JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO KRAŠTOTYRININKAI KELIAVO
„VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO PĖDSAKAIS“
2016-10-14

Šiaulių jaunųjų turistų centro jaunieji kraštotyrininkai šiuos mokslo metus skyrė pasiruošimui
Valstybės šimtmečiui. Pirmasis etapas - kraštotyrinė ekspedicija “Valstybės šimtmečio pėdsakais” į
M. Biržiškos tėvyškę - Viekšnius (Mažeikių rajonas) jau įvyko. Pasiruošimas kelionei prasidėjo
Juliaus Janonio gimnazijoje, kurioje mokėsi keturi Nepriklausomybės akto signatrai: M. Biržiška, S.
Kairys. J. Vileišis ir A. Petrulis. Jaunieji kraštotyrinikai gimnazijos muziejuje ne tik susipažino su
signatarų gyvenimu, jų nuveiktais darbais, bet turėjo atlikti ir praktines užduotis: surinkti dėlionę su
signatarų portretais, išsiaiškinti iš kurio Lietuvos krašto jie kilę ir rasti gimnazijos muziejuje
ekspoziciją skirta Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniams – Nepriklausomybės akto signatarams.
Kadangi pirmoji ekspedicijos kelionė buvo į Viekšnius, tai daugiausia buvo kalbama apie
signatarą M. Biržišką ir jo brolius Viktorą ir Vaclovą, kurie taip pat mokėsi Šiaulių Berniukų
gimnazijoje. Kraštotyrinė ekspedicija Viekšnių miestelyje prasidėjo pasakojimu apie miestelio istoriją.
Jaunieji kraštotyrininkai lankėsi Viekšnių senosios vaistinės muziejuje, susipažino su čia kažkada
naudojama vaistų gamybos įranga, priemonėmis, receptais, įvairia vaistinės dokumentacija. Apžiūrėjo
čia gyvenusio vaistininko kambarėlį ir jame eksponuojamas šeimos relikvijas. Aviacijos pradininko
A.Griškevičiaus muziejaus vadovė moksleiviams papasakojoa apie A.Griškevičius sukūrtą skraidantį
aparatą – garlėkį. Šiame muziejuje eksponuojama Viekšnių krašto etnografinė ekspozicija mokiniams
buvo tarsi istorijos žinių patikrinimas. Mokiniai spėliojo kam buvo naudojami nematyti senoviniai
daiktai, buities reikmenys, kurių šiandieniname gyvenime jau nebenaudojame.
Viekšnių miestelio centrinėje aikšteję, garbingoje vietoje stovi paminklas broliams prof.
Mykolui, Vaclovui ir Viktorui Biržiškoms ir jų tėvams atminti. Jaunieji kraštotyrinikai garsiai skaitė
ant paminklo užrašytus brolių Biržiškų ir jų tėvų vardus ir užrašus, kurie trumpai pristatė jų nuopelnus
gimtąjam kraštui.Namas, kuriame gyveno Biržiškų – šeima, yra atstatytas ant senųjų namo pamatų,
palikus dalį autentiškų medžiagų pagal turimą seno namo planą.

Grįžtant į Šiaulius kraštotyrininkai aplankė Papilės miestelį, kuriame yra paminklas skirtas
S. Daukantui (autorius V. Grybas). Apkabino Papilės penkiolikakamienę liepą, bei peščiomis nuėjo iki
Ventos regioninio parko vertybės – unikalios jūros periodo uolienų atodangos ir užlipo į apžvalgos
bokštą. Tai tik pradžia didelių darbų jaunų žmonių, kurie nori pažinti, puoselėti ir gerbti savo kraštą.
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