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Šiemet Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raga-
nos gimnazija, kviesdama svečius į renginį, skirtą 
Šatrijos Raganos vardo suteikimo Užvenčio gim-
nazijos 20-mečiui ir Šatrijos Raganos 145-osioms 
gimimo metinėms, pradėjo rašytojos, pedagogės, 
vertėjos, labdarės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos 
Raganos žodžiais: „Žmogus ateina į žemę ne tam, 
kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. 
Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas– 
tai mūsų sielos tobulinimas“. Šventė įvyko gegužės 
20 dieną. Ją trumpai būtų galima apibūdinti taip: 
daug spalvų, daug geros nuotaikos, puikios muzikos, 
netgi gimnazijos mokinių atliekamos afrikietiškais 
būgneliais, įsimintinų sveikinimų, gražių palinkėji-
mų bei apdovanojimų... Tą dieną buvo ir iškilminga 

Jubiliejiniai 
renginiai Užvenčio
Šatrijos Raganos  
gimnazijoje  
Gintautas ČIŽIŪNAS

šventės dalyvių eisena iš gimnazijos kiemo per mies-
telį į Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią, 
kurioje jubiliejų proga buvo aukojamos Šv. Mišios. 
Vėliau gimnazijos ąžuolyne atidengtas Užvenčio 
gimnazijos technologijų mokytojo Mintauto Kaz-
lausko ir IV klasės mokinio Airido Uosio sukurtas 

Prie gimnazijos pagrindinio įėjimo Užvenčio moksleiviai su 
afrikietiškais būgneliais

Nuotraukos iš gimnazijos 
archyvo

Nuotraukose: kalba Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direkto-
rius Albertas Pumputis; šventės dalyvių eisena Užvenčio miestelyje; 
Mintauto Kazlausko ir Airido Uosio sukurto koplytstulpio pašven-
tinimas gimnazijos ąžuolyne (kalba klebonas Aivaras Jurgilas) 
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stogastulpis, skirtas Šatrijos Raganos 145-osioms 
gimimo metinėms (stogastulpį pašventino klebonas 
Aivaras Jurgilas). Paleidus įvairiaspalvius balionus į 
dangų, visi susirinko į gimnazijos aktų salę, kur vyko 
iškilmingas minėtoms sukaktims skirtas renginys. 
Jį pradėjo gimnazijos direktorius Albertas Pumpu-
tis, kalbėjo buvęs gimnazijos mokinys, dabartinis 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurelijus Very-
ga, Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Egidijus 
Ūksas, rajono savivaldybės administracijos Švieti-
mo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Za-
leckienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai 
Kęstutis Bilius, Gintaras Baškys, Ona Granickienė, 
Danutė Ivanauskienė, Emilija Kvietkuvienė ir būrys 
kitų. Gimnaziją su gražiu jubiliejumi pasveikino ir 
nuo 1998 m. balandžio mėnesio veikiančios visuo-
meninės organizacijos Šatrijos Raganos bendrijos 
valdybos narė Laima Bačkienė (Kryževičiūtė), Ma-
žeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimna-

zijos direktorė Rima Širvinskienė, Užvenčio seniū-
nijos seniūno pavaduotojos Sonata Jokubauskienė 
ir Lina Račkauskaitė, Užvenčio kultūros centro di-
rektorė Odeta Kuličauskienė,  Vaiguvos Vlado Šim-
kaus skyriaus vedėja Vida Kuzminskienė, Užvenčio 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus 
vedėja Virginija Graževičienė  bri kiti svečiai.

Išsami informacija apie šį renginį pateik-
ta Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos in-
terneto svetainėje (žr. puslapį https://www.
uzvenciog imnazija . lt/uzvencio -satrijos-ra-
ganos-gimnazijos-20-mecio-ir-satrijos-raga-
nos-145-uju-gimimo-metiniu-minejimas/), čia 
paskelbta ir gausybė nuotraukų iš renginio, puikiai 
perteikiančių šios pavasariškos šventės,  praturtin-
tos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kūrinių 
fragmentais, puikiais moksleivių muzikiniais intar-
pais, spalvas, nuotaiką ir eigą. 

Jubiliejinio renginio dalyviai Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos aktų salėje; Gimnazijos organizuoto ekslibrisų konkurso parodos stendai

Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis apdovanoja konkursų nugalėtojus


