
 

 
"Gyven(a)u kaip verpete" - Jadvygos T. Juškytės - Širšės  

150-ojo gimtadienio šventė 
 

Pernaravoje, 2019 m. birželio 1 d. 
 

Šventės programa (tikslinama) 

10.00 – 12.00 
 

Jadvygos Teofilės Juškytės – Širšės 150-ajam gimtadieniui skirto pašto ženklo ir 
Pernaravos 670 – ajam jubiliejui (svarbiausioms istorijos bei kultūros datoms ir 
krašto vietovardžiams) skirto proginio pašto voko pristatymas Pernaravos pašte [J. 
Juškytės g. 26] 
 
Visa birželio 1 d. korespondencija Pernaravos pašte, šventės dalyvių atsinešti ar 
įsigyti vokai, atvirlaiškiai bei laiškai bus ženklinami specialiu Lietuvos pašto 
dizainerės Inesos Gervės šiai šventei sukurtu pašto spaudu. Šventės dalyviai 
atminimui gaus po Jadvygos Teofilės Juškytės – Širšės 150-ajam gimtadieniui 
skirtą pašto ženklą (pagal pirmas atėjęs, pirmas ir gauni principą).  
 

11.00 – 11.50 Jadvygos Teofilės Juškytės – Širšės ir knygnešio Juozo Kunevičiaus (iš Žostautų) 
150 – ųjų gimtadienių jubiliejams, Pernaravos istorijai bei jos žmonėms atminti 
skirtos šv. Mišios Pernaravos bažnyčioje [J. Juškytės g. 22] 
 

12.00 – 12.15 Jadvygai Teofilei Juškytei – Širšei bei Pernaravos krašto šviesuoliams atminti skirta 
ceremonija (gėlės ir malda) prie jos ir jos tėvų kapo Pernaravos kapinėse 
 

12.30 – 13.00 Pernaravos miestelio aikštėje atidengiamas Jadvygai Teofilei Juškytei - Širšei 
skirtas tautodailininko Vidmanto Lietuvninko sukurtas koplytstulpis [skvere priešais 
Pernaravos seniūniją, J. Juškytės g. 26]. Šventės dalyvių grupinė nuotrauka 
 

13.10 – 13.25 Šventei skirtos fotografijų, karpinių ir piešinių parodos atidarymas Josvainių 
gimnazijos Pernaravos skyriuje (mokykloje) [J. Juškytės g. 33] 
 

13.25 -14.10 Mokytojos Loretos Andrulienės pranešimas apie Jadvygos Teofilės Juškytės – 
Širšės gyvenimą, visuomeninę ir pedagoginę veiklą (mokyklos salėje) 
 
Šventės dalyvių pranešimai ir pasisakymai 
 

14.10 – 14.30 Kava ir užkandžiai 
 
14.30 – 15.30 

 
Jadvygos Teofilės Juškytės – Širšės jubiliejui bei pirmajam lietuviškam vaidinimui 
Pernaravoje (1910 m. liepos 4 d.) skirtas vaidinimas ir koncertas (mokyklos salėje) 

  
Šventės organizatoriai: 
 
Josvainių kultūros centro Pernaravos skyrius 
Jadvygos T. Juškytės paramos ir labdaros fondas 
Pernaravos seniūnija 
Josvainių gimnazijos Pernaravos skyrius 
Lietuvos paštas 
 

Pasiteiravimui:  
 
Loreta Andrulienė, tel. +370 615 86991, 
loreta.andruliene@gmail.com 
 
Erika Usevičiūtė, tel. +370 674 49362, 
euseviciute@yahoo.com  
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Pernaravos miestelio žemėlapis [Šventės renginių vietos - J. Juškytės g. 22; 26; 33] 

 

 

 

 


