KTU veteranų klubo „Emeritus“ kelionės
(nuo 2014 m. pavasario)

KTU veteranų klubas Emeritus kiekvienais metais organizuoja ekskursijas į užsienio šalis ir po Lietuvą.
Organizuojama po 2-3 išvykas pavasarį ir tiek pat ekskursijų rudens sezonu. Paprastai organizuojama po
vieną-dvi išvykas – pavasarį arba rudenį – į užsienio šalis, o likusios vyksta Lietuvoje.
Kruizas Baltijos jūra
Viena įspūdingiausių kelionių 2014 m. buvo kruizas laivu Ryga – Stokholmas – Ryga. Pakeliui susipažinome
su Rygos įžymybėmis, Stokholme apžiūrėjome rotušę, Švedijos karalių rūmus, didelį įspūdį paliko Vazos
muziejus. Grįždami iš Rygos aplankėme Rundalės rūmus ir parką. Šie rūmai, dar vadinami Latvijos Versaliu,
yra vienas iš nuostabiausių Latvijoje baroko ir rokoko stiliaus statinių. Išvykoje dalyvavo 41 klubo narys.
Kadangi buvo daugiau norinčiųjų negu galėjome priimti, 2016 m. buvo organizuota dar vienas Senjorų
kruizas Baltijos jūra.

Vakare laive mūsų kajutės įgula nuėjo į laivo restoraną paragauti alaus. Prie gretimo staliuko užkandžiavo
kitos grupės moteriškės. Joms baigus valgyti ir nuėjus, pastebėjau ant vienos iš kėdžių paliktą piniginę.
Pasivijau damas, jos labai apsidžiaugė ir padėkojo. Po kokių 10 min. prie mūsų staliuko priėjo padavėjas su
buteliu šampano. „Bet mes neužsisakėm šampano“ – bandėme aiškintis. „Šampaną jums siunčia damos“ –
atsakė jis. Mums beliko paprašyti, kad atneštų ir taures.

Vasa muziejus. Daugiau nei prieš 300 metų nuskendęs, iškeltas ir restauruotas karališkasis laivas
Saksonija
Didelį įspūdį taip pat paliko kelionė 2015 m. į Saksonijos Šveicariją. Gerėjomės nuostabiomis Drezdeno
apylinkėmis, Ratheino apylinkių kalnų uolomis, akmeniniu „Bastėjos“ tiltu.

Saksonijos Šveicarija. Kalnai
Aplankėme Kionigšteino pilį-tvirtovę. Grožėjomis nuo pilies sienų atsiveriančiais nuostabiais „Saksonijos
Šveicarijos“ vaizdais
Vieną dieną praleidome Drezdene. Drezdenas tai mietas po II pasaulinio karo pakilęs iš griuvėsių ir pelenų.
Dabar tai puošnus miestas su nuostabiais rūmais, aikštėmis, muziejais.

Saksonijos Šveicarija. Alpinistai

Taip pat aplankėme Meiseno porceliano muziejų, susipažinome su porceliano gamyba ir jos istorija.

Grįždami apžiūrėjome Potsdamo rūmus ir parkus, pasižvalgėme po Berlyną, apsilankėme Pergamo
muziejuje.

Sans Souci rūmai Potsdame
Kelionėje dalyvavo 45 emeritai.

Alikantė, Ispanija
Viena įspūdingiausių kelionių 2016 m. buvo kelionė į Alikantę Ispanijoje. Iki Alikantės skridome lėktuvu.
Apsigyvenome kurortiniame mieste Benidorme 52 aukštų Gran Bali viešbutyje, kuris įsikūręs apie 0,5 km
nuo jūros. Čia driekiasi garsioji Ispanijos rytinės dalies Kosta Blankos pakrantė su smėlio paplūdimiais .

Viešbutis Benidorme

Explanada de Espana gatvė Alikantėje

Iš Benidormo buvo organizuotos ekskursijos. Alikantėje apsilankėme šv. Barboros pilyje ant Benakantilio
kalno. Šioje vietoje tvirtovės būta dar IX amžiuje, kai kraštą valdė maurai. Vaikščiojome garsiąja gatve
Explanada de Espana besidriekiančia miesto pakrantėje. Alikantės uoste stovi senovės laikus menantis
laivas.

Valensija. Mokslo ir menų miestelis

Valensijoje didžiausią įspūdį paliko Menų ir mokslų miestas, centrinis turgus, Valensijos katedra.
taip pat ir kitos Valensijos įžymybės.

Guadalest pilis ir sargybos bokštas

Vykome į įspūdingą kelione į Guadalest, vadinamą Kosta Blankos perlu. Gudalest‘oje aukštai
kalnuose stovi San Jose pilis. Į pilį patekti galima vieninteliu uoloje iškirstu tuneliu vadinamu
San Jose vartais, kurių plotis tesiekia 7 m.

San Jose tunelis vedantis į pilį
Nepamirštamas pasiplaukiojimas pusiau povandeniniu laivu.
Kelionėje dalyvavo 32 klubo nariai.

Į Alikantę skridome lėktuvu iš Kauno. Aerouoste priėjo viena senjora ir pasakė, kad nepasiėmė paso.
Kadangi iki lėktuvo išskridimo dar buvo daug laiko, patariau jai kuo greičiau sėsti į taksi ir atsivežti pasą.
Gal po dešimties minučių pamačiau ją vaikštinėjant aerouoste. „Kodėl neišvykot paso?“ „Aš turiu
pensininko pažymėjimą“. Šiaip taip įtikinau ją, kad su pensininko pažymėjimu į lėktuvą nepateks. Ji galu gale
patikėjo ir grižo su pasu visai besibaigiant registracijai.
Tai ne vienintelis kartas, kai pamirštamas pasas. Vienas garbaus amžiaus senolis prieš išvažiuojant į
Baltarusiją pamiršo pasą. Sako: pasidėjau ant stalo, kad nepamirščiau, ir kaip tokiais atvejais būna pamiršo.
Gerai, kad gyveno netoli, todėl spėjo suvažinėti namo ir išvykome laiku.
Ne visiems užmaršumas baigiasi sėkmingai. Vykstame į Vokietiją. Susiskaičiuojame vykstančius – vieno
žmogaus trūksta. Išsiaiškiname, kurio nėra, keletą kartų skambinu į mobilųjį telefoną – niekas neatsiliepia.
Pasitarę nusprendžiame važiuoti. Pervažiavus Lietuvos-Lenkijos sieną pagaliau, jis atsiliepia. Pasirodo, jis
galvojo, kad išvyksime rytojaus dieną.
Kaimyninė Baltarusija
Tų pačių metų rudenį vykome į kaimyninę Baltarusiją. Mus lydėjo kelionės vadovas gerai pažįstantis
gyvenimą Baltarusijoje, todėl sužinojome daug faktų, kurių šiaip nėra spaudoje. Minske pasižvalgėme po
miestą, apsilankėme didelėje naujoje Nacionalinėje Baltarusijos bibliotekoje su apžvalgos bokštu,
susipažinome su kitomis miesto įžymybėmis: Ašarų sala, kurioje įkurtas memorialas žuvusiems

karuose, Šv. Dvasios barokine katedra, bernardinų bažnyčia ir vienuolynu, Šv. Mergelės Marijos
bažnyčia, požeminiu prekybos centru „Sostinė“.

Nacionalinė Baltarusijos biblioteka Minske

Memorialas žuvusiems karuose. Pagrindinis salos paminklas

Memorialas žuvusiems karuose: „Verkiantis angelas“
Kitą dieną nuvykome į Nesvyžių, apsilankėme įspūdingoje Radvilų pilyje-rūmuose. Vėliau vykome į Miro pilį,
pravažiavome Naugarduko pilies griuvėsius. Po to vykome į Lydą. Lydos pilis aptvarinio tipo. Pasiklausius
pilies istorijos dalyvavome inscenizuotame spektaklyje mus kur pasitiko LDK Didysis Kunigaikštis Vytautas.

Radvilų rūmai-pilis Nesvyžiuje

LDK Didysis Kunigaikštis Vytautas pasitinka keliautojus Lydos pilyje
Baltarusijoje daug paminklų menančių LDK. Juk mes kelis amžius turėjome bendrą valstybę. Ypač, reikia
pastebėti, čia gerbiami Lietuvos karalius Mindaugas ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas.

Vytautas Didysis leido nusifotografuoti su karališkais apdarais ir asmens sargybiniu
Naktį pilni įspūdžių grįžome į Kauną. Išvykoje dalyvavo 36 klubo „Emeritus“ nariai.

Kitais metais vėl vykome į Gardiną Baltarusijoje ir Balstogę Lenkijoje. Gardinas labai senas miestas pirmą
kartą paminėtas 1127 m. Miestas įsikūręs prie Nemuno, todėl daugelis įstaigų, mokyklų, parkų turi Nemuno
vardą. Čia išlikę daug senovinių pastatų, puikios bažnyčios, dvi pilys: Senoji, kurioje rezidavo karalius
Steponas Batoras, ir Naujoji, kurioje gyveno paskutinis Abiejų Tautų respublikos karalius Steponas Augustas
Poniatovskis. Antroje dienos pusėje plaukiojome laivu „Nemunas“ Augustavo kanalu, pasikėlėme šliuzu.
Pasaulyje tėra trys tokio tipo kanalai: Kaledonijos Jungtinėje karalystėje, Goto Švedijoje ir Augustavo.

Paminklas Vytautui Didžiajam Gardine

Atminimo paminklas Vytauto Didžiojo laikų bažnyčios vietoje, 1804 – 1920 m. tarnavusia kaip cerkvė.
Nugriauta 1961 m. Užrašas ant paminklo
Lenkijoje apsilankėme Choroščo miestelyje, aplankome Branickių rūmus. Vykstame į Tikociną. Čia senovinė
pilis, Švč. Trejybės bažnyčia, dėl kurios Tikocinas Vadinamas Lenkijos baroko perlu. Grįžtame į Balstogę.
Balstogėje 1959 m. gimė esperanto kalbos tėvas Liudvikas Lazaris Zamenhofas. Aplankome Balstogės
universiteto medicinos muziejų, pasivaikštome po Balstogės centrą, Kosciuškos Aikštę su rotuše, Kitas
miesto įžymybes.
Ekskursijoje dalyvavo 46 klubo nariai.

Vidinis pilies kiemas Tichočine

Universiteto parkas Balstogėje
Kelionėse pasitaiko įdomių nuotykių.
Vaikštinėjame Agia Napos (liet.: Šventasis miškas) mieste Kipre. Apžiūrėjome Centrinį parką, vienuolyną,
kurio teritorijoje auga daugiau nei 600 metų senumo šilkmedis (Fikus sikamorus), neseniai pastatytą cerkvę
su daugybės ortodoksų šventųjų paveikslų-altorėlių galerija šventoriuje. Nusprendėme apsilankyti dar
vienoje senoje cerkvėje, tačiau į ją neradome jokių nuorodų. Nusprendėme pasiklausti bažnyčios terasoje
prie staliuko sėdinčių vyrų. Pradėjau angliškai. „Do you speak Russian?“ – paklausė užkalbintasis. „Oh, yes“
– apsidžiaugiau. Išsiaiškinome, kad atokiau nuo miesto esanti cerkvė, dabar nebeveikianti. Baigiant pokalbį,
kaip tokiais atvejais įprasta paklausė: „Ot kuda vy?“ – „iš kur atvykote“. „Iz Litvy“ – atsakiau. „Tai kodėl
nekalbi lietuviškai?“ – sekė klausimas. Pasikalbėjome apie Lietuvą, Kauną ir atsisveikinome lietuviškai.
Kroatija
2017 m. gegužės 27 – birželio 4 d. vyko kelionė autobusu į Kroatiją. Dviejų dienų kelionė į Kroatiją ir atgal
mūsų amžiaus žmonėms buvo varginanti, tačiau Kroatijos vaizdai, įspūdžiai per kitas keturias dienas atpirko
nuovargį su kaupu. Aplankėme miestą-muziejų Dubrovniką, Bosnijos miestą Mostarą, abu šie miestai
smarkiai nukentėjo karo metu, be to aplankėme stebuklingo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą
Medžugorjoje. Taip pat apsilankėme istoriniuose miestuose Splite ir Trogire. Didelį įspūdį paliko vakaronė
Biokovo kalnų nacionaliniame parke prie Makarsko, tačiau didžiausią įspūdį paliko Plitvicos ežerų
nacionalinis parkas (pasaulio paveldas), kur karstinės kilmės nepakartojamo kraštovaizdžio centre – 16
ežerų sujungti 90 krioklių grandine.

Kai kam kelionė nebuvo lengva

Saulėlydis Biokovo kalnų nacionaliniame parke

Kalnų takeliais

Kroatija. Dalmatijos pakrantė

Dubrovnikas. Tvirtovės gynybinės sienos fragmentas

Karo žaizdos Dubrovniko mieste
Dubrovnikas, kaip ir kiti Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos miestai smarkiai nukentėjo 1991 – 1995 metų
Balkanų karo metų. Sugriauti ne tik miestai, bet žuvo ir šimtai tūkstančių gyventojų.

Dalmatijos pakrantė. Vaizdai

Atstatytas tiltas per Neretvos upę tarp katalikiškosios ir musulmoniškosios Mostaro miesto dalių. Karo metu
tiltas buvo išsprogdintas

Karo metu Mostaras labai nukentėjo

Medžugorjės miestelis Bosnijoje ir Hercegovinoje visame pasaulyje išgarsėjo Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimu. Ši vieta sutraukia tūkstančius piligrimų iš viso pasaulio.

Medžugorje. Nelengvas kelias į šventovę

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta

Išvyka laivu į Brač ir Hvar salas leido pasigrožėti Kroatijos pakrante iš Jūros, įspūdingomis salomis. Salose yra
senovinių miestų, tūkstantmečių architektūros paminklų. Apsilankėme Brač salos Auksinio rago
paplūdimyje.

Šv. Marijos bažnyčia Hvar saloje

Išvyka laivu į Hvar ir Brač salas. Maistą žuvėdros ima ir iš rankų

Nepakartojami vaizdai Plitvicos ežerų nacionaliniame parke

Plitvicos ežerų nacionalinis parkas
Grįždami keletą valandų praleidome Brno mieste Čekijoje. Apžiūrėjome senamiestį, lankėmės Šv. Petro ir
Pauliaus katedroje.
Vyko 26 Emeritus klubo nariai ir keli dalyviai iš kitų organizacijų.

Kelionės Lietuvoje
Taip pat aplankėme daug puikių vietų Lietuvoje.
2014 m. spalio 14 d. buvo organizuota kelionė į Šaltojo karo muziejų Plokštinėje.
Pakeliui Rietave aplankėme Oginskių rūmus. Grįžtant apžiūrėjome Oginskių rūmus ir parką Plungėje.

Rietavas. Apie Oginskių nuopelnus Lietuvos istorijai ir jų gyvenimą Rietave pasakoja muziejaus direktorius
Vytas Rutkauskas

Iš čia buvo grasinama pasauliui
Išvykoje dalyvavo 40 klubo narių.

Klaipėda. Įmonė „Fortum“
Įmonės „Fortum“ kvietimu 30 žmonių emeritų grupė apsilankė „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje jėgainėje
Šioje įmonėje deginamos atliekos ir gaminama energija, kitaip sakant – vyksta atliekų energijos atgavimo
(energy recovery) procesas. Susipažinome su proceso organizavimu, aplinkos apsauga ir išmetamų dujų
sudėties kontrole.

Įmonėje „Fortum Klaipėda“ (bus pakeista įdomesne)
Po apsilankymo įmonėje užsukome į Klaipėdos universitetą, 2 val. plaukiojome laivu Kuršių Mariose po
Klaipėdos uostą, apžiūrėjome iš Kuršių marių SGD laivą- terminalą „Independence“.
Grįždami apsilankėme Kaltinėnuose. Apžiūrėjome miestelį, apsilankėme Dvasingumo parke.

Tolumoje „Independence“

Kaltinėnai

Zarasai – Salakas – Antalieptė - Dusetos
2015 m. rugsėjo 23 – 24 d. buvo organizuota nuostabi išvyka į Zarasų kraštą. Kelionės metu aplankėme
Stelmužę, apžiūrėjome jos įžymybes, po to apsilankėme Šlyninkos malūne, susipažinome su miltų ir jų
produktų gamyba malūne, lankėmės Zarasuose, Salake, grįžtant apsilankėme Antalieptėje, Dusetose.
Kelionėje dalyvavo 44 klubo nariai.

Šlyninkos malūne

Kaimo turizmo sodyboje "Paukščių sala" prie Luodžio ežero

Užutrakio dvaro sodyba – Trakai
2015 m. lapkričio 8 d. vykome į Užutrakio dvaro sodybą. Čia apžiūrėjome dvaro rūmus, parką, klausėmės
įžymių atlikėjų Eglės Strumskytės ir Agnes Wolf (Austrija) koncerto. Grįždami apsilankėme Trakuose
karaimų svetainėje. Čia mus supažindino su karaimų istorija ir papročiais, ragavome kibinų.

Klausomės koncerto

Ruduo Užutrakio dvaro parke
Kelionėje dalyvavo 45 klubo „Emeritus“ nariai.

Biržai – Anykščiai
2016 m. gegužės 17-18 d. buvo organizuota išvyka į Biržus – Anykščius. Biržuose apžiūrėjome karstine
įgriūvą „Karvės ola“, aplankėme Biržų pilį, dalyvavome ekskursijoje po Selos muziejų, buvome supažindinti
su alaus gamybos technologija, perėjome ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą, apžiūrėjome
Astravo dvaro rūmus.

Biržai. Astravo dvaro rūmai
Anykščiuose pasivaikščiojome Lajų taku, apsilankėme prie J. Biliūno kapo, kopėme į šv. Mato bažnyčios
bokštą, aplankėme Šeimyniškėlių piliakalnį, kur galimai galėjo būti Vorutos pilis. Po to apsilankėme Arklio
muziejuje. Čia šalia muziejaus esančioje sodyboje mus susipažindino su lietuviškos naminės duonos
gamyba, ragavome kulinarijos paveldo gaminių.

Anykščiai iš šv. Mato bažnyčios bokšto
Išvykoje dalyvavo 29 klubo nariai.

Klaipėdos dramos teatras
Nusprendėme apsilankyti Klaipėdos dramos teatre, ketinome pažiūrėti spektaklį „Karalienė Luizė“,
Išvykome 2016 m. lapkričio 6 – 7 d. Pakeliui užsukome į Kretingą, apsilankėme grafo Tiškevičiaus rūmuose,
oranžerijoje, pasivaikščiojome rūmų parke.
Tačiau Klaipėdoje laukė nusivylimas: dėl pagrindinio vaidmens atlikėjos ligos numatytasis spektaklis
neįvyko. Teatro administracija grąžino pinigus už bilietus ir nemokamai parodė kitą spektaklį. Nakvojome
KTU viloje Palangoje. Grįždami kitą dieną apsilankėme Martino Jankaus muziejų Bitėnuose. Čia mus
maloniai priėmė, muziejaus gidė papasakojo krašto istoriją, smulkiai pristatė Martyno Jankaus gyvenimą.
Aplankėme Bitėnų kapines, Rambyno kalną.
Išvykoje dalyvavo 44 klubo nariai.

Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos AKTAS (Martyno Jankaus muziejus)
Tačiau mes atkakliai norėjome pasižiūrėti spektaklio „Karalienė Luizė“, todėl 2017 m. kovo 23 – 24 d.
pakartojome išvyką, šį kartą sėkmingai. Pakeliui aplankėme Alsėdžius. Nakvojome vėl KTU viloje
„Politechnika“ Palangoje. Praleidę rytą Palangoje išvykome į Švėkšną, apžiūrėjome parką, Genovefos vilą,
tvenkinį. Didelį įspūdį paliko Švėkšnos katalikų bažnyčia. Prieš grįždami užsukome į Sukūčių žuvies
apdorojimo įmonę.
Išvykoje dalyvavo 48 klubo nariai.

Švėkšnoje

Suvalkija
2017 m. balandžio 26 d. organizavome vienos dienos išvyką į Šakius, Zyplius, Sudargą, Gelgaudiškį.
Šakietis ekskursijų vadovas įdomiai papasakojo apie Šakius. Apsilankėme Šakių aliejaus spaudykloje.

Karilionas Šakių miesto aikštėje

Aliejaus spaudykloje Šakiuose

Po to nuvykome į Zyplių dvarą, apžiūrėjome Zyplių dvaro teritorijoje įsikūrusį Zanavykų muziejų. Pakeliui
pasižvalgėme po Lukšių miestelį. Parvaznikų kaimo sodybos šeimininkė papasakojo apie Suvalkijos
gyvenimą ir papročius. Sodyboje paskanavome tarkuotų bulvių plokštainio kepto krosnyje pagal seną šio
krašto receptą.
Nuvykome į Gelgaudiškio dvarą. Čia mus pasitiko dvaro ponia. Ji vedė ekskursiją po rūmus – papasakojo
dvaro istorija, supažindino su unikalia rūmų puošyba, su 19-20 a. pradžios gyvenimo būdu dvare. Vedant
pažintinę ekskursiją salėje pasitiko antroji dvaro ponia ir pakvietė pasimokyti nuotaikingų dvaro šokių –
pravedė šokių pamokėlę.

Gelgaudiškio dvaras
Prieš grįždami į namus aplankėme Sudargo piliakalnius. Tai 5 piliakalnių kompleksas, kuris spėjama turėjo
didelę gynybinę reikšmę kovu su kryžiuočiais metu. Žemaičių didžiūno Sudargo vardas Petro Dusburgiečio
kronikoje minimas 1301, 1303, 1311, ir 1317 m. 1317 metais kryžiuočiams pavyko sudeginti Sudargo pilį,
gynusią kelią į Lietuvą. Kautynėse didikas Sudargas žuvo.
Išvykoje dalyvavo 44 Emeritus klubo nariai.

Sudargas. Prie paminklo išnykusiems ir nykstantiems krašto kaimams

Paminklas Sudargo pilies gynėjui atminti

Ekskursijos Kaune
Lankėmės Kauno Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus restauruotuose rūmuose. Apžiūrėjome
auditoriją, kurioje kai kurie prisiminė lankęsi KPI paskaitose, patalpas, kuriose neužilgo bus ekspozicija,
saugyklos patalpas.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje po remonto (2015 metų gruodis)

Apsilankėme Valdo Adamkaus bibliotekoje.

2017 metų kovo mėn. Buvo organizuota ekskursija į „Stumbrą“. Buvome supažindinti su fabriko istorija,
senovinių gėrimų gamyba.

„Stumbras“. Senoji įmonės įranga

„Stumbro muziejus. Senoji „Stumbro“ produkcija
Taip pat apžiūrėjome VII fortą ir muziejų.
Lankėmės Chemijos technologijos fakulteto senuosiuose rūmuose. Prof. Romualdas Baltrušis įdomiai
papasakojo rūmų istoriją, tarpukariu rūmuose veikusią laboratoriją, čia dirbusius žmones.

