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Mûsø kultûros paveldas

Muziejus Molëtø baþnyèios
bokðte - kultûros objektas
Pirmoji baþnyèia Molëtuose buvo pastatyta XV a.
antroje pusëje. Dabar yra
ketvirtoji. Ji pradëta eksploatuoti 1907 m. Molëtai
kelis kartus degë. Bet baþnyèios nudegdavo tik stogas, kuris buvo ðiaudinis,
medinis. O storo mûro sienos likdavo. 1944 m. Antrojo pasaulinio karo metu
susprogdino aukðtus baþnyèios bokðtus. Baþnyèia
be jø buvo daugiau kaip 30
metø. Sovietinë valdþia neleido jø atstatyti.
1977 m. pagal inþinieriaus, kunigo monsinjoro
Juozo Dabrovolsko, kuris
tuomet dirbo Inturkëje,
projektà pavyko atstatyti
bombos sudauþytus bokðtus. Viename ið jø kabo varpai, o antrasis tuðèias.
Jame Molëtø parapijos
ðv. apaðtalø Petro ir Povilo baþnyèios klebono dekano monsinjoro Kæstuèio
Kazlausko ir Molëtø kraðto muziejininkø pastangomis atidarytas sakralinis
muziejus. Á bokðtà sumontuoti nauji, dailûs laiptai.
Surinkti seni, baþnyèioje
naudoti daiktai, dokumentai, dirbusiø kunigø ir ki-

tos nuotraukos.
Prieð atidarant muziejø
klebonas Kæstutis Kazlauskas ir Vikaras Mindaugas
Grenda aukojo ðv. Miðias.
Po jø istorikas, Vilniaus
universiteto mokslininkas
Rimvydas Lauþikas apþvelgë Molëtø parapijos istorijà. Apie muziejaus atidarymo reikðmæ kalbëjo Molëtø rajono meras Stasys Þvinys, Molëtø kraðto muziejaus direktorë Viktorija

Kazlienë.
Monsinjoras Kæstutis
Kazlauskas pakvietë visus
apþiûrëti bokðte esanèius
eksponatus. Staèiais laiptais þmoniø grupelës kilo á
virðø, kur graþiai iðdëlioti
ávairûs baþnytiniai reikmenys: krapylai, varpeliai, beretai (kepurës), stulos, kryþiai, komuninës, monetos
ir t.t. Yra iðlikæs labai senas
baldakimas, kurá neðdavo
ne 4 vyrai, kaip kad neða

Senasis baldakimas.

Muziejø atidaro (ið kairës) kun. Kæstutis Kazlauskas, meras
Stasys Þvinys, istorikas Rimvydas Lauþikas ir direktorë Viktorija
Kazlienë.

Valdas ADAMKUS

Paskutiniai kadencijos metai
(Atkelta ið „Utenio“ Nr. 20)

2009 metø birþelio 22 diena, Tbilisis. Gruzijos sostinë Tbilisis vienà miesto
centre esanèiø skverø nusprendë pavadinti Vilniaus
vardu. Tai dëkingumo Lietuvai uþ nuolatinæ paramà
þenklas. Esu pakviestas á iðkilmes, bet einant paskutinëms kadencijos savaitëms
ir susikaupus gausybei ásipareigojimø, abejojau, ar
turësiu laiko tokiam vizitui.
Vis dëlto, atsiþvelgæs á Rusijos, kuri, nepaisydama ásipareigojimø Vakarams, tebelaiko savo karinius dalinius Abchazijoje ir Pietø
Osetijoje, apgresyvià politikà ðiame regione, nusprendþiau vykti á Tbilisá.
Noriu ne tik padëkoti gruzinams uþ pagarbà Lietuvai, bet ir, tarptautinei bendruomenei neryþtingai
trypèiojant vietoje ir pasyviai stebint Maskvos agresyvumà, pademonstruoti

Sakraliniai eksponatai.

solidarumà su Gruzija.
Atskridome á Tbilisá jau
artëjant deðimtai valandai
vakaro. Atvykæs á vieðbutá
suþinojau, kad á Vilniø
skambino ið JAV Baltøjø rûmø ir praneðë, jog su manimi nori pasikalbëti prezidentas Barackas Obama.
Mano patarëjams praneðus, kad iðskridau á Gruzijà,
buvo pasakyta, jog su manimi bus mëginama susisiekti Tbilisyje rytoj 18 valandà vietos laiku. Daugiau
jokios informacijos. Svarstëme, kokios prieþastys verèia JAV prezidentà taip skubiai kalbëtis su manimi.
2009 metø birþelio 23 diena, Tbilisis. Visos Tbilisio
centro gatvës iðpuoðtos Lietuvos ir Gruzijos vëliavomis. Dienotvarkë labai intensyvi, o dar ádienojus oras
ákaito iki 40 laipsniø ðilumos.
Svarbiausias susitikimas

– su prezidentu Michailu
Saakaðviliu. Kalbëjomës ne
tik apie agresyvià Rusijos
politikà. Mëginau Gruzijos
vadovà átikinti, kad jam reikia taikingiau sugyventi su
opozicija, kuri á protesto
mitingus sutraukia deðimttûkstantines minias. M. Saakaðvilis ðiuo klausimu buvo nesukalbamas. Ið dalies
galiu já suprasti, nes opozicijos akcijomis nuolat naudojasi jà remiantis Kremlius.
Vëliau susitikau su opozicijos lydere, buvusia Gruzijos parlamento pirmininke Nino Burdþanadze. Tai
labai inteligentiðka ponia.
Taèiau ir ji kietai laikësi
nuomonës, kad su M. Saakaðviliu neámanoma kalbëtis, nes jis esà griauna Gruzijos demokratijà. Tiesa,
pabendravus ji lyg ir suðvelnino savo pozicijà, sakydama, kad, jei padëtø tokie
tarpininkai kaip að, gal dia-

dabar, o vienas. Retai kur
galima pamatyti þvakiø liejimo ið vaðko prietaisà. Molëtø baþnyèioje jis iðsilaikë.
Muziejaus atidarymo proga
etnografë Nijolë Aleinikovienë liejo þvakutes ir dova-

nojo muziejaus atidarymo
dalyviams.
Daugelá sudomino „plotkeliø“ (kalëdaièiø) kepimo
prietaisas. Juo rankiniu bûdu prieð ðv. Kalëdas buvo

logas su prezidentu ir bûtø
ámanomas.
Vakare ambasadorius
Meèys Laurinkus labai graþioje vietovëje uþ miesto surengë priëmimà. Kelios minutës po 18 valandos restorane buvau sujungtas su
prezidentu Baracku Obama. Ið pradþiø pasikalbëjome apie mums abiem mielà
Èikagà. Vëliau trumpai apibûdinau savo vizito á Tbilisá
áspûdþius ir apibendrinau,
kad dabar vidaus padëtis
Gruzijoje gana rami.
Tuomet prezidentas B.
Obama paaiðkino, kodël
man skambina. Mat liepos
6-àjà vyksta á Maskvà, o ta
diena, kaip jam þinoma, mûsø nacionalinë ðventë,
todël nori mus patikinti,
kad JAV politika Rytø Europoje ir Baltijos regione në
kiek nesikeièia. Svarstëme,
kaip bûtø galima sustiprinti
JAV vaidmená átvirtinant
demokratijà ið komunistø
valdþios iðsilaisvinusiuose
kraðtuose. Pasakiau, kad labai praverstø, jei Rytø Europai bûtø pasiûlyta kas
nors panaðaus á Marshallo

planà, pokario metais padëjusá Vakarø Europos ðalims atsistoti ant kojø. B.
Obama pareiðkë, kad ðià
idëjà pasiûlys panagrinëti
savo uþsienio politikos patarëjams.

(Nukelta á 5 psl.)

2009 metø liepos 1 diena,
Liublinas – Torûnë. Visa
savaitë perkrauta susitikimø su Lietuvos pareigûnais, uþsienio ðaliø ambasadoriais, o ðiandien iðvykau
vienos dienos vizito á Lenkijà, iðkilmingai mininèià ir
Lietuvai nepaprastai svarbià datà – 440 – àsias Liublino unijos metines. Ta proga Liublino katalikiðkasis
Jono Pauliaus II universitetas suteikë garbës daktaro
vardus Lenkijos, Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Ukrainos
prezidentams bei faktiniam
buvusiam demokratiniam
Baltarusijos vadovui, ðios
ðalies Aukðèiausiosios tarybos pirmininkui 1991- 1994
metais Stanislovui Ðuðkevièiui.
Iðkilmingose ekumeninëse pamaldose dalyvavo
(Nukelta á 5 psl.)
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kepami kalëdaièiai. Zakristijonas Pranas Þala demonstravo, kaip ðis darbas buvo atliekamas. Ðalia yra paprasti
prietaisai komunijai daryti. Ið
„plotkeliø“ kiekvienas galëjo iðsispausti apvalø rutuliukà, kuris ðventinamas ir dalinamas ðv. Miðiø metu. Vienas prietaisas didesnës, kitas
maþesnës formos.
Taèiau gausiai susirinkusieji á muziejaus atidarymà
daugiausia þiniø gavo ið pagrindinio ekskursijos vadovo monsinjoro Kæstuèio
Kazlausko. Visko, kas yra
sukaupta per daug metø
Molëtø baþnyèioje, muzieju-

Lietuvos moterys
Lyèiø pusiausvyra – tik 30–44 metø amþiaus gyventojø grupëje
Iðankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m.
pradþioje Lietuvoje gyveno 1,7 mln. moterø, tai 255 tûkst. daugiau negu vyrø.
Moterys sudarë 54 procentus visø gyventojø, 100 vyrø teko 117 moterø.
2011 m. pradþioje 100 vyrø iki 30 metø amþiaus teko 95 moterys, o 100
pagyvenusiø (60 metø ir vyresnio amþiaus) vyrø – 180 moterø.
Lietuvoje moterys gyvena vidutiniðkai 11 metø ilgiau nei vyrai. 2010 m.
moterø vidutinë tikëtina gyvenimo trukmë buvo 78,8 metø (2000 m. – 77,4).

Tekëti ir gimdyti vaikus moterys nusprendþia vis vëliau

Ekskursijà po muziejø veda kun. Kæstutis Kazlauskas.

Muziejus Molëtø baþnyèios
bokðte - kultûros objektas
je sutalpinti neámanoma. Todël dalis eksponatø iðdëstyta parapijos namø salëje.
Èia vëliavos, paveikslai, arnotai, relikvijoriai, monstrancijos ir kiti daiktai. Kun. Kæstutis plaèiai pasakojo, kaip
ir kur naudojami baþnytiniai
drabuþiai, kà jie reiðkia. Aiðkino, kà reiðkia relikvijorius,
monstrancija, komuninë, kokius beretus pagal rangà dëvi dvasininkai ir t.t. Atsakë á
daugelá klausimø. Buvo gera pamoka ne tik jaunimui,
bet ir garbaus amþiaus þmonëms.
Algirdas MEILUS
Autoriaus nuotr.

Lenkijos primas kardinolas
Jozefas Glempas, su juo per
pietus ilgokai pasikalbëjome.
Jau temstant iðskridau á
Torûnæ. Senamiestyje atidariau Lietuvos ir Lenkijos namus, kuriø idëja kilo per pirmàjá mano vizità á ðá miestà.
Ði paskutinë mano kelionë á Lenkijà einant prezidento pareigas truko beveik
parà.
Pastabos paraðtëse
Vizitas á Lenkijà Liublino
unijos metiniø proga tarsi vainikavo deðimties metø mano
bendradarbiavimà su kaimyninës ðalies vadovais. Þinoma, tada në nedingtelëjo mintis, kad bus likusi tik viena
proga trumpai ðnektelëti su
prezidentu Lechu Kaczynskiu
per Lietuvos tûkstantmeèio
minëjimo iðkilmes. Prabëgs
vos metai, ir jis þus skrisdamas
á Katynæ.
Puikus Lietuvos draugas

Didþiausias darbo uþmokesèio atotrûkis – tarp jaunø moterø ir vyrø
Gyventojø uþimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2011 m. 15–64 metø
amþiaus moterø uþimtumo lygis buvo 60,5 ir per metus padidëjo 1,8 procentinio punkto (vyrø – sudarë 60,9 proc. ir padidëjo 4,1 procentinio punkto).
2011 m. darbo neturëjo 104,9 tûkst. moterø (vyrø – 143,9 tûkst.). 2011 m.
moterø nedarbo lygis buvo maþesnis nei vyrø ir sudarë 13 procentø (vyrø –
17,8 proc.). Per metus moterø nedarbo lygis sumaþëjo 1,4 procentinio punkto
(vyrø – 3,4).
2010 m. ðalies ûkio pramonës, statybos ir paslaugø ámonëse, iðskyrus vieðàjá valdymà ir gynybà; privalomàjá socialiná draudimà, moterø ir vyrø darbo
uþmokesèio atotrûkis sudarë 14,6 procento ir, palyginti su 2009 m., sumaþëjo
0,7 procentinio punkto. Moterø ir vyrø darbo uþmokesèio atotrûkis privaèiajame sektoriuje buvo gerokai didesnis negu valstybës sektoriuje ir 2010 m.
sudarë 19 procentø (valstybës sektoriuje – 14,2 proc.). Didþiausias moterø ir
vyrø darbo uþmokesèio atotrûkis 2010 m. buvo 25–34 metø amþiaus darbuotojø grupëje ir sudarë 16,3 procento, maþiausias – 65 metø ir vyresniø – 10,4
procento.

Populiariausios moterø studijø sritys iðlieka tos paèios – humanitariniai, medicinos, pedagogikos ir socialiniai mokslai
2011–2012 mokslo metø pradþioje aukðtosiose mokyklose moterys sudarë 59 procentus visø studentø (kolegijose – 55, universitetuose – 60 proc.).
Populiariausios studijø sritys tarp moterø yra humanitariniai mokslai –
76 procentus juos studijuoti pasirinkusiøjø sudarë moterys, medicina – 76,
pedagogika – 75, ir socialiniai mokslai – 70 procentø.
Didþiausià studijuojanèiøjø dalá (76 proc.) moterys sudaro Vilniaus dizaino kolegijoje, 74 procentus – Vilniaus dailës akademijoje ir 73 procentus
– Lietuvos sveikatos mokslø universitete.
2011 m. aukðtàsias mokyklas baigë 28 tûkst. moterø, arba 65 procentai

Krapylai.
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2010 m. vidutinis pirmà kartà iðtekëjusiø moterø amþius buvo 26,4
metø, t. y. moterys pirmà kartà tekëjo beveik 3 metais vyresnës negu 2000
m. (23,6 metø). 2011 m. pradþioje kas aðtunta moteris buvo iðsituokusi,
kas septinta – naðlë. Iðsituokusiø moterø buvo 1,6 karto, naðliø moterø –
6,6 karto daugiau nei vyrø. Kas ketvirta moteris niekada negyveno santuokoje.
Vidutinis pirmàjá vaikà gimdanèiø moterø amþius 2010 m. buvo 26,6
metø (2000 m. – 23,9 metø). Vidutiniðkai moteris pagimdë 1,55 vaiko
(2000 m. – 1,39). Kas treèias kûdikis gimsta santuokos neáregistravusiems
tëvams. 2010 m. po iðtuokos ðeimose be vieno ið tëvø (daþniausiai su motina) liko gyventi 7,9 tûkst. vaikø.

buvo ir yra prezidentas Aleksanderis Kwasniewskis. Perëmæs ið jo Lenkijos vadovo pareigas L. Kaczynskis, nors ir
atstovavo visiðkai kitai politinei ir ideologinei krypèiai, tæsë strateginio bendradarbiavimo ir draugystës su Lietuva
politikà. Tarp mudviejø tuoj
pat uþsimezgë ir tvirti asmeniniai ryðiai. Tai pastebëjæ kitø
ES valstybiø vadovai net ëmë
manæs praðyti, kilus ávairioms
problemoms, atlikti tarpininko tarp jø ir Lenkijos prezidento vaidmená. Tokios misijos dar labiau artino mane
su L. Kaczynskiu ir – turiu
pripaþinti – netgi stiprino mano pozicijas Europos Vadovø
Taryboje.
A. Kwasniewská pakeitusá
L. Kaczynská Europos politikai sutiko ðaltokai. Tai pajutæs, stengiausi jam padëti apsiprasti ES forumuose, geriau
susipaþinti su kitø ðaliø vadovais. Man ið karto nebuvo
sunku bendrauti su L. Kaczynskiu, jauèiau, kad jis –

nuoðirdus þmogus. Net kartais
atrodydavo, jog politika – pernelyg kieta veiklos sritis ðiam
ðvelnaus bûdo þmogui. Gal ne
visiems jis atsiverdavo, bet kalbëdamasis su manimi neslëpdavo savo jausmø, iðgyvenimø. Susidariau áspûdá, kad jo
brolis dvynys Jaroslawas buvo
savotiðka prieðingybë – kietas
kaip titnagas, nenuolaidus politikas.
A. Kwasniewská su Lietuva siejo tvirti asmeniniai saitai
– jo senelë ir motina gimusios
Vilniuje, jis atvykdavo á mûsø
ðalá su þmona Jolanta net ir ðeimos ðvenèiø proga. L. Kaczynskis savæs nekildino ið Lietuvos, bet taip pat visuomet pabrëþdavo savo iðskirtinai ðiltus
jausmus mûsø ðaliai. Mat jis
buvo iðsiugdæs labai stiprø istoriná jausmà. Lietuva jam siejosi su ðlovinga Lenkijos istorija. Tai skatino já þvelgti á mûsø ðaliø bendradarbiavimà ne
vienadieniø interesø, o strateginës partnerystës aspektu, todël ir nesutarimai dël lenkið-

kø pavardþiø ar vietovardþiø
raðymo L. Kaczynskiui neatrodë tokie svarbûs, kad uþgoþtø istoriná lenkø ir lietuviø tautø ryðá.
Abu tai puikiai supratome
ir drauge stengdavomës iðvengti ar bent ðvelninti kylanèià átampà tarp valstybiø tautiniø maþumø klausimais.
L. Kaczynskio þûtis man
buvo skaudus asmeninis iðgyvenimas. Tomis dienomis
rengiausi kelionei á JAV. Nusprendþiau skristi per Varðuvà, kur tà paèià dienà á Prezidentûrà ið þûties vietos buvo
atveþti prezidento L. Kaczynskio palaikai. Man buvo sudarytos sàlygos visiðkai privaèiai
atsisveikinti su velioniu. Atvykau á Lenkijos prezidentûrà,
nuëjau á ten esanèià koplyèià
ir pastovëjau ties L. Kaczynskio karstu visiðkai vienas. Absoliuèioje tyloje, nes oficiali
atsisveikinimo su juo ceremonija dar nebuvo prasidëjusi.
Atmintis atgaivino mûsø susitikimø akimirkas, o ðirdá slëgë jausmas, kad atsisveikinu
ne tik su savo asmeniniu bièiuliu, bet ir su iðtikimu Lietuvos draugu.

2009 metø liepos 2 diena,
Vilnius. Jau renkasi sveèiai,
pakviesti á Lietuvos tûkstantmeèio minëjimo liepos 6 –
àjà renginius. Ðiandien susitikau su lietuviø kilmës senatoriaus Richardo Durbino
vadovaujama JAV delegacija. Mus sieja ilgametë paþintis. Ðá kartà senatorius mane nustebino sveikinimo kalboje padëkodamas man uþ
tai, kad vetavau ástatymà,
diskriminuojantá seksualines
maþumas. Pasirodo, tokie
mûsø teisës aktai atkreipia
net ir JAV Senato dëmesá.
2009 metø liepos 3 diena,
Vilnius. Visa diena – susitikimø maratonas. Dalis jø –
atsisveikinimai. Bet anaiptol
ne visi. Baigdamas kadencijà, dar turiu skirti ir naujus
pareigûnas, todël priëmiau
Ingridà Ðimonytæ – jos kandidatûrà á finansø ministrus
teiksiu tvirtinti Seimui. Ji pakeis Algirdà Ðemetà, kuriam
atiteko Dalios Grybauskaitës atlaisvintas eurokomisaro postas.
(Tæsinys kitame numeryje.)

