Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

2 p.
Ieškos didžiausios korupcijos
galimybių rizikos

2018 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis. Nr. 69 (8976).

Kuo jokūbaviškius nustebino Lenkijos lietuviai? –

12 p.

Vyskupas laimino ir
kvietė aukoti Vydmantų bažnyčiai
Aistas MENDEIKA

Praėjusį sekmadienį Vydmantų „Griliaus pievoje“ šv. Mišias aukojęs Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas teigė esas įsitikinęs, jog vydmantiškiai tikrai netrukus turės savo bažnyčią. Mat apie tai byloja daugybė įvairių ženklų. O svarbiausia,
kad Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiųjų širdyse dega kaitri liepsnelė, įveiksianti visus sunkumus.

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Kretingos rajono savivaldybės tarybos
Antikorupcijos komisija nutarė pasidomėti, kaip kovojama su galimybėmis pasireikšti korupcijai biudžetinėse
įstaigose, organizacijose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.

5 p.
Nuotraukose įamžino
Lietuvos gamtos grožį

Kretingos muziejaus parodų salėse
atidaryta Kretingos Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU) fotografų mėgėjų
klubo „Foto akimirka“ narių kūrybos darbų paroda „Lietuva – Tėvyne
mano“. Joje devyni fotografijos mylėtojai eksponuoja apie 50 nuotraukų,
kuriose įamžintas gimtos šalies grožis.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Mėta Petkutė
Augustinas Vosilius
Augustas Tamašauskas
Adomas Mačernis
Justas Luotė
Lukas Kreišmonas

Sveikiname mažylių šeimas!

Orai

Šv. Mišias Vydmantuose aukojęs J E Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ragino būti stipriems ir įveikti
Autoriaus nuotr.
visas kliūtis.
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Šiandien – debesuota su pragiedruliais, lietus.
Vėjas pietvakarių, vakarų,
7–12 m/s. Oro temperatūra dieną iki
19, naktį – iki 15 laipsnių šilumos.
Rytoj – besikeičiantis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas vakarų, pietvakarių, 2–9 m/s. Oro temperatūra dieną
iki 19, naktį – iki 12 laipsnių šilumos.
Poryt – besikeičiantis debesuotumas, gali palyti. Vėjas vakarų, pietvakarių, 2–6 m/s.
Oro temperatūra dieną iki
19, naktį – iki 12 laipsnių šilumos.

p.

Iš užmaršties prikėlė kraštotyros draugiją
Laima STONKUVIENĖ

„Kraštotyros draugijos buvo
mažieji kultūros sąjūdžiai. Jų
veikloje dalyvavę žmonės neleido pamiršti tautiškumo istorijos, namuose kaupė ir taip
ateities kartoms išsaugojo ir
materialinius, ir dvasinius kultūros lobynus. Kaip savo laiku,

skatinant lietuvybę, svarbų vaidmenį suvaidino bažnyčia, taip
kraštotyrininkų draugijos „uždegė“ žmones saugoti savo krašto paveldą. Gaila, kad šios organizacijos veikla išblėso, nunyko,
reikėtų jos veiklą atgaivinti. Būtent todėl kraštotyros draugija
pasirinkta Nepriklausomybės
(Nukelta į 4 p.)

37 metų savaitė
Saulė teka 6.43 val.,
leidžiasi 19.47 val.
Dienos ilgumas 13.04 val.
Jaunatis
2 mėnulio diena

vardadieniai

Kretingos muziejaus Baltojoje salėje praėjusį penktadienį vyko popietė „Kretingos kraštotyros draugijos įkūrimo reikšmė krašto kultūrai“ bei surengta šiai temai
skirta spaudinių paroda. Tai buvo pirmasis renginys iš
trijų, į kuriuos muziejininkai pakvies projekto „Lietuvos
muziejų kelias“, šiemet pristatančio Nepriklausomybės
metų ženklus, metu.

Padėkojo krašto
istorijos saugotojams

kalendorius

Šiandien – Gvidas, Marija
Rytoj – Barmantas, Barvydė
Poryt – Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija, Krescencijus

Dienos sentencija

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto
ir dorovės neturi jokios vertės.
I. KANTAS

Už supratimą ir pastangas išsaugant vertingus mūsų krašto istorijai eksponatus, kurie praturtino muziejaus fondus ir papildė ekspozicijas, muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė bei popietės organizatorė Jolanta Klietkutė įteikė
padėkas būriui kretingiškių, tarp jų – ir Laimutei Kristinai Grigaitienei.
Aisto Mendeikos nuotr.

Kaina 0,35 €
3
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(Atkelta iš 1 p.)

metų ženklu, būtent todėl iš
užmaršties prikėlėme žmones
entuziastus, kurie, negaudami
jokio atlygio, skiepijo meilę savo
kraštui, jo istorijai, lietuvybei“,
– sveikindama popietės dalyvius kalbėjo muziejaus direktorė
Vida Kanapkienė.
Už supratimą ir pastangas išsaugant vertingus mūsų krašto istorijai eksponatus, kurie
praturtino muziejaus fondus ir
papildė ekspozicijas, V. Kanapkienė ir popietės organizatorė
Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė
padėkojo Ritai Nagienei, Juozui
Šakiniui, Denisui Nikitenkai,
Laimutei Kristinai Grigaitienei,
Algiui Jokūbauskui, Antanui Algimantui Baranauskui, Antanui
Lūžai, Edmundui Giedrimui,
Irenai Zubienei, Jonui Drungilui, Eugenijai Rumeikienei,
Eugenijai Viluckienei, Reginai
Naureckienei, Linai Mikuckienei, Pauliui Vaniuchinui, Petrui
Michniovui ir kt. „Dėkojame
už dovanotus eksponatus, kurie
galbūt buvo jūsų šeimų, giminių
relikvijos. Jūsų dėka krašto istorijos namai – muziejus – tapo
įdomesnis ir patrauklesnis. Ačiū
už pagarbą ir meilę gimtajam
kraštui, jo istorijai“, – sakė muziejaus vadovė.

Veikti paskatino šiauliečiai
Pasakojimą apie Kretingoje
veikusią kraštotyrininkų draugiją J. Klietkutė pradėjo pirmiausiai primindama, kad kraštotyra – tai teminis ar išsamus
regiono vietovių ir gyvenviečių
tyrimas, kurį laisvalaikiu atlieka neprofesionalūs visuomenės
atstovai. „Tai yra pagalbinė istorijos tyrimų šaka, daugiausia
tyrinėjanti etnologiją ir kultūrinę antropologiją. Kraštotyra
yra svarbi mokslui, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimui bei
meilės gimtajam kraštui ugdymui, – kalbėjo J. Klietkutė.
Kretingos apylinkėse didelis
susidomėjimas gimtojo krašto
praeitimi kilo XX a. 4 dešimtmečio pradžioje, o jį sukėlė 1927-aisiais įsteigta Šiaulių
kraštotyros draugija, į gimtų-

Apie Kretingos kraštotyros draugiją ir muziejaus įkūrimą pasakojo popietės
organizatorė Jolanta Klietkutė.

jų apylinkių tyrimus įtraukusi
Žemaitijos regiono pedagogus,
tarnautojus, dvasininkus, platinusi kraštotyros leidinį „Gimtasai kraštas“. Vieni pirmųjų į
kraštotyros judėjimą įsitraukė
kretingiškiai vidurinės mokyklos direktorius Jonas Kirlys, savivaldybininkas Pranas Budkus,
miesto valdybos narys Antanas
Dirmeitis, apskrities gydytojas
Jonas Nainys, pradžios mokyklų inspektorius Juozas Žilvitis.
Jie prisidėjo prie Šiaulių kraštotyros organizacijos veiklos,
platino jos parengtas anketas,
dalyvavo Kretingos apskrityje
rengiamose draugijos ekspedicijose, kurių metu surinkta
medžiaga keliaudavo į Šiaulių
„Aušros“ muziejų“.

Surinko eksponatus
ir įkūrė muziejų

Pasak J. Klietkutės, pedagogo J.
Žilvičio sumanymu 1934 m. gegužę buvo pradėta ruoštis įsteigti
kraštotyros draugiją ir muziejų
apskrities centre Kretingoje. Iš
pradžių tam buvo įkurtas Lietuvos
archeologiniams ir etnografiniams
senovės kultūros paminklams apsaugoti Kretingos apskrities komitetas. Jis turėjo organizuoti kraštotyrinę veiklą, rūpintis eksponatų
įsigijimu ir muziejaus steigimu.
Komiteto pirmininku buvo pa-

tvirtintas J. Žilvitis, jo pavaduotoju – Kretingos miesto burmistras
Tomas Dambrauskas.
Eksponatams rinkti, saugoti ir
būsimam muziejui prižiūrėti buvo
nutarta įkurti visuomeninę organizaciją – Kretingos kraštotyros
draugiją. Į ją įsirašė daugiau kaip
40 žmonių, daugiausia – pedagogų ir savivaldybių tarnautojų.
Draugija nutarė tyrinėti gimtojo
krašto praeitį, gamtą, saugoti istorijos ir kultūros paminklus, rinkti
materialinės ir dvasinės kultūros
vertybes. Surinktai medžiagai
kaupti, saugoti ir eksponuoti užsibrėžė įkurti Kretingos muziejų.
„Komitetas išleido ir visoje
apskrityje išplatino atsišaukimą
„Rinkime Kretingos muziejui medžiagą“, kuriuo ragino visuomenę
rinkti eksponatus kuriamam muziejui: senovės liekanas, žmonių
dirbinius ir gaminius, pinigų kolekcijas, fotografijas, paveikslus,
spaudinius ir t. t. Atsišaukimus
gavo 102 juridiniai ir fiziniai asmenys. 1934 m. buvo įkurta Kretingos kraštotyros draugija, o po
metų, 1935-ųjų liepos 12 dieną
iškilmingai atidarytas Kretingos
kraštotyros muziejus. Tai tarpukariu buvo didelis kultūros ir
švietimo laimėjimas“, – akcentavo
J. Klietkutė. Muziejuje iki šiol išsaugotas iškilmių proga surašytas
Kretingos muziejaus atidarymo

Parodoje eksponuojamas ir Kretingos muziejaus atidarymo aktas, pasirašytas 1935 m. liepos 12 dieną, 17 valandą.

aktas, kurį pasirašė daugiau negu
20 komiteto narių ir dalyvių, tarp
jų – miškininkas Marijonas Daujotas, poetas Juozas Butkus-Butkų
Juzė, gydytojas Jonas Nainys, provizorius Vladas Grudzinskas ir kt.

Svarbiausi faktai
ir veikla – parodoje

Be pedagogo Juozo Žilvičio,
kuriam 1988 m. suteiktas Kretingos rajono garbės piliečio vardas,
Kretingos muziejaus komiteto
pirmininko pareigas dar ėjo Lietuvos policijos karininkas, vidaus
reikalų ministerijos tarnautojas
Juozas Vaišnys, komiteto nariais
buvo: vicepirmininkas – burmistras Tomas Dambrauskas, iždininkas – Salantų valsčiaus viršaitis
Kipras Stankūnas, narys-revizorius – Kretingos miškų urėdijos
urėdas Marijonas Daujotas, reika-

lų vedėjas – bankininkas Antanas
Dirmeitis.
Svarbiausi muziejaus pagalbininkai ir neetatiniai darbuotojai
buvo Kretingos kraštotyros draugijos nariai-bendradarbiai, kurie nuo 1935 m. pabaigos buvo
vadinami Kretingos muziejaus
bendradarbiais. Jais galėjo tapti
kiekvienas pageidaujantis, užpildęs raštišką pasižadėjimą dalyvauti muziejaus veikloje. Pasak J.
Klietkutės, 1935 m. muziejus turėjo 40, 1937 m. – 75, 1938 m. – 70
bendradarbių.
Popietės metu veikusioje spaudinių parodoje kretingiškiai
galėjo daugiau sužinoti ir apie
kraštotyrines tiriamąsias ekspedicijas, muziejaus veiklą 1935–
1936 metais, pamatyti kraštotyros anketas. Parodą parengė
Julius Kanarskas.

Susitikime su popiežiumi – paveikslas iš žmonių veidų
Popiežiaus vizito Lietuvoje organizatoriai kviečia žmones siųsti nuotrauką ir tapti Dievo Gailestingumo atvaizdo dalimi. Dievo Gailestingumo paveikslas, sudarytas iš daugybės žmonių veidų, bus parodytas rugsėjo 22 d. 15 val. Vilniaus Katedros aikštėje ekranuose, jaunimui laukiant atvykstančio popiežiaus Pranciškaus.
Oficialioje vizito svetainėje www.
popieziausvizitas.lt kiekvienas gali
įkelti savo portretinę nuotrauką,
kuri bus panaudota Gailestingumo
paveikslui sukurti. Portretinių nuotraukų internetu laukiama iki rugsėjo 19 d. Jaunimo susitikimo organizatoriai tvirtina, kad šis simbolinis
iš daugelio portretų sudarytas at-

vaizdas kvies kelio ieškantį jaunimą
atpažinti savyje Dievo paveikslą.
Pirmasis originalus Dievo Gailestingumo paveikslas buvo nutapytas
Vilniuje pagal šv. Faustinos Kovalskos regėjimus. Pati sesuo Faustina
stebėjo, kaip dailininkas Eugenijus
Kazimirovskis tapė paveikslą, kuris
dabar žinomas visame pasaulyje.

Originalus Dievo Gailestingumo
paveikslas iš Dievo Gailestingumo
šventovės Vilniuje, Dominikonų gatvėje, rugsėjo 22 dieną bus atneštas į
Katedros aikštę, kur vyks jaunimo ir
popiežiaus Pranciškaus susitikimas.
Paskutinį kartą paveikslas buvo
„palikęs“ šventovę per Ypatingąjį
Gailestingumo jubiliejų švenčiant

www.svyturiolaikrastis.lt

Gailestingumo kongresą Vilniuje.
Tuomet tūkstančiai žmonių dalyvavo eitynėse Gedimino prospekte,
liudydami miestui ir pasauliui pasitikėjimo Dievu žinią.
Popiežiaus Pranciškus Lietuvoje
lankysis rugsėjo 22–23 dienomis.
Vilniuje, Katedros aikštėje, Jaunimo
susitikime, kurio pradžia numato-

ma rugsėjo 22 d., 14 val., kviečiami
dalyvauti ne tik atsiėmusieji kvietimus. Visi norintys pamatyti popiežių Pranciškų kviečiami į Katedros
aikštės prieigas, o taip pat ir į papamobilio kelią nuo Aušros Vartų iki
Katedros aikštės.
LVK Pasiruošimo popiežiaus
vizitui komiteto inf.

Švyturio laikraštis

