Pasaka tikrąja to žodžio prasme
Birželio 30 dieną į vaikų poilsio stovyklą “Pasaka” sugužėjo gausus būrys vaikų. Kaip ir
kiekvienais metais jaunųjų stovyklautojų laukė jau pamėgta bei papildyta stovyklos programa ir
linksmai nusiteikę, energingi vadovai.
Vasariška liepos pradžia užtikrino, kad stovyklautojai
neturėjo laiko drybsoti lovose. Kiekvieną dieną vaikai aktyviai
pradėdavo savo dieną su mankšta, o sportiškiausieji turėdavo galimybę bėgti krosą
prie jūros. Laisvu metu krepšinio, futbolo bei tinklinio aikštelės nebuvo apleistos nei
akimirkai. Šiais metais stovykloje “Pasaka” taip pat išpopuliarėjo nauja sporto šaka –
adialsviedis, kurį šiuo metu jo kūrėjai jau bando patentuoti kaip naują sporto šaką.
Vaikai neliesdami rankomis ir kojomis kamuolio, naudodamiesi tik adialo pagalba,
kamuolį turi įmušti į vartus.
Kaip visada ir šios pamainos metu
- kelionė prie jūros nebuvo pamiršta, rūko
kamuoliam nusiridenus link Vilniaus,
stovyklautojai čiupdavo rankšluosčius, kamuolius bei badmintono raketes ir
keliaudavo į pliažą. Nors ir nelietinga tačiau vėsi liepos pradžios
temperatūra nelepino saulės voniomis, tačiau ji neatbaidė gausybės jaunųjų
maudynių entuziastų, ir narsiausieji sudalyvavę smėlio skulptūrų konkurse
spėdavo pašokinėti ir per bangas. Pliažui
paskendus rūke, stovyklautojai keliavo į
atnaujintą Jūrų Muziejų, kur turėjo progą
pasivaikščioti 18 metrų ilgio perregimu akrilo tuneliu, kuris yra įrengtas po pagrindiniu
baseinu, kur stebindami savo dydžiu ir išvaizda plaukioja eršketai, vėliau vaikai taip pat
turėjo progą išvysti atnaujintą delfinariumo programą.
Kiti - sužinojo ir apsilankė prie pakrančių apsaugos
baterijos – Memel Nord, kuri yra Antrojo pasaulinio
karo laikų gynybiniai įtvirtinimai prie Baltijos jūros, įrengti Klaipėdos kraštą
prijungus prie Vokietijos. Vyriausieji išvykę į Klaipėdą nusprendė prisiminti žiemos
linksmybes ir laiką praleido ant pačiūžų.
Pasportavę, išsimaudę, prisižaidę ir
prikeliavę po apylinkes, tačiau vis dar jėgų
dar nepraradę pasakiečiai kiekvieną dieną
ruošės vakaro renginiams: scenaristai
kurdavo pasirodymų fabulas, darbščiosios
rankelės gamindavo įspūdingas dekoracijas,
ant šokėjų pečių nuguldavo choreografiniai
sprendimai, o scenos nepabūgę jaunieji artistai repetuodavo pasirodymo eigą. Patys išmaniausieji stovyklautojai kurie
nuolatos seka technologijų tendencijas kartu su kinomanais dalinosi naujausiomis filmavimo tendencijomis ir kartu su
būrio draugais ir vadovais kūrė filmus. Filmų festivalio metu stovyklautojai susipažino su įvairiaisiais Pasaulio
kampeliais, kuriose pagal organizatorių parinktą temą, lankėsi Adamsų
Šeimyna. Visi kartu ir kiekvienas atskirai pamainos metu turėjo progą
atrasti bent dalelę menininko savyje. Muzikos diena, šokių maratonas,
talentų vakaras, socialinis už ir prieš renginys,
teatro diena, improvizacijų vakaras Pagauk
Kampą - kiekvienas vaikas rado renginį, kuris
labiausiai jam tiko ir patiko. Net ir patys
nedrąsiausi stovyklautojai bent du kartus per
pamainą užkopė savuosius šlovės laiptelius ant
scenos, o kai kurie net nenorėjo leistis žemyn ir kitų pamainų metu planuoja sukurti dar daugiau
personažų į kuriuos įsikūniję galės užlipti į sceną ar išvysti save didžiajame Pasakos kino teatro
ekrane.
Pamainai nenumaldomai judant link pabaigos, 25 minutėmis vėliau, nei Vilniuje
palydint saulę, vaikai jau kūrė artėjančių metų planus ir pradėjo skaičiuoti dienas iki kitų
pamainų, naujų draugų ir naujų pasakiškų atradimų.
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