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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.
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santakos esančią dalį pasiliko Vokiečių ordi-
nas, o šiaurinė atiteko Lietuvai. Joje susiforma-
vo žemdirbių gyvenvietė – kaimas, išsaugojęs 
Kretingos vardą“, – pasakojo J. Kanarskas.

Istoriko teigimu, pagrindinis miesto savival-
dos simbolis, vienas iš skiriamųjų ženklų yra 
herbas. Kretingos herbas ne kartą kito, turėjo 
net keturis miestą identifikuojančius simbo-
lius: Švč. Mergelę Mariją su kūdikėliu Jėzumi 
ant rankų, šv. Kazimierą, liūtą ir grifą. Ilgiau-
siai – nuo 1645 iki 1919 m. – miesto simboliu 
buvo herbas su šv. Kazimiero atvaizdu. Lietu-
vos miestams pradėjus susigrąžinti istorinius 
simbolius, atkurtas seniausias Kretingos her-
bas, sutampantis su parapijos ir pranciškonų 
bažnyčios titulu, kurį buvo parinkęs miesto 
įkūrėjas Jonas Karolis Chodkevičius. Istorinio 
herbo etaloną 1993 m. sukūrė dailininkė Lai-
ma Ramonienė, o tų pačių metų birželį patvir-
tino Lietuvos Respublikos prezidentas Algir-
das Brazauskas.     

Beveik 400 puslapių knygos viršelyje – Pran-
ciškonų vienuolyno pastatų ansamblis nuo 
akmenos upės (Basanavičiaus gatvės) XX a. 
ketvirtame dešimtmetyje.                         

Miestui jubiliejaus proga įteikė knygą
(Atkelta iš 7 p.)

Muziejaus prieigas 
papuošė bijūnų puokštės

Minint šv. antaną, kretingos muziejuje pristatyta tradicinė paroda „Bijūnų žie-
dais vasara pražydo“. dvi dešimtis šių bei kitų gėlių kompozicijų sukūrė muziejaus 
darbuotoja Birutė drungilienė. 

dvi dešimtis kompozicijų iš bijūnų ir kitų gėlių sukūrė 
muziejaus darbuotoja Birutė drungilienė (kairėje).

Muziejaus lankytojus pasitinka paroda „Bijūnų 
žiedais vasara pražydo“.

svarbi pajūrio regiono istorijoje
Skyriuje apie visuomeninius santykius pa-

sakojama apie okupacijų, tremčių ir Atgimi-
mo metus, valstybės sienos ir krašto apsaugą, 
administraciją ir vykdomąją valdžią, prekybą, 
amatus, gamybą, žemės ūkį, švietimą ir kt., 
skyriuje apie religines ir tautines bendruome-
nes pristatomos keturios bendruomenės: kata-
likų, evangelikų, stačiatikių ir žydų.

„Kuo Kretinga svarbi pajūrio regiono isto-
rijoje? Pirmiausiai ypatinga tuo, kad XVII–
XVIII amžiuje ji su Skuodu buvo vieninteliai 
Žemaitijos pajūrio regione Magdeburgo teisę 
turintys miestai, vienas svarbiausių Žemai-
tijos regione užsienio prekybos su Prūsija ir 
Klaipėdos, Karaliaučiaus bei Gdansko uostais 
centras. Nuo XVII a. Kretinga garsėja kaip ka-
talikybės tvirtovė, kurioje šiandien veikia net 
penki vienuolynai. 1941 m. žydų bendruo-
menės pirklių šeimoje gimė ir užaugo Abiejų 
Tautų Respublikos didvyris, žymus karvedys 
Berekas Joselevičius. Kretingos dvare 1883 

metais buvo įrengta pirmoji Lietuvoje elektri-
nė, kurios įrenginius vasarą suko vandens, o 
sausros metu ir žiemą – garo turbina. Grafo 
Juozapo Tiškevičiaus iniciatyva Kretingoje 
įrengta ir pirmoji Lietuvoje telefono ryšio li-
nija“, – akcentavo J. Kanarskas.

Už Kretingai, kuri ypatingais Lietuvai me-
tais taip pat švenčia jubiliejų, įteiktą dovaną 
J. Kanarskui dėkojo Savivaldybės mero pa-
vaduotoja Danutė Skruibienė. Susitikime 
knygą buvo galima ir nusipirkti bei gauti 
autoriaus autografą. Beje, tai jau antroji J. 
Kanarsko studija, skirta Kretingos miesto 
istorijai.  

Monografija „Kretingos istorijos bruožai“ 
yra Kretingos rajono švietimo centro Turizmo 
informacijos  centro leidinys, skirtas Kretingos 
vardo paminėjimo 765-osioms, Magdeburgo 
teisės suteikimo Kretingai 410-osioms ir Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms 
paminėti, išleistas Kretingos rajono savivaldy-
bės lėšomis.   

Tradiciškai pasveikinti ir ren-
ginyje dalyvavę Antanai. Bijūnų 
puokšteles muziejaus Gamtos 
skyriaus vedėja Jurgita Terte-
lienė įteikė Antanui Puodžiui, 
Antanui Puidokui ir Antanui 
Gedminui.

Varduvininkams ir visiems 

susirinkusiesiems koncerta-
vo Kretingos kultūros cen-
tro folkloro ansamblis „Ger-
velė“, vadovaujamas Elenos 
Šalkauskienės.    

Bijūnai Dvaro parke pra-
dėti sodinti 2000 metais. 
Pirmieji bijūnų gėlynai su-

formuoti 2007-aisiais, šiuo 
metu Dvaro parką puošian-
tieji – 2014 m. 

Kretingos muziejaus gėlynuo-
se yra pasodinta 17 rūšių bijūnų, 
iš viso 184 kelmai.

„Švyturio“ inf. 

Miela Antanina, 
Prasmingų metų,
Akimirkų mielų, šviesių,
Stiprybės, polėkių, svajų. 
Sveikatos taurės pilnutėlės,
Naujų kūrybinių minčių
Ir įkvėpimo kibirkštėlės
Bei išsipildymo vilčių!

antaniną MOTieJauskieNĘ,
 gyvenančią Palangoje, jubiliejaus proga sveikina 
danutė Bražinskienė, regina ir steponas Preibiai.  


