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Pagerbė žinomus kretingiški
Laima STONKUVIENĖ

Į Kretingos kultūros centrą trečiadienį rinkosi žinomi rajono politikai, vers-
lininkai, valstybės tarnautojai, medikai, menininkai, kitų sričių atstovai bei 
buvę jų mokytojai. Jiems susitikti padėjo Kretingos rajono iniciatyvių pedago-
gų klubas „Idėja“, parengęs projektą „Didžiuojuosi, kad čia gyvenu“.  

Sveikindama popietės daly-
vius, klubo prezidentė Birutė 
Tinginienė sakė, jog pagrindi-
nis projekto tikslas yra puose-
lėti gimtinės istoriją, kultūrinį 
paveldą, propaguoti lankytinas 
rajono vietas, domėtis nūdie-
ną gražiais darbais įprasmi-
nančiais kraštiečiais, suburti 
draugėn ne tik šviesuolius, bet 
ir juos išugdžiusius pedagogus. 
Tarsi į didelę klasę  pakvies-
ti kretingiškiai, kurie žinomi 
savo idėjomis, sumanymais, 
teikiama parama, nuopelnais, 
ir, svarbiausia, baigę mokyklą 
savo gimtajame rajone niekur 
iš jo neišvažiavo.

„Matant visus, be jaudulio 
sunku kalbėti. Ši salė tikrai dar 
nėra mačiusi tiek iškilių žmo-
nių. Daugelio pavardės skamba 
ne tik rajone, Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Ne vienam žmogui 
gyvenimas prabėga darant klai-
das, nežinant, ką veikti. Jūs visi 
žinojote, ko norite, ko siekiate, 
ir visos Jūsų dienos buvo pras-
mingos. Rengdami šį susitikimą 
siekėme suteikti galimybę mo-
kiniams po daug metų padėko-
ti savo mokytojams, o šiems – 
prisiminti buvusius mokinius“, 
– kalbėjo B. Tinginienė.

Uždegus simbolines žvakes, 
kad šviesa pasklistų kiekvieno 
mintyse ir širdyse, pirmiau-
sia padėkota šventės rėmė-

jams: Jolandai ir Algimantui 
Šoblinskams, Jūratei ir Pranui 
Varkojams, Vilijai ir Vladui 
Baltuoniams, Kaziui Stončiui, 
Irmantui Norkui, Juozui Maks-
vyčiui, Gintautui Igariui, Živilei 
Mikaitei, Danutei Pociuvienei, 
Ingridai Stonkuvienei, Jolitai 
Vaickienei.       

„Vieni prisimena savo mo-
kyklinius laikus, kai mokytojo 
žodis buvo neginčijamas ir pa-
skutinis, kiti – kaip kelis kilo-
metrus žingsniuodavo iki mo-
kyklos, treti – savo santykius su 
mokytojais. O ką prisimenate 

Jūs? Tad pradėkime pamoką: 
mokinys pristatys mokytoją, o 
šis pasakys, koks tai buvo mo-
kinys, kuo jis išsiskyrė iš kitų“, – 
pakvietė renginio vedėja Indrė 
Ivoncienė. Žinoma Kretingos 
choreografė Živilė Adomaitienė  
gėlės žiedą ir padėkos žodžius 
skyrė Kajui Garškai, režisierė 
Auksė Antulienė – Vandai Sta-
nionienei, Renata Armalienė – 
Loretai Bernienei, verslininkas 
Antanas Armalis – Genovaitei 
Markuvienei, Kalniškių kala-
kutų fermos savininkas Vladas 
Baltuonis – Janinai Jasinskie-
nei, savivaldybės Administra-
cijos direktorius Virginijus Do-
markas – Algirdui Slušniui, 
vienas žymiausių Kretingos 
miesto architektų Edmundas 
Giedrimas – Bronei Pažūsie-
nei, žvakių įmonės „Geralda“ 
įkūrėjas ir vadovas Gintautas 
Igaris – Kunigundai Litvinie-
nei, urėdo pavaduotojas Sigitas 
Kupšys – Eugenijai Milkienei, 
kalbininkė Jūratė Laučiūtė – 
Birutei Paulauskaitei, renginių 
organizatorė Birutė Laučienė 
– Marytei Stankuvienei, versli-
ninkas Juozas Maksvytis – Jus-
tinai Vaičikauskienei, rajono 
meras Juozas Mažeika – Virgi-
nijai Timošenkienei, J. Pabrė-
žos universitetinės gimnazijos 
direktorė Biruta Mikienė – Ire-

nai Zapalienei, gydytoja Irena 
Narmontaitė – Kajui Garškai, 
„Kretingos maisto“ generalinis 
direktorius Irmantas Norkus – 
Viktorui Raguckui, pedagogas 
Darius Petreikis – Reginai Nor-
vaišienei, verslininkė Danutė 
Pociuvienė – sūnaus auklėtojai 
Rasai Kašinskienei, žurnalis-
tė Audronė Puišienė – Regi-
nai Raguckienei, verslininkas 
Egidijus Putkalis – Remigijai 
Žiubrienei, tautodailininkas 
Raimundas Puškorius – Zitai 
Paulienei, verslininkė Ingrida 
Stonkuvienė – Jadvygai Anužy-
tei, „Vienkiemio“ savininkas Al-
gimantas Šoblinskas – Reginai 
Garškienei, kirpyklos „Dalia“ 
savininkė Dalia Uselienė – El-
vyrai Jurkienei,  verslininkai Jū-
ratė ir Pranas Varkojai – Jovitai 
Japertienei ir Jadvygai Misevi-
čienei, kompozitorius Aloyzas 
Žilys – Valentinai Bončkienei.                     

Savo mokinių Rimvydo, 

Audriaus ir Giedriaus Beniu-
šių, nors jų pačių buvo kviesti, 
nesulaukė Verutė Keblienė ir 
Martynas Mika. Buvę mokiniai 
ir jų pedagogai mintimis grįžo 
ir į praeitį, prisiminė patirtus 
nuotykius.

Visi buvo apdovanoti salan-
tiškio Alioyzo Pociaus drožtais 
šaukštais – bendrumo, vieny-
bės, gerų darbų dalijimo žen-
klu.   

Po nuotraukos atminimui, 

Savo mokytojus prisiminė ir garsus bėgikas Petras Silkinas, artojų arto-
jas Kazys Genčius, tautodailininkas Adolfas Viluckis. Jiems, kaip ir ki-
tiems šventės dalyviams, įteikti salantiškio Alioyzo Pociaus drožti šaukš-
tai – bendrumo, vienybės ir gerų darbų dalijimo ženklas. 

Renginio sumanytoja, Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubo „Idė-
ja“ prezidentė Birutė Tinginienė padėką įteikia vieniems iš rėmėjų Jūratei 
ir Pranui Varkojams.

Simbolines žvakes, kad šviesa pasklistų kiekvieno širdyje ir mintyse, už-
degė (iš dešinės) šventės vedėja, mokytoja Indrė Ivoncienė, medžio drožė-
jas Adolfas Viluckis, Kretingos pedagogų švietimo centro direktorė Adelė 
Mazeliauskienė, Kretingos rajono iniciatyvių pedagogų klubo „Idėja“ 
prezidentė Birutė Tinginienė ir  buvusi mokytoja Eugenija Milkienė.

Savivaldybės Administracijos direktorius Virginijus Domarkas savo mo-
kytojui Algirdui Slušniui dėkojo ir už puikų humoro jausmą. Pedagogas 
buvusį mokinį apibūdino eilėmis.

 Mokytojai su savo mokiniais buvo susodinti „kaip dienyne“ – abėcėlės 
tvarka.

Kalbos netrūko Edmundui Giedrimui ir jo mokytojai Bronei Pažūsienei.

Šventės dalyvių laukė vaišės ir spe-
cialiai tai progai iškeptas tortas.

„Kretingos maisto“ generalinis direk
žodžius skyrė mokytojui Viktorui Rag
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ius ir jų buvusius pedagogus

pasivaišinus ir numalšinus 
troškulį, o vaišes ruošė Kre-
tingos technologijos ir verslo 
mokyklos mokytojos Rita An-
drijauskienė, Irena Petrutienė 
ir Irena Joskaudienė su savo 
mokiniais, šventės dalyviai 
pakviesti į pamoką-varžytu-
ves. Jų metu reikėjo atsaky-
ti į klausimus apie Kretingos 
istoriją, geografi ją, kultūrą ir 
kt. Kaip vėliau paaiškėjo, visi 
neblogai žinojo rajono upes 
ir piliakalnius, gelmių turtus, 
kultūros objektus, tačiau viską 
lėmė žinios apie rajono Garbės 
piliečius – jų reikėjo išvardin-
ti 40. Komandų, kurios buvo 
pasivadinusios slapyvardžiais, 
atsakymus vertino negalėjusie-
ji dalyvauti varžytuvėse – isto-
rijos mokytojas D. Petreikis, jo 
mokytoja R. Norvaišienė ir A. 
Puišienė. Geriausias žinias pa-
rodė komanda „Jumdala“ – J. 
Mažeika ir V. Timošenkienė, 

mažai nuo jų atsiliko „IreBir“ 
– I. Zapalienė ir B. Mikienė 
bei „Didysis antakis ir Ko“ – A. 
Slušnys ir V. Domarkas. 

Užduotys buvo pateiktos ir 
sirgaliams – šventės dalyvius 
atlydėjusiems šeimų nariams. 
Jie turėjo Kretingos miesto že-
mėlapyje įvardinti matomas 
gatves ir atpažinti architektūros 
paminklus, skulptūras. Viena iš 
šventės organizatorių Kretingos 
pedagogų švietimo centro di-
rektorė Adelė Mazeliauskienė, 
Švietimo skyriaus vedėjas An-
tanas Sungaila, vyr. specialistė 
Daiva Tranizienė rinko poras 
penkioms nominacijoms. Dar-
niausia pora (nors tokiomis, 
anot susitikimo rengėjų, buvo 
galima pripažinti visas poras – 
aut. past.) tapo B. Pažūsienė ir 
E. Giedrimas, žemaitiškiausia 
– J. Laučiūtė ir B. Paulauskaitė, 
aktyviausia – A. Slušnys ir V. 
Domarkas, simpatiškiausia – S. 

Kupšys ir E. Milkienė, šmaikš-
čiausia – J. Mažeika ir V. Timo-
šenkienė. O kiek dar išdalinta 
papildomų prizų!

J. Mažeika, dėkodamas už 
idėją surengti tokią šventę, ku-
ria greičiausiai negali pasigirti 
nė viena kita šalies savivaldybė, 
padėkos raštą įteikė „Idėjos“ 
prezidentei B. Tinginienei. Jai 
skirtas Adolfo Viluckio ange-
liukas, keliaudamas iš rankų į 
rankas, sušildė ne tik žmonių 
rankas, bet ir sielas, o labiausiai 
pradžiugino pačią mažiausią 
vakaro viešnią. A. Mazeliaus-
kienė dėkojo ne tik B. Tinginie-
nei, bet ir kitoms klubo narėms: 
renginio vedėjai Indrei Ivoncie-
nei, Virginijai Narmontienei, 
Eugenijai Daniuk, Genutei Be-
netienei, Irenai Petrauskienei ir 
kt.

Susirinkusiems koncertavo 
Antano Žvinklio vadovaujamas 
Kūlupėnų ansamblis.         

Kai kurie šventės dalyviai į renginį atėjo su šeimomis. Čia visai smagiai 
jautėsi ir mažiausia renginio dalyvė – Egidijaus Putkalio dukrytė.

Daug padėkos žodžių vienas kitam pasakė Algimantas Šoblinskas ir jo mo-
kytoja Regina Garškienė. 

Varžytuvėse „Kretingos istorija ir nūdiena“ nugalėjo Jumdulų komanda 
pasivadinę Juozas Mažeika ir jo į šventę pakviesta pedagogė Virginija 
Timošenkienė. Jie laimėjo ir šmaikščiausios poros titulą. Nuotraukoje 
kairėje – verslininkė Danutė Pociuvienė, atėjusi kartu su sūnumi, deši-
nėje – varžytuvių ekspertai vertintojai – Darius Petreikis ir jo mokytoja 
Regina Norvaišienė. 

ktorius Irmantas Norkus gražiausius 
aguckui.

Nuotrauka atminčiai.
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