Raganė.... tai dešimt dienų neišdildomų įspūdžių, su nuoširdaus bendravimo, šiltų šypsenų ir
apsikabinimų prieskoniais. Kiekviena diena ir kiekvienas vakaras yra ypatingai praleistas laikas. Šiais
metais stovykloje buvo itin smagiai ir fantastiškai praleistos valandos.
Dar atrodo iki šiol girdžiu tingų
žadintuvo garsą, kviečiantį į rytinę
mankštą, sportinėse varžybose linksmai
skambantį vaikų juoką, į vakaro
renginio pradžią mušamą būgnų ritmą,
dainų akordus ir pritariamai ošiančių
pušų bei jūros bangų muziką. Mintyse
vis dar grįžtu į stovyklą ir prisimenu
mūsų smagias repeticijas, kur atrodo
fantazijai nėra ribų, nuostabius vakaro
renginius, besisukančius šokių ir dainų
ratelius, diskotekos šokius, kur kojos
dar trepsi vasaros hitų ritmu, o dar vakaro laužai ir gitaros garsai. Kiekvieną vasarą laukiu šių
susitikimų, bendravimo, emocijų, nes čia yra svarbūs visi, ir tik stovykloje supranti, kad čia yra
smagu ir gera būti komandoje, pajusti pasirodymo jaudulį, stipriai apsikabinti ir nusiraminti, matyti
vadovų palaikymą ir besišypsančias akis.
Šiais metais programa “Margasparnė mūsų
pasaka” buvo labai įdomi ir plati savo tematika.
Kiekviena diena buvo tarsi naujas iššūkis, kuris dar
labiau subūrė į komandą ir skatino judėti į priekį,
kūrybiškiau viską matyti. Labai įsiminė etnografinis
fliašmobas
(flashmobas),
kuriame
visi
stovyklautojai šoko polkos ritmu. Pasakos, kurios
buvo pasektos skirtingais literatūriniais žanrais,
dainų šventė “Duokim garo” nuskambėjo per visus
Lietuvos etnografinius regionus, o viena iš dainų
buvo išrinkta į kitų metų Eurovizijos konkursą. Sportinė olimpiada labai puikiai sutapo su šiais
metais vyksiančia Brazilijoje, todėl rinkome naujus atstovus ir komandas, kurios atstovaus kitų metų
olimpiadose. Lietuva yra nuostabi šalis, tuo dar kartą įsitikinti teko renginyje “Kelionė po Lietuvos
etnokultūros regionus”, kur kiekvienas regionas įrodė, ko jis yra vertas. Nuo žavingų Lietuvos
gamtinių vietovių ir objektų iki kultūrinio ir kulinarinio paveldo. Ragavom, dainavom, šokom ir
planavom, kur verta aplankyti dar šiais metais.
O kur dar amatų mugė, kurioje pynėm juosteles,
gaminom lietuviškas sages, vėjo malūnėlius ir
kitus suvenyrus ir keitėm juos į gerus darbus.
Kiek prisimenu, tai nebuvo nė dienos be
įspūdžių, gerų emocijų ir nuoširdaus juoko.
Parsivežiau iš stovyklos ne tik draugystės
juostelių, pagamintų atvirukų, jūros dekoruotų
akmenų, bet ir fantastiškus prisiminimus, meilę
jūrai, draugams ir Raganei. Su nekantrumu
lauksiu kitų metų ir naujų iššūkių.
Stovyklos koordinatorė Lina Butkutė.

Šiais metais stovykloje „Raganė“ kartu su visais vaikais stovyklavo 50 užsienio lietuvių vaikų iš
Baltarusijos ir Lenkijos, 103 kampanijos "Už saugią Lietuvą" iniciatyvos "Padovanok vaikui vasarą"
remiami vaikai, 60 vaikų remiami savivaldybių, 68 vaikai iš globos institucijų.

