Ekskursija po Panevėžio miestą
Panevėžys įsikūręs Aukštaitijos viduryje, pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Rygos. Vardą miestui lėmė
per miestą tekanti Nevėžio upė. Panevėžys, apskrities ir vyskupijos centras, vadinamas žaliu ir
švariu miestu. Tad siūlome pasivaikščioti pėstiems ir susipažinti.
Pradėkite nuo Laisvės aikštės, vasarą paipuošiančios žydinčiais gėlynais ir fontanais.
Penktadieniais, į pavakarę, čia dažniausiai groja dūdų orkestras. Žiemą galima pasižvalgyti į
parduotuvių vitrinas, papietauti kavinėse. Aikštėje stovi Juozo Miltinio dramos teatras, pelnęs
miestui legendinę šlovę.
Šalia teatro – Senvagė. Jos panoramos fone puikuojasi granitinis paminklas Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Aleksandrui. Upės srovės aplenktoje vagoje įrengtas gražus
tvenkinys, nutiesti takai ir pastatyti tilteliai, originalios skulptūros. Tai – miestiečių pramogų ir
pasivaikščiojimo vieta. Pro medžių viršūnes, kitoje upės pusėje, į dangų kyla Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios raudonų plytų bokštai.
Senvagėje įspaustas dar vienas istorijos pėdsakas. Tarpukariu Panevėžys, garsėjęs kaip malūnų
miestas, čia turi išlikusį 1848 m. statytą malūną, dabar rekonstruotą į prabangų viešbutį
„Romantic“.
Iš Senvagės laipteliais pakilkite į Kranto gatvę. 21-uoju numeriu pažymėtas seniausias miesto
pastatas, statytas 1614 m. XVII – XVIII a. jame veikė Upytės pavieto žemės ir pilies teismo
archyvas.
Respublikos gatvėje, jaukiame kiemelyje, įsikūręs Lėlių vežimo teatras. Čia savo laisvalaikį noriai
leidžia vaikai. Teatre galima užsisakyti valandą trunkančią ekskursiją ar spektaklį ir susipažinti su
lėlių valdymo principais, apžiūrėti įspūdingas lėles, išgirsti įdomią teatro istoriją. Lėlių teatras turi ir
„Pasakų traukinuką“, kuris vaikus gali pavėžinti po Laisvės aikštę ar Senvagę.
1905 m. J. Masiulis įkūrė pirmąjį mūsų mieste knygyną, veikiantį ir dabar. Knygynas tikrai
europietiškas, yra knygų įvairiomis kalbomis. Gal ir Jūs įsigysite atviruką ar įdomią knygą. Priešais
knygyną – Fotografijos galerija.
Kraštotyros muziejus saugo baltų genties atmintį. Surinkta puiki drugelių ir vabzdžių kolekcija,
dažnai rengiamos įvairios parodos. Kasmet į Panevėžį, į tarptautinius keramikos simpoziumus,
suvažiuoja menininkai iš įvairių šalių. Jų kūriniai eksponuojami Dailės galerijoje.
Respublikos gatvėje galite pasėdėti jaukiose kavinėse, po to ekskursiją pratęsti Nepriklausomybės
aikštėje. Į katalikų pamaldas varpais kviečia Švč. Trejybės bažnyčia. Sodų gatvė nuves iki Kristaus
Karaliaus katedros.
Jei dar nepavargote, susiraskite Juozo Miltinio palikimo studijų centrą. Jame saugoma didžiulė
garsiojo režisieriaus biblioteka, repeticijų įrašai.
Menininkas Sigitas Stankūnas savo namuose, Ramygalos gatvėje, atidarė „Menų namus“. Čia
galima paklausyti muzikos ar įsigyti meno kūrinį.
J. Biliūno gatvėje įsikūrė (buvusioje aviacijos bazės teritorijoje) meninio stiklo studija „Glasremis“,
kurianti puikius spalvoto stiklo dirbinius. Tik čia apsilankius galima pamatyti, kaip bespalvė stiklo
masė tampa fantastišku kūriniu. O draugiški darbuotojai atsakys į visus jums iškilusius klausimus

apie stiklo magiją. Ir čia pat galėsite įsigyti jūsų akį patraukusį stiklo gaminį. Netoliese, toje pačioje
gatvėje, veikia šaudykla „Baltasis kurtas“.
Aukštaitijos siaurasis geležinkelis siūlo užsakomąsias keliones siauruku su teatralizuotu traukinio
apiplėšimu, kaimišku turgumi ar kapelos pasirodymu. Tai puikus būdas atsipalaiduoti, įdomiai
praleisti laisvalaikį. Įvairioms progoms galima užsisakyti vienintelius Lietuvoje siauruko vagonusrestoranus ir netradiciškai paminėti šventes ir jubiliejus.
Prekybos ir pramogų centre „Babilonas“ yra galimybė papietauti, įsigyti suvenyrų, pažaisti
boulingą. Centras yra patogioje vietoje, netoli nuo „Via Baltica“ automagistralės. Vakarą planuokite
praleisti pramogų centre „VIP Martini club“ arba viešbučio „Romantic“ naktiniame klube
„Rendezvous“, sveikatingumo ir sporto klube „Romantic Gym“.
Štai ir viskas. Tikimės, kad nepavargote ir įdomiai praleidote laiką.

