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Kviečiame ieškoti lobių
Kretingos rajonas – turtingas kraštas. Čia, truputį paieškoję, galite rasti ne vieną lobį. Tik lobis ne auksu žibės. Lobis, kokį tik atrasite, suteiks daugiau žinių, dvasinio gėrio,
emocinio ir fizinio poilsio, smagių akimirkų.

Šalia piliakalnių neretai vinguriuoja ir pažintiniai takai –
jais eidamas laimingu taps kiekvienas, kam svarbi gamta.
Ieškantieji harmonijos ją tikrai pajaus gurkšnodami pagal
visas ceremonijas pagamintą arbatą Japoniškame sode
arba atiduodami rūpesčius aukurui Baltų mitologiniame
parke. Dviejų skirtingų – japoniškos ir baltiškos – kultūrų
parkai padės atrasti dvasinę ramybę, įkvėpti gryno oro
gurkšnį, įsiklausyti į save ir gamtą.
Kretingos rajonas tikrai patiks architektūros lobių ieškantiems žmonėms. Rajonas garsėja senu pranciškonų vienuolynu, jaukiomis kaimo bažnytėlėmis, dvarais, vertingais tarpukario statiniais.
Kultūros lobių ieškotojų laukia muziejai, kuriuose įdomybių
atras įvairiomis sritimis besidomintys keliautojai. Kretingos krašte puikiai saugomi etnokultūros, dvarų kultūros,
sakraliniai turtai.
O smagiausia, kad didžiulę gausybę lankomų objektų galima pamatyti derinant savo keliones su muzika, šokiais,
linksmybėmis. Kretingos krašte ištisus metus vyksta įdomūs renginiai – amatininkų mugės, koncertai, festivaliai,
spektakliai. Tai reiškia, kad Kretingos rajono kultūros lobiai gali būti ieškomi bet kuriuo sezonu, bet kokiu oru –
svetingasis Žemaitijos kraštas pasiruošęs keliautojus priimti bet kada.
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Kretingos kraštas – tik maža dalelė Lietuvos. Tačiau jame
galima patirti daugybę nuotykių ir atradimų. Senosios
kuršių žemės primena senąją praeitį: nuo įspūdingų piliakalnių atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai, o ieškoti po
visą rajoną išsibarsčiusių protėvių pėdsakų yra smagi,
kone detektyvinė pramoga.

Atvykę į Kretingos rajoną, galite drąsiai sakyti, kad esate
Žemaitijoje. Tačiau gamtos vertybėmis, sakraliniais lobiais, aktyvaus poilsio galimybėmis garsėjantis rajonas
pasižymi ir kultūros paveldu. Ne kiekvienas žino, kad Kretingos rajono teritorija – tai buvusios kuršių genties žemės. Šiose apylinkėse kažkada klestėjo žydų tradicijos,
šiandien čia puikiai sutaria katalikų, liuteronų, stačiatikių
bendruomenės, nepamiršta liko baltiškoji kultūra. O nuvažiavus giliau į buvusias baltų žemes, galima atrasti ir
gabalėlį Japonijos.

Vien Kretingos mieste galima susipažinti net su keliomis
religinėmis kultūromis. Pačiame centre jau 400 metų stovi
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.
Ji garsėja brolių pranciškonų tradicijomis, istoriniu, dailės,
medžio drožinių paveldu. Ši bažnyčia – galutinio krikščionybės įsitvirtinimo Kretingos žemėse liudininkė. Netoli jos
stovi jaunesnė, bet ne mažiau svarbi Kretingos evangelikų
liuteronų bažnyčia. Ji pastatyta pačioje XIX a. pabaigoje
ir garsėja 1785 m. Karaliaučiaus meistro J. Preusso padarytais vargonais. Kai bažnyčia buvo pastatyta, pinigų jos
vitražams anuomet padovanojo Kretingos žydų bendruomenė. Pastarosios pagrindinio kultūros ženklo – sinagogos – jau nebėra. Tačiau galima apžiūrėti buvusios mikvos,
esančios Akmenės g.11, vietą, išlikę keletas žydų šeimoms
priklausiusių namų.
Kai Lietuva atiteko Rusijos imperijai, dabartinėje Rotušės
aikštėje buvo pastatyta cerkvė. Jos nebėra, tačiau yra stačiatikių kultūros Kretingoje paminklas – Šv. Eleuterijaus
koplyčia, esanti J. Jablonskio gatvėje, šalia liuteronų ir
senųjų stačiatikių kapinių. Ir nors į koplyčios vidų galima
patekti tik retkarčiais, kuomet aukojamos mišios, 1905 m.
statytą bizantinio stiliaus pastatą galima apžiūrėti iš išorės.
Iš Kretingos kelias toliau veda į Dimitravą, Joskaudų mišką ir
ten esantį Erškėtyną. Manoma, kad čia kažkada buvo pagonių šventykla. Dabar stovi koplyčia, vyksta Mergelei Marijai skirtos pamaldos, pamažu plečiasi žemaitiškas kryžių
kalnas.
Ieškantiesiems akivaizdžių baltų kultūros objektų reikėtų
traukti į Baltų mitologijos parką – rekreacinį pažintinį
taką. Keli kilometrai nuo Darbėnų įkurtas parkas iš paukščio
skrydžio primena baltų kultūrai itin svarbų Gyvybės medį.
Klaidžiodami išpuoselėto, bet kartu ir labai natūralaus parko takeliais, susipažinsite su baltiškaisiais dievais. Parkas
turi tris dalis, kurios atskleidžia baltiškų dievybių panteono
struktūrą, išreiškia žmogaus gyvenimo kelio harmoniją su
gamta. Centrinėje parko dalyje yra aukuras, kuriame simboliškai galima atsikratyti blogų minčių, širdį slegiančių dalykų.
Šalia baltiškos kultūros parko grožiu stebina kasmet vis besiplečiantis ir egzotišką kultūrą propaguojantis Japoniškas
sodas. Jis unikalus – vienintelis toks Lietuvoje ir didžiausias Europoje. Keliolikos hektarų dydžio sodą sukūrė ir vis
dar tebekuria meistras iš Japonijos H. Watanabe ir lietuvis
gydytojas Š. Kasmauskas. Čia gražu visais metų laikais –
japoniško reljefo sodas žavus ir apsnigtas, ir rudeniškai nuspalvintas, ir pavasarį pasipuošęs sakurų, magnolijų ir kitų
augalų žiedais. Pavargę nuo vaikščiojimo, gali pasimėgauti
japoniška arbatos ceremonija, fotografuotis apsirengę ki-
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mono ar ramiai pamedituoti akmenų sodelyje. O kur dar tūkstančių bonsų medelių kolekcija, kurioje kai kurie mažieji medžiai – net
180 metų amžiaus.
Nuo Darbėnų nebe taip toli iki Salantų. Čia užsukti turėtų visi, kurie domisi žydų kultūros pėdsakais – mat mieste išlikęs XIX amžiuje
statytos sinagogos pastatas. Jame dešimtmečiais meldėsi žydai, vėliau juos naciai tuose pačiuose maldos namuose kankino.
Dabar pastate veikia Kultūros centras, o apie tikrąją pastato paskirtį primena atminimo lenta.
Į Salantus užklydę ras ir kuršių pėdsakų. Juk šalia stūkso Imbarės
piliakalnis, ant kurio stovėjo svarbi Ceklio žemės kuršių pilis.
Kad ieškoti būtų lengviau:
ww Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia –
Vilniaus g. 2, Kretinga.
ww Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia – Kęstučio g. 3, Kretinga.
ww Kretingos sinagogos vieta – Mėguvos g. 3, Kretinga.
ww Kretingos mikvos vieta – Rotušės a. 15A, Kretinga.
ww Šv. Eleuterijaus koplyčia – Dupulčių skg. 5, Kretinga.
ww Erškėtynas – Joskaudų miškas, koordinatės – 55.983675, 21.226533.
ww Baltų mitologijos parkas – rekreacinis pažintinis takas – Sausdravai,
koordinatės – 56.030445, 21.18814.
ww Japoniškas sodas – Sodų g., Mažučiai,
koordinatės – 56.030044, 21.208943.
ww Salantų sinagogos pastatas – A. Salio g. 4, Salantai.
ww Imbarės piliakalnis – Imbarė, koordinatės – 56.026774, 21.556195.

Kretingos rajone gausu išskirtinių, unikalių muziejų ir architektūros paminklų. Kretingos mieste ir apylinkėse galima rasti ne
vieną pastatą ar objektą, slepiantį įdomius istorijos pėdsakus. O
muziejai vilioja ne tik išsigandusius blogo oro ar kaitros. Jie vilioja
ir senove, ir kartu moderniais sprendimais, kurie padeda į istoriją
pažvelgti greitai, nenuobodžiai, šiuolaikiškai.

Būtent tokia senovės ir šiuolaikiškumo derme traukia Kretingos
muziejus. Nusiteikite jame praleisti bent porą valandų – jos tikrai
neprailgs. Kretingos muziejus yra daugiau negu Tiškevičių dvaras ir Žiemos sodas. Nusipirkę bilietus, būtinai aplankykite ir šalia esančius Vandens malūną ir Ūkvedžio namą. Visame dvaro
komplekse pamatysite ne vieną ekspoziciją. Šiame muziejuje yra
daiktų, kuriuos galima liesti, yra filmų, kuriuos įdomu pažiūrėti, yra
šiuolaikinių technologijų, kurios lyg laiko mašina perkelia į praeitį.
O kur dar Amatų centras – jame galima užsisakyti duonos kepimo,
audimo, vaistažolių pažinimo ir kitas edukacijas. Jos prikausto ne
tik vaikų, bet ir suaugusiųjų dėmesį.
Ir jei jau galvosite, kad dvare sužinojote viską, pagalvokite iš naujo.
Kretingoje dar laukia Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus. Šis senose
miesto kapinėse esantis objektas ne tik traukia akį savo grakščia
architektūra, bet ir paslaptingumu. Dabar jau restauruotoje koplyčioje Tiškevičių šeimos sarkofagai buvo atrasti tik 2014 m. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą koplyčioje užmūryti sarkofagai sovietmečiu
buvo apiplėšti. Tačiau vagys išsinešė ne viską, todėl mauzoliejuje
galima apžiūrėti ne tik sarkofagus, bet ir įkapių piešinius, paskaityti
apie sarkofaguose palaidotas asmenybes. Iš mauzoliejaus pakilę
į koplyčią, pajausite tebesklandančią Tiškevičių dvasią, galėsite
užlipti į grafų laikais pagamintą choro balkonėlį, o jei pasikviesite
vietinį gidą, išgirsite dar įdomesnių istorijų.
Kretingoje savo balta architektūra išsiskiria Šv. Antano rūmai,
pastatyti tarpukariu pranciškonų vienuolių iniciatyva. Tų pačių
vienuolių dėka Kretingoje tarpukariu buvo pastatyta Pranciškonų
gimnazija – jos statyboms dosniai aukojo lietuvių išeiviai. Kaip padėka jiems buvo pastatyti Šv. Antano rūmai – modernūs prieglaudos namai iš užsienio grįžtantiems garbaus amžiaus lietuviams.
Tarpukariu ši prieglauda buvo didžiausia ir moderniausia visoje šalyje. Kai Lietuvą okupavo sovietų armija, pastate buvo įkurta NKVD
būstinė, žmonės kalinti bei kankinti tiek sovietų, tiek nacistų. Rūmų
rūsiuose išlikę kalėjusių žmonių įrašai. Juos apžiūrėti ir sužinoti
daugiau galima ten lankantis su gidu. Su gidu galima aplankyti ir
netoliese esančios bažnyčios kriptas, aplankyti bažnyčios, vienuolyno ansamblį.
Dar vienas ypatingas muziejus lankytojų laukia Nasrėnų kaime –
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus. Jame yra išsaugota
XVIII a. klėtis. Ten įrengta etnografinė ekspozicija – šeimininkės svirnelis, mergos kamara, rakandų kamara, grūdinė. O užsukus į sodybos namą, galima susipažinti ir su paties M. Valančiaus gyvenimu.
Muziejuje vyksta ir žemaitiškų tekstų skaitymas, klojimo teatras ir
čia galima pamatyti jei ne vienintelę, tai vieną pirmųjų skulptūrų
Lietuvoje, skirtą bulvei.
Nuo Nasrėnų nebe taip toli ir Salantai. Čia būtina aplankyti Salantų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčią ir Salantų miesto,
arba kitaip, – dvaro parką. Iš dvaro rūmų belikę tik rūsiai, užtat XIX amžiuje įkurtas parkas žavi visu grožiu. Romantikus vilioja
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vingiuojantys takeliai ir medžių paunksmėse pastatyti suoleliai, o gamtos gerbėjai gali ir nesulaikyti nuostabos šūksnių. Mat parke auga pats
storiausias kaštonas Lietuvoje. Jo kamieno apimtis yra beveik 5 metrai.
Užsukę į parką, šviesiais vasaros vakarais pamatys ore nardančius šikšnosparnius. Dvaro parkas – jų namai.
Gargždelės kaime, šalia Salantų, yra įkurtas vienas unikaliausių Lietuvoje muziejų po atviru dangumi. Tai – Orvidų sodyba-muziejus, iš oro
primenanti Dievo akį, tituluojamas akmenų skulptūrų muziejumi ir savo
išskirtinumu bei neįprasta dvasia tinkanti filmų scenoms. Sodybą sovietmečiu įkūrė Vilius Orvidas. Iš pirmo žvilgsnio akmenų, medžių kamienų
ir kelmų, senovinių daiktų, pakelėje pamesto tanko visuma atrodo tik didelis chaosas. Tačiau žvelgiant kūrybiškai, kiekvienas sodybos kampelis
ir daiktas turi prasmę. Tad patariame ten neskubėti, giliai kvėpuoti gryniausiu oru ir įsiklausyti bei įsižiūrėti, ką prieš keletą dešimtmečių pasakyti norėjo garsusis V. Orvidas.
Tęsiant pažintį su muziejais ir architektūros paminklais, iš Salantų reikėtų
traukti Grūšlaukės link ir pasukti į Darbėnus. Šalia miestelio tarsi gero
vėjo laukia Lazdininkų malūnas. Pastatytas netoli Vilniaus, malūnas į
Kretingos rajoną parvežtas XX a. pradžioje. Tarpukariu malūnas kainavo
tiek, kiek 400 karvių. Jį įsigijęs J. Končius pinigus uždirbo JAV anglies
kasyklose. Atrodytų, malūnas kaip malūnas, – 14,5 metrų aukščio, 11,5
metro pločio, turi žaibolaidį, kažkada malė grūdus. Dėmesio – šis malūnas, kol veikė, buvo techniškai gudrus. Jo kepurė sukinėdavosi į tą pusę,

iš kurios pūsdavo tinkamas vėjas. Štai tokių malūnų Lietuvoje – reta.
Maršruto pabaigoje – muziejaus iškabos neturintis, bet tokio titulo vertas
buvęs Dimitravo dvaras, priverčiamojo darbo stovykla. Nedideliame
Dimitravo kaime niūriai stūkso akmeninio pastato likučiai – sienos, tušti
langai, grotuoti langai. Tai, kas seniau buvo dvaro pastatai, 1937–1940
m. veikė kaip Kauno kalėjimo filialas – priverčiamojo darbo stovykla. Joje
kalėję žmonės ne savo noru turėjo rinkti apylinkių akmenis ir juos pristatyti į buvusiame dvaro kumetyne įkurtą akmens skaldyklą. Prasidėjus karui, kalėjimu naudojosi ir sovietai, ir naciai. Sovietmečiu Dimitravo dvaro
pastate veikė muziejus, kurio eksponatai pasakojo apie šiurpius prieškario ir karo įvykius. Vėliau ekspozicija perkelta į Kretingos muziejų, tačiau
Dimitrave vis dar galima aplankyti žiaurų laikotarpį primenantį pastatą.
Kad ieškoti būtų lengviau:
ww
ww
ww
ww
ww
ww

Kretingos muziejus – Vilniaus g. 43, Kretinga.
Grafų Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus – Vilniaus g. 8, Kretinga.
Šv. Antano rūmai – Vilniaus g. 6, Kretinga.
Pranciškonų gimnazija – J. Pabrėžos g. 4, Kretinga.
Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus – M. Valančiaus g. 9, Nasrėnai.
Salantų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia ir Salantų miesto parkas –
Dariaus ir Girėno g. 10, Salantai.
ww Orvidų sodyba-muziejus – Plungės g. 18, Gargždelė.
ww Lazdininkų vėjo malūnas – Gintaro g. 4, Lazdininkai.
ww Dimitravo dvaras, priverčiamojo darbo stovykla – Dimitravas,
koordinatės – 55.968468, 21.23108.

Tie, kurie domisi seniausiais Lietuvos praeities pėdsakais, Kretingos rajone veiklos turės visą dieną. Kretingos apylinkėse suskaičiuojamos beveik
trys dešimtys piliakalnių. Vieni gerai pasislėpę miškuose, kiti retai lankomi, bet laukiantys pačių atkakliausių keliautojų, treti – turintys puikią
turistinę infrastruktūrą. Tačiau svarbiausia, kad Kretingos piliakalniai
mena gilią praeitį, yra apipinti kvapą gniaužiančių legendų ir stūkso
dailininko teptuko vertoje gamtos apsuptyje.

Pabuvus ten, kur prasidėjo Kretinga, laikas vykti į Karteną. Leidžiantis
vaizdingu keliu pro Kartenos miestelio slėnį, atsiveria įspūdingas Kartenos
piliakalnis. Jei tikėtume legendomis, šį piliakalnį supylė užsispyrę žemaičiai, kariavę su švedais ir rusais. Toje pačioje kalvoje atsirado ir Kartenos
pavadinimas. Neva žemaičių karalius stovėjęs savo tvirtovėje, kai pilies link
veržtis pradėjo net dvi priešų armijos. Švedai su rusais susipešė, kas turi
pirmi pilį pulti. Bežiūrėdamas į tas peštynes, žemaičių karalius ištarė: „veiziekit, karė tena“. Ne žemaičiams vertimas būtų – žiūrėkite, karas tenai.
Remiantis archeologiniais tyrinėjimais, ant Kartenos piliakalnio pilį VIII–IX
amžiuje pastatė ne žemaičiai, o kuršiai. Tie, kas užlipa į piliakalnį, yra apdovanojami nuostabiu Kartenos apylinkių peizažu.
Visai čia pat Kartenos, Gintarų kaime, stūkso liūdnomis legendomis apipintas Vyšnių kalnas. Šalia jo esančiuose pilkapiuose rasti degintiniai kapai datuojami dar II a. prieš Kristų. Tai – baltų ir kuršių protėvių palaikai.
Vyšnių kalną, kaip gynybinę vietą, žmonės apleido apie XII amžių. Po kelių
šimtų metų – XVI amžiuje čia jau stovėjo pirmoji Kartenos dvaro sodyba.
Pasak legendų, dvarą pražudė švedai. Dvaro rūsiuose gyva palaidota liko
dvarininkaitė. Ji neva pasirodanti kas 300 metų. Pasakojama, kad galima
atrasti slaptus įėjimus, vedančius į kalne likusius dvaro požemius.
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Kelionę po žinomiausius Kretingos rajono piliakalnius vertėtų pradėti nuo
Ėgliškių-Andulių piliakalnio. Tai, spėjama, yra istorinė Kretingos piliavietė. Kretingos vardas – Cretene – pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose
(Livonijos ordino dokumentuose) paminėtas 1253 m., rašant apie Kretingos
pilį. Manoma, kad pilies komplekse kretingiškių protėviai – kuršiai – aukodavo Perkūnui, pilis buvo ne tik tvirtovė, bet ir administracinis, prekybos,
amatų centras. Tvirtovė, manoma, sudeginta Livonijos ordino 1263 m. ir
vietinių apleista. Šiandien atvykus į piliakalnį pasitinka informacinis stendas, į senovę nukelianti karžygio skulptūra ir labai romantiškas peizažas,
kuriame prabėga kiškiai, prašuoliuoja stirnos.

Nuo Kartenos ranka pasiekiami Salantai. Dar iki jų neatvažiavus, žvilgsnį metus į laukus, tolumoje išnyra Imbarės piliakalnis. Ant jo X–XIII amžiuje stovėjusi
kuršių pilis buvo Ceklio žemės administracinis ir ūkinis centras. Kaip piliakalnis
galėjo atrodyti, kai ant jo stovėjo pastatai, galima pamatyti Kretingos muziejuje.
Imbarės pilis buvo tokia svarbi, kad net konkuravo su Apuolės pilimi, o pilies papėdės gyvenvietėje aptikta gatvių sistema leidžia daryti prielaidą, jog viduramžiais Imbarė turėjo miesto bruožų. Pilis apleista apie 1263 m. Vėliau ant piliakalnio
stovėjo dvaras. Šiandien šioje vietoje atsiveria kvapą gniaužiantis gamtovaizdis.

Dar vienas dėmesio vertas piliakalnis yra šalia Rūdaičių. Nagarbos (Negarbos)
piliakalnis priklausė kuršių Mėguvos žemei, galbūt buvo net mažoji sostinė. Vietiniai šį piliakalnį dar vadina Bliūdkalniu – mat kalva turi įdubimą, lyg dubuo.
O pats pavadinimas Nagarba neturi analogų Lietuvoje. Istorikas J. Kanarskas
mano, kad pavadinimas yra vienas seniausių Kretingos rajone, reiškiantis „ant
kalno“. Nagarbos piliakalnio neįmanoma nepastebėti – jis stūkso vienišas laukuose ir yra Mėguvos žemės praeities liudininkas.

Iš Salantų galima keliauti į Senąją Įpiltį. Ten dunkso Senosios Įpilties pilies kalnas. Jis tituluojamas vienu įspūdingiausių ir didingiausių Šiaurės vakarų Lietuvos
piliakalnių. Kai po Durbės mūšio dalis nuo krikščionybės atitolusių kuršių sukilo,
Senoji Įpiltis tapo viena svarbiausių sukilėlių pilių. Tyrinėdami piliavietę, archeologai rado kovas su kryžiuočiais liudijančių radinių, o susidomėjusios piliakalniu
į Senąją Įpiltį važiavo ne tik ekskursijos, bet ir buvo atvykęs pats prezidentas Antanas Smetona. Viešint Senojoje Įpiltyje verta aplankyti ir dar du ten esančius
piliakalnius – Karių kalną ir Marijos kalnelį.
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Kad ieškoti būtų lengviau:
Ėgliškių-Andulių piliakalnis – Ėgliškiai, koordinatės – 55.849787, 21.228304.
Kartenos piliakalnis – Kartena, koordinatės – 55.910163, 21.475663.
Vyšnių kalnas – Pušyno g., Gintarai, koordinatės – 55.930909, 21.492471.
Imbarės piliakalnis – Piliakalnio g., Imbarė, koordinatės – 56.026724, 21.556239.
Senosios Įpilties pilies kalnas – Senoji Įpiltis, koordinatės – 56.123211, 21.246481.
Karių kalnas ir Marijos kalnelis – Senoji Įpiltis, koordinatės – 56.13538, 21.23702.
Nagarbos (Negarbos) piliakalnis – Senkai – koordinatės – 55.950968, 21.208988.

Sakoma, kad, norint iš tiesų pažinti kraštą, reikia ne tik apžiūrėti lankomas vietas ar muziejus, tačiau ir paragauti vietos maisto arba iš širdies sudalyvauti vietos šventėse. Kretingos rajonas turi ir unikalių, niekur kitur nešvenčiamų
švenčių, ir išskirtinių festivalių. Kretingos rajoną lankyti galite bet kokiu metų
laiku – kone kiekvieną mėnesį galima savo kelionę pritaikyti prie kokio nors renginio. Patenkinti liks ir dvariškos kultūros gerbėjai, ir teatro mėgėjai, ir ieškantieji
tautinio identiteto.

Gegužės mėnesį startuoja Kretingos muziejaus renginiai. Visi kviečiami į jaunųjų amatininkų mugę „Suku, suku darbų malūnėlį“. Senuosius amatus pažinti
kviečiantis renginys subalansuotas vaikams, bet patiks ir suaugusiesiems. Kitas
muziejaus renginys vyksta kas ketverius metus pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Tai –
dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Šventėje atgaivinamos ir
tęsiamos grafų Tiškevičių tradicijos.
Kretingą tiesiog būtina aplankyti pirmosiomis birželio savaitėmis. Birželio viduryje
Kretinga švenčia Šv. Antano atlaidus ir miesto šventę. Tačiau renginių ciklas
prasideda dar iki tikrosios atlaidų dienos – birželio 13-osios. Taigi vasaros pradžioje galite sudalyvauti bardų muzikos vakare „Baltas paukštis“, miesto šventės
mugėje, pranciškonų brolių rengiamuose kameriniuose koncertuose ir miesto koncertuose Rotušės aikštėje, Vasaros estradoje. Tuo metu miestas yra itin gyvas, tik
spėk lankytis koncertuose, parodose, susitikimuose, mugėse.
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Renginių metus Kretinga pradeda nuo kasmetinės komedijų šventės „Vėini jouka“
vasario pabaigoje. Vykstant šiai šventei, teatro mėgėjų laukia visa diena, pilna
mėgėjų teatrų pasirodymų. Spektaklius į Kretingą atveža ir Lietuvos, ir Latvijos
kolektyvai. Juoko dozė garantuota. Dar vienas teatro renginys vyksta rugpjūčio
mėnesį Nasrėnuose – klojimo teatras. Šio renginio tikslas yra išsaugoti dvasinį kultūros paveldą. O jei norite profesionalų, į Kretingą atvykite spalio–lapkričio
mėnesiais. Tuo metu vyksta meno akcija KITA ERDVĖ [3°] VAKARŲ KRANTAS.
Akcijos metu žiūrovai susipažįsta su nepriklausomų, tačiau plačiai pripažintų menininkų, kūryba.

Dar vieni atlaidai vyksta Darbėnuose – ten tradiciškai švenčiami Šv. Petro ir Povilo
atlaidai ir miestelio šventė. Pažinti kraštą ragina amatininkai, saviveiklininkai. Į išskirtinę vasaros šventę liepos mėnesį kviečia Senoji Įpiltis. Čia kasmet minima vasaros
šventė „Prisirpo mėlynės“. Tai vienintelis renginys rajone, kur vyksta mėlynių aukcionas, – įpiltiškiai garsėja gebėjimu rinkti mėlynes.
Dar kitokia yra Kartenos miestelio šventė – tai jau visas festivalis „Kuršių genties vartus pravėrus“, vykstantis liepos pabaigoje–rugpjūčio pradžioje. Per šventę Kartenos
piliakalnis įsižiebia įspūdingomis šviesų instaliacijomis, siautulį kelia muzikos žvaigždės,
o viso festivalio metu galima susipažinti su senaisiais kuršių amatais, rūbais, kovomis,
tradicijomis.
Salantų miestas į savo šventę kviečia taip pat rugpjūčio pradžioje, nes čia švenčiami
apylinkėse garsūs Porciunkulės atlaidai. Po jų miestas švenčia ragindamas užsukti į
mugę, koncertus, sporto varžybas.
Laukžemės kaimas visame rajone garsėja savo Žolinės švente. Rugpjūčio viduryje
laukžemiškiai renkasi pabūti kartu, prisiminti senąsias tradicijas ir pasidžiaugti bendruomeniškumu.

Vasaros pabaigą vainikuoja Kretingos senosios muzikos festivalis, kurį organizuoja broliai pranciškonai. Koncertų cikle, kuris vyksta katalikų bažnyčioje, skamba vieni
seniausių Lietuvoje vargonai.
Į Kretingą užsukti verta ir rudenį. Rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje mieste vyksta
Rudens derliaus ir Moliūgo šventė. Rudeniškai sušalti neleidžia smagiai grojančios
kapelos, suvažiuoja galybė ūkininkų bei amatininkų su savo produkcija, o šventės kulminacija tampa didžiausio ir sunkiausio moliūgo rinkimai bei skerstuvės.
Lapkritį niekas nemėgsta keliauti. Tačiau šį mėnesį Kretingoje būna linksma, nes vyksta tarptautinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaiti“, kviečianti į liaudiškos muzikos
maratoną.
Gruodžio pradžioje į Kretingą verta atvykti dėl dviejų priežasčių – Kretingos muziejus
rengia kalėdinį „metturgį“, o miesto aikštėje įžiebiama eglė. Pastaraisiais metais
Kretingos kalėdinės eglės pritraukia būrius smalsuolių. Artėjant Kalėdoms, Rotušės
aikštėje kretingiškius ir miesto svečius vilioja mugė.

Nors žemaičiai ilgai nepasidavė krikštui, krikščionybės tradicijos čia gilios ir puoselėjamos. To įrodymas – daugybė sakralinio paveldo objektų Kretingos rajone. Norint aplankyti labiausiai išskirtines rajono bažnyčias, koplyčias ar šventas vietas prireiks visos
dienos. Tad šis maršrutas – mėgstantiems lėtąjį turizmą, vertinantiems senovinę ir medinę architektūrą bei norintiems sužinoti gausybę stebuklingų nutikimų.

Netoli Kretingos, Joskaudų miške galima aptikti vietinį kryžių kalną. Erškėtynu vadinama
vieta garsi savo šaltiniu. Prie jo 1926 m. vienai Lazdininkų kaimo gyventojai apsireiškė Švč.
Mergelė Marija. Manoma, kad šaltinis turi gydomųjų savybių. Šalia jo pastatyta koplyčia,
čia vyksta gegužinės pamaldos. Netoliese pamažu formuojasi ir kryžių kalnas – žmonės
atveža nebereikalingus kryžius, juos stato ir įvairioms intencijoms.
Kitas sustojimas po Erškėtyno, yra Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia.
Dabartinė yra net kelių degusių bažnyčių įpėdinė. Pastatyta pačiame miestelio centre.
Ją verta aplankyti dėl garsiųjų Petro ir Povilo atlaidų, jaukaus interjero ir romantizmo
laikotarpio architektūros.
Keliaujant iš Darbėnų, netoli yra Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia. Laukžemės bažnyčiai pavyko išvengti karo ir tokia, kokią pamatysite, savo pirmtakių vietoje
stovi nuo 1850 m. Vieną altorių bažnyčioje puošia dar 1729 m. tapytas Marijos Škaplierinės paveikslas. Jam priskiriamos stebuklingos galios. Bažnyčioje taip pat pamatysite vieną seniausių medinių Madonos skulptūrų. Manoma, kad ji galėjo būti pagaminta XV–XVI
amžiuje.
Jei užsuksite į Salantus, čia laukia net trys ypatingi objektai – bažnyčia ir koplyčios.
Gargždelės Šv. Barboros koplyčia statyta dar XIX amžiuje, prie jos puoselėjimo prisidėjo ir Vilius Orvidas. O Gaidžio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo koplyčią supa
legendos apie paslėptą lobį, seniau ten stovėjusią bažnyčią ir gaidžio giedojimą. Tarybiniais metais prie šios koplyčios slapta rinkdavosi abiturientai, kurie melsdavo sėkmin-
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Pažintį su sakraliniu paveldu verta pradėti nuo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčios. Daugiau negu 400 metų senumo pranciškonų vienuolyno,
bažnyčios ir Lurdo grotos ansamblis privers pamiršti laiką. Šioje bažnyčioje atrasite ir
visus gaisrus ištvėrusias 400 metų senumo duris, vieną aukščiausių medinių altorių Žemaitijoje, stebuklingą Šv. Antano paveikslą ir dar daugybę įdomių objektų. O jei dar pasirinksite ekskursiją su gidu, nusileisite į paslaptingas kriptas bei Kretingą apžvelgti galėsite
kartu su sklandančiais paukščiais – iš bažnyčios bokšto.

gų egzaminų. Salantų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčią suprojektavo architektas, dirbęs su Tiškevičiais ir sukūręs Palangos, Švėkšnos bažnyčias – K. E. Strandmanas. Jo
dvibokštė neogotikinė bažnyčia pastatyta senosios vietoje ir yra žavi 5 mediniais altoriais,
dviem beveik 60 metrų aukščio bokštais. Ypač lankomas Šv. Marijos su Kūdikiu paveikslas –
jis garsėja stebuklais.

diniais altoriais bei jaukiu šventoriumi. Už Šv. Juozapo bažnyčios, esančios Mikoliškiuose,
statybų darbus sumokėjo vietos ūkininkai, o pradžią ir taip pat lėšų davė generolas leitenantas L. Bronišas. Bažnyčia ypatinga tuo, kad suręsta iš apvalių rąstų ir buvimas joje tarsi
grąžina į praeitį.

Po Salantų būtinai užsukite į Kalnalį – Šv. Lauryno bažnyčią. Čia buvo pakrikštytas rašytojas ir žemaičių vyskupas M.Valančius. Šioje senovinėje medinėje bažnyčioje yra išsaugoti
„žalnieriai“ – žmogaus dydžio mediniai kareiviai, kuriuos naudodavo per velykinius vaidinimus.
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Taip pat medinė yra Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, žinoma
nuo XVII a. Degusi ir atstatyta bažnyčia traukia išskirtinio grožio sakykla, vienais seniausių
rajone vargonais, pagamintais XVIII a. pabaigoje. Šalia Kartenos galima aplankyti Abakų
lurdą. Jį 1921 m. įrengė K. Navirauskas, atsidėkodamas už tai, jog gyvas grįžo iš Pirmojo
pasaulinio karo. Prie grotos ir koplyčios trykšta gydomosiomis savybėmis garsus šaltinis.
Sakralinio paveldo maršrutą galima pabaigti aplankant dvi medines ramybę skleidžiančias
bažnyčias. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia stovi Budriuose ir žavi savo puošniais me-

Kad ieškoti būtų lengviau:
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Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia – Vilniaus g. 2, Kretinga.
Erškėtynas – Joskaudų miškas, koordinatės – 55.983675, 21.226533.
Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – Turgaus a. 3, Darbėnai.
Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia – Laukžemė, koordinatės – 56.069797, 21.205106.
Gargždelės Šv. Barboros koplyčia – Gargždelė, koordinatės – 56.050706, 21.597444.
Gaidžio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo koplyčia – Salantai,
koordinatės – 56.050856, 21.558875.
Salantų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia – Dariaus ir Girėno g. 10, Salantai.
Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia – M. Valančiaus g. 12, Kalnalis.
Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – Plungės g. 4 A, Kartena.
Abakų lurdas – Abakai, koordinatės – 55.908853, 21.468009.
Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia – Bažnyčios g. 5, Budriai.
Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia - L. Bronišo g. 1, Mikoliškiai.
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