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Šiais metais aš išsikėliau probleminį klausimą: „Kaip atsirado Palangos Lurdas?“. 

Tokį klausimą pasirinkau todėl, kad kiekvieną vasarą leidžiu Palangoje, Lurdo grota yra man labai  

įdomi vieta, tad norėjau apie tai sužinoti daugiau. Norėjau sukurti kuo tikslesnį paties Lurdo 

maketą. Atlikdama projektą tikėjausi išmokti punktualiai, tiksliai ir nenukrypstant nuo klausimo 

rinkti informaciją, taip pat tikėjausi išmokti kurti tikrą, tikslų maketą. 

Rinkdama informaciją buvau išsikėlusi penkis klausimus: kas įkūrė Palangos Lurdą? 

Kada jis buvo įkurtas? Kur jis įkurtas? Iš ko pastatytas Palangos Lurdas? Kokia buvo (yra) Palangos 

Lurdo paskirtis? Sužinojau, kad grafų Tiškevičių (Felikso ir Antaninos) užsakymu 1898 metais 

Palangos Birutės parko šiauriniame šlaite Lurdą įrengė prancūzų meistras Bonomas (Bonhomme). 

Lurdas pastatytas iš sucementuotų riedulių, kurie buvo atvežti iš Kretingos, Pryšmončių, kai kurie 

paimti iš tuometinio senojo Palangos tilto. Dėl Lurde esančios Marijos kilmės visuose šaltiniuose 

nuomonės yra skirtingos. Yra teigiama, kad skulptūros autorius gali būti Bonomas, Tornas 

Valdsenas, kad skulptūra atvežta iš Prancūzijos, kad ji yra kilusi iš  Paryžiaus „MaisonRaffl“ 

dirbtuvių  ar iš Tulūzoje veikusių François-Dominique'oMonna dirbtuvių. Šaltiniuose apie Palangos 

Lurdo paskirtį taip pat yra įvairios informacijos. Manau, kad ji visa yra tiksli, bet manau, kad grafai 

Tiškevičiai Lurdą įrengė ne dėl to, kad jame vyktų įvairūs minėjimai, skaitymai ar spektakliai, bet 

norėdami stiprinti katalikybę, naikinti stereotipą, kad Birutės kalnas yra pagonių susibūrimo vieta. 

Informaciją rinkau internete, bibliotekose, bibliotekų archyvuose, asmeninėje mano namų 

bibliotekoje.  

Kaip ir minėjau, nusprendžiau kurti Palangos Lurdo grotos maketą. Iš pradžių 

susirinkau visas reikalingas priemones: medžių drožlių plokštę, audinį, statybinius klijus, statybinį 

karkasą, statybinį silikoną, granitą, bazaltą, metalo tvorelėms. Maketui taip pat reikėjo dviejų 

Marijos statulėlių, tačiau jų dar nebuvau nusipirkusi. Tada turėjau audinį pritvirtinti prie medžių 

drožlių plokštės, tai padariau be jokių problemų. Po to  reikėjo suformuoti statybinį karkasą. Tam 

naudojau plastikinį kibirėlį, apvilktą maišeliu, o kraštams panaudojau vienkartines maistines 

dėžutes, taip pat apvilktas maišeliu. Ketvirtą savaitę iš metalo gaminau tvoreles. Kad tai padaryčiau, 

vykau pas tėtį į darbą ir su prietaisu, vadinamu taškine, padariau tvoreles. Vėliau iš silikono ir 
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granito bei bazalto turėjau gaminti aukurą, tačiau nusprendžiau, kad ir techniškai, ir vizualiai aukurą 

ir patį Lurdą geriau formuoti ne su silikonu, o su statybinėmis putomis. Tada formavau patį Lurdą. 

Statybinį karkasą tepiau statybinėmis putomis ir lipdžiau granitą, bazaltą. Vėliau statybinį karkasą 

išėmiau. Darbui einant į pabaigą įkomponavau Marijos statulėles, o jau tada Palangos Lurdo grotos 

maketas buvo pristatytas į mokyklą. Lurdo pagrindas yra padarytas iš medžių drožlių plokštės, 

apvilktos audiniu, ant jo stovi iš granito suformuota Lurdo grota, šalia stovi trys metalinės tvorelės, 

viena Marijos statulėlė stovi šalia Lurdo, o kita pačiame Lurde specialiai suformuotoje įduboje.  

Apibendrinant, manau, kad projektinį darbą kūriau sėkmingai. Džiaugiuosi, kad 

puikiai sekėsi rinkti informaciją. Kuriant kūrybinį darbą pasisekė, kad Palangos Lurdas man yra 

labai žinoma ir pažįstama vieta, todėl nereikėjo kurti maketo, kai jis yra žinomas tik iš nuotraukų. 

Renkant informaciją pagrindinis sunkumas buvo tas, kad Palangos Lurdas yra geografiškai labai toli 

nuo Panevėžio. Taip pat išmokau preciziškai kurti tikslų ir tikrą maketą. Manau, tai man tikrai 

padės ir artimoje, ir tolimoje ateityje kuriant rimtus istorinius projektus. Manau, kad kitą kartą 

darant tokio tipo projektinį darbą nekeisčiau absoliučiai nieko.  


