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Kretingiškiams – įdomių potyrių savaitė
Diana JOMANTAITĖ

Net ir kretingiškiams Kretinga – vis dar neatrastų
faktų ir neatskleistų istorijų miestas. Todėl Kretingos rajono turizmo informacijos centras miestiečius pakvietė į
nemokamą ekskursiją „Spalvinga Kretingos muziejaus
istorija“.
„Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija šį lapkritį kvietė
burtis jau į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. Ta proga kartu
su Kretingos muziejumi kretingiškius ir miesto svečius kvietėme į nemokamą ekskursiją
„Spalvinga Kretingos muziejaus
istorija“. Jos metu ekskursijos dalyviai, kurių buvo beveik dvi dešimtys, turėjo progą susipažinti
su muziejaus kūrimosi istorija,
sužinoti apie vykdomas edukacines programas, pasivaikščioti
grafų Tiškevičių menėmis“, –
kalbėjo Kretingos rajono turizmo informacijos turizmo vadybininkė Daiva Reinikė.
Ekskursiją
kretingiškiams
vedė muziejaus gidė Roma Luotienė. Pirmiausia muziejaus
svečius ji pakvietė į Tradicinių
amatų centrą. Čia papasakojo
apie vykdomas edukacines programas bei pristatė naujieną –
juodosios keramikos edukacinę
programą.
„Toliau grupė keliavo į vandens
malūno etnografijos ekspoziciją

„Saulės ratu“, kurioje susipažino su protėvių darbo įrankiais,
namų apyvokos reikmenimis,
papročiais bei tradicijomis. Apsižvalgius Ūkvedžio namo kiemelyje, gidė nuvedė į namą, kuriame ekspozicija atidaryta vos prieš
metus. Čia gidė supažindino su
dvaro personalo istorija, ūkine
dvaro veikla, ekskursijos dalyviai
apžiūrėjo fotografijas, švietimo,
pranciškonų istorijos, tremties ir
rezistencijos ekspozicijas“, – vardino D. Reinikė.
Vėliau suaugusiųjų mokymosi
savaitės dalyviai užsuko į centrinius grafų Tiškevičių dvaro
rūmus. R. Luotienė pristatė archeologijos bei dvaro istorijos ir
kultūros ekspozicijas, visas nuolat besiplečiančio Kretingos muziejaus įdomybes bei naujienas.
„Ekskursiją baigėme žiemos
sode, kur sužinojome apie egzotiškus augalus. Beje, sode daugiausiai dėmesio sulaukė kaip
tik dabar nokstantys bananai ir
ryškiaspalviai japoniški karpiai“,
– ekskursijos dalyvių įspūdžius
atskleidė D. Reinikė.

Ekskursijos „Spalvinga Kretingos muziejaus istorija“ dalyviai išgirdo dar nežinomų dvaro istorijų.

Žiemos sode smalsumą labiausiai žadino karpiai ir mūsų krašte egzotiški bananai.

Kūlupėniškiai pasidalijo gerumu
Diana JOMANTAITĖ

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje auga dar viena pilietiška
ir sąmoninga karta. Šios mokyklos auklėtiniai visai neseniai surengė gerumo akciją, per kurią surinko beveik pustrečio šimto eurų. Juos mokiniai padovanojo dviem
vaikams iš Kretingos rajono. Geras darbas taip užkrėtė, kad jaunieji kūlupėniškiai
gerumo akciją planuoja rengti ir kitąmet.
„Mokykloje turime mokinių
tarybą. Jos nariai nusprendė, kad
reikia prisidėti prie visuotinės
„Išsipildymo“ akcijos ir surengė
visoje šalyje taip pat organizuojamą Pyragų dieną. Kiekviena
klasė, taip pat ir pradinukų bei
darželinukų grupės, turėjo užduotį atsinešti pyragą. Juos taip
pat gamino bei dalijosi ir mokyklos darbuotojai. Turėjome pilną stalą pyragų bei kitų gardžių
saldumynų. Vaišintis galėjo visi,
o už vaišes, kas norėjo, aukojo
pagal savo galimybes“, – pasakojo Kūlupėnų M. Valančiaus
pagrindinės mokyklos socialinė
pedagogė Dalia Mockuvienė.
Kadangi pyragų buvo daug,
mokiniai sugalvojo gardumynais pavaišinti ir Kūlupėnų gyventojus, įstaigų darbuotojus.
„Per ilgąsias pertraukas vaikai
pasivaikščiojo po gyvenvietę,
užsuko į įvairias įstaigas. Džiugu, kad šiai gražiai gerumo akcijai neliko abejingi ir kūlupėniškiai. Kaime į aukų dėžutę
mokiniai surinko 105 eurus.
Mokykloje mokiniai, mokytojai,
darbuotojai paaukojo 142 eurus.

Pyragų Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomenė atsinešė tiek, kad jų užteko ir kitų įstaigų darbuotojams, kaimo
gyventojams.

Patys mokiniai nusprendė, kad
šie pinigai turi atitekti mūsų rajono vaikams. Pasitarę sumą padalijome į dvi dalis. Vieną dalį
atidavėme ikimokyklinukei iš
Kretingos, kuri serga onkologine liga. Kitą dalį pinigų paaukojome berniukui iš Salantų, kuris
turi negalią. Ir vaikai, ir jų tėvai
buvo labai laimingi ir dėkojo
– sergantiems reikalingas gydymas, važinėjimasis pas gydytojus, todėl svarbus kiekvienas
euras“, – kalbėjo D. Mockuvienė.
Pasak jos, kone tiek pat

džiaugsmo, kiek paramą gavusios šeimos, patyrė ir patys gerumo akcijos organizatoriai bei
dalyviai.
„Vaikai liko labai patenkinti,
jog jiems pavyko surinkti tokią nemažą sumą pinigų ir kad
viskas vyko sklandžiai, akcijos
dalyviai buvo neabejingi. Mokiniai džiaugėsi, kad prieškalėdiniu laikotarpiu turėjo galimybę
prisidėti prie visuotinės gerumo
akcijos. Panašų dalyką norėtume pakartoti ir kitais metais“, –
sakė D. Mockuvienė.

Kretinga jau puošiasi
Kalėdoms
(Atkelta iš 1 p.)

Kalėdų simbolį į Rotušės aikštę komunalininkai atvežė trečiadienį. Kaip sakė Kretingos miškų
urėdijos urėdas Arūnas Samoška, eglė atkeliavo iš Šventosios
girininkijos. Jos aukštis – apie 14
metrų.
Kad eglė pasiektų Kretingą
graži ir neaplaužyta, itin stengėsi
komunalininkai.
„Darbuotojai kalbėjo, jog šiemet eglė kaip niekada didelė.
Reikėjo pasistengti, kad keliant ir
vežant nenulūžtų bei nesusigulėtų
šakos. Viskas pavyko – eglė miestą pasiekė tokia, kokia ir turi būti.
Komunalininkai ją puošti pradės
jau pirmadienį. Eglė bus įžiebta
gruodžio 3 dieną, bet puošybą
pradėsime anksčiau, jei kartais
trukdytų oro sąlygos“, – sakė Kre-

tingos miesto seniūno pavaduotoja Alma Patamsienė.
Žaislus eglei, kaip ir praėjusiais metais, seniūnija nuomosis.
Šventiškumu švytės ne tik Rotušės aikštė. Šiemet planuojama
dar daugiau šventiško gatvių
apšvietimo.
„Pratęsime apšvietimą Rotušės
aikštėje – papuošime likusius stulpus, taip pat puošime gatvę kultūros centro link, numatytas apšvietimas prie Savivaldybės. Toršerus
puošime tautinėmis spalvomis“,
– pasakojo A. Patamsienė.
Šiemet kalėdiniam miesto ir
eglės papuošimui numatyta 25
tūkst. 800 eurų. Kalėdų eglės įžiebimo šventėje visi laukiami gruodžio 3 dieną, 16 val. O 12 val. prasidės tradicinė kalėdinė mugė.

Kretingos (kaimiškosios) seniūnijos tėvelių
dėmesiui!
Dėl kalėdinių dovanėlių ikimokyklinio amžiaus vaikams, nelankantiems
ikimokyklinio ugdymo įstaigų, būtina
užsiregistruoti Kretingos seniūnijoje
iki 2016 m. gruodžio 16 d. (3 kab.,
Rotušės a. 1, Kretinga).
Tel.: (8 445) 79 292, (8 445) 77 935.

