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Živilė Puidokaitienė

karininkų pasirodymai
Iškilmingą renginį pradėjo Di-

džiosios kunigaikštienės Birutės 
ulonų bataliono, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Dainavos apy-
gardos 1-osios rinktinės karių ir 
Alytaus apskrities karininko A. Juo-
zapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 
jaunųjų šaulių eisena iki Varėnos 
kultūros centro, kur kieme vyko 
minėjimas. Susirinkusiems buvo 
galimybė pasigrožėti KASP Dai-
navos apygardos 1-osios rinktinės 
109-osios (Druskininkų) lengvųjų 
pėstininkų kuopos karių bei Sausu-
mos pajėgų orkestro pasirodymu. 
Kariškiai dovanojo puikią karinės 
technikos, ginkluotės, ekipuotės 
parodą, organizavo karines estafetes 
ir užsiėmimus. Varėniškiai ir mies-
to svečiai buvo vaišinami kareiviška 
koše bei arbata.

iškilmės
Vėliau minėjimo šventė persikėlė 

į Kultūros centro salę, kur Varėnos 
rajono savivaldybės meras Algis 
Kašėta buvusiam politiniam kali-
niui Vytautui Kaziulioniui įteikė 
Adolfo Ramanausko-Vanago vardo 
premiją.

A. Kašėta, prisimindamas parti-
zaninio karo laikmetį teigė, kad kai 
kuriems dalykams nėra laiko kontū-
rų: „Yra dalykų, kurie neturi laiko 
mato, kai paliekami darbai iš idėjos, 
paliekama širdis ir dvasia tuose dar-
buose, tai laiko kontūrų nėra ir bū-
tent partizaninio karo laikmetis, tai, 
kas buvo patirta ir išgyventa, tai, ką 
mums perdavė per įvairius dalykus 
– per dainas, per tekstus, rašytus 
atsiminimus artimųjų, tai mums yra 
be galo svarbu ir genetiškai mus 

užkoduoja. Šiandien mes turime 
galimybę vėl prisiminti Adolfą Ra-
manauską-Vanagą, simoblizuojantį 
visus vyrus ir moteris, kurie padėjo 
labai didelę auką ant mūsų laisvės 
aukuro. Šio vardo premija – tai visų 
partizanų vardo premija“.

V. Kaziulionis 1947 m. su tėvais 
buvo ištremtas į Tiumenės srities 
Baikalovo rajoną. Broliai Leonas 
ir Juozas Kaziulioniai buvo parti-
zanai, 1949 m. abu žuvo. Su kitais 
kūrė pasipriešinimo sovietiniam 
okupaciniam režimui organizaciją 
„Priesaika ištrėmime“, 1948-1951 
m. ir nuo 1954 m. leido nelegalų lai-
kraštį „Toli nuo Tėvynės“. 1951 m. 
suimtas, Vakarų Sibiro karinio tri-
bunolo nuteistas mirti, 1952 m. mir-
ties bausmė pakeista 25 m. lagerio. 
Iki 1961 m. kalintas Norilsko, Ma-
gadano, Taišeto lageriuose. 1953 m. 
politinių kalinių sukilimo Norilsko 
lageriuose vienas organizatorių. 
Nuo Atgimimo laikų tris dešimtme-
čius rūpinosi Dainavos apygardos 
partizanų atminimo įamžinimu.

Jo pastangomis buvo surasti ir 
garbingai perlaidoti apie šešiasde-
šimties partizanų palaikai, iškalti jų 
vardai paminklų granite, įamžinta 
daugybė kovotojų žuvimo vietų, 
organizuotas Laisvės kovų ir kančių 
konkursas moksleiviams ir atlikta 
daug kitų partizanų pagerbimui skir-
tų darbų. Apie laisvės kovų prasmę 
kalbėjo ir pats V. Kaziulionis: „Nuo 
1988 metų organizavau partizanų 
palaikų paieškas. Manau, kad su 
bendražygiais padarėme labai di-
delį darbą. Mūsų pastangomis buvo 
surasta daugiau kaip penkiasdešimt 
partizanų palaikų įvairiose vietose, 
iškalta šeši šimtai septyniasdešimt 
partizanų vardų pastatytuose pa-
minkluose. Finansiniais klausimais 

daug padėjo Amerikos, Kanados, 
Australijos lietuviai. Man teko daug 
su jais susirašinėti, kad visa tai pa-
daryt. 1997 metais susitikom su Va-
nago dukra Auksute ir nutarėm, kad 

prasmingiausiai jos tėvelio keturias-
dešimtosios žūties metinės bus pa-
minėtos, jei atstatysim jo vadavietę 
Kasčiūnų kaime. Džiaugiuosi, kad 
mums pavyko, o vadavietės atstaty-
mas tapo didele švente“.

Renginyje dalyvavusi A. Rama-
nausko-Vanago dukra Auksė Sko-
kauskienė džiaugėsi, kad premiją 
gavo būtent V. Kaziulionis: „Esu 
liudininkė tos veiklos, kur stengė-
tės įamžinti laisvės kovų brolių at-
minimą. Daugelyje jūsų darbų kiek 
galėjau, tiek dalyvavau, mes turime 
daug bendrų prisiminimų. Atstaty-
damas tėvelio vadavietę, Vytautas 
ėmėsi didžiulio darbo. Kiek daug at-
sirado daug gerų žmonių. Džiaugia-
mės, kad savo sodyboje jį atstatyti 
sutiko ir leido Juozas Jakavonis-Ti-
gras. Tokie žmonės kaip Vytautas, 
jei imasi, padaro labai daug“.

Premijos laureatą pasveikino ir 
partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. 
Apie tai jautriai dainavo Veronika 
Povilionienė bei Lietuvos folkloro 
kapela „Ratilai“.

V. Kaziulionį su garbingu apdo-
vanojimu pasveikino Seimo nariai 
Juozas Baublys ir Arvydas Anu-
šauskas.

Premija
Skaitytojams priminsime, kad 

prieš metus ši premija buvo skirta 
tiems žmonėms, kurie surado A. 

Ramanausko-Vana-
go palaikus. Tai buvo didelis įvykis 
Lietuvoje.

Adolfo Ramanausko-Vanago pre-
mijos dydis – vienas tūkstantis eurų. 
Ji bus skiriama kiekvienais metais 
siekiant skatinti Lietuvos visuome-
nę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, 
branginti ir įamžinti kovotojų už 
Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir 
įgyvendinti pozityvias idėjas, puo-
selėjančias ir ugdančias visuomenės 
pilietiškumą. Premija bus skiriama 
asmenims, labiausiai pasižymėju-
siems už iniciatyvas ieškant ir atran-
dant partizanų žuvimo, palaidojimo 
vietas; už profesionalius sprendi-
mus įamžinant partizanų atminimą; 
už jaunų žmonių patriotizmo ir pi-
lietiškumo skatinimą ir rėmimą; už 
visuomeniškai aktualią publicistiką, 
ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir 
patriotizmą, tautiškumą ir dvasines 
vertybes; už sukurtus literatūros, 
dailės, muzikos, teatro, kino kūri-
nius, skatinančius visuomenės pilie-
tiškumą, tautinę savimonę, istorinę 
atmintį, skiepijančius meilę ir ištiki-
mybę Lietuvai.

Premija bus teikiama kiekvienais 
gegužės mėnesį, minint Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuo-
menės vienybės dieną Varėnoje 
arba Merkinėje.


