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Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios „Rožinio Švč.
Mergelė Marija“ paveikslas
Išskirtinė teisė platinti rožinį priklausė
vienuoliams dominikonams. Lietuvoje
jie vykdė karitatyvinę veiklą, rūpinosi tikinčiųjų sielos išganymu, tačiau prioritetinė jų veiklos sritis buvo studijos ir švietimas. Taigi paveikslas yra labai svarbus
domininkonų Rožinio brolijos veiklos

čiose ir muziejuose: Santa Sabinos bažnyčioje Romoje, tapytojas Salvi Sassoferrato, 1683 m., Academie Carrara de
Bergame, tapytojas Fra Angelico, 1440
m., Lietuvos dailės muziejuje, tapytojas
Francesko Solimena, 1670; nežinomų
dailininkų paveikslai Veliuonos, Trakų,
Vievio ir kt. bažnyčiose.
Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios paveikslas „Rožinio Švč. Mergelė Marija”
mūsų dienas pasiekė stipriai nukentėjęs:
buvo išpjautas iš rėmo, užtemptas ant
daug mažesnio medinių lentų skydo,
plačiai užlenkiant kraštus. Tikėtina, kad
paveikslas galėjo būti nešamas procesijose per atlaidus, tai liudija smarkiai
pažeisti paveikslo kraštai. Per 270 metų
paveikslas nė karto nerestauruotas, ir
nepadailintas, kas yra labai reta ir unikalu. Tai patvirtina ir atlikti kūrinio fizikiniai tyrimai.
Pati paveikslo istorija gana įdomi.
Galimas ir toks dalykas, kad šį paveikslą tuometinis klebonas apie 1750 m su
domininkonų vienuolijos pagalba buvo
užsakęs nutapyti. Kadangi teko vartyti
parapijinius archyvus, aiškėja, kad apie
XVIII a. vidurį Užpalių bažnyčioje gana
dažnai lankydavosi svečių sąlygomis Domininkonų ir Pranciškonų vienuoliai,
kurie, matyt, čia atvykdavo pasimelsti
prie šio paveikslo. 1783 metais Užpaliuose kilo didelis gaisras. Gaisro metu
nukentėjo ir bažnyčia. Stebuklo dėka šis
paveikslas tuo metu buvo meistriškai išpjautas iš altoriaus, o vėliau tikriausiai jis
buvo nešamas kaip relikvija procesijose.
Paskutinis paminėjimas apie šį paveikslą yra išlikęs iš 1873m inventorizacinės
bylos Nr.70, kurioje yra rašoma, kad šio
paveikslo būklė yra liūdna ir jį būtinai
restauruoti. Tai paskutinis paveikslo paminėjimas inventorizacinėse bylose. Vėliau, kai buvo pastatyta dabartinė mūrinė
bažnyčia 1892-1998 m paveikslas inventorizacinėse bylose neminimas. Tiesiog
dingsta iš akiračio. Matyt tuo metu jo
būsena buvo vargana ir niekas juo naujoje bažnyčioje nesirūpino. Neminimas
šis paveikslas ir Lietuvos Nepriklausomybės laikais inventorizacinėse bylose.
Tik 1993 metais paveikslas buvo atrastas
ir įtrauktas į laikinąją istorijos ir kultūros

Nuotr. Jono Bučelio

2018 m. sausio 15 d. į Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo
centrą restauravimui buvo pristatytas
Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios, nežinomo XVIII a. dailininko paveikslas
„Rožinio Švč. Mergelė Marija” (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 12579).

Restauratorė Virginija Liūgienė
Didelio formato (173 x 110 cm) paveikslas, tapytas aliejumi ant drobės ir
puoštas aptaisais bei dviem karūnomis,
yra itin aukšto meninio lygio baroko laikotarpio profesionalaus dailininko kūrinys, pasižymintis itin didele istorine ir
ikonografine verte.
Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios paveikslas vaizduoja vieną svarbiausių sakralinės dailės siužetų - nepaprastą įvykį,
kai Švč. Mergelė Marija, Dominykui ir Šv.
Kotrynai Sienietei, įteikė Šventąjį Rožinį,
svarbią sakramentaliją, turinčią didelę galią kovoje su pasaulio blogybėmis.

Lietuvoje liudijimas. Rožinio Švč.. Mergelės Marijos paveikslas buvo įkurdintas
1750 m. naujai pastatytos medinės Užpalių parapijos bažnyčios altoriuje. 1746
metais Užpaliuose įsikūrė Švč. M. Marijos Rožančinės brolija. Šie faktai minimi
Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios 1852 m.
inventorizacinėje byloje Nr. 66.
Paveikslo ikonografinis tipas susiformavo XVII a. italų dailėje ir paplito
visoje Europoje. Žymūs baroko laikotarpio dailininkai yra nutapę Rožinio
Švč. Mergelės Marijos paveikslų, kurie
dabar saugomi daugelio šalių bažny-

nukelta į 3 psl.
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Atgarsiai iš praeities
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Lietuvos Šaulių sąjunga. Šie skambūs
žodžiai dabar daugeliui siejasi su organizacija, kuri stiprina valstybės gynybinę
galią, ugdo pilietiškumą, plėtoja valstybės
gynybos švietėjišką veiklą. Iš tiesų taip ir
yra, ši organizacija prisideda prie šalies

pats savarankiškai. Kandidatas į šaulius
turėjo turėti tvirtą tėvelių sutikimą. Tėvams pasipriešinus, jaunuolio šauliška
veikla turėjo būti nutraukta, o valdyba
informuota dėl kandidato į šaulius pasitraukimo. Tuometinis „Ušpalių šaulių

saugumo, yra plačiai paplitusi po visą šalį
ir esant pavojui neabejotinai mus gintų.
Užpaliai taip pat turi savo šaulių būrį
ir priklauso Plk. Prano Saladžiaus šaulių
9 - ąjai rinktinei, tačiau nuo pirmojo tuo
metu vadinamo „ Ušpalių šaulių būrio”
tikrai labai skiriasi. Pasirodo, Užpalių
šauliai turi savitą, labai įdomią bei seną
istoriją. Mūsų mažame miestelyje šauliai
savo veiklas pradėjo jau nuo 1931 metų.
Su būrio vadu J. Jankausku priešakyje,
54 tuo metu užregistruoti nariai aktyviai užsiėmė ne tik karine, bet ir kultūrine
veikla. Šauliu negalėjai tapti nusprendęs

būrys” rengdavo įvairius vaidinimus,
tokius kaip „Laisvės kovotojai”, „Ugninis ratas” ir kiti. Taip pat minėdavo valstybines šventes, per kurias iškilmingai
keldavo vėliavą, posėdžiaudavo, rengdavo paskaitas ir kitas kultūrines veiklas.
Skamba neįtikėtinai, tačiau šaulių būrys
netgi turėjo savo chorą, kuris džiugindavo miestelėnus iškilmingomis progomis.
Gaila, tačiau nuosavų patalpų, kur galėtų
save realizuoti, šauliai neturėjo. Visos veiklos vykdavo Užpalių vidurinės
mokyklos salėje, nes tik ji vienintelė tikdavo vaidinimams, posėdžiams bei ki-
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tiems šaulių rengiamiems kultūriniams
renginiams. Vis dėlto šauliai norėjo turėti
savo būstinę, kad galėtų ir toliau vykdyti
dar produktyvesnes kultūrines veiklas.
Užpalių valsčiaus valdybos šauliai prašė,
jog jiems būtų perleisti valdybos namų
sandėliai - tvartai. Ten jie ketino įrengti salę susirinkimams bei vaidinimams
ir skaityklą - knygyną. Šauliai norėjo ir stengėsi tinkamai veikti ir auklėti
visuomenę, vykdyti kultūrinį darbą, kuris
atnešė naudos ne tik jiems patiems, bet ir
visai plačiajai visuomenei. Užpalių šaulių
būrys buvo tikras šviesulys tuometiniame miestelio gyvenime. Jie buvo tie,
kuriais buvo galima pasitikėti, tie, kurie
galėjo apginti ir galėjo daug ko išmokyti.
Jų dėka miestelio žmonės gyveno turiningą ir įdomų kultūrinį gyvenimą, galėjo
jaustis viso to dalimi.
Jų istorija yra puikus pavyzdys mūsų
dabartiniams šauliams, įrodanti, jog
reikia kovoti, nepasiduoti bei kurti kažką
gero ir prasmingo vardan savo gimtojo
krašto ir ten esančių žmonių.
Samanta Sidabraitė,
2 g. klasės mokinė

Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios „Rožinio Švč.
Mergelė Marija“ paveikslas
atkelta iš 2 psl.

paminklų apskaitą. Šiuo metu paveikslas
įtrauktas į Kultūros paminklų departamento registrą (kodas 12579).
Šiuo metu paveikslas yra restauratorės Virginijos Jurkaitės-Liūgienės
globoje, kuri paveikslą restauruoja su
didžiausiu kruopštumu ir pasišventimu,
juk paveikslą restauruoti reikia po kvadratinį centimetrą, o tai yra ne taip paprasta. Pastaruoju metu yra vykdomas
paveikslo antrasis restauravimo etapas:
retušavimas paveikslo ištrupėjusių detalių, aptaisų restauravimas, padengimas
specialiu laku, aptaisų tvirtinimas ant paveikslo, rėmų auksavimas ir kitų smulkių

detalių restauravimas. Paveikslo barokinio stiliaus rėmus pagamino užpalietis
Audrius Sirvydis. Skaitmeninę programą parengė architektas Simonas Liūga.
Restauravimo centre specialistai gerai
įvertino darbų atlikimo vertę, nes Lietuvoje nėra daug užsiimančiu šiuo reikalu
specialistų. Tikimės, kad šis paveikslas
bus atrestauruotas iki Užpalių parapijos
Rožančinės atlaidų, spalio mėnesį. Tuo
metu jis bus ir pašventintas.
Esame tikri, kad restauruotas ir Užpaliu Švč. Trejybės bažnyčiai gražintas
paveikslas ne tik papuoš mūsų Šventovę ir džiugins besimeldžiančius, bet ir
sutrauks būrius lankytojų, siekiančių

susipažinti su grąžintais gyvojo paveldo
kūriniais, norinčių pagilinti sakralinio
meno pažinimo ir supratimo besidominančius Lietuvos paveldu ir restauratorių darbu.
Naudodamasis proga, norėčiau širdingai padėkoti visiems mūsų parapijiečiams, prisidėjusiems savo asmeninėmis
aukomis prie šio paveikslo restauravimo.
Širdingai dėkoju ir Utenos r. savivaldybei
už skirtas lėšas šio paveikslo restauravimui. Linkiu Jums visiems Dievo palaimos ii sėkmės Jūsų darbuose.
Su pagarba
Užpalių švč. Trejybės parapijos
klebonas kun. J. Bučelis
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Bibliotekos informacija

Nuotr. Vidos Juškienės

Europos egzaminas – nuo 2010 m.
rengiamas nacionalinis žinių apie Europą
konkursas, kuriame
jėgas kviečiami išmėginti moksleiviai,
studentai ir visi norintieji. Egzaminas
vyksta gegužės mėnesį ir yra skirtas paminėti Europos dieną. Konkurso dalyviai turi galimybę išmėginti savo žinias,
atsakydami į įvairius klausimus apie ES
istoriją, institucijas, kultūrą, kalbas bei
kitas temas. Kasmet Europos egzamine
dalyvauja daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
Užpalių biblioteka kartu su Užpalių
gimnazija dalyvavo ES egzamine. Ačiū
istorijos mokytojai Nijolei Braukylienei
už pagalbą ir bendruomenės nariams
prisjungusiems prie ES egzamino.

Gražėjantys
Užpaliai

Užpaliuose dera tradicija ir
modernumas

Gegužės pradžioje Užpalių bendruomenė savo narius pakvietė į gėlių
sodinimo talką. Kartu mes galime puošti
savo kraštą. Ačiū Lidijai Galvanauskienei
už iniciatyvas, seniūnui Eugenijui Keraminui už pritarimą o Utenos r. savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos
skyriaus vyr. specialistei Jūratei Paragytei
už konsultacijas ir praktinius mokymus,
talkininkams už kruopštų darbą.

Gegužės mėnesio pradžioje, Užpaliai tradiciškai švenčia dvi svarbias
šventes: viena šventė atėjo kartu nepriklausomybe, o kita turi gilias ir gražias
tradicijas Užpalių krašte. Mylios bėgimas
Šv. Florijono garbei vyksta nuo 1996 m.
Ši šventė yra mūsų
krašto pamatinė
šventė, atspindinti
tradicijas ir sietina
su kita švente Europos diena, kuri
oficialiai
Užpaliuose švenčiama
ketvirtą kartą. Jeigu mes tausosime
savo krašto paveldą, saugosime
papročius, neišnyksime vis labiau
globalizuojamoje
Europoje. Šventė,
turėjusi vykti miestelio centre dėl lietaus,
kuris nesugadino nuotaikos, nes labai reikalingas ir ilgai lauktas, persikėlė į Užpalių gimnazijos patalpas.
Šventės pradžią paskelbė Užpalių
gimnazijos direktorius Rimantas Žvirblis. Savo skambiomis dainomis dalyvius pasveikino Užpalių gimnazijos
mergaičių ansamblis, vadovaujamas
Nuotr. Sauliaus Šližo

Bendruomenės informacija

mokytojos Almos Pūdymaitienės. Direktorius Rimantas Žvirblis, direktoriaus pavaduotoja Renata Gavėnienė,
Užpalių Garbės pilietė Nijolė Rimkevičienė įteikė padėkas ir apdovanojimus
įvairių rajoninių, respublikinių konkur-

sų, olimpiadų nugalėtojams ir laureatams.
Mokytoja Birutė Masonienė šventės dalyviams pristatė sportines veiklas:
tradicinį masinį mylios bėgimą ir bėgimo estafetę, kurioje dalyvavo 4 komandos. Nugalėjo vienuoliktoko Augustino
Kubiliūno komanda: dešimtokė Odeta
nukelta į 5 psl.
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Netradicinės pamokos Baltijos jūroje
Užpalių gimnazijos vyresnių klasių mokiniai gegužės mėnesį vyko į
edukacinę – pažintinę kelionę Ryga
– Stokholmas. Kelionėje dalyvavo 30
mokinių, kurių tikslas buvo plėsti savo
akiratį ir pasaulio suvokimą, mokantis
istorijos ir geografijos kitur ir kitaip.
Kelionės nuotykiai ir įdomybės
prasidėjo lankant Rygos senamiestį,
vėliau keltu „Romantika“ plaukiant į
Stokholmą. Kelto konferencijų salėje
vyko geografijos pamoka „Baltijos jūra
ir jos gamta“, kurią vedė mokytojas
Giedrius Indrašius ir istorijos pamo-

Nuotraukos Nijolės Braukylienės

Ekskursiją Stokholme prasidėjo
nuo senamiesčio, Vazų muziejaus lankymo. Stebėjome Garbės sargybos keitimosi ceremoniją prie karališkųjų rūmų.
Netikėtas atradimas, grįžtant namo
mūsų laukė Latvijos – Lietuvos pasienyje. Aplankėme netradicinę sodybą ir
susipažinome su jos įdomiu šeimininku, kuris sutiko aprodyti savo kūrinį.
Kelionę baigėme apsilankydami Biržų
muziejaus arsenale.
Kiekviena kelionė praturtina žiniomis, suteikia gerų emocijų, atveria įdomaus pasaulio vartus.

ka „Vazų dinastija Lietuvos istorijoje“,
kurią vedė istorijos mokytoja Nijolė
Braukylienė. Ekskursijos vadovas Egi-

Gamtos keistenybės
„Žiedas žiede“. Margalapė kalija pražydusi Reginos Kubiliūnienės
namuose.

dijus pravedė pamoką apie šiandieninę
Švediją. Pamokas vainikavo nuotaikingas protmūšis.

Mokyt. Ina Gutaravičienė

UŽPALIŲ PAŠTO INFORMACIJA
Paštas yra reikšminga institucija mūsų Užpalių krašte, kaip dalis
kultūros istorijos institucijos, vykdanti svarbią misiją – sklandų visuomenės
susisiekimo laiškais organizavimą, periodinių ir kitų leidinių platinimą. Užpalių pašte laukiame visų klientų. Pašte Jums gali suteikti daug ir įvairių
paslaugų. Pašte galite susimokėti mokesčius, išsiųsti laiškus ir siuntas, galite įsigyti įvairiausių prekių nuo kanceliarinių iki buities. Paštas teikdamas
paslaugas atsižvelgia į klientų poreikius ir dabar jau galima už prekes ir
pašto paslaugas, tokias kaip registruotas laiškas, siunta atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis. Labai dėmesingas ir dėl Jūsų dirbantis kolektyvas viršininkė Vanda Kiliuvienė, laiškininkai Jolita Zabulienė, Virginijus Augutis
ne tik lanko Jus namuose, bet ir laukia apsilankant Užpalių pašte antradieniais – šeštadieniais nuo 8 val. iki 12 val.
Miestelis patrauklus, kai jame vyksta įvairi veikla, veikia institucijos,
taip reikalingos provincijoje gyvenantiems. Viena iš tokių institucijų yra
paštas su jame dirbančiais nuostabiais žmonėmis.
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Paskutinis skambutis - džiaugsmo ir vilties diena
Rugsėjo pirmą dieną abiturientai atvedė pirmokus į jų
pirmąją pamoką, padrąsino ir
palinkėjo sėkmės. Šiandien pirmokai padėjo auklėtojai Renatai
Gavėnėnei pravesti paskutinę pamoką savo auklėtiniams. Aidint
paskutiniam skambučiui Užpalių
gimnaziją paliko devyni LXXI
laidos abiturientai. -„Įsiklausyk
skambutis neeilinis, todėl, kad
šiandien jis paskutinis“, šiuos
žodžius vienuoliktokai užrašė
abiturientams jų klasėje prieš paskutinę pamoką, kuri vyko gegužės 24 dieną Užpalių gimnazijoje.
Patys gražiausi žodžiai, muzika, dainos, palinkėjimai, sveikinimai buvo skirti šiems jauniems
žmonėms. Sveikino Užpalių
gimnazijos direktorius Rimantas
Žvirblis, Užpalių Švč. Trejybės
bažnyčios klebonas Jonas Bučelis, pirmoji mokytoja Ona Sirvydienė, Utenos r. savivaldybės
tarybos narys Virginijus Keraminas ir kiti. Geriausios 2019 metų
abiturientės vardas atiteko Elzei
Šližytei. Pasibaigus šventei gimnazijos abiturientai su savo ištikimais draugais vienuoliktokais
išvažiavo į ekskursiją.
Sėkmės Jums mieli abiturientai. Sugrįžkite į Užpalius, nes
šis nuostabus kraštas visada buvo
ir bus Jūsų.

Nuotr. Sauliaus Šližo

Mokyt. Nijolė Braukylienė
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Žinios iš Kaniūkų
Gegužės 18 d. Kaniūkų laisvalaikio
salėje įvyko visuotinis Kaniūkų krašto
bendrijos susirinkimas. Darbotvarkėje
buvo numatyti keli klausimai: bendrijos
pirmininko ir finansininkės ataskaitos,
bendrijos pirmininko ir tarybos rinkimai. Kaniūkų krašto bendrijos pirmininku išrinktas Virginijus Keraminas. Į
tarybą pateko – Ona Sirvydienė, Jonas
Keraminas, Eglė Šukytė, Rimantas Paškevičius, Aušrė Indrašienė, Regina Kubiliūnienė. Susirinkimo metu buvo nutarta, kad prie tarybos darbo prisijungs
finansininkė Valerija Morkūnienė ir
seniūnaičiai: Irena Bučienė, Kazimieras
Keraitis.

Nuotr. Vidos Juškienės

O prieš tai... Nebūna pas mus susiėjimai
be linksmosios dalies. Taip buvo ir šį kartą.
Kaniūkų bendruomenės laisvalaikio salės vadovės Rimos Vigėlienės suburti artistai keliavo
per „gyvenimo anekdotus“.
Vėliau, prie arbatos puodelio aptarti einamieji reikalai, pasidalinta įspūdžiais, naujai išrinktai tarybai palinkėta darnaus ir sėkmingo
darbo.
Bendruomenės pirmininkas
Virginijus Keraminas

IŠRINKTI SENIŪNAIČIAI
Mieli Užpalių krašto žmonės. Ką tik baigėsi rinkimų
karštinė - savivaldybės tarybų tiesioginiai merų, šalies
prezidento, europos parlamentarų ir mūsų seniūnaičių
rinkimai. Kaip žinome mūsų seniūnijoje yra devynios seniūnaitijos. Trys iš jų Užpalių miestelyje - Centro,
Aukštuolių ir Užtiltės. Centro seniūnaitijai atstovaus
Remigijus Maniušis, Aukštuolių - Vilma Tarvydienė,
Užtiltės - Birutė Masonienė. Šešios seniūnaitijos veikia
kaimuose. Kaniūkų seniūnaitijai atstovaus Kazimieras
Keraitis. Mažionių - Irena Bučienė, Vilučių - Saulius Sirvydis, Kaimynų - Danutė Makaravičienė, Ilčiukų - Milda
Dabregienė ir Gaižiūnų - Vesta Vaškelienė.

Trys seniūnaičiai išrinkti naujai,o kiti, anksčiau buvę
seniūnaičiais. Tai nauji seniūno patarėjai ir padėjėjai, kurie
dalyvauja arba organizuoja sueigas bei išplėstines seniūnaičių
sueigas. Šių sueigų metu yra sprendžiami įvairūs klausimai
susiję su tomis teritorijomis ir jų gyventojais.
Gyventojai į seniūnaičius gali kreiptis įvairiais klausimais
ir su pasiūlymais. Jeigu seniūnaitis negali atsakyti ar išspręsti,
kreipiasi į seniūną.
Taigi, visiems linkiu sėkmės ir gero darbo visų mūsų labui.
Seniūnas Eugenijus Keraminas

Už paliu,
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Užpalių verslus jaunimas

Su dideliu džiugesiu norime pranešti, kad pagaliau startavo konditerijos ir dekoro studija
„Tarp svajų“!
pą:

Trumpai apie mūsų veiklos princi-

„Tarp svajų“ - dekoro ir konditerijos
studija, todėl dažniausiai savaitgaliais
būsime išvykusios dekoruoti švenčių,
bet visada pasirūpinsime Jūsų iš anksto
užsakytais saldėsiais.
Kad Jūsų nesuklaidintume, norime pranešti, kad vietoje pasmaguriauti
saldėsių nebus galimybės, nes dirbsime
pagal išankstinius užsakymus visoms
progoms ir ne tik. Bet pasistengsime
pasiruošti konditerijos gaminių ir prieš
svarbias metų šventes ar savaitgalius.
Būtinai apie tai Jus informuosime. O
susipažinti su mumis ir mūsų siūlomu
asortimentu kviečiame užsukti į mūsų
studiją, rašyti mums ir skambinti, mielai
pabendrausime!:)
Iki malonaus!

Laikraštį parengė: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“
Laikraščio leidėjas: UAB „Colorita“ Utenio a. 22 (III a.). Tiražas 250 vnt.

2019- ieji Vietovardžių metai
Lietuvių kalba pasižymi ne tik tuo, kad yra viena iš seniausių pasaulio kalbų, bet ir savo skambiais, išraiškingais, su užkoduota prasme vietovardžiais. Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, Seimo nutarimu
2019-ieji yra paskelbti Vietovardžių metais.
Šia proga noriu visus užpalėnus, kurie dar menate savo aplinkoje esančių laukų,
miškelių, pelkių, kalnelių, pievų ir kitų vietovių pavadinimus, įamžinti šį lobyną paliekant visą tai ateinančioms kartoms. Jums tereikia, kaip parodyta žemėlapio pavyzdyje, pažymėti vietą kur randasi jūsų parašytas
vietovardis. Dar geriau būtų jei trumpai aprašysite vietovardžio vietą ir prasmę, kodėl ta vieta taip pavadinta. Žemėlapius su vietovardžiais atneškite į Užpalių biblioteką. Visą tai surinkę, išleisime Užpalių krašto vietovardžių žinyną.
Giedrius Indrašius

PRIE JŲ ĮAMŽINIMO GALI PRISIDĖTI IR TU!!!

