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Vaikystės svajonės
Svajonės atvedė mane
Ten, kur srauni Siesartis teka,
Kur liko pėdos smėlyje 
Vaikystėje praminto tako.
Norėčiau dar sugrįžt tenai:
Kur rasos žvilga saulei tekant,
Kur tėviškės plačiuos laukuos
Dirvonuose čiobreliai kvepia.
Nerūksta gryčių kaminai.
Nejaučiu kaime dūmų kvapo.
Tik ošia liepos prie namų,
Kleve dar gandro lizdas matos.
Žvyruotą vieškelį pro kaimą 
Aukšta žolė beveik jau slepia.
O, Dieve, aš tavęs prašau:
„Padėk surast vaikystės taką.“

Norėčiau
Norėčiau dar prabėgt rasotom 
kaimo pievom.
Vosilkų ir ramunių puokštę 
prisiskinti parugėj.
Atmintyje paliko visa tai lyg 
koks miražas,
Kaip tamsią naktį krintanti 
žvaigždė.
Tenai paliko smėlio pilys 
pastatytos
Su vartais ir sargybiniais šalia
Ir karalaitė bokšte uždaryta,
Kalbėti su sargybiniais jai nevalia.
Norėčiau dar įbristi į Mokios upelį,
Smėlėtas kojas nusiplaut jame,
Pasiklausyti, kaip upelis šneka,
Sruvendamas pro akmenis šalia.
Teliko tik prisiminimai iš 
vaikystės.
Kai vaikai viso kaimo 
žaidėm smėlyje.
Neliko tų pilių iš smėlio pastatytų.
Neliko vaikiškų pėdų, 
įspaustų smėlyje.

Po Lietuvą – dvasingumo keliais

Ukmergės onkologinių ligonių 
asociacijos ,,Uola“ nariai dalyvavo 

dvasingumo kelionėje po Lietuvą.
Asociacijos „Uola“ valdybos 

pirmininkė Aldutė Piestinienė 
pasakojo, kad rugpjūčio 26 d. Klai-

pėdoje organizacijos nariai aplankė 
Šv. Pranciškaus onkologijos centrą. 
Tai – centras, kuris rūpinasi vėžiu 
sergančiųjų ir jų artimųjų dvasine 
stiprybe, suteikia jiems užuovėją ir 
tikras uostas vėžio audros blaško-
miems žmonėms. 

Sutrikusiems, sunkaus gydymo 
išsekintiems ligoniams, išsigandu-
siems namiškiams, gimdytojų ne-
tekusiems vaikams šis centras yra 
tapęs išsigelbėjimo ratu ir dvasios 
ramybės namais. Dvasinę pagalbą 
teikia Šv. Pranciškaus onkologijos 
centro dvasiniai asistentai kunigai 
broliai Astijus, Benediktas, Leo-
nardas. 

„Su mumis bendravo brolis As-
tijus. Tai – žmogus, iš kurio širdies 
trykšta begalinis dvasingumas, 
gerumas, paprastumas, supratingu-
mas. Nuo jo žodžių iš širdies į širdį 
ne vienas braukė ašarą. Onkologi-
jos centro vadovė Aldona Kerpytė 
pasakojo, kaip padeda atsigauti po 
gydymo. Kaip bendraujant, įsitrau-
kiant į įvairias veiklas, sveikstama 
greičiau“, – prisiminimais dalijosi 
A. Piestinienė.

Klaipėdos delfinariume aso-
ciacijos nariai gėrėjosi delfinų 
pasirodymu.

Rugsėjo 24 d. dvasingumo keliai 

vedė į Jonų sostinę Jonavą. Ten 
aplankė kraštotyros muziejų, susi-
pažino su miesto istorija, gėrėjosi 
didikų Kosakovskių statyta Šv. Jo-
kūbo bažnyčia, pasigrožėjo miestu. 

Jonavoje ukmergiškiai dalyva-
vo netradicinėje edukacijoje apie 
vynuogių auginimą, vyno gamybą. 
Programą vedė sodybos „Vilkolė“ 
šeimininkė Olia. 

„Įsimintina buvo kelionė į Ruklą 
pas egzorcistą kapelioną Arnoldą 
Valkauską. Po šv. Mišių dar ilgai 
bendravom su kapelionu, kalbėjo-
mės įvairiais klausimais“, – pasa-
kojo organizacijos vadovė.

Šios kelionės organizuotos įgy-
vendinant projektą ,,Kartu sveikti 
lengviau“, kuriam finansavimą 
skyrė Ukmergės rajono savival-
dybė. 

Už tai, kad jų metu nepraalko, 
organizacijos nariai dėkoja versli-
ninkui Vitalijui Želniui, ūkininkei 
Audronei Kazlauskienei, restora-
nui „Big Stone“ ir jo direktoriaus 
pavaduotojai Irenai Sarapinaitei.

UŽ inf.

Organizacijos „Uola“ nariai aplankė Šv. Pranciškaus onkologijos centrą Klaipėdoje.

Parkas liudija apie rezistencinę kovą

Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų parkas, įkurtas monsin-
joro Alfonso Svarinsko rūpesčiu, 
yra skirtas lietuvių rezistencijos 
įamžinimui. Ukmergės krašto-
tyros muziejaus istorikui Vladui 
Kovarskui, tyrinėjančiam gink-
luoto pasipriešinimo laikotarpį 
Ukmergėje, teko bendrauti su 
parko įkūrėju, o vėliau prisidėti 
prie jo idėjų tęstinumo. O susi-
domėjimas rezistencija neatsie-
jamas nuo šeimos istorijos.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

V. Kovarskas Ukmergės kraš-
totyros muziejuje dirba nuo 2014-
ųjų. Tačiau tiek rezistencinėmis 
kovomis, tiek Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų parku ir jame 
įrengiamais atminimo ženklais 
domėjosi dar gerokai iki tol. „Mon-
sinjoras A. Svarinskas tada dar 
buvo gyvas. Jis daug kalbėdavo 
apie parką, – prisimena V. Ko-
varskas. – Parkas yra monsinjoro 
A. Svarinsko idėjos pagerbti visus 

kovotojus už Lietuvos laisvę įgy-
vendinimas. Šią mintį jis pradėjo 
puoselėti dar sėdėdamas kalėjime.“ 
Pasak muziejininko, apie kalėji-
mą monsinjoras kalbėdavo labai 
nedaug, nemėgo. „Buvo kuklus 
žmogus, nors daug kas manė, kad 
jis išdidus.“

Vienas iš monsinjoro norų buvo 
įrengti memorialą sušaudytiems 
nepriklausomos Lietuvos minis-
trams. „Tai buvo jo svajonė“, – 
sako V. Kovarskas. Deja, ji buvo 
įgyvendinta tik po A. Svarinsko 
mirties. 

Draugija ir darbo grupė
Įrengti memorialą iniciatyvos 

ėmėsi 2016-aisiais susikūrusi 
„Monsinjoro A. Svarinsko atmi-
nimo draugija“. Sušaudytiems 
ministrams pastatyta 18 atminimo 
ženklų: 17 kryžių ir vienas pamink-
las su Dovydo žvaigžde.

Memorialui parinkta vieta – 
tvenkinio pakrantė. Iki tol ji buvo 
nuošali, nelabai lankoma, kiek 
apleista, nors ten jau stovėjo atmi-
nimo ženklų. Pastačius memorialą, 
pakrantė prižiūrima, tvarkoma, 
todėl ir labiau lankoma. 

„Tęsiant monsinjoro darbus, aš 
norėčiau, kad būtų pagerbti ir tie 
ministrai, kurie žuvo kitomis aplin-
kybėmis – mirė nuo sumušimų per 
tardymus ar kalėdami lageriuose, 
neva sava mirtimi, bet iš tiesų – nuo 
nepakeliamų sąlygų. Mano skai-
čiavimu, tokių yra penki“, – sako 
V. Kovarskas. Istoriko manymu, 
žuvusieji dėl patirtų sunkumų taip 
pat turi būti paminėti, nes kitaip 
tarsi pripažįstame sovietų valdžios 
legitimumą. 

Aukščiau minėta draugija tuo 
pačiu metu ėmėsi dar vienos ini-
ciatyvos – parengti knygą apie 
Didžiosios Kovos apygardos parti-
zanų parką, pavadinimu „Kovų už 
laisvę keliu į amžinybę“. Ji išleista 

2018 m. Daugelį knygos straipsnių 
parengė profesorė Ona Voverienė ir 
daktarė Aušra Jurevičiūtė. Istorikas 
atkreipia dėmesį, kad kai kurių 
atminimo ženklų knygoje nėra – 
pastatytų po jos išleidimo. 

Abiem iniciatyvoms įgyven-
dinti buvo sudaryta darbo grupė, 
kurioje dalyvavo ir V. Kovarskas. 
Istorikui teko prisidėti prie knygos 
medžiagos surinkimo, papildant ją 
Ukmergės kraštotyros muziejaus 
turimais duomenimis. Pasak jo, 
ši darbo grupė rinkdavosi gana 
dažnai, o muziejus joje dalyvavo 
aktyviai.  Parke pastatyti atminimo 
ženklai yra muziejaus turtas, nes 
per muziejų vyko fi nansavimas. 

Patį parką, muziejininko duo-
menimis, prižiūri miškininkai bei 
seniūnija. 

Per asmeninę patirtį
Pasidomėjus, kodėl būtent re-

zistencinės kovos yra V. Kovarsko 
tema, muziejininkas papasakoja, 
kad tai susiję su jo šeimos istorija. 
„Ši tema buvo šeimoje ir niekur 
nedingo. Mano mama buvo politinė 
kalinė – šešerius metus sėdėjo kalė-
jime kaip neginkluoto pasipriešini-
mo dalyvė. Tikriausiai tai prisidėjo 
prie ankstyvos jos mirties. Nesu jos 
matęs“, – dalijasi pašnekovas.

V. Kovarsko mama Vlada Va-
lavičiūtė mokėsi Anykščių gim-
nazijoje, kur veikė slapta jaunimo 
organizacija „Vienybė“. Jos nariai 
skleidė patriotines idėjas ir platino 
antisovietinius atsišaukimus. V. 
Valavičiūtė dalyvavo šios organi-
zacijos veikloje. Jos nariai Vasario 
16-osios proga iškabino tautines 
vėliavėles. 

„Suėmė visą grupę, teismas 
skyrė po 10 metų. Mano mama iki 
teismo kalėjo Lietuvoje, o paskui 
– Taišete ir Mordovijoje. Po 1956-
ųjų leido sugrįžti į Lietuvą“, – pa-
sakoja V. Kovarskas. Jo žiniomis, 
Anykščiuose dar gyvena viena šios 
grupės dalyvė P.  Bučytė-Petrilienė.

Nukelta į 8 p.

Istoriko Vlado Kovarsko šeimos istorija susijusi su partizaniniu judėjimu.
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Pasak V. Kovarsko, grupė ku-
rioje veikė jo mama, ieškojo ryšio 
su partizanais, tačiau iš pradžių 
nesėkmingai – beveik visi atsisakė, 
nes rezistencinis judėjimas jau ėjo į 
pabaigą ir partizanai nebenorėjo ri-
zikuoti jaunimu. Vienintelė Dūmo 
(Antano Bagočiūno) grupė užmez-
gė ryšį. Bet ji jau buvo sekama.

V. Kovarsko tėvas Stanislovas 
pats kovose nedalyvavo, tačiau 
ryšį su partizanais turėjo. „Mano 
tėvas kilęs iš Mažeikiškių kaimo 
nuo Pabaisko. Kovoti jis dar per 
jaunas buvo. Jaunų žmonių partiza-
nai į savo gretas neįsileisdavo, nes 
žinojo, kad žus. Iš jų kaimo penki 
vyrai išėjo į mišką. Visi žuvo“, – 
pasakoja pašnekovas. Tėvo šeima 
gyveno prie miško, tad partizanai 
jų namuose lankėsi dažnai.

Stanislovas ir Vlada susitiko 
1960-aisiais. Vlada jau treji metai 
buvo grįžusi iš kalėjimo, tačiau 
turėjo problemų dėl prisiregistra-
vimo. Todėl stojo mokytis maisto 
ruošimo specialybės Kaune, kur 
Stanislovas tuo metu gyveno, 
mokėsi specialybės ir dirbo. Tais 
pačiais metais ir susituokė. „Ves-
tuvės vyko, kai keitėsi pinigai – 
seni rubliai buvo pakeisti naujais. 
Vestuvių rytą vienas iš svečių jau 
atsinešė naujų pinigų“, – dalijosi 
savo tėvo prisiminimais Vladas. Jis 
šeimoje gimė po septynerių metų, 
deja mama po gimdymo išgyveno 
tik 6 dienas. 

Parkas – ant ribos
Muziejininkas nurodo, kad 

Ukmergės rajono ribose veikė dvi 
apygardos – Didžiosios kovos ir 
Vyčio. „Žinių išlikę nemažai. Is-
torikų tai yra gana plačiai tyrinėta 
ir aprašyta. Kai kas ir ne.“ 

Anot V. Kovarsko, šių teritorijų 
riba labai aiški – apygardas skyrė 
Kauno–Utenos kelias. „Iki Vidiš-

kių veikė Vyčio apygarda, o nuo 
Vidiškių – Didžiosios Kovos“, 
– sako istorikas, atkreipdamas 
dėmesį, kad Didžiosios Kovos apy-
gardos partizanams pagerbti skirtas 
parkas įkurtas Vyčio apygardos 
teritorijoje. „Na, galima laikyti, 
kad beveik ant ribos“, – priduria 
pašnekovas. 

Pasak V. Kovarsko, apygardų 
veikimo zonos nebuvo kaip nukirs-
tos, bet dažniausiai partizanai nei-
davo į ne savo dislokacijos vietas. 

Monsinjoro A. Svarinsko gimta-
sis kaimas buvo Vyčio apygardos 
veikimo zonoje, o jis pats, dar prieš 
tapdamas kunigu, kurį laiką kovojo 
Šarūno būrio partizanų gretose. 

Parke yra ženklų, skirtų abiejų 
apygardų partizanams atminti. Vis 
dėlto pati parko pradžia – koplytstul-
piai (kryžiai) – yra skirta Didžiosios 
Kovos apygardos dviejų rinktinių – 
A ir B – batalionams atminti.  

Na, o dairantis po parką, yra 
pagerbimo paminklų ir kitos apy-
gardos partizanams. Pavyzdžiui, 
akmuo Katlioriams, kurių visi 
sūnūs kovojo ir žuvo Vyčio apy-
gardoje. Be to yra kryžių ir kitokių 
įamžinimo simbolių žymiems 
žmonėms, reikšmingai palaikiu-
siems Lietuvos kovą už laisvę, 
pavyzdžiui, popiežiui Jonui Pauliui 
II ar JAV prezidentui Ronaldui 
Reiganui. 

„Graži tradicija – buvusiame 
kapinių kalnelyje statomi kryžiai 
represuotiems žmonėms, daugiau-
sia – kunigams, bet ne vien. Sušau-
dytam vyskupui Vincentui Borise-
vičiui, represuotiems vyskupams 
Teofi liui Matulioniui, Pranciškui 
Ramanauskui, Mečislovui Reiniui. 
Jie sėdėjo kalėjime už ganytojišką 
veiklą. Stuthofo kaliniui kuni-
gui Alfonsui Lipniūnui, sovietų 
saugumo nužudytiems kunigams 
Broniui Laurinavičiui ir Juozui 
Zdebskiui“, – vardija V. Kovars-

kas. Jo manymu, visi tie ženklai 
prasmingi, visuomenė sužino, kad 
tokios asmenybės buvo, veikė 

Lietuvos labui. „Visa tai vyko dar 
ne taip seniai“, – pastebi istorikas. 

Veda žygius
Dar sename muziejaus pastate 

buvo įrengtas stilizuotas bunkeris. 
Muziejui įsikūrus buvusio kino 
teatro pastate, bunkeris buvo pri-
taikytas ir perkeltas čia. 

V. Kovarskas kartu su kolege 
Vaida Novikiene parengė projektą, 
pagal kurį įsigijo ginklų muliažų, 
partizanų uniformų ir taip dar 
praturtino bunkerio ekspoziciją. 
Dabar jame istorikas veda eduka-
cijas. „Tai – viena iš mano veiklų 
muziejuje“, – sako V. Kovarskas. 

Su rezistencijos tema glaudžiai 
siejasi ir kita veikla – žygiai. Į juos 
keliauja pėsčiomis arba važiuoja, 
priklausomai nuo dalyvių amžiaus. 
Pernai vyko žygis Didžiosios 
Kovos apygardos takais. Šiemet – 
Vyčio apygardos takais. Šių žygių 
metu keliaujama po partizanų 
dislokacijos bei žūties vietas. Dau-
gelyje jų įrengti atminimo ženklai. 

„Daug žygių organizuoja Lie-
tuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, kuri mane kviečiasi kaip 
specialistą“, – sako istorikas. Anot 
jo, anksčiau tarp žygio dalyvių dar 
atsirasdavo gyvų liudininkų, kurie 
patys turėdavo ką papasakoti, nes 
rezistencinės kovos laiku buvo 
jauni. Prisimena tokį susitikimą 
su nuo Taujėnų kilusiu Vytautu 
Viliūnu, kuris dabar jau miręs. „Jis 
nemažai žinojo apie savo krašto 
partizanus“, – sako istorikas. 

V. Kovarskas žygius rengia ir 
asmenine iniciatyva. „Vieną žygį, 
padedant bendraminčiams, rengiu 
kas penkerius metus. Jis skirtas 
pagerbti partizanui Eugenijui Svi-

lui, slapyvardžiu Slyva, Didžiosios 
Kovos apygardos būrio vadui, ir jo 
vyrams“, – pasakoja  V. Kovarskas. 
Jo duomenimis, didelė grupė partiza-
nų (apie 20) žuvo 1945-ųjų kovo 3 d. 
Upninkuose. Dauguma jų palaidota 
Vepriuose – žuvę partizanai buvo 
atvežti ir užkasti bulvių duobėse. 
„Žygio tikslas yra labai konkretus 
– nueiti paskutinį žuvusiųjų kelią iš 
Upninkų į Veprius“, – sako istorikas. 

Išlikusiais duomenimis, mūšis 
Upninkuose vyko netoli mokyklos 
ir truko pusdienį, sudegė dvi sody-
bos su beveik visais jose buvusiais 
pastatais. Kiek žuvo priešingoje 
pusėje, nežinoma. Vienas iš likusių 
gyvų  partizanų Steponas Songaila, 
kilus gaisrui, pasislėpė po  svirnu, o 
sulaukęs tamsos pasišalino, vėliau 
tęsė partizanavimą (šią istoriją jis 
pasakojo dar sovietmečiu). Dabar 
Upninkuose, netoli mokyklos, pa-
keliui link Keižonių, stovi kryžius, 
žymintis apytikslę mūšio vietą.

Sykį surengtas žygis iš Ka-
varsko – nuo Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios, prie kurios stovi at-
minimo ženklas, iki Ukmergės, į 
kurią ėjo senuoju keliu, vedančiu 
per kaimus. Tai – jau Algimanto 
apygardos veikimo zona. Nors šį 
žygį organizavo ne V. Kovarskas, 
tačiau jame dalyvavo. 

Taip rezistencinės kovos tema V. 
Kovarsko gyvenime yra tapusi tiek 
darbo, tiek laisvalaikio domėjimosi 
sritimi. Tas domėjimasis atvedė iki 
bendradarbiavimo, kuriant įamži-
nimo paminklus Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų parke. 


