
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 25 metai, kai 1996 m. 

vasario 1 d. mirė Antanas Dikčius, 
inžinierius mechanikas, ekonomis-
tas, habilituotas socialinių mokslų 
daktaras. Gimė 1930 m. birželio 
15 d. Kulniškių kaime, Gelvonų 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje.

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 80 metų, kai Zapaškos 

kaime, Balninkų valsčiuje, Molėtų 
rajone, 1941 m. vasario 2 d. gimė 
Julija Juodienė, pedagogė, kan-
klininkė, chorvedė, nuo 1995 m. 
Ukmergės kultūros centro mišraus 
choro „Tremtinys“ vadovė.

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gėje 1946 m. vasario 5 d. gimė 
Audronė Teofi lė Pšibilskienė (Ma-
tulionytė), altininkė, pedagogė, 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos profesorė, daugelio lietuvių 
ir užsienio šalių kompozitorių 
kūrinių altui pirmoji atlikėja. 

 ⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gėje 1946 m. vasario 6 d. gimė Re-
gina Koženiauskienė, kalbininkė, 
vertėja, habilituota humanitarinių 
mokslų daktarė, profesorė. 

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gėje 1946 m. vasario 7 d. gimė 
Romas Stankevičius, stalo teniso 
treneris, nusipelnęs Lietuvos tre-
neris (1990). Jo pavardė įtraukta į 
Lietuvos sporto enciklopediją.

Šiemet bus proga prisiliesti prie šalies istorijos
Lietuvos Respublikos Seimas 

šiais metais ragina minėti mūsų 
šaliai atmintinus įvykius, prisi-
liesti prie šalies istorijos ir geriau 
pažinti mūsų kraštui labai svarbias 
asmenybes.

Šiemet sukanka 700 metų nuo 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
sąjungos su totoriais sudarymo. 

Totoriai paliko ryškų pėdsa-
ką Lietuvos istorijoje, dalyvavo 
visuose karuose ir sukilimuose 
kovodami už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Pabrėžiant, kad Lietuvos totorių 
bendruomenė reikšmingai prisi-
dėjo prie Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo, istorijos ir kultūros, ši 
bendruomenė savo gyvenimą su-
siejo su Lietuva ir yra jos istorijos 
dalis, nutarta paskelbti 2021 metus 
Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 
metais.

⸙ ⸙ ⸙
Šiemet sukanka 100 metų nuo 

pirmojo valstybės archyvo įkūrimo 
Lietuvos Respublikoje. Pirmasis 
valstybės archyvas buvo įkurtas 
1921 m. spalio 19 d. Kaune.

Siekiant pažymėti Lietuvos ar-
chyvų 100 metų jubiliejų, skatinti 
visuomenę domėtis valstybės pra-
eitimi ir istorija, Seimas 2021-uo-
sius paskelbė Archyvų metais.

Minint Archyvų metus, sie-
kiama atkreipti dėmesį į archyvų 
kaip atminties institucijų svarbą 

visuomenei ir valstybei. Minėjimo 
plane numatytos veiklos praplės ži-
nias apie valstybės archyvų veiklą, 
jos aprėptis ir kryptis, teikiamas 
paslaugas, skatins domėjimąsi 
archyvuose saugomu dokumen-
tiniu paveldu, skaitmeninėmis 
paslaugomis prisidės prie pagarbos 
valstybei ir jos istorijai ugdymo. 
Archyvų metų proga numatyta 
išleisti atnaujintą leidinį „Atrask 
Lietuvos archyvus“, pašto ženklą, 
skirtą pirmojo valstybės archyvo 
įkūrimo Lietuvos Respublikoje 
sukakčiai paminėti.

⸙ ⸙ ⸙
Sausio 23 d. sukanka 100 metų, 

kai gimė Marija Gimbutienė, 
lietuvių archeologė, antropologė, 
baltų ir indoeuropiečių kultūros 
tyrinėtoja, archeomitologijos pra-
dininkė, mokslininkė, padėjusi pa-
grindus naujajai Senosios Europos 
istorijos koncepcijai. Įvertindamas 
išskirtinę Marijos Gimbutienės 
asmenybės ir darbų įtaką Lietu-
vos archeologijai, antropologijai, 
archeomitologijai – naujai mokslo 
šakai, sujungusiai archeologiją, lin-
gvistiką, etnologiją ir religijotyrą, 
siekdamas pagerbti šią asmenybę, 
Seimas 2021 metus paskelbė Ma-
rijos Gimbutienės metais.

⸙ ⸙ ⸙
Šiemet sukanka 400 metų nuo 

Jono Karolio Chodkevičiaus mir-
ties. J. K. Chodkevičius buvo 

garsus Lietuvos ir Lenkijos karo 
vadas ir Lietuvos valstybės veikė-
jas. Įvertindamas jo indėlį į krikš-
čionybės plėtrą, švietimą, mokslą 
ir kultūrą, siekdamas pažymėti jo 
darbų svarbą ir reikšmę, Seimas 
šiuos metus paskelbė Jono Karolio 
Chodkevičiaus metais.

⸙ ⸙ ⸙
Birželio 5 d. sukanka 100 metų, 

kai gimė poetas Vytautas Mačer-
nis. Įvertindamas jo filosofinės, 
intelektualios poezijos svarbą 
lietuvių kultūrai, pabrėždamas, 
kad visuomenė iš naujo apmąstytų 
Vytauto Mačernio asmenybę ir jo 
kūrybinį palikimą, Seimas paskel-
bė 2021-uosius Vytauto Mačernio 
metais.

⸙ ⸙ ⸙
Lapkričio 18 d. sukanka 140 

metų, kai gimė Lietuvai ypač 
nusipelniusi asmenybė – vienas 
pirmųjų profesionalių Lietuvos 
skulptorių – profesorius Juozas 
Zikaras, ir 100 metų, kai sukurtas 
vienas iškiliausių Lietuvos nepri-
klausomybės simbolių – Juozo 
Zikaro skulptūra „Laisvė“. Nepri-
klausomos Lietuvos tapatybės žen-
klais tapo jo sukurti meno kūriniai 
– skulptūros „Laisvė“ ir „Knyg-
nešys“, daugelio žymių valstybės 
veikėjų portretiniai biustai ir barel-
jefai (Jono Basanavičiaus, Simono 
Daukanto, Vinco Kudirkos, Antano 
Smetonos, Jono Šliūpo), paminklo 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ 
bareljefas.

Nukelta į 8 p.

Lietuvos partizanams atminti įkurtas parkas 
liks ateities kartoms

Ukmergiškis Jonas Stakauskas už Ukmergės krašto istorinių vertybių puoselėji-
mą, prisidedant prie Mūšios miško parko Didžiosios kovos apygardos partizanams 
atminti įkūrimo, ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas Mero padėkos ženklu.

Ukmergės rajone, Vidiškių se-
niūnijos teritorijoje, Mūšios upelio 
pakrantėje siūruoja parkas Didžio-
sios kovos apygardos partizanams 
atminti. Vienas jo įkūrėjų yra ukmer-
giškis Jonas Stakauskas. Paprašė-
me pasidalyti prisiminimais apie 
pačią pradžią, apie parko įkūrimą, 
kuriame, jo paties žodžiais tariant, 
dalyvavo „nuo pirmojo kastuvo“.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ
Iš Ukmergės rajono kilęs ir bu-

vusioje Žemės ūkio akademijoje 
(dabar – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Žemės ūkio akademija) 
mokslinio agronomo specialybę 
įgijęs J. Stakauskas per savo gy-
venimą dirbo trijose darbovietėse: 
sovietmečiu vadovavo Lyduokių 
kolūkiui, tuometei žemės ūkio val-
dybai („agropromui“) ir „Ukmer-

gės melioracijoje“. Jau 25-erius 
metus jis yra bendrovės „Ukmergės 
melioracija“ vienas iš pagrindinių 
akcininkų ir valdybos pirmininkas.

„Mūšios miško parką Didžiosios 
kovos apygardos partizanams atmin-
ti įkūrėme kartu su monsinjoru Al-
fonsu Svarinsku. Jis ir aš buvome jo 
architektai – pasitardami ir pasikon-
sultuodami, tai pas mane, tai pas jį 
susibėgdami, sprendėme, ką ir kaip 
daryti“, – pasakojo J. Stakauskas. 

Norėjo pagerbti senas 
kapines

Viskas prasidėjo ankstyvais nepri-
klausomybės metais nuo monsinjoro 
A. Svarinsko noro pagerbti savo gim-
tojo Kadrėnų kaimo kapinaites. „Jos 
buvo senos, apleistos, benykstančios. 
A. Svarinskas norėjo sutvarkyti 
kapelius, aptverti, – prisimena J. 
Stakauskas. – Nuvažiavome apžiūrėti 
vietos. Monsinjoras, pasakodamas, iš 
kur yra kilęs, parodė man, kur gimė 
ir augo, kur prabėgo jo vaikystė ir 
jaunystė. Parodė kalnelį su kapinaitė-
mis. Išreiškė norą, jei būtų galimybė, 
jam mirus čia atgulti amžino poilsio.“

Tada Alfonsas Bernotas buvo 
Ukmergės rajono vykdomojo ko-
miteto pirmininku. „Kadangi buvau 
„Ukmergės melioracijos“ akcinin-
kas pažadėjau, kad pasikalbėsiu su 
kitais ir pabandysiu gauti reikiamų 
medžiagų kapinių aptvėrimui“, – 
dalijasi prisiminimais J. Stakaus-
kas. Savo pažadą įvykdė. Greitai 

senos kapinaitės buvo sutvarkytos 
ir apjuostos ąžuolinių lentelių tvo-
ra, kuri čia besiilsinčiųjų ramybę 
saugo iki šios dienos. Kaip mena J. 
Stakauskas, monsinjoras buvo labai 
patenkintas šiuo darbu, nuoširdžiai 
džiaugėsi ir dėkojo. 

Svajonė – įamžinti 
atminimą

A. Svarinskas, atvykęs pasitarti 
dėl kapinaičių pagerbimo ir radęs 
bendrą kalbą su J. Stakausku, išsi-
šnekėjo, kad norėtų įamžinti parti-
zanų, kovojusių vardan Lietuvos, 
atminimą. Ši monsinjoro svajonė ir 
J. Stakauskui pasirodė prasminga, 
tad abu ėmė kurti parko įkūrimo 
planus, tik kilo klausimas, kaip jį 
įteisinti. „Viską darėme partizanų 
atminčiai ir partizaniniu būdu, – 
prisimena pirmuosius žingsnius J. 
Stakauskas. – Neturėjome jokių 
projektų, tik idėją ir norą atlikti pras-
mingą darbą. Reikėjo įteisinimo.“ 

Pasak J. Stakausko, aplinkybės 
įkurti parką buvo palankios, nes 
monsinjoras A. Svarinskas buvo 
žinomas ir gerbiamas autoritetas 
kaip dvasininkas, pirmasis Lie-
tuvos kariuomenės vyriausiasis 
kapelionas, atsargos pulkininkas, 
kaip buvęs partizanas, disidentas, 
kaip Lietuvos Atkuriamojo Seimo 
deputatas ir kaip lagerių tremtyje 
nepalūžęs žmogus, suteikęs vilties 
savo likimo broliams.

Nukelta į 8 p.



8 p. 2021 m. vasario 5 d.   

Atkelta iš 7 p.

1928 m. jis sukūrė Lietuvos nepri-
klausomybės, Vytauto Didžiojo, 
Juozo Tumo-Vaižganto medalius; 
visų 1918–1940 m. nominalų 
lietuviškų pinigų – litų monetų 
– modelius. Siekiant pagerbti šią 
Lietuvai svarbią asmenybę, šie me-
tai paskelbti Juozo Zikaro metais.

⸙ ⸙ ⸙
Rugpjūčio 20 d. sukanka 100 

metų, kai gimė kardinolas Vin-
centas Sladkevičius, Lietuvai 
nusipelniusi asmenybė, visą savo 
gyvenimą atidavęs Lietuvai ir jos 
kovai už laisvę. Pabrėžtini išskir-
tiniai kardinolo darbai Lietuvai 
ir kovai už jos laisvę. 1991 metų 
sausį, kai sovietų kariuomenė prieš 
Lietuvą galėjo panaudoti karinę 
jėgą, buvo nutarta Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktą saugoti ne Lie-

tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmuose – 1991-ųjų sausį 
Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininko pava-
duotojas Kazimieras Motieka kartu 
su Lietuvos Respublikos valstybės 
saugumo departamento generaliniu 
direktoriumi Mečiu Laurinkumi 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui 
Kaune perdavė saugoti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos 1990 m. kovo 11 d. aktą „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo“ su signatarų parašais. Šį 
Aktą kardinolas Vincentas Sladke-
vičius saugojo iki 1993 metų. 

2021 metai Seimo sprendimu 
paskelbti Kardinolo Vincento Slad-
kevičiaus metais.

⸙ ⸙ ⸙
Šiemet bus minimos mokslinin-

ko, botaniko, pedagogo, lietuvių 

kultūrinio sąjūdžio dalyvio, že-
maičių raštijos veikėjo ir mokslo 
terminų kūrėjo, bibliofi lo, kunigo 
pranciškono Jurgio Ambraziejaus 
Pabrėžos 250-osios gimimo me-
tinės. 

Jurgis Ambraziejus Pabrėža 
išleido pirmąjį lietuvišką geogra-
fi jos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė 
botanikos mokslo terminiją, sukūrė 
žemaičių kalbos gramatiką ir rašto 
sistemą, normino žemaičių tarmes 
ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių 
kalbą, išleido dvasinės literatūros 
ir pamokslų rinkinių, parašė me-
dicinos veikalų. Pabrėždamas tai, 
kad Jurgis Ambraziejus Pabrėža 
reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos 
mokslo raidos, švietimo ir dvasinės 
kultūros puoselėjimo bei jo pali-
kimo dabarties ir ateities kartoms, 
Seimas šiuos metus paskelbė Jur-

gio Ambraziejaus Pabrėžos metais.
⸙ ⸙ ⸙

Sukanka 100 metų nuo partizano 
Juozo Lukšos-Daumanto gimimo. 
Rezistentas J. Lukša-Daumantas 
buvo vienas ryškiausių kovotojų 
už Lietuvos laisvę. Įvertindamas 
jo nuopelnus ginant Lietuvos nepri-
klausomybę laisvės kovose, veiklą 
prasiveržus pro geležinę uždangą, 
besąlyginę ištikimybę Lietuvai, 
rezistencijai, kovų draugams ir 
partizano priesaikai, Seimas pa-
skelbė 2021 metus Juozo Lukšos-
Daumanto metais.

⸙ ⸙ ⸙
2021 metais Lietuva ir Lenkija 

minės Abiejų Tautų Respublikos 
Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 
Tarpusavio įžado akto 230-ąsias 
metines. 

Gegužės 3-iosios Konstitucija 

yra pirmoji rašytinė konstitucija 
Europoje ir antroji rašytinė kons-
titucija pasaulyje. Joje yra dekla-
ruota pagarba žmogaus teisėms. 

Konstitucinę valstybės reformą 
vainikavo 1791 m. spalio 20 d. 
priimtas Abiejų Tautų tarpusavio 
įžado aktas, tapęs esmine Kons-
titucijos pataisa, numačiusia, kad 
Lietuva privalėjo būti atstovaujama 
kaip lygiateisė partnerė. 

XIX amžiuje vykę sukilimai, ku-
riais siekta atkurti Lietuvos ir Lenki-
jos valstybingumą, rėmėsi Gegužės 
3-iosios Konstitucijos dvasia. 

Pažymint šią datą, 2021-ieji pa-
skelbti Abiejų Tautų Respublikos 
Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 
Tarpusavio įžado metais.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Šiemet bus proga prisiliesti prie šalies istorijos

Lietuvos partizanams atminti įkurtas parkas liks ateities kartoms

Parkas įkurtas Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti.
Atkelta iš 7 p.

O ir paties J. Stakausko turėtos 
pareigos leido jam laisvai kalbėtis 
su valdžios atstovais ministerijose, 
departamentuose, rajone ir ieškoti 
pritarimo, palaikymo bei reikiamų 
fi nansinių išteklių. 

Tada nusprendė kreiptis į Vil-
niaus apskrities valdytoją, kurio 
pareigas tuomet ėjo Alfonsas Ma-
caitis, – nuvažiuoti gyvai ir pasitar-
ti. Vyko abu parko įkūrėjai kartu. 

„Norėjosi kuo daugiau padaryti 
– ne tik sukurti batalionų vadams 
atminimą, bet ir vietą žmonėms, 
kurioje jie lankytųsi, ir taip parti-
zanų kovos atminimas būtų įpras-
mintas ir perduotas ateinančioms 
kartoms. Tam reikėjo sutvarkyti 
teritoriją – išvalyti Mūšios upelį, 
krantus, iškasti tvenkinius, įrengti 
takus, nusausinti pelkes, išgenėti 
krūmynus. Reikėjo ne tik fi nansinių 
išteklių, bet ir žmonių, kurie atliktų 
darbus. Mes, melioratoriai, tai darė-
me savo jėgomis ir lėšomis, kurios 
ir buvo skirtos tokiems melioracijos 
darbams. Iškasėme tris tvenkinius, 
įrengėme keliuką per pušynėlį. At-
vykus į parką, kairėje yra memori-
alas prieškario ministrams. Šalia jo 
– tvenkinys. Kitoje pusėje – dar du 
tvenkiniai. Tvenkinius visą vasarą 
kasėme“, – prisimena pirmuosius 
darbus J. Stakauskas. 

Parkas buvo įkurtas 1996 me-
tais. „Tada visi geranoriškai padėjo. 
Pasitaikė taip, kad ir mes galėjome 
prisidėti. Dabar tikriausiai būtų 

žymiai sunkiau. Kiek leidimų rei-
kėtų. Tada buvo kitaip“, – svarsto 
J. Stakauskas. Vieta buvo įforminta 
kaip miško parkas, kuris ofi cialiai 
pavadintas Mūšios parku. Jis buvo 
miškų urėdijos žinioje. Visi doku-
mentai, bendradarbiaujant su že-
mėtvarkininkais ir miškotvarkinin-
kais, parengti pagal reikalavimus. 

Pradėtą darbą tęsė
Pasak J. Stakausko, monsinjoras 

pradėtus darbus puoselėjo ir tęsė. Pa-
sitardami, įsiklausydami į vienas kito 
pasiūlymus, abu formavo šį parką. Iš 
pradžių svarstė, ar neįkūrus stacijų 
kaip Lurde, bet greitai šią mintį pa-
keitė kryžių batalionams idėja. 

„A. Svarinsko didžiausias rū-
pestis buvo kryžiai, o aš buvau 
atsakingas už kitus darbus“, – sako 
jis. Pradėję nuo kapinaičių su-
tvarkymo, pamažu sukūrė parką, 
kuriame dabar gausu lankytojų. 

„Kai statėm sceną, puoselėjome 
amfi teatro mintį, – mena ukmergiš-
kis. – Šalia scenos vienoje pusėje 
– baltas kryžius popiežiui Jonui 
Pauliui II atminti, kitoje – kryžius 
JAV prezidentui Ronaldui Reiganui 
(R. Reiganas rėmė antikomunisti-
nius judėjimus visame pasaulyje, 
SSRS vadino „blogio imperija“, 
1988 m. kreipėsi į jos  vadovą Mi-
chailą Gorbačiovą, kad išlaisvintų 
A. Svarinską iš tremties griežtojo 
režimo lageriuose Permės srityje 
– aut. pastaba). Įrengėme ąžuoli-
nius laiptus, vedančius į Mūšios 

tvenkinį. Po visą parką išsibarstę 
kryžiai atskirų batalionų ir jų vadų 
atminimui.“

Visos idėjos įgyvendintos ir 
pagrindiniai parko įkūrimo darbai 
atlikti per 2–3 metus. Keliukai nu-
tiesti per vieną vasarą. Tiesa, vienas 
tvenkinys vasaromis išdžiūdavęs, 
tad melioratoriai įrengė sifoną ir 
sujungė du tvenkinius, kad tarp jų 
būtų pratekėjimas. Kryžiai atkelia-
vo vienas po kito, palaipsniui.

Kryžiai – visiems 
batalionams

Monsinjoras buvo lėšų rinkėjas 
ir koordinatorius, kad būtų sukurti 
kryžiai, rūpinosi, kad visi kovoto-
jai už laisvę ir kovoję batalionai 
būtų pagerbti. Lėšas A. Svarinskas 
rinko ir iš parapijiečių, ir kitais 
įmanomais būdais. Aukojo Ameri-
kos lietuviai. Daug kryžių sukūrė 
uteniškis kryždirbys. 

J. Stakauskas liaudies menininkų 
jau pagamintus kryžius padėdavo 
pastatyti, įtvirtinti numatytose parko 
vietose. „Ne aš, o mūsų žmonės juos 
statė, tai – nuopelnas visų. Darbai 
būdavo atliekami ir medžiagos su-
randamos iš bendro pinigų katilo, iš 
įmonės biudžeto, – sako jis. – Kol 
buvo lėšų, vargo padėti nebuvo. 
Vėliau, kai atėjo sunkūs laikai, ir 
mūsų bendrovė tokių galimybių ne-
beturėjo. Tada visiems buvo sunku.“

Paskutinį kartą melioratoriai 
prisidėjo prie memorialo kitoje 
pusėje kalnelio atsiradimo. Šio 

memorialo sukūrimą rėmė ir rajono 
savivaldybė. 

Pats J. Stakauskas prisidėjo 
asmeninėmis lėšomis nupirkdamas 
ąžuolą, iš kurio paminklą, esantį 
prie įvažiavimo, sukūrė ukmergiš-
kis tautodailininkas, liaudies meis-
tras skulptorius R. Zinkevičius.

„Vėliau daugiau susitelkiau į 
kitus dalykus. Galiausiai mažiau 

tos pagalbos ir reikėjo“, – sako J. 
Stakauskas. 

Straipsnio tęsinį skaitykite 
kitą savaitę „Ukmergės žinių“ 
priede „Krašto turtas – išsaugota 
atmintis“.

KRAŠTO TURTAS – IŠSAUGOTA ATMINTIS


