
Šilutės miesto Garbės piliečio vardas – tremtiniui Vytautui Vaicekauskui 

 

Dauguma šilutiškių puikiai pažįsta ilgametį, 

didžiai gerbiamą rajono gydytoją, buvusį Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo  

pirmininką, rajono tarybos narį Vytautą Vaicekauską. 

Vytautas teisėtai yra laikomas nepakeičiamu Šilutės 

rajono foto ir video metraštininku. Šiai meno ir 

istorijos šakai jis paskyrė didesnę savo gyvenimo 

dalį. Jo juostose užfiksuota daugybė svarbių šalies ir 

rajono akimirkų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

veikla, kelionės į Vilnių ginti Seimo, „Baltijos kelias“ 

ir kitos reikšmingos akimirkos.  Dirbdamas gydytoju 

įamžino savo kolegų ir įstaigos jubiliejus, 

konferencijų, 17 internų laidų, respublikinių ir visų 

SSRS terapeutų konferencijas Leningrade ir 

Taškente. Didesnė dalis šios medžiagos yra perduota 

Šilutės ligoninei.  

Vytautas Vaicekauskas savo foto juostose yra 

įamžinęs ir rajono politinį gyvenimą. Medžiaga apie 

rajono tarybos veiklą 1990-1995 m. yra perduota 

Šilutės rajono savivaldybei. 

Savo foto juostose jis įamžino sausio 13 d. aukų 

laidotuves Vilniuje, Lietuvos Sąjūdžio Steigiamojo 

suvažiavimo 1988 m. darbą, rajono sąjūdžio veiklą, Macikų lagerio ir kapinių istorinius minėjimus, 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą. 2284 vnt. paruoštų eksponavimui nuotraukų  yra 

perdavęs Šilutės muziejui. 

Būdamas gausios šeimos tėvas įamžino ir savo vaikų mokymąsi Šilutės I-oje vidurinėje mokykloje. 

Ši medžiagas yra saugoma minėtos mokyklos muziejuje. 

Vytautas Vaicekauskas ir šiuo metu stengiasi savo fotografijomis įamžinti gyvą ir įvairiapusį rajono 

gyvenimą.  

Už nuopelnus Vytautui Vaicekauskui yra įteikti Lietuvos politinių kalinių sąjungos visų trijų laipsnių 

žymenys „Už nuopelnus Lietuvai“, Lietuvos gydytojų sąjungos garbės nario vardas (1989 m.), 

apdovanotos Lietuvos sąjūdžio 20-mečio proga Lietuvos respublikos Seimo,  Šilutės rajono savivaldybės 

ir padėkos raštais. 

Nelengvai klostėsi Vytauto gyvenimas. 1948 m. baigė medicinos studijas ir gavo diplomą. Pradėjo 

dirbti netoli tėviškės Kelmės rajone. Sunkūs buvo laikai. „Teko  ne vieną partizaną gydyti rizikuojant būti 

stribų sučiuptam. Ir rūsiuose jie slėpdavosi, ir šieno kaugėse, ir net eglėse 

lizdus įsirengdavo”, - prisipažįsta V. Vaicekauskas. 

Bet neilgai jis darbavosi tėviškėje - 1949-ųjų kovo 25-ąją atėjo ir jo  

eilė aplankyti Sibirą.  Po trijų savaičių varginančios „kelionės“ 

pasiekė Nižnij Udinską, Pasogo k. Prasidėjo tremtinio dalia - tiesė kelius 

miškavežiams, vasarą šienavo. Vėliau gyvenimas kiek pagerėjo, kai gavo 

felčerio darbą. Bet būta ir šviesių akimirkų. Vytautas tremčiai dėkingas 

už tai, kad susipažino su būsima savo žmona Zinaida,  jauna geografijos 

mokytoja iš Lietuvos, į Sibirą patekusia kitais keliais. Baigusi mokslus 

Tuluno mokytojų institute, ji prašėsi paskyrimo ten, kur yra lietuvių. 

Susituokė jie praėjus 3,5 metų. Jau tada pomėgį fotografuoti turėjęs 

Vytautas pats ir savo vestuvinę fotografiją padarė. Sibire gimė dukra 

Laimutė, o vėliau, jau Lietuvoje - ir sūnūs Algirdas, Kęstutis ir 

Gediminas. “Lietuvos kunigaikščių vardus sąmoningai sūnums 

išrinkome”, - tikina Vaicekauskai, jau sulaukę ir 16 anūkų. 

 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo teikimo Šilutės rajono savivaldybės 

taryba kovo 31 dienos posėdyje suteikė Vytautui Vaicekauskui Šilutės miesto Garbės piliečio vardą. 



Iškilmingoje aplinkoje tremtiniui Vytautui Vaicekauskui bus įteiktos Šilutės miesto Garbės piliečio 

regalijos – medalis ir liudijimas, daromas įrašas Šilutės Garbės piliečių knygoje. 

 

 
 

Vytautas Vaicekauskas savo istorinių nuotraukų parodos atidaryme Šilutės muziejuje (2006 m. spalio 24 d.) 

 

Antanas Balvočius LPKTS Šilutės filialo pirmininkas 

(Nuotraukos iš asmeninio Vytauto Vaicekausko albumo) 

 


