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KETVIRTADIENIS
LIEPOS 30 d.
2020 m.

Asta BITINAITĖ

Renginių kraitė

Jurgėnuose
Rytoj, liepos 31 d., 15 val. 

kaimo bendruomenės salėje vyks 
paskaita „Sveikata – tai rūpestin-
gas, natūralus ir darnus gyveni-
mas“, kurią ves sveikuolė, knygų 
autorė, Žolinčių akademijos pre-
zidentė Danutė Kunčienė. Bus 
galima įsigyti žolelių ir tepaliukų.

Organizatoriai

Tremtiniams ir 
politiniams kaliniams

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 
organizuojama išvyka į Lietu-
vos tremtinių, politinių kalinių ir 
Laisvės kovų dalyvių sąskrydį, 
kuris vyks Ariogaloje. Išvykstame 
iš savivaldybės aikštelės 7 val. 
Registruotis tel. 8 683 11 262.

Organizatoriai

Kviečia į išvyką
Rugpjūčio 6 d., ketvirta-

dienį, rajono neįgaliųjų draugija 
organizuoja išvyką po Anykščių 
apylinkes. Išvykstame 8 val. iš 
draugijos kiemo. Registruotis tel. 
8 611 66 444.

Organizatoriai

Kviečia keliauti
Rugpjūčio 14–16 d. – „Kro-

kuva, Veličkos druskų kasyklos ir 
Osvencimas“. Tai puiki savaitga-
lio kelionė, kurios metu leisitės į 
nuotykius, istorijos archyvus ir 
susipažinsite su nuostabiu Len-
kijos miestu Krokuva; rugpjū-
čio 22–23 d. – kelionė turiningu 
maršrutu, kuris iš vienos pusės ap-
juostas vaizdingo Nemuno slėnio, 
iš kitos – stūksančių piliakalnių. 
Keliausite per seniausias Lietu-
vos pilis bei dvarus. „Travel La 
Vita“, Vilniaus g. 32, Pasvalys, 
tel.: 8 611 16 824, 8 611 51 414, 
8 601 83 864.

Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro Pas-
valio poliklinikos informacija 
pacientams:

registratūros darbo lai-
kas: I–V 7–17 val.; VI – 8–11 
val., tel.: (8 451) 34 470, (8 
451) 34 126, 8 658 52 996.

2020-ųjų rugpjūčio 30-ajai, sek-
madieniui, lemta būti įrašytam ne 
tik į mūsų krašto kultūros istorijos 
puslapį. Tą dieną Pasvalio miesto 
širdyje, atnaujintoje aikštėje prie 
Svalios ir Lėvens santakos, iškils 
paminklas poetui Bernardui Braz-
džioniui (1907–2002). Paminklo me-
cenatas – mūsų kraštietis, Pasvalio 
krašto garbės pilietis, verslininkas 
dr. Pranas Kiznis ir Vyčio paramos 
fondas. Poetą įamžino ukrainiečiai 
skulptoriai Borisas Krylovas ir Ole-
sius Sydorukas.

Artėjančios paminklo atidengimo 
iškilmės – puiki proga prisiminti, o 
kai kam gal iš naujo atrasti poeto 
Bernardo Brazdžionio kūrybą. Pra-
dedant miške po pušim sena sena 
gyvenančio Meškiuko Rudnosiuko 

nuotykiais, toliau gilinantis į laiko 
ir erdvės sampratas skleidžiančius 
religinius egzistencinius posmus, 
baigiant iš tautos šauklio tribūnos 
skambančiais žodžiais „šaukiu aš 
tautą GPU užguitą“, tapusiais Atgi-
mimo himnu.

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešoji biblioteka rugpjūčio mėnesį 
organizuoja Bernardo Brazdžionio 
kūrybos skaitymus-konkursą „Po 
tėvynės dangum“. Jau šį sekmadie-
nį, rugpjūčio 2 d., 16 val. pirmieji 
skaitymai – „Poezija – mūsų sielos 
muzika“ – vyks Mikoliškyje, prie 
tvenkinio. Rugpjūčio 7 d., penk-
tadienį, 17 val. B. Brazdžionio 
kūrybos gerbėjai kviečiami į poeto 
gimtinę – Stebeikėlius. Antrasis skai-
tymų ciklas vadinasi „Tėviškėje, po 
Stebeikėlių ąžuolu“. Rugpjūčio 14 
d., penktadienį, 14 val. Pasvalyje, ant senojo tilto, prie rymančios An-

tanėlio skulptūros, rengiami šeimų 
skaitymai „Prie senojo tilto Pasva-
lyje“. Rugpjūčio 21 d., antradienį, 
10 val. Mariaus Katiliškio viešojoje 
bibliotekoje organizuojami jaunimo 
skaitymai. Paskutinis poezijos skai-
tymams skirtas renginys numatytas 
rugpjūčio 25 d., penktadienį, 10 val.
Žadeikiuose įsikūrusiame B. Braz-
džionio edukaciniame centre. Bu-
vusioje pradžios mokykloje, kurioje 
kadaise mokėsi poetas, ypač laukia-
mi vaikai.

Poeto kūrybos skaitymai-akcija 
„Skaitau Bernardą Brazdžionį“ vyks 
virtualioje erdvėje. Nuo rugpjūčio 
3 iki 25 d. Pasvalio Mariaus Kati-
liškio viešosios bibliotekos feisbuko 
paskyroje bus viešinami lankytojų 

atsiųsti fi lmuoti siužetai.
B. Brazdžionio skaitymuo-

se-konkurse gali dalyvauti visi Pas-
valio krašto bendruomenės nariai. 
Skaitovų amžius neribojamas. Kiek-
vienam dalyviui skiriama iki 5 min. 
Per tą laiką jis turi deklamuoti arba 
išraiškingai skaityti poeto Bernardo 
Brazdžionio kūrybą: vieną poezijos 
kūrinį ar kūrinio ištrauką. Galima 
dalyvauti visuose organizuojamuo-
se skaitymuose. Sudaryta skaitymo 
konkurso vertinimo komisija. Jai 
vadovaus Pasvalio Mariaus Katiliš-
kio viešosios bibliotekos Inovacijų, 
metodikos ir informacijos išteklių 
centro vedėja Audronė Likienė. Na-
riais paskirti: M. Katiliškio viešosios 
bibliotekos Informacijos, mokymo ir 
dokumentavimo skyriaus vyresnioji 

bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė, 
Pumpėnų miestelio vyresnioji bibli-
otekininkė Deimantė Janušauskienė, 
Pasvalio kultūros centro režisierė 
Ramunė Uždavinienė ir Gintaro 
Kutkausko teatro aktorė Birutė La-
dygienė. 

Dalyvių pasirodymus komisija 
vertins pagal šiuos kriterijus: skaito-
vo gebėjimą tinkamai perteikti pasi-
rinkto kūrinio mintį (idėją); gebėjimą 
kalbėti aiškiai, garsiai, natūraliai; 
atsižvelgs į lietuvių kalbos kultūros 
kokybę (tartį, kirčiavimą, norminės 
lietuvių kalbos vartojimą) bei sce-
ninę laikyseną (aprangą, stovėseną, 
kūno plastiką).

Geriausi skaitovai bus apdovano-
ti diplomais ir prizais per paminklo 
Bernardui Brazdžioniui atidengimo 
ceremoniją Pasvalyje rugpjūčio 30 d. 
Dviem nugalėtojams bus suteikta tei-
sė per iškilmes skaityti poeto kūrybą.

Vido DULKĖS nuotraukos

Žmonių minios pasitinka Bernardą Brazdžionį Stebeikėliuose, 
1989 m. birželis.

Poetas Bernardas Brazdžionis gimtojoje Žadeikių mokykloje.

Kviečiame būti kartu su Bernardu Brazdžioniu
Sigitas KANIŠAUSKAS

Prie vandens malūno ir siauruko augo nuo vaikystės…

Gintarė ir Vaidotas Gikiai prie Raubonių vandens malūno.

– Nuo vaikystės su siauruku užau-
gom. Dar pacanai prie Jiešmens upelio 
sugalvodavom jų užpuolimus. Medžiuose 
įsirengdavom namukus-būstines, nutem-
pdavom akmenų priraišiotą virvę, kurią 
traukinys nutraukdavo ir galingas akmenų 
pliumptelėjimas į vandenį mums prilyg-
davo sprogimui, – Pajiešmenių kaime 
užaugusiam Vaidotui Gikiui siaurasis 
geležinkelis kelia daug prisiminimų ir 
apgailestavimo, kad nebuvo išsaugota 
bent atkarpa veikiančio siauruko, tačiau 
jį tvarko, organizuoja talkas, stengiasi 
puoselėti kaip paveldą.

– O mes pro Raubonių karšyklą bėg-
davom į mokyklą. Nusileisdavom gatve 
prie Tatulos ir tas paslaptingas mašinų 
ūžesys savotiškai baugino, net gąsdino, 
– prisimena Raubonyse užaugusi Gintarė 
Gikienė.

Su Gintare ir Vaidotu susitikome Rau-
bonių vandens malūne, kuris šiandien 
autentiškai atkuriamas, atstatomas. Sta-
tybininkai jau buvo išvažiavę, bet užsuko 
archeologas Karolis Duderis pasižvalgyti, 
kiek padaryta ir kaip laikomasi paveldo-
saugos reikalavimų.

(Nukelta į 4 p.)
Aidos GARASTAITĖS nuotrauka


