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Jie garsina
Ukmergės
kraštą
Sukanka 50 metų, kai 1969 m.
vasario 1 d. Ukmergėje gimė Virginijus Druskis, Lietuvos laisvės
gynėjas. Žuvo 1991 metų sausio 13
d. gindamas Lietuvos Respublikos
laisvę ir nepriklausomybę. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse,
laisvės gynėjų panteone. Po mirties
apdovanotas I-ojo laipsnio Vyčio
Kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios
atminimo medaliu.
***
Sukanka 145 metai, kai 1874
m. vasario 2 d. Gerklinės kaime,
Šešuolių valsčiuje, Ukmergės
apskrityje, gimė Juozapas Būčys,
kunigas, daraktorius, literatas,
lietuvybės puoselėtojas. Pasirašinėjo slapyvardžiu P. Skiedra.
Parašė pjesių bei vaizdelių mėgėjų
scenoms. Mirė 1946 m. gegužės
30 d. Semeliškėse. Palaidotas
Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčios
šventoriuje.
***
Sukanka 70 metų, kai 1949
m. vasario 2 d. Kazliškių kaime,
Želvos apylinkėje, gimė Danutė
Šepetytė-Aleliūnienė, žurnalistė,
redaktorė. Dirbo žurnalo „Jaunimo
gretos“ redaktore, žurnalo „Veidas“
skyriaus redaktore.
***
Sukanka 70 metų, kai 1949 m.
vasario 8 d. Pabaiske gimė Birutė
Minderytė-Baguckienė, muzikos
mokytoja, 1990–2009 m. dirbo
Ukmergės muzikos mokyklos
direktore.
***
Sukanka 75 metai, kai 1944 m.
vasario 11 d. Paąžuolių kaime, Taujėnų apylinkėje, gimė Gediminas
Budnikas, krepšininkas, Lietuvos
ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas.
***
Sukanka 60 metų, kai 1959 m.
vasario 13 d. Medeljine, Kolumbijoje, mirė Eugenijus Kulvietis
(gimė 1883 m. balandžio 10 d.
Alunčių dvare, Vadoklių valsčiuje,
Panevėžio apskrityje), dailininkas.
Dirbo Ukmergės gimnazijoje, kur
dėstė piešimą, braižybą ir dailyraštį. Neilgai buvo Ukmergės savivaldybės teatro dailininkas (apipavidalino vieną spektaklį), Ukmergės
amatų mokyklos direktorius.
***
Sukanka 80 metų, kai 1939
m. vasario 15 d. Ukmergėje
gimė Juozas Gecevičius, inžinierius mechanikas, habilituotas
technologijos mokslų daktaras,
mokslinių paslaugų bendrovės
„GTV“ įkūrėjas.
Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešosios bibliotekos inf.

Žemaitkiemio šviesuoliai –
broliai Gibavičiai

Žemaitkiemis kai kuriuose slaviškuose ir net lotyniškuose tekstuose
vadinamas Žmuidki, Zmoydki. Pagal liaudies etimologiją Žemaitkiemio vardas kildinamas nuo kažkokio
į šias vietas atsikėlusio gyventi
žemaičio. Pasak kitų liaudies etimologų, šio bažnytkaimio ir parapijos
vardas yra kilęs iš žemai, prie ežero,
pastatyto namo ar sodybos.
Žemaitkiemio kraštas yra išauginęs daug šviesių, savo kraštą
garsinusių žmonių.
Vienas iš šios seniūnijos viensėdžių – šalies patriotų ir tremtinių
brolių Gibavičių gimtinė.
Broliai gimė viršaičio Rapolo

„...dulkėtas vieškelis iš
Veprių į seną sentikių kaimą...“

ir namų šeimininkės Kazimieros
Gibavičių šeimoje.
Rašytojas Vilius Gibavičius
gimė 1936 m. kovo 20 d. Mirė
2011 metais. Lietuvoje šis žmogus
buvo žinomas kaip baltų tikėjimo
žinovas ir tyrinėtojas.
Jis domėjosi baltų tikėjimu, tyrė
alkvietes ir kitokias šventvietes,
įsitraukė į „Romuvos“ veiklą. Kaip
šios bendrijos „Vaidilų rato“ narys
pasiūlė keletą svarbių teiginių apie
mūsų baltiškąjį tikėjimą.
Darant aliuzijas į budizmą, jie
pavadinti „Keturiomis tauriosiomis
druvio tiesomis“.
Nukelta į 8 p.

Patvirtintas Vietovardžių
metų minėjimo planas
Leonardas Gutauskas.

Bus pabrėžiama senųjų vietovardžių svarba.

Vyriausybė patvirtino Kultūros
ministerijos pateiktą Vietovardžių
metų minėjimo 2019 metais planą.
Jame numatytais visoje Lietuvoje
vyksiančiais kultūriniais, edukaciniais, įamžinimo renginiais ir veiklomis, mokslinėmis konferencijomis
ir seminarais, duomenų kaupimu ir
sisteminimu, viešinimu ir leidyba bus
pabrėžiama senųjų vietovardžių svarba, gyvenamųjų vietų vardų reikšmė
puoselėjant ryšius su protėvių žeme.
Taip bus akcentuojama ir senuosiuose
kaimų bei vienkiemių pavadinimuose
glūdinti etnologinė, lingvistinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio
kultūros palikimo dalis.
„Lietuvos vietovardžiai – tai
atminties ir kalbos lobynas, o kartu
– mūsų protėvių kūrybingumo išraiška. Praturtinkime savo dabartį,
juos įamžindami ir prakalbindami
naujai“, – sako kultūros ministras
Mindaugas Kvietkauskas.
Vykdant Vietovardžių metų
minėjimo 2019 metais planą bus
sukurti įvairiose šalies vietose
išnykusių vietovardžių žemėlapiai, išnykę kaimai bus įamžinti
pastatant ženklus, rengiamos vietovardžių rinkimo ir kraštotyros
ekspedicijos, įtraukiant į jas ir
mokinius bei jaunimą. Liepos
6-ąją, Valstybės dieną, ant Vorutos
piliakalnio surengus teatralizuotą
programą numatoma pažymėti
Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje išnykusius vietovardžius.
Lietuvos radijo ir televizijos interneto svetainėje šiais metais vyks

Gedimino Nemunaičio nuotr.

gražiausio Lietuvos vietovardžio
rinkimai, nacionalinis transliuotojas rengs ir savo televizijos bei
radijo programose skelbs siužetus
apie gražiausius šalies vietovardžius. Bus surengtos mokslinės
konferencijos ir seminarai, skirti
Vietovardžių metams.
Lietuvos Respublikos adresų
registro objektų interaktyviame
žemėlapyje REGIA numatoma
pažymėti išnykusių (istorinių) gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas,
kurios yra Adresų registro archyviniuose dokumentuose. Pavadinimų
gatvėms, pastatams, statiniams ir
kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos
aprašo nuostatas siūloma papildyti
rekomendacija suteikiamiems ar
keičiamiems pavadinimams parinkti nykstančių ar išnykusių etninių
vietovardžių vardus.
Kultūros ministerijos kartu su
kitomis institucijomis bei organizacijomis parengtą Vietovardžių
metų minėjimo 2019 metais planą
įgyvendins daugiau kaip pusšimtis
vykdytojų: daugelis šalies savivaldybių, jų kultūros centrai, muziejai
ir bibliotekos, Lietuvių kalbos
institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė kalbos
inspekcija, Etninės kultūros globos
taryba, Registrų centras, Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija,
Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto, kitos ministerijos ir institucijos.
Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, 2019-ieji Vietovardžių
metais yra paskelbti Seimo nutarimu.

Šiuo metu vykstančiuose „Metų
knygų 2018“ rinkimuose viena iš
pristatytų knygų – sąsajų su mūsų
kraštu turinčio rašytojo Leonardo
Gutausko kūrinys „Pravardės“.
Knyga vadinama pasakojimais, kuriuose autorius dabartį gręždamas į
praeitį rekonstruoja įvairius kultūrinius ir socialinius kontekstus. Šis
apysakų rinkinys daug gražių minčių sukėlė ukmergiškiui pedagogui
Broniui Dulevičiui, kuris pasidalijo
savo ir kitų skaitytojų įspūdžiais.
„Iš visuomenei pristatytų knygų
suaugusiems penketuko geriausiai
vertinu L. Gutausko „Pravardes“.
Rašytojas – plačiai žinomas ir įvertintas. Daugiau kaip 400 puslapių
pasakojimuose išskiria devynis
portretus ir knygą skiria jaunystės
dienų bičiulio Antano Martinaičio
atminimui“, – sakė pedagogas.
Knygą išleido Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla.
„Savaitgaliais per Lietuvos radiją organizuojamų viktorinų metu
skatinama vertinti vieną ar kitą
kūrinį, knygą, – pasakojo jis. – Atkreipiau dėmesį, kad skaitytojams,
vertinant kūrinio turinį, svarbūs ir

VšĮ MO muziejaus nuotr.

pavadinimas, ir net viršelis.
Apysakas „Pravardėse“ sieja veikėjų nuopuolio ir prisikėlimo tema.
Sutelktos imponuojančios pravardės:
Lazorius, Marija Magdelena, Roza
Geležinė Kumelė, Herodas, Odisėjas, Gaudis, Pliatėrio senbernis.“
B. Dulevičius vardija: įspūdį
paliko liaudiška kūrinio aplinka,
kurioje ryškūs sakmių elementai.
Taip pat – socialinės aplinkos įvairovė, savitas žodynas, išskirtinės
patarlės, priežodžiai. Jo teigimu,
komizmas čia siejamas su personažo vidine tamsa. Užguitas žmogus
turi galimybę šviesėti.
„Pokario kovų dramatizmas,
gyvenimas iki išprotėjimo ryškiausiai matomas apysakoje „Keltas“.
Vienintelis galintis sujungti Upės
krantus yra keltas, nes tiltas seniai
susprogdintas. Skaitytojas supažindinamas su Upės žmonėmis.
Keltininkas talkina visiems, nežiūrėdamas ir neklausdamas nei vardo, nei
tautybės. Partizanai, liaudies gynėjai,
milicijos darbuotojai, valdžios atstovai kuria ištisas istorijas...“ – knygoje
„tebegyvena“ skaitytojas.
Nukelta į 8 p.

Išgarsėjo, bet premijos nepelnė
Į redakciją paskambinęs ukmergiškis pasakojo perskaitęs „Čia kelio pradžia“ išspausdintą straipsnį
apie mūsų kraštietį, Nobelio premijos laureatą Aroną Klugą.
Ten rašoma, kad neseniai anapilin iškeliavęs A. Klugas yra vienas
iš trijų Lietuvoje gimusių prestižinės premijos laureatų.
Tačiau mūsų skaitytojas tikino,
kad ši premija skirta ir dar vienam
lietuviui – Kaune gimusiam Valentinui Dikuliui.

Kas gi tai per asmenybė,
kuo ji nusipelniusi?
Valentinas Dikulis rusų cirko
artistas, jėgos žonglierius, tituluojamas vienu stipriausių žmonių

pasaulyje. Pagarsėjo neįtikėtinu
išgijimu po sulaužyto stuburo traumos, medicinos reabilitacijos centrų steigimu Rusijoje ir užsienyje.
Aptikti bent kokių nuorodų, kad
šis žmogus pelnė Nobelio premiją,
tikrai nepavyko, užtat buvo įdomu
sužinoti apie šio, dabar Maskvoje
gyvenančio, lietuvio gyvenimą.
V. Dikulis gimė 1948 m. Kaune.
Jo vaikystė buvo sudėtinga, jis
anksti neteko abiejų tėvų. Tėvas
buvo ukrainietis, kariškis, žuvo
atlikdamas tarnybą. Netrukus mirė
ir motina, tad vaikas augo Vilniaus
ir Kauno vaikų namuose. Anksti
susidomėjo cirku, mokėsi ekvilibristikos, akrobatikos.
Nukelta į 8 p.
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„Mano darbas visada buvo lydimas bendravimo su knyga, –
pasakoja jis. – Prieš daugelį metų
mano širdyje apsigyveno Justino
Marcinkevičiaus poezija. „Ukmergės žiniose“ esu rašęs apie mano
bičiulio Rakausko parašytas knygas.
Nepamirštamos dienos, kai lietuvių literatūrą dėsčiau Užupio
vidurinėje mokykloje. Septynių
susitikimų su auklėtiniais metu mokyklos klasėje ar seklyčioje ant stalo
turėjau pasidėjęs naują knygą...“
***
L. Gutauskas – ne tik poetas,
prozininkas, bet ir dailininkas –
tapytojas. 1938 m. lapkričio 6 d.
gimė Kaune, bet, ištrėmus tėvą, vaikystėje augo Vepriuose, Ukmergės
rajone, globojamas senelės. Mokėsi
Veprių septynmetėje, vėliau – Kauno vidurinėje mokyklose.
L. Gutausko kūriniuose randame
Ukmergės krašto vaizdų. Dailininkas yra nupiešęs piešinį „Ubagas
prie Veprių Cedrono“. Dalis romano
„Vilko dantų karoliai“ veiksmo
vyksta Vepriuose, kur rašytojas,
būdamas vaikas, leisdavo vasaras.
Veprių apylinkės vietovardžių gausu ir romane „Šešėliai“.
1965 m. L. Gutauskas baigė
scenografiją Valstybiniame dailės
institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 1991–1993 m. šioje akademijoje dėstė tapybą. Nuo 1960 m.
dalyvauja dailės parodose Lietuvoje
ir užsienyje, rengia autorines parodas. Lietuvos dailininkų sąjungos
narys, grupės „24“ narys. Iliustruoja
savo ir kitų autorių knygas.
Jo kūryba įtraukta į įvairius almanachus, rinkinius, antologijas. Romanų, poezijos išversta į vokiečių,

„...dulkėtas vieškelis iš Veprių į seną sentikių kaimą...“
lenkų, švedų, anglų, rusų kalbas.
Pagal romaną „Vilko dantų karoliai“
1997 m. pastatytas meninis filmas
(režisierius Algimantas Puipa).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
2014 m. už trumposios prozos
knygą „Fragmentai“ L. Gutauskui
skirta Ukmergės rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė Vlado
Šlaito premija. Knygoje daug
dėmesio skiriama Vepriams. Tarp
kitų apdovanojimų – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės meno
premija, Nacionalinė kultūros ir
meno premija, Žemaitės premija,
Jono Aisčio literatūrinė premija...
***
Apie kūrėjo sąsajas su Ukmergės
kraštu kalbama ir kraštietės literatės
Leonoros Stimburytės-Jankeliūnienės pernai išleistoje knygoje „Prie
geležingojo upokšnio“ apie Veprių
seniūnijoje esantį Pageležių kaimą.
Pats rašytojas yra sakęs: „Žemė:
siauras smėlio ruoželis – Baltijos
krantas, Nidos kopos; Gudų giria,
šilų takai, Ūlos skardžiai, pamerkių
pievos; Šventosios sėkliai, salos;
Kryžiaus kelias (Vepriuose, Aukštaitijoj ir Žemaičių Kalvarijoj);
dulkėtas vieškelis iš Veprių į seną
sentikių kaimą kitapus Šventosios;
takeliai per žydinčius rugius; upių,
upelių, ežerų pakrantės, gilužės ir
šniokščiančios rėvos; Kauno Žaliakalnio kiemai ir gatvelės; Vilnia
ir Vilniaus senamiestis. Įkvėpimo
žemė, kurią pakasus ištrykšta
kraujas, vanduo kaip kraujas – jį
geria eilėraščių šaknys. Įkvėpimo
žemėj sunkiai atskirsi žaras nuo
kraujuojančių girių, nes krauju čia
lyta dažniau nei lietaus lašais.“

Mirė kraštietis buvęs Seimo
narys M. Visakavičius

Eidamas 76-uosius mirė agronomas, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, VI Seimo narys
Marijonas Visakavičius.
M. Visakavičius gimė 1944
m. sausio 17 d. Ukmergės rajono
Lokėnų kaime. 1960 m. įstojo į
Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumą.
1966–1969 metais dirbo „Obelių“ kolūkyje, Ukmergės linų
fabrike, Leonpolio tarybiniame
ūkyje. 1970–1990 m. – Jonavos gamybiniame susivienijime
„Azotas“.
1975–1979 m. dirbo Jonavos
rajono „Neries“ kolūkyje staty-

bininku. 1989 m. buvo išrinktas
TSRS liaudies deputatu.
1990 m. išrinktas Lietuvos laisvųjų profsąjungų konfederacijos
pirmininku. 1992–1996 m. – Seimo
narys, išrinktas Ukmergės rinkimų
apygardoje.
Dirbo Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitete. 1967–1989
m. buvo TSKP narys. Nuo 1990
m. priklausė Lietuvos demokratinei darbo partijai. Buvo Lietuvos
ateities forumo koalicijos tarybos
narys, bendradarbiavo su Lietuvos
žemdirbių sąjunga.
Velionis palaidotas Ukmergės r.
Lokėnų k. kapinėse.

Kviečia valstybės
gimtadienį švęsti drauge
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia
kūrybingai ir prasmingai minėti
Valstybės atkūrimo dieną ir prisijungti prie akcijos „Vasario 16-ąją
švęsk linksmai ir išradingai“.
Iniciatyvos tikslas – linksmai
ir išradingai pasveikinti savo
šalį gimtadienio proga, o savo
sumanymais pasidalyti su visais.
Iniciatyvas, kaip originaliai
pasveikinti Lietuvą, galima registruoti oficialioje svetainėje

2019 m. vasario 8 d.

www.lrp.lt/vasario16 iki vasario
20 dienos.
Linksmiausių ir išradingiausių
sumanymų autorius valstybės
vadovė pakvies į prezidentūrą,
kur iškilmingoje ceremonijoje bus
pasidalyta pačiomis ryškiausiomis ir nuoširdžiausiomis Vasario
16-osios šventės akimirkomis.
Už originalumą, pilietiškumą,
gebėjimą sutelkti ir meilės Lietuvai puoselėjimą šalies vadovė
įteiks nepriklausomos Lietuvos
ir jos žmonių simbolį – valstybės
trispalvę.
Šalies vadovės inicijuota akcija
vyksta septintą kartą. Per šešis
akcijos „Vasario 16-ąją švęsk
linksmai ir išradingai“ metus iš
viso paskelbta 3,5 tūkst. idėjų,
apdovanota per 130 originalių
iniciatyvų.

***
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Kultūros ministerija,
Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija, Nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka rinkti labiausiai
patikusias lietuvių autorių knygas
kviečia nuo 2005 m. Keturioliktą
kartą vykstanti akcija skatina domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra,
populiarinti skaitymą. Be tradicinių
vaikų, paauglių, knygų suaugusiesiems ir poezijos knygų penketukų,
šįkart atsirado nauja – publicistikos
ir dokumentikos – kategorija.
Publicistikos ir dokumentikos
knygų penketukas: Rūtos Oginskaitės „Gib a kuk: pokalbiai Olgos
ir Grigorijaus Kanovičių namuose“;
Sigito Parulskio „Amžinybė manęs
nejaudina“; Giedros Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojimas: esė apie
rašytojus ir žmones“; Aurimo Švedo
ir Irenos Veisaitės „Gyvenimas turė-

tų būti skaidrus“; Tomo Venclovos
„Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey“ (iš anglų
kalbos vertė Laimantas Jonušys).
Knygų suaugusiesiems penketukas: Lauros Sintijos Černiauskaitės „Šulinys“; Gabijos Grušaitės
„Stasys Šaltoka: vieneri metai“;
Leonardo Gutausko „Pravardės“;
Herkaus Kunčio „Lietuviškos
apybraižos“; Antano Šileikos „Basakojis bingo pranešėjas“ (iš anglų
kalbos vertė Vitalijus Šarkovas).
Poezijos knygų penketukas:
Gretos Ambrazaitės „Trapūs daiktai“; Gintaro Bleizgio „Xeranthemum“; Mariaus Buroko „Švaraus
buvimo“; Tomo Petrulio „Triukšmo gyvatė“; Kornelijaus Platelio
„Įtrūkusios mėnesienos“.
Knygų vaikams penketukas: Daiva Čepauskaitė, dailininkė Ieva Babilaitė – „Baisiai gražūs eilėraščiai“;
Marius Marcinkevičius, dailininkė

Aušra Kiudulaitė – „Draugystė ant
straublio galo“; Violeta Palčinskaitė,
dailininkė Irena Daukšaitė – „Eilėraščiai iš namų“; Neringa Vaitkutė,
dailininkė Monika Mitkutė – „Klampynių kronikos“; Jurga Vilė, dailininkė Lina Itagaki – „Sibiro haiku“.
Knygų paaugliams trejetukas:
Ilonos Ežerinytės „Verksnių klubas“; Aidas Jurašius, dailininkė
Inga Navickaitė – „Pypas ir jo
nutikimai“; Justinas Žilinskas,
dailininkas Gediminas Skyrius –
„Kaukas Gugis ir kerų karas“.
Už labiausiai patikusią knygą
visose kategorijose galima balsuoti
iki vasario 17 d. interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.
skaitymometai.lt ir www.lrt.lt, el.
paštu metuknyga@lrt.lt. Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų
autoriai tradiciškai bus apdovanoti
šį mėnesį Vilniaus knygų mugėje.
Parengė Vaidotė Šantarienė

Žemaitkiemio šviesuoliai – broliai Gibavičiai

Atkelta iš 7 p.

Jis ne tik domėjosi senovės
prūsų religija (pr. drovis reiškia
„tikėjimas“), bet ir drauge su kitais
iš anglų kalbos išvertė svarbų „Romuvai“ veikalą – lietuvių kilmės
religijotyrininko Maiklo Jorko
knygą „Pagoniškoji teologija“.
Taip pat išleido knygą apie keltų druidų praktikuotus pratimus,
įvairia veikla prisidėjo prie to, kad
būtų plėtojamas atgimstantis baltų
tikėjimas, kad jis įgautų gilesnį ir
aktualesni pavidalą.
Paskutinioji darbovietė – Žemės
ūkio ministerija – išleido Vilių į pensiją, bet po to suaktyvėjo jo veikla
siekiant darnos tarp žmogaus ir gamtos. Tam nemažai pasitarnavo ir jo
dalyvavimas meniniuose projektuose.
Broliai Gibavičiai vaikystėje
patyrė labai skaudžių, dramatiškų
išgyvenimų.
1941m. birželio 14 d. visa šeima
buvo ištremta, o tėvas atskirtas ir
sušaudytas Rešiotų lageriuose.
V. Gibavičiui iškeliavus amžinybėn 2011 metų rudenį jo bičiuliai
nekrologe rašo: „Nedaugeliui teko
patirti tiek kančių ir išbandymų
kaip Viliui, Sibiro tremtiniui nuo
penkerių metukų. Jį su motina ir
dar jaunesniu broliuku stalinistinė
diktatūra nubloškė į Altajaus kraštą
1941 metų birželio mėnesį, o po

metų – į pačią baisiausią tremtį,
į Lenos upės žiotyse stūksančią
ledinę Trofimovsko salą.
Iš jos po karo slapčia jis paspruks,
pervažiuos visą sovietinę imperiją,
kol sugrįš į gimtąjį Žemaitkiemį
Ukmergės rajone. Čia slapstydamasis
pas giminaičius ne tik baigs vidurinę
mokyklą, bet ir įgis aukštąjį išsilavinimą – taps diplomuotu biofiziku.
Darbuodamasis žinomo mokslininko
Jono Gikio grupėje jis tyrė Lietuvos
žemės energetinius laukus ir jų įtaką
žmonėms bei gyviems organizmams.
Apie tremtį, apie klaikią Trofimovsko būtį žiemos mėnesiais
Vilius mums pasakodavo su šypsena, kaip apie gražiausius vaikystės
metus. Tarp kitko, kokia buvo ta jo
vaikystės laimė, galima įsivaizduoti
apsilankius Rumšiškėse, kur jo iniciatyva bei pastangomis užpoliarės
tremtiniai pastatė jurtą, kurioje tada
gyventa spiginant 40 laipsnių šalčiui.
Kartėlis jo balse pasigirsdavo
tik vėliau, kai Lietuvoje jau buvo
atkurta nepriklausomybė, kai daug
metų jam ir broliui nepavykdavo
atgauti tėvų žemės. Tėvo, kuris
buvo sovietų atskirtas nuo šeimos
ir sušaudytas. Vienintelė jo kaltė,
kad buvo išsilavinęs žmogus, tad
jam kaimo bendruomenė patikėjo
seniūno pareigas“.
Vidas Kazimieras Gibavičius gimė

1940 m. sausio 16 d. Su broliu Viliumi
užaugo ant Laptevų jūros kranto.
1953 m. baigęs aštuonmetę
mokyklą grįžo į Lietuvą, kur
sunkiai, bet tęsė mokslus Vilniaus
pedagoginiame institute, o paskui
nuo antro kurso perėjo į Vilniaus
dailės institutą, kurį baigė 1966 m.
Nuo tada daug metų dirbo dizaineriu Dailės kombinate, sukūrė daugybę atminimo ženklų kapinėse Jakutijoje, Trofimovske, Bykov Myse,
memorialinį kompleksą „Trėmimai“,
vieną garsiausių grafikos darbų „Per
Dievo malonę Mindaugas Lietuvos
Karalius“. Daug savo laiko ir energijos skyrė tremtiniams, jų įamžinimui:
dalyvavo pirmoje ekspedicijoje 1989
m. į trėmimo vietas, statė kryžius,
koplytstulpius, alkas. Daug pastangų
dėjo, kad Rumšiškėse atsirastų tremtinių žeminė, ir ji atsirado...
1996 m. kartu su Žemaitkiemio
bendruomene kūrė Žemaitkiemio
miestelio herbą. 2003 m. herbinė
vėliava buvo pašventinta. Ši vėliava
naudojama iki 2017 m., kol Prezidentės dekretu buvo patvirtintas
Žemaitkiemio herbas, kurio idėja
liko, tačiau simboliai pasikeitė.
Šiuo metu Vidas Kazimieras
Gibavičius gyvena Vilniuje, tačiau
dažnai grįžta į savo tėvų statytus namus, domisi Žemaitkiemio reikalais.
Parengė Vilma Nemunaitienė

Išgarsėjo, bet premijos nepelnė
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1962 m. per cirko pasirodymą
Kauno sporto halėje penkiolikmetis
V. Dikulis, atlikdamas oro gimnastikos numerį, trūkus lynui nukrito
iš 13 m aukščio, susilaužė stuburą,
patyrė kitus daugybinius lūžius.
Savaitę išbuvęs komoje, išgirdo
medikų išvadą: „Niekada nevaikščios, sėdės invalido vežimėlyje“. Iš
ligoninės šešiolikmetį išrašė kaip
pirmos grupės invalidą, gebantį
judėti tik su vežimėliu.
Dėl neįtikėtinų valios pastangų ir
septynerius metus trukusių intensyvių treniruočių V. Dikulis atsistojo,
o dar po dvejų metų vaikščiojo taip
pat gerai kaip ir prieš traumą.
1970 m. grįžo į cirką, tapo sunkumų žonglieriumi, vėliau įkūrė
medicinos reabilitacijos centrą.
Tūkstančius beviltiškų ligonių jo
gydymo metodika pastatė ant kojų.
Šiuo metu vyras gyvena ištaigingame name prestižiniame
Maskvos rajone.

V. Dikulis dirbo žymiuose Maskvos cirkuose. Jis žongliravo
patrankos sviediniais, sveriančiais
po 45 kg, mėtė į viršų, pagaudamas
juos ant sprando. Po to ėmė svaidyti į orą 80 kg svarsčius.
Kiti triukai: ant savo kūno laikė
toną svorio su dviem štangomis
ir šešiais žmonėmis; ant krūtinės
įtaisyto priekalo stiprūs vyrai mušė
kalvio kūjais; nešė maniežo ratu
arklį; stadione laikė lynais prikabintus du lengvuosius automobilius,
startuojančius į priešingas puses; ant
pečių laikė pakeltą 1 570 kg svorio
rėmą su automobiliu „Volga“ ir kt.
1978 m. SSRS Sveikatos apsaugos
ministerija oficialiai leido V. Dikuliui
naudoti savo gydymo metodiką.
1989 m. sausio 1 d. duris atvėrė
Visasąjunginis medicinos reabilitacijos centras ligoniams su stuburo
smegenų pažeidimais ir vaikų cerebrinio paralyžiaus pasekmėmis.
Jo direktoriumi SSRS Vyriausybė
paskyrė V. Dikulį.

Šiuo metu keli tokie V. Dikulio
centrai veikia Rusijos miestuose, JAV,
Japonijoje, Italijoje. Jis pats reguliariai
vyksta į šias įstaigas, kur konsultuoja
ligonius, moko medicinos personalą,
kontroliuoja ūkinę veiklą.
1988 m. jam suteiktas Rusijos
TFSR nusipelniusio artisto vardas,
kiti apdovanojimai, buvo SSRS
Aukščiausios Tarybos deputatu.
1991–1993 m. vedė Rusijos centrinėje televizijoje laidas apie pagalbą
ligoniams su stuburo traumomis.
Ši metodika įamžinta daugybėje
dokumentinių ir mokslinių filmų.
V. Dikuliui priskiriami „daktaro“,
„akademiko“ vardai, „disertacijos“
skirtinguose šaltiniuose, forumuose
vertinami nevienareikšmiškai.
V. Dikulis yra pelnęs ordiną „Nugalėję likimą“, jis – unikalių stiprinamųjų metodikų autorius, 2015
metais Didžiojoje Britanijoje jam
įteiktas apdovanojimas už geriausią
nugaros smegenų traumas patyrusių
ligonių reabilitacijos metodiką.

