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Jau 28 –ą kartą turistai iš visos Lietuvos rinkosi į maratoną. Tai kasmetinė moksleivių ir suaugusių
žmonių, kurie nori pažinti gimtąjį kraštą, gali apkeliauti pėsčiomis gražiausius tėviškės kampelius šventė.
Keliautojai šiemet susirinko į Žarėnus. Žarėnai – miestelis Telšių rajono savivaldybėje, prie kelio Telšiai–
Tverai, Minijos upės aukštupyje. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelyje stovi medinė Žarėnų Šv.
vyskupo Stanislovo bažnyčia (pastatyta 1911 m.), veikia Žarėnų Minijos vidurinė mokykla, biblioteka,
paštas. Į maratoną atvyko pilnutėlis Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių autobusas: turistai,
kraštotyrininkai, orientacininkai. Jiems vadovavo mokytojos Gražina Plungienė, Gražina Mickuvienė,
Adolfina Vitkauskaitė, Jurgita Stuopelienė, Stanislava Staškuvienė. Pernai ir daug metų prieš mes
iškovodavome pirmąsias vietas. Pergalės norėjome siekti ir šiais metais.
Įsikūrėme Žarėnų miestelio kultūros centre.

Vieni taisosi poilsio vietą, kiti studijuoja maršrutą žemėlapyje.

Nuotaika puiki. Merginos pasiruošusios žygiui.
Maloniai pasveikinti Žarėnų kultūros centro direktorės Dalios Petrauskienės, susipažinę su žemėlapiais
ir saugiu elgesiu kelyje iškeliavome pasigrožėti Žemaitija ir susirinkti reikiamus punktus.
Oras puikus, žydi pavasarinės plūkės, ievos jau išskleidusios žalius lapelius – gražu. Keliautojus lydi
aukštai danguje čirenantys vyturiai, smalsiu žvilgsniu palydi gyventojai. O mes keliaujame. Grožimės
pavasariu ir ieškome punktų.

Pagaliau punktas !

Štai dėl ko mes sukorėme 15 kilometrų. Pakeliui atsigėrėme tikros beržo sulos, pralindome pro elektinį
piemenį ganykloje, „pasisveikinome“ su karvėmis, įveikėme keletą upelių. Vieni ėjo maršrutą 15 – os
kilometrų, kiti – 19 – os, dar kiti – 11 – os kilometrų. Vieniems miško keliukai buvo aiškesni, kitiems
reikėjo tikrus kliūčių ruožus įveikti. Maršrutą ir jo ilgį galima buvo pasirinkti pagal jėgas ir pagal turistinę
patirtį. Mūsų grupės nariai buvo nuo 10 iki 18 metų moksleiviai ir mūsų mokytojos.

„Kliūčių“ ruožas.
Šalia Žarėnų yra nepaprasto grožio Paplienijos piliakalnis. Jį prieš daugelį metų supylė žmonės. Aukštis
25 metrai, viršuje 40 X 50 m2 aikšelė, aplink piliakalnį teka upė, o už jos pylimai. Užlipti ant jo buvo gana
sunku, nes labai status šlaitas.

Paplienijos piliakalnis

Kopiame į piliakalnį.
Balandžio 25 – osios naktį buvo organizuotas naktinis žygis, kuris pareikalavo ne tik žinių, bet ir
drąsos. Tačiau mes visus punktus suradome, niekur nepaklydome ir laukėme rezultatų. Mūsų darbas buvo
ne veltui. Vėl iškovota pirmoji vieta!

Gražuolė taurė mūsų rankose.
Iš viso nukeliavome 1313 kilometrų. Mergaičių grupėje Milda Sakalauskaitė, mokytojos G.Plungienės
turistų grupės mokinė, iškovojo trečiąją vietą ir laimėjo medalį. Moterų grupėje mokytoja Gražina
Mickuvienė taip pat pasipuošė bronzos medaliu.
Kiti rezultatai: Mergaičių grupėje –Severina Daudoravičiūtė, Samanta Skudraitė ir Edita Balčiūnaitė įveikė
po 38 kilometrus ir buvo geriausios tarp JTC bendraamžių.
Merginų grupėje 61 kilometrą nuėjo Ringailė Rajeckaitė, 45 kilometrus – Evelina Tučkutė ir 39 kilometrus
– Agnė Stuopelytė. Tai šauniausios JTC merginos.
Berniukų grupėje geriausiai sekėsi Ryčiui Lažaunikui, orientacininkui, kuris nukeliavo 64 kilometrus.
Arijus Keras ir Semas Jukšta nukeliavo po 38 kilometrus.
Vaikinų grupėje Laurynas Juškevičius, Airidas Šaulys ir Benas Abromavičius, mokytojos Adolfinos
Vitkauskaitės turistų grupės mokiniai, įveikė po 70 kilometrų atstumą. Tai absoliučiai geriausias JTC
moksleivių rezultatas.
Sveikiname nugalėtoją – Šiaulių jaunųjų turistų centro komandą, linkime keliauti ir pažinti.
Parengė: S.Staškuvienė ir kraštotyrininkai

