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AKCIJA

Ar kuprinės mokiniams 
– sunki našta?

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 
vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo programą pagal sutartį su Kretingos 
rajono savivaldybe, rugsėjį Kretingos rajono moky-
klose vykdė kuprinių svėrimo akciją. Akcijos metu 
buvo pasverti 1022 mokiniai (4−6 klasių) bei jų ku-
prinės.

ANT AKMENOS KRANTŲ

Kankinių koplyčios vargonai
Kretingos bažnyčios Kankinių koplyčią puošia seniausi žinomi datuoti bei 

veikiantys vargonai ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Be to, tai vieninte-
liai Lietuvoje vargonai su trumpąja oktava – tai suteikia galimybę autentiškai 
griežti senąją vargonų muziką.

Šv. Mišios už grafus Tiškevičius 
Spalio 29 d. 17 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje bus auko-

jamos iškilmingos Šv. Mišios už didikus grafus Tiškevičius. Lapkričio 1-ąją nuo 12 val. iki 17 val. 
miesto gyventojams ir svečiams bus suteikta galimybė aplankyti grafų Tiškevičių sarkofagus ir ati-
duoti pagarbą Kretingai itin nusipelniusiems žmonėms, išėjusiems Anapilin. Sarkofagai saugojami 
Kretingos muziejaus paminkliniame pastate – buvusio Vandens malūno rūsio patalpose. Įėjimas iš 
kiemo pusės nuo Akmenos upės.

Maloniai visus kviečiame. Parapijos klebonas Antanas BLUŽAS,
muziejaus administracija

Akcijos tikslas – atkreipti 
mokinių ir tėvų dėmesį į mo-
kyklinių kuprinių svorį, turinį 
bei galimą sunkios kuprinės 
poveikį vaiko sveikatai. Būtina 
akcentuoti, kad sunkesnės nei 
10 procentų vaiko svorio kupri-
nės nešiojimas sukelia nugaros 
skausmus, skatina stuburo iš-
krypimą ir netaisyklingą lai-
kyseną. Stuburo formavimasis 
baigiasi ir išorinės aplinkos są-
lygos mažiau veikia kaulinį au-
dinį tik vaikams sulaukus 14-os 
metų.

Kuprinių svėrimo 
rezultatai

Akcijos rezultatai parodė, 
jog 61 proc. mokinių kuprinės 
buvo lengvos, tai yra, kuprinių 
svoris sudarė iki 10 proc. ben-
dro kūno svorio, 33 proc. ku-
prinių svoris buvo optimalus 
ir tik 6 proc. mokinių kuprinės 
buvo labai sunkios, tai yra, ku-
prinių svoris sudarė daugiau 
kaip 15 proc. kūno svorio. 

Palyginus mergaičių ir ber-
niukų rezultatus, didelių skir-
tumų nepastebėta – 59 proc. 
mergaičių ir 66 proc. berniukų 
kuprinės buvo lengvos, 7 proc. 
mergaičių bei 5 proc. berniukų 
kuprinės buvo per sunkios.

Palyginus rezultatus tarp 
klasių, pastebėta, jog daugiau-
siai sunkių kuprinių nešioja ke-
tvirtų klasių mokiniai. Kupri-
nių, kurių svoris sudarė iki 10 
proc. kūno svorio, tarp ketvirtų 
klasių mokinių buvo 58 proc., 
penktų klasių – 54 proc. ir šeš-
tų – klasių 75 proc. O kupri-
nes, kurios svėrė daugiau negu 
15 proc. kūno svorio, turėjo 
7 proc. penktų klasių, 1 proc. 

6-tų ir net 9 proc. 4-tų klasių 
mokinių.  

Kuprinių tipas

Dominuoja kuprinės su 
dviem diržais, jas turėjo 98,7 
proc. 4−6 klasių mokinių. Ku-
prinių su vienu diržu turėjo 1,3 
proc. mokinių, jų didesnė dalis 
buvo tarp šeštų klasių mokinių 
(6 kl. – 2,7 proc., 5 kl. – 0,3 proc., 
4 kl. – 0,8 proc.). 

Reikėtų atkreipti tėvų dėme-
sį, kad tik kas antro (60,7 proc.) 
mokinio kuprinė buvo su atšvai-
tais, didesnė jų dalis – ketvirtokų 
(6 kl. – 42,3 proc., 5 kl. – 65 proc., 
4 kl. – 73,5 proc.). 

Įvertinus kuprinių nešiojimo 
būdą matyti, kad 98,7 proc. mo-
kinių kuprinės yra nešiojamos 
ant abiejų pečių, 1,2 proc. moki-
nių – ant vieno peties, o rankoje 
nešiojamų kuprinių – 0,09 proc. 

Ar kuprinė tau sunki?

Siekiant įvertinti mokinių 
nuomonę apie kuprinių svorį, 
vaikų buvo klausiama „Ar kupri-
nė Tau yra sunki?“.

Kas šeštas (17 proc.) moki-
nys atsakė, kad jo kuprinė yra 
per sunki, daugiausiai taip atsakė 
šeštų klasių mokiniai (6 kl. – 22,3 
proc., 5 kl. – 15,8 proc., 4 kl. – 13 
proc.). Palyginus pasiskirstymą 
tarp mergaičių ir berniukų, mer-
gaitės dažniau teigė, kad joms 
kuprinė yra sunki (mergaičių – 
25 proc., berniukų – 9 proc.).

Rekomendacijos, skirtos 
vaikams ir jų tėveliams

Mokyklinių kuprinių išorinėje 

(Nukelta į 6 p.)

Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 
proc. moksleivio kūno svorio. 

Spėjama, kad šie vėlyvo-
jo baroko-klasicizmo stiliaus 
vargonai yra apie 1680 m. Kur-
šo arba Karaliaučiaus meistrų 
darbo. Galbūt pradžioje ins-
trumentas stovėjo dvare, nes 
tai – saloninių, o ne bažnytinių 
vargonų tipas. Įrašas „1744“ 
ant vargonų prospekto grei-
čiausiai žymi instrumento per-
dirbimo datą. 

Muzikologas, vargonų res-
tauratorius Rimantas Gučas 
šiuos vargonus pastebėjo Gin-
tališkės Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje, kur jie 
stovėjo visiškai apleisti šalia 
veikiančių vargonų. Instru-
mentą reikėjo gelbėti, kad visai 
nesutrūnytų, tad pasiūlė bro-
liams pranciškonams jais pasi-
rūpinti.

Gintališkės bažnyčios 1850 
m. vizitacijoje vargonai vadi-
nami „senu pozityvu“, 1873 
m. inventoriuje rašoma, kad 
„chore yra 8 balsų vargonai“. 
1899-aisiais į šių vargonų vietą 
pastatyti nauji.

2001 m. su Gintališkės 
(Plungės r.) bažnyčia pasirašy-
ta sutartis, kad šie vargonai iš-
nuomojami 100-ui metų Kre-
tingos bažnyčiai.

Dvejus metus truko res-
tauravimo darbai „Vilniaus 
vargonų dirbtuvėse“. Lietuvos 
sostinės restauratoriams tal-
kino kolegos iš Latvijos. Ins-
trumento mechanizmas buvo 
išsilaikęs gerai. 2003 m. restau-
ruota vargonų instrumentinė 
dalis, atlikti istoriniai ir bibli-
ografiniai tyrimai, atidengta, 
konservuota ir atnaujinta var-
gonų korpuso viršutinės dalies 
fasado ir abiejų pusių durelių 
ornamentinė polichromija. 
Vargonų nugarinė dalis ir šo-
nai nuvalyti, atstatytas dažytas 
paviršius. Popieriniai registrų 

pavadinimų užrašai 
konservuoti ir res-
tauruoti, metaliniai 
vargonų apkaustai 
nuvalyti ir konser-
vuoti, perklijuota 
subyrėjusi klaviatū-
ra, pagaminti nauji 
vamzdžiai. XIX a. 
dumplės neišliko, 
tad padarytos dve-
jos naujos pleištinės 
dumplės.

Iš autentiško 
instrumento išliko 
registro Trompet 
pėdos, vienas me-
talinis principalo 
bei keletas medi-
nių vamzdžių, oro 
skirstymo dėžė ir 
mechanika.

I n s t r u m e n t a s 
nedidelis, kameri-
nis. Griežyklos ir 
registrų struktūra 
mechaninė. Var-
gonų prospektas dekoruotas 
puošniu polichrominiu ta-
pybiniu dekoru, grindžiamu 
liaudies tapybos motyvais, 

kelis kartus 
perdažytas. Iš-
liko autentiška 
prospekto var-
gonų spinta. 
Klaviatūra ir 
balsai: 1 ma-
nualas, 8 re-
gistrai.

2003 m. 
pabaigoje var-
gonai sumon-
tuoti Kretin-
gos bažnyčios 
Kankinių ko-

plyčioje. 2004 m. birželio 27 
d. įvyko pirmasis restauruotų 
vargonų muzikos koncertas. 
Tai – nedideli specifiniai var-
gonai, kuriais galima groti tik 
senovinę muziką.

2003 m. vargonų komplek-
sas įrašytas į Lietuvos Kultū-
ros paveldo registrą. Unikalus 
objekto kodas: 27346. Vargo-
nų kompleksą sudaro: vargonų 
prospektas (unikalus objekto 
kodas 27347) bei vargonų ins-
trumentas (unikalus objekto 
kodas 27348).

Daugiau informacijos apie 
Kretingos krašto istoriją: www.
kretingosenciklopedija.lt

Jolanta KLIETKUTĖ

Jolantos Klietkutės nuotr.




