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ANT AKMENOS KRANTŲ

Sakuočiai – kaimas Minijos vingyje

(Pabaiga. Pradžia Nr. 30)
Kaimas turėjo savo kalvį, kuriuo
dirbo Petras Narmontas. Regina
Kubilienė ir Feliksas Prišmontas
buvo siuvėjai, o Juozas Šiaulys (tėvas), Sikstas Šiaulys, Dionizas ir jo
sūnus Gintautas Šiauliai – muzikantai, grodavę ne tik Sakuočių,
bet ir aplinkinių kaimų jaunimo
vakarėliuose, gegužinėse, šeimų
šventėse.
Prie Minijos priešais Kūlupėnus stovėjo vandens malūnas su
lentpjūve, priklausę malūnininkui
Vladui Domarkui, kurio sodyba
buvusi atokiau nuo upės. Minijai
patvenkti buvo pastatyta užtvanka, kuriai panaudotos šakos, žabai
ir gruntas.
Malūnas skyrėsi nuo tradicinių
šio regiono statinių, nes buvo be
sienų, o jo ir lentpjūvės įrenginius
dengė 10x5 m dydžio stulpinės
konstrukcijos stoginė. Miltus malė
dvejos 122 cm skersmens girnos ir piklius (įtaisas smulkiems
miltams malti), kuriuos suko dvi
namų darbo turbinos, turinčios
po 8 arklio jėgas. Lentpjūvėje
stovėjo gateris rąstams pjaustyti
išilgai pluošto ir diskinis pjūklas
(zeimeris).
Atokiau į pietus nuo malūno,
kaimo vakariniame pakraštyje per
Miniją ėjo brasta, kuria galima
buvo persikelti važiuojant į Kūlupėnus ar link Kretingos. Vėliau
link Kūlupėnų per Miniją buvo
pastatytas kabantis tiltas, vadinamas Beždžionių tiltu. Prie jo
mėgo rinktis šalia upės gyvenusio
Edvardo Žilinsko vaikai, kuriuos
žmonės praminė „tiltsargiais“.
Kita brasta per Miniją buvusi
įrengta šiaurės rytiniame kaimo

pakraštyje: ji vedė į Grabšyčių palivarką, kurio žemėje tarpukariu
įsikūrė Sauserių kaimas.
Nors kaimas yra toli pagrindinių kelių, tačiau kai kurie jo gyventojai skaudžiai nukentėjo per
Antrąjį pasaulinį karą. Karo aviacijai bombarduojant Kūlupėnų
geležinkelio tiltą, žuvo kalvis Petras Narmontas ir Juozas Domarkas su žmona, o jų dukrelė Bronė
išliko gyva.
Pokario metais prasidėjus rezistenciniam judėjimui prieš sovietų
okupaciją, partizanų rėmėju tapo
Sakuočių gyventojas Povilas Vaičekauskas, o jo sūnus Bronislovas – ryšininku. Atokioje vietoje
netoli Minijos upės stovėjusioje
Vaičekauskų sodyboje buvo įrengta atsarginė Žemaičių apygardos
Kardo rinktinės partizanų štabo
slėptuvė. Kilus pavojui, joje slėpėsi
ir gyveno rinktinės įkūrėjas Kazimieras Kontrimas-Tėvas (Montė),
štabo nariai Juozas Kėkštas-Drulis
Juozas (Kaupas, Kanapis), Antanas Savickas-Karklas (Fabijonas),
paskutinysis štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Stasys Jonauskas-Simonas. Už partizanų rėmimą Vaičekauskai buvo suimti ir
išvežti į Rusiją.
Sakuočiai priskiriami prie
mažiausių Kartenos seniūnijos
gyvenviečių. Kaimui priklauso
218,96 hektaro žemės, kurioje
2002 m. buvo 7 sodybos su 15 gyventojų, o 2011 m. surašyti 9 gyventojai.
Kaimas patenka į valstybės saugomą teritoriją – Salantų regioninį
parką bei Minijos kraštovaizdžio
draustinį. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų registruose

Paminklas Vaičekauskų sodyboje pokariu veikusioje slėptuvėje gyvenusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo nariams atminti. Pastatė
2012 m. Bronislovas Vaičekauskas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2012 m.

registruotas Sakuočių kapinynas
ir senųjų kapinių koplytstulpis su
XIX a. nežinomo liaudies meistro
darbo medine, polichromuota Šv.
Jurgio skulptūra. Kartenos seniūnijos ir bendruomenės iniciatyva
prie senųjų kaimo kapinių 2005
m. pastatytas medinis anotacinis
ženklas, kurį sukūrė karteniškis
tautodailininkas Arvydas Klovas.
Salantų regioninio parko direkcijos iniciatyva 2012 m. buvo atlikti
Sakuočių kapinyno kraštovaizdžio
formavimo želdinių kirtimai, atidengę terasos su senosiomis kaimo kapinėmis vaizdą.
Netoli Lapurvių miško stūkso

ledynmečiu iš Skandinavijos ledynų atvilktas granito riedulys, kuris
savo dydžiu nedaug tenusileidžia
kitiems didiesiems Kretingos krašto akmenims. Tai didžiausias Kartenos–Kūlupėnų apylinkių riedulys, kurio ilgis siekia 5,50 m, plotis
– 3 m, apimtis – 14,47 m, o aukštis
virš žemės paviršiaus – 1,82 metro.
Šiandien kaime belikę 5 sodybos. Vienoje jų registruota nuo
2014 m. veikianti Simo Narkaus
uždaroji akcinė bendrovė „Sitecha“, užsiimanti pramonės įrengimų projektavimu, gamyba, modernizavimu ir elektros įrangos
techniniu aptarnavimu.

Prisiminė Vaižgantą

Paminklas Sakuočių kaime gyvenusioms šeimoms atminti. Pastatė
2013 m. Bronislovas Vaičekauskas
ir Juozapas Viluckas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2019 m.

Iš lagerių ir tremties grįžęs partizanų ryšininkas, politinis kalinys
Bronislovas Vaičekauskas tėvų
sodybvietėje netoli Minijos 2012
m. pastatė paminklą šioje vietoje
buvusiai partizanų slėptuvei ir joje
gyvenusiems Kardo rinktinės štabo nariams atminti. Šio memorialo dalimi tapo 2013 m. iškilęs paminklinis akmuo Sakuočių kaime
gyvenusioms šeimoms atminti.
Julius KANARSKAS
Istorikas

Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengta konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas: laiškai ateičiai“, skirta šio rašytojo, kunigo, visuomenės veikėjo metams. Renginyje dalyvavo rajono bibliotekų darbuotojai, pedagogai.
Pranešimą „Žvilgsnis į Vaižgantą, lietuviškos visuomenės tarną ir
vergą“ skaičiusi profesorė dr. Gitana
Vanagaitė akcentavo, jog į rašytojus,
kūrėjus galima žiūrėti įvairiai. Šiuo
laiku, kuriuo gyvename, daugiausia
dėmesio skiriama išoriniams faktams, kuriamos sėkmės istorijos –
jų pilni laikraščiai, internetas. „Toks
įspūdis, kad dabar svarbiausias gyvenimo tikslas yra būti sėkmingu,
– kalbėjo G. Vanagaitė. – Jeigu pagal
išorės prizmę vertintume Vaižgantą, jis buvo visiškai nesėkmingas
žmogus, bet faktai liudija, jog tai
buvo sėkmės asmenybė – gerbiamas rašytojas, padaręs daug dalykų
literatūroje ir publicistikoje, mylimas
kunigas, visuomenės veikėjas. Savo
kūryba jis bandė sukurti ateities viziją – kaip būtų, jeigu žmonės gyventų
ne dūminėse pirkiose su mažučiais
langeliais, švariau, tvarkingiau, svei-

J. Tumui-Vaižgantui skirtoje konferencijoje dalyvavo rajono bibliotekų
darbuotojai, pedagogai.
Aisto Mendeikos nuotr.

Profesorė dr. Gitana Vanagaitė skaitė pranešimą „Žvilgsnis į Vaižgantą,
lietuviškos visuomenės tarną ir vergą“.

kiau, galvotų apie kitokias ateities
galimybes“.
Pranešimą „Vaižgantas – laisvas

„tautos vergas“ pristatė profesorė
dr. Roma Bončkutė, apie Vaižgantą
ir Lietuvos viziją kalbėjo Aistė Ku-
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činskienė, o kretingiškė pedagogė
Aldona Kruševičiūtė pasakojo apie
„Tiesiakalbį Vaižgantą“.
2019-ieji, minint J. Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines,
Seimo nutarimu yra paskelbti J.
Tumo-Vaižganto metais. J. Tumas-Vaižgantas yra vienas ryš-

kiausių XX a. pirmosios pusės
asmenybių, tautinio atgimimo ir
moderniosios kultūros veikėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto
rašytojų.
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