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Apie Sartus –
japonišku stiliumi

Kęstučio Musteikio skulptūros pastatymo darbai.

Dusetų skulptūrų
parke – nauji kūriniai
Dusetų skulptūrų parkas šiemet vėl
papildytas naujais kūriniais.
Mykolo Saukos skulptūra „Vyras“
sukurta iš skulptoriaus pamėgtos medžiagos – betono: „Kuriu iš betono, nes
man jis savas, malonus, jis skirtingai nei
dervos, kurios yra nuodingos, labai greitai
džiūsta, palieka gražias faktūras, kažkas
nutrupa. Jis kaip akmuo kietumo, bet iš
jo galima lieti. Tai ne dirbtinis akmuo, tai
ta medžiaga, kuri pritraukia.“
„Vyras“ – antras M. Saukos kūrinys
Dusetų skulptūrų parke, sudarantis
darnią kompoziciją su anksčiau čia
pastatyta „Moterimi“. Skulptoriaus
darbai yra savito, atpažįstamo stiliaus –
grubūs, šiurkščių paviršių, tik atrodantys
neišbaigti, o iš tiesų atlikti nepriekaištingai profesionaliai. Jie intriguojantys,
keliantys klausimus, provokuojantys
žiūrovus.
(Nukelta į 2 psl.)

Dusetiškiai kūrėjai
Genadijus Kovaliovas ir
Vilija Visockienė gerai
žinomi besidomintiems
fotografija ir literatūra.
Genadijus 40 metų dirbo Dusetų mokykloje
technologijų mokytoju,
su meninėmis fotografijomis dalyvauja įvairiose parodose. Vilija
– daugeliu talentų apdovanota menininkė.
Jos karpiniai puošia
ne vieną knygą, fotografijos pelno laurus
konkursuose, poezija
publikuojama almanachuose. Kūrybiniai
ieškojimai atveda Viliją
vis į naujus žanrus ir
stilius.

Genadijus Kovaliovas.

Poezijos ir fotomeno albumas „Sartų haiku“.

V. Visockienės nuotr.

žiedas, ir lede įšalusios ar
bangų skalaujamos vandenžolės, senų medžių
karūnos, tarsi kaligrafo
teptuku sniego baltume brūkštelėta viksva
ar nendrė. Menines fotografijas itin subtiliai
papildo V. Visockienės
haiku.
Kaip pratarmėje rašo
iš Zarasų kilusi poetė

K. Musteikio paminklo P. Širviui fragmentas.

Didelio formato puslapiuose išsiskleidžia juodai pilkšvai balti Sartų pakrančių vaizdai.

Skulptorius Gintaras Mikolaitis (centre) žino, tad nuo idėjos iki galutinio rezultato – ilgas kelias.

Šįkart šie du menininkai susitiko netikėtame
kūrybiniame pokalbyje,
kuris virto subtilaus dizaino poezijos ir fotomeno albumu „Sartų haiku“
(knygos dizainą sukūrė
Gintautas Kažemėkas,
išleido asociacija „Dusetų kultūros fondas“).
Nesuklysime pasakę,
kad Sartai ir jų apylinkės nuo seno yra tapę

įkvėpimo šaltiniu ne vienam poetui, dailininkui,
muzikui. Albumo „Sartų
haiku“ autoriai prabyla į
skaitytoją ir archajiška, ir
tuo pat metu modernia
forma. Didelio formato
puslapiuose išsiskleidžia
juodai pilkšvai balti Sartų pakrančių vaizdai,
pamatyti fotomenininko G. Kovaliovo. Tai
ir apsnigtas pernykštis

Jurgita Jasponytė, „tekstų ir vaizdų subtilumas
[čia] susilieja su sėlių
krašto gamta, įšaldo greit
dingstančias akimirkas“.
Priminsime, kad haiku
– tai unikali Japonijoje
sukurta prozinės poezijos
forma, kai kukliose trijose
eilutėse ribotu skiemenų
skaičiumi atskleidžiamas
ne tik gamtos vaizdas,
(Nukelta į 2 psl.)
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Dusetų skulptūrų
parke – nauji kūriniai
(Atkelta iš 1 psl.)

G. Mikolaičio kūrinio
stilistika visai kitokia,
labiau romantinė, ir medžiaga jam pasirinkta
solidi – granitas. 2018
m. skulptorius kartu su
sūnumi Kristijonu Dusetose pastatė daugiaveidę mitologinę skulptūrą
„Vėjų sala“, o šiemet
savo kūrinį skyrė poeto

Prie Dusetų besiglaudžiantis Padustėlio kaimas
– P. Širvio gimtinė, tad
akmeninis sparnas, glostomas Sartų vėjų, visiems
skulptūrų parko lankytojams primins apie Poetą.
Iškilo Dusetose ir dar
viena P. Širvio šimtmečiui skirta skulptūra. Iš
juodo granito ją sukūrė skulptorius Kęstutis

K Musteikis – monumentalaus paminklo P. Širviui autorius.

G. Mikolaitis šalia įspūdingo granito sparno.

Pauliaus Širvio gimimo
100-mečiui. Po įspūdingu
granito sparnu, suvarpytu kulkomis, jis iškalė
vieno populiariausio P.
Širvio eilėraščio „Krito
mano žvaigždė“ eilutes:
Griuvo / Pasakų tiltai. /
Krito / Mano žvaigždė. /
Iš svaiginančio /Aukščio /
Šiurpulingon / Bedugnėn
/ Krentu! / Mano / Mėlyna
paukšte, / Mano / Mėlyna
paukšte, / Kur tu?“

Musteikis. Kūrinys yra
monumentalus, jo viršuje
– abstrakti žmogaus figūra. Priekyje iškalti žodžiai iš eilėraščio „Sartų
žuvėdros“: „O Sartai, jūs
Sartai mėlynieji...“ Tai
taip pat antras skulptoriaus kūrinys Dusetose 2018 m. skulptūrų parke
iškilo svajinga ir grakšti
akmeninė figūra „Veidu
į pievą“.
Skulptūrų parko plė-

tra vykdyta pagal Lietuvos kultūros tarybos programos „Tolygi kultūrinė
raida“ remiamą projektą
„Kuriame skulptūrų parką“, kurį iš dalies finansavo Zarasų r. savivaldybė. Dusetų skulptūrų
parkas atidarytas 2008
metų vasarą. Šiuo metu
jame 25 skulptūros iš medžio, metalo ir akmens.
Mykolas Sauka gimė
1989 m. gruodžio 7 d.
Vilniuje. 1996–2008 m.
mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje.
2010 m. stažavosi Italijoje, Mačeratoje. 2014 m.
baigė Vilniaus dailės akademiją, skulptūros magistrantūrą. Meno kūrėjo
statusas suteiktas 2014 m.
Gyvena ir kuria Vilniuje.
Dalyvauja pleneruose,

parodose Lietuvoje ir
užsienyje.
Gintaras Mikolaitis
gimė 1963 m. rugsėjo 18
d. Vilniuje. 1978–1982 m.
mokėsi Kauno mieste vidurinėje profesinės technikos meno mokykloje.
Įgijo medžio drožėjo
specialybę. 1986-1992 m.
studijavo skulptūrą Valstybiniame dailės institute
(dabar Vilniaus dailės
akademija). Nuo 2011
m. Lietuvos dailininkų
sąjungos narys. Dalyvauja pleneruose, parodose
Lietuvoje ir užsienyje.
Kęstutis Musteikis
gimė 1956 m. birželio 5
d. Vilniuje. 1974 m. baigė
M. K. Čiurlionio menų
gimnaziją. 1980 m. baigė
Vilniaus dailės institutą. Kuria dekoratyvines

„Vyras“ – antras Š. Saukos kūrinys Dusetų skulptūrų parke.

skulptūras viešosiose
erdvėse. Skulptūroms
naudoja įvairias medžiagas – granitą, metalą,
keramiką, gintarą. Kuria
ugnies, ledo skulptūras. 2001 m. ir 2002 m.
dalyvavo Saporo sniego skulptūrų festivalyje
Japonijoje. Kūrybai bū-

dingos lakoniškos kompozicijos, apibendrintos
formos, raiškus siluetas.
Nuo 1980 m. dalyvauja
parodose (pelnė apdovanojimų) ir simpoziumuose Lietuvoje bei
užsienyje.
Vilija Visockienė
Autorės nuotr.

Apie Sartus – japonišku stiliumi
(Atkelta iš 1 psl.)

metų laikas, bet ir filosofinė įžvalga, egzistenciniai apmąstymai, būsena.
Iš Japonijos šis žanras
pasklido po visą pasaulį,
haiku kuriami įvairiomis
kalbomis ir įvairiose šalyse.
Albumas „Sartų haiku“ unikalus tuo, kad V.
Visockienės Dusetose sukurti haiku buvo išversti
ir į japonų kalbą – juos
išvertė jauna Lietuvą pamilusi ir čia dirbusi muziejininkė, vertėja Aya
Kimura. Taigi lietuvių
skaitytojas galės grožėtis
japoniškais hieroglifais,

tarsi papildančiais G.
Kovaliovo fotografijų
potėpius, o pats albumas
(o vėliau ir nuotraukų
paroda) keliauja į Japoniją, taip statydamas
unikalų kultūrinį tiltą
tarp dviejų šalių.
Originalus albumas ir
pristatytas netradiciškai.
Iš dalies ieškoti inovatyvios formos paskatino
ir beprasidedantis karantinas, ir tin malonūs
lapkričio pradžios orai.
Tad G. Kovaliovo fotografijos buvo eksponuojamos lauke, jaukioje sodyboje Pačiaunės kaime.
Čia surengti ir poetiniai

skaitymai. V. Visockienės
haiku lietuviškai skaitė
Rokiškio kultūros centro darbuotoja Audronė
Telšinskienė, japoniškai
nuotoliniu būdu – vertėja
A. Kimura.
Vėliau, kai leis aplinkybės, paroda bus eksponuojama Zarasų bibliotekoje, paskui keliaus į
Rokiškio kultūros centrą, kitas mūsų regiono
kultūros įstaigas. Albumą neilgai trukus rasite
ir didesnėse mūsų krašto
bibliotekose. Projektą
finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Indrė Klimkaitė

Reginos Barzdaitės nuotr.
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Sėkmė nusišypsojo šešių
mokyklų atstovams

Giedrė MIČIŪNIENĖ
Birutė SMALINSKIENĖ rodo laiko nublukintą
paveiksliuką, kuriame du
vaikai. Ne, tai ne nuotrauka.
Ir tie vaikai – jai visiškai nežinomi. Tačiau šis paveikslėlis
visąlaik keliauja su ja. Tai
savotiškas prisiminimas apie
jai brangų žmogų – paveikslėlis buvo rastas Tėvelio,
nužudyto Lukiškių kalėjime, kišenėje. (Daiktai buvo
grąžinti šeimai. Tarp jų dar
buvo ir laiškas, rašytas cheminiu pieštuku, tačiau teksto
atkurti nepavyko.)
Apie tėvelį Birutė negali
daug papasakoti – prisiminimai blėsta, o ir negalėjo būti
ryškūs, nes tėvelis išėjo partizanauti, kai ji ir broliukas
Antanas buvo labai maži.

Birutė Smalinskienė šiandien turi ką prisiminti.

Tiesa, ji dar šiek tiek mena
– kaip per tolimą miglą,
kad buvo Šv. Kūčių vakaras
(gal naktis), kai tėvelis grįžo
kruvinas, regi, kad močiutė
karpo baltas drobines paklodes ir riša, tvarsto jam
kojas. Ryte išvydo pilną
kiemą vyrų, kurie išsivedė
tėvelį. Vaikams verkiant,
buvo pasakyta: „Pavežiosim,
o paskui ir grįš namo.“ Taip
jie ir gyveno laukimu...
Dar prisimena, kad močiutė ne kartą lauknešėlius
į kalėjimą vežusi, tačiau
vėliau sužinojusi, kad nuteistieji to maisto negauna – prižiūrėtojai pasiima.
Paskui įsigudrino – suodžiais per maistą (kumpį,
varškę) perbraukdavo: tokio neestetiškai atrodančio
maisto prižiūrėtojai valgyti
nebedrįsdavo – atiduodavo
kaliniams.
Močiutė, gal sielai nusiraminimo ieškodama, vis
ėjo ir ėjo pas būrėją – o toji
vis kartodavo tą patį: „Grįš.
Langan pasibels.“ Bet taip
ir nesulaukė Jo, taip niekas
į langą ir nebepabeldė. Tik
skaudi žinia vėliau atėjo,
kad 1945 m. kovo 30 dieną
Burokui Feliksui, sūnui Vinco, gimusiam 1914 metais,
buvo įvykdyta mirties bausmė. Kartu su juo buvo nužudytas ir jo pusbrolis Burokas
Steponas, Stasio, gimęs
1920 m. (Abiem taikomas
BK straipsnis Rs.58-1a.) Tik
trečiajam pusbroliui, mirties
išvengusiam, teko tremtinio
dalią patirti.
Iš menkai išlikusių pasakojimų žino, kad jos tėvelis, susirinkus vyrams į
Pakriaunių malūną, greit
apsisprendė eiti „Lietuvos
ginti“, tikėdamas laisva ateitimi, nebijodamas palikti
kelerių metų dukrelės ir dar
mažesnio sūnaus.
Tėveliui išėjus į partizanus, Birutė su broliu ir
mama gyveno pas senelius.
Skurdi buvo vaikystė. Namuose dažnai lankydavosi
stribai – močiutė, paniškai
jų bijodama, visą geresnį
maistą jiems atiduodavo. Ir
ne tik maistą – iš kaimyno
parūpindavo dar ir sama-

gono. Jie, vaikai, ant krosnies užlipę, ne kartą matė,
kaip buvo pjaustoma mėsa,
ant stalo retokai būnanti jų
namuose, ir prisimena, kaip
slapčia žvilgčiodami rijo seilę, svajodami ir tikėdamiesi,
kad nors mažutis šmotelis
liks ir jiems. Kartą ji, gal
užsimiršusi, šūktelėjo broliui: „Antanai, jau paskutinį ima. Mums nebeliko.“
Tie vyrai tąsyk keistai susižvalgę, o senelė dar labiau
išsigandusi – todėl visada
džiovindavo duoną, paskui
taukais aptepdavo – ir vis
laukė, galvojo, kad juos
tikrai išveš. Neišvežė...
Pradžios mokyklą Birutė lankė Kumpuoliuose,
paskui teko mokytis Antazavėje ir Suvieke. Puikiai prisimena: kai vyko
rinkimai, Birutė pirmąkart
pamatė saldainius su popieriukais – iki tol nebuvo
jų ragavusi – taip gailiai
pravirko, kad net mokytojas, pasigailėjęs jos, nupirko
keletą – „visų nesuvalgiau:
slapta pakavojau vieną, kad
broliukui nuneščiau“.
Baigusi vidurinę mokyklą Obeliuose, įstojo į Panevėžio hidromelioracijos
technikumą. Šokių salėje su
būsimuoju vyru susipažino.
Greit ištekėjo. Vienas po
kito gimė dukra ir sūnus,
po kelerių metų dar vienas
sūnus. Įsidarbino Dusetų
MSV – dirbo iki pensijos.
Gavo butą – jame iki šiol
ir gyvena: čia visi vaikai ir
užaugo.
„Nei mūsų šeimos, nei
manęs niekada ir niekas
banditais nevadino. Gal
kad aš visada labai aktyvi,
labai energinga buvau. Man
patikėdavo visas šventes
organizuoti. Saviveikloje iki
75 metų dalyvavau“, – kalba
moteris ir pasakoja, kad ne
tik choruose dainavusi, tautinių šokių kolektyve šokusi,
bet ir labai mėgusi keliauti.
Tiesa, paskutinė jos kelionė
nebuvo tolima – į Kauną,
kai į Lietuvą buvo atvykęs Popiežius Pranciškus.
Tada šimtatūkstantinėje
minioje ir Birutė meldėsi
kartu su visais tikinčiai-

Istorija, saugoma širdyje
siais, kadangi tikėjimas jai
įdiegtas nuo mažens, todėl
yra labai svarbus. Ji jau
nuo 10 metų laidotuvėse
giedodavo (duodavo tada
giedoriams kokį skanesnį
kąsnelį – ko vaikui daugiau
reikia?), o melstis įpratusi
kasdien – už Amžinybėn
iškeliavusius artimuosius,
kuriuos be galo mylėjo, už
vyrą, už jauniausią sūnų, už
marčią, už visą giminę... Ir
už anūkus, ir už proanūkius,
kad tik jiems viskas gerai
sektųsi...
„Gyvenimas iki šiol
buvo geras. Dabar jau senatvė. Mokėjom džiaugtis
gyvenimu“, – kalba Birutė ir
akcentuoja, kad daug buvo
ir liūdesių, ir džiaugsmų...
„Kai 2003 metais Vilniuje vyko ceremonija ir
man buvo suteiktas partizano dukros statusas, aš taip
verkiau, taip verkiau, kad
net insultas ištiko. Gulėjau
Kauno ligoninėje, paskui
gydžiausi ir Druskininkuose“, – dabar jau ramiai
kalbėdama moteris rodo
liudijimą.
„Su anūkais ir proanūkiais vasarą nuvažiuojame
į Šilo mūšio vietą, esančią
prie Antazavės, – parodau
jiems, kad žinotų, kur jų
senelis, prosenelis kariavo,
apžiūrime partizanų bunkerius, uždegam žvakeles.
Visą pusdienį praleidžiame:
nusivežę maisto, papietaujame.Vienas sakė: „Kokie
skanūs patizanų pietūs.“
O aš sakau, kad partizanai
stebi jus iš Dangaus. Mažiesiems ypač įdomu“, – kalba
jau žilagalvė moteris – dukra žmogaus, kuris kovojo,
kad šiandien visi galėtų
džiaugtis laisve.
„Kiekvienas žmogus
– tai pasaulis. Po kiekvienu akmeniu guli pasaulio
istorija“, – sakė XIX amžiaus žydų kilmės vokiečių
rašytojas, poetas ir žurnalistas Heinrichas Heinė.
Kiek daug mums nežinomo
kartais slepia nuriedėjusi žmogaus ašara, sunkus
atodūsis... Ypač kai mes
pamirštame savo istoriją...
B. Smalinskienės
asmeninio archyvo nuotr.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos
(TLK) viktorinos nugalėtojų atrankos
komisija jau išrinko 2020 m. spalio 5–18
dienomis vykusios tradicinės viktorinos
„Ar viską žinai apie sveikatos draudimą
ir ne tik?“ nugalėtojus ir paskatinamųjų
prizų laimėtojus. Nugalėtojais tapo 10
dalyvių, o paskatinamuosius prizus šįmet
laimėjo 20 mokinių, 5 pedagogai ir 2
visuomenės sveikatos specialistai.
Viktorinos nugalėtojais tapo gimnazistai iš Panevėžio Juozo Balčikonio,
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Zarasų rajono Antazavės Juozo
Gruodžio ir Panevėžio 5-osios gimnazijų. Paskatinamieji prizai skirti dviejų
pastarųjų mokyklų, Rokiškio rajono
Obelių ir Utenos rajono Užpalių gimnazijų mokiniams.
„Smagu, kad jaunų žmonių entuziazmas ir noras pasitikrinti žinias,
išsiaiškinti daugiau apie privalomąjį
sveikatos draudimą (PSD) nemažėja –
šįmet ir vėl daugiau kaip 300 mokinių
iš 17 Panevėžio ir Utenos apskričių
mokyklų (Panevėžio ir Visagino miestų, Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio,
Anykščių, Ignalinos, Utenos ir Zarasų
rajonų savivaldybių) atsakė į internete
organizuotos viktorinos klausimus. Itin
aktyviai nebe pirmus metus viktorinoje
dalyvavo Panevėžio 5-osios ir Zarasų
rajono Antazavės Juozo Gruodžio
gimnazijų mokiniai. Iš pirmosios mokyklos sulaukta rekordinio 207 dalyvių
skaičiaus“, – pastebi Panevėžio TLK
Administravimo skyriaus vedėja Asta
Levickienė ir džiaugiasi, kad Panevėžio TLK veiklos zonoje neabejotinai
daugėja apie PSD žinančio jaunimo.
Geriausias žinias šiais metais pademonstravo Juozo Balčikonio gimnazijos abiturientė Greta Abakanavičiūtė,
surinkusi galimą maksimalų 34 taškų
skaičių (atsiradus pasikeitimams dėl
PSD Jungtinėje Karalystėje, vienas
viktorinos klausimas nebuvo vertintas). Tik dviem taškais nuo jos atsiliko
abiturientės iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – Kamilė
Bartkevičiūtė ir Augustina Zabukaitė,
surinkusios po 32 taškus. Po 31 tašką
pelnė Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos abiturientas Aldas Kirjanovas
ir šios mokyklos III kl. gimnazistas
Mykolas Dainys. Tos pačios gimnazijos
II kl. mokinė Austėja Gaulytė ir Panevėžio 5-osios gimnazijos abiturientas
Mantas Šulskus tarp nugalėtojų pateko
surinkę po 30 taškų, antazaviškiai II kl.
gimnazistai Neringa Galvydytė, Gitana
Bagdonaitė ir Gabija Trainytė – po 29
ir atsakymus atsiuntę pirmiau už kitus,
tiek pat taškų surinkusius viktorinos
dalyvius. Sveikiname nugalėtojus!
Skelbiame dar 20 dalyvių, kurie,
išskyrus nugalėtojus, teisingiausiai atsakė į klausimus, surinkę 29–27 taškus,
ir tapo Panevėžio TLK paskatinamųjų
prizų laimėtojais:
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija:
II klasė – Martynas Nikitinas, Elinga
Merkytė – (29 t.); Agnė Pavlovaitė,
Ilvydė Ragėnaitė, Kajus Babkovas – (28
t.);
III klasė – Gabija Kuzmaitė, Deimantė Ščetilnikovaitė, Karolis Maldauskas, Julita Pieviškytė – (29 t.);
Veronika Zelenkova – (27 t.);

t.).

IV klasė – Genadijus Vingelis (29

Panevėžio 5-oji gimnazija:
II klasė – Goda Tarvydaitė, Austėja
Bagdonaitė, Klaidas Grinskis – (27 t.);
III klasė – Justina Petrauskaitė
(29 t.); Laurita Bundzinskaitė, Ugnė
Bukelytė, Aurelijus Sulikas – (27 t.).
Rokiškio r. Obelių gimnazija: II
klasė – Rūta Kolosovaitė (27 t.).
Utenos r. Užpalių gimnazija: IV
klasė – Deimantė Janukėnaitė (27 t.).
Už aktyvų mokinių skatinimą dalyvauti viktorinoje ir aktyvų mokinių
dalyvavimą joje (paskatinus dalyvavo
didesnioji klasės dalis, bent keli dalyviai tapo laimėtojais) padėkos raštai ir
prizai taip pat skirti šiems pedagogams
ir visuomenės sveikatos specialistams:
Danutei Jankauskienei, Zarasų r.
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
matematikos mokytojai (visi 17 dalyvių
tapo laimėtojais);
Jolitai Stankevičienei ir Editai
Janulionienei, Panevėžio 5-osios
gimnazijos informacinių technologijų
mokytojoms;
Virginijai Dapkevičienei, Panevėžio
5-osios gimnazijos visuomenės sveikatos specialistei;
Ingai Kučnerienei, Pasvalio Petro
Vileišio gimnazijos anglų kalbos mokytojai;
Renatai Juškienei, Panevėžio r.
Juozo Zikaro gimnazijos informacinių
technologijų mokytojai;
Gabrielei Vainauskienei, Panevėžio
r. Juozo Zikaro gimnazijos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei;
Jolantai Narkevičienei, Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės profesinio
rengimo centro buhalterinės apskaitos
mokytojai.
Nugalėtojams ir paskatintiems
asmenims bus įteikti Panevėžio TLK
direktoriaus padėkos raštai ir prizai.
Viktorinos laimėtojų apdovanojimas
pirmą kartą bus kitoks – dėl COVID19 pandemijos ir saugant visų sveikatą,
apdovanojimo renginio nei Panevėžio
TLK, nei mokyklose nuspręsta neorganizuoti. Dėl prizų atsiėmimo su
dalyviais bus susisiekta asmeniškai ar
per mokyklas.
Kadangi šįmet nebus organizuoti
ir padėkos vizitai į mokyklas, iš kurių
buvo daugiausia dalyvių, bet jie netapo
laimėtojais, mokykloms – Panevėžio
r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijai,
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centrui ir Zarasų
profesinei mokyklai – skirti padėkos
raštai.
Panevėžio TLK dėkoja visiems viktorinos dalyviams už domėjimąsi PSD
ir ligonių kasų veikla!
Viktorinoje per 9 metus iš viso dalyvavo 1857 mokiniai (2020 m. – 318,
2019 m. – 341, 2018 m. – 313, 2017 m.
– 145, 2015 m. – 200, 2014 m. – 303,
2013 m. – 131, 2012 m. – 80, 2011
m. – 26). Iš jų laimėtojais tapo arba
paskatinamuosius prizus laimėjo 242
viktorinos dalyviai.
Teisingi viktorinos atsakymai skelbiami interneto svetainėje www.paneveziotlk.
lt (paspaudus reklamjuostę „Mokiniams
skirta viktorina“).
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
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Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis nelaukta ir staigi...
				
/Vytautas Mačernis/
Dėl brangaus vyro Stasio mirties nuoširdi
užuojauta Vandai Normantienei.
Dusetų Kazimiero Būgos
gimnazijos bendruomenė

PADĖKA

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ
Lapkritis – niūrus ir pilkas metas: matai, kad diena
tampa tokia trumpa, o kartais net ir neišaušta. Mes
žinome, kad artėja Adventas (žodis „adventus“ lotynų k.
reiškia „atėjimą“). Mums, krikščionims, – tai prieškalėdinis
susikaupimo laikas, kai savo dvasią ruošiame didžiausiai
šventei – Kūdikėlio Jėzaus gimimui.
Pasiruošti Adventui – vadinasi, daryti gerus darbus,
aukoti ir aukotis. Tikėjimo tiesos byloja apie Septynis gerus
darbus kūnui ir sielai. Žinoma, visų neatliksime. Svarbiausia, nepamirškime gerumo: atsiprašykime, jei suklydome,
įžeidėme; paguoskime tą, kuris liūdi, ištieskime pagalbos
ranką esančiam sunkesnėje situacijoje. „Gerumas vienija
mus“, – pagrindinis Advento principas, kuris pakylėja
mūsų dvasią. Dalykimės gėriu, kad būtų šviesiau esančiam
šalia.
Kalėdojimas – oficialus parapijiečių aplankymas, kurį
visuomet atlikdavau prieš didžiąsias metų šventes. Žmonės
namuose įsidrąsina išsakyti savo skaudulius, užduoti klausimus, kurių niekada nedrįsdavo ištarti. Visada labai miela,
kai vieni kitiems atsiveriame, susitinkame ir pasitikime.
2020-uosius Viešpaties metus paženklino Covid-19
virusas. Jis privertė mus mokytis kitaip vertinti laiką,
santykį su žmogumi ir dvasines vertybes. Atsižvelgdamas
į nepaprastąją pandemijos padėtį ir esant vyskupų rekomendacijoms, parapijiečių nelankysiu. Šiemet Dusetų Švč.
Trejybės parapijos Pastoracinės tarybos narių nutarimu
buvo sudaryta grupė, kuri rinko aukas įrengti nuožulniam
šlaitui, kuriuo neįgalūs asmenys nesunkiai galės patekti
į Bažnyčią, ir parapijos namų vidaus apdailai bei kitiems
parapijos darbams.
Nuoširdžiausiai dėkoju VISIEMS PARAPIJIEČIAMS už aukas, pastabas, palaikymą, toleranciją ir supratimą. Dėkingas
esu talkininkams – zakristijonui Modestui STIPINUI, visiems
Pastoracinės tarybos nariams, ypač atlikusiems kilnų darbą
Laimai GORPINIČ, Daivai KRIKŠČIONAITIENEI, Bronei
LATVĖNIENEI, Juozui VAINIUI.
Ne tik savo, bet ir piligrimų vardu dėkoju Joanai
STAŠIENEI – jos rūpesčiu Dusetų bažnyčia visada atvira
norintiems apsilankyti. Adventas – tai laikas, kai šviečia
mūsų gerumas. Šviesos ir Ramybės Visiems. VILTINGŲ IR
GRAŽIŲ (be COVID-19) ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ LAUKIMO
JUMS IR DIEVO PALAIMOS JŪSŲ NAMAMS.
Jūsų klebonas kan. Stanislovas
KRUMPLIAUSKAS

Jubiliejinė knyga
Kazimiero Būgos šimtmečiui
ir 141-ajam gimtadieniui
1979 metais, minint
lituanistikos ir baltistikos
mokslo Lietuvoje kūrėjo
Kazimiero Būgos gimimo
100-ąsias metines, buvo išleista Zigmo Zinkevičiaus
160 puslapių knyga „Kazimieras Būga: gyvenimas ir
darbai“.
Lapkričio 6 dieną minime 141-ąjį mūsų garsiojo
žemiečio gimtadienį. Tad
puiki proga paskaityti šį
unikalų leidinį – savotišką
tų metų bestselerį.
Vilijos Visockienės
nuotraukoje – paminklasbiustas Dusetų skvere prie
K. Būgos vardu įamžintų
gimnazijos bei bibliotekos.

-

Nuo Sartų į pasaulį žvelgia
K. Būga.

Skulptorius – Bronius Vyšniauskas, 1985 m.

Lietuvos sportinės upėtakių
žūklės tvenkiniuose
čempionatas Vasaknose
Vasaknose spalio mėn. vyko Lietuvos sportinės
upėtakių žūklės tvenkiniuose čempionatas. Šiemet
siaučianti pandemija smarkiai pakoregavo ir šias
varžybas, jose dalyvavo tik lietuviai. Bet čempionatas
kaip ir ankstesniais metais buvo smagus, dinamiškas ir nepaprastai azartiškas. AREA Fishing, arba
upėtakių gaudymas tvenkiniuose – ganėtinai naujas
žūklės būdas Lietuvoje, tačiau kasmet ši sportinės
žūklės atšaka pritraukia vis daugiau meškeriotojų.
sektoriuje (tarp dalyvių privalo būti 5–6 m atstumas).
Varžybų dalyviai turo metu
atlieka ir teisėjo vaidmenį
– pildo korteles, užfiksuodami ne tik savo, bet ir
priešininko
p a g a v i m ų Abi dienas čempionato dalyvius gardžiai maitino ŽŪK „Dusetų
skaičių. Per krašto gaspadoriai“.
abi varžybų netraumuoti. Draudžiama stažas 45 metai – bet tik
dienas vyko naudoti kabliukus su už- upėtakių žūklė duoda tiek
keliolika turų, kartomis, liesti žuvis ran- daug emocijų. Nebeįdomu
kurių kiekvie- komis. Upėtakis yra labai nei lydekos, nei ešeriai, nei
nas truko po jautri žuvis ir, palietus ją karšiai. Tokios stiprios,
20 min. Tarp rankomis, gauna terminį užsispyrusios ir įnoringos
žuvies dar nemačiau. Vart u r ų b u v o šoką, nuo kurio žūsta.
Antros dienos pava- žybos „veža“ nerealiai, neskelbiamos
10-ies min. kare po ypač įnirtingų žinau net su kuo palyginti
pertraukos, kovų paaiškėjo nugalė- – tiek adrenalino!“
Dusetų sporto klubas
kurių metu tojai: Tomas Strelčiūnas
dalyviai kei- (I), Andrius Grigorjevas „Ainiai“ kartu su partnetė savo sek- (II), Tomas Kulbis (III), riais Šniukštų kartų bentorius. Po to Edvardas Činga (IV). Su- drija, Suvieko kaimo benskelbiamos sumavus trejų varžybų druomene ir Antazavės
atkrintamo- balus, Lietuvos čempionu bendruomenės centru
pagal Zarasų–Visagino
sios varžybos, tapo E. Činga.
Susumavus trejų varžybų balus, Lietuvos čemNa, o visų dalyvių emo- regiono vietos veiklos grukai atrenkami
pionu tapo Edvardas Činga.
pirmų aštuo- cijas, patiriamas varžybų pės 2013–2020 m. Vietos
iš kaimynų latvių. Kadangi nių vietų laimėtojai. Finale metu, taikliausiai išreiškė plėtros strategiją įgyvendiesame žūklės prekybos kaunasi 4 dalyviai. Varžybos žvejys Tadas savo feisbuko no projektą „Žuvininkystė
didmenininkai, buvome pa- vyksta, vadovaujantis prin- paskyroje: „Visi žūklės – mums įdomu“. Viena iš
kviesti paremti jų renginius. cipu „Pagavai – Paleisk“. būdai turi kažką savo – projekte numatytų veiklų –
Pirmas susidūrimas su šia Dalyviai privalo atsakingai gaudžiau įvairią žuvį viso- 2020 m. Lietuvos sportinės
sporto šaka man nepaliko elgtis su traukiama ir palei- kiais įmanomais įrankiais tvenkinių upėtakių žūklės
didelio įspūdžio: daug vyrų džiama žuvimi, stengtis jos ir metų laikais. Mano čempionatas Vasaknose.
glaudžiai sustoję mėto į
vieną tvenkinį, bandydami
pagauti upėtakį. Pačiam,
kaip žvejui, pratusiam prie
žūklės iš valties, tai atrodė
ganėtinai keista. Ir tik antrą
kartą, kai pačiam teko pabandyti ir pajusti pirmųjų
kibimų jaudulį, pradėjau
suprasti, kuo šis žūklės
būdas taip „užkabina“.
Kadangi neturėjome šios
sporto šakos Lietuvoje, taip
jau sutapo, kad tapome jos
pradininkais šalyje.“
Varžybų formatas –
dviejų dalyvių dvikova savo Čempionato dalyviai ir nugalėtojai.
Projekte numatytas 1555
eurų finansavimas, skirtas dalyvių maitinimui,
videofilmo apie upėtakių
varžybas sukūrimui.
Abi dienas čempionato dalyvius gardžiai
maitino ŽŪK „Dusetų
krašto gaspadoriai“. Kad
žaidėjams nepritrūktų
žuvies, pasirūpino čempionato pagrindinis rėmėjas
UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukščius
– į varžybų tvenkinį buvo
paleista apie 1000 sportinio dydžio (iki 0,5 kg)
upėtakių.
Azartas ir adrenalinas – į varžybų tvenkinį buvo paleista apie 1000 sportinio dydžio (iki 0,5 kg)
Vilija Visockienė
upėtakių.
Autorės nuotr.
Tvenkinių upėtakių gaudymo lygos prezidentas Kęstutis Kovalenkovas viename
interviu pasakojo apie tokių
varžybų Lietuvoje pradžią:
„Mes apie tai sužinojome
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