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Kelionė po šimtamečio siauruko istoriją
Atkurtos Lietuvos šimtmetis – puikus laikas prisiminti šalies istoriją, paveldą, tradicijas.
Šiais metais Mokytojų diena paminėta netradiciškai.
Atkurtos Lietuvos šimtmetis puikus laikas prisiminti
šalies istoriją, paveldą, tradicijas. Nuspręsta, kad šią
dieną mokytojai ir mokiniai išvyksta į bendrą ekskursiją.
Buvo aplankytas vienas įdomiausių Anykščius
garsinančių turizmo objektų – Siauruko muziejus. Taigi
trumpai, kur mes buvom ir ką matėm.

Taip pat stotyje eksponuojami įvairūs siauruko riedmenų
pavyzdžiai: prekinis dengtas vagonas, platforma, cisterna,
dengtas vagonas (ledainė),
įvairios ryšio bei
signalizavimo priemonės.
Visi norintieji gavo „kompostiriumi“ pažymėtą
muziejaus lankstinuką, kuriame parašyta dienos data.
Siaurukas mena ir liūdnus laikus - lietuvių tremties
išgyvenimus. Apie tai pasakoja gyvulių vagono
ekspozicija.
Ilgiau
stabtelėjome
linksmesniame
kampelyje, kur yra stoties maketas su veikiančiu
garvežiu.
Stotyje aplankėme laukiamąją salę bei tarpukario
Lietuvos stoties viršininko kabinetą. Viršininko kabinetas
mena Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį. Vytis –
valstybės simbolis matomas istorinėje vėliavoje,
viršininko kepurėje ir ant sieninio laikrodžio. Yra ir
daugiau istorinės tautinės atributikos. Šiame kabinete
mokytoja Romualda „suraitė“ padėką ir palinkėjimą
muziejaus darbuotojams.

Muziejus įsikūręs geležinkelio šimtametės Anykščių
geležinkelio stoties komplekse. Dabar siaurukas–
kultūros, turizmo objektas, tačiau nuo XIX a. pabaigos
mažasis traukinys gabeno keleivius, krovinius, tarnavo
pramonėje. Muziejus supažindina su šios, kadaise
svarbios geležinkelio linijos, istorija. Naujame paviljone
eksponuojamas garvežys „Kukuška“, pagamintas 1949
m. „Škodos“ gamykloje. Garvežį muziejui 2002 m.
padovanojo verslininkas Jozef Fiedorovicz. Iš
Švenčionėlių į Anykščius vilkiku buvo atgabentas šis
bene patraukliausias muziejaus eksponatas.

Su muziejaus ekspozicija supažindino muziejininkas
ir legendinis stoties viršininkas Raimondas Guobis.
Visi
norintys
turėjo
galimybę
išbandyti
pasivažinėjimą rankine drezina ir triračiu ant bėgių.
Ekskursijos dalyvius nustebino netikėta staigmena –
pramoginė kelionė šilumvežiu iki Menų inkubatoriaus,
pasižvalgant po Anykščių apylinkes. Ekskursantus
maloniai sutiko ir lydėjo VšĮ “Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis” vadybininkas Saulius Rasalas.
Ekskursija po Siauruko muziejų buvo labai
nuotaikinga ir įdomi.

Dėkojame gerbiamiems Raimondui Guobiui, Sauliui Rasalui bei Siauruko muziejaus ir
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ personalui už šiltą priėmimą ir nuostabią edukacinę
pramoginę programą kelionėje po šimtamečio Siauruko istoriją.

