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Keliaudama vasaros dangumi vis aukščiau kyla saulutė, o žmones džiugina vis tirštesnė laukų
žaluma, vis ryškesniais gėlių žiedais mirguliuojančios pievos. Ateina trumpiausios metų naktys.
Tada švenčiama pati gražiausia iš visų vasaros švenčių - Joninės.
Joninės - tai yra gamtos
šventė, švenčiama gamtoje ir su gamta, tad visi salantiškiai, jų kaimynai ir svečiai maloniai
Salantų kultūros centro darbuotojų buvo pakviesti praleisti stebuklų kupiną Joninių vakarą kartu
nuostabiausios gamtos apsuptyje - Salantų parke. Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų
naktį paparčiai tik Jums pražysta stebuklingais žiedais. Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios
sveikatos, kuo didžiausios laimės linkime Jums Joninių proga", - taip varduvininkams linkėjo
šventės vedėjai Vitalija Valančiūtė ir Vidmantas Budrys, o šokių kolektyvo „Salanta“ šokėjos
visus tą vakarą šventėje buvusius Jonus, Jonukus, Janinas bei Janytes kvietė į sceną ir dabino
jų krūtines ąžuolo lapų vainikais. Susirinkusiems nuobodžiauti neleido Salantų kultūros centro
kapela (vadovas Evaldas Pučkorius), vokalinis ansamblis (vadovas Vaclovas Kaubrys), Salanų
folkloro ansamblis (vadovė Danutė Venckienė), folkloro ansamblis iš Laivių filialo (vadovė
Jurgita Palubinskaitė), Žvainių folkloro ansamblis (vadovė Aušra Dvarionienė), kaimynų iš
Mosėdžio folkloro ansamblis (vadovė Vita Pajarskienė) ir muzikantai, atlikę naujas pop dainas Antanas Valinskas ir Saulius Alonderis. Nusileidus sutemoms į Salanto upę buvo paleista kelios
dešimtys šviečiančių vainikelių, o padangę nušvietė Joninių laužo žiežirbos. Buvo tikima, kad jei
merginos ir vaikino vainikai plaukia greta, jie tais metais susituoks. Norintieji galėjo išbandyti
savo jėgas beieškant paparčio žiedo, o bandyti tikrai verta... nes kas tą žiedą atras, supras
paukščių ir gyvulių kalbą, supras viso pasaulio žmonių kalbas, žinos, kas ką galvoja ir kur yra
paslėpti turtai... Grįžę nuo Joninių laužo, šventės dalyviai turėjo progos stebėti įspūdingą ugnies
spektaklį. Ugnies fakyrų grupės iš Klaipėdos pasirodymas ne vienam kvapą užgniaužė - ant
aukštų kojūkų žingsniuodami jaunuoliai „spjaudė“ ugnimi, suko degančius strypus ir grandines.
O iki išnaktų paparčio žiedo ieškotojus linksmino du šaunūs vyrukai iš Mažeikių.
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