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 Kodėl mane domina Plaškiai
Norman U. Baltrusch

Udo E. Baltrusch

Ewald E. Baltrusch

Julius A. Baltrusch
gimęs 20.07.1874 Kampinischken/Kampiniškiai
pakrikštytas 16.08.1874 Plaschken/Plaškiai
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 Plaškių kaimo istorija 

1639
1709
1710
1785
1818
1829
1837
1842
1884
1888

Plaškių kaimo paminėjimas susijęs su pirmuoju žemės nuomininku Georg Kalau
12 ūkininkų
Maras
32 namų ūkiai
33 namų ūkiai ir 247 asmenys
Gėgės užtvankos griūtis
pakartotinas Gėgės užtvankos griūtis
mokyklos pastatymas
225 mokiniai
Sunkios žiemos (iki pat kovo mėnesio) pasekmė didelis potvynis ir sugriauta
18 namų
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1889 pašto stoties įrengimas
1897 labai blogas derlius dėl gausaus lietaus ir
vandens ant laukų
1909 Taupomiosios kasos atidarymas
1924 Pavasario potvynis, kurio metu trys
žmonės nuskendo
1925 Vyrų choro įsteigimas
1939 466 gyventojai
1944 09.10. Bėgimas iš krašto
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 Gyvenimas Plaškiuose 

Plaškiuose buvo taupomoji kasa, du gydytojai, viena medicinos sesuo, vienas pašto (ryšių
skyrius), vienas kepėjas. Vienas mėsininkas, vienas graborius (karstų gamintojas), vienas
motoru varomas malūnas, mėsininkas, odininkas, kalvis, du siuvėjai, du batsiuviai, stalius,
autobusas, penkios užeigos su viešbučiu (svečių namai), keletas kolonijinių prekių
parduotuvės, viena vaistinė, viena tekstilės parduotuvė ir viena sūrinė.
Penktadieniais vyko savaitinis turgus ir buvo prekiaujama kiaušiniais, sviestu, paukštiena ir
paršiukais. Taip pat buvo siūlomi mėsos gaminiai,sūriai,duona, žuvis ir vaisiai. Galima buvo
pirkti ir krepšius, medinius grėblius, namų apyvokos daiktus, žemės ūkio padargus. Potvynio
metu turgus buvo apsemiamas ir jis būdavo perkeliamas į aukštesnę kaimo vietovę.
Keturis kartus metuose buvo organizuojami naminių gyvulių ir arklių turgūs. Pirkimas
būdavo sutvirtinamas rankos paspaudimu ir užtvirtinama būdavo užeigoje. Gegužyje
vykdavo smulkmenų turgus. Jaunimui būdavo pastatomas supynės ir karuselės.
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 Gėgės upė Plaškiuose 

Gėgės upė buvo parengta laivybai gilinant vagą nuo Rusnės upės iki tilto.
Atvykdavo laivai su žvyru, plytomis, nendrėmis ir žinoma atveždavo ir stintas.
Keleiviniais garlaiviais buvo organizuojamos išvykos į Nidą arba Juodkrantę. Iš
marių pakrančių daug buvo atvežama nendrių stogų dangai. Marių žvejai savo
dideliuose valtyse atplukdydavo stintas į turgų, kurios buvo puikus pašaras
kiaulėms. Gėgės upės krantus jungia du tiltai, kuriuo šienapjūtės metu
pravažiuoja šimtai vežimų,tušti ir šienu pakrauti.
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Kroll svečių namai

Franzas Boguševskio kolonijinių prekių parduotuvė

Teodoro Bagdahn kolonijinių prekių parduotuvė
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 Plaškių bažnyčia 
bažnyčia + mokykla

Nukryžiavimas“ apie 1696m.

1696
1736
1737

medinės bažnyčios, kunigo namo ir mokyklos statyba
Įtrenkus žaibui bažnyčia sudega
naujos plytinės bažnyčios statyba, medinės varpinės ir kunigo namo
statyba
1757
Rusų kareiviai sudegina bažnyčią 7-ių metų kare
1898/99 Naujos didesnės bažnyčios statyba. Pašventinta 1900.07.17
1915
Šventoriuje palaidoti 5 vokiečių kareiviai ir 1 rusų kareivis
1944
10.01. paskutinės pamaldos ( Padėkos šventė)
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1938 m. konfirmacija (įžegnotuvės)

Pradinė mokykla 1842m. su potvynio aukščio
matavimo įrenginiu

Dūdų orkestras 1930m

kunigo namai 1737m

Čia buvo laikomos pamaldos vokiečių ir lietuvių kalba. Giedama buvo taip pat
abiem kalbom.
Kai įžengdavai į bažnyčią pro pagrindinį įėjimą bokšte, tai pirmiausiai matydavai
aukščiau stovintį Altorių su aukštu kryžiumi. Altorių puošė Krucifiksas,keturios
didelės vienos žvakės žvakidės ir dvi trijų žvakių žvakidės. Prieš altorių stovėjo
krikšto akmuo.
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Altoriaus kopija iš filmo „Vilko vaikai“ 2013m

Tapyba virš altoriaus

Senosios plytelės

Sakykla stovėjo dešinėje Altoriaus pusėje ir į ją buvo užkopiama iš Zakrastijos.
Sakyklos grindyse buvo kapo plokštė. Bažnyčia buvo kukli, papuošta mėlyna
tapyba ir truputis tapybos po sijom.
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Tai buvo 1839m. mirusio kunigo Masalskio kapas. Prie mūrinės bažnyčios sienos
jis rado savo paskutinę poilsio vietą. Navos buvo prie šiaurinės ir vakarinės
bažnyčios sienos. Navose kabėjo dvi atminimo lentos su pavardėmis parapijiečių
žuvusių 1866m ir 1870/71 m..
Bažnyčia buvo garsi ir tuo, kad ne santuokoje gimusius vaikus kunigas krikštydavo
neklausinėdamas.
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Vargonai stovėjo Vakarinėje navoje. Nuo lubų kabėjo du dideli žalvario
šviestuvai,kurie buvo uždegami šventos vakarienės metu.
Bažnyčios bokštas kilo 50 metrų į viršų. Viršūnę užbaigė rutulys su trijų metrų
aukščio kryžiumi.Bokštas matėsi toli virš Nemuno deltos pievų. Varpinėje buvo
du varpai. Didysis varpas svėrė 18 centnerių, mažesnysis 10 centnerių. Įrašas
varpe buvo „ „Tvirta uola yra mūsų dievas“ Varpų gausmas buvo girdimas visoje
parapijoje,o bažnyčioje tilpo visi tikintieji ir švenčių metu.
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Kas dabar?
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 Kaip galėtų toliau vystytis 
Faktai
• Plaškiuose stovi vienintelė nerestauruota bažnyčia
prie Nemuno.
• Rūsys buvo rusų užcementuotas!
Klausimai
• Ar bažnyčios griovimas tikrai vienintelė išeitis?
• Gal galima Plaškių kaimui ką nors duoti?
• Kas yra rūsyje?
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 Žvilgsnis į ateitį 
galimi žingsniai
• rūsio atidarymas prižiūrint
paminklosaugininkams
• Bokšto sutvirtinimas (langų ir balkių
sutvirtinimas)
• Provizoriškas stogo ir bokšto apdengimas
nuo lietaus
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 Koncepcijos ateičiai 
panaudojimo įdėjos
• bažnyčia abiems konfesijoms
• Muziejus vilko vaikams
• Klaipėdos krašto Evangelikų-liuteronų bažnyčios
muziejus
• kitokios panaudojimo įdėjos Universitetas Klaipeda
panaudojimas seminarams ir ekskursijoms
• Klasikos ir kalėdinių koncertų organizavimui
• Seminarų vieta LELB
• kombinacija iš visų įdėjų
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 Plaškiams 
galimybės gyventojams
• Nakvynė pusryčiai
• mažas restoranas su alaus pateikimu
• Kioskas
• gražesnis kaimas
Laisvas restauravimas
• Kontrastų kombinacija (pvz. senos plytelės kur
išlikusios, naujos kur trūksta ir panašiai)
• Stogas dengiamas iš pigesnių medžiagų
• Bokštas be viršūnės su apžvalgos aikštele
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 Peticija 

Labai gerb. Vyskupe,
kreipiuosi į Jus, nes teko išgirsti, jog Jūs norite leisti nugriauti Plaškių bažnyčią. Prašome
persigalvokite ir net jeigu Plaškiai šiandiena yra tik mažas kaimas, toli nuo pagrindinio
kelio. Bažnyčia buvo statyta tame laikmetyje, kai Plaškiai buvo svarbus kaimas regione.
Bažnyčia ir šiandiena turi dar substanciją, kurią dar galima išgelbėti. Nuostoliai dar nėra
tokie dideli ir net, jeigu bokštas be stogo. Reikia žinoti, jog rūsys buvo rusų karių
užcementuotas ir niekas nežino kas tenai yra. Aš prašau sustabdyti griovimą. Kiek
internete sugebėjau surasti, tikrai yra EU pakankamai lėšų Lietuvai, kuriuos būtų galima
panaudoti restauracijai. Jeigu ir šiandiena bažnyčią nebūtų galima 100 proc. panaudoti
Ev Luteronų bendruomenės reikmėm, kas atrodo tikrai taip ir yra, tačiau šis išdidus
bažnyčios pastatasturi būti naudojamas. Plaškių bažnyčiai jau 100 metų ir ji puikiai
praturtina kraštovaizdį. Bažnyčios pastatas gali juk puikiai tarnauti ir katalikiškajai
bendruomenei ir joje gali vykti abiejų konfesijų pamaldos. Bažnyčios pastato tikslingas
panaudojimas, gal ir visai kita forma,gali suteikti naują perspektyvą kaimui. Kaip pvz.
galima būtų įrengti bažnytinį muziejų skirtą vilko vaikams ir juos išauginusiems
lietuviškiems įtėviams, nes: 1. Lietuvai tai labai svarbus istorinis laikmetis, ypač
krikščioniškos moralės prasme žvelgiant į šį laikmetį,Lietuviai priėmė vilko vaikus, o tai
jau krikščioniškos meilės išraiška, 2. Šalia tekantis Nemunas šiai vietovei suteikia
ypatingą prasmę,nes kaip tik Nemunas buvo didžiausia kliūtis Vilko vaikams patekti į
Lietuvą. 3. Iki šiandienos šie Vilko vaikai, jau dabar suaugę, gyvena Lietuvoje. Pastatas
gali būti naudojamas ir kitiems religiniams tikslams, bažnytinių parodų eksponavimas,
koncertų organizavimas ir kt.
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Čia galima steigti ir Klaipėdos Universiteto skyrių, jame būtų galima organizuoti krašto
pažinimo paskaitas, ekskursijas, parodas neįprastoje aplinkoje. Galėtų ir Žemės ūkio
institutas susidomėti ir kaip mokymo bazę naudoti pvz. jaunų ūkininkų, sodininkų –
daržininkų mokymui. Tai galėtų pasitarnauti ir kaimo atgaivinimui siūlant užsiimti verslu
kambarių nuoma, įkurti nedidelę kavinę.Tai buvo keletą idėjų ateičiai, tačiau esu tikrai
įsitikinęs, kad sprendimą galima rasti visada. Baigiant noriu tikėti,jog Jūs apsispręsite
kokiai nors galimybei.Labai nuoširdžiai prašau ir tikiuosi, kad Jūs šią gražią ir istoriškai
įdomioje vietoje esančią bažnyčią neleisite nugriauti, tačiau pasirūpinsite jos išlaikymu!
Bažnyčios restauracija gali būti vykdoma ir paprastesne forma, kaip pvz. bokšto stogas
gali būti apdengtas kol kas paprastesne danga arba panaudojamas, kaip apžvalgos
aikštelė iš kurios būtų matomas nuostabus Nemuno deltos vaizdas,
Su draugiškais linkėjimais
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 Dėkoju už dėmesį 

pavasaris Plaškiuose 1930 metai
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