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Gerb. „Paįstriečio“ skaitytojai,
Pagyvenę pristabdytame pasaulyje, pajutome, ką reiškia negalimi net mums 

įprasti dalykai. Mums visada atrodė, kad spėsime, kad vėliau... Tuščia mokykla, 
kultūros centras, bažnyčia. Liga viską atskyrė… Tokia realybė… Ilgas karantino 
laikotarpis namuose ir naršymas socialiniuose tinkluose turbūt  patraukė ne vieno 
akį prasmingais ir mūsų nūdieną atspindinčiais žodžiais, kurie labai tinka mūsų 
dvidešimt trečiojo laikraščio įžangai:

„Žmonija gavo ligą, kurios nusipelnė. Žmonės nustojo vertinti sveikatą, todėl 
gavo ligą, padedančią suprasti, jog sveikata rūpintis reikia. Žmonės nustojo vertinti 
gamtą, todėl gavo ligą, kuri leidžia tik minimaliai pabūti gamtoje, kad pajustume, ką 
ji reiškia. Mes užmiršome, kaip gyventi šeimoje ir liga uždarė mus namuose, kad ir 
vėl to išmoktume. Mes nustojome gerbti pagyvenusius žmones, todėl gavome ligą, kad 
prisimintume, kokie jie pažeidžiami, ir kad vėl pradėtume juos mylėti ir gerbti. Mes 
nustojome vertinti medicinos darbuotojus ir išgyvename tai, kas padeda suprasti, 
kaip gyvenime jie mums reikalingi. Mes nustojome gerbti mokytojus, todėl liga uždarė 
mokyklas, kad tėvai suprastų, kas yra mokslas ir vaikų lavinimas. Mes galvojome, 
kad galime viską nusipirkti, visur būti ir susitikti su kiekvienu, kada tik panorėjus. 

 Todėl gavome ligą, kad suvoktume, koks stebuklas yra susitikimai ir bendravimas, 
kokia laimė vaikščioti, kalbėtis, apkabinti ir mylėti. Mes laisvalaikį leidome 
supermarketuose, todėl liga mus uždarė, kad suprastume, jog laimės ir džiaugsmo 

už pinigus nenusipirksi. Nepaprastai daug laiko 
mes skyrėme savo išorei, lygindami save su kitais, 
todėl liga uždengė mūsų veidus kaukėmis tam, kad 
suprastume, jog visas grožis yra mūsų sielose. Mes 
galvojome, kad esame šios Žemės šeimininkai. O liga 
įrodė, kad kažkas mažas ir nematomas gali valdyti 
pasaulį. Ši liga daug ką iš mūsų atėmė, bet daug 
ir davė. Ji suteikė galimybę daug ko pasimokyti ir 
suvokti, kas gyvenime yra svarbiausia.

Būkime sveiki ir atminkime, kad kiekvienas 
įvykis turi prasmę, jei taip įvyko, vadinasi, taip ir 
turėjo būti. Galbūt suprasti priežastį kol kas sunku, 
tačiau po kurio laiko, atsisukę atgalios suprasime – 
kažko netekę atvėrėme kelius naujiems potyriams ir 
įvykiams savo gyvenime...“

Kaip ir kiekvienais metais, 
vasarai einant į pabaigą, Pa-

įstrio krašto žmonės renkasi 
į  tradicinę dar mūsų senelių ir 
prosenelių minėtą šventę – Šv. 
Onines.   Lietuviai nuo seno ją 
švenčia, kai baigiami sunkiausi 
vasaros darbai – užauga derlius, 
sunoksta javai.

Mūsų krašto žmonėms Šv. 
Oninės tebėra viena svarbiausių 
metų švenčių – tai galimybė su-
grįžti į tėviškę, prie šeimos išta-
kų, aplankyti gimtuosius namus, 
pabendrauti su seniai matytais 
bičiuliais. Linkiu kiekvienam iš 
jūsų apkabinti savo artimuosius, 
pabūti kartu mintimis, prisimini-
mais,  žodžiais ar maldomis. 

Drauge kurkime tradici-
jas, gražinkime ir puoselėkime 
savo kraštą, švęskime šventes, 
minėkime sukaktis, mokėkime 
džiaugtis.  Viskas, ką sukaupsime 
savo širdyse, paliksime vaikams, 
vaikaičiams, provaikaičiams...

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie prisideda prie Paįstrio 
krašto puoselėjimo, garsinimo, 
tradicijų kūrimo.  Jūs savo pa-
stangomis, kūrybiškumu spalvi-
nate laiką, auklėjate vaikus, da-
rote mūsų kraštą patrauklesnį, 
gyvenimą įdomesnį.

Nuoširdžiai – Lietuvos 
Respublikos Seimo narys,  Paįs-
trio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ 

prezidentas Petras Nevulis
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Paįstrio seniūnijoje, Gegužinės 
kaime, jaukioje sodyboje gyvenanti 
Genovaitė Valentonienė (Karanauskai-
tė) vasario 28-ąją atšventė 100 metų 
jubiliejinę sukaktį. Senolė prisiminė 
prabėgusius gyvenimo metus: „Buvo 
visko: ir ašarų, ir skausmo, ir neprite-
kliaus, ir džiaugsmo – bet, jei atėjome 
į šį svietą, turime gyventi dorai – kaip 
Dievo liepta“.

Prieš 75-eris metus iš Pasvalio 
rajono Levaniškio kaimo atitekėju-
sios moters likimas negailėjo. Būdama 
septyneriais metais jaunesnė už savo 
vyrą Petrą, sulaukusi 59-erių, tapo 
našle. „Petrui aš buvau trečioji 
sutuoktinė, jis man – pirmas“, – 
likimo vingiais dalijosi močiutė.

Senolė daug ašarų išliejo neteku-
si vaikų. Iš keturių liko gyva vieninte-
lė vyriausioji dukra Zita, su kuria iki 
šiol kartu leidžia dienas. „Džiugina 
užsukantys anūkai, nors jų tik du, 
bet proanūkiai – keturi“, – šypsosi 
šimtametė.

„Visi į mokslus išėjo, o aš tik 
keturias klases baigiau“,  – atsi-
duso močiutė. Sako labai norėjusi 
mokytis ir mokslai sekėsi, tačiau 
darbus dirbti reikėjo – nebuvo kada 
mokytis. „Levaniškyje mokykla 
buvo už kelių kilometrų, norint ją 
pasiekti artimesniu keliu, reikėjo 
Lėvens upę perbristi. Buvau aukšta 
ir tvirta, matyt, todėl manęs mo-
kytoja paprašė, kad jaunesniems 
padėčiau upę įveikti. Stropiai 
vykdžiau – imdavau ir kiekvieną 
mažesnį pernešdavau, o į namus 
grįždavau paskutinė ir visa šla-
pia“, –  su šypsena mokyklos laikų 
prisiminimais dalijosi senolė. 

Genovaitė Valentonienė, sulau-
kusi 26-erių metų atitekėjo į Paįstrio 
seniūnijoje esančio Gegužinės kaimo 
vienkiemį, čia pragyveno ilgus ir labai 
nelengvus metus. 

Kaip sunkiausius visų 100-to gy-

venimo metų momentus, pašnekovė 
įvardija giliai atmintyje įsirėžusius 
liūdnus prisiminimus ir nerimo ku-
pinas dienas iki karo, karo metus ir 
pokario sunkumus. 

„Turėjome 6 ha žemės, porą 
arklių jai apdirbti ir pilną gyvuliukų 
tvartą, kurie maitino mūsų šeimą. 

Kūrėsi kolūkiai, visus varė ten 
per prievartą – niekas neklausė, ar 
norime mes ten eiti, atėmė žemę, 
gyvulius ir nebebuvo kaip gyventi. 
Tuo metu laukiausi trečiojo vaiko, 
turėjau pasoginę „bričkelą“, užra-
kinau daržinėje, stojau kryžium ir 
pasakiau – neatiduosiu. Išsuko 
ranką – supratau, nepakovosiu“, 
– skaudančia širdimi prisiminimais 
dalijosi močiutė.

Kai šeimos galvai, tėvui, liepė 

rašyti narystės pareiškimą į kolūkį, 
padžioje ir jis prieštaravęs – sakęs: 
„Mano pareiškimas parašytas - Pa-
įstry ant kalnelio“.

Tokia buvo situacija – toliau pa-
sakojo  senolės dukra Zita. „Mama 
triūsė visą gyvenimą, darbo nebijojo, 
sunkiai dirbo savo ūkyje, vėliau ir ko-
lūkyje nuo aušros iki sutemos įvairius 
žemės ūkio darbus laukuose. Už sun-
kius darbadienius gaudavo apverktiną 
atlygį. Kad šeima stygiaus nejaustų, 
mama vakarais prie žibalinės lempos 
megzdavo, vieną kitą kojinių ar piršti-
nių porą parduodavo, taip prisidurda-
ma pragyvenimui“.

Dukra prisimena tėvus labai 
darbščius ir nagingus.  Namai spin-
dėjo švara, vaikai buvo aprengti ir 
apauti, išleisti į mokslus. Mama, kaip 

ir  kiekviena darbšti aukštaitė, valgyti 
gamino, sviestą mušė, rugius malė, 
duonos po šešis kepalus šeimynai 
kepdavo, kurią rankomis minkė. 

Po dienos darbų, vakarienės ir 
namų ruošos, sumigus vaikams, 
mama dar sėsdavo prie verpimo 
ratelio. Sunku būtų suskaičiuoti, 
kiek dešimčių porų kojinių ir pirš-
tinių jos rankos per gyvenimą nu-
mezgė.

Nors daug sunkių metų būta, 
močiutės dukra Zita sako, kad ir su-
laukus 100-o metų mamos sveikata 
nebloga, tik akys prastai mato, todėl 
megzti ji nebegali, bet labai mėgsta 
klausytis radijo, nepraleidžia sveiki-
nimų koncertų per televiziją, mėgsta 
žinių laidas pažiūrėti, orų pognozes 
visada išklauso. Dabar gera gyventi – 
draugiškai džiaugiasi mama su dukra 
ir prisimena, kad į jų sodybą tik 1968 
metų pavasarį elektrą įvedė. Per visą 
savo amžių senolė  maldomis ir tikė-
jimu gyveno, sako:  „Melstis elektros 
nereikia“.

Pasidomėjus, kokį maistą mėgsta 
valgyti šimtametė, jos dukra Zita 
sako: – „nelabai sveiką, mamai 
patinka riebiai ir saldžiai, tiesa, ji 
mielai geria įvairias žolynų arbatas, 
laikosi lietuviškų tradicijų – pas-
nikauja“. Paklausus, koks ilgaam-
žiškumo receptas 100-metė sako: 
„Mažiau verkti ir mažiau nervuotis, 
jei žinai, kad nieko neišverksi ir ki-
taip nebus“.

100-asis pavasaris 
su maldaknyge rankoje

Nuotraukos teksto autorės



DAIVA KIRŠGALVIENĖ

Paįstrio krašto kalendoriuje, kurį 
jau trisdešimt metų sudaro krašto-
tyrininkas Bronius Mažylis, prie visų 
reikšmingų datų randame vieną labai 
svarbų įrašą – 2020 m. balandžio 29 d. 
mokytojui Vytautui Vaičiūnui sukako 
90 metų. Tikriausiai nerastume nė vie-
no paįstriečio, kuris nepažįsta šio inte-
ligentiško, šilto, nuoširdaus žmogaus. 
Visą gyvenimą buvęs labai darbštus, 
kuklus ir ramus mokytojas išliko ir iki šių 
dienų. Paįstriečiai kitaip jo ir nevadina, 
tik pagarbiai ir su meile  – Mokytojas. 

Kiekvienam iš mūsų buvo labai 
svarbu turėti gerą mokytoją, kurį pri-
simintum visą gyvenimą, jį sektum, 
cituotum, jo pamokas prisimintum, 
norėtum būti į jį panašus. Nuo seno 
tėvai savo vaikus siųsdami mokytis 
ieškojo gerą vardą ir erudiciją turin-
čių pedagogų. Kartu su žiniomis mes 
iš mokytojo gauname daug daugiau. 
Mokytojas formuoja požiūrį į pasaulį, 
daro įtaką formuojantis gyvenimo ver-
tybėms, renkantis draugus, pomėgius, 
literatūrą kartais net profesinį kelią. O 
puikių mokytojų ne taip jau daug. 

L. Tolstojus: „Jei mokytojas ir dar-
bą myli, ir mokinius, jis puikus moky-
tojas“. Tokiu mokytoju mano gyvenime 
buvo ir yra paįstrietis Vytautas Vai-
čiūnas. Beveik prieš keturiasdešimt 
metų mano tėvams atsikėlus gyventi 
į Paįstrio bažnytkaimį pirmą kartą su 
mokytoju susipažinau tuometėje Paįs-
trio aštuonmetės mokyklos septintoje 
klasėje. Tą kartą atsidarius geografi-
jos klasės durims įėjo vyras gražiais 
baltais garbanotais plaukais, vilkintis 
kostiumu, šviesiais marškiniais ir 
pasipuošęs kaklaraiščiu. Jo pasisvei-
kinimas buvo ramus ir santūrus. Nors 
mane ir kitus mokinius mokytojas 
mokė gamtos, matematikos, geogra-
fijos, braižybos, kūno kultūros, bet 
atmintyje labiausiai įstrigo mano da-
lyvavimas fizikos olimpiadoje. 

Aš ir dabar tebesižaviu šiuo mo-
kytoju. Keturiasdešimt dvejus metus 
išdirbęs vienoje Paįstrio mokykloje, 
daugiau nei septyniasdešimt metų 
praleidęs Paįstrio kaime, sulaukęs 
garbingos 90 metų sukakties, jis ir 
šiandien aktyviai domisi kaimo ben-
druomenės gyvenimu, kultūros centro 
naujienomis ir renginiais. Dažnai pa-

grindinėje Paįstrio gatvėje gyvenantis 
mokytojas kalbina buvusius savo 
mokinius, negaili jiems gerų žodžių. 
Šviesesnio žmogaus nei mokytojas Vy-
tautas Vaičiūnas aš Paįstryje nepažįs-
tu. Kasmet Paįstrio krašto šventės „Iš 
visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“ metu 
įteikiama „Krašto šviesuolio“ nomina-
cija. 2017 metais Vytautas Vaičiūnas 
išrinktas metų šviesuoliu, kalbėdamas 
jaudinosi ir kuklinosi, ar tikrai yra ver-
tas tokios pagarbos: „Jaudinuosi, nes 
labai netikėta žinia, nors prieš renginį 
būtų įspėję, bent kalbą būčiau pasi-
ruošęs. Didžiulė staigmena, ir nežinau, 
ar esu vertas tokio įvertinimo“. Daugiau 
kaip keturis dešimtmečius atiduota 
darbui su vaikais. „Nebuvau labai 
griežtas, bet drausmės reikalavau. Man 
labai svarbu buvo, kad mokiniai ne tik 
įgytų žinių, bet ir būtų savo šalies patri-
otai, mylėtų savo kalbą, istoriją, žemę, 
kad didžiuotųsi esantys lietuviai“, – su-
sijaudinęs kalbėjo V. Vaičiūnas. 

Mokytoją prisimena ir gerbia daug 
jo mokinių. Bet dažniausiai lanko ir į 
klasės susitikimus kviečia tuometės 
Paįstrio vidurinės mokyklos 1989 
metų V laidos abiturientai. Pakalbinau 
dvi tos laidos abiturientes Dianą Bal-
čiauskaitę-Stakelienę ir Iloną Sivickai-
tę-Dobradziejienę. 

Ar pamenate pirmąjį susitikimą 
su mokytoju? Kada ir kaip tai įvyko? 
Koks prisiminimas išliko?

Ilona. Tai buvo mano pirmasis 
auklėtojas, perkopus ketvirtą klasę. 
Išliko šilti prisiminimai apie šį žmo-
gų. Visada nuoširdus, nuo jo sklido 
tėviškas dėmesys. Niekada neskirstė 
savo auklėtinių pagal mokslo rezultatų 
pasiekimus, pagal tėvų darbovietes ar 

jų finansinę padėtį. Visada galėdavai 
jo paklausti patarimo. 

Diana. Pirmas susitikimas 
1981 m. rugsėjo 1-ąją Paįstrio aš-
tuonmetėje mokykloje IV klasėje. 
Man, atvykusiai iš Šakiškių pradinės 
mokyklos, atrodė labai nepriimtina, kad 
auklėtojas bus vyras. Tais metais dar 
nelabai suvokiau, kas yra tas auklėtojas, 
kai kitų klasių auklėtojos buvo moterys...

Koks mokytojas buvo? Kokios 
jo, pedagogo ir žmogaus, savybės ir 
vertybės Jums įsiminė?

Ilona. Mokytojas buvo iš didžio-
sios raidės, atsidavęs savo srities 
specialistas.

Diana. Auklėtojas buvo ir geo-
grafijos mokytojas. Žemėlapis buvo 
pagrindinė jo mokymo priemonė, nes 
apkeliavome visą pasaulį skersai išil-
gai... Žemumos, platumos, pusiaujas 
ir t. t. Kol mes kartodavomės namų 
darbus prieš eidami prie lentos, dar 
spėdavo ir nusnausti. Auklėtojas mo-
kydavo mus ir augalus sodinti, ravėti, 
derlių nuimti. Vasarą tekdavo važiuoti 
su dviratuku ar pėsčiom eiti tų „ins-
pektų“ ravėti. Oi kaip tingėdavom, 
išsisukinėdavome... Labai ramaus 
būdo, tolerantiškas, mandagus, aukš-
to intelekto Žmogus.

Gal pamenate mokytojo posakį, 
moralą, credo ar dar ką nors pana-
šaus?

Ilona. Niekada neteko girdėti, kad 
auklėtojas kalbėtų su mumis pakeltu 
tonu. Nors mes jau buvome paaugliai, o 
posakis būdavo „klausykite, vaikučiai“. 
Tai rodo jo meilę ir dėmesį mokiniams. 

Ar buvo įdomios pamokos? Ką 
dėstė? Ir ko stengėsi išmokyti?

Ilona. Dėstė geografijos pamokas. 

Pamokos laiko neužtekdavo, kad pa-
pasakotų tos dienos temą. Savo pro-
fesiją labai mylėjo ir žinias stengėsi su 
kaupu perduoti mokiniams. 

Diana. Apie auklėtoją atsiliepiu tik 
kaip apie šviesią asmenybę. Pamačius 
iš tolo jo žilą galvą, leki su plačiausia 
šypsena pasisveikinti, pasidomėti, kaip 
sekasi Auklėtojui, kaip jo sveikata... 
Devynerius metus jis mus „auklėjo“ ir 
vedė į savarankišką gyvenimo kelią...

Kokį vaidmenį Jūsų gyvenime 
suvaidino šis pedagogas, kokią įta-
ką pajutote?

Ilona. Vaičiūnas dar mokė mus 
žemės ūkio darbų darže, gėlių sodi-
nimo. Aš iki šiol kambarines gėles į 
vazonus sodinu, kaip mokė auklė-
tojas. Ką į vazono apatinę dalį dėti, 
kokią žemę pilti, kaip pikiuoti gėles ir 
kita. Iki šiol namie auginu daug gėlių 
ir persodindama jas visada prisimenu 
auklėtojo patarimus. 

Ar prisimenate ir lankote mo-
kytoją?

Ilona. Iki šiol bendraujame su 
auklėtoju. Prisimename jo šventes, 
kviečiame į klasės susitikimus. Visuo-
se klasės susitikimuose dalyvauja ir 
mūsų auklėtojas. Net neįsivaizduoju 
susitikimo be auklėtojo. Jis prie kie-
kvieno prieis, paklaus, patars, kartu 
prisimename tuos laikus mokykloje. 

Diana. Auklėtoją lankome labai 
dažnai. Labai mūsų laukia. Niekada 
neatsisako vykti į bendraklasių susiti-
kimus, pabūti Garbės svečiu. 

Ko palinkėtumėte mokytojui 
90-mečio proga?

Ilona. Sveikatos. Kad dar ir toliau 
visi kartu tęstume klasės susitikimus. 
Ačiū už nuoširdumą, supratimą, pasa-
kytą gerą žodį, palaikymą. Ačiū, kad 
esate, kad sutikome Jus, ačiū už kartu 
praleistas akimirkas. Jaučiuosi lai-
minga, kad gyvenime teko sutikti tokį 
šaunų žmogų, šviesuolį.

Diana. Garbingo 90-mečio proga 
Auklėtojui linkiu stiprios sveikatos ir 
dar daug daug metų džiuginti mūsų 
širdis paprasčiausiu buvimu...

Sveikiname garbingos 90-mečio 
sukakties proga ir pasakojimą apie mo-
kytoją iš didžiosios raidės baigiame pa-
kartodami tai, ką yra pasakęs A. Einš-
teinas: „Vienintelis išmintingas būdas 
mokyti žmones – rodyti jiems pavyzdį“. 

Ačiū, Mokytojau Vytautai, už 
pavyzdį. 
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Mokytojas, mylėjęs darbą ir mokinius

Nuotrauka iš asmeninio archyvo



RŪTA MELEŠKIENĖ

Pokalbiui su Paįstrio Juozo Zikaro 
gimnazijos fizinio ugdymo mokytoju, 
sporto metodistu Vytautu Gutausku 
susitinkame tuščiame stadione. Tokia 
rami aplinka ir spengianti tyla mano 
pašnekovą nuteikia melancholiškai. 
Jis ir pats sako, kad nėra pratęs būti 
tokioje tyloje, – daug smagiau, kai sa-
lėje bumsi kamuoliai, stadione azar-
tiškai šaukia vaikai. Tačiau karantinas 
viską pakoregavo. Dabar labai liūdnas 
laikas, nors Vytautas sako, kad ir per 
karantiną jis kasdien ateina į sporto 
salę, stadioną. Tiesiog pasėdi, viską 
apgalvoja. Čia kyla visos įdėjos, ką 
galima dar padaryti, ką atnaujinti, kad 
tik sportuotų, kad tik visi sportuotų.

Paįstryje dirbantis trisdešimt 
trejus metus pedagogas neskaičiuoja 
savo darbo valandų: kada tik beatei-
tum į stadioną ar sporto salę, visada jį 
čia ir susitiksi. Dažnam gali pasirodyti, 
kad jis čia ir gyvena. Tai įrodo ir ne-
priekaištinga sporto salės bei stadiono 
tvarka, inventoriaus gausa. Gavęs ne 
vieną apdovanojimą už aktyvią spor-
tinę veiklą, už pasiekimus sporte Lie-
tuvoje ir už jos ribų, Vytautas kukliai 
prisistato tiesiog ,,fizruku“, mokytojas 
lengvai bendrauja, nestokoja humo-
ro, nors paklaustas apie asmeninius 
dalykus tampa konkretus, nedaugžo-
džiaujantis, bet atviras ir nuoširdus. 
Pokalbio metu ne kartą primena, kad 
nepatinka jam tie interviu ir mano už-
duodami klausimai. Jam labiau tinka, 
kai padaryti darbai kalba už save.

Sportas neatsiejama mano pa-
šnekovo gyvenimo dalis. Tai darbas, 
laisvalaikis, gyvenimo būdas. Spor-
tuoti jis įkvepia daugelį žmonių, o 
paklaustas, kokios sporto asmenybės 
įkvepia jį patį, greitai atšauna, kad 
turėjo gerą „fizruką“ Bronių Šiaulių 

internate, kuris buvo tikras draugas, 
mėgo žaisti tinklinį.

Dabar taip išpopuliarėjus sportui, 
asmeniniams treneriams, sporto klu-
bams, pasiteirauju, ar tikrai lietuviai taip 
pamėgo sportą. Bet Vytautas stebėda-
masis tokiu mano klausimu atsako irgi 
klausimu: „Ar taip jau labai čia išpo-
puliarėjo? Lyginant su kitomis šalimis. 
Žvaigždės gal labiau dėl mados sportuo-
ja, o galvojant apie Paįstrį, tai...“

Daug metų dirbantis pedagogu 
Vytautas pastebi ir tai, kad mokinių 
požiūris į sportą visiškai nekinta. Į 
varžybas visi nori važiuoti, diplomo 
irgi nori visi. Kiek pagalvojęs dar pri-
duria, kad išlepino vaikus už kiekvie-
nas varžybas, laimėjimus teikdamas 
medalius.

Panevėžio rajone ir už jo ribų mo-
kinių iškovotos taurės, medaliai, di-
plomai jau sunkiai betelpa gimnazijos 
lentynose, o ir pats mokytojas ne kartą 
skatintas daugybe įvairių apdovanoji-
mų už aktyvią sportinę veiklą, išrink-
tas Panevėžio rajono metų mokytoju.

Paklaustas, kokie laimėjimai 
gyvenime jam yra svarbiausi, ką jie 
reiškia,  pašnekovas kukliai atsako, 
kad nieko jie nereiškia, tai praeitis. 
Jam didžiausias įvertinimas, kai 
ateina buvęs mokinys aplankyti su 
švilpuku ar gėlyte rankoje. Ypač ma-
lonu sulaukti tų vaikų, kurie iš viso 
nesportavo. „Kur tempiau, kur spau-
džiau sportuoti, kur mačiau, kad gali, 
tai lyg ir normalu, kad prisimena, 
bet kaip gera, kai po daugelio metų 
ateina tas, kur, atrodo, ir dėmesio 
mažiau skyriau, kuriam netaikiau ge-
resnio kamuolio... Ne laimėjimai gy-
venime yra svarbiausi...“ – pasakoja 
pašnekovas.

Laisvalaikiu Vytautas mėgsta 
paskaityti įvairią literatūrą. Sako, kad 
nėra išrankus literatūros žanrams, 

kas kokią pasiūlo ar parekomenduo-
ja, ima ir skaito. Patinka ir istorinės 
knygos, ir detektyvai, ir apie politiką. 
Tačiau visas simpatijas atiduoda 
Juozo Erlicko kūrybai. Dažnai jį cituo-
ja, nepraleidžia šio rašytojo koncer-
tų, turi beveik visas jo knygas – jam 
patinka knygų autoriaus aštrios, tei-
singos, taiklios, kandžios, bet neįžei-
džiančios mintys. 

Įsibėgėjus pokalbiui savo pa-
šnekovo paklausiu apie dar vieną jo 
pomėgį – švilpukų kolekcionavimą. 
Apie tris šimtus surinktų, parsivežtų, 
padovanotų švilpukų. Bandau sužino-
ti, kokia šios kolekcijos prasmė, gal tai 
simbolizuoja salėje išlietą prakaitą, 
gal salėje praleistus metus? Tačiau 
pedagogas ramiai vienu žodžiu atšau-
na, kad tai tik žaidimas.

Pati buvusi V.Gutausko mokine, 
aš dažnai ir dabar klausiu jo patarimų 
vienokiais ar kitokiais gyvenimo klau-
simais, žinau, kad ir daudelis baigusių 
mokyklą mokinių jį taip pat prisimena 
kaip puikų specialistą, draugą, patarė-
ją. Pasiteirauju, kaip jam pavyksta iš-
laikyti tą gerą santykį su mokiniais, ko-
legomis. Mano pašnekovas nusišypso ir 
vėl trumpai atsako: „Nelendu į akis...“

O štai paklausus, kaip jaučiasi, 
kai  buvę mokiniai tampa kolegomis, 
bendražygiais, greitai ir nesvartęs 
pasako, kad labai džiaugiasi ir tuo 
didžiuojasi.

Fizinio ugdymo mokytojo, sporto 
metodisto, įvairių sporto šakų žinovo 
pabandau išklausti, kuri sporto šaka 
yra pati sudėtingiausia, o kuri pati 
kvailiausia. Tačiau jis, kaip pridera 

tikram profesionalui, pabrėžia, kad 
visos sporto šakos yra vienodo sudė-
tingumo. 

„Kas siekia rezultato, turi arti vi-
sur... Gal šachmatai sudėtingiausia, 
jei jau taip... Nežinau, nei kuri labiau 
patinka... Niekada nežiūriu šuolių su 
slidėmis nuo tramplyno. Nepatinka nei 
moterų boksas, nei štanga... Labiau-
siai per karantiną trūksta Anglijos  fut-
bolo čempionato. Oi, kaip žiūrėčiau… 
žinau visus žaidėjus...“

V.Gutauskas šiemet švenčia 
savo jubiliejų, šiame krašte gyve-
na trisdešimt trejus metus, myli jį, 
aktyviai dalyvauja Paįstrio bendruo-
menės gyvenime. Pasibaigus pokal-
biui vėl ilgesingai nužvelgia tuščią 
stadioną ir žaismingai pabarškina 
viso pokalbio metu rankoje laikytus 
sporto salės raktus. O atsisveikin-
damas priduria: „Greičiau baigtųsi 
tas karantinas ir vėl susirinktų no-
rintys pasportuoti... Ateikit… aš čia 
dirbu ,,fizruku“, salėje visų laukiu  
pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
trijų iki devynių...“
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Sportas - gyvenimo būdas

Rūtos Meleškienės nuotr.
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„Tėviškės niekas tikrai nepakeis, 
šventas man šitas kampelis...“, turbūt 
visi sutiksite, jog šie dainos žodžiai 
paliečia kiekvieno iš mūsų širdis, juk 
kiekvienam mūsų gimtasis kraštas yra 
labai svarbus. Tai pats gražiausias ir 
širdžiai mieliausias lopinėlis visame 
pasaulyje. Tai vieta, kurioje mes gims-
tame, augame ir patiriame nepakarto-
jamus įspūdžius. Gimtasis kraštas – 
namai, kurie palydi išeinant ir laukia 
grįžtant. Čia visų mūsų istorija, čia su-
silieja praeitis, dabartis ir ateitis. Todėl 
labai norėjau pakalbinti mums visiems 
gerai žinomą kraštietį, kraštiečių klubo 
prezidentą Petrą Nevulį. 

Meilė savo kraštui mus vienija, 
abu gimėme ir augome Baroniškių 
kaime, o interviu  tik patvirtino, ką 
jau ir taip gerai žinojau, jog jis, nors 
ir tapo seimo nariu, bet visada išliks 
mūsų kraštą mylintis ir puoselėjantis 
paprastas žmogus, gebantis strate-
giškai mąstyti ir nebijantis sunkių že-
mės ūkio darbų. Tad kviečiu Jus visus 
taip pat tuo įsitikinti. 

Gimėte ir užaugote Baroniškių 
kaime, kaip Jūsų akimis pasikeitė 
šis kaimas nuo tų laikų?

Baroniškių kaimas – mano 
gimtinė, tuo labai didžiuojuosi, nes 
dažnai  jame  lankydamasis matau, 
kaip jis gražėja. Sodybos, nors se-
nos, bet sutvarkytos ir prižiūrimos. 
Džiugina ir tai, kad kaime daug 
jaunimo, kuris čia kuriasi ir gražiai 
tvarkosi.

Kažkada Baroniškių kaimas 
kvepėjo braškėmis ir juodųjų ser-
bentų aromatu. Ar pasiilgstate tų 
laikų, kada daugybė uogautojų 

triūsdavo Jūsų uogynuose, kada rū-
pėdavo laiku nuimti derlių?

Ūkininkavimo pradžia buvo uogų 
auginimas, bet šiam saldžiam užsiė-
mimui nebuvo lemta ilgai gyventi, nes 
ši ūkininkavimo sritis reikalavo labai 
daug rankų darbo. Buvo rizikinga ir dėl 
ne visada palankių Lietuvos gamtinių 
sąlygų.

Jūs buvote pirmasis mano 
darbdavys, kurio dėka galėjau už-
sidirbti pirmuosius pinigėlius, o 
įdomu, koks buvo Jūsų pirmasis 
darbas, kada užsidirbote savo pir-
mąjį atlygį?

Pirmą kartą amžiną atilsį tėvelis 
arklą į rankas pabandyti davė, kai 
man buvo penkeri, o kadangi gyveno-
me kaime, tai ūkiškų darbų niekada 
netrūkdavo. Už gerus namų ūkio dar-
bus visada būdavome paskatinami, 
pamaloninami, gal todėl visus juos 
darydavau su dideliu noru ir jaunatviš-
ku entuziazmu. Oficialią pirmąją algą 
užsidirbau dirbdamas kolūkyje įvairius 
darbus, tada man buvo tik dešimt 
metų, bet jaučiausi suaugęs (juokia-
si).

Žinau, jog Jūsų gyvenimo moto: 
„Norint ką nors padaryti, reikia 
mažiau architektų ir daugiau mū-
rininkų“. O kokiai profesijai save 
priskirtumėte – architektams ar 
mūrininkams? Atsakymą pagrįskite.

Man likimas lėmė pabūti abiejose 
grandyse, todėl galiu ne tik strategiš-
kai mąstyti, bet ir pats daug darbų 
atlikti savo rankomis nebijodamas jų 
susitepti. 

Didžiausia žmogaus dorybe lai-
kote darbą, o kokios dar žmogaus 
vertybės Jums im-
ponuoja? 
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Tėviškės niekas tikrai nepakeis

BRANYS

Minėdami 1918-1920 metų kovų už Lietu-
vos Nepriklausomybę šimtmetį, baroniškiečiai su 
svečiais susirinko  prie buvusio tų kovų dalyvio 
Broniaus Gideikos sodybos. Čia, prie įvažiavimo 
į sodybos kiemą, žaliuoja ganėtinai stora, paties 
šeimininko pasodinta liepa. Ją, kaip ir pačią sody-
bą, gavęs žemės sklypą puoselėjo ir globojo buvęs 
savanoris. 

Ginti atgimusios Lietuvos valstybės nuo gre-
siančio pavojaus išsirengė daugelis pamiškių 
kaimų susipratusių, jaunuolių. Tuo keliu pasuko ir 
jutiškiečiai broliai Jonas ir Pranas Marmakai Jonas 
už narsą kovose su raudonarmiečiais buvo apdo-
vanotas I-mo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“. Taip 
pat apdovanojimus gavo gegužinietis Stasys Valen-
tonis, bei kaukiškietis Stasys Žaldokas. 

Pasibaigus kovoms, sustiprėjus valstybei, 
laisvės kovų savanoriai buvo apdovanoti Sava-
norių medaliais ir žemės skypais, kuriuose galė-
jo kurtis, auginti vaikus. Taip, dalijant Gegužinės 
dvaro ir Jutiškių palivarko valdas, žemės sklypus 
gavo ir savanoriai, kilę iš tolimesnių kraštų. Ju-
tiškių palivarko žeme buvo apdovanoti: Antanas 
Apanavičius, Stasys Valentonis, Stasys Žaldo-

kas, Vladas Vidugiris ir Morkevičius. Gegužinės 
dvaro žemių gavo Kostantas Valotka, Juozas Za-
vadskis, Mačiukas, Bronius Gideika bei Juozas 
Užkuraitis. 

Pagerbdami prieš šimtmetį vykusiose kovose 
dalyvavusius Baroniškių ir gretimų kaimų kovoto-
jus, minėjimo dalyviai, lydimi Paįstrio folkloro an-
samblio „Kultuvė“ dainų, į savanorio B. Gideikos 
išaugintą liepą, žaliuojančią „šalia kelio, tuo ku-
riuo jie išėjo“, įkėlė koplytėlę. Ši koplytėlė, kurioje 
šv. Marijos figūrėlė, laikanti ant kelių nukankintą 
savo Sūnų, skirta Nepriklausomybės kovų dalyvių 
iš šio nedidelio krašto atminimui. Tegu ji primena 
praeiviams, kad laisvė ir nepriklausomybė ne-
duodama veltui, už viską  reikia mokėti auka ir 
pasišventimu. 

Kadangi renginys vyko 2019 m. rugsėjo 22 die-
nos vakare, tai minėjimo dalyviai nuvyko ant ver-
telgų sudarkyto Baroniškių kalno – aukščiausios 
Paįstrio krašto pakilumos. Čia buvo pamimėta Bal-
tų vienybės diena. Užkūrus sąšaukos laužą sustoję 
ratu prisiminėme bendrą Baltų tautų pergalę prie 
Saulės, padainavome nepriklausomybės laikotar-
pio dainų, kylant į juodą nakties dangų kibirkštims 
klausimės skaitomų šiai tematikai skirtų posmų, 
pasidžiaugėme bendru buvimu.

Prisimenant 1918-1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorius

 Koplytėlė savanorių atminimui
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u 5 psl. Labai myliu 
savo kraštą, ger-

biu čia gyvenančius Lietuvos pa-
triotus, žaviuosi jų neišsenkančiu 
entuziazmu, sąžine, doru elgesiu ir 
pavyzdžiu.

Esate veiklus žmogus, turintis 
daug pareigų ir atsakomybių, kaip 
atsipalaiduojate nuo visų darbų?

Gamtoje randu atgaivą ir poilsį.  
Dažnai su šeima keliaujame po įvai-
riausius Lietuvos kampelius, nenu-
stoju žavėtis savo gimtuoju kraštu, jo 
grožiu. Dėkoju likimui, kad esu lietu-
vis, gyvenu Lietuvoje.

Kiek pamenu, kai vertėtės uo-
gininkyste bei žemdirbyste, visada 
viską darydavote kartu su savo 
šeima. O kaip dabar, kai esate po-
litikoje? Kaip į tai reaguoja šeimos 
nariai? 

Kol nebuvau tapęs Seimo nariu, 
ūkininkaudamas visą savo laiką ir 
jėgas skyriau ūkiui. Pastaraisiais me-
tais dirbdamas Seime atstovauju rin-
kėjams, jų interesams. Prieš kelerius 
metus rinkėjams daviau priesaiką ir 
dirbu sąžiningai. Šeima mane palaiko, 
skatina. Ypač esu dėkingas žmonai 
Lidai už jos toleranciją ir suprati-
mą. 

Esate politikas, kodėl priklau-
sote būtent Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungai? Kas lėmė tokį pa-
sirinkimą?

2003 buvau išrinktas į Panevėžio 
rajono savivaldybės tarybą. Tuo metu 
buvęs rajono meras Alfredas Pekeliū-
nas pasiūlė prisijungti prie LVŽS. Ma-
tydamas, kokie tai darbštūs, sąžiningi 
žmonės, sutikau.

Kaip atėjote iki seimo nario 
pareigų? Kaip tapote politiku, kas 
link to pastūmėjo?

Dalyvauti Seimo rinkimuose man 
pasiūlė Panevėžio rajono Lietuvos 
valstiečių žaliųjų sąjungos skyrius.

Kaip vertintumėte pirmuosius 
savo kaip seimo nario metus? Ko-
kius didžiausius sunkumus ir pri-
valumus išskirtumėte?

Pradėjus dirbti Seime, teko pri-
prasti prie neįprasto darbo režimo, 
specifikos. Daug dėmesio skiriu darbui 
su rinkėjais. Susitikimai, diskusijos, 
laiškai, atsakymai – mano kasdie-
nybė. Dažnai žmonės nori susitikti ir 

asmeniškai, prašo padėti spręsti įvai-
riausio pobūdžio problemas. Bėdos, 
kaip ir jų sprendimo būdai, labai 
įvairūs. Didžiausią džiaugsmą jaučiu 
tada, kada galiu padėti žmogui ir  atsi-
sveikinti su šypsena.

Seimo narys esate nuo 2016, ar 
planuojate ir toliau savo kelią sieti 
su politika?

Kalbėdamas apie ateinančius 
rinkimus, galiu pasakyti, kad speci-
aliai jiems nesiruošiu, tiesiog nuolat 
dirbu savo darbą. Manau, kad sąži-
ningas ir gerai atliktas  darbas – geriau-
sia rinkimų kampanija. Dalyvauda-
mas politinėje veikloje esu sukaupęs 
ilgametę patirtį, man šis veikla įdomi 
ir prasminga. Kadangi esu LVŽS 
Panevėžio rajono skyriaus narys, 
jeigu skyriaus nariai ir partijos ta-
ryba pritartų, tada galėčiau 2020 
metais kandidatuoti į Lietuvos 
Respublikos Seimo narius dar vie-
nai kadencijai. 

Ar šiandien turėtumėte kuo pra-
džiuginti savo rinkėjus?

Esu Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, atliekantis savo konstitucinę 
priedermę atstovauti Tautai (ne tik 
savo kraštui). Seime jau ketvirti metai, 
nebeesu naujokas, dalyvauju vykdant 
visas konstitucines Seimo funkcijas 

bei vykdau visus Seimo nario įgalio-
jimus.

Paskutiniai įstatymai ar jų pakei-
timai, kuriuos aš inicijavau, buvo mo-
kesčio už aplinkos teršimą įstatymo 
priedėlio pakeitimo įstatymo parengi-
mas ir pateikimas. Nustatyti mokesčių 
tarifai už aplinkos teršimą sąvartyne 
šalinamoms atliekoms.

Parengiau specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo priedo 
pakeitimo įstatymą, kuriame pakeis-
tos žuvų perdirbimo ir konservavimo 
sąlygos, ypač aktualios pajūrio gy-
ventojams.

Neseniai svarstytas ir priimtas 
Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 
pakeitimo įstatymas, kuriame supa-
prastintos sąlygos naudojant žemės 
gelmių išteklius. 

Kiekvienam parengtam doku-
mentui labai svarbu, kad būtų gautas 
pritarimas komitetuose, jiems nepri-
tarus dažniausia siūlymas atmeta-
mas.

Paminėjau tik kelis  pastarųjų 
mėnesių savo darbus, jų būtų galima 
išvardinti dar labai daug. Stengiuosi, 
kad Lietuvoje gyventi būtų paprasčiau, 
lengviau.

Mūsų visuomenė labai nepatikli, 
ir daug žmonių nelabai pasitiki politi-

kais. Ką galėtumėte pasakyti, kad jų 
nuomonė  pasikeistų.

Nuomonių yra įvairių, dažnai 
neigiamą nuomonę formuoja ir žinias-
klaida. Gyventojams siūlyčiau daugiau 
domėtis patiems, dažniau bendrauti 
su jų išrinktais politikais. Labai džiau-
giuosi, kada su manimi susitinka gy-
ventojai ne tik prispaudus bėdoms, bet 
ir su pasiūlymais, pastabomis, patari-
mais. Man kiekvieno rinkėjo nuomonė 
svarbi ir reikšminga.

Pabaikite sakinį: „Būti Seimo 
nariu – tai pirmiausia...“

Didžiulė atsakomybė prieš Lietu-
vos žmones ir nuolatinis darbas bei 
siekis, kad Lietuvos žmonėms čia būtų 
gera gyventi.

Esate Paįstrio kraštiečių klubo 
„Ąžuolas“ prezidentas, ką Jums tai 
reiškia?

Labai myliu savo kraštą, todėl 
sulaukęs siūlymo tapti Paįstrio krašto 
klubo „Ąžuolas“ prezidentu – neatsi-
sakiau, buvau išrinktas. Man svarbu, 
kad mūsų kraštas būtų matomas ir 
žinomas Lietuvoje ir ne tik, man svarbi 
mūsų krašto praeitis, istorija, ateitis. 
Svarbu, kokį jį paliksime savo vaikams 
ir anūkams…

Šiemet atšventėte 55-ąjį jubi-
liejų. Per šiuos gyvenimo metus pa-
darėte tikrai labai daug, o ką esate 
numatęs ateityje?

Jeigu būčiau išrinktas į Lietuvos 
Respublikos Seimą, toliau sąžiningai 
ir atsakingai dirbčiau Lietuvos žmo-
nių labui, o jei į Seimą nepatekčiau, 
grįžčiau prie savo verslo – ūkio dar-
bų. Nežadu atsisakyti visuomeninės 
veiklos, ji man svarbi, prasminga. Per 
eilę metų sukauptą patirtį, tikiuosi, ir 
toliau galėsiu naudoti įvairiose gyveni-
mo srityse. Jaučiu atsakomybę už tai, 
ką paliksime ateinančioms kartoms, 
kokioje šalyje gyvens mūsų vaikai ir 
anūkai.

Ko galėtumėte palinkėti savo 
kraštiečiams ir ne tik?

Mūsų krašto žmonėms noriu pa-
linkėti sveikatos, sutarimo ir sėkmės 
visuose darbuose.  Kad niekada ne-
trūktų minčių, idėjų, kūrybiškumo ir 
noro viską įgyvendinti. Mylėkime ir 
puoselėkime savo kraštą, gerbkime 
vienas kitą, branginkime savo na-
mus – Lietuvą.

Tėviškės niekas tikrai nepakeis

Nuotraukos iš asmeninio archyvo



ONA STRIŠKIENĖ,
žygeivė, Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narė

Gegužės 7 d. (spaudos atgavimo 
dieną) Baroniškių kaime į seną liepą, 
užaugusią Kasparo Nevulio sodybvie-
tėje buvo įkelta medinė koplytėlė. Šiai 
koplytėlei Šv. M. Mariją išdrožė tauto-
dailininkas Stanislovas Buziliauskas 
iš Paliukų kaimo. Pačią koplytėlę 
meniškais ornamentais, dekoratyviu 
metaliniu stogeliu ir kryžiumi papuo-
šė Viktoras Mažylis kartu su broliu 
tautodailininku Bronislovu Mažyliu. 
Ši originali koplytėlė paskirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui, ant 
jos yra datos – 1918-2018.

Prisiminimais apie prosenelį 
K. Nevulį, buvusią didelę jo sody-
bą pasidalino jo proanūkis Jonas 
Nevulis, dabar gyvenantis Panevė-
žyje. Apie kanauninką Juozą Tumą-
Vaižgantą, kurio 150 gimimo metines 
šiemet švenčiame, jo rūpestį Lietuvos 
reikalais, spaudos atgavimu kalbėjo 

kraštotyrininkė Ona Striškienė. 
Apie tą pačią dieną Niurkonių 

kaime ant 10 metrų aukščio bokšto 
užkeltą Vytį kalbėjo pagrindinis šios 
idėjos įgyvendintojas Algimantas Sta-
lilionis, gyvenantis Pakaušių kaime. 
Apie patį Vytį, jo sukūrimą kalbėjo 
skulptorius Kęstutis Musteikis. Va-
žiuodami po Vyties užkėlimo ir tvirti-
nimo darbų Pakaušių kaime bendra-
minčiai prie telšiečių Baltijos keliui 
1989 m. pastatyto atminimo akmens 
pasodino ąžuolą, kuriame įskiepyta 
senųjų Lietuvos ąžuolų gija. Ąžuolas 
buvo parvežtas iš Tautos ir šeimų 
šventės „Baltijos keliui – 30“, vyku-
sios Rumšiškėse.

Rugsėjo 22 d pavakare į liepą, 
kuri auga šalia vieškelio Gegužinė-Ju-
tiškiai ties buvusiu Broniaus Gadeikos 
šeimos namu buvo įkelta baroniškie-
čių brolių Bronislovo ir Viktoro kūrybos 
koplytėlė. Pietą ir įrašą „1919-1920 
savanoriams. 2019“ išdrožė „Tarnau-
kite Lietuvai“ medaliu apdovanotas 
tautodailininkas, istorikas B. Mažylis. 

Koplytėlę ornamentais papuošė, sto-
gelį ir kryžių pridėjo V. Mažylis. Liepon 
koplytėlę įkelti padėjo Viktoro sūnus 
Vygantas Mažylis.

Įkėlus koplytėlę apie savanorių 
kovas  kalbėjo B. Mažylis. Jam teko 
pažinoti buvusį šio kaimo gyventoją 
savanorį Bronių Gadeiką. B. Gadeika 
(1896-1964) buvo kilęs iš Linkuvos, 
Baroniškių kaime gavęs žemės kaip sa-
vanoris. Apie vyrų stojimo į savanorius 
motyvus kalbėjo istorikas žygeivis Algi-
mantas Stalilionis. Prisiminimais apie 
B. Gadeikos paskutiniuosius gyvenimo 
metus pasidalino netoliese gyvenusi ir 
dabar gyvenanti Janina Deveikytė-Juzė-
nienė. Apie savo senelius savanorius, 
gyvenusius Radviliškio rajone kalbėjo 
panevėžietė šaulė Lina Blužaitė. Jai 
kraštotyrininkė žygeivė Ona Jankevičiū-
tė-Striškienė padovanojo savo knygą 
„Po grūdą atminties aruodan“, kurioje 
aprašomi Paįstrio apylinkių savano-
riai, partizanai, žygeiviška veikla. Eiles 
skaitė žygeivis skaitovas panevėžietis 
Juozas Braidokas. Kartu su Paįstrio fol-
kloro ansamblio „Kultuvė“ nariais visi 
padainavo keletą dainų.

Po to Baltų Vienybės dienos švęs-
ti nuvykome ant kalvos, vadinamos 
Baroniškių kalnu. Jis pažymėtas me-
diniu B. Mažylio stogastulpiu, kuriame 
liudijama, jog yra 58,3 metrai aukščio 
virš jūros lygio. Čia gražų laužą buvo 
sukrovę Baroniškių kaimo gyventojai 
Laima ir Vygandas Mažyliai. Jau buvo 
sutemę 19 val. uždegėme Vienybės 
laužą. Sustoję ratu pasidalinome duo-
na ir palinkėjimais kaimynams ir pa-
sauliui. Arbatą gėrėme, bendrai vaka-
rieniavome apžiūrėję senąją sodybą, 
senovinius eksponatus, stogastulpius 
B. Mažylio sodyboje. 
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Keliama koplytėlė į K.Nevulio liepą

Po koplytėlės įkėlimo prie B.Gadeikos buvusio namo

Prasmingi susibūrimai 
Baroniškių kaime
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Čiolnikas
JURGITA VAREIKAITĖ –
STRIPEIKIENĖ,
ekspedicijos dalyvė

1988 metų birželio mėnesį grupė 
Paįstrio vidurinės mokyklos mokinių, 
vadovaujami lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytojos Danutės Melaikienės, 
vykdė mini ekspediciją po Paįstrio 
apylinkių kaimus ir užrašė garbingo 
amžiaus žmonių atsiminimus apie 
priežastis, lėmusias Paįstrio bažny-
čios statybas 1910 metais, ir apie ku-
nigo Jurgio Tilvyčio – Žalvarnio veiklą. 
Surinktoje medžiagoje dažnai yra mi-
nimas legendomis apipintas kalnelis 
Paįstryje – Čiolnikas.

„Seniau Paįstryje stovėjo toks kal-
nelis, apaugęs medžiais, visų vadina-
mas Čiolniku. Jame Belazaro dvaro ponai 
buvo pasistatę koplyčią, kurioje kiekvie-
ną sekmadienį pakviestas kunigas lai-
kydavo mišias. Nuo Čiolniko iki dvaro 
ėjo medžių alėja, ja ponai važiuodavo į 
koplyčią. Koplyčios rūsyje Belazarų šei-
ma laidodavosi. Vėliau dvarą nupirko 
Garuckas. Jis jau nebesimeldė Čiolniko 
koplyčioje, todėl kalnelis tapo apleistas. 
Jame dažnai vykdavo šventės: sporto, 
bažnytinės (angelaičių). Sovietiniais me-
tais Čiolniką sulygino su žeme.

Čiolnike vaidendavosi. Tikrai 
žinau, nes pati esu mačiusi. Jeigu 
tekdavo kada nors eiti pro jį naktį, 
tai vis skubindavau pralėkti greičiau. 
Kelis kartus mačiau kažkokias baltas 
panas su skraistėm, girdėjau rėkiant, 
spiegiant. Kitokių vaidinuoklių neteko 
sutikti. Žmonės kalbėjo, kad po Čiolni-
ką žvakelės naktimis vaikšto.

Seniau gi ir tų vaiduoklių daug 
buvo. Man mano mama pasakojo 
tokį nutikimą. Jai buvo gal šešiolika 
metų. Kaimynai, išvažiuodami visai 
nakčiai į svečius, paprašė pasaugoti ir 
permiegoti su jų mažu vaiku. Jų gry-
čia buvo dviejų galų. Mamą paguldė 
tame gale, kuriame jie negyveno, ten 
guldė tik svečius. Naktį po tą kambarį 
pradėjo kažkas vaikščioti traukė nuo 
mamos apklotą, ėmė iš lovytės vaiką 
ir vėl jį padėjo. Mama nieko nelauku-
si pasiėmė vaikutį ir išbėgo miegoti į 
klėtį. Kaimynų name, kur ji miegojo, 
tikrai vaidenosi: ten po pamatu buvo 
palaidotas nekrikštytas vaikas ir tame 
kambary buvo pasiko-
ręs žmogus. 



STASĖ MIKELIŪNIENĖ

Atrodo, taip neseniai buvo iš-
kilmingai  paminėtas Paįstrio švč. 
Mergelės Marijos globos bažnyčios 
šimtmečio jubiliejus, o jau praėjo de-
šimt metų.  Bažnyčia tebėra tokia pat 
artima,  kviečianti, laukianti tikinčiųjų, 
tebesauganti antrą šimtmetį pradėju-
sią istoriją.

Koks tada buvo atkampus Pa-
įstrio miestelis, kai 1908  metais  į jį 

atvyko Tauragnuose (Utenos r.) gimęs  
pirmasis  parapijos klebonas, poetas  
Jurgis Tilvytis-Žalvarnis.  Jis pasiryžo 
Paįstryje pastatydinti bažnyčią, kad 
žmonėse sustiprintų katalikų tikėjimą, 
įneštų dvasios ir mokslo  šviesos. Jau-
nas, aktyvus kunigas telkė tikinčiuo-
sius,  ieškojo medžiagų, rinko aukas 
ir 1910 metais įvyko Bažnyčios, titu-
luotos švč. Mergelės Marijos globos 
vardu,  šventinimas. Tuo pačiu metu 
prieš bažnyčią duris atvėrė nauja, 

baltomis langinėmis klebonija ir neto-
liese raudonų plytų mokykla. Klebonas 
nepaprastai buvo susirūpinęs liaudies 
švietimu, vaikų mokymu. 

Po ketverių metų prasidėjo Pirmasis 
pasaulinis karas. Tuo sunkiu metu  kuni-
gas Jurgis liko su parapijiečiais, globojo 
ir saugojo nuo karo pavojų savo parapi-
jiečius bei bendraminčius, apsistojusius 
Paįstryje.  Po aštuonerių  metų veiklaus 
buvimo Jurgį Tilvytį-Žalvarnį iškėlė į 
Šėtos  (Kėdainių r.) parapiją. Kaip prisi-
minimą  Paįstriui paliko sukurtą poemą 
„Paįstriečiai“  apie Bažnyčios statybą 
ir statytojus,  giedamas poeto sukurtas 
giesmes, Paįstrio krašto žmones.

Bėgo laikas, keitėsi Bažnyčios 
klebonai, vargonininkai ir parapijie-
čiai.  Vargonininkaujant kompozitoriui 
Juozapui Gudavičiui ypač suaktyvėjo  
Bažnyčios  ir tikinčiųjų veikla. 

Garsėjo Bažnyčios choras, gimė 
pučiamųjų instrumentų orkestras, tuo 
metu  jau daugiau kaip dešimt metų 
klebonavo šiuose kraštuose gimęs 
kunigas Stanislovas Dailidonis, atkel-
tas iš Vyžuonų (Utenos r.). Jam  teko 
darbuotis gražiais Nepriklausomybės, 
sunkiais Antrojo pasaulinio karo metais 
ir skaudžiu pokariu.  Karo metais Baž-
nyčia   liko be varpo,  kuris kaip ir kitus 
bažnyčių varpus, naciai buvo numatę 
perlieti į šovinius. Bet uolūs Paįstrio 
katalikai išgelbėjo varpą, ir  jis tebetar-
nauja iki šių dienų. Tik antrasis, perski-
lęs varpas, seniai nutilęs... Mirė klebo-
nas Stanislovas Dailidonis 1946-siais, 
palaužtas ne tiek ligos, kiek sukrėstas 
Lietuvos laisvės praradimo.

 Sunku rasti tokią parapiją, kuriai 
klebonas vadovautų, rūpintųsi ja 50 
metų.  Po šventimų penkerius metus 
kunigavęs Kupiškyje, Paįstrio krašto 

sūnus, Paįstrio mokyklos mokinys, 
Pranciškus Benediktas Tamulionis,  
1970 metais perkeltas į Paįstrį, 2020 
metais švęs Paįstryje kunigavimo 
penkiasdešimtmetį. Parapijiečiai gerai 
pažįsta savo kleboną, nori bendrauti, 
pasiguosti, pasitarti, paprašyti patar-
navimų. Klebonas žino visus keliukus 
pas  parapijiečius, lanko juos ne kartą 
per metus, meldžiasi už savo žmones, 
vaikus ruošia šventiems Sakramen-
tams. Iškilmingai švenčiami Šv. Onos 
ir Tituliniai  atlaidai, ypač įsimintinas  
Bažnyčios šimtmečio pagerbimas. Ap-
eigose dalyvavo vyskupas Jonas Kau-
neckas. Klebonui Pranciškui suteiktas 
garbingas Garbės Kanauninko titulas 
ir rajono savivaldybė jį  išrinko  Pane-
vėžio rajono Garbės piliečiu.

Paįstriečiai dėkoja, džiaugiasi 
klebono pastangomis atnaujinta Baž-
nyčia ir restauruota špitole, po re-
konstrukcijos tapusia šarvojimo sale.  
Dar laukia suskilusio Šv. Pranciškaus   
Ksavero vardą turinčio varpo  ir degė-
siais virtusios Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio  
statytos mokyklos  gelbėjimo darbai. 

Bažnyčia tarnauja žmonėms. Joje 
tikintieji meldžia Dievo gailestingumo, 
vilties sveikatos, ramybės sau ir para-
pijos Ganytojui. Ji  visų viltis, sielų gel-
bėtoja ir ramintoja, niekada nesens-
tanti, nesvarbu, kad mūsų Bažnyčiai 
jau 110 metų. 
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BAŽNYČIA  NESENSTA

Paskui mama pa-
pasakojo kaimynams 

apie tą vaidinuoklį. Jie atsivežė ku-
nigą, kuris pašventino namus. Tada 
vaidentis nustojo. Aš nežinau, gal tie 
vaidinuokliai pasirodydavo ir iš bai-
mės...“ Papasakojo Ona Mamins-
kaitė-Stankūnienė (g. 1909, gyvenusi 
Gegužinės kaime).

„Pats tų vaidinuoklių nesu 
matęs, bet žmonės pasakodavo, 
kad Čiolnike žvakelės vaikšto, kad 

rėkauja kažkas. Aš dar vaikas bu-
vau, kai mus, vaikus, toks seniukas 
Mikulskis susisodindavo kur nors 
ir pradėdavo baisenybes pasako-
ti. Mes kartais net kojas ant suolo 
susikeldavom, nes bijojom, kad kas 
negriebtų iš pasuolės. Vienąkart tas 
Mikulskis papasakojo, kad jis matė, 
kaip keliu nuo dvaro atvažiavo ka-
rietėlė su arkliais. Prie Čiolniko buvo 
tokia sodželka, tai ta karietėlė pri-
važiavo prie jos, arkliai sužvengė ir 
viskas pranyko vandeny.

Kai aš ėjau į Paįstrio mokyklą, tai 
mes, bernagaliai, Čiolniko koplyčioj 

už altorėlio laikydavom taboką ir at-
eidavom parūkyti.“ Papasakojo Jonas 
Stankūnas (g. 1907, gyvenęs Geguži-
nės kaime).

„Po Čiolniką dvasios vaikščiodavo 
ir žvakutės. Dėl to visi bijodavo naktį 
pro tą kalnelį vaikščioti. Aš atsimenu, 
kaip vieną kartą Čiolnike vyko angelai-
čių šventė. Jonas Sabaliauskas, dvaro 
savininkas, pradavinėjo bandeles, bet 
jų žmonės neišpirko. Iš Panevėžio at-
važiavusi mergaitė per pakabintą vielą 
ėjo. Ot gražu buvo!“ Papasakojo Pau-
lina Bajoriūnaitė (g. 1920, gyvenusi 
Paįstrio kaime).

Šiandien Čiolniko nebėra, kaip ir 
šių citatų autorių... Jie ilsisi Paįstrio 
kapinėse, tame pačiame žemės plote, 
iš kurio buvo kertami medžiai bažny-
čios statybai.

Čiolnikas buvo maždaug toje 
vietoje, kur dabar šalia Paįstrio 
Juozo Zikaro gimnazijos yra van-
dens bokštas. Gali būti, kad tame 
kalnelyje stovėjo ne tik dvarininko 
Belazaro šeimos koplyčia, bet ir 
bitynas – pčiolnikas. Slaviškos kil-
mės žodį vietiniai žmonės pritaikė 
patogesniam tarimui ir pavertė vie-
tovardžiu.

Čiolnikas



BRANYS

Prieš gerą pusę tūkstančio metų 
Upytės pavieto (dabar sakytume 
apskrities) šiaurinės žemės priklausė 
Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui. Jis, 
o tiksliau jo raštinės tvarkytojai, atski-
rus žemių plotus su jau įsteigtais dva-
rais ir baudžiauninkais išnuomodavo 
arba už paskolintus pinigus duodavo 
valdyti ir atsirinkti lėšas įvairiems 
turtingiems didikams. O šie dažnai dar 
išnuomodavo kitiems ponams. 

Tad nieko nuostabaus, kad pirmas 
Paįstrio dvaro paminėjimas randamas 
1484 m. spalio 28 d. Rodų (Panevė-
žio raj.) dvarininkų Vizgirdaičių testa-
mente. Jame nurodoma, kad statomai 
Krekenavos bažnyčiai jie skiria Rodų, 
Kiršių ir Paįstrio  dvarų dešimtines.  

Po šimto metų jau kitas didikas, 
Upytės seniūnas Jonas Zareckis, kuris 
valdė Paįstrio ir Zariečių (gal Užupės?) 
dvarus, už 8000 kapų grašių paskolą 
žemes įkeitė Zenonui Zareckikiui. Ta 
proga prieš 435 metus buvo atlikta 
šių dvarų inventorizacija. Iš 1585 m. 
gegužės 7-8 d. surašyto akto galime 
sužinoti kaip atrodė ir kokius turtus 
valdė Paįstrio dvaras. 

Tada dvare buvo didelis pušinių 
rąstų gyvenamas namas su seklyčia ir 
valgomuoju, apstatytu mediniais kai-
miškais baldais. Dar buvo kita sekly-
čia ir kamarėlė su stikliniais langais. 
Namo 170 kapų grašių. Po namu dide-
lis mūrinis rūsys su langu. Jame alui 
virti katilas, 10 statinių alui, keli kubilai 
kopūstams. Namas apkaltas lentomis. 
Prie tvenkinio stovėjo dvi klėtys ir ma-
žas namelis. Dvare dar buvo arkliams 
tvartas su trimis svirnais (skirta mė-
sai ir javams); prie Įstro stovėjo pirtis 
su seklyčia ir bravoru. Šie pastatai 
įvertinti 180 kapų grašių. Dvaro klo-
jimas buvo 30X3 sieksnių (60X6 m.), 
su jaujomis, šiaudų stogu. Jis drauge 
su javais įvertintas 290 kapų grašių. 
Dar buvo tvenkinys ir 4 tvenkinėliai, 
sodas su skiepytomis obelimis. Stovė-
jo kumetynas, pirtis darbininkams, dvi 
klėtys. Dvare buvo laikoma: 4 arkliai, 
30 melžiamų karvių, 24 ariami jaučiai, 
prieauglio–78, avių–160, kiaulių–74, 
naminių paukščių. Buvo pasėjama 
140 statinių rugių (statinė=50 litrų), 
20 statinių miežių, 4 statines žirnių, 8 
statinės kviečių, 16 statinių avižų, 6 
statinės grikių ir kt. javų.  

18 amž. šiauriau Panevėžio buvo 
sudaryta Šeduvos seniūnija, užėmusi 
didelę teritoriją. Ją 1775 m. Lietu-
vos–Lenkijos Seimas atidavė amžinon 
nuosavybėn Lenkijos didikui, karaliaus 
Stanislovo Augusto Poniatovskio bro-
liui Kazimierui Poniatovskiui. O šis 
1779 m. rugsėjo 9 dieną turtą dovano-
jo savo sūnui, Lenkijos generolui leite-
nantui Stanislovui Poniatovskiui, kuris 
buvo ir Lietuvos DK iždo valdytojas. 

Apie tą laiką pradėtas kurti ir 
Niurkonių dvaras. Jam priklausė: 
Jaciūnai, Kriaučiūnai, Niurkoniai, 
Pakaušiai, Pūkiai, Sereikoniai, Smil-
geliai, Stanioniai, Ližai, Vanagiškai, 
Petriškiai, Paįstrys, Skaistgiriai. Taip 
Paįstrio dvaras  tapo didžiulio priva-
taus Niurkonių dvaro dalimi.

Šiam dvarui priklausę kaimai ir 
patys Niurkoniai žinomi nuo 16 amž., 
tiktai kai kurių pavadinimai pasikeitę. 
Pav. Pakaušiai dar 17 ir 18 amž. vadi-
nosi Dičiūnais, Pūkiai – Rezgais, Kriau-
čiūnai Patetupiu, Stanioniai – Popiše...

Po Lietuvos prijungimo 1795 m. 
prie Rusijos generolas Stanislovas 
Poniatovskis savo Šeduvos seniūniją, 
pavadintą grafyste, išpardavė atskirais 
gabalais: Šeduvos dvarą – Teodorui 
van der Roppui, Klovainių – Bene-
diktui Karpiui. Kas Nupirko Niurkonių 
dvarą neaišku. Žinoma, kad nuo 19 a. 
pradžios minimos Giedraičių ir Vavžec-
kių pavardės.

Juozapas Vavžeckis, susituokęs 
su kunigaikštyte Kunigunda Giedraity-
te, 1810 m. gruodžio 26 d. Pumpėnų 
bažnyčioje pakrikštijo sūnų Tadą-
Ignacijų. Jis daugiau neminimas. Gal 
mažas mirė? Taip ši, vedybų sujungta, 
dviejų kilmingų giminių šeima įsikūrė 
Niurkonyse? 

Vavžeckiai kilę iš Meikštų dvaro 
(dabar Ignalinos raj.). Žinome, kad Ro-
lios herbo didikas Aleksandras-Tadas 
Vavžeckis, turėjęs Brėslaujos (dabar 
Baltarusija) pavieto (apskrities) sta-
lininko ir vaiskio titulus, su žmona 
Barbora Tyzenhauzaite turėjo penkis 
vaikus. Broliai Tomas ir Juozapas tapo 
generolais, o Benediktas–Breslaujos 
maršalka. 

Juozapas Vavžeckis susituokė su 
pirma žmona Aleksandra Šreter (1780–
1799) ir su ja susilaukė dukterų: Sofijos 
ir Paulinos. Sofija Vavžecka 1815 m. 
Pumpėnų bažnyčioje susituokė su Kazi-
mieru Giedraičiu, kuriam mirus 1829 m. 
Vilniuje ištekėjo už Tado Jelskio. Paulina 
(g. 1796) 1818 m. susituokė su Mykolu 
Meištavičiumi.

Po pirmos žmonos mirties, vedė 
antrą kartą.  J. Vavžeckis ir K .Gie-
draitytė, be minėto Tado-Ignacijaus, 
dar išaugino sūnų Aleksandrą (1815–
1833), Liucija-Barborą Vavžecką 
(1817-1900), Feliciją, Mariją ir Juzefą  

Tomas Vavžeckis gimė 1753 ar 
1759 m. kovo 7 d. Meikštų dvare. Buvo 
teisininkas ir dirbo įAbiejų Tautų Respu-
blikų teisinėje sistemoje. 1787 m. vedė 
LDK raštininko Antano-Mykolo Paco 
dukterį Juzefą Pacaitę ir gavo pasogos 
Kalvių dvarą. 

1794 m. prasidėjo Kosciuškos 
vadovaujamas sukilimas prieš Ru-
sijos įsigalėjimą. Sukilimo vadovybė 
šiaurinių Lietuvos sienų nuo Baltijos 
jūros iki Brėslaujos apsaugai suorga-
nizavo Žemaičių diviziją. Jai vadovauti 
atsiuntė generolą leitenantą Tomą 
Vavžeckį. Šios divizijos štabas buvo 
pradžioje Panevėžyje, o paskui Puša-
lote, Pumpėnuose... Kartu kovojo ir jo 
brolis generolas Juozapas Vavžeckis. 
Tęsiantis kovoms, T. Vavžeckis su da-
limi pajėgų išsikėlė į Vakarų Žemaitiją 
ginti Liepojos, o į jo vietą vadovauti 
dešiniajam divizijos sparnui atsiuntė 
generolą Romualdą Giedraitį.

Iki sukilėlių pralaimėjimo kautynė-
se prie Vilniaus Žemaičių divizija savo 
uždavinį atliko ir neleido caro kariuo-
menei įsiveržti nuo Latvijos teritorijos.

Sukilimui pralaimint, Žemaičių 
divizijai teko trauktis į Užnemunę, 
o vėliau ir į Varšuvą. T. Kosciuškos 
įsakymu T. Vavžeckis ir R. Giedraitis 
vadovavo vienam Lietuvos sukilėlių 
korpusui. Spalio mėnesį, sukilimui 
pralaimėjus kautynes netoli Varšuvos 

ir T. Kosciuškai patekus į nelaisvę, 
T. Vavžeckis vadovybės buvo paskir-
tas jo įpėdiniu ir organizavo Varšuvos 
priemiesčio Pragos gynybą. Po šio pra-
laimėjimo su sukilėlių likučiais traukė-
si link Krokuvos, kur buvo apsupti. Visi 
vadai išgabenti į Peterburgą, Petro-
pavlovsko tvirtovę. T. Vavžeckis ir kiti 
po dviejų metų kalinimo buvo paleisti 
1796 m. naujojo caro Pavlo I-ojo įsa-
kymu.

Grįžęs į laisvę T. Vavžeckis dirbo 
įvairiose teisininko pareigose, buvo net 
autonominės Lenkijos karalystės teisin-
gumo ministru. Mirė 1816 m., palaido-
tas Vidžiuose (dabar Baltarusija). 

Intriguoja tai, kad Žemaičių divizi-
jos štabas vis sukaliojosi netoli Niur-
konių dvaro. Gal dar prieš sukilimą šis 
dvaras turėjo ryšius su Vavžeckiais? 
Jono Brazdžionio straipsnyje „Iš Paįstrio 
istorijos“ nurodoma, kad 1777 (?) Vavžec-
kis vedęs Kunigaikštytę Giedraitytę. 
Išeitų, kad Niurkoniai iš Poniatovskių 
rankų kažkaip atiteko Giedraičiams. 

J. Vavžeckio duktė Marija susituo-
kė su kunigaikščiu Aleksandru-Ignu 
Puzinu ir gyveno Paįstrio arba Gegu-
žinės dvare.  

Duktė Felicija ištekėjo už Felikso 
Davmont-Siesickio ir gyveno Niurko-
nyse. Jie užaugino tris dukteris: Mariją, 
Antaniną ir Valeriją. Valerija Dovmont-
Siesicka (–1915) ištekėjo už Juozapo 
Krupek-Kazakovskiu (1840–1902). J. 
Kazakovskis kaip žmonos kraitį gavo 
Lavėnų dvarą su Jutiškių mišku–viso 
apie 1000 ha. Lavėnų dvarą jis pradė-
jo statytis apie 1860 m., o kol statėsi 
gyveno Niurkonyse. Jie užaugino du 
vaikus- Feliciją ir Juozapą. Juozapas 
(1862-1911), tapęs Lavėnų dvaro 
paveldėtoju, apsivedė su Felicija 
Monvid-Bielazorovaite (1874–1943) 
ir užaugino dukteris Heleną (g, apie 
1906 m.), Marijoną (1900–1972) bei 
sūnų Kazimierą (g. 1902). Marijonas 
buvo paskutinis Lavėnų dvaro savi-
ninkas. Jis apsivedė su Halina He-
rubovič (g. 1907). Marija Dovmant-
Siesicka (1812–1915) ištekėjo už 
Konstantino Tukallo (1819–1880). 
Jiems atiteko Niurkonių dvaras. Vai-
kų jie neturėjo. Už prisidėjimą prie 
1863 m. sukilimo K.Tokallo buvo 
ištremtas į Sibirą iš kur nebegrįžo, 
o jo uošvis J. Krupek-Kazakauskas 
sugebėjo išsisukti. 
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Antanina Dovmant-
Sesicka ištekėjo už 

Adolfo Hoppeno ir pasogos gavo Paįs-
trio dvarą. 

Po M. Tokailienės mirties Niurko-
nių dvaras atiteko Lavėnų dvarininkui 
J. Kazakovskiui. Po Antrojo pasaulinio 
karo Niurkonių dvaraas buvo galutinai 
nugyventas ir sunaikintas. Dabar dva-
rą ženklina tik mūrinė kolona-bokštas 
vidury lauko ir mūrinė koplyčia.  

Bokšto pastatymo legenda kalba, 
kad jis pastatytas J. Vavžeckio sūnaus 
Aleksandro atminimui. Jis mokęsis 
Vilniuje karo mokykloje, nukritęs nuo 
žirgo ir nuo traumų miręs 1833 m. 
Taigi bokštas galimai pastatytas apie 
1834 m. Marijonas Kazakovskis prisi-
minimuose rašo, kad Niurkonių dvaras 
buvo su balkonu, paremtu keturiomis 
kolonomis. Prieš dvarą ant bokšto 
buvo metalinė vėjarodė-raitelis. Tai 
paminklas Juzefui Poniatovskiui (1763-
1813), buvusio Niurkonių dvaro valdy-
tojo kunigaikščio Stanislo Poniatovskio 
giminaičiui“. Kaip jis susijęs su Niurko-
niais neaišku. Raitelis ant bokšto buvo 
sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo, 
stribų siautėjimo metu.

Koplyčią pastatė J. Vavžeckis savo 
brolio T. Vavžeckio, 1794 m. sukilimo 
Žemaičių divizijos vado, T. Kosciuškos 
įpėdinio, atminimui. Koplyčioje buvo 
šv. Tomo paveikslas. Ji buvo pašven-
tinta Tomo Vavžeckio vardinių dieną, 
1828 m. gruodžio 27 d. Dar vyskupo 
Valančiaus laikais buvo įvesti šv. 
Tomo atlaidai, kurie apie 1916 m. Ka-
zakauskų  pastangomis buvo pakeisti 
į Šv. Aloyzo. Koplyčia yra vos ne vie-
nintelis paminklas Lietuvoje, skirtas 
1794 m. sukilimui. Joje buvo atminimo 
lenta Tomui Vavžeckiui. Kartu ji yra 
visos eilės Niurkonių-Lavėnų šeimi-
ninkų, pradedant generolu J. Vavžec-
kiu, mauzoliejus. Pokariu dvarininkų 
palaikai buvo daug kartų išniekinti. 
Šventoriuje palaidoti Pirmojame pa-
sauliniame kare prie Niurkonių žuvę 
vokiečių kariai. 

Paįstrio dvaras tiesiogiai susijęs 
su Niurkoniais. Iš Stanionių kapelių 
į Paįstrį atkelta ten stovėjusi šešia-
kampė koplytėlė. Ji buvo padidinta ir 
1781 m. pašventinta. Buvo įvesti šv. 
Jurgio ir šv.Onos atlaidai. Kodėl šie at-
laidai–neaišku. J. Brazdžionis nurodo, 
kad šie jie skirti Vavžeckio (tik neaišku 
kurio, gal Tomo(?)), sukilime žuvusio 
sūnaus Jurgio ir dukters Onos atmini-

mui. Koplyčią aptarnaudavo Pumpėnų 
vienuoliai, o po jų Pumpėnų kunigai, 
atvykdavę tik į atlaidus ir prašomi į 
laidotuves. 

Po 1863 m. sukilimo kunigai buvo 
visai nustoję atvažiuoti net ir į atlai-
dus. Po kurio laiko, žmonėms maldau-
jant, vėl retkarčiais atvykdavo. Tiktai 
apie 1891 m. pasikeitus klebonui, 
paįstriečių delegacija išdrįso kreiptis, 
kad Paįstriui butų skirtas kunigas, nes 
vaikščioti į pamaldas toli. Į Pumpėnus 
12, o į Panevėžį 13 km. Klebonas ap-
silankęs nutarė, kad nėra kur kunigui 
gyventi, todėl namams reikia nors 
mažo žemės sklypelio, o bažnytėlei 
reikia didelio remonto. Nėra bažnytinių 
rūbų, vargonėliai baigia subyrėti... Tai-
gi kol visą sutvarkysite, aš atvažinėsiu 
be atlaidų prieš Kalėdas ir Velykas, 
mirusius laidosiu ir kiek galėsiu patar-
nausiu. Paįstriečiai, sudarę komitetą, 
ėmė rinkti aukas, pradėjo remontą, 
suskubo pirkti bažnytėlei inventorių. 
Šyptelėjo laimė, kad tuo metu ado-
maviečiui kun. Stanislovui Stakelei 
valdžia neleido kunigauti, tai jis gyve-
no tėviškėje. Todėl dažnai ateidavo į 
bažnytėlę laikyti mišių. 

Naujas Pumpėnų klebonas Juoza-
pas Viksva paįstriečius perspėjo, kad 
be valdžios leidimo negalima remon-
tuoti, nes gali visus sukišti į kalėjimą 
ir uždėti baudas. Kun, Stakelės padrą-
sinti, 1902 m. žiemą žmonės privežė 
akmenų, pavasarį apmūrijo šventorių. 

Po Paįstrio dvarininko A. Hoppeno 
mirties, jo sūnus gyveno Varšuvoje, o 
dvarą valdė nuomininkai Orla, Sipavi-
čius ir kiti. Tuo laiku iš Varšuvos grįžo 
sūnus Boleslovas Hoppenas. Komite-
tas jaunojo pono ėmė prašyti parduoti 
daržą, esanti vidury Paįstrio, šalia 
bažnytėlės. Ponas pažadėjo dovanoti 
tą daržą su trobesiais ir karčiama, 
tiktai gaukit kunigą. Komitetas apsi-

džiaugė ir tuoj pas Pumpėnų kleboną. 
O tas-,,pirma gaukit žemę, pastatykit 
kleboniją, o paskui apie kunigą kalbė-
kit‘. Kai jie vėl kreipėsi į poną, tas pa-
traukė pečius, liepė kreiptis į vyskupą 
ir supykęs nuėjo. 

Taip vėl praėjo kokie 5 metai. 
B. Hoppenas išsiskyrė su žmona, ta 
su vaikais išvažiavo, o į dvarą atvyko 
meilužė. Kadangi išsiskyręs Boles-
lovas antrą kartą vesti negalėjo, tai 
susirado naują tikėjimą marjavitus, 
1908 m. gale atsikvietė jų kunigą, 
davė patalpą koplyčiai, įtaisė gražų 
altorėlį, paveikslus. Pradėjo rengti 
lietuviškai pamaldas, skleisti naują 
tikėjimą. Tada pats Pumpėnų, klebo-
nas pradėjo važinėti į Paįstrį ir kasdien 
laikyti pamaldas. O prieš Kalėdas iš-
važiavo į Kauną pas vyskupą prašyti, 
kad Paįstriui paskirtų kunigą. Ir taip 
1908 m. gruodžio 8 d. atvyko nuolati-
nis jaunas, gražus, iškalbingas kuni-
gas, poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. 
Naujasis kunigas apsigyveno pas My-
kolą Gaspariūną. Marjavitų kunigas, 
netekęs tikinčiųjų, išvažiavo. Tada 
ponas sukvietė komitetą ir pranešė 
dovanojąs žadėtą žemę- apie 1 ha su 
trobesiais, ir visu buvusios marjavitų 
koplyčios inventorium. 

Naujoji B. Hoppeno žmona, buvo 
dailininkė. Tai jis Paįstrio dvarą parda-
vė Jonui ir Juozui Sabaliauskams, pats 
Stanionyse pasistatė malūną ir mūrinį 
rūmą su šviesiais langais, kurio antra-
me aukšte įrengė žmonai dailininkei 
studiją. Tačiau  Hoppenas bankruta-
vo ir jo valdas prieš Pirmą pasaulinį 
karą ar jo metu nupirko Sabaliauskai 
ir Keršulis.. Po karo Stanionių malūną 
ir rūmą atpirko Juozas Sabaliauskas.

Kun.J. Tilvytis ėmė rūpintis kle-
bonijos ir naujos bažnyčios statyba. 
Gavęs paramos iš Gegužinės, Niur-
konių, Lavėnų Joniškėlio dvarininkų 

Belozarų, paremtas Tokailienės, Ka-
zakovskių, Karpių, surinkęs iš įvairių 
aukotojų lėšas, organizavo statybas. 
Planuojamos naujos bažnyčios sta-
tybai negavus sklypo, nutarta statyti 
koplyčios vietoje. Bet aplink koplyčią 
nuo seno buvo laidojama, niekas ne-
norėjo prarasti artimųjų kapų. Daug 
teko pavargti klebonui, kol sutarė vie-
toj kapinių įrengti šventorių. Naujoms 
kapinėms žemės sklypą už miestelio 
paaukojo Aleksandras Knizikevičius. 
Sėkmingai darbuojantis, kun.J. Tilvy-
tis jau 1909 m. birželio 28 d. įsikėlė į 
naują kleboniją. Visu smarkumu buvo 
ruošiamasi naujos bažnyčios statybai, 
perkama miško medžiaga. Iš Kauno 
gubernatoriaus 1910 m. liepos 24 
d. gautas bažnyčiai statyti leidimas. 
Buvo iškilęs klausimas, kokią statyti 
mūrinę ar medinę bažnyčią. Apylinkių 
plytinės siūlė nebrangiai plytas, dalis 
jau buvo nupirkta. Paaiškėjus, kad ne-
didelei ir neturtingai besikuriančiai pa-
rapijai, surinkti lėšas bus nepakelia-
ma, nutarta statyti medinę bažnyčią. 
Svarstant šį klausimą kun. J. Tilvytis 
pasakęs: „Statom medinę, šimtui metų 
pakaks, o kam reikės po šimto-pasi-
statys“. Prie bažnyčios statybos teko 
prisidėti visų kaimų šeimoms. Sparčiai 
ir sėkmingai darbuojantis, gubernijos 
inžinierius Andrejevas spalio 15 d.  pri-
ėmė statybos darbus ir lapkričio 14 d. 
įvyko naujos Šv. Marijos Globos vardo 
bažnyčios pašventinimas. 

1911 m. pavasarį šventoriaus 
kampe buvo pastatyta varpinė. Iš to 
paties geradario A. Knizikevičiaus 
buvo nupirktas sklypas. Bažnyčiai ne-
panaudotos plytos, tiko mokyklos pas-
tatui, o iš likusių, ir dar kiek pripirkus,  
buvo pastatyta parapijos mūro salė. 
Naujame pastate 1912 m. įsikūrė rusų 
valdiška mokykla, o parapijos salėje–
„Saulės“ draugijos mokykla, turėjusi 
daugiau mokinių nei valdiška.

Šie 2020-tieji metai primena įvy-
kius ir žymius asmenis, kurie vaikš-
čiojo mūsų keliais, kovojo prieš 
carinės Rusijos agresiją, pasibai-
gusią 1795 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sunaikinimu. Šiemet 
prisiminkime šios liūdnos sukakties 
225-metį. Kartu šie metai leidžia 
švęsti 110-ąsias Paįstrio bažnyčios 
pastatymo metines. Nepamirškime 
mums brangių, istoriją menančių ir 
šventų vietų , žmonių, palikusių pėdas 
mūsų keliuose. 

Paįstrio senovę prisimenant   
u9 psl.
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Nuotrauka iš asmeninio archyvo

ZINAIDA JURĖNIENĖ

Visus, kam teks užsukti į pamiš-
kėje pilkuojantį vienkiemį nuo Baltijos 
kelio plento vos už puskilometrio, po 
dešine, važiuojant Pasvalio link, pir-
miausia pasitiks, po kairei, ant kalvės, 
vėjinis malūnas. Tetes palikimas. Kaip 
ir visi kiti pastatai sodyboje, tetes ran-
komis sumeistrauti. Toli gražu ne kož-
nam pasiseka gyventi ant savų šaknų, 
ten, kur būna pradžia, ir, duok dieve, 
tebūnie užbaiga.

Kada mano tetis sumeistravo vėji-
nį malūną ant kalvės, tiksliai nežinau. 
Mano atminime jis visada buvo. Mat, 
kai gimiau aš, 1951 metais, brolis, 
vyresnis už mane 6 metais, stovėda-
mas prie kalvės „pasitiko mane“ pyk-
damas, kam sese, o ne brolis... Taigi, 
kalve jau buvo. Ir buvo tūkstančiai 
progų pasiklausinėt, pasikalbėt, pasi-
domėt, sužinot smulkiau. Deja, nebuvo 
razumo. Prie to, kas yra nuolat prieš 
akis, pripranti ir nebeimi domen...

Mano tetis, Dilys Petras, Jur-
gio, buvo gimęs 1901 m., lapkričio 
17 d. Pumpenų valsčiuje, Pakaušių 
km. ulyčioje (buvęs gatvinis kaimas 
abipus senojo vieškelio Panevežys - 
Pasvalys). Augęs dūminėje gryčioje, 

sulaukęs 17-os išėjo už gizelį prie te-
tuleno Dambrausko Mato iš Pumpenų, 
išmokti dailidės amato. T.y., statyti 
medinius pastatus, kolionus tuo metu, 
kai valstiečiai kėlėsi į vienkiemius 
nuo rezių.“ Tete buva griežts, dazne 
aprėkdava, kinteja Petriuks nu ja, bet 
buva kuntrs į išmoka. Kip jo išmoka, i 
meistrs galeja juo pasitiket, ti palikda-
va vieno, u pats gerdava.“ – iš tetes 
pussereres pasakojimų. Ar mano te-
tis, ismokes dailides amato, perstate 
dūminę gryčią, ar tik pečių pamūrijo, 
nežinau. Mat, mergiotes nenorėdavo 
šokt šokiuose, nes „dūmais pasmir-
dęs“. Anos sodybos prie vieškelio, at-
simenu tik alyvų krūmą prie keturrucio 
nedažyto lango, saules išildytą sieną ir 
pagriovio takelį už plento.

Mama minavojo: „Tete ma-
lūno sumeistrava jau po kara, iš 
,,trapieju“(trofėjų), kuriuos radęs 
parsiveže is Dunkiaučia eglynelia“. 
Malūna art nebuva, tik Tuliunos pri 
Pušaluta, u Stanionių malūna valcs 
vokece išsiveže par karo“.

Maža aš labai bijodavau griausti-
nio. Kaip šiandien atmenu, įsitaisyda-
vau gulinčiam tečiui po kaire pažastim 
ir palaimingai ten tūnodavau, kaip 
už kalno, saugiai. Gal ir užmigdavau. 

Mat, tetis, guledamas aukštielninkas, 
dešines rankos didįjį pirstą įspraus-
davo tarpudantin ir niūniuodavo 
„Mmmm, mmmm...“. Ramindamas 
mane mintyse kurpdavo savo planus 
(dabar pamąstau), kaip ir iš ko pasi-
daryt girnas, kad susimaltų kiaulėms 
miltų. „Kep nebūt partraukt grūdo, 
ciela kiaulas neės“.

Kai jau sugatavojo viską, paleidęs 
sparnus suktis, įkišo dešinę ranką 
patikrint ar veikia, tai ir parejo is kal-
ves sugniaužta sauja. Visi plaštakos 
raumenys kruvinai suplėšyti. Mama 
barėsi, prisimenu. Tetis nesiskundė, 
kentejo tylomis, sugijo.

Jau ir susimaldavo kiaulėms mil-
tų. Kaimynams irgi. Kai tik vėjas, žiū-
rek, ir ateina kas nors su pusmaišiu. 
Prieš šv. Onos kermošių sumaldavo ir 
salyklą. (Redaktorės Rūtos M. sene-
lis, Šimaitis Jonas, atsinešęs salyklo 
prašydavo: „Sumalk i man Petriuk, un 
švinta Joną reik bišk alos pasidaryt. 
„Kol girnos lėtai trindavo salyklą, tai ir 
pasikalbėdavo. Dėde Lievonas, (Leo-
nas Vyšniauskas), skubrus visur, ilgai 
negaišdavo, palikdavo tetei sumalt. 
Netoli būdavo, per lauką tik.

Prigalvojo tetis ir dumples pūsti vėjo 
pagalba, gražtą sukti gręžiant geležį.

Prieš mirtį vežem tetį su tačka iki 
kalves, (del širdies nepakankamumo 
nebepaėjo) kur, varvindamas ašaras 
rode mums, savo vaikams, kaip „iš-
kalt girnelas“, kad galetumėm susi-
malt miltų...

„Ačiū tečiui, dėkui mamai, už 
gyvenimo balzamą...“ Zenaida Dilyte 
- Jurėniene. 2020. 04. 17. Pakaušiai.

Tiek to pabandymo parašyt pri-
siminimų apie malūną. Mano tikrasis 
vardas, išrinktas tetes, paskaičius 
kažkokią knygą, būtent toks, tik iši-
mant pasą, e ištaisyta i raide. Metri-
kus turiu, kaip įrodymą…

Pagarbiai - Z.D.J.
(teksto autoriaus tarmiška kalba
netaisyta)

Iš atsiminimų apie tetį

ONA JANKEVIČIŪTĖ-
STRIŠKIENĖ 

Jurgis Jankevičius gimė 1943 m. 
birželio 24 d. Mitabynės kaime. Kovo 
26 d. suėjo ketveri, kai jis ilsisi Paįs-
tryje. Jurgis taip mylėjo savo gimtinę, 
jog gyvendamas Panevėžyje šeimos 
paprašė, kad būtų palaidotas senelių, 
prosenelių kape Paįstryje.

J. Jankevičius į pasaulį atėjo po 
dviejų seserų, paskui sulaukė dar ke-
turių sesių ir brolio. Nuo mažų dienų 
jis buvo labai švelnus, darbštus, pa-
slaugus. Turėdamas penkerius metus 
klausė: „Mama, ar aš esu geras?“. 
Baigė Įstricos pradinę mokyklą, 
Krikliniuose (Pasvalio r.) baigė sep-
tynmetę.

Jurgis baigęs septynmetę va-
sarą buvo pradėjęs dirbti netoli namų 
– Įstros tarybinio ūkio laukuose. Dirbo 
su pora arklių, bet vyresnieji vyrai, 

ypač dėdės Alfonsas ir Juozas Gaidžiū-
nai, patarė rudenį eiti kur nors moky-
tis. Su arkliais jis dirbti mokėjo, nes 
tai darė namie, vos dvylikos sulaukęs. 

Jau tada jis per didžiausius kelmus ir 
kemsynus išvairuodavo pakrautus ve-
žimus. Puikiai nuo jaunų dienų mokėjo 
arti. 

Paklausęs patarimo Jurgis baigė 
Panevėžio automokyklą, tapo puikiu 
vairuotoju. Didžiausios mašinos jo 
rankose paklusdavo, kaip žaisliu-
kai. Baigęs mokslą dirbo vairuotoju 
Pajuostės kariniame dalinyje, iš ten 
buvo išsiųstas į kariuomenę. Pakliuvo 
į Ukrainą. Praėjus, gal savaitei, išsi-
aiškinus, kad dirbo su didele mašina, 
tuoj buvo pasodintas už vairo ir išvyko 
į komandiruotę. Į namus parsiuntė 
nuotrauką prie mašinos. Mašinos ratai 
sulig pečiais, o kabinos stogas aukštai 
aukštai. Gal dabar ne taip aukštai at-
rodytų, bet kuomet išvydau tai, gal aš 
pirmoj klasėj tebuvau. Jis prisiminęs 
kariuomenę juokdavosi, kad nėra da-
vęs svetimai šaliai priesaikos. Kalbė-
jo, jog išleidžiant namo apžiūrėjo, kad 
nėra priesaikos datos. Klausė, kada 
priėmė, atsakė, kad jį išsiuntę mašinos 
vairuoti, tai datą 
įrašė „iš lubų“. 

Jurgis Jankevičius kaime pas motiną su dukra ir sūnumi

Sąžiningumas, meilė ir darbštumas pagrindiniai asmens bruožai



STASĖ MIKELIŪNIENĖ

Tarpukaryje ir pirmaisiais pokario metais buvo 
įprasta švęsti varduves, o ne gimtadienius. Egzista-
vo graži sveikinimų tradicija – vainikais puošti  var-
duvininkų namų duris. Nebuvo pamirštas nei vienas 
Antanas, Jonas, Vladas, Petras, Povilas, Janina, Ona, 
Elžbieta, Elena ir kiti. 

Mūsų kaimas buvo nedidelis, tai burdavo-
si, linksmindavosi  kelių kaimų – Petrauskynės, 
Stalilioninės, Dudorinės, Kašeburio jaunimas, keli 
berniokai iš Kriaučiūnų. Visi iš anksto susitarda-
vo, kurią dieną varduvių išvakarėse susitiks, – 
dažniausiai pievose prie galiūnų ąžuolų. Vaikinai,  
įlipę į medį, prilauždavo šakelių, mergaitės dai-
nuodamos, juokaudamos pindavo vainiką. Ypač 
įsiminė tie romantiški, vaiskūs, gražūs, ramūs, 
vasaros pavakariai, kvapnūs žolynai, mįslinga 
prie laidos artėjanti saulė. Pinant vainikus tarp 
ąžuolų šakelių buvo įterpiami darželio ar lauko 
gėlių žiedai, kad vainikas būtų kuo puošnesnis. 
O dvasiniam artumui į vainiką įpinama širdies 
meilė, nuoširdumas ir pagarba.  Kartais prie vai-
niko ar atskirai nupinto apvalaus vainikėlio pri-
rišdavo sveikinimo atviruką, bet pokaryje jų pirkti 
ne tik nebuvo, bet ir neturėjo už ką jų nupirkti. 
Stengtasi, kad varduvininkas pajustų kuo daugiau 
džiaugsmo ir prasmės.

Populiarių vardų – Jonų, Petrų apylinkėje būda-
vo ne po vieną, tekdavo vienu kartu  pinti po kelis 
vainikus. Pabaigę malonų darbą, brisdami per pie-
vas, nešini vainikais, sueidavo  į vieną kurį kiemą ar-
čiau varduvininko namų, vaikinai pasirūpindavo vi-
nimis bei plaktuku, ir sutemus kompanija patyliukais 

prieidavo prie paradinių namo durų. Tik...  kalant 
vainiką svečių atėjimą išduodavo plaktuko dūžiai. 
Prikalus vainiką visi bėgdavo „slėptis“. Varduvinin-
kas, nujausdamas, kad bus vainikuojamas, iš anks-
to pasiruošdavo kuklias vaišes ir, išgirdęs triukšmą, 
bėgdavo gaudyti „prasikaltėlių“. Žinoma, visus su-
gaudydavo ir kviesdavo į vidų už stalo. Ąsotyje pu-
todavo miežinis alus, ant stalo atsirasdavo lėkštė su 
kietu ar šviežiu  sūriu ir sviestu. Na ir prasidėdavo 
šurmulys, juokavimai, pasakojimai, kaip norėta kuo 
paslaptingiau, išradingiau nustebinti varduvininką, 
kaip   kas slėpėsi, kur surado.

Kartais tekdavo tą patį vakarą su vainikais ap-

lankyti ne vieną kaltininką, tad vainikavimai kartais 
užtrukdavo iki paryčių. Nesmagu būdavo, kai lanko-
mas šeimininkas „neišgirsdavo“ kalamo vainiko ir 
nepraverdavo durų.

Tai buvo smagūs, linksmi jaunimo susibūrimai, 
gal ir žaidimai, draugiškumas. Ilgainiui ši tradicija 
ėmė blėsti. Vengdami priverstinės kolektyvizacijos, 
jauni žmonės bėgo iš kaimo į miestus. Pritilo dainos 
ir buvusios praeities tradicijos. Naujoji karta vietoj 
vardinių ėmė švęsti gimtadienius. Ši irgi graži tradi-
cija tebegyva iki šių dienų. Bet gimimo dienos šven-
timas kardinaliai pasikeitė. Betarpiškas dainavimas 
išėjo iš mados, šventės iš namų išsikėlė į kavines.  

u11 psl.

PAĮSTRIETIS
12 Atmintis. Kraštotyra

Grįžęs vėl dirbo 
Pajuostėje su maši-

na, kiek žinau, po skrydžių lėktuvus 
tvarkingai sustatydavo. Ryte lakūnai 
sakydavo: „Puikiai surikiuoti, nes vakar 
dirbo šviesiaplaukis Jura“. Dirbdamas 
Pajuostėje ir jau turėdamas šeimą 
baigė vidurinę vakarinę mokyklą. Nuo 
vaikystės labai pamėgo skaityti kny-
gas, gilindavosi į įvairias sritis. Šaškės, 
šachmatai, įvairūs kiemo žaidimai buvo 
pramoga vaikams. Turėdavo kiekvienas 
pagal amžių pareigas, padėdavo tė-
vams. Toli eidavo į mokyklą, pamokas 
ruošdavo prie žibalinės lempos, ras-
davo laiko ir žaidimams. Jurgis gražiai 
piešė, mokėjo groti akordeonu. Labai 
dailiai išplakdavo dalgius, kasmet pa-
darydavo gausybę dailių inkilų, sure-
montuodavo senuosius. Kiek tolėliau, 

šio Mitabynės kaimo pelkėje, gyven-
davo baublys, kuris savo balsu buvo 
įvaręs baimės ne vienam. 

Jurgis mokėjo tekinti, virinti, ma-
šinų sandarą jis išmanė nuo mažiau-
sio sraigtelio. Yra iš detalių surinkęs 
automašiną MAZ. Techniką su kuria 
dirbdavo, pradedant pirmuoju savo 
dviračiu, kruopščiai prižiūrėdavo. 

Prisimenu, kai aš baigiau viduri-
nę, buvo išleistuvių vakaras, mama 
sakė, kad negalės į Panevėžį kartu 
važiuoti. Užgirdo brolis Jurgis ir pa-
sakė: „Atvažiuosiu iš vakaro ir viską 
sutvarkysiu, o jūs važiuokit“. Ryte 
mes grįžtam iš Panevėžio, Jurgio karvė 
pamelžta, pienas sutvarkytas, pus-
ryčiai išvirti, sau dainuodamas pievą 
šienauja. Tada jis su žmona Valentina 
gyveno Panevėžyje, jau augino dukrą. 

Mažai dukrytei, kai reikėdavo, supin-
davo kasas. Jie išaugino dukrą ir sūnų, 
sulaukė keturių anūkų ir proanūkės. 
Senelis Jurgis juos pavasariais mokė 
iš jauno karklo šakos pasidaryti švil-
pynę, pažinti paukštelius, žvėrelius, 
kartu grybaudavo, uogaudavo. 

Jis mokėjo vilnas verpti. Vyresnės 
sesės mokėjo, o manęs ratelis neklau-
sė, vis sukosi atgal. Brolis verpdavo 
plonai, lygiai, kaip mašina fabrike. 
Jurgis puikiai megzdavo. Prisimenu 
su vyriausia seserimi Konstancija ėjo 
lenktynių, ji labai daug megzdavo. Abu 
paėmė po pradėtą pirštinę su vienodu 
akių skaičiumi ir mezgė. Apėjo aplink 
(visus keturis virbalus išmezgė) vienu 
metu. Visi juokėmės tada iš lygiųjų.

Jurgis puikiausiai mokėjo staliaus, 
dailytės darbus. Su artimiausiais kai-

mynais Vareikomis pas mus buvo 
pastatę pirtį, paskui ateidavo mau-
dytis. Buvo pasidarę plaustą, durpyne 
plaukiodavo į salas pasižvalgyti. Su-
augusieji nežinojo, kad aplinkinių kai-
mų paaugliai eidavo į poligoną ardyti 
nesprogusių bombų. Atėjo trys broliai 
Vareikos pas mus ir eis į poligoną, o 
dar iki sutartos valandos yra laiko. 
Ėmė žaisti šachmatais, įdomi partija 
užsitęsė ilgokai. Užbaigę išėjo į kie-
mą, tuo metu orą sudrebino didžiulis 
sprogimas. Jie teištarė: „Mūsų draugų 
nebėr!“ Aistra šachmatams keturiems 
išgelbėjo gyvybes, tada penki bendra-
amžiai poligone žuvo.

Jurgiu visi labai pasitikėdavo, buvo 
žodžio žmogus. Buvo nepaprastai są-
žiningas. Visus labai mylėjo, visiems 
padėjo už tai nelaukdamas jokio atlygio.

Sąžiningumas, meilė ir darbštumas pagrindiniai asmens bruožai

Rūtos Meleškienės nuotr.

Vardinių  tradicijos kaime
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BRANYS

Artėjant Lietuvos Valstybės atkūri-
mo dienos šimtmečiui reikėjo paruošti 
medžiagą 2018 metų Paįstrio krašto 
kalendoriui. Susidomėjau – kiek gi yra 
išlikusių paminklų, kuriuos buvo pa-
statę anos Nepriklausomos Lietuvos 
paįstriečiai. Aplankius šio krašto man 
žinomus paminklus, neradau jokių 
ženklų apie Stanionių kaime buvusį, 
prieškary gausios jaunimo organiza-
cijos „Pavasaris“, jubiliejinį paminklą. 
Tai betoninis kryžius ,kuris stovėjo 
sankryžoje prie Panevėžio – Pasvalio 
plento ir nedidelio lauko keliuko, ve-
dančio į rytus, maždaug ties dabartine 
Stanionių autobusų sustojimo stotele. 
Pokaryje, išarus laukų keliuką ir pla-
tinant plentą, kryžius buvo perkeltas į 
vietą, kur pagrindinis kelias kirtosi su 
vieškeliu į Kriaučiūnų kaimą. Vėliau 
paminklas iš ten dingo.  

Dažnai keliauju autobusu į Pane-
vėžį, todėl 2017 m. rugpjūčio mėnesį 
pastebėjau, kad kelio į Kriaučiūnus 
sankryžoje, maždaug toje pačioje vie-
toje, tik kitoje pusėje, atsirado pana-
šaus dydžio kryžius. Pasidarė įdomu, 
todėl kitą dieną dviračiu nuvažiavau 
į Kriaučiūnus pas Stasę Benedikta-
vičienę. Šioji nurodė, kad jį pasta-
čiusi tokia Steponavičienė šalia savo 

buvusios sodybos. Paklausiau apie 
„pavasarininkų“ paminklą, kareiviš-
kietę Dalią Vaičelytę. Šioji papasakojo, 
kad tą kryžių buvo persikėlęs Kripaitis 
prie savo namų, bet paskui kažkas 
iš jų giminės paminką vėl nuvežęs į 
seną vietą ir palikęs. Ir aš pats, 1961 
metas dirbdamas melioruojamuose 
Kareiviškių kaimo laukuose, prisime-
nu, kad vamzdelius vežiojantis Juozas 
Kripaitis, pasakojo apie to kryžiaus 
persistatymą prie savo namų. Ir man 
jį ten teko matyti. 

S. Benediktinavičienė patarė nu-
važiuoti pas kaimynystėje gyvenantį 
Petrą Mikeliūną. Nuvykęs, P. Mike-

liūną radau namuose. Jo teigimu tą 
kryžių, buvusį sankryžoje, nugriovė 
sunkvežimio nesuvaldęs vairuotojas. 
Tai visai galėjo būti. Tik lieka tada 
neaišku – ar J. Kripaitis po tos auto-
avarijos buvo parsivežęs pas save tą 
kryžių ar ne. O gal tada dar gyviems 
paminklo statytojams pareiškus nepa-
sitenkinimą, buvo jį sugrąžinęs, ir po 
to sunkvežimis jį nugriovė. Tikėtina, 
kad kryžių gražinę Kripaičiai jo nebe-
atstatė, o paliko kaip buvo- nugriau-
tą. Po kiek laiko paminklo nuolaužos 
atsidūrė iš laukų surinktų akmenų 
krūvoje, netoli melioracijos griovio. Tai 
galėjo būti apie 1961–1965 metus. 

P. Mikoliūnas minėjo, kad, kai 
žmonės rinkosi ir vežėsi  akmenis 
statyboms, jis prašęs to kryžiaus nuo-
laužas palikti, nes stengėsi išsaugoti. 
Paskui tikriausiai vaikai, darydami 
užtvanką, kartu su kitais akmenimis 
kryžiaus nuolaužą įvertė į griovį, kur 
ji ilgą laiką ten ir išgulėjo. Kai apie 
1989–1990 m. buvo kilusi įdėja Paįs-
tryje statyti paminklą, Mikoliūnas sva-
jojo tą nuolaužą nuvežti ir ten įmūryti. 
Bet, kai planas žlugo, nuolauža taip ir 
liko gulėti griovio dugne. 

Nutarę apžiūrėti tą vietą, nuėjo-
me. Radome griovį apaugusį gausia 
žole. Nusileidę pamatėme iš žemės 
ir žolių išsikišusių akmenų viršūnes. 

Matėme ir tą nuolauža, kuri atrodė 
kaip paprasčiausias juodas akmuo. 
Atsinešėm kastuvą ir pradėjome kasti. 
Pilna didesnių ir mažesnių akmenų. 
Traukėme juos į krantą. Kelią pastojo 
nemažas, smėlio užneštas riedulys. 
Šiaip ne taip pavyko jį atversti. Paka-
sus giliau, pradėjo judėti ir ieškoma 
nuolauža. Drėgmės ir šalčio paveikta 
viršutinė jos dalis trupėjo ir byrėjo 
į gabalus. Pasidarbavus kurį laiką, 
nuolaužą pavyko išversti ir išridenti 
ant griovio krašto. Apatinė jos pusė 
pajuodusi, bet tvirta. Nuplovėm ją ir 
kai saulė nudžiovino, paaiškėjo, kad 
tai svarbiausia paminklo dalis. Tai 
buvo užrašas. Nors ir apgadintas, su 
aptrupėjusiomis raidėmis bet, jis visgi 
pasirodė perskaitomas: 

Šv. Aloyzo jubiliejui 
ir „Pavasaris“ 15 m. 
sukaktuvėms paminėti  
Stanionių – Kriaučiūnų  
Pavasario kuopelė   

Aišku, iš karto kilo mintis apie 
paminklo atstatymą. Deja, ta svajonė 
taip ir liko nukirstos galvos svajone. 
Tik kirba dar viena mintis- gal yra to 
krašto žmonių, ką nors žinančių ar gir-
dėjusių apie minėto paminklo statybą, 
jo pašventinimą, apie organizatorius. 
O gal pas kažką yra užsilikusių tų įvy-
kių dalyvių ar paminklo nuotraukų-to 
ar vėlesnio laikotarpio? Tokios žinios 
labai lauktume.

Kriaučiūnų kaimo detektyvas

Petras Mikeliūnas prie atrastos 
paminklo dalies

ADELĖ DANGUOLĖ JANKEVI-
ČIŪTĖ SAMULIONIENĖ

Miške taip ramu ir gera. Oras 
toks grynas, gaivus. Prabėgo lengvas 
vėjelis, vos juda eglės šakos. Margas-
palvis kėkštas praskrido, sustoju, su-
tingstu ir žiūriu, ką jis čia veiks. Nieko 
nelaukęs nutūpė ir sau prie šermukš-
nių rėkauja, uogauja. Ne visas sulesė, 
dalis žemyn nukrito. Tai nieko, paskui 
pats ar kiti paukšteliai susirinks.

Kėkštų dabar mažai bematyti, 
kaip ir kiškių. Seniai, vai seniai be-
mačiau žalvarnį. Kada gyvenom Mita-
bynėje, prie tvarto pamatų perėjo. Jo 
kiaušinėliai yra žalsvi. Mūsų sodyboj 
perėdavo ir lukutis, jų kiaušinėliai yra 
gelsvi. Lukučiai – tokie maži, gražūs 
su kuodukais.

Varnėnai, jų sudėti kiaušinėliai yra 

mėlyni. Paukšteliai tokie įprasti ir bū-
tini sodyboje, kad be jų neįsivaizduo-
jamas gyvenimas. Juos prisimenu nuo 
mažumės, gyvenom su jais bendram 
kieme. Jie buvo tokie nebaikštūs. Buvo  
tikrai daug, nes tėtė daug inkilų buvo 
pridaręs, aplink sodybą medžiuose 
prikėlęs.

Vieną sukaliau ir aš. Brolis, nors 
už mane porą metų jaunesnis – jis juk 
berniukas – tėtei meistrauti padėdavo. 
Darydavo jie naujus inkilus, remontuo-
davo ir senus. Mūsų tėtė žadėjo pada-
ryti šimtą inkilų, vienu metu buvo 76 
inkilai. Jie buvo visur – ir sode, ir prie 
daržo, ir durpinėly, ir pietinėj sodybos 
pusėj. Nebeturėjo, kur kelti, manau, 
kad nešė ir giliau į mišką.

Paukštelių giesmių ir visokių bal-
sų priklausydavom. Sako, kad špokai 
visokius garsus moka pamėgdžioti. 

Pamenu, kad apie šienapjūtę, dau-
giausia prieš lietų savo balsą paleis-
davo perkūno oželis. Pempių pas mus 
mažai buvo, nes jiems nelabai tikusi 
vieta.

Vieversėliai tai nuo ankstyvo pa-
vasario čirendavo. Jie vaikelius perė-
davo žemėj, lizdelį susisukę prie kokio 
kupstelio žolės ar viržių kuokštelės. 
Jų kiaušinėliai rudai margi, smulkiai 
taškuoti. Pempės kiaušiniai margi ir 
didesni.

Gandrai nesiperėjo arti, aplink buvo 
daug medžių, jiems pakilimui, nusilei-
dimui, turbūt, reikalinga erdvė. Nebuvo 
ir gandralizdžių, dirvožemis – smėlis, 
varlėms buvo per sausa, jų būdavo tik 
pievose, prie kūdrų. 

Šalia mūsų sodybos durpinėlyje 
perėdavosi tetervinai. Jie labai ir patys 
gražūs, o jų balsai nuostabūs. O ypač 

pavasary, kai jų tuoktuvės būdavo.
Gervių iš toliau esu mačiusi daug. 

Mačiau gervę ir iš arti. Ji šviesiai mar-
ga, didelė, kaip kalakutė. Jų rėkavimai 
pas mus namuose iš Klimbalos pelkės 
atsklisdavo, nes jos ten perėdavo. Pe-
rėjo jos ir Juodvadyje, kol jį nusausino. 
O kaip jos rudeny išskrisdamos gailiai 
klykaudavo.

Buvau tikras miško vaikas ir prie 
visko pripratusi. Kartą einant iš mo-
kyklos sutreškėjo šakos, matau prieš 
mane per kelią pamažu ir labai arti 
eina šernas. Sustojau pagalvojus, jei 
paskui jį eis kitas, tai tas jau užlips 
tiesiai ant manęs, bet kito nebebuvo.

Stirnų daug būdavo, ir po vieną 
ir pulkeliais matydavom. Tokios dai-
lios, baltom pauodegėlėm. Briedžių 
tai mačiau ir pilkų, ir 
rudų.                  

Gimtinės gamta miško vaiko akimis
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Kartais tik labai arti 
priėjęs, pastebėdavai 

stovintį ar gulintį.
Daug jų laikydavosi jaunuolynuo-

se, nuėsdavo, nulaužydavo medelių 
viršūnes. Kartais eidama pamatyda-
vai vieną, antrą, trečią, ir dar jie su-
prunkšdavo, o praeiti reikdavo, taip 
nejauku būdavo. Tik susigūždavai sa-
vyje, rodos, kad ir kvėpuoti nustoda-
vai, paspartindavai žingsnį ir eidavai.

Vasarą mačiau gražią laputę. Ji 
buvo ruda. Netoli mūsų sodybos smė-
lėtoje žemelėje jos mėgdavo urvus 
kastis ir šeimynėlę auginti. Mačiau ir 
nušiurusią, ji buvo pilka. Teko maty-
ti keliuku kicenantį janotą). Jis buvo 
pilkas į rudumą. Esu Jutiškių miške 
mačiusi žvėrelį – baltais ruoželiais, 
lyg dėmelėm snukutis, uodega ilgo-
ka. Žvėreliai pasirodo taip netikėtai ir 
trumpam, kad negali net gerai jų nu-
žvelgti. Jie, turbūt, irgi vengia nelauktų 
susitikimų.

Prieš kokį dvidešimt metų, pava-
sarį su sese Ona netoli buvusios Kur-

pio sodybos sėdėjom po pušim, val-
gėm, o keliuku tarp senojo ir jaunesnio 
miško palengva ėjo du vilkai. Jie buvo 

šviesiai pilki, uodegos nelabai plau-
kuotos ir nuleistos. Skirtingai negu  
šuns, kurių uodegos būna užriestos. 

Aš nenusigandau, nes ne į mus ėjo. 
Sesuo nebevalgė daugiau ir mane pra-
šė eiti. Taip neplanuotai baigėsi mūsų 
keliavimas per sugrąžinamas senelio 
žemes.

LAIKO NESUSTABDYSI 

Eina metai, vis skuba tolyn,
Gal dar svarsto, o gal ką mąsto.
Tu pamok man ranka iš toli,
Kad galėčiau surast savo taką
Tamsoje aš nenoriu paklyst,
Bijau viena likus namuose,
Nežinau, ar užteks šilumos,
Nors nuo ryto kūrenasi krosnis.
Lyg netyčia prie lango parymau,
Rods ko laukiu, o gal ką mąstau.
Liūdesį, pasitrauk,
man nereikia tavęs,
Aš dar noriu linksmai pagyventi.
Laike, laike! Koks tu nekantrus!
Vis skubini mus gyventi.
Tu keiti metų laikus, tarsi
Versdamas knygos lapus.

Seserys Jankevičiūtės: Adelė Danguolė Samulionienė (kairėje), Geno-
vaitė Malinauskienė, Konstancija Mamonienė, 1963 m.

Gimtinės gamta miško vaiko akimis
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JURGITA VAREIKAITĖ-
STRIPEIKIENĖ

Aš buvau spaliukų organizacijos 
narė. Ja tapau mokydamasi Pumpėnų 
vidurinės mokyklos pirmoje klasėje. 
Nepamenu, kad būtų kas klausęs, 
ar noriu būti spaliuke. Mus nuvedė į 
specialų kabinetą, kuriame kabojo 
didelis vado portretas ir įvairūs lozun-
gai, kviečiantys vienytis bei kovoti už 
darbo liaudį. Papasakojo apie Spalio 
revoliuciją, supažindino su revoliucijos 
vado Lenino biografija. Po to visiems 
prisegė penkiakampės žvaigždės 
formos ženklelį, kurio centre buvo 
įspaustas Lenino, kai jis buvo vaikas, 
portretas. Tą ženklelį segėti reikėjo 
visada. Mums pasakė, kad taip rei-
kia – nesiginčijome.

Šalia kelio į Rygą, visai netoli 
Pumpėnų, stovėjo stendas su užrašu 
„Šlovė TSKP“ ar kažkaip panašiai. 
Gali būti, kad jis buvo užrašytas ne 
lietuvių kalba. Tai galėjo būti kokiais 

1980 ar 1981 metais ir detales mano 
atmintis ištrynė. Tik pamenu, kad vie-
ną rytą mama paprašė važiuojant pro 
šalį pažiūrėti per mokyklinio autobuso 
langą ir patvirtinti, ar tikrai to stendo 
nebėra. Jo tikrai nebebuvo, paliko tik 
apanglėję stulpeliai. Kai papasakojau 
apie tai grįžusi namo, tėvai sakė, kad 
stendą naktį padegė nusikaltėlių gau-
ja. Žinoma, šios naujienos nepranešė 
televizija ar radijas, apie tai neparašė 
laikraščiai, žmonės tokią informaciją 
gaudavo vieni iš kitų. Nusikaltėlių tą 
kartą niekas nepagavo, sako, jie va-
žiavo Rygos plentu ir sudegino keletą 
valstybės santvarką šlovinančių sten-
dų.

Jau buvau bebaigianti pirmą kla-
sę, kai vieną birželio pradžios pava-
karę į mūsų namus su keistu tikslu 
atėjo kaimynė abiturientė. Ji norėjo 
pasiklausyti radijo. Klausoma progra-
ma buvo labai neaiški, eteryje nuolat 
traškėjo, garsas buvo tylus. Tik žinau, 
kad girdėjome frazę: „Kalba „Ameri-
kos balsas“ iš Vašingtono“. Man buvo 

paaiškinta, kad ši radijo stotis pa-
skelbia kitą dieną vyksiančio lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos egzamino 
raštu temas. Turbūt mane nuo to ra-
dijo aparato nuvijo, nes neatsimenu 
girdėjusi kokios nors slaptos informa-
cijos. Slapta buvo tai, kad transliacijos 
iš viso klausomasi – šitą aš supratau. 
Daugiau tokie įvykiai nepasikartojo.

Aš buvau ir pionierė. Trečioje kla-
sėje mes jau daug žinojome apie šią 
organizaciją. Spaliukus globojo vyres-
nių klasių mokiniai pionieriai, vykdavo 
jų vedamos politinės valandėlės. Tad 
1982 metų ankstyvą pavasarį Pumpė-
nų karių kapinėse vykusios ceremo-
nijos metu mūsų klasė buvo priimta 
į pionierių organizaciją. Raudonus 
kaklaraiščius mums užrišo Didžiojo 
tėvynės karo veteranai, kostiumų at-
lapuose susisegę visus savo turimus 
apdovanojimus. Mums prisegė ir nau-
jus ženklelius – ta pati penkiakampė, 
virš jos komunizmo liepsna, centre – 
jau suaugusio Lenino portretas ir šūkis 
rusų kalba „Visada pasiryžęs“. Kam 

reikėjo būti pasiryžus, tą kartą mums 
nepasakė.

1982 m. rudenį buvo atidaryta 
naujai pastatyta Paįstrio vidurinė 
mokykla. Puodžiūnų vaikai, iki to 
laiko lankę mokyklą Pasvalio rajone, 
tapo naujokais Paįstryje. Aš atėjau į 
ketvirtą klasę, mokslo metų pradžia 
buvo keista. Mokyklos erdvės dar ne-
buvo pilnai įrengtos, kieme – staty-
bų atliekos. Visiems buvo privaloma 
dirbti mokyklos labui, pavyzdžiui, 
sodinti kieme medelius, sukasti lys-
ves būsimiems gėlių darželiams ar 
tvarkyti būsimą aktų salę. Buvome 
viskam pasiryžę, juk mes – pionie-
riai. Nepamenu, kurioje klasėje mane 
išrinko pionierių būrio tarybos pirmi-
ninke. Būriui buvo suteiktas vieno 
Tarybų Sąjungos didvyrio vardas. 
Pionierių kambaryje vykdavo pirmi-
ninkų susirinkimai, reikėdavo rašyti 
ir pristatyti klasių sueigų planus, 
vėliau rašyti ataskaitas. Kaip gerai, 
kad man visada padėdavo klasės 
auklėtoja Violeta Mackuvienė. Prieš 
tapdama klasės būrio tarybos pirmi-
ninke vieną vasarą buvau pionierių 
stovykloje. Ten išmokau rikiuotės bei 
raportavimo procedūrų, taigi klasės 
būriui mokėjau vado-
vauti. 

Sėk, sesute, žalią rūtą...
Skiriama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
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Vienas iš parei-
gingo pionieriaus atri-

butų – raudonas kaklaraištis. Jei kas 
jo neryšėjo, turėjo nemalonumų, toks 
mokinys buvo svarstomas sueigose.

Mano amžiną atilsį senelis pa-
skutinis Paįstrio parapijoje, žinoma, 
ne savo noru, įstojo į kolūkį. Šitas 
faktas man žinomas tapo vėliau, o 
kai būdama pionierė tiesiai iš moky-
klos ateidavau pas senelį į svečius, 
jis visada piktai manęs paklausdavo, 
kodėl aš esu užsirišusi „tą raudoną 
ryzą“. Vėliau, norėdama išvengti konf-
likto, kaklaraištį tiesiog paslėpdavau 
portfelyje. Senelis dažnai prieš man 
išeinant duodavo metalinį rublį, tik 
labai nepagarbiai atsiliepdavo apie 
monetoje pavaizduotą Leniną. Kaip 
keista, galvojau. Rublį, be abejo, pa-
imdavau.

Visose Lietuvos mokyklose buvo 
organizuojamas pionierių „Žygio ir dai-
nos konkursas“. Reikėjo išmokti žy-
giuoti rikiuotėje, žygiuojant atlikti nu-
rodytas komandas, skanduoti šūkius, 
dainuoti patriotines dainas. Parodžius 
komisijai šią programą, būrio vadas 
raportuodavo komisijos vadui pagal 
nustatytą šabloną. Jei konkursas vyk-
davo savo mokykloje, skandavome, 
dainavome ir raportavome lietuvių 
kalba. Jei tai būdavo rajono ar res-
publikos konkursas – rusų kalba, nes 
raportuoti reikėdavo Tarybų Sąjungos 
armijos kariškiui. Mums niekada neki-
lo klausimas, kam to reikia.

Už mane jaunesnei seseriai pio-
nierių vadovė pasiūlė vasaros atosto-
gų metu vykti į stovyklą Lenkijoje. Kai 
pasigyriau savo klasės draugėms, 
viena nepatikėjo ir ironiškai paklau-
sė: „Į Lenkiją? O gal į Ameriką?“ 
Kaimyninė šalis buvo mums tokia pat 
tolima, kaip ir kapitalistų valstybė ki-
tame žemyne.

Mokėmės gal septintoje klasė-
je, kai netikėtai viena bendraklasė 
paklausė kitų, ar mes norėtume, jog 
Lietuva būtų atsiskyrusi nuo Tarybų 
Sąjungos ir mes laisvai galėtume nu-
važiuoti į kurią nors Vakarų Europos 
šalį. Diskusija baigėsi nutarimu, kad 
dabar ir taip galime kada panorėję 
nuvažiuoti į Uzbekiją ar kurią kitą ta-
rybinę respubliką.

1987 metais mūsų klasei atė-
jo laikas tapti komjaunuoliais. Tuo 
metu Tarybų Sąjungai jau vadovavo 

Michailas Gorbačiovas, buvo pa-
skelbta vadinamoji „perestroika“. 
Be to, laikinai turėjome naują klasės 
auklėtoją, jaunutę prancūzų kalbos 
mokytoją Ireną Bitinaitę. Ji buvo ką 
tik baigusi Vilniaus universitetą ir 
mokiniams pasakojo, kokios politi-
nės idėjos sklando sostinėje. Gal dėl 
auklėtojos atsargių žodžių, o gal dėl 
to, kad namuose pirmą kartą kukliai 

buvo patarta „gal šį kartą nestok“, aš 
atsisakiau tapti komjaunuole. Tiesą 
sakant, man ėmė labai nebepatikti 
pionierių būrio dokumentų rengimas. 
Dabar viešai galiu atsiprašyti tuome-
tinės pionierių vadovės, mokytojos 
Vitos Želvienės, kad begėdiškai iš-
sisukinėjau ir vėluodavau pristatyti 
sueigų planus ir ataskaitas... Taigi, 
pagalvojau: komjaunimas mane vėl 
apkraus papildomais darbais, o tė-
vai ir auklėtoja pataria nestoti. Mes 
dviese klasėje atsisakėme tapti kom-
jaunuolėmis. Vienas bendramokslis 
mestelėjo repliką, girdi, gal ameri-
konų laukiam ateinant? Nesiteisinau.

Bet politinė atmosfera šilo. Po 
1987 metais rugpjūčio 23 d. Vilniuje 
prie Adomo Mickevičiaus paminklo 
įvykusio Molotovo – Ribentropo pak-
to paminėjimo žmonės ėmė elgtis 
vis drąsiau. Istorijos mokytoja Janina 
Bielskienė, lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja Danutė Melaikienė pa-
mokose ėmė pateikti iki šiol negirdėtų 
faktų. Muzikos mokytojas Artūras Ker-

bedis drąsiai mokė mus dainuoti „Sėk, 
sesute, žalią rūtą, kad Lietuva laisva 
būtų“ ir „Tautišką giesmę“. Klasės 
auklėtoja Irena Bitinaitė ėmė puoštis 
pakabučiu su Lietuvos trispalve. Jos 
įkvėpta Panevėžyje, „Šypsenos“ par-
duotuvėje nusipirkau po metrą gel-
tonos, žalios bei raudonos juostelės, 
jas susiuvusi turėjau platų trispalvį 
kaspiną ir taip pasidabinusi kasą ėjau 

į mokyklą.  Kai 1988 metų spa-
lio 23 d. Vilniuje prasidėjo Sąjūdžio 
suvažiavimas, jį transliavo Lietuvos 
televizija. Mus, vienuoliktokus, klasės 
auklėtoja drįso nusivesti į mokytojų 
kambarį žiūrėti šios transliacijos vie-
toje pamokų. Komjaunuoliai pradėjo 
vienas po kito išstoti iš šios organiza-
cijos. Paklausiau ano komentatoriaus, 
kodėl? Gal jis bijo tų amerikonų, kur 
ateis? Jaučiausi drąsi.

Su draugų kompanija šventėme 
Vasario 16-ąją, dainavome lauke vie-
šai patriotines dainas. „Sėk, sesute, ir 
bijūną, kad neliktų atėjūnų“... Pirmą 
kartą gyvenime, anksčiau tokia šven-
tė mums nebuvo žinoma. 1989 metų 
birželio mėnesį dvi savaites praleidau 
Vilkaviškio rajone Kybartų miestelyje 
vykusioje tautosakos rinkėjų stovy-
kloje. Mums buvo suorganizuotas 
susitikimas su kunigu Sigitu, neseniai 
grįžusiu iš tremties. Būsimasis kardi-
nolas Sigitas Tamkevičius papasako-
jo, kodėl jį tarybų valdžia persekiojo, 
kalino lageriuose ir ištrėmė į Sibirą. 

Pirmą kartą pamačiau ir išgirdau gyvą 
tragiškos Lietuvos istorijos liudininką. 
1989 metų rugpjūčio 23 d. didžiulė 
minia Paįstrio ir jo apylinkių gyventojų 
dalyvavome Baltijos kelyje. Apie skau-
dų Baltijos šalims įvykį, įvykusį 1939 
metais, istorijos vadovėliai iki to laiko 
nerašė.

Anksčiau mums niekas nieko 
neaiškino. Kodėl privalome stoti į 
visas vaikų ir jaunimo organizacijas, 
kodėl negalima klausytis užsienio ra-
dijo stočių, kodėl II pasaulinis karas 
vadinamas Didžiuoju tėvynės karu, 
kodėl reikia mokytis žygiuoti išsiri-
kiavus ir skanduoti? Nes tarybinis 
jaunuolis privalo vykdyti valdžios 
numatytus uždavinius. Pavyzdžiui, 
planą, kiek mokinių turi šiais metais 
stoti mokytis į profesinę mokyklą ir 
tapti melžimo operatorėmis arba me-
chanizatoriais... Taip, mes buvome 
sotūs, laimingi ir šiltai aprengti. Bet 
mes nežinojome, kad egzistuoja kita 
tarybinės tiesos pusė.

1990 metų kovo 11-osios vėlų 
vakarą parlamentarai pasirašė Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, 
mes apie tai sužinojome tik kitą rytą. 
Pranešė radijas. Tada savo kelyje ne-
sutikau nė vieno žmogaus, kuris būtų 
tuo nepatenkintas. Klasėje ir visoje 
mokykloje vyravo džiugi nuotaika. Aš 
dvidešimt antrus metus dirbu mokyto-
ja. Kai kalbi apie dvi svarbias Lietuvos 
valstybei datas, – Vasario 16-ąją ir 
Kovo 11-ąją – dažnam mokiniui jos 
yra vienodai istoriškai tolimos. Man ir 
mano bendraklasiams Kovo 11-oji yra 
mūsų, aštuoniolikmečių, gyvenimas. 
Permainų, tiesos, naujovių kupinas 
gyvenimas.

Ne visiems pavyksta palikti pėd-
saką istorijoje. Mūsų klasei pavy-
ko. Mes, Paįstrio vidurinės moky-
klos dvyliktosios klasės mokiniai, 
1990 metų birželio 15 d., praėjus 
3 mėnesiams po Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės atstatymo akto 
paskelbimo, gavome pirmus lie-
tuviškus brandos atestatus. Mes 
šeši – aš, mano suolo ir paslapčių 
draugė, dabar skaniausių tortų ke-
pėja Edita Mikoliūnaitė, visų myli-
ma Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos 
mokytoja Rasita Rugieniūtė, medi-
kai Artūras Valonis bei Jolanta Kon-
trimaitė ir amžiną atilsį Renatas 
Krikščiūnas.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Sėk, sesute, žalią rūtą...
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DANUTĖ INDRIŠKEVIČIŪTĖ-
ALEKSIŪNIENĖ

Miškai ir pievos visada gyveno 
šalia manęs ir giliai manyje. Pirmieji 
septyneri gyvenimo metai bėgo kai-
me, Biržų rajone. Tėvų sodyba buvo 
apsupta miško ir neaprėpiamų pievų, 
kuriose su jaunesne sese gaudyda-
vome pirmąsias mažas varlytes, kur 
vasarą čirkšdavo žiogai ir taip neap-
sakomai kvepėdavo lauko gėlės. Dar 
ir dabar prisimenu saulės iškaitintą 
čiobrelių kvapą. Tėveliams persikėlus į 
Panevėžį kaimo dvasia ir kvapai nugu-
la kažkur širdyje, kažkurioje smegenų 
pusrutulio pusėje.

Ir štai 1999 m. balandį vėl va-
žiuoju į kaimą žiūrėti sodybos, kurioje 
norėčiau gyventi. Šimto metų namu-
kas! Dar stovi ir dar gyvenamas. Svar-
biausia, miškas pašonėje ir pievos, 
tiesa, ne tokios neaprėpiamos, kaip 
vaikystėje. Bet gal tos mano pirmųjų 
gyvenimo metų pievos nebuvo tokios 
didelės? Tai tik hiperbolizuoti vaikiški 
prisiminimai. Tvenkinys už keleto šim-
tų metrų mūsų gyvenamąją vietą pa-
vertė idealia. Niekada negalvojau, kad 
ne gamta ir aplinkos grožis paliks patį 
didžiausią, patį giliausią prisiminimą. 
Paįstrys brangus iki širdies gelmių 
tapo dėl ten gyvenančių žmonių.

Neturėjome šalia jokių draugų ar 
pažįstamų. Per pirmuosius Onos at-
laidus, kuriuose dalyvavome, mano 
gyvenimo draugas sutiko pirmąjį pa-
žįstamą, buvusįjį bendradarbį. Iš karto 
užsimezgė draugystė su Valdu ir Edita 
Butkais. Jų mergaitės Eglė ir Vaida 
tapo mano dukrų draugėmis. Visuose 
kaimiškuose rūpesčiuose, kur gauti 
malkų, kaip apdirbti žemę, kaip paso-
dinti ar nukasti bulves, kaip šiltnamį 
pastatyti, pirmuoju pagalbininku ir pa-
tarėju tapo Valdas. Bet įsimintiniau-
sias vakaras dar laukė ateityje…

Vieną rudens sutemų vakarą, 
savo namuose, sulaukėme netikėtos 
viešnios. Pamenu, kažkaip keistai pa-
sirodė, nes be jokios įžangos prisistatė 
Daiva Kiršgalvienė ir pasakė, kad nori 
pakviesti į meno saviveiklą. Mano 
dukros mokytoja patarė pas mus už-
eiti, tiesa, kvietė dainuoti. Dainuoti 
galiu draugų rate, bet ne ant scenos. 

Pasisiūliau vaidinti. Po pirmo apsi-
lankymo kultūros namuose, pasijutau 
sava. Turėjome su Daiva daug bendro, 
buvome baigę tokius pačius mokslus, 
netgi buvau dirbusi tokį patį darbą. 
Žavėjausi Daivos iniciatyvomis, paieš-
komis meno saviveikloje, meile kaimo 
žmogui, nuoširdumu ir paprastumu. 
Jaučiausi puikiai, nes savo kaime jau 
turėjau draugę. Buvome kartu, kai 
kažkuriai reikėdavo išsikalbėti, ilgai 
vakarodavome rašydamos renginių 
scenarijus, švęsdavome mūsų artistų 
gimtadienius, važiuodavome į kelio-
nes, užjausdavome viena kitą, nete-
kus artimųjų, ar tiesiog kalbėdavomės 
„aukštesnio lygio temomis“. 

Prie dramos draugų rato prisi-
jungė ir Aušra Rapkevičienė. Išskir-
tinė draugė dėl savo ekspresyvumo, 
tuo pačiu nuoširdumo ir sugebėjimo 
padėti visur ir visada. Aušros namai 
ir nepamirštamoji pavėsinė „po ber-
žais“ tapo neatskiriama gyvenimo 
dalimi. Kad ir reti susitikimai dabar 
vis neleidžia pamiršti, ką esame kar-
tu išgyvenę. O šiandien dar ir planų 
ateičiai turime. Kultūros namuose 

sutikau Stefutę Giedravičienę, mūsų 
mieląją brangiąją antrąją mamą. 
Čia pažinau Žydrūną Urbonavičių, 
Aidą Dobradiejų, Virginijų Zavadzkį 
ir Audrių Paplauską. Mūsų spekta-
klių „Pirelli“, „Aukso puodas“ metas, 
kai repetuodavome, vaidindavome 
scenoje ar važinėdavome po fes-
tivalius, tapo pačiais gražiausiais 
gyvenimo metais Paįstryje, ko gero, 
ir viso gyvenimo. Renginiai, repeti-
cijos ir darbas čia leido suartėti su 
nerealiomis Nijole Vidžiūte ir Danute 
Martinkėniene. Nenustojau žavėtis 
Nijolės darbštumu, moteriškumu, 
rafinuotumu tuo pačiu ir paprastumu. 
Pasisėdėjimai su Danute, jos gyveni-
mo filosofija, buvo kažkas tai tokio! 
Nesutikau daugiau kitos tokios as-
menybės. Greitai plėtėsi draugysčių 
ratas. Dirbti „kultūroje“ atėjo Diana 
Stakelienė, rami, santūri ir gaminanti 
nepakartojamo skonio sūrius taip pat 
tapo dar viena mano drauge. Šeimos 
vyro pavyzdžiu ir tikru draugu tapo 
Virginijus Kiršgalvis. Vedęs mano 
draugę Daivą stebuklingu būdu užka-
riavo, neapsiriksiu, visų paįstriečių, 

ne tik mano, širdis. Pradėjusi dirbti 
parduotuvėje susipažinau, jei taip 
galima sakyti, su visu kaimu. Drau-
giškumu ir jautrumu apsupo Jūratė 
ir Arūnas Blaževičiai, bendradarbės 
Dalė Murnikienė ir Kristina Tamošiū-
nienė. Šilti pasisėdėjimai kiemelyje 
būdavo su Nijole ir Algiu Pagarec-
kais. Daug ramesnis gyvenimas vyko 
mūsų pamiškėje, kaimynų ratelyje. Į 
nuoširdžią draugystę ir pagalbą at-
skubėdavo visi kaimynai. Su Loreta 
ir Valdu Pažemeckais draugavome 
šeimomis. Nepamirštami vakarai, 
kai mūsų pamiškė skambėdavo nuo 
armonikos garsų. Išgirsti, išeini kie-
melin ir klausai klausai... Pasikalbėti 
ar pasitarti daržininkystės klausimais 
visada galėjau su Janina Krivickiene, 
o tiesiog paplepėti apie „kaimo reika-
lus“ su Onute ir Kazimieru Nemaniais. 
Trilitriniu pieno stiklainiu nešina kas 
antrą vakarą ateidavo Elzė Makaraus-
kienė. Neužmirštamas praleistas lai-
kas kartu su Lina ir Virgiu Drąsučiais. 
Sėdėdavome su Teleloto bilietais prie 
televizoriaus, lošdavome kortomis, 
netgi gyvenome palapinėse prie jūros. 
O kokie savaitgalio pirties malonumai 
pas Virgio tėvelius buvo...!

Dažnai pagalvoju, kaip būtų gera 
surinkti visus šiuos žmones į vieną 
bendrą ratą. Kaip šilta ir jauku būtų 
pabūti kartu ir su kiekvienu atskirai. 
Gyvenimo ratas ir vėl apsisuko, vėl 
gyvenu mieste. Tiesa, miestas miške. 
Visagine gražu, dažnai sakau, kad tai 
dar neatrastas Lietuvos kampelis dau-
geliui iš mūsų. Tik tų vaikystės pievų 
nėra... Nėra ir nuoširdžios pilnatvės 
jausmo, kuriuo buvau sklidina gyven-
dama Paįstryje… 

Prisiminimų rašinėlis

Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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Bevartant naujausią – dvide-
šimt antrąjį  „Paįstriečio“ numerį, 
besidžiaugiant jo poligrafija ir turiniu,  
atmintyje atgijo pirmųjų  laikraščio 
numerių  gimimas ir leidimas.

Kai 1998 m. naujai išrinktas kraš-
tiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas Pe-
tras Knizikevičius valdybos posėdyje 
pagarsino idėją bandyti leisti Paįstrio 
krašto laikraštį, nuogąstavimų kilo ne 
vienam nariui. Ar tam yra galimybės, ar 
atsiras žmogus, kuris imtųsi atsakomy-
bės ir kompetencijos? Tuo metu  kom-
piuterius, maketuotojus, korektorius 
turėjo tik leidyklos, žurnalų ir laikraščių 
redakcijos. Autoritetingam  idėjos auto-
riui niekas nedrįso prieštarauti.        

Pritarę minčiai, patys valdybos 
nariai rinko ir siūlė laikraščio pava-
dinimą ir nutarė pavadinti  „Paįstrie-
čiu“. Taip  nelengvai  1999 metais 
gimė naujas kuklus, dvylikos puslapių 
laikraštėlis.

Visi tekstai buvo rašomi ranka. Be 
originalių nuotraukų kartais tekdavo 
atvaizdų ieškoti knygose, albumuose. 
Surinkę parašytus straipsnius, atsimi-

nimus, grožinius kūrinėlius, nuotrau-
kas, iliustracijas nešėme  „Panevėžio 
balso“ maketuotojai Irutei Knizikevi-
čienei, sutikusiai padėti paruošti kraš-
totyrinį darbelį. Ji pati kompiuteriu 
rinko tekstus, skenavo nuotraukas ir 
iliustracijas, korektorė sutiko pataisyti  
pasitaikiusias klaidas, stilių, ir Irutė, 
sumaketavusi laikraštį, atiduoda-
vo leidėjams. Bet tai buvo tik vienas 

kompiuterinis „Paįstriečio“ egzem-
pliorius. Iškilo sunkumų su laikraščio 
dauginimu. Kopijavimo aparatą turėjo 
Stanislovo Garnio įstaiga. Popieriumi 
irgi rūpinosi kraštiečių klubo narys 
Stanislovas ir kiti entuziastai.  Kartais 
kopijavimo mašina atšviesdavo tekstą 
kokybiškai, o kartais atsirasdavo vos 
išskaitomų puslapių.  Paskui tekdavo   
į vieną vietą  šimto egzempliorių apa-

rato atšviestus  lapus  išskirstyti ir su-
dėti  nuosekliai, kad taptų laikraščiu. 
Toks varganas „Paįstriečio“  leidimas 
tęsėsi apie dešimtį metų. Bet nenutrū-
ko. Palengva sąlygos gerėjo, prakuto 
ir redakcinė kolegija, didėjo laikraščio 
paklausa. Platėjo rašančiųjų ratas, 
įvairėjo temos, storėjo laikraščio ap-
imtis. Pas maketuotoją nebereikėjo 
eiti su didžiuliu nešuliu rankraščių, 
vaizdinės medžiagos, knygų.  Didelį 
krūvį nuo galvos nuėmė  kompiuterinė 
technika, internetas. 

„Paįstrietis“ tęsė pradėtas tradici-
jas, rašė istorijos, kultūrinio gyvenimo 
temomis, neužmiršo žymių paįstriečių  
nuopelnų. Yra nuomonių, kad laikrašty-
je reikia kalbėti  tik apie šių dienų ak-
tualijas, jaunimui praeitis neįdomi. Bet 
ir „Paįstriečio antraštiniame lape yra 
įrašyta, kad tai krašto istorijos, kultūros  
laikraštis. Jau istorija tapo  prieš dvide-
šimtį metų skelbtos aktualijos.

Sunku palyginti pirmąjį „Paįstrie-
čio“  numerį  su dabartiniu spausdin-
tu, spalvotomis nuotraukomis ilius-
truotu, padidėjusia apimtimi estetišku, 
gražiu, turiningu leidiniu. Juk šių dienų 
„Paįstrietis“  įkopė  į  jaunystės am-
žių  – veržlų,  įdomų, į ateitį žvelgiantį, 
skaičiuojantį dvidešimt trečiuosius 
gyvenimo metus.

GRĮŽTELĖJUS  ATGAL

JANINA STAKELAITĖ-
KUMPIENĖ

Tais pačiais 1990 metais, kai 
Lietuva atkūrė savo Nepriklausomybę, 
Jungtinių tautų organizacijos Genera-
linė asamblėja spalio 1-ąją paskelbė 
Tarptautine pagyvenusių žmonių die-
na. Po metų ta pati institucija patvir-
tino rezoliuciją, kurioje išdėstė požiūrį 
į senatvės problemas, ir nuostatus, 
kurių privalu laikytis visoms šalims. 
Lietuvoje Vyriausybė šią dieną taip pat 
paskelbė minėtina diena.

Turime pripažinti, kad valstybių 
dėmesys senjorams didėja. Statistika 
kuo toliau, tuo „garsiau“ skaičiuoja 
pagyvenusių žmonių skaičių ir progno-
zuoja jų kitimo tendencijas. Šiai dienai 
paminėti ir senjorams pagerbti orga-
nizuojamos konferencijos, paskaitos, 
įvairiausi kultūros ir švietimo renginiai 
ir akcijos.

Mūsų statistika skelbia, kad 2010 
metais Lietuvoje žmonės virš 60 metų 
sudarė penktadalį visų gyventojų, tai 

yra kas penktas Lietuvos gyventojas 
buvo vyresnis negu 60 m. amžiaus. 
Taip pat Lietuva pagarsino prognozę, 
kad visuomenei senstant ir gyvenimo 
trukmei ilgėjant, 2060 m. pensininkai 
sudarys 32 % visų gyventojų. 

Tenka sutikti, kad didėjanti seny-
vo amžiaus gyventojų dalis reikalauja 
daugiau lėšų jų sveikatos priežiūrai, 
socialinėms garantijoms ir kitoms rei-
kmėms. Bet negalime nepasidžiaugti, 

kad tie pasidabruotais plaukais pa-
puošti mūsų seneliai ir tėvai yra di-
džiausias mūsų valstybės, mūsų šei-
mų, giminių, vaikų ir anūkų turtas. Tai 
mūsų išmintis, ir branda. Mūsų meilė 
ir atgaiva. Mūsų gyvenimo prasmė ir 
versmė.

Ar matėte anūko, sėdinčio ant 
senelio kelių pasididžiavimą, ar pa-
stebėjot anūkės šypseną, su kuria ji 
užmigo prieš miegą tarsi gražiausios 
melodijos besiklausydama senelės 
sekamos pasakos. Kas gali labiau ir 
giliau mylėti už žilagalvius senelius, 
kas gali nuoširdžiau budėti prie ser-
gančių vaikų lovelės, melstis bažny-
čioje už sergantį vaiką. Nei kompiute-
riais sekamos pasakos, nei Maximose 
Šventoms Kūčioms kepami kūčiukai 
niekada nepakeis močiutės rankų.

O kiek išminties žilaplaukių moks-
lininkų galvose, kuri praturtina mūsų 
valstybės istoriją ir dabartį, nušviečia 
mūsų gyvenimo kelią. Kiek gyvenimo 
pamokų mes gavome iš savo tėvų ir 
senelių, iš tetų ir dėdžių, iš prosenelių 

darbų, aprašytų knygnešių istorijose, 
kunigų švietėjiškoje veikloje, kurie 
sunkiausiomis lagerių ar tremties die-
nomis gyveno ir aukojosi tam, kad mes 
gyventume geriau.

Prisimenu savo mamutę apsigo-
busią balta skarele ir besimeldžiančią 
bažnyčioje. Prisimenu žilagalvį tėvelį 
pasisodinusį mane ant žirgo ir jodi-
nantį per patvinusį Įstros upelį. Gra-
žesnio peizažo nesu mačiusi. Labiau 
įsimintino įvykio nesu patyrusi. Kuo 
daugiau žilų plaukų radosi jų galvose, 
kuo daugiau raukšlelių radosi jų vei-
duose, tuo brangesni buvo man šie 
žmonės. Žinojau, kad vis mažiau laiko 
man lieka pabūti šioj žemėj su jais.

Baigdama noriu pabrėžtinai pa-
sakyti, kad senstanti visuomenė nėra 
valstybės našta ar nelaimė. Tai mūsų 
neįkainojamas turtas, mūsų meilė ir 
mūsų stiprybė. Mylėkime  juos visus, 
dėkokime už jų bendrystę, už buvimą 
kartu, už išmintį ir žinias, už patirtį ir 
meilę. Kad nepavėluotume, mylėkime 
šiandien ir dabar – mamą ir tėtį, se-
nelį ir močiutę, dėdę ir tetą, kaimyną ir 
giminaitį, ar tiesiog senjorą.

Padovanokime senjorams spalį

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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Kai pareigų pavadinime yra žodis 
„vadovas“, dažniausiai tai reiškia, kad 
tampame atsakingi ne tik už savo, bet 
ir už savo komandos darbo rezultatus. 
Šį kartą atviram pokalbiui pasikvietę 
Paįstrio seniūną Virginijų Šležą, ke-
tiname pažvelgti į jo, kaip bendruo-
menės seniūno, darbus. Su kokiais 
iššūkiais susiduria ir kaip jis mato 
kasdienius veiklos procesus mūsų 
seniūnijoje. 

 Pokalbio metu seniūnas pabrė-
žia, kad didžiausias iššūkis tas, kad 
visose situacijose būtina išsaugoti 
empatiją, šypseną ir nuoširdų norą 
padėti  išspręsti problemas. Pasitikė-
jimas komandos nariais yra esminis jo 
darbo momentas, tik tada komanda 
gali dirbti vieningai ir pasiekti puikių 
rezultatų.

Na, o aš turiu pabrėžti, kad per 
savo praktiką dar neturėjau tokio pa-
šnekovo, kuris taip greitai, išsamiai ir 
su nedidele humoro gaidele atsakytų į 
pateiktus klausimus. Tai leidžia man 
daryti prielaidą, kad mūsų seniūnas 
yra operatyvus, greitai priimantis 
sprendimus ir neabejotinai turintis 
lyderio savybių. Kaip žinia, kad patys 
geriausi lyderiai svarbius sprendimus 
priima tiesiog instinktyviai, nes tai jų 
kasdienybė, ir laikui bėgant jie tampa 
atsparūs spaudimui, kuris dažnai pa-
sitaiko sprendimų priėmimo procese.

Kaip atsidūrėte Paįstryje ir ko-
dėl Paįstryje?

Paįstryje atsidūriau po to, kai 
Panevėžio rajono Tarybos sprendimu 
buvo „apkarpyta“ labai didelė Pane-
vėžio seniūnija ir įkurta nauja Paįstrio 
seniūnija. Buvo paskelbtas konkursas 
vadovo pareigoms užimti. Tuo metu 
man jau kuris laikas norėjosi naujų 
iššūkių, todėl nutariau dalyvauti kon-
kurse ir man pavyko laimėti. O kodėl 
atsidūriau būtent Paįstryje, tai nežina, 
matyt, čia įsikišo Dievo ranka ir vienu 
metu man davė viską, ko tuo metu 
mano gyvenime trūko. Sielai – nuošir-
džius žmones aplinkui, pragyvenimui  
– labai įdomų ir niekada nenuspėjamą 
darbą, o akims – nuostabią gamtą.

Koks tas dešimtmetis šiame 
krašte?

Dešimtmetis šiame krašte pralėkė 
kaip viena diena. Buvo visko – labai 
sunkiu momentų, kai visiškai gležną 
vadovą užklupo baisios pūgos ir kelių 
valymo organizavimas, po to baisus, 

kartą per šimtą metų pasitaikantis Lė-
vens pavasarinis potvynis. Labai sun-
kiai ir skaudžiai tebereguoju, kai tenka 
iš girtuoklių tėvų atimti vaikus. Buvo 
ir labai gražių akimirkų – tai mūsų 
klebono Pranciškaus Tamulio išrinki-
mas rajono Garbės piliečiu, gimnazijos 
statuso išsaugojimas, nominacijos, 
kurias gauna Kultūros centras arba jo 
direktorė Daiva Kiršgalvienė, kasmet 
širdį suvirpina abiturientų išlydėjimas 
į gyvenimą.

Su kokiais didžiausiais sunku-
mais esate susidūręs savo darbe 
per tuos dešimt metų?

Sakoma, gydytojai arba policinin-
kai  įpranta ir prie kraujo, ir prie mirčių. 
Aš prie vaikų atėmimo iš girtaujančių 
tėvų turbūt niekada nepriprasiu. Po 
tokios procedūros dvi savaites būna 
labai sunku ant dūšios. Įstrigęs Paįstrio 
vandentiekio ir nuotekų projektas taip 
pat mane labai nervina ir slegia, juk, 
kai gavom finansavimą, buvau tokioj 
euforijoj...

Kaip atrodo įprasta seniūno 
darbo diena?

Įprastos seniūno darbo dienos 
nebūna, visos jos skirtingos, nes 
niekada nežinai, kada kas nukris ant 
galvos, – vėjas nukels stogus, kelyje 
atsivers smegduobė, kažkas išlaužys 
kelio ženklus, susimuš sutuoktiniai, 

kažkas išsikvies „24 valandas“ arba 
kitą televizijos laidą, savivaldybės 
pareikalaus kokios nors ataskaitos 
už praėjusius 5 metus arba plano 
apie artėjančius 20 metų. Vieninte-
lis pastovesnis ritualas – nuo 8 val. 
ryto seniūnijos reikalų tvarkymas po 
savivaldybę ir kitas miesto įstaigas. 
Paklausite - kodėl iš ryto, o ne į darbo 
pabaigą? Jeigu kam labai manęs rei-
kės, iš ryto žmogus palauks, o jeigu 
išvažiuosiu darbo pabaigoje, nesusi-
tarusiam žmogui į seniūnija jau teks 
atvažiuoti kitą dieną.

Ar pateisinote visus savo lūkes-
čius, planus?

Tuos kuriuos turėjau pateisinau, 
bet tie lūkesčiai ir planai man kaip 
devyngalvis slibinas – vieną galvą nu-
kirtus atauga trys, tad darbų ir iššūkių 
iki pensijos tikrai nepritrūksiu.

Ar greitai pavyko rasti kalbą su 
vietiniais?

Su vietiniais kalbą radau greitai, 
nes esu kilęs nuo Pasvalio krašto, 
o tarp Paįstrio ir Pasvalio daug ben-
drystės – abu pavadinimai prasideda 
Pa, pro šalį teka ta pati Lėvens upė, 
panaši tarmė, panašūs naminio alaus 
ir šaltienos receptai.

Kokios opiausios problemos 
mūsų seniūnijoje?

Opiausios problemos – atskirų 
gyventojų girtavimas, nevalyvumas, 
labai daug rūpesčio ir su milžiniškais 
sodų bendrijų masyvais Šeškuose, 
Juodlieknyje, Pakuodžiupiuose. Ten 
savi įstatymai, kai kurias vietoves aš 
vadinu tiesiog  Bangladešu, Pakistanu 
ir panašiais epitetais.

Vienas iš pirmųjų pradėjote 
naikinti alkoholio „taškus“, koks 
jūsų santykis dabar su taurelės mė-
gėjais?

Su tais, kurie vieną kitą taurelę 
arba alučio šnekučio bokalą išgeria 
dėl skambesnės dainos per šventes ar 

nudirbę sunkius darbus, santykiai pui-
kūs, o tie, kurie piktnaudžiauja, manęs 
tiesiog vengia, stengiasi nepakliūti ant 
tako.

Per dešimt metų padaryta daug 
gražių ir prasmingų darbų, o kuriuo 
pats didžiuojatės labiausiai?

Labiausiai didžiuojuos gražėjan-
čia aplinka, asfaltuotu keliu, jungian-
čiu Skaistgirius su Paįstriu, seniūnijos 
gyvenvietėse likusi tik viena neasfal-
tuota mažytė gatvytė.

Ar bendraujant su socialinės 
rizikos šeimomis nepritrūksta 
kantrybės, kaip motyvuojate savo 
komandą?

Kantrybės pritrūkti negalima, nes 
mes paskutinis akmuo, už kurio už-
kliuvęs dar gali sustoti žemyn į prarają 
smarkiai besiritantis vežimas. O dar-
buotojų motyvuoti nereikia, nes pas 
mus dirba trys nuostabiausios pasau-
lyje socialinės darbuotojos, turinčios 
Dievo dovaną tokiomis būti, tai- Gita-
na Dobilienė, Renata Slapšienė ir Eglė 
Kirdienė. 

Kokiu kredo vadovaujatės savo 
darbe?

Vadovaujuos meduolio arba bota-
go principu. Beje, pastarojo prireikia 
labai retai, tik tam, kad žinotų, kad 
tokį turiu.

Vadovauti – reiškia mokyti, o 
kas moko patį seniūną?

Patį seniūną moko gyvenimas, labai 
daug padeda rajono meras Povilas Žagū-
nis, administracijos direktorius Eugeni-
jus Lunskis. O pradėjus dirbti labai daug 
padėjo kolegos – Ramygalos seniūnas 
Valdas Chirv, tuometis Vadoklių seniū-
nas (dabar mero pavaduotojas Antanas 
Pocius). Ačiū jiems visiems.

Kokia mūsų seniūnija lyginant 
su kitomis?

Ir plotu, ir gyventojų skaičiumi mes 
per patį viduriuką – iš 
12 esam 7. 19 psl.u
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Turim dau-
giausiai kolektyvi-

nių sodų – čia didžiausia problema, turim 
beveik daugiausiai vienkiemių – tai jau 
problemos su kelių priežiūra (sniego valy-
mas, dažnas greideriavimas). Pagal so-
cialinės rizikos šeimų, socialinių būstų 
skaičių esam taip pat vidutiniokai. 

Kuri Paįstrio seniūnijai priklau-
santi vieta Jums yra mieliausia? At-
sakymą argumentuokite.

Gal Lėvens upė – juk tai mano 
vaikystės upė, kuri teka ir pro senąją 
mano tėviškę. Joje maudydavaus, žve-
jodavau ir mergaitę jos lankose žydint 

ievoms pirmą kartą pabučiavau….
Kaip šeima reaguoja į Jūsų atsi-

davimą darbui?
Šeimai aš esu nepaprastai dėkin-

gas, kad mane tokį dar laiko namuose, 
juk kartais ir blusų parsinešu.  Sun-
kiausia, kai per šeimos šventę ar at-
važiavus draugams tenka staiga visus 
palikti ir lėkti į ,,karštą tašką“. Labai 
mėgstame su šeima keliauti, bet daž-
ną savaitgalį tenka praleisti namuo-
se, nes pvz. šeštadienį 16 val. įvyks 
Raugintų kopūstų mėgėjų draugijos 
ataskaitinis susirinkimas, o seniūnas 
jame nedalyvaudamas įžeis kokį 30 

jos narių. Dar kartą ačiū šeimai, kad 
ji tą pradeda suprasti, kad tai taip pat 
yra mano darbo dalis.

Kaip atsipalaiduojate nuo darbo?
Mėgstu sodo – daržo darbus, 

smulkius namų ūkio, remonto darbe-
lius. Sukišu rankas į žemę, o sieloje vis 
lengvyn, šviesyn. Anksčiau kaimynai 
šaipydavos, kad seniūnas po darbo 
tarp lysvių šliaužia pilvu retindamas 
morkytes, bet dabar jau apsiprato. Na, 
ką aš padarysiu, jeigu man tai relak-
sas, juk ,,Lietkabelio“krepšininkų arba 
,,Panevėžio“futbolininkų rungtynės 
vyksta tik kartą per savaitę (čia antras 

atsipalaidavimo būdas). O visai dienai 
sprogstamosios energijos pasikraunu 
kiekvieną rytą nuo 6 iki 7 val. bet kokiu 
oru mindamas dviratuko pedalus.

Baigiant pokalbį labai norisi palin-
kėti seniūnui nenustoti tobulėti ir mo-
kytis. Kai šiais laikais viskas keičiasi 
ne valandomis, o minutėmis,  ir kas 
anksčiau būdavo tiesa, dabar jau gali 
būti paneigta naujų tyrimų ar studijų. 
Ir, kaip jis pats minėjo, linkime jam 
būti tuo paskutiniu akmeniu, už ku-
rio užkliuvęs dar gali sustoti žemyn į 
prarają smarkiai besiritantis vežimas.                       
                                  Ačiū už pokalbį.

ARNETA MATUZEVIŪTĖ

Paįstrio pašonėje, Gegužinės kai-
me užaugusi Živilė Raškauskaitė šiuo 
metu vis rečiau aplanko gimtą kraštą. 

„Vis daugiau darbų, sunku ištai-
kyti laisvą savaitgalį. Bet Gegužinė 
man – jaukumas, saugumas, savo-
tiška užuovėja. Būna dienų, kai norisi 
„teleportuotis“ į tą mūsų gyvenvietės 
ramybę. Būna dienų, kai grįžtu, iš-
einu pasivaikščioti ir kažkokiu būdu 
susidėlioja į vietas padriki planai ar 
mintys. Šis kraštas man – vidinė ra-
mybė“, – sako ji. 

Vingiuoti takai 
Baigusi Paįstrio Juozo Zikaro 

gimnaziją mergina studijuoti sociolo-
gijos išvyko į Vilnių. Baigusi Vilniaus 
universitetą nusprendė įgyvendinti 
vaikystės svajonę – tapti žurnaliste. 
Įstojusi į radijo ir televizijos žurnalis-
tikos magistrą Misūrio universitete ji 
gavo „Fulbright“ stipendiją, tad tęsti 
mokslų išvyko į JAV. Jos patirčių ke-
lias iš Misūrio vingiavo Vašingtono 
link, kur ji kurį laiką darbavosi „Ame-
rikos balse“ užsienio naujienų ir do-
kumentikos skyriuose. 

Gimtos šalies ilgesys ją parkvietė 
namo. Tiesa, ne ilgam. Po kiek laiko 
ji išvyko į Vokietiją stažuotis „Deuts-
che Welle“. Tai Vokietijos tarptautinis 
transliuotojas.  

„Galiausiai Vilniuje grįžau į „Info 
televiziją“. Laidoje „Info diena“ dirbau 
užsienio naujienų redaktore“, – pasa-
koja pašnekovė. 

Prie pokyčių ir iššūkių pratusi 
mergina šiuo metu dirba LRT televizi-

jos naujienų tarnyboje užsienio naujie-
nų redaktore. 

„Mano darbo vietoje sutelpa visas 
pasaulis. Kiekvieną dieną stebiu spau-
dos konferencijas iš įvairiausių šalių: 
nuo JAV, Belgijos iki Kinijos. Darbo die-
nos įtemptos, bet labai įdomios ir vi-
sos skirtingos. Naujienų srautą reikia 
atidžiai sekti, nuspręsti, kurios naujie-
nos svarbiausios, ką būtina parodyti 
žiniose. Tai labai atsakingas darbas. 
Kasdien nuo žurnalisto priklauso tai, 
kad naujienos žmones pasiektų laiku, 
kad jos būtų objektyvios, pateiktos 
suprantamai ir tiksliai, – pasakoja 
kraštietė. – Darbe mane žavi tai, kad 
kasdien išmokstu naujų dalykų. Ne tik 
iš naujienų srauto, bet ir iš kolegų, ku-
rie kaskart randa įvairiausių kūrybiškų 
sprendimų, kaip žiūrovui papasakoti 
net ir pačią sausiausią informaciją. 
Žurnalistika – tai gyvenimo būdas, 
nes darbas uždarius redakcijos duris 
nesibaigia. Nuolat seki naujienas, ste-
bi pokyčius, galvoji temas kitai dienai. 

Tai ir žavi – nuolatinis kismas.“
Ji priduria, kad žurnalistikoje 

reikia prisitaikyti prie nepastovumo, 
mat gali būti taip, kad pusę dienos 
dirbęs prie vieno reportažo, vos per 
20 minučių turėsi parengti kitą, mat 
kitą pasaulio kampelį kaip tik sukrėtė 
svarbūs įvykiai. 

„Šiame darbe reikia išmokti pri-
sitaikyti prie nepastovumo: būna, kad 
pusę dienos dirbi ties vienu reportažu, 
o galiausiai įvyksta kas nors itin svar-
baus. Tenka viską mesti ir naują repor-
tažą paruošti per 20 minučių. Reikia 
išmokti valdyti savo emocijas – nepasi-
duoti stresui. Galiausiai, nuolat mokaisi 
prieiti prie žmogaus, atsisakyti bet ko-
kių išankstinių nusistatymų – kiekvieną 
istoriją pasakoja žmogus, ne žurnalis-
tas. Todėl reikia įsiklausyti, išgirsti.“

Vieta – ne tik pavadinimas 
Živilė neabejoja, kad prie jos drą-

sos pokyčiams bei smalsumo prisidėjo 
ir vieta iš kurios ji kilusi. Anot jos, gy-

venvietė, iš kurios kyla žmogus, yra ne 
tik pavadinimas. Tai žmonės, veiklos, 
emocijos, aplinka. 

„Vieta, kur gimei, tavęs neapi-
brėžia. Tiek gyvenvietėje, tiek mieste 
gyvenantys jauni žmonės turi didelių 
svajonių. Galbūt mažesniame mieste 
reikia dažniau priminti, kad tos sva-
jones įgyvendinamos. Tačiau man 
atrodo,  kad būtent Paįstryje išmokau, 
jog nėra neįmanomų dalykų – svarbu 
bandyti“, – atvirauja  mergina. 

Gyvenimas regiono gyvenvietėje, 
kaip pastebi Živilė, suteikia daugiau 
privilegijų nei mieste. Puiki moky-
kla, nedidelės klasės, todėl sulaukta 
daugiau mokytojų dėmesio, į būrelius 
galėjo nueiti pati – tėvams nereikėjo 
nuvežti ar pasiimti ją. 

„Užklasinės veiklos sąrašas, čia 
Paįstryje, buvo ilgas: galėjome rinktis 
nuo krepšinio treniruočių, iki teatro 
užsiėmimų ar ornitologų būrelio. Visi 
galėjome išbandyti visas sritis – reikė-
jo tik noro. O ir paraginimų pabandyti 
girdėjosi iš mokytojų, tėvų, draugų.“ 

Įžvelgia perspektyvas 
Nors rajonuose pastebimos gy-

ventojų mažėjimo tendencijos, pašne-
kovė sako, kad Paįstriui su Gegužine 
ši tendencija negresia. Dėl jos jau 
išvardintų priežasčių bei gero susisie-
kimo su Panevėžio miestu, išvystytos 
paslaugų infrastruktūros, dėl dar-
nios ir draugiškos bendruomenės ši 
gyvenvietė patraukli jaunoms šei-
moms. Paįstrį garsina ir netoliese 
esanti Juozo Zikaro gimtinė, tad gy-
venvietė jau žinoma 
Lietuvoje. 

Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas: „Mane moko gyvenimas…“
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„ N e d i d e l ė 
gyvenvietė, ku-

rioje visi visus pažįsta, kartu organi-
zuoja renginius, važiuoja į ekskur-
sijas – suteikia saugumo, ramybės 
jausmą. Manau, vis daugiau žmonių 
būtent to ir ieško.“ 

Pokalbį Živilė baigia palinkėjimu 
Paįstrio krašto žmonėms išlaikyti bei 
stiprinti bendruomenę: būti kartu, o ne 
po vieną. O kreipdamasi į jaunus žmo-
nes ji pabrėžia, kad jie gali 5 kartus 

daugiau nei patys įsivaizduoja. Svarbu 
auginti smalsumą.

„Skaitykite, naršykite internete, 
diskutuokite ne tik su draugais, bet 
ir su tais, su kuriais jūsų nuomonės 
nesutampa. Kalbėkitės su kaimynais, 
su mokytojais, raskite žmogų, kuris 
jus įkvepia. „Neišeis“, „neišdrįsiu“, 
„nemoku“ pakeiskite į „pabandysiu“. 
Užsispirkite ir pabandykite. Galiu ga-
rantuoti, kad bent kartą pavyks“, – 
drąsina iš Gegužinės kilusi žurnalistė. 
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Paįstryje netrūksta aktyvių žmo-
nių, norinčių dirbti ir užsiimti aktyvia 
veikla. Vieni iš jų Paįstrio gimnazijos 
fizinio ugdymo mokytojai: Kristina Či-
plienė ir Vytautas Gutauskas, kuriems 
svarbu, kad Paįstryje būtų sudarytos 
dar geresnės sąlygos visais metų 
laikais ir beveik visoms amžiaus gru-
pėms užtikrinti turiningą bei prasmin-
gą laisvalaikį, stiprėti fiziškai. Projekto 
sumanytojai neabejoja, kad mankšti-
nimasis lauko aikštelėje ir buvimas 
gryname ore taps daugelio kasdieniu 
įpročiu, susibūrimo vieta, kurioje 
bus galima ne tik mankštintis, bet ir 
pabendrauti, aptarti ateities planus, 
kurti savęs tobulinimo ilgalaikį planą. 
Panevėžio rajono Paįstrio gyventojų 

bendruomenės centras vykdo projektą 
„Fizinio aktyvumo ir poilsio aikštelės 
įrengimas“ SRF-SIĮ-2019-1-0001. 

Projektas dalinai finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, projek-
tą administruoja Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija. 

Bendruomenės pirmininkas Ri-
mantas Pranys taip pat labai džiau-
giasi, kad dešimt universalių lauko 
treniruoklių už beveik dešimt tūks-
tančių eurų papuošė Paįstrio vis gra-
žėjančią ir atsinaujinančią teritoriją. 
Šiais  treniruokliais gali naudotis tiek 
jaunimas, tiek senjorai, tikimasi, kad 
juos išbandys ir kaimo svečiai. Tai 
nemokama sporto salė po atviru dan-
gumi, kur veiklos neriboja nei amžius, 
nei darbo laikas.

RŪTA MELEŠKIENĖ

Trečiojo amžiaus universitetas,tai 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
institucija, kurios tikslas – skatinti 
vyresnio amžiaus žmonių (turinčių virš 
55 metų) aktyvumą, užimtumą, daly-
vavimą visuomenės ir savarankiško 
gyvenimo srityse. Universiteto veikla 
vyksta iš esmės paremta savanorys-
tės principu. Čia visi, pradedant de-
kanu ir baigiant „studentais“, mokosi 
vedami savo siekių turiningai leisti 
laiką, dalintis žiniomis ir gyvenimo 
patirtimi, dovanodami vieni kitiems 
bendravimo džiaugsmą.

Paįstryje trečiojo amžiaus uni-
versiteto fakultetą įsteigti kilo mintis 
aktyviam ir visiems gerai pažįstamam 
Vaclovui Krikščiūnui. Kurį laiką stebė-
jęs kituose regionuose vykdomą tokią 
veiklą, buvęs gimnazijos vadovas 
nusprendė pabandyti įgyvendinti nau-
jovę ir Paįstryje. Surinkus dvidešimt 
aštuonių studentų grupę, 2019 m. 
spalio 1 d. buvo atidarytas Paįstrio 
fizinio aktyvumo ir sveikos gyvense-
nos fakultetas. Paskaitos vyksta ben-
druomenės patalpose. Studijas finan-
suoja Panevėžio rajono savivaldybė 
ir Panevėžio rajono švietimo centras. 
Pastarieji pateikia temas, organizuoja 
lektorių paskaitas. 

Energingas ir mėgstantis aktyviai 
leisti laiką V.Kriščiūnas džiaugiasi, 
kad studentai noriai dalyvauja vei-

klose. Per pirmuosius studijų metus 
jie išklausė daug aktualių ir naudingų 
paskaitų, dalyvavo įvairiuose prak-
tiniuose mokymuose bei TV laidos 
„Klauskime daktaro“ filmavime.

Paįstrio fakulteto vadovas 
V.Krikščiūnas primena, kad trečiojo 
amžiaus universiteto paskaitos vyks-
ta kartą per mėnesį pagal iš anksto 
sudarytą tvarkaraštį. Paskaitos vyksta 
darbo dienomis. Studijų trukmė treji me-
tai ir diplomą gaus ne mažiau 50 proc. 
užsiėmimų dalyvavę studentai.

Na, o mes, norėdami sužinoti at-
siliepimus apie teikiamas paslaugas 
senjorams, pakalbinome jauniausią ir 
vyriausią studentus, besimokančius 
šiame universitete:

Dalė Juškienė: „Kai man tik 
pasiūlė mokytis, iš karto sutikau. Ir 
dabar nė kiek nesigailiu, esu viskuo 
patenkinta. Išeinu iš namų, paben-
drauju, labai įdomūs lektoriai veda už-
siėmimus, gaunu daug žinių. Niekada 
neatsisakau veiklos, visur dalyvauju. 
Galėčiau mokytis ir penkerius metus, 
jei tik kas laikytų...“

Laimutis Arūna: „Savotiškai įdo-
mu. Daug ką sužinom naujo, kai ką 
prisimenam iš seniau, pakartojam, 
kyla daug klausimų. Kadangi mėgstu 
sportą, tai daug gaunu informacijos 
apie dienotvarkės laikymąsi, sveiką 
gyvenseną. Susirenkam į paskaitas 
prieš laiką, užsiimam vietas, laukiam 
lektorių, pabendraujam vieni su kitais.

Grįžti gera, bet smalsumas skatina 
pažinti pasaulį

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

Trečiojo amžiaus universiteto 
fakultetas Paįstryje

Rūtos Meleškienės nuotr.

Paįstrio seniūnijos statistiniai duomenys iš gyventojų registro 
informacinės sistemos

 
2020 m. birželio 1 d. duomenimis Paįstrio seniūnijoje gyvena 2666 žmonės. Iš jų 

1390 vyrai ir 1276 moterys. Palyginus su 2019 m. statistika, dešimčia žmonių daugiau 
nei pernai. Daugiausia gyventojų yra nuo 45 metų iki 65 metų amžiaus. 2020 m. iki 
birželio pirmosios seniūnijoje gimė 3 vaikai: 2 mergaitės ir 1 berniukas. 

Išduota leidimų laidoti 27. Gyvenamąją vietą seniūnijoje deklaravo 53 žmonės.  
Išvykimą į užsienį deklaravo 6 žmonės.

Paįstrio seniūnija

Lauko treniruokliai

R.Meleškienės nuotr.K.Čiplienės nuotr. 
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BRONISLOVAS MAŽYLIS

Kai važiuodamas nuo Gegužinės 
aukštumos leidiesi į Įstro vandenų 
nuskalautą lygumą, tolumoje pasirodo 
aukštų medžių guotas, ir tik tada pa-
stebi  keletos kaimiškų namelių kontū-
rus.  Tik keliui pasisukus, tave pasitin-
ka pasvirusiais šimtamečiais klevais 
įrėminta kaimo ulyčia. Tai smarkiai 
išretėjusio buvusio didelio Paliukų so-
džiaus liekanos. Čia, po storulio uosio 
lapija, rymo buvusio mažažemio šiau-
dastogės bakūžės kopija, primenanti 
garsaus skulptoriaus Juozo Zikaro 
(1881–1944)  kelio pradžią. Kitoje 
ulyčios pusėje – susigūžus, kažkada 
priklausiusi pasiturintiems valstie-
čiams Buziliauskų sodyba. Prieškariu, 
Buziliausko sūnums Antanui ir Boles-
lovui dalinantis tėvo palikimą, sodybą 
palietė pokyčiai. Boleslovas, nusigrio-
vęs pusę gyvenamojo namo ir klėtį, iš-
sikėlė į vienkiemį, o Antanas su žmona 
Morta apsitvarkę liko senojoje vietoje, 
augino gausią šeimą. Čia kartu su se-
serimis ir  broliais augo Stasiukas.

Kaip prisimena Stasys, jį  vaikystė-
je močiutė vesdavosi į Paįstrio bažnytė-
lę, kurioje jį labiausiai domindavo pa-
puošimai, išraitymai, šventųjų figūros. 
Vis kamuodavo mintis: „Ar čia žmonės 
tai darė, ar mašinos“. Močiutė pakeliui 
pasakodavo, rodydavo kaimo meistrų 
kryžius. Matyt ir senelis buvo meis-
travas, nes turėjo gražius ir patogius 
rankai obliukus, šį bei tą pasidarydavo 
sau ir kaimynams. Paaugęs Stasiukas 
ir pats bandė drožinėti, nors tėvai ir 
bardavo, kad niekais užsiiminėja. Tada 
pasislėpęs ant trobos aukšto, ant tvarto 
peiliuku lavino ranką.  

Mokykloje sekėsi sunkiai, nes 
sėdėdamas pirmame suole nematė, 
kas užrašyta lentoje. Tik besimokant 
antroje klasėje, gydytojas parinko aki-
nius. Tada jau sekėsi geriau ir pamė-
go piešti. Kai klasėje gražiai nupiešė 
kriaušę, tai Paįstrio pradinių klasių 
mokytoja Pavilonytė  mokiniams rodė 
kaip pavyzdį. Paįstryje mokėsi neilgai, 
nes pasiskundus motinai, kad bendra-
moksliai iš jo tyčiojasi, nuvedė tęsti 
mokslų į Šakiškių septynmetę, kurią 
ir baigė. Po baigimo darbavosi apie 
namus, po truputį remontavo namus, 
gonkelį, langus. Kai iš Kauno atvažia-
vusi  Zakaraitė ėmė klibinti reikalus 

dėl skulptoriaus gimtinės išsaugojimo, 
atvežė knygą apie kaimyno kūrybą, 
Stasiukas susidomėjo menu. Sužino-
jęs, kad Panevėžyje atsidarė suvenyrų 
įmonė „Minija“, įsidarbino joje. Bet ten 
daug kūrybos nebuvo, iš ruošinių rei-
kėjo drožti serijinius gaminius.  

Namuose patiko gaminti, puošti 
nedidelius baldus: staliukus radijui, 
televizoriams, spinteles. Tam buvo 
prisidaręs brėžinių. Laikraštyje  radęs 
straipsnelį apie tai, kad Kaune yra ke-
ramikos dailės mokykla, su tais brėži-
niais nuvažiavo, bet jau buvo pavėluo-
ta. Patarė įsidarbinti baldų kombinate 
ir kitąmet atvažiuoti – priims.

Sužinojęs, kad panaši mokykla yra 
Telšiuoe – patraukė tenai. Nuvažiavus 
be pasiruošimo ir dar pavėlavusio,  
aišku,  nepriėmė. Patartas nuėjo į 
dailės kombinatą, įsiprašė dirbti, nors 
direktorius kaip silpnaregio nelabai 
norėjo priimti. 

Iš skulptoriaus Vytėno gavęs žinią,  
kad Panevėžy atidarė dailės mokyklą, 
kurioje dėstoma dailės istorija, tapyba, 
skulptūra, kompozicija, o čia Telšiuose 
tik keramika – grįžo. Panevėžio dailės 
mokykloje teko mokytis ketverius me-
tus. Ją baigė 1972 metais. 

1973m. pavasarį priimtas į pamin-
klų dirbtuvę kalti raidžių. Direktorius, 
pamatęs jo piešinius, davė įrankius ir 
patikėjo akmenį, pagal pasiruoštą eski-
zą užsakė iškalti motinos su kūdikiu rel-
jefą. Pradžioje sekėsi sunkiai, į namus 
grįždavo nudaužytomis rankomis. Po 
mėnesio darbas buvo baigtas. Atsirado 
užsakovas ir jį paėmė į Marijampolę. 
Vėl davė pailgą, plokščią akmenį, vėl 
naujas darbas. Šį darbą dantų gydytoja 
pastatė ant mirusios sesers kapo Pa-
kruojo rajone. Teko važiuoti į tas kapi-

nes montuoti  paminklą, sukurti užrašą. 
Gydytoja liko patenkinta ir už tai net 
patvarkė dantis. 

Teko daryti dar ne vieną didesnį 
ir mažesnį darbą.  Kartą į paminklų 
dirbtuves atvažiavo „Volga“. Atvykėliai 
pasiūlė akmenyje iškalti Salomėjos Nė-
ries bareljefą, Teko važiuoti į Sujetus, 
tuometinį S. Nėries kolūkio centrą. Ten 
prie kontoros pastato buvo atvilktas di-
delis akmuo. Padarius iš molio portreto 
maketą, atvažiavę iš rajono atsakin-
gi asmenys nurodinėjo, ką pataisyti, 
kur nuimti, kur pridėti. Tada prasidėjo 
akmens kalimas. Pradėjo šalti, laiko 
buvo likę mažai, pavargdavo vos ne iki 
nukritimo. Kolūkio darbininkai sukalė 
laikiną pastogę. Darbą pavyko užbaig-
ti. Akmenyje buvo iškalęs žodžius: „Aš 
pergalės jums vėliavoj šlamėsiu“. Kaž-
kam tai nepatiko – liepė panaikinti už-
rašą. Atidengiant buvo didelės iškilmės: 
orkestras, kalbos ir pirmas padorus 
užmokestis. Galėjo būsimai žmonai nu-
pirkti gražią vestuvinę suknelę, žiedus... 

Po vestuvių atsisakęs valdiško 
darbo pradėjo darbuotis žmonos tėviš-
kėje – Anykščių rajone. Darbai gerai 
sekėsi, padarė  nemažai antkapinių 
paminklų Papilių, Viešintų ir kitų kai-
mų kapinėms.  

1980 metais Panevėžyje Staniūnų 
miške buvo statomas memorialas. Į jo 
sukūrimą buvo pakviesta daug garbių 
medžio drožėjų. Toks kvietimas buvo 
atsiųstas ir Stasiui, bet jis tik grįžęs 
į Paliukus surado tą kvietimą. O jau 
buvo praėjusi visa savaitė. Atvykęs 
į meistrų stovyklą jau rado besidar-
buojančius medžio drožėjus.  Gavo 
ąžuolą ir pasirinkęs motinystės temą, 
išsigalandęs kirvį, ėmėsi darbo.  Teko 
darbuotis vakarais iki vėlumos ir šeš-

tadieniais.  Stogastulpį sugebėjo baigti 
ir jis atsistojo šalia kitų į memorialo 
ansamblį, o už sėkmingai įvykdytą 
užduotį buvo apdovanotas laikrodžiu. 

Padirbėjęs prie antkapinių pa-
minklų, vėl grįžo į prieš kelerius me-
tus paliktą „Minijos“ suvenyrų įmonę. 
Čia teko gaminti pagal duotus eskizus 
įvairius suvenyrus: grybautojus, riešu-
tams gliaudyti spaustukus su velnio ar 
gaidžio galva, dekoratyvines lėkštes 
ir medalius su Gedimino pilimi, orna-
mentuotas lenteles žuviai ar mėsai 
pjaustyti, tušinukus...    

1983m. buvo pakviestas ir daly-
vavo liaudies meistrų stovykloje kurti 
Pasvalio rajone dekoratyvinių skulptū-
rų ansamblį prie Ąžuolpamūšio pilia-
kalnio. Iš ąžuolinio rąsto ištašė „Kar-
žygio“ stogastulpį.  

Be šių paminėtų darbų ir Paįstrio 
krašto įvairiose viešosiose erdvėse 
įsikūrė daugybė S. Buziliausko  darbų: 
ąžuolinis „Rūpintojėlis“ skulptoriaus 
J.Zikaro gimtinėje Paliukų kaime (1991 
m.),  paminklinis akmuo buvusiame 
Paįstrio dvare, minint  510-tasias me-
tines (1994 m.), paminklas Paįstrio 
bažnyčios statytojui kun. J. Tilvyčiui-
Žalvarniui prie Paįstrio klebonijos (1995 
m.),  paminkle II-me pasauliniame kare 
žuvusiems kraštiečiams sąrašas ir  
bareljefas „Gedinti motina“ Gegužinės 
kaime (2001 m.),  Puodžiūnų įkūrimo 
metinėms paminklinis akmuo (2002 
m.), antkapinis paminklinis akmuo 
su bareljefais Paįstrio kapinėse (apie 
1980m.), paminklinis akmuo karo ir 
pokario aukoms prie Paįstrio kapinių 
(1999m.), betoninis paminklas parti-
zanams A.ir J. Gabriams  Dvareliško 
kaime, medinis ornamentuotas kryžius 
Mileškūnų kaime (2007 m.).

Daug Stanislovo kūrinių yra pa-
sklidę privačiuose kiemuose. Tai įvai-
rūs dekoratyviniai darbai iš betono, 
įvairios ažuolinės gyvūnų figūros... 

Blogėjant regėjimui, Stasiui Buzi-
liauskui vis sunkiau sekėsi laiku ir koky-
biškai atlikti užsakymus. Neapsieita be 
konfliktų su užsakovais. Kaip pats tau-
todailininkas prisimena, dėl vis stiprė-
jančios negalios apie dešimt darbų vien 
tik iš akmens buvo pradėti ir neužbaigti.  

Šiuo metu netekęs regėjimo, 
tautodailininkas, artėjantis prie savo 
aštoniasdešimtmečio, leido sunkias 
dienas savo gimtinėje. Neilgai pasir-
gęs, 2020 m. balandžio 20 d., Stasys, 
palikęs neįgyvendintas svajones, iš-
keliavo iš šio pasaulio, atgulė Paįstrio 
kapinėse, palikdamas mums save, jo 
prakalbintuose akmenyse...

2020-tuosius Seimas paskelbė Tautodailės metais

Gimęs senų klevų pavėsyje
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JURGITA VAREIKAITĖ-
STRIPEIKIENĖ

Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuo-
las“  valdybos sprendimu 2019 metų 
Paįstrio krašto šviesuole išrinkta bu-
vusi Puodžiūnų medicinos punkto fel-
čerė, Puodžiūnų kaimo bendruomenės 
pirmininkė Zuonė Vareikienė.

Šiemet pavasarį sukako 50 metų, 
kai jauna, ką tik įgijusi diplomą felčerė 
Zina Kunčytė, gavusi paskyrimą, atvy-
ko gyventi ir dirbti į Puodžiūnus. Zinute 
arba Zina imta vadinti mokykloje, ti-
kruoju vardu kviesdavo tik namiškiai. 
Užaugo Gegužinės kaime, ne taip toli 
nuo Puodžiūnų kaimo, tačiau jame, 
sako, nieko nepažinojo, nežinojo, ku-
riame name yra medicinos punktas. 
Todėl išlipusi iš autobuso ir paklaususi 
sutiktų žmonių, išgirdo, jog pravažiavo. 
Teko eiti kokius du kilometrus atgalios, 
mat darbovietė, pasirodo, buvo Prei-
bių kaime, Onos Jusienės dviejų galų 
gryčios buvusioje seklyčioje. O šalia 
esantis kitas kambarėlis skirtas pačiai 
felčerei gyventi. Netruko atsirasti ir 
pacientų. Pati pirmoji buvo karščiuo-
janti pusamžė moteris, kuriai reikėjo 
nustatyti diagnozę, paskirti gydymą 
ir trims dienoms išduoti nedarbingu-
mo pažymėjimą. Po to atėjo vienas 
jaunuolis, skundėsi ausies skausmu. 
Felčerė atidžiai apžiūrėjo, labai sutri-
ko neradusi jokių išorinių simptomų, 
nors pacientas tvirtino sergąs. Išlei-
do užkimšusi ausį vata ir prisakiusi 
šiltai laikyti, o rytoj ateiti pakartotinei 
apžiūrai. Jaunuolis negrįžo, o medikė 
po keletos dienų sužinojo, jog jis nuo 
kaimynų neslėpė apsimetęs ligoniu ir 

atėjęs pamatyti naujosios daktarytės.
Tapti medike Z.Vareikienė sako 

norėjusi nuo vaikystės. Galbūt tai 
paskatino nestipri mamos sveikata, 
profesijos pavyzdį įkvėpė ir Paįstrio 
medicinos punkte dirbęs felčeris Ge-
orgijus Fiodorovas. Tad baigusi Pane-
vėžio 2-ąją vidurinę mokyklą nesvars-
tydama pasirinko studijas Panevėžio 
medicinos mokykloje.

Puodžiūnų medicinos punktas iš 
Preibių po kelerių metų buvo perkel-
tas į patį Puodžiūnų kaimą. Felčerė 
aptarnavo ne tik šio kaimo, bet ir Ado-
mavos apylinkes. Kasdieninis darbas 
buvo nėščiųjų, vaikų, ligonių lanky-
mas namuose, jų priėmimas medici-
nos punkte, profilaktiniai skiepijimai. 
Labai aktualus to meto darbas buvo 
nemokamos kraujo donorystės pro-
pagavimas ir donorų grupės rinkimas, 
sanitarinės draugovės paruošimas, 
profilaktinė veikla – pokalbiai, paskai-
tos, sanitarinis švietimas. Iškvietimų į 

namus atvejais Z.Vareikienė jaudinda-
vosi, kad tik turėtų tam atvejui reikia-
mų medikamentų, nes dviračiu visos 
vaistų spintos lagaminėlyje neatsi-
veši. Maloniausia darbe, kai pagalba 
jos prašančiajam būdavo veiksminga. 
Liūdniausia – nenumatyti atvejai: 
nelaimės ir tragedijos, priverčiančios 
ne ašaroti, o skubiai susikaupti ir 
gelbėti. Nelaimių buvo: ir atviri lūžiai, 
ir kraujuojančios žaizdos, ir mirties 
konstatavimas, netekties priblokštų 
mirusiojo artimųjų guodimas. Skau-
džiausia – kai mirtis pasirenka vaiką. 
Medikė dėkoja Dievui ir likimui, kad 
per 42 darbo metus dėl  jos kaltės 
neatsitiko jokių nelaimių, nebuvo 
padaryta lemiamų klaidų. Puodžiū-
nų medicinos punktas – pirmoji ir 
vienintelė Z.Vareikienės darbo vieta. 
Taip sutapo, kad jai išėjus į sena-
tvės pensiją, buvo uždarytas ir me-
dicinos punktas.

Puodžiūnų kaime Z. Kunčytė 
sukūrė šeimą ir kartu su kolūkio vai-
ruotoju, amžiną atilsį Adolfu Vareika, 
užaugino dvi dukras ir sūnų. 

Be savo tiesoginio darbo felčerė 
dalyvavo ir visuomeniniame gyveni-
me. Buvo „Pergalės“ kolūkio moterų 
tarybos narė, Paįstrio vidurinės moky-
klos tėvų komiteto narė, nuo 1975 iki 
1989 metų buvo renkama Piniavos, o 
vėliau Panevėžio apylinkės deputate. 
Dainavo Paįstrio kultūros namų mo-
terų ansamblyje. Nuo 2003 metų yra 
Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ 
prezidiumo narė.

Tapusi pensininke Z.Vareikienė 
neatsisako padėti savo kaimo žmo-
nėms, jeigu kam reikia jos patarimo ar 

pagalbos, džiaugiasi galinti būti nau-
dinga. 2014 metais su bendramintė-
mis moterimis įkūrė Puodžiūnų kaimo 
bendruomenę ir tapo jos pirmininke. 
Kaime atgijo kultūrinis gyvenimas, 
imtos rengti puodžiūniečių sueigos, 
švenčiamos kalendorinės šventės, gy-
ventojai kviečiami klausytis paskaitų, 
dalyvauti projektuose. Bendradarbiau-
jama su Paįstrio kultūros centru. 2019 
metais iš pirmininkės pareigų dėl pa-
blogėjusios sveikatos atsistatydino.

Puodžiūnų daktarytė iki šiol at-
simena visų jos tarnybos laikotarpiu 
gimusių vaikų tikslias gimimo datas. 
Tie Puodžiūnų, Preibių, Lieknelio, 
Puodžiūnėlių, Kerbušių, Pūkių, Baro-
niškių, Jutiškių, Šakiškių, Pragarėlės, 
Adomavos, Birželių, Teberešiškių ir 
kitų kaimų vaikai, kai kurie jau patys 
turintys ne tik vaikų, bet ir anūkų, atsi-
mena kaip buvo skiepijami ar gydomi, 
kaip gaudavo pažymą už praleistas 
pamokas nunešti į mokyklą. Ne kartą 
šaltą žiemą, lietingą rudenį ar vasaros 
kaitroje daktarytė į iškvietimą išeidavo 
pėsčia, nesvarbu, ankstus rytas ar vėli 
naktis. Ūmios ligos, nelaimės nepaisė 
darbo valandų. Z.Vareikienė meistriš-
kai mokėjo sušvirkšti intraveninius 
medikamentus, jai siųsdavo kitiems 
atrodžiusius „beviltiškus“ pacientus: 
važiuok į Puodžiūnus, gal Vareikienė 
ras tavo veną...

Puodžiūnų daktarytė yra mano 
mama. Aš užaugau jausdama namie 
virinamų švirkštų kvapą. Aš dažnai 
atidarydavau namų duris ne darbo 
metu mediko pagalbos atėjusiems 
žmonėms. Esu laikiusi tacelę po sma-
kru žmogui, kurio sužaloto veido žaiz-
das mama valė laukdama iškviestos 
greitosios pagalbos. Mano mama mo-
kėjo medicinos punkte parengti pui-
kius stendus, tokius, kad propaganda 
neužgožtų medicininės informacijos. 
Ji savo namuose savo lėšomis rengė 
prabangias vaišes kraujo donorams, 
kuriuos prikalbino „duoti kraujo“ val-
džios nustatytam planui įvykdyti. Gir-
dėjau, kaip profesionaliai mama moka 
parinkti tinkamus žodžius džiaugsmo 
ir nelaimės atvejais. Ir kaip išgyveno 
svetimų vaikų tragedijas. Visada jau-
čiau žmonių pagarbą mano mamai 
daktarytei.

Mano mama yra kukli kaimo mo-
teris, bet ji didžiuojasi gavusi krašto 
šviesuolės apdovanojimą.

Puodžiūnų  daktarytė

Arnetos Matuzeviūtės nuotr.
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ONA STRIŠKIENĖ, 
Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ 
tarybos narė

Danutės Bastytės Martinkėnie-
nės pėdos Paįstrio žemėje įmintos 
giliai – taip mąstau, nes teko daugelį 
metų pažinti. Yra žmonių besąlygiškai 
mylinčių kitus žmones. Danutė tokia 
buvo. Kas jai pasakojosi, visus išklau-
sė, kiek galėjo padėjo. Danutė visada 
klausydavosi atidžiai, kad labai prieš-
tarautų neprisimenu, nors ji savo nuo-
monę turėdavo. Reikalui esant mokėjo 
išsakyti ir atstovėti.

Danutė gimusi Žemaitijoj 1957 m. 
balandžio 1 d. Tėvų namuose augo su 
sese Laima. Ji baigusi mokslus, paskirta 
mokytojauti į Paįstrį. Buvo tokia sava, 
kad niekas net neįsivaizduoja, kad ji 
atvykėlė. Ji čia sukūrė šeimą. Su vyru 
Algiu išaugino sūnus Beną ir Paulių, ir 
mieląją dukrytę Liną. Danutės ir Algio 
Martinkėnų visi trys vaikai gyvena Lie-
tuvoje, sukūrę šeimas, augina savo vai-
kučius. Gaila, Danutei neteko jų nė vieno 
galvelės glostyti, bet tikiu, kad jos meilė 
tebešildo ne tik vaikus, bet ir anūkus.

Balandžio 1-ąją paskambinau 
jos sesei Laimai Bastytei. Ji dabar 
Visagine gyvena, keletas gražiausių, 
kūrybingų metų taipogi atiduota Pa-
įstriui. Pasidalinom pačiais šviesiau-
siais prisiminimais apie sesę Danutę, 
bendrus pažįstamus, kasdienį Paįs-
trio gyvenimą. Kalbėta buvo tik apie 
gražius ir šviesius dalykus. Ji priminė 
man, kad liūdnai kalbėti nereikia, nes 
nuo atsiskyrimo dienos eina dešim-
tieji metai. Mielosios Danutės eita, 
dirbta, kurta ir paliktas vien tik švie-
sus prisiminimas.

Danutę Martinkėnienę prisimenu 
dirbančią bibliotekoje. Atidi buvo net 
pačiam mažiausiam lankytojui. Jai dir-
bant į Paįstrio biblioteką atkeliavo pir-
mieji kompiuteriai. Pati mokėsi dirbti, 
patardavo ir kitiems. Danutė sumanė 
ir leido Paįstrio kraštiečių kūrybos 
almanachus „Iš tėviškės versmių“. 
Juose buvo patalpinama plačiai pa-
sklidusių kraštiečių kūryba. To įtakoje 
įsidrąsinusieji ėmė leisti savo autori-
nes knygas. 

Danutė buvo puiki skaitovė, šven-
čių, renginių vedėja. Tam labai daug 
ir atsakingai ruošdavosi. Danutės 
pastangomis, sumanumu, net pagir-
tinu užsispyrimu būdavo surengiamos 
asmeninės jubiliejinės šventės „Pary-
mojimas ant tėviškės slenksčio“.  Čia 
tai liūdna, kad jų tokių dvasingų, šiltų 
ir graudžiai sentimentalių švenčių ne-
bėra.

Danutės paprašytos moterys ėmė 
dainuoti. Ji sukūrė Paįstrio folkloro an-
samblį „Kultuvė“. Buvo parengtos ke-
lios teminės programos. Buvo einama 
pas senąsias dainininkes, klausomasi 
jų padainavimo, patarimo. Folkloro 

ansamblio „Kultuvė“ lygis buvo labai 
aukštas. Jos filmuotos seriale „Mūsų 
miesteliai“.

Danutės žinojimo, ištvermingo 
domėjimosi dėka įkurtas Paįstrio gy-
ventojų bendruomenės centras. Vyk-
davo seminarai, išvykos, rašydavom 
projektus. Vieną kitą idėją, norą išsa-
kydavom. Išdėlioti popieriaus lapuose, 
suformuluoti tekdavo Danutei. Projek-
tų vykdymas taipogi gulė ant jos pečių.

Buvo momentas, kada Paįstrio 
kraštiečių klubas išgyveno sunkų 
periodą, ji kurstė beužgęstantį židinį. 
Po dešimtmečio, kai klubo prezidentu 
buvo išrinktas gydytojas Petras Knizi-
kevičius, veikla suaktyvėjo, pagyvėjo. 
Pradėtas leisti „Paįstrietis“, išleista 
knyga „Kur Įstras pievomis virvena“, 
buvo daug gražių iniciatyvų ir darbų.

Danutė niekada nepadejavo, nesi-
skundė, tik kantriai ėjo, darė. Tarna-
vime žmonėms matė savo gyvenimo 
prasmę. Buvo apdovanota „Lietuvos 
kaimo spindulio“ angelo statulėle. Liko 
Danutės nuveikti darbai, darbeliai, 
šviesūs prisiminimai ir pagarba Moti-
nai, Mokytojai.

Su meile prisimename Danutę Martinkėnienę

GARBINGAS PRALAIMĖJIMAS

Varžybose vyko įnirtinga kova,
Bet daugelį nuvylė jų pabaiga.
Jose dalyvavo tik dešimt atletų
Visi buvo stiprūs ir laimėti galėtų.

Iš pagarbos, po didingai vykusios kovos,
Visi susirinko paspausti varžovų rankos tvirtos.
Kiekvienas nepamiršo pasveikinti kito.
Kiek kartų rankas paspaudė iš viso?

Atsakymas: iš viso buvo paspausta 90 kartų

Armandas Raila ( II kl.) dalyvavo respublikiniame konkurse „Uždavinys eilėraštyje“. 
Šių metų konkurso tema – olimpinės žaidynės

METRAIS LINK PERGALĖS
 
Kaip niekad sėkmingu lietuviams metu
Estus pavyko aplenkti metru.
Daugiau vienu metru taip pat
Prancūzus latviai aplenkė kaip mat.
 
Prancūzai ir latviai nubėgo kartu
Net dešimtį metrų mažiau nei mes su estu.
Viską sudėjus gavosi šešios dešimtys metrų.
Kiekgi iš jų buvo nubėgta mūsų atletų?
 
Atsakymas: 18

ĮTEMPTOS RUNGTYNĖS

Rungtynių pradžia kvapą užgniaužė,
Varžybų teisėjas gaiduką paspaudė.
Vos latvis išbėgo. Keli mirksniai.
Ir estą nuo jo skiria trisdešimt šeši žingsniai.

Armando Railos pieš.

Kol estas žengia ketvirtą, laikydamas tempą,
Latvis turėdamas viltį, jau įveikia penktą.
Esto įveiktas žingsnių septynetas
Lygus latvio du plius devynetas.
 
Bet svarbiausias klausimas kilo-
Kada estas latvį pavijo?

Atsakymas: Niekada nepavijo



EGLĖ RUTKEVILYTĖ,  6 kl. 
Šis eilėraštis respublikiniame Vieno 
kūrinio konkurse užėmė II vietą

MANO SVAJONĖ

Atsikėlus vieną rytą,
Pastebėjau netyčiom:
Medžių lapai nudažyti
Lyg vaivorykštės spalvom.

Koks ten dailininkas dažo,
Šitaip tuos lapus gražiai?
O! Kad gaučiau jo teptuką,
Tai primarginčiau linksmai.

Nuspalvočiau savo kiemą,
Vien ryškiom, linksmom spalvom.
Šunys, katės, varnos, kuosos
Būt raudonom uodegom.

Sau šlamėtų ir šnarėtų
Medžiai, lapai prie namų.
O vaikai ten bėginėtų,
Džiaugtųs rudeniu gražiu...

Sau rymojau ir svajojau -
Būtų linksma iš tiesų.
Bet mintis visas nutraukė,
Šuns lojimas prie namų.
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6 kl. mokinių miniatiūros

Airidas Aperavičius
ŠILUMA
Žiemos rytas. Žiūrėjau užvertęs galvą į dangų, saulės spinduliai tiesiog žibė-

jo į akis. Nuleidęs galvą ir pažvelgęs žemyn pamačiau gėlytę. Gėlytė laukė, kol 
saulės spinduliai ja paglostys, sušildys... Nustebęs grožėjausi gėle, nes ji pražydo 
žiemą... Štai kokia žiema – šilta ir žalia... 

 
Gabrielė Bannikova
LIŪDNOS AKYS
– Mama! Aš noriu saldainio! – šaukiu iš kambario mamai, besidarbuojančiai 

virtuvėje. Ir staiga pamatau pro langą žvirbliuką... Man jis pasirodo liūdnas – su-
pratau, kad jis vėl nerado vakarienės, kurią norėtų nunešti savo šeimai. Nubėgau į 

SAULIUS RUTKEVILIS,  6 kl. 
Šis eilėraštis respublikiniame Vieno 
kūrinio konkurse užėmė III vietą

RUDENS AKIMIRKOS

Lapai šlama, šnibžda, šnara,
O širdy – smagu ir gera, 
Nusispalvino miškai, 
Truputėlį ir laukai,
Lyg vaivorykštės spalvom: 
Raudonom, gelsvom, žalsvom...

Pasiimsiu aš krepšelį
Ir nueisiu į sodelį.
Prisiskint labai skanių
Raudonskruosčių obuolių.

Prisivalgęs obuoliukų, 
Nuėjau prie upeliuko,
Kišt pirštelį, antrą, trečią,
Pajutau, kad šaltis krečia,
Nesimaudysiu tikrai – 
Šalta jau labai labai.

Kur man eiti? Ką daryti?
Eisiu miško aplankyti.
Ar gražuolė voverytė
Ir darbštuolė skruzdėlytė
Jau pasiruošė namus 
Prieš šaltus žiemos speigus?

Prisivaikščiojęs ilgai, 
Galvą užverčiu aukštai,
Girgsi, gargsi danguje, 
O gal šaukia jie mane?
Paukščiai man sparnais mojuoja,
– Grįšim! Laukit! – vis kartoja.

Tai va toks tas rudenėlis,
Retas svečias – saulės spindulėlis.
Lapai sukas, tyliai krenta,
Vis dažniau lietus aplanko...

virtuvę, paėmiau riekelę duonos,  sutrupinau ją ir išbarsčiau lauke - gal atskris 
mažylis žvirbliukas? Supratau: jei nori, kad tave globotų, pasirūpink ir tu silpnes-
niais. 

Nojus Kunevičius
GAMTOS KŪRINIAI
Keliauju į mokyklą. Takas vingiuojasi, dairausi aplink... Grožiuosi  medžiais, 

besipuošiančiais žalsvais pumpurais... Štai mažos gėlytės daigelis, kuris ryž-
tingai stiebiasi  aukštyn.  Jis žvalgosi:  ar mato šį grožį einantys į mokyklą 
vaikai? Bundančia gamta, rasota žole, spindinčia lyg veidrodis, gėrimės visi... 
Juk mes – žemės želmenys...

Edvinas Krupskis
DRAUGAS
Sutikau aš naują draugą. Radau jį ant mažo lapelio. Parsinešiau namo. Visą 

vakarą turiu ką veikti - jis skraido, o aš jį gaudau... Ryte niekur jo nerandu... 
Prisimenu: drugeliai negyvena taip ilgai kaip žmonės... 

Ignius Krikščiūnas
AKIMIRKOS
Kai eini namo po sunkios dienos, matai tik niūrumą ir tamsą, galvoji tik 

apie  blogybes ir liūdesį. Ir net nepastebi mažų, bet nuostabių gyvenimo aki-
mirkų, kurios nusveria didžiausias pasaulio blogybes... Akimirka su draugu, 
akimirkos su artimaisiais, akimirka su knyga, akimirka su augintiniu... Su 
savimi... 

Saulius Rutkevilis
GROŽIS
Ir vėl ruduo. Gamtos dailinin-

kas, kuris nuspalvina medžius, 
kviečia pasigrožėti nuostabiomis 
spalvomis, įvairiaspalviais potė-
piais. Spalvoti lapai krenta ant že-
mės lėtai lėtai, atrodo, niekas jiems 
nerūpi. Jaučiuosi bejėgis prieš ru-
dens grožį...

Vis dažniau pravirksta dangus: 
kartais verkia stipriai, o kartais nurie-
da viena kita ašarėlė.

Šalti orai atvėsina ir kai kurių 
žmonių širdis, kurias sušildyti gali 
tik artimiausi žmonės ir karšta ar-
bata...

Augustos Sakalauskaitės pieš.

Armando Gelažiaus pieš.

Aivaro Pupelio pieš.
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Eglė Rutkevilytė
MELODIJA
Pavasaris. Saulės spinduliai išvilioja į mišką. Atsiremiu į seną ąžuolą ir dai-

rausi aplinkui. Širdį užliūliuoja garsų jūra... Paukšteliai čiulba  vienas už kitą gra-
žiau... Staiga pasigirsta gegutės kukavimas: kū kū, kū kū... Skaičiuoju... Senelė 
sakė, jog gegutė iškukuoja žmogaus gyvenimo metus...

Pasuku galvą – nuo vieno žiedo ant kito tupia darbštuolė bitutė. Medžiai 
ošia, tai prisiglausdami, tai atsitraukdami vienas nuo kito... Visi garsai susilieja 
į vieną melodiją...

Miškas groja savo simfoniją. Širdy gera... Labai gera...

Eglė Rutkevilytė
IŠSKIRTINIS
Pavasario naktis. Visi medžiai užmigo, tik vieno lazdyno pumpurėlis dar 

nemiega - bijo, kad neišsiskleis ir liks toks vienas išskirtinis... Bijo, kad iš jo 
juoksis... Lazdynas jam vis kartoja: „Miegok“, bet pumpurėlis nemiega, nepa-
vyksta, kankina blogos mintys... Pagaliau lazdynas jam taria: „Nebijok, jog būsi 
išskirtinis. Būti kitokiam gera, nes jautiesi ypatingas.“ Pumpurėlis nusiramino ir 
užmigo... 

Ayša Andriūnaitė
NETEKTIS
Žiema... Miškas... Visi medžiai be lapų. Tik vienas ąžuolas vidury miško savo 

lapelį dar laiko. Nepaleidžia medis savo augintinio. Bijo... O jei lapelis žus? Jei 
jam kas nors nutiks? Bet papučia stiprus, žvarbus vėjas ir... lapelis nuskrenda 
kartu su vėju...

Kartais tenka netekti to, kas tau brangu...

Eglės Bagdonaitės pieš.

Ona Jankevičiūtė Striškienė

PUZINIŠKIO ŠVIESA

Seni parimę medžiai žiūri,
kada gi prasivers dvarelio durys.
Muziejus. Anksčiau – vieta viltinga,
čia ėjo žmonės, kai pavargo, sirgo.
Su viltimi ligoti ir žaizdoti laukė,
jiems gydytojas Petkevičius pagalbą teikė.
Ne vien bitutės čia dūzgėjo,
būrys našlaičių dienomis klegėjo.
Bortkevičienė, Žemaitė, kiti šviesuoliai
čia židinį vilties ir mokslo kurstė.
Gūdžiais laikais kultūros stogą kėlė,
Tėvynės ateitin kelius jie grindė.

PIEMENĖLIŲ LAUKE

Tik piemenėliai dar nemiega,
ramiai sugulę avinėliai ilsis.
Karščiu alsuoja neatvėsusi žemelė.
Aplink žolynų maža, akmenų pribirę.
Gal naktyje patekėjusi žvaigždė
ar nuojauta ateinančio stebuklo
išjudina visų ištroškusias širdis,
ir skuba jie palikę turtą ir namus.
Jie bėga ten, kur akys veda,
kur seniai laukta Atpirkėjo.
Ten, kur kalnai sutūpę,
oazės sužaliavusios ir
Angelas, pranešęs
šią žinią svarbią!..

Simonos Lapšytės pieš.Augustos Sakalauskaitės pieš.
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DOMILĖ DAVIDONYTĖ
                                                                                                                             
2020-01-14, Panevėžys

Gerbiamas suaugęs žmogau,
Esu 13 metų paauglė, tad, kad 

neatrodyčiau labai nemandagi,  noriu 
paklausti, ar galėčiau kreiptis Tu? Man 
taip būtų paprasčiau reikšti mintis ir 
pokalbis su Tavimi atrodytų nuošir-
desnis.

Tu suaugęs, bet turbūt puikiai pa-
meni, ką reiškia būti vaiku- smalsiu, 
kupinu svajonių ir norinčiu pažinti. 
Greičiausiai savo vaikams pasakoji, 
kaip į mokyklą ėjai keletą kilometrų, 
statei sniego pilis ir Tau dabar nesu-
vokiamas vaikų noras lindėti virtua-
lioje erdvėje... Tu puikiai pameni, ką 
reiškia būti paaugliu – nedrąsiu, o gal 
maištaujančiu, bet dabar  vis pagal-
voji, kad suaugusiuosius Tavo karta 
gerbė labiau...

Taigi Tavo didžiąją gyvenimo dalį 
sudarė pasaulis, kurio net nepalygin-
tum su dabartiniu. Vaikščiodamas 
XXI-ojo amžiaus gatvėmis stebiesi, 
kaip technologijos palengvino žmonių 
gyvenimą. Sąlygos šiuo metu yra pa-
čios geriausios, kokiose žmonijai yra 
tekę gyventi. Pasaulis tapo mažas, tel-
pantis į kišenę išmaniojo telefono pa-

vidalu. Pasiekti draugą Australijoje ar 
sužinoti orą Egipte užtenka kelių myg-
tukų paspaudimų. Pasaulis susitrau-
kė, turime viską, bet, deja, tyrėjai  tvir-
tina, kad nelaimingų ir vienišų žmonių 
kaip niekada daug, o socialiniai tinklai 
sukelia stresą ir depresiją. Elektroni-
niai prietaisai pakeitė nuoširdų žmonių 
bendravimą, susirašinėjimas sociali-
niuose tinkluose pakeitė gyvą pokalbį. 
Tėvai, norėdami ilgiau pamiegoti  ryte 
ar vakare ramiai pabendrauti su sve-
čiais, savo atžalai į bruka mobilųjį ar 
planšetę. O ten – kitas pasaulis.. Ten 
nėra patyčių, o sako, kad tau puikiai 
pavyksta, kad esi šaunus, kad perėjai 
į kitą lygį. Ten nesi nevykėlis. Tu, su-
augęs žmogau, dažnai kaltini vaikus, 
kad jie neįsivaizduoja nė dienos be 
interneto, bet juk visus kompiuterinius 
žaidimus, kuriuose šaudoma, žudoma, 
sukūrė ne vaikai, o suaugę... 

Tu turbūt nepatikėsi, bet namuo-
se didžiąją laiko dalį praleidžiu su 
mama. Viskas prasidėjo vasarą, kai 
turėjau daugybę laisvo laiko ir galėjau 
lindėti užsidariusi savo kambaryje su 
mobiliuoju, kaip dažnas mano bendra-
amžis. Mes su mama kalbėdavome 
ilgiausias valandas. Tiksliau sakant, 
daugiau kalbėjau aš, mama, dirbdama 
savo darbus, manęs beveik tik klausė-
si.  Gal pagalvosi, kad aš jai tik truk-

džiau savo plepėjimu, bet buvo prie-
šingai – jos akyse mačiau džiaugsmą, o 
veide – šypseną. Mama man pasakojo 
apie savo praeities pasaulį, jai atrodo, 
jog jis buvo paprastesnis ir tikresnis, o 
dabar viskas pasaulyje taip lengvėja, 
kad galiausiai žmonės nebeturės kuo 
užsiimti... Džiaugiuosi mūsų kartu 
su mama leidžiamomis akimirkomis, 
nes daugybė mano bendraamžių to-
kio ryšio neturi. Daugelis suaugusiųjų 
galvoja tik kaip materialiai aprūpinti 
savo vaikus- daugybę valandų dirba 
tik tam, kad nupirktų brangesnius ba-
tus ar naujesnį IPhone. Tikiuosi, mano 
laiško skaitytojau, Tu nesi vienas iš 
tokių?  Tavo pinigai niekada neatstos 
meilės ir rūpesčio, paprasto ir nuošir-
daus pokalbio. Prisiminiau gyvatės iš 
Egziuperi knygos „Mažasis princas“ 
žodžius. Mažasis princas sako, kad 
dykumoje jautiesi vienišas, o gyvatė 
atsakiusi, kad ir tarp žmonių jautiesi 
vienišas...Galvoju, kad tu, suaugęs 
žmogau, esi atsakingas už tai, kaip 
jaučiasi Tavo vaikai. Tik nesakyk, kad 
dabar kiti laikai ir kita karta...

Gyvenu mažame miestelyje ir 
vaidinu kultūros centro dramos bū-
relyje. Vaidinu tą mažą mergaitę iš 
H. K. Anderseno pasakos „Mergaitė 
su degtukais“. Net neabejoju, kad tu 
puikiai žinai šią gražią ir be galo liūdną 

pasaką. Bet ar Tau žinoma tai, kad, 
kai rašytojui Kopenhagoje buvo pa-
statytas paminklas, kuriame jis vaiz-
duojamas apsuptas mažų vaikų, jis 
labai įsižeidė. Kodėl? Jis pasipiktinęs 
pasakė, kad vaikams nėra parašęs nė  
vienos pasakos. Taigi, suaugęs žmo-
gau, tikiuosi, kad šios liūdnos pasakos 
nesi pamiršęs, tai labai svarbu, mes 
vaidiname gerai žinomą pasaką tam, 
kad suaugęs prisimintų, kas pasau-
lyje svarbiausia, o vaikas, girdintis 
šią pasaką pirmąsyk, sužinotų. Man 
pačiai teko atsidurti šios nuskriaustos 
ir niekam nereikalingos mergaitės kai-
lyje, teko pajausti šaltį žvarbią žiemos 
naktį, aplinkinių abejingumą ir nejau-
trumą, kai lauki pagalbos ir nesulauki. 
Koks pasijauti vienišas, kai turi tik 
kelis degtukus. Bet brėždama paskuti-
niuosius degtukus, jų švieselėse mer-
gaitė matė ne tai, kas liūdina, bet tai, 
ko troško, apie ką svajojo. ..

Tavo didžiąją pasaulio dalį sudaro 
patirtis, tad  baigdama laišką linkiu, 
kad mažiau niurnėtum apie valdžią, 
politiką, prastą orą, o kaip ta mergai-
tė su degtukais nenustotum svajoti, 
nebūtum abejingas, tik pinigus skai-
čiuojantis ar telefono ekrane lindintis 
žmogus.

Domilė, kuriai rūpi 
ateities pasaulis

Tarptautiniam epistolinio rašinio konkursui -2020

„Parašyk laišką suaugusiam žmogui apie pasaulį, kuriame gyvename“

Panevėžio rajono Respublikinės dailės olimpiados II turo mokinių nugalėtojų kūrybiniai darbai:

Domantas Davidonis, I vieta Ugnė Naprytė, II vieta
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Ona Saračinskaitė-Viličkienė         
Kretinga

PASAKA
Seku aš paskui pasaką, 
Švelnius žodžius rinkau. 
Surinkusi į kupetą 
Juos mazgu surišau. 
Kad neišsibarstytų 
Po pievas ir miškus, 
Kad juos kas pasakytų, 
Kai širdžiai liūdna bus... 

Kai ašara sūri per veidą, 
Pavirtusi rasa, nukris, 
Kai laimės spindulėlį 
Paslėps tamsi naktis. 
Kai plyš širdis iš skausmo, 
O žodžių nebebus, 
Kai vieniša kaip vilkė 
Sugrįši į namus!    
             
PAVASARIS  
Išeisiu į pievas plačiąsias, 
Prisiskinsiu laukinių gėlių. 
Tarp žiedų gal ramybę surasiu, 
Kurios seniai neturiu.  

Akimis išmatuosiu kelionę, 
Į kurią leistis man nejauku. 
Išmatuoti didžią svajonę 
Tokio mato, deja, neturiu. 

Akimis aprėpsiu platybes, 
Kurios šaukia eiti pirmyn. 
Gamtoj paukščiai, radę ramybę, 
Žino – žemė visus pamaitins... 

Gal ir tu, kaip tie paukščiai,
Nurimsi įkvėpta dangaus. 
Mintimis gyventi pakilusi, 
Žemėj ieškosi žmogaus.  

Zinaida Jurėnienė

Tiesa
Pasislėpė
Kažkur
Anapus.
Baugiai
Tylu.
Vakar
Dar
Kartą
Pamaniaú -
Ak, tas
Liežuvis
Mano,
Mano 
Priešas!
 - - - - - - - 
Kai dantys
Paskutinį kart
Sudygs,
Prikąst
Bandysiu,
Jei tik
Protezai
Atlaikys... 

 - - - - - - - 
Patylėkim
Šiandien
Nejudriame
Laukime
Už lango
Saulėta
Diena
Daugiatonių
Garsų
Padangėmis
Suaidėjo
Lėktuvai
Nuo
Plento
Protarpinis
Mašinų
Ūžesys
Špokai
Pakraigėj
Pešasi
Pastogėn
Lizdą
Nešasi
Sklinda
Aidai
Vėjuoti
Dienos
Garsai

- - - - - -
Patylėkime
Mintims
Jau
Norisi
Pabūti
Su
Dienos
Garsais
Įprastai
Ramiai
- - - - - -
Sako
Čia 
Mes
Tik
Svečiai... 

PAKVIESK 
Mane pakviesk į laimės sodą 
Prinokusių skint obuolių, 
Rankoj pajusti derliaus svorį, 
Aš Dievo dovanas širdim jaučiu. 

Kai obelys nuo derliaus linksta 
Ir mėlynuoja slyvų šakos, 
Tada prisimenu pavasario žiedus, 
Kurie širdin nutiesė taką. 

Jie sodus puošė žiedlapiais baltais 
Į darbą kvietė dūzgiančias bitutes. 
Visi mokėjo grožį jaust 
Ir leido mums laimingiems būti.  

Kornelijos Stapulionytės 
pieš.

Armando Railos pieš.

Agnės Stuogytės pieš.

Arvaido Baranausko pieš.
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Leidybą finansavo: Panevėžio rajono savivaldybė,  Paįstrio kultūros centras

Redkolegija
Vyr. Redaktorė Rūta Meleškienė
Skaidra Čepelienė
Daiva Kiršgalvienė
Bronius Mažylis
Stasė Mikeliūnienė

Iliustracijos
Paįstrio J. Zikaro gimnazijos moksleivių

Dėkojame
Danutei Indriškevičiūtei - Aleksiūnienei
Jolantai Baltienei
Rimai Gaspariūnienei
Zinaidai Jurėnienei
Virgiui Kiršgalviui
Janinai Stakelaitei - Kumpienei
Arnetai Matuzevičiūtei
Broniui Mažyliui
Vaivai Mockevičienei
Ernestai Murnikienei

Maketavo
Elytė Žirkauskienė

Petrui Nevuliui
Laimai Noreikienei
Tomui Rudokui
Adelei Danguolei Jankevičiūtei -Samulionienei
Dianai Stakelienei
Jurgitai Vareikaitei - Stripeikienei
Onai Jankevičiūtei Striškienei
Onai Saračinskaitei - Viličkienei
J.Zikaro gimnazijos mokiniams
Paįstrio seniūnijai

2019 metai

LIEPOS MĖN.
1–30 d. Renginiai, skirti Paįstrio krašto šventei „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimti-
nę“. Laikraščio „Paįstrietis“ leidyba.
17–31 d. Kęstučio Vaičiūno tapybos darbų paroda Paįstrio kultūros centre.
1–31 d. Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrybos ir gyvenimo akimirkos senojoje foto-
grafijoje Paliukų muziejuje. 
20 d. Paįstrio kultūros centro kapela „Gegužinė“ dalyvauja Duonos šventėje Ra-
dviliškių k., Panevėžio r. (vadovė J. Rutkauskienė)
27 d. Paįstrio krašto šventė ,,Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę‘‘.

RUGPJŪČIO MĖN.
1-31 d. Mildos Butkevičiūtės fotografijos paroda „Paįstrio kultūros centro meno 
mėgėjų kolektyvai“ Paįstrio kultūros centre.

RUGSĖJO MĖN.
2–30 d. Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrybos ir gyvenimo akimirkos senojoje foto-
grafijoje Paliukų muziejuje.
2–30 d. Ilonos Žvynakienės kūrybos darbų paroda  Paįstrio kultūros centre.
7 d. Paįstrio kultūros centro linijinių šokių grupė „Rožiniai ritmai“ (vadovė  
N. Vidžiūtė) dalyvauja Panevėžio miesto gimtadienio šventėje.
14 d. Paįstrio kultūros centro orkestras „Dūdorėliai“ (vadovas A. Gudas) daly-
vauja projekte „Vario audra“ Panevėžio apskrityje.
21 d. Paįstrio kultūros centro moterų vokalinis an-
samblis „Įstrelė“ (vadovas V. Kiršgalvis) dalyvauja 
Bulvių šventėje Miežiškių kultūros centro Trakiškio 
padalinyje.
27 d. Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras 
„Skruzdėlė“ (režisierė D. Kiršgalvienė) dalyvauja tarp-
tautiniame meno mėgėjų teatrų festivalyje-konkurse 
„Senjorai ir jaunystė“ Jurbarko kultūros centre.
29 d. Naujo kūrybinio sezono atidarymo šventė „Su-
verkim vėrinį rudens“. Dalyvauja Paįstrio kultūros 
centro meno mėgėjų kolektyvai.

SPALIO MĖN.
1–31 d. Edukacinė programa vaikams „Nuo piemenėlio iki meistrelio“.
5 d. Regioninė kapelų šventė Utenos kultūros centro Tauragnų skyriuje. Dalyvau-
ja Paįstrio kultūros centro kapela „Gegužinė“ (vadovė J. Rutkauskienė).
23 d. Konkursinės šventės „Kapelmaušis 2019“ pirmasis turas Ėriškių kultūros 
centre. Dalyvauja Paįstrio kultūros centro kapela „Gegužinė“ (vadovė J. Rutkaus-
kienė).
26-27 d. Folklorinių šokių konkurse „Aguonėlė“ Radviliškio kultūros centre da-
lyvauja Paįstrio kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ (vadovė N. Vi-
džiūtė).

LAPKRIČIO MĖN.
10 d. Projektas „Lietuvos Juozo Gudavičiaus vardo muzikos projektas „Kur giria 
žaliuoja“ Paįstrio bažnyčioje ir Paįstrio kultūros centre.

24 d. Liaudiškos muzikos kapela „Gegužinė“ (vadovė J. Rutkauskienė) dalyvauja 
kapelų šventėje „Kapelmaušis 2019“ „Cido“ arenoje. 
24 d. Respublikinė kapelų šventė Ryškėnų kultūros centre. Dalyvauja Paįstrio 
kultūros centro kapela „Gegužinė“ (vadovė J. Rutkauskienė).
24 d. Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Skruzdėlė“ (režisierė 
D. Kiršgalvienė) dalyvauja respublikiniame meno mėgėjų teatrų festivalyje 
„Šiaudinė pastogė“ Panevėžio bendruomenių rūmuose.
29 d. Folklorinių šokių festivalyje „Pakol jauni“ Biržų kultūros centre dalyvauja 
Paįstrio kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ (vadovė. N. Vidžiūtė).

GRUODŽIO MĖN.
2–31 d. Saigūnės Rožėnienės karpinių paroda „Apšerkšnijęs langas“ Paįstrio 
kultūros centre.
7-8 d. Folklorinių šokių konkurse „Aguonėlė“ Prienų kultūros centre daly-
vauja Paįstrio kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ (vadovė. N. 
Vidžiūtė).
11 d. Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Skruzdėlė“ spektaklio 
„Mergaitė su degtukais“ rodymas Ėriškių kultūros centre bei Upytės gimnazijoje.
12 d. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė prie Paįstrio kultūros centro.
18 d. Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Skruzdėlė“ spektaklio 
„Mergaitė su degtukais“ rodymas Miežiškių kultūros centre

2020 m.

VASARIO MĖN.
7 d. Paįstrio kultūros centro linijinių šokių grupė 
„Rožiniai ritmai“ (vadovė N. Vidžiūtė) dalyvau-
ja Linijinių šokių Panevėžio rajone 10-mečio 
šventėje Bernatonių padalinyje.
23 d. Paįstrio moterų ansamblis „Įstrelė“ (va-
dovas V. Kiršgalvis) dalyvauja vokalinių an-
samblių ir solistų konkurse „Sidabriniai balsai“ 
Miežiškių kultūros centre. Laimėtas III laipsnio 
diplomas.
29 d. Regioninė liaudiškos muzikos kapelų 
šventė „Mutieja rats“ Bernatonių padalinyje. 
Dalyvauja Kauno, Klaipėdos, Gargždų ir Jonavos 

ir Venspilio kapelos, kapela „Gegužinė“ (vadovė J.Rutkauskienė)

KOVO MĖN.
6 d. Paįstrio kultūros centro linijinių šokių grupė „Rožiniai ritmai“ (vado-
vė N. Vidžiūtė) dalyvauja Linijinių šokių šventėje „Krinčins šok“ Krinčino 
kultūros įstaigoje.
11 d. Projekto –kūrybinės iniciatyvos „Sveikas, Laisvė vėjau“ koncerte Vel-
žio kultūros įstaigoje dalyvauja Paįstrio moterų ansamblis „Įstrelė“ (vado-
vas V. Kiršgalvis)
11 d. Projekto – kūrybinės iniciatyvos „Sveikas, Laisvė vėjau“ koncer-
te Velžio kultūros įstaigoje dalyvauja Paįstrio kapela „Gegužinė“ (vadovė 
J.Rutkauskienė)

Faustos Palionytės pieš.


