Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

5 p.
Marų kapinaitės –
primirštos protėvių
amžinojo poilsio vietos
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Įsigaliojo naujos taisyklės pėsčiųjų saugumui gerinti –
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Atnaujinta Tiškevičių koplyčia atverta lankytojams
Laima STONKUVIENĖ

Lapkričio 1-ąją visi norintieji galėjo pagerbti grafų Tiškevičių atminimą ir už juos pasimelsti – Visų šventųjų
dienos išvakarėse lankytojams duris atvėrė atnaujinta Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus.

Visų Šventųjų dieną civilinėse ir
konfesinėse kapinėse sužibo tūkstančiai žvakių liepsnelių, tačiau Kretingos savivaldybės teritorijoje dar
yra dešimtys senųjų kapinių, kuriose
ilsisi pamiršti ir retai prisimenami
tolimi mūsų protėviai.

16 p.
Kretingiškiai ir vėl –
„Duokim garo!“ svečiai

Daugelio pamėgtas LRT projektas „Duokim garo“ antrąjį
sezoną startuoja pakeitęs laidos formatą. Šį rudenį laidoje
jau dalyvavo Darbėnų liaudiška
kapela „Ontrep“, o netrukus turėtume išvysti ir Kretingos kultūros centro liaudišką kapelą
„Lakštingelė“.

Orai

Atnaujintą koplyčią pašventino brolis pranciškonas Jurdanas Statkus.

Aisto Mendeikos nuotr.
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Atsikratyti asbesto atliekų pristigo pinigų
Aistas MENDEIKA

Rajono gyventojams, sukaupusiems ir
neturintiems kur padėti seno šiferio ar kitokių atliekų, kurių sudėtyje yra asbesto,
teks palaukti kitų metų, kol Savivaldybė
pasirūpins jų išvežimu.
Nors neseniai Savivaldybės tinklalapyje bei
spaudoje buvo paskelbti savo sudėtyje turinčių
asbesto atliekų išvežimo grafikai, paskutinį kartą
daugiausiai šiferiu pakrauti automobiliai iš Kretingos rajono į Dumpių sąvartyną važiavo spalio
mėnesį. Ir šiemet daugiau nebevažiuos.
„Švyturiui“ paskambinęs vienas Salantų gyventojas skundėsi gavęs raštą, kuriame teigiama, jog
tokių atliekų nebeišveš.
„Žmonės tikėjosi atsikratyti kenksmingomis atliekomis, jas rinko, kišo į specialius maišus, tempė arčiau
(Nukelta į 2 p.)

p.

Šiandien – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
vakarų, pietvakarių, 5–11 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 11, naktį – iki
8 laipsnių šilumos.
Rytoj – besikeičiantis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Oro temperatūra dieną
iki 12, naktį – iki 7 laipsnių šilumos.
Poryt – besikeičiantis debesuotumas, kritulių
nematoma. Vėjas pietų,
pietryčių, 4–10 m/s. Oro temperatūra dieną iki 12, naktį – iki 8 laipsnių šilumos.

kalendorius

44 metų savaitė
Saulė teka 7.23 val.,
leidžiasi 16.41 val.
Dienos ilgumas 9.18 val.
Delčia
24 mėnulio diena

vardadieniai

Šiandien – Martynas, Silvija
Rytoj – Karolis, Modesta
Poryt – Florijonas, Elzė

Dienos sentencija

Tik nuobodūs žmonės
nuobodžiauja.
G. ANDERSON

Asbesto turinčių atliekų išvežimo šiemet rajono gyventojai nebesulauks.

Kaina 0,35 €
3

Švyturys
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Atnaujinta Tiškevičių koplyčia atverta lankytojams
(Atkelta iš 1 p.)

Koplyčia –
garsios giminės istorija

Lėšų užteko ne viskam

Iškilmėse dalyvavo koplyčios atnaujinimo iniciatorė Kretingos muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė ir muziejaus darbuotojai, Savivaldybės vadovai,
Seimo narys Antanas Vinkus, koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo darbus
atlikusios bendrovės „Pamario restauratorius“ vadovai, broliai pranciškonai.
„Labai džiaugiamės, kad dienos, kai
atiduosime pagarbą mirusiems artimiesiems, išvakarėse jau galime nusilenkti ir tiems, kurie daug nuveikė savo
krašto istorijai ir kultūrai – filantropams,
meno ir mokslo mecenatams grafams
Tiškevičiams, – iškilmingą atidarymo
ceremoniją pradėjo Kretingos muziejus direktorė V. Kanapkienė. – Atkurti
autentišką koplyčios aplinką su laiptais
abipus pastato pradėta pernai, nors
bandymų atnaujinti statinį iki tol būta
ne vieno. Pradėti ilgai lauktus darbus
pavyko kartu su Savivaldybės vadovais
„išplėšus“ lėšų iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, prisidėjus ir pačiai
Savivaldybei. Tiesa, viskam atnaujinti
pinigų neužteko – pilnai sutvarkyta tik
kripta, viršutinei koplyčios daliai statybininkų teks palaukti. Noriu padėkoti
bendrovės „Pamario restauratorius“
meistrams, kurie visus darbus padarė
kaip ir buvo pažadėję. Į kriptą šešiuose
karstuose sugrąžinti grafų šeimos bei jų
aplinkos žmonių palaikai, tikiu, kad jų
niekada nebepalies nei politikos vėjai,
nei brutalaus žmogaus rankos. O mes
puoselėsime svajonę sutvarkyti ir viršutinę koplyčios dalį, objektą apšviesti“.
Savivaldybės meras Juozas Mažeika
taip pat dėkojo ir rangovams, ir muziejininkams už indėlį atkuriant miesto
istoriją. „Kai žiūriu į šią koplyčią, man ji
asocijuojasi su Vilniaus šventos Onos
bažnyčia, kurią pamatęs Napoleonas Bonapartas gailėjosi, jog negali jos parsigabenti į Paryžių. Tiškevičių koplyčia tokia
graži ir grakšti, ji – istorinis Kretingos veidas. Simboliška, kad atnaujinta koplyčia
duris atveria Visų šventųjų dienos išvakarėse – visi norintieji turės galimybę joje
apsilankyti, uždegti žvakutę ir pasimelsti
už Tiškevičius“, – kalbėjo J. Mažeika.
Meras negailėjo pagyrų „Pamario
restauratoriaus“ meistrams, ir per
liūtis dirbusiems labai profesionaliai:
tausodami koplyčią ją buvo apdengę tarsi šiltnamį. „Pradžia padaryta,
dabar teks ieškoti galimybių ir baigti
sutvarkyti visą koplyčią taip atiduodant prideramą pagarbą grafams
Tiškevičiams“, – teigė J. Mažeika.

Į kriptą sugrąžinti 6 Tiškevičių šeimos bei jų aplinkos žmonių palaikai.

Viršutinei koplyčios daliai atnaujinti lėšų neužteko.

Administracijos direktorius Virginijus Domarkas linkėjo mylėti Kretingą ir kretingiškius, kaip tai darė grafai
Tiškevičiai.
Bendrovės „Pamario restauratorius“
generalinis direktorius Aldas Kliukas
gyrė muziejininkus ir Savivaldybės vadovus už drąsą ryžtis tokiam žingsniui
ir sugrąžinti koplyčiai pirmapradę išvaizdą. „Sakyčiau, vaizdas net gražesnis
nei buvo, nes šiandien kitokios statybos
darbų galimybės. Džiaugiamės, kad į
savo darbų galeriją galėsime įsirašyti išskirtinį objektą“, – kalbėjo A. Kliukas.
Po eilių, kurias perskaitė brolis
Bernardas, atnaujintą koplyčią pašventino brolis pranciškonas Jurdanas Statkus, o svečiai atvėrė jos duris
ir pirmieji uždegė žvakeles prie karstų su Tiškevičių šeimos bei jų aplinkos žmonių palaikais.
Vėliau visi pakviesti pakilti į viršutinę
koplyčios dalį ir apžiūrėti ten įrengtą
laikiną ekspoziciją, kurioje – muziejaus
fonduose saugomi Tiškevičių šeimai
priklausę asmeniniai bei krašto istorijai
būdingi religiniai daiktai: rožiniai, škaplieriai, maldaknygės, kaldinti kryžiai.
Muziejaus direktorės pavaduotojas,
istorikas Julius Kanarskas priminė statinio istoriją, papasakojo, kokius darbus,
gavus lėšų, viršutinėje koplyčios dalyje
dar reikėtų atlikti.
Pasibaigus oficialiajai ceremonijai,
už grafus Tiškevičius bei jų giminę
salantiškių Dapšauskų šeima kartu
su talkininkais giedojo tradicinius
Žemaičių Kalvarijos kalnus.

Koplyčia gražesnė nei buvo
Seimo narys, Kretingos rajono garbės
pilietisA.Vinkusakcentavo,jogatnaujintos koplyčios atidarymas Visų šventųjų
dienos išvakarėse – didelis įvykis visiems
krašto žmonėms. Jis perskaitė Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio padėką,
kad Lietuvos 100-mečio metais Savivaldybė pasirūpino atkurti ne tik Kretingai,
bet ir visai tautai garbios Lietuvos šeimos
palikimą. A. Vinkus merui įteikė dovaną
– įrėmintą „Tautišką giesmę“, o V. Kanapkienei – albumą „Medinės Lietuvos
bažnyčios“.
Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson sveikinimą perskaitęs

Kartu su salantiškių Dapšauskų šeima koplyčioje už grafų Tiškevičių giminę giedoti tradiciniai Žemaičių Kalvarijos kalnai.

www.svyturiolaikrastis.lt

Koplyčią-mauzoliejų 1893 m. pastatė
Kretingos dvaro paveldėtojas Aleksandras Tiškevičius (1864–1945) su motina Sofija Tiškevičiene (1837–1919). Jų
sumanymu koplyčios kripta turėjo tapti
šeimos ir giminės narių amžinojo poilsio vieta. Tai buvo pirmasis Lietuvoje
sakralinės architektūros statinys, iškilęs
pagal Liepojoje apsigyvenusio ir Kuršo
gubernijos architektu dirbti pradėjusio
švedų kilmės architekto Karlo Eduardo
Strandmano ( 1867–1946) projektą.
Koplyčios-mauzoliejaus statybai naudotos raudono molio plytos, išdegtos
Kretingos dvaro plytinėje, o sudėtingo
profilio figūrinės plytos buvo vežamos
iš Prūsijos plytų fabriko. Pamatams ir
cokoliui panaudoti natūralūs ir skaldyti
lauko akmenys, surinkti aplinkui plytėjusioje dvaro ir vienuolyno žemėje.
Cokolinėje dalyje buvo įrengta
laidojimo kripta, virš kurios kyla
koplyčia – maldai ir susikaupimui
skirta patalpa. Cokolinę dalį iš abiejų
šonų ir galo apjuosė aukštas atvežtinio grunto sampilas. Jo viršus ir priešais koplyčią įrengta aikštelė buvo
išgrįsti lauko akmenų grindiniu.
Koplyčioje vyko pamaldos, buvo
aukojamos šv. Mišios grafų Tiškevičių šeimos narių ir dvaro tarnautojų
laidotuvių ir mirties metinių metu.
Iš viso 1893–1941 m. grafų Tiškevičių
koplyčios-mauzoliejaus kriptoje buvo
palaidoti 6 asmenys, kurių palaikai ilsisi 4
metaliniuose ir 2 mediniuose karstuose.
Po antrojo pasaulinio karo koplyčia-mauzoliejus buvo nacionalizuota ir
perduota Kretingos miestui, Iš pradžių
stovėjo nenaudojama, pastatą juosusio
sampilo atraminė sienelė dėl drėgmės
pradėjo irti, o po karo buvo nuardyta.
Mediniuose karstuose buvę palaikai išniekinti, ieškant brangenybių išversti iš
karstų. Išmušus skylę didžiosios betoninės pakylos sienoje, apie 1954–1958 m.
buvo apiplėšti grafų Juozapo ir Sofijos
Tiškevičių metaliniai sarkofagai. Nuo
plėšikų koplyčia vėl kentėjo 1989 m.
2014 m. pradėtas naujas koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo darbų
etapas, kurio užduotis buvo atkurti
pirminį statinio vaizdą, hidroizoliuoti
cokolinės dalies sienas, surasti grafų
Tiškevičių laidojimo vietas, pritaikyti
koplyčią lankymui. Paruošiamųjų darbų metu betoninėse kriptos pakylose
rasti 4 sarkofagai, kurie buvo ištraukti
ir tyrimų-restauravimo darbų laikotarpiui pervežti į Kretingos muziejų.
Prieš grąžinant restauruotus sarkofagus į kriptą, pagal projektą atlikti koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo darbai:
hidroizoliuoti pamatai-sienos, įrengti nedideli postamentai karstams, sutvarkytos
grindys, įvestas elektrinis palaikomasis
šildymas, įdėti varstomi langai, įrengtos
apsauginė bei gaisrinė signalizacijos.
Koplyčioje ir mauzoliejaus prienamyje įrengta ekspozicija, supažindinanti su pastato istorija, kriptoje palaidotais
asmenimis. Išlaikant pagarbų atstumą
nuo karstų su palaikais, kriptoje sumontuota grūdinto berėmio stiklo pertvara.
Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus atnaujinimo darbai kainavo per 200 tūkst. eurų.

Švyturio laikraštis

