mūsų

Juodpėnaiir

mes

Mūsų
Juodpėnai
ir mes

2013

Keletas Juodpėnų kaimo
istorijos faktų

Įžanga
Juodpėnų kaimas man visada buvo, yra ir bus lygus Gedimino prospektui. Jiems abiem ir dabar jaučiu daug
sentimentų...
Poetas Linas Valbasys

Perskaičius šias eilutes sa
vaime kyla klausimas: o ką mes
jaučiame savo kaimui? Ar mums
svarbu, kaip jame gyvename? Ar
juo didžiuojamės? Į šiuos klau
simus galime atsakyti tik tada,
kai ilgesniam laikui išvažiuojame
į užsienio šalis, kai pabosta egzo
tiškų kraštų šurmulys ir karštis,
kai pasiilgstame kaimynų ir kai
pradedame galvoti apie tai, kas
dabar eina ar važiuoja pro tavo
namus, ar jau baigė barstyti lapus
kaimo centre auganti liepa...
Prisipažinkim – jei mums svar
bu, kad kaimas gražėtų, kad

kaimynas su kaimynu sutartų ir
dalytųsi savo džiaugsmais ir bė
domis, jei ieškome sprendimų,
ką ir kaip daryti, kad gyventume
gražiau, geriau, įdomiau, jei
svarbu, kas vyksta greta mūsų ir
ten, kur gyvename, jeigu sakom,
jog pas mus gražiau, tvarkingiau
ir daugiau gėlių, vadinasi, mums
svarbi ta vieta, mes ja didžiuo
jamės, stengiamės ją puoselėti
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ir nesam abejingi kitų čia gyven
siančių žmonių ateičiai.
Taip jau susiklostė, kad vieniems
čia buvo lemta gimti, kitiems
likimo skirta gyventi ir beveik vi
siems teks atgulti amžinojo po
ilsio čia, Juodpėnuose. Jeigu taip,
tai turime savo kaimu rūpintis,
gražinti jį, su pasididžiavimu tarti

jo vardą ir savo gyvenimiškomis
smulkmenomis ar nesusiprati
mais nemenkinti nei jo praeities,
nei dabarties.
Juodpėnai mums, čia gyve
nantiems, turi didelį išskirtinumo
ženklą iš visų kitų Lietuvos kaimų
ir kaimelių. Tai mūsų gyvenamoji
vieta, mūsų namai.

Labai tiksliai pasakyti, kada su
siformavo Juodpėnų kaimas, nėra
paprasta. Spėjama, kad jis galėjo
atsirasti XVI a., per Valakų reformą,
bet tikslesnių dokumentais pa
remtų duomenų nėra. Nekyla jokių
abejonių, kad kaimo pavadinimas
tiesiogiai susijęs su Juodupės, kai
riojo Kupos intako, pavadinimu.
1672 m. Puponių seniūnijos do
kumentuose nurodoma, kad Mi
čiūnų kaimo siena pietinėje dalyje
valakų galais ribojasi su Titulionimis
(Titulany). Rašytiniuose šaltiniuose
šis kaimas vadinamas ir Tituliony, ir
Jodupis, ir Jodupance. 1690 m. baž
nytinėse knygose jau nusistovėjo
pavadinimas Jodopany, Jodopiany.
1795 m. kaime buvo 19 sodybų
(iš viso 60 baudžiauninkų vyrų).
Kaimą į dvi dalis dalijo parapijų
riba. 1820 m. Kupiškio parapijos
pusėje buvo 10 dūmų, 78 gyven
tojai, o Skapiškio pusėje – 15 dūmų,
113 gyventojų. Vėliau šis pasiskirs
tymas kito: dalis kaimo priklausė
Skapiškio parapijai, o kita dalis –
Šimonių. 1823 m. duomenimis,
kaimui priklausė per 559 ha žemės
(998 margai ir 135 prentai). Kaime
gyveno vadinamųjų šlėktų ir rusų.
Baudžiavos laikais, kaip pa
sakojo juodpėnietė Gertrūda

Spaičytė-Janonienė
(1908–
2000), kaimas dar buvo va
dinamas Atadavanai. Pasak
jos, pavadinimas kilęs iš ku
piškėniško žodžio ataduotėn
(atiduoti), nes kaimo žmonės
eidavo dirbti į Mirabelio dvarą –
„atiduoti“ savo sveikatos. Kad
kelias neprailgtų, dainuodavę
tokią dainą:
Kas ti būvo, kas dejovo
ba saulalas vakari,
Ti varguoliai, ti dejovo,
vargo dvari vargdami.
Susikūry jė ugnaly
vidur lauko murini,
Graužė kietų jė plutgaly
šaltinėlin merkdami.
Teko girdėti dar vieną kaimo
pavadinimo versiją – Varnašikys.
Ją pateikė juodpėnietis Julius
Skemundris. Abipus kelio per
kaimą augo labai daug aukštų,
senų medžių. Juose lizdus
sukdavo varnos, kurios apie
save visiems primindavo ne tik
krankimu, bet ir savaip „pažymė
damos“ kelią, o neretai ir einan
čiuosius tuo keliu.
XX a. pradžioje Juodpėnai
pagal gyventojų skaičių buvo

didžiausias
Kupiškio
krašto
kaimas. 1903 m. jame gyveno
337 gyventojai. Galbūt todėl
1903 m. kaime atidaryta pradinė
mokykla. Joje žiemą mokėsi
78 mokiniai (40 berniukų ir
38 mergaitės). 1913 m. kaime
buvo 31 žemės savininkas, tačiau
dauguma jų – mažažemiai, todėl
gyvenimas buvo nelengvas. Juo
dpėnai ne kartą kentėjo nuo
gaisrų (1916 m., 1918 m.). Kaimo
teritorija apgyvendinta labai
tankiai, išskyrus žemą ir kadaise
pelkėtą, vandens užliejamą,
krūmais apaugusią vietą kaimo
viduryje, iki šių dienų dar tebeva
dinamą Duba.
Tai vieta, kurioje „dedasi
keisti dalykai“. Pasakojama, kad
žmogus, eidamas per ją naktį, gir
dėjęs giedant vištą, kažkas nak
timis čia vaikšto nematomas, vai
denasi. O vienai moteriškei buvęs
dar baisesnis nutikimas. Naktį
eidama per Dubą tempė pagalį,
bet niekaip jo negalėjusi iki namų
parsitempti. Kažkas nematomas jį
vis traukdavo atgal. Persigandusi
ir palikusi tą pagalį moteris be
kvapo parlėkė namo ir visiems
kaime papasakojo, kas jai nutiko.
Gal todėl kaimiečiai vengė arti

3

Keletas Juodpėnų kaimo istorijos faktų

Šitaip atrodo Duba šiandien

Poeto Lino Valbasio nupieštas Juodpėnų kaimo planas
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Dubos statytis namus. Tik žiemą
vaikai, pasidarę vadinamąjį „su
kavielą“, rogutėmis be baimės ir
prietarų čia „plėšdavo ledą“.
Kaip XX a. pradžioje atrodė
Juodpėnų kaimas, iliustruoja
L. Valbasio 1992 m. sudarytas
kaimo žemėlapis. Įdomu tai, kad
kaimo trobų išdėstymas primena
romėnišką vienetą. Abipus pa
grindinio kelio per kaimą (ulyčią)
gyveno turtingieji juodpėniečiai,
o iš abiejų kaimo galų – vargetos,
vadinamieji bobeliai. Kas, kodėl ir
kada juos taip praminė – niekas
šiandien negali pasakyti.
Nesvarbu,
kaip
vadinosi
kaimas, bet nėra abejonių, kad jo
teritorijoje žmonės gyveno seniai.
Štai kas rašoma „Juodpėnų ko
lūkio kompleksinės ekspedicijos
medžiagoje“, surinktoje 1975 m.:
„Juodpėnų kaimo teritorijoje yra
seni Pagraužės kapai, kuriuose
draudžiama daryti kasinėjimus.
Juose randama griaučių, meta
linių sagčių, akmeninių kirvukų.
Čia rastas archeologinis radinys –
akmeninis kirvis keturkampe
pentimi, dabar yra Kauno istorijos
muziejuje. Tokių radinių, spren
džiant iš senųjų juodpėniečių
pasakojimų, buvo rasta ne vienas
melioracijos metu, dažnas kaimo
žmogus yra matęs ir net rankose
laikęs tokių kirvukų nuolaužų. Jie
Lietuvos teritorijoje atsirado jau
XIV a. Tai reiškia, kad mūsų kaimo
teritorijoje žmonės gyveno jau
Gedimino valdymo laikais.“

Laikas greitai suko savo ratą...
Tarybų valdžiai įvykdžius
žemės reformą, Šimonių vals
čiuje, kuriam priklausė Juodpėnų
kaimas, sudaryta žemės reformos
komisija. Jai vadovavo juodpė
nietis Jonas Spaičys. Reformos
metu dalies žemės neteko tik kai
kurie didžiažemiai, o jos gavo,
kaip rašoma „Juodpėnų kolūkio
kompleksinės ekspedicijos me
džiagoje“, „...tik vienas maža
žemis valstietis Bruškys Kazys.
Jis gavo 3,5 ha žemės“. Kiti maža
žemiai valstiečiai ar naujakuriai

negalėjo gauti jokios paramos,
nes kaimo teritorijoje nebuvo
dvaro, o Bagdonavos palivarko,
kažkada priklausiusio grafui
Liud
vikui de Šuazeliui-Guffie,
žemės jau turėjo nuomininkus.
Žeme ir jos dosnumu neilgai
teko džiaugtis... 1941 m. birželio
22 d. prasidėjęs karas gyvenimą
pakreipė kita vaga. Pyliavos
(javų ir kitų žemės ūkio produktų
duoklė) sunkiai užgulė kaimiečių
pečius. „Neatidavus nustatyto
produktų kiekio, atvykdavo

vokiečių pareigūnai su kareiviais
ir mokesčių vietoje pasiimdavo
gyvulius. Daug baisumų teko
patirt kaimo žmonėms karo ir
pokario metais. Organizuojamos
pastotės. Žmonės su arkliais va
žiavo net į Latviją, nes reikėjo
pristatyti maistą tarybiniams ka
riams“, – pasakojo Ona Greibutė.
Traukiantis frontui Juodpėnų
kaime karo veiksmų nebuvo, tačiau
karas sujaukė daugelio žmonių as
meninį gyvenimą, sugriovė ateities
planus, išskyrė su artimaisiais.
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Kryžiai

Pokario metai nepraėjo be
kraujo pėdsakų. Nužudyti Anicetas
ir Domicelė Kelmai, Petras Vaišvila,
Antanas Dūda, Jonas Puteikis ir jo
sūnūs Antanas ir Pranas.
Sunkūs ir prieštaringi pirmieji
kolektyvizacijos metai. 1949 m.
lapkričio 20 d. įkurtas Juodpėnų
kolūkis. Pirmininku išrinktas
buvęs ūkininkas Juozas Šimonis.
Kaime tuo metu sklandė linksmas
posakis: „Mas nevolgį ir negėrį,
bat kalkozų jau sutvėrį.“ Tais pa
čiais metais gretimame Obonių
kaime taip pat įkurtas „Saulės“
kolūkis, kurio pirmininku tapo
Jonas Šilaikis. Tačiau du vargani
kolūkiai negalėjo ilgai tempti ko
lektyvizacijos jungo ir 1950 m. su
jungti į vieną – Juodpėnų kolūkį.
Žmonės juokavo, kad „iš dviejų

mažų ubagų padarė vieną didelį
ubagą“. Palengva pradėjo kurtis
karvių ir kiaulių fermos, laukinin
kystės brigados. 1951 m. Juod
pėnų kolūkis gavo pirmuosius

keturis traktorius. Kolektyvizacija
Juodpėnuose baigta 1952 m. Ko
lūkio valdos – 1 469 ha žemės,
suformuotos stambiųjų galvijų,
kiaulių ir paukščių fermos.
Pradėti statyti visuomeniniai
pastatai, o 1955 m. kolūkis gavo
pirmąją automašiną. Technikos
kiemas pamažu plėtėsi, daugėjo
ir kito žemės ūkio inventoriaus.
1957 m. pradėta formuoti naujoji
Juodpėnų kaimo gyvenvietė,
pradėjo augti nauji gyvenamieji
namai, o 1965 m. iškilo ir pirmasis
daugiabutis namas. 1963 m.
kaimas elektrifikuotas.

1970 m. sausio 1 d. kaimyninis
„Švyturio“ kolūkis (Keginių k.)
prijungtas prie didesnio Juod
pėnų kolūkio. Tokios apimties

Juodpėnų kolūkis gyvavo iki
1991 m., kai pasikeitusi po
litinė situacija Lietuvoje visą
kolektyvinį ūkį pradėjo ardyti iš
pamatų. Juodpėnų kolūkis skilo
į tris bendroves: Juodpėnų, Ke
ginių ir Puožo. Per keturiasdešimt
dvejus kolūkio gyvavimo metus
kolūkio pirmininko duonos pa
ragavo net trylika, daugiau ar
mažiau žemės ūkiui neabejingų,
prievarta ar savo noru į pirmi
ninko kėdę pasodintų žmonių.
Bendrovių kūrimo laikotarpį
kaime galima pavadinti atvirkš
tiniu kolektyvizacijai procesu. Pra
sidėjo kolūkio turto dalybos, kūrėsi
pirmieji ūkeliai, kurie pagal Vals
tiečių ūkio įstatymą gavo žemės
ir pradėjo savarankiškai dirbti. Kiti
buvę kolūkiečiai dirbo vadina
mosiose žemės ūkio bendrovėse.
Juodpėnų kolūkis skilo į Juodpėnų
(vadovas Pranas Vilkanauskas), Ke
ginių (vadovas Zigmantas Aleksan
dravičius) ir Puožo (vadovas Stasys
Šerelis) bendroves. Palaipsniui
viskas susiklostė taip, kad daugėjo
norinčiųjų dirbti savarankiškai,
bet buvo ir tokių, kurie žemės ne
turėjo, neteko darbo ir atsidūrė
didelėje kryžkelėje. Joje ir dabar
„tebesidairo“.

Nuo seno abiejuose vadina
mosios ulyčios galuose stovėjo po
kryžių. Prie Kupiškio–Adomynės
kelio kryžius buvo pastatytas
1928 m. Lietuvos Nepriklauso
mybės dešimtmečiui atminti. Jis
buvo vadinamas Jaunimo kry
žiumi. Kitas kryžius – dar seniau
statytas (tikslių duomenų nėra).
Iš pasakojimų žinoma, kad toje
ulyčios pusėje gyvenę vyresnio
amžiaus žmonės prie jo šventadie
niais būriuodavosi, čia aptardavo
visus savo linksmus ir liūdnus rei
kalus bei naujienas. Sovietiniais
laikais kryžiai buvo perkelti į Juod
pėnų kapines. Atkūrus Nepriklau
somybę abiejuose kaimo galuose
kryžiai iškilmingai atstatyti.

Pasakojama, kad seniau beveik prie kiekvienos sodybos
stovėdavo po kryžių, tačiau iki šių dienų tik Vandos
Šimonytės sodyboje tėra išlikęs kryžius, kurį 1922 m.
pastatė jos tėvai. Įdomu tai, kad jis išlaikė visus politinius
skersvėjus ir nesulaukė reikalavimų nuversti.

Seniau prieš šventes, ypač prieš Žolinę, kryžius puošdavo ąžuolų lapų vainikais, gėlėmis, o vyrai,
eidami ar važiuodami pro kryžių, turėdavę nukelti kepurę
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Apie tuos, kuriuos prisimename ir
kuriuos susitinkame...

Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė su Jūrate Mockuviene ir jos
sūnumis Pauliumi ir Luku Vilniuje (2011 m.)

Buvusi B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės sodyba Mazgeliškio kaime
(dabar čia gyvena Henriko Gineikos šeima)
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Dailininkė Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė.
Bronelė gimė 1919 m. vasario
1 d. Šalteniuose, o į Mazgeliškių
kaimą tarp Juodpėnų ir Puožo
jos tėvai atsikraustė, kai jai buvo
dveji metukai.
1938–1942 m. būsimoji daili
ninkė studijavo lietuvių kalbą ir
literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetuose, tačiau šias
studijas metė ir įstojo į Vilniaus
dailės institutą, kurį 1948 m.
baigė. Studijuoti lietuvių kalbą
B. Jėčiūtę įkvėpė Salomėja Nėris,
mokiusi Panevėžio mergaičių
gimnazijoje. Dailininko kelią pa
sirinkti paskatino Justinas Vie
nožinskis, kurio bute B. Jacevičiū
tė-Jėčiūtė gyveno studijuodama
Vilniaus universitete.
1950–1976 m. B. Jacevičiū
tė-Jėčiūtė su pertrauka dirbo Vil
niaus dailės instituto dėstytoja,
vėliau buvo laisva dailininkė,
atlikdavo valstybės užsakymus.
Jos paveikslų gausu Lietuvos
gydymo įstaigose, mokyklose,
kitose valstybės institucijose. Pa
rodinis paveikslas „Brolis ir sesuo“
puošia Lauryno Stuokos-Gucevi
čiaus gimnazijos interjerą.
Dailininkės kūryba išsiskiria
ypatinga meile savo krašto žemei
ir žmonėms. Ji yra nutapiusi

Antano Vienuolio, Jono Biliūno,
Justino Vienožinskio ir kitų iškilių
Aukštaitijos krašto žmonių tė
viškių bei poetų Janinos Degu
tytės, Antano Miškinio, rašytojų
Jono Biliūno, Vaižganto, dailininko
Justino Vienožinskio portretus.
Iškili Kupiškio krašto asmenybė,
Kupiškio krašto garbės pilietė
B. Jacevičiūtė-Jėčiūtė didžiąją
savo darbų dalį padovanojo Ku
piškio kraštotyros muziejui.
Be galo paprasta, tačiau tikra
profesionalė ir išskirtinė neo
realizmo atstovė – Bronislava
2013 m. vasarą iš gyvenimo išėjo
su didele meile savo kraštui ir
viltimi jį aplankyti.
Janinos Jūraitės (g. 1933 m.)
ir Bronislavo (g. 1936 m.) Ned
veckų sodyboje šiuo metu gyvena
Janina Nedveckienė. Sodybos
šeimininkui Bronislavui Ned
veckui po sunkios ligos 2007 m.
pasitraukus iš gyvenimo, ji liko
saugoti šios senos, apie 1940 m.
pastatytos sodybos ramybę. Tiesa,
čia nuolat apsilanko sodybos pa
veldėtojas Jonas Nedveckas su
sūnumi Ugniumi ir dukros Jūratės
Mockuvienės šeima.
Janina Nedveckienė, baigusi
Belvederio pienininkystės tech
nikumą, dirbo įvairiose pieno
pramonės įmonėse ir įstaigose.
Paskutiniuosius darbo metus iki
pensijos dirbo Juodpėnų pieno
supirkimo punkte. Apie vietos
žmones pasakoja su meile ir

Bronislavas Nedveckas su savo numylėtu žirgu vėžina
svečius (2006 m.)

Janina Nedveckienė su sūnumi Jonu švenčia Jonines
(2007 m.)
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pagarba, nes nebuvo nė vieno,
kurį dabar minėtu bloguoju.
Bronislavas Nedveckas – sava
mokslis veterinarijos gydytojas.
Aplinkinių buvo vertinamas kaip
atsidavęs savo darbui žmogus,
skubėdavo į pagalbą kiekvienam,
nesvarbu, kokiu paros metu. At
kūrus Nepriklausomybę, Nedveckai
ėmėsi ūkininkauti. Tai buvo naujas
gyvenimo iššūkis, su kuriuo jau
būdami garbingo amžiaus gana
gerai susitvarkė: pirko techniką,
statė naujus pastatus. Tačiau vaikai
neperėmė ūkio, nes sūnus tapo ka
riškiu, o dukra – žurnaliste.
Tai paprasti kaimo žmonės,
gana plataus akiračio, kurį plėsti
dar padėjo sodyboje nuolat apsi
lankantys Janinos brolis Alfonsas ir

pusbrolis Vytautas Merkiai, nuola
tinės viešnios dailininkė Bronislava
Jacevičiūtė-Jėčiūtė ir poetė Janina
Degutytė, likusius gyvenimo metus
praleidusi sodyboje pastatytame
vasaros namelyje.
Šie paprasti kaimo žmonės savo
vaikams ir aplinkiniams skiepijo patri
otiškumo ir žmogiško padorumo
savybes, džiaugėsi matydami ant
kojų stojančią nepriklausomą savo
valstybę, kaip įmanydami savo doru
gyvenimu ir darbais stengėsi stiprinti
jos pamatus.
Alfonsas Merkys gimė 1927 m.
vasario 20 d. Kupiškio rajone, Puožo
kaime, ūkininkų Jono ir Uršulės
Merkių šeimoje. 1953 m. baigė Vil
niaus universitetą ir įgijo augalų

A. Merkys Puože su seserimi Janina, savo anūke Greta ir
Janinos anūku Ugniumi (2007 m.)
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fiziologo specialybę. 1953–
1956 m. studijavo aspirantūroje
Maskvos M. V. Lomonosovo uni
versiteto Biologijos-dirvožemio
fakulteto Augalų fiziologijos ka
tedroje. 1957 m. apgynė gamtos
mokslų kandidato, 1966 m. –
gamtos mokslų daktaro diser
taciją „Augalų geotropinė re
akcija ir jos reikšmė augalo ašinių
organų erdvinei orientacijai“.
1968 m. A. Merkiui buvo suteiktas
profesoriaus mokslinis vardas.
1976 m. išrinktas Lietuvos mokslų
akademijos tikruoju nariu.
Ilgus metus (1976–1992 m.)
A. Merkys buvo Lietuvos mokslų
akademijos Prezidiumo narys.
1977 m. akademikui suteiktas
Lietuvos nusipelniusio mokslo
veikėjо garbės vardas. Nuo
1961 m. dirbo Biologijos instituto
Augalų fiziologijos laboratorijos
vadovu ir jai vadovavo 1961–
2001 m. 1962–1981 m. dirbo
Botanikos instituto direktoriaus
pavaduotoju, 1981–1989 m. –
Botanikos instituto direktoriumi.
A. Merkio santykiai su
gimtine niekada nenutrūko. Jis
nuolat atvykdavo pas Puožo
kaime gyvenančią seserį Janiną
Jūraitę-Nedveckienę. Žmona
Teresė, sūnus Saulius, dukra
Vaiva kartu su sesers Janinos
šeima minėdavo šeimos ir ka
lendorines šventes.
Puože lankydavosi ir pusbrolis,
akademikas, profesorius isto
rikas Vytautas Merkys. A. Merkys į

gimtinę kviesdavosi kraštietį aka
demiką Juozą Matulį, viešėjo ir
kunigas Kazimieras Vasiliauskas.
Su svečiais kalbėdavosi apie Lie
tuvos istoriją, valstybės demo
kratinės raidos procesus. Jį žavėjo
Juozo Tumo-Vaižganto, Antano
Vienuolio, Antano Strazdo, Mo
tiejaus Valančiaus veikla. Keliau
damas po Lietuvą skleidė vaiž
gantiškas idėjas, buvo pilietiškas
ir patriotiškas.
Juodpėnų kaime prie Kepu
rynės pelkės (kuriai iškovojo tel
mologinio draustinio statusą) ilgą
laiką laikė bites ir ten kopinėdavo
medų. Mėgdavo pasišnekučiuoti
su vietos žmonėmis. Aplinkiniai
jį laikė paprastu žmogumi, o la
biausiai visiems įsiminė jo ilga
balta barzda, įvaizdis, kuris aka
demiką A. Merkį lydi visą gy
venimą ir išskiria iš kitų.
Linas
Valbasys
(1909–
2004) – poetas, rašytojas, ver
tėjas, pasaulio pilietis, apke
liavęs daugelį šalių. Didžiąją jo
kūrybos dalį sudaro eilėraščiai,
skirti Kupiškio kraštui, gimtajam
Juodpėnų kaimui, jo žmonėms.
Tėvynės ilgesys iš Brazilijos
parvedė poetą atgal į Lietuvą.
Jei kalbėtume apie vyresniąją
kartą, tai reikėtų pasakyti, kad
turim gražų būrelį labai aktyvių
pagyvenusių moterų, kurios
nepaliauja džiaugtis gyvenimu,
randa joms pačioms įdomių
veiklų.

Į Kepurynės pelkę grybauti ar spanguoliauti keliauja
dažnas juodpėnietis (iš kairės Asta Vilimienė ir Aušra
Lesmonavičienė)

Linas Valbasys
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Elena Skemundrienė, jau
nystėje garsėjusi savo dailiais au
diniais, šio amato išmoko iš savo
mamos. Močiutė noriai pasakojo
apie savo rankdarbius, nors di
džiąją dalį jau seniai giminai
čiams ir pažįstamiems išdalijusi,
o ir staklės jau išardytos, nes ne
atsirado jaunesnių, kurios būtų
norėjusios išmokti šio įdomaus ir
gražaus amato.

„Klevas primena viską“, – kartodavo poetas, aplankęs
Juodpėnus ir savo gimtinę, kurios vietoje likęs tik šis
vienišas klevas

Elena Skemundrienė mielai rodo savo austus dirbinius
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Marijona Blaževičienė – dar
vienas kaimo perliukas. Kažkada
naminę duonelę kepusi gausiai
savo šeimynai, neseniai duonos
kepimo paslaptis perdavė mar
čioms ir kitoms kaimo mo
terims pas senolę vykusiuose
naminės duonos kepimo mo
kymuose. Užsukus pas močiutę
tądien krosnis nebuvo šilta – jau
sveikata nebeleidžia suktis apie
duonkubilį.
Apie Vandutę Šimonytę ir jos
pomėgius galima rašyti atskirą
knygą. Jos namų kiemelis kasmet
stebina gėlynų gausa, klėtis au
tentiškais eksponatais prilygtų
ir solidžiam liaudies muziejui.
Apsilankius klėtelėje akį traukė
megztų pirštinių raštų margu
mynai ir nė vieno žodžio apie ligas,
mažas pensijas ar blogą valdžią.
Tik gera nuotaika, optimizmas ir
meilė savo kraštui, savo namams,
kiekvienam jų kampeliui, kiek
vienam sutiktam žmogui.

Marijona Blaževičienė prie savo sodybos

Vanda Šimonytė savo gėlyne

Su viešniomis klėtelėje: (iš kairės) Bernadeta Mažeikytė, Elena Šimonytė, Julė Slizapienė ir Vanda
Šimonytė
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Blaževičiai, Henrikas Gineika,
Daiva ir Antanas Kvetkauskai,
Stasė ir Jonas Matulioniai, Janina
ir Stanislovas Šereliai, Zofija ir
Pranas Vilkanauskai, Jolanta ir
Rimvydas Šlapeliai ne tik savo
ūkiuose naudoja pačią naujausią
ir galingiausią žemės dirbimo ir
pašarų ruošimo techniką, taiko
pažangiausias technologijas, bet
ir rūpinasi savo gyvenamosios
aplinkos ir mūsų kaimo puo
selėjimu, tradicijomis, remia ir
rengia įvairias šventes.
Paprašytas pasidalyti mintimis
su būsimos knygos skaitytojais,

Z. Aleksandravičius sakė: „Dievu
lėliau, kaip greitai prabėgo laikas.
Manau, kad šią frazę dažnai kar
tojame kiekvienas iš mūsų. Atsi
gręži, o jau nebėra metų, dešimt
mečių. Atrodo, dar taip neseniai
persikėlėme iš Alizavos į Juod
pėnus, o prabėgo jau daugiau
nei trys dešimtmečiai, užaugo
vaikai, stiepiasi trys anūkėlės...
Per tą laiką daug kas keitėsi:
santvarkos, valdžios, žmonės. La
biausiai per visą tą laiką žavėjausi
žmogumi, jo noru keisti situ
aciją, siekti rezultatų, mokėjimu
bendrauti. Deja, nemažai jų jau

išėjo anapilin. Galėčiau vardyti
ir vardyti tuos, iš kurių mokiausi
ir tebesimokau gyventi, kurti ir
tobulėti. Per visą savo gyvenimą
Juodpėnuose stengiausi, kad šio
krašto žmonėms būtų darbo, kad
čia gyvenantys ir dirbantys prisi
liestų prie meno, prie grožio, kad
žmonės pažintų ir pamatytų pa
saulį, o grįžę iš kelionių ir išvykų
nejučia tarstelėtų: „Taip, svetur
tikrai gražu ir gera, bet geriausiai
jaučiuosi čia – Juodpėnuose.“
Kaip man tai sekėsi, ar pavyko?
Ne man spręsti, bet ir toliau da
rysiu tą patį.

Iš kairės: Zigmantas, Rasa, Veronika ir Gediminas Aleksandravičiai
Senieji Juodpėnų kaimo ūki
ninkai Vladas Malelė, Juozas Ši
monis (20 ha), Kazys Adomėlis,
Domas Dubrindis, Leonas Uldukis,
Jonas Stanys, Pranas Spaičys, Po
vilas Grucė, Antanas Kanišauskas
(40 ha), Jonas Palavinskas (37 ha),
Juozas Žibas, Antanas Moske
vičius savo ūkininkavimo metais
stengėsi specializuotis kuria nors
viena kryptimi: auginti gyvulius
ar javus. Suprantama, jie negali
prilygti dabartiniams mūsų ūki
ninkams nei bandų gausumu,
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nei primilžiais, nei derliumi. Vien
darbu ir žemdirbio nuojauta buvo
sunku iš žemės gauti tiek, kiek
dabar gaunama.
Garsėjo juodpėniečiai ūki
ninkai ir dideliais sodais. Ir ne
tik. 1938 m. „Jaunasis ūkininkas“
(Nr. 33) rašė: „...šiais metais jau
nosioms ūkininkėms buvo pa
skelbti darželių įrengimo, švaros
bei tvarkos konkursai (...). Jaunųjų
ūkininkių ratelių sąjungai pa
skirsčius
premijas,
galima
pasidžiaugti
ir
daiktinėmis

premijomis. Premijas už švaros
ir tvarkos konkursą laimėjo šios
jaunosios ūkininkės:
Panevėžio apskritis
Juodpėnų JŪR – Balytė Z. (2)
praus. dubuo.“
Taigi mūsų žmonės niekada
nebuvo abejingi savo kraštui,
žemei, darbui, stengėsi gyventi
gražioje ir švarioje aplinkoje,
mėgo gėles, sodino sodus.
Dabar mūsų krašte ūkininkau
jantys Irena ir Zigmantas Aleksan
dravičiai, Danguolė ir Robertas
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Visada kartojau ir bandžiau
įteigti žmonėms, kad didžiąja
dalimi savo gyvenimą susiku
riame patys, ir galėčiau pateikti
dešimtis pavyzdžių, kaip darbšti,
tvarkinga šeima pasiekia labai
daug: susitvarko namus, buitį,
pasodina sodą, užaugina ir iš
leidžia į gyvenimą savo vaikus.
Visiems buvo nelengva, tik vie
niems užteko jėgų ir laiko nueiti
šį kelią, kitiems gi pristigo pa
stangų, noro, gal sėkmės ir Dievo
palaikymo.
Man visada būdavo labiau
gaila tų, kurie buvo silpnesni, ku
riems neužtekdavo jėgų pakilti.
Su skaudama širdimi kaskart pra
važiuoju pro mūsų kaimo lauko
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smuklę – ten nemažai mūsų
kaimo žmonių praleidžia didžiąją
dalį dienos. Nuo ryto neramiai
laukia pardavėjos, o visą dieną
linksmai sau leidžia laiką. Ir taip
kasdien, kasmet. Stebiuosi, iš kur
šitie žmonės atranda jėgų, laiko,
pinigų? Dažnai susimąstau, kas
dėl to kaltas, – likimas, valdžia,
laikmetis?
Gyvenimas mūsų kaime ne
sustos nei po metų, nei po de
šimtmečių, tik koks jis bus, vėlei
priklausys nuo čia gyvenančių
ir dirbančių žmonių – nuo jų ak
tyvumo ir iniciatyvos. Man dažnai
atsako ir pasiteisina – nėra pinigų
ir nieko čia nepakeisi. Niekada
nesutiksiu su tokiu požiūriu. Taip,

pinigų iš tiesų reikia, bet ne tik jų.
Sakykime, kokių lėšų reikia tam,
kad nešiukšlintume, kad atsi
neštume į talką grėblį ir kastuvą,
kad pasodintume medį ar nu
dažytume suolą. Nesuprantu
tų žmonių, kurie amžinai neturi
laiko ateiti į renginį ar koncertą.
Ir tos amžinos dejonės – ir tas
blogai, ir anas negerai... Nepa
vydžiu tokiems žmonėms. Jie –
nelaimingiausia mūsų kaimo
dalis.
Galiu nuoširdžiai pasidžiaugti
tais, kurie sukūrė savo verslą,
kurie įdarbino nemažai mūsų
kaimo žmonių. Tegul visų rūšių
Dievai jiems padeda, nes iš savo
patirties žinau, labai nelengvas ir
erškėčiuotas tas kelias, reikalau
jantis begalės pastangų, nerimo
ir noro suklupus vėl atsikelti ir
eiti į sėkmę, nes niekas tavęs ne
supras ir nepateisins.
Labai
džiaugiuosi
mūsų
kaimo jaunimu. Jie labai imlūs
žinioms, sportiški, pasaulie
tiški, siekiantys mokslo ir besi
stengiantys matyti toliau negu
mūsų karta. Nelengva jiems. O
kada jauniems buvo lengva? Bet
tam ir yra jaunystė, kuri padeda
įveikti visus sunkumus. Ir jiems
noriu palinkėti – turėkite savo
gyvenimo svajones, dideles ir
mažas, ir siekite jų. Jei gyve
nimas taip susiklostys, kad iš
vyksite toliau, galbūt netgi į

kitas pasaulio šalis, niekada ne
pamirškite savo kaimo, nes čia
jūsų žemė, čia jūsų gimtinė, jūsų
tėvų, senelių ir protėvių šviesa.
Čia jūsų šaknys. Sugrįžkite min
timis ir darbais pasisemti jėgų,
įkvėpti rasoto oro, pasidžiaugti
gražiais rytais ir pasigrožėti nu
veiktais darbais. Kiek galit, pri
sidėkit prie Juodpėnų krašto
ateities.
Atskirai norėčiau padėkoti
mūsų kaimo moterims. Lenkiuosi
visų kaimo vyrų vardu ir noriu at
siprašyti, kad mes per mažai pa
dėjome įgyvendinti Jūsų planus.
Gal laiko pristigom, gal noro, o
gal ir patingėjom, bet savo ryžtu,

Zigmantas Aleksandravičius

Zigmantas Aleksandravičius su savo ūkio darbuotojais
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Zigmantas Aleksandravičius su sūnumi Gediminu džiaugiasi
gausiu javų derliumi

Kaimo verslininkai – ūkininkai

noru eiti ir įveikti visus sunkumus
Jūs visada mus žavėdavote. O jau
tų moterų gražumas, o jau dainų
skambesys, o jau pyragų ska
numas! Mums labai pasisekė, kad
Jus tokias turim.
Šioje savo kalboje sąmoningai
nepaminėjau nė vienos pavardės.
Nenorėjau nieko įžeisti, praleisti,
nepastebėti. Tiesiog kviečiu
visus – keiskime gyvenimą kartu
ir susikursime jį patys. Man pa
tinka kinų posakis: „Kelią įveikia
einantis.“ Ne verkšlenantis, ne
raudantis, o būtent einantis. Tad
kviečiu – eikime kartu ir kurkime
kartu savo gyvenimą dar daug
metų čia – Juodpėnuose. Sėkmės
mums visiems!“
Danguolės ir Vaidos puoselėjami gėlynai

Irenos ir Zigmanto Aleksandravičių sodyba Puožo kaime
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Danguolė ir Robertas Blaževičiai pradėjo nuo meilės... Iš
meilės vienas kitam 1984 m. sukūrė
šeimą, iš meilės gimė ir užaugo
trys vaikai – Ramūnas, Domantas ir
Vaida, iš meilės savo kraštui pasiliko
čia, Juodpėnuose...
Kolūkio laikais Robertas dirbo
vairuotoju, Danguolė – vaikų dar
želio auklėtoja, mokytoja, vėliau,
keičiantis laikams, ryžosi įkurti as
meninį ūkį ir visas savo jėgas, patirtį
ir meilę dalija savo laukams ir gyvu
lėliams, kurių kasmet vis daugėja ir
dabar jau skaičiuoja iki 60-ies. Ra
mūnas talkina ūkyje, Vaida baigė
socialinius mokslus ir darbuojasi

...ir sodyba
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Šimonių seniūnijoje, Domantas –
Kupiškio rajono policijos komisa
riato darbuotojas. „Kai visi nuošir
džiai darbuojamės, tai ir darbus
lengviau įveikiame. Lieka laiko ir
kelionėms, ir koncertui ar teatrui
aplankyti“, – džiaugėsi Danguolė.

Iš kairės: pirmoje eilėje Ramūnas, Vaida ir Domantas, antroje eilėje Robertas ir Danguolė Blaževičiai

Danguolė ir Robertas Blaževičiai skuba pas savo augintines
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Daivos ir Antano Kvetkauskų
šeima, įsikūrusi Juodpėnų kaimo
pakraštyje, turi mišrų ūkį. Baigusi
mokslus į Juodpėnus Daiva atvyko
dirbti veterinarijos gydytoja. Gre
timame kaime gyvenusiam ir su
virintoju- tekintoju dirbusiam An
tanui krito į širdį daili, lieknutė tam
siaakė. Jaunuoliai vestuves atšoko
1988 m., o 1999 m., sunykus žemės
ūkio bendrovėms, ryžosi kurti savo
ūkį. Užaugę trys gražūs vaikai jau

Antanas ir Daiva Kvetkauskai

Justinui, Monikai ir Linui Kvetkauskams tėvai įskiepijo meilę gimtajam kraštui.
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kelia sparnus iš namų, o Daiva su Antanu nuo ryto iki
vakaro vis bėga nesibaigiančių darbų sūkuryje.
Janina ir Stasys Šereliai – tai dar vieni mūsų krašto
darbštuoliai. Abu baigę tuometinę Žemės ūkio aka
demiją ir įgiję automechaniko ir buhalterės specia
lybes, susipažinę ir pamilę vienas kitą Kaune, sugrįžo į
Stanislovo gimtinę. Tuometiniame Juodpėnų kolūkyje
dirbę specialistais, vėliau įsikūrė gretimame Puožo
kaime ir pasuko nelengvu ūkininkų keliu. Sūnus Ei
mantas, baigęs aukštuosius mokslus Vilniuje, sukūrė
šeimą ir grįžo į tėviškę talkinti tėveliams. Vedęs iš
gretimo kaimo nuo vaikystės pažįstamą Agnytę, džiau
giasi augindamas jau dvi atžalėles – Pauliuką ir Rugilę.
Dukra Gintarė, baigusi mokslus Vilniuje, dar ieško
savojo kelio. Agnė kremta medicinos mokslus ir ruošiasi
būti reikalinga savo krašto žmonėms. Nors begalė nesi
baigiančių darbų, tačiau kiekvienas randa laiko ir savo
pomėgiams: Eimantas – prisiekęs krepšininkas, Janina su
marčia Agne puoselėja gėlynus, Stanislovas prisėda prie

Janina ir Stanislovas Šereliai su anūku
Pauliumi
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Veislinė Janinos ir Stasio Šerelių banda

šaškių ar šachmatų lentos, Gintarė
nepraleidžia progos pakeliauti po
pasaulį, o visi labai mėgsta vieną
kitą valandėlę pasilepinti nuosavoje
pirtelėje ir pasidžiaugti vienas kitu.
Henrikas Gineika įsikūrė gre
timame Mazgeliškių kaime, čia
nusipirkęs sodybą iš dailininkės
B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės. Su žmona
Žiedūna (ji po sunkios ligos jau
iškeliavo į amžinybę) užaugino
sūnų Karolį ir dukrą Viktoriją.
Vaikai, baigę aukštuosius mokslus,
pasuko savo gyvenimo keliais, o
Henrikas tebesirūpina savo ūkiu,
augina mėsinius limuzinų veislės
galvijus. O ir kitokių gyventojų –
bičių, kalakutų, triušių, vištų – čia
gausybė.

Henrikas Gineika savo sode

Henriko Gineikos limuzinai
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Koplyčia

Mokykla
Kaimo mokykla – nesibai
giančios jaunystės, nesusto
jančio gyvenimo pulso, žinių ir
gyvenimiškos patirties įgavimo
vieta. Ji teikia kaimui gyvybės
ir pilnatvės... Teikė, nes 2008 m.
mokykla Juodpėnų kaime buvo
uždaryta. Šiais metais ji būtų
šventusi 110-ies metų jubiliejų.
Mokykla pradėjo veikti 1903 m.
buvusioje žydo odos dirbtuvėje.
1911 m. joje mokėsi 53 vaikai:
48 berniukai ir 5 mergaitės (tarp
jų buvo ir būsimasis akademikas
Juozas Matulis). 1918 m. mokykla
sudegė, todėl teko glaustis tai
vieno, tai kito stambaus ūkininko
troboje. 1935 m. didelėmis vie
tinių kaimo gyventojų pastan
gomis mokykla įsikūrė naujame,
to meto mokykloms būdingos
architektūros pastate. Čia laikyti
baigiamųjų ketvirtos klasės eg
zaminų atvykdavo mokiniai iš
aplinkinių pradinių mokyklų.
1967 m. lapkričio 6 d. įrengtas
naujas dviaukštis mokyklos pas
tatas, nes senoji mokykla jau
buvo per maža.
Per visą mokyklos gyvavimo
laikotarpį mokyklai vadovavo net
septyniolika vadovų. Joje mokėsi
ne vienas garsus žmogus: Juozas
Matulis (1899–1993) – fizikas,
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chemikas, chemijos mokslų
daktaras, akademikas, nusi
pelnęs mokslo veikėjas; Linas
Valbasys (1909–2004) – poetas,
vertėjas; Bronė Jacevičiūtė-Jė
čiūtė (1919–2013) – dailininkė;
Alfonsas Merkys (g. 1927 m.) –
botanikas-fiziologas, habili
tuotas biologijos mokslų dak
taras, akademikas; Jūra Šileikaitė
(g. 1937 m.) – žemės ūkio mokslų
daktarė; Arimantas Dumčius
(g. 1940 m.) – medicinos mokslų

daktaras, Seimo narys; Janina Ši
laikaitė-Brundzienė (g. 1945 m.) –
parašiutinio sporto meistrė.
Šį sąrašą būtų galima tęsti, nes
Juodpėnų mokykloje mokėsi ne
vienas geras žemdirbys, peda
gogas, gydytojas, bankininkas ar
paprasčiausiai doras, savo darbą
mylintis ir išmanantis žmogus.
Daugelis iš jų mokyklą prisimena
su nostalgija, paįvairinta pačiais
gražiausiais vaikystės ir jaunystės
nuotykiais.

Iki 1997 m. rugsėjo 1 d. juod
pėniečiai savo maldos namų
neturėjo. Nors kaimas jau XX a.
pradžioje buvo dalijamas į ska
piškėnus ir šimoniečius, tačiau į
bažnyčią dažniausiai važiuodavo
į Adomynę arba Šimonis.

Didelėmis Šimonyse kuniga
vusio Povilo Svirskio pastan
gomis Juodpėnuose, buvusios
parduotuvės pastate, atidaryta
koplytėlė. Prie jos įrengimo au
komis prisidėjo kaimo gyven
tojai, ūkininkai.

Ši koplyčia dabar bendrai
maldai telkia ne tik juodpė
niečius, bet ir aplinkinių kaimų
tikinčiuosius. Pamaldos vyksta
du kartus per mėnesį, sekma
dieniais, mišias aukoja kunigas
Saulius Kumelis.

Paguodžia tik tai, kad buvusios mokyklos pastate dabar
įsikūrusi kaimo biblioteka, laisvalaikio centras, jaunimo
klubas ir kaimo bendruomenė, kad pastatas nesuniokotas
ir toliau tarnauja juodpėniečių poreikiams.
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Kapinės

Parduotuvė

Tai ypatinga kiekvieno kaimo
vieta. Senosios kapinės amžino
poilsio priglaudė ir Bagdonavos
kaimo gyventojus. Daug ką sako
ir tai, kad ir šiandien tebestovi
kryžius su lenkiškais užrašais.
Jame iškalta data – 1885 m. Ka
pinės išplėstos 2001 m.

Prekėmis mūsų kaimo žmones
stengėsi aprūpinti privatūs as
menys dar XX a. pradžioje. To lai
kotarpio kaimo žemėlapyje, suda
rytame L. Valbasio, išskirtinę vietą
užima žydo karčemos pastatas.
Kaip pasakojo Gertrūda Janonienė
(g. 1906 m.), jos savininkas Ilka Jan
ciūnas prekiavo „silkėm, degtukais,
degtine, virvėm, degutu, saldai
niais ir baronkom“.
1962 m. atidaryta Šimonių var
totojų kooperatyvo parduotuvė.
Vėliau parduotuvė kraustėsi iš
vienų patalpų į kitas, o 1989 m.
rudenį atidaryta nauja, kaimo
centre. 1999 m. buvusios val
gyklos
patalpose
atidaryta
UAB „Bočiupis“ parduotuvė, kuri
juodpėniečius aptarnauja ir dabar.

UAB „Bočiupio“ parduotuvė su alaus baru „Vyrų reikalas“

Išėjusiųjų į amžinybę aplankyti atėjo (iš kairės) Elena Šimonytė, Bernadeta Mažeikytė,
Elena Skemundrienė, Vanda Šimonytė, Julė Slizapienė, Eugenija Raugalienė ir Aldona Balienė
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Biblioteka
Nuo 1948 m. kaime veikė klu
bas-skaitykla, o 1952 m. lapkritį
duris atvėrė ir biblioteka. Ji įkurta
buvusio ūkininko Antano Moske
vičiaus namuose, kur jau veikė
kolūkio kontora ir klubas-skai
tykla. Pirmuoju bibliotekininku
tapo Bronius Raugalė.
Apie tuometinį knygų fondą
tikslių duomenų nėra, tačiau iš
pasakojimų galima spręsti, kad

iš pradžių tai buvo... gal daugiau
nei šimtas knygų.
Kadangi po vienu stogu
įsikūrė net trys skirtingos įs
taigos, biblioteka greitai tapo
kaimo jaunimo kultūros centru,
kuriame rinkosi skaitantys, vai
dinantys, šokantys, grojantys ir
dainuojantys juodpėniečiai.
1966 m. biblioteka iš Juod
pėnų kaimo iškelta į Puožą, į


buvusio ūkininko Jono Belecko
namus, o 1972 m. vėl grąžinta
į Juodpėnus. Šį kartą įkurdinta
buvusios mokyklos pastate, ku
riame ir veikė kolūkio kontora
bei kultūros namai. 1993 m. po
didelių vargų iš seno, avarinio
pastato biblioteka perkelta į
naują, mūrinį ir gražų, tačiau
bibliotekai visai nepritaikytą
pastatą.

Pagal 1996 m. pradėtą Rajono
kultūros ir švietimo įstaigų per
tvarkymo bei jų funkcijų per
skirstymo programą buvo nu
tarta subendrinti Juodpėnų
kaimo ir Juodpėnų pagrindinės
mokyklos bibliotekų fondus,
todėl biblioteka perkelta į Juod
pėnų pagrindinės mokyklos pa
talpas.
Knygų fondas augo. 1997 m.
jau buvo 12 682 fiziniai vienetai
dokumentų. 2000 m. bibliotekos
fondas siekė 12 554 fizinius vie
netus dokumentų. Vis daugiau
dėmesio buvo skiriama informa
ciniam darbui, todėl pasigirdo
kalbų apie bibliotekų moder
nizavimą, kompiuterizavimą ir
funkcijų išplėtimą. 2008 m. bir
želio 20 d. Juodpėnų bibliotekoje
duris atvėrė Viešasis interneto
prieigos taškas (VIPT). Informa
cinės technologijos atėjo ir į
biblioteką, ir į Juodpėnų kaimą.
2012-ųjų pabaigoje biblioteka
šventė savo 60-metį. Per tiek
metų buvo visko: džiugių ir
liūdnų dienų, ne kartą pūtė per
mainų skersvėjai, keitėsi reika
lavimai, patalpos, darbuotojai...
Tačiau joje visada išliko vienas ir
niekuo nepakeičiamas daiktas –
knyga. Svarbiausias ir ištiki
miausias žmogaus draugas.

Canifield J. knygos „Atgaiva jaunuolio sielai“ aptarimas

Bibliotekos vedėja Rita Liogienė
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Kultūros namai
Juodpėniečiai niekada nebuvo
abejingi kultūrai. Dar 1933 m.
įkurto „Jaunimiečių“ ratelio nariai
„...ruošdavo vaidinimus, rengdavo
vakarones, gegužines prie Puožo
ežero“, rašoma minėtoje ekspedi
cijos medžiagoje. Tie vaidinimai
būdavo rengiami ūkininkų kloji
muose. Prasidėjus karui kultūrinis
gyvenimas apmirė. Pokario metais
keletas entuziastų susibūrė į savi
veiklos būrelį. 1950 m. saviveikli
ninkai pastatė N. Gogolio pjesę

„Vedybos“ (režisavo A. Pastarno
kaitė). 1953 m. rugsėjo 5 d. rajono
laikraštyje „Stalino keliu“ rašoma:
„Juodpėnų“ kol. veikia meninės
saviveiklos ratelis.“ Šis ratelis net
buvo pastatęs vaidinimą „Sa
liamono sapnas“, kurį vaidindavo
ir gretimuose kaimuose.
1954 m. juodpėniečiai subūrė ir
tautinių šokių kolektyvą (vadovė
S. Kanišauskaitė). O štai 1965 m.
rajoninėje meno saviveiklos ko
lektyvų apžiūroje geriausiais

Moterų ansamblis „Juodupėlė“: (iš kairės) Irena Aleksandra
vičienė, Bronė Tručilauskienė, Zofija Vilkanauskienė, Rita Lio
gienė, Rima Tupalskienė ir vadovas Norbertas Varnauskas
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Medicinos punktas
pripažinti „Švyturio“ –Juodpėnų
kol. liaudies šokių šokėjai“. 1966 m.
laikraščio „Komunizmo keliu“
straipsnio apie juodpėniečius ant
raštė skelbė: „Ir darbe, ir scenoje
pirmieji.“ Taigi juodpėniečiai
visada buvo kupini entuziazmo,
noro šokti, vaidinti ir dainuoti.
1967 m. pabaigoje pastatytas
naujasis aštuonmetės mokyklos
pastatas, o po metų, 1968-aisiais,
kolūkio vadovų rūpesčiu atidaryti
kultūros namai. Juose dirbant
Vladui Narkevičiui kaime užvirė
kultūrinis gyvenimas, juodpė
niečiai meninėmis programomis
linksmino ne tik savo kaimo gy
ventojus, bet ir kitų rajono kaimų
saviveiklos mėgėjus. Juodpėnų
saviveiklininkai – nuolatiniai ra
joninių dainų švenčių dalyviai.
1992 m., prasidėjus įvairioms
pertvarkoms ir permainoms visose
gyvenimo srityse, neišvengiamai
vyko pokyčių ir kultūriniame gy
venime. Kultūros namai buvo už
daryti. Bet kaimui jų labai trūko,
tad po didelių vargų 2006 m. jie vėl
atvėrė duris. Dabar jau buvusios
mokyklos patalpose suskambo
moterų ansamblio „Juodupėlė“
dainos, o aktyvus kaimo jaunimas
čia įkūrė savo klubą.

Iki 1963 m. Juodpėnų kaime
nebuvo jokios medicinos įs
taigos. Taip tais laikais vadintas
felčerių-akušerių punktas duris
atvėrė Eugenijos ir Broniaus
Raugalių namuose. Jame dirbo
specialistės Danutė Musteikytė
ir Janina Katilevičienė. Laikas
bėgo, medicinos punktas keitė
patalpas, keitėsi ir darbuotojai.
Ilgiausiai Juodpėnų medicinos
punkte dirbo visų labai mylima ir
gerbiama felčerė Genovaitė My
kolaitienė.
Ir dabar kaime tebėra ši kai
miečiui labai reikalinga įstaiga,
tik dabar jau po europinio re
monto: čia šilta ir jauku. Joje
dirba Vaiva Vanagienė, pakeitusi
šias pareigas ėjusią savo mamą.

Felčerė
Genovaitė Mykolaitienė

Genovaitės dukra
felčerė Vaiva Vanagienė

Juodpėnų medicinos punktas
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Juodpėnų jaunimo klubas

JJK vadovas
Eimantas
Šerelis su
sūneliu
Pauliumi

Jaunimas susirinko pasitarti...
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Dar tik antrus metus skaičiuo
jantis Juodpėnų jaunimo klubas
(JJK) (vadovas Eimantas Šerelis)
vienija daugiau kaip 20 Juod
pėnų ir aplinkinių kaimų jau

nuolių, kurie turi daug įdomios
veiklos.
Parašę projektą klubo nariai
įsigijo biliardo, teniso stalų, aero
bikos užsiėmimams reikalingo in
ventoriaus. Vaikinai ypač mėgsta
atnaujintoje sporto salėje žaisti
krepšinį, JJK nariai patys rengia
šokių ir karaokės vakarus, o ir
kaimo talkose dažnai pagelbėja.

Eimantas Šerelis ir Gintarė Šerelytė prie
teniso stalo

Jaunimas stato skulptūrų ansamblį „Vaikai“

Mantas Mykolaitis talkoje su mama,
Juodpėnų k. bendruomenės pirmininke
Aušra Mykolaitiene

Minvydas Jankauskas ir
Gabija Puinauskaitė
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Buvusi Juodpėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Irena
Aleksandravičienė.

Iš kairės: Onutė Laurenčikienė, Irena Aleksandravičienė,
Saulius Lučinskas, Darius Sinica, Žydrūnas Vanagas,
Vidmantas Puinauskas ir Valdas Jačiauskas
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„Man didžiausias stebuklas ir
nepaprastas grožis yra pavasarį
besiskleidžiantys
pumpurai...
Ir nesvarbu, ar gėlės žiedo, ar
medžio lapo, ar paprasčiausio
žolynėlio. Jame slypi tiek jėgos,
grožio ir paslapties...
Ir mūsų bendruomenė daug
kuo panaši į tą besiskleidžiantį
pumpurą. Irgi stebinanti savo
vis daugėjančiais darbais, vis gi
lesnį pėdsaką paliekanti kaimo
gyvenime. Ir kaip tas besisklei
džiantis pumpuras, prieš kelerius
metus nežinojome, kokius di
delius darbus teks nuveikti. Kokie
mes esame vieningi, darbštūs ir
atsakingi žmonės!
Man gražiausias yra dirbantis,
kuriantis, svajojantis ir savo sva
jones įgyvendinantis žmogus.
Džiaugiuosi, kad mūsų bendruo
menėje tokių dauguma“, – sako
buvusi Juodpėnų kaimo ben
druomenės pirmininkė Irena
Aleksandravičienė.
Juodpėnų
kaimo
ben
druomenė įregistruota 2005 m.
lapkričio 22 d. Iniciatyvos suburti
sodiečius į bendruomenę ėmėsi
dabar jau į amžinybę išėjusi Lina
Šileikienė, Aušra Mykolaitienė,
Bronė Tručilauskienė ir kitos
aktyvios moterys. Pirmininkės

pareigos tąsyk buvo patikėtos
A. Mykolaitienei, tačiau beveik po
metų Aušra pakeitė darbovietę,
norėjo visomis jėgomis atsiduoti
Šimonių pagrindinės mokyklos
socialinės pedagogės darbui,
todėl nuo 2006 m. birželio 14 d.
bendruomenės pirmininke iš
rinkta I. Aleksandravičienė, gy
venanti gretimame Puožo kaime
ir kartu su vyru turinti augalinin
kystės ūkį. Nuo 2013 m. kovo
bendruomenės pirmininke dar
kartą išrinkta A. Mykolaitienė.
Tąsyk Juodpėnų kaime siau

tėjo gaisrai, o piktadario vis ne
rasdavo, todėl bendruomenė
ėmėsi iniciatyvos saugoti kaimą
naktimis, tarėsi su rajono parei
gūnais, kaip patiems gelbėtis.

Prie ūgtelėjusios eglutės (iš kairės) Monika Murnikovaitė,
Roberta Vanagaitė, Karolina Sinicaitė, Vėjūnė Mykolaitytė,
Dovidas Murnikovas ir Viktorija Vilimaitė
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Juodpėnų bendruomenės taryba: (iš kairės) Danguolė Blaževičienė, Vaiva Vanagienė,
Nijolė Jačiauskienė, Bronė Tručilauskienė, Regina Kavaliauskienė, Irena Aleksandravičienė ir Dalia Melienė

Tuomet ir kaimas atrodė visai
kitaip. Suirus kolūkinei san
tvarkai, Juodpėnuose esančių
niekieno teritorijų arba visuo
meninių erdvių niekas nepri
žiūrėjo. Graudoka buvo matyti
vidury kaimo želiančius pikt
žolynus, todėl bendruomenės
taryba ėmėsi po truputį tvar
kytis niekieno neprižiūrimuose
plotuose.
Pirmasis simbolinis darbas –
2006 m. gruodžio 14-ąją kaimo
centre pasodinta sidabrinė

36

eglutė. Tuokart tikėtasi, kad
eglutė suburs kaimo žmones
kartu sutikti Naujuosius metus,
kad vaikai augdami kasmet galės
„pasimatuoti“, kiek ūgtelėjo visų
mėgstama ir kasdien žvilgsniu
palydima eglė, o kiek paūgėjo jie
patys. Taip ir atsitiko – išsistiebusi
eglė kasmet sulaukia ir vis gau
sesnio būrelio sodiečių, kurie nie
kieno neraginami susirenka pa
sveikinti vieni kitų Naujųjų metų
proga. O labiausiai džiugina tai,
kad bendruomenės vaikai turi
savo vaikystės eglę, prie kurios
po daugelio metų galės ir savo
atžalas atsivesti.
Peržvelgus pastarųjų penkerių
ar šešerių metų istoriją matyti,
kiek visokių renginių ir darbų
būta. Darbavomės išties daug ir
nuoširdžiai.
Per kaimo teritoriją teka Juo
dupės upelis, kažkada buvęs
vingiuota upele, nūnai ištie
sintas ir virtęs melioracijos
grioviu. Bendruomenės inicia
tyva buvo sumąstyta iškasti ne
didelį tvenkinį, kad upeliukas
papuoštų kaimo vietovę. Tačiau
iškasus tvenkinį bendruomenės
darbštuolių pečius užgulė terito
rijos tvarkymo darbai. Surengta
ne viena talka akmenims ir staty
biniam laužui, palaidotam sovie
tiniais laikais, išvežti, draugiškai
arta, akėta, sodinti medžiai, o
dabar prižiūrimi vis didėjantys
želdynų plotai.

Juodpėniečiai rudens talkoje
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Savo medelį Juodpėnų parke pasodino Ligita ir Valdas Šateikos (Ligita – JKB krikštamotė, gimusi ir
augusi Juodpėnuose, dabar dirbanti Kupiškio „Swedbank“ valdytoja)

Ne tik parkus sodinom ir žolę šienavom. Moterys nutarė, kad jaukumo kaimui priduotų įrengti
gėlynai. Kelerius metus jų vis daugėjo ir dabar jau suskaičiuojame iki dešimties

Į talkas dažnai renkamės. Ne tuomet, kai kas nors liepia, o tada, kai yra darbo

Sunkesniuose darbuose pagelbėja vyrai
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Iš kairės: pirmoje eilėje Aušra Mykolaitienė ir Rita Liogienė, antroje eilėje Ona Laurenčikienė,
Vaiva Vanagienė, Bronė Tručilauskienė, Laima Vensbergienė, Danutė Raugalienė, Dalia Melienė,
Irena Aleksandravičienė, Birutė Vanagienė, Alma Vilimienė ir Nijolė Meškauskienė
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Už Juodupės upelio, dalijančio
kaimą į dvi dalis, plyti dar vienas
parkas. Jis sodintas kolūkio
laikais, vėliau apleistas ir liūdnas,
rodos, niekam nereikalingas. Ilgai
sukom galvas, kaip pagražinti šį
kampelį, kad čia norėtųsi ateiti
ir pailsėti, pasigrožėti gamta ar
tiesiog pasidžiaugti gyvenimu.
Iš pradžių norėjom pastatyti
kokią
paprastutę
paukščio
skulptūrėlę, tačiau kupiškėnas
tautodailininkas Ramūnas Viz
baras pasiūlė pastatyti angeliuko
skulptūrą. Ši idėja visiems labai
patiko. Dabar juokaujame, kad ir
mes, kaip vilniečiai, turime upelį,
turime užupį ir užupio angelą,
kuris globoja mūsų kaimą ir jo
gyventojus.
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Vietoj kolūkio laikais stovėjusios kontoros sumanėm pasodinti kaimo rožyną

Rudenėjant moterys kaimą papuošia „mažąja architektūra“ – savo daržuose išaugintomis gėrybėmis
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Juodpėnų kaimo žmonės, kaip
ir dauguma, mėgsta keliones, tad
gavę paramą ir Kupiškio rajono
savivaldybės aplankėme Aukš
taitijos nacionalinį parką, Pane
munės pilis, pabuvojome ir pre
zidentūroje, Kernavėje. Tačiau
kelionėms reikia pinigų, todėl
kaimo žmonėms jos yra didelė
prabanga.

2009 m. Lietuvoje minint 1 000-mečio sukakties jubiliejų,
juodpėniškiai neatsiliko. Šiai datai įamžinti kaime pastatyta
Vytauto Jasinsko iš akmens iškalta paukščiuko skulptūra, be
kurios jau nebeįsivaizduojame savo kaimo

Juodpėniškiai Raudonės pilyje

43

Juodpėnų kaimo bendruomenė

44

Juodpėnų kaimo bendruomenė

Apsilankėme prezidentūroje

Pakeliui į Kernavę gražioje širvintiškių Violetos ir Albino Blažių sodyboje

Belmonto komplekso aplinkoje sustojo (iš kairės) Birutė Vanagienė, Bronė Balienė,
Genovaitė Muntrimienė ir Onutė Murnikovienė

Ant Kernavės piliakalnių (iš kairės) Irena Aleksandravičienė, Zita Blaževičienė ir Birutė Vanagienė
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Juodpėniečiai keliavo siauruku pasitikti Kalėdų Senelio
2006-aisiais

2012 m. kovo 18-ąją juodpėniečiai rinkosi jau į atnaujintas,
jaukias patalpas, kurias pašventino Šimonių parapijos
klebonas Saulius Kumelis, o simbolinį raktą padovanojo
UAB „Dailista“ generalinis direktorius Jonas Marcišauskas
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2010 m. Kupiškyje įsikūrus
Vietos veiklos grupei (VVG), Juod
pėnų kaimo bendruomenė tapo
šios organizacijos nare, teikė pro
jektus pagal visus keturis kvietimus
ir sėkmingai juos įgyvendino vieną
po kito. Bet apie viską iš eilės.
Dar 2008 m. bendruomenės
taryba išplatino anketą su įvai
riausiais klausimais. Apibendrinus
sodiečių atsakymus ir išsakytas
nuomones, susidėliojo „vaizdelis“,
kokia veikla reikėtų užsiimti ben
druomenei. Atsiradus galimybei
pirmiausiai ėmėmės buvusios
Juodpėnų pagrindinės mokyklos
pastato, kuriame dabar įsikūręs
laisvalaikio centras, biblioteka,
jaunimo klubas ir bendruomenės
buveinė, remonto. Įgyvendinant
šį projektą, kurio vertė siekė
beveik 250 tūkst. litų, buvo vi
siškai suremontuotas pastato pir
masis aukštas: pakeista šildymo
sistema, langai, durys, grindys,
perdažytos sienos ir lubos. Be to,
įsigijome kėdžių aktų salei ir ben
druomenės kambario baldų.
Įgiję pasitikėjimo savo jė
gomis, juodpėniškiai išdrįso pa
teikti Kupiškio VVG dar vieną
investicinį projektą, pagal kurį
buvo pakeisti likusieji pastato
langai, suremontuotas kaminas,
apšiltintos
išorinės
pastato
sienos. Baigę šį antrąjį projektą
beveik už 150 tūkst. Lt, 2013 m.
liepos 5-ąją surengėme dar vieną
gražią šventę, kurios metu per
kirpome simbolinę juostelę.

Pasveikinti bendruomenės atvyko ir Seimo narys Valdemaras Valkiūnas
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Kaimo parkus gražiai prižiūri Raimundas Kalinkevičius

Medžio paklusnumą išbando Žaneta Žalnieriūnaitė,
Silvija Vilimaitė ir Viktorija Vilimaitė
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Tai – didieji mūsų darbai, kurių
nebūtume galėję net pradėti, jei
nebūtų skirta ES lėšų.
Juodpėnų kaimo bendruomenės
misija – rūpintis savo kaimo aplinka,
telkti bendruomenės narius kilniems, labdaringiems darbams,
ugdyti bendruomeniškumą, organizuoti turiningą bendruomenės
narių laisvalaikį, pagal galimybes
rengiant kaimo šventes, puoselėjant
tradicijas, ugdant sveiką gyvenseną.
Mūsų vizija – suburti darnią
bendruomenę, gyvenančią visavertį, orų ir turiningą gyvenimą
tvarkingoje, saugioje aplinkoje.
Siekdama šių tikslų Juodpėnų
kaimo bendruomenė 2011–
2013 m. įgyvendino projektą,
kurio metu buvo įsigytas parkų šie
navimo traktorius, garso aparatūra
ir kitų priemonių, palengvinančių
įvairių renginių organizavimą.
2012 m. po medžio skulptūrų
drožybos plenero kaimo erdvės
pasipuošė dailiomis skulptū
romis, o visi, besidomintys šiuo
amatu, galėjo išbandyti savo
jėgas ir šioje srityje.
Turime jau ir besiformuojančių
tradicinių renginių, pvz., bendruo
menės šventė „Rudens mozaika“,
rengiama jau šešti metai. Jos metu
paprastai vyksta rudens puokščių
paroda, skaniausio pyrago rin
kimai, gyventojų, tais metais
minėjusių apvalias sukaktis, pa
gerbimo ir apdovanojimo tradici
nėmis savo darbo širdelėmis – me
duoliais ceremonija. Visiems su
kaktuvininkams, nepriklausomai

Tautodailininkas Mindaugas Kibilda

Tautodailininkas Gintautas Tručinskas

Tautodailininkas Vidas Jatulevičius
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Iš kairės: Irena Aleksandravičienė, Vaiva Vanagienė,
Dalia Melienė ir Bronė Tručilauskienė

Juodpėnų kaimo bendruomenė

nuo to, ar tai būtų tikrasis ben
druomenės narys (mokantis 2 Lt
per mėn. nario mokestį), ar ne, ar
bedarbis, ar pasiturintis, ar aso
cialus, ar girtuoklėlis, išsiunčiami
kvietimai dalyvauti šventėje. Tai
padeda mažinti socialinę atskirtį,
leidžia kiekvienam pajusti savo
vertę, labiau suburia ir suartina
kaimo gyventojus.
Pasitikdami Naujuosius metus
tradiciškai rengiame šventę„Kalėdų
naktį tylią“, kurios metu vyksta
žiemos puokščių ir kalėdinių vainikų
paroda, kaimo eglutės įžiebimo
ceremonija, o tai taip pat suburia
žmones bendrai šventei. Aktyviausi
bendruomenės nariai apdova
nojami mažomis kalėdinėmis do
vanėlėmis, meninę programą pa
rengia vietos saviveiklininkai.

Pagerbiami ir simbolinėmis dovanėlėmis paskatinami gražiausiai savo sodybas tvarkantys gyventojai
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Kalėdinio vakaro vedėjai Aušra Mykolaitienė ir Zigmantas Aleksandravičius (2012 m.)

Ūkininkai Pranas Vilkanauskas ir Antanas Kvetkauskas pasiruošę moterims dovanoti gėles
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Iš kairės: Rita Liogienė ir
Onutė Laurenčikienė

Juodpėnų kaimo bendruomenė

2013-aisiais per Vasario 16-osios minėjimą
atidarėme ir nuotraukų apie savo bendruo
menės žmones ir darbus parodą. Juostelę
kerpa Irena Aleksandravičienė ir Rita Liogienė

Bendruomenės taryba: (iš kairės) Aušra Mykolaitienė, Vaiva Vanagienė, Danutė Apšegaitė,
Danguolė Blaževičienė, Bronė Tručilauskienė, Danutė Raugalienė, Irena Aleksandravičienė,
Regina Kavaliauskienė, Nijolė Jačiauskienė ir Nijolė Meškauskienė
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Iš kairės: Rita Liogienė, Danutė Raugalienė,
Vaiva Vanagienė, Regina Kavaliauskienė
visus tuojau vaišins Užgavėnių blynais
(2013 m.)

Užgavėnių šventę ypač mėgsta vaikai. Jiems patinka persirengėlių karnavalas ir gamtoje kepami blynai.
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Skulptūrų ansamblio „Vaikai“ atidengimas 2013 m. gegužės 30 d. Autorius tautodailininkas
Vidas Jatulevičius

Iš kairės: Aušra Mykolaitienė ir
Regina Kavaliauskienė
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Kai visi vasario 14-ąją švenčia
Meilės dieną bei keikia niūrias
lietuvių šventes, niekas nesusi
mąsto, kad ir lietuviai turi gražią
savo Meilės šventę ir savo šv. Va
lentiną – dievaitę Mildą. Tokią
deivę turėjo kiekviena iškili se
novės tauta: graikai – Afroditę,
romėnai – Venerą, lietuviai –
Mildą. Gilioje senovėje būdavo
švenčiama pavasarį, visą gegužės
mėnesį. Todėl 2013 m. saulėtą
gegužės 30-osios pavakarę Juod
pėnų kaimo bendruomenės

žmonės rinkosi į lietuviškos meilės
deivės Mildos šventę. Sugalvotas
ir romantiškas šventės pavadi
nimas – „Leiski tave nustebinti...“
Šventės pradžioje bendruo
menės pirmininkė Aušra Myko
laitienė pakvietė visus susirinkti
prie tik prieš keletą dienų pa
statytų ir lauko žolynų vainikais
papuoštų tautodailininko Vido
Jatulevičiaus skulptūrėlių „Vaikai“,
kurios skirtos buvusiai Juodpėnų
mokyklai atminti.
Vėliau visi šventės dalyviai
patraukė prie to paties meistro
2012 m. išdrožtos moters skulp
tūros, kurią kaimas meiliai vadina
„Mildute“. Tai paminklas Meilei
ir visoms Juodpėnų kaimo mo
terims, be kurių darbščių rankų
ir mylinčių širdžių Juodpėnuose
būtų daug kas kitaip.
Apie anksčiau švęstą pagonišką
meilės šventę papasakojo Juod
pėnų kaimo bibliotekininkė Rita

Liogienė. Ji pasidžiaugė, kad šiemet
bendruomenės jau daugelyje

Be vietinių saviveiklininkų, koncertinę programą paįvairino
Rasos Juodelienės ir Norberto Varnausko duetas

...ir net trys vakaro vedėjai: (iš kairės) Zenonas Tupalskis,
Aušra Mykolaitienė ir Zigmantas Aleksandravičius
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Rankų stiprumą išbando ūkininkas
Stanislovas Šerelis ir sūnėnas Arūnas
Šerelis

Juodpėniečiai Vasaros šventėje 2013 m. liepos 5 d.
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Ansamblis „Del Sole“ iš Italijos

rajonų minėjo šią šventę, nuo kurios
ir prasidėjo gegužinių tradicija. Už
degtas ir simbolinis aukuras.
„Jei ši šventė prigis ir norėsime
švęsti, statysim tikrą akmeninį
aukurą“, – pastebėjo visų pro
jektų sumanytoja ir įkvėpėja
Irena Aleksandravičienė.
Tą dieną buvo galima tikrai
daug kuo stebėtis Juodpėnuose:
ir gėlynų gausa, ir puoselėjamais
parkais, skoningomis skulptū
romis, išgražėjusiu laisvalaikio
centro pastatu, pavasarinių
žolynų puokščių paroda, melo
dingais posmais ir emocingomis
eilėmis, skirtomis gražiausiems
jausmams, apie kuriuos lietu
viams taip drovu kalbėti.
Tradicinę vasaros šventę „Po
liepa“ rengiame kartu su sporto var
žybomis ir linksmomis atrakcijomis,
koncertine programa ir šokiais.
Visas šias šventes bendruomenės
žmonės mėgsta ir jas palaiko.
2012-ųjų Vasaros šventę pa
puošė svečiai iš Italijos ansamblis
„Del sole“, o 2013-aisiais – baltarusių
„Skavyš“ ir „Sunička“ kolektyvai.
2013 m. rugpjūčio 23-iąją
juodpėniškiai šiemet jau penktąjį
kartą rinkosi kirpti juostelės dar
vieno įdomaus renginio proga.
Šį kartą pagal Kupiškio VVG
vykdomą jau IV projektą ben
druomenė pristatė dailės mo
komojo plenero metu sukurtų
profesionalių dailininkų ir vietos
gyventojų darbų parodą.
Antroji renginio dalis buvo
skirta iš gretimo Mazgeliškio

Baltarusių „Skavyš“ ir „Sunička“ kolektyvai
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Juodpėnų kaimo bendruomenė

Simbolinę plenero darbų pristatymo juostelę perkerpa (iš
kairės) dailininkė Lidija Dailidėnienė, Kupiškio VVG vadovė
Neringa Čemerienė ir Juodpėnų kaimo bendruomenės
pirmininkė Aušra Mykolaitienė

Viešnia iš Antašavos Akvilė Čemerytė,
baigusi muzikos mokyklą, ne tik nutapė
paveikslą, bet ir profesionaliu muzikavimu
stebino bei džiugino renginio dalyvius
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kaimo kilusios dailininkės Bro
nislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės kū
rybai pristatyti.
Sugužėję į aktų salę sodiečiai
galėjo grožėtis ir ant sienų suka
bintais plenero metu dailininkų
sukurtais paveikslais, ir dailininkės
Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės
eksponuojamais darbais. Dalis kū
rinių buvo pasiskolinta iš Kupiškio
kraštotyros muziejaus, kita dalis –
iš privačių asmenų kolekcijų.
Tokie tad Juodpėnai šiandiena
ir tokie mes, čia gyvenantys, dir
bantys, kuriantys, svajojantys.
Vienoje knygoje visų kaimo
gyventojų istorijų ir jų minčių su
talpinti gal ir neįmanoma, tačiau
tikim, kad bendruomenė gyvuos
ir knygų apie čia bėgančias mūsų
dienas dar parašysime.

Juodpėnų kaimo bendruomenės
pirmininkė Aušra Mykolaitienė prie savo
nutapyto paveikslo

Dailės plenero dalyviai su savo kūriniais: (iš kairės) pedagogas Algirdas Venskus, dailininkė
Lidija Dailidėnienė, tautodailininkai Kęstutis Preidžius ir Jonas Klinga, Vaiva Vanagienė,
Akvilė Čemerytė, Irena Aleksandravičienė, Gabija Melytė, Monika Murnikovaitė, Rita Liogienė,
dailininkas Jonas Dailidėnas ir Aušra Mykolaitienė

Janina Nedveckienė, pažinojusi
Bronelę nuo pat jaunystės, pasida
lijo prisiminimais apie dailininkę

Irena Aleksandravičienė šiltai prisimena
pažintį su dailininke jos paveikslų parodos
Juodpėnuose metu

59

Juodpėnų kaimo taryba 2013 m.: (iš kairės) Dalia Melienė, Zita Blaževičienė, Bronė Tručilauskienė,
Nijolė Jačiauskienė, Regina Kavaliauskienė, Genovaitė Skemundrienė, Danutė Raugalienė,
Danutė Apšegaitė, Irena Aleksandravičienė, Danguolė Blaževičienė ir Aušra Mykolaitienė

Tekstų autoriai:
Rita Liogienė, Irena Aleksandravičienė, Danguolė Blaževičienė, Agnė Šerelienė,
Jūratė Mockuvienė, Zigmantas Aleksandravičius
Aušros Mykolaitienės, Irenos Aleksandravičienės, Jūratės Mockuvienės ir Pauliaus Kinderevičiaus nuotraukos.
Redagavo Jūratė Mockuvienė
Titulinio puslapio skulptūros autorius – tautodailininkas Ramūnas Vizbaras.
Projekto pavadinimas Ateitis prasidėjo vakar...
Projektą vykdo Juodpėnų kaimo bendruomenė.
Už informacijos turinį atsakinga projekto vadovė Irena Aleksandravičienė.
Tel. 8 611 30 758, el. p. irena.aleksandraviciene@gmail.com
Projektą remia Lietuvos Respublika
www.zum.lt

Juodpėnų himnas
Kur Juodupė vingiuoja savo vagą,
O paukščių chorai beržynėly gieda.
Čia Juodpėnai - nuo seno slaunas kaimas
Ir mums dabar jame gyvent negėda.
Tai kas, kad Juodpėnai-tai ne Paryžius,
Ne Vilniaus bokštai ir ne Kauno mūrai.
Tai pats brangiausias kaimas Aukštaitijoj,
Jis mūs širdžių kertelėj vietą turi.
Bet jeigu sužavės platus pasaulis,
Nuves smalsumas į pasaulio kraštą,
Tik nepamiršk, kad čia likimas Tavo,
Nes čia kaip medžio likę Tavo šaknys.
Čia spanguolių karoliai Kepurinėj,
Rytais čia gervių klyksmas dangų skelia,
Sugrįžk, pareik, parplauk arba parskriski
Čionai, į Juodpėnus, keliais, takeliais.
Visi draugėn kaip bitės susispieskim,
Darbais, gėlėm ir žodžiais puoškim kaimą.
Bėdoj kaimynui, draugui ranką tieskim,
Nes šito mokė mus tėvai, senoliai.
Rita Liogienė
Juodpėnų kaimo bibliotekos vedėja

