
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Sukanka 100 metų, kai Vidiš-
kiuose, Ukmergės rajone, 1922 m. 
liepos 9 d. gimė Juozas Arlauskas, 
pedagogas, tremtinys, prisiminimų 
autorius. Daugelio publikacijų 
pedagoginėje spaudoje autorius. 
Mirė 2007 m. gegužės 12 d. Jona-
vos rajone, Panoteriuose.  

♦ ♦ ♦
Sukanka 155 metai, kai Inki-

lų kaime, Lyduokių apylinkėje, 
Ukmergės apskrityje, 1867 m. 
liepos 12 d. gimė Balys Valušis, 
knygnešys, vargonininkas, tau-
tosakos rinkėjas. Mirė 1952 m. 
lapkričio 26 d. Kaune.

♦ ♦ ♦
Sukanka 95 metai, kai Kazliškių 

kaime, Želvos apylinkėje, Ukmer-
gės rajone, 1927 m. liepos 13 d. 
gimė Lionginas Šepetys, humanita-
rinių mokslų habilituotas daktaras, 
kultūros ir visuomenės veikėjas, 
Nepriklausomybės Akto signataras, 
keleto knygų autorius. Mirė 2017 
m. gruodžio 8 d. Vilniuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Lėno kai-

me, Taujėnų apylinkėje, Ukmergės 
rajone, 1937 m. liepos 15 d. gimė 
Julijonas Dirsė, tautodailininkas, 
medžio drožėjas. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 25 metai, kai Putname, 

JAV, 1997 m. liepos 23 d. mirė 
Leonas Kačinskas, matematikos 
mokytojas. 1944 m. emigravo į 
Vokietiją. Gimė 1908 m. rugsėjo 
9 d. Ukmergės apskrityje, Taujėnų 
valsčiuje, Punių kaime.

♦ ♦ ♦
Sukanka 25 metai, kai Ukmer-

gėje 1997 m. liepos 30 d. mirė Liu-
das Sudeikis (Klajūnas, Svirtis), 
Lietuvos gynėjas, partizanų būrio 
vadas, politinis kalinys. Palaidotas 
Dukstynos kapinėse. Gimė 1919 
m. lapkričio 15 d. Mackeliškių 
kaime, Anykščių rajone.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Metų sukaktys

Zita Sabulienė

Pavėlavę laiškai
Atleisk

Mylimasis, atleisk,
Šio pasaulio neteisk – 
Paskrajojom drugeliais gėlyne.
Su lakštutės daina
Mintimis nebežaisk,
Likę natos plevena aukštybėj.
Iš jausmų neišnyk,
Karštą meilę žarstyk,
Tegul kalbasi širdys malda.
Ant gimtinės takų
Saulės šypsnį palik,
Pabučiuok su vakare žara.
Tavo akys toli –
Žvaigždės laiko glėby
Mėlynžiedėj žydrynėj dangaus.
Mylimasis, atleisk,
Kad blaškaus sūkury
Tarp tylos ir likimo žvarbaus.

Lina SUKACKIENĖ

Ramutė Sakalauskienė – ti-
kybos pamokų mūsų mieste pra-
dininkė. Šį darbą moteris dirba 
jau tris dešimtmečius ir niekada 
nesigailėjo savo apsisprendimo.

Šiuo metu pedagogė tikybos 
mokytoja metodininke dirba An-
tano Smetonos ir Jono Basanavi-
čiaus gimnazijose. Ji – Ukmergės 
dekanato tikybos mokytojų meto-
dinio būrelio pirmininkė.

Praėjusiais metais R. Saka-
lauskienė pelnė vienos iš trijų 
geriausių Ukmergės rajono mo-
kytojų vardą, buvo nominuota už 
iniciatyvią, kūrybingą pedagoginę, 
produktyvią projektinę ir metodinę 
veiklas.

Pasirinktu keliu
Kaip pasakojo R. Sakalaus-

kienė, pirmasis jos išsilavinimas 
– ikimokyklinio ugdymo pedago-
gė. Pagal šį diplomą „Nykštuko“ 
darželyje auklėtoja išdirbo 5-erius 
metus. 

Kai buvo įvestas šešiamečių 
mokymas, jai pasiūlė imtis šios 
veiklos buvusioje 5-ojoje viduri-
nėje mokykloje. Tuomet atestuota 
kaip pradinių klasių mokytoja. 

Moteris pasakoja kilusi iš krikš-
čioniškos šeimos, tad, kai buvo pra-
dėta kalbėti apie tikybos dėstymą, 
neabejodama pasuko tuo keliu. 

Tuo metu Ukmergėje dirbęs 
klebonas Kęstutis Rugevičius 
pakvietė nuvažiuoti į Vilniaus 
universitete steigiamą Teologijos 
fakultetą. „Klebonas, pažindamas 
mane, tikriausiai jau tada numa-
tė, kad galėčiau dirbti tikybos 
mokytoja“, – pasakoja R. Saka-
lauskienė.

Ji puikiai prisimena ir įvykių 
detales, kuomet rinkosi šį, tuo-
metėje šalies švietimo sistemoje 
visiškai naują, kelią.

„Universitete pokalbyje pa-
klausinėjo apie mano šeimą. Aš 
papasakojau, kad nebuvau nei spa-
liuke, nei pioniere, kad esu kilusi 
iš tikinčios šeimos. Išdėsčiau savo 
požiūrį į tai, kas vyksta. Po pokal-
bio man pasakė, kad esu priimta 
į Teologijos fakultetą studijuoti. 
Grįžtant namo autobusu, prie 
manęs prisėdo tuometės Antrosios 
vidurinės mokyklos direktorė Liu-
cija Dzigienė. Išsikalbėjom. Aš jai 
papasakojau apie naujas studijas. 
O ji man sako: „Man labai reikia 
tokios specialistės. Priėmė į darbą 
ir apmokėjo visas studijas. Ir taip 
1995 metais aš tapau tikybos ir 
etikos mokytoja bei penktos klasės 
auklėtoja“, – pasakojo pašnekovė.

Aktyvi veikla
R. Sakalauskienė yra Ukmergės 

dekanato tikybos mokytojų meto-
dinio būrelio pirmininkė, 16 metų 
buvo iniciatyvi skautų būrelio 
organizatorė. 

Prieš metus ji atšventė 40-ies 
metų pedagoginio darbo sukaktį. 

Pastaruosius metus R. Saka-
lauskienė rengia įvairius konkur-
sus moksleiviams. Organizavo 

Pasirinko tikybos mokytojos kelią
metodikos seminarus Ukmergės 
rajono tikybos ir etikos mokyto-
jams, skaito paskaitas. Mokytoja 
už nuopelnus ugdant jaunąją 
kartą yra du kartus apdovanota 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos padėka, Ukmergės rajono 
savivaldybės mero padėka, Kauno 
arkivyskupijos kurijos metropolito 
Sigito Tamkevičiaus padėka.

Kasmet rajono tikybos moky-
tojoms organizuojamos išvažiuo-
jamosios rekolekcijos. Mokytoja 
dalyvauja ir Kauno arkivyskupijos 
Katechetikos centro organizuoja-
muose seminaruose bei paskaito-
se, kuriomis pasidalija su Ukmer-
gės dekanato tikybos mokytojais.

Neretai žmonėms kyla klausi-
mas, ar tikybos mokytojai savo 
kasdieniniame gyvenime išlaiko 
santykį su krikščionišku gyveni-
mu? O gal tik moko to vaikus?

Tikybos mokytojos R. Saka-
lauskienės gyvenime šios takos-
kyros nėra. Ji aktyviai dalyvauja 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo para-
pijos bendruomenės veikloje, yra 
pastoracinės tarybos narė. Nuo 
2018 metų vadovauja Ukmergės 
dekanato tikybos mokytojų meto-
diniam būreliui, rengia metodines 
programas. Nuo 2017 metų pagal 
„Alfa“ kursą rengia jaunuomenę 
sutvirtinimo sakramentui. Dau-
gelį metų ji – Ukmergės dekanato 

Šeimos centro direktorė, skaito 
paskaitas sužadėtiniams, veda 
parapijos bendruomenei „Sinodo 
kelią“.

Atestuoja mokytojus
Pasakojo, kad Kauno arki-

vyskupijos Katechetikos cent-

ras suteikė jai teisę atestuoti 
dekanato tikybos mokytojus. 
Kuomet pernai jai buvo suteik-
tas geriausios Ukmergės rajono 
mokytojos vardas, ji buvo vie-
nintelė tokia nominantė visoje 
arkivyskupijoje.

Nukelta į 8 p.

Tikybos mokytoja Ramutė Sakalauskienė. Asmeninio archyvo nuotr. 
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Valstybės dienos proga III-iojo 
laipsnio Šaulių sąjungos pasižy-
mėjimo ženklu „Už nuopelnus 
Šaulių sąjungai“ apdovanotas 
ukmergiškis kuopos vadas Linas 
Kavaliauskas. Dar vienas III-iojo 
laipsnio pasižymėjimo ženklas 
suteiktas ukmergiškiui būrio 
vadui Erikui Liubomirskui. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

L. Kavaliauskas yra Karaliaus 
Mindaugo šaulių 10-osios rinkti-
nės Ukmergės Vyčio 1002-osios 
šaulių kuopos, kurią sudaro per 
80 šaulių, vadas. „Šiuo metu yra 
83 suaugę šauliai ir per 20 jaunųjų 
šaulių. Kai kurie pateikė prašymus 
tiesiogiai Vilniui ir davė priesaiką 
liepos 6-ąją, tad skaičius tikslina-
mas“, – sakė L. Kavaliauskas.

Ukmergėje VI šaulių rinktinė 
buvo įkurta 1925 m. Sovietų oku-
pacijos metais ji buvo likviduota. Po 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo šaulių veikla Ukmergėje buvo 
atkurta, pavadinimai keitėsi. Ka-
dangi šaulių rinktinės yra įsteigtos 
apskrityse, mūsų kuopa priklauso 
Vilniaus apskričiai. Kuopos pavadi-
nime skaičiai 1002 yra kombinacija 
Lietuvos šaulių sąjungos sistemoje. 
Vyčio vardas suteiktas 2019 m. pa-

Atkelta iš 7 p.

R. Sakalauskienės nuopelnai 
pedagoginiame darbe išskirtiniai 
– ji yra parengusi integruotų bei 
parodomųjų pamokų, skatina 
ugdytinius dalyvauti respubliki-
niuose, rajono konkursuose, kur 
mokiniai užima prizines vietas, 
rengia mokinių kasmetines progi-
nes parodas. Sako auklėjanti jau 
aštuntąją gimnazistų kartą. 

Tikybą mūsų rajono mokyklose 
dėsto devynios moterys. 

Tikybos mokytojos tarpusavyje 
bendrauja ir formaliai metodi-
niuose užsiėmimuose, kuriems 
vadovauja R. Sakalauskienė.

Stengiasi sudominti
Kaip sudominti mokinius šiuo 

dalyku? „Norint būti įdomia mo-
kytoja, reikia pačiai daug matyti, 
patirti, domėtis“, – įsitikinusi 
pašnekovė. 

Mokytoja per pastaruosius tris 
dešimtmečius aktyviai dalyvavo 
skautiškoje veikloje. Ukmergėje 
įkūrė skautų organizaciją. Iš viso 
suorganizavo 16 skautų stovyklų, 
surengė daug įvairių renginių. 
Mokytoja buvo pakviesta į Pietų 
Afrikos Respublikoje vykusią 
pasaulinę skautiškos veiklos kon-
ferenciją. Tuo metu Lietuvos skau-
čių seseriją buvo ruošiama priimti 
į Pasaulinę skautų organizaciją.

R. Sakalauskienė pasakojo, kad 
pernai viso pasaulio bažnyčiose 
buvo pradėtas pasirengimų pro-

Pasirinko tikybos 
mokytojos kelią

cesas būsimam Vyskupų sinodui, 
vyksiančiam Vatikane 2023 m. 
spalį. Dvejus metus truksiantį pa-
sirengimų Sinodui procesą popie-
žius Pranciškus pradėjo praėjusių 
metų spalį.  

Sinodas, pasak Šventojo Tėvo, 
tai – keliavimas drauge, kalbantis 
ir įsiklausant vieniems į kitus. 
Žodžio sinodas reikšmė yra „eiti 
kartu“. Popiežius Pranciškus 
pakvietė dvejus metus drauge 
keliauti ir apmąstyti, kas yra 
Bažnyčia pasaulyje ir kiekvienam 
asmeniškai.

Spalį prasidės naujas konsul-
tacijų etapas. Atsižvelgdamas į 
gautas pastabas, Vyskupų sinodo 
generalinis sekretoriatas kitų metų 
vasarą paskelbs pačios Vyskupų 
sinodo asamblėjos darbo gaires. 
Sinodo asamblėja vyks Vatikane 
2023 m. spalį.

Kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį R. Sakalauskienė veda 
Sinodą Ukmergės Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo parapijos bendruo-
menei. Pagal Kauno vyskupijos 
koordinavimo tarybos parengtas 
temas dalyvauja pokalbiuose, 
išsako nuomonę aptarinėjamomis 
temomis.

Kitame „Ukmergės žinių“ nu-
meryje pratęsime temą apie tiky-
bos mokytojo darbą.

Valstybės dienos proga – prasmingi apdovanojimai
gal mūsų krašte veikusios partizanų 
apygardos pavadinimą. 

L. Kavaliauskas vadovauja 
kuopai nuo 2017-ųjų. Tų metų 
sausį jis buvo paskirtas laikinai 
einančiu pareigas vadu, o birželį 
– kuopos vadu. 

 „Esu šaulys ne tik pagal pašau-
kimą, bet ir pagal Zodiako ženklą, 
todėl šauliu esu nuo gimimo“, – 
sakė jis. Išties šaulystė užkoduota 
vyro genuose. Pradėjęs domėtis 
šaulių istorija ir veikla tarpukariu, 
sužinojo, kad sąjungos įkūrėjai 
buvo du – Vladas Putvinskis ir 
ideologijos kūrėjas Matas Šalčius. 
Pastarasis yra kilęs iš L. Kava-
liausko gimtojo krašto – Prienų. 
Iš giminaičio vyras buvo girdėjęs, 
kad jo šeima turi giminystės sąsajų 
su M. Šalčiumi. Pasigilinęs, išsi-
aiškino, kad M. Šalčiaus mama 
buvo Kavaliauskaitė. Patikrinęs 
jos gimimo vietą, sužinojo, kad 
moteris kilusi iš L. Kavaliausko 
senelio ir tėvo kaimo. O domintis 
dar giliau, paaiškėjo, kad ji yra L. 
Kavaliausko prosenelio sesuo. 

L. Kavaliauskas pasakojo, 
kad į Lietuvos šaulių sąjungą 
įstoti norėjo dar gimtinėje. Apie 
1990-uosius metus ten buvo šau-
lių entuziastų, tačiau jie neturėjo 
lyderio, kuris suburtų. 

Įsikūręs Ukmergėje vyras iš 
naujo ėmė domėtis šaulių veikla. 
O sūnui įstojus į gimnaziją ir ten 
atradus jaunųjų šaulių būrelį, tai 
buvo dar viena paskata įsitraukti į 
veiklą. 2016-ųjų rugsėjį L. Kava-
liauskas susipažino su apygardos 
rinktinės vadu majoru Mindaugu 

Miliumi, kuris padėjo sutvarkyti 
reikiamus dokumentus, ir lapkri-
tį trylika ukmergiškių jau davė 
priesaiką. 

Veikla suaktyvėjo. Joje daly-
vauja ir veteranai, atkūrę sąjungos 
veiklą Ukmergėje prieš trisdešimt 
metų. Šiemet Ukmergėje veikian-
čios kuopos gretas jau papildė 21 
šaulys. Pasak L. Kavaliausko, ir 
dabar yra besidominčiųjų ir no-
rinčiųjų tapti šauliais. 

Kuopos vadas puoselėja mintį 
suburti rinktinę, kokia Ukmergėje 
veikė tarpukariu. 

Jis paaiškino, kad kuopą sudaro 
nuo 56-ių šaulių. Vilniaus apskrity-
je yra kuopų, kurios šio skaičiaus 
suaugusiais nariais nesiekia, tačiau 
juos papildo jaunieji šauliai. Tai – 
rajonuose veikiančios kuopos. Jau-
nieji šauliai duoda pasižadėjimą. 
Jais galima tapti nuo 11-os metų 
iki 18-os. Suaugusieji šauliai duoda 
priesaiką. Kuopa gali augti iki 200 
šaulių. Kai šis skaičius peržen-
giamas, reikia kurti naują. Tačiau 
apskrityse šie skaičiai skiriasi. Pa-
vyzdžiui, Vilniaus rinktinė turi per 
2 tūkst. šaulių, o Panevėžio – 200. 

Apdovanojimai skiriami aukš-
tesnio vado, kuris gali pasiūlyti 
kandidatus, teikimu. L. Kava-
liauskas teikė siūlymą apdovanoti 
jaunųjų šaulių būrio vadą Eriką 
Liubomirską. Artėjant Valstybės 
dienai gavo vado kvietimą atvykti 
į priesaikos ceremoniją. „Šią dieną 
norėjau su savo kuopa dalyvauti 
himno giedojime Ukmergėje, prie 

Ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ apdovanotas ukmergiškis kuopos 
vadas Linas Kavaliauskas.

piliakalnio, bet vado kvietimas 
nesvarstomas. Teko pakeisti planus. 
Kai ceremonijos metu išgirdau 
savo pavardę, man buvo didžiulė 
staigmena“, – sakė L. Kavaliauskas. 

Jaunųjų šaulių būrio vadas E. 

Liubomirskas taip pat buvo ap-
dovanotas III-iojo laipsnio Šaulių 
sąjungos pasižymėjimo ženklu. 

Apdovanojimai skirti Lietuvos 
Šaulių sąjungos vado Alberto 
Dapkaus įsakymu. 

Kauno arkivyskupas savo dek-
retais skyrė apdovanojimus aukš-
čiausiais arkivyskupijos garbės 
ženklais – Šiluvos Dievo Motinos 
medaliais. Jie skirti grupei arki-
vyskupijos bendruomenės narių. 
Tokiu medaliu apdovanota ir 
ukmergiškė Nijolė Bolšakovienė  
–  Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
parapijos aktyvi narė.

Šiluvos Dievo Motinos me-
dalis skiriamas „už asmeninį 
liudijimą, nuoširdų tikėjimą, už 
uolumą atliekant įvairias tarnys-
tes, pagalbą“. 

Apdovanojimai 32-iem asme-
nims įteikti arkivyskupijos globėjo 
Šv. Jono Krikštytojo šventės pro-
ga, birželio 24 d., Kauno arkika-
tedroje bazilikoje.

Šventėje arkivyskupas metro-
politas Kęstutis Kėvalas dalijosi 
džiaugsmu matyti švenčiančius 
liturgiją žmones „kaip vieną šei-
mą, klausančią Dievo žodžio tarsi 
medaus savo širdims“. 

N. Bolšakovienei apdovanoji-
mas skirtas „už aktyvų įsijungimą 
į Ukmergės Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo parapijos veiklą, vado-
vavimą Gyvojo Rožinio grupių 
veiklai parapijoje ir dekanate, 
rūpinimąsi piligriminių kelionių ir 
rekolekcijų organizavimu, veiklią 
ir išmintingą pagalbą parapijos 
ūkinėje veikloje bei asmeninį 
maldos ir krikščioniško gyvenimo 

Ukmergiškė apdovanota 
Šiluvos Dievo Motinos medaliu

liudijimą“.
Įteikdamas apdovanojimą ar-

kivyskupas K. Kėvalas linkėjo 

moteriai gausios Viešpaties Dievo 
globos jos gyvenimo darbams.

UŽ inf. 

Medaliu apdovanota Nijolė Bolšakovienė.


