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85-erių metų Genė Adamonie-
nė – viena iš vyriausių Šventupės 
bendruomenės narių. Moteris 
pažįsta visus šios gyvenvietės 
žmones, džiaugiasi augančia jau-
nąja karta. Daug metų Šventupėje 
ji veda gegužines pamaldas.

Pasakojo, kad ji ir kitos moterys 
kruopščiai pasirengia šioms pamal-
doms. Dvare padaro Švč. Mergelės 
Marijos altorių, pastato Marijos 
statulą. Melstis renkasi kasdien, 
išskyrus šeštadienius ir sekma-
dienius. Sako, kad šiokiadieniais 
melstis susirenka apie 20 žmonių. 
Ateina ir vaikai, paaugliai.

„Gegužinės pamaldos mūsų 
bendruomenėje turi labai gilias 
šaknis. Jos pradėtos organizuoti 
atkūrus nepriklausomybę“, – pasa-
koja Genė. Šios pamaldos vyksta 
Šventupės kultūros namuose.

Šventupiškė G. Adamonienė 
– labai šiuolaikiška senjorė. Ji 
naudojasi internetu, nuotoliniu 
būdu bendrauja su užsienyje gy-
venančiais anūkais ir proanūkiais, 
laisvalaikiu klauso „Marijos“ ra-
dijo. Naudojantis internetu, ieško 
maldų. „Kokių gražių tekstų ten 
yra“, – džiaugiasi moteris.

Pastebi, kad didelę dalį baž-
nyčios bendruomenės sudaro 
šventupiškiai. Šios gyvenvietės 
moterys gieda bažnyčios chore. 
Paskutinę gegužinių pamaldų die-
ną organizuojama agapė. Dalyvės 
atsineša iš namų ką nors vaišėms ir 
užbaigia viso mėnesio ceremoniją.

 „Gegužinės pamaldos mūsų bendruomenėje turi labai gilias šaknis“, – sako 
Genė Adamonienė. Vytauto A. Marčausko nuotr.

Gegužinių pamaldų altorius. 

Kas yra rožinis 
ir iš ko jis susideda?

Rožinis yra Evangelijos sant-
rauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą 
ir nušviečia meilę Ganytojui ir 
Švč. Mergelei Marijai. Šiandienos  

maldose – keturios rožinio dalys.
Vienuolis šv. Domininkas apie 

1212 metus buvo gavęs apreiškimą 
iš Švč. Mergelės Marijos ir pradėjo 
kalbėti rožinį. Tuo metu rožinis te-
turėjo 3 dalis: džiaugsmingąją, so-

pulingąją ir garbingąją. Po įvairių 
pataisymų nuo 1460 metų rožinio 
kalbėjimas atgimė, o šių maldų 
forma išliko panaši iki mūsų dienų.

Popiežius Jonas Paulius II laiške 
vyskupams, kunigams ir visiems 
kitiems tikintiesiems rašė, kad ro-
žinis yra taikos malda – šeimos ir 
už šeimas malda. Popiežiaus inici-
atyva buvo pridėta viena „Šviesos“ 
dalis su penkiais slėpiniais.

Ši malda dar vadinama rožių vai-
niku, rožių grandine. Rožinio vieną 
dalį sudaro 53 „baltos rožės“ ir 6 
„raudonos rožės“ – penki slėpiniai.

Kartu su G. Adamoniene šioje 
maldoje dalyvauja Vanda Ma-
čerauskienė, Genoefa Povilavi-
čienė, Regina Mulevičienė, Nida 

Augustinienė, Janina Giedraitienė, 
Birutė Stundienė, Virginija Pivorie-
nė ir kitos moterys. Kiekvieną mė-
nesį meldžiamasi vis kita intencija. 

Šventupė garsėja ne tik ge-
gužinėmis pamaldomis, bet ir 
aktyvia, turininga kultūrine veikla. 
Kiek-vieną trečiadienį organizuo-
jami užsiėmimai dirbtuvėlėse, 
esančiose dvaro patalpose, šalia 
bibliotekos. Čia moterys mezga, 
karpo, gamina kaukes, užsiima 
įvairiais rankdarbiais. Sulaukia 
svečių, kuriuos šiltai priima.

Kraštotyros muziejuje vyksta Ukrainai skirta paroda

Projekto „Karo skeveldros“ autorius Tomas Jurgis Daunora. 

Ukmergės kraštotyros mu-
ziejuje eksponuojama paroda, 
atspindinti karo Ukrainoje įvykius. 
Karas Rytų Ukrainoje tęsiasi jau 
8-erius metus, o dabar Kremlius 
siekia užvaldyti visą šalį, kelda-
mas grėsmę visiems europiečiams. 

Iniciatyvos autorius Tomas Jur-
gis Daunora, 2019–2021 m. šioje 
šalyje praleidęs daug laiko, sukūrė 
projektą „Karo skeveldros“. Jame 
atskleidžiami autoriaus surinkti 
karo fragmentai iš gynybinės linijos 
apkasų Rytų Ukrainoje. Instaliacija 
sudaryta iš šautuvų vamzdžių, leng-
vųjų ir sunkiųjų kulkosvaidžių šo-
vinių, sprogstamųjų minosvaidžių 
sviedinių, pradurtų šarvų skeveldrų.

Europiečiai kviečiami prisilies-
ti prie šių karo fragmentų parodoje 
ir pajusti žmonių kančias. Geo-

grafi škai tolimesnėms šalims šių 
dienų karinė agresija yra sunkiai 
suvokiama, todėl svarbu karo nu-
sikaltimus ir demokratinės visuo-
menės naikinimo faktus viešinti 
bei skleisti. Gyvu prisilietimu prie 
vykstančio karo siekiama stiprinti 
užsienio valstybių piliečių ir lyde-
rių solidarumą su Ukraina ir jos 
žmonių skausmu. 

Parodos „Stand up for Ukraine“ 
atidarymas Ukmergės kraštotyros 
muziejuje vyko gegužės 8 d. T. J. 
Daunora pristatė instaliaciją „War 
Shards“, kurią sukūrė iš karo frag-
mentų, surinktų gynybinės linijos 
apkasuose Rytų Ukrainoje. 

Atidaryme dalyvavo ir savo is-

toriją papasakojo buvęs Ukrainos 
karys Oleksandr Tereščenko, kuris 
2014 m. gynė Donecko oro uostą. 

Muziejus dėkoja Kultūrinių 
iniciatyvų grupei „Kvadratas“ ir 
jos vadovui T. J. Daunorai už ga-
limybę prisiliesti prie to, ką šiomis 
dienomis patiria Ukrainos žmonės. 

Parodos lankytojai kviečiami 
fotografuotis nuotraukos „Sugriau-
tas Kyjivas“ fone bei dalytis foto-
grafi jomis socialiniuose tinkluose.

UŽ inf. 

Knygoje – tautos švietėjų biografi jos
Kultūros istorikas, žurnalis-

tas, šiuolaikinio tautotyros sa-
vanorių sąjūdžio pradininkas dr. 
Kazimieras Račkauskas yra pa-
rengęs knygą „Nepriklausomos 
Lietuvos mokytojai: 1918–1940 
metų biografijos“. Pristatome 
knygoje aprašytus mūsų krašto 
mokytojus.
Ukmergės apskrities mokytojai

Joana Latkauskaitė-Petkevi-
čienė. Gimė 1908 m. Biržuose, dau-
giavaikėje ūkininkų šeimoje. Brolis 
Stasys buvo mokytojas, seserys 
Pranė, Anelė ir Zofi ja išvyko laimės 

ieškoti į Ameriką. 1929 m. Joana 
ištekėjo už buvusio Biržų apskrities 
pradžios mokyklų inspektoriaus 
Julijono Petkevičiaus ir tapo peda-
goge. Švietimo ministerijos komi-
sijoje išlaikiusi egzaminus, po metų 
įgijo pradžios mokyklos pedagogės 
cenzą. 1930 m. rugsėjį paskirta į 
Taujėnų pradžios mokyklą, kurios 
vedėju jau porą metų dirbo jos vyras 
Julijonas. 1940-ųjų rugsėjį su vyru 
perkelti į Želvos valsčiaus Vėderų 
pradžios mokyklą. 1941 m. Joana 
su dukra Danute ištremtos į Altajaus 
kraštą, iš kurio 1947 m. pabėgo ir 
grįžo į Lietuvą.

Julijonas Petkevičius. Gimė 
1896 m. Pušynės vienkiemyje, 

Šiaulių apskrityje. Vaikystėje ir 
paauglystėje 10 metų piemenavo, 
tarnavo pas ūkininkus. Baigęs 
mokytojų kursus, pradėjo dirbti 
Šiaulių pradžios mokykloje, kartu 
mokėsi ir tose pačiose patalpose 
buvusioje Mokytojų seminarijoje. 
Ją baigęs, dirbo mokyklų inspekto-
riumi Biržų apskrityje. Po kilusio 
konfl ikto ir teisinių procesų 1928 
m. perkeltas į Taujėnų pradžios 
mokyklą. 1934 m. paskirtas Taujė-
nų apylinkės pirmininku, 1940-ai-
siais paties prašymu drauge su 
žmona Joana perkelti į Vėderus. 
1941 m. birželio 14-ąją suimtas ir 
išgabentas į Rešotų lagerį Sibire, 
kur po dvejų metų ir mirė. 

Eugenija Žemaitaitytė-Pie-
palienė. Gimė 1912 m. Pagirio 
miestelyje, Ukmergės apskrityje. 
Brolis Zenonas buvo mokytojas. 
Eugenija lankė Gailestingųjų sese-
rų kursus. Nejausdama pašaukimo, 
iš šios veiklos pasitraukė. Baigusi 
pedagoginius kursus Šiauliuose, 
gavo paskyrimą mokytojauti gim-
tajame krašte – Pagirio valsčiaus 
Kuronių mokykloje. Vėliau per-
sikėlė į Peslius. Šiek tiek mokėjo 
lenkų, rusų ir vokiečių kalbas, buvo 
Lietuvos šaulių sąjungos narė.

Ona Lanskoronskytė-Pies-
lekienė. Gimė 1899 m. Zariškių 
kaime, Biržų apskrityje. Po peda-
goginių kursų paskirta vadovauti 
Ukmergės apskrities Balninkų 
valsčiaus Daubariškių pradžios 

mokyklai, vėliau perkelta į Pabais-
ką. Vasarą lankydavo mokytojams 
skirtus ūkio ir kūno kultūros kursus, 
priklausė Jaunalietuvių organi-
zacijai, mokytojų profsąjungai. 
Ištekėjusi už Vaclovo Piesleko, ėmė 
dirbti Kulniškių pradžios mokyklo-
je. Čia ji mokytojavo ir lemtingais 
1940-aisiais. Mokykloje buvo įstei-
gusi jaunųjų ūkininkų ratelį, kuriam 
pati ir vadovavo. 1948 m. ištremta į 
Krasnojarsko kraštą, kur praleido 10 
metų. 1958-aisiais sugrįžo į Lietuvą.

UŽ inf.
Tęsinys – kituose „Ukmergės 

žinių“ numeriuose.


