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Lietuviui nuo seno gimtinė nebuvo 
tik skambus žodis, į jį žmogus sudėda-
vo pagrindines šeimoje ir visuomenė-
je skiepytas  vertybes - meilę šaliai, 
kovą už laisvę, tautos gerovės sie-
kimą, bendrystę ir daug kitų svarbių 
dalykų. Aukštadvario regioniniame 
parke įsikūrusiame Onuškio miestely-
je vykstanti kasmetinė šventė, skirta 
Valstybės dienai paminėti,  tiek vie-
tos gyventojams, tiek atvykusiems 

RENGINYS: AŠVENTĖ 
„DVIEJŲ GIMTINIŲ NEBŪNA“ 
ONUŠKYJE 
DATA: LIEPOS 4-6 DIENOMIS
VIETA: ONUŠKIS

svečiams primena šias, per amžius ne-
blėstančias vertybes.

Šventės „Dviejų gimtinių nebūna“ 
laukia kiekvienas onuškietis, kaimy-
ninės seniūnijos gyventojas ir kiekvie-
nas buvęs ar girdėjęs apie šią smagią 
šventę. Tai galimybė ne tik susitikti ir 
maloniai pabendrauti, bet ir stebėti 
Lietuvos nacionalinės vėliavos spa-
lvomis išpuoštoje scenoje koncertuo-
jančius kolektyvus.  Šventė, skirta 
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindau-
go karūnavimo) dienai paminėti, kurios 
metu pagrindinis dėmesys skiriamas 
gimtinei, Lietuvai ir žmogui. Šventė 
leidžia kiekvienam iš mūsų istorijais 
vingiais sugrįžti ir į tuos laikus, kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau 
Lietuvos karalius Mindaugas žengė 
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žingsnį Lietuvos valstybės tarptauti-
nio pripažinimo Europoje link. 1251 m. 
Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Ino-
cento IV Milane surašyta bule buvo 
paskelbta katalikiška Lietuvos karalys-
te. 1253 m. liepos 6-ąją jis buvo karū-
nuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos 
karaliumi. 

Visą dieną atvykusiųjų į šventę 
laukia įvairi koncertinė ir sportinė pro-
grama. Vyksta tradicinis bėgimas aplink 
Onuškio ežerą, krepšinio, triratukų, dvi-
račių turnyrai, kurių metu jėgas išban-
do tiek suaugusieji, tiek vaikai. Sporti-
nių rungčių nugalėtojai apdovanojami 
prizais ir medaliais. Ypatingo dėmesio 
sulaukia  vakaro renginys, kurio pradžia 
paženklinama Lietuvos vėliavos pa-
kėlimu. Kolektyvai ir pavieniai atlikėjai 
savo muzika kuria nepaprastą  atmos-

ferą ir leidžia klausytojui pajusti tikrąją 
šventės dvasią. 

Kaip sako onuškiečiai, dviejų gim-
tinių nebūna, todėl bent kartą per me-
tus sugrįžti į savąją yra svarbu kiekvie-
nam iš mūsų. Gimtinė – tai dalis mūsų 
esybės, kuri nepakeičiama ir tokia vie-
nintelė.


