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Nepamirškite pasveikinti artimųjų, 
draugų ar pažįstamų su vardo diena:

Paminėkime įsimintinas datas
Šv. Kotryna, Senbernių diena. Minima: 2020.11.25.
Legenda pasakoja, kad Kotryna, būdama aštuoniolikametė, bu-

vo labai graži ir išsilavinusi. IV a. pradžioje ji už tikėjimą buvo žiauriai 
nužudyta: įsukta į ratą, paskui nukirsdinta. Sakoma, kad prieš mir-
tį ji dalyvavusi dispute su 50-čia mokslininkų ir juos nurungusi. Už 
tai Europoje, kur šv. Kotrynos kultas prasidėjo nuo Kryžiaus karų, 
ji laikyta mokslininkų globėja. Ikonografijoje šventoji vaizduojama 
su ratu ir kalaviju – jos kankinimo simboliais ar su knyga ir palmės 
šakele rankose, kaip moksliškumo ir nekaltumo ženklu.

Tvirtinama, kad Šv. Kotryna – pirmoji bažnyčios mokslų dak-
tarė.

Kaip teigia etnologė G. Kadžytė, anksčiau buvo sakoma, kad 
kas meldžiasi per šv. Kotryną – ves žmoną rimtą ir protingą. Ka-
dangi anksčiau senberniais laikyti vyrai virš 50-ties, tokiems labiau 
buvo tinkamos protingos, o ne linksmos žmonos (norintys sau į 
porą gauti linksmą šokėją turėjo melstis per Šv. Oną). 

Matyt, dėl to ir imta Šv. Kotryną tapatinti su senbernių dieną.
Kotrynos vardas turėtų būti vienas iš tų, kurį širvintiškiai pir-

miausia duotų savo naujagimėms. Ir neatsitiktinai.
Yra kelios versijos, kas pastatė pirmąją Širvintų bažnyčią. Pasak 

vienų, tai padarė trys Astikų giminės seserys – Kotryna, Agnieška 
ir Bogdana Astikaitės, kiti šaltiniai teigia fundatoriais buvus Šal-
kaučiznos dvarininkę Kotryną Agniešką Astikaitę ir Bagdoną Jure-
vičių, kurie 1475 metais pastatė pirmą medinę bažnyčią. 

Labiau tikėtina, kad teisingas būtų pirmasis variantas. Kaip 
rašoma monografijoje „Širvintų valsčius“, 1627 m. rugpjūčio 20 
d. Širvintų klebono Stepono Bernotavičiaus valdiniai iš Širvintų 
miestelio pagrobė ir nuvežė pas kleboną pono Kristupo Mlečkos 
valdinių šieną. Pastarieji kleboną apskundė Vilniaus pilies teismui. 
1629 metais Širvintų klebonas pateikė pergamente rašytą 1475 
m. Kotrynos, Agnieškos ir Bogdanos Astikaičių Širvintų bažnyčios 
fundacinį raštą ir įrodė teisę į bažnyčios valdas bei su Mlečkomis 
susitaikė. 

Šią informaciją, anot minėto šaltinio, patvirtina ir 1782 metų 
Širvintų bažnyčios vizitacijos aktas, kuriame taip pat rašoma, jog 
pirmąją bažnyčią fundavusios Kotryna, Agnieška ir Bogdana Asti-
kaitės 1475 metais Šv. Mato apaštalo dieną.

Kaip tarp fundatorių atsirado Bagdonas Jurevičius, būtų kitų 
ieškojimų tema. Iš pacituotų šaltinių matyti, kad plačiai paskleis-
tos žinios apie šį fundatorių, taip pat ir internetinėje enciklope-
dijoje „Wikipedia“ ar portale vilnijosvartai.lt, gali būti klaidingos. 

Ko gero, bažnyčios įkūrimas tapo priežastimi atsirasti ir Širvin-
tų gyvenvietei. Kaip „Širvintų valsčiuje“ rašė Viktoras Alekna, baž-
nyčia buvo pastatyta pusiaukelėje tarp Maišiagalos ir Ukmergės, 
o nuo čia maždaug toks pat atstumas iki Kernavės ir Giedraičių. 
Tikėtina, kad bažnyčiai vieta buvo specialiai parinkta būtent šių 
keturių kelių susikirtime.

O juk galėjo Astikaitės bažnyčią pastatyti ir savo dvare. Dabar 
visi gyventume Šalkiškių rajono savivaldybėje. 

1897 metais vykdyto gyventojų surašymo duomenimis, Šal-
kaučiznos dvare gyveno 44 žmonės, iš jų 34 lietuviai ir 10 lenkų.

1923 metais Lietuvoje vykusio visuotinio gyventojų surašymo 
duomenimis, nei Širvintų, nei kituose dabartinėje rajono teritorijoje 
buvusiuose valsčiuose Šalkaučiznos nerasta. Ir tai nekeista. Tuo me-
tu Šalkaučizna, šiandien mums žinoma Šalkiškių pavadinimu, buvo 
už demarkacijos linijos su Lenkija buvęs Šalkiškių kaimas.

Beje, netoliese yra įsikūręs Astikų kaimelis. 
Per 130 metų, 1889-2018, Kotrynos vardas Širvintų rajone su-

teiktas 12 mergaičių, pastarąjį kartą – 2015-aisiais. Dėkingiausi 
metai buvo 2009-ieji, kai rajone gimė trys Kotrynos.

Parengė Gintaras Bielskis

11.24 – Mantvinas, Žybartė, Gerardas.
11.25 – Kotryna, Santautas, Germilė.
11.26 – Leonardas, Dobilas, Vygintė, Silvestras, Vygantė.

Šiuolaikiniame pasauly-
je veikloms ir paslaugoms vis 
sparčiau keliantis į skaitme-
ninę erdvę, Družų kaimo ben-
druomenė žengia naują žings-
nį ir pristato atnaujintą savo 
skaitmeninę erdvę.

Šiais metais Družų kaimo 
bendruomenė dalyvavo projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ inicijuota-
me Bendruomenių įtinklinimo 
projektų konkurse, tapo viena iš 
120-ies bendruomenių laimėtoja 
ir sėkmingai įgyvendino savo idė-
ją – perkėlė organizacijos veiklas į 
skaitmeninę erdvę.

Družų kaimo bendruomenė 
buvo įkurta 2002 metais ir užsiima 
talkų, akcijų organizavimu ir daly-
vavimu sporto, šokių renginiuose. 
Taip pat organizacija turi sukau-
pusi istorinį archyvą, kuriuo norėjo 
pasidalinti su visuomene. Todėl 
nusprendė atnaujinti turimą inter-
netinę svetainę ir bendruomenės 
nariams pasiūlyti patogesnį būdą 
bendrauti, mokytis, užsiimti verslu 
elektroninėje erdvėje.

Į internetinę svetainę www.
druzai.lt perkeltos bendruome-
nės veiklos, sukurtos naujos ir 
patobulintos jau esamos paslau-
gos bendruomenės nariams. Tai 
sustiprino bendruomenės veiklos 
žinomumą ir paskatino gyvento-
jus dažniau naudotis internetu. 
Archyvuose buvusi medžiaga da-
bar yra skaitmenizuota ir perkel-
ta į nuotraukų ir vaizdo galerijos 
skiltis. Dalis bendruomenės narių 
buvo apmokyti, kaip skelbti infor-
maciją internetinėje svetainėje, 
naudotis turinio administravimu 
ir maketuoti nuotraukas. Daug 
dėmesio skirta svetainės dizaino 
tobulinimui, kad lankytojas vis 
dažniau apsilankytų svetainėje 
ir  nuolatos stebėtų organizaci-
jos skelbiamas naujienas. Kuriant 
naują skaitmeninę erdvę gimė 
mintis ją praturtinti ir naujomis 
veiklomis. Nuspręsta dalintis in-

formacija apie vietos verslus ir ki-
tas žemdirbystės veiklas: įdiegtos 
skiltys uogininkystei, žemdirbystei 
ir kaimo turizmui. Taip vietos ben-
druomenė padeda viešinti kaimo 
gyventojų veiklas bei verslus. 

Anot Družų bendruomenės 
pirmininkės Dalios Taparauskienės, 
dalyvavimas projekte suteikė gali-
mybę organizacijai tapti matomai 
internetinėje erdvėje. „Tai leido pa-
justi projekto naudą visiems ben-
druomenės nariams“. Pirmininkė 
teigia, kad įtinklinimo projektas 
padėjo spręsti veiklos viešinimo 
problemą. „Družų kaimo bendruo-
menė noriai bendradarbiauja su 
kitomis bendruomenėmis ir siekia, 
kad kaimas taptų patrauklia vieta 
gyventi, dirbti, organizuoti turinin-
gą organizacijos gyvenimą, teikti 
daugiau paslaugų gyventojams ir 
svečiams“, – komentuoja D. Tapa-
rauskienė. Jos nuomone, svetainė 
bus vis labiau tobulinama: „Ateityje 
numatomas veiklos tęstinumas, tai 
leis skelbti daugiau informacijos 
apie kaimo problemas, jų sprendi-

mo būdus ir galimybes. Tikimasi, 
kad savalaikė ir kokybiška komuni-
kacija skatins gyventojų bendravi-
mą, bei domėjimąsi kuo gyvena jų 
bendruomenė“.

Apsilankykite bendruomenės 
internetinėje svetainėje www.dru-
zai.lt ir iš arčiau pamatykite įtin-
klintos bendruomenės gyvenimą.

Projektas „Prisijungusi Lietu-
va: efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė bendruo-
menė” vykdo Bendruomenių įtin-
klinimo projektų konkursą, skirtą 
bendruomenėms, siekiančioms 
plačiau pritaikyti interneto gali-
mybes savo kasdieninėje veiklo-
je. Pagrindinis konkurso tikslas 
– skatinti gyvenamosios vietovės 
bendruomenės dalį veiklų perkel-
ti į elektroninę erdvę, pasitelkiant 
informacines ir ryšių technologi-
jas, kurti naujas ar tobulinti jau 
esamas paslaugas bendruome-
nės nariams ir taip paskatinti 
gyventojus naudotis internetu. 
Daugiau apie projektą – svetainė-
je www.prisijungusi.lt.

Atsinaujinta Družų kaimo 
bendruomenės internetinė erdvė 

skatina bendrauti, mokytis, verslauti

Atsinaujinusi Družų kaimo bendruomenės internetinė svetainė www.druzai.lt

2020 m. rugpjūčio 22 d. Družų kaime vykusi kraštiečių šventė.


