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ATKURTAI LIETUVOS VALSTYBEI – 100 METŲ

Ką mena Kumpikų kaime pastatyti atminimo ženklai

(Pabaiga. Pradžia Nr. 88)
1949 m. enkavedistams ir stribams pavyko suimti brolius Adolfą ir Praną Kontrimus. Pirmiausia,
talkinant išdavikui, sausio 31 d.
Grūšlaukėje, Kosto Vasiliausko
namo rūsyje įrengtame bunkeryje
buvo areštuotas Adolfas Kontrimas-Dzidorius. Karo tribunolas
kovo mėnesį jį nuteisė sušaudyti.
Tačiau tuo metu Sovietų sąjungoje
buvo panaikinta mirties bausmė,
todėl jis buvo naujai nuteistas 25
metams lagerio ir 5 metams tremties bei išvežtas į Džezkazgano
vario kasyklas (Kazachstanas).
Po to kalintas Balchašo, Karagandos ir Mordovijos lageriuose,
kuriuose dirbo anglies kasyklose.
Pranas Kontrimas-Paulius 1949
m. amnestavosi ir išvyko gyventi
į Plungę, įsidarbino malūne. Tačiau gruodžio 10 d. buvo suimtas,
nuteistas 25 metams lagerio ir 5
metams tremties. Jo šeima išvežta
į Sibirą. 1950 m. sausio 6 d. suimtas kitas brolis, ryšininkas Jonas
Kontrimas.
Kazimieras Kontrimas-Montė
nuo 1948 m. gegužės mėnesio buvo
Kardo rinktinės štabo viršininkas,
organizavo karines operacijas, rūpinosi partizanų kariniu paruošimu.
1949 metų rugpjūtį rinktinės vadui
Juozui Juciui patekus į enkavedistų
rankas, Montei vėl teko vadovauti
rinktinei, kol nauju vadu Žemaičių
apygardos vadovybė paskyrė Juozą
Paulauską.
Dažnos NKVD vidaus kariuomenės, sovietų reguliariosios
armijos bei stribų baudžiamosios operacijos smarkiai išretino
partizanų gretas. Jų vadu 1951
m. lapkričio pabaigoje vėl tapo
Kazimieras Kontrimas-Tėvas. Tai
buvo labiausiai enkavedistų ieškomas partizanas, už kurio išdavimą
pažadėta didelė, 10 000 červoncų
premija. Enkavedistams pavyko
susekti jo ryšininką Petrą Laukį,
gyvenusį Smeltės kaime, prie Grūšlaukės miško. Jo sodyboje MGB
vidaus apsaugos būrio kareiviai

Kardo rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas. Apie Kardo rinktinės partizanų vado Kazimiero Kontrimo žūties ir atminimo vieta Grūšlaukės
1951 m. Iš Kretingos muziejaus rinkinio.
miške, Petro Laukio sodybvietėje. Fot. Julius Kanarskas, 2018 m.

nuo 1952 m. spalio 9 d. surengė
pasalą, į kurią spalio 30 d. pateko
ir per susišaudymą žuvo Kardo
rinktinės organizatorius ir paskutinysis vadas Kazimieras Kontrimas. Jo kūną baudėjai išsivežė į
MGB Salantų rajono poskyrį. Spėjama, kad užkasė Salanto slėnio
durpyne prie Žvainių kaimo.
Po diktatoriaus Stalino mirties
sušvelnėjus sovietų režimui, Kazimiero broliai, tėvas ir seserys po
ilgų lagerio ir tremties metų buvo
paleisti ir 1960–1966 m. grįžo į
Lietuvą. Tik Augustas Kontrimas
liko gyventi toli nuo gimtojo krašto, o tremties išbandymų neatlaikė
Barbora Kontrimienė ir jos anūkė
Birutė, mirusios Sibire.
Adolfas Kontrimas su žmona
Petronėle apsigyveno Sauguose,
Šilutės r., dirbo staliumi, o 1989
m. parvyko į Grūšlaukę. Atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, tapo
aktyviu šaulių, politinių kalinių ir
tremtinių organizacijų nariu, darė
memorialinius kryžius, kuriais

pažymėtos partizanų atminimo
vietos Darbėnuose, Grūšlaukėje,
Nausėduose, Vaineikiuose, Didžiuosiuose Žalimuose, 1999 m.
pastatė kryžių brolio Kazimiero Kontrimo žuvimo vietoje. Už
nuopelnus pripažintas Lietuvos
šaulių sąjungos Garbės šauliu,
Lietuvos kariuomenės kūrėju savanoriu, atsargos leitenantu, 2001
m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.
Mirė 2006 m., palaidotas Grūšlaukės civilinėse kapinėse, greta senelių ir tėvo. Šalia jo atgulė žmona
Petronėlė Stropaitė-Kontrimienė
(1924–2011), parašiusi atsiminimus apie sunkią tremties dalią.
Kontrimų sodyba sovietmečiu
buvo nugriauta, o jos teritorija paversta dirbamais kolūkio laukais. Ją
priminė tik prie kelio stovėjęs monumentalus kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Adolfas Kontrimas
pasakojo, kad jų sodyboje 1945 m.
buvo apsistoję sovietų kariai, kurie
išvykdami į Kuršo frontą apšaudė

kryžių ir peršovė Kristaus skulptūrą. Vietoje sužalotojo Antanas Kontrimas 1947 m. pastatė naują kryžių
(autorius – darbėniškis meistras
Jonutis), kurį puošė ornamentai ir
ąžuolo gilės pavidalo viršūnės bei
pečių galai. Šį kryžių Adolfas Kontrimas pasirinko pavyzdžiu, pagal
kurį darė kryžius žuvusiems partizanams atminti. Kryžiui sunykus,
Plungėje gyvenančio politinio kalinio ir tremtinio Prano Kontrimo
rūpesčiu, padedant Kašučių kolūkio pirmininkui Povilui Turauskiui,
1989 m. buvo pastatytas naujas
kryžius su memorialiniu įrašu: „A.
† A. Viešpatie, mes taip mylėjome
Lietuvą. 1947 1989“.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo prisiminti visi, kovoję dėl
mūsų krašto laisvės. Kazimieras
Kontrimas 1999 m. buvo pripažintas
kariu savanoriu, jam suteiktas leitenanto laipsnis, 2014 m. apdovanotas
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro
kryžiumi. Jo vardas buvusių bendražygių, artimųjų ir patriotų pastango-

mis įamžintas paminkluose žuvusiems Kardo rinktinės partizanams
Mosėdyje (1991 m.), Kretingoje
(1992 m.), Grūšlaukėje (1999 m.),
Sakuočiuose (2012 m.).
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį bei pasitinkant vieno žymiausių Žemaičių apygardos
rezistencinio judėjimo organizatoriaus, Kardo rinktinės vado Kazimiero Kontrimo 105-ąsias gimimo metines, jo gimtinėje ir žūties
vietoje Kretingos rajono savivaldybės administracijos bei Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro iniciatyva 2018 m.
buvo pastatyti akmeniniai tipiniai
atminimo ženklai, vaizduojantys
Laisvės koloną su stilizuotu Jogailaičių dvigubu kryžiumi viršūnėje
(autorius – dizaineris Romas Navickas; ženklus gamino ir vietoje
pastatė UAB „Sonetas ir Ko“, Miklusėnai, Alytaus r.).
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

Lankytojai ir dėkojo, ir išsakė pageidavimus

Kretingos muziejus, siekdamas įvertinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, geriau suprasti lankytojų poreikius bei išsiaiškinti, ar juos tenkina teikiamos paslaugos, kasmet atlieka lankytojų apklausas. Šių metų liepą surengtoje apklausoje dalyvavo šimtas muziejaus lankytojų.
Tarp jų daugiausiai buvo dirbantys ir su aukštuoju išsilavinimu žmonės, 62 moterys ir 38
vyrai, kurių amžius nuo 30 iki 49
metų, atvykę iš Vilniaus, Kauno,
Palangos, Gargždų, Vilkaviškio,
Šiaulių, Kėdainių, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Telšių, Vilkijos,
Marijampolės, Alytaus, Šilutės,
Kaišiadorių, Druskininkų, Rokiškio, Elektrėnų miestų, taip
pat užsienio šalių – JAV, Vokietijos, Anglijos, Norvegijos, Kanados.
Iš anketų atsakymų sužinota,
kad Kretingos muziejų kartą

per metus aplanko 22, rečiau nei
kartą per metus – 73 respondentai.
Dauguma respondentų Muziejaus aptarnavimo kokybę
(paslaugumą, informacijos suteikimą), darbo laiką, bilietų
kainas, nuorodas, padedančias
susiorientuoti Muziejuje (nukreipiančios rodyklės, užrašai)
bei Muziejaus pasiekiamumą
(viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas) įvertino
teigiamai. Muziejaus elektroninėmis paslaugomis (internetu,
virtualiomis parodomis, elek-

troninės registracijos sistema)
naudojosi 41 respondentas, o 48
respondentai neturi nuomonės
ir nesinaudoja minėtomis paslaugomis.
Dauguma apklausos dalyvių dėkojo muziejininkams
už puikias ekspozicijas, išsaugotą paveldą, nuostabų Žiemos sodą, tačiau pateikė ir
pastebėjimų bei pageidavimų:
„Muziejaus ekspozicijose daugiau Kretingos miesto istorijos aprašymų chronologine
tvarka nuo miesto įkūrimo iki
dabartinių dienų“, „Senovinių

www.svyturiolaikrastis.lt

baldų, portretų ar manekenų su rūbais, kuriuos dėvėjo
grafai Tiškevičiai“, „Interaktyvių eksponatų“, „Kad vaikai
nenuobodžiautų Žiemos sode
– daugiau egzotinių augalų ir
gyvūnų“ ir kt.
Per tris šių metų ketvirčius
Muziejus sulaukė 112 568 lankytojų.
Šiuo metu atvykstantys turistai su ekskursijų vadovu gali
apsilankyti Dvaro rūmuose,
buvusiame vandens malūne,
Dvaro parke ir grafų Tiškevičių
šeimos koplyčioje-mauzoliejuje;

išsinuomoti audiogidą po Dvaro
istorijos ir kultūros bei etnografijos ekspozicijas; pamatyti interaktyvius pristatymus-dioramas
„Dingusi Kretinga“, „Kretinga
– pranciškonų sostinė“, „Skaudi
praeitis“ Ūkvedžio name; dalyvauti senųjų amatų edukacinėse
programose Tradicinių amatų
centre ir kt. Informacija apie
muziejuje vykstančius renginius, parodų pristatymus skelbiama Muziejaus internetinėje
svetainėje www.kretingosmuziejus.lt
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