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MES TAPOME DVASIOS MILIJONIERIAIS 
 
 
 
 
Deja, GRUNDTVIG partnerystės mainų projektas „My Passion, My Hobbies – Add to 
Favourites“ („Suteik džiaugsmo kitam ir pats būsi laimingas“) jau baigtas. Dabar atėjo 
laikas viską apmąstyti ir įvertinti. 
 
Pirmiausiai noriu padėkoti Stefanui Cięzkowskiui, kuris atrado mūsų Druskininkų Trečiojo 
amžiaus universitetą ir pakvietė bendrai veiklai. Žinoma, mums tai buvo savotiškas iššūkis. 
Tokiame projekte dalyvauti mes ryžomės pirmą kartą. Tačiau, dėka mūsų senjorų 
entuziazmo, noro išbandyti savo jėgas, mes visa tai įveikėme. 
 
Suprantama, kad po kiekvieno sunkiai ar lengvai pasiekto rezultato, pasibaigus projektui, 
kyla klausimas: o ką jis davė kiekvienam iš mūsų ir mūsų Universitetui? 
 



Visų pirma, mes pažinome daug nuostabių žmonių, su kuriais buvo malonu dirbti, 
bendrauti, nekreipiant dėmėsio į mūsų tautinius ir konfesinius skirtumus. Mes visi  vienodai 
supratome mūsų pagrindinį šūkį „My Passion, My Hobbies – Add to Favourites“ ir 
tarpusavyje keitėmės savo dvasiniais turtais. 
 
Ar galime pamiršti mūsų pirmąjį darbinį susitikimą Campia Turzii Rumunijoje? Tai buvo 
puikiui organizuotas, ir net sakyčiau, pavyzdingas renginys. Nedrąsūs mūsų pirmieji  
susitikimo žingsniai, prieš 2 metus, vėliau peraugo į bičiulystę. Aš dar iki šiol regiu Coriną  
ir jos komandą, kuri mums padovanojo pirmąją džiaugsmo šventę.  
 
Vėliau, jau įgavę patirties, susiruošėme į Zvolen (Slovakiją) nuoširdumo ir vaišingumo 
vandenis. Viskas vyko labai sklandžiai, mus visur lydėjo sveikas sportiškas azartas. 
Nepamirštami įspūdžiai, prisiliečiant prie Slovakų tautos istorijos ir paveldo lobių.  Buvome 
sužavėti  organizatorių Petros, Eriko, Renatos ir kt. nuoširdumu. 
 
Į Elmadag, Turkija, vykome kaip į kiek egzotišką kraštą. Šeimininkų parodytas dėmėsys, 
nuoširdumas, betarpiškas bendravimas paliko gilų įspūdį visam laikui. Mes gėrėjomės 
gausiu šeimininkų pomėgių demonstravimu, išmaniu tautinio paveldo pristatymu, 
nuostabia kultūros ir gamtos gausa. Niekad nepamiršime, kad įsisavinome mums 
neįprastą EBRU piešimo-dekoravimo techniką. Esame labai dėkingi Levent, Atilai, Ayhan, 
Halit ir kt. 
 
Portugalija mus maloniai nustebino savo karšta rudenine saule, neramiu vandenynu, 
temperamentingais bičiuliais.  
Visur mus lydėjo šalies paveldo keliais, demonstravo savo hobius, mokė mus savo gimtos 
kalbos, diskutavome apie laimės sampratą, dvasinį tobulėjimą. Nepamirštami įspūdžiai 
sakralinėje Fatimoje. O kur dar gausybė asmeninių pažinčių, įspūdingi senjorų folkloriniai 
pasirodymai. Buvo puiku! Ir kaip gi nepasidžiaugti tokiais žmonėmis kaip Giselle, Dulce 
Olinda, Luois ir kt., kurie dosniai su visais dalinosi dvasios lobiais. 
 
Draugystės  šventė atėjo ir iki Druskininkų. Mes laukėme, sielojomės. Bet gi, pamąstę 
supratome, kad pas mus atvyksta bičiuliai ir jei kas nors bus ne taip, jie atleis. Kaip buvo 
pas mus, aš nekalbėsiu. Kalbėkite JŪS visi. Tiesiog noriu padėkoti visiems svečiams, kad  
JŪS atvykdami į Druskininkus atvežėte daug džiaugsmo į mūsų kurortą. 
Tuo pačiu noriu padėkoti vietos šventės rengėjams: Onutei, Janinai, Gediminui, Antanui, 
Zitai, Jonui ir daugeliui kitų. 
 
Pagaliau finalinis etapas Lubsko mieste. Ir graudu ir džiugu. Mes, kaip lenkų kaimynai, nuo 
seno esame patyrę šios tautos betarpiškumą, vaišingumą, dvasinį turtingumą ir 
kūrybiškumą. Manau jie tai puikiai įrodė eilinį kartą. Jau vien mūsų išmoktas Polonezas ir 
jo demonstravimas visuomenei, visus sugraudino iki  ašarų.  
 
Apskritai, čia visa darbinė programa, su skautiškų vertybių demonstravimu, bazavosi 
dvasinio suartėjimo ir bendrų tikslų siekimo atmosferoje. Tai buvo nuostabu! 
 
O graudu buvo išties, ypač man... O kaip gi nebus? Juk mes visi tapome viena didele 
šeima, kurioje užaugome, subrendome ir staiga paliekame gimtąją gūžtą. Lieka tuštuma. 
O ji slegia kiekvieno mūsų sielą.  
 
Už nuostabų dvasinį pokylį mes esame dėkingi Stefan, Renatai, Anai, Marijai, Zofijai, 
Andrzejui ir TAU Lubsko. 
 



Tačiau iškyla klausimas: ar galima visa tai pamiršti, ištrinti iš savo gyvenimo? Niekados! 
 
Juk čia mes tiek viens kitam padovanojome dvasinės energijos, kad jos užteks  būti  
dvasios milijonieriais ne tik iki gyvenimo, bet iki pasaulio pabaigos. 
 
Taigi, mūsų šūkis „My Passion, My Hobbies – Add to Favourites“  buvo pilnai realizuotas 
dvasinėjė plotmėje ir ne tik. 
 
Šalia dvasinių lobių kiekvienas sau radome naujų pomėgių: tapybos, rankdarbių, 
muzikavimo, šokių, sodininkystės-daržininkystės, kulinarinių gudrybių ir t.t. Pramokome 
anglų kalbos, įgyjome IT gudrybių, sužinojome kokiu keliu vykti pas draugus. 
 
Noriu pasidžiaugti, kad Portugalų „RUTIS“ pavyzdžiu Lietuvoje įkurta Nacionalinė TAU 
asosoacija (2015.04.12). Lietuvos nacionalinė TAU Asociacija labai susidomėjo Zvoleno 
Universiteto senjorų Universiada. Neatidėliodami mes, su Nacionalinės TAU asocoacijos 
pritarimu, parengėme Universiados nuostatus, ir jau 2015 m. spalio mėn. 7-8 d.d. visus 
senjorus kviečiame į sporto bei fizinio aktyvumo šventę Druskininkuose. 
 
Mielai savo patirtimi organizuojant TAU veiklą pasidalino rektorė Zofija iš Lubsko.  Mes su 
dėkingumu pasinaudosime patys, bei  pasidalinsime su savo artimais kaimynais Lazdijų ir 
Alytaus  TAU bičiuliais. 
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