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švie ti mo įstai gų 
tin klo per tvar ka 

Mažėjant mokinių
skaičiui, išlieka neaiš
kuskaikuriųmiesto ir
kaimomokyklųlikimas.
Mes esameuž tai, kad
vyktųskaidriirnepoliti
zuotatinklopertvarka.Ji
negalibūtivykdoma,ne
išanalizavussituacijosir
finansiniųSavivaldybės
galimybių.Tačiaureikia
nepamiršti irmokinių
ugdymo kokybės. Ar
tikrai įmanomas koky
biškasugdymas jungti
nėseklasėse?Taiatviras
irdiskutuotinasklausi
mas.Todėlsavoprogra
mojenumatėmekasmet
tikslintišvietimoįstaigų
tinklopertvarkosplaną,
kadSavivaldybė turėtų
optimalųpradinio, pa
grindinio ir vidurinio
ugdymoprogramasįgy
vendinantįirkokybišką
ugdymą teikiantįmo
kyklųtinklą.
Palaipsniui reikėtų

at si sa ky ti rei ka la vi mo, 
kadmokiniai lankytų
tikgriežtaipagalgyve
namąją vietą nustatytą
mokyklą. Irmoksleivis,
irjotėvaituriturėtiga
limybęlaisvairinktisbet
kurią savivaldybėsmo
kyklą.Apsispręstipadė
tųvisuomenei teikiama

statistinė informacija
apiemoksleiviųbrandos
egzaminų, pasiekimų
patikrinimų rezultatus,
taip pat išorinio verti
nimo išvadas,mokyklų
edukacinėaplinka,daly
vavimasprojektuosebei
neformalusisšvietimas.

mo ky to jų ne dar bas

Mažėjant mokinių
skaičiui,mokyklosreor
ganizuojamosarbalikvi
duojamos,dėl šiųprie
žasčių augamokytojų
nedarbas.Ypačaktualus
„paslėptas“nedarbas,kai
mokytojasdirba,betdar
bokrūvisyratoksmažas,
jogatlyginimasdažnainė
nesiekiaarbavosviršija
minimalųdarboužmo
kestį. Kaip spręsti šią
problemą?Savivaldybės
taryba, reorganizuoda
makonkrečiąmokyklą,
turėtųpatvirtintiplaną
dėlkonkrečiosmokyklos
mokytojųkvalifikacijos
atnaujinimoir jųįdarbi
nimo.
Priešdvejusmetus –

2012aisiais–patvirtintas
planasyraneveiksmin
gas.Savivaldybėstinkla
lapyje nepublikuojama
(tikriausiaiirnesukurta)
mokytojųduomenųba
zė.2014aisiaisŠvietimo
ir mokslo ministerija

siūlė taikytidarbuotojų
nuomą – laikiną dar
buotojų „paskolinimą“
konkrečiamdarbuiper
konkretųlaikotarpįarba,
darbdavių susitarimu,
darbuotojąperkeltiįkitą
darbovietę.Taiteisiškai
atitiktųDarbokodekso
88., 114 straipsnius.Ne
paslaptis,kadreorgani
zuotosemokyklose liko
dirbti nemažai didelį
įdirbįirgerusdarbore
zultatuspasiekusiųmo
kytojų,tadkodėljieturi
liktinuošalyje?
„Vieninga Plungė“

mokytojųnedarboprob
lemomsspręstiyranuma
čiusi irkitaspriemones:
nesudarytumedarbosu
tarčių sudirektoriais ir
pavaduotojaisugdymui
dėl papildomo darbo,
jeigurajonearmokykloje
yratopatiesdalykomo
kytojų, neturinčiųdar
boarba turinčiųnepilną
darbokrūvį. Ieškotume
galimybių mokyklose
įsteigtimokytojųpadė
jėjų,konsultantųetatus,
sudaryti ilgesnėsdarbo
dienosmokiniųgrupes.

Ga bių vai kų 
ug dy mas

Išnagrinėję Savival
dybės strateginį planą,
gabių vaikų ugdymo

Vida Bondauskienė Renata Gudienė Jūratė Kubilienė Sigita Žilinskienė Irma Gruinienė

Mus vie ni ja mei lė Plun gei
Vi suo me ni nį rin ki mų ko mi te tą „Vie nin ga Plun gė“ su da ro ne ma žai 

švie ti mo įstai gų dar buo to jų, ku rie ne tik džiau gia si Plun gės sa vi val
dy bės vai kų ir pe da go gų pa sie ki mais, bet taip pat ma to ak tu a lių bei 
spręs ti nų pro ble mų. Šis ko mi te tas – už ko ky biš ką, vi siems vai kams 
pri ei na mą ug dy mą, už sau gią ir kū ry biš ką ap lin ką, už ak ty vų ben druo
me nių da ly va vi mą spren džiant švie ti mo klau si mus.

Gru pė je yra to kios ak ty vios ir ra jo no gy ven to jams ge rai pa žįs ta mos 
pe da go gės, kaip Vi da Bon daus kie nė, Lo li ta Do vil tie nė, Ir ma Grui nie
nė, Re na ta Gu die nė, Jū ra tė Ku bi lie nė ir Si gi ta Ži lins kie nė. Jos že miau 
spaus di na mo je pub li ka ci jo je iš dės tė sa vo min tis ir vi lia si per sa vi val
dy bių ta ry bų rin ki mus su lauk ti ra jo no gy ven to jų pa lai ky mo.

sistemojematome spra
gų. Siekiant kokybiško
ugdymo,reikiaparengti
gabiųvaikųatpažinimo
ir ugdymo programą,
numatyti priemones jai
įgyvendinti,ieškotigali
mybių įkurtigabiųmo
kinių ugdymo centrus
sumoderniomislabora
torijomis, specializuo
tomisklasėmis, kuriose
mokiniaigilintųžiniasir
įgūdžius.
Tamgalėtumepritai

kytinenaudojamas,bet
patogiai pasiekiamas
švietimo įstaigų patal
pasmiesteirkaimuose.
Kuriant tokių centrų
materialinę bazę, ska
tintumeįsitrauktiverslo
bendruomenę,švietimo
įstaigasirSavivaldybę.
Jeigubūtųporeikis,cen
traigalėtųveikti irper
vasaros atostogas. Kas
visataifinansuotų?Tuo
turėtųpasirūpintiSavi
valdybė, tėvai, verslo
atstovai, kiti rėmėjai.
Šių centrų įkūrimas iš
dalies išspręstų mo
kytojų įdarbinimo bei
permažo krūvio pro
blemas.

Dė me sys 
spe cia lių jų po rei kių 
vai kų ug dy mui 

Valstybei turėtų bū
ti svarbus kiekvienas
pilietis, nes tėvams la
biausiai rūpi jo vaikas.
Augantisžmogus–ver
tybė, stebuklas, viltis ir
Lietuvos ateitis. „Vie
ningoje Plungėje” su
sitelkusiems žmonėms
rūpikiekvienasPlungės
krašto žmogus, šeimos
beijoseaugantysvaikai.
Ir nesvarbu, jeigu jie –
kitokie.Kitokių, specia
liųjųugdymosiporeikių
vaikų, rajone yra apie

10 proc., ir jų skaičius
didėja.
Messtengsimėsgirdė

tišeimų,auginančiųspe
cialiųjųporeikiųvaikus,
problemas,sieksimejas
spręsti drauge. Skatin
sime švietimo įstaigų
bendradarbiavimą, pa
galbos (psichologinės,
specialiosios,socialinės)
prieinamumą,efektyvu
mą ir pagal galimybes
inicijuosime specialio
sios pedagoginės bei
specialiosios pagalbos
plėtrą rajone. Švietimo
sistemą artinsime prie
tokiųporeikių turinčio
vaiko.

iki mo kyk li nio 
ug dy mo įstai gų 
pro ble mos 

Ikimokyklinisirprieš
mokyklinisugdymasda
roteigiamąpoveikįvaikų
tolesneisocialineiiremo
cinei raidai.Apmaudu,
kad rajonovaldžia taip
ir neįžvelgia daugybės
problemų ikimokykli
nėse įstaigose. Didelė
problema – ugdomoji
aplinka.Daugdarželių
yra neatnaujinti, aplin
kavaikamsnepatraukli,
darželiųkiemuosetrūks
tasaugiųžaidimoaikšte
lių.Ugdymoįstaigosturi
būtisaugios,patrauklios,
skatinančios vaikų kū
rybiškumą, tačiau tam
trūkstalėšų.
Dėlįvairiųpriežasčių

ikimokyklinio ir prieš
mokykli nio amžiaus
vaikai turi kalbos rai
dos sutrikimų.Tokiems
vaikams reikalinga lo
gopedopagalba.Tačiau
ne visi tėvai iš kaimo
gali atvežti vaikus pas
logopedą įmiestą. To
dėl logopedas kaimo
darželiuosetaippatyra

būtinas.
Ikimokyklinėse įstai

gose turėtų būti ma
žesnės grupės.Neretai
pedagogui tenka dirb
ti grupėje, kurią lanko
daugiau nei 20 vaikų.
Norinttikslingaiirefek
tyviai ugdyti vaikus,
reikiakurti naujasgru
pes. Tai aktualu ne tik
miesto,betirkaimodar
želiams.Vasarosmetu
miestebūtinaituridirbti
bentvienasdarželis,kad
dirbantys tėvai turėtų
kurpaliktivaikus.
Švietimosrityjemato

meirdaugkitųspręsti
nųproblemų.Ugdymo
įstaigoms Savivaldybė
skiria tik apie 60 proc.
reikiamų aplinkos lė
šų,kuriomisapmokami
komunaliniaimokesčiai,
aptarnaujančio perso
nalo darbas. Įstaigos
nuolat skęsta skolose,
kaikurdarbuotojaipri
versti eiti nemokamų
atostogų, trūksta lėšų
būtiniausiems remonto
darbams.
Suprantame ir tėvų

nerimą dėl vaikųmai
tinimo kokybės. Todėl
Savivaldybė, sudaryda
ma sutartis sumaitini
mopaslaugasteikiančia
įmone, turi numatyti
didesnes kokybės kon
trolėsgalimybes.Būtina
toliau tobulintimoky
tojų, švietimopagalbos
specialistų kvalifikaciją
ir bendradarbiavimą,
skatinti,organizuotige
rosios patirties sklaidą
atviroje erdvėjebeikel
timokytojo profesijos
prestižą.

Daugiauinformacijos
apiekandidatus
rasiteadresu

www.vie nin gap lun ge.lt

Fo to gra fui Ig nui Stro pui – 130 me tų
Jo lan ta KLIETKUTĖ 

2015 m. sau sio 20 d. su ka ko 130 me tų, kai 
gi mė vie nas gar siau sių pa jū rio fo to gra fų Ig nas 
Stro pus. Iki šiol ži no ma I. Stro paus biog ra fi ja 
bu vo ga na skur di ir iš da lies klai din ga.

Nukelta į 10 psl.

Petras Baronas. Medalis 
Ignui Stropui.

Pagerbdama fotografo
kūrybinį palikimą, dau
gelį metų archyvuose,

muziejuose, privačiose
kolekcijose, šeimosalbu
muosekruopščiai rinkau

smulkiausias detales ir
bandžiaulipdytivientisą
asmenybės, gyvenimo,
veiklosistoriją.Truputėlį
praskleisiu laiko šydą ir
supažindinsiuskaitytojus
sudaleleto,kassukaupta
monografijoje.
Taigi,netpradžiųpra

džia – fotografogimimo

data – mums buvo ži
nomanetiksli: spaudoje
nurodomi 1884 metai.
TačiaubažnytiniaiKrikšto
metrikaiteigia,kadIgnas
Stropusgimė1885m.sau
sio20d.Plungėsvalsčiuje
(vėliau–Kretingosapskri
tis,Kartenosvalsčius),Pa
kutuvėnųkaime,Ignacoir

Jacintos Stropų šeimoje.
Pakrikštytastąpačiądie
nąvikarokun.Venckaus
Kuliųbažnyčioje.Šeimoje
augo8vaikai.Kaimoda
raktoriusnamuosevaikus
išmokėlietuviškaiskaityti
irrašyti,potoberniukams
nuomojobutąPlungėje–
leidomokytiskunigaikš
čiųOginskiųparapijinė
jemokykloje. Vėliau I.
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StropusmokėsiPalangos
progimnazijoje.
Iki šiol buvo žinoma,

kad I. Stropus 1909m.
fotografijosmokėsiPlun
gėjepasMendelįBerkovi
čių,1910m.–Kretingoje
pasAlfonsą Survilą.Ta
čiau1936m.sezoniniame
Palangos kalendoriuje
I.Stropausateljėreklama
teigia:„įsteigta1908m.“
Realu, kad čiaminima
data,kaiI.Stropusįkūrė
fotografijospaviljonąKre
tingoje, tad fotografijos
mokytis turėjo anksčiau.
Tikėtina, kad Plungėje
pasM. Berkovičiųmo
kėsi1906–1907m.,tačiau
A.SurvilaKretingojeįsi
kūrėtik1911m.,tadIgnui
tuometujaunebereikėjo
mokytis,nebent tobulin
tis, nesA. Survila foto
grafoprofesijospaslapčių
mokėsipasgarsiusRygos
fotografusvonEgertą ir
Geislerį.
1908 m. Kret ingos

miestelioRotušėsaikštės
rytinėjedalyje,Sodogat
vėjeesančiojevienuolyno
pusėje(šiuometutaiyra
pėsčiųjųtakasnuo„Lau
ros“parduotuvėsikinau
jaistatomosbibliotekos),
I.Stropusatidarėpirmąjį
Kretingoje fotopaviljoną
„Birutė“. Fotografaspa
si rin ko Kre tin gos, o ne 
Plungėsmiestelį (nors
pastarasis buvo arčiau
gimtųjų Pakutuvėnų),
nes Plungėje tuometu
jaubuvokelifotografai,o
Kretingoješiuoverslujis
užsiėmėpirmasis.
Fotoateljė buvo sko

ningaiįrengta,turėjoke
lis fonus. S. Žvirgždas
vaizdingai nupasakoja
I. Stropaus fotografijos
paviljonoKretingoje ap
linką:„buvoturtingade
koracija,kuriosšonuoseir
apačiojenupieštigrotelių,
apkaustųbeikitųgeležies
dirbinių raštą imituojan
tysornamentai,papildy
ti groteskiniais augalų,
figūrųmotyvais. Deši
niajamešonetokiupačiu
ornamentu dekoruotas
kvadratinisstulpas,įkurį
galėjopasiremtipozuoto
jas.Antgrindųpatiestas
pilkosmedžiagosgabalas,

Nukelta į 13 psl.

Atkelta iš 3 psl.

Fo to gra fui Ig nui Stro pui – 130 me tų

Albinas Kijauskas prie Igno ir Ievos Stropų kapo Kaune. 
Albino Kijausko albumas

Ignas Stropus 
Juozo Šimkaus albumas

Plungės seminarijos I-ojo kurso mergaitės. 1930 m. birželis. 
Tomo Petreikio kolekcija

Nežinoma šeima Stropaus ateljė Kretingoje.
Stanislovo Žvirgždo skaitmeninis archyvas

keletaskėdžiųraižytomis
kojelėmisbeiatramomis.“
KretingojeI.Stropusdir
bo1908–1914metais.
I.Stropausprofesiona

lumąpripažinoKretingos
grafasAleksandrasTiš
kevičius, užsakydamas
padaryti keliasgrupines
nuotraukas,kuriosegra
fasįamžintaskartusugi
minaičiaisbeiKretingos,
Darbėnų ir Grūšlaukės
dvarųūkvedžiais.Deja,
fotografo darytų Kre
tingosmiestelio vaizdų
nepavyko atrasti. Tik
riausiakraštovaizdžiobei
architektūros fotografija
susidomėjo tikgyvenda
masPalangoje.
1913m.rugsėjo3d.I.

StropusvedėIevąRupei
kaitę,sukuriasusipažino
savosesersBarborosves
tuvėse. Pirmojo pasau
liniokarometu irpo jo,
1914–1921m., fotografas
gyvenoužkuriužmonos
tėviškėje Šiemulių kai
me. Čia susilaukė trijų
vaikų–sūnausAlgirdoir
dukterųdvynukiųMildos
irGenutės.Ūkininkavo,
bettuopačiueidavoper
kaimus fotografuoda
mas. Elektros nebuvo,
tadturėjoįsirengęstamsią
kamarą: sienoje išpjovė
fotoaparatoužpakalinės
sienelės dydžio angą, į
ją įstatydavo fotoapara
tą–pasidarydavokažką
panašaus į dienos švie
sąnaudojantį didintuvą
nuotraukų spausdini
mui.
1921m. pavasarį, kai

Palanga buvo grąžinta
Lietuvai, I. Stropusper
sikėlėgyventiįpajūrį.Iš
Palangosklebono Juoza
poŠniukštosišsinuomojo
priešais bažnyčią esan
čionamo(Vytautog.75)
galą: pirmajame aukšte
įsirengė fotopaviljoną,
antrajame apsigyveno
su šeima.Ankstesniuo
se straipsniuose rašoma:
„iš klebonoAmbrozai
čio išsinuomojo...“.Deja,
Palangojenebuvoklebo
no tokiapavarde, tačiau
gyveno stalius Pranas
Ambrozaitis, iškuriopo
didžiojoPalangosgaisro
I. Stropusnuomojodalį
namo.Tad ankstesniuo

se straipsniuoseduskir
tingi faktai yra suplakti
įvieną.
Paviljone įrengė stik

linius sieną bei stogą,
vėliau – ir vitriną, ku
riuosdarė ir iš naudotų
nuplautų fotoplokštelių.
Fotopaviljoneturėjodaug
įvairiųfonų,pintąkrėslą,
prabangiąkanapą,aukštą
staliuką,kitosatributikos,
sudarančios gyvenamos
patalposiliuziją.
Kitojenamodalyjebu

voknygynas,priklausęs
ButkųJuzei,1936m.pa
stateregistruotaircukrai
nė„Birutė“,ošalia,perdu
namus– J.Mickevičiaus
knygynas. Vėliau tame
pačiamename ir I. Stro
pusįkūrėknygyną,kuria
meprekiavo knygomis,
laikraščiais, atvirukais
beirašymopriemonėmis.
Gali būti, kadButkų Ju
zė, būdamas I. Stropaus
giminaitis, turėjo įtakos
knygynoatsiradimuiprie
fotopaviljono.
VosįsikūręsPalangoje,

Ignas iš kartopriėmė ir
pirmąjįmokinį –Adol
fą Daumantą, garsaus
PlungėsOginskiųdvaro
siuvėjoAdolfoDaumanto
sūnų. Fotografas turėjo
nemažaimokinių:Mildą,
Lunę, Kavalčiuką, nuo
1924m. – FelicijąAmb
razaitytęPakutinskienę,
kurivėliaudirbojoateljė
retušuotoja,1946–1949m.
savarankiškai dirboPa
langoje,pokariometais–
Palangos artelėje.Mo
kinys PranasVaišnoras
apie1929m. įkūrėateljė
Mažeikiuose,Milašius –
Palangoje.
1930m. I. Stropus iš

vyko į Plungę, kadangi
vaikus leidomokytis į
gimnaziją. Įsikūrė savo
draugo, dvaro siuvėjo
Adolfo Daumanto, na
me,esančiamešaliapar
ko,Laisvėsalėjoje,netoli
Laisvėsstatulos.Priena
mo, taippat kaip ir Pa
langoje,pasistatėnedidelį
fotopaviljoną, įstiklintą
fotoplokštelių stiklais.
DaumantonamasPlungė
je,Laisvėsal.15,tebestovi
iršiandien,jameįsikūru
sios Adolfo Daumanto
vaikaičiųšeimos.
1931m.kovo31dieną

IgnasStropusvisądieną
fotografavoPlungėjekilu
sįgaisrą.1931m.Plungėje
netoliStropausfotoateljė
pastatytasbeiiškilmingai
atidarytasLaisvėspamin
klas, 1932m. per Plun
gę nutiesta geležinkelio
linija, statoma Plungės
geležinkeliostotis,1928–
1933m. statomanaujoji
bažnyčia ir iškilmingai
pašventinama.I.Stropus
buvo aktyvus visų šių
įvykiųįamžintojas.Gaila,
kadšiųnuotraukųirkitų
I. Stropaus užfiksuotų

Plungėsmiesto vaizdų,
pažymėtųfotografožen
klu,netekoatrasti,tačiau
išlikonemažai fotografo
portretų,darytųPlungės
ateljė.
1933m. pradžioje I.

Stropusgrįžo į Palangą,
tapožymiausiufotografu,
tarpukariureklamavusiu
pajūrį. Palangoskurorte
fotografų pamažu dau
gėjo, taimatome ir iš I.
Stropausdarbų:bendrose
pajūrioarkokiųnorsren
giniųfotografijosedažnai
matomasirfotografassu
trikoju.Daugėjantkonku
rentų, teko ieškoti būdų
patrauktiklientus:knygy
nebuvoparduodamine
tik atvirukai, nuotraukų
albumai, bet ir kance
liarinės bei fotoprekės
mėgėjams. Fotografas
dažnai trumpomis, bet
išsamiomisreklaminėmis
žinutėmis spaudoje bei
poilsiautojams skirtuose
leidiniuosepristatydavo
savoverslą,pabrėždamas
profesionalumą. Pavyz
džiui,1929m.reklamoje
rašoma: „Atlieku sulig
šiųdienų technikos rei
kalavimuvisąfotomeno
darbą,beto,einuįmišką
irįnamus,taippatpriimu
apdirbimui fotomėgėjų
nuotraukas. Pasmane
galima gauti pirkti visą
reikalingąfotomėgėjams
medžiagąirgražiųPalan
gos vaizdų.“ I. Stropus
ne vien tik fotografavo,
bet ryškino, spaudė, di
dino irmėgėjų darbus,
darėfotografijaspasams.
ŠventosiosgyventojasJo
nasVindigasprisimena,
kadkitųvietosfotografų
darytųnuotraukųpasams
nepriimdavodėlprastes
nės kokybės. Fotografas
yra įamžinęs nemažai
kultūrosbeimenoveikė
jų:AntanąSmetoną,But
kųJuzę,JonąBasanavičių,
VincąKrėvęMickevičių,
JonąJablonskį,JonąŠliū
pą,KazimierąPrapuolenį,
serąRobert Stephenson
Smyth BadenPowell‘į,
daugybęįvairiųrenginių,
miesto įvykių, švenčių.
Privačiosšeimosšventės,
Krikštynos, PirmojiKo
munija,vestuvės,laidotu
vėstaippatneapsieidavo
bešiofotografo.
I. Stropaus netenkino

tik studijinė fotografija:
fotografavopeizažus,ar
chitektūrą,įvairiusmies
teliųįvykius,vasarossto
vyklas,nedidelesįmones
ir kt. Labiausiai mėgo
dirbtilauke,pajūry.Dar
bopaviljonestudijinėsfo
tografijosnemėgo,tačiau
irčiaieškojogrožio:švie
sa, vadinamuoju „remb
rantiškuoju“apšvietimu,
siekė išgauti efektingus
šešėlius, veidomodelia
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Audra
Jolantos Klietkutės kolekcija

Fotografo žmona su vaikais Šiemuliuose.
Albino Kijausko albumas

Laidotuvės. Plungė 1930–1933 m.
Žemaicių dailės muziejus

Plungė po gaisro. 
Jolantos Klietkutės kolekcija

Steponavičių šeima. Iš kairės: Leono žmona, Leonas, mo-
tina Ona, Kazimieras, Juozas. Plungė, 1930–1933 m.

Aldutės Šeduikienės šeimos albumas

Tiltas per Babrungą. Plungė, 1932 m.
Žemaicių dailės muziejus

Fo to gra fui Ig nui Stro pui – 130 me tų
vimą,faktūras.
1938m.gegužės10d.

I. Stropusvisądieną fo
tografavodidįjįPalangos
gaisrą. Fotografas savo
degantį butą, daiktus ir
paviljoną paliko gelbėti
kaimynams, pasičiupo
fotoaparatą, plokštelių
irvisądienąfotografavo
degantį miestą. Sūnus
Algirdas išsaugojo tėvo
darytąnuotrauką:namas
sudegęs,gatvėjepogaisro
išmėtyti daiktai,matyti
apdegusios vitrinos su
užrašu „Foto laborato
rija“.
Gaisrometu sudegus

ateljė, fotografas iš savo
retušuotojos (buvusios
mokinės) Felicijos tėvo,
žinomoPalangosstaliaus,
medžiomeistro Prano
Ambrozaičio,išsinuomo
joprieRažės, J. Basana
vičiausg.Nr.8 (priešais
„Jūros“restoraną),esantį
pastatą,jameapsigyveno
su šeima, įrengė naują
paviljoną bei knygyną.
DabartaipastatasNr.10,
esantisšaliakavinės„Mo
nika“,priklausoP.Amb
razaičiopalikuonimsPa
kutinskams.
Pavykoišskirtiketurio

lika I.Stropausnuotrau
kųženklinimovariantų.
Liepojoje I. Pokornago
litografijoje fotografas
užsakė 6x9 ir 10x16 cm
dydžiofirmines fotogra
fijųkorteles, kuriųaver
sedešinėjepusėje aukso
spalvaįspaustasįmantriai
išraitytasužrašas„I.Stro
pausKretingá“, reverse
tamsiaimėlyna spalva
pavaizduotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio
Kęstučio antrosios žmo
nos, Lietuvos valdovo
Vytautomotinos Biru
tėsportretas bei rusų ir
lietuvių kalbomis rašo
ma: „Перваялитовская /
х у д о ж е с т в е н н а я
фотографія/„Бирута“/
И•Стропуса/Кретингенъ
Ковенск. губ. / Садовая
ул. // Pirma lietuviška
dailos fotografija / „Bi
rute“ / J•Stropaus / Kre
tinga◦◦◦Kauno guber. /
Sodno ulice. //Негативъ
хранится.“;apačioje,deši
nėje–spaustuvėspavadini
mas: „Лит. І.Покорнаго
Либава“. Ši fotografinė
kortelėpadedaišsiaiškinti
painiavą, kilusiądėl fo
tografoįmantriairašomų
inicialų:kartaisraidę„I“
(Ignas) jis rašė kaip „J“,
tadspaudojebuvopasiro
dęžinučiųapiedarvieną
fotografą – Jurgį Stropų.
Taiklaida:Palangojefoto
grafas,pavardeStropus,
buvo tikvienas. Ši foto
grafinėkortelėaiškiaipa
rodo,kad„И•Стропус“
yra taspats „J•Stropus“
–abiraidės,tiek„И“,tiek
„J“yravienoje topaties

fotografokortelėje.
Apytiksliainuo1926m.

nuotraukų apatiniame
dešiniajamekampeįspau
džiamas0,9x2cmreljefi
nis stačiakampis įspau
das,kuriodešinėspusės
viršuje nurodyta vieto
vė–„PALANGA“, įstri
žai iš viršutinio kairiojo
kampoįdešinįjį–užrašas
„MENO – FOTOGR.“.
Kairėje pusėje, apačio
je,– fotografopavardė–
„STROPUS“.Šisspaudas
tapo pagrindiniu, nes
juobuvo žymimi ir visi
atvirukai (spausti kaip
nuotraukos–kontaktiniu
būdu,taipvadinami„real
foto“).
1933 m. Šiauliuose,

„Putpelės“ draugijos
surengtoje kilnojamoje
parodoje, I. Stropusda
lyvavo net su 42 darbų
vientisiausiai ir kruopš
čiai atrinkta peizažinių
fotografijų kolekcija. Iš
parodos nuotraukų pa
vadinimųgalimaspręsti,
kad I. Stropus aktyviai
fotografavoKlaipėdoje,
Nidoje, Plungėje.Gaila,
kadšiųnuotraukųatrasti
nepavyko.
1924–1939m.I.Stropus

išleidoapie9Palangosat
virukųrinkiniusbeivieną
Plungės vaizdų rinkinį.
Plungėsatvirukųreverse
įrašyta: „Atelier J. Stro
pus&A. Surwillo,Kre
tyngoj“.Taigi,kažkuriuo
metuI.StropusirAlfonsas
Survilaturėjobendrąatel
jė,kartu leidoatvirukus.
Galbūtšieatvirukaibuvo
išleistiI.Stropuigyvenant
Plungėje1930–1933m.,ka
dangiirA.SurvilaKretin
gojedirbotaippatpanašiu
laikotarpiu–1922–1938m.
Atvirukus pardavinėjo
savopatiesknygyne,mies
telioknygynuose,spaudos
kioske,fotografovaikaiuž
darbiaudavoatvirlaiškiais
prekiaudamimieste.
Daug I. Stropausdar

bų panaudota 1922m.
PetroRuseckoišleistuose
atvirukų albumėliuose
„Lietuva“.Atvirukus su
užfiksuotais Palangos
vaizdais 1927m. leido
Palangoje, kaimynystėje

įsikūręs J.Mickevičiaus
knygynas.1929m.I.Stro
paus įamžintiapšalusios
jūrosledynųvaizdaiįėjo
į leidėjo Jokūbo Skrins
kos „1929m. Lietuvos
didžiųjųšalčiųvaizdųal
bumą“,išleistąPrienuose.
Fotografopavardėniekur
neminima,tačiauvaizdai
lengvaiidentifikuojamiiš
paties Igno leistųdarbų.
Daugybė jo nuotraukų
atspausta reklaminiuose
kurorto leidinukuose,
nuotraukas fotografas
publikavoir tuometinėje
Palangosbei respubliki
nėje spaudoje, albumuo
se:1930m.„Pamatykime
Lietuvą“, „ĮLietuvąVy
tautoDidžiojometais“,
1931m.„D.L.K.Vytauto
jubiliejinių1930m.albu
mas“, 1933m. „Vytauto
Didžiojomirties500metų
sukaktuvėmspaminėtial
bumas“irkituose.
1940ųjųmetų sovietų

okupacija,1941ųjųtrėmi
mai, vokiečiųokupacija,
neramūspokariometai–
poilsiautojųPalangojebe
veiknebeliko,tadirIgnas
Stropus su šeimapaliko
pajūriokurortą.Spaudoje
teigiama,kad1945m. Ig
nassužmona išvyko į jo
gimtuosiusPakutuvėnus,
tačiausūnusAlgirdaspa
sakojo,kadtėvai išvyko į
motinostėviškę,Šiemulių
kaimą,norsdažnailankė
si irPakutuvėnuose,kur
gyvenojobroliaisušeimo
mis.Palangojepalikovisus
archyvus,kurietenirpra
žuvo.Kaimedaršiektiek
fotografavo: aplinkinių
kaimųgyventojaiateidavo
fotografuotisįnamus.
1956m.sužmonaapsi

gyvenopassūnųKaune,
Panemunėje. Ignas Stro
pusmirė1959m.rugpjū
čio13d.būdamas74me

tų.PalaidotasPanemunės
kapinėse.
IgnasStropusaktyviai

dalyvavo visuomenės
gyvenime: fotografavo
renginius,stovyklas,iškil
mes...Neapsiribojoviena
vieta: topaties laikotar
pionuotraukų randama
Kretingoje, Palangoje,
Plungėje,Pakutuvėnuose,
Kuliuose, Šiemuliuose.
Jo fotografinį palikimą
galima dėlioti kaip pa
jūrio istorijosmozaiką.
Tikriausiainėragatvelės,
tuometinio renginio ar
garbaus svečio,kurių jis
nebūtųnufotografavęs.I.
Stropaus leisti atvirukai
keliavoįtolimiausiasšalis
reklamuodamiLietuvos
pajūrį.
Palangos bibliotekoje

ikivasariopirmosios sa
vaitėspabaigosparodoje
„Šventosiosžemėsatmin
ties ženklai“ bus ekspo
nuojamas Petro Barono
sukurtas fotografo Igno
Stropausmedalis.
Šiuometu baigiama

monografijaapiepirmuo
sius pajūrio fotografus
– IgnąStropų irPauliną
Mongirdaitę. Kadmo
nografija išvystųpasau
lį, spaustuvės darbams
apmokėti reikia surinkti
dar 7820 Eur. Jei nori
te prisidėti prie pajūrio
kraštopaveldo išsaugo
jimo –mielai priimsime
jūsųaukas:
Viešojiįstaiga„Šv.

Antanodienoscentras“,
įm.k.164249830.
Sąsk.Nr.

LT934010041800012285
DNBbanke.
Bankokodas40100.

SWIFTkodas:AGBLLT
2X,
skiltyje„Mokėjimo

paskirtis“įrašyti„Kny
gai“.

Kunigaikščio siuvėjas 
Adolfas Daumantas. 
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Plungės gaisras
Jolantos Klietkutės kolekcija

Plungė 
Juozo Šimkaus albumas




