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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.
Gintautas Kazakevičus, T 14

Keliavome partizanų kovų takais

Spalio 15 d. keliavome turistiniu-pažintiniu maršrutu
Anykščių rajone, Šimonių girioje. Tai pirmas mūsų šalyje
maršrutas, vedantis per buvusias Lietuvos laisvės gynėjų
vadavietes ir slėptuves. Gindami mūsų visų laisvę šiame
rajone žuvo daugiau kaip 700 partizanų. Šis laisvės kovas
menantis maršrutas pavadintas „Algimanto apygardos
partizanų kovų takais“. Jo ilgis - 12 su puse kilometro.
Maršruto pradžia - vietovė, esanti netoli nuo kelio UtenaPanevėžys prie Priegodo ežero Svėdasų girininkijoje. Nors
gūdi Šimonių giria gana klaidi, keliaujantieji partizanų takais
tikrai nepasiklysta. Yra įrengtos nuorodos, o prie kiekvieno
lankytino objekto pastatyti informaciniai stendai.
Su partizanų kovos ir slapstymosi vietomis
supažindino vienas turistinio-pažintinio maršruto kūrėjų
Anykščių savivaldybės vyr. specialistas ir istorikas Gintaras
Vaičiūnas. Istorikas pasakojo, kad partizaninio judėjimo
Anykščių rajone pradininkas buvo garsaus rašytojo, kunigo
Juozo Tumo-Vaižganto sesers anūkas Albertas Nakutis,
slapyvardžiu Viesulas. Partizanauti tada ėjo jauni,
šaukiamojo amžiaus vyrai. Jie pasirinko tokį kelią, kad
nereikėtų priverstinai tarnauti sovietinėje armijoje ir kovojo
su okupacija. Lietuvos partizanų ir juos persekiojančių
ginkluotų okupantų jėgos buvo nelygios, tačiau paskutiniai
partizanai Šimonių girioje išžudyti tik po devynerių metų nuo
partizaninės kovos pradžios - 1953-iaisiais. Istoriniai
duomenys byloja, kad visoje Lietuvoje buvo išžudyta
daugiau kaip 20 tūkstančių partizanų, Anykščių rajone - per
700.
Didelį įspūdį paliko Algimanto apygardos Algirdo
kuopos Margio būrio Žaibo skyriaus slėptuvė-bunkeris. G.
Vaičiūnas papasakojo, kad iš visų Šimonių girioje ir jos
apylinkėse įrengtų slėptuvių ši išsiskyrė ypač ilgu – 44–45
metrų – atsarginiu išėjimu. Slėptuvė buvo sunaikinta 1949 m.
lapkričio 2 d. karinės operacijos metu. Slėptuvėje buvę 6
partizanai nepasidavė ir žuvo kovodami.

Kelionės pabaigoje sustojome pasigrožėti įspūdingomis
Šventosios upės kilpomis ir atodanga prie Mikierių.
Įdomus istoriko Gintaro Vaičiūno pasakojimas padėjo
daugiau sužinoti apie partizaninį judėjimą ir laisvės kovas,
suprasti, kokia didelė mūsų laisvės kaina.
Mokinius pažintiniu maršrutu lydėjo šio renginio
organizatorė mokytoja ir kultūrinės – pažintinės veiklos būrelio
vadovė Zita Arlauskienė bei mokytojos Rima Nikiforavičienė ir
Dijana Černiauskienė.

