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Iniciatyva del Jurgio
> Liepos 6-aja mes, viso pasaulio lietuviai, vel prisiminsime grazia
nf galimybe ankstyvosios Lietradicija - drauge giedoti .Tautiska giesme/. Zvelgiant placiau si die- tuvos istorijos zinias papildyti
na skirta ne tik pamineti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karunavima,
nuodugnia pazintimi su asmebet ir skatinti bendryste, tradiciju puoselejima ir kurima, prisiminti,
nybe, kuri prisidejo prie moderkad mes, lietuviai, turime, kuo didziuotis, ir pamazu mokomes vernios, siuolaikiskos Lietuvos valstinti savo valstybes palikima. Si diena yra jrodymas, kad mes gebame tybes kurimo ir Zemaitijos, kaip
uzmegzti santykj su istorinemis asmenybemis, kurios paliko
XIX a. mokslo zidinio, pripazinimo uztikrinimo.
pedsaka Lietuvos istorijoje.
Kunigas, pranciskonas, gydytojas, botanikas, lietuviu kulturinio sajudzio dalyvis gime Skuodo rajone, Veciu kaime ir didziajl gyvenimo dalj praleido ir buvo palaidotas Kretingos mieste. ,,Jurgis Ambroziejus Pabreza
reiksmingai prisidejo prie Lietuvos mokslo raidos, svietimo
ir dvasines kulturos puoselejimo bei jo palikimo dabarties ir
ateities kartoms Jis paliko ryskij
pedsak^ Lietuvos moksle - isleido pirmajj lietuvisk^ geografijos
vadovelj, sukure ir pagrinde botanikos mokslo terminija, sukure zemaiciy kalbos gramatika ir
rasto sistema, normino zemaiciy
tarmes ir kure bendrine rasomaj^ zemaiciy kalba, isleido dvasi-

Kasmet, siekiant puoseleti
istorija, tradicijas, prisideti prie
pilieciu supazindinimo su svarbiais jvykiais ar asmenybemis,
kurios padare didele^ jtaka Lietuvos valstybingumo, kulturos
raidai, skatinti tautos savimon?
bei skatinti didziuotis savo valstybe, Lietuvos Respublikos Seimas skelbia atmintinu mety s%rasa. Musy regionas ypatinga
demesj pajuto dar 2019-aisiais,
kurie buvo paskelbti Zemaitijos
metais. Turejome galimybe is
naujo prisiminti bei visai Lietuvai atskleisti Zemaitijos indelj j
valstybes gyvenim^ per vis^ Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes gyvavimo laikotarpj. Daug

kalbejome apie iki siol islaikyt^
prigimtine savastj, kalba, etnografines tradicijas ir savit^ krasto istorija.
2019 m. rudenj Pranciskonij Provincijos Ministras brolis Algirdas Malakauskis inicijavo, LR Seime pristate brolis
Evaldas Darulis, koncepcija parenge siu eiluciy autore Nijole
Raudyte, kad projektas patirtij
seknif, valde ir koordinavo Alina Adomaityte, ir Laisves kovij
ir valstybes istorines atminties
komisija uzregistravo nutarimo
projekta 2021-uosius paskelbti
Jurgio Ambroziejaus Pabrezos
metais. Birzelio 30 dien^ nutarimas Seime buvo patvirtintas, vadinasi, turesime isskirti-

Maldininky pamegtas Jurgio Pabre/os paminklas Kretingoje

nes literaturos ir pamoksly rinkinius, parase medicines veikali^", - rasoma nutarimo projekte.
Kretingos mieste ir apylinkese galime rasti daug sio vieno iskiliausii^ XIX a. Lietuvos
svietejy atminties jamzinimo
viety - jo garbei yra pavadinta universitetine gimnazija, ga-

tves, rastume ne vien^ paminkla ir kt., taciau tik Lietuvos
Respublikos Seimui patvirtinus
2021-uosius Jurgio Ambroziejaus Pabrezos metais, su jo nuveiktais darbais tures galimybe
susipazinti visa Lietuva.
Nijole RAUDYTt

