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Visuomeninį rinkimų komitetą „Vieninga Plungė“ sudaro nemažai
švietimo įstaigų darbuotojų, kurie ne tik džiaugiasi Plungės savival
dybės vaikų ir pedagogų pasiekimais, bet taip pat mato aktualių bei
spręstinų problemų. Šis komitetas – už kokybišką, visiems vaikams
prieinamą ugdymą, už saugią ir kūrybišką aplinką, už aktyvų bendruo
menių dalyvavimą sprendžiant švietimo klausimus.
Grupėje yra tokios aktyvios ir rajono gyventojams gerai pažįstamos
pedagogės, kaip Vida Bondauskienė, Lolita Doviltienė, Irma Gruinie
nė, Renata Gudienė, Jūratė Kubilienė ir Sigita Žilinskienė. Jos žemiau
spausdinamoje publikacijoje išdėstė savo mintis ir viliasi per savival
dybių tarybų rinkimus sulaukti rajono gyventojų palaikymo.
Švietimo įstaigų
tinklo pertvarka
Maž ėj ant mok in ių
skaič iui, išl iek a nea iš
kus kai kurių miesto ir
kaimo mokyklų likimas.
Mes esame už tai, kad
vyktų skaidri ir nepoliti
zuota tinklo pertvarka. Ji
negali būti vykdoma, ne
išanalizavus situacijos ir
finansinių Savivaldybės
galimybių. Tačiau reikia
nep am iršt i ir mok in ių
ugd ym o kok yb ės. Ar
tikrai įmanomas koky
biškas ugdymas jungti
nėse klasėse? Tai atviras
ir diskutuotinas klausi
mas. Todėl savo progra
moje numatėme kasmet
tikslinti švietimo įstaigų
tinklo pertvarkos planą,
kad Savivaldybė turėtų
optimalų pradinio, pa
grind in io ir vid ur in io
ugdymo programas įgy
vendinantį ir kokybišką
ugd ym ą teik iant į mo
kyklų tinklą.
Pal aipsn iui reik ėt ų
atsisakyti reikalavimo,
kad mok in iai lank yt ų
tik griežtai pagal gyve
namąją vietą nustatytą
mokyklą. Ir moksleivis,
ir jo tėvai turi turėti ga
limybę laisvai rinktis bet
kurią savivaldybės mo
kyklą. Apsispręsti padė
tų visuomenei teikiama

stat ist in ė inf orm ac ij a
apie moksleivių brandos
egz am in ų, pas iek im ų
patikrinimų rezultatus,
taip pat išorinio verti
nimo išvadas, mokyklų
edukacinė aplinka, daly
vavimas projektuose bei
neformalusis švietimas.
Mokytojų nedarbas
Maž ėj ant mok in ių
skaičiui, mokyklos reor
ganizuojamos arba likvi
duojamos, dėl šių prie
žasč ių aug a mok yt ojų
nedarbas. Ypač aktualus
„paslėptas“ nedarbas, kai
mokytojas dirba, bet dar
bo krūvis yra toks mažas,
jog atlyginimas dažnai nė
nesiekia arba vos viršija
minimalų darbo užmo
kest į. Kaip spręst i šią
problemą? Savivaldybės
taryba, reorganizuoda
ma konkrečią mokyklą,
turėtų patvirtinti planą
dėl konkrečios mokyklos
mokytojų kvalifikacijos
atnaujinimo ir jų įdarbi
nimo.
Prieš dvejus metus –
2012-aisiais – patvirtintas
planas yra neveiksmin
gas. Savivaldybės tinkla
lapyje nepublikuojama
(tikriausiai ir nesukurta)
mokytojų duomenų ba
zė. 2014-aisiais Švietimo
ir moksl o min ist er ij a

NAUJIENOS

(1275)

siūlė taikyti darbuotojų
nuo mą – laik in ą dar
buotojų „paskolinimą“
konkrečiam darbui per
konkretų laikotarpį arba,
darbd av ių sus it ar im u,
darbuotoją perkelti į kitą
darbovietę. Tai teisiškai
atitiktų Darbo kodekso
88., 114 straipsnius. Ne
paslaptis, kad reorgani
zuotose mokyklose liko
dirbt i nem až ai did el į
įdirbį ir gerus darbo re
zultatus pasiekusių mo
kytojų, tad kodėl jie turi
likti nuošalyje?
„Vien ing a Plung ė“
mokytojų nedarbo problemoms spręsti yra numa
čiusi ir kitas priemones:
nesudarytume darbo su
tarčių su direktoriais ir
pavaduotojais ugdymui
dėl pap ild om o darb o,
jeigu rajone ar mokykloje
yra to paties dalyko mo
kytojų, neturinčių dar
bo arba turinčių nepilną
darbo krūvį. Ieškotume
gal im yb ių mok ykl os e
įsteigti mokytojų padė
jėjų, konsultantų etatus,
sudaryti ilgesnės darbo
dienos mokinių grupes.
Gabių vaikų
ugdymas
Išn agr in ėję Sav iv al
dybės strateginį planą,
gab ių vaik ų ugd ym o

Sigita Žilinskienė

sistemoje matome spra
gų. Siekiant kokybiško
ugdymo, reikia parengti
gabių vaikų atpažinimo
ir ugd ym o prog ram ą,
numatyti priemones jai
įgyvendinti, ieškoti gali
mybių įkurti gabių mo
kin ių ugd ym o cent rus
su moderniomis labora
tor ijom is, spec ial iz uo
tomis klasėmis, kuriose
mokiniai gilintų žinias ir
įgūdžius.
Tam galėtume pritai
kyti nenaudojamas, bet
pat og iai pas iek iam as
švietimo įstaigų patal
pas mieste ir kaimuose.
Kur iant tok ių cent rų
mat er ial in ę baz ę, ska
tintume įsitraukti verslo
bendruomenę, švietimo
įstaigas ir Savivaldybę.
Jeigu būtų poreikis, cen
trai galėtų veikti ir per
vasaros atostogas. Kas
visa tai finansuotų? Tuo
turėtų pasirūpinti Savi
vald yb ė, tėv ai, vers lo
ats tov ai, kit i rėm ėj ai.
Šių cent rų įkūr im as iš
dal ies išs pręst ų mo
kyt ojų įdarb in im o bei
per maž o krūv io pro
blemas.
Dėmesys
specialiųjų poreikių
vaikų ugdymui
Valstybei turėtų bū
ti svarb us kiekv ien as
pilietis, nes tėvams la
biausiai rūpi jo vaikas.
Augantis žmogus – ver
tybė, stebuklas, viltis ir
Liet uv os ate it is. „Vie
ning oj e Plung ėj e” su
sit elk us iems žmon ėms
rūpi kiekvienas Plungės
krašto žmogus, šeimos
bei jose augantys vaikai.
Ir nesvarbu, jeigu jie –
kitokie. Kitokių, specia
liųjų ugdymosi poreikių
vaik ų, rajon e yra apie
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10 proc., ir jų skaič ius
didėja.
Mes stengsimės girdė
ti šeimų, auginančių spe
cialiųjų poreikių vaikus,
problemas, sieksime jas
spręsti drauge. Skatin
sim e šviet im o įstaig ų
bendradarbiavimą, pa
galb os (psic hol og in ės,
specialiosios, socialinės)
prieinamumą, efektyvu
mą ir pagal galimybes
inic ijuos im e spec ial io
sios ped ag og in ės bei
spec ial ios ios pag alb os
plėtrą rajone. Švietimo
sist em ą art ins im e prie
tokių poreikių turinčio
vaiko.
Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
problemos
Ikimokyklinis ir prieš
mokyklinis ugdymas da
ro teigiamą poveikį vaikų
tolesnei socialinei ir emo
cinei raidai. Apmaudu,
kad rajono valdžia taip
ir neįžvelgia daugybės
prob lem ų ikim ok ykl i
nės e įstaig os e. Did el ė
prob lem a – ugd om oj i
aplinka. Daug darželių
yra neatnaujinti, aplin
ka vaikams nepatraukli,
darželių kiemuose trūks
ta saugių žaidimo aikšte
lių. Ugdymo įstaigos turi
būti saugios, patrauklios,
skatinančios vaikų kū
ryb išk um ą, tač iau tam
trūksta lėšų.
Dėl įvairių priežasčių
ikimokyklinio ir prieš
mok ykl in io amž iaus
vaik ai tur i kalb os rai
dos sutrikimų. Tokiems
vaik ams reik al ing a lo
gopedo pagalba. Tačiau
ne vis i tėv ai iš kaim o
gali atvežti vaikus pas
logopedą į miestą. To
dėl log op ed as kaim o
darželiuose taip pat yra

būtinas.
Ikimokyklinėse įstai
gos e tur ėt ų būt i ma
žesnės grupės. Neretai
ped ag og ui tenk a dirb
ti grupėje, kurią lanko
daug iau nei 20 vaik ų.
Norint tikslingai ir efek
tyv iai ugd yt i vaik us,
reikia kurti naujas gru
pes. Tai aktualu ne tik
miesto, bet ir kaimo dar
želiams. Vasaros met u
mieste būtinai turi dirbti
bent vienas darželis, kad
dirb ant ys tėv ai tur ėt ų
kur palikti vaikus.
Švietimo srityje mato
me ir daug kitų spręsti
nų problemų. Ugdymo
įstaig oms Sav iv ald yb ė
skiria tik apie 60 proc.
reik iam ų apl ink os lė
šų, kuriomis apmokami
komunaliniai mokesčiai,
apt arn auj anč io pers o
nal o darb as. Įstaig os
nuol at skęst a skol os e,
kai kur darbuotojai pri
verst i eit i nem ok am ų
atost og ų, trūkst a lėš ų
būtiniausiems remonto
darbams.
Sup rant am e ir tėv ų
nerim ą dėl vaik ų mai
tin im o kok yb ės. Tod ėl
Savivaldybė, sudaryda
ma sutartis su maitini
mo paslaugas teikiančia
įmon e, tur i num at yt i
didesnes kokybės kon
trolės galimybes. Būtina
tol iau tob ul int i mok y
tojų, švietimo pagalbos
specialistų kvalifikaciją
ir bend rad arb iav im ą,
skatinti, organizuoti ge
rosios patirties sklaidą
atviroje erdvėje bei kel
ti mok yt ojo prof es ijos
prestižą.
Daugiau informacijos
apie kandidatus
rasite adresu
www.vieningaplunge.lt
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Fotografui Ignui Stropui – 130 metų
Jolanta KLIETKUTĖ
2015 m. sausio 20 d. sukako 130 metų, kai
gimė vienas garsiausių pajūrio fotografų Ignas
Stropus. Iki šiol žinoma I. Stropaus biografija
buvo gana skurdi ir iš dalies klaidinga.
Pagerbdama fotografo
kūrybinį palikimą, dau
gel į met ų arc hyv uos e,

muz iej uos e, priv ač ios e
kolekcijose, šeimos albu
muose kruopščiai rinkau

smulk iaus ias det al es ir
bandžiau lipdyti vientisą
asm en yb ės, gyv en im o,
veiklos istoriją. Truputėlį
praskleisiu laiko šydą ir
supažindinsiu skaitytojus
su dalele to, kas sukaupta
monografijoje.
Taigi, net pradžių pra
džia – fotografo gimimo

dat a – mums buv o ži
noma netiksli: spaudoje
nur od om i 1884 met ai.
Tačiau bažnytiniai Krikšto
metrikai teigia, kad Ignas
Stropus gimė 1885 m. sau
sio 20 d. Plungės valsčiuje
(vėliau – Kretingos apskri
tis, Kartenos valsčius), Pa
kutuvėnų kaime, Ignaco ir

Petras Baronas. Medalis
Ignui Stropui.

Jacintos Stropų šeimoje.
Pakrikštytas tą pačią die
ną vikaro kun. Venckaus
Kulių bažnyčioje. Šeimoje
augo 8 vaikai. Kaimo da
raktorius namuose vaikus
išmokė lietuviškai skaityti
ir rašyti, po to berniukams
nuomojo butą Plungėje –
leido mokytis kunigaikš
čių Oginskių parapijinė
je mok ykl oje. Vėl iau I.
Nukelta į 10 psl.
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Fotografui Ignui Stropui – 130 metų
Atkelta iš 3 psl.

Stropus mokėsi Palangos
progimnazijoje.
Iki šiol buvo žinoma,
kad I. Strop us 1909 m.
fotografijos mokėsi Plun
gėje pas Mendelį Berkovi
čių, 1910 m. – Kretingoje
pas Alfonsą Survilą. Ta
čiau 1936 m. sezoniniame
Pal ang os kal end or iuj e
I. Stropaus ateljė reklama
teigia: „įsteigta 1908 m.“
Rea l u, kad čia min im a
data, kai I. Stropus įkūrė
fotografijos paviljoną Kre
tingoje, tad fotografijos
mokytis turėjo anksčiau.
Tik ėt in a, kad Plung ėj e
pas M. Berk ov ič ių mo
kėsi 1906–1907 m., tačiau
A. Survila Kretingoje įsi
kūrė tik 1911 m., tad Ignui
tuo metu jau nebereikėjo
mokytis, nebent tobulin
tis, nes A. Survila foto
grafo profesijos paslapčių
mokėsi pas garsius Rygos
fotografus von Egertą ir
Geislerį.
1 9 0 8 m . K r e t i n g o s
miestelio Rotušės aikštės
rytinėje dalyje, Sodo gat
vėje esančioje vienuolyno
pusėje (šiuo metu tai yra
pėsčiųjų takas nuo „Lau
ros“ parduotuvės iki nau
jai statomos bibliotekos),
I. Stropus atidarė pirmąjį
Kretingoje fotopaviljoną
„Birutė“. Fotografas pa
sir ink o Kret ing os, o ne
Plung ės miest el į (nors
past ar as is buv o arč iau
gimt ųj ų Pak ut uv ėn ų),
nes Plung ėje tuo met u
jau buvo keli fotografai, o
Kretingoje šiuo verslu jis
užsiėmė pirmasis.
Fot oa teljė buv o sko
ningai įrengta, turėjo ke
lis fon us. S. Žvirgžd as
vaizd ing ai nup as ak oj a
I. Strop aus fot og raf ijos
paviljono Kretingoje ap
linką: „buvo turtinga de
koracija, kurios šonuose ir
apačioje nupiešti grotelių,
apkaustų bei kitų geležies
dirbinių raštą imituojan
tys ornamentai, papildy
ti grot esk in iais aug al ų,
fig ūr ų mot yv ais. Deš i
niajame šone tokiu pačiu
orn am ent u dek or uot as
kvadratinis stulpas, į kurį
galėjo pasiremti pozuoto
jas. Ant grindų patiestas
pilkos medžiagos gabalas,

keletas kėdžių raižytomis
kojelėmis bei atramomis.“
Kretingoje I. Stropus dir
bo 1908–1914 metais.
I. Stropaus profesiona
lumą pripažino Kretingos
grafas Aleksandras Tiš
kev ič ius, užs ak yd am as
padaryti kelias grupines
nuotraukas, kuriose gra
fas įamžintas kartu su gi
minaičiais bei Kretingos,
Darb ėn ų ir Grūšl auk ės
dvarų ūkvedžiais. Deja,
fot og raf o dar yt ų Kre
tingos miestelio vaizdų
nep av yk o atr ast i. Tik
riausia kraštovaizdžio bei
architektūros fotografija
susidomėjo tik gyvenda
mas Palangoje.
1913 m. rugsėjo 3 d. I.
Stropus vedė Ievą Rupei
kaitę, su kuria susipažino
savo sesers Barboros ves
tuv ės e. Pirm ojo pas au
linio karo metu ir po jo,
1914–1921 m., fotografas
gyveno užkuriu žmonos
tėv išk ėje Šiem ul ių kai
me. Čia sus il auk ė trijų
vaikų – sūnaus Algirdo ir
dukterų dvynukių Mildos
ir Genutės. Ūkininkavo,
bet tuo pačiu eidavo per
kaim us fot og raf uod a
mas. Elekt ros neb uv o,
tad turėjo įsirengęs tamsią
kamarą: sienoje išpjovė
fotoaparato užpakalinės
sien el ės dyd žio ang ą, į
ją įstatydavo fotoapara
tą – pasidarydavo kažką
panašaus į dienos švie
są naudojantį didintuvą
nuot rauk ų spausd in i
mui.
1921 m. pavasarį, kai
Pal ang a buv o grąž int a
Lietuvai, I. Stropus per
sikėlė gyventi į pajūrį. Iš
Palangos klebono Juoza
po Šniukštos išsinuomojo
prieš ais bažn yč ią esan
čio namo (Vytauto g. 75)
galą: pirmajame aukšte
įsir eng ė fot op av ilj on ą,
antr aj am e aps ig yv en o
su šeima. Ankstesniuo
se straipsniuose rašoma:
„iš kleb on o Ambr oz ai
čio išsinuomojo...“. Deja,
Palangoje nebuvo klebo
no tokia pavarde, tačiau
gyv en o stal ius Pran as
Ambrozaitis, iš kurio po
didžiojo Palangos gaisro
I. Stropus nuomojo dalį
namo. Tad ankstesniuo

Plungės seminarijos I-ojo kurso mergaitės. 1930 m. birželis.
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se straipsniuose du skir
tingi faktai yra suplakti
į vieną.
Paviljone įrengė stik
lin ius sien ą bei stog ą,
vėl iau – ir vitr in ą, ku
riuos darė ir iš naudotų
nuplautų fotoplokštelių.
Fotopaviljone turėjo daug
įvairių fonų, pintą krėslą,
prabangią kanapą, aukštą
staliuką, kitos atributikos,
sudarančios gyvenamos
patalpos iliuziją.
Kitoje namo dalyje bu
vo knygynas, priklausęs
Butkų Juzei, 1936 m. pa
state registruota ir cukrai
nė „Birutė“, o šalia, per du
namus – J. Mickevičiaus
knyg yn as. Vėl iau tam e
pačiame name ir I. Stro
pus įkūrė knygyną, kuria
me prekiavo knygomis,
laikr ašč iais, atv ir uk ais
bei rašymo priemonėmis.
Gali būti, kad Butkų Ju
zė, būdamas I. Stropaus
giminaitis, turėjo įtakos
knygyno atsiradimui prie
fotopaviljono.
Vos įsikūręs Palangoje,
Ignas iš karto priėmė ir
pirmąjį mokinį – Adol
fą Daum ant ą, gars aus
Plungės Oginskių dvaro
siuvėjo Adolfo Daumanto
sūnų. Fotografas turėjo
nemažai mokinių: Mildą,
Lun ę, Kav alč iuk ą, nuo
1924 m. – Feliciją Amb
razaitytę-Pakutinskienę,
kuri vėliau dirbo jo ateljė
retušuotoja, 1946–1949 m.
savarankiškai dirbo Pa
langoje, pokario metais –
Pal ang os art el ėj e. Mo
kinys Pranas Vaišnoras
apie 1929 m. įkūrė ateljė
Mažeikiuose, Milašius –
Palangoje.
1930 m. I. Stropus iš
vyko į Plungę, kadangi
vaik us leid o mok yt is į
gimnaziją. Įsikūrė sav o
draug o, dvar o siuv ėj o
Adolf o Daum ant o, na
me, esančiame šalia par
ko, Laisvės alėjoje, netoli
Laisvės statulos. Prie na
mo, taip pat kaip ir Pa
langoje, pasistatė nedidelį
fot op av iljon ą, įstikl int ą
fot op lokšt el ių stikl ais.
Daumanto namas Plungė
je, Laisvės al. 15, tebestovi
ir šiandien, jame įsikūru
sios Adolf o Daum ant o
vaikaičių šeimos.
1931 m. kovo 31 dieną
Ignas Stropus visą dieną
fotografavo Plungėje kilu
sį gaisrą. 1931 m. Plungėje
netoli Stropaus fotoateljė
pastatytas bei iškilmingai
atidarytas Laisvės pamin
klas, 1932 m. per Plun
gę nutiesta geležinkelio
lin ija, stat om a Plung ės
geležinkelio stotis, 1928–
1933 m. statoma naujoji
bažn yč ia ir išk ilm ing ai
pašventinama. I. Stropus
buv o akt yv us vis ų šių
įvykių įamžintojas. Gaila,
kad šių nuotraukų ir kitų
I. Strop aus užf iks uot ų

Plungės miesto vaizdų,
pažymėtų fotografo žen
klu, neteko atrasti, tačiau
išliko nemažai fotografo
portretų, darytų Plungės
ateljė.
1933 m. prad žioj e I.
Stropus grįžo į Palangą,
tapo žymiausiu fotografu,
tarpukariu reklamavusiu
pajūrį. Palangos kurorte
fotograf ų pamažu dau
gėjo, tai matome ir iš I.
Stropaus darbų: bendrose
pajūrio ar kokių nors ren
ginių fotografijose dažnai
matomas ir fotografas su
trikoju. Daugėjant konku
rentų, teko ieškoti būdų
patraukti klientus: knygy
ne buvo parduodami ne
tik atvirukai, nuotraukų
alb um ai, bet ir kanc e
liar in ės bei fot op rek ės
mėg ėj ams. Fot og raf as
dažn ai trump om is, bet
išsamiomis reklaminėmis
žin ut ėm is spaud oje bei
poilsiautojams skirtuose
leidiniuose pristatydavo
savo verslą, pabrėždamas
profesionalumą. Pavyz
džiui, 1929 m. reklamoje
raš om a: „Atl iek u sul ig
šių dienų technikos rei
kalavimu visą foto-meno
darbą, be to, einu į mišką
ir į namus, taip pat priimu
apdirbimui foto-mėgėjų
nuot rauk as. Pas man e
galima gauti pirkti visą
reikalingą foto mėgėjams
medžiagą ir gražių Palan
gos vaizdų.“ I. Stropus
ne vien tik fotografavo,
bet ryškino, spaudė, di
din o ir mėg ėjų darb us,
darė fotografijas pasams.
Šventosios gyventojas Jo
nas Vindigas prisimena,
kad kitų vietos fotografų
darytų nuotraukų pasams
nepriimdavo dėl prastes
nės kokybės. Fotografas
yra įamž in ęs nem až ai
kultūros bei meno veikė
jų: Antaną Smetoną, But
kų Juzę, Joną Basanavičių,
Vincą Krėvę-Mickevičių,
Joną Jablonskį, Joną Šliū
pą, Kazimierą Prapuolenį,
serą Robert Stephenson
Smyth Bad en-Pow ell ‘į,
daugybę įvairių renginių,
miesto įvykių, švenčių.
Privačios šeimos šventės,
Krikštynos, Pirmoji Ko
munija, vestuvės, laidotu
vės taip pat neapsieidavo
be šio fotografo.
I. Stropaus netenkino
tik studijinė fotografija:
fotografavo peizažus, ar
chitektūrą, įvairius mies
telių įvykius, vasaros sto
vyklas, nedideles įmones
ir kt. Lab iaus iai mėg o
dirbti lauke, pajūry. Dar
bo paviljone studijinės fo
tografijos nemėgo, tačiau
ir čia ieškojo grožio: švie
sa, vadinamuoju „remb
rantiškuoju“ apšvietimu,
siekė išgauti efektingus
šešėlius, veido modelia

Albinas Kijauskas prie Igno ir Ievos Stropų kapo Kaune.

Albino Kijausko albumas

Ignas Stropus

Juozo Šimkaus albumas

Nežinoma šeima Stropaus ateljė Kretingoje.

Stanislovo Žvirgždo skaitmeninis archyvas
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Fotografui Ignui Stropui – 130 metų
Atkelta iš 10 psl.

Fotografo žmona su vaikais Šiemuliuose.

Albino Kijausko albumas

Laidotuvės. Plungė 1930–1933 m.

Audra
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Tiltas per Babrungą. Plungė, 1932 m.
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Plungė po gaisro.
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Steponavičių šeima. Iš kairės: Leono žmona, Leonas, motina Ona, Kazimieras, Juozas. Plungė, 1930–1933 m.

Aldutės Šeduikienės šeimos albumas

vimą, faktūras.
1938 m. gegužės 10 d.
I. Stropus visą dieną fo
tografavo didįjį Palangos
gaisr ą. Fot og raf as sav o
degantį butą, daiktus ir
paviljoną paliko gelbėti
kaim yn ams, pas ič iup o
fot oa par at ą, plokšt el ių
ir visą dieną fotografavo
deg ant į miest ą. Sūn us
Algirdas išsaugojo tėvo
darytą nuotrauką: namas
sudegęs, gatvėje po gaisro
išmėtyti daiktai, matyti
apd eg us ios vitr in os su
užr aš u „Fot o lab or at o
rija“.
Gaisro metu sudegus
ateljė, fotografas iš savo
ret uš uot ojos (buv us ios
mokinės) Felicijos tėvo,
žinomo Palangos staliaus,
med žio meistr o Pran o
Ambrozaičio, išsinuomo
jo prie Ražės, J. Basana
vičiaus g. Nr. 8 (priešais
„Jūros“ restoraną), esantį
pastatą, jame apsigyveno
su šeim a, įreng ė naują
pav iljon ą bei knyg yn ą.
Dabar tai pastatas Nr. 10,
esantis šalia kavinės „Mo
nika“, priklauso P. Amb
razaičio palikuonims Pa
kutinskams.
Pavyko išskirti keturio
lika I. Stropaus nuotrau
kų ženklinimo variantų.
Liep ojoje I. Pok orn ag o
lit ogr af ij oj e fot og raf as
užsakė 6x9 ir 10x16 cm
dydžio firmines fotogra
fijų korteles, kurių aver
se dešinėje pusėje aukso
spalva įspaustas įmantriai
išraitytas užrašas „I. Stro
paus Kretingá“, reverse
tams iai mėl yn a spalv a
pav aizd uot as Liet uv os
did žioj o kun ig aikšč io
Kęstučio antrosios žmo
nos, Liet uv os vald ov o
Vyt aut o mot in os Bir u
tės portretas bei rusų ir
liet uv ių kalb omis raš o
ma: „Первая литовская /
художественная
фотографія / „Бирута“ /
И•Стропуса / Кретингенъ
Ковенск. губ. / Садовая
ул. // Pirm a liet uv išk a
dail os fot og raf ij a / „Bi
rute“ / J•Stropaus / Kre
ting a◦◦◦Kaun o gub er. /
Sodno ulice. // Негативъ
хранится.“; apačioje, deši
nėje – spaustuvės pavadini
mas: „Лит. І. Покорнаго
Либава“. Ši fot og raf in ė
kortelė padeda išsiaiškinti
painiavą, kilusią dėl fo
tografo įmantriai rašomų
inicialų: kartais raidę „I“
(Ignas) jis rašė kaip „J“,
tad spaudoje buvo pasiro
dę žinučių apie dar vieną
fotografą – Jurgį Stropų.
Tai klaida: Palangoje foto
grafas, pavarde Stropus,
buvo tik vienas. Ši foto
grafinė kortelė aiškiai pa
rodo, kad „И•Стропус“
yra tas pats „J•Stropus“
– abi raidės, tiek „И“, tiek
„J“ yra vienoje to paties

Plungė

Juozo Šimkaus albumas

Kunigaikščio siuvėjas
Adolfas Daumantas.
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fotografo kortelėje.
Apytiksliai nuo 1926 m.
nuot rauk ų apat in iam e
dešiniajame kampe įspau
džiamas 0,9x2 cm reljefi
nis stačiakampis įspau
das, kurio dešinės pusės
virš uje nur od yt a viet o
vė – „PALANGA“, įstri
žai iš viršutinio kairiojo
kampo į dešinįjį – užrašas
„MENO – FOTOGR.“.
Kair ėje pus ėje, apač io
je, – fotografo pavardė –
„STROPUS“. Šis spaudas
tap o pag rind in iu, nes
juo buvo žymimi ir visi
atv ir uk ai (spaust i kaip
nuotraukos – kontaktiniu
būdu, taip vadinami „real
foto“).
1933 m. Šiaul iuos e,
„Putp el ės“ draug ij os
sur engt oje kiln ojam oje
parodoje, I. Stropus da
lyvavo net su 42 darbų
vientisiausiai ir kruopš
čiai atr inkt a peiz až in ių
fot og raf ijų kol ekc ija. Iš
parod os nuotraukų pa
vadinimų galima spręsti,
kad I. Strop us akt yv iai
fotografavo Klaipėdoje,
Nidoje, Plungėje. Gaila,
kad šių nuotraukų atrasti
nepavyko.
1924–1939 m. I. Stropus
išleido apie 9 Palangos at
virukų rinkinius bei vieną
Plungės vaizdų rinkinį.
Plungės atvirukų reverse
įrašyta: „Atelier J. Stro
pus & A. Surwillo, Kre
tyngoj“. Taigi, kažkuriuo
metu I. Stropus ir Alfonsas
Survila turėjo bendrą atel
jė, kartu leido atvirukus.
Galbūt šie atvirukai buvo
išleisti I. Stropui gyvenant
Plungėje 1930–1933 m., ka
dangi ir A. Survila Kretin
goje dirbo taip pat panašiu
laikotarpiu – 1922–1938 m.
Atv ir uk us pard av in ėjo
savo paties knygyne, mies
telio knygynuose, spaudos
kioske, fotografo vaikai už
darbiaudavo atvirlaiškiais
prekiaudami mieste.
Daug I. Stropaus dar
bų pan aud ot a 1922 m.
Petro Rusecko išleistuose
atv ir uk ų alb um ėl iuos e
„Lietuva“. Atvirukus su
užf iks uot ais Pal ang os
vaizd ais 1927 m. leid o
Palangoje, kaimynystėje

Plungės gaisras

įsikūręs J. Mickevičiaus
knygynas. 1929 m. I. Stro
paus įamžinti apšalusios
jūros ledynų vaizdai įėjo
į leidėjo Jokūbo Skrins
kos „1929 m. Liet uv os
didžiųjų šalčių vaizdų al
bumą“, išleistą Prienuose.
Fotografo pavardė niekur
neminima, tačiau vaizdai
lengvai identifikuojami iš
paties Igno leistų darbų.
Daug yb ė jo nuot rauk ų
atspausta reklaminiuose
kur ort o leid in uk uos e,
nuot rauk as fot og raf as
publikavo ir tuometinėje
Palangos bei respubliki
nėje spaudoje, albumuo
se: 1930 m. „Pamatykime
Lietuvą“, „Į Lietuvą Vy
tauto Didžiojo metais“,
1931 m. „D.L.K. Vytauto
jubiliejinių 1930 m. albu
mas“, 1933 m. „Vytauto
Didžiojo mirties 500 metų
sukaktuvėms paminėti al
bumas“ ir kituose.
1940-ųjų metų sovietų
okupacija, 1941-ųjų trėmi
mai, vokiečių okupacija,
neramūs pokario metai –
poilsiautojų Palangoje be
veik nebeliko, tad ir Ignas
Stropus su šeima paliko
pajūrio kurortą. Spaudoje
teigiama, kad 1945 m. Ig
nas su žmona išvyko į jo
gimtuosius Pakutuvėnus,
tačiau sūnus Algirdas pa
sakojo, kad tėvai išvyko į
motinos tėviškę, Šiemulių
kaimą, nors dažnai lankė
si ir Pakutuvėnuose, kur
gyveno jo broliai su šeimo
mis. Palangoje paliko visus
archyvus, kurie ten ir pra
žuvo. Kaime dar šiek tiek
fot og raf av o: apl ink in ių
kaimų gyventojai ateidavo
fotografuotis į namus.
1956 m. su žmona apsi
gyveno pas sūnų Kaune,
Panemunėje. Ignas Stro
pus mirė 1959 m. rugpjū
čio 13 d. būdamas 74 me
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tų. Palaidotas Panemunės
kapinėse.
Ignas Stropus aktyviai
dal yv av o vis uom en ės
gyv en im e: fot og raf av o
renginius, stovyklas, iškil
mes... Neapsiribojo viena
vieta: to paties laikotar
pio nuotraukų randama
Kret ing oj e, Pal ang oj e,
Plungėje, Pakutuvėnuose,
Kul iuos e, Šiem ul iuos e.
Jo fot og raf in į pal ik im ą
gal im a dėl iot i kaip pa
jūr io ist or ijos moz aik ą.
Tikriausiai nėra gatvelės,
tuom et in io reng in io ar
garbaus svečio, kurių jis
nebūtų nufotografavęs. I.
Stropaus leisti atvirukai
keliavo į tolimiausias šalis
reklamuodami Lietuvos
pajūrį.
Palangos bibliotekoje
iki vasario pirmosios sa
vaitės pabaigos parodoje
„Šventosios žemės atmin
ties ženklai“ bus ekspo
nuojamas Petro Barono
sukurtas fotografo Igno
Stropaus medalis.
Šiuo met u baig iam a
monografija apie pirmuo
sius pajūr io fot og raf us
– Igną Stropų ir Pauliną
Mong ird ait ę. Kad mo
nografija išvystų pasau
lį, spaust uv ės darb ams
apmokėti reikia surinkti
dar 7820 Eur. Jei nor i
te prisidėti prie pajūrio
krašto paveldo išsaugo
jimo – mielai priimsime
jūsų aukas:
Viešoji įstaiga „Šv.
Antano dienos centras“,
įm. k. 164249830.
Sąsk. Nr.
LT934010041800012285
DNB banke.
Banko kodas 40100.
SWIFT kodas: AGBL LT
2X,
skiltyje „Mokėjimo
paskirtis“ įrašyti „Kny
gai“.

