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Dviračių žygis Jungtinės Kęstučio 
apygardos partizanų keliais
Loreta KORDUŠIENĖ

 
P irmasis pažinties etapas vyko 2006 m. birželio 19– 

 22 d. Maršrutas suplanuotas Vadžgirio, Tauragės, Skaudvilės, 
Nemakščių keliais, lankant pakeliui įvairius objektus: mūšių 
vietas, bunkerius, kapavietes, muziejus. Per keturias žygio dienas 
aplankytas tik vienas Jungtinės Kęstučio apygardos kraštas. 
Dar keliaujant buvo nuspręsta, kad 2007 m. turime važiuoti po 
Kelmės, Radviliškio, Raseinių rajonus – kraštą, kur vyko dideli 
mūšiai, partizanų suvažiavimas ir kiti svarbūs šio laikotarpio 
įvykiai.

Dviračių žygis buvo suplanuotas 2007 m. birželio mėnesį, kai 
prasideda vyresniųjų klasių moksleivių projektiniai darbai. Rei-
kėjo surinkti ištvermingą dviratininkų grupę, numatyti maršrutą, 
sutarti dėl nakvynės ir maitinimo. Ruošdamiesi žygiui, kaip ir 
ankstesniais metais į talką pasikvietėme patyrusius dviratinin-
kų klubo „Mink“ narius, Sporto centro darbuotojus. Informaciją 
apie organizuojamą žygį į mokyklas paskleidėme internetu, taip 
pat per fizinio lavinimo mokytojus. Į kvietimą atsiliepė daugelis  
2006 m. žygio dalyvių. 

Birželio 11 d. 28 dviratininkai – 18 mokinių ir 5 lydintys mo-
kytojai, 5 dviratininkų klubo atstovai – ir mes, organizatoriai, 
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Bicycle March on Joint Kęstutis Circuit Partisan Routs
Loreta KORDUŠIENĖ

In 2006 there was 60 years anniversary since the times 
when the partisans from Raseiniai, Jurbarkas, Tauragė, 
Kelmė, Radviliškis environs have united into a Joint Kęstutis 
Circuit. That served an occasion to arrange a bicycles march 
following the routs of the forest brothers. On 11 June, twenty 
eight circlers - 18 pupils and 5 escorting teachers, 5 bicycles 
club representatives – as well as the organisers, had a start 
from Žemaitis Square in Raseiniai. During the march the Kel-
mė Region Gailiai Basic School Museum, Tytuvėnai Baroque 
Church and Monastery Ensemble, Šiaulėnai Small Town 
Museum, Pašušvis, Grinkiškis, Vosiliškis, Betygala Geology 
and Kinfolk Museum, Ariogala and  Tadas Daugirdas grave 
present there were visited.
The march has left deep imprint in the memories of the 
pupils and adults. Passing by the Monument for Victims of 
Fight for Freedom on foot or car, the participants received 
a possibility to comprehend the price, at which the freedom 
was gained.

D videšimtojo amžiaus Europos  
 istorija su dviem totalitariniais 

režimais kupina daugybės represijų, 
persekiojimų ir žmonių kančių. 
Jaunesnioji karta to nepatyrė, todėl 
liudininkų pasakojimai apie sudėtingą 
ir žiaurų pokario laikotarpį yra jiems 
nerealūs. Jiems reikia įsitikinti, 
pačiupinėti. 2006 m. sukako 60 metų, kai 
Raseinių, Jurbarko, Tauragės, Kelmės, 
Radviliškio apylinkių partizanai 
susivienijo į Jungtinę Kęstučio apygardą. 
Kilo idėja suorganizuoti dviračių žygį 
miško brolių keliais.
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būriavomės Žemaičio aikštėje, iš kur tradiciškai prasideda visi 
žygiai. Lydimi automobilio su žybčiojančiais švyturėliais pasu-
kome Liolių–Kelmės kelio link. Skaisčiai švietusi saulė pasislėpė 
už debesų ir mums nuvažiavus vos kelis kilometrus pradėjo lyti. 
Pirmasis mūsų lankomas objektas buvo Kelmės rajono Gailių pa-
grindinės mokyklos muziejus. Čia apžiūrėjome didelį etnografinių 
daiktų rinkinį, sužinojome apie šio krašto svarbiausius žmones, 
įvykius. Labiausiai mus domino rezistencinė kova ir vienas iš gar-
siausių 1945 m. vykęs Virtukų mūšis. Prisiklausę pasakojimų, 
sočiai papietavę mokyklos valgykloje, žvyrkeliu pasukome per 
Virtukų mišką. Gaila, bet jokio įvykį žyminčio ženklo neradome. 
Sustojome tiesiog kelio pakraštyje, dar kartą aptarėme, kaip vyko 
garsusis mūšis, ir patraukėme tolyn. Kitas mūsų objektas buvo 
Tytuvėnai. Žinoma, įdomiausias mums buvo barokinis bažny-
čios ir vienuolyno ansamblis, dvelkiantis šventumu, paslaptimi. 
Šventoriuje prie paminklo žuvusiems pokario kovose pagerbėme 
žuvusiuosius uždegę žvakutes ir tyliai pastovėję. Džiaugėmės 
apžiūrėję ne tik kiemelį, nuostabiai dekoruotą bažnyčią, bet ir 
tvarkomą vienuolyno vidų. Pirmai nakvynei apsistojome Tytuvė-
nų verslo ir technologijų centre. Kadangi saulė gerai šildė, o nuo 
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gaivinimas 
Alantoje
Nijolė ALEINIKOVIENĖ 

N eužteko laiko į jas atsižiūrėti  
 nei tuo pačiu metu vykusios 

Santarvės konferencijos dalyviams, 
nei Alantos technologijų ir verslo 
mokyklos dėstytojams visą birželio 
savaitę, stropiai sėdinčias ir valandų 
valandas kantriai siuvinėjančias. Ne, 
joms nebuvo neįprasta ir neįdomu. 
Jos konsultuodavosi, kalbėdavo apie 
siuvinėjimo meno paslaptis ir gudrybes, 
patarinėdavo ir net kritikuodavo viena 
kitą. 2-osios Aukštaitijos siuvinėtojų 
stovyklos (ir pirmosios, vykusios 
1999 m.) vadovei, talentingai dailininkei 
tekstilininkei Michalinai Šaknienei, 
ir talentingų moterų diskusijos, rodos, 
kartais atrodydavo mažai vertos dėmesio 
ir jai berods trūkdavo kantrybė.

„U žteks kalbėtis, jūs, baidyklės (švelniai vadindavo),  
 padainuokim geriau“, – įsakmiai nutraukdavo veiklią-

sias diskutuotojas ir nelaukdama pritarimo uždainuodavo. 
Humoristinės ir lyriškos, graudžios ir net labai linksmos, net visai 
negirdėtos jos dainos. Kokių tik Michalina nemoka! Dainuodavo 
ar niūniuodavo viena, į kai kurias ir alytiškė Bronė Surdokienė 
įsijungdavo arba pati užvesdavo. O kai uždainuodavo visos, 
jei būtume negirdėję ar nematę, vargu ar patikėtume, kad tiek 
talentų jos turi. Jos – šalies tautodailininkų sąjungos narės, 
dalyvavusios pirmojoje Aukštaitijos siuvinėtojų stovykloje, 
beveik visoms Kultūros ministro įsakymu suteiktas Meno 
kūrėjo statusas. Alytiškė Bronė Surdokienė yra išleidusi 
„Rankdarbių“ bibliotekėlės albumą „Siuvinėkime chardangeriu“ 
(1999 m.), dalyvavusi rankdarbių parodose Lenkijoje, Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, surengusi 6 autorines parodas. Iš Elektrėnų 
atvykusi Regina Norušienė, dalyvaujanti rajono, zonų, respublikos 
parodose. Vilniuje gyvenanti Danguolė Bukėnaitė yra surengusi  
2 personalines parodas, dalyvavo įvairiose parodose, renginiuose 
Vilniuje, Panevėžyje, Ignalinoje, lietuviškose gegužinėse Amerikoje 
1994 m. Ji idėjomis ir iškalbingumu bet kokioje situacijoje 
prikausto aplinkinių dėmesį. D. Bukėnaitė stovyklos metu „suko“ 
įspūdingas milžines rožes, siuvinėjo paveikslėlį. Meno kūrėjo 
statuso nominantė Regina Kutienė iš Kauno – siuvinėtų miniatiūrų 

važiavimo žvyrkeliu buvome apdulkėję ir pavargę, atsigavome 
sulipę į Gylio ežerą. 

Antrąją kelionės dieną važiavome Šiaulėnų link. Gražus gamto-
vaizdis ir vingiuotas kelias džiugino akis. Šiaulėnuose mus sve-
tingai pasitiko seniūnas. Žinodamas mūsų žygio tikslą, pirmiau-
sia atvedė prie paminklo miestelio aikštėje, kur buvo išniekinti 
partizanų kūnai. Išklausę skausmingo, bet įdomaus pasakojimo, 
aplankėme ir miestelio muziejų, sužinojome apie žymius krašto 
asmenis, istoriją. Po pietų mūsų maršrutas suko Mėnaičių kaimo 
link, kur vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Nors 
tie penkiolika kilometrų žvyrkeliu ir buvo sudėtingiausi, tačiau 
važiuoti vertėjo. Šio kaimo pakraštyje tebestovinčioje sodyboje 
1948 m. buvo įrengtas Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris, į 
kurį 1949 m. žiemą ir susirinko vadai. Apie suvažiavimą, gyve-
nimą bunkeryje, tykojusius pavojus pasakojo šeimininkų Miknių 
dukra. Jos pasakojimas tikrai labai jaudino, todėl visi, net ir di-
džiausi nenuoramos, nuščiuvo beklausydami. Toliau per Pašušvį, 
Grinkiškį keliavome į Vosiliškį. Antrus metus keliaudami per pa-
našius miestelius, turėjome galimybę įsitikinti, kad visi jie turi tur-
gaus aikštes, šventorius, kur pokario metais gulėdavo išniekinti 
kūnai. Tai atskleidžia pasipriešinimo kovos ir tragedijos dydį. 

Vosiliškis – gyvenvietė pačiame Raseinių rajono pakraštyje. 
Įsikūrę Vosiliškio pagrindinės mokyklos klasėse, išskubėjome 
apžiūrėti miestelio, aplankyti paminklų rezistentams. Baigę visą 
numatytą dienos programą, tradiciškai, kaip ir kiekvieną žygio 
vakarą, žaidėme futbolą. 

Ryte kelias vinguriavo jau labiau pažįstamais Raseinių rajono 
keliais. Betygaloje mūsų laukė įdomus Geologijos ir kraštiečių 
muziejus. Miestelio kapinaitėse uždegėme žvakeles prie perlai-
dotų partizanų kapų ir paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. 
Atsipūtę nuostabiame Dubysos slėnyje, dviračius sukome nau-
jo mūsų maršruto objekto – Ariogalos – link. Miestelyje susiti-
kome su kraštotyrininku, koplytėlių partizanams ir tremtiniams 
autoriumi V. Smitriumi. Jis mums išsamiai pasakojo Ariogalos 
krašto pasipriešinimo kovų istoriją, nuvedė prie paminklų Ario-
galos kapinėse. Negalėjome praeiti pro Tado Daugirdo kapą. Ir 
moksleiviams, ir suaugusiems žygeiviams buvo naujiena, kad 
Ariogaloje, gimtajame krašte, palaidotas vienas pirmųjų Lietuvos 
archeologų.

Birželio 14-oji – baigiamoji žygio diena. Pirmasis mūsų tą die-
ną lankytas objektas – už Ariogalos virš visada tekančio šaltinėlio 
stovintys didžiuliai betoniniai Gedimino stulpai, padaryti dar tie-
siant Žemaičių plentą 1937 m. Sovietmečiu jie buvo išdaužyti, 
paslėpti po žemių sluoksniu, o Atgimimo metais vėl atstatyti. 
Daugelis dviratininkų stebėjosi – tiek kartų yra važiavę pro šią 
vietą, matę didžiulį baltą simbolį, tačiau jo istorijos, kaip ir dau-
gelio kitų su Lietuvos pasipriešinimo kovomis susijusių įvykių, 
žmonių, nežinojo. Jau grįždami į Raseinius užsukome į visai gre-
ta miesto esantį Prabaudos miškelį, kur pokariu buvo užkasami 
partizanų kūnai. Miškelyje yra ir Pirmojo pasaulinio karo aukų 
kapai. Į Raseinius įvažiavome 12 valandą – tuo metu, kai prie 
paminklo Pasipriešinimo kovų aukoms atminti prasidėjo Gedulo 
ir Vilties dienai skirtas minėjimas. Dviratininkai buvo sutikti ploji-
mais, apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

Žygis įsiminė ir moksleiviams, ir suaugusiesiems. Dabar, eida-
mi ar važiuodami pro paminklą Laisvės kovų aukoms, jie geriau 
supras, kokia kaina gyvename laisvi.       

Loretos Kordušienės nuotr.
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