Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

3 p.
Robotikos entuziastai
išlydėti į Japoniją

2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis. Nr. 95 (9002).

Pristatė reprezentacinį leidinį ir grafų relikvijas –

5 p.

Dingusio vaikino ieško ne tik policija
Aistas MENDEIKA

Užvakar būrys kretingiškių jaunųjų šaulių „šukavo“ Akmenos pakrantes, ieškodami lapkričio 24-ąją iš sodo
namelio Kretingsodyje išėjusio ir iki šiol negrįžusio 25-erių Tomo Norkaus.

Kretingos pranciškonų gimnazijos IVG klasės mokinys Neilas Antanavičius drauge su technologijų mokytoju Vismantu Masioku išlydėtas į
sumo robotų turnyrą „All Japan Robot-Sumo Tournament 2018“, vyksiantį Japonijos sostinėje Tokijuje.

12 p.
„Lakštingelė“ pristatys
trečiąją kompaktinę plokštelę
Savaitgalį liaudiškos muzikos gerbėjų ir mylėtojų laukia tikra sielos šventė – Kretingos rajono kultūros centro
liaudiška kapela „Lakštingelė“ pristatys trečiąją savo istorijoje kompaktinę
plokštelę „Langelį tik praverk...“.
Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Kamilė Šalnytė
Luknė Simonaitytė
Estėja Lazurkevičiūtė
Markas Venckus
Daniela Petrauskaitė
Oskaras Jarošiūnas
Ainius Valančius
Sveikiname mažylių šeimas!

Orai

Pirmadienį Akmenos pakrantes „šukavę“ jaunieji šauliai dingusiojo nerado. Paieškos tęsiamos
toliau.
Autoriaus nuotr.
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Šiandien – debesuota, krituliai. Vėjas
rytų, šiaurės rytų, 2–9
m/s. Oro temperatūra dieną iki
2 laipsnių šilumos, naktį – iki 2
laipsnių šalčio.
Rytoj – debesuota, krituliai. Vėjas rytų,
šiaurės rytų, 4–8 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 2,
naktį – iki 3 laipsnių šalčio.
Poryt – debesuota, krituliai. Vėjas rytų,
šiaurės rytų, 4–10 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 2,
naktį – iki 4 laipsnių šalčio.

p.

Aukcione rinks lėšas fontanui atkurti
Laima STONKUVIENĖ

vardadieniai

Šį penktadienį, gruodžio 14 dieną, 15 valandą, Kretingos muziejaus bendruomenė visus kviečia dalyvauti aukcione „Atkurkime kartu
Kretingos dvaro parko fontaną „Nykštukas“. Kretingiškiai turės progą
ne tik prisidėti prie istorinio fontano atstatymo, bet ir paremti krašto
kūrėjus.
„Aukcione, kuris vyks Baltojoje salėje,
bus pristatyti architekto Edmundo Giedrimo tapybos darbai, tautodailininko
Adolfo Viluckio angelai „Kalėdinė šviesa“, restauratoriaus Vytauto Baransko sukurti „Nykštukai“, – „Švyturiui“ pasakojo
Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė. – Įsigydami vieną ar kitą kūrinį ne tik prisidėsime prie fontano atstatymo, bet tuo pačiu paremsime ir krašto
kūrėjus. Aukciono metu klausysimės

Šiandien – Gilmintas, Žana
Rytoj – Kastytis, Liucija
Poryt – Alfredas, Kintvilė

Dienos sentencija

saksofono muzikos, ragausime Jadvygos
Balvočiūtės surinktų žolelių arbatą ir
vaišinsimės adventiniu pyragu. Maloniai
kviečiame į aukcioną visus kretingiškius,
kurie neabejingi dvaro istorijai, kuriems
taip pat svarbu, kad būtų atkurtas istorinis fontanas su nykštuku“.
Aukcioną ves kraštietis Juozas Pocius ir
muziejaus kultūrinės veiklos vadybinin- Šis mitologinis nykštukas kažkada puošė vieną iš Kretinkė Roma Luotienė.
gos dvaro fontanų. Dabar prie Karo muziejaus Kaune sto(Nukelta į 6 p.)

kalendorius

50 metų savaitė
Saulė teka 8.31 val.,
leidžiasi 15.53 val.
Dienos ilgumas 7.22 val.
Jaunatis (pilnėja)
4 mėnulio diena

vinti skulptūra yra vienas iš laikinosios sostinės simbolių.

Klaidos dovanotinos, jeigu
turi jėgų prisipažinti klydęs.
F. DE LAROŠFUKO

Kaina 0,35 €
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Švyturys

2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis

Pristatytas reprezentacinis leidinys ir grafų relikvijos
(Atkelta iš 5 p.)

žmogus, norintis pasimatyti.
Toks nekalbus žmogus. Atsisėda, paduoda man tą dienoraštį. Nieko nešneka. Ir aš nieko
nešneku. Supratau, kokia vertybė atsidūrė mano rankose“, –
prisiminė J. Kanarskas. Pasak
istoriko, šis dienoraštis – unikalus eksponatas, kurio niekur
daugiau neįmanoma pamatyti.
Jį Sofija rašė 1857–1858 m. keliaudama po Europos miestus
ir ruošdamasi vestuvėms su
Juozapu.
Būtent nuo prancūziškai rašyto dienoraščio prasidėjo ir
kitų grafų Tiškevičių relikvijų
įsigijimas: Juozapui Tiškevičiui
priklausiusio ornamentuoto,
storu sidabro sluoksniu dengto
bokalo, padėklo, taip pat taurelių, dovanotų grafui likus metams iki mirties ir kt. Paaiškėjo,
kad relikvijas muziejui parda-

vęs asmuo jas paveldėjo iš savo
tėvų, o šie – iš jo senelių. Joms
įsigyti Kretingos savivaldybė
tąkart Kretingos muziejui skyrė
27 tūkst. eurų.
Muziejaus direktorės V. Kanapkienės teigimu, grafų istorija
bei nuopelnai galėjo atsiskleisti
tik sutvarkius pastatus, infrastruktūrą, paruošus sales ekspozicijoms. „Manau, sėkmingą
darbą lemia tinkamas kolektyvo
požiūris: administracija rūpinasi muziejaus gerove, o specialistai – rinkinių sklaida“, – reziumavo V. Kanapkienė. Ji dėkojo
Savivaldybei už paramą tiek leidžiant knygą, tiek įsigyjant grafų relikvijas.
Aplankyti parodą ir išsamiau
susipažinti su grafų gyvenimą
menančiomis relikvijomis galima Dvaro istorijos ir kultūros
parodų salėje.
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Į naujo „minkštojo“ projekto pristatymą susirinko didelis būrys svečių.

Aukcione rinks lėšas
fontanui atkurti
(Atkelta iš 1 p.)

Mitologinio uolą skeliančio gnomo (nykštuko) skulptūra nuo
XIX amžiaus iki XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių puošė vieną
iš Kretingos dvaro fontanų. Jų iš viso būta penkių. Vienas iš
fontanų, dar vadinamas Mergaitės su skėčiu, jau atstatytas. Dar
vienas fontanas veikė tolėliau nuo dvaro, parke, kur dabar yra
daug diskusijų sukėlusi sporto aikštelė.
Fontanas su nykštuku, spėjama, stovėjo ten, kur dabar parke yra
elektros pastotė. Fontano centre ant riedulių buvo pastatyta bronzinė skulptūra, vaizduojanti stovintį nykštuką, abiem rankomis plėšiantį pusiau uolieną, iš kurios į viršų trykšta vandens čiurkšlė. Šio
fontano liekanos aptiktos ir ištirtos 2006 m.
Po pirmojo pasaulinio karo Kretingos dvaro rūmai, parkas buvo
nuniokoti, dvarą valdęs grafas Aleksandras Tiškevičius taip pat išgyveno ne geriausius laikus, jis neturėjo lėšų savo valdoms atstatyti, todėl nykštuko skulptūrą, siekdamas meno kūrinį išsaugoti,
nusprendė padovanoti kretingiškio generolo Vlado Nagevičiaus kuriamam Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui. Tai įvyko 1924 metais. Nykštukas išliko iki šių dienų, nors sovietmečiu jam irgi grėsė
būti sunaikintam – 1949 m. buvo liepta demontuoti visus Kauno
Vienybės aikštėje esančius su lietuvių tautiškumu susijusius paminklus. Nykštukas nebuvo traktuotas kaip tautinės ideologijos simbolis, todėl buvo paliktas.
Kai fontanas Kretingoje bus atkurtas, jį papuoš skulptūros kopija.
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus vadovai kažkada Kretingai
priklausiusio nykštuko atiduoti nesutiko, esą jis yra dovanotas, be
to, jau yra tapęs vienu iš laikinosios sostinės simbolių.

www.svyturiolaikrastis.lt

Fontanas su gnomu (nykštuku) stovėjo prancūziškojo parko šiaurės rytiniame skvere.

Švyturio laikraštis

