PO RYTINĘ MAŽĄJĄ LIETUVĄ ,,AMŽINAS PASIENIS“
Programa:
Kelionės vadovai: L. Jonaitienė, A. Zaleskis, R. Pečiulienė, Ž. Tolstikova, S. Stasiūnas.
Mažoji Lietuva arba Prūsų Lietuva, kaip savitas etnokultūrinis regionas
susiformavo 16 a. po 1525 m. kryžiuočių ordino žlugimo ir LDK iškilimo. Lietuvišką
branduolį sudarė Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Isruties ir Labguvos apskritys.
Mažosios Lietuvos miestai ir miesteliai: Klaipėda (Memelis), Bida, Šilutė
(Haydekrug), Priekulė, Rusnė, Pagėgiai, Vilkyškiai, Tilžė (Sovetskas), Ragainė
(Neman), Smalininkai.
Mažosios Lietuvos lietuviai save vadino lietuvninkais ir tuo skyrėsi nuo Didžiosios
Kunigaikštystės lietuvių.
Kelionę į Rytinę Mažąją Lietuvą pradėsime 7.00 val. Išvykimo iš Šiaulių vietos:
7.00 Tilžės gatvė, Katedra
7.15 Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Keliaujame į Vilkyškių kraštą (145 km). Pirma stotelė – Vilkyškių miške, prie įspūdingos
Raganų eglės, kuri išsišakojusi į 18 didesnių ir mažesnių kamienų. Kamieno apimtis ties
išsišakojimais – 5 m, o aukštis – 34 m. Dėl savo įdomios formos pavadinta „Raganos šluota“.
Antra stotelė – Vilkyškiai. Seniūnijos name degustuosime arbatą ,,Senosios Prūsijos lobiai“.
Tai – Kriokiškių kaimo bendruomenės arbatų mišiniai. Augalai surinkti iš vietinių pievų,
miškų. Sertifikuoti kaip ekologiniai mišiniai, sudaryti pagal vaistininko, medicinos eksperto
V. Sirkevičiaus receptūrą. Toliau pažintis su Vilkyškiais – urbanistiniu draustiniu. Vilkyškiai
minimi nuo 1542 m. Nuo 1551 m. Vilkyškiai vadinami Karališkuoju kaimu. Sudėtingą istoriją
mena paminklas zalcburgiečiams, apsigyvenusiems šiose apylinkėse po didžiojo maro
1709-1711 metais, paminklas pirmajame pasauliniame kare žuvusiems parapijiečiams
atminti. Yra išlikęs centrinis dvaro pastatas, evangelikų liuteronų bažnyčia. Ekskursija su
kelionės vadovu po miestelį. Iš Vilkyškių vaizdingu miško keliu (4 km) keliaujame į
Mociškių polivarką. Sodybos šeimininkai – Rasa ir Sigitas Stoniai. Sodybos prieigose mus
pasitinka tautiniu mažalietuvio kostiumu pasipuošę šeimininkai. Šiame krašte viskas po
truputį kitaip. Čia išgirsime šišioniškių-lietuvninkų kalbą, čia paragausime Mažosios
Lietuvos valgių*.
Tęsiame kelionę į Smalininkus – Jurbarko rajone (28 km). Smalininkai svečius nustebina
Smalininkų ąžuolų alėja, kuri yra ilgiausia ir seniausia Europoje, joje priskaičiuojama 187
ąžuolai, kurių amžius apie 200 netų. Įdomiausias istorinis paminklas – senasis uostas.
Prieplauka čia nuo pat miestelio įsikūrimo. Smalininkuose – seniausia Lietuvoje vandens

matavimo stotis. Smalininkuose mūsų laukia ekskursija Senovės technikos muziejuje*.
Muziejus veikia nuo 2004 m. Čia surinkta senovės technikos pavyzdžiai, šio krašto praeities
istorijos medžiaga. Šio muziejaus pavydi net Berlynas. Ekskursiją po muziejų veda pats
įkūrėjas Justinas Stonys*.
Smalininkuose dalyvausime įdomioje edukacinėje programoje ,,Smalininkai – amžinas
pasienis“*. Tai – pilna netikėtumų ir įspūdžių kelionė laiko mašina į praeitį – Mažosios
Lietuvos arba Rytų Prūsijos miestelio gyvenimo istorija. Susitiksime su pasienio viršininku
Fricu, jo pavaldiniais Dyčmonu, Enziu, Abriu ir kitais pasieniečiais. Kas nutiks juos sutikus,
pamatysime Smalininkuose!
Kelionės pabaigai – Jurbarkas. Jurbarko parke dar viena pramoga – žiobrių kepimas ant
laužo*.
Paskanavę žiobrių, pilni dienos įspūdžių, keliausime į namus.
KELIONĖS KAINA – 29 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
*Kelionė komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovas-ekskursinė programa;
*Kelionės organizacija.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Ekologiškos arbatos degustacija ,,Senosios Prūsijos lobiai“– 4 Eur;
*Mociškių polivarkas. Degustacinė programa ,,Lietuvininkų valgiai“– 9 Eur;
*Smalininkai, edukacinė programa ,,Smalininkai –amžinas pasienis“ – 10 Eur;
*Smalininkai, Technikos muziejus – auka;
*Jurbarkas. Žiobrių kepimo,valgymo programa – 8 Eur.
Pastaba.
Lankomų objektų skaičius, eiliškumas, kainos gali keistis.
INFORMACIJA /REGISTACIJA tel.: 841399544, 860197003, 867088723 – vadybininkė Ieva

Datos:
Datos: 2022 07 16-2022 07 16
Trukme: 14 val.
Kaina: 29 €
Datos: 2022 09 10-2022 09 10
Trukme: 14 val.
Kaina: 29 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343

PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

