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Informacinë lenta Vytogalos gyvenvietës centre

VYTOGALA
G INTAUTAS ÈIÞIÛNAS
Danutës MUKIENËS nuotraukos

Apie 5 km á vakarus nuo Upynos – Vytogalos gyvenvietë, priklausanti
Upynos seniûnijai. Ji yra ðalia kelio Ðilalë–Skaudvilë, á vakarus nuo
Gebenës upelio iðtakø. Nuo Naujojo Obelyno iki Vytogalos – 4 km,
nuo Vaitimënø ir Ringaliø – 3 km, nuo Varsëdþiø – 5 kilometrai.
Vytogalos nepravaþiuosi nesustojæs, nes tiek vienoje, tiek kitoje

centrinës gatvës pusëje dëmesá patraukia paminklai ir informacinës
rodyklës, rodanèius kelià á svarbius ðio kraðto kultûros paveldo objektus.
Jos centre, vienoje kelio pusëje, – didelë medinë geltonai daþyta
dviejø aukðtø tradicinë ðiø kraðtø koplytëlë, o kitoje, netoli autobusø
stoties, stovi paminklinis akmuo, kuriuo áamþintas Vytogalos
pradþios mokyklos ákûrëjo, keliautojo, pedagogo, þurnalisto Mato
Ðalèio (1890–1940) atminimas. M. Ðalèius, gyvendamas Vytogaloje,
yra redagavæs þurnalà „Mokykla“. Uþ tai, kad aktyviai dalyvavo
tautiniame judëjime, M. Ðalèius 1913 m. carinës Rusijos valdþios
nurodymu buvo atleistas ið darbo Vytogaloje.
Prie to paties kelio stovi ir Atgimimo metais atstatytas 1928 m.
èia iðkilæs, o 1969 m. nugriautas paminklas, kuriuo áamþintas
Lietuvos nepriklausomybës deðimtmetis. Pirmojoje ðio kryþiaus
vietoje dabar – 1969 m. pastatytas paminklinis akmuo, kuriuo
paþymëta „Lituanica“ skrydþio didvyrio Stasio Girskio-Girëno
gimtinës vieta. Ðalia auga àþuolai.
Ðias apylinkes daug metø garsino ant didþiulio akmens stovëjusi
trijø aukðtø koplyèia. Ji buvusi pastatyta uþ gyventojø surinktas
lëðas. Rusø valdþia leidimo jai statyti nebuvo davusi. Vëliau vietoje
jos buvo pastatyta Lietuvos nepriklausomybei skirtas paminklinis
kryþius, o koplytëlë perkelta á kapines. Kaime dëmesá patraukia ir
1900 m. pastatytas Èepø ðeimos koplytstulpis.
Daugiausia lankytojø dëmesio sulaukia graþiai tvarkomas
Vytogalos kaime gimusio „Lituanica“ skrydþio didvyrio lakûno
Stasio Girëno (tikroji pavadrë Girskis, 1893–1933) muziejus,
priklausantis respublikiniam Lietuvos aviacijos muziejui.
1988 m. atstatytame gyvenamajame Girskiø name mus pasitiko
jauna, energinga muziejininkë, kuri kartu su kolegomis ruoðësi tà
dienà planuotam muziejaus renginiui, taèiau, neþiûrint to, suskato
pradëti átaigiai pasakoti apie S. Girská, ekspozicijà ir sodybà. Èia

Ið kairës: paminklas Matui Ðalèiui Vytogaloje, atstatyto Girskiø namo fragmentas. Apaèioje – Vytogalos gyvenvietë

ZZ_2010_3vidus.pmd

30

9/19/2010, 10:51 AM

Þ EMAITIJOS

31

MIESTELIAI

1990 m. atstatytas Lietuvos nepriklausomybës 10-meèiui skirtas
paminklas Vytogalos centre. Meistras K. Lovèikas

graþiai aptarnaujamos ne tik ekskursijos, bet ir pavieniai lankytojai.
Muziejaus memorialinë ekspozicija yra papildyta Þemaitijos
regiono etnografiniais eksponatais.
„Lituanica“ didvyriø biografija daugeliui lietuviø gerai þinoma,
taèiau, jei jau kalbame apie S. Girská, verta prisiminti keletà jo
svarbiausiø gyvenimo ávykiø. Gimë jis Vytogaloje. Pakrikðtytas buvo
Upynos baþnyèioje.Tarnavo Amerikos karo aviacijoje, vëliau lankë
skraidymo mokyklà ir tapo patyrusiu lakûnu. 1927 m. susipaþino su
Steponiu Dariumi ir po kurio laiko kartu su juo pradëjo rengtis tuo
metu maþai átikëtinam, rizikingam „Lituanica“ skrydþiui. 1933 m.
Darius ir Girënas, áveikæ Atlantà, þuvo ties Soldinu. S. Girskio palaikai
palaidoti Kaune. Iðsamiau apie skrydá ir jo herojus pasakoja muziejuje
veikianti gana iðsami ekspozicija.
Be S. Girskio, Vytogalos kraðtà yra garsinæ ir daugelis kitø iðkiliø
visuomenës, mokslo ir kultûros veikëjø, tarp kuriø yra ir aktorius
Kazimieras Ðliogeris, kraðtotyrininkë Marijona Èilvinaitë, kunigas
Benediktas Sugintas, profesorius Jonas Elvikis.
Na o pabaigai – keletas sakiniø apie svarbiausius Vytogalos
istorijos ávykius.
(Nukelta á 32 p.)

Atstatytame Girskiø name veikia Stasio Girëno memorialinis muziejus

Vytogalos gëlynai
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NAUJASIS
OBELYNAS
Stasio Girëno memorialinio muziejaus ekspozicijos fragmentas

(Atkelta ið 31 p.)
Vytogalos kaime yra senkapis, Maro kapeliais vadinamas. Èia
yra rasta I-ojo tûkstantmeèio radiniø. Ðiose kapinëse buvo laidojami
ir XVIII a. pradþioje per marà miræ kaimo gyventojai. 1850 m. ant ðiø
kapiniø pastatyta koplytëlë.
Vytogala raðytiniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëta 1562 m.
(Karðuvos valsèiaus inventoriuje). Tuo metu ji priklausë Obelyno
vaitystei, èia gyveno 44 ðeimos, buvo 40 valakø dirbamos þemës.
Seniausios þinios apie Vytogalos dvarà iðlikusios ið 1588 metø.
1709–1711 m., per maro epidemijà, kaimas buvo visiðkai
iðtuðtëjæs – mirtis èia neaplenkë në vieno gyventojo.
1738 m. inventoriuje raðoma, kad Vytogaloje buvo 3 naujakuriai.
1775 m. Vytogaloje buvo 20 sodybø.
1870–1871 m. Vytogalos dvaras padalintas sklypais.
1887–1902 m. Vytogaloje veikë slapta lietuviðka mokykla, kuriai
vadovavo mokytojas Vincentas Bruþas.
1912 m. kaimas pradëtas skirstyti á vienkiemius.
1923 m. èia buvo 312 gyventojø, 58 sodybos.

Vytogalos kaimo koplytëlë
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Naujasis Obelynas – nedidelë prie kelio ið Vytogalos á Ðilalæ ir
apie 2 km nuo Akmenos upës susiformavæs kaimas. Sovietmeèiu
èia pastatyta nemaþai Alytaus surenkamø namø. Pagrindinis kultûros ir ðvietimo centras kaime dabar – graþiai tvarkoma Obelyno
pagrindinë mokykla. Yra gyvenvietëje ir biblioteka, paðtas.
Ðalia Naujojo Obelyno – Senojo Obelyno kaimas. Anksèiau, iki
XX a. pradþios, ðiose plaèiose apylinkëse bûta vieno kaimo – Obelyno. Ði gyvenvietë labai sena – jo teritorijoje surasta I–IV a. (ankstyvojo geleþies amþiaus) archeologiniø radiniø.
Seniausi raðytiniai ðaltiniai apie Obelynà iðlikæ ið XVI a. – apie já
pasakojama 1562 m. Karðuvos valsèiaus inventoriuje. Ið jo ir iðlikusiø vëlesniø dokumentø suþinome, kad Obelynui anuo metu priklausë didelë þemës teritorija ir tai buvo Karðuvos valsèiaus centras. Obelyno kaimo vietoje dabar yra 6 kaimai. Tai Naujasis Obelynas, Negëriai, Pabremenis, Pakoplyèis, Rusø Obelynas ir Senasis Obelynas. Daug medþiagos apie ðiø kaimø istorijà surinkta ir
eksponuojama nuo 1988 m. veikianèiame Naujojo Obelyno pagrindinës mokyklos kraðtotyros muziejuje.
Senasis Obelynas apie 1 km á kairæ yra nutolæs nuo Akmenos ir
tiek pat nuo Naujojo Obelyno. Jame dunkso kapinynas. Rusø Obelynas – apie 1 km á pietus nuo Senojo Obelyno. Taip ði vietovë
pradëta vadinti po to, kai èia po 1863 m. sukilimo buvo ákurdinti 57
rusø tautybës gyventojai. Ðiandien atskiros rusø bendruomenës
ðioje Obelyno kaimo teritorijoje jau nëra – laikui einant rusai asimiliavosi su vietiniais gyventojais þemaièiais.
Pakoplyèis – á ðiaurës vakarus nuo Naujojo Obelyno. Pabrëmenio kaimas – kairiajame Bremenos upeliuko krante, á pietryèius
nuo Naujojo Obelyno. Negëriai – deðiniajame Bremenos upelio
krante, á rytus nuo Naujojo Obelyno. Visi paminëti kaimai nuo Naujojo Obelyno iðsidëstæ 1 km spinduliu.

Paminklas „Aèiû , Vieðpatie, kad globoji mus“ Naujojo Obelyno gyvenvietëje
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Virðuje ir keirëje –
Naujojo Obelyno
pagrindinë mokykla ir
jos gëlynai,
deðinëje –
stogastulpis prie
Naujojo Obelyno
pagrindinës mokyklos

1938 m. Senajame Obelyne ðalia 1930 m. Vytauto Didþiojo mirties 500 metø sukakties proga pasodinto àþuolo buvo pastatytas
kryþius. Lietuvos Atgimimo metais – 1989-aisiais – jis atstatytas ir
spalio 8 d. iðkilmingai paðventintas.
XX a. 3 deð. (1923 m.) Naujajame Obelyne buvo 137, gyventojai,
Senajame Obelyne – 102. 2005 m. Naujajame Obelyne nuolatiniø
gyventojø buvo 337.
Obelyno pagrindinë mokykla veikia nuo 1985 m. rugsëjo 1 dienos. 1986 m. ji reorganizuota á devynmetæ mokyklà, o 1998 m. – á
deðimtmetæ. Dabar joje mokosi apie pusantro ðimto vaikø, dirba
daugiau negu 20 pedagogø.

Kelias ið Naujojo Obelyno á Balsius

Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2010_3vidus.pmd

33

9/19/2010, 10:51 AM

2010 / 3

