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Kartą gyveno berniukas, vardu Karolis.
Tėveliai jį švelniai šaukdavo Karoliuku.
Karoliukas buvo tikras smalsuolis – jam
labai patiko skaityti knygas, o užvis
labiausiai jam patiko istorijos apie
mūšius ir legendines asmenybes. Vieno
gimtadienio proga Karoliukas gavo knygą
apie didį Karolį – Joną Karolį Chodkevičių.
Mažylis, sužavėtas savo bendravardžio
nuotykiais, nebegalėjo atsitraukti nuo
knygos lapų. Jaukiai įsitaisęs savo
kambaryje, Karoliukas tarsi apsigyveno
knygoje – istorijos jį taip stebuklingai
įtraukė, jog smalsuolis berniukas magiškai
persikėlė į senų senovę. O joje...

Karoliukas galėdavo valandų
valandomis nagrinėti karo mūšių
scenas, schemas ir aprašymus. Patiko
jam ir žaisti su ginklais – Karoliuko tėčio
rūmuose jų netrūko. Karoliukas buvo
puikus raitelis – žirgu
galėdavo joti
ištisas valandas.

Karoliukas gimė šeimoje, kuri
turėjo dažnai keliauti, ypač jo tėtis.
Berniuko tėčiui priklausė daug daug
žemių. Tad jas mielai lankydavo ir
		
Karoliukas, kuris buvo
labai smalsus ir
viskuo
		
domėjosi.

Kartą keliaudamas su tėčiu Karoliukas pamatė Kretingos kaimelį.
Tik išvydęs Kretingą, Karoliukas iškart ją pamilo. Jam labai patiko lėtai
vinguriuojantys Akmenos upės vandenys, jos jaukūs slėniai ir geri, taikūs žmonės.
Karoliukas užlipo ant stataus Akmenos upės šlaito ir sušuko visu balsu:
„Aš čia įkursiu savo miestą!“
Matė Karoliukas, kad jo pamėgtam kaimeliui daug ko trūksta –
žmonės gyveno paprastuose mediniuose namukuose, buvo ir
		
vargstančių, kurie net savo kampelio neturėjo, nebuvo žmonėms kur 		
		
pasiskųsti dėl neteisybės, nebuvo ir bažnyčios, kurioje galėtų ramiai 		
		
pasimelsti. Tačiau šie trūkumai ir sunkumai Karoliuko nė kiek
neišgąsdino – jis buvo pasirengęs Kretingos kaimelį paversti
				klestinčiu miestu!
				
Ech, kad būtų žinojęs Karoliukas, kiek teks įveikti
				
kliūčių, kad jo svajonė išsipildytų...

Kai Karoliukas užaugo ir tapo Karoliu, jam teko išjoti į didelį
Kuoknesės mūšį ir ten kautis su priešais, kurie kėsinosi
į mylimą šalį. Šiame mūšyje Karolis davė pažadą – jei
ištrūks gyvas ir laimėjęs, pradės pirmuosius darbus
Kretingoje. Mūšis buvo sėkmingas, Karolis grįžo pavargęs,
tačiau laimingas. Ant to paties Akmenos upės skardžio, nuo
kurio sušuko apie miesto įkūrimą, jis įsakė pastatyti mažytę
bažnyčią. Į medinukę bažnyčią iškart ėmė rinktis žmonės. Juos čia
traukė vienuoliai pranciškonai, kuriuos Karolis pakvietė į Kretingą tam,
kad šie rūpintųsi žmonių gerove.
Vos tik pastačius bažnyčią, Karolio galvoje jau sukosi nauji planai Kretingai.
Deja, jo kelyje iškilo dar viena kliūtis. Šį kartą – gerokai didesnė ir pavojingesnė.
Karolis Salaspilyje turėjo susikauti su didžiule švedų armija. Jo laukė net
14 tūkstančių priešų. Karolis suprato – jei priešų nesustabdys, jie ateis
ir sunaikins mylimą Kretingą, šalį...

Savo kariams prieš mūšį Karolis kalbėjo: „Mes laimėsime,
tik būkime drąsūs ir vieningi. Viskas yra įmanoma, jei tik labai nori“.
Giliai širdyje Karolis žinojo – jei tik laimės, Kretingoje darbų imsis dar
greičiau, negu pirmą kartą.
Mintyse Karolis pakartojo svajonę grįžti į Kretingą gyvas ir drąsiai
šaukdamas, su didžiuliu ginklu leidosi į mūšį.
Baisus tai buvo mūšis, negyvas krito ne vienas karys
bei žirgas. Tačiau Karolis ir jo bendražygiai kovojo taip
drąsiai ir gudriai, kad priešai iš baimės bėgo
neatsigręždami.

Į Kretingą Karolis grįžo tikras didvyris – žmonės
pasitiko džiūgaudami, sveikindami, plodami. Šio
mūšio pergalė išgarsino jį visoje Europoje ir už jos
ribų. Karolį sveikino įtakingi užsienio šalių valdovai,
buvo audžiami Salaspilio mūšį vaizduojantys
gobelenai, kuriamos dainos, kurias ypač mėgo jo
kariai. Apie pergalę poetai kūrė eiles, dailininkai tapė
paveikslus.

Tačiau poilsis truko trumpai. Pasimėgavęs tyla ir ramybe,
Karolis kibo į darbus. Pirmiausia pasirūpino, kad gerus darbus darę vienuoliai
turėtų kur gyventi. Jiems Karolis pastatė gražų vienuolyną. Tam, kad žmonės
galėtų melstis, Karolis pastatė naujutėlę bažnyčią.
Kol vyko statybos, Karolis negaišo laiko – išrūpino Kretingos 		
kaimeliui miesto teises. Nuo tos akimirkos Kretinga tapo
patraukli visiems prekeiviams, amatininkams. Karolis mieste 		
		
pastatė rotušę – kad miestą valdytų
teisingi žmonės, kad veiktų teismas, o vaikus mokytų mokytojai.
Pastatė Karolis ir prieglaudą,
kad vargstantys turėtų stogą virš galvos bei maisto.

Ir suklestėjo Kretinga – visi čia norėjo prekiauti, pirkti,
gyventi. Karolis nusprendė – puikiai įgyvendinta
svajonė, tebūnie šio miesto vardas Karolštatas!
Tai reiškė Karolio miestas. Kažkada buvęs svajoklis
Karoliukas, per visus mūšius ir sunkumus tapęs didingu
Karoliu, Kretingai linkėjo ilgų gyvavimo šimtmečių ir
klestėjimo. Karolio svajonė tapo realybe – jo įkurtas
miestas tebegyvuoja iki šiol ir yra pavyzdys, jog svajoti
reikia drąsiai. Kai svajoji ir stengiesi, svajonės visada
išsipildo.

– Kelkis, mažyli, – švelniai pažadino mama.
Karoliukas pramerkė akis. Jo rankose gulėjo
užversta knyga. Už lango aušo rytas. Buvo
laikas keltis į mokyklą. Karoliukas žvaliai
pasirąžė. Šiąnakt sapne jis kariavo ir statė
miestus. Tad į mokyklą pašoko energingas
ir pasiryžęs stengtis dėl savųjų svajonių.
Taip, kaip darė jo didysis bendravardis Jonas
Karolis...
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