Biržų krašto laikraštis

Nr. 62 (9815)

Toliūnų tolių
šauksmas
Svetinga Stapulionių sodyba
iš miestų ir kaimelių surinko
savo ir buvusių kaimyninių
kaimų, viensėdžių kaimynų
jaunąją kartą: vaikus, anūkus,
proanūkius. Jie kaip obuoliukai
nuo gimtinės, derlingos obels,
pabiro po erdvų kiemą.
Nuo prisiminimų iki smagių
dainų ir šokių. Skaitykite 5 psl.

TRUMPOSIOS ŽINIOS
MŪSŲ KRAŠTAS
Šventinį šeštadienį Biržų regioninio parko
Lankytojų aptarnavimo centro durys neuž
sidarė. Parko direktorius Kęstutis Baronas
paskaičiavo, kad tą dieną apsilankė daugiau
kaip 400 žmonių: miesto svečiai, biržiečiai
su savo draugais. Nors Lankytojų aptarnavi
mo centras veikia nuo 2008 metų, nemažai
biržiečių jame dar nėra buvę. Ir šeštadienį
ne vienam vietiniam gyventojui karsto re
giono ekspozicija buvo atradimas: žmonės
nežinojo, kad čia galima sužinoti visą kars
to formavimo istoriją, pamatyti iškalbingą
smegduobių žemėlapį, pamatyti, kaip su
sidaro karsto įgriuvos, kokios uolienos ko
kiame gylyje yra, kas gyvena karstiniuose
ežerėliuose. Aplankyti ekspoziciją galima
kasdien darbo dienomis, darbo valandomis.
O turizmo sezono metu, nuo gegužės pra
džios iki rugsėjo pabaigos, Biržų regioninio
parko Lankytojų aptarnavimo centras dir
ba ir šeštadieniais, nuo 10 iki 16 valandos.
Ekspozicija nemokama, o įspūdžių – daug.

Kaina 0,58 €

2017 m. rugpjūčio 11 d., penktadienis

Į Upeliškius suskrido gaidžiai
Teršiame, nuodijame
gamtą kaip tik išmanome.
Gamtos glėbyje –
automobilių padangos,
skudurai, kakalai, nugaišę
augintiniai... Nebe
po vieną. Praėjusią savaitę
Upeliškių kaime kvapą
užgniaužė pulkas kupeton
sumestų baltų gaidžių.
Skaitykite 14 psl.

Biržietės Ramintos
įspūdžiai iš „Misijos Sibiras“
Buvusi biržietė, dabar Vilniaus
dailės akademijos Kultūros
vadybos ir kultūros politikos
fakulteto studentė Raminta
Kėželytė prieš savaitę grįžo
iš „Misijos Sibiras“. Labdaros ir
paramos fonde „Jauniems“, kuris
ir rengia misijas, Raminta dirba
komunikacijos vadove. Mergina
sako, jog apsilankymas tremties
vietose ir kapų tvarkymas
pakeitė jos požiūrį į tremtį:
nuo vadovėlinio iki tikro
istorinio laikotarpio pojūčio.
Apie tai „Biržiečių žodžio“
pokalbis su Raminta Kėželyte.

Asmeninės nuotr.
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PAGALBOS ŠAUKSMAI
Trečiadienį 14.22 val. Biržų centrą vėl
išgąsdino gelbėtojų automobilio sirenos.
Gelbėtojai į įvykio vietą skubėjo su valtimi,
tad biržiečiai liūdnai dūsavo: matyt, kažkas
skęsta. Nerimaujančius nuraminame: gel
bėtojų pagalbos prireikė su plaustu į Šir
vėnos ežerą išplaukusiai grupei vaikų ir jų
vadovams: dėl stipraus vėjo ežere plaustas
pasidarė nevaldomas, juo plaukę žmonės
sunerimo, kad negalės pasiekti kranto,
todėl paprašė pagalbos. Atvykę gelbėto
jai pamatė, kad plaustas įstrigęs į meldus.
Ugniagesiai valtimi priplaukė prie plausto,
jį ištraukė ir parplukdė į krantą. Iš valties
išlaipinti du suaugusieji ir keturiolika ne
pilnamečių vaikų.

N

Antradienį, rugpjūčio 15 d.,
švęsime Žolinę, todėl „Biržiečių
žodis“ neišeis. Susitiksime
penktadienį, rugpjūčio 18 dieną.
Gražios šventės!
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Kodėl ryžaisi dalyvauti misijoje? Gal tavo
artimieji buvo ištremti?
Esu labai laiminga, nes tremtis mano šei
mos nepalietė. Tad iki misijos sąvoka tremtis
man buvo labai sausa, girdėta pamokų metu,
bet sunkiai suprantama. Tremtis man atrodė
formalumas, asocijavosi su skaičiais ir žemė
lapiais, kuriuose buvo pažymėtos tremties
vietos, bet tik tiek. Būtent noras geriau su
prasti šį istorinį laikotarpį, ne tik jį suprasti,
bet ir pajusti, prieš pusantrų metų paskatino
mane prisidėti prie projekto „Misija Sibiras“.
Visą šį laiką esu šio projekto komunikacijos
koordinatorė, bet iki šiol su projektu dirbau
iš stebėtojo perspektyvos, o po šios ekspedi
cijos galiu kalbėti ir dalyvio vardu.
Kokių savybių reikia kandidatui, kad jis
turėtų šansų patekti į misiją?
Į galutinę ekspedicijos komandą patenka
labai daug skirtingų žmonių, nes jei ten vyk
tų tik 16 lyderių, visiems būtų labai sunku,
žmonių grupė netaptų komanda. Tad turint
tai omeny drąsiai galiu pasakyti, kad vieno
teisingų savybių recepto nėra. Registracijos
anketoje yra daug klausimų, vienas – apie
rusų kalbos žinias, kitas – tremties istorija
šeimoje, bet nei viena, nei kita nėra būtina.
Svarbiausia yra žmogaus motyvacija prisidėti
prie projekto ne tik ekspedicijos metu, bet ir
po jos, pristatant jį mokyklose ir bendruo
menėse, nes būtent tai ir yra projekto tikslas
– pilietiškumo ugdymas.
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DONORYSTĖ
Tęsiasi kraujo donorystės akcijos Biržuo
se. Rugpjūčio 16 d. 10–15. 30 val. Naciona
linio kraujo centro Panevėžio filialo mobili
brigada visų donorų lauks Biržų atviroje
jaunimo erdvėje, Vytauto g. 47 („Aušros“
pagrindinės mokyklos bendrabučio 3 a.).
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Nukelta į 3 psl.

