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Maketas bei spauda: „RIDSALES“ kūrybinė spaustuvė

SKRUZDĖLYNAS
2 dalis

2021 metai – metai, kuriuos sutikome neįprastai – dauguma su 
šeimomis, draugais bendraudami per nuotolį. Buvo panaudotos 

visos galimos technologijos: kompiuteriai, telefonai... 

Antrąjį 2020– 2021 mokslo metų pusmetį leidome karantine. 
Reikėjo ieškoti naujų veiklų formų.

Vasara atostogų nežadėjo. Nerimavome, kad ir vėl reikės išeiti į 
nuotolį. Todėl skubėjome. Keliavome, bendravome, stovyklavome. 

Mokslo metai tęsėsi.

Taigi metai buvo sudėtingi, bet kupini atradimų, netikėtų pergalių. 
2021–2022 mokslo metai prasidėjo optimistiškai. Į juos atėjome su 

naujomis patirtimis, kupini energijos ir, žinoma, su viltimi.

Kaunas, 2021
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IEŠKANTYS ŽINIŲ IR BENDRYSTĖS

Kaip ir daugelyje šalies Trečiojo amžiaus universitetų, taip ir 
mūsų, Panevėžio universitete, organizuojamas nepertraukiamas 
vyresniojo amžiaus asmenų mokymasis, aktyvinant jų bendravimą, 
bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Savaime 
suprantama, vienas iš pagrindinių veiklos tikslų – plėtoti įvairias 
pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, vykdyti kultūrines, 
šviečiamąsias veiklas, skatinančias asmens tobulėjimą, kūrybiškumą, 
saviraišką, gyventojų bendruomeniškumą.

Viena iš priimtiniausių formų šiems tikslams įgyvendinti – 
tradiciniai renginiai, į kuriuos savo klausytojus kviečiame jau ne 
pirmus metus. Pirmasis – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, 
minima spalio pirmąją. Ši diena sutampa su naujų mokslo metų 
pradžia. Šventė vyksta Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos teritorijoje. Čia mus sutinka jaukios erdvės, išpuoselėta 
aplinka: pojūčių kalnas, sodas, beržynas. Jaučiamės lyg namie, nes 
mus priima mūsų TAU studentė – mokyklos direktorė Danutė 
Krikščiūnienė. Šventės metu turėjo galimybę pasirodyti visų grupių 
atstovai. Ir ne tik pasveikinti, bet ir pristatyti būsimas savo veiklas, 
lūkesčius.

Vasarą vyko mūsų TAU kūrybinės dirbtuvės. Rezultatus 
susirinkusieji galėjo pamatyti parodose. Įspūdingai vėjyje 
suposi marškinėliai, papuošti mobilografijos grupės klausytojų 
nuotraukomis, o ant stalų galėjome apžiūrėti dar vieną neįprastą 
parodą – „fotografijos stiklainiuose“.

Dėmesį traukė mezgėjų, vilnos vėlėjų darbai, grožėjomės 
sukurtais papuošalais, atvirukais. Literatai demonstravo savo 
išleistas knygeles. Džiugino dainos klubo „Atgaiva“ atliekamos 
dainos, smagiai į šokio sūkurį įtraukė linijinių šokių kolektyvas. 
Šventėje buvo daug šurmulio, susitikimo džiaugsmo, vilties, kad 
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viskas bus gerai. Šventė iš dalies finansuojama NVO projekto 
„Ieškantiems žinių ir bendrystės“ lėšomis.

Antrasis bendras tradicinis susitikimas, savotiškas šventės 
tęsinys, įvyko jau savojo universiteto teritorijoje. Tai Derliaus 
diena. Ši šventė skatina kūrybiškumą, saviraišką ir bendruomenės 
sutelktumą bendrai veikti. Grupės iš anksto ruošėsi, planavo. 
Užsienio kalbų fakulteto studentai kvietė pasitikrinti savo žinias – 
įvardinti daržoves ir vaisius įvairiomis kalbomis. Sveikatos 
fakulteto klausytojų paruoštuose stenduose puikavosi vasaros 
gėrybės – džiovintos žolelės, prieskoniai, o studentės noriai 
pasakojo susirinkusiems apie jų naudą, dosniai dalino. Vaišino 
savo iškeptais pyragais, paruoštomis vaišėmis, aptarė receptus. Savo 
keptais pyragais, vaišėmis dalinosi ir kitų grupių studentai. Ramiai 
pasėdėti, pabendrauti kvietė arbatinė. O menininkai džiaugėsi savo 
derliumi – sukurtais darbais. Susirinkusius džiugino „Pokudos“ 
liaudiškos muzikos kapela. Senjorai ne tik klausėsi, bet ir šoko.
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Ir viena, ir kita 
šventės pavyko. Smagus 
bendravimas, pozityvus 
nusiteikimas – tai, ko 
mums dabar labiausiai 
reikia. Juk mes į 
universitetą susirinkom 
siekdami ne tik žinių, bet 
ir bendrystės.

Zita Kazlauskienė
Paskelbta 2021-10- 20 

Nacionalinė trečiojo 
amžiaus universitetų 
asociacija (NTAUA)

2021– 2022 mokslo metai

Narių skaičius – 315 studentų.

Vykdomi projektai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programų, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 
lėšomis projektas „Ieškantys žinių ir bendrystės (II metai). Gauta 
900 eurų.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programų, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 
lėšomis projektas „Mokausi visą gyvenimą“. Gauta 2 250 eurų.

„Erasmus+ programos „Mokytis niekada nevėlu“, bendrai 
finansuojamos iš Europos socialinio fondo, vykdomos Olštyno 
trečiojo amžiaus Jaroko akademijos, partneriai. Gauta 500 eurų. 

PROJEKTAS
IEŠKANTYS ŽINIŲ IR BENDRYSTĖS

Projektu siekiama paskatinti bendruomenes siekti bendro 
tikslo – įtraukti vyresnio amžiaus asmenis į socialinį, politinį miesto 
ir šalies gyvenimą. Tai gana aktuali miesto ir šalies problema, nes 
vyresnio amžiaus asmenys neretai patiria socialinę atskirtį dėl 
savo amžiaus ir kai kurių kompetencijų trūkumo. Būdama atskirta 
nuo visuomeninio gyvenimo, ši tikslinė grupė sunkiau išsaugo 
fizinį, socialinį ir intelektinį aktyvumą, praranda bendravimo 
galimybę. Būtina skatinti vyresnius asmenis tapti aktyvesniais, 
formuoti jų požiūrį, kad vyresnio amžiaus žmonės yra ir turi būti 
aktyvūs politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviai. Tokia 
senėjimo samprata pabrėžia būtinybę nuolat bendrauti, tobulėti, 
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mokytis, įgyti naujų kompetencijų, prisiminti jau anksčiau įgytas 
ir neprarasti intereso gyventi dabartimi. Deja, suaugusiųjų tęstinis 
mokymasis šalyje nėra pakankamai išplėtotas. Tik 5–10 proc. 
suaugusiųjų Lietuvos gyventojų dalyvauja suaugusiųjų mokymosi 
programose, tuo tarpu kai kuriose ES šalyse (Švedijoje, Vokietijoje) 
šis rodiklis viršija 40 proc.

Siekdama kryptingai plėsti suaugusiųjų neformaliojo švietimo 
paslaugas, Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2017  m. 
balandžio  28 d. sprendimu Nr. 1-159 patvirtino „Panevėžio 
miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi 2017–2018 m. veiksmų planą“, kuriame didelis dėmesys 
skiriamas suaugusiųjų bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtotei, 
kūrybinių gebėjimų gilinimui, savišvietos poreikių tenkinimui. 
Dokumente numatytas veiklas nuosekliai vykdo Trečiojo amžiaus 
universiteto Panevėžio fakultetas. 

Projekto tikslas ir uždaviniai: plėtoti įvairias pozityvias užimtumo 
ir laisvalaikio iniciatyvas, vykdyti kultūrines, šviečiamąsias veiklas, 
skatinančias asmens tobulėjimą, kūrybiškumą, saviraišką, gyventojų 
bendruomeniškumą, populiarinti sveiką gyvenseną, dalintis gerąja 
patirtimi.

• plėtoti savanorystės idėją,
• skatinti bendravimą tarp kartų, įtraukti kuo daugiau senjorų 

į Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto veiklas.

PROJEKTO METU VYKDYTOS VEIKLOS

• Spalio 1 d. organizuota Pagyvenusių žmonių diena. Renginys 
vyko Panevėžio Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos 
teritorijoje – atviroje erdvėje. Dalyvavo 150 studentų. 
Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su universiteto 
veikla, išsakyti savo lūkesčius, planuoti. Buvo surengta 
meno fakulteto studentų darbų paroda, literatai skaitė savo 
sukurtas eiles, šoko linijinių šokių kolektyvas, koncertavo 
dainos klubas „Atgaiva“, parodą suruošė mobilografijos 
grupė. Susirinkusieji galėjo dalyvauti viktorinoje. Visiems 
šventės dalyviams buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.

• organizuotos kūrybinės dirbtuvės (tapybos, tapybos ant 
šilko, papuošalų, interjero detalių gamybos, vilnos vėlimo), 
rezultatai apibendrinami suorganizuotose parodose. 
Organizuota bendra darbų paroda Upytės amatų centre, 
į kurios atidarymą vykome drauge, aptarėme, sveikinome 
parodos dalyvius.

• skatinamas bendruomeniškumas organizuojant Auksinių 
protų turnyrus. Buvo organizuoti 3 auksinių protų turnyrai. 
Viename iš jų dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Olštyno TAU. 
Svečiams idėja labai patiko. Iš viso dalyvavo 110. Įvairios 
viktorinos, konkursai vyksta reguliariai renginių, ekskursijų 
metu, įtraukiant visus universiteto studentus bendraujant 
virtualiai.

• plėtojama savanorystės idėja – buvo organizuoti mokymai 
savanoriams dėstytojams, lyderiams. Mokymai vyksta 
reguliariai. Ieškome naujų grupių vadovų, idėjų.
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PROJEKTAS
MOKAUSI VISĄ GYVENIMĄ

Projekto tikslinė grupė – vyresnio amžiaus asmenys. Tai 
420 Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto klausytojų 
(TAU PF klausytojai dalyvauja 4 fakultetuose: užsienio kalbų, 
sveikatinimo, istorijos ir meno, 29 grupėse). Užsiėmimus organizuoja 
30 savanorių (mokytojai, gydytojai, dėstytojai, sporto treneriai– 
savanoriai, sveikatos specialistai bei kiti asmenys). Savanorystės 
principu dirba TAU PF fakultetų vadovai, rektorė, finansininkai.

„Mokausi visą gyvenimą“ programos tikslas – įtraukiant 
vyresnio amžiaus asmenis į švietimo – edukacines programas 
skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę reiškiant savo pažiūras, 
formuojant visuomenės nuomonę. Taip pat sudaryti sąlygas 
Panevėžio savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, 
lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti ir tobulinti bendrąsias 
kompetenciją, tapti aktyviais Panevėžio bendruomenės nariais. 

UŽDAVINIAI:

1. Suteikti galimybę vyresnio amžiaus asmenims tobulinti 
bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas;

2. Įtraukti vyresnio amžiaus asmenis į edukacines TAU PF 
organizuojamas programas;

3. Ugdyti vyresnio amžiaus asmenų kūrybines galias ir 
gebėjimus;

4. Padėti vyresnio amžiaus asmenims tapti aktyviais 
demokratinės visuomenės piliečiais. 

Grupių vadovai – universiteto lyderiai. 

Universitete sėkmingai sportuojame.
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GRUPĖ VADOVAS

Rektorė 
Veiklų koordinatorė 

Zita Kazlauskienė
Margarita Remeikienė

Užsienio kalbų fakultetas

Kuratorė  

Kalbų mokytojos:
Anglų kalba
Vokiečių kalba 
Prancūzų kalba
Lenkų kalba
Esperanto kalba
Anglų kalba pažengusiems

Valė Bilienė

Regina Račkauskienė
Jurgita Rosas
Janina Veronika Šimbelienė
Regina Čirickaitė
Palmira Lukoševičienė
Rasa Baltrušaitienė

Menai
Papuošalai, interjero 
dizainas Rita Pečiulienė

Siuvimas Zita Pšalgauskienė

Mezgimas Audronė Virbalienė

Tapyba Vida Špakauskienė

Vilnos vėlimas Viera Olšauskienė

Literatai Liuda Balabonienė

Dainos klubas „Atgaiva“ Dalia Gaspariūnienė

Folkloro grupė Violeta Krasauskienė

Meno mėgėjų klubas Danguolė Vyšniauskienė

Mobilografijos klubas Rima Šeibokienė

Sveikata

Ryšiai su sveikatos biuru Nijolė Vilimienė

Linijiniai šokiai Violeta Krasauskienė

Sveikuoliai – šiaurietiškos 
lazdos Nijolė Vilimienė

Mankšta: raumenų 
tempimas ir kvėpavimas Dalia Bagdonienė

Istorija

Įdomūs žmonės, susitikimai Marija Danutė Kažukauskienė

Etnologai Laimutis Vasilevičius

Protmūšiai, viktorinos Sigita Bertulienė

Užsienio kalbų fakulteto veikla,
kūryba, bendravimas

Lenkų kalbos grupės studentės



 16 • •  17 • •

2021–2022 mokslo metais užsienio kalbų fakultete anglų, 
prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbų mokosi apie 90 studentų. 

Didesnį dėmesį skiriame šnekamajai kalbai: sakinių sandarai ir 
jungimo į trumpus pokalbius būdams gyvenimiškai reikalingomis 
temomis apie sveikatą, keliones vykstant į užsienį pas vaikus, kaip 
ko paklausti atsidūrus nežinomoje situacijoje. Mokytis užsienio 
kalbų studentus paskatino tai, kad daugelio vaikai ir vaikaičiai 
gyvena ir mokosi užsienio šalyse.

Tiesa, mokomės ne vien kalbų. Norime plačiau atverti savo 
kūrybines galimybes, patrauklesnę savo ir savo kolegų aplinką, 
įdomesnį ir žavesnį gyvenimą. Šio fakulteto kiekvienoje grupėje yra 
studentų, kuriančių eiles, tapančių paveikslus, rašančių vaikams, 
darančių įvairius darbelius iš medžio.

Mokomės, ir švenčiame 
Vytautas Augustinas laisvalaikiu 

kuria žaislus
Vanda Purvinienė pamėgo 

siuvinėti kryžiuku
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Besimokydami užsienio kalbų, studentai domisi, kaip gyvena 
žmonės kitose šalyse, kokias šventes jie švenčia ir kuo jie džiaugiasi. 
Užsienio kalbų fakultetas mini ne tik savo šalies šventes, bet ir kitų 
šalių atmintinas dienas ir tradicines šventes. Anglų kalbos grupės 
studentai teigia, kad besimokant kalbą reikia mokėti džiaugtis, 
juoktis ir dovanoti vieni kitiems gražias, paprastas dovanas – 
šypseną, toleranciją! Prancūzų kalbos grupės studentai mėgsta 
susitikti TAU šventėse ir padainuoti prancūziškai, padeklamuoti 
eiles, pademonstruoti prancūziškas madas! Vokiečių kalbos grupės 
studentai kuria eilėraščius vokiečių kalba, moka linksmai švęsti 
Šv. Mikalojaus dieną, kurioje vieni kitiems dėkoja už gerumą ir 
dovanoja saldumynus! Lenkų kalbos grupė švenčia Močiutės 
(Babcės) dieną. Atsinešame albumų su vaikaičių nuotraukomis, 
pasakojame, džiaugiamės geromis emocijomis. Vaišinamės 
spurgomis, pasidarome šventę! Kiekvienais metais minime Lenkijos 

Jonas Dailidėnas, Vizija.
Vasilisa Valiukaitienė mezga

Jonas Dailidėnas, Erdvė.
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Konstitucijos dieną, draugaujame 
su Lenkijos Olštyno Akademjos 
TAU, su Kėdainių krašto lenkų 
bendruomene. Dalinamės 
patirtimi.

Lenkų kalbos grupės studentė 
Vanda Purvinienė pamėgo siuvinėti 
kryžiuku. Prancūzų kalbos grupės 
studentas Vytautas Augustinas 
laisvalaikiu užsiima medžio 
darbais. Kuria žaislus mažiems ir 
dideliems. 

Užsienio kalbų fakulteto veiklų
 koordinatorė Valė Bilienė

LIUDA BALABONIENĖ

***

Mokytis mums malonu, 
Norime išmokt kalbų. 
Žinios mums labai patinka
Aš manau, kad tai teisinga! 

Vokiečių kalbos žodynas
Yra geras vitaminas.
Taigi visad po ranka, 
Minant pėdas šia žeme.

Wir studieren einfach gerne.
Und wir wollen Sprachen lernen.
Wissen ist uns sehr sehr wichtig,
Und wir denken, das ist richtig!

Wörterbuch der deutschen Sprache
Es ist eine gute Sache.
Damit immer in der Hand,
Und nach Deutschland reisen ein!
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VALĖ BILIENĖ

Baltas žydėjimas

Tie muzikos garsai į širdį skverbias...
Ir vakaras toks nuostabiai ramus!
Baltam, kvapniam žydėjime paskendęs...

Nakties nebus! Tikrai nebus – 
Matau kaštonai uždegė savas žvakes!
Kokia šviesa! Kokia palaima!
Šviesu danguje, šviesu ir širdyje!

Jaučiu, kaip žodžiai veržias iš vidaus,
Tikiu, čia nieko nuostabaus – mes žodyje užaugome.
Per jį bendraujame ir jaučiame vieni kitus,
Ir žodyje mes tampam dideli, suprantami!

RIMA ŠPOKEVIČIENĖ

Dovana

Padovanojo ruduo akvarelę –
Vėl džiaugsmą jis mums sukėlė.
Kiekvienas lapas nudažytas savaip
Todėl norisi parku eit ir eit...

Ir dalintis džiaugsmu šiltą rudenį,
Kai jo akvarelė užliejo liūdesį. 
Ir šypsos širdis, akys, lūpos

Skruzdėlytė

Skruzdėlytė su šapu
Juda rudenio taku.
Velka šapą ji didžiausią,
Džiaugiasi – pati darbščiausia.

Pasitrauki jai iš tako,
Juk matai, kad namą stato.
Netrukdyki skruzdėlytei 
Pilį skruzdėms pastatyti.

Džiaugias skruzdės, jų vaikai –
Namuose geri laikai.
Šiltas namas ir gražu.
Linksma būt visiems kartu.
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Dizaino ir papuošalų kūrybos grupė

Žmogus be kūrybos – tai kaip medis be lapų. Žmonės kuria 
todėl, kad yra patys sukurti. Kūryba yra gyvenimo meilė ir aistra, 
o be to nėra gyvenimo...

Į dizaino ir papuošalų kūrybos grupę renkasi studentės, kurios 
nori kurti, puošti aplinką, save, matyti save per kūrybą, džiaugtis 
kūrybos rezultatais. Įdomiais aksesuarais mėgstančioms pasipuošti 
moterims rankų darbo papuošalai yra ne tik puiki proga išsiskirti 
iš pilkos minios, bet ir atrasti savo talentą ar pomėgį. Užsiėmimų 
metu mes susivienijame savo kūryboje, geriau pažįstame save ir 
aplinką, giliname savižinos būdus, nes ne tik Tu kuri kūrinį, bet ir 
kūrinys kuria Tave...

Mūsų studentės mokėsi pasidaryti kelioninius krepšelius, nes 
daug keliaujame. Tam panaudojome indelį nuo skalbimo skysčio, 
gražios medžiagos apie 0,5 m ilgio, užsegimą, odos skiautę ir, žinoma, 
dirželį persimetimui per petį. Indelį išplauname nuriebalintoju 

ir apklijuojame medžiaga 
karštais klijais. Viršuje 
priklijuojame uždarymą su 
užsegimu ir per visą krepšelio 
ilgį reikiamo ilgio rankeną, 
kuri užsimestų per petį. Visi 
moterų krepšeliai skirtingi, 
nes jos pasirenka medžiagas 
pagal savo skonį. 

Grupės vadovė Rita 
Pečiulienė
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Mezgimas

Mezginys rankose – ramybė sieloje... Kai už lango apniukusi 
diena ir vėjas maišosi su žvarbiu lietumi, gelbsti širdžiai mielas 
užsiėmimas. Mezgimas... Jis padeda susidėlioti mintis ir susiplanuoti 
dienos darbus.

Panevėžio trečiojo amžiaus universiteto mezgimo grupės 
užsiėmimus lanko studentės, kurių rankdarbiai spinduliuoja šiluma 
ir meile. Mezgimo pamokų metu mokomės ne tik mezgimo, nėrimo 
paslapčių, bet kartu dalinamės dienos naujienomis, maisto gamybos 
receptais, smagiais nuotykiais ir džiaugiamės buvimu kartu. Turime 
vieną studentę, kuri ateina ne mokytis megzti, o tiesiog pasisemti 
energijos ir gerų emocijų...

Studenčių megzti darbai populiarūs įvairiuose universiteto 
renginiuose, šventėse, mugėse, mielai eksponuojami miesto 
bibliotekose ir kitose kultūrinėse erdvėse. Jų rankų darbo šiltos 
dovanėlės keliavo į Jotainių socialinės globos namus, kad švenčių 
proga pradžiugintų jų gyventojus.

Grupės vadovė Audronė Virbalienė

Riešinių su karoliukais mezgimo eiga

4.

1. 2.

3.

5.
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1. Jums reikės: brėžinuko, vilnonių siūlų 50g/200m, karoliukų 
Nr. 10, dviejų virbalų 1,5 mm storio, plonos adatos ir plono 
siūlo karoliukams suvėrti, storos adatos riešinėms susiūti...

2. Suverti karoliukus pagal brėžinį. Pavaizduota siūlų padėtis 
karoliukams verti.

3. Megzti riešinę pagal raštą.

4. Susiūti riešines paslėpta siūle tuo pačiu siūlu, kuriuo mezgėte.

5. Riešinės SIURPRIZAS

Tapybos grupė 

Tapybos grupės studentės mokosi piešimo subtilybių, susipažįsta 
su įvairiomis tapybos technikomis, piešia paveikslus balionų, įvairių 
mentelių, popieriaus ir celofano pagalba, tapo paveikslus liejimo 
technika, išbandė tapybą ant šilko, mokėsi marginti šilko skareles. 
Organizuojame studenčių darbų parodas miesto bibliotekose, 
mokyklose, rajono kultūriniuose centruose. Patirtimi dalinomės 
su kolegomis iš Lenkijos, pravedėme menų terapijos edukacijas 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos mokiniams, Rožyno 
bendruomenės nariams.

Grupės vadovė Vida Špakauskienė



 30 • •  31 • •

ŠILKO ŠALIKŲ GAMYBA

Šilką sudrėkiname, gumučių pagalba sukuriame raštus, dažom 
šilko dažais, išdžioviname, užfiksuojame dažus šiltu lygintuvu ir 
pasipuošiame savo rankomis pasigamintu šaliku.
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Vilnos vėlėjų grupė

Papuošalai – būtina ir visada madinga stiliaus dalis. Anksčiau 
mados viršūnėje buvusius aukso, sidabro ir kitų tauriųjų metalų 
papuošalus keičia originalūs odiniai, medžiaginiai, o ypač madingi – 
veltiniai papuošalai. Tačiau veltiniai, kaip ir visi kiti papuošalai, 
niekada nebuvo pigus malonumas. O vienetiniai papuošalai dažnai 
iš viso nėra įperkami. Vilnos vėlimo kursai padeda savyje atrasti 
kūrybiškumą ir jį išlaisvinti. Moterys išmoksta velti, sužino vėlimo 
atsiradimo istoriją. Tačiau svarbiausias tikslas – sukurti meno 
kūrinius ir juos pristatyti visuomenei.

Užsiėmimų pradžioje veliame mažo formato nesudėtingus 
darbelius: juosteles plaukams, riešines, apyrankes. Vėliau pradedame 
velti sudėtingesnius darbus: šalius, beretes, liemenes, paveikslus. 

Mokomės įsisavinti įvairias technikas: vėlimą sausa, šlapia technika 
ant šilko, organzos, vilnos. Į kiekvieną darbą moterys įdeda dalelę 
savęs, džiaugiasi rezultatais. Vėlimo užsiėmimo metu moterys ne 
tik išmoksta amato, bet įgyvendina savo kūrybines užmačias, velia 
miniatiūras, skrybėles, pirštines, šlepetes.

Pasigaminkite karolius:

• Jums reikės: dažytos arba nedažytos vilnos (jos įsigyti galima 
specializuotose siūlų parduotuvėse), siūlo, vandens, muilo 
(geriausiai ūkinio), neperšlampamos staltiesės.

• Paimkite vilnos ir atsiplėškite tokį kuokštą, kokio dydžio 
norėsite kamuoliuko;

• Kuokštą sukite po truputį į kamuoliuką įvairiomis kryptimis, 
stenkitės jį padaryti kuo standesnį;

• Gautą kamuoliuką gausiai sušlapinkite vadeniu (geriausiai 
tiks karštas vanduo);

Vadovė Viera Olšauskienė
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• Gausiai išmuiluotomis rankomis šlapią kamuoliuką sukite 
delnuose tol, kol jis taps kietu, ir nuolat taisykite jo formą;

• Kai kamuoliukas visiškai įgauna norimą formą ir sukietėja, 
būtina jį išskalauti;

• Išdžiūvusius kamuoliukus suverkite ant siūlo.

Darbas iš tikrųjų yra labai paprastas, nereikalaunatis daug 
talento ir pastangų. Toliau viskas priklauso nuo fantazijos ir norų: 
tokius paprastus karolius galima taip ir palikti, tačiau galima juos 
pagražinti įvairiais karoliukais ir kitomis priemonėmis. 

Taigi, nepabijokite kurti, eksperimentuoti! Originaliais savo 
pačių sukurtais papuošalais galėsite puoštis ne tik patys, bet tai gali 
būti įdomi ir visiškai nebrangi dovana draugams.

Grupės vadovė Viera Olšauskienė

TAU literatų veiklos labirintuose

Nesustabdomai skuba laikas, prabėgo dar vieneri TAU literatų 
veiklos metai, įsibėgėjo ir naujieji 2021– 2022 mokslo metai. Nors 
mūsų būrys nėra gausus, bet iniciatyvų pakako. Dėl viruso grėsmės 
dažnai teko dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau ir per atstumą puikiai 
jautėme vieni kitus, džiaugėmės ir dalijomės savo kūryba virtualioje 
erdvėje.

Aktyviai įsijungėme į naujo menų fakulteto almanacho 
„Skruzdėlynas“ leidybą. Gerokai praturtėjo ir asmeninis mūsų 
grupės narių kūrybinis lobynas. Metų eigoje savo kūrybos knygas 
išleido net penki literatų grupės atstovai. Tai Liucija Samkuvienė, 
Regina Nevidonskienė, Onutė Šerėnienė, Ona Striškienė, 
Liuda Balabonienė. Poezijoje perteikiamas žodžio menas ypač 
jautriai suskamba mūsų grupės skaitovų Nijolės Vilimienės ir 
Juozo Braidoko lūpose. Aktyvumu grupės kūrybiniame procese 

Puošiamės savo rankų darbais
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pasižymėjo Vilius Jasiulionis. Nemažai iniciatyvų organizuojant 
renginius parodė Valė Bilienė, Zita Pranskevičiūtė. Ypač džiaugiamės 
Liucija Samkuviene, nuolat praturtinančia renginius ne tik posmais, 
bet ir savo rankų darbų parodėlėmis.

Metų tėkmėje sėkmingai savo kūrybą pristatėme bibliotekose, 
miesto ir rajono renginiuose, socialinių tinklų svetainėse. Planuotą 
pavasarinę išvyką pakeitė rektorės Zitos Kazlauskienės inicijuotas 
renginys „Poezijos pavasaris“, vykęs Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokyklos prieglobstyje. Čia pristatyta ir universiteto lėšomis išleista 
knygelė „Poezijos pavasaris TAU“, kurioje buvo patalpinti naujausi 
mūsų kūriniai.

Keletu savo naujausios kūrybos posmų norime pasidalinti 
ir naujajame „Skruzdėlyne“. Liksime pamaloninti, jei mūsų 
eilės pradžiugins ar sušildys knygos puslapiuose apsilankiusius 
skaitytojus.

Grupės vadovė Liuda Balabonienė

VALĖ BILIENĖ

Žiema 

Baltai balta žiema užklojo žemę.
Baltai nudažė ji tvoras ir aprengė medžius!
Man priminė vaikystę, tėvų namus;
Balti namų stogai ir dūmas vakarais...

Lange – balta naktis, ryte – balta diena!
Klampus ir ilgas kelias į mokyklą,
Neskaudžios draugų gniūžtės!
Ir džiaugsmas būt drauge!
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LIUDA GINTAUTAITĖ BALABONIENĖ

Mintimis su medžiu 

Aš stoviu... 
Daugel metų stoviu.
Kiekvieną metų laiką derinu spalvas.
Šįkart ir vėl gelsvai raudoną rūbą rėdaus,
Kad bent trumpam prasiblaškyti
Ir nuvyt mintis niūrias.

Aš stoviu... 
Daugelis prie to įprato,
Juk nieks nemato to, kas slepiasi šerdy.
Svarbu, kad vėl naujai pradžiuginu jų akį,
Kai skausmo lašą skraidinu žemyn.

Aš stoviu... 
Rudeninis vėjas blaško,
Šakų vainiką nurengia nuogai.
Kažkam po kojom šlama mano lapai,
Ir tas čežėjimas ramina bent trumpai.

Aš stoviu... 
Tai, matyt, dar reikalingas,
Ne taip svarbu, koks rūbas ant manęs.
Norėčiau dar ir aš pabūt laimingas,
Pajust bent šaknimis mintis šiltas

GRAŽINA KIRSNIENĖ 

Kai užmiega gėlės

Po sniegu užmigo gėlės,
Užklotos balta pūkų skara,
Žiemą čiulbės joms zylės,
O pavasaris žadins daina.

Ir mūsų sužvarbusią širdį,
Suvirpins meilės kerai,
Paguos, dovanos viltį,
Pašauks gražiausiais vardais.

Kai saulė sušildys žemę,
Pakils gyvent pumpurai,
Jei meilei parodai kelią,
Ji suras namus lyg gandrai.

Ir tęsis žydėjimas baltas,
Apkabintas vilties angelų,
Nesvarbu ar vasara, ar gruodis šaltas,
Gyvenimo grožis kasdienybėje dienų... 
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ONUTĖ NORBUTAITĖ ŠERĖNIENĖ

Gėlės girlianda

Kaip greitai nuplasnojo laikas,
Iš laivo genantis šalin.
Aš vėl jaučiuos kaip mažas vaikas,
Centruotas, centro vidury.

Jau neberūpi kūno džiaugsmas,
Jokių ambicijų kely.
Džiaugiuos, pilu iš tuščio į kiaurą
Spalvas iliuzijų šaly.

Nerūpi turtai ir linksmybės,
Ir kasdienybės rutina.
Nedrumsčia proto realybė,
Į naują fazę įstumta.

O keistas dieviškasis laikas,
Be nulio man tik septyni.
Spalvų ekstazė atsiskleidžia,
Dangaus žydrynė taip arti.

Dvasia nevalgo žemės maisto,
Ji minta savo šiluma.
Pašėlęs, gyvas meilės jausmas,
Jau koncentruotas širdyje.

Dangaus žydrynė lyg vaikystėj
Nuklojo debesis šviesa.
Į centrą, į esybės širdį,
Duris atrakinau staiga.

Švelni kaip rožės aromatas
Ten šoka laisvės visuma.
Bet išminties iškrito raktas,
Vėl proto iškreipta tiesa.

Per proto balsą, kasdienybę,
Duris užvėrėm išminčiai ir amžinybei.
Suvokti tai. Žinoti viską, kaip yra.
Mes ne dalis, mes Visata visa,
Gėlės girlianda amžina.
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LIUCIJA SAMKUVIENĖ

Rudeniui

Kur tu?
Paklydai tarp
Šalna nubalintų laukų?
Tarp vėjų gūsiais nešamų
Berželio lapų?
Tarp debesų,
Kurie lyg paklotu pilku
Užklojo dangų?
Ar išskridai
Su gervių
Klykiančiu pulku,
Kad grįžtum vėlei
Tuo pačiu taku
Su savo spalvomis,
Su melancholija,
Su raustančių
Klevų simfonija.
Sugrįžk,
Kada gali.
Žinok,
Tu – laukiamas esi.

DANUTĖ KRIKŠČIŪNIENĖ

Mano rytas

Mano rytas...
Koks jis?
Su džiaugsmo ar liūdesio gaida?
Su nerimu širdy?
O gal su meile žmogui, artimam?
Su meile kiekvienam?
O taip!
Tai pats geriausias rytas!
Su sklidina meilės širdim
Aukščiausiam kūrėjui...
Su padėka Jam
Ir dėmesiu šalia esančiam kiekvienam
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NIJOLĖ VILIMIENĖ

Ar tu jauti?

Ar tu jauti, kaip medžiai kalbasi tarpusavy?
Kaip treška medžių šaknys susipynę?
Jauti kiek atgaivos, palaimos sielai, kūnui
Suteikia lašanti beržų sula?
Ir spindulys po pušų skaras
Taip grakščiai meilės šokiui „Rumba“ kviečia.
Kas aš esu šioj žemėje?
Aš dar gyva ir mano sieloje
Tiek daug dar pribarstyta kvepiančių žiedų.
Aš paprasta kaip pasiklydęs pienės žiedas,
Kuris pievoje išbarstė skausmą praeities.
Esu našlaitės žiedelis,
Kuriame tiek ilgesio ir ištikimybės.
Aš upė, tekanti, verkianti.
Pakelk akis į dangų.
Ten vyturys gyvybę čiulba,
Tik jis jau su pažeistu praeities sparnu.
Aš nenoriu praeities.
Aš noriu ją paleisti su pienės pūkeliu,
Su vėju, ar klevo lapais rudeniniais.
Aš dar tikiu... šypsosiuosi be kaukės,
Atvirai, nuoširdžiai būsiu dabarty,
O praeitį paleisiu.
Ir mano akys niekados jau nerasos,
O skruostais riedės ašara tyra tyra,
Tarsi rasos karoliukas.
Ji bus laimės.
Sulūžusi saulėje, ji dar švelniau žibės.
Aš dar tikiu... 
Aš gyvenu dabartimi.

VILIUS MASILIONIS

Vardas vienas
 
Vardas šis pasauly vienas,
Ir ten skamba jis plačiai.
Lai tegirdi jį kiekvienas
Ir sužino jį svečiai.

Užu marių, vandenynų 
Skamba vardas „Lietuva“.
Minimas visų kaimynų,
Aidi jis ir šičia, va... 

Skamba vardas tau širdy
Ir lyg varpas gaus krūtinėj.
Laimė, jei tu jį girdi,
Jis skambės brangioj gimtinėj.

Oš jį medžiai ąžuolyne,
Neš, dainuos putota jūra.
Išgirsi kopose, pušyne,
Su juo gyvent ir dirbti turim.
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REGINA UŽUSIENYTĖ NEVIDONSKIENĖ 

Jaunystės gėlė 
 
Ramune, ramune,
Jaunystės gėlele,
Kiek kartų išbūrei
Tu manąją dalią.

Vis klausiau ir klausiau:
 – Ar meilę sutiksiu?
Ar būsiu laiminga,
O gal viena liksiu?

Ar būsiu turtinga,
Ar vargšė bedalė?
Tikėjau, ramunės

Atspėti tai gali.

Buvau aš kaip reta
Svajoklė, naivuolė...
Svajonės ir viltys
Lyg rūkas prapuolė.

Gyvenimas bėgo
Ir vėtė, ir mėtė,
Tačiau į šią gėlę
Miela žiūrėti.

ONA JANKEVIČIŪTĖ STRIŠKIENĖ 

Gimtinės beržai

Jiems liūdna, kad negali išeiti?
Išbyrėjo iš jų seni inkilai,
O žadėjom sugrįžt, sutaisyti.

Priglundu prie senųjų beržų,
Kiekvieną mielai jie priglaudžia.
Neišdavėm jūsų, vaikystės draugai,
Jūs kantriai mūs laukiat pareinant.

Kai kepino saulė, stovėjot ramiai,
Nužvelgdami dūzgiantį kiemą,
Sugijo žaizdelės, paliko randai.
Sužeidę gal širdį, gal sielą...

Stovėkit, senieji gimtinės beržai,
Nors neperi jau ten varnėnai.
Sugrįžtam, pareinam mintyse dažnai,
Sapne čia dažnai mes parbėgam.
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REGINA BUČINSKIENĖ 

***
Temstant atsisėskime ant stogo krašto,
Tik nemataruokim kojom kaip vaikystėj.
Mums po kojom medžių auksaspalvės šakos,
Bus lyg pienėmis nusėta pieva.
Nesvajokim skrist su paukščiais,
Juk su kuosomis neskrisi...
Tiesiog patylėkim ir klausykim,
Ką tolyn nusinešė gyvenimo tėkmė:
Atradimų džiaugsmą, meilės pirmą šuorą,
Vaiko pirmus žingsnius ir ... netektis...
Galėtumėm toliau skaičiuoti, bet ar verta?
Gal geriau kasdien paimkim švarų lapą
Ir kurkim kiekvienos naujos dienos dėlionę.
Tai šiandien ir pradėkim.

ZITA PRANSKEVIČIŪTĖ 

Tikri atsitikimai iš TAU studentų gyvenimo

 – Maryte, ar nebandei sode auginti arbūzų? Girdėjau, kad 
šiemet, kai tokia karšta vasara buvo, jie ypač gerai užderėjo.

 – O kam taip apsikrauti? – atšauna toji, – geriau daryk, kaip 
mano sodo kaimynas. Laukė svečių iš kito miesto, tai iš vakaro 
nuvažiavo į parduotuvę, nusipirko arbūzą ir padėjo lysvėje tarp 
žalių lapų. Atvykę svečiai dairėsi, grožėjosi sutvarkytu sodu.

 – Kuo čia man jus pavaišinti? – pasikasė pakaušį 
kaimynas.  – Sėskit čia, kieme, prie stalo, aš tuoj nupjausiu arbūzą, 
vienas jau užaugęs.

 – Tai skanumėlis, – vis gyrė svečiai, – koks sultingas, koks saldus, 
visai kitoks skonis, negu atvežtinių...

 – Lionyte, kaip tu gražiai šoki linijinius šokius. Iš kur tu taip 
gerai moki? – klausia Marytė. – Ir kaip atsimeni visus žingsnelius? 
Aš bandžiau, bet man nepavyko išmokti.

 – Nieko aš gerai nemoku. Aš jau trejus metus lankau tą pačią 
klasę, bet manęs vis neperkelia.
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TAU literatų būrelio darbo planas 
2020–2021 mokslo metams

Eil. 
Nr.

Susitikimų tematika Data

1.

•	 Gairių numatymas naujiems mokslo 
metams

•	 Poezijos skaitymai sodyboje 
„Svečiuose pas Onutę“

2020 m. 
Rugsėjis

2.

•	 Popietė – susitikimas „Rudens 
peizažas mano kūryboje“

•	 Darbo plano 2020 – 2021 m. m. 
derinimas, tvirtinimas

2020 m. 
Spalis

3.

•	 Kūryba „Čia ir dabar“ pagal raktinius 
žodžius iš dėžutės

•	 Naujausių kūrinių rudens tematika 
pristatymas, kūrinio nuotaikų 
atpažinimas

2020 m. 
Lapkritis

4.

•	 Literatūrinė popietė „Metų ratų 
karuselėje“

•	 Loterija su linkėjimais Naujiesiems 
Metams momentinėje kūryboje

2020 m. 
Gruodis

5.
•	 Poetinė popietė „Žiemos skaroje 

įsisupus“
•	 Poezija tarmiškai

2021 m. 
Sausis

6.

•	 Literatūrinė popietė „Tėviškės takais“
•	 Onutės Striškienės kūrybos 

pristatymas
•	 Žaisminga momentinė kūryba 

„Užbaik ketureilį“

2021m. 
Vasaris

7.

•	 Poetų ir rašytojų jubiliejai, jų 
paminėjimas 

•	 Mano mėgstamiausias poetas ir jo 
eilių skaitymai

2021 m. 
Kovas

8.

•	 Literatų susitikimas – skaitymai 
„Pavasario sūkuryje“

•	 Emocijos atpažinimas ir svarbiausio 
žodžio ar minties išskyrimas bei 
pagrindimas

2021 m. 
Balandis

9.

•	 Skaitymai išvykoje „Kai gamta žadina 
jausmus“

•	 Pageidavimai ir gairės naujiems 
mokslo metams

2021 m. 
Gegužė
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Dainos klubas ,,Atgaiva“
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Dainos – tiek senosios, tiek šiandieninės – yra mūsų širdies 
balsas. Jų klausydamiesi ir jas dainuodami mezgame ryšius su 
praeitimi, ieškome atramų savo gyvenimui ir kūrybai. Pagal 
mėgstamas dainas atpažįstame artimas sielas: kuo daugiau tokių 
ryšių užmezgame, tuo stipresni jaučiamės. Kai žmonės nustoja 
dainuoti, ypač liaudies dainas, dingsta ir meilė žmogui, aplinkai, 
sielai... Choristai tikina, kad dainos ir brandžių metų šlamantis 
auksinis ruduo suteikia sparnus ateičiai.

Pasaulis dainuoja, dainuoti labai gera visomis prasmėmis: 
ir bendruomeniškumo, ir sveikatos. Juk seniai mokslininkų 
įrodyta, kad dainavimas teigiamai veikia žmogaus sveikatą – tiek 
psichologinę, tiek fizinę.

Dainavimas ,,Atgaivoje“ – lyg gyvenimo būdas. Kartu ir noras 
per dainą ir giesmę išreikšti save, bendrauti. Juk per laiką gyvenimas 
žmogų įvairiai skriaudžia, dėl vienų ar kitų priežasčių netenki 
artimųjų ar draugų, o kai tau lieka daina – ji tave palaiko ir suteikia 
vilties. Daina tarsi sutaurina širdį, atitolina gyvenimo kasdienybės 
sunkumus. Tradiciniai pirmadieniniai kolektyvo užsiėmimai, 
koncertiniai pasirodymai, kartu pažymimos asmeninės šventės, 
bendravimas su kitais dainų mylėtojais – nenutrūkstanti gyvenimo 
gija, jungianti visų sielas. Pirmadienių laukiame kaip mažytės 
šventės. O kokia šventė be pyragų. Keletą receptų siūlome ir jums.

DRIBSNIUKAI – SKANUKAI

• 0,5 kg kukurūzų dribsnių
• 1 indelis kondensuoto pieno
• Smulkintų riešutų, razinų, saulėgrąžų sėklų ir kitų mėgstamų 

pagardų.

Visus ingredientus sumaišyti dideliame dubenyje, kol jie visiškai 
sulips. Skardą iškloti kepimo popieriumi. Su šaukštu dėti gautą 
masę, formuojant apvalius kepsnelius Kepti įkaitintoje 170 laipsnių 
temperatūros orkaitėje 7– 8 min.

Išėmus dribsniukus atvėsinti.

TRADICINIS OBUOLIŲ PYRAGAS ,,ATGAIVA“

• Keli obuoliai
• 3 kiaušiniai
• 1 stiklinė cukraus
• 1 stiklinė miltų
• 2 šaukštai aliejaus
• 1 nubrauktas šaukštelis vanilinio cukraus
• Citrinos žievelė, cinamonas, cukraus pudra

Kepimo formą ištepti sviestu. Obuolius nulupti, išimti sėklas ir 
supjaustyti skiltelėmis. Kepimo formos dugną užpildyti obuolių 
skiltelėmis, apibarstant jas cukrumi su cinamonu. Kiaušinius 
išplakti su cukrumi (įmaišius į jį vanilinį cukrų), suberti kavamale 
sutrintą citrinos žievelę, supilti miltus. Viską gerai išmaišyti. Į 
gautą masę įpilti 2 šaukštus aliejaus. Gauta skystoka mase užpilti 
kepimo formoje esančius obuolius. Paruoštą pyragą dėti į orkaitę ir 
kepti 35– 40 min. 170 laipsnių temperatūroje. Orkaitės pusvalandį 
neatidaryti, kad pyragas nesukristų.

Išėmus pyragą, apibarstyti jį cukraus pudra.

Mėgaukitės ,,Atgaiva“! 
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Linijiniai šokiai visiems Linijiniai šokiai – tai šokimo būdas, kai šokiai, su pasikartojančia 
žingsnelių seka, yra atliekami sutojus į linijas, neatsižvelgiant į šokėjų 
lytį. Visi juda ta pačia kryptimi ir šoka tuos pačius žingsnelius. 
Šokant nėra fizinio kontakto tarp šokėjų. 

Speciali linijinių šokių programa skirta senjorams – lavina ne 
tik judesius, bet ir atmintį. Šokantys senjorai tampa lankstesni, 
paslankesni, mažiau kamuoja mintys apie ligas ir negalavimus, 
o neigiamos emocijos atsitraukia. Šokame savo malonumui. 
Linijiniai šokiai – tai puiki laisvalaikio praleidimo, sveikatingumo ir 
saviraiškos priemonė. Socialinių linijinių šokių programa yra skirta 
kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, ūgio, svorio ar 
gebėjimų. Tai paprasčiausias būdas pradėti šokti!

Mūsų universitete dvi šokių grupės veiklą pradėjo 
2018 metų sausio mėn. Pirmoji grupė „Pozityvas“ reprezentuoja 
TAU Panevėžio fakultetą festivaliuose ir šventėse. 2019 m. dalyvavome 
sveikatos dienoje Vilniuje, šokių festivaliuose Vilniuje 2019 ir 
2021 m., 2020 m. šokių festivalyje Trakuose. 2020 m. –  Kėdainiuose, 
senjorų dienoje Panevėžyje. 2021m. – „Širdies dienos“ renginyje 
ir Tau mokslo metų pradžios šventėje, susitikime su Olštyno TAU 
delegacija. Šiuo metu organizuotos dvi linijinių šokių grupės, 
kuriose šoka 28 studentes.

Specifinis šokimo būdas leidžia šokti įvairiose vietose: salėse, 
stadionuose, aikštelėse. Vasarą buvo smagu rinktis miesto parke 
ir repetuoti paupio aikštelėje. Na, o nesudėtingi ritmiški judesiai 
leidžia į šokį pakviesti ir aplinkinius. 

Grupės vadovė Violeta karantino metu neleido pamiršti šokio. 
Dalinosi savo šokių įrašais internete ir kvietė judėti visus. Juk 
judėjimas – sveikata. 

Grupės vadovė Violeta Krasauskienė
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Mobilografijos klubas pradedantiesiems

Gal kai kam atrodo, kad fotografuoti paprasta, nes reikia tik 
„nuspausti mygtuką“. Teko įsitikinti, kad kartu ir sudėtinga, nes 
tą padaryti reikia tinkamiausiu metu, tinkamiausiu atstumu, 
tinkamiausiu kampu. Reikia matyti ne tik pagrindinį objektą, bet 
ir detales aplinkui, kurios vėliau gali sugadinti vaizdą. 

Pirmą kartą į klubą susirinkome 2020– tųjų metų spalio 
mėnesį. Jau prabėgo visi metai. Atšventėme pirmąjį gimtadienį, 
o 2021–  2022 mokslo metų atidarymo dieną parengėme pirmąją 
fotoparodą: „Grybų instaliacijos“ ir „Marškinėliai su gėlių portretais“.

Vieniems patiko fotografuoti rudens spalvas, kitiems pavasario, 
o tretiems – juodai balta fotografija paliko didžiausią įspūdį.

Kūrybos pradžia buvo paprasta, bet neprasta ir labai įdomi bei 
naudinga plėsti ir auginti meninį akiratį bei mobilografijos žinias. 
Iš pradžių mokėmės pastebėti aplinkos elementus: liniją, spalvas 
bei fotografuojant taikyti pagrindines taisykles: trečdalių, auksinio 
pjūvio, įstrižainės ir kitas. Be šių taisyklių supratimo nei gėlės, nei 
grybo meniškai nenufotografuotume, nei gražios kraštovaizdžio 
kompozicijos nesukurtume.

Už praktines žinias kaip perprasti meninės fotografijos subtilybes 
esame dėkingi tarpdisciplininio meno kūrėjai, fotografei, mokytojai 
Mildai Butkevičiūtei.

2021 metų rudenį susibūrė ir „Mobilografijos klubas 
pradedantiesiems“. Tai pirmakursių grupė, kuri save pavadino 
„mobilografijos fuksai“.

Pirmakursės Zitos Pranskevičiūtės įspūdžiai: „Pradžioje visi 
susipažinome ir parodėme, ką mėgstame fotografuoti ir ko tikimės 
išmokti ateityje. Jau pirmoje pamokoje išgirdome apie trečdalio 
taisyklę, išmokome naudotis telefono ar planšetės tinkleliu, o 
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mokytoja Milda supažindino, kaip turime elgtis mums sukurtoje 
uždaroje grupėje veidaknygėje, kad komentuodami nuotraukas 
neįžeistume savo kolegų. Svarbu pasakyti gerą žodį ir paskatinti 
kitą ieškoti, kurti. Supratau, jog svarbu pažinti ir išmanyti mobiliojo 
telefono ar kito įrenginio fotografavimo galimybes. Sužinojau 
keletą gudrybių, kaip padaryti, kad nuotrauka būtų ryškesnė, 
kokybiškesnė, kad vėliau būtų lengviau koreguoti. Viskas labai 
įdomu. Tai nauja patirtis. Žodžiu, mokytis ir mokytis. O grupės 
vadovei Rimai ir mokytojai Mildai linkiu labai daug kantrybės su 
pirmakursiais. Sėkmės mums visiems!“

Antruosius mokslo metus  mobilografijos klubas startavo 
žaismingu pavadinimu “Babaraci“ todėl, kad, pasak fotografijos 
mokytojos Mildos, mes esame greiti, kūrybiški, smalsūs, aktyvūs bei 
gebantys atsidurti įvykių sūkuryje ir viską kokybiškai bei meniškai 
užfiksuoti.

Grupės vadovė Rima Šeibokienė

LIUCIJA SAMKUVIENĖ

Tu gali

Pastabi fotografo akis 
Viską ji, kas gražu, pamatys:
Laukuose, miškuose, danguje, 
Jūroj, smėlio pakrantėje, 
Net... baloje. 

Ir tada pagalvoji žmogus  –
Koksai šitas pasaulis gražus, 
Kai matai ir jauti širdimi, 
Ir tai perduot kitam tu gali. 

Tad stebėki fiksuoki tu viską:
Nuo vikšrelio ar dygstančio daigo, 
Lig dangaus, lig gandrų ant kraigo, 
Lig saulutės lengvam debesy – 
Nes tu – fotografas – tu tai gali.
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Viktorina „Knygnešių keliais“

1. „Turtų, rodos, nė vienas jų nesukrovė. Gyvybę, gi, laisvę 
ir tėvynę dauguma prarasdavo. Bet nešė šviesą Lietuvos 
kaimui, platino gimtąjį žodį.“ Kieno šie žodžiai?

2. Prieškario Lietuvoje išleistų atsiminimo knygų „Knygnešys“ 
sudarytojas.

3. Skulptorius, sukūręs paminklą knygnešiui.
4. Kas yra knygnešys?
5. Kas yra žymiausias Lietuvos knygnešys?
6. Lietuvos knygnešio aktyviausias pagalbininkas.
7. XIX a. pabaigos poetas, dalyvavęs Lietuviškos spaudos 

platinime.
8. Mažosios Lietuvos pirmasis nelegaliai platintų leidinių 

spaustuvės savininkas. 
9. Rusijos imperijos „galva“, kurio vardu buvo vykdoma 

rusifikacija.
10. Koks yra pirmasis lietuviškas žurnalas, spausdintas Tilžėje?
11. Valstietis, „svieto lygintojas“.
12. Valstiečių lietuviškos spaudos platintojų ir rėmėjų draugija, 

veikusi Užnemunėje.
13. Ką reiškia žodis graždanka?
14. Kada panaikintas spaudos draudimas?
15. Kur yra Ūstronės svirnas?
16. Kuo žymus Ūstronės svirnas?
17. Ką žinote apie Garšvių knygnešių draugiją?
18. Kiek metų truko spaudos draudimas?
19. Kada švenčiama Knygnešių diena, kodėl?
20. Kas yra „Odė knygnešiui“ autorius?
21. Kada švenčiama spaudos atgavimo diena?
22. Kas sukūrė pirmąją nelegalią knygnešių organizaciją?

23. Kuo mums svarbus knygnešystės reiškinys?
24. Kaip UNESCO įvertino knygnešystę?
25. Kaip įamžintas knygnešių atminimas?

ATSAKYMAI: 1.J. Tumo – Vaižganto 2.P. Ruseckas 3.J. Zikaras 
4.Knygų, spaudos lotyniškais rašmenimis platintojas. 5.J. Bielinis 6.K. 
Ūdra. 7.P. Vaičaitis. 8.E. Jagomastas. 9. M. Muravjovas. 10.„Aušra“. 
11.Tadas Blinda. 12.Žiburio draugija. 13.Lietuviškas raštas rusiškais 
rašmenimis. 14.1904 m. gegužės 7 d. 15.Panevėžio raj., Krekenavos 
apylinkė. 16.Buvo įrengta draudžiamų knygų slėptuvė. 17.1885–
1895 m.m. K. Ūdra, A. Ūdraitė, L. Ladukas ir kiti platino uždraustas 
knygas. 18.40 metų. 19.Kovo 16 d. J. Bielinio gimtadienis. 20. A. 
Paulavičius. 21.Gegužės 7 d. 22.Motiejus Valančius. 23.Padėjo 
išlaikyti lietuvių kalbą, raštą, atgauti valstybingumą. 24.Kaip 
unikalią, pasaulyje neturinčią atitikmenų. 25.Kaune pastatytas 
paminklas, įrengta knygnešių sienelė, Knygnešių muziejus, P. 
Rimšos skulptūra „Vargo mokykla“.

Sudarė Gėlė Andriušaitienė

Klausimai apie Panevėžį

1. Panevėžio įkūrimo data. 
2. Kuri Panevėžio gatvė seniausia?
3. Koks Panevėžyje aukščiausias pastatas?
4. Kokia transporto priemonė buvo pavadinta Panevėžio vardu?
5. Kiek gyventojų gyveno Panevėžyje XIX a. pradžioje?
6. Kur Panevėžyje yra saulės laikrodis?
7. Už kurį Panevėžio pastato projektą architektui skirta Lietuvos 

nacionalinė kultūros ir meno premija?
8. Kur Panevėžyje stovi seniausias stulpas su laikrodžiu?
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9. Kieno žemėje įsikūrinėjo Panevėžys XIII a. Viduryje?
10. 10. Kurio karaliaus raštu 1503 m. buvo dovanota žemė 

Panevėžiui ?
11. 11. Kuriais metais Panevėžio mieste pastatytas pirmas 

mūrinis pastatas? 
12. Kokie vienuoliai įsikūrė Panevėžyje 1727 m. ir ką jie pastatė?
13. Kokį procentą sudarė lietuviai 1923m. Panevėžyje?
14. Koks buvo svarbiausias 1923 – 1939 m. laikotarpio bruožas 

Lietuvoje?
15. Kuriais metais miestą užėmė rusų kariuomenė? 
16. 1941 m. birželio 25 d. Panevėžyje buvo nukankinti S. 

Mačiulis,
17. J. Žemgulis, A. Gudonis, Z. Kanevičienė. Kokia jų specialybė? 
18. Kelintas Lietuvoje miestas pagal dydį yra Panevėžys? 
19. Kokiu miestu Panevėžys buvo formuojamas po antrojo 

pasaulinio karo? 
20. Kuriais metais pastatytas kino teatras „Raketa“? 
21. Kuris kino teatras Panevėžyje seniausias? 
22. Kas seniau buvo G. Petkevičaitės – Bitės bibliotekos pastate, 

Respublikos gatvėje? 
23. Koks aktorius ir režisierius ilgus metus garsino Panevėžio 

miestą? 
24. Koks fabrikas Panevėžyje pastatytas 1940 m., išliko ir buvo 

III Lietuvoje?
25. Iš kokios medžiagos žinomas menininkas Remigijus Kriukas 

kuria?
26. Kokio Panevėžio laikraščio šūkis „Informatyviausia sekundė 

tavo gyvenime“. 
27. 2016 – 2017m. „Lietkabelio“ krepšininkai iškovojo II vietą, 

kas iškovojo I vietą? 
28. Ką Panevėžyje reiškia žodis „narvelis“?

29. Koks Panevėžyje žymus dainininkas ir šiomis dienomis 
garsina Panevėžio miestą? 

30. Kas buvo K. Kerbedžio proprosenelis? 
31. Kas parašė eiles dainoms „Pienių vynas“, „Dešimt žingsnių“, 

„Baltas lino gyvenimas“? 
32.  Koks Panevėžyje žinomas medis yra papuoštas tam tikrais 

daiktais? 
33. Elektros g. 9, (Panevėžio apygardos teismas). Kas šiame 

pastate buvo 1928 m.? 
34. Kas buvo įsteigta dabartinėje kepykloje „Eglė“ 1909 m.?
35. Kas buvo dabartinėje Laisves aikštėje XVI a. Pradžioje? 

ATSAKYMAI: 1.1503m. 2.Senamiesčio g. 3.Kristaus Karaliaus 
katedra. 4. 1939 m. Laivas, plukdęs druską. 5.Apie 800 žmonių. 
6.Ant Panevėžio Juozo Balčikonio pastato sienos ir ant Petro ir 
Povilo bažnyčios sienos. 7. Už Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 
viešosios bibliotekos pastatą 2006m. 8. Vasario 16–osios ir 
Respublikos gatvės sankirtoje. 9.Senoje Upytės žemėje. 10. Rugsėjo 
7d. Aleksandro raštu, tarp Lėvens ir Nevėžio. 11. 1614m. Teismo 
archyvas. Kranto g. 12.Vienuoliai Pijorai, pastatė pirmą vidurinę 
mokyklą. 13. 53 procentai miestiečių. 14. Lietuvėjimas. 15. 1940 m. 
birželio 15 d. 16. Gydytojai, medicinos sesutė. 17. Penktas. 18. Kaip 
didelis pramonės centras. 19. 1962 m. 20. Menas. 21. Karininkų 
namai. 22. Juozas Miltinis 23. Cukraus fabrikas. 24. Iš stiklo. 25. 
Sekundės. 26. Kauno „Žalgiris“. 27. Laiptinė. 28. K. Kerbedis. 29. 
Garsus tiltų inžinierius. 30. Elena Mezginaitė. 31.Uosis Birutės g. 8. 
Raktais. 32. Hebrajų mokykla – žydų berniukų, mergaičių mokykla. 
33. Jašyva – žydų dvasininkų mokykla – seminarija. 34. Trikampė 
turgaus aikštė.

Sudarė Sigita Bertulienė
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2021 metų kelionių maršrutai

Jašiūnai – Dieveniškės Norviliškės
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Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį, akį patraukia įdomus nykščio 
formos išsikišimas pietrytinėje Lietuvos dalyje – mažas žemės 
lopinėlis, gražiai vadinamas „Lietuvos ašara“. Tarsi pabėgęs iš šalies 
teritorijos, rymo Baltarusijos apsuptyje... Turtingas savo praeitimi, 
gražus gamtiniu išskirtinumu ir nuoširdžiais čia gyvenančiais 
žmonėmis... 

Jašiūnai. Nedidelė gyvenvietė, turtinga savo istoriniais objektais. 
Prie Merkio upės pamatysite vėlyvojo klasicizmo Balinskių dvaro 
rūmus ir angliško tipo parką. XIX a. čia rinkosi intelektualinis, 
kūrybinis elitas. Apie tai sužinosite dvaro rūmuose įsikūrusiame 
muziejuje. Įdomu bus aplankyti ir Profesorių kapines, kuriose 
palaidoti žymūs to meto žmonės. 

Jašiūnų acto gamykla. Vienintelė Baltijos šalyse veikia nuo 
1963 metų. Sužinosime, kaip acto rūgšties bakterijos pagamina 
actą. Nuo seniausių laikų žmonės žino, kad actas tai ne tik maistas, 
bet ir vaistas. Susipažinsime su turtingu gaminamos produkcijos 
asortimentu.

 Poškonys. Šioje gyvenvietėje įsikūrusiame Dieveniškių istorinio 
regioninio parko lankytojų centre išgirsite įdomias versijas apie šio 
krašto istoriją ir kultūrą. Gamtinį išskirtinumą liudija per 700 metų 
skaičiuojantis Grybiškių ąžuolas ir Gaujos upės slėnio biologinė 
įvairovė.

Rimašiai – 26 sodybų gatvinis rėžinis kaimas. Tai savitas istorijos 
ir architektūros paminklas, susiformavęs XVIa. valakų reformos 
laikmečiu. 

Bėčionių piliakalnis stūkso Gaujos upės slėnyje. Pakilę mediniais 
laiptais, pasigrožėsime puikia panorama.

Dieveniškės – miestelis penkių istorinių kelių kryžkelėje. XVI a. 
buvo vadinamos karališkuoju valsčiumi. Viename iš dvarų, netoli 
esančiose Goštautų žemėse, su savo pirmuoju vyru gyveno Barbora 
Radvilaitė.

Apžiūrėsime keturkampę aikštę ir unikalią medinės architektūros 
Šv. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią. 

Norviliškių pilis. Būtent čia, pietryčiausioje Lietuvos 
vietovėje, stūkso legendomis apipinta bajorų Šorcų „Svajonių 
pilis“. Pabuvosime prie pat ES valstybinės sienos ir įsiamžinsime 
nuotraukose...

Kelionės programą sudarė ir kelionėje mus lydėjo 
Medardo Čiobato universiteto turizmo fakulteto dekanė 

Teodora Dilkienė
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Raseiniai – Jurbarkas – Sudargas
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Maironio tėvonijoje Bernotuose išlikęs senasis sodas, taip 
mėgtas Maironio, tebeauga pušis, menanti poeto jaunystę, ledainė, 
teikusi buitinius patogumus. Dubysos regioniniame parke įkurtas 
Raseinių Krašto istorijos muziejaus filialas sodyba – muziejus. 
Poeto Jono Mačiulio – Maironio tėviškė ir gimtinė – Pasandravio 
ir Bernotų kaimai.

Jurbarkas – Jurbarko dvaras šiuo metu, kaip ir senais laikais, 
yra svarbus regiono kultūros centras. Dvaro komplekse įsikūrė 
Jurbarko krašto muziejus (buvusi oficina), parodų ir koncertų salė 
(buvusi cerkvė), dvaro parkas, Vinco Grybo memorialinis muziejus 
(buvusi urėdo raštinė, skalbykla), „Menų namelis“ (buvusi kalvė).

Sudargas – Ant Nemuno kranto, prie sienos su Kaliningrado 
sritimi, pačiame Šakių rajono pakraštyje atsiveria penkių Sudargo 
piliakalnių kompleksas, menantis čia vykusias lietuvių kovas su 
kryžiuočiais. Šis paminklas po Kernavės piliakalnių laikomas 
svarbiausiu istorine, archeologine ir kultūrine prasme.

Naujoji Akmenė – Akmenė – Viekšniai – Kuršėnai
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Karpėnų klinčių karjeras. Klinčių klodai susiformavo prieš 
270–250 milijonų metų Permo geologiniame Žemės formavimosi 
periode. Pilkos spalvos klintis yra svarbiausia Lietuvos karbonatinė 
uoliena. Karpėnų klinčių karjeras didžiausiais karjeras Lietuvoje. 
Dar 1929 m. atlikus geologinius tyrinėjimus, Karpėnuose buvo 
įsteigtos pirmosios kalkakmenio kasyklos. Nuo 1952 m. Akmenėje 
veikia cemento gamykla, o nuo 1955 m. degamos kalkės. Šiuo metu 
daugiausia klinčių išgaunama būtent Karpėnų karjere. Naujosios 
Akmenės miesto svečiai dažnai atvažiuoja pažvelgti į įspūdingą 
Karpėnų karjero panoramą.

Naujosios Akmenės kultūros rūmai – į Lietuvos kultūros 
paveldą įtraukti kaip architektūrinis paminklas ir yra saugomi 
valstybės institucijų. Pastato erdvėje įkurtas muziejus, kuriame 
gausu unikalių žinomiausių šalies menininkų darbų.

Akmenės gamtos ir kultūros parkas. Gamtos ir kultūros parkas 
įkurtas 2002 m. Akmenės miesto pušyne. Parko teritoriją sudaro 
pušynas, Dabikinės upės slėnis, buvęs smėlio karjeras ir tvenkinio 
pakrantė. Jame gausu medžio skulptūrų, įrengta unikali akmeninė 
estrada. Čia nuolat rengiami įvairūs kultūriniai renginiai, puiki 
vieta poilsiui ir laisvalaikiui praleisti.

Viekšnių miestelio centre, kažkada buvusios Turgaus aikštės 
kampe, stovi medinis namas raudonų čerpių stogu. Ant jo sienos 
pritvirtinta balto marmuro lenta byloja, jog 1860 metų liepos 
30 (17) dieną čia buvo įsteigta Viekšnių vaistinė. Steigėjai – XIX a. 
Lietuvoje žinomų provizorių Geldnerių dinastijos atstovai. Tai 
autentiška XIX a. II pusės kaimiško tipo vaistinė su išlikusiu 
oficinos (receptų kambario) apstatymu, vaistų gamybos įranga, 
priemonėmis, receptais, įvairia vaistinės dokumentacija. Tarp 
vaistingųjų medžiagų pavyzdžių eksponuojamos vėžio girnelės, 
žmogaus odos diržai, Sibirinio bebro sruogliai ir kt.
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Kuršėnų dvaras yra išskirtinis tuo, jog mūsų dienas pasiekė 
kaip vienintelis Lietuvoje išlikęs amžiną leno teisę (turtas priklauso 
giminei iki tol, kol yra gyvų paveldėtojų) turėjęs XIX amžiaus 
pradžios medinės architektūros dvaras, kurio nuosavybės forma 
ir valdų dydis išliko nepakitęs beveik 300 metų – nuo 1564– ųjų iki 
1922 metų žemės reformos. (Kuršėnų dvaras nuo XV a. priklausė 
Lietuvos didiesiems kunigaikščiams.

Daugyvienės draustinis – Šiauliai

Radviliškio rajono pasididžiavimas – Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejus – draustinis. Jis įkurtas 1991 metais. Unikalus 
Daugyvenės upės pakrančių istorijos ir kultūros paminklų 
kompleksas kartu su savitu kraštovaizdžiu lankytojams dovanoja 
nepamirštamų įspūdžių. Muziejų – draustinį sudaro Burbiškio 
dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Raginėnų archeologijos 
ir Šeduvos kraštotyros skyriai (pastarojo fondai dabar perkelti į 
Daugyvenės muziejaus – draustinio saugyklas).

Šiaulių Universiteto botanikos sodas  – reprezentacinė 
ir edukacinė tyrimų bazė – pradėta kurti dar 1961 m. Dabar – 
prestižinio pasaulio botanikos sodų tinklo ir Lietuvos botanikos 
sodų asociacijos narys. Bendras sodo plotas – 6,54 ha, jame auginama 
per 4000 įvairių rūšių ir veislių augalų. Sėklų mainai vykdomi su 
daugiau nei 250 pasaulio botanikos sodų. Botanikos sode augalai 
auginami atskiruose skyriuose pagal pasirinktą sisteminimo formą, 
yra augalų geografijos ir sistematikos, dendrologijos, gėlininkystės, 
kalninių augalų ir Lietuvos floros skyriai.
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Venclauskių namai. Pasak muziejaus darbuotojos, išpuoštas 
pastato interjeras pralenkė laikmetį, o visas statinys dėl savo grožio 
buvo vadinamas netgi baltaisiais rūmais. Šio pastato šeimininkai 
tarpukario visuomenėje garsėjo gerais darbais. Kazimieras 
Venclauskis buvo ne tik advokatas, bet ir pirmasis Šiaulių miesto 
burmistras, Steigiamojo seimo atstovas. Jo žmona Stanislava – 
pirmoji profesionali lietuvių aktorė, režisavusi pirmą lietuvišką 
spektaklį – legendinę „Ameriką pirtyje“. Venclauskių šeima 
išaugino per 100 vaikų, globojo sunkiai gyvenančius moksleivus. 
Pasak J. Vilimaitienės, Stanislava su visais globotiniais elgėsi kaip 
su savo vaikais, tad jos dukra tik būdama 13 metų suprato, jog yra 
Venclauskių atžala.
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Palemonas – Rumšiškės – Kauno marių 
regioninis parkas

Palemonas. Atvykti į Salomėjos Nėries namus – muziejų 
rekomenduojame ir tiems, kurie mėgsta poeziją, ir tiems, kurie 
jos nemėgsta. Būdami čia, pamėgsite. Palemone išlikęs dviejų 
kūrėjų – neoromantikės poetės Salomėjos Bučinskaitės– Bučienės 
ir skulptoriaus Bernardo Bučo – namas mena gražiausius ketverius 
jųdviejų metus.

Lietuvos liaudies buities muziejus – tai muziejus po atviru 
dangumi, įkurtas 1966 m. sausio 1 d. Rumšiškėse, prie Pravienos 
upelio žiočių, Kauno marių pakrantėje. Vienas didžiausių 
(194 ha) ir daugiausiai eksponatų (91 420) turintis etnografijos 
muziejus Europoje po atviru dangumi. (lankytojams Kauno marių 
pakrantėje stovi 146 autentiški pastatai, perkelti iš visų Lietuvos 

regionų – Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios 
Lietuvos. XVIII a. pab. – XX a. pr. trobesiuose atkurtas tų laikų 
interjeras, eksponuojama buitis, amatai, verslai, agrotechnika. Prie 
kaimo trobų žydi tradiciniai gėlių darželiai, ganyklose ganosi arkliai, 
ožkos, avys, laikomos bitės. Muziejaus centre – miestelis su jam 
būdingais pastatais, kuriuose žiedžiami puodai, gaminami gintaro, 
medžio dirbiniai, audžiama. Nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. veikia 
arbatinė ir karčema. Muziejaus šiaurės vakariniame pakraštyje 
(už aukštaičių kaimo) stovi XVIII  a. Aristavėlės dvaro rūmai, 
išlaikę tipinės bajoriškos rezidencijos vaizdą. Nuo spalio 16 d. 
iki kovo 31 d. I-VII 10–16 val. Tuo laiku interjerų ekspozicijos 
uždarytos, muziejus lankomas kaip parkas.

Kauno marių regioninis parkas įsteigtas 1992 m. siekiant 
išsaugoti unikalų marių tvenkinio kraštovaizdį. Kauno marios 
pradėjo formuotis 1959 m., užliedamos Rumšiškių miestelį. Prie 
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marių pastatyta Kauno hidroelektrinė, pakrantėse gausu vertingų 
gamtos ir architektūros kompleksų: Lietuvos liaudies buities 
muziejus, Pažaislio architektūros ansamblis, veikia jachtklubas.

Kupiškis – kelionė su Algirdu Janušiu

Panevėžietis menininkas Algirdas Jonušis savame mieste 
daugelio yra puikiai pažįstamas. Draugų vadinamas tiesiog 
Aliuku, o miestelėnų – žyniu, gausybę originalių idėjų turintis 
vyras – Lietuvos kultūrinio– kulinarinio paveldo ekspertas. Senąja 
lietuvių virtuve jis domisi daugiau kaip trisdešimt metų, todėl gali 
valandų valandas pasakoti apie įvairius maisto ruošimo būdus, žino 
daug receptų. A. Jonušis prieš dvejus metus buvo pripažintas ir 
geriausiu Baltijos šalių vyndariu. Jis puikiai išmano senųjų lietuvių 
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gėrimų, taip pat šampano, vyno, gamybos būdus. Visgiūnų kaime 
panevėžietis – dažnas svečias. Čia jis 1988 metais įsigijo buvusios 
Akmenytės pradinės mokyklos seną pastatą. Pakeliui iki sodybos 
aplankome ir kitus objektus.

Tiltagaliai. Anot istorinių šaltinių, Šv. arkangelo Mykolo 
kapinių koplyčios Tiltagaliuose istorijos pradžia  –  1858– ieji 
metai. Tais metais vyskupas Motiejus Valančius, vizitavęs Kupiškio 
dekanato bažnyčias, grįždamas į Varnius buvo sustojęs nakvynės 
Tiltagaliuose pas Morkūnus. Vietos gyventojai išprašė vyskupo 
leidimą pastatyti kapinėse koplyčią. Kaimo gyventojų lėšomis 
koplyčią 1858–1859 m. pastatė vietiniai meistrai.  Iki tol jokių 
maldos namų kaimas neturėjo, tad koplyčia buvusi gyventojams 
didžiulis džiaugsmas.

Noriūnų dvaro sodybos kumetynas. Kumetyno sienoje sudėta 
mozaikinė 1836 metų data. Pastatą Oginskiai tikėtina statė kaip 
tvartą. Panašus į diendaržiniuskaimo tvartus. Pokario metais pastate 
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gyveno žmonės, laikė gyvulius. 1960 m. jame įrengta mokyklos 
klasė. Dabar tai tik apleisti pastatai.

Palėvenės vienuolynas. Tai vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo 
baroko pavyzdys. Palėvenės vienuolyno istorija pradedama 
skaičiuoti nuo 1676 m., kuomet Lauryno Mykolo Odlanickio 
finansiškai remiami čia apsigyveno pirmieji dominikonų vienuoliai. 
Vienuolyno ansamblį sudarė daugybė įvairios paskirties mūrinių 
ir medinių statinių, apjuostų aukšta mūro siena (dokumentuose 
dažniausiai vardijami aštuoni „namai“). Architektūros ir dailės 
istorijos požiūriu vertingiausias ansamblio pastatas – mūrinė 
bažnyčia, pradėta statyti 1676 m. Manoma, kad bažnyčios interjeras 
yra išlikęs iš XVIII a. antros pusės, nes ankstesnysis buvo sunaikintas 
Šiaurės karo metu. Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais 
altoriais yra vienas originaliausių vadinamojo liaudiško baroko 
pavyzdžių Lietuvoje. Šiuo metu Palėvenės vienuolyno ir bažnyčios 
ansamblyje vyksta sakralinio meno ir muzikos šventės.

Krekenava

Krekenava žinoma nuo Vytauto Didžiojo laikų. Istoriniuose 
šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1409 m. Aplankysime Krekenavos 
bažnyčią, kurią garsina stebuklingas Dievo Motinos paveikslas bei 
dailininko R. Švoinickio tapyti paveikslai. Pasivaikščiojimas po 
miestelį.

Krekenavos regioninio parko lankytojų centras. Tai 
modernus, interaktyvus centras – vartai į Krekenavos regioninį 
parką. Centre susipažinsime su Krekenavos regioninio parko 
gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis. Šalia lankytojų centro – 
lankytojų apžvalgos bokštas. Jo aukštis 30 m. Pasikelsite į 25 m. 
aukštyje esančią apžvalgos aikštelę ir pasigrožėsite Krekenavos 
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regioninio parko panorama. „Pojūčiu takas“. Takas įrengtas šalia 
lankytojų centro. Jo ilgis 0,5 km. Take 12 atokvėpio stotelių. Eidami 
tuo taku patirsite daug malonių įspūdžių. Tako stotelėse laukia 
įvairūs pojūčiai. Kiekvienoje stotelėje teks skirtingos užduotys. 
Išbandysite vėjo stiprumą sūpuoklėse, pajusite medžio energiją 
medinėje lovoj, basomis išbandysite skirtingus žemės paviršius, 
kursite savo muzikinę melodiją, klausyklėlėje pasiklausysite 
žemės garsų, išbandysite natūralų medžių masažą, pabuvosite ant 
pantoninio liepto, atsipūsite poilsiavietėje, bei gerai praleisite laiką 
besigrožėdami Nevėžio slėnio vaizdu.

Švenčiuliškiai – kaimas Panevėžio rajone, netoli Krekenavos, 
kairiajame Nevėžio krante. Istoriniam gyvenimui kapinaitės 
prikeltos Jono Žilevičiaus pastangomis. Lietuvos kraštotyrininkas, 
savo krašto istorine atmintimi besirūpinantis šviesuolis, surinko 
ir sugabeno 300 girnų, iš kurių pastatė paminklus– kompozicijas 
svarbiems istoriniams įvykiams atminti, prikėlė iš užmaršties 
garbingus šio krašto žmonių vardus. Pastatyti girnapusėmis puošti 
paminklai motinoms, knygnešiams, tremtiniams, savanoriams, 
partizanams. Savotiškame muziejuje po atviru dangumi dera ir 
krikščioniški, ir prigimtinės religijos simboliai. Kapinaitėse yra vieta 
ir vaidilai, tarsi sergstinčiam šventą ugnį šalia dubenuotųjų akmenų.

Krekenavos girininkija, Rapolo akmuo.
Pašilių Stumbrynas.

Kernavė – Trakai

Kernavės archeologinė vietovė (Valstybinis Kernavės kultūrinis 
rezervatas) – unikalus archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, 
reprezentuojantis Lietuvos priešistorę ir ankstyvąjį Lietuvos 
valstybės formavimosi periodą. Paskutinio ledynmečio suformuotas 
reljefas, penkių piliakalnių gynybinė sistema ir dešimties tūkstančių 
metų žmonių gyvenimo ir ryšių su aplinka pėdsakai – tai kultūrinio 
kraštovaizdžio, mažai pakitusio iki šių dienų, pavyzdys.

Angelų kalva. Šiandien šiame 4,3 ha plote dangų sveikina 
daugiau kaip 40 didelių ir mažesnių medinių angelų, iš ąžuolo drožtų 
koplytstulpių. Kiekvienas ant kalvos esantis angelas įkūnija vieną iš 
gyvenimo tiesų, pamatinių žmonijos ar krikščioniškųjų vertybių. 
Angelų pavidalu čia įkurdinta Gyvybė, Tiesa, Taika, Dvasios 
ramybė, Atjauta, Pasiaukojimas, Meilė, Sveikata, Džiaugsmas, 
Dėkingumas, Viltis... Taip pat čia  yra šeimas bei mokslus 
globojantys angelai, dvasios ramybės ir Baltijos kelio saugotojai 
bei daug kitų. Tarp medinių skulptūrų yra vienas žmogaus ūgio 
angelas, simbolizuojantis Gerumą, kurį kviečiama apkabinti ir per 
jį pasisemti šio gyvenimą puošiančio jausmo. 

Trakai. Salos pilies ekspozicija Trakų Salos pilies centriniuose 
rūmuose nuo 1962 metų veikia Trakų istorijos muziejaus ekspozicija, 
kurioje atsispindi Trakų miesto, pilių ir Trakų žemės istorija. Trakų 
Salos pilies vakariniuose kazematuose nuo 1992 metų veikia 16 
ekspozicijos salių, kuriose eksponuojami muziejaus taikomosios 
dailės rinkiniai: baldai, pypkės, spaudai, laikrodžiai, porceliano bei 
stiklo dirbiniai, medžioklės trofėjai. 

Sakralinio meno ekspozicija. Sakralinio meno ekspozicija 
įrengta buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje (Trakų 
Pusiasalio pilies teritorijoje). Čia eksponuojami liturginiai indai, 



 90 • •  91 • •

drabužiai, altoriaus reikmenys, religinio siužeto dailės kūriniai. 
Koplyčios interjeras, labai nukentėjęs po vienuolyno uždarymo 
(1863 m.), baigtas restauruoti 2004 metais. Koplyčioje restauruoti 
sieniniai altoriai, langus puošia vitražai su šv. Dominyko ir šv. 
Jono Nepamuko figūromis. Po koplyčia restauruotas rūsys, kur 
eksponuojami liturginiai reikmenys

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus. 1967 metais buvo įrengta 
Karaimų etnografinė paroda. 1997 metais ši ekspozicija atnaujinta. 
Pastaroji supažindina su karaimų tautos istorija, buitimi bei 
papročiais ir yra vienintelis tautos, kuri prieš 600 metų iš Krymo 
atsikraustė į Lietuvą, pažinimo atspindys.

AJ Šokolado skulptūrų muziejus. Šokolado skulptūrų muziejuje 
eksponuojama daugiau nei šimtas per pastaruosius metus meistrų 
sukurtų skulptūrų. Muziejuje įrengti keturi kambariai. Kiekviena 
salė – skirtinga. Majų, Kolumbo, filmo „Šokoladas“ ir „Smagaus 
gyvenimo“ – tokios temos vyrauja juose. Didžioji dalis kūrinių 
iš saldžios masės yra natūralaus dydžio. Mažiausia skulptūrėlė – 
maždaug žmogaus delno. 

Kelionių programas sudarė ir kelionėse lydėjo 
Zita Kazlauskienė

Universiteto svečiai

Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universiteto studentai
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Olštyno trečiojo amžiaus universiteto (Lenkija) studentai Medardo Čiobato universiteto studentai



 94 • •  95 • •

Medardo Čiobato universiteto studentai
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