ankstaus ryto iki vakaro. Etapai buvo tokie:
baidarių ralis renkant KP ~15km, pėsčiųjų orientacinis ~10km, MTBO (dviračių orientacinis)
~60km, dar pėsčiųjų ~15km.
Žodžiu smagiai pasportavom, atsiminiau kaip kompasu naudotis, ir kad seni žemėlapiai
nebūtinai rodo tai kas yra dabar :)
Su tuščiai užgaištu laiku apie pusantros valandos, dėl klaidu ir nesusipratimų pavyko iškovoti 3ia vietą :)
Agnė su Styra "paėmė" antra vietą.
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Buvo nemažai komandų visai nebaigusių trasos. Vienus vyrukus su dviračiais kareiviai iš miško
parvežė jau gerai sutemus :))
buvo smagu
Dar turėjau vieną smagų 4 dienų dviračių žygelį Dzūkijoj per Mindaugines. Kai visas 4 dienas
ištisai lijo, o dviračiai rudijo :))
Bet tai čia buvo su GeroDviračio kompanija. tai gal šito ir nepasakosiu :)

LKS KALNŲ KELIONIŲ TECHNIKOS VARŽYBOS (2007.09.08 — 2007.09.09)
2007-08-30 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Rugsejo 08 d. Vilniuje, Aukštuose Paneriuose, prie senojo geležinkelio tunelio
vyks LIETUVOS KALNU KELIONIU TECHNIKOS 2007 m. PIRMENYBĖS.
Styra

MTBO TRAKUOSE (2007.09.09)
2007-09-04 Styra dariusstyra@gmail.com
La,
Savaitgali, tiksliau sekmadieni rugsejo 09 d., bus pasivažinėjimas
dviraciais — Trakuose MTBO, placiau: http://fortuna.git.lt/?lan=LT&id=127.
Labai smagu paminti.
Styra
Oficialius pranešimas: „2007-09-09 Trakuose, Varnikų žemėlapyje vyko OK Fortūna
rengiamos Vilniaus miesto orientavimosi sporto taurės varžybos vidutinėje trasoje“.

Taip, mynėm - Darius Styra, Agne Matonytė. Rezultatų nepamenu, jie yra www.losf.lt arba
www.dbtopas.lt/takas/varzybos, mano rezultatai prasti - nes mes turistai su Lietuvos rinktine
kovojom, Agne berods kelis medalius gavo.

Styra

VILNIAUS MARATONAS (2007.09.13)
2007-09-04 Dovilė Garlaitė dovile.garlaite@gmail.com
Sveiki,
jei jau taip patiko Vilniaus regata, tai gal bus norinčių dalyvaut ir
Vilniaus maratone šį savaitgalį? :)
http://www.maratonas.lt/lt/info-2/#Nuotoliai
Dovilė
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Vilniaus maratonas - skelbiau ir bėgau pusę maratono (apie 21 km), užėmiau gal 9 vietą.
Dovilė Garlaitė

EKO MARATONAS (2007.09.14 — 2007.09.16)
2007-08-28 Tomas. VedLietuvis@gmail.com
Laikas: 2007 m. rugsėjo 14-16 d.
Vietovė: Lietuva, Kauno regionas
Organizatoriai: Lietuvos keliautojų sąjungą ir Všį „Turizmo akademija“
bendradarbiaujant su “IK Adventure Company” Oficiali varžybų internetinė
svetainė – www.turistas.lt
Tomas Bendikas

NUOTYKIŲ MARATONAS (2007.09.14 — 2007.09.15)
2007-08-28 Tomas. VedLietuvis@gmail.com
Šiais metais nuotykių maratonas vyks 2007.09.14-15 Kauno marių
regioniniame parke. Stovykla Girionių miestelyje. Renginio nuostatai:
http://maratonas.turistas.lt/
Dėmesio! Dieniniame etape galima dalyvauti dviračiais.
Praeitų metų maratono dalyvių prašymu maratone atidarome dviračių
įskaitą (bandomąją versiją). Bandomoji todėl, kad nuotykių maratonas iki
šiol buvo pėsčiųjų, o dabar reikia išbandyti ir dviračius... :)
Dviratininkai varžysis atskiroje klasėje, jiems paruošime atskirą
(didesnę) trasą. Ratuotieji nesivaržys komandinėje įskaitoje. T.y.
dviratininkų įskaita tik asmeninė. Rezultatų skaičiavimas identiškas
pėsčiųjų įskaitai.
Jei asmuo dalyvaus naktiniame etape (pėsčiomis) ir dieniniame etape
dviračių įskaitoje — rezultatas jam skaičiuosis atskirai naktiniam ir
dieniniam etapams.
Susidarius daugiau negu 10 dviratininkų abiejuose amžiaus grupėse —
apdovanosime prizininkus, iškovojusius I-III vietas skirtingose amžiaus
grupėse. Priešingu atveju į amžiaus grupes dviratininkų neskirstysime.
2007-08-28 Ausra K kokia_prasme@yahoo.com
Ar bus ąžuoliečių dalyvaujančių šitam maratone? Aš norėčiau prisidėti.
Ausra

Dalyvavo tik Marumasn man rodos, 1 vieta vyru grupeje naktiniame etape
Jūratė juraciuks@azuolas.org
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TURISTAS.LT MARATONAS (2007.09.15 — 2007.09.16)
2007-09-13 Kastytis kastytis@midiaudio.com
Kas dalyvauja ši savaitgalį?
2007-09-13 Ausra K. kokia_prasme@yahoo.com
Aš su Vaidu, jei nori jamam į komanda bet mes žali žali :) tai bus
nuotykiu :)

REGATA NEMUNU (2007.09.16)
2007-09-13 Styra dariusstyra@gmail.com
La,
Sekmadieni regata Nemunu — nuo Heso iki Aleksoto tilto — galima plaukt
įvairiom priemonėm. Aš dalyvausiu — plauksiu baidare. Gal būtų norinčių
susiorganizuot plaustu, ar kaip kitaip?
Styra
2007-09-13 Saulius Šakarvis saulius.sakarvis@gmail.com
Plaustu labai ilgai manau gautusi baidare ir tai kokia valanda 2
uztruksi
2007-09-13 Rita rituke@centras.lt
:) užtruksi... tame nieko baisaus, ypač jei oras geras... :), pasiimi
ne vieną irklą į plaustą ir pirmyn, chebra pasiima gitaras, dainuoja,
etc... kaip kam, kas "varžosi", kas šiaip "žaidžia".
O plaustų tikrai nevienas susirenka. būna katamaranų, šiaip visokios
gamybos "laivų". tai vandens šventė.
Tokius dalykus mėgsta ir šeimynėles... bent jau Vilniaus regatoje yra
tekę matyti su mažuliukais irkluojančius (aišku, viskas nuo oro).
Kaip pvz, adekvataus renginio Vilniuje foto:
http://www.regata.lt/akimirkos2005.html
Nuostatai čia:
http://www.turistas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=381&It
emid=68

SPELEO PAGONIJA (2007.09.29)
2007-09-19 Egle Ramoniene egle@lanlita.lt
Sveiki,
rugsėjo 29 d. kviečiame dalyvauti rengiamose Kauno miesto atvirose SRT
varžybos "Speleo Pagonija 2007". Varžybų nuostatai čia:
ftp://speleo.lt/speleo/kita/ru_Speleo_Pagonija_2007.pdf
Varžybos rengiamos antrus metus is eiles. Planuojamos dvi trasos ant
dirbtines uolos-sulinio ir viena trasa ant "voratinklio".
40

Apie dalyvavimą varžybose galima iš anksto informuoti telefonu +370 618
39818 arba elektroniniu paštu speleo@kobra.lt (dalyviams-ziurovams
registruotis nereikia).
Varžybų organizatoriai: interklubas "Spelaion", VšĮ „Corona laurea“,
Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento
kūno kultūros ir sporto skyriaus.
Varzybu remejai: Robnizonada, UAB "Lanlita".
2007-09-30 Egle Ramoniene egle@lanlita.lt
Varžybų rezultatai ir foto: http://www.speleo.lt/index.php?id=366.
Sveikinam Jūratę su garbinga III vieta!!!
P.S. tikiuosi kitais metais bus dar daugiau dalyviu iš Ąžuolo.
(vien trasa ko verta bei super prizai ir užsakytas fantastiškas oras)
Egle Ramoniene

Varžybose dalyvavo ir Dovilė N.

LKS KELIAUTOJŲ UŽDARYMO SĄSKRYDIS (2007.10.05 — 2007.10.07)
2007-09-21 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Spalio 5-7 dienomis vyks LKS keliautoju uždarymo sąskrydis:
1. Naktines orientavimosi sporto varžybos
2. Kalnu technikos varžybos
3. Auto turistinis ralis
4. Orientavimosi sporto dviračiais varžybos
5. Konkursai: skaidriu ir kino filmu (trukmė iki 20 min.)
6. Žygis dviračiais ir automobiliais
Rungtys ne sportines, o turistines!
Styra
Kadangi pasikeite varzybu laikas, tai mano ekipazas negali paimti keleiviu.
http://www.turistas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=1
Ausra K kokia_prasme@yahoo.com

TURISTINIS VANDENS RALIS (2007.10.14)
2007-09-28 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Startas spalio 14 d., sekmadienį, Strėvos gyvenvietėje (prie kelio TrakaiAukštadvaris).
Styra
Buvo komanda vyru ekipazas Vytautas Mazeika ir Darius Styra, mišrus ekipažas Kostas Marcinkus ir Asta
Rudzenskaitė, gal II komandine vieta. Tuo pat metu ir vandens daugiakove buvo.
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Styra

KALNU TECHNIKOS VARŽYBOS (2007.10.20)
2007-10-09 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Spalio 20d Kalnu technikos varžybos.
Styra
2007-11-27 Kalėda kaleda@azuolas.org
Dalyvavo 2 (3?) komandos:
POLITECHNIKA:
Mindė Kudirka
Vilma Blėdaitė
Vitalijus (nežinau)
Kalėda (kviestinis samdinys)
Užėmė 3 vietą elito grupėje.
ŽALI ĄŽUOLAI:
Aušra
Lina
Lukas (po pirmos trasos ji pakeitė Mindę).
Paskutinio nepazistu. Vilnietis kažkoks.
Į elito grupę nepapuolė. Kažkuri mėgėju grupes vieta.
(Nežinau komandos pavadinimo)
Mantas Blėda
Vytas Gudaitis
Jūratė Bajorienė
Pranas
Jūratė susirišo blogą mazgą, nukrito, ir susilaužė koja. Komanda toliau varžybose
nebedalyvavo.

2007 M. ALPINIZMO IR KALNU TURIZMO ČEMPIONATAS (2007.11.21)
2007-11-20 Rimantas Rauleckas rimas@saulenet.lt
Sveiki,
Gal ryt kas važiuos į Vilnių, į minėjimą, kuriame bus apdovanojami 2007
m. alpinizmo ir kalnu turizmo čempionato prizininkai? Turėtų būti nemažai
savu prizininku.
*Lietuvos alpinizmo asociacija ir keliautojų sąjunga organizuoja
Lietuvos alpinizmo 50-mečio minėjimą, kuriame dalyvaus pirmųjų ekspedicijų
veteranai.
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*Koncertuos pianistas Aleksandras Jurgelionis, Paulius Koncė (fleita),
dainuos Augustas Kubilius.*
*Teisėjų kolegija paskelbs 2007 metų alpinizmo ir kalnų turizmo
čempionato rezultatus ir apdovanos prizininkus.
*Ekrane stebėsime vaizdus iš pirmųjų kelionių į kalnus.
*Renginys vyks lapkričio 21 d. 18 val. Vieta: Mokytojų namai (Vilniaus
g. 39)
2007-11-14 Paulius Jakutavičius paujak@gmail.com
Su pirmąja vieta kalnų žygių klasėje ir su trečiąja vieta techninio
įkopimo klasėje!
www.baltuzygiai.lt
Paulius
2007-11-14 Laurynas Stančikas laurynas@gmail.com
Prisidedu prie sveikinimo.
Bet galima ir daugiau ką pasveikinti: pradinio laiško autorių (Paulius
Jakutavičius, Dovilė Garlaitė - II vieta tech. klasėje), Dr. Rimą (Evaldas
Urbonas, Rimantas Rauleckas - II vieta uolinėje klasėje). Tas pats Audrius
Peseckas IMHO senas ąžuolietis (Audrius Peseckas, Mindaugas Leskauskas I-II vieta aukštuminėje klasėje). O ir Gediminas Simutis jau kaip ir savas
;) (ahm, negražu nusavinti...)
Laurynas

43

4. KITI RENGINIAI
KELIONIŲ SEZONO UŽDARYMAS (2006.11.25 — 2006.11.26)
Vieta: Sodyba Žemaitijoje netoli Žarėnų miestelio. www.troba.ten.lt
Laikas: 2006.11.25 — 2006.11.26
Dalyvai: Paulius Dambrauskas (Pauliux), Dovilė Dimindavičiūtė (Dodiminda), Vilma Blėdaitė,
Andrius Brundza, Jonas Miklovis (Pagelba), Dovilė Naruškevičiūtė, Andrius Šimkevičius, Darius
Styra, Agnė Matonytė, Ieva Malinauskaitė, Elena Urbonaitė, Vaidas ir Gintarė Bernotai, Gintarė,
Tomas Kukis, Justas Gailiūnas, Audrius Mičiulis, Audrius Freitakas (aka Ruikis), Saulius Šakarvis,
Vaidotas ir Simona Pečkiai, Edvardas Sadauskas, Aurimas Pranskevičius, Mindaugas Kudirka,
Darius Naujokaitis, Paulius Jakutavičius (Zongas), Aurimas Uleckas, Simonos sesė, trobos
šeimininkas – Gvidas (Kipsas).
Foto: http://gallery.azuolas.org/zarenai
Skelbimas: „šį savaitgalį Žarėnuose organizuojama sezono uždarymo šventė. Kelionių sezono
uždarymo metu vyks tokios akcijos atrakcijos: naktinis orientacinis, vaidinimai, nuotraukų ir
originaliųjų sumuštinių konkursai, šokiai pokiai ir kitos linksmybės!“

ĮSPŪDINGIAUSIŲ ŽYGIŲ PRISTATYMAS (2006.12.12.)
Vieta: KTU Elektronikos rūmai (Studentų g. 50) 102 a.
Laikas: 2006.12.12.

Straipsnelis apie vakarą:
Kaip ir kiekvienais metais, KTU žygeivių klubo “Ąžuolas” nariai daug keliavo. Įspūdingiausi jų
žygiai buvo pristatyti “Kelionių vakare” gruodžio 12 diena. Renginys susilaukė daug dėmesio ne tik iš
KTU studentų — į renginį susirinko įvairiausi žmones, kurios vos sutalpino didžiausia
Telekomunikacijų fakulteto auditorija. Nors žiūrovai turėjo išsėdėti ant kietų ir nepatogių
auditorijos kėdžių beveik ę valandas, bet laikas jiems neprailgo. Prie pasakojimo ir įspūdžių
pasidalinimo apie kiekviena kelionę buvo rodomas ir filmukas, padarytas iš kelionės nuotraukų ar
filmuotos medžiagos. Filmukai buvo montuojami ne profesionaliai, o kaip kiekvienas moka ir
sugeba. Įdėtas didžiulis entuziazmas ir meilė, į montavimą kiekvieną filmuką pavertė šedevru.
Buvo pristatyta daugiau nei dešimt filmuku, kuriu kiekvienas pasakojo apie skirtingą kelionę.
Renginys prasidėjo pasakojimu apie Kuršių Neriją, kur 2006 metu sausio 6 dieną buvo nukeliavę
ąžuoliečiai. Nors tuo metu už lango spaude šaltukas, bet žygeiviams jis nebaisus: užsidėję kuprines
ant pečių jie dvi dienas žygiavo nuostabiai sniegu padengtomis kopomis. Tuomet, daugeli eiliniu
žmonių gąsdinantis, šaltukas šerkšnu padengė krūmus, eglutes ir pušis — reginys neįkainojamas —
tikra Kuršių Nerijos pasaka. Iš šios keliones nuotraukų gimė filmukas “Kursiu nerijos pasaka”.
Žygyje darytos nuotraukos nuostabios — iš jų planuojama surengti paroda “Kol batai nesudilo…”
Sekanti kelione — dviese slidėmis per Tatrus. Du tvirti ąžuoliečiai — Marius ir Vytenis,
nepabūgę šalčio, sniego, ledo ir lavinu nuo vasario 16 dienos slidėmis keliavo per Tatrus. Dažnas
pagalvoja: slidėmis — tai keltas užkelia į kalną — nusileidi, vėl užkelia — vėl leidies. Ištroškęs ar
išalkęs — atsigaivini ar užkandi šalia esančiose užeigose, vakare laukia viešbutis su šilta lova, prieš
tai pirtis ar terminis baseinas. — Ne, tai ne ąžuolams, ąžuoliečiai keliauja su kuprine, į kalną lipa
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savo kojomis ir rankomis, kur sudėtingiau — naudoja kates, ledkirčius ir virves. Pati geriausia lova
— miegmaišis, geriausias viešbutis — palapine, skaniausias maistas — virtas ant primuso, geriausias
gėrimas — arbata iš ištirpinto sniego — ir visa tai telpa į kuprine. Su tokia kuprine — kaip
vežliukas, pamažu su nameliu ant kupros — keliauji ten kur nori. Ši kelionė neapsiejo be
susižalojimu — Vytenis, kopdamas ledo siena ledkirčiu išsimušė dantį.
Kol vieni ažuoliečiai keliavo per Tatrus — kiti nesėdėjo rankų sudėję ir gražiais gamtos
vaizdais besigrožėdami, grynu oru kvėpuodami bei galybe įspūdžių patirdami ekstremaliai slidinėjo
Lietuvos Kamčiatkoj — Vištyčio ežero apylinkėse.
Pasibaigus žiemai, ažuoliečiai išvažiavo uolomis palaipiot. Manot žmogus-voras, laipiojantis po
dangoraižius Prancūzijoje gyvena — tikrai ne, tokiu ir Lietuvoj nemaža. Uolų laipiojimas — ne tik
pasaulyje, bet ir Lietuvoje sparčiai populiarėjanti sporto šaka — ažuoliečiams ji ne naujiena.
Daugumoje šalių sporto klubas be dirbtines uolu laipiojimo sieneles niekam tikusiu laikomas. Vedami
A. Gadeikio ąžuoliečiai įkopė į įvairaus sudėtingumo uolas Čekijoje — apie tai pasakoji filmukas
“Čekijos uolos”.
Liepos mėnuo buvo vienas iš aktyviausiu. Du ąžuolieciai keliavo Afrikoje — Tanzanijoje, kur
įkopė į Meru viršūnę (4562 m.v.j.) bei aplankė apylinkes. Tuo pat metu kiti ąžuoliečiai keliavo
dviračiais po Norvegijos fiordus. Norvegijos fiordai — nepakartojamo grožio gamtos kūrinys.
Minti buvo sunku, nors per diena buvo numinta vidutiniškai tik 83 km — bet serpantinu kylant i
viršų prakaitas upeliais bėga. Dauguma tokį keliavimą pavadintų beprotyste, tačiau pamatyti
vaizdai ir patirti įspūdžiai atperka bet kokius vargus. Tai, ką gauni iš keliones, yra nepakartojama,
neįkainojama ir niekad nenuvertėja. Buvo aplankytas didžiausias Skandinavijos krioklys — 275 m
aukščio Vetti Fossen, įkopta į aukščiausią Skandinavijos viršūnę Galdhopingen 2469m. Kol vieni
dairėsi po Afrika, kiti grožėjosi Norvegija — treti Kolos pusiasalyje baidarėmis plauke Umbos upe.
Šia upe irkluot sudėtinga —ji yra 4 kategorijos sudėtingumo, t.y. be specialaus fizinio/techninio
pasiruošimo ir patirties plaukimas tokia upe yra savižudybė.
Rugpjūtis — ši mėnesį dažniausiai einama į kalnus. Kelionės į kalnus yra pačios įspūdingiausios,
tačiau pačios sudėtingiausios bei pavojingiausios. Grupė ąžuoliečių keliavo Kaukaze, Digoria rajone.
Kalnais nukeliavo iš Šiaurės Osetijos į Kabardiną Balkariją. Šiame žygyje iš 7 žygeivių 4 buvo
naujokai, vienas iš jų kurčias. Kiekvienam teko išmokti ne tik kalnų technikos, bet ir minimalaus
bendravimo gestu kalba. Ką reiškia kurčias — jis niekad negirdi atriedančio akmens, niekad
nesušuks “akmuo”, pats niekad neišgirs, kai draugai jį perspėja apie atriedantį akmenį ar kitą
mirtiną pavojų. Tokį žmogų į kalnus gali priimti tik gerai pasiruošus, fiziškai ir dvasiškai tvirta,
pasitikinti savo jėgomis bei jas žinanti, mokanti bendrauti, vienas kitą suprantanti be žodžio
komanda – ąžuolai. Apie tai pasakojo filmukas iš kalnų žygio. Šis žygis užėmė 3 vietą Pabaltijo
šalyse.
Sekanti pristatyta kelione — taip pat iš Kaukazo, Bezengi rajono. Šiame rajone yra vienos iš
sudėtingiausių perėjų, jos pavadintos Čiurlionio, Lietuvos vardais — jas kažkada pirmieji perėjo
lietuviai. Tai buvo vienas iš įspūdingiausių kelionių pristatymų, privertęs žiūrovus susimąstyti apie
amžinybę, gyvybę, kalnų galią. Šis pristatymas pasakojo ne tik apie įspūdingą kelionę, bet ir apie
nelaimę nutikusią kalnuose. Keliones metu buvo gelbėjami sužeistieji bei žuvę —– nelaime ištiko
netoliese buvusią alpinistų grupę iš Rusijos. Tik kalnuose supranti, kad sunkiausią ir pavojingiausią
akimirką tave išgelbės draugas ir jus rišanti virvė, tik tuomet, kai šiais dviem dalykais pasitiki —
žygiuoji ramiai. Šis žygis Pabaltijo šalyse užėmė pirmą vietą.
Kita kelionė — rugsėjo viduryje, buvo aplankyti urvai. Ją pristatė Raimundas, sumontavęs patį
meniškiausią filmuką. Tik landžiodamas po urvus Raimundas suprato — kad jį urvai įkvepia filmuoti
ir montuoti filmukus apie juos.
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Daugiausiai dėmesio susilaukė vakaro svečio — geriausio Lietuvos alpinisto Sauliaus Viliau
pasakojimas ir filmuota medžiaga iš jo kelionės į vieną iš sudėtingiausių pasaulio viršūnių
Grascembrm II. Saulių Vilių įvairiais klausimai žiūrovai užpuolė ne tik renginio metu, bet ilgai
nepaleido ir vakarui pasibaigus.
Kelionių vakaras buvo neeilinis renginys, jis suteikė ne trumpalaiki pasitenkinimą — pamatyti
kelionių vaizdai ne tik ilgai išliks žiūrovų atmintyje, bet ir dauguma įkvėpė naujoms kelionėms.
Ąžuolai ir jų veikla ne tik garsina KTU vardą, pritraukia daug pirmakursių, bet ir primena
visuomenei apie niekad nesenstančias ir niekad nenuvertėjančias vertybes.

KALĖDOS VIEKŠNALIŲ KAIME
Vieta: Viekšnalių kaimas.
Laikas: 2006.12.25 — 2006.12.26
Dalyviai: Paulius Dambrauskas (Pauliux), Vilma Blėdaitė, Andrius Brundza, Dovilė
Naruškevičiūtė, Mindaugas Kudirka, Audrius Mičiulis, Aurimas Uleckas, Rima Dusevičienė, Egle
Barkauskaitė, Darius Styra, Agnė Matonytė, Gvidas (Kipsas), Dovilė Bertašiūtė, Saulius Lipinskas,
Andrius Šimkevičius, Simonos sesė
Foto: Andrius (http://gallery.azuolas.org/kaledos06).

NAUJAMETIS
Vieta: Jieznas.
Laikas: 2006.12.31 — 2007.01.01.
Dalyviai: Darius Styra, Agnė Matonytė, Paulius Dambrauskas (Pauliux), Vilma Blėdaitė,
Audrius Mičiulis, Aurimas Pranskevičius, Eglė Barkauskaitė...ir kiti.
Skelbimas: „šiemet naujuosius švenčiame Dzūkijoje — Jiezno apylinkėse. Į naują metą
kviečiami visi, dideli ir maži, nauji ir seni, kosmonautai ir kitokios svajonių profesijos turėtojai :).
Nepamirškit kaukės, geros nuotaikos, simbolinės dovanėlės, miegmaišio sau ir draugui :), užkandos
sau ir draugui, kokios norit muzikos arba linksminančių instrumentų ir viso kito su kuo norit sutikt
naują metą.
Atvykstame įvairiais būdais: kas plauks baidare, kas eis pėstute, kas atitranzuos ar atvažiuos
savo transportu.
2007-11-27 Aurimas Pranskevičius <vasara.kaime@gmail.com
Oi. Įspūdžiai išblėsę.
Naujametis buvo šlapias ir purvinas - jokio sniego. Prie Agnės trobelės sukrovėm laužą iš
kažkokio vaismedžio šakų ir normalių, ir patręšusių malkų. Pradėjo rinktis vis daugiau draugų ir
atvažiavo Ritos draugų kompanija. Jie buvo kitokie negu mes (daugiau gėrė, nors elgėsi padoriai), ir
biški tokia trintis jautėsi. Atvažiavo Paška ir "davė velnių", kad laužas blogai sukrautas - pataisė ir
užkūrė, panaudodamas Vaidoto benzą. Tomas papasakojo įdomią istoriją, kaip jis važiavo į
naujametį ir ne ten pasuko, ir įvažiavo į bobutės daržą, ir ten užklimpo, ir lygtais dar viduj užmigo
(nors dėl to jau ir aš nebeesu tikras).
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Sekančią dieną draugai Tomo mašiną iš to daržo išėmė. Pafilosofavom su Tomu, pamenu, apie
Amerikę ir Amerikiečius. Iki ryto netraukiau - naktį Eglės draugai namo parvežė.

VARŽTAS IR UŽGAVINĖS PAS SIMONĄ SU VAIDOTU (2007.02.20)
Vieta: Simonos ir Vaidoto butukas.
Laikas: 2007.02.20.
Dalyviai: Simona, Vaidotas, Do ... ir niekas daugiau neatvyko .

Pats keisčiaus varžas ir keistos Užgavinės. Rodos liaudis per konfą pati Simoną priprašė ruošt
blynus ir pati neatėjo. Prisipažinsiu ir mane tinginys ėmė, bet išsikepiau pyragą ir vėluodama
valandą (pagal ąuolietišką tradiciją) atsiradau prie Vaidotos ir Simonos durų. Ir buvau vienintelis
svečias....
Ką gi, pasikepėm blynų, pagėrėm arbatos, apie gyvenimą ir buto remontą pašnekėjom. Visai
smagus vakaras išėjo.

Do

NAUJOKŲ PRIĖMIMAS RŪSYJE (2007.04.11)
Vieta: ąžuolų rūsys.
Laikas: 2007.04.11.
2007-04-12 Styra dariusstyra@gmail.com
Vakar 19 naujoku užpildė "naujokų anketas", visi pareiškė norą prisijungti prie kibernetines
ąžuolų konferencijos. 8 naujokai apie ąžuolus sužinojo iš pakabintų skelbimų, 7 naujokai atėjo apie
ąžuolą sužinoję iš draugu, 2 - apie ąžuolą sužinojo iš kibernetines erdves, 1 info rado skrajukėse, 1
— pats nežino kaip ten atsirado. Naujoku amžiaus vidurkis 22,7 metų (vienas iš jų jau žengia
penktąją dešimtmetį).
Ačiū visiems dalyvavusiems!!!

Styra

APSIKUOPKIM `07 (2007.04.21)
Vieta: Šakiai
Laikas: 2007.04.21
Dalyviai: ąžuoliečiai ir šakiečiai
Foto: http://www.sakieciai.lt/gl/thumbnails.php?album=136
2007-04-13 Paulius Dambrauskas pauliux@azuolas.org
Taigi šiais metais tradiciškai neišvengiamai artėja apsikuopimo nuo
šiukšlių akcija. Neklauskit kodėl Šakiuose. Tiesiog zanavykų kraštas ir
tiek. Planuojame sekantį šeštadienį - 21 dieną. Iš tikro man jau baisu,
nes reikalai derinami su Šakių seniūnu, informacija plečiama po Šakių
mokyklas, įtraukiami žurnalistai ir panašiai. Labai sukruto šakiečiai, kai
sužinojo kad šaunus klubas "Ąžuolas" ateina tvarkyti Siesarties pakrančių.
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Vienžo, raudonas kilimas tiesiamas, mes laukiami. Šiandie turėtų
tiksliai paaiškėt seniūno atsakymas ir akcijos mastas. Mane vieną te
zanavykai užmėtys beretėmis, taip kad visi, visi, dideli ir maži, tiems
kam "byra" - su vaikais, tiems kam ne - su draugais, ruošiamės,
treniruojamės ir be galo laukiame ateinančio savaitgalio. Pamenu neseniai
konferencija skendo "strategijose" ir šiaip apmastymuose. Pats laikas
visiems parodyti ar sugebat ką be klaviatūros maigymo. Viskas padaryta,
suorganizuota, belieka važiuot ir dalyvaut. Kas nedalyvaus, neturės jokios
teisės viešai konferencijoje strateguoti. Hau.
Švaraus visiems savaitgalio,
Paulius Dambrauskas
Ištrauka iš http://mes.sakieciai.lt/content/view/1022/47/
Balandžio 21 d. Kauno Technologijos Universiteto žygeivių klubas „Ąžuolas“ Šakių paežerėje ir
pasiesartyje organizavo pavasarinę šiukšlių rinkimo akciją „Apsikuopkim". Savo aktyviu dalyvavimu
akcijoje šakiečių garbę išgelbėjo moksleivių gamtininkų būrelio „Ąžuoliukai" vaikai ir pora
gimnazistų iš „Žiburio“ gimnazijos. Iš viso akcijoje dalyvavo apie 30 žmonių.
Nurinktos šiukšlės prie Šakių ežero, o dar daugiau su grėbliais jų ištraukta iš ežero vandens. Po
to visi patraukė rinkti šiukšlių prie Siesarties. Čia jų tiek daug, kad nepajėgėme visų surinkti.
Prikrovėme kupiną seniūnijos traktoriaus priekabą. Krūva pinų šiukšlių maišų dar liko išvežti kitai
dienai.
Užuovėjoje prie Siesarties užtvankos sukūrėme laužą ir virėme žygeivišką košę iš grikių ir
mėsos konservų. Vaišinomės šakiečių parūpintais obuoliais, gėrėme arbatą su Šakių valdžios
talkininkams dovanotais skanumynais.
Visų nuotaika buvo puiki. Padainavo moksleiviai, padainavo svečiai. Apie šiukšlių rinkimo prasmę,
kaip įžangą į didesnius darbus, įkvepiančiai kalbėjo „Ąžuolo“ atstovas Paulius Dambrauskas. Lyg ir
paaiškėjo, kad Lietuvoje svetimų šiukšlių nėra. Visi talkininkai šakiečiai gavo „Ąžuolo“ klubo
lankstinukus, o „Ąžuoliukų" būreliui, Šakių bendruomenės centrui ir Šakių valdžiai padovanotos
„Ąžuolo“ 40-mečiui išleistos knygelės. Padėkos kalbas sakė „Ąžuoliuko" būrelio vadovė mokytoja
Bieliūnienė ir seniūnijos darbuotoja Nida Martinkaitienė.
Įdomų, kad ši graži akcija buvo organizuota pačių akcijos dalyvių „Ąžuolo“ klubiečių lėšomis.
Todėl visi elgėsi laisvai, darė tai, kas jiems patiems atrodė reikalinga.

2007-05-14 Vaidotas Pečkys vaidotas@azuolas.org
Šiek tiek istorijos. Štai ką paspausdino vietinis Šakių laikraštis "Valsčius" apie akciją
"Apsikuopkim`07" Šakiuose.
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ĄŽUOLŲ CAMPING’AS RAFESUOSE (2007.05.04)
2007-04-13 Styra dariusstyra@gmail.com
Laba diena,
Dėl Rafeso. Kaip visuomet: planas Jūsų teismui:
Laikas: 2007 05 04 nuo 12:00 iki 19:00
I.
Kojūkai
a) Atnešti kojūkus iki Ąžuolų Camping’o
b) Nubrėžt starto ir finišo linijas
c) Laukti norinčių praeit kojūkai
d) Praėjusius kojūkai nuo starto iki
finišo apdovanoti prizu
e) Nunešti kojūkus į jų vietą
II.
Dviratis – “suk in kitų pušį”
a) Sutvarkyti dviratį
b) Atnešti dviratį iki Ąžuolų Camping’o
c) Nubrėžt starto ir finišo linijas
d) Laukti norinčių praminti dviračiu
e) Pramynusius dviračiu nuo starto iki
finišo apdovanoti prizu
f) Nunešti dviratį į dizaino rūsį
III.
Climbingo sienelė
a) Nusukti kybius nuo sienelės Statybos
rūmuose
b) Paimti kybius, 2 apraišus, 4 karabinus
ir 2 lapelius
c) Atnešti sienelės 3 dalis iš dizaino
rūsio
d) Sudėti sienelės 3 dalis Ąžuolų
Camping’e
e) Pastatyti sienelę Ąžuolų Camping’e
f) Susukti kybius ant sienelės
g) Laukti norinčių pralipti sienele
h) Prieš lipant – paaiškinti saugumo
taisykles.
i) Pralipusius iki galo/greičiausiai
apdovanoti prizu
j) Punktus nuo “a” iki “f” padaryti
atbuline tvarka.

IV.
a)
b)
c)
d)
e)
V.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
VI.
a)
b)
c)
d)
e)
VII.

Palapinė, laužas, košė ir arbata
Atnešti palapinę ir puodus iš 122
Pastatyti palapinę Ąžuolų Camping’e
Užkurti laužą Ąžuolų Camping’e
Kūrent laužą ir virti košę bei arbatą
Ąžuolų Camping’e
Dalinti košę našlaičiams ir kitiems
geriems žmonėms.
Dėk į dėžę
Atnešti šiukšliadėžę į Ąžuolų
Camping’ą
Rasti šiukšlių
Nubrėžt liniją – iš kur mest.
Laukti norinčių mesti šiukšles
Pataikiusiems 5 kartus – apdovanoti
prizu.
Punktus nuo “a” iki “c” padaryti
atbuline tvarka.
Maišų mūšis
Rasti 2x kelmas ir 2x maišai dideli.
Prikist maišus kuom nors…
Atnešti viską iki Ąžuolų Camping’o
Laukti norinčių patvot vienas kitam
su maišu
Pagirti nugalėtoją ir pasijuokti iš
pralaimėjusio
Punktus nuo “a” iki “b” padaryti
atbuline tvarka.
?????????

Styra
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PLAUKIMAS Į „AKACIJŲ ALĖJĄ“ (2007.07.14 — 2007.07.15)
2007-07-11 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
šią minutę irkluoti nori Eglė, Justas, Inga, Simona, Mindaugas J.,
Tomas ir Aurimas. Jei dar kas sugalvotų — welcome on board (iki kol
plaustas pilnas bus; nežinau kiek talpina).
Mindaugai, parašyk man savo mobilaus numerį.
Preliminariai pradedam irkluot šeštadienį 12.00 nuo krantinės prie
Vytauto bažnyčios. 17.00 turėtume būt Kulautuvoj.
Apsirenkit, pasiimkit aprangą nuo lietaus, nes jis gali būti. Kas
ketinat nakvot palapinėse (paskutinis autikas iš Kulautuvos į Kauną
išvažiuoja 23.40), pasiimkit nakvynės inventorių. Paimsiu penkiavietę
Husky palapinę. Jei manot, kad visi netilpsim ( :) ), paimkit daugiau
palapinių.
Tiek žinių. Hev'fan :)
Aurimas

VARŽTAS PAS AURIMĄ (2007.07.19)
Vieta: naujoji Aurimo rezidencija Fredos miestelyje.
Laikas: 2007.07.19
Dalyviai: Aurimas, Do, Rita, Albertas, Simona, Vaidotas, Dovilė B., Darius Styra.
Tik pats Aurimas žino, kiek metų pas jį išgulėjo varžtelis.... Bet pagaliau jis persikraustė iš
giminaičių butuko Kalniečiuose į naujutėlaitį butą Fredos miestelyje. Ir ta proga mes pagaliau
sulaukėme VARŽTO.
Už virėją Aurimas „nusisamdė“ mane. Kelios dienos prieš susitikome ir aptarėme strategiją ir
taktiką. Varžtą nuspręsta montuoti keptuose bananuose.
Susirinko svečiai, susėdom ant kilimėlių. Išėjo labai mielas draugų pasisėdėjimas. O varžtą
pačiame didžiausiame banane rado Albertas.

Do

VARŽTAS PAS ŠREKĄ 2007.08.16
2007-08-16, Albertas Dusevicius <forcemajor79@gmail.com
Salam, habybiai,
noriu tarti ačiū pelkinėtojams, kuriems truko vieno varžtelio ir kuri jie ji rado antradienio
naktį prie laužo Šreko pelkėje. Tai Do, Mindaugas J., Vaidas ir Gintare. Special thanks Vaidui ir
mano džipui, su kuriu pagalba taip įtempėme oro perkėlą, kad daba galima skambinti Kalėdines
giesmes.
Kitos nominacijos: fiankas Mindaugui už oro perkėlos išbandymą (net du kartus) ir už tai, kad
jis toks liesas ir lengvas (galima buvo pakelti ir palaikyti už kojų kol atsikabliuos nuo troso, o ne
laukti kol prinoks), fiankas Gintarei, kuri sugebėjo palaikyti mus abu su Vaidu, fiankas Do uz
milžinišką krabu salotu dėžę, iš kurios maitinausi visa trečiadienį ir sako, kad dar liko...
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Toliau, habybiai, klausimas lieka atviras: kas, kur matėt toki riedmenį (roliką), kokiais
ridinėjasi "Lokės pėdos" lankytojai? Pirmadieni buvau Montis Magijoje ir pirkau Petzl-ą, bet jis
tikrai ne tam skirtas ir su juo riedėt plieno lynu nelabai gaunasi. Siūlykit...
Primenu — grėsmingai artėja Vytauto karūnacija Šreko pelkėje. Rugsėjo 1 d.! Bukime gatavi!

El-Capitano

VYTAUTO KARŪNACIJA ŠREKO PELKĖJE (2007.09.01 — 2007.09.02)
Vieta: Šreko pelkė.
Laikas: 2007.09.01 — 2007.09.02.
Dalyviai: Aurimas, Virgis, Eds, Zongas, Mindaugas J. Darius (naujda) Giedre, Aurimas, Do,
Vaidas su Gintare ir Migle, Lauris, šuo Grikis, įžymybės, rokmenai, ir kiti draugai bei giminiečiai.
2007-08-22 Albertas Dusevicius forcemajor79@gmail.com
Salam, habybiai,
ką gi, na gi, va gi na — rūsti diena D, diena, kuri pakeis mūsų visų
likimus, rūsčiai artėja. Rugsėjo 1-ąją, kai viso pasaulio vaikučiai
pasileis gaujomis...kankinti savo mokytojų, Šreko pelkėje įvyks Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytauto karūnacija. Mes vainikuosim Vytautą
primindami istoriją (dalyvauti renginyje sutiko vienas iš įžymiausių
šiandienos istorikų — p. Tomas Baranauskas), pasiklausydami ištraukų iš
Justino Marcinkevičiaus dramos "Mindaugas" (skaitys Alytaus teatralai),
pamiklindami kojas pagal Albinuko armoniką (dar nepatvirtinta, Juozai, ar
galit pasakyt — Albinukas dalyvaus, ar ne?) ir viską vainikuodami rock-o
koncertu (grupių pavadinimų dar nežinau :-DD)!
Companieros, šiandien ateisiu į susirinkimą, kas norės ką nors sužinoti
smulkiau, ateikit ir išklausykit. Vienas prašymas - prašyčiau visų iki
savaitės galo kokiu nors būdu praindikuoti (e-muilas, tel. 868679399) kas
ir po kiek ruošiasi dalyvauti. Šreko pelkė dar nepasiruošusi dideliam
žmonių antplūdžiui todėl man labai reiktų žinoti kiek galiu pasikviesti
laureatų, šviesulių, seimo narių ir kitų garbingų įžymybių į koncertą
apart Ąžuolo narių :-)))
Nusiplūkęs El-Capitano
2007-09-03 Vytenis Briedis@sps.lt
Nors ir nemėgstu drabstytis pagyrimais, ditirambais ar panegirikom ši kartą nesusilaikiau.
Vytauto karūnavimas Šreko pelkėje iš ties buvo — JĖGA.
Pradekim nuo kultūrinio — architektūrinio — landšaftinio reiškinio Šreko pelkės. Vieta iš tiesų,
kaip tūlas pasakytu rekreacijai ne pati tinkamiausia... Bet kapitono išmonė ir fantazija, darbas ir
dar biesas žino kas padare, tai ką padare ... Tiesa pasakius mačiau pirmą namelį ant ratu kurio
stovėjimas neerzina.
Na o renginio formatas turbūt buvo tokis, kad Vytautas gulėdamas savo paauksuotam karste,
kuris kur yra nieks nežino,tikrai džiaugėsi matydamas tiek visa ko skirto jo garbei. Nuo super folk
bando iki intymiai šrekiško roko perfomaso, nors chebryte džiazą ir paliko kažkur pakeliui, bet
varė taip, kad net dar ir šiandien kapodamas malkas niūniavau.

Valierai reikia, Valierai reikia
Valierai reikia valerijoooonooo..
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O ką jau kalbėti apie Tomo Baranausko vizitą, stačiai žvaigždės žiūri į žemę ir lanko ąžuolus.
Kažkada kadu kadais buvo šioje erdvėje diskusija (o tiksliau Kalėdos pasisakymas) kad Mindaugas
buvo, nu kaip te, buvo jis kažkokių organu žalio medžio pavadintas, nes te kokį savo broli ir kitus
giminaičius prigalabijąs.
Neseniai perskaičiau T. Baranausko knygele apie valstybes ištakas. Tę Tomas Mindaugo
klausimą labai įdomiai pakelia, sakykim net ir mane siek tiek įtikino, kad valstybe realiai sukūrė ne
Mindaugas, valstybe jau turėjo būti XII—XIII a. sandūroje, be to, kaip karys buvo jis tikrai ne
koks, bet puikus diplomatas (kitais žodžiais tariant, truputi suktas), bet apskritai nusipelnęs
Lietuvai, bet tik ne jos kūrėjas...
Tiesa sakant tik Inga Baranauskiene nebuvo girdėta, o pelkėje jos žodis skambėjo iš ties
svariai, gal seniau ji po kokia kita pavarde slėpės?
Baigdamas dar turėčiau padėkoti už paraginimą atvykti, nes per savo apkerpėjimą, taip bučiau
ir praskaldęs malkas visa savaitgali.

Vytenis
P.S. Dar priveiktas Šreko pelkės įkūrėjo ir nuo Jurgos, ta irgi sužavėta iki ausų...

2007-09-03 Paulius Jakutavičius paujak@gmail.com
Pirmiausia — padėka Albertui už vietą, garsą ir užvedimą — tautinė olimpiada naktį atrodė
ypač įspūdingai.
Paskui apgailestavimas, kad mažai žmonių susirinko. Na, bet senukai parodė, kad dar turi
parako. Kas žino, gal po dar kelių koncertų ant scenos lips grupė Edas, Lauris & Co. Po pirmosios
Edo būgnų partijos, muzikantai netgi nusistebėjo, kad politrukas kartais visai į taktą pataikė.
2007-09-03 Albertas Dusevicius forcemajor79@gmail.com
Salam, companieros,
Ačiū Vyteni, už tokį puikų atsiliepimą. Ne, iš tiesų labai nuoširdžiai sakau ačiū, ir tikrai labai
laukiu kiek galima objektyvesnių atsiliepimų apie mano Šreko pelkę ir atšvęstą Vytauto karūnaciją.
Iš tiesų tai visus kviečiausi į renginį biškį virpindamas kinkas (o ypač prieš p.Tomą Baranauską), nes
man yra labai sunku objektyviai įvertinti Šreko pelkės patrauklumą ir tinkamumą renginiui
nesuinteresuoto žmogaus akimis :-)). Aš Šreko pelkę mačiau ir tebematau pro labai rožinius
akinius, todėl savo svečių pastoviai paklausiu - "Būkit žmonės, sakykit realiai ką jūs čia matot..."
Dar noriu viešai ir labai šiltai padėkoti Aurimui ir Do, mano geriausiems pagalbininkams, už jų
logistinę ir moralinę paramą. Ir aplamai visiems, visiems labai ačiū, kurie atvažiavot ir...karūnavot
Vytautą :-)).
Nors...chmmm...gal viskas vyko ir kiek nelabai lietuviškai - be ilgų ir graudžių kalbų, pompos ir
blenergetinių apeigų... Gal kiek ir trūko drobinių marškinių, kelnių ir rūtų vainikėlių, ir... gal kiek
perdaug buvo vietomis arbatos su brendžiu :-)). O jei rimtai, tai ne viskas gavosi ką ir kaip buvau
sumąstęs, o vakaro folk dalis turėjo būti kiek stipresnė...Deja, labai jauni ir energingi rockmen-ai
su savo "Valerijonu" kažkiek nustelbė ją :-))
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Taipogi, apgailestauju už vakaro metu pademonstruotą prezentaciją apie Iraką - to tikrai
neturėjau daryti...Matyt, militarizmo bacilos baigia sugraužti paskutinius proto likučius, o ir
Vytauto karūnacija su Iraku nieko bendra neturi...

Geros dienos visiems!
Dar gerai neatsigavęs El-Capitano
P.S. Visiems ąžuolams linkėjimai nuo rockmen-ų iš jau pažįstamų grupių "Inok" ir "Affection"!
Tik ką kalbėjau tai sakė, kad jiems renginys ir publika baisiai patiko...

ĄŽUOLO PRISTATYMAS ESAMUS STUDENTAMS
2007-09-12 Justas justas@azuolas.org
Mėnesio pradžioj su Andrium iš kitu saliu universitetu atvykusiem studentam šitaip parodėm
Ąžuolą:
http://www.azuolas.org/users/xeon/azuolas/pristatymas_erasmusams.pps
Tikiuosi nuotraukų autoriai ir herojai nesupyks už jų panaudojimą taikiem tikslam ;)
Erasmusiečiai neatrodė itin užsidegę ąžuolo anarchiška dvasia, bet turim jų visu emailus ir
koordinatores, prašymą kur nors juos išsitempt, tai manau jei pakviestume, tikrai susidomėtu koks
lietuviškas rokas lietuviškoj pelkėj vyksta. tik gal reikėtų pasikviest koki trečiadienį į ąžuolo
underground'a painformuot kokiu šūbų ir patalynės pasiimt, kaip manot?

Justas
PASILAIPIOJIMO VAKARAS

(2007.09.14)

2007-09-14 Inga. ramuniu3@yahoo.com
Sveiki!! Anksčiau neapsireiškiau, bet, kaip sakoma, laikas išlįst iš po
lapu :)
Šiandien 19.00 laipiojimo uolomis klube (buvusi Bangos gamykla:
Žemaičių g. 31, vidinis kiemas, 11 laiptine, 4 aukštas... rasti nėra
lengva, bet.. suradus nesigailėsit!! :) vyks pasilaipiojimo vakaras.
Laipiojimas nemokamas, taigi galit:
- pasikviest draugu
- atsinešti savo maisto ir gėrimų
- butu gerai turėt su savim ir turistini kilimėlį minkščiau įtaisyt
savo sėdimąją :)
Iki susitikimo ;) Labai lauksim!
p.s. Krepšinio rungtynes bus galima nubėgt pažiūrėt pas kaimynus VIVA
ROMOJ ir paskui vėl sugrįžt atgal :)
Info: Inga, +370 608 65805.
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ŠREKO PELKĖS UŽDARYMAS (2007.09.29)
Vieta: Šreko pelkė.
Laikas: 2007.09.29 — 2007.09.30.
Dalyviai: kviestiniai svečiai, krūvos žmonių, o taipogi Eglė, Aurelija, Darius N., Edas, Aušra K.,
Mindaugas J., Justas, Romas, Vida ir ...
Foto: Mindaugo J., http://gallery.azuolas.org/%D0reko-07-sezono-u%FEdarymas
2007-09-19 Albertas Dusevicius forcemajor79@gmail.com
Brangūs habybiai,
kito savaitgalio renginio formatas bus šiek tiek paprastesnis negu buvo
skelbta — viso rock miuziklo "Šrekas eina į mokyklą" pastatymą nukeliame į
pavasarį. Negatava dar Šreko pelkės infrastruktūra tokio masto renginiams
(na, bent šikanų reikia dar kelis pastatyt), bet pavasarį tai tikrai bus
gatava.
Kitą savaitgalį į Šreko pelkę atvyks pats Šrekas, Fijona ir Pusas
(katinas, kas nežino), ir bus gyvai atliekamas rock-miuziklo garso
takelis. Šiuos veikėjus gitaromis įgarsins du vaikinai ir mergina, jauni
ir
labai
talentingi
gitaros
virtuozai.
Po
to
programoje
—
mistikos&romantikos vakaras Šreko pelkėje prie laužo. Kviečiu visus, bet
nuoširdžiai džiaugsiuosi tik tais svečiais, kurie man parašys ar
skimbtelės, kad tikrai atvyks, nes Šreko pelkėje, patys matėte, vietos
mažoka ir žmonių populiaciją tenai kartais tenka reguliuoti kraštutinėmis
priemonėmis, paliekant tik pačius ...-iausius.
Vade, siūlau šiandien per naujokų priėmimą paskelbti šią naujieną
naujokams ir pamotyvuoti juos atvykti. Manau, kad pabuvę šiame renginyje
užsikabliuotų dauguma iš jų. Sąlygos nesikeičia — vanduo, elektra ir lauko
šikanas yra, nakvynė normali — savo palapinėse ir miegasuose. Jeigu kas
tikrai neturėtų miegaso, tam surasiu iš savo resursų kuo apsiklot, o kelis
labiausiai nieko neturinčius galėčiau ir į namelį įleisti. Daug namelis
neatlaikys, nes jis stovi ant gaidžio ratukų... :-))
Taipogi kviečiu ir džiaugčiausi visais kultūringais ponais studentais
negrais iš Erasmus programos, bet visiškai sutinku su Tomu – tikrai
nenorėčiau matyti Šreko pelkėje visokių prietrankų baltais marškinukais,
kostiumčikais ir blėkutėmis su pavardėmis, kurie stabdo gatvėje ir pradeda
įtikinėti, kad Jėzus mane myli. Kažkodėl, po jų pirmų žodžių apie dievo
meilę, mane, kaip kadaise Kalėdą, apsėda velnias ir aš labai užsimanau
duot į liūlį...Negražu...Bet taip jau atsitinka...Man jau labiau prie
širdies mieli blenergetikai negu šitie tipai.
Taigi, companieros. Rašykit ir skaičiuokimės kiek mūsų bus. Labai
reikia...
Velnio neštas ir Šreko pelkėje pamestas
El-Capitano
2007-09-25 Albertas Dusevicius forcemajor79@gmail.com
Salam, habybiai.
Vėl biškutį primenu, kad šį šeštadienį Šrekynėje prie laužo bus
atliekamas rock-miuziklo operacijos "Šrekas eina į mokyklą" garso takelis.
Atliks jauni gitaros virtuozai, vunderkindai burgerkingai iš Alytaus Šrekas, Fijona ir Pusas. Po to programoje gitaros vakaras pramaišiui su
ištraukomis iš kovinio, erotinio, mistinio, nuotykiu romano "Perkūno
karys". Vakaro plevenančios idėjos - karas, meilė, žmonių ir dievų
santykiai. Bursime ir maldausime dievų, kad...nesugadintų vakaro lietumi.
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Kviečiu kas nori atvykti 18.00-ai val. ir ačiū visiems, jau pranešusiems,
apie savo planuojamą atvykimą.
Po šio vakaro Šreko pelkė bus, deja, uždaroma žiemai :-((. Papildomos
informacijos pateiksiu rytoj susirinkime jeigu pavyks iki jo nusigauti.
El-Capitano

Prierašėlis prie foto albumo: Šreko pelkė - tikriausiai jau tradicija. Deja, amigos, užsidarom iki
pavasario. Su mumis buvo: išskirtiniai svečiai iš būsimo pavasarį projekto "Šrekas eina į mokyklą",
Tai Šrekas, Fijona ir Pusas, bei niekur negirdėta miuziklo garso takelio premjera. Puiki nuotaika,
seni, jauni ir nauji veidai :)
2007-11-29 Naujda naujda@centras.lt
sutarėm su Zongu, kad šįkart jau tikrai važiuos iki Šreko dviračiais. Ale jam išpuolė egzas
kažkoks, tai kai atsilaisvins paskambins. Iki pietų patingėjęs nusprendžiau nelaukt, ir išvažiavau
vienas.
Maršrutas: Vilnius, Pagiriai, Baltoji Vokė, Pirčiupiai, Dargužių mišku iki Valkininkų, toliau
greituoju plentu iki Daugų, o ten jau ir iki Šreko pelkės "rukoi podatj" :)) Buvau vietoj apie 18 valkaip ir tartąsi, bene vienintelis punktualus iš ąžuolų (turbūt darbas mane sugadino :D ).
O pas Albertą majorą habybių kapitoną stalas jau laukė svečių :) Veiksmas i vakarą po
truputėlį įsilingavo.
Muzikantai pagrojo akustinį varianta iš miuziklo "Šrekas eina į mokyklą", vėliau sekė Alberto
slėpiningos-erotinės ištraukos iš jo kūrybos. Pertraukėlėse gitarų muzika ir dainos. O kai iš už
medžių išlindo pilnatis visi prie užkerėto Mergos akmens. Buvo pasakos, legendos..
Taigi vakarėlis gavos malonus toksai - rami, lengvai mistinė atmosfera :)) Lauksim pelkės
atidarymo pavasarį :)
Kitą dieną pasimaudę, o kas ir ne, ąžuoliukai dūmydami patraukė namo. Mano ekologinis takas
nusidriekė Dzūkijos žvyrkeliais į Varėną. Prie Didžiulio ež. ant kalno užtikau nuostabią bažnytėlę
prie kapinaičių. Dabar nepasakysiu tikslai, bet kažkur prie Bukaučiškių. Do mane pataisys- man
atrodo, kad (neo?)gotikinio stiliaus (žr. atachments). Hmm būt įdomu sužinoti jos istoriją.
A toliau senuoju geležinkelio pylimu iki Varėnos traukinių stoties (turbūt iš vakaro buvo per
daug mistikos :)) )
Tai tieko to pasivažinėjimo pas Šreką.

IŠVALYKIME PAŽAISLĮ (2007.10.12)
2007-10-05 Dovile Naruškevičiūtė dove12@gmail.com
Sveiki,
Lietuvos žaliųjų judėjimas ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas
Pažaislio miško parke spalio 12 dieną, penktadienį, 11 valandą organizuoja
akciją "Išvalykime Pažaislį". Bus didelė talka visame Pažaislio miško
parke. Jos metu šiukšles rinks ir miesto meras, ir žurnalistai, ir įmonių
darbuotojai, bei visi kiti pilietiški žmonės. Prie įvažiavimo į Pažaislio
parką iš surinktų šiukšlių bus pastatytas monstras. Na, o talka prasidės
simboliniu ir ąžuolams įvykiu: į storiausio Kauno apskrities ąžuolo kelmą
pasodinsime naują ąžuoliuką - kaip vilties simbolį, kad visi puoselėtų ir
saugotų mus supančią gamtą.
Labai džiugu būtų, kad kuo daugiau ąžuoliečių prisidėtų prie šios
akcijos įgyvendinimo. Jeigu dirbantiems ar besimokantiems kiltų problemų
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dėl laiko, turiu vadovams, dėstytojams ir t. t. tokius kvietimus su mero
palaiminimu. Šį trečiadienį galėčiau į rūsį ar 122 atnešti ir papasakoti
daugiau.

Išaušusi diena nežadėjo nieko gero: apsiniaukęs dangus su protarpiniu lietumi. Tačiau labai
daug Kauno gyventojų to nepabūgo ir prie Pažaislio vienuolyno nuo pat ankstyvo ryto jau buriavosi
savanoriai. Kauno žalieji , remiami Kauno savivaldybės, buvo apsirūpinę visu reikalingu inventoriumi.
Tad atvykusius žmones iškarto registravo, teikė darbo įrankius ir suskirstė į komandas. Šiukšlių
rinkimo akcija prasidėjo simboliniu ąžuoliuko sodinimu į buvusiojo seniausiojo Kauno ąžuolo vietą.
Po to kibom į darbus ir jau po keleto valandų rinkimo gimė šiukšlių monstras, kuris skelbė:
„Kaunieti- aš tavo vaikas! Suriktos šiukšlės buvo labai įvairios ir originalios: pradedant nuo Kauno
mariose sužvejotų šaldytuvo durelių iki pirotechnikos atliekų. Jas rinkti padėjo taip pat labai įvairi
publika: nuo vidurinių mokyklų moksleivių iki Kauno savivaldybės narių su pačiu meru priešaky.
Akcijos pabaigoje visi dalinosi patirtais įspūdžiais, gėrė karštą arbatą ir kūrė planus ateičiai. Juk
Kaune tikrai galima gyventi, o pasistengus net ir be šiukšlių.

Dovilė N.

SPORTO ŠVENTĖ (2007.10.13 — 2007.10.14)
Vieta: Girionys.
Laikas: 2007.10.13 — 2007.10.14
Dalyviai: Marumas, Jūratė (marumienė), Vytenis, Giedrė Kuncaitė (naujokė), Audrius Miciulis.
Paulius Jakutavičius, Gytis, (gytisbl@hotmail.com) Vida Buinauskaite, Roma P., Zongas, Edas,
Dovilė N., Aurimas P., Romena, Kalėda, Paulius D., vaikai, šuniukai ir ...
Foto: http://gallery.azuolas.org/sportosvente07
2007-09-22 Paulius Jakutavičius paujak@gmail.com
Su politruko palaiminimu kreipiuosi į jus.
O gerbiamieji kaukaziečiai!
O maloningieji faniečiai!
O linksmieji ąžuoliečiai!
Meskime į šalį netikrus dievus, papurtykim smėliuką ir darykim sporto
šventę. Futbolas, tinklinis, 10 prisitraukimų, šąšlykas, grėsmingos
svaniškos sakmės ir faniškos legendos.
Spalio 13-14 neleiskim užakti Girionių stadionui!
Kas prieš mane, o kas su manim?
Paujakas
2007-10-04 Marumas marum@soften.ktu.lt
Trumpai tariant Girioniu org. Komitetas (Marumas su Marumiene) galvoja
prisidėt prie sporto šv. organizavimo. Reiktų sutart ir paskelbti galutine
datą. Programa kol kas tokia:
1 fūlė,
2 orientacinis tamsiam saulėtųjų Girionių miške,
3 pirtis su devizu: sportui ne !,
4 mėsos svilinimas lauže (šašlykai) ??
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Dėl 1 reikia pasidomėt kad stadionas būtų laisvas sutartu laiku, dėl 3
paslauga be abejonės bus mokama tai kyla daug neaiškumų, reikalai
praaiškėtu jei butu preliminariai aišku ar kiek šitas atrakcionas
pritrauks entuziastu maždaug. tada galėsiu prasiaiškinti šito punkto
įgyvendinimo galimybes, dėl 4 tai manau, jei bus 3, tai nereik 4, ale jai
nebus 3, tai darom 4, taigi preliminariai atsiliepkit tie kas susidomėjo
renginiu, kita vertus jei paskelbiam data ir dar priedo nieko dora
nevyksta, ta diena tai entuziastu neturėtų trukt. Man tinka 13.
2007-10-04 Vytenis Briedis@sps.lt
Turlojiškių dvarininkai ir kumečiai irgi ruošiasi pagerbti sporto
šventę.
2007-10-09 Marumas marrmp@telesoftas.net
Sporto šventė įvyks! Sekmadienį 14d. Pradedam 12 val. Programoje:
1 futbolas,
2 orientacinis,
3 kepta mėsa ("šašlykai").
futbolo entuziastai atsiliepkit! ar jūsų yra dar ? Vienu žodžiu, reiktų
kad futbolininkai patys pasirpintumėt futbolo kamuoliu ir t. t. kaip bus
su vartais? Ar lošit į olimpinius vartus ar pastatom mažesnius?
Girioniu org. komitetas pasirūpins orientaciniu. Pirties turbūt nebus,
nes Girionių pirties kaina man pasirodė per daug prabangi (500 lt), o mes
gi ne kokie pižonai iš Seimo mes: entuziastai-sportininkai-studentai. Tai
geriau jau maximos "šašlykai".
Kažkas, t.y., visi rūpinasi mėsa, agurkais ir t. t. Nu čia reikia
susitart ar kiaule pjaunam bendrai ar kiekvienas su kuo nors kooperuojasi
ir perka maximos šašlykų parodiją, nu čia jau kaip pas ką fantazijos yra,
svarbiausia, nepamirškit agurku ir t. t.
Šiokia tokia, tiesiai-šviesiai sakant, per maža ir blogai kepanti
šašlykinė bus, bet jei kas turit geresne tai būtinai atsivežkit.
Pagarbej,
Org. komitetas.
2007-10-10 Jūratė juraciuks@azuolas.org
Priedas prie programos:
kuo didesnio muilo burbulo putimo varžytuvės. Tad tėveliai, mamytes,
konstruokit, pinkit, lankstykit vielas, kad jūsų mažieji ir jūs patys
praleistumėte smagiai laiką. Tam reikalui prigriebkit indu ploviklio,
geriausia — Fairy.
Marumiene
2007-10-11 Marumas marum@soften.ktu.lt
biškį papildomos info:
Kviečiami dalyvauti VISI ąžuoliečiai, jų draugai, giminės ir t. t.
Viskas prasideda 12 val. Girionių stadione:
Nuvykti tenais galima: iš autobusu stoties su priemiestiniais
autobusais 151, 181. Nuo geležinkelio stoties su miesto autobusu Nr. 46.
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Futbolistai pasirūpina sportbačiais ir apsaugomis ant dantų (nes reikės
dar šašlykus graužt), orientacininkai pasiima po tušinuką ir kompasą (jei
turi), šašlykų sporto entuziastai pasiima mėsos, šakutes, peilius, agurku
ir t. t.
Marum
2007-11-27 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Buvo jėga. Atmyniau dviračiu. Norėjau orientacinį bėgt, o ne fūlę žaist, nes norėjau "ant
Čekuolio" grįžt, ir dar šiokių tokių darbelių namie buvo. Bet orientacinį būčiau vienas bėgęs, todėl
nusprendžiau fūlę lošt – vis tik retai lošiu.
Fūlę lošėm smagiai, nors ir nelygiai. Buvo Vida žvaigždė, Eds ir Zongas - dvasinės žvaigždės,
Marumas buvo toks kaip Audrius, o Roma nukreipinėjo dėmesį. Po fūlės išmyniau namo, o draugai
liko bėgt orientacinio ir kept šašlo. Parmynęs pasijaučiau tiek pavargęs, kaip seniai nesijaučiau užtat pusdienį paslikas gulėjau.
2007-11-27 Jūratė juraciuks@azuolas.org
O buvo liuksiškas oras :) Fules varžybos, kuriose nugalėjo draugyste. Ypatingai gera žaidėja
buvo http://gallery.azuolas.org/sportosvente07/085w_IMG_6631
Buvo orientacinis, kurio niekas viso neprabėgo, pasistengė Marumas dėl draugų :) Muilo
burbulu putimas, vakarojimas prie laužo.

VĖLINĖS IR PAMINKLO LIETUVOS PARTIZANAMS STATYMAS
Vieta: Kazlų Rūdos miškai Šunkarių kaimo apylinkėse.
Laikas: savaitgaliai prieš Vėlines (2007.10.20, 2007.10.28,), dienos po Vėlinių (2007.11.03 —
2007.11.04).
2007-10-19 Paulius Dambrauskas pauliux@azuolas.org
sveiki,
geriau vėliau nei niekada, tai trumpai apie savaitgalį. "Eilinis"
žygelis po visų švenčių ir renginių yra reikalingas kaip oras, dėl to jis
jau neeilinis gaunasi. Dėl paminklo statymo nereik panikuot. Šį savaitgalį
paruošime duobę, pabetonuosime pagrindą. O pats paminklo statymas bus
vėliau. Jei atsirastų vienas-kitas žmogus, kuris neina į žygelį, bet turi
laisvą šeštadienio pusdienį, tai susisiekite su manimi. Mes apie 9:00 ryto
išvažiuojame iš Kauno su kastuvais ir cementu į Lekėčių mišką. Padirbėsim
ir sugrįšim. Skambenkit 8 682 81883.
O dėl ilgo Vėlinių savaitgalio. Kyla minčių, kad daug kas jį leis su
šeimomis, kiti lankys draugus Polonijoj ir pan. Be to paminklo atidengimas
ir teminis savaitgalis sutrauks ne tik ąžuoliečius, taigi reik labai
pagalvot ar verta tai daryti per ilgąjį savaitgalį ar kitą savaitgalį.
Manau šiomis dienomis tai nuspręsime.
Bet kokiu atveju Vėlinės šiais metais bus geros ir turiningos,
manyčiau. Spėsim tą savaitgalį ir žygelį po apylinkes pasidaryti, jau
neskaitant paminklų, dainų, laužų ir bendravimų su vietiniais.
Tai visiems gero savaitgalio.
P.
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2007-10-26 Paulius Dambrauskas pauliux@azuolas.org
Sveiki,
vyksta antras etapas šaunaus projekto įgyvendinime. Šįkart ruošiamės
atvežti ir pastatyti pagamintą paminklą-žymeklį partizanams į tam jau
paruoštą vietą. Viskas gali trukti pusdienį. Reikalingos bent kelios
pagalbinės rankos. Gal kas rastų sekmadienį kelias laisvas valandas?
Susisiekit tiesiogiai su manimi 868281883 ir sutarsim kur kaip kada.
Nepraleiskite progos savo rankomis prisidėti prie istorinio projekto, nes
tai pirmasis Ąžuolo istorijoje paminklas, kurį ąžuoliečiai stato savo
iniciatyva.
Ir dar dėl Vėlinių. Ilgąjį savaitgalį visi išsilaksto, taigi po ilgojo
bus trumpasis (šeštadienis, 10 lapkričio, darbo diena). Manau visgi
apsispręsime viską atlikti būtent tą savaitgalį. Šeštadienį vakarop bus
vakaronė su programa ten, o iš ryto galime pravesti oficialią renginio
dalį.
tiek žinių, sėkmės visiems
Paulius
Papildymas.
Kas sugalvos prisijungti, nuvykimo aprašymas:
http://www.azuolas.org/users/pauliux/zymeklis/sunkariai.htm
Jis bus naudingas ir po poros savaičių, reikės tik maps.lt nuorodą
atnaujinti. Planuojame sekmadienį (10.28) apie 10-11 ryto ten pradėti
kuistis. Pasiimkit kokį sumuštinį, arbatos. Iš Kauno link ten pajudės
Juozas Dapkevičius, susisiekite su juo 8 699 67389.
P.
2007-11-27 Paulius Dambrauskas pauliux@azuolas.org
Sveiki visi,
ar žinote kad....Vėlinių šventės pavadinimas reiškia, kad jas reikia
švęsti šiek tiek vėliau negu jos būna :) O jei rimtai, tai kaip ir
planuota, šį savaitgalį įvyks hepeningas (atsiprašome už barbarizmą)
Vėlinių tematika. Šeštadienis oficialiai yra darbo diena, tik neaišku kaip
studentai ir darbinykai realiai elgsis.
Bet kuriuo atveju yra sugalvota taip: šeštadienis — teminis žygelis po
Lekėčių-Kazlų Rūdos miškus, aplankant partizanų žemines, žūties vietas ir
panašiai. Veda gerb. Juozas Dapkevičius. Bus įdomios informacijos,
pasakojimų, istorijų.
Šeštadienio vakaras prie partizanų bunkerio šalia Girinių Šunkarių
kaimo, ten kur jau pastatytas paminklas. Vakaronė su dainom, žvakėm,
laužu, galbūt ir su partizano ryšininko sūnaus pasakojimais apie tą
bunkerį ir jame besislėpusius partizanus. Tai bus mano manymu "maloniojiromantiškoji" savaitgalio dalis. Nakvynė miške prie bunkerio.
Sekmadienio
rytas-diena.
Paminklo oficialus
atidengimas,
šneka
idėjininkai, skulptoriai, liudininkai ir kiti garbūs žmonės. Plojam ir
dainuojam. Geriam (arbatą).
Va, bus šaunus savaitgalis. Kadangi etapų daug, tie kurie dirba-mokosi,
gali prisijungti nuo vakarinės arba sekmadieninės dalies. Bet patarčiau,
jei galite, nepraleiskite nei vienos, nes visos dalys geros ir
nepakartojamos. Ir dar jei pažvelgt filosofiškai, tarp pasibastymų ir
pasportavimų, Ąžuolui dabar labai reikalingas toks šiek tiek istorija ir
etnografija dvelkiantis kvėptelėjimas. O blizganti lentelė su Ąžuolo vardu
miške bus labai gražu ir simboliška.
Dėl žygelio pradžios laiko ir vietos informuos Juozas. O dėl kitų etapų
parašysiu aš atskirai dar.
tiek, sėkmės, P.
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LANDŽIOJIMAI PO FORTUS (2007.11.24)
Vieta: Kauno tvirtovė.
Laikas: 2007.11.24
Dalyviai: Inga Mitkutė, Šarūnas, Eglė Barkauskaitė, Aušrinė Barkauskaitė, Dovilė Lipinskienė,
Saulius Lipinskas, Marius, Linas Kulakauskas, Dovilė Naruškevičiūtė, Edvardas Sadauskas, Aurimas
Pranckevičius.
2007.11.16 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
Kažkada labai smagiai, vedini Mindaugo Lukensko, palandžiojom po kelis
Kauno fortus. Tai buvo unikalus ekspyrensas - koridoriai, šuliniai, tamsa,
drėgmė, šikšnosparniai ir pan.
Vienas dalykas ko tada mum trūko - nusimanymas apie įvairių tenykščių
patalpų paskirtį. Užeinam į kokią salę, kur kolonos, arkos, kažkokie
bėgiai, vandens klanas ar pan. ir spėliojam, kas čia buvo. Aišku, galima
čia išlaisvint savo fantaziją, bet norėtųsi žinoti ir tiesą.
Mindaugas sakė, kad dabar IX forte galima pasamdyti gidą, kuris
pavedžiotų po tas patalpas ir papasakotų apie jų paskirtį. Po to, tęsiant
kelionę per likusius fortus, būtų galima atrasti analogijas. Dėl to,
siūlau mums susikooperuot ir nueit aplankyt IX fortą. Paskui Mindaugą
reiks pakalbint paorganizuot ekskursiją po kelis kitus Kauno fortus.
IX
forto
kainos
ir
darbo
laikas
čia:
http://www.muziejai.lt/Kaunas/forto_muziejus.htm
Man rods, kad užtektų ekskursijos po požemius (mat kituose fortuose be
požemių nelabai kas daugiau ir yr), nors pasitikslint būtų galima vietoj.
Kas norėtų ir galėtų šį sekmadienį 12.00 į IX fortą? Kuo daugiau
norinčių, tuo smagiau :) Skambinkit rašykit 8 616 19331
Hev'fan :)
Aurimas
2007.11.20 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
Praeitą savaitgalį gerai aplankėm IX fortą ir jo "požemius", ir sužinojom kas ten kaip.
Šį savaitgalį galėtume aplankyti šį tą naujo. Jaunimas iš http://www.kaunotvirtove.lt (svetainė
ir forumas apie Kauno fortų sistemą) šį šeštadienį ar sekmadienį ketina kelias valandas pavaikščioti
po fortus ir kitas susijusias struktūras. Siūlau ir mums prie jų prisijungti — smagiai
pasivaikščiotume ir sužinotume istorijos. Preliminariai, aplankytume II fortą, Marvos kaskadas
(labai graži vieta ir fortų laikų statinys), dar kokią bateriją (pvz., V). Jei laiko būtų dar kokį
blindažą aplankytume.
Jei dalyvautumėt, praneškit man bele kokiom priemonėm - reiks įvertint, kiek reiks
autotalpos. Fortuose bus drėgna ir kartais tamsu, todėl pasirūpinkit atitinkama apranga ir
prožektoriais.

Hev'fan :)
Aurimas

60

2007-11-23 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
Paskambino Marius ir patarė dėl saugumo į fortus pasiimti šalmą. Mat II
fortas plytinis, ten drėgna, o dėl to trūkinėja plytos ir jos kartais
krenta. Taigi, apsisaugoti nuo jų, rekomenduoju pasiimti bet kokį šalmą:
kalnų, statybinį, dviratininko ar kitokį. Čia rimtai — sakė, jau kažkam
taip nutiko.
Take'care :)
Aurimas

2007-11-23 Donatas Kūlokas donatas.kulokas@ktu.lt
Sveikas,
Ten geriausiu atveju buza, o ne drėgna. Jei turi pasiimk botus/kerzus,
tada nereikės savęs varžyti norint patyrinėti net atokiausius kampelius.
Šalmas nėra būtinas ;o)))) dar nesu girdėjęs kad kam plyta būt užgriuvus,
bet čia kiekvieno asmeninis reikalas. Aš pasiimsiu virvę, bet jei turit
lyčną pasiimkite ir jūs, maža kas. O jei niekas šulinin neįgrius, tai
galėsim eksperimentiškai patvirtinti, kad šulinio gylis viršija 20 m.
2007-11-24 2007-11-23 Aurimas Pranskevičius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
Šiandieną pavaikščiojom po II fortą ir aplankėm Marvos kaskadas. Apie fortus sužinojom
nemažai įdomių dalykų - istorija, statybos ypatumai, forto struktūra, spygliuoti medžiai, pabūklai,
nuo geležinkelio iš bele kokios tolybės šaudantys 1 t sveriančiais sviediniais (kur šūvio kampą ir
greitį paskaičiuoja karo matematikai). Pamatėm, kaip šiuo metu atrodo forto patalpos, kaip žmonės
ir gamta jas niokoja, kaip tingiai miega šikšnosparniai. Prie Marvos kaskadų norėčiau sugrįžti
pavasarį - kai paukščiai, žaluma ir dilgynės dar ne iki pažastų.
Labai ačiū Donatui ir jo draugams iš www.kaunotvirtove.lt - žmonėms, kuriems domėjimasis
Kauno gynybinėmis struktūros yra hobis ir, tuo pačiu, geresnis savo miesto pažinimas. Jei ne
išsamūs Donato pasakojimai ir atsakymai į klausimus, "ekskursija" būtų buvusi kur kas mažiau
kultūriškai turtinga.
Kadangi visiem patiko, tai fortus ir kitas Kauno Tvirtovės vietas lankysime ir ateity. Juk
pažinimas taip arti.

Hev'fan :)
Aurimas
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5. ŽYGIAI

KAUKAZAS, SVANETIJA

TADŽIKISTANAS, FANAI
http://www.xgenomas.dublin.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=8
0
2007-08-20 Paulius Jakutavičius paujak@gmail.com
Iš Fanų. Vakar vakare.
truputį keitėsi planai on the go, tai ketveriukės maršruto nepraėjom.
Pasikėlėm iki Gusevo Muchino perėjos 4700m, nuo kurios sulakstėm į Malaja
Ganza viršūnę (kelios kapeikos virš 5000 m). Tiesa, turo neradom.
Po pusės žygio, kaip ir buvo planuota, mudu su Dovile atsiskyrėm ir
lipom 4B maršrutu į Čimtargą (5487 m). Bet tas maršrutas pasirodė kiek
labiau 5A nei 4B. Lipom triskart ilgiau nei rašo aprašyme - 6 dienas
vietoje dviejų.
Pats Čimtargos šlaitas tai vienos valandos lipimas nuo jos peties, ale
likus paskutinei 7-10 metrų kalvelei, patekome į debesį, pradėjo galvoje
traškėti ir žaibais smirdėti, pagulėjom valandą visus geležis sukrovę
aukščiau, bet nerizikavom iki pat turo eiti - nesinorėjo būti
nutrenktiems. Tai atgal iki Čimtargos peties nubėgom per 15 minučių.
Laikau, kad praktiškai užlipom:)
P.
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Apie Pauliaus ir Dovilės kopimą į Čimptargą iš:
http://www.xgenomas.dublin.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=80
LIETUVOS ALPINIZMO ČEMPIONATAS
ĮKOPIMO PASAS
ČIMTARGA, 5487 m
4B (5A) S. K. MARŠRUTAS RYTINIU KONTRAFORSU
FANŲ KALNAI
2007
Bendra informacija
§ Įkopimo klasė: techninė (iki 6000 m).
§ Maršruto sudėtingumas: 4B (5A) pagal rusišką sistemą.
§ Valstybė, kalnų rajonas: Tadžikija, Pamyro - Alajus, Fanų kalnai.
§ Viršūnė, aukštis, maršrutas: Čimtarga, 5487 m., rytiniu kontraforsu.
§ Įkopimo dalyviai: Paulius Jakutavičius (1978) ir Dovilė Garlaitė (1982).
Maršruto specifika
§ Kombinuotas ledinis - snieginis - uolinis maršrutas
§ Vertikalus aukščio perkritimas ant keteros - apie 1300 m.
§ Atskirų atkarpų sudėtingumai: 5 s.k. - 10m; 4 s.k. - 150m (4B) ir 350m (4A); 3 s.k.
- 900m[1].
§ Ant keteros iš viso apie 145m (16m, 46m, 25m, 36m, 40m) 70 o statumo uolinės
sienelės[2].
Maršruto schema
Mūsų pakilimo maršrutas schemoje pažymėtas raudonu punktyru (1), o nusileidimo kelias žaliu (4).
Įkopimo metu vadovavomės žemiau pateikta maršruto schema, kuri paimta iš Минеев (1986)
ataskaitos.
Schemoje pakankamai tiksliai pažymėti maršruto atkarpų ilgiai, nuolydžio kampai ir
sudėtingumai. Tačiau mūsų manymu, atkarpų R12 ir R13 aprašymas / pavaizdavimas yra ne visai
tikslus – rodos, kad tarp R12 ir R13 praleista viena atkarpa, kadangi praėję atkarpą R12, kuri
turėtų būti I - II sudėtingumo kategorijos, radome ~ 100 m kombinuotą pakilimą, kurio
sudėtingumas, mūsų vertinimu, galėtų būti apie III+ ir kuris nepažymėtas schemoje. Užlipę šią
atkarpą, pamatėme ~ 200 m ilgio uolinę keterą su sniego intarpais. Mūsų manymu, tik perėjus šią
keterą, kuri nepažymėta schemoje, prasideda atkarpa R13. Manytume, kad tai yra schemos
netikslumas, kadangi kito kelio pasiekti kombinuotą keterą nebuvo.
Be to, iš schemos neaišku, kaip ir kurioje vietoje, praėjus atkarpą R14, nusileisti nuo
kombinuotos keteros ant ledyno, kuris visada buvo maždaug 1 km žemiau nei mūsų maršrutas - šią
vieta paaiškinsime vėliau nuotrauka. Be to, nakvynei tinkamų vietų yra daug daugiau nei pažymėta
schemoje (nakvoti neįmanoma tik ant keteros), tik ne visur yra vandens ar sniego.
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ĮKOPIMO APRAŠYMAS
1 diena (2007 08 08) – maršruto pradžia
Per 2 val. prisitraukėme prie maršruto nuo Mutnų ežerų ir pralipome pirmas 5 uolinio maršruto
atkarpas, įskaitant raktinę penkiukę (R4). R0-R3 galima nesunkiai pralipti su kuprinėmis; tačiau
lipant R4, pirmajam prireikė ir uolinių batelių. Įtvirtinę virvę R4 atkarpos pabaigoje, nusileidome
nakvoti į R4 atkarpos pradžią po penkiuke, kadangi ten dar radome sniego tirpinimui (nakvynė
apraišuose). Vėliau iki pat R12 atkarpos vidurio neradome nei sniego, nei vandens.
2 diena (2007 08 09) – tiesiog uolinis maršrutas
Užlipome penkiukės atkarpą (R4) be kuprinių, o kuprines užsikėlėme atskirai. R5 ėjome
pakaitine sauga, tačiau atstumas pasirodė ilgesnis nei 120 m. R5 atkarpoje yra vietų nakvynei,
tačiau nėra nei sniego, nei vandens. Nakvojome R10 atkarpos pradžioje, nes ten radome vietos
palapinei (nakvynė vėl apraišuose). Nuotraukoje dešinėje parodyta R6 atkarpos pradžia.
3 diena (2007 08 10) – tiesiog uolinis maršrutas
Nakvojome tarp R13 ir R14 (nakvynė apraišuose), ant keteros, bene vienintelėje vietoje, kur
dar įmanoma pastatyti palapinę. Radome sniego tirpinimui. Toliau eiti nesiryžome, kadangi
žinojome, jog priekyje laukia ilga ketera ir iki sutemstant nerasime nakvynei tinkamos vietos.
4 diena (2007 08 11) – kombinuota ketera
Prisitraukėme iki keteros (R14) - kaip minėta anksčiau, prisitraukimas nepažymėtas schemoje.
Pradėjus eiti per keterą, subjuro oras: snigo, suprastėjo matomumas. Perėję per keterą, turėjome
leistis ant ledyno, tačiau negalėjome suprasti, ar įmanoma nusileisti, ar keteros apėjimas toliau,
nes dėl presto oro visai nieko nesimatė. Sulaukę prašviesėjimo ir patikrinę, kad toliau eiti nėra kur
(stačiai žemyn eina uolos), nutarėme pabandyti apeiti keterą. Nors iki snieginio peties (nuo jo iki
viršūnės apie 100 m), rodėsi, tik pora valandų kelio, bet dėl nepastovaus oro, prasto matomumo ir
artėjančios tamsos, nerizikavome leistis ant ledyno (nematėme, ar ledynas plyšiuotas, sunku buvo
įvertinti jo statumą ir ar galima eiti ryšiu). Naktį praleidome apraišuose, apėję keterą ir palipę kiek
aukščiau ant uolinės “lentynėlės”, ant kurios palapinė jau nebetilpo. Žemiau nuotraukose - ėjimas
per kombinuotą keterą (R14) ir nusileidimas nuo uolinės keteros ant ledyno.
Kombinuota ketera, keteros apėjimas link 4-tos nakvynės ir prisitraukimas link snieginio
peties.
Kombinuota ketera buvo bene sudėtingiausia ir įdomiausia, bet nemaloniausia maršruto dalis,
kadangi katės lyg ir įsikirsdavo į kietą firną, bet ledo įrankiai praslysdavo per purų sniegą keteros
viršuje. Kelis ruožus teko eiti su dviem ledo įrankiais, kuriuos persiųsdavome vienas kitam
(kiekvienas turėjome po vieną), todėl ilgiau užtrukome.
Nei ant keteros, nei ant ledyno nakvynei tinkamų vietų nėra. Patogiausia nakvoti ant snieginio
peties, nuo kurio iki viršūnės - tik 100 m pakilimas. Prisitraukimas iki peties - ledynu, kietu firnu;
galima eiti ryšiais, plyšių neradome.
Keteros apėjimas, nakvynė ant “lentynėlės” ir nusileidimas ant ledyno.
5 diena (2007 08 12) - viršūnė
Nuo 4 nakvynės vietos nusileidome ant ledyno, pakilome iki sbieginio peties ir lipome į viršūnę.
Paskutinė atkarpa paprasčiausia – pakilimas sniego ir ledo šlaitu. Šiemet pasitaikė daug sniego, tik
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prieš pat viršūnę - ledas. Pradėjus kilti šlaitu oras staiga subjuro – matomumas buvo toks prastas,
kad net nesimatė, kur šlaitas kyla. Per 1 val. 15 min. pakilome iki šlaito viršaus. Nesame tikri, ar
užlipome ant viršūnės, ar ją praėjome, ar ji buvo dar 10 metrų toliau, kadangi, užlipę ant šlaito
viršaus perėjome dar kelis kalnelius ir pakalnes, o suprasti, kuri iš jų aukščiausia nepavyko. Be to,
įvairiose ataskaitose pateikiamos skirtingos viršūnės nuotraukos, tad nesiimame spręsti, ar
buvome ant tikrosios viršūnės. Turo neradome – net ir neieškojome, kadangi ant tariamos viršūnės
gavome žaibo išlydį. Tad slėpdamiesi nuo žaibo, valandą pragulėjome ant viršūnės ir kiek
prašviesėjus per 15 min. nubėgome iki peties. Eidami pagal schemą, radome diulferio vietą su
palikta patikima kilpa (žr. nuotrauką žemiau), kuriuo nusileidome ir nakvojome Mirali viršūnės
papėdėje.
6 diena (2007 08 13) - nusileidimas
Nusileidome iki Mutnų ežerų ir bazinės stovyklos. Dešiniau (ėjimo kryptimi) nuo Mirali
traversavome snieginiu šlaitu, išėję ant uolų pasileidome žemyn, ir vėl traversavome snieginiu šlaitu,
kol apačioje pamatėme uolas, ant kurių reikėjo nusileisti. Kadangi sniego sluoksnis buvo plonas, o po
juo – ledas, pakabinome dvi 60 m virves žemyn: pirmasis ėjo su savo kuprine ir nešėsi antrą,
antrasis ėjo su dviem ledo įrankiais su apatine sauga. Pasileidę uolomis radome diulferio kilpą
(atrodė patikima), kuria nusileidome. Pasileidę uolomis žemiau, išėjome į snieginį šlaitą, kuriuo
nusileidome iki ledyno. Ledynu grįžome iki Mutnų ežerų. Nusileidimo metu beveik visur ėjome ryšiu,
retkarčiais – pakaitine sauga.
Ėjimas link viršūnės. Priėję rodykle pažymėtą vietą šlaito viršuje, dėl prasto matomumo
nuėjome toliau ir dar pora kartų leidomės ir kilome (nors kai kuriose ataskaitose radome
nuotraukų “ant viršūnės” būtent su šiuo uoliniu kyšuliu). Kadangi nieko nesimatė, praėjome pro šias
uolas, manydami, kad viršūnė toliau. Nuotraukoje, kairiau nuo raudonų rodyklių, matyti mūsų pėdos
– pakilimo ir nusileidimo kelias.
Tariama tolimesnė viršūnė, į kurią, likus 10 m, taip ir nelipome ieškoti turo dėl žaibo išlydžių.
Diulferio vieta ir nusileidimas link Mirali viršūnės, išsilenkiant plyšio.
Antra 60 m. virvė, ėjimas link diulferio kilpos, snieginis šlaitas (nesimato) ir ledynu link Mutnų
ež.
Pagal maršruto aprašymą (Минеев (1986) ataskaita) nusileidus diulferiu turėtų būti dar viena
diulferio kilpa kairiau, po danties formos uoliniu iškyšuliu. Tačiau mes šios kilpos neradome, o eiti
arčiau “danties” atrodė nesaugu. Todėl pasirinkome mums atrodžiusį patogesnį nusileidimo
maršrutą, kuriuo, kaip vėliau paaiškėjo, leidosi ir ukrainiečių grupė kitą dieną po mūsų – t.y.
pasukome dešinėn, ant snieginio šlaito.
Maršruto sudėtingumas
Минеев (1986) ataskaitoje minima, kad esant tam tikroms sąlygoms, priklausomai nuo sezono,
mūsų maršrutas gali būti vertinamas ne 4B, o 5A sudėtingumo kategorija. Lyginant su pernai
Kaukaze,Bezengi rajone, įkopta viršūne Gestola (4A), maršrutas į Čimtargą pasirodė nepalyginiamai
sudėtingesnis, todėl manytume, kad šiuometinis kopimas į Čimtargą rytiniu kontraforsu galėtų būti
vertinamas kaip 5A sudėtingumo maršrutas.
Pastabos / rekomendacijos
Prisitraukimas prie maršruto nuo Mutnų ežerų užima apie 2 - 3 val. (2 val. - skubant); be to,
prisitraukimas eina „čiuožiančiais“ smulkiais akmenukais, vėliau stambia morena ir atima jėgų.
Todėl taupant laiką ir energiją, galima iš vakaro prisitraukti iki maršruto pradžios, o ne ryte išeiti
nuo Mutnų ežerų. Prie maršruto pradžios yra vietų saugiai nakvynei.
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Visame maršrute yra daugiau nakvynės vietų nei pažymėta schemoje. Tačiau tik nedaugelyje
vietų yra sniego arba vandens. Prieš viršūnę patogi nakvynės vieta yra vadinamasis petis. Kitos
mūsų minimos vietos dažniausiai yra labai nedidelės aikštelės, kurių užtektų tik vienai palapinei.
Esant kitokiam judėjimo grafikui, maršrutą galima įveikti greičiau. Pvz., nakvojant ant peties,
jei geras oras, galima nesunkiai spėti įkopti į viršūnę ir tą pačią dieną nusileisti iki Mutnų ežerų.
Kadangi maršrutas ilgas ir varginantis - ypatingai dėl kuprinių transportavimo - pirmam žmogui
bent uolinius maršrutus rekomenduotume eiti be svorio. Mūsų atveju tai buvo neįmanoma, kadangi
ėjome vienu ryšiu. Apskritai šį maršrutą geriau eiti daugiau nei vienu ryšiu – tai leistų greičiau
judėti.
Savo kopimo metu iš uolinio inventoriaus naudojome tik didelių dydžių heksus ir retkarčiais,
stotelėms – uolų kablius. Manytume, kad kaiščiai (zakladkės) šiame maršrute nelabai panaudojamos
– turėjome visą komplektą, bet visi plyšeliai buvo per dideli; einamiausi buvo dideli heksai. Beje,
stotelėms tinkamų vietų taip pat reikia paieškoti – jos nėra tokios aiškios. Kai kurioms uolinėms
atkarpoms pralipti naudojome uolų laipiojimo batelius.
Kopimo metu tarpusavio ryšiui palaikyti (net tarp dviejų partnerių) siūlytume naudoti racijas.
“Ryšys su pasauliu” taip pat būtinas, kadangi atsitikus nelaimei, ypač kopiant dviese, nelabai
įmanoma nusileisti. Jei nėra galimybės gauti raciją iš alpinistų bazės, gerai tinka ir paprastos
buitinės racijos.
Apskritai maršrutą vertintume kaip aiškų ir paprastą orientavimosi požiūriu – nėra kur
pasiklysti. Be to, maršrutas yra pakankamai apsaugotas nuo krentančių akmenų, uolienos trupa ir
lūžinėja, bet nėra smarkiai sudūlėjusios.

[1] Sudėtingumai nurodyti pagal Минеев (1986) įkopimo ataskaitą; atitinka mūsų įkopimo sąlygas.
[2] Atstumai nurodyti pagal Минеев (1986) įkopimo ataskaitą; atitinka mūsų įkopimo sąlygas.
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MOZŪRIJA DVIRAČIAIS
Maršrutas
Kaunas, Šeštokai, Lazdijai, Sejny, Wigry, Suwalki, Gizycko, Ruiny d. Kwatery Hitlera, Swieta
Lipka, Reszel, Dobre Miasto, Elblag, Stutthof, Gdansk, Sopot, Malbork, Chelmno, Torun, Grunwald,
Olsztyn, Mikolajki, Augustow, Sejny, Lazdijai, Šeštokai, Kaunas.
Žygio "variklis"
Istorija (Kryžiuočių pilis Malborke, Torūnė, Žalgirio mūšio vieta ir pan.), gamta (Mozūrijos ir
Suvalkų ežerynai, miškai), žmonės (lietuviai Seinuose, vietiniai).
Planuojamas žygio laikas
Rugpjūčio 5-16 d. Pagal aplinkybes, bus galima trumpinti.
Planuojamas žygio vykdymas
Visur, kur faina, pakeliui maudomės ežeruose. Iš Kauno į Šeštokus važiuojam traukiniu. Nuo
Šeštokų per Lazdijus minam į Lenkiją. Minam į Seinus, ten apžiūrim įdomybes ir bendraujam su
lietuviais. Minam į Vygrius, apžiūrim įdomybes, gamtą, maudomės ežeruose. Minam į Suvalkus.
Traukiniu į Gizycko. Minam į Hitlerio bunkerius, Swieta Lipka, Reszel ir Dobre Miasto. Visur
apžiūrim įžymybes. Iš Dobre Miasto traukiniu į Elblagą. Jei nesigauna, pasidomim ar galima minti
iki Olsztyn ir nuo ten traukiniu į Elblagą. Elblage apžiūrim įžymybes. Minam į Štuthofą, apžiūrim
muziejų. Minam į Gdanską. Gdanske ir Sopote apžiūrim įžymybes, bendraujam su Tomo draugais,
galbūt dalyvaujam kokiam įdomiam renginy. Į Malborką važiuojam traukiniu. Malborke apžiūrim pilį.
Minam iki Tczew ir iš ten važiuojam traukiniu iki Laskowice. Minam į Chelmno, ten apžiūrim
įžymybes. Minam į Torūnę, apžiūrim įžymybes. Traukiniu iki kuo arčiau Griunvaldo. Daminam iki
Griunvaldo, apžiūrim mūšio vietą. Minam į Olsztyn, sudalyvaujam kokiam renginy, jei bus. Traukiniu
iki Mikolajki, apžiūrim kurortą, galbūt turškiamės Tropicana. Traukiniu iki Augustavo. Minam pro
Vygrių parko apačią ir Seinus į Lietuvą. Minam į Šeštokus. Traukiniu į Kauną.
Dalyvauja
Rita, Tomas, Aurimas.
Žygio atsakomybės:
• vadas - atsakingas už bendrą tvarką ir dvasią; parenka maršrutą; Aurimas;
• čiombė - nutaria, ką valgysim vakarienei ir pusryčiams; organizuoja maisto pirkimus; Rita;
• medikas - pirmoji pagalba traumų atveju; veža bendrą vaistinėlę; Rita;
• remontininkas - remontuoja sugedusius dviračius ar pagelbėja tai daryti; veža bendrą
remonto rinkinį; Tomas;
• foto-metraštininkas - fotkina į kairę ir į dešinę; trumpai (arba ne) aprašo dienos ypatybes;
visi norintys.
Vaistinėlė ir remontas
Bendra vaistinėlė: bintas, vandenilio peroksidas, jodo tirpalas, pleistras.
Asmeninė vaistinėlė: pleistras, priemonė nuo vabzdžių, priemonė nuo saulės.
Bendras remonto rinkinys:
•
•

viela;
laidų suveržėjai;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabdžių troseliai;
stabdžių kaladėlės (dviejų tipų – pagal kolektyvo dviračius);
grandinės tepalas (buitinė alyva);
varžtai, veržlės, poveržlės;
armuota izoliacija;
„Moment“;
replės;
raktai (populiariausi);
atsuktuvai;
grandinės narelio išėmimo prietaisas;
stipinų raktas;
skudurėlis;
„žalia dėžutė“ (kamerų lopai, klijai);
pompa - universali;
siūlai ir adata;
kištukai padangos nuėmimui.

Asmeninis remonto rinkinys: dvi atsarginės kameros, „žalia dėžutė“ (kamerų lopai, klijai)
(nebūtina), pompa (nebūtina), du stipinai (pagal savo dviratį) ir dvi stipinų galvutės.
Inventorius
Bendras inventorius:
•
•
•

Palapinė
Pjūklas
Primuso komplektas

Asmeninis inventorius:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuviškos „pėsčiukės“ inventoriaus komplektas
Pasas ar ID kortelė
Grynieji ~50$. Kiti gali būti „ant kortelės“
Mirksiukas
Dviratinis šalmas (rekomenduojama)
Šviesą atspindinti liemenė, kur prie mašinos reikalinga (rekomenduojama)
ESDK kortelė (rekomenduojama) - sveikatos draudimas valstybinėms įstaigoms. Galima
pasigaminti Kauno TLK (Aukštaičių g. 10)
Sveikatos draudimas privačioms įstaigoms (rekomenduojama). Galima gauti Lietuvos
Draudime. Dviems savaitėms į Lenkiją draudimas kainuoja 26 lt

Aktuali ir įdomi informacija
•

•
•

Apie dviračių turizmą Lenkijoj:
o http://polandcycling.com/
o http://www.rowery.org.pl/practicalities.html
o http://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/poland.shtml
Apie keliones traukiniais Lenkijoje:
http://www.polrail.com/sections/travel/rail_travel_guide.html
Stengtis nevažiuoti nacionaliniais (raudona lentelė) ir provinciniais (geltona lentelė) keliais.
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•
•
•

•
•

•

•

Pagalbos numeris – 112.
Kas gero Gdanske: http://www.gdansk.pl
Prūsų klanai ir baltų gentys senovėje:
o http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Prussian_clans_13th_century.png
o http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Balt%C5%B3_gentys_12as_am%C5%BEius.svg
Dviračio remonto tipsai: http://www.bikewebsite.com/index.htm
Užsukamų balionų Lenkijoj galima gauti dideliuose prekybcentriuose, kur yra daržo,
statybos ir poilsio prekės. Pvz. „Decathlon“, „Praktiker“, „Leroy Marlin“, „OBI“. Arba
specialiose turizmo ir sporto parduotuvėse (didmiesčiuose). Geriausia miesto centre
žmonių paklausti, kur tokių balionų gauti.
Naudingos lenkiškos frazės:
o Hi - Cześć
o Good morning - Dzień dobry
o Good Bye - Do widzenia
o Sorry/Excuse me - Przepraszam
o Please - Proszę
o Thank you - Dziękuję
o Bicycle - Rower
o Road - Droga
o Straight - Prosto
o Left - Lewo
o Right - Prawo
o Water - Woda
o Food - Jedzenie
o Shop - Sklep
o Tent - Namiot
o to sleep - Spać
o to eat - Jeść
o free rooms - Wolne pokoje
Panašu, kad gausim nakvynę pas vietinius žmones Torūnėje - puiki proga pabendraut

Neišspręsti klausimai
•

Žemėlapiai:
o 1:300.000 PPWK; Poland in 8 sheets
o Copernicus serijos, bent 1:300000 - Lenkijoj parduodami dažnam supermarkete ir
benzakolonkėj
o Marco Polo 1:200000

2007-08-18 AurimasPranskevicius vasara.kaime@gmail.com
Sveiki,
mūsų nedidukė komanda - Tomas, Rita ir aš - parmynėm iš Lenkijos, prisimaudę ežeruose ir
prisivalgę obuolių :)
Ežerų ten daug, o ir oras visai neblogas pasitaikė, tai maudėmės daug. Pradžioj labai gesdavo
dviračiai, tai pradėjom nukrypti nuo plano. Po to planą pakeitėm, ir vėl viskas vyko pagal planą.
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Važiavom visokiais keliais - nuo judraus asfalto iki "karvių kelio" - bet daugiausia mažo eismo
intensyvumo. Buvo ir šiokių tokių kūno traumų – efektyvių čiuožimų, kitokių "skrydžių". Dėka
racijos ir medicinos grįžom sveiki ir gyvi.
Gamta tuose kraštuose graži. Dviračių ir pėsčiųjų maršrutai gerai sužymėti realybėje ir
žemėlapiuose, todėl tą gamtą "pačiupinėt" buvo labai puikios galimybės. Lenkai - žmonės svetingi ir
vaišingi.
Teko pasivažinėt prabangiu traukiniu - tokiu, kur viduj kaip mūsų žemagrindžiam autobuse, o
piloto kabina - kažkas iš fantastikos srities.
Pamatėm, kad ir Lenkijoj galima gyventi :)
Tiek trumpai. Truputis nuotraukų galerijoje: http://gallery.azuolas.org/polonia07

Enjoy!
Labanakt. Aurimas

KARABI JAILOS URVAI (2007.08.31 — ?)
2007-08-30 Andrius Brundza andrius.brundza@stud.ktu.lt
Sveiki,
Rytoj, rugpjūčio 31 d., 20:30, iš Kauno traukinių, ir 23:53 iš Vilniaus
traukinių stoties, Simferopolio link išvyksta 5 ąžuoliečių grupė į
saulėtąjį Krymą vasaros pratęsti. Šaunam šampaną, susirenkam siurpraizus
ir į kelią!
Tikslas - Karabi Jailos rajonas, urvai.
Geros šventės Šreko pelkėje, ir dar daugiau gero oro!
Susimatysime rugsėjo viduryje.
Iki Andrius Brundza
2007-10-06 Andrius Brundza andrius.brundza@stud.ktu.lt
Sveiki,
Na va pagaliau sudėjau nuotraukas iš kelionės po Karabi Jailos urvus, kuri vyko visai neseniai,
rugsėjo pirmojoje pusėje. Kelionė vyko sklandžiai, aplankyti 8 urvai. Taip pat spėjome pabuvoti ir
Juodosios jūros kurortuose - Novy Svet bei Sudake, kur taip pat aktyviai leidome laiką ir sulipom į
Sokol kalną.
Kelionės akimirkos sudėtos čia: http://gallery.azuolas.org/karabi07

Iki malonaus,
A.
2007-11-27 Andrius Brundza andrius.brundza@stud.ktu.lt
Vadas: Mindaugas Kudirka
Kiti dalyviai:
Andrius Brundza
Dovilė Naruškevičiūtė
Lina (pavardės nepamenu)
Aurimas Uleckas
Elena Piskorskaya
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Čia trumpas dosje:
2007 08 31 - 09 13 dienomis 5 ąžuoliečiai ir maskvietė Lena, iš speleo klubo Sokolnini RUDN,
keliavome po Krymą aplankydami Karabi Jailos plokščiakalnį ir jame esančius nuostabaus grožio
urvus: Kastare, MIR, Didysis Buzlukas, Dublianski, Viola, Skazka, Jubileinaja, Monastir ChokRak.
Taip pat aplankėm prie Juodosios jūros esančius Sudako ir Novy Svet miestus, bei sulipom į Sokol
kalną.
Šiaip turėtų būti oficialus metraštis, nes tokį tikrai vedėm. Bet čia klausk Dovilės, ji turėtų
žinoti daugiau.

Sėkmės
A.B.
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