ŽEMAIČIO KODAS PRIEŠ 100 METŲ
Programa:
Kelionės vadovas – gidė Audronė Grosienė
Kelionės maršrutas: Pavirvytės dvarelis–Dautarų dvaras–Renavo dvaras–Bukantės
polivarko dvarelis
Prieš 100 metų visi dvarai turėjo savo tikruosius šeimininkus. Pasikeitė laikai,
pasikeitė dvarai ir jų šeimininkai, pasikeitė ir juos lankantis žmogus. Pasukime
laiko ratą 100 metų atgal ir sužinokime, koks buvo tuomet žemaičių grafas, bajoras
ir žemaitis be titulų. Koks jo požiūris į miestą, žemę, mokslą, verslą ir amatus.
Kokių būta valgymo įpročių, kaip žiūrėta į higieną ir sveikatą. Kaip sunkiai „nauji
išmyslai“ skynėsi kelią, o emigracija prisidėjo prie ūkio modernizacijos.
Ryte 8.00 išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*8.00 Gegužių gatvė, PC Akropolis.
*8.15 Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė Žemaitijos keliais Šiauliai–Tryškiai–Pavirvytės dvaras (70 km). Nuo seno Žemaičio
svajonė buvo ir yra – turėti žemės ir žūtbūt pats sau ponas būti. Užsuksim į kaimišką
Pavirvytės dvarelį. Vienas žymiausių Pavirvytės dvaro savininkų buvo bajoras Edvardas
Paulavičius, pirmasis Viekšnių krašto bibliotekininkas. Dabar čia gyvena ir ūkininkauja pats
sau ponas Antanas Naujokas. Jo pastangų dėka Pavirvytės dvaras prikeltas naujam
gyvenimui.
Pro Viekšnius ir Židikus keliausime (45 km) į Žemaitijos pakraštį – Dautarų dvarą.
Pelkėtose vietovėse vokiečių meistrai pastatė modernius raudonų plytų rūmus baronui fon
Bockai. Sužinosime, ką čia veikė didysis reformatorius Piotras Stolypinas ir karo gydytojas
Kazys Nasvytis, ir kiek užmojų turi naujieji savininkai Gražina ir Antanas Juknevičiai.
Keliaujame į Renavo dvarą (20 km). Renavo dvare mus pasitiks dvaro pakajinė Rima, kuri,
ponams grafams išvykus, jaučiasi tikra ponia. Aprodys visas dvaro kerčias, išpasakos
dvariškas paslaptis ir pletkus*. Pro Sedos miestelį vyksime į Bukantės dvarelį (50 km), kurį
ramioje vietoje, tarp miškų pastatė grafas Pliateris iš Šateikių. Rašytojos Julijos Žemaitės
tėvas Antanas Beniuševičius tarnavo Pliateriams, kurie jam pavedė tvarkyti dvaro palivarką
Bukantėje. Čia gimė būsimoji rašytoja Julija Beniuševičiūtė–Žemaitė (1845-1921). Dabar
dvarelyje – rašytojos memorialinis muziejus, kuriame šeimininkauja dvi guvios žemaitės.

Pasibūsim su žemaitiškomis vaišėmis*. Iki soties prisiragausite žemaitiško kastinio su
roputėmis, sūrio, sviesto, medaus, arbatos ir visokių pagardų. Išvažiuosit kuntini ir beveik
žemaitiškai šnekėti mokantys.
Tęsiame kelionę per Žemaitiją (6 km), užsuksim į Šateikius, o juose – labai graži grafo
Pranciškaus Pliaterio statyta neogotikinė bažnyčia. Čia krikštyta Žemaitė, čia Mikalojus
Konstatinas Čiurlionis tuokėsi su Sofija Kymantaite. Ne vienas žemaitis takelius jon
skubėdamas numynė. Aplankysime ir mes. Kelionė – grįžtame į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA – 19€
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovės paslauga – ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Pavirvytės dvaras. Ekskursija – 30 Eur / grupei;
*Dautarų dvaras. Bilietas – 3 Eur /žm. Ekskursija su vietiniu gidu – nuo 20 iki 40 Eur /
grupei;
*Renavo dvaras. Ekskursija – 50 Eur / grupei;
*Bukantės dvarelis. Bilietas 2-1 Eur. Gidas grupei – 20 Eur. Žemaitiškos vaišės 5-10 Eur
/žm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.

Pastaba. Ši kelionė organizuojama ir kolektyvams. Dėl kolektyvų kelionės skambinti tel.:
869807197, 861846466 – Jovita,Virginija
INFORMACIJA /REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

