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Su pavasariu, mielieji
Kaziai, Kazimierai, Kazytės,
Kazimieros, visi klaipėdiečiai
ir svečiai!!!

►Sveikindamas
►
Kazimierus su vardo diena Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas džiaugiasi, kad uostamiestis turi gražią pavasario šventę, kurią
miestui dovanoja Kazimierai.

Vardas suteikia dvigubą atsakomybę

Rasa Uosė

„Nežinau, kaip Kazimierai be Lietuvos, bet žinau, kad
Lietuva be Kazimierų tikrai neišgyventų. Kazimieras –
ne vien vardas tų žmonių, kurie juo vadinasi, ne vien jų
nuosavybė ir džiaugsmas, bet ir visos Lietuvos turtas,
džiaugsmas ir jo puoselėjimo priedermė“, – teigia
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.
Meras pasidžiaugia, kad Kazimierinės tapo neatsiejama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalimi. „Net netraukdami į renginių planus ar kalendorius, mes žinome, kad
tas renginys vyks, kad jis turi vykti, kad jis įgavo pagreitį,
turi savo vietą miesto renginių programoje. Tai, kad
tomis dienomis pagrindinė miesto aikštė – Teatro aikštė
– ir aplinkinės gatvelės yra įsuktos gero Kaziuko mugės
šurmulio, dar sykį įrodo, jog šventė yra tapusi neatsiejama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalimi, suteikiančia

Kazimierų
himnas

miestui savitumo. Aš net neįsivaizduoju, kad kovo
pirmąjį savaitgalį Klaipėdoje galėtų vykti kažkas kitas.
Pradėti pavasarį be Kazimierinių, geriau jau net jo ir
nepradėti, – sveikindamas Kazimierus ir visus
klaipėdiečius su Kazimierinėmis ir pavasariu kalba
Klaipėdos meras ir priduria, kad Kazimierų vardas į jo
gyvenimą atėjo jam dar negimus, nes mamos tėtis buvo
Kazys. –Vėliau per savo gyvenimą sutikau nemažai
gerų žmonių, kurių vardas buvo Kazimieras. Buvau
pažįstamas ir su Kazimieru Vizbaru. Tai labai ryški
asmenybė, paliekanti gyvenime gilų pėdsaką. Ir dar.
Tegul ant manęs nesupyksta Kazimierai, bet ne vardas
turi puošti žmogų, o žmogus vardą. Kazimiero ar Kazimieros vardą nešiojantis žmogus turėtų jausti dvigubą
atsakomybę, nes jis yra ne tik šio vardo nešiotojas, bet
iš dalies ir Lietuvos globėjas.“

Pakilkime virš kasdienybės rutinos, virš pykčio, nesantaikos,
pavydo ir pamatykime, kaip prasiskleidžia pirmasis žiedas,
išgirskime pirmojo sugrįžusio vieversio giesmę ir atverkime
širdis meilei, nes pats didžiausias turtas, ką šioje Žemėje turime, yra žmogus, mokantis jausti, suprasti ir mylėti.
Mieli Kaziai, Kazimierai, Kazytės ir Kazimieros, su Jūsų ir
mūsų vardo diena. Ypač sveikiname tuos Kazimierus, kuriems
kovo 4 diena – ne tik vardadienis, bet ir gimimo diena.
Nuoširdžiausi sveikinimai su vardo ir gimimo diena Jums,
šaunūs Kazimierų bendrijos nariai – Kazimierai Sakalauskai,
Kazimierai Liniauskai, Kazimierai Rimdžiau, Kazy Rušinskai
ir Kazimierai Staišiūnai. Visada būkite verti šio vardo, nes
atsineštas Kazimiero vardas – dvigubas įsipareigojimas sau,
Dievui, artimui, visai visuomenei.

Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija.

Turi Kazimiero vardą, būk jo vertas

Žodžiai Juozo Nekrošiaus
Muzika Broniaus Mūro

Iš kunigaikščių, iš aukštų.
Iš paprastų, nepaprastų
Kazių kilminga bendrija
Garbė, nes tu esi su ja
Kai vyturį.
Kai vyturį
Padubysiuos girdi,
Kazy, Kaziuk,
Kazimierai,
Taip šventiška širdy.
Laisvosios rinkos pranašai
Kaip sako, buvo, juk Kaziai.
Kaziuko mugės šurmuly
Draugaut, prekiaut, mylėt
gali.
Kai vyturį.
Kai vyturį
Padubysiuos girdi,
Kazy, Kaziuk,
Kazimierai,
Taip šventiška širdy.
Geri visi žmonių vardai,
O už vardų geri veidai.
Su savo gerbtinu vardu
Kaziai būry, Kaziai kartu.
Kai vyturį.
Kai vyturį
Padubysiuos girdi,
Kazy, Kaziuk,
Kazimierai,
Taip šventiška širdy.

►Klaipėdos
►
krašto Kazimierų bendrijos pirmininkas Kazimieras Vainoras.

Asta Baltrė

„Žinai, turime Kazimierą 3-iąjį – Kaziukas Rapolas, – pokalbį apie Kazimierus, Kazimierines
ir gražia tradicija tapusią Kaziuko mugę Klaipėdoje pradeda Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos pirmininkas Kazimieras Vainoras ir nusijuokia. – Sūnus Laurynas atitaisė tėvo klaidą. O gal ir
gerai, kad viena karta be Kazimiero? Mano tėvas buvo Kazimieras, aš, o dabar ir anūkas. Kiek
prisimenu, mūsų namuose ir pačiuose Darbėnuose, kur aš augau, Kazimierinės būdavo šventas
reikalas. Niekas gimtadienių nešvęsdavo, bet ateidavo Kazimierinės, visi Darbėnai eidavo
Kazimierų sveikinti. Nuo vaikystės, kai susitinku Kazimierą ar Kazį, širdį užlieja šiluma: savas.
Tarytum artimą giminaitį sutikau. Dabar jaunimas kažkaip mažiau dėmesio skiria savo vardui. Ir
Kazimierų vardas nebėra toks populiarus, koks buvo. Prezidento Antano Smetonos Lietuvoje iš
vienuolikos ministrų šeši buvo Kaziai. “
Pasak K. Vainoro, jei ne Kazimieras Vizbaras, vargu, ar Klaipėda būtų turėjusi Kazimierų

bendriją ir gražią pavasario šventę – Kazimierines. „Tokią asmenybę, koks buvo Kazimieras
Vizbaras, sunkiai rasi, – pastebi K.Vainoras. – Jo
iniciatyva Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija
gyvuoja nuo 1992 metų. Iš pradžių veikė kaip
neformali organizacija, o 1995 metais ji buvo
įregistruota. Prisimenu, Kazimieras sugrįžo iš
Čikagos ir parsivežė idėją suburti Kazimierus, mat
ten sužinojo apie Kazimierų klubą. Sako, gal ir
mums reikia pabandyti. Iš pradžių neturėjome
didelių planų. Norėjome, kad tai būtų Kazimierų
susibūrimas, kad būtų puoselėjamas Kazimierų
vardas. Susirinkome į steigiamąjį susirinkimą. Į
Kazimierų bendriją įsijungė įvairių politinių
įsitikinimų, įvairių profesijų žmonės, bet tai
niekada nebuvo kliūtis bendrai veiklai. Ir garbės
narių turime. Tai ilgametė buvusi Seimo narė, buvusi premjerė, buvusi Žemės ūkio ministrė
profesorė Kazimiera Prunskienė ir buvęs Seimo
narys Kazys Bobelis. Visų idėjų generatoriumi
buvo Kazimieras Vizbaras. Jis pradėjo galvoti,
kad reikia ir Kaziuko muges Klaipėdoje rengti.
Prisimenu, kai vyko pirmoji Kaziuko mugė gal
koks trečdalis Teatro aikštės buvo užimta. Kadangi K.Vizbaras ilgus metus buvo vadovavęs
Klaipėdos mėsos kombinatui, Kaziuko mugėje
daugiausia ir prekiavo mėsos perdirbėjai. Kitais
metais norinčių prekiauti Kaziuko mugėje atsirado daugiau. Atsirado ir įvairesnių gaminių, nes
Kaziuko muge pradėjo domėtis įvairių sričių amatininkai, verslininkai. Pastaraisiais metais
norinčius prekiauti sunkiai ir besutalpiname. O tai
rodo, kad Kaziuko mugė ir Kazimierinės
Klaipėdoje tapo populiaria pavasario švente. Už
pagalbą Kazimierų bendrija esame dėkingi
Klaipėdos miesto savivaldybei, Klaipėdos policijos mokyklai, Klaipėdos VPK, Klaipėdos dramos
teatrui ir kt.“ (Nukelta į 4 psl.)
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modernias įmones, ir mes iš paskos. Kartu į teatrus. Kartu
atostogaudavome. Jis į medžioklę, ir mes kartu. Ir varovais
būdavome, ir grybaudavome. Jo iniciatyva atsirado
medžioklės atidarymo ir uždarymo šventės, kuriose su
šeimomis rinkdavosi. Juk ir Kazimierų bendrijos vienas iš
svarbiausių tikslų – šeima. Visuose renginiuose Kazimierai su šeima dalyvauja. Ir įmonėse, kuriose jis dirbo,
prasidėjo vakaronės, į kurias darbuotojai rinkdavosi su
šeimomis. O jau kiek renginių jis yra parėmęs, – prisimena
ponia Gražina. – Man tekdavo priiminėti svečius.
Atvažiavo į įmonę vengrai ar vokiečiai, Gražina reikia
pusryčių. Gražina, reikia vakarienės Ir Gražina versdavosi
per galvą. Bet užtat paskui mes visa šeima buvome priimami ir Vengrijoje, ir Vokietijoje. Įdomus tas gyvenimas...
Užauginome sūnų ir dukrą. Vyriausiasis anūkas Paulius
buvo, tarsi, mudviejų trečias vaikas. Jis niekada Kazimiero
neleisdavo senelių vadinti. Sakydavo, jis ne senelis, jis
tėtušis. Paskui ir įmonėje jį pradėjo vadinti tėtušiu.“

Už kaimo Jurgio – niekada
►Kazimieras
►
Vizbaras gyvas daugelio klaipėdiečių širdyse.

Tėtušis...
Karolina Kaunaitė

„Į jo sumanymą steigti Kazimierų bendriją iš pradžių labai kreivai žiūrėjau. Sakiau: ar tau dar veiklų trūksta?
Paskui, žiūriu, kad jis labai pergyvena. Ir aš pradėjau jam
padėti, – bendrijos kūrimosi pradžią prisimena Gražina
Vizbarienė. – Dalyvaudavau jų renginiuose, susitikimuose. Ir visi jie buvo labai šilti. Kazimieras paprašė Broniaus Mūro sukurti Kazimierų himną, žodžius himnui
parašė betygalietis portas Juozas Nekrošius. Kazimierinės
būdavo ne tik kūnui, bet ir dvasiai.“

Negalėjo būti abejingu
„Nežinau, kodėl jam kilo mintis įsteigti Kazimierų
bendriją. Gal tuomet jam buvo per mažai veiklos?.. Jis iš
tų žmonių, kuris negalėjo būti bet kam abejingas. Sykį
plaukiame keltu. Jis neseniai buvo grįžęs iš Vokietijos ar
Vengrijos, kur matė kelto darbuotojus, vilkinčius gražią
aprangą. O mūsiškiai – paišini, murzini. Gimė straipsnis,
kad ir mūsų keltuose dirbantys žmonės būtų aprūpinti uniformomis. Jam visada rūpėjo, kad būtų gražiau, geriau.
Labai plačios dūšios žmogus. Gal todėl, kad jis šeimoje
buvo šeštas vaikas, jis labai rūpinosi šeima. Visur kartu su
juo keliaudavome. Jis apžiūrinėja užsienyje ano meto

„Aš buvau kaunietė. Ir apymandra. Kreivai žiūrėjau į
visus Jurgius, Jonus ir Kazius. Kaimas... O Kazimieras
kreivai žiūrėjo į miesčionkas, ypač kaunietes. Kadangi buvome tik draugai, nueidavome į kiną, įsikalbėdavome, tai
jis vieną` kartą išporino, kad jo žmona miesčionka tikrai
nebus. O aš jam atsakiau, kad mano vyras tikrai nebus
kaimo Jurgis. Gal bus Saulius ar Algis. Ir kaunietis“, – ne
be šypsenos prisimena mergautines svajas ponia Gražina.
O pasipiršo jai Kazimieras be ritualų, be saldžių
prisipažinimų meilėje, be prisiekinėjimų, gėlių ir kitokios
romantikos. Tada ir jis, ir Gražina dirbo Šiauliuose. Kazimieras buvo gavęs kambarį prie bendros virtuvės, o tada
nuostata buvo viena: esi vienas, užteks ir tokių gyvenimo
sąlygų. „Tada dalijo butus. Ateina ir sako man: „Klausyk,
mums reikia susimetrikuoti, kad butą duotų.“ Jeigu reikia,
tai reikia... Be civilinės santuokos susituokėme ir
bažnyčioje. Tokioje mažytėje bažnytėlėje pakaunėje. Dėdė
dirbo vairuotoju vykdomajame komitete, visus jis ten
veždavo, nuvežė ir mus, nors tada Kazimieras buvo komjaunimo miesto komiteto trečiasis sekretorius, – sako
Gražina ir priduria. – Mudu visą gyvenimą išlikome draugais. Jis manimi tikėjo ir pasitikėjo.“

Nenorėjo atrodyti silpnas
„Beveik metus jį slaugiau. Jam sakydavau: įsikibk, Kazimierai, man bus lengviau. Niekada nesakydavau, kad
jam bus lengviau. Nenorėjau įžeisti jo orumo. Jis nenorėjo
būti silpnas. Jis sirgo diabetu. Prisimenu, traukiniu
išvažiavo į komandiruotę – į Maskvą. Nenorėdamas, kad
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kiti matytų, jog jis serga, susileisti insulino eidavo į tualetą.
Ir ten paliko vaistus. Išlipa Maskvoje be insulino. O ką
diabetikui reiškia insulinas?.. Jis niekada nesiskundė. Visą
gyvenimą aktyviai dirbdamas, jis anksti sudegė. Mirė
būdamas 66-erių, – ponios Gražinos balsas ir dabar
sudreba. – Kokius tris mėnesius kiekvieną naktį jį sapnuodavau. Ir ne po vieną sykį, bet tiek kartų, kiek nubundu.
Užmingu ir vėl sapnuoju. Labai realistinius sapnus. Kažkur
dirbame, kažkur einame. Paskui ar aš jį paleidau, ar jis
mane, bet jo nebesapnuoju.“
Kazimiero Vizbaro ligoninėje pradėtos rašyti knygos
„Aš – Kazimieras Vizbaras“ įžanga prasideda: „Staigi ir
netikėta mirtis 1999 metų gruodžio 27 dieną išplėšė iš
mūsų klaipėdietį Kazimierą Vizbarą. Šeima neteko
geraširdžio vyro, tėvo, senelio, uošvio, seserys – paskutinio brolio.“
„Jis savo knygos neužbaigė. Ją baigiau aš. Man padėjo
jo klasės draugas žurnalistas Antanas Mačianskas“, – sako
Gražina Vizbarienė.
Ant 2006 metais išleistos knygos viršelio – Kazimiero
Vizbaro nuotrauka. Rankoje jis laiko jurginų puokštę. Jurginai buvo jo mėgstamiausios gėlės, nes jos jam priminė
mama.

Meilė Klaipėdai
„Likimas taip lėmė, kad Klaipėdoje gyvenu jau
pusketvirto dešimtmečio. Šis miestas seniai tapo
mielas ir savas. Ir ne vien todėl, kad jį skalauja
gintarinė Baltija, kad gyvenimas čia daug
gyvesnis negu kituose Lietuvos didmiesčiuose,
žinoma, išskyrus sostinę Vilnių. Uostas lieka
uostu, be to jis vienintelis.
Klaipėda man miela pirmiausia dėl to, kad joje
apstu puikių žmonių, pokariu apgyvendinusių šį,
tada beveik tuščią uostamiestį. Per vienos kartos
gyvenimą miestas sugebėjo sutelkti gausų,
daugiausia Lietuvoje mokslus baigusių įvairių
specialistų būrį, išugdyti kupetą visoje šalyje
garsių talentų.
Aš ir visa mano šeimynėlė – irgi ne
šišionykščiai. Kuomet manęs draugai
klaipėdiečiai pasiteirauja, kur gimęs, augęs,
atsakau gana tiksliai:
–Už Raseinių, prie Dubysos!
Gimtasis Tarosų kaimas ištysęs dešiniajame
dešiniojo Nemuno intako Dubysos krante.“
(Ištrauka iš knygos „Aš – Kazimieras Vizbaras“)

Klaipėdos kraštas... kazimierėja

Traukė, viliojo mane ir visuomeninė veikla, organizacinis darbas. Į vieną tokią veiklą – vadovavimą medžiotojų
būreliui – išlydėdami Klaipėdon mane pastūmėjo du
šiauliečiai. (...)
Kitas pasismaginimas – Kazimierų klubo steigimas ir
vadovavimas jam nuo 1992 m. Sveikindami vienas kitą
vardynų proga vis nusistebėdavome, kiek daug pajūryje
Kazių, Kazimierų ir Kazyčių. Kitą kartą pavydas suimdavo, kad Vilnius net Kaziuko mugę turi, o kuo blogesnė
Klaipėda? Taip vienas kita beprovokuodami pagaliau
sutarėme pereiti prie konkretaus veikimo. Branduolį
sudarė mieste žinomi aktyviausi Kazimierai – Liniauskas,
Budrys, Sakalauskas, Vainoras. Juos drąsiai galima vadinti
Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos steigėjais. Mane iš
karto išrinko tos bendrijos pirmininku. Seimui priėmus

visuomeninių organizacijų įstatymą, įregistravome kaip
pelno nesiekiančią organizaciją. Nors nario mokestis –
simbolinis, tik 2 Lt per metus, pensininkai nemoka nieko,
bet finansininko Kazimiero Norvaišo darbas – ne vien jį
surinkti. Nemažai laiko jam atima dokumentacijos tvarkymas pagal įmantrius šiuolaikinius reikalavimus, finansinės
ataskaitos ir kt. Ką padarysi, Kazy, visuomeninis darbas –
juk taip pat darbas. Dabar tų narių turime arti 40, nors,
tiesą pasakius, tikėjomės daugiau. Pagaliau, svarbu ne
kiekybė, o veiklumas, aktyvumas, iniciatyvos rodymas.
(...)
Bene pirmas mūsų bendrijos „blynas“ buvo Kaziuko
mugės organizavimas Klaipėdoje. Jos programą
paskelbėme miesto spaudoje. Pakvietėme verslininkus, li-

audies meistrus, prekybininkus atvykti ir prekiauti. Jokio
mokesčio už tai nereikėjo mokėti. Šventė pavyko, lankytojai plūste plūdo. (...) O Kaziuko mugės tradicija Klaipėdoje
prigijo. Dabar ji iš anksto visų laukiama. Pačios mugės
programa išsiplėtė į meno kolektyvų koncertus, „čigonų“
pasirodymus. (...)
Kvietėme ir kviesime Žemaičių krašto ir visos Lietuvos
verslininkus, tautodailininkus, nagingus meistrus aktyviai
dalyvauti tose – jei norite – „Vizbarinėse“. (...)
Energinga ir garsi mūsų bendrija, vienintelė tokia Lietuvoje. Daug joje puikių Kazimierų. Mūsų gretas kasmet
papildo ir maži Kaziukai bei Kazytės. Klaipėdos kraštas
kazimierėja...“
(Ištrauka iš knygos „Aš – Kazimieras Vizbaras“)
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►Kazimieras
►
Norvaišas: „Aš esu labai patenkintas savo vardu“

►Kazimierų
►
laisvalaikis

Kaziuko mugė Klaipėdoje tikrai bus
Jonas Bumblys

„Tėvai, parinkdami man Kazimiero vardą, norėjo, kad
aš būčiau kunigu, bet tapau tuo, kuo esu. Esu fizikas.
Baigęs Vilniaus universitetą kurį laiką mokytojavau. Ir
inžinieriumi dirbau. Dabar – darbų saugos specialistas.
Kai aš gimiau, tas vardas buvo gan populiarus. Ir mūsų
klasėje mokėsi keli Kaziai, paskui ir kurse, – sako
Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos sekretorius Kazimieras Norvaišas. Jis atsakingas už bendrijos kontaktus, dokumentacijos tvarkymą ir finansus. – Kartu su pirmininku
rengiame finansines ataskaitas, jas pateikiame bendrijos
nariams.“
K. Norvaišas bendrijos veikloje dalyvauja nuo pat jos
įsikūrimo. Jis buvo vienas tų, kuris į bendrijos steigiamąjį
susirinkimą atėjo perskaitęs spaudoje informaciją. Su iniciatoriumi Kazimieru Vizbaru jau būdamas bendrijos nariu

►Kazys
►
Gudeliūnas: „Ir kitame gyvenime norėčiau būti Kaziu“.

Vardadienis –
svarbiau už gimtadienį
Teresė Gaudutytė

„Jau įpratau, kad į mane kreipiasi Kazimieru, nors mano
tikrasis vardas yra Kazys. Anksčiau dar pataisydavau, bet
dabar net nebebandau to daryti“, – sako Klaipėdos krašto
Kazimierų bendrijos valdybos narys, UAB „Baltic still
group“ direktorius Kazys Gudeliūnas.
Kai Kazimieras Liniauskas papasakojo apie steigiamą
Kazimierų bendriją, K. Gudeliūnas neskubėjo. „Pagalvoju, aš juk paprastas žmogus, kaip aš pritapsiu, todėl kurį
laiką laikiausi nuošalyje, – prisimena Kazys. – 1995 metais nuėjau įsidarbinti į „Klaipėdos šaldytuvus“. Šiai
įmonei vadovavo Kazimierų bendrijos sumanytojas Kazi-
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susipažino. „Steigiamajame susirinkime dalyvavome apie
30 Kazimierų, o po steigimo dokumentu pasirašė 22. Iš jų
daugiau kaip pusė aktyviai dalyvauja bendrijos veikloje iki
šiol. Dalis pasitraukė. Kai kas į bendriją buvo atėjęs
tikėdamasis kažką materialaus gauti. Jie labai greitai ėmė
kelti klausimą: ką man ta bendrija duos? O ką bendrija gali
duoti? Mes jai turime duoti, – apie bendrijos steigimąsi
pasakoja K.Norvaišas. – Klaipėdoje Kazimierinės atsirado, matyt, ne grynai tuščioje vietoje. Uostamiesčiui seniai
buvo reikalinga pavasarinė šventė.“
Bendrijos registracijos knygoje įregistruoti 56 Kazimierai ir Kaziai, bet vėlesniame sąraše – 32. Iš jų 4 Kazimierai
yra gimę kovo 4 dieną – būtent per Kazimierines. Tačiau
didesne bendrijos plėtra, K.Norvaišo teigimu, Kazimierai
nėra labai suinteresuoti. Kuo daugiau žmonių, tuo didesnis
chaosas, atsiranda neracionalių siūlymų. Iš kitos pusės gal
ir pati bendrijos veikla nepritraukia naujų žmonių. Viskas
mieras Vizbaras. Prisimenu, direktorius vos tik paspaudęs
man ranką be jokių užuolankų pareiškė: „Pirma
pareiškimas į Kazimierų bendriją, o paskui jau – į darbą.“
Taip ir tapau Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos nariu.
Jau 18 metų dalyvauju Kazimierų veikloje ir nesigailiu.
Reikia pabūti Kazimierų bendrijoje, kad suvoktumei, kas
tai per daiktas. Vaikai užaugo su bendrija. Jie visi žino, kad
Kazimierinės yra šventė, kad Kazimierai ir jų šeimos yra
draugai. Kai pradėjau dalyvauti Kazimierų bendrijos veikloje, pasikeitė kai kurios mūsų šeimos tradicijos. Labai
graži tradicija buvo vasaros palydos Neringoje, kur susirinkdavo Kazimierų šeimos. Ir žvejyba. Ir žuvienė. Ir
grybavimas. Pastaruoju metu ši tradicija kiek apmirė. Apsirgus profesorei Kazimierai Prunskienei kuriam laikui
teko pristabdyti dar vieną gražią tradiciją – kelionę į
Labanorą, kur yra profesorės sodyba. Nors bendrijos
tradicijos kiek ir keičiasi, bet visada malonu dalyvauti jos
renginiuose. Visos baimės, kad gal nepritapsiu, iškart
išnyko. Bendraudamas suvoki, kad bendrijoje visiškai nesvarbu, kokias pareigas užimi. Visi labai paprasti žmonės.
Sušunki Kazy ir atsisuka visi.“
Bendrija ne tik paįvairina jos veikloje dalyvaujančių
šeimų laisvalaikį, bet ir stiprina šeimą, nes visi tie renginiai suartina sutuoktinius, suartina tėvus ir vaikus.
Valdybos narį kiek neramina tai, kad bendrija mažai sulaukia naujų narių, ypač jaunimo – juk šv. Kazimieras –
jaunimo globėjas. Per Kazimierines nemažai susirenka,
pažada įsijungti į bendrijos veiklą, bet pažadas taip ir lieka
pažadu. „Gal mes patys tam per mažai dėmesio skiriame,
o gal ir didelio noro plėsti bendriją nėra. Juk dabar vienas
kitą pažįstame, vienas apie kitą viską žinome, kaip tas naujas žmogus bus priimtas, kaip susigyvensime, – susimąsto
Kazys. – Nors išties, bendrijos plėtrai turime skirti didesnį
dėmesį. Juk bendrijos tikslas jungti ne vien Klaipėdos, bet
viso Klaipėdos krašto Kazimierus. Turime šiek tiek žmonių
iš kitų miestų ir rajonų, bet jų mažiau negu Kazimierų.“
Už savo vardą Kazys Gudeliūnas dėkingas savo dėdei –
viduriniajam tėvo broliui. Kai gimė Kazys, jis buvo ką tik
grįžęs iš sovietinės kariuomenės. Ir nors berniukas gimė
per Pranines, jo dėdė savo vyriausiajam broliui pareiškė,
kad sūnėnas turi būti pakrikštytas jo vardu – Kazys. Taip ir

vyksta lyg ir savaime. „Kiek bus bendrijos narių, kiek nebus, bet Kaziuko mugės Klaipdėdoje vyks“, – trumpai
drūtai nukerta K.Norvaišas.
Pasak jo, nors visada per Kazimierines sulaukdavo
draugų, bendradarbių sveikinimų, bet įsisteigus bendrijai
vardadienis pasikeitė. „Aš esu labai patenkintas savo vardu. Ir ne vien todėl, kad Klaipėdoje veikia Kazimierų bendrija. Man šis vardas brangus, nes Kazimieras yra Lietuvos globėjas“, – pasidžiaugia pašnekovas ir palinki bendrijos nariams išlikti susitelkusiems, o Klaipėdos krašto
žmonėms – neužmiršti šio vardo.
Kazimiero laisvalaikis – ne vien bendrijos reikalais. Vienas jų – pomėgis šokiams. Abu su žmona lanko šokių
užsiėmimus. Kitas pomėgis – kelionės dviračiais. Keliauja
su šeima. Dviračiais keliauta po Suomiją. Apvažiuotas ketvirtadalis Baltijos jūros pakrantės. Norvaišų šeima buvo
viena tų, kurie pirmieji įvažiavo į Palangą nauju dviračių
taku per jo atidarymą. „Ir su Kazimierais esame dviračiais
keliavę“, – sako Kazimieras Norvaišas.

liko Kazys. „Man gražus tas vardas, o kai pradėjau dalyvauti Kazimierų bendrijos veikloje, vardas dar mielesnis
tapo. Anksčiau per vardo dieną sulaukdavau draugų simbolinio rankos paspaudimo, o dabar – tikra šventė.
Kiekvienos Kazimierinės skirtingos. Savo vardo dienos
laukiu daugiau negu gimtadienio. Pamanyk tik, anokia
šventė, kai tau jau 50 ir daugiau sukanka. Nelabai besinori
metus skaičiuoti. O vardo diena – visada šventė. Iš kitų
miestų giminės, draugai į Klaipėdoje vykstančias Kazimierines atvažiuoja. Ir kitame gyvenime norėčiau būti pavadintas šiuo vardu, – šypsosi K. Gudeliūnas. – Visiems
Kazimierams linkiu gražaus gyvenimo, kokios yra
Kazimierinės, o tiems, kurie dar neįsijungė į bendrijos
veiklą, linkiu pagaliau apsispręsti ir tapti bendrijos nariais.
Visiems linkiu būti laimingesniems, geresniems. Laimė
plinta kaip bacila. Kuo daugiau laimingų žmonių, tuo daugiau laimės.“
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►Pirmasis
►
Kazimieras tapęs Klaipėdos garbės piliečiu

Kaip Kazimieras Ingridą Sabonienę pravirkdė
Inga Dobrovolskė
Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos valdybos narys
Kazimieras Budrys yra pirmasis Kazimieras, pelnęs
Klaipėdos miesto garbės piliečio vardą. Ta žinia jį aplankė
paskutiniosiomis šių metų sausio dienomis. Jo visi nuopelnai miestui susiję su sportu. Ypač krepšiniu. Jis yra vienintelio pasaulyje šeimų krepšinio įkūrėjas.
„Šiemet jau 38-ą kartą rengiame šeimų krepšinio
turnyrą“, – sako Kazimieras, pasidžiaugdamas, kad jo
sumanymas sulaukė nemenko pritarimo. Šeimų krepšinio
turnyruose varžosi ne tik šio sporto mėgėjai, bet ir garsūs
sportininkai. Net pats Arvydas Sabonis su trimis sūnumis

ir keliais savo giminaičiais nepasididžiavo pasivaržyti.
„Pasibaigus turnyrui nusprendžiau apdovanoti Ingridą
Sabonienę. Pasikviečiau į salę, o ji apsiverkė. Sako net
tada, kai vyras buvo savo olimpe per varžybas taip nesijaudinau, kaip dabar, matydama žaidžiant vyrą ir sūnus. Tokiomis akimirkomis visas organizacinių darbų nuovargis
pradingsta. Matai, kad tai, ką darai, žmonėms reikalinga“,
– kalba K.Budrys.
Šeimų krepšinio turnyro sumanymas šiandien ne tik
skatina šeimas sportuoti, bet ir įgauna naują atspalvį –
parodo šeimos svarbą ir kaip per sportą galima ją stiprinti.
„Nereta šeima man sako, kad turnyras tampa svarbia
priemone jų šeimai susirinkti iš viso pasaulio ir pabūti

šeštadienis

2014 m. kovo 1 d.
kartu“, – pasidžiaugia Kazimieras.
Minint šeimos krepšinio 35-ąsias metines K.Budrys
parengė ir išleido knygą.
Pats Kazimieras su krepšiniu pradėjo draugauti dar
vaikystėje, būdamas 13 metų. Būdamas 16 pradėjo žaisti
Klaipėdos rinktinėje. Su Klaipėdos „Maisto“ krepšinio
komanda 1962 metais tapo Lietuvos čempionu. „Tai buvo
vienintelis kartas, kai klaipėdiškiai krepšininkai tapo
čempionais“, – pastebi K. Budrys. 1954 ir 1963 metais jis
yra tapęs Lietuvos krepšinio čempionato antros ir 1961 ir
1965 – trečios vietos laimėtojais.
Tarp Kazimiero nuopelnų – „Meridiano“ sporto klubo,
„Neptūniečių“ krepšinio veteranų klubo atsiradimas.
„Buvo laikas, kai ir į jūrą ėjau. Tuo metu tai buvo
vienintelė galimybė daugiau uždirbti. Dirbau laivo kapitono pirmuoju pavaduotoju. Beveik dešimt metų ėjau į
jūrą“, – sako Kazimieras ir su užsidegimu ima pasakoti,
kokias varžybas rengdavo laivuose. Laivo triumas tikru
sporto aikštynu buvo tapęs. Visada gali kitus uždegti, pats
degdamas.
2012 metais Kazimieras Budrys nešė Olimpinių žaidinių
ugnį Londone.
K. Budrys apdovanotas Lietuvos kūno kultūros ir sporto
departamento medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“,
Sporto garbės kryžiumi, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto Olimpine žvaigžde, Lietuvos prezidento dekretu
apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“.
Tai nuopelnai, kuriais Kazimieras įsirašo į Klaipėdos ir
šalies istoriją.
Per tas jo iniciatyvas ir Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija susikūrė. „Rengiant šeimų krepšinio turnyrus visada
ieškai rėmėjų. Užsukau pas savo seną pažįstamą Kazimierą
Vizbarą. Jis ir sako: žinai, tau gerai, tu savo darbais įsirašai
į istoriją, o aš visą gyvenimą dirbu, daug kam esu padėjęs,
bet išeisiu ir niekas manęs neprisimins. Sakau: „Kazimierai, įkurk Kazimierų bendriją.“ Nuo to viskas ir prasidėjo.
Kazimieras Vizbaras pradėjo rinkti žmones“, – Kazimierų
bendrijos gimimą prisimena K.Budrys. Kuo toliau, tuo
Kazimierinių renginiai būdavo įdomesni, turiningesni.
Nebūdavo užmirštas ir sportas. „Bėgdavome nuo Šv. Kazimiero bažnyčios iki Teatro aikštės. Kartais dar net sniego
būdavo. Bronius Vyšniauskas inicijuodavo girių kilojimo
varžybas. Ir teatralizuota Kazimiero istorija. Atsirado ir
kitos tradicijos. Kazimierai su šeimomis Nidoje
palydėdavome vasarą, keliaudavome po Lietuvą. Labai
įspūdingas buvo susitikimas katedroje šv. Kazimiero
koplyčioje su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. Kai
pradėjome melstis, taip širdį suspaudė. Ne sykį lankėmės
profesorės Kazimieros Prunskienės sodyboje Labanore, –
prisiminimais dalijasi Kazimieras. – Ir jei jaunystėje per
daug dėmesio savo vardui neskyrimui, dabar jis kuo toliau,
tuo brangesnis man tampa“.

Turi Kazimiero vardą,
būk jo vertas
(Atkelta iš 1 psl.)
Kazimierų bendrija vien Kazimierinėmis neapsiribojo.
Atsirado naujų tradicijų. „Kiekvienais metais per Onines
rengdavome Kazimierų kelionę per Lietuvą į Labanorą pas
profesorę Kazimierą Prunskienę.
Kadangi Labanoro bažnyčioje vykdavo Oninių atlaidai,
profesorė su kazimierienėmis išvažiuodavo į atlaidus, o
Kazimierai likdavome sodyboje. Važiuodami per Lietuvą
visada ką nors su Kazimierais susijusį aplankydavome.
Aplankėme monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Panevėžyje
turėjome mūsų bendrijos narį miškų urėdą Kazimierą
Diržį. Aplankėme Kazimierietes vienuoles. Lankėmės
„Utenos gėrimuose, „Anykščių vyne“, prie Panevėžio
esančioje alaus darykloje“, – pasakoja bendrijos pirmininkas, apgailestaudamas, kad keliones į Labanorą profesorei
susirgus tenka atidėti.
Prisiminimų, susijusių su bendrijos garbės narės
profesorės Kazimieros Prunskienės sodyba daugybė. Jos
sodyboje pastatyta rodyklė, rodanti, kiek yra kilometrų
nuo jos sodybos iki Kazimierų bendrijos centro. Sodyboje
iškelta jūrą ir pajūrį primenanti vėtrungė. „Su ta vėtrunge
visa istorija gimė. Nuvežėme mes ją į sodybą. Kol
profesorė su kazimierienėmis dalyvavo atlaiduose, mes
nutarėme iškelti vėtrungę.
Ir šiaip, ir taip bandome, matome, kad neiškelsime.

►Kazimieras
►
II su Kazimieru III

Vienas mūsų bendrijos narys dirbo gaisrininku. Jis paskambino arčiausiai
esantiems savo kolegoms ir kviečia atvykti į profesorės sodybą. Šie klausia,
ar dega. „Kol kas dar ne, bet gali degti“, – pareiškė mūsų Kazimieras.
Atvykę gaisrininkai suprato, kad reikia iškelti vėtrungę. Profesorė su
kazimierienėmis grįžta iš bažnyčios, žiūri – jos kiemas pilnas gaisrininkų,

– prisiminimais dalijasi K.Vainoras. – Dar
viena mūsų tradicija – Nidoje rengiamos
vasaros palydos. Mus visada lydėdavo
„Uostamiečio muzikantai“. Labai maloni
šventė, bet pastaruoju metu toms šventėms
rengti nebeturime sąlygų. Sakykite, o
kuris vardas turi himną? O mes turime.
Žodžius parašė poetas Juozas Nekrošius,
muziką sukūrė Bronius Mūras. Kai per
tradicinį Kazimierinių koncertą jis
nuskamba, visi Kazimierai ir jų artimieji
atsistojame. Nežinantieji dairosi, kas čia
dabar. O kaip neatsistoti, jei Kazimierų
himnas skamba.“
Kazimierai ir Kalėdas, ir Velykas kartu
švęsdavo. Vienas kitą namuose aplankydavo. Per renginius, bendraudami
šeimomis įgijo daug gerų bičiulių, su kuriais ir dabar bendrauja. Artimiausiems
bičiuliams suteikdavo Kazimiero vardą ir
tai patvirtinantį pažymėjimą išduodavo.
Ir nors pastaraisiais metais Kazimierų
vardas nėra labai populiarus, K. Vainoras
įsitikinęs, kad vardo kilmingumo nelemia
jo populiarumas. „Mes laikomės tokios
pozicijos: jei jau turi Kazimiero vardą –
tai ir būk jo vertas“, – pabrėžia Klaipėdos
krašto Kazimierų bendrijos pirmininkas
Kazimieras Vainoras.
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darbą, sunku buvo rasti laiko bedrijai tiek, kad jos veikla
nesumažėtų. Taigi bendrijos vairas buvo perduotas Kazimierui Vainorui.
Pasiteiravus, kodėl vardu, kurio vien paminėjimas glosto širdį, nepavadino nė vieno savo vaiko, K. Sakalauskas
nusijuokia. „Galvojome trečią vaiką mano vardu pavadinti, bet kadangi jo nesulaukėme, nebuvo kam ir vardo perduoti, bet giminėje Kazimiero vardas tęsiamas, – o atsisveikindamas priduria. – Linkiu visiems per Kazimierines
šypsotis, pamiršti visus savo vargus, o šypsena suteikia
žmogui daugiau vilčių. Ir žinoma, geros sveikatos ir geros
nuotaikos.“

►Kazimieras
►
Sakalauskas savo vardą atsinešė. Kovo 4 dieną jis švenčia ne tik vardadienį, bet ir gimtadienį.

Kazimiero turtas –
šeima ir sveikata
Inga Dobrovolskė

„Malonu, kai per šeimos šventes svečius gali nustebinti
Kazimierų himnu“, – pasidžiaugia Klaipėdos krašto
Kzimierų bendrijos valdybos narys Kazimieras Sakalauskas. – Šimtu procentų negaliu sakyti, kad taip yra, bet
manau, kad vardas turi įtakos žmogaus gyvenimui. Juo labiau, jei esi pakrikštytas atsineštu vardu. Aš Kazimiero
vardą atsinešiau: esu gimęs kovo 4 dieną.”

Giminėje – pirmasis Kazimieras
„Tiesa, vardą du kartus keitė. Dingo mano krikšto dokumentai. Pirmajame pase buvau įrašytas Kazimieras,
paskui, kadangi mama vadino Kaziuku, atsirado Kazys. Ir
dabar pase esu Kazys, bet visi vadina Kazimieru”, – pasakoja K.Sakalauskas.
Pokario metai išblaškė gimines, tad ir K.Sakalauskas
nėra tikras, kad jis buvo pirmasis giminės Kazimieras.
Tarp artimiausių giminaičių tokiu vardu niekas nesivadino, o kas buvo tolimesnėje giminėje?..
„12 metų praleidau Sibire. Išvežė 4 metukų, o grįžau jau
būdamas 16. Kai su tėvais sugrįžau į Lietuvą, gimtajame
Rietave vos porą dienų praleidau. Išvažiavau į Klaipėdą
tęsti mokslų. Aš gi galėjau tik rusiškoje mokykloje mokytis, – prisimena pašnekovas. – Nebuvo man kada su
giminėmis bendrauti. Baigęs aštuonias klases įstojau į
profesinę mokyklą. Ten stojau vien todėl, kad duodavo
bendrabutį ir maistą. Koks tas maistas toks, bet maistas.
Kai baigiau profesinę, tada madinga buvo jaunimui eiti
dirbti. Visa grupė nuėjome dirbti į laivų statyklą. Dirbau
brigadininku. Turėjau 18 žmonių. Ilgą laiką, kai pamatydavau laivą „Rapolas Čarnas“, prisimindavau, kad prie jo
ir mūsų brigada dirbo. Iš šios įmonės išėjau į kariuomenę,
o grįžęs įsidarbinau ten, kur gera sporto komanda, nes buvau sportininkas. Kaliningrade tarnavau sporto batalione.
Buvau bėgikas ir nemažai laimėjimų esu pasiekęs. Esu
buvęs ir Lietuvos čempionas, ir rekordininkas. Paskui baigiau Vilniaus universitetą. Norėjau būti inžinieriumi, bet
baigiau ekonomiką. Vėl sportas nulėmė. Ir dabar sportuoju. Tiesa, bėgiojimą pakeičiau dviračiu, orientaciniu sportu, baseinu.“
Baigęs ekonomikos mokslus Kazimieras Sakalauskas
pradėjo dirbti prekyboje. „Meridiano“ restorano administratoriumi. „Man teko atidarinėti „Meridianą”. Vėliau buvau šio restorano direktoriumi. Du kartus teko laivą vežti
remontuoti. Veždavome be jokių pompų, naktį, kad
nesutrukdytume eismui. Abiejų tiltų iškart negalėdavome
pakelti. Praveži pro vieną tiltą, jį nuleidi, paskui tik keli
antrą tiltą“, – pasakoja K.Sakalauskas ir smagiai nusijuokia, kad vadovavimas Klaipėdos visuomeninio maitinimo didžiausioms įmonėms vertas knygos.
Dabar Kazimieras Sakalauskas rūpinasi Melnragėje
įsikūrusiu „Morenos“ viešbučiu.

Kuo matuojami Kazimiero turtai
„Kai dirbau Klaipėdos viešbučio generaliniu direktoriu,
vieną dieną išeinu į kiemą, o ten –žurnalistai su kameromis. „Ar turtingas?“ – klausia. Sakau: „Esu labai labai
turtingas“. Tais laikais kiekvienas stengėsi slėpti turtą.
Sužiūro į mane žurnalistai nustebusiais žvilgsniais, ir dar
kartą klausia: „Ar tikrai?“ Kartoju: „Aš esu labai turtingas
žmogus ir linkiu visiems būti tokiais turtingais. Aš turiu
mylimą žmoną, du nuostabius vaikus ir esu sveikas. Tai
yra mano didžiausi turtai.“ Ir tikrai, aš galvoju, kad tai yra
pagrindinis turtas, o ne namai, mašinos. Jau kokią 15 metų
važinėju su ta pačia mašina ir net negalvoju, kad reikėtų
man ją keisti į kokį prabangų automobilį. Tai ne turtas.
Pagrindinis žmogaus turtas yra šeima ir sveikata. O sveikata priklauso ne nuo papildų ar dietų. Aš turiu savo mitybos įpročius ir man nereikia jokių papildų. Tai žalumynai,
įvairios šaknys. Jei kas sako, kad taip sveika mityba yra
per brangus malonumas, sakau, kad reikia tik noro. Jau
ankstyvą pavasarį, kai organizmui reikia daugiausia
vitaminų, jų pilna gamtoje. Einu per pievą, nusiskinu kelis
kiaulpienių žiedus, suvalgau su visais kotais. Kol žydi
kiaulpienės, aš kasdien suvalgau iki dešimties žiedų. Tik
nereikia skinti tų kiaulpienių, kurios auga prie kelio. O
garšva? Dilgėlės? Tik su jomis reikia labai atsargiai, nes
dilgėlės skiedžia kraują. Kelis lapelius nuo dilgėlės
viršūnės nuskinu ir įdedu į salotas. Natūraliausi vitaminai.
Aš labiausiai mėgstu iš žalumynų spaustas sultis, – sveikos
mitybos patirtimi dalijasi Kazimieras. – Ar žinote, ką pusę
metų miegojusi meška pirmiausia ėda? Laukinį česnaką.
Jie auga prie šaltinių ir upių. Parduoda jų ir turguje, bet
dažniausiai jie yra pačių sodininkų išauginti. Jam su
augančiu natūraliai nesusilyginti. Laukinio česnako lapai
labai tinka salotoms. O jei lapų prikimšite stiklainį,
užpilsite degtine ir palaikę tris mėnesius po valgomą
šauktą kas rytą ant tuščio skrandžio išgersite, puikiausiai
išvalysite kraujagysles, sureguliuosite kraujospūdį.“

Širdį šildantis vardas
„Kai susitinku bendravardį, visada noriu ilgiau pabendrauti, atrodo, kad žmogus šiltesnis, kad kažkas mane su
juo sieja”,– šypsosi K. Sakalauskas.
Užtat išgirdęs Kazimiero Vizbaro idėją Klaipėdoje
įsteigti Kazimierų bendriją, nesvarstydamas pritarė. „Kadangi tomet vadovavavu „Klaipėdos“ viešbučiui, kurį
laiką rinkdavomės pas mane. Į pirmąjį iniciatyvinės grupės
susirinkimą atėjome gal 7-8 žmonės. Visų net ir nebeprisimenu. Numatėme veiklos gaires. Norėjome, kad į veiklą
būtų įjungiamos ir Kazimierų šeimos, o jei jau veikloje
dalyvauja šeima, vadinasi, reikia orientuotis ir į visuomenę.
Ir jau per pirmąjį susitikimą sumąstėme pradėti rengti Kaziuko muges Klaipėdoje. Kodėl Kaziuko mugė gali vykti
tik Vilniuje? Kai kas bandė mus kaltinti kopijavimu. Mes
nekopijavome, mes organizavome Kazimierines“, –
pradžių pradžią prisimena Kazimieras Sakalauskas,
pasidžiaugdamas, kad kuo toliau, tuo veikla įvairėjo.
Mirus K.Vizbarui, K. Sakalauskas buvo išrinktas bendrijos pirmininku. Vadovavo apie porą metų, bet pakeitus

Vardas įpareigoja globoti
ir padėti
Jonas Bumblys

„Mano tėvai turėjo labai gerą, sąžiningą ir dorą kaimyną
Kazimierą. Jie tiksliai žinojo, kad gimus vaikui, nepaisant
ar tai bus berniukas, ar mergaitė, jį pakrikštys kaimyno
garbei“, – apie savo vardą pasakoja vienintelė Kazimierų
bendrijos narė Kazimiera Kaupienė, pabrėždama, kad šis
senovinis šventas vardas įpareigoja kiekvieną juo besivadinantį elgtis dorai, globoti ir padėti.
Pasak Kazimieros, kiekvienas vardas susijęs su skirtingomis žmogaus savybėmis ir turi įtakos žmogaus gyvenime. „Aš tikiu, kad mane globoja šv.Kazimieras ir padeda
man įveikti visus gyvenimo siųstus išbandymus, suteikia
man stiprybės“, – atvirauja pašnekovė.
Kazimiera Kaupienė gimė Pasvalio rajone, kolūkiečių
šeimoje. Iki 15 metų augo kaime, o baigusi aštuonias klases atvyko gyventi į Klaipėdą. Jos tėvai norėjo, kad dukra
gyventų didmiestyje. Mergaitė apsistojo pas tetą. Klaipėdoje baigė vidurinę mokyklą. Įstojo į Kauno politechnikos
instituto Klaipėdos vakarinį skyrių inžinieriaus-mechaniko specialybę.
Kazimieros savybė – pastovumas. Jos vienintelė darbovietė – Klaipėdos duonos kombinatas, kuriame pradėjo
dirbti dar devyniolikmetė ir čia baigė savo darbinę karjerą.
Keitėsi tik užimamos pareigos. Pradėjusi dirbti užsakymų
priėmėja, ji pakilo iki komercijos direktorės.
Į Kazimierų bendriją įsijungė pakviesta Kazimiero Vizbaro. „Puiku, kad Klaipėdoje buvo žmogus, kuris sugebėjo
suburti Kazimierus ir kartu su kitais Kazimierais dovanoti
uostamiesčiui gražią pavasario šventę. Ji miestui labai reikalinga. Kiekvienos Kazimierinės Klaipėdoje savitos, įdomios ir įsimenančios, – pasidžiaugia Kazimiera ir priduria.
– Visada žavėjausi bendrijos iniciatoriaus Kazimiero
Vizbaro ypatingais bendravimo sugebėjimais.“
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►Choras
►
„Klaipėda“. Solistas. Virgilijus Noreika

Pavasaris grįžta smagių
melodijų vingiais
Inga Dobrovolskė

Kaip ir kiekvienais metais ir šiemet Kazimierinės uostamiestyje prasideda Klaipėdos universiteto Menu fakulteto
salėje nemokamu koncertu. Tradiciškai svarbiausias šio
koncerto atlikėjas yra profesoriaus amerito Kazimiero
Kšano vadovaujamo „Klaipėdos“ choras.
„Berods, 1993 metais Kazimierų bendrijos prezidentas
Kazimieras Vizbaras pakvietė mane su choru įsijungti į šią
šventę. Suprantu, kad pasirinko mus vien todėl, kad aš esu
Kazimieras, – nusišypso profesorius. – Nuo tada ir koncertuojame. Iš pradžių koncertai vykdavo Kazimierams, jų
šeimos nariams ir draugams susėdus prie staliukų. Neblogai būdavo, kartu pasilinksmindavome, bet chorui nėra
lengva koncertuoti skambant indams. Nusprendėme pereiti prie viešų koncertų, į kuriuos kviečiame ne tik Kazimierus, bet ir miesto visuomenę. Kartu su mumis koncertuoja įvairūs solistai. Su mūsų choru per Kazimierinių
koncertą yra dainavęs Virgilijus Noreika, Eduardas Kani-

šeštadienis

2014 m. kovo 1 d.

►Profesorius
►
ameritas Kazimieras Kšanas.

ava, nacionalinės premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė,
profesorė Valentina Vadoklienė, Mindaugas Gilys,
Viačeslavas Tarasovas. Į koncertus stengiamės įjungti ir
Klaipėdos universiteto operinio dainavimo studentus. Į pirmuosius koncertus ne tiek daug žiūrovų susirinkdavo, bet
su kiekvienais metais jų daugėja. Pastaraisiais metais beveik visada pilna salė. Vadinasi, klaipėdiečiams
Kazimierinės tapo sava švente. Koncertus pavadiname labai įvairiai – „Vyturių belaukiant“, „Pavasaris grįžta“,
kiekviename pavadinime – pavasarinė nuotaika.“
Kazimieras Kšanas gimė Raseinių rajone Vosyliškių
kaime. Jam suteiktas mamos vardas – jo mama buvo Kazimiera. Tikras jo vardas Kazys, bet visi vadina Kazimieru.
Vardo dieną švenčia nuo vaikystės. Žinoma, Kazimierų
bendrija vardadieniui suteikia įvairesnių spalvų.
Vėliau Kšanų šeima persikėlė į Grinkiškį. Baigęs
Grinkiškio vidurinės mokyklos devynias klases K.Kšanas
įstojo į Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklą. Mokėsi groti
trimitu, bet vėliau pasirinko chorinį dirigavimą. 1959
-1964 metais jis chorinį dirigavimą studijavo Lietuvos
valstybinėje konservatorijoje, 1983 metais stažavosi Rygos J.Vytuolio valstybinėje konservatorijoje, 1988 m. –
tuometinio Leningrado N.Rimskio-Korsakovo valstybinėje
konservatorijoje.

►Kazimieras
►
Liniauskas įsitikinęs, kad didelė laimė vadintis atsineštu vardu.

Didelė laimė vadintis atsineštu vardu
Inga Dobrovolskė

Neretai, išgirdę kvietimą kažkur dalyvauti, pirmiausia
paklausiame: o kokia nauda? Tokį Klausimą Kazimierų
bendrijos nariams užduoda ne vienas Kazimieras. „O
kokia nauda gali būti iš visuomeninės organizacijos? Bendravimas“, – svarsto vienas Klaipėdos krašto Kazimierų
bendrijos iniciatorių ir valdybos narys Kazimieras Liniauskas.
1992 metų rudenį Kazimieras Vizbaras pasidalino

Kazimierų bendrijos idėja. „Spalio mėnesį įvyko steigiamasis susirinkimas. Jame dalyvavo Kazimieras Sakalauskas, Kazimieras Budrys. Dar kažkas. Juokaudami, kad jei
Vilnius gali, negi mes prastesni, nutarėme suburti Kazimierus. Paskui daugiau Kazimierų prisijungė. Kiek suprantu, Kazimierui Vizbarui tai buvo labai svarbu, nes, jo
teigimu, Klaipėdoje labai daug Kazimierų, tad juos
subūrus galima būtų puoselėti nemažai gražių tradicijų.
Aišku, tada buvo kiek kitokios mūsų šventės. Manėme,
kad reikia ir krosiuką prabėgti, ir su arkliais prajoti.

„Baigęs konservatoriją gavau paskyrimą į Klaipėdą vadovauti Liaudies operai. Nuo 1966 iki 1986 metų dirbau
Liaudies operos vadovu ir vyr. dirigentu. Kolektyve dalyvavo per 130 dainininkų, muzikantų, šokėjų. Per tuos metus pastatyta nemažai įspūdingų kūrinių. Liaudies opera
peraugo į muzikinį teatrą“, – veiklą prisimena profesorius.
Vėliau, kaip ir dera žmonėms, nešiojantiems jaunimo
globėjo vardą, Kazimieras Kšanas savo gyvenimą paskyrė
studentams. 1971 metų rudenį jis pradėjo dirbti Lietuvos
valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Chorinio
dirigavimo katedros vyr. dėstytoju, 1986 metais apgynė
docento laipsnį, nuo 1992 metų jis – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius, o nuo 1995 metų – operos
studijų vadovas. Už nuopelnus kultūrai profesoriui ameritui Kazimierui Kšanui suteiktas magistro vardas. „Galėčiau
ir nebedirbti, bet kažkaip be darbo negaliu, noriu su studentais pabendrauti“, – sako profesorius.
Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų mišriam chorui
„Klaipėda“ Kazys Kšanas vadovauja nuo 1986 metų. Per
tą laiką dalyvauta daugybėje švenčių, koncertuota įvairių
šalių scenose. Tačiau Kazimierinių koncertas turi
nepakartojamą atspalvį – Kazimierai uostamiesčiui dovanoja pavasarinę šventę. Juk neatsitiktinai sakoma, kad
per Kazimierines varnėnai ant sparnų pavasarį parneša.

Kazimieras Sakalauskas – žmogus bėgikas. Jam buvo
svarbu, kad kuo daugiau klaipėdiečių įsijungtų į bėgimą.
Bėgdavome nuo Kazimiero bažnyčios iki Teatro aikštės.
Bėgikus rinkdavome per mokyklas, sporto kolektyvus.
Būdavo ir tokių Kazimierinių, kad tekdavo per sniegą
bėgti. Prisimenu, kai Kazimieras Jogailaitis (aktorius Bronius Gražys) atjojo ant obuolmušio arklio, Teatro aikštė
buvo pilna sniego, – apie pirmąsias Kazimierines pasakoja
K.Liniauskas. – Žinoma, šventės ir nuo laikmečio priklauso, todėl bėgant metams vienos tradicijos pradėjo nunykti,
kūrėsi kitos.“
Kazimieras Liniauskas yra vienas tų, kuris pakrikštytas
atsineštu vardu – jis gimė per Kazimierines. „Aš manau,
vadintis tuo vardu, kokį atsinešei gimdamas, yra didelė
laimė. Sūnėnas gimė sausio 5 dieną. Dukterėčiai pasakiau,
padarysite didžiulę klaidą, jei jo nepakrikštysite Vytautu.
Paklausė manęs. Teta Ona yra gimusi per Onines. Visi vardai yra garbingi, o Kazimierų vardas – išskirtinis. Ne
kiekvienas vardas turi ir savo himną. O mes turime. Kai
nuskamba Kazimierų himnas, tai visi plaukeliai taip maloniai atsistoja. Kokius 7-8 kartus per Kazimierines himną
su draugais ir artimaisiais klausome, – nusijuokia Kazimieras. – Visada švęsdavau savo vardadienį, bet įsikūrus bendrijai vardadienis tapo turiningesnis. Koncertas, vakaronė,
Kaziuko mugė ir, be abejo, pabuvimas su artimaisiais.“
Kazimieras Liniauskas, Klaipėdoje nuo vaikystės Čia
baigė septynias klases. Gyvendamas prie jūros, jis norėjo
savo gyvenimą sujungti su jūra. Įstojo į Laivų statybos
technikumą. Rengėsi būti laivų elektriku. Paskui studijos
Kauno politechnikos institute. Bet jūrą teko iškeisti į kitus
užsiėmimus. Kazimieras Liniauskas aktyviai žaidė futbolą.
Žaidė „Granite“. Atsisveikinti su sportu nesinorėjo, o ir
anksti sukurta šeima reikėjo rūpintis. „Dirbau Vakarų laivų
remonto įmonės generalinio direktoriaus pavaduotoju.
Vėliau – Ūkio banke, – o nusijuokęs priduria. – Dabar –
sodros – „generalinis direktorius“ – esu pensijoje. Visiems
Kazimierams linkiu sveikatos, o svarbiausia – degti, nerimti, mylėti ir nugalėti.“
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Kazimierai – Lietuvos
politiniame gyvenime
Kazimieras Jogailaitis (1427.11.30
– 1492.06.07) – Lietuvos didysis
kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Lietuvos didžiuoju ,kunigaikščiu jis
paskelbtas mirus Žygimantui. Tada
Kazimierui buvo 13 metų. Lietuvos
didikai tikėjo, kad Kazimierui tapus
Lenkijos karaliumi, bus apsaugota
Lietuvos nepriklausomybė ir nebus nuo jos atplėšta jokių
žemių, nebus leista nelietuviams pirkti Lietuvoje žemių, eiti
valdžios ar bažnyčios tarnybų, Lietuvos bajorams bus suteiktos tokios pat teisės, kokias turi Lenkijos bajorai.
Šventasis Kazimieras (1458.10.03 –
1484.03.04) – Šventasis, dangiškasis
Lietuvos globėjas, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės dinastas
ir paveldėtinis pretendentas į lietuvių
sostą. Jis gimė Kazimiero Jogailaičio
ir Elžbietos antrasis sūnus. Iš viso jie
turėjo šešis sūnus ir penkias dukras.
Kazimieras gyveno labai dorai. Nuo
pat mažumės garsėjo pamaldumu.
Kartais ryte jį rasdavo prie užrakintų bažnyčios durų.Susirgęs
džiova jis 1484 m. kovo 4 d. mirė Gardine, pakeliui į Vilnių.
Vilniaus katedroje palaidoto Kazimiero kapas netruko
pagarsėti kaip maldininkus traukianti vieta: neabejodami princo šventumu, žmonės čia ateidavo prašyti užtarimo, patirdavo
malonių ir palikdavo vaškinius votus – padėkos už išklausytas
maldas ženklus.
Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1602 m. paskelbtas
šventuoju. Kazimiero kulto patvirtinimo proga 1602 m. buvo
atidarytas karstas su jo palaikais. Pagal liudytojų parodymus,
kūnas, nepaisant nuolatinės drėgmės, per 118 metų nebuvo paliestas gedimo ir skleidė nepaprastai malonų kvapą.
Šv. Kazimiero garbei pavadintas Venesuelos miestas San
Kasimiras.
Prezidentas Kazys Grinius. Gimė
1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės
apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Selemos Būdos kaime. Studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete. Baigęs mokslus, 1893 m. gavo
laivo gydytojo vietą ir apie 9 mėnesius plaukiojo Kaspijos jūra. 1894 m.
grįžo į Lietuvą, vertėsi laisvo gydytojo praktika Marijampolėje,
įsitraukė į lietuvių kultūrinę veiklą, už tai kelis kartus buvo
suimtas ir kalintas.
K.Grinius buvo išrinktas į steigiamąjį parlamentą ir 1920 m.
birželio 19 d. Steigiamojo Seimo buvo paskirtas vadovauti
Ministrų kabinetui. Pagal valstiečių liaudininkų sąrašą vėliau
K.Grinius tapo I, II, III Seimo nariu. 1926 m. birželio 7 d. III
Seimas išrinko K.Grinių Respublikos Prezidentu. Jis trumpiausiai – 6 mėnesius 10 dienų vadovavo Lietuvos Respublikai – iki 1926 m. gruodžio 17 d., kai buvo įvykdytas perversmas ir perversmininkai privertė atsisakyti Prezidento pareigų.
Mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje. 1994 m. spalio 8 d. urna
su Prezidento palaikais buvo parvežta į gimtąjį kraštą ir palaidota prie Selemos Būdos augančioje maumedžių giraitėje.
Lietuvos Taryba (1918). Jos veikloje dalyvauja 2 Kaziai:
Kazys Bizauskas ir Kazimieras Steponas Šaulys ir 20 narių,
1918 m. vasario 16 d. pasirašiusių Lietuvos nepriklausomybės
aktą.
V Seimas – Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas
(1990-1992). Iš 141 nario 4 buvo Kazimierai: Kazimieras Antanavičius, Kazimieras
Motieka, Kazimieras Danutė Prunskienė, Kazimieras Uoka.
Kazimierai - Lietuvos ministrai
pirmininkai:
Kazys
Grinius
(1920.06.20 – 1922.02.02), Kazimiera Danutė Prunskienė (1990.03.17 –
1991.01.10).

►Pranciškaus
►
Narušio gyvenime Kazimierų nebuvo daug, bet visi jie
buvo reikšmingi jo gyvenime.

Kazimierų vaidmuo
Pranciškaus Narušio
gyvenime
Asta Baltrė

„Pastebėjau, kad įvairiuose pokalbiuose, norom nenorom
tenka grįžti į praeitį. Taip yra, kad mūsų gyvenimas susijęs
tiek su dabartimi, tiek su praeitimi, tiek ir su ateitimi. Praeitis – mūsų gyvenimo pagrindas. Todėl prieš porą metų
išleistą kompaktinių plokštelių albumą ir pavadinau „Iš
praeities į praeitį“. Kazimierai į mano gyvenimą taip pat iš
praeities ateina. Beveik visi mano gyvenime svarbūs dalykai susiję su Kazimierais. Man vardas Kazimieras dvelkia šventumu, pasitikėjimu, stiprybe, charizmatiškumu“,–
kalba profesorius Pranciškus Narušis, prisimindamas
Kazimierų vaidmenį jo gyvenime.
Pirmasis svarbus Kazimieras P.Narušio gyvenime buvo

Šventas Kazimieras
– dvasinio gyvenimo
simbolis
Karolina Kaunaitė

„Kazimiero vardas ir Kazimiero figūra Lietuvai yra
pamatinis dalykas. Kazimieras kilęs iš Lietuvos
kunigaikščių šeimos, vėliau paskelbtas šventuoju. Tai
vienintelis ryškus Lietuvos šventasis ir globėjas. Taip
mums kalba katalikų bažnyčia. Tokia figūra jis laikomas
mūsų kultūriniame – dvasiniame gyvenime“, – pabrėžia
dr. Aleksandras Žalys.
Gimęs ir užaugęs Šiaulių rajone, Raudėnų miestelyje,
jis, kaip pats sako, labai anksti, dar mokydamasis mokykloje, susidūrė su Kazimiero figūra. XX a. pradžioje šio miestelio bažnyčioje klebonavo literatas, pasirašinėjęs dėdė
Atanazas, Kazimieras Pakalniškis. Jis leido pirmąjį
katalikų žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ . Labai
propagavo ir skelbė Kazimiero vardą ir Kazimiero figūrą,
kaip žmogaus dvasinio gyvenimo simbolį. „Kazimiero
vardas, jo šlovinimas bažnyčioje ir kitose gyvenimo sferose, kviečia mus galvoti apie žmogaus dvasinį gyvenimą,
apie kultūrą, apie ryšį su žmonėmis ir su Dievu“, – sako A.
Žalys.
Ir pasidžiaugia labai gražia Klaipėdos krašto Kazimierų
bendrija rengti Kazimierines: „Tai gražus žmonių sujudinimas pasitinkant pavasarį.“

šeštadienis
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birbynininkas Kazimieras Biliūnas. „1957 metais įstojau į
Klaipėdos muzikos technikumą (dabartinė J.Šimkaus konservatorija) birbynės klasę pas Kazimierą Biliūną, – pasakoja profesorius. – Mokydamasis susibičiuliavau su kitu
mano gyvenime svarbiu Kazimieru – Kazimieru Budriu.
Jis tapo mano draugu visa to žodžio prasme. Jis buvo vieneriais metais vyresnis. Su juo jaučiausi kaip su broliu. Ir
konkuravome, ir koncertavome, ir vyną kartu gėrėme. Susipykdavome iki ašarų ir vėl susitaikydavome. Visur su Kaziuku eidavome groti. Tada su saksofonais grojome.
Sovietmečiu kiekviena muzikos mokykla gaudavo vieną
vietą į konservatoriją. O mes – dviese. Kaziuko brolis Pranas jau grojo „Lietuvos“ ansamblyje, tad buvo aišku, kad ta
vieta ir atitenka mano bičiuliui. Dėstytojas Kazimieras
Biliūnas mane padrąsino: „Nepergyvenk, tu ir taip į
konservatoriją įstosi. Važiuok ir grok.“ Abu su Kaziuku
važiavome į stojamuosius ir abu įstojome. Vienerius metus
abu grojome „Lietuvos“ ansamblyje. Galėjau ir visą
gyvenimą ten dirbti, bet po metų gavau šaukimą į
kariuomenę ir išėjau. Su Kaziuku mūsų ryšiai išblėso, bet
norėčiau su juo susitikti. Gal susitiksime...“
Kurį laiką Kazimierai tarsi pasitraukė iš Pranciškaus
gyvenimo, kol vieną dieną Klaipėdos krašto Kazimierų
bendrijos pirmininkas Kazys Vainoras į renginį nepakvietė.
„Nebuvau su juo pažįstamas, bet kažkaip iškart atsirado
betarpiškumas. Po kiek laiko Kazimieras prašo pagroti
sūnaus vestuvėse. Vieną, kitą sykį. Atrodo, patiko ir, tikiuosi, jų neapvyliau. Kazimieras mane įspūdingai pasveikino
su 70-mečiu. Esu gimęs rugpjūčio 11 dieną. Tą rytą 11
valandą jis su žmona atvažiavo į Karteną, kur yra mano
sodyba. Girdžiu – groja. Išeinu, Kazimieras groja akordeonu, žmona muša būgną. Dar bačką alaus su įranga dovanų
atvežė. Ir aš pradėjau groti. Taip prasidėjo mano 70-metis“,
– matosi, kad ilgam išliko neįprastas pasveikinimas.
Ir dar Pranciškaus Narušio gyvenimas susijęs su
Kazimierų parapijomis. Priešais jo namus Klaipėdoje –
Šv,Kazimiero bažnyčia. „Kasdien matau jos kryžius. Tik
man ta bažnyčia dvelkia šaltumu. Gal reikėtų ją nudažyti?
Turėtų atrodyti lengviau. Bet vis tiek Kazimierų.
Įdomiausia, kai lankiausi pas tetą Amerikoje, ji taip pat
gyvena Kazimiero parapijoje. Labai susibičiuliavau su ten
kunigavusiu prelatu Jonu Kučingiu. Jis kurdavo muziką, o
aš ją atlikdavau“, – prisimena profesorius Pranciškus
Narušis, linkėdamas Kazimierams būti vertiems savo vardo.

►Klaipėdoje
►
buvo surengta konferencija apie šv.Kazimierą – Lietuvos
globėją.

Saulėtas rytas
Aleksandras Žalys

Saulėtas rytas kovo šventą dieną
Kazimiero gyvenimo paveikslą šviesų
primena visiems ir ragina kiekvieną
galvoti apie gėrį, grožį, tiesą –
ir viską, jei reikės,
dėl to be baimės paaukoti –
žydėjimas, žėrėjimas, žaliavimas –
gražiausi bruožai – žavūs it migloti,
kaip rytmečiai,
kurie papuošia mūsų gyvenimą –
jeigu neleidžiam sau per daug
miegoti
ir nieko nebeveikti saulės šviesoje:
kūryba ir šventumas – apie tai galvoti
mums skirta dienų begalėj erdvėje –
tik taip ateina žmogiškas brandumas
ir išaugina tartume žemė
ryškų dvasios kūną.
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Klaipedos Kaziukas

šeštadienis

2014 m. kovo 1 d.

Ei, tavęs laukia Kaziuko mugė Klaipėdoje!!!
Ir kokia Kaziuko mugė Klaipėdoje gali būti
be pyragų ir riestainių, be kumpių, dešrų,
lašinių, be kepamų šašlykų dūmo kvapo, be
išradingų puodžių, drožėjų, nėrėjų ir mezgėjų
įspūdingų darbų. Šiemet Kaziuko mugė
Klaipėdoje, Teatro aikštėje vyksta kovo 1 – 2
dienomis. Parduodančių ir perkančių derybos,
bičiuliai ir šaunių kolektyvų atliekamos muzika – tai vis Kaziuko mugės šutmulys.

Žemaitijos regionų dainos, šokiai bei senujų
muzikantų autoriniai kūriniai. Grieždami
liaudiškas melodijas, „Prūsai ilgi ūsai“ neretai priderina ir šiuolaikiškas muzikos priemones - juk geras muzikantas ir ant skiedros
gali pagroti

Ėch tie „Prūsai ilgi ūsai“
Kaziuko mugė atidaroma kovo 1 dieną 12
valandą. Visus su Kazimierais ir pavasariu
sveikina liaudiškos muzikos ansamblis iš
Klaipėdos „Prūsai ilgi ūsai“. Muzikantai
ūsus papustė ir krūvon suėjo 2007 m., nes
negroti negalėjo (visi jie mano, kad negroti
– nuodėmė, o sugriešyti bijo). Girtis
nemėgsta, bet reikia: kolektyvas grodamas
jau išmaišė visą Lietuvą, dalyvavo folkloro
ir instrumentinės muzikos festivaliuose:
„Parbėg, laivelis“, „Ant rubežiaus“, „Žvejo
šventė“, „Sėlos muzikantai“ ir kt. „Prūsai ilgi
ūsai“ – dažni LRT laidos-konkurso „Gero
ūpo“ svečiai, 2008 m. finale iškovojo
garbingą antrąją vietą.
Ansamblis
groja
įvairių
Lietuvos
etnografinių regionų muziką, bet didžiąją
repertuaro dalį sudaro Mažosios Lietuvos,

Šio kolektyvo programoje nuotaikingos
įvairiais instrumentais atliekama muzika,
dainos, šokiai. Muzikantai susibūrė 2007
metų vasarą. Kolektyvas yra daugelio folkloro ir instrumentinės muzikos festivalių dalyvis, telelaidos-konkurso „Duokim garo“
nuolatiniai svečiai. Ansamblyje smuiku groja
Ingrida Jankienė, kontrabosu – Margarita
Macijauskienė, mandolina ir skrabalais –
Augustinas Užkuratas-Patas, armonika –
Vaidotas Macijauskas, būgną muša Gintautas
Pikturna.

bičiuliai, mat bendrauja ir įvairiom progom
kartu muzikuoja jau kone 15 metų. Per tą laiką
neprastai susigrojo, vienas kito muzikavimo
stilių perkando, tad dabar muzikine kalba
lengvai susišneka ir tarpusavy, ir su publika
bendraudami. Kiekvienas gerai valdo po kelis
instrumentus, turi muzikinį išsilavinimą. Grodami su kitais kolektyvais muzikantai dalyvavo įvairiuose festivaliuose, atstovavo Lietuvai užsienyje. Kapela atlieka ir senąjį tradicinį
folklorą, ir tarpukario Lietuvos muziką.

Sveikina „Bičiuliai“

Kovo 2 dieną 12 valandą atėjusius į Kaziuko mugę trankia muzika, dainomis sveikins
ir kartu pašokti, padainuoti kvies kapela iš Vilniaus „Bičiuliai“.
Kapela susibūrė 2000 metais. Iš pradžių
grojo trise – Gintautas Paukštis, Laimutis
Žemaitis ir Marijus Šnaras, o vėliau, prisijungus Editai Vytaitei Narmontienei ir Robertui
Kunickui, ėmė muzikuoti penkiese. Tai tikri

Smagaus pasibuvimo Kazimierinėse
Klaipėdoje su „Prūsai ilgi ūsai“, „Bičiuliais“,
mugės dalyviais ir Kazimierais.
Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija

Šventės šurmulio sūkuryje Martynas ir Rozalija

►Rozalija
►
ir Martynas Jūros šventėje. Ėch, neša pajūrio vėjai jaunystę.

►Rozalija
►
– aktorė Nijolė Sabulytė ir Martynas – aktorius
Aleksandras Šimanskis.

Inga Dobrovolskė

Kaip ir kiekvienoje šventėje, taip ir šiais metais, Kaziuko mugę Klaipėdoje judina nenuilstantys iš šventės į
šventę keliaujantys Martynas su Rozalija. Vardai šiems
veikėjams buvo renkami atsižvelgiant į šio krašto specifiką.
Martynas ir Rozalija į Kazimierines atkeliavo iš Jūros
švenčių. Pasak šiuos personažus atliekančių Klaipėdos
dramos teatro aktorių Nijolės Sabulytės ir Aleksandro
Šimanskio, šie šeimyniniai personažai padėjo labai puikiai
perteikti laikmetį net tada, kai apie daug ką buvo bijoma
garsiai kalbėti.

Nepagailėjo net alui...
„Beveik keturiasdešimt metų gyvuoja Martynas ir Rozalija, – prisiminimais dalijasi aktorius Aleksandras
Šimanskis. – Man Martynas labai mielas, nes galiu kalbėti
savo gimtąja žemaičių tarme. Aš esu kilęs iš nedidelio miestelio Mažeikių rajone – Sedos. Klaipėda – tarmių sam-

plaika. Čia rasi ir dzūkų, ir suvalkiečių, ir aukštaičių, ir
žemaičių. Tad per muges tarmės turi savo skonį. Ypač
anksčiau. Susipykstame su Rozalija, o iš minios man
šaukia: „Sakiau, kad so ta žaltio aukštaitė nerek prasėdietė.
Rekiėjė su monėms ženytėis.“ Būna, kad ir ant alaus gauni.
Sykį susiginčijome su Rozalija, kad ši man alui pinigų
neduoda. Iš to „pykčio“ kepurę ant scenos numetu, o moterys pradeda į ją kapeikas mesti – tada dar rubliai buvo.
Sykį net du kilogramus cukraus samagonui išsivaryti man
atnešė. Kažkaip pasakiau, kad tie talonai cukrui visai
gyvenimą apsunkino, net savo jubiliejui negaliu nieko
prasimanyti, nes gautąjį už talonus cukrų Rozalija
uogienėms sunaudoja.. Tarp žmonių kilo kažkoks
šurmulys. Žiūriu, man tiesia du maišelius cukraus. Vesdamas tokias šventes žaidi su publika. Imi, nepasiduoda,
vėl imi, kol pasiduoda, o kai pasiduoda, publiką kaip
avelių bandą gali vesti.“
Pasak aktoriaus, kiekviena epocha turi savo. „Dabar mes
esame įstumti į ne savo ritmo vėžias. Seneliauti ir bendrauti su vaikais aš jau nebeinu. Nebesuprantu jų interesų, o
Jurgelis meistrelis nebepraeina, – šypsosi aktorius ir nusijuokia, kad važiuojant autobusu neretai kažkas prieina,
pasilabina ir klausia: „Vo kument, Martynel, bešuoksem?“
Arba: „No kap, tamysta, laikas? Atruoda da nieka? O kap
tamystas Ruozalėjė? A begyva?“ Ateinu į teatrą ir sakau
Nijolei: „Žmonės stebisi, kad tu gyva.“ Gražių ir malonių
štukų būna.“

Publikai reikalingas betarpiškumas
Martynas jau kelerius metus gyvavo, linksmindamas
Jūros švenčių publiką, kai Klaipėdos dramos teatro aktorei
Nijolei Sabulytei pasiūlė būti jo partnere. „Siūlė man pasivadinti ir Apolonija, ir Barborą, bet man mieliausias buvo
Rozalija. Jau tada jis buvo beveik nesutinkamas. O man tas
vardas patiko savo skambesiu. Aprangą renkuosi arčiau to
krašto tautinio kostiumo. Visada skrybėlaitė, žiurstukas,
neilgas sijonas. Žinoma, kai lauke dar šalta, velkuosi
ilgesnį, – pasakoja aktorė. – Martynas su Rozalija yra vyras ir žmona, tai vis pasibaram, pasiginčijam. Aš jo prašau,
kad man kažką nupirktų, jis atsisakinėja. Kartais jam
priekaištauju. Sakau, kaip čia tu dabar taip susitraukei,
susiraukšlėjai, juk buvai jaunas, lieknas garbanotas, o dabar? Pasižiūrėk, kaip vyrai atrodo. Kodėl mes visada
gražios. Jis man – aha, dažytas daiktas visada ilgiau
išsilaiko. Arba sakau, anksčiau Roželė, Rožytė, o dabar
Rozalija. Jis man, gerai, aš tave Rozamunda vadinsiu.
Ieškome aktualijų, kurios žmonėms artimos, kurios padeda sukurti betarpiškumą. Rozalijos personažas dedamas ir
mano biografijoje. Žinoma, tarp spektakliuose kuriamų
vaidmenų ir renginių vedėjo labai didelis skirtumas. Turi
matyti ir jausti publiką. Turi juos paprašyti kažką mugėje

Laikraščio leidėjas: Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija; www.kazimieras.lt, tel.: 8 688 92962. Periodiškumas: kartą per metus. Tiražas: 1500 egz.

nusipirkti, sudaryti sąlygas jiems atsipalaiduoti. Tai prie
kapelos prieini ir jei moki dainą, kartu su jais padainuoji.
Žinoma, anksčiau programos būdavo labai ilgos. Kolektyvams būdavo garbė pasirodyti miesto šventėse. Dabar niekas veltui nebenori to daryti. Vietoj kaimo kapelos – fonograma. Kazimierų dovanojama šventė miestui didelė dovana. Juk Klaipėda iki Kazimierinių neturėjo pavasario
šventės. Ji tikrai prigijo ir yra reikalinga. Ji pritraukia labai
daug žmonių. Jei pirmą dieną daugelis ateina, apsižiūri,
kitą dieną, žiūrėk, ateina kažko nusipirkti.“
Aktorė prisimena, kiek per šventes būdavo publikai
skirtų prizų. Kiekvienas dalyvaujantis mugėje kažką duodavo prizams. Tad jie būdavo patys įvairiausi: saldainiai,
sūriai, pyragai, suvenyrai.... Ir visa tai atitekdavo publikai.
Laikas diktuoja savo madas.

KUPONAS
2015 m. Kaziuko mugės Klaipėdoje nuolaidų

Juridinio/Fizinio asmens pavadinimas:

Kontaktai:

Pateikusiems šį kuponą bus suteiktas pirmumas
skiriant vietą 2015 m. Kaziuko mugėje Klaipėdoje ir
pritaikyta 25 proc. nuolaida už reklamą laikraštyje
„Klaipėdos Kaziukas“.

