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MARIJA PEČKAUSKAITĖ – ŠATRIJOS RAGANA  
(1877-1930) 

 

Žymi Lietuvos rašytoja, gimusi Medingėnų dvare, augusi Labūnavoje ir 
Užventyje, studijavusi Varšuvoje, Ciūriche ir Fribūre, mokytojavusi 
Pavandenėje ir Marijampolėje, 1915 metais apsigyveno Židikuose (čia ir 
palaidota). Stengdamasi „kilti ir kelti“ – tobulėti pati ir skatinti šviestis 
visus aplinkinius – tapo viso miestelio siela: tarpininkavo tarp kaizerinės 
okupacinės valdžios ir paprastų apylinkių gyventojų; įkūrė lietuvišką 
mokyklėlę parapijos vaikams, savo lėšomis rėmė gabius vaikus; pradėjo ir 
kasmet organizavo įvairius kultūrinius vakarus ir pasirodymus; organizavo 
prezidento A. Smetonos vizito renginius; aktyviai dalyvavo visuomeninėse 
organizacijose ar jų skyriams vadovavo; nusipirktame name apgyvendino 
vaistininkes ir gydytoją, kad nepasiturintys židikiškiai galėtų kartą per 
savaitę nemokamai gauti medicininę pagalbą; savo lėšomis ir Šv. Vincento 
Pauliečio draugijos rėmimu išlaikė ar šelpė vargingus parapijiečius; 
organizavo daiktines labdaros loterijas; skaitė paskaitas miestelio Liaudies 
universitete; vienijo aktyvius gyventojus, dvarininkiją ir inteligentiją, 
skatino pažintines ekskursijas; rūpinosi Blaivybės namų statyba; įsteigė 
bažnyčios chorą; skatino žmones skaityti knygas, leido naudotis savo 
asmenine biblioteka; rašė prozos kūrinius ir straipsnius įvairiomis 
temomis, vertė pedagogikos veikalus iš vokiečių kalbos. 

Mažeikių muziejaus fonduose saugomas po rašytojos sesers Sofijos 
mirties perduotas visas palikimas: namų apyvokos daiktai ir baldai, rūbai, 

įrankiai, rankraščiai, nuotraukos, 
suvenyrai ir gausi biblioteka: 200 
knygų, virš 300 natų, 600 atvirukų. 
Dalį eksponatų galima pamatyti 
memorialiniame muziejuje Židikuose. 

Viena iš paskutiniųjų nuotraukų, 
Marija Pečkauskaitė sėdi klebonijos 
kieme, Židikuose. (GEK MM 8979)  
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PPAABBAANNDDYYKKIITTEE  IIŠŠSSPPRRĘĘSSTTII  GGAALLVVOOSSŪŪKKĮĮ..    
UUŽŽPPIILLDDYYKKIITTEE  LLEENNTTEELLĘĘ  HHOORRIIZZOONNTTAALLIIAAIISS  ŽŽOODDŽŽIIAAIISS,,  

AATTSSAAKKAANNČČIIAAIISS  ĮĮ  KKLLAAUUSSIIMMUUSS::  
  

11..  KKookkss  mmyylliimmiiaauussiioo  MMaarriijjooss  PPeeččkkaauusskkaaiittėėss  bbrroolliioo  vvaarrddaass??  22..  KKookkiiuu  bbūūdduu  
rraaššyyttoojjaa  rriinnkkddaavvoo  llėėššaass  sseenneelliiaammss  ŽŽiiddiikkuuoossee  gglloobbaaii??  ((DDaaiikkttiinnee  llaabbddaarrooss  ......))  
33..  KKookkiiaaii  oorrggaanniizzaacciijjaaii,,  bbeessiirrūūppiinnaannččiiaaii  ppaaggaallbbaa  vvaarrggššaammss,,  pprriikkllaauussėė  MM..  
PPeeččkkaauusskkaaiittėė,,  ggyyvveennddaammaa  ŽŽiiddiikkuuoossee??  ((ŠŠvv..  VViinncceennttoo  ......))  44..  KKaaiipp  MMaarriijjaa  
PPeeččkkaauusskkaaiittėė  pprriittrraauukkddaavvoo  nneeddrrąąssiiuuss  vvaaiikkuuss  ddaallyyvvaauuttii  ppaassiirrooddyymmuuoossee??  
((GGyyvvaaiissiiaaiiss  ......))  55..  KKookkiioojjee  ššaallyyjjee  ŠŠaattrriijjooss  RRaaggaannaa  ssttuuddiijjaavvoo  ddvviieejjuuoossee  
uunniivveerrssiitteettuuoossee??  66..  KKaass  bbuuvvoo  rraaššyyttoojjooss  gglloobbėėjjaass  KKaazziimmiieerraass  BBuukkoonnttaass??  77..  
KKaass  ppaasskkaattiinnoo  MM..  PPeeččkkaauusskkaaiittęę  rraaššyyttii??  ((PPoovviillaass  ......))  88..  KKookkiiuuss  kkuurrssuuss  llaannkkėė  
MM..  PPeeččkkaauusskkaaiittėė  VVaarrššuuvvoojjee??  99..  KKookkiioojjee  mmeerrggaaiiččiiųų  pprrooggiimmnnaazziijjoojjee  ddiirrbboo  MM..  
PPeeččkkaauusskkaaiittėė??  1100..  Kuriame Mažeikių rajono miestelyje paskutinius 15 
metų gyveno Šatrijos Ragana? 11. Kokia M. Pečkauskaitės profesija? 12. 
Kokią šventę Židikų vaikams M. Pečkauskaitė suorganizavo pirmiausia? 
(... eglutę) 
 

    1.   P       
    2.   E       
 3.      Č       
  4.     K       
  5.     A       
      6. U       
  7.     S       
8.       K       
  9.     A       
    10.   I       
   11.    T       
    12.   Ė       

 


