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Zita SABULIENĖ 

Lietuvai
Tik dėl tavęs baltų snieguolių 

puokštės,
Aprengta žemė nuotakos rūbu,
Skliautų aukštybėj įsižiebia 

žvaigždės
Ir mėnesienos lempa virš laukų.
Tik dėl tavęs pavasaris sėjėjas,
Vainikų pynės ir laužų kaitra,
Brandaus rudens padengtas 

margas stalas,
Ruginė duona, padėkos malda.
Tik dėl tavęs, Tėvyne Lietuva, 

dėl tavęs.

Metų sukaktys
Sukanka 85 metai, kai Jačionių 

kaime, Ukmergės rajone, 1936 m. 
kovo 4 d. gimė Povilas Kazimieras 
Spurgevičius, menotyrininkas, 
Lietuvos bažnyčių architektūros ir 
dailės istorijos žinovas. Mirė 2013 
m. gruodžio 3 d.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Kaspa-

riškių kaime, Ukmergės rajone, 
1941 m. kovo 4 d. gimė Veroni-
ka Vildžiūnaitė-Žukienė, poetė, 
skulptorė.

֎ ֎ ֎
Sukanka 85 metai, kai Ukmer-

gėje 1936 m. kovo 4 d. gimė Kęstu-
tis Arlauskas, pedagogas, rašytojas 
prozininkas, publicistas. Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys nuo 1991 
m. Mirė 2009 m. rugsėjo 12 d. Pa-
laidotas Kavarsko kapinėse.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Ukmer-

gėje 1941 m. kovo 6 d. gimė Algi-
mantas Maskoliūnas, inžinierius, 
Fizikos instituto techninis darbuo-
tojas, Lietuvos fotomenininkų są-
jungos narys, tarptautinės fotogra-
fi jos meno federacijos menininkas. 

֎ ֎ ֎
Sukanka 30 metų, kai Vilniuje 

1991 m. kovo 17 d. mirė Povilas 
Dikčius, kompozitorius, pedago-
gas. Gimė 1933 m. balandžio 11 d. 
Kulniškių kaime, Gelvonų valsčiu-
je, Ukmergės apskrityje.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Bajorų 

kaime, Želvos valsčiuje, Ukmergės 
rajone, 1941 m. kovo 20 d. gimė 
Monika Blauzdienė, poetė, tauto-
dailininkė.

֎ ֎ ֎
Sukanka 85 metai, kai Že-

maitkiemyje, Ukmergės rajone, 
1936 m. kovo 20 d. gimė Vilius 
Gibavičius, biofi zikas, poliglotas, 
tremtinys. Jo valia 1 200 vienetų 
asmeninė biblioteka 2012 m. 
perduota gimtojo Žemaitkiemio 
bibliotekai. Mirė 2011 m. rugsėjo 
4 d. Vilniuje. 

֎ ֎ ֎
Sukanka 85 metai, kai Jukno-

nių kaime, Lyduokių seniūnijoje, 
Ukmergės rajone, 1936 m. kovo 
23 d. gimė Albinas Šerelis, poetas, 
rašytojas, Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narys.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Gimnazijoms dovanoja knygą apie partizanus
Šalies gimnazijoms dovanojama Vykinto 

Vaitkevičiaus ir Aistės Petrauskienės knyga 
„Lietuvos partizanų valstybė“. Po vieną 
knygos egzempliorių pasieks ir Ukmergės 
rajono gimnazijas. 

„Partizaninio karo istorija – ne tik skaudus 
ir kraujo aukos pareikalavęs laikotarpis, tai 
kartu – ir įkvėpimo, ryžto, drąsos, atsidavimo 
pavyzdys. Tai – gyva pilietiškumo mokyk-
la su skaudžiais, sudėtingais, bet tikrais 
žmonių gyvenimais. Tai – pasakojimas apie 
tarpukario dvasia užaugusių daugiausia dar 
visai jaunų žmonių kartą, kurie nusprendė 
priešintis okupacijai ginklu ir žodžiu“, – ra-
šoma pranešime apie knygą.

V. Vaitkevičiaus ir A. Petrauskienės kny-
goje „Lietuvos partizanų valstybė“ (2019, 
„Alma Littera“) pateikiama nauja 1944–1953 
m. partizaninio karo interpretacija. Vaizdingai 
atskleidžiama, kas yra partizanai ir kokie 
buvo jų kovos tikslai. Kaip teigia knygos 
autoriai, atsiversti šią knygą – pirmą kartą par-
tizanų dokumentų, spaudos, nuotraukų kalba 
ir laisvės kovų dalyvių lūpomis papasakotą 
istoriją – tas pats, kaip atkelti lig šiol slėptą 
bunkerio dangtį ir leistis į nepaprastą kelionę.

Knyga parašyta miško brolių, Lietuvos 
partizanų vertybine dvasia. „Ji kupina naujų 

faktų, nežinomų gyvenimo istorijų, unikalių 
nuotraukų, niekada nelankytų paveldo vietų 
žemėlapių su koordinatėmis, todėl tikimasi, 
kad knyga bus puiki metodinė priemonė is-
torijos bei pilietinio ugdymo mokytojams, o 
moksleivius pakvies savarankiškai atrasti šį 
istorijos tarpsnį. Galbūt tai bus paskatinimas 
pasidomėti savo šeimos arba gyvenamosios 
vietovės istorija, kuri paaiškės besanti įkvė-
pimo ir atminties vertu reiškiniu“, – rašoma 
pranešime.

Knygos autoriai, įsigilinę į temą, yra 
tikri šios srities žinovai. V. Vaitkevičius yra 
humanitarinių mokslų daktaras, istorijos ir 
archeologijos vyriausiasis mokslo darbuo-
tojas. A. Petrauskienė – istorikė, mokslų 
daktarė, Lietuvos laisvės kovos įamžintojų 
sąjūdžio vadovė.

Pasiteiravus, ar knygoje yra žinių apie  
Ukmergės krašto partizanus, V. Vaitkevi-
čius sakė: „Knyga yra apie visos Lietuvos 
partizanus, taip pat ir Ukmergės krašto. Tai 
– pasakojimas, kaip buvo einama į Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdį, kas buvo po to.“ Ben-
draautorius nurodė, kad knygą sudaro 50 
nelabai didelių skyrių, kuriuose pateikiami 
įvykiai, vietos, asmenys.

Nukelta į 8 p.

Bronius Jakubonis-Stiklas – Taujėnų krašto patriotas 

Parke pastatytas kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 5-ojo batali-
ono partizanų atminimui, kur pažymėtas bataliono vadas Bronius Jakubonis-
Stiklas. Autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas.

Ukmergės krašto žemė saugo 
savo sūnaus, iškilaus kovotojo už 
laisvę, narsaus husaro Broniaus 
Jakubonio-Stiklo (1916–1949) 
atminimą. Visa Jakubonių šeima 
buvo Lietuvos patriotai, atsidavę 
savo kraštui.

Trumpas, bet labai ryškus vieno 
buvo iš šeimos sūnų – Broniaus 
Jakubonio – gyvenimas. Gimė jis 
1916 m. Skabeikių kaime, Taujėnų 
valsčiuje, turtingo ūkininko aštuonių 
vaikų šeimoje. Toje šeimoje augo ir 
devintas vaikas, atklydęs augintinis.

Darbštūs Broniaus tėvai turėjo 
42 ha žemės ir ją dirbo su vaikais. 
Atėjus laikui, B. Jakubonis buvo 
pašauktas į Lietuvos kariuomenę 
ir tarnavo husaru. Bronius buvo 
geras raitelis ir pareigingas puska-
rininkis. Nuoširdžiai sielojosi, kai 
husarų pulkui buvo įsakyta joti prie 
Širvintų ir be šūvio sutikti Lietuvą 
okupuojančią rusų kariuomenę. 

Po šio įvykio jis iš karto pasi-
traukė iš kariuomenės ir grįžo į 
tėvų namus. Jau 1944 m. vasarą 
iš draugų ir kaimynų subūrė par-
tizanų būrį. Po kurio laiko savo 
partizanų būrį atvedė į rinktinę. 
Tapo 3-iojo bataliono kovotoju ir 
toliau vadovavo savo būriui, o nuo 
1946 metų, sukūrus 5 batalioną, 
buvo paskirtas jo vadu. Jo veikimo 
areale buvo Kavarsko ir Taujėnų 
valsčiai. Batalioną sudarė dvi 

kuopos, kurioms vadovavo broliai 
Tušai iš Deltuvos valsčiaus Kadrė-
nų kaimo – Kazys Tušas-Nemunas 
ir AlfonsasTušas-Papuošalas.

Įvairių rašytinių šaltinių nuo-
rodomis, B. Jakubonio-Stiklo 
tėvų namuose įrengtoje slėptuvėje 
buvo spausdinami atsišaukimai, 
laikraštėliai. Kai šis partizanas 
žuvo, slėptuvę išnaršę čekistai 
jau nieko nerado, tačiau dar ilgai 
kankino namo šeimininkę ir jos 
sūnų, norėdami daugiau sužinoti 
apie partizanus.

Amžininkai mena, kad B. Jaku-
bonis-Stiklas pasižymėjo stebėtinu 
sumanumu besislapstydamas. Ta-
čiau per vieną būrio susirėmimą su 
stribais ir čekistais jam buvo sun-
kiai sužeista koja. Ją teko amputuo-
ti. Tada Stiklas įsigijo žirgą, kuris 
ne kartą jam išgelbėjo gyvybę. Tik 
iki lemtingos 1949 m. spalio 10 
dienos, kai partizanai buvo išduoti 
MGB agentės „Berželytės“. Kauty-
nių su priešu metu Naručių kaime 
buvo sunkiai sužeisti ir raitelis, ir 
žirgas, o jo būrio kovotojai žuvo. 

B. Jakubonio-Stiklo mirtis įvai-
riuose šaltiniuose aprašoma skir-
tingai.

Vieni rašytiniai šaltiniai teigia, 
kad sužeistas B. Jakubonis-Stiklas 
spėjo nušliaužti ir pasislėpti Ska-
beikių kaime, pas P. Valeiką.

Nukelta į 8 p.

Miestelio ir bažnyčios istoriją suguldė į leidinį
Pašilės Šv. Barboros parapijos 

iniciatyva neseniai išleista Raimun-
do Klimavičiaus parengta knygelė 
„Pašilės Šv. Barboros bažnyčios ir 
miestelio istorijos apžvalga“. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Knygelės autorius R. Klima-
vičius gimė ir augo Pašilėje. Čia 

jis baigė aštuonmetę mokyklą, 
vėliau mokėsi tuometėje Ukmer-
gės 4-ojoje vidurinėje mokykloje 
(dabar – Užupio pagrindinė mo-
kykla). Šiuo metu dirba ir gyvena 
Panevėžyje. Jis yra Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos Krašto 
kultūros paveldo sklaidos skyriaus 
mokslo darbuotojas, tyrėjas. Pagal 
išsilavinimą – istorikas. Gimtojoje 
Pašilėje, kur dabar gyvena mama, 

R. Klimavičius lankosi kelis kartus 
per mėnesį. 

Apžvalgos autorius sako, jog 
išleisti knygelę – parapijos kle-
bono Rimanto Laniausko idėja ir 
iniciatyva. 

2019 metais bažnyčia šventė 
230-ąsias metines nuo kertinio 
akmens pašventinimo. Vyko pa-
maldos, po jų – renginys. Buvo 
koncertas. Ruošdamasis sukakties 
paminėjimui, klebonas paprašė 

R. Klimavičiaus paskaityti 15 
minučių trukmės pranešimą apie 
bažnyčios ir miestelio istoriją. 

Medžiagą jam autorius rinko 
apie metus. „Tai nebuvo nuolati-
nis darbas, kurį darai kasdien visą 
dieną, – patikslino R. Klimavi-
čius. – Surandi kokį šaltinį ir tada 
tyrinėji.“  Taip gimė apžvalga, kuri 
kaip pranešimas buvo pristatyta 
šventės metu.

Nukelta į 8 p.
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Bronius Jakubonis-Stiklas – 
Taujėnų krašto patriotas 

Bronius Jakubonis-Stiklas.

Atkelta iš 7 p.

Šeimininko partizanas paprašė 
iškviesti čekistus. Kai čekistai 
atvyko į trobą, jis pirmą įžengusį 
leitenantą nušovė, kitą sužeidė, bet, 
supratęs, kad jų yra visas būrys, 
pats susisprogdino. 

Kitų šaltinių teigimu, B. Jakubo-
nis-Stiklas buvo nužudytas, o palaikai 
užkasti Pašilės miške, prie Ukmergės. 

P. Valeika, pas kurį slėpėsi B. Jaku-
bonis-Stiklas, už priešo slėpimą buvo 
nuteistas 25-eriems metams lagerių. 
Visa jo šeima buvo ištremta į Sibirą.

1989 m. partizanas buvo per-
laidotas Ukmergės Dukstynos 
kapinėse, partizanų panteone. 

1993 m. Didžiosios kovos apy-
gardos partizanų parke, Ukmergės 
rajone, pastatytas kryžius Didžio-
sios Kovos apygardos B rinktinės 
5-ojo bataliono partizanų atmini-
mui, kur pažymėtas bataliono vadas 
Bronius Jakubonis-Stiklas. Autorius 
– tautodailininkas Pranas Kaziūnas.

1999 m., po mirties, B. Jaku-
bonis-Stiklas buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus ordino Karininko 
kryžiumi. 2012 m. buvusios tė-

viškės vietoje, automagistralės 
Panevėžys–Vilnius 54 kilometre, 
jam pastatytas atminimo kryžius.

B. Jakubonio-Stiklo sesers Stefos 
atsiminimuose pasakojama apie kitus 
šios šeimos narius. Brolis Stasys 
Jakubonis stribų nušautas 1950 m. 
lapkričio mėnesį. Sesuo Verutė Ja-
kubonytė-Liubeckienė buvo suimta 
1947 m., kalėjo kalėjime. Liko 3 
mažamečiai vaikai: 13-os, 10-ies 
metų ir 6 mėnesių. Sesuo Adelė 
Jakubonytė-Bliukienė išvežta su 3 
mažamečiais vaikais ir anyta į Bu-
riatiją. Brolis Vincentas Jakubonis 
kalėjo Taišete. Seserys Vladislava 
Jakubonytė-Usonienė, Filiumena Ja-
kubonytė-Bujokienė ir motina Uršulė 
Jakubonienė slapstėsi nuo išvežimo.

Pati Stefa Jakubonytė buvo išvež-
ta 1948 m. gegužės 22 d. į Igarką.

Naudojantis 
www.ukmergesmuziejus.lt, 

www.prodeoetpatria.lt 
pateikta medžiaga 

parengė Lina Sukackienė

Gimnazijoms dovanoja knygą apie partizanus
Atkelta iš 7 p.

A. Petrauskienė papildė, kad 
knyga yra bendrai apie partizaninio 
karo reiškinį, tiksliau, naują jo in-
terpretaciją. Knyga sudaryta tokiu 
principu, pagal kurį pasakojama par-
tizaninio karo istorija, pateikiamos, 
autorių nuomone, ryškiausių asme-
nų biografi jos ir įvairios partizaninio 
karo vietos. Taigi Ukmergė knygoje 
paminėta kalbant apie kautynes 
Lėno miške. Tam skirta pastraipa.

Studentai, mokytojai, tarnautojai, 
karininkai, kūrėjai lemiamą akimirką 
stojo į kovą su okupantu ir neįtikė-
tinai sunkiomis sąlygomis kūrė po-
grindžio valstybę. „Laisvės kovotojai 
veikdavo naktimis, ilsėdavosi dieną; 
gebėdavo gyventi miške, pelkėse 
savaitėmis ir mėnesiais; apsipras-
davo ankštame bunkeryje, kuriame 
uždegus žibalinę lempą imdavo trūkti 
oro...“ – jų atsiskyrimas, autorių 
manymu, iki šiol trukdo priimti par-
tizanus kaip savus ir suvokti jų auką.

„Asmeninę partizanų tapatybę 
rodo po iškilmingos priesaikos 
suteikti slapyvardžiai, kurie saugu-
mo sumetimais vėliau dažnai buvo 
keičiami. Vienais atvejais senosios 
partizanų tapatybės – krikšto vardo, 
pavardės arba pavardžių – neliko 
nė pėdsako, kitais naujoji ir senoji 
tapatybė derėjo ir iš šio sąlyčio kilo 
trečioji – mišri – laisvės kovotojo 
savivoka. Iš 30 labiausiai visoje 
Lietuvoje paplitusių partizanų slapy-
vardžių ¼ yra tautiniai arba didžiųjų 
kunigaikščių vardai (Jaunutis, Kęs-
tutis, Šarūnas ir kt.), likę – gamtos 
jėgų ir reiškinių, paukščių, žvėrių, 
augalų, medžių pavadinimai (Žaibas, 
Dobilas, Ąžuolas ir kt.), – rašoma 
knygoje. – Nuo pat partizaninio karo 
pradžios kovotojai vienas kitą vadino 
broliais, kovos broliais, laisvės ko-
vos broliais ir sesėmis, taip jie kūrė 
slaptą miško broliją.“ Tačiau „Su 
tikrais tėvais, žmonomis ir juo labiau 
vaikais miškinių ryšys buvo silpnas, 
trūkinėjo arba jo visai nebuvo.“

Naują požiūrį formavo kruopštūs 
šios srities tyrimai ir surasti doku-
mentai. „... didieji Lietuvos partizanų 
archyvai bidonuose, į kuriuos rūpes-
tingai sudėti dokumentai piešia pačių 
laisvės kovotojų surinktos kovos 
istorijos paveikslą, buvo surasti ir 
restauruoti jau po to, kai buvo parašyti 
ir paskelbti svarbiausi partizanams 

skirti veikalai“, – rašoma knygoje. 
Minėti archyvai surasti skirtingai: 
vieni – tikrinant nurodytas vietas 
metalo ieškikliais, kiti – atsitiktinai. 
Archyvus sudaro įsakymai, aktai, 
raportai, suvestinės, sąrašai, laiškai 
ir kiti dokumentai. Autorių teigimu, 
pirminė jų apžiūra parodė, kad veikė 
partizanų valdymo, teisėsaugos ins-
titucijos, karinės, ryšių, ūkinės struk-
tūros, buvo plėtojama visuomeninė 
veikla, leidyba ir diplomatiniai ryšiai.

Knygoje pateikiamas partizanų 
duotos priesaikos pavyzdys. Ji 
skambėjo taip: „Įstodamas į LLA 
organizaciją akivaizdoje Dievo ir 
visų kritusiųjų už Lietuvos laisvę 
prisiekiu dėl Lietuvos nepriklauso-
mybės ir tolesnės jos gerovės kovo-
ti, pasiduodamas šios organizacijos 
drausmei, pildydamas vadovybės 
pavestas pareigas ir švenčiausiai lai-
kydamas patikėtas paslaptis. Gerai 
žinau, kad už sąmoningą uždavinių 
nevykdymą ir paslapties išdavimą 
gresia mirties bausmė. Tai, ką pasi-
žadu, te Dievas laikyti man padeda.“

Knygos autoriai, siekdami, kad 
knyga pasiektų kuo daugiau skaity-
tojų ir bendradarbiaudami su Nacio-
naline švietimo agentūra (NŠA) bei 
Vasario 16-osios fondu, pasirūpino, 
kad knyga atsidurtų visose šalies gim-

nazijose. Daugiau nei 4-iems šimtams 
gimnazijų visoje Lietuvoje knygas 
padovanojo Vasario 16-osios fondas.

NŠA Komunikacijos ir kontaktų 
skyriaus vedėja Jurgita Kažukaus-
kaitė-Sarnickienė  sakė, kad kiekvie-
nai gimnazijai skirta po vieną knygos 
egzempliorių. Knygos bus perduotos 
mokykloms per savivaldybes ar 
švietimo skyrius kovo mėnesį.

Rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė Ramunė 
Bakučionienė paminėjo, kad rajono 
ugdymo įstaigos sulaukia ir daugiau 
dovanojamų knygų. Kasmet biblio-
tekų lentynas papildo visuomeninė 
akcija „Knygų Kalėdos“. Kartą per 
metus knygų dovanoja Labdaros ir 
paramos fondas „Švieskime vai-
kus“. Knygos į mokyklų bibliotekas 
keliauja koordinuojant Užupio pa-
grindinės mokyklos bibliotekai. Per 
Švietimo ir sporto skyrių jos pasie-
kia ikimokyklinio ugdymo įstaigas 
visame rajone. Šiemet kiekvienai 
įstaigai ir net skyriams padovanota 
po 12 skirtingų pavadinimų knygų. 

UŽ inf.

Lietuvos partizanų archyvai išsaugoti paslėptuose bidonuose, į kuriuos buvo 
sudėti dokumentai. Knygos puslapio nuotr.

Miestelio ir bažnyčios istoriją suguldė į leidinį
Atkelta iš 7 p.

Po šventės klebonui atėjo mintis, 
kad reikėtų ir knygelės: „Kas pasakyta, 
pasakyta vieną kartą, o kas užrašyta, 
tai išlieka ilgam.“ Tada autorius dar 
kartą ėmėsi šio darbo. Ką patikslino, ką 
papildė, pakoregavo tekstą. Taip gimė 
„ne monografi ja, bet nedidelė istorijos 
apžvalga“. Knygelės išleidimu toliau 
rūpinosi klebonas R. Laniauskas. 

Bevartant knygelę matyti, kad auto-
rius, ją rengdamas, naudojosi įvairiais 
šaltiniais – tiek dokumentais iš Lietuvos 
valstybės istorijos archyvo, tiek įvairiais 
straipsniais bei enciklopediniais leidiniais. 

Kai kurie naudojami leidiniai išleisti 
lenkų kalba, pavyzdžiui, monografi ja 
apie S. K. Kosakovskį, išleista 1859 m. 
Varšuvoje, bei kiti lenkakalbiai leidiniai. 
Panaudoti šaltiniai ir rusų kalba, pavyz-
džiui, 1896 m. „Auklėjimo žinynas“.  

Rusų ir lenkų kalbomis R. Klimavi-
čius skaito pats. „Be kalbų mokėjimo 
istoriko darbas praktiškai neįmanomas. 
Tai – mano pagrindinė duona“, – sako 
apžvalgos autorius. Jis atkreipė dėmesį, 

kad šaltiniai, kuriais rėmėsi, yra ne-
lygiaverčiai. Vienu atveju cituojamas 
dokumentas, o kitu – kito autoriaus 
tekste panaudota citata. 

Knygelėje apžvelgiami vizitacijos 
aktai: Pabaisko parapijos bažnyčios 
1850 m. gruodžio 23 d., Pabaisko de-
kanato – 1782–1784 m.

Kosakovskių turtų valdymo aktai – 
grafo Jono Eustachijaus Kosakovskio  
– saugomi Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių sky-
riuje. Seniausias naudojamas dokumentas 
– 1784 m. Pabaisko dekanato parapijų 
aprašymas.

Tekste remiamasi tarpukario spau-
dos pranešimais ir leidiniais, pavyz-
džiui, „Lietuvos apgyvendintos vietos“, 
1925, „Karys“ 1930, 1935, „Mūsų 
laikraštis“, 1931, „Trimitas“, 1936, 
„Lietuvos aidas“, 1940 ir kitais. Taip 
pat ir šių laikų leidiniais: E. Rimšos 
„Heraldika: iš praeities į dabartį“, 2004, 
A. Tylos „Visuotinė lietuvių enciklope-
dija, 2006, T. Baranausko „Pabaisko 
mūšyje dalyvavusių kariuomenių su-

dėtis ir skaičiai“, 2016, ir kitais. 
Knygelėje pateikiamos kai kurių 

straipsnių bei vaizdo medžiagos prieigos 
internetu nuorodos, kurias suvedus gali-
ma pamatyti 1862 metų Vaitkuškio dva-
ro planą, Vaitkuškio bažnyčios XVIII a. 
nuotrauką ar kitus pirminius šaltinius, 
kuriais remiasi apžvalgos autorius. 

Apžvalgą sudaro 7 skyriai, api-
mantys istoriją nuo bažnyčios kertinio 
akmens pašventinimo iki bažnyčios už-
darymo ir jos grąžinimo tikintiesiems. 
Knygelės puslapiuose pateikiama žinių 
apie bažnyčios statybą, konsekravi-
mą (įšventinimą), Pašilės miestelio 
užuomazgas, bažnyčios turėtą turtą iki 
Pirmojo pasaulinio karo, čia tarnavu-
sius kunigus, apie Pašilės miestelį iki 
pirmosios sovietų okupacijos. 

Knygelė išleista „Valdo leidykloje“. 
Jos viršelis iliustruotas Kosakovskių gi-
minės asmeninio archyvo nuotraukomis.


