PREZIDENTINIS MARŠRUTAS: TAIP BUVO TIK
SMETONOS LAIKAIS
Programa:
Trukmė – iki 14 val.

Autorius Kelionių vadovė-gidė Audronė Grosienė
Keliausime kartu su istorikės Ingridos Jakubavičienės knyga „Duetas. Antanas ir
Sofija Smetonos.“ Sužinosite garsios tarpukario elito šeimos paslaptis. Lydimi
Danielio Dolskio melodijų, važiuosime Smetonų keliais, vaikščiosime jų takais. Juk
dažnas, apibūdindamas tą laiką, sako: „Smetonos laikais“. Tad kviečiame jus į
Smetonos laikus.
Ekskursijos maršrutas: Ramygala–Vadokliai–Lėnas–Užulėnis–Užugiris–Taujėnai
Ryte 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*8.00 Gegužių gatvė, PC Akropolis;
*8.15 Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė Aukštaitijos keliais. Pirmiausia užsuksime į Ramygalą, kuri tituluojama „ožkų
sostine“. Lankysime Ramygalos senąjį motorinį malūną*. Amerikonu vadintas
ramygališkis, pavarde Masiokas, trijų aukštų malūną statė A. Smetonos laikais. Jis Švedijoje
pirko įrengimus, kurie ir dabar per pusantros valandos sumala keturis maišus grūdų – 200
kg miltų. Sudėtingam senoviniam malimo procesui suteiktas tautinio paveldo sertifikatas.
Čia sutiksime nuoširdų ir linksmą malūnininką, kuris pademonstruos senąjį malimo procesą.
Nebijantiems išsimiltinti – aprodys visus malūno mechanizmus, o malūnininko žmona,
sertifikuota miltų žinovė, iškeps blynų iš šviežiai maltų miltų. Šviežių miltų, sėlenų ir manų
galėsite nusipirkti.
Vykstame pro Vadoklius. Sustokime miestelio aikštėje, kurią puošia įstabaus grožio
skulptūra-paminklas Vyčio pulko partizanams. Mažai kas tikėjo, kad laukuose, kur augo
bulvės ir burokai, stovės tokia miestelio puošmena. Tai – nacionalinės premijos laureato,
skulptoriaus Gedimino Karaliaus dovana gimtinei.
Už 12 kilometrų privažiuosime Lėno kaimą, pavadintą čia tyvuliuojančio ežero vardu. Ant
ežero kranto stovi kukli šv. Antano Paduviečio bažnytėlė, užsuksim apžiūrėti altorių, kurį
savo lėšomis įrengė Prezidentas.

Vos už poros kilometrų, Užulėnio kaime, lankysime pirmo ir paskutinio tarpukario
Lietuvos Prezidento A. Smetonos gimtinę. Jo gimtoji sodyba sudegė. Liko šulinys, kelios
obelys ir gimto namo pamatai. Tačiau vaizdus sodybos maketas ir gido pasakojimas atskleis
visas paslaptis. Kitoje kelio pusėje, tarsi gražiausi rūmai švyti tarpukario mokykla, statyta
Prezidento rūpesčiu. Dabar mokykloje įsikūręs muziejus. Pasėdėsim tarpukario klasės
suoluose, aplankysim „smetonišką“ mokytojų kambarį ir tų laikų prabangų mokytojo butą.
Viską apžiūrėję, keliaukime į Prezidento A. Smetonos Užugirio dvarą*. Dvaro istorija
prasideda kartu su A. Smetonos 60-ties metų jubiliejumi. 1934 m. švenčiant prezidento
gimtadienį, buvo nutarta tėviškėje jam padovanoti ūkį. Po trejų metų ant Lėno ežero kranto
jau švietė modernūs rūmai, projektuoti žymaus Kauno architekto Felikso Vizbaro. Dvaro ūkį
pats Prezidentas pavadino Užugirio kiemu. Dvaras Užugiryje prezidentui buvo poilsio ir
apmąstymų vieta. A. Smetona planavo šį ūkį testamentu užrašyti valstybei, kad ateityje jame
būtų įrengta žemesnioji žemės ūkio mokykla. Deja, 1940 m. Užugirio kiemo dvaras buvo
nacionalizuotas, jo savininkas paskelbtas „liaudies priešu nr. 1“. Dabar kasmet rugpjūčio
pradžioje į dvarą priguža svečių, švenčiamas prezidento gimtadienis – „Smetoninės“.
Viešnagę užbaigsime naujame Užulėnio kaimo amatų centre.* Vaišinsimės krosnyje keptu
aukštaitišku plokštainiu – kugeliu. Palikdami Užulėnį, stabtelėsime prie miško ir
aplankysime Vyčio pulko partizanų vado Juozapo Krištaponio žūties vietą. Prezidento
A. Smetonos sūnėnas, Lietuvos karininkas J. Krištaponis žuvo 1945 m. Lėno – Taujėnų
miškuose per susirėmimą su bolševikais. Pakeliui į namus, aplankysime gražėjantį Taujėnų
dvaro parką ir rūmus*. Juk paskutinis Taujėnų dvaro grafas Konstantinas Radvila
finansavo būsimo Prezidento A. Smetonos mokslus. Gal jausdamas dėkingumą, o gal šiaip
kaimyniškai prezidentas neretai pasisvečiuodavo ištaiginguose Taujėnų dvarininko rūmuose.
Dabar rūpestingų naujų šeimininkų rankos čia kuria akmenų ir skulptūrų parką, rūmuose
rengiamos šventės ir kitos kultūrinės programos.
Kelionė į Šiaulius.
Kelionės kaina – 22 €
Į kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo-gido paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
1. Ramygalos malūnas – ekskursija ir blynai, kepti senoviškai iš malūne maltų miltų +
arbata ( po 3-4 blynus žmogui) – eur;
Programos trukmė – apie 2 val. Galima nusipirkti šviežiai maltų miltų, manų, sėlenų, keptos
duonos, pyrago.
2.Ekskursija Smetonos dvare-muziejuje.

Gido paslauga – tikslinama eur. Bilietas – 2 €-1 € ( senjorui, moksleiviai, studentai).
Trukmė – 1-1.20 val.
3. Ekskursija po Smetonos statytą mokyklą ir gimtąją sodybą .Trukmė – 1 val.
Bilietas – 2-1 eur ( senjorui).
Vaišės – programa „Aukštaitiški valgiai“ ( aukštaitiškas plokštainis, keptas krosnyje) –
3.50 eur / žmogui + arbata. Trukmė – 45 min.
5. Taujėnų dvaro parkas.
Galima savarankiška ekskursija po rūmus arba su gidu – 3-2 eur (senjorui). Galima užsakyti
pyragaitį ir kavą grupei, reikia tartis dėl kainos, pilnas paketas kainuoja 6-5 eur.
Parkas su lydinčiu gidu. Trukmė – apie 2 val.
Taujėnuose galima apžiūrėt tik parką, kainuotų 1 eur .
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Autorinė Audronės Grosienės ekskursija.
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