
 

 



2022 METŲ SUKAKTYS 

SAUSIS  

 

12 d. Sukanka 230 metai, kai (1792 m.) Žasliams grąžino Magdeburgo teises ir herbą 

(javų pėdas skydo viduryje), suteikta miesto savivaldos privilegija. Pirmą kartą 

Žasliai Magdeburgo privilegiją gavo 1522 m. 

 

 Sukanka 120 metų, kai (1902 m.) Miežonyse, Kaišiadorių r. gimė JAV lietuvių       

kalbininkas Pranas Edmundas Galinis. Mirė 1988 09 16. Vrenthame (JAV). 

1913 m. po tėvo mirties motinos išvežtas į JAV. 1917–1925 m. mokėsi 

Bostone, vėliau studijavo Princetono universitete. 1919–1930 m. Lietuvių 

studentų sąjungos narys, 1929–1945 m. Lietuvos vyčių narys, 1930–1940 m. 

Sąjungos Vilniui vaduoti Bostono skyriaus narys. Dirbo Bostone. Vėliau 

studijavo Harvardo universitete. 1929–1939 m. dėstė lietuvių kalbą moksleivių 

vasaros kursuose. 1930 m., 1932 m. ir 1937 m. lankydamasis Europoje, rinko 

medžiagą ir studijavo tarmes. 1940 m. apgynė daktaro disertaciją „Baltų kalbų 

įtaka vokiečių tarmėms Rytų Prūsijoje“. Nuo 1951 m. Vilniečių sąjungos narys. 

Nuo 1953 m. rinko medžiagą baltų kilmei aiškinti. Aktyviai dalyvavo lietuvių 

visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. 

 

14 d.    Sukanka 25 metai, kai (1997 m.) Jonavoje mirė šachmatininkas, šachmatų ir 

šaškių treneris, pedagogas Richardas Banaitis. Gimė 1933 07 18 Kaune. 

1954–1975 metais mokytojavo Pravieniškių septynmetėje mokykloje. 1971–

1975 metais treniravo Kaišiadorių vaikų ir jaunimo sporto mokyklos jaunuosius 

šachmatininkus. Jo auklėtiniai Saulius Simanavičius iš Pravieniškių, Natalija 

Šalnaitė-Rudauskienė iš Rumšiškių – respublikos jaunių šaškių čempionai 

(1969 m.). R. Banaitis buvo apdovanotas medaliu „Už nuopelnus moksleivių 

sportui“ (1983 m.) ir „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1993 m.). Palaidotas 

Karmėlavos kapinėse. 

 

 Sukanka 75 metai, kai (1947 m.) Strebeikių kaime (Jonavos rajonas) mirė 

architektas, kelių  Kaišiadorių rajono bažnyčių (Žiežmarų, Gegužinės) projektų 

autorius Vaclovas Michnevičius  (gimė apie 1862). Pagal jo projektą pastatyti 

Kaišiadorių vyskupijos kurijos rūmai, prisidėjo prie  Kaišiadorių bažnyčios 

projekto kūrimo. Palaidotas Žeimių bažnyčios šventoriuje. 

 

17 d. Prieš 90 metų (1932 m.) Darsūniškio šaulių būrys Sekionių kaime suruošė 

vakarą. Vaidinta 3 veiksmų komedija „Burtininkė“. 

 

20 d. Sukanka 75 metai, kai (1947 m.)  Pažardžių kaime gimė „Gijos“ klubo literatė 

Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė. Išleido eilėraščių knygas: 

„Auksinis amžius“ (2002 m.), „Basakojis gandras“ (2002 m.), „Besparnis 

angelas“, „Būties ašara“, „Stebuklų naktis“ (2004 m.), „Žydinti aguona“ (2006 

m.). 

 

 

 

 

 

 

 



VASARIS 

 

2 d. Sukanka 125 metai, kai gimė (1897 m.) knygnešė Agota Tumosaitė-

Prūsaitienė. Platino knygas ir Kaišiadorių rajono apylinkėse. Mirė 1972 m., 

palaidota Abromiškėse. 

 

 Sukanka 650 metų, kai (1372 m.) pirmą kartą paminėta Darsūniškis. 

Instenburgo komtūras netikėtai užpuolė Darsūniškio pilį, ją sudegino ir išsivedė 

400 belaisvių. 

 

14 d. Sukanka 230 metų, kai Žiežmariams suteikta (1792 m.) renovacinė privilegija.   

 

16 d. Sukanka 120 metų, kai (1902 m.) Žasliuose mirė kunigas, Žaslių bažnyčios 

statytojas, lietuvių tautinio atgimimo ugdytojas Kazimieras Kybelis (Kibelis). 

Palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje. Gimė 1868 m. Lomoje (dabar Šilalės 

rajonas). 

 

19 d. Sukanka 130 metų, kai (1892 m.) mirė Rumšiškių kun. Povilas Šilinskas. Jis 

rūpinosi lietuviškų knygų platinimu. Nors Rumšiškėse tebuvo tik trejus metus, 

bet bažnyčioje įvedė lietuviškus giedojimus ir parapijiečius išmokė lietuviškų 

poterių. 

 

20 d.     Sukanka 25 metai, kai (1997 m.)  Vievyje mirė vienas iš labiausiai 

pasižymėjusių Kaišiadorių vyskupijos kunigų, 1972 metais išleistojo Naujojo 

Testamento vertėjas, „Trumpo teologijos žodyno“ ir kitų leidinių bei teologinio 

turinio straipsnių autorius, poetas, Kaišiadorių katechetinių kursų vedėjas 

Česlovas Kavaliauskas. Gimė 1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, Pasvalio r. 

1946 m. įšventintas kunigu; 6 metus praleido tremtyje Sibire; vėliau darbavosi 

įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, taip pat ėjo kurijos kanclerio 

pareigas. Besidarbuodamas Kaišiadoryse, skaitė teologinio pobūdžio paskaitas 

kunigams, tikybos mokytojams, sakė pamokslus įvairiose Kaišiadorių 

vyskupijos bažnyčiose, dalyvavo religinėse radijo programose. Mirė 1997 m. 

vasario 20 d.; palaidotas Vievio bažnyčios šventoriuje. Po mirties išleistas 

straipsnių ir pokalbių rinkinys „Tarp fizikos ir teologijos“ (1998 m.), poezijos 

rinktinė „Pažadėtoji žemė“ (2000 m.). Rankraščiuose liko lyrikos rinkiniai 

„Mėlynas kryžius“ (1954–55), „Iš meilės lyrikos“ (1958–1959), „Rudens 

etiudai“ (1967), daug dėmesio skyrė poetiškiausiai knygai „Giesmių giesmei“. 

Išvertė E. A. Poe, R. Kiplingo ir kt. poezijos. 2002 metais apie kun. Česlovo 

Kavaliausko nueitą prasmingą gyvenimo kelią išleista akademiko Antano 

Buračo ir Antano Mozerio parengta monografija „Priespaudos metais skleidęs 

tiesą“; šioje knygoje taip pat pateikta jo darbų bibliografija. 

 

24 d. Sukanka 60 metų, kai mirė (1962 m.) Kostas Stiklius. 1917–1918 m. Kostas 

Stiklius-Stiklelis mokytojavo Rumšiškių pradžios mokykloje. Čia jis buvo 

suorganizavęs suaugusių mokymo kursus, skatino blaivybę. Kostas Stiklius 

gimė 1880 m. gruodžio 25 d. Liepalotuose, Vilkaviškio apskritis. 

 

28 d. Sukanka 565 metai, kai (1457 m.) pirmąkart paminėti Žasliai. Po Trakų seniūno 

ir vaivados Jauniaus Valimantaičio mirties (1432), Lietuvos didysis 



kunigaikštis Kazimieras Žaslių kaimą atidavė Vilniaus vaivadai Jonui 

Goštautui. 

 

 Sukanka 35 metai, kai (1987 m.) Kaišiadoryse gimė poetas Nerijus Cibulskas. 

2009–2013 m. rengė ir publikavo literatūros kritikos straipsnius mėnraštyje 

„Metai“, savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, interneto portaluose Kulturpolis.lt, 

MiestoIQ.lt, Bernardinai.lt. Dirbo redaktoriumi-korektoriumi leidykloje, 2011–

2014 m. – Viliaus universiteto bibliotekoje, Mokslo ir kultūros paveldo centre, 

Spaudinių saugojimo skyriuje. Taip pat – Nacionaliniame atviros prieigos 

mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC). Nuo 2013 m. iki 

dabar dirba žiniasklaidos stebėsenos įmonėje, nuo 2015 m. žurnale „Valstybė“ 

rašo straipsnius ir rengia knygų apžvalgas. Jaunųjų filologų konkursų, festivalių 

Poezijos pavasaris, Poetinis Druskininkų ruduo, Literatūrinės Vilniaus slinktys 

dalyvis. 2016 m. – vienas iš almanacho „Poezijos pavasaris“ sudarytojų. 

Eilėraščiai publikuoti Lietuvos literatūriniuose almanachuose ir kultūrinėje 

spaudoje. Išleido poezijos knygas „Nutrinami“ (2012 m.), „Archeologija“ 

(2016 m.). 2016 m. už antrąjį poezijos rinkinį „Archeologija“ pelnė Jaunojo 

jotvingio premiją. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2016 m. 

 

KOVAS 

 

 

1 d. Sukanka 50 metų, kai mirė (1972 m.) žymus mokslininkas, istorikas, kunigas 

daktaras Juozapas Stakauskas. Gimė 1900 08 24. 1932 m. Kaišiadoryse buvo 

sekretoriumi ir kapelionu, dirbo pastoracinį darbą Žasliuose, aptarnavo 

Krivonių parapiją, kur suorganizavo chorą. Palaidotas Žaslių bažnyčios 

šventoriuje. Pačiomis sunkiausiomis gyvenimo bei darbo sąlygomis J. 

Stakauskas daug rašė. Lietuvos nepriklausomybės metais išleido daktaro 

disertaciją ir paskelbė 40 knygų, straipsnių, recenzijų. Pakeitė savo tyrinėjimų 

kryptį – iš viduramžių perėjo į XIX a. lietuvių tautinio atgimimo problematiką. 

Rašė apie vyskupų M. Valančiaus, M. Paliulionio, A. Baranausko veiklą. 

Sovietinės okupacijos sąlygomis, nors ir gyvendamas toliau nuo istorijos 

šaltinių, bet turėdamas nemažai išrašų iš archyvų ir gerą biblioteką, parašė 14 

naujų veikalų istorine tematika. Iš jų 8 skirti vyskupams – J. Kuktai, A. 

Baranauskui, T. Matulioniui, M. Valančiui, A. Karosui, K. Paltarokui, 

arkivyskupams J. Matulaičiui ir M. Reiniui. Tie veikalai nepaskelbti. Liko 

neišleisti ir jo skaitytų Bažnyčios istorijos kurso paskaitų 2 tomai, klierikams ir 

kunigams laikytų rekolekcijų 3 tomai. J. Stakauskas liko ištikimas duotai 

kunigo priesaikai, kai dirbo pasaulietinėse įstaigose, ir istorijai, kai dirbo 

dvasininku. Ant jo kapo paminklinės lentos Žaslių šventoriuje parašyta: „Dievo 

ieškojau protu, suradau jį širdimi“. J. Stakauskas buvo didelis humanistas, 

nepakentęs prievartos, perdėto nacionalizmo, diktatūros. Tą savo nuostatą jis 

įrodė vokiečių okupacijos metais Vilniuje – gelbėjo žydus, kito tikėjimo 

žmones, rizikuodamas savo ir kitų, jam talkinusių, gyvybe. Archyvo patalpose 

jis išgelbėjo 13 žydų, 4 gydytojus išvežė į kaimą. Prieš žydų genocidą nukreipta 

J. Stakausko veikla buvo įvertinta Izraelio, taip pat Lietuvos garbės ordinais ir 

paminklinėmis lentomis bei kitomis priemonėmis. 2003 m. leidykla „Aidai“ 

išleido Juozapo Stakausko raštų rinktinę „Naujieji nacionalizmai ir Katalikų 

Bažnyčia Lietuvoje“. 

 



2 d. Sukanka 75 metai, kai (1947 m.) Gilūšyje (Kaišiadorių raj., dabar – Elektrėnų 

sav.) gimė Almis Grybauskas, poetas, vertėjas. Baigė VPI. Mokytojavo. Dirbo 

laikraščių ir žurnalų redakcijose, vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos 

Karolio u-te. Redaguoja žurn. „Vidurio Europa“. Debiutavo eilėraščių rinkiniu 

„Spalvoti nuotaikų žibintai“ (1976), pasižyminčiu vidine įtampa, disciplinuota 

eilute, garsine architektonika. Su kiekviena knyga keisdamasis išleido rink. 

„Bandymai apkabinti“ (1978), „Atklydimai“ (1983), „Mugė“ (1998). Šalia 

originalios kūrybos pasireiškė poezijos ir prozos vertimais iš latvių, lenkų, 

vokiečių, čekų, slovakų ir prancūzų kalbų. Vertingiausi vertimai – slovako M. 

Valeko eil. rink. „Nerimas“ (1983), čeko J. Seiferio, latvio M. Majevskio, lenko 

Z. Herberto, Cz. Milošo poezija, V. Havelo eseistika. 2003 m. A.Grybauskas 

apdovanotas Geriausio metų vertėjo premija už J. Hašeko knygos „Šauniojo 

kareivio Šveiko nuotykiai“ vertimą. 2005 metais iš čekų kalbos išvertė M. 

Kunderos romaną „Nepakeliama būties lengvybė“ ir iš vokiečių kalbos išvertė 

G. Meyrink romaną „Golemas“. 

 

6 d. Sukanka 60 metų, kai (1962 m.) Lašinių k. Kaišiadorių r.  gimė pedagogė, 

socialinių mokslų dr. Zita Nauckūnaitė. Nuo 1985 m. dirba Vilniaus 

pedagoginiame universitete. 1992 m. apgynė socialinių mokslų daktaro 

disertaciją. 1994 m. išleido „Lingvistinio mąstymo ugdymą mokant pažinti 

žodžio sandarą V-VI klasėse“, 1998 m. – „Iškalbos meną“. 

 

11 d. Sukanka 75 metai, kai (1947 m.) mirė Lietuvos kariuomenės viršila, Didžiosios 

Kovos apygardos organizatorius ir vadas J. Misiūnas-Žalias Velnias. Gimė 

1911 m.Valsuonių k., Panevėžio apskr. Karo metais dirbo Kaišiadorių 

geležinkelio stoties budinčiuoju, buvo įstojęs į gen. P. Plechavičiaus Vietinę 

rinktinę. 1944 metais organizavo Trakų, Ukmergės, Utenos srityse, dalyje 

Švenčionių, Alytaus krašto teritorijų ginkluotą rezistenciją. Įamžinant J. 

Misiūno-Žalio Velnio atminimą, 1997 03 11 prie Kaišiadorių geležinkelio 

stoties pastato atidengta memorialinė lenta. S. Abromavičius išleido knygas 

„Žalio Velnio takais“ (1995 m.) ir „Didžioji kova“ (1999 m.), kuriose pateikia 

žinių apie  Didžiosios Kovos apygardos veiklą bei kovotojų, jų artimųjų 

atsiminimus, archyvinių dokumentų, nuotraukų apie J. Misiūną-Žalią Velnią. 

 

14 d. Sukanka 320 metų, kai įvyko (1702 m.) Darsūniškio kautynės. M. Višnioveckio 

vadovaujamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės būrys (apie 

6000 karių) susikovė su švedų (2500 karių) kariuomenės daliniu. Žuvo beveik 

visas 350 raitelių švedų kavalerijos dalinys. Į nelaisvę pateko 40 kareivių, 3 

leitenantai, 2 majorai ir 1 generolas (Humerhielmas). 

 

 Sukanka 85 metai, kai įkurta (1937 m.) Žaslių miestelio biblioteka. 

 

BALANDIS  

 

5 d. Sukanka 100 metų, kai (1922m.) mirė Kajetonas Čepanas kunigas, lietuviškų 

mokyklų    steigėjas, knygnešių ir daraktorių globėjas. Gimė 1872 m. Jau 

vaikystėje pažinojo savo kraštietį kunigą, poetą, knygnešį Silvestrą Gimžauską, 

kuris turėjo įtakos pasirenkant kunigystę. Baigęs 4 klases, įstojo į Vilniaus 

kunigų seminariją, kurią 1900 baigė. Vikaravo Ikaznėje (Gudija), Žasliuose 

(Kaišiadorių r.), Daniuševe (Gudija), Alovėje (Alytaus r.). Atvykęs į Žaslius, 



susirado knygnešį Motiejų Grybauską, kuris jam iki spaudos draudimo 

panaikinimo pristatydavo lietuviškos spaudos. Dvylika paskutiniųjų gyvenimo 

metų  (1910-1922) buvo Kietaviškių parapijos klebonas. Čia pastatydino 

mūrinę bažnyčią. Taip pat pasižymėjo kaip liaudies švietėjas. Įsteigė slaptas 

liet. mokyklas Guronyse, Mančiūnuose, Kareivonyse ir kt. parapijos kaimuose. 

Savo klebonijoje rengdavo mokytojus, pasikvietęs į pagalbą prasilavinusius 

žmones. Taip parengtus mokytojus siųsdavo į atokesnius sodžius, iš savo lėšų 

mokėdavo jiems algas. K. Čepanas palaidotas Kietaviškių bažnyčios 

šventoriuje. 

 

10 d. 10 Sukanka 70 metų, kai (1952 m.) gimė poetė Angelė Jankauskytė-

Rabačiauskienė. Dirba žurnaliste „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje. Angelė 

Jankauskytė-Rabačiauskienė nuo 1991 metų – rašytojų sąjungos narė, nuo 1991 

metų – žurnalistų sąjungos narė. Išleido eil. rink. „Gėlė po delnu“ (1985 m.), 

„Žemės rūbais“ (1991 m.). 

 

 Prieš 320 metų (1702m.) po Darsūniškio kautynių, Švedijos karalius Karolis 

XII aplankė Darsūniškį ir įsakė atkasti švedų karių lavonus, kiekvieną jų 

suvynioti į drobulę ir iškilmingai palaidoti supiltuose pilkapiuose. Darsūniškį 

įsakė padegti ir jį su naujais rūmais pavertė pelenais. 

11 d. Sukanka 55 metai, kai (1967 m.) Žiežmariuose mirė prelatas, Kaišiadorių 

vyskupijos administratorius, politinis kalinys, Žiežmarių bažnyčios statytojas 

Bernardas Sužiedėlis. Gimė 1888 08 11 Ulbinų k., Kalesninkų par. Palaidotas 

Žiežmarių kapinėse. 

 

16 d. Sukanka 70 metų, kai (1952 m.) Rumšiškėse gimė Lietuvos buriuotojų sąjungos       

viceprezidentas, respublikos nusipelnęs treneris, sporto organizatorius Albinas 

Grabnickas. 1985 metais jam sutektas respublikos nusipelniusio trenerio 

vardas, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio 

ordinu. Paskelbęs mokslinį straipsnį „Auštojo meistriškumo buriuotojų 

psichologinis pasiruošimas“. 

 

17 d. Sukanka 60 m., kai (1962 m.) Žasliuose gimė Rasa Melnikienė, 1996–2000 m. 

LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto narė, LCS narė. Nuo 2006 Lietuvos 

agrarinės ekonomikos instituto (nuo 2021 Lietuvos socialinių mokslų centro 

Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas) direktorė. Svarbiausi veikalai: „ 

Agrosocialinių mokslų ir studijų raida Lietuvoje“ (su kitais, 2006–2007), 

„Kaimo politikos evoliucija“ (su Dalia Vidickiene, 2014). 

 

18 d.  Sukanka 85  metų, kai (1937 m.) gimė prozininkas, publicistas Jurgis Buitkus. 

Išleido apsakymų rinkinį „Pavasarį gimęs“ (1972 m.). Mokytojavo Žasliuose, 

dirbo „Nemuno“ žurnale, redagavo „Akcentų“ laikraštį. Mirė 2007 04 14. 

 

22 d. Sukanka 105 metai, kai gimė (1917 m.) vargonininkas Anastazas Janulis. 

Vargoninkavo Kaišiadoryse. Už rezistencinės spaudos platinimą 1980 m. 

nuteistas, kalėjo Mordavijoje. Mirė 1982 11 15. Palaidotas Šiluvoje.  Eilėraščių  

paskelbta  „Tremtinio Lietuvoje“ (1990 m.). 

 

 

 

 



GEGUŽĖ 

 

4 d. Sukanka 20 metų, kai (2002 m.) mirė teisės istorikas, vienas iš Lietuvos 

tautininkų sąjungos atkūrėjų Vytautas Raudeliūnas. Gimė 1930 02 02 Padalių 

k. Žaslių sen., palaidotas Paparčių kapinėse. Mokėjo būtinas studijuojant 

senuosius teisės šaltinius senąsias kalbas – rusų, ukrainiečių, baltarusių, senąją 

slavų, lenkų, lotynų, čekų. Pastaraisiais metais V. Raudeliūnas buvo vienas 

veikliausių tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesų „Komunizmo 

nusikaltimų įvertinimas“ organizatorių ir vykdytojų. Prieš pat mirtį pasirodė V. 

Raudeliūno ir jo kolegų A. Anušausko ir V. Zabielos parengtas per 900 puslapių 

leidinys „Antikomunistinis kongresas ir Tribunolo procesas“, kuriame 

pateikiama 25 pasaulio šalių atstovų nacizmo ir stalinizmo nusikaltimus 

atskleidžianti medžiaga. 1982 serijoje „Lietuvos teisės paminklai“ išėjo jo su 

R. Firkovičiumi paruoštas stambus leidinys „Biržų dvaro teismo knygos 1620–

1745“ (I t.). Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. Plačiame įvade 

nagrinėjamos Biržų kunigaikštystės susidarymo aplinkybės, aprašomi jų 

savininkai, kunigaikštystės gyventojai, dvaro teismai, teismų knygos ir jų 

mokslinė vertė. Tome ir pateikiami teismų knygų tekstai. 1988 toje serijoje 

išleisti ir „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai 1583–1655“. Liko 

neišleisti du didžiulės apimties teisės paminklai – „Žagarės dvaro teismų 

knygos“ ir „Antrasis Lietuvos Statutas“. 

 

7 d. Prieš 25 metus (1997 m.) miesto salėje įvyko mokslinė istorinė konferencija 

„Kaišiadorių ir jų apylinkių praeitis“, organizavo Etninės kultūros centras. 

Konferencijos medžiaga 1999 m. išleista atskiru leidiniu „Kaišiadorys: miesto 

ir apylinkių praeitis“ (sudarė O. Lukoševičius). 

 

9 d. Sukanka 160 metų, kai (1862 m.) pro Kaišiadoris pravažiavo pirmasis 

traukinys. 

 

16 d. Sukanka 65 metai, kai (1957 m.) Vilūnuose gimė Arvydas Palevičius, dr. 

(technologijos m.), Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktorius, KTU 

Tarptautinių studijų centro profesorius. 8 išradimų, 4 moksl. monografijų, 

holografinės interferometrijos tema, 8 mokomųjų knygų, metodinių priemonių 

matematikos ir informatikos studijoms autorius. Leidinio „Matematika ir mes“ 

vyr. redaktorius. Tapo, rengia autorines tapybos parodas. 

 

28 d. Sukanka 70 metų, kai (1952 m.) Dainiuose, Kaišiadorių raj. gimė žemės ūkio 

specialistas, žurnalistas Pranciškus Šliužas. Nuo 1990 m. Lietuvos televizijoje 

rengė laidas kaimui „Sodyba“, „Po savo stogu“, „Pyragų nebus be noragų“. 

Išleido knygelę „Ko nebuvo ekrane“ (2004 m.). Mirė 2017 09 26. 

 

BIRŽELIS 

 

 

5 d. Sukanka 50 metų, kai (1972 m.) gimė „Gijos“ literatė Renata Sausaitienė. 

Dirba Kaišiadorių V. Giržado mokykloje, pradinių klasių mokytoja. 

 

15 d. Prieš 220 metų (1802 m.) vieškeliu pro Rumšiškes su savo svita pravažiavo 

Rusijos caras Aleksandras I, kuris davė nurodymą išvalyti Velnio tilto rėvą 

Nemune nuo akmenų. 



 

16 d. Sukanka 80 metų, kai mirė (1942 m.) Kaišiadorių vyskupijos pirmasis ordinaras 

J. Kukta (gimė 1873 m.), vyskupiją valdė 16 metų. Palaidotas Kaišiadorių 

katedros kriptoje. Vysk. J. Kuktai vadovaujant, buvo baigta statyti Kaišiadorių 

katedra (1932), vyskupijos kurijos rūmai (1935). Tris kartus buvo audiencijoje 

pas popiežius – Pijų XI ir Pijų XII. Rūpinosi Kaišiadorių gimnazijos plėtimu, 

labdara, religinių ir kultūrinių organizacijų veikla. 1936 05 11-12 sukvietė 

diecezinį sinodą Kaišiadoryse. 

 

17 d. Sukanka 55 metai, kai (1967 m.) Rumšiškėse iškilmingai atidengtas 

paminklinis akmuo su vyskupo, poeto Antano Baranausko bareljefu 

(skulptorius V. Žuklys).1851–1853 metais Antanas Baranauskas mokėsi 

Rumšiškių dvimetėje valsčiaus raštininkų mokykloje. 

 

22 d. Prieš 210 metų (1812 m.) 3 valandą nakties prancūzai pasiekė Rumšiškes, kur 

buvo paliktas rusų 1-ojo Teptiarų kazokų majoro Timirovo pulko postas. 

Kazokai, atsišaudydami nuo prancūzų, pasitraukė prie savo pulko. 

 

25 d. Prieš 210 metų (1812 m.) prie Paparčių kaimo rusų armijos II pėstininkų 

korpuso generolo majoro Tučkovo dalinys susidūrė su prancūzų armijos 

daliniu. 

 

26 d. Prieš 210 metų (1812 m.) Rusijos armijos III pėstininkų korpuso leib-gvardijos 

kazokų pulko poručikas Vasilijus Žmurinas ties Žiežmariais su kazokų būriu 

sekė prancūzų žygį. Prancūzai užpuolė kazokus, bet buvo atmušti. 

 

 Prieš 210 metų (1812 m.) Rusijos armijos pulkininko Potiomkino rinktinė iš 

Čiobiškio  miestelio brasta per Nerį išsiuntė kazokų būrį išžvalgyti prancūzus. 

Pasislėpęs prancūzų pulko būrys apšaudė kazokus. Tuomet pulkininkas 

Potiomkinas pasiuntė prie brastos 48-ojo jėgerio pulko kuopą, kuri savo ugnimi 

privertė prancūzų dragūnus pasitraukti iš Litviniškių kaimo (dabar Žaslių sen.) 

atgal per Rusių kaimą (dabar Palomenės sen.). 

 

 Prieš 210 metų (1812 m.) žygiuodamas į Rusiją, Žiežmariuose trumpam sustojo 

Prancūzijos imperatorius Napoleonas. 

 

LIEPA 

 

 

12 d. Sukanka 25 metai, kai (1997 m.) atidarytas Rumšiškių Jono Aisčio muziejus. 

 

17 d. Prieš 210 metų (1812 m.) Napoleono žygio į Rusiją metu sudegė beveik visas    

Darsūniškio miestelis (52 pastatai). 

 

26 d. Prieš 40 metų, (1982 m.) vysk. V. Sladkevičius ėmė valdyti vyskupiją kaip 

apaštalinis administratorius, iškilmingai į katedrą įžengė 1982 08 08, valdė 

vyskupiją iki persikėlimo į Kauną 1989 m. balandžio mėn. 

 

RUGPJŪTIS 

 

 



11 d. Sukanka 110 metų, kai gimė (1912 m.), Popiežiaus garbės prelatas, Kaišiadorių 

Katedros kapitulos garbės kanauninkas jubiliatas, politinis kalinys Jonas 

Jonys. Mirė 2005 11 08, palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje. 2002 

metais išleista prel. J. Jonio knygelė „Iš mano atsiminimų“. 

 

15 d. Sukanka 95 metai, kai Kaišiadoryse gimė (1927 m.) habil. dr. LŽŪU 

Žemdirbystės katedros profesorė Regina Šinkutė-Žulienė.  Monografijos 

„Cukrinių runkelių derlius ir jų kokybė“ (1978 m.), vadovėlio „Bendroji 

žemdirbystė ir dirvožemio mokslas“  (1974 m.) bendraautorė, vadovėlio 

„Agronomijos pagrindai“ (1980, 1990), filmų „Duonos kelias“, „Pamilęs 

žemę“, „Obelynė“, „Ieškojimas“ ir t.t. autorė. Mirė 2003 m.  

 

20 d.  Sukanka 60 metų, kai mirė (1962 m.) arkivyskupas Teofilius Matulionis (gimė 

1873 m.). 1943 m. vysk. T. Matulionis paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 

Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 1990 m. pradėta jo beatifikacijos byla, 

siekiant pripažinti arkivyskupą T.Matulionį palaimintuoju. 1999 10 10 priešais 

Kaišiadorių katedrą iškilmingai atidengtas arkivysk. T. Matulionio paminklas 

(skulptorius Vladas Žuklys, architektas Stasys Petrauskas). 

 

 Sukanka 90 metų, kai baigta (1932 m.) statyti pagal architekto V. 

Michnevičiaus projektą (1862–1947) Kaišiadorių bažnyčia – vyskupijos 

katedra. 

 

RUGSĖJIS 

 

 

1 d.  Sukanka 95 metai, kai gimė (1927 m.) habil. dr., prof., Lietuvos veterinarijos 

instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Edvardas Danilevičius. Vadovėlio 

„Veterinarinė parazitologija“ (1966 m.) 6 knygų ir 3 brošiūrų, 160 moksl. 

straipsnių autorius ar bendraautoris, straipsnių rinkinių sudarytojas. Už 

veterinarijos mokslo plėtojimą apdovanotas akad. S. Višelevskio medaliu (1976 

m.), už kovos su helmintozėmis metodų parengimą – akad. K. Skriabino 

medaliu. (1983 m.). Mirė 2008 12 27 Kaišiadoryse. 

 

 Sukanka 85 metai, kai (1937m.) Kaišiadorių progimnazija tapo Kaišiadorių 

gimnazija. 

 

22 d. Sukanka 90 metų, kai (1932 m.) Rokiškyje gimė LR prezidentas, Ministras 

pirmininkas Algirdas Brazauskas. Tėvai iki pat mirties gyveno Kaišiadoryse. 

A. Brazauskas 1951m. sidabro medaliu baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. A. 

Brazauskui visą gyvenimą patikimos atsakingos pareigos. 1993 02 14 A. 

Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu., 2000 01 27 

Lietuvos socialdemokrakų partijos pirmininku, 2001 m. tapo Lietuvos 

vyriausybės Ministru pirmininku. 1998 02 26 LR prezidento V. Adamkaus 

dekretu A. Brazauskas apdovanotas Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinu. 

2000 05 31 d. rajono taryba Kaišiadorių 1-jai vidurinei mokyklai suteikė 

Algirdo Brazausko vardą. Mirė 2010 m. birželio 26 d. Vilniuje. 

 

27 d. Sukanka 125 metai, kai mirė (1897 m.) Silvestras Gimžauskas. Gimė 1844 m. 

Kirdeikiuose. S. Gimžauskas  1879 m. buvo paskirtas vikaru Žiežmariuose, 



vėliau atkeltas į Kietaviškes. Buvo knygnešių globėjas ir pagalbininkas, poetas, 

lietuvybės žadintojas. 

SPALIS 

 

 

7 d. Sukanka 80 metų, kai (1942 m.) mirė dailininkas Vladas Didžiokas. Gimė 

1889 09 01 Vilniuje.1936 įsigijo sodybą ir 12 ha žemės Dovainonių kaime. 

Sustiprėjo sveikata, pagerėjo nuotaika, intensyviai pradėjo tapyti. Beveik visus 

paskutiniųjų metų paveikslus Didžiokas nutapė savo sodyboje Dovainonyse 

arba Rumšiškėse. Čia nutapė žinomą kūrinį „Žiemos paveikslą“, kurio 

nuotrauka išspausdinta „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ 

(1966). Paveikslą įsigijo M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Rudens dailės 

parodai (1940) Didžiokas pateikė vienuolika darbų. Panemunėje nutapė 

„Mergakalnį“, kai kuriuos kitus paveikslus: „Vyšnelė“, „Obelis“, „Beržynėlis“. 

1941 m. Didžiokas nutapė kaimyno Antano Laužinsko portretą ir „Verpėją“. 

Abu darbai buvo eksponuojami dailės kūrinių parodoje Vilniuje.  Dovainonių 

kaime V. Didžiokas išgyveno ir sunkiausias savo gyvenimo dienas. 1940 04 10 

nuo tuberkuliozės mirė vienturtis sūnus aštuoniolikmetis Jurgis. Ėmė silpnėti ir 

paties dailininko sveikata. Baisiai sukrėtė žinia, kad prasidėjo karas. 1941 06 

27 sodyboje pasirodė vokiečiai, kurie ją nuniokojo.  Mirė Kauno ligoninėje. 

Buvo palaidotas Rumšiškių kapinėse greta savo sūnaus. 1958, užtvenkiant 

Nemuną, Didžiokų palaikai perkelti į Kruonį. 1975 ant jų kapų pastatytas 

paminklas (arch. A. Meškauskienė). 

 

14 d. Sukanka 100 metų, kai (1922 m.) Auksučiuose (Šiaulių r.) gimė poetas, 

etnografas, pirčių tyrinėtojas, vienas iš Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse 

įkūrėjas Stasys Daunys. Išleido poezijos rink.: „Šiaurės lyguma“ (1986 m.), 

„Po troškimų medžiu“ (1993 m.), „Kur beržai žali“ (1995 m.), „Rugsėjo 

elegijos“ (1997), „Spingsulė po dvylikos“ (2000), „Pirtis kaimo kultūroje“ 

(2003 m.) ir kt. Nuo 1971 m. gyveno Rumšiškėse. 1994 m. kovo 8 d. įkurto 

literatų klubo „Nedėja“ pirmininkas, almanacho  „Nedėja“ vyr. redaktorius. S. 

Daunys – kaimo rašytojų sąjungos narys, šios sąjungos paskelbto dr. V. 

Kudirkos literatūrinio konkurso  „Gyvenimo knygą laps į lapą“ laureatas. Mirė 

2011 01 16 Rumšiškėse. 

 

17 d. Sukanka 90 metų, kai Galviškėse (1932 m.) gimė gydytojas otorinolaringologas 

docentas Mykolas Sakalinskas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo operuoti 

ligonius, apkurtusius nuo otosklerozės. Parašė knygą „Otosklerozės klinika ir 

chirurginis gydymas“ (su V. Pačiūnu, 1976 m., rusų kalba). Paskelbė mokslinių 

straipsnių. 

 

 Sukanka 70 metų, kai (1952 m.) mirė kanauninkas, Kaišiadorių bažnyčios – 

katedros statytojas, jos ilgametis klebonas Alfonsas Varnas. Tai buvo vienas 

žymiausių Kaišiadorių katedros dvasininkų, ganytoju dirbęs toje pačioje 

parapijoje 41 metus. 1936 metais surengęs pirmąjį Vyskupijos sinodą. Gimė 

1884 01 22 Vyžuonių k., Utenos r. Palaidotas prie Kaišiadorių katedros. 

18 d. Sukanka 105 metai, kai gimė (1917 m.) pedagogas,  rašytojas, memuaristas  

Jonas Laucė. Nuo 1975 m. iki mirties gyveno Rumšiškėse. Išleido romanus: 

„Negandų metai“ (1991 m.), „Karūna ir kalavijas“ (1995 m.), „Penktasis 

savisaugos batalionas“ (1998 m.), „Mirštančių dievų kerštas“ (2002 m.). Mirė 

2003 05 01, palaidotas Rumšiškių kapinėse. 



 

LAPKRITIS 

 

 

7 d. Prieš 80 metų (1942 m.) naktį išsprogdintas geležinkelis prie Žaslių. Apgadinti 

23 traukinio vagonai, 1 žmogus sužeistas. 

 

12 d. Sukanka 120 metų, kai gimė (1902 m.) Darsūniškyje  žydų rašytojas Beras 

Halpernas - paskutinis Lietuvos rašytojas, rašęs tik jidiš kalba. Mirė 1984 m. 

 

14 d. Sukanka 65 metai, kai (1957) Kaišiadoryse gimė Rimantas Mikalauskas dr., 

LKKA    Futbolo, rankinio katedros asistentas, Kauno „Žalgirio – LKKI“ 

moterų rankinio komandos vyriausiasis treneris. 

 

18 d. Sukanka 30 metų, kai Kaišiadoryse mirė (1992 m.) pedagogė, bibliotekininkė, 

vertėja Jadvyga Laurinavičiūtė. Gimė 1898 m. Ukrainoje. Mokytojavo, 

redagavo „Naująją vaidilutę“, iš švedų k. vertė S. Lagerlef kūrinius. 1941–1944 

m. – Kaišiadorių viešosios bibliotekos vedėja. Palaidota Kaišiadorių kapinėse. 

 

24 d. Sukanka 115 metų, kai (1907 m.)  Kertauninkuose gimė prozininkas, 

nuotykinės ir detektyvinės lietuvių literatūros pradininkų Justinas Pilyponis. 

Išleido romanus: „Kelionė aplink Lietuvą per 80 dienų“ (1928 m.), „Juodoji 

kaukė“ (1929 m.), „Kaukolė žalsvame čemodane“ (1934 m.), „Kunigaikštis be 

praeities“ (1936 m.), „Keturių brangakmenių grobikas“ (1937 m.), 

„Raudonosios komisarės meilė“ (1938 m.), „Maceikų kraujas“ (1939 m.), 

„Vampyras iš Brijači pilies“ (1939 m.), „Paslaptingas svetys iš Indijos“ (1939 

m.), „Klubas nepatenkintų žmonomis“ (1990 m.) ir kt. Daugumą kūrinių parašė 

Kaišiadoryse, dirbo miškų urėdijoje. Mirė 1947 m. liepos 4 d. Kėdainiuose, ten 

ir palaidotas. 

 

26 d.  Sukanka 120 metų, kai mirė (1902 m.) poetas, kalbininkas Antanas 

Baranauskas (g. 1835 01 17). 1851–53 m. mokėsi Rumšiškių valsčiaus  

raštinės mokykloje. Čia jis sukūrė pirmuosius eilėraščius apie metų laikus, 

Nemuno potvynį, ir kt. Išvykdamas iš miestelio, parašė  „Atsisveikinimas su 

Rumšiškėmis“. 1967 m. ant marių kranto Antanui Baranauskui pastatytas 

paminklas (skulptorius V. Žuklys). Rumšiškių vidurinė mokykla pavadinta 

vyskupo Antano Baranausko vardu. 

 

27 d. Prieš 90 metų (1932 m.) Žiežmariuose iškilmingai atidengtas 

Nepriklausomybės        paminklas. Pašventino klebonas kun. B. Sužiedėlis. 

 

 Sukanka 85 metai, kai (1937 m.) Mijaugonių k. gimė žurnalistas, vertėjas, 

poetas Vacys Bukauskas. 1963–1971 m. dirbo Kaišiadorių rajono „Į 

komunizmą“ laikraščio lit. darbuotoju, skyriaus vedėju. Iš rusų k. išvertė Č. 

Aitmatovo „Džamilia“ (1961m.), S. Antonovo  „Alionka“, brazilų pasakų ir 

legendų knygą „Iš kur atsirado naktis“. Vertė S. Jesenino, S. Kaputikian, J. 

Druninos, K. Kulijevo ir kt. poetų kūrinius. Rašė epigramas, jas daugiausia 

publikavo „Ūkininko patarėjas“, „Šluota“, „Kaišiadorių aidai“. Mirė 1998 09 

17 Kaišiadoryse, palaidotas Mijaugonių kapinėse. Po autoriaus mirties išleistas 

epigramų rinkinys „Padėka pačiam sau“ (1999 m.), eilėraščių rinkinys „Paklydę 



paukščiai“ (2001m.), jo kūryba išspausdinta almanachuose „Gija“ (2000 m.) ir 

(2002 m.).                               

 

GRUODIS 

 

 

8 d. Sukanka 25 metai, kai (1997 m.) Čikagoje (JAV) mirė kanauninkas, žurnalistas 

Vaclovas Zakarauskas, gimęs 1906 m. Pievelių kaime (šalia Rumšiškių). 

Garsėjo įspūdingais pamokslais. 1997 m. Kaune išleistos 1940–1995m. sakytų 

pamokslų, religinių minčių ir straipsnių 7 knygos „Dievui ir Tėvynei“. 

 

14 d. Sukanka 85 metai, kai gimė (1937 m.) Antanas Algirdas  Bernatonis – vet. 

mokslų daktaras, docentas, LVA studentų folkloro ansamblio „Kupolė“ 

vadovas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno skyriaus narys. Folkloro 

ansamblio „Verpeta“ įkūrėjas. 

 

25 d. Prieš  65 metus, (1957 m.) Birštone vysk. T. Matulionis vyskupu konsekravo 

kan. Vincentą Sladkevičių (1920–2000). 

 

26 d. Sukanka 165 metų, kai (1857 m.) gimė knygnešys Motiejus Grybauskas. Mirė 

1928 04 24. Motiejus Grybauskas gimė ir visą amžių pragyveno Gilūšio kaime, 

Kietaviškių apylinkėje (Elektrėnų sav.); knygnešys, lietuviško žodžio 

brangintojas. Jis vienintelis visame kaime mokėjo skaityti ir rašyti. 

Aplinkiniams jis buvo labai reikalingas - kam laišką gautą iš svetur perskaityti, 

kam parašyti, ką pamokyti lietuviškų poterių. M.    Grybauskas palaikė ryšius 

su kunigais, padėjo statyti Kietaviškių bažnyčią, pradinę mokyklą. Jis 

apsimesdavo statybininku ir išvykdavo su didžiuliu krepšiu „uždarbiauti“ į 

Tilžę, deja, grįždavo nuvargęs, apiplyšęs, sublogęs, bet ne tuščiomis. Įrankių 

dėžė būdavo su dvigubu dugnu, kur slėpdavo lietuvišką spaudą, maldaknyges. 

Knygas ir brošiūras perduodavo Kietaviškių klebonui Silvestrui Gimžauskui 

arba Vievio vaistininkui Jurgiui Milančiui, su kuriuo bendradarbiavo. Apie 

keliones į Tilžę ir kitus aplankytus miestus knygnešys rašė eilėmis, vieną jų 

anūkė Apolonija Grybauskienė prisimena ir dabar. M. Grybauskas per savo 

gyvenimą spėjo padaryti daug darbų, kuriuos aplinkiniai gyventojai mena ir 

dabar. Knygnešiui 1936 m. birželio 14 d. buvo pastatytas antkapis – paminklas 

Peliūnų kapinėse. Ant jo užrašyti žodžiai: „Knygnešiui, lietuvybės žadintojui, 

pirmam Kietaviškių šaulių būrio šauliui“. Tai derama pagarba šiam iškiliam 

žmogui. 

 

27 d. Sukanka 90 metų, kai (1932 m.) Miežonių k. gimė Juozapas Tomkus lietuvių 

geografas, meteorologas. Tyrinėjo Lietuvos mikroklimatą, fenologiją, 

kurortologiją, vertino gamtinės aplinkos pokyčius pradėjus veikti Kruonio 

hidroakumuliacinei elektrinei, atliko Nemuno krantų menzulinę nuotrauką, 

Kauno marių dugno nuosėdų matavimus. Panaudojęs V. Batmanovo (Rusija) 

matematinio kartografavimo metodą sudarė tikslesnius sezonų ir jų periodų 

indikatorių fenologinius žemėlapius (M 1:1 500 000), suskirstė Lietuvos 

teritoriją į fenoklimatinius rajonus ir parajonius. Parašė monografiją „Bendroji 

fenologija“ (su L. Kuliene, 1990), „Lietuvos antropoklimatas“ (su kitais, 1976), 

vadovėlį „Žemės atmosfera ir klimatai“ (1989), „Užduotys geografijos 

olimpiadai“ (su kitais, 1994), kraštotyrines monografijos „Miežonys“ (2010), 



„Paliepis“ (2012). Parašė daugiau kaip 80 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų 

straipsnių. Mirė 2020 m. gruodžio 17 d. 

 

28 d. Sukanka 105 metai, kai Ringailių k. gimė (1917 m.) dailininkas grafikas Juozas 

Banaitis. Sumaketavo ir apipavidalino daugiau nei du šimtus knygų, albumų. 

Ypatingo dėmesio sulaukė M. K. Čiurlionio reprodukcijų aplankai „Bičiulystė“ 

(1965 m.), „Zodiako ženklai“ (1967 m.), „Pasaulio sutvėrimas“ (1973 m.). J. 

Banaitis (Banevičius) nutapė apie tris šimtus tapybos darbų. Parodose dalyvavo 

nuo 1954 m. Mirė 1988 03 02 Kaune. 

 

 Prieš 40 metų (1982 m.) duris atvėrė Kaišiadorių pagalbinė internatinė 

mokykla. 

 

 

Sukanka 550 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Kruonis (1472 m.). 

 

 Sukanka 535 metai, kai Žiežmariai (1487 m.) pradėta vadinti miesteliu ir 500 m., kai  (1522 m.) 

– miestu. 

 

 Prieš 515 metų (1507 m.) istoriniuose šaltiniuose minimas Paparčių valsčius ir miestelis. 

 

Sukanka 500 metų, kai pirmą kartą (1522 m.) istoriniuose šaltiniuose minima Paparčių bažnyčia. 

 

Sukanka 465 metai, kai Rumšiškės žinomas kaip miestelis (1557 m.). 

 

Sukanka 270 metų, kai gimė (1752 m.) kunigas, poetas Antanas Medzigurskis, kunigavo 

Rumšiškėse. Rašė latviškai, lenkiškai ir lotyniškai eiles, bet jos neišliko. Mirė 1828 09 24, 

palaidotas Darsūniškyje. 

 

Prieš 245 metus istoriniuose šaltiniuose minima Darsūniškio mokykla (1777 m.). 

 

Sukanka 245 metai, kai minima Žaslių parapinė mokykla (1777 m.). 

 

Sukanka 190 metų, kai Paparčiuose (1832 m.) mirė kunigas, rašytojas Faustynas Ciecerskis. 

Buvo palaidotas Paparčių vienuolyno kapinėse, tačiau kapas iki šių dienų neišliko. Mirė Biskupce, 

Lenkijoje. Parašė veikalus: „Vizitatoriaus dienoraštis“, „Lietuvos kronika“, „Vilniaus 

domininkonų prioro kun. Faustyno Ciecerskio atsiminimai iš Sibiro apie jo paties ir jo draugų 

patirtus Sibire nuotykius 1797–1801 metais“. 

 

Prieš 155 metai (1867) įkurtas Bačkonių parkas. 

 

Sukanka 150 metų, kai 1872 m. Kretuonių k. (Švenčionių aps.) gimė Kajetonas Čepanas – 

kunigas, lietuviškų mokyklų steigėjas, knygnešių ir daraktorių globėjas. Mirė 1922 04 05 

Kietaviškių k. (Trakų aps.), palaidotas Dusmenų bažnyčios šventoriuje. 1901–1904 m. kunigavo  

Žasliuose. Atvykęs į Žaslius, susirado knygnešį Motiejų Grybauską, kuris jam iki spaudos 

draudimo panaikinimo pristatydavo lietuviškos spaudos. Dvylika paskutiniųjų gyvenimo metų 

buvo Kietaviškių parapijos klebonas. Čia pastatydino mūrinę bažnyčią. Taip pat pasižymėjo kaip 

liaudies švietėjas. Įsteigė slaptas lietuviškas mokyklas Guronyse, Mančiūnuose, Kareivonyse ir kt. 



parapijos kaimuose. Savo klebonijoje rengdavo mokytojus, pasikvietęs į pagalbą prasilavinusius 

žmones. Taip parengtus mokytojus siųsdavo į atokesnius sodžius, iš savo lėšų mokėdavo jiems 

algas. 

 

Sukanka 140 metų, kai Gegužinio kaime gimė (1882–1944) žymiausias Darsūniškio apylinkių 

knygnešys Pranas Zykus. 

 

Sukanka 135 metai, kai (1887 m.) Bučkiemio k., Pakuonio v., Kauno a. gimė knygnešys Juozas 

Garmus. Vertėsi kaimo siuvėjo amatu. Lietuvoje platino lietuviškus raštus Darsūniškio, 

Stakliškių, Aukštadvario apylinkėse. Knygas pats atsigabendavo iš Tilžės. Vadinosi slpyvardžiais: 

Sakalas, J. Sakalas, Vėsulas, Aušrinė, Vakarinė ir kt. Bendradarbiavo „Ūkininke“ (1897-1903 m.), 

„Vienybėje Lietuvos“ (nuo 1898 m.), „Varpe“ (1901–1903 m.), „Naujienose“ (1902 m.), „Tėvynės 

sarge“ (1900–1901m.), „Amerikos lietuvyje“ (1907 m.), „Vilniaus žiniose“ (1908 m.), „Lietuvos 

ūkininke“. 

 

Sukanka 135 metai, kai Eiriogaloje (1887 m.) gimė kunigas Stanislovas Pupalaigis. Mirė 1967 

01 16. Klebonavo Gegužinėje, prisidėjo prie Gegužinės akmeninės bažnyčios statybos. 

 

Sukanka 120 metų, kai  pastatyta (1902 m.) Žaslių bažnyčia. Jos projekto autorius inž. M. 

Titenbrukas (1856–1915 m.). 

 

Sukanka 30 metų, kai (1992 m.) įsteigtas Kauno marių regioninis parkas. Kauno marių regioninio 

parko plotas 10550 ha., vanduo užima 6550 ha., žemės ūkio naudmenos ir miškai – 4000 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


