Švyturys

5

2019 m. sausio 9 d., trečiadienis

MŪSŲ ISTORIJA

(Pabaiga. Pradžia Nr. 1)
Apie 1924 m. Akmenės gatvės
pradžioje verslininkas Tadas Poluckas pasistatė tinkuoto mūro vilnų
karšyklą. Joje veikė trys vilnų karšomosios mašinos, varomos dyzelinio,
vėliau – elektrinio, variklio.
1932 m. Akmenės gatvėje namą
nusipirko knygnešys, daraktorius,
stalius ir dailidė Juozas Bendikas
(1854–1941), kilęs iš Kašučių kaimo
smulkių bajorų šeimos. Baigęs Paurupės (Rucavos) progimnaziją, jis tarnavo Darbėnų bažnyčios zakristijonu,
o išmokęs dailidės ir staliaus amato
keliavo po kaimus, statė ir remontavo trobesius, darė karstus, paveikslų
rėmus, avilius, baldus, pastatė Darbėnų kapinių koplyčią. Žiemą Kašučių
ir Rūdaičių apylinkių kaimų slaptose
mokyklose mokė vaikus lietuvių ir
rusų kalbos, aritmetikos, istorijos bei
geografijos, ruošė juos prie pirmosios
šv. Komunijos, platino draudžiamą
lietuvišką spaudą. Už lietuvišką veiklą
1900 m. ir 1902 m. rusų valdžios pareigūnų buvo suimtas, metus gyveno
policijos priežiūroje. 1927 m. tapo
pranciškonų vienuolyno broliu, dirbo

Akmenės gatvė

Buvusi Tado Polucko vilnų karšykla. Albino Kardoko nuotr. 1962 m. Iš Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio.

stalių dirbtuvėje. 1931 m. vienuolyną
paliko, 1932 m. vedė ir apsigyveno
Akmenės gatvėje nusipirktame namelyje, kurį pats remontavo.
Gatvės šiauriniame gale stovėjusiame mūriniame pranciškonų skalbyklos pastate (Akmenės g. 29) vienuolyno gvardijono tėvo Augustino
Dirvelės kvietimu 1935 m. įsikūrė

iš Vilkaviškio vyskupijos Miroslavo
parapijos atvykusios šešios pranciškonės pasaulietės – Šv. Agnietės
kongregacijos vienuolės, prižiūrėjusios ir aptarnavusios Šv. Antano
kolegijos (Pranciškonų ordino gimnazijos) bendrabutį ir valgyklą. Jos
prisidėjo prie karitatyvinės veiklos,
o 1936 m. atsiskyrė nuo Šv. Agnietės

kongregacijos ir įkūrė savarankišką
Šv. Pranciškaus Visuomenės seserų
kongregaciją. Jai 1940 m. priklausė
apie 30 seserų ir noviciatas, kuriame
gyveno vienuoliškam gyvenimui besiruošiančios ir įžadų dar nedavusios
seserys. Visuomenės seserys lavinosi
pagal vienuoliško gyvenimo pratybas, be darbo Šv. Antano kolegijos
(Pranciškonų gimnazijos) bendrabutyje ir valgykloje, slaugė ligonius
Darbėnų, Laukuvos, Laukžemės,
Sedos, Ramygalos špitolėse (senelių
prieglaudose), katechizavo vaikus.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą name
Akmenės g. 12, kuris stovi buvusios
Akmenės ir Paupio (Daubos) gatvių
sankryžos kampe, duris atvėrė profesionalaus fotografo Kosto Jagučio
(1896–1974) fotoateljė. Jis buvo gimęs
ir pradžios mokyklą baigęs Kretingoje,
o šeimai persikėlus į Klaipėdos kraštą
ir Karaliaučių, augo ir mokslus tęsė Vokietijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo kaizerinėje kariuomenėje,
kurioje išmoko fotografuoti. Pirmąją
fotoaeljė atidarė 1919 m. Tauragėje, o
1920 m. – Kretingoje, Birutės ir Akme-

nės gatvių kampe stovėjusiame name.
Nuo 1932 m. gyveno ir dirbo Klaipėdoje, o 1939 m. grįžo į Kretingą. Darė
portretines ir grupines nuotraukas,
fotografijas Pranciškonų spaustuvėje
leidžiamiems atvirukams.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje
1941 m. birželio 26 d. kilus mieste gaisrui, ugnis pasiglemžė ir dalį
Akmenės gatvės trobesių. Nebeliko
Juozo Bendiko namo, kuris sudegė
kartu su staliaus instrumentais, varstotu, paties meistro pasigamintais
baldais ir nemaža biblioteka. Ugnyje
supleškėjo žydų našlaičių ir senelių
prieglauda su šalia stovėjusiais mediniais namais, o žydų pirtis neteko
stogo. Po karo žydų pirties pastatas buvo rekonstruotas, jame veikė
buitinio gyventojų aptarnavimo
kombinato mechaninės dirbtuvės
(Akmenės g. 11). Tado Polucko vilnų karšykla, savininkui pasitraukus
į Vakarus, po karo buvo nacionalizuota ir perduota Kretingos apskrities (rajono) vietinės pramonės
kombinatui. Veikė iki 1961 m, o karšyklą uždarius – pastatas nugriautas.

Tado Polucko vilnų karšyklos mašina. Albino Kardoko nuotr. 1962 m. Iš
Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio.
Šv. Pranciškaus Visuomenės seserų kongregacijos narės su dvasios tėvais pranciškonų kunigais tėvu Stanislovu
Jocu (kairėje) ir tėvu Aloyzu Janušaičiu (dešinėje). Nežinomas fotografas. Kretinga, 1938 m. spalio 4 d. Iš Švč.
Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijos archyvo.

Daraktorius, knygnešys, stalius, dailydė Juozas Bendikas su žmona prie
savo namo Akmenės gatvėje. Nežinomas fotografas. Apie 1933 m. Iš Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio.

Fotogafas Kostas Jagutis su dukra prie savo fotoatelje pastato Akmenės
g. 12. Kosto Jagučio nuotr. XX a. 5 deš. I pusė. Iš Kosto Jagučio šeimos
archyvo.
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Po karo uždariusi katalikiškas ir
religines organizacijas, sovietų valdžia 1948 m. spalio 15 d. nacionalizavo Akmenės gatvėje gyvenusių
Šv. Pranciškaus Visuomenės seserų
kongregacijos namus. Iš pradžių seserys persikėlė į pustuštį pranciškonų
vienuolyną, o jį 1949 m. taip pat uždarius – išsiskirstė įvairiose Lietuvos vietovėse, kur gyveno pas jas priglaudusius tikinčiuosius. Vienai iš Kretingoje
ir jos apylinkėse likusių visuomenės
seserų gavus 1954 m. leidimą Pušyno
gatvėje pasistatyti namą, jame apsigyveno 10 nelegaliai veikusios kongregacijos seserų. Nepaisydamos sovietų
valdžios persekiojimų, jos tęsė savo
veiklą: katechizavo vaikus, slaugė ligonius, platino religinę literatūrą, dirbo
prie bažnyčios, perrašinėjo liturginių
skaitinių knygas ir pan.
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