
NEBEREGISTRUOJAME.Išvyka „J. A. Pabrėžos keliais Žemaitijoje"“
Ekskursijos

Edukacinė,  pažintinė,  pramoginė  išvyka „Jurgio  Ambraziejaus Pabrėžos keliais  Žemaitijoje“  kviečia  aplankyti  Žemaitijos  vietoves  –

religinius, istorinius, kultūrinius, gamtos objektus – kuriuose prieš ketvirtį amžiaus trumpiau ar ilgiau gyveno kunigas, pranciškonas,

gydytojas,  botanikas,  pirmasis  Lietuvos  �oros  tyrinėtojas,  pamokslininkas,  etnografas,  vienas  iškiliausių  XIX  a.  švietėjų  Jurgis

Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Jis išleido pirmąjį lietuvišką geogra�jos vadovėlį, aprašė 643 augalų ir sukūrė apie 800 augalų rūšių

herbariumus.

Seimas 2021 - uosius paskelbė Jurgio Pabrėžos metais, siekdamas atkreipti dėmesį į šį iškilųjį XIX a. švietėją ir jo darbus. 2022 m.

Kretingos rajono savivaldybė inicijavo kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)“ kūrimą, kuriuo siekiama tęsti tėvo J. A.

Pabrėžos  atminimo  įamžinimą,  apjungiant  vietovių,  minimų  J.  A.  Pabrėžos  gyvenimo  aprašyme,  infrastruktūrą,  religinį,  kultūros

paveldą, potyrius, žmones, istoriją, kultūrą, bei pristatyti visuomenei.

J. A. Pabrėžos gimimo, studijų ir kunigavimo šalies parapijose palikimas, tarsi kelias, jungia 6 savivaldybes: Kretingos, Telšių, Raseinių,

Skuodo, Šiaulių rajono ir Rietavo. Pasaulinę kultūros dieną (2022-04-15) Šiaulių rajono ir Kretingos rajono bei Raseinių, Rietavo, Telšių,

Skuodo rajonų savivaldybės pasirašė susitarimą dėl įsitraukimo į inicijuojamą ir kuriamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža

(1771-1849)“ . Ši kelionė kviečia aplankyti ir kurti minėtąjį kelia čia ir dabar.

Maršrutas: Kuršėnai – Raudėnai, Šiaulių r. - Varniai, Telšių r. - Tverai, Rietavo r. - Plungė - Kartena, Kretingos r. - Kretinga - Večiai,

Skuodo r. - Raudėnai, Šiaulių r. - Kuršėnai.

Viešėdami Kretingoje sudalyvausime ekskursijoje "Vienuolių takais".

Kelionės metus mus lydės istorikas, rašytojas, gidas Jonas Kiriliauskas.

Kelionė nemokama, tačiau vietų skaičius labai ribotas.

Registruotis galima paspaudus nuorodą https://forms.gle/oXNaexTdGSCwVo927

Autobusas Jūsų lauks:

1. 7:45 val. automobilių stovėjimo aikštelėje prie L. Ivinskio aikštės (išvažiavimas 8:00 val.)

2. 8:15 val. Raudėnų k., Šiaulių r. (išvažiavimas 8:45 val. po pabuvimo Raudėnuose, susipažįstant su J. Pabrėža)
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