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I STORIJA

IR DABARTIS

STAKIAI
Tekstas ir nuotraukos Danutës MUKIENËS

Kita Jurbarko rajono gyvenvietë – tarp miðkø, á ðiaurës rytus nuo
Jurbarko iðsistatæ Stakiai, pro kuriuos vandenis plukdo ðio kraðto
graþuolë Mituva. Ilgà laikà (iki pat 1914 m.) Stakiai buvo vadinami
Pamituviu. Ðalia miestelio yra ir Stakiø kaimas. Tai to paties pavadinimo seniûnaitijos centras. Birbiliðkës miðkas, Paslauskynës giria... Tai vis tos vietos, kurios apie ðio kraðto senovæ pasakoja.
Prie Stakiø 1984 m. árengtas Snietalos tvenkinys, Mituvos upelis
ir Mituvos tvenkinys. Apylinkæ raiþo Akmenos, Rokintakio, Raudonkalnio
upës.
Stakiai – taip pat baþnytkaimis. Jis Raudonës seniûnijos ðiaurës
vakarinëje dalyje, kuri ribojasi su Ðimkaièiø seniûnijos teritorija.
Nuo èia iki Raseiniø – 27 km, Jurbarko – 35 km, Raudonës –10 km,
Na o nuo Stakiø uþ 13 km – Ðimkaièiai, uþ 8 – Pauliai, Baltraitiðkë,
uþ 18 – Veliuona.
á kraðtà nuo seno garsina raðto þmonës, dvasininkai, tarp kuriø
yra ir literatûros tyrinëtojas, bibliografas Marcelinas Roèka, kunigas, spaudos darbininkas Marijonas Pranas Garðva, kunigas, spaudos bendradarbis Viktoras Ðauklys, kalbininkas dr. Vincentas ir Leonardas Drotvinai, kunigas dr. Jonas Petraitis, kunigas, publicistas
Valerijus Rudzinskas.

Stakiø Ðv. Antano Paduvieèio baþnyèia. Nuotrauka ið redakcijos archyvo

1821 m. Stakiuose pastatyta Ðv. Antano Paduvieèio baþnytëlë. Ji
medinë, vienabokðtë, priekyje papuoðta neoklasicistinëmis kolonomis – atrodo lyg kokio dvarelio centrinis áëjimas. Ðalia jos – vos
ne uþ baþnyèià aukðtesnë keturkampë medinë varpinë. Ðventorius
medine tvorele aptvertas. Prieð pastatant ðià baþnyèià vietos katalikai melsdavosi 1750 m. pastatytoje koplyèioje.
1987 m. miestelyje bûta 226 gyventojø, 2001 m. – 241. Nespëliosime, kiek dabar. Tikriausia, kaip ir daugelyje kitø periferijos
vietø, kur kas maþiau. Iðkalbingas ir tas faktas, kad 2010 m. dël
mokiniø trûkumo Stakiuose buvo uþdaryta ilgus metus èia veikusi
pagrindinë mokykla. Vis dar veikia biblioteka, medicinos punktas,
kultûros centras, paðtas. Tik neaiðku, kiek ilgai. Kaimai, net ir didesnës gyvenvietës Lietuvos periferijose pamaþu traukiasi...

Pavasaris. Danutës Mukienës nuotrauka
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