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Vėl sugrįžo į tėviškės žydintį sodą

Renginio metu šventės daly-
viai savo taiklumą galėjo išban-
dyti mėtydami  į krepšį kamuolį, 
lenktyniaudami bėgimo bei kito-
se komandinėse rungtyse. Ma-
žieji šventės dalyviai pasitikrino 

savo jėgas žaisdami kvadratą, vy-
resnieji mokiniai – per numatytą 
laiką darydami atsispaudimus. Ši 
rungtis sukėlė ypač audringų ir 
džiugių emocijų. Šventės rengė-
jus džiugino aktyvus ir gerano-
riškas dalyvių požiūris į pateiktas 
užduotis visos šventės metu. Re-

zultatus kruopščiai ir atsakingai 
fi ksavo jaunieji policijos rėmėjai. 
Visi šventės dalyviai buvo apdo-
vanoti Klaipėdos apskrities VPK 
Kretingos r. PK padėkos raštais, 
o nugalėtojai – prizais.  

Kretingos PK inf. 

Policija pakvietė sportuoti ir keistis

savo jėgas žaisdami kvadratą, vy- zultatus kruopščiai ir atsakingai 

Visi šventės dalyviai apdovanoti policijos komisariato padėkos raštais, nugalėtojai – prizais.

ginio metu šventės daly-

(Atkelta iš 2 p.)

Laima STONKUVIENĖ

Budrių kaimo gyventojai šeštadienį jau aštuntąjį kartą buvo susirinkę į 
šventę-vakaronę „Sugrįžkime į tėviškės žydintį sodą“. Tradicinio renginio 
iniciatorės bei organizatorės Kretingos kultūros centro Budrių skyriaus 
vedėjos Janinos Lukauskienės ir jos dukros Simonos dėka neakivaizdžiai 
pavaikščioti vaikystės ir jaunystės takais, prisiminti buvusius kaimynus, 
draugus galėjo ir kelių jau išnykusių aplinkinių kaimų gyventojai, atva-
žiavę į šventę.

„Pasitinku jus visus su šven-
tine duona, nes šis vakaras ypa-
tingas mums visiems, nes su-
grįžome į tėviškės žydintį sodą. 
Nors sodai jau nebežydi, bet 
mūsų širdyse tikrai daug gražių 
prisiminimų žiedų. Būtent juose 
galime sugrįžti į vaikystę savo, 
tėvų, senelių. Pernai prisiminė-
me Budrių ir Nausodžio kaimų 

istoriją. Šiuose kaimuose gyve-
na daugelis atsikėlusių iš jau iš-
nykusių aplinkinių kaimų, todėl 
šiandien prisiminkime kaimus, 
kurie jau išbraukti iš Lietuvos 
gyvenamųjų vietovių apskai-
tinių duomenų“, – taip vakarą 
pradėjo tautiniais rūbais pasi-
puošusi J. Lukauskienė.

Kartu su jai talkinusia Kre-
tingos M. 
Valančiaus 
v i e š o s i o s 
bibliotekos 
Budrių fi -
lialo bibli-
o t e k i n i n -
ke Jolanta 
Zub er nie-
ne pristatė 
Bumbulių, 
Š m i l k š č i ų 
bei Kačai-
čių kaimų 
i s t o r i j a s . 
Stebėdami 
s k a i d r e s , 

kuriose – senos sodybų, pastatų, 
šeimų nuotraukos, susirinkusie-
ji klausėsi pasakojimo apie išny-
kusiuose kaimuose gyvenusius 
žmones, kaimo šviesuolius ar 
keistuolius. Apie tai J. Lukaus-
kienei papasakojo vyresnieji 
tų kaimų gyventojai: Valenti-
na Jonkutė Beinorienė, Danutė 
Balsevičiūtė Paukštienė, Anta-
nina Skliuderytė Kniukštienė, 
Vytautas Uktveris, Antanas ir 
Alfonsas Pruckai, Antanas ir 
Pranas Simučiai. 

Renginio dalyvių emocijos, 
stebint skaidres ir klausant is-
torijos, liejosi per kraštus, ne 
vienam, kaip vėliau prisipažino, 
norėjosi ir ašarą nubraukti, taip 
buvo graudu vėl sugrįžti į vai-
kystės ir jaunystės dienas. 

Šventėje dalyvavęs rajono 
savivaldybės Administracijos 
direktorius Virginijus Domar-
kas dėkojo už istorijos pamo-
ką, kuri, anot jo, ir vyresniajai, 
ir jaunajai kartai  buvo labai 

prasminga ir naudinga. „Bu-
driai visada garsėjo kaip gražiai 
tvarkoma vietovė, čia visada kas 
nors nauja. Didžiuliai pokyčiai – 
akivaizdūs. Jūs viską turite – ir 
energingą kultūros namų vedėją 
Janiną, ir veiklų bendruomenės 
pirmininką Arvydą, ir šviesuolę 
Danutę Paukštienę, ir net proč-
kelę Antaniną. Labai smagu pas 
jus atvažiuoti, jūsų būryje pa-
būti, nors Budriai ir nėra mano 
gimtinė, bet ji netoli nuo čia. O 
štai seniūną Bronių Talmontą, 
kuris nesurado laiko atvažiuoti, 
labai barsiu, juo labiau, kad jis 
šiame kaime gimęs ir augęs“, – 
kalbėjo V. Domarkas. 

Už kvietimą sugrįžti į tėviš-
kės sodą ir susitikti su buvusiais 
kaimynais, pažįstamais J. Lu-
kauskienei dėkojo ir karteniškė 
Genutė Petrauskienė, kiti sve-
čiai. Visi šventės dalyviai do-
vanų atminimui parsivežė po 
simbolinį duonos kepaliuką ir 
atviruką su Budrių vaizdu. 

Susirinkusiesiems romansus 
dovanojo Vida Paulauskienė, 
dainavo merginų ansamblis, 
grojo Sigitos Šimkutės vado-
vaujamas kamerinės muzikos 
ansamblis „Si Nata“, o į šokių 
sūkurį visus įsuko estradinis an-
samblis, vadovaujamas Virgini-
jaus Markevičiaus. 

Prie vieno stalo – kraštiečiai, gyvenantys Budriuose, Kaune, Mažeikiuo-
se.

Rajono savivaldybės  Administracijos direktorius Virgi-
nijus Domarkas ir jo žmona Zita – visada laukiami Bu-
driuose. Jiems, kaip ir visiems šventės dalyviams, dovanų 
įteiktas simbolinis duonos kepalėlis. 

i s t o
StS eb
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Turėjo ką prisiminti tame pačiame kaime gyvenusios pus-
seserės Stasė Macienė ir Danutė Paukštienė.

Gi tauto Maci us nuotr.Gintauto Maciaus nuotr.

kuri
laba
šiamšiam
kalb

Už kvietimą bent trumpam sugrįžti į žydintį tėviš-
kės sodą Janinai Lukauskienei dėkojo karteniškė 
Genutė Petrauskienė. 

prasminga ir naudinga. „Bu- Už kvietimą sugrįžti į tėviš-

Malonia staigmena tapo neseniai susibūrusio merginų ansamblio dai-
nos. 

Cianotipijos nuotraukų 
parodoje – senoji Kretinga
Rasa GEDVILAITĖ

Pirmadienį Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta Jo-
lantos Klietkutės cianotipijos nuotraukų paroda 
„Kretinga XIX amžiaus fotografi joje“. Kaip teigė 
parodą parengusi J. Klietkutė, svarbiausias pa-
rodos akcentas – pirmosios fotografės Paulinos 
Mongirdaitės darbai, kurie parengti viena se-
niausių technikų – cianotipija.

„Ši paroda kurta turint kele-
tą tikslų: supažindinti su XIX-
XX a. sandūroje dirbusios fo-
tografės Paulinos Mongirdaitės 
kūryba, parodyti, kaip atrodė 
Kretinga 1905-1910 metais bei 
supažindinti su XIX a. fotografi -
jos technika – cianotipija“, – tei-
gė J. Klietkutė akcentavusi, jog 
P. Mongirdaitei šie metai – tar-
si simboliniai, mat kitąmet bus 
minimas pirmosios fotografės 

150 metų jubiliejus.
P. Mongirdaitė gimė 1865 m. 

Raseinių apskrityje. Apie 1885 
metus su šeima atvyko gyventi 
į Palangą. Varšuvoje, viešėdama 
pas seserį, susidomėjo fotografi -
ja, tapo pirmąja Lietuvoje mote-
rimi fotografe. Jos dėka žinome, 
kaip atrodė pajūrio miesteliai 
XIX-XX amžių sandūroje.

(Nukelta į 12 p.)
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Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

Laikraštis leidžiamas du kartus per 
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 3750 egz. per savaitę.

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, el. p.: svyturiolaikrastis@gmail.com, www.svyturio.info
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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 

Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d., 
nepriklausomas nuo 1990 m.

Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

Gintauto Maciaus nuotr.

Dienos sentencija
Pirmuoju tavo įstatymu turi būti pagarba sau 

pačiam. PITAGORAS

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Birželio 11 d. (trečiadienis)

14 val. Rajono gabių ir talentingų mokinių šventė Šv. 
Antano rūmuose.
17 val. Malda už Kretingos rajono švietimo ir moks-
lo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas koply-
čioje, bažnyčios šventoriuje.
19 val. „Atžalyno“ vaikų ir jaunimo teatro kojūki-
ninkų trupės teatrinis muzikinis reginys TĖKMĖ 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai  
bažnyčios šventoriuje.

Birželio 12 d. Šv. Antano atlaidų 
išvakarės (ketvirtadienis)

11 val. Parodos NESIBAIGIANTI SIELOS TREM-
TIS, skirtos Gedulo ir vilties dienai, atidarymas Kre-
tingos muziejuje. 
13 val. Bijūnų paroda BIJŪNŲ ŽIEDAIS PRAŽY-
DO VASARA  Kretingos dvaro parke.
14 val. Parodos MEDIENOS APDIRBIMO VERS-
LAS KRETINGOS KRAŠTE atidarymas Kretingos 
muziejuje. 
14 val. Tapytojo Edvardo Tedevušo Stalmoko kūry-
bos darbų parodos atidarymas Kretingos muziejuje. 
17 val. Malda už Kretingos rajono savivaldybės po-
litikus ir darbuotojus koplyčioje, bažnyčios švento-
riuje.
18 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. vyskupas Linas 
Vodopjanovas OFM) Kretingos Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai bažnyčioje. 
19 val. Vidinio gydymo malda užtariant šv. Antanui 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčioje. 
19.30 val. Parodos LIAUDIES PAMALDUMAS ŠV. 
ANTANUI atidarymas Kretingos Viešpaties Apreiš-
kimo Švč. M. Marijai bažnyčios galerijoje.
20 val. Folklorinio ansamblio KiTEP programa ir 
suneštinės vaišės Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai  bažnyčios šventoriuje.

Birželio 13 d. ŠV. ANTANO ATLAIDŲ 
DIENA (penktadienis)

17 val. Bardų muzikos vakaras BALTAS PAUKŠTIS 
prie Kretingos kultūros centro (prie Vaidilos skulp-
tūros).
17 val. Malda už Kretingos rajono ligonius, slaugy-
tojus ir medicinos darbuotojus koplyčioje, bažnyčios 
šventoriuje.
18 val. Šv. Mišios ir lelijų šventinimas (vadovauja br. 
Astijus Kungys OFM) Kretingos Viešpaties Apreiš-
kimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. 
19 val. Vidinio gydymo malda užtariant šv. Antanui 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčioje. 
20 val. Vokalinės popklasikos grupės BELLA MUSI-
CA koncertas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
M. Marijai  bažnyčios šventoriuje.
21 val. Diksilendo SWEETBAND (Kaunas) koncer-
tas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai  
bažnyčios šventoriuje.

Birželio 14 d. (šeštadienis)

8 – 17  val. Respublikinė tautodailės ir amatų mugė  
NEKRUTĖSI – NETURĖSI Rotušės aikštėje.
10 val. Kretingos miesto įkūrėjo Jono Karolio Chod-
kevičiaus atminimo pagerbimo iškilmės prie J. K. 
Chodkevičiaus paminklo.
10.30 – 13 val. Jaunimo orientacinės varžybos Kre-

tingoje (startas – prie J. K. Chodkevičiaus pamin-
klo).
9 –13 val. Šauniausių Kretingos rajono, Nidos kultū-
ros ir informacijos centro AGILA liaudiškų kapelų 
bei retro ir kaimiškos muzikos ansamblio GRAMO-
FONAS koncertas Rotušės aikštėje.
12.30 val. Šv. Mišios tremties aukoms atminti Kre-
tingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažny-
čioje. 
13.40 val. Renginys, skirtas Gedulo ir vilties die-
nai, prie paminklo lietuvių tautos kančioms atminti 
(Kretingos senosios kapinės).
14 –17 val. Šv. Antano mugė Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios šventoriuje.
14 val. Žaidimų parkas BORUŽIŲ PIEVA prie Kre-
tingos kultūros centro.
15 val. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakul-
teto IV kurso studentų darbų parodos RAŠTO ME-
NAS atidarymas Kretingos kultūros centre.
16 val. KURŠIŲ AINIŲ instrumentinės grupės pro-
grama Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Merge-
lei Marijai  bažnyčios šventoriuje.
17 val. Šventinis koncertas  ANT PAUKŠČIO SPAR-
NŲ GIESMĘ NEŠU prie Lurdo (dalyvauja rajono 
mokyklų ir suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvai).
17 val. Malda už Kretingos rajono verslininkus ir 
žemdirbius koplyčioje, bažnyčios šventoriuje.
18 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E.  vyskupas Kęstutis 
Kėvalas) Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. 
Marijai bažnyčioje. 
19 val. Vidinio gydymo malda užtariant šv. Antanui 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčioje. 
19 val. Vokalinės grupės EL FUEGO koncertas 
miesto estradoje.
20 val. Lietuvos kamerinio orkestro ir solistės Irenos 
Zelenkauskaitės koncertas miesto estradoje.
20 val. Evangelizacinis vakaras ir J. E. vyskupo Kęs-
tučio Kėvalo konferencija „Kad jūsų džiaugsmui 
nieko netrūktų“ Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai  bažnyčios šventoriuje.
21 val. Indrės Dirgėlaitės ir grupės koncertas bažny-
čios šventoriuje.
21.30 val. Iškilminga Kretingos miesto šventės cere-
monija miesto estradoje.
22 val. BOŽOLĖ choro koncertas miesto estradoje.
23 val. Jeronimo Miliaus ir Povilo Meškėlos koncer-
tas miesto estradoje.
24 val. Muzikinis fejerverkas.

Birželio 15 d. (sekmadienis)
 8 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai bažnyčioje.
10.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas Kretin-
gos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčio-
je.
11.45 val. Programa vaikams bažnyčios šventoriuje.
12.30 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiški-
mo Švč. M. Marijai bažnyčioje. 
14.30 val. Poezijos popietė (B. Brazdžionio, J. Mar-
cinkevičiaus poeziją bei Šventojo Rašto ištraukas 
skaito Aldona Kumpytė - Janušonienė, muzikuoja 
Edita Vytaitė - Narmontienė) vidiniame Vienuolyno 
kiemelyje
16 val. Arūno ir Linos Raudonių muzikinis liudiji-
mas vidiniame Vienuolyno kiemelyje.
17 val. Malda už Kretingos rajono šeimas ir jaunimą 
koplyčioje, bažnyčios šventoriuje.
18 val. Užbaigiama MALDOS UŽ KRETINGOS 
MIESTĄ SAVAITĖ koplyčioje, bažnyčios šventoriu-
je.
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1717 vvvalal.. MMM M lalalaldadadada uu u už ž ž KrKretetiningogos s s rarajojojonononoono s s s savavavavavivivivivivalallalalala dydydyddydyddyddybėbėbėbb s s popooo---
lillilitit kukus s irir d ddddararrarbububuotototojojjususus kk opoplylyyčičičiojojojje,ee,e,e  bb b bažažažažažžnynynynyčičičičiosososos š ššš ššveveeveventtntntnnn o-o-o-
ririuju e.e.
1818 v valal. ŠvŠv. MiMišišiosososos ( ((vavavadododododovavavav ujujujujjjaa a J.J.J.J.J. E E EEE.. . vyvyvyvyskskskkupupupupasasass L L inininnasasasas 
VoVododopjpjananovovasas O OFMMMFM) ))) KrKrKrK etetetininininingogoos sss ViViViViešešešešpapapapaatitititieseses A AA AApprprpreieieieieiškškškkš i-i-i-
momo Š Švčvč. . M.M. M Mararrijijijjaiaiaiai b bbbažažažnynynynyn čičičičiojojojojoje.e.ee.e. 

pjp ggggg

1919 v valal. . ViViiididididinninniooo oo gygygygydydydydymomommo m mmalalaldadadada uuu u užtžtžtžtžtaarararariaiaiaiantntnt ššššv.v  AAntntanannnuiiui 
KrKretetininggooooss ss ViVViViV ešešešešpapapapatitititieseseses A A Aprprprreieieeiškškškkimimmmmmmo o o o ŠvŠvŠŠvŠ č.č.čč. MM MM. . MaMaMaMaM riririjai i

gygyg yyyy

bababbb žnnyčyččioioioojejejee.. 
111919.3.3. 0 0 vavaalll.l  PPP Pararaararodoodo osososs LL L LIAIAIAIAUUDUDUDIEIEIEES S SS PAPAPAAMAAALDLDLDLDDUMUMUMUMU AASASASA  ŠŠŠŠV.V.V. 
ANANANTATAATANUNUNUUN I II atatatattididididararara ymymymymmasasas K KKKrerer tititingngngngoss VVVVieieieiešpšpšpšpatatatatieieieies ss ss ApApApApA rereereišišišiš--
kikik momoom  ŠŠ Švčvčv . M.MM.M. MMM MMarararararijijijijijaiaiaai b b bbbažažažžžnynynynyčičičič ososo  ggalallllerererere ijijijijojjjjoje.e.e.e.

yyy gg pp

20200 v vvaala . F FFolololklklklororo ininininioioiooio aa aaansnsnsnsamammamambblbblb ioioo K KiTTTEPEPEP p ppprorororogrgrgrgrg amamamama aa iriririrr 
susuneneštštinninėsėsės v v vaiaiaišėšės s ss KrKrKrKrKreteetetininingogogog s ss VViViViešeššpapap titieses AAAAprprprpreieieieiškškškškkimimimimi ooooo o 
ŠvŠvčč. MMM. MaMaMaririjajaj i i  b bažažžžžnynynynyn čičičiososos š šš švevevv ntntnn ororiuiujejeje.

g ppp

BBiirržžeeeelllliiiioooo 1111333 dddd.. ŠŠŠŠVVVV.. AAAANNNNNTTTAANNOO  AATTTLLLAAAAAIIIIIDDDDŲŲŲŲŲ 
DDDIIIEENNNAAAAAA  ((((ppppeeennnnkkkktttttaaaaddddiieeennniss))

171177 v vvvalalaa . BaBaB rdrdų ų mumumuuuziziziizikokokkkos s vavavakakakararass s BABABBABALTLTLTLLTASASASS P PPPAUAUUAUUKŠKŠKŠKŠK TITITITIISSS S S
pprprp ieie K KKrereretitingngngnggosososo  k kulultūtūroros s cececentntntntrorooro ( ( ((prprpp ieiee VVVaaiiaiiiddidididilolololos ss skskskulullp-p-p
ttūūrororos)s)s)).
1717 valal. MMaMaldldaa a užužužu  KK Kreretitingnggggososososos rr r rajajajajonononono oo o lilililil gogogogonininnn usus,, slslauaugygy--
totojujus s irr m mededicicininosos d ddararbubuotototojojojususus k kk kkopopopopoplylylylylylyčičičičič ojojojoje,e,e,e  bb b b bažažažažažnynynynyn čiččiosos 
ššventoririujuje.
18 val. ŠvŠv. Mišios iirr lelelelilijųjųųjų šššššvevevev ntntntnttinininininimimimii asaasas (( (vavaaadoddod vauja a bbr. 

j

AsAsAstitit jujuss KuKungys OFMFMM)) )) KrKrKrKKretetininingogog s s ViVieešpapatitieses A Aprpreieiš-š
kik mo ŠŠvčvč. M.M. MMarariji aiai bažažžnyn čičioje.e. 

j gy ggg

1919 v vvaalala .. V VVidididinini ioio g gydydymymo mamaldlda a užužtatariianant švš . AnAntatanunuui 
KrKrKrreteteetininini gogogos ss ViViViV ešešeššpapapapap titiesese  A Aprprp eiškškimimo o ŠvŠ č.č  MMM.. MaMarir jajai i 

ggyy y

bababbažnžnžnyčyčyčyčy ioioiojejejej . . 
20202002  vvv valaalalalall. VVVVVokokokkkokoko alalalalininnnnninėsėsėsėė  p ppppp popopopopklklkkllasasasassasasikikkkiikkosososooos gggggrururuupėpėpėpėpės sss BEBEBEBBEBB LLLLLLLLLAA A MUMUMUMUMUSISISISI---
CACACCACACACA kkkkk kkonononononnceceecertrtrtrtasasas KK Krereerettitititt ngngnngngngngososososososs VVVV V ieieiešpšpšpšppatatatatatieieieieiessss ApApApApA rerrreeišišišškikikikimomomomo Š  ŠŠvčvččččč. .

pp pp gg pppp

MM.M.M. M MMarararrrijijijijijaiaiaiaia   bababažnžnžnnnyyyčyčy ioiooss s švšvvšvšvennenenttototo iririr ujujujujjujeee.ee.e
2111 v valala .. DDikkikkkksisisisissillelellelendndndo o SWSWSWEEEETBANAND D D (KK(Kauuaunnanas)s) k kkkkkonono cer-
tataasss KrKrKrK eteteetinngogggooos sss VViV ešpaatit ess AA AAAprprppp eieiškš immo o ŠvŠvč. M. Marijai  
bažnnyčyčyčiiioi s s švšvenenttoriujje.e.

Biržellio 11144 dd. (ššeeššttaadddiiieeeniiss))

8 – 17  val. Respspubublilikikinėnė  tauautottodadaailililėsėsė  ir r amamamatatų ų mumum gėgė  
NEKRUTTTTĖSI – – NENETUTURĖRĖSISI R Rotušėss a aikikikkštštšttėjėėje.e

pp ų

10111  val. Kretinnngogogg ss mimiesestoto į įkūk rėjo Jono KaK rolio Chod--
kkekkkeekk vivviviivviičiččičč auaus atatatatata mimimm ninimoo p pagagererbibimom  iškkilmės prie J. K.K  
ChChChCCChChCChododododododododkekekekekkkevviviviviviviv ččičiiaauauus pamimiinknklolo..
1010101000.30 0 – – 11313131313131 v vv valaallalalalal... J JJJJJJaaauauauauauaua nninininininimomomoooo oo o oririenentataciciinėnėnėėnėės sssss vavavavavavavaržržržžržybybybybybbybybosososososoos KKKKrerere---

tingoje (startas – prie J. K. CChC odkevičiaus pamin-
klo).
99 9 –13 val. Šauniausių Kretinngogogggg s rajono, Nidos kultū-
rros ir informacijos centro AAAAGILA liaudiškų kapelų 
bei retro ir kaimiškos muzikkkkkoooso  ansamblio GRAMO-
FONAS koncertas Rotušės aiaiaa kštėje.
12.30 val. Šv. Mišios tremttieieiieieiies aua koms atminti Kre-

j

tingos Viešpaties Apreiškimommmmomm  Š včv . M. Marijai bažny-
čioje. 
13.40 val. Renginys, skirrrrtatatatatat ssss GGeGeGG dulo ir vilties die-
nai, prie paminklo lietuuviviiiiųųų ų tatttaauutututu oosoo  kančioms atminti 
(Kretingos senosios kapipiiinėnėnėnės)s)s)s)ss)s)..
14 –17 val. Šv. Antanoooo m mmm mugugu ė ė KKrKrKKK etingos Viešpaties 

pp

Apreiškimo Švč. M. MMMMMararararijijiji aaaiai bbb bažažažažnynnynynyynyčičiččiososo  šventoriuje.
gg g p

14 val. Žaidimų parkaass BORORORO UŽUŽIŲŲ P PIEVA prie Kre-
j yy jj

tingos kultūros centro..
15 val. Vilniaus dailėss akaadadadadeeeme ijjososo  Klaipėdos fakul-
teto IV kurso studentųųų daarrrrbbųųųbų pararodoo os RAŠTO ME-

jj p

NAS atidarymas Kretiinngngoossss kkkkultūūroror s centre.
16 val. KURŠIŲ AINNIŲIŲIŲŲŲIŲ ii inssn trtrtrtrummenentitinės grupės pro-

y g

grggg ama KrKretetetinininingogogogogg sss s ViViViVieššešešešppappap ties Aprpreeiškkimi o Švč. Merge-
Ų ŲŲŲ g p pg

lleleiii MMMaririjajaii  b bažažnynyyččiiooss š ššvevv ntorro iui jee.
17 val. Šventtinnisis k konceertrrtasss  AAANAA TT PAPAUKU ŠČIO SPAR-

j y jj

NŲ GIESMĘ NEEŠUŠU ppppprirrrrr e ee LLLuLuL rdrdo o (ddalyvauja rajono 
mokyklų ir ssuauauaugugugussiųiųųųųjųjųjųųjųjj  mmmmmmmėėgėėgėgėgėjėjė ų ųųų memenono kkolo ektyvai).
171717177 vv v valalalal. . . MaMMaMaMaMalldldldldldda a užužužž K KKKKKrerereretititititingngnnngososs rrajaajajajjononononno oooo vveveveerrsrsrsrslilillininin nknkusus iir r
žežžežežžemdddmdmdm iriririrbibbbibibibibibiussuu kkkk k kkopppppplylylylyllylyyčičiič ojojojo e,e,e,e, b bb bažažaža nynynyyččičiiososososs š š š švevevveeeeentntntntntororooriuiuiuiujjejeje..
1818818118 vvv valallal.. Š Š ŠŠvv.v. M M MMišišišišioioiooioos ss (v(vadaddovovvovauauaua jajajaa J J JJ J.. E.E.E.EE   vyvyvyvyvyyyskskskskks upupuu aas KKKKKęsęsęstutuutititis ss

ppp yyyy j yyyy j

KėKėKėKėvavavvavalalalalas)s)s)s) K K K Krereretitititingngngngos VVVieiešpšpšppatatatieeiei s s ss ApApApApprererereišišiišiškikikikimomomom   ŠŠŠŠŠvčvčvčč. . . M.M.M.MM. 
j yyy p ęęę

MaMaMaMaririririjajajajaj i ii babababažnžnžnžnnyčyčyčyčiioiooi jejejj . .
19999 v v valalalal. . . ViViViVV didididididid ninininn o oo gygygygydydyddydymomomo mmmmalalalaldadadada  uuužtžttžtaraaaa iaiaaantntnt š šššv.vvv AAAAAAnnnttntttanaa ui 
KrKrKrKretetetetininingogogogog ss ss ViViViViešešešešpapapapatitititieseeses AA Aprprrprp eieieieiiškškškškš imimiimo o o vŠvŠŠvč.č.čč.č  MM MMM. MaMMaMaMMMMMarijajai i

gyggygy yy

babababažnžnžnžnyčyččyčyčioioioiojejejeje.. 
191119 vvvvvalalalala .. VoVoVoVoV kakakakaalillililinėnėnėnėss s s grgrgrgrg upupupėsės EEEE ELLLL L FUFUFFUFUFUEEGEGEGGO OO O O kkokokokoncncncnceerere tatas 
mimimimiesseseesestotooo ee eeststststrararararadodododod jejejee..
2020202  v vvallal. L Lieieeetututut vovovoos s kakakakammem riininininio ooo ororro kekekekestroroo iiirr r sooolilililiiststststėsėsėsė  IIIrerer nos 
ZeZeZeZelelelelenknknkn auauauuskskskskaiaaitėtės ss s kokokokkok ncncn ererrre tatatat s s ss mimimimmim esesesestotototto e eeestststrararradoddod jejej .
20202020 vv valall.. EEEEEEvavavangnngnggelelle izizizacininiisis vakkakarararraasaas i ir r JJJ.JJ  E. vyyskskuupo o KęKęs-s-
tutututuččičičio o o o KėKėKėKėKėėėvvavavavaalolololo kkk kononononfefefefef rerencncciji a „KKKadad jjūūsūsų ųų ų džddždžiaiaugugsmsmuii 
nininininin ekekekkeko o o o nenennen trtrūkktųtųųų“ “ “ “ KKrKrKrK eetini goos s ViVi šešpaatitiesesese  AAprpreieiškškimimo 
ŠvŠvŠvčččč. MM MM.. . MaMMaMaaririirijajaajj i i  b bbbažažnynyčičios šveentn orriiujeje.

ųųųų g p

212121212  v v vvalalaal.... I IIIndnddndrėėrės s DiDiDirgrgrgėlėlaiaitėtės s irir g gruuppės s koncncerertatas s bažnž y-
čiičičiososososo  š š šveveveveventntntorooriuuiuujejjeeje..
2121221.33.3300 0 0 vavavav l.ll I Iškškkilililmimim ngnga Kretetiningogoss mimiesestoto š šveventntėsės ccereree-
mommmoninijaja m mieststo o esestrtradadoje.
2222 vval.. BBOŽOŽOLOLĖ Ė chchorro o kokoncncerertatas s mimiesestotot  e eeststraradodojej .

j

2323 v vala . JeJeroroninimomo MMililiaiausus i r PoPoviviv lolo M Mešeškėkėloos kokoncncerr-
tatas s mmiesestotoo e eeststraraaadodojeje..
2424 val. MMuzuzikikikinini isis f fejejjererveverkrkasas..

BBBiiirržžeelliiiooo 11111555 ddddd. (sekkmmaaadddiieenniiss))
 8 valal.. ŠvŠv. . MiMišišiiiosososos KKKKKreretiingngosos V Vieiešpšpatatieieiess ApAprereišiškikimomom  
ŠvŠ č. M M. MaMarijai i bažnž yčioje.

gg

1010.330 0 vavaal.l  ŠŠvv. MMišišioioss irir d duouononoss švšvene tinimas s KrKretin-
j y j

gogos s ViViešešpapatiieses A Aprpreieiškškimimoo ŠvŠvč.č. M M. Marijai bažnžnž yčio-
jejeee..
1111.4.4.4. 55 5 vavavavavall.l.l.. P P PProroror grgrgrgrgramamamamamaa a a a vavaikikamamss babaažnžnž yčyčioioss švšvš enentotoririr uuje.
1211212112.3.3.330 000 vavavaaval.l.l.l ŠvŠvŠvŠvŠŠ . . MiMiMiMišišišišiosossos K KK KKrereretititiingngngn ososos VVVVVieieššpšpšpšpšpšpatatatatatieies Apppreeereišiišiiškiiki-

ggg y j

momomomoo Š Š Š Švčvčvčvčč. M.M.M.M. M MM Marararaarararijiijjjaiaiaii bb bbb bažažažažaža nynynynynyčičičiččč ojojojojo e.e.ee.e  
gggg

14144441 333.3.3300 0 vavavavalll.l. PP P PPPoeoeoeoeooezziizizz jojos popopopopp pipipp etetėė ė (B(B(BB(BB. . BrBBrBrBrBrBrBrazazazazazazazdždždždždždždžioiioioiioioninnnio,o,o, J J J. MaMMM r-
ciciinknknkevvvičičičiaiiauss p pppooeoeo zizizizzijąjąjjąją b b bbeieieie Š ŠŠŠŠ ŠŠveveveventnntnntn ooojojojo o RaRaRaR šštšto o išišištrtrrtrtrtrtrauaukkakaaas 

j pp p

skaito Aldona KuK mpytė -- JaJanunušošoonienė,ė  mmmmmuuzuuzuzuzu ikikkuou ja 
Edita Vytaitė - Narmontienė) vvidididdddinininniniiaiai mem  Vieennnunuoloolyyno 
kiemelyje
116 val. Arūno ir Linos Raudooniniųų ų mummmm zikinis s liudddudijji-i-
mamas s vivididdid ninn ame ee Vienuouu lyl no kiemelyje.
17177 vv valala .. MaMaMaMaldldldda užužuž Krererer tit ngngos rajonnno šeimas ir jaunimimą 
kokokoplplplyčyčyčioioi jeje, , baažnžžžnyčios švenntooririujujujee.
1888 v vvvalalll. . UžUžUžUžbabab igigiaiaamama MMALA DOOS UŽŽ KKRETINGOSO  

j y j

MIMM ESESESSTĄTĄTTTĄTĄ SSS SSAVAVAAA AIA TĖTT  kkoplylyčioje, bbažnyčios šventoriu-
g

jejejeee.

ŠV. ANTANO ATLAIDŲ 
IR KRETINGOS MIESTO ŠVENTĖS

PROGRAMA

Paklausta, kodėl pasirinko 
tokia technika – cianotipija – pri-
statyti pirmosios moters fotogra-
fės darbus, J. Klietkutė papasa-
kojo, jog ėmusi domėtis pirmųjų 
fotografų darbais, jų gyvenimu, 
susidomėjo ir technika, kuria 
jie dirbo. „Cianotipija – pigesnė, 
priimtinesnė šiai dienai, nes ki-
tos priemonės, kurias naudojo 
P. Mongirdaitė – labai brangios. 
Dar įdomu tai, jog ši technika yra 
ilgaamžė. Fotografi jos neblunka, 
galima naudoti ir audiniuose – jie 
nenusiplauna, išlieka kuo pui-
kiausiai“, – atskleidė keletą detalių 
fotografė.

Cianotipija – viena seniau-
sių fotografi nių technikų, atrasta 
1842 m. Veikiant saulės šviesai, 
druskų reakcijų metu susidaro so-
driai mėlynos spalvos pigmentas. 
Pasak J. Klietkutės, ši technika yra 
labai kūrybiška, nes joje derinami 
fotografi jos ir tapybos elementai: 
eksponuojamas negatyvas popie-
riuje perteikiamas fotografi škai 
tiksliai, tačiau tepdamas popierių 
šviesai jautria emulsija, autorius 
būsimai nuotraukai suteikia nori-

Cianotipijos nuotraukų 
parodoje – senoji Kretinga

mą tapybišką potėpį.
Parodos autorė dėkojo Kretin-

gos muziejaus darbuotojams, mat 
ten aptikusi pirmosios fotografės 
išsaugotų stiklo negatyvų, kas 
ją labai pradžiugino, o dar buvo 
leista jais ir pasinaudoti. „Tikras 
stebuklas, jog išlikę fotografės 
darbų. Esu dėkinga muziejui, jog 
manimi pasitikėjo, nepagalvojo, 
jog pakenksiu negatyvams, dėl 
to galime džiaugtis šiais įamžin-
tais senaisiais vaizdais“, – teigė J. 
Klietkutė. 

Šioje parodoje susipina XX 
a. pradžia ir šiandiena: praėjusio 
amžiaus miestelio vaizdai cianoti-
pijos technika ir šiandien atspaus-
ti iš Kretingos muziejuje išsaugo-
tų Paulinos Mongirdaitės stiklo 
negatyvų.

Parodos autorė yra gerokai 
išanalizavusi pirmosios fotogra-
fės moters gyvenimą ir kūrybą, 
mat ji rašė apie ją knygą. „Tokia 
mįslinga, paslaptinga moteris. 
Niekas nieko apie ją nežinojo. O 
kai pradėjau domėtis, atradau ste-
buklingų dalykų. Mane susirado 
netgi jos proproprovaikaitė. Jeigu 
pavyks, kitais metais ir jūs pers-
kaitysite šią knygą“, – pažadėjo 
susirinkusiems parodos autorė J. 
Klietkutė.

kaitys
susiri
Kliet

Jolanta Kliet-
kutė gimė 1971 
m. Vilniuje. 
1993 m. persi-
kėlė gyventi į 
Kretingą. Baigė 
programavimo 

ir teologijos stu-
dijas. Fotografė mėgėja. Do-
misi kraštotyra bei fotografi jos 
istorija. Surinko ir paruošė 
spaudai medžiagą monogra-
fi jai „Pirmieji pajūrio fotografai 
Paulina Mongirdaitė, Ignas 
Stropus“.

Pak
mą tapybišką potėpį.

Parodos autorė dėkojo Kretin

Jolanta Klietkutė pristatė savo sukurtą cianotipijos nuotraukų parodą 
„Kretinga XIX a. fotografi joje“.

klklauausta, kodėll p pasirinko 
t h ik i ti ij i
kklauu tsta kk dodėlėl ppasirinko
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(Atkelta iš 7 p.)




