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Jaunimo edukacinis projektas  
„Takais, kurie mena Mariją…“
Jūratė MILIAUSKYTĖ

Baigę darbą ir susišildę puodeliu kavos, mokiniai kartu su Ži-
dikų miestelio aktyviausiu jaunimu dar aplankė kapinių koplyčią, 
kurioje palaidota M. Pečkauskaitė, uždegę žvakutes pagerbė jos 
atminimą. 

Birželio 7 d. Židikų kultūros centre Vaikų gynimo dienai skirtos 
šventės metu plačiajai miestelio ir rajono visuomenei projekto 
dalyviai pristatė palyginamąją parodą. Ilgo ir kruopštaus darbo 
rezultatai eksponuoti trisdešimt viename stende. Viršuje – iš Ma-
žeikių muziejaus fonduose saugomų rinkinių atrinktos senosios 
nuotraukos. Žvelgiant į išdidintas juodai baltas nuotraukas su 
komentarais apačioje, matyti, kad ir prieš aštuoniasdešimt metų 
žmonės fotografavosi taip pat, kaip ir dabar: per iškilmingas 
šventes, atvykus svečiams, įsimintinomis gyvenimo progomis, 
prie išskirtinių pastatų. 

Po senosiomis nuotraukomis buvo eksponuojamos tos pačios 
vietos, nufotografuotos dviejų kruopščių fotografų – socialinės 
pedagogės Algyros Mileškienės ir dešimtoko Mindaugo Montvy-
do. Parodos atidarymo metu mokiniai prisiminė fotografavimo 
įspūdžius: kaip pozuojant darbo užteko visiems moksleiviams, 
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Youth Education Project “Following the Paths Reminiscent of 
Maria…”
Jūratė MILIAUSKYTĖ

This is the year of celebrating the 130th anniversary of birth 
of Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana, the writer. The aut-
hor describes the original youth education project aimed to 
attract attention of the youth with the most diverse interests. 
Mažeikiai Museum together with Venta Secondary School 
and Židikiai Cultural Centre made effort to find a unique way 
to memorialize the years when the writer lived and worked in 
Židikai. Partial financing allocated by the Ministry of Culture 
of the Republic of Lithuania and Mažeikiai District Municipa-
lity made implementing of this dream event possible, namely 
making new photos of Židikai town images shot by interwar 
photographers. During one day outing students made shots 
corresponding to the eighty year-old photos. They used the 
modern camera lens to show contemporary images of the 
photos of places and streets walked by Marija Pečkauskaitė 
selected from and stored as the museum reserve collecti-
ons. After visiting Marija Pečkauskaitė Museum students of 
Venta Secondary School patiently posed and made photos 
in the yards, streets and at houses having changed beyond 
recognition, and tried to remake historic photos and imagine 
buildings which did not survive. The photo exhibition at the 
gallery of Židikai Cultural Centre was open throughout the 
summer. At the beginning of the schooling year it was moved 
to Mažeikiai Venta Secondary School.

Šiemet švenčiame rašytojos Marijos 
Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos)  

130-ąsias gimimo metines. Kaip ir kaskart 
ta proga rengiami minėjimai, koncertai, 
lankomos su jos gyvenimu susijusios 
vietos. O taip norisi padaryti kažką naujo, 
netikėto! Kad būtų įdomu ir jaunam, 
ir senam, ir besidominčiam, ir tik šiaip 
mažai laiko tam skiriančiam. Ar tai 
įmanoma, kai visus išsaugotus rašytoją 
menančius daiktelius galima pamatyti 
memorialiniame muziejuje, o laiškus, 
atvirukus, kūrinius ir fotografijas – 
straipsniuose ir knygose? Ar galima rimtą 
istorinę fotografiją pateikti jaunatviškai, 
nuotaikingai, šiuolaikiškai?

M ažeikių muziejus kartu su „Ventos“ vidurine mokykla  
 ir Židikų kultūros centru pabandė rasti savitą būdą 

įamžinti rašytojos gyvenimo ir veiklos metus Židikuose. Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos ir Mažeikių rajono savivaldybės 
skirtas dalinis finansavimas suteikė galimybę įgyvendinti šią 
svajonę – tarpukario laikų fotografų įamžintus kadrus eksponuoti 
kartu su šiandienos Židikų miestelio vaizdais.

Merkiantis ir apniukęs 2007 m. gegužės 15 d. rytas griovė 
visus planus vykti į Židikus ir dirbti lauke susiruošusiems pro-
jekto dalyviams. Tačiau lietus neišgąsdino penkiolikos „Ventos“ 
vidurinės mokyklos moksleivių ir juos lydinčių mokytojų, kartu 
su muziejininkais pasiruošusių savaip įprasminti žymios mūsų 
krašto rašytojos gyvenimo mūsų rajone atminimą. Moksleiviai 
vienos dienos išvykos metu fotografavo aštuoniasdešimties 
metų senumo nuotraukų atitikmenis. Per šiuolaikinio fotoaparato 
objektyvą bandyta parodyti dabartinius vaizdus tų muziejaus fon-
duose saugomų ir atrinktų kadrų, kuriuose užfiksuotos vietos ir 
gatvės, kuriomis vaikščiojo Marija Pečkauskaitė. Diena pasirinkta 
neatsitiktinai, ji istorinė – 1928 m. gegužės 15 d. buvo švenčia-
mas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetis, vietos fotografas 
įamžino į gatves išėjusius šventiškai nusiteikusius Židikų mieste-
lio gyventojus.

Aplankę M. Pečkauskaitės muziejų, „Ventos“ vidurinės mokyk-
los moksleiviai dvi valandas kantriai pozavo ir fotografavo jau 
neatpažįstamai pasikeitusiuose kiemuose, gatvėse ir prie namų, 
stengėsi atkartoti istorines nuotraukas, įsivaizduoti jau nebeišli-
kusius pastatus.
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Dabartinis Židikų miestelio vaizdas. 
M. Mantvydo nuotr. 
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Senasis Židikų miestelio vaizdas. 
Autorius – nežinomas

kur ir kaip reikėjo atsistoti, kur žiūrėti, kaip ir ką laikyti, kam tapti 
vaiku, o kam – arkliu, kaip visi vos spėjo suktis. Moksleiviams 
teko dvi valandas pozuoti be vėliavų, plakatų, dviračių, šluotų, 
šautuvų, pačiūžų, žvakių, kėdžių... Nė nesitiki, kuo gali pavirsti 
keli skėčiai ir vienas suoliukas, kai darbo imasi jaunimas! Vyriš-
kai į darbą kibo Modestas, Arnoldas ir Darius, aktyviausiai po-
zavo Akvilė, Jūratė, Jurgita ir Modesta, nuotaikingai sau vietas 
rinkosi Simona, Kristina, Ginta ir Inga. Ilgą ir sekinantį fotogra-
favimą bandė įamžinti mokytoja Rūta Urbonavičiūtė ir jai talkinu-
sios Monika ir Agnė. Stendų apačioje sukabintuose spalvotuose 
kadruose atsiskleidžia tik dalelė viso kruopštaus ir atsakingo fo-
tografavimo, leidusio sukurti šią parodą.

Parodos atidarymo metu mokiniai šypsojosi atpažinę save 
nuotraukose, mokytojos Rūta ir Algyra stebėjosi akivaizdžiu is-
torinių ir šiuolaikinių kadrų panašumu. Džiaugdamiesi gražia ini-
ciatyva ir aktyvia mokinių veikla, parodos organizatorius sveikino 
„Ventos“ vidurinės mokyklos mokytojai. Šiltų ir padrąsinančių 
žodžių jauniesiems rašytojos idėjų tęsėjams negailėjo ir Mažeikių 
muziejaus direktorė, Židikų seniūnė. 

Fotografijų paroda Židikų kultūros centre įsikūrusioje galeri-
joje veiks visą vasarą. Prasidėjus mokslo metams paroda bus 
perkelta į Mažeikių „Ventos“ vidurinę mokyklą ir muziejuje bus 
saugoma kaip metodinė medžiaga, kuria galės naudotis rajono 
mokyklos.         
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