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Lingvistikos mokslų dr. J.
Pabrėža sakėsi esąs pamalonintas, galėdamas nors kažkiek prisiliesti prie įžymiojo žemaičio
250 metų sukakties paminėjimo.
Šiek tiek paatviravo apie sąsajas: „Pirmiausia, didžiuojuosi,
kad nešioju šviesuolio pavardę.
Ji dažnoka tik Skuodo ir Kretingos apylinkėse. Kilusi ne nuo
žodžių „brėžti“, „pabrėžti“, o
nuo vaistinio augalo, kuris taip ir
vadinamas – „pabrėža“. Gražus
sutapimas, žinant J. A. Pabrėžos
nuopelnus botanikos mokslui!
Pats Jurgis Pabrėža savo pavardę
rašė su dviem aa – Paabrėža, taip
išryškindamas kirčiuoto balsio –
a – ilgumą.“
Dr. J. Pabrėža pagrįstai gali didžiuotis, kad jo gimtasis Skuodas
yra vos per keliolika kilometrų
nuo Večių kaimo ir kad jį su žemaičių Šventuoju sieja giminystės
šaknys.
* Viešnia iš Kretingos A. Pocienė į parodą atvyko su neseniai
jos ir Dalios Činkienės sudaryta
knyga „Žemaičių šventasis. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250“.
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2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

Knygos iliustracijų autorius – A.
Seselskas.
A. Pocienė būtų galėjusi daug
kalbėti ir apie šiemet dailininko
A. Seselsko ant Kretingos Jurgio
Pabrėžos universitetinės gimnazijos holo sienos specifine pilka
spalva nutapytą 3 x 4 m dydžio
stilizuotą J. A. Pabrėžos portretą,
primenantį senovinę nespalvotą
nuotrauką.
Be abejo, viešnia iš Kretingos
būtų daug įdomaus papasakojusi
ir apie Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos vidiniame
kiemelyje šį pavasarį specialiai
įrengtas lysves, kurioms apsodinti 18 augalų (9 vaistinius ir 9
dekoratyvinius / prieskoninius) šį
pavasarį atvežė Klaipėdos universiteto (KU) Botanikos sodo koordinatorė, šiauliečiams gerai žinoma prof. Asta Klimienė su kolege
Liuda Razmuviene. Padovanotieji
augalai tiesiogiai susiję su J. A.
Pabrėža.
* Parodos atidaryme kalbėjęs
LR Seimo Kultūros komiteto ir
Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys dr.
Stasys Tumėnas pasidžiaugė, kad
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos

metus Lietuva mini prasmingai ir
gražiai, ypač aktyvūs žymiosios
asmenybės kraštiečiai. Štai parodą į Šiaulių Gegužių progimnazijos „Erdvių“ galeriją atvežė Kretingos savivaldybės vyriausioji
specialistė Asta Pocienė – šios
parodos sklaidos po visą Lietuvą
iniciatorė.
S. Tumėnas kalbėjo: „Puiku,
kad į Šiaulius atkeliavo kelmiškio
Andriaus Seselsko piešinių paroda, skirta garsiojo žemaičio, daugiabriaunės asmenybės (pranciškonas, mokslininkas, botanikas,
istorikas, „riktingas“ žemaitis)
250 metų sukakčiai paminėti. A.
Seselskas – labai produktyvus kuriantis žmogus, Kelmės bibliotekoje įamžinęs ir rašytoją Žemaitę.
Andrius yra pavyzdys, kad galima
dirbti, kurti mažame miestelyje ir
būti žinomam visoje valstybėje.
Svarbu, ką tu darai, ką kuri, o ne
tai, kur gyveni. Puiku, kad minime garsiojo žemaičio metus, kad
mūsų dvasioje rusena istorinė atmintis.“
* Neturėdama tikslo komentuoti visos ekspozicijos, Gegužių
progimnazijos direktorė atkreipė
dėmesį į keletą faktų ir detalių.

Pasak jos, ypač vertingas dailininko darbas, kuriame vaizduojamas
mokslininko ir dvasininko biustas, kadangi fotografijų ar kitų
vaizdų su J. A. Pabrėža beveik
nėra išlikę. Biustas tarsi apsuptas
augalų rėmeliu. Po juo pavaizduotas svarbiausias J. A. Pabrėžos
botanikos veikalas „Taislius auguminis“. Simboliška ir paprasta!
Ir dar atkreipė dėmesį, kad visus
šios ekspozicijos kūrinius į visumą jungia gimimo data (1771) ir
minėtas augalų rėmelis, tik kiekvieną sykį jo centre – vis kitas
J. A. Pabrėžos OFM veiklos aspektas.
„Šie A. Seselsko darbai čia eksponuojami pirmą ir paskutinį kartą, kadangi jie vėliau, kaip privati
nuosavybė, pasklis po įstaigas ar
bus padovanoti asmenims, susijusiems su Žemaitijos šventuoju
savo veikla, darbais, giminystės
ryšiais, – kalbėjo mokyklos direktorė A. Baranauskienė. – Dailininkas mokyklai padovanojo savo
grafikos darbų albumą „Sielos
sodai“ ir savo darbais iliustruotų
lietuvių rašytojų kūrinių – J. Biliūno „Brisiaus galą“, B. Sruogos
„Giesmę apie Gediminą“.

Kas toliau?
Atidus susipažinimas su dailininko A. Seselsko kūrybos darbų
parodos „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“ turiniu. Dalijimasis įspūdžiais prie kavos puodelio.
Ir smalsavimas apie kitądien (rugsėjo 21-ąją) VU Šiaulių akademijos bibliotekoje pristatomą knygą
– Silvėjė Uda „A tori Ognėis?“
(Haiku žemaitėška), kuriai įžangą
autorė Silvėjė Uda (Silvija Baranauskienė) parašė dviem kalbomis, lietuvių ir žemaičių, – kad
visi suprastų. Ar nebėra termino
„žemaičių tarmė“? Nebėra! Žemaičių kalba yra įtrauka į pasaulio
kalbų registrą, jai suteiktas kodas.
Ji tikrai nebe tarmė, o savarankiška kalba!
„Haiku žemaitiškai „A tori
Ognėis?“ – pirmoji Silvijos Udos
knyga. Joje apie pusė tūkstančio
prozinės poezijos stiliumi parašytų kūrinių, išlaikant XIX a. Japonijoje gimusio haiku žanro ypatybes” (17 skiemenų trijose eilutėse
– 5, 7, 5) – rašoma tos naujos knygos anotacijoje. Pvz.:
Jorgė Pabriežas
Pamokslu prisuodrinta
Kretingos žemė (p. 65).

Ministrė policijos šventėje Šiauliuose: investuodami į pareigūnus investuojame į
A. Bilotaitė padė- tingą tarnybą ministrė A. Bilotaitė
savo saugumą kojoMinistrė
pareigūnams už jų sunkų, ir policijos generalinis komisaras

Vidaus reikalų ministrė Agnė
Bilotaitė dalyvavo Policijos ir
visuomenės šventėje Šiauliuose.
Miesto parko estradoje sutikusi
šventišką pareigūnų rikiuotę, vidaus reikalų ministrė pasidžiaugė
policijos tarnybos darbu ir gera
viešojo saugumo situacija Šiauliuose bei visoje šalyje.
„Labai geras saugumo ir pasididžiavimo jausmas šiandien
tvyro Šiauliuose. O ir visoje šalyje žmonės vis labiau pasitiki ir
didžiuojasi savo pareigūnais. Abipusis pasitikėjimas – tai didžiulis
pasiekimas“, – renginyje sakė vidaus reikalų ministrė.

rizikingą ir atsakingą darbą šiuo
sudėtingu valstybei laikotarpiu
– atlikdami pareigą ir saugodami
rimtį valstybėje pareigūnai dirba
neskaičiuodami darbo valandų.
„Matydami kaip profesionaliai
tvarkotės su grėsmingomis situacijomis – šiandien galime užtikrintai sakyti – turime patikimą,
profesionalią ir modernią policiją. Visos valstybės investicijos į
policijos techniką, mokymus, parengtį – atsipirko. Investuodami
į pareigūnus investuojame į savo
saugumą“, – teigė ministrė A. Bilotaitė.
Renginio metu už nepriekaiš-

R. Požėla apdovanojo pareigūnus.
Policijos tarnyboje šiuo metu dirba beveik 8 tūkst. pareigūnų. Kasdien patruliuoja ir viešąją tvarką
užtikrina 576 policijos ekipažai.
Lietuvos gyventojų apklausos
duomenimis, 68 proc. žmonių,
kurie palankiai vertina policijos
reagavimą į iškvietimus, mano,
kad policija greitai reaguoja ir atvyksta į įvykio vietą. Lietuva taip
pat yra iš tų šalių, kur gyventojų
pasitikėjimas policija yra aukštas
ir siekia 78 proc., visoje ES pasitikėjimo policija vidurkis yra 71
proc. Apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija.

VRM nuotr.

Sugrąžino ne tik permoką, bet ir pasitikėjimą
žmonėmis
eurų kupiūrą, kasininkė kasos prekybos centrą, apgailesta-

Šiaulių apskrities policija per žiniasklaidą kreipėsi į
visuomenę, kviesdama padėti viename Šiaulių prekybos
centre dirbančiai pardavėjai,
kuri atsidūrė keblioje situacijoje ir patyrė finansinių
nuostolių. Apie tai informuoja Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė.
Rugsėjo 7 d. ji, dirbdama kasoje, padarė klaidą,
kuri jai labai brangiai kainavo. 19.25 val. atsiskaityti
už perkamas prekes prie jos
priėjo du vyrai. Norėdamas
atsiskaityti už 17 eurų vertės
pirkinį, vienas jų padavė 100

aparate nurodė gavusi 200
eurų ir aparatas parodė, kad
grąža – 183 eurai. Per darbo
dieną pavargusi ir budrumą
praradusi moteris tokią sumą
ir atidavė. Atsipeikėjo tik po
kurio laiko, kai pirkėjai jau
buvo pasišalinę. Moteriai
nuostolius būtų tekę atlyginti
iš savo kišenės. Jai – tai didžiulė suma.
Šiaulių apskrities policijos
Komunikacijos poskyris pakvietė atsiliepti vaizdo medžiagoje užfiksuoto pirkėjo
ir grąžinti permoką. Ir kaip
džiugu, kad, sužinojęs apie
susiklosčiusią situaciją, jis
geranoriškai pats nuvyko į

vo, kad įvyko nesusipratimas,
kurio jis nepastebėjo, ir grąžino gautą permoką. Tuo pačiu jis grąžino pardavėjai ir
pasitikėjimą žmonėmis.
O gerų žmonių – tikrai
daug. Po išplatintos informacijos apie šią istoriją tyrėja
sulaukė labai daug telefoninių
skambučių ir laiškų – žmonės
siūlėsi pervesti po keletą eurų
į pardavėjos sąskaitą, kad galėtų palengvinti jai finansinę
naštą. Ačiū visiems už supratingumą ir norą pagelbėti
žmogui bėdoje, o permoką
grąžinusiam vyrui – už supratingumą ir geranorišką situacijos sprendimą.

