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Jaunųjų kūrėjų 
saviraiška ir  
atradimai
Ilona VAITKEVIČIENĖ

Š iemet Zarasų rajono kultūros ir  
 meno bendrija su Zarasų krašto 

muziejumi vykdė pilietinio ir tautinio 
ugdymo projektą „Pažinau, išmokau 
ir saugosiu“, kurio tikslas – skatinti 
moksleivius geriau pažinti mūsų tautos 
etninę kultūrą, tradicinius lietuvių 
amatus, ugdyti jaunimo estetinius 
jausmus, puoselėti kūrybinius pradus.

Ž inoma mūsų krašto tautodailininkė Adelė Tumėnienė ėmėsi  
 svarbaus projekto darbo – mokyti jaunus žmones austi. 

Audimas yra viena iš ryškiausių mūsų tautodailės sričių. Per 
dienas negailėdama nei laiko, nei jėgų ji stengėsi šio nelengvo, 
didelės kantrybės reikalaujančio meno išmokyti nemažą grupę 
Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos penktokų, perduoti 
jiems savo patirtį ir žinias, nes, pasak audėjos, šio seno ir 
nuostabaus amato meistrų vis mažėja. Ne visi moksleiviai turėjo 
kantrybės, bet tie, kurie stropiai mokėsi, pradžiugino Adelę 
Tumėnienę savo darbeliais ir noru kurti grožį. Tautodailininkė 
dažnai minėjo, kad giliomis audimo tradicijomis garsėjančiame 
mūsų krašte liaudies meno tęstinumui skiriama nepakankamai 
dėmesio, todėl tautodailininkė džiaugėsi atsiradusia galimybe 
perduoti savo patirtį moksleiviams.

Technologijų mokytojas metodininkas Raimundas Pupeikis 
sudomino Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos vaikinus medžio drožyba. 
Jie pasirinko drožti verpstes ir prieverpstes ir savo vadovo nenu-
vylė – sukūrė daug originalių dirbinių. Bedroždami moksleiviai 
gilinosi į medžio drožybos paslaptis, susipažino su prieverpsčių 
ornamentika, simbolika, prasmėmis. Praktinę paskirtį senovėje 
turėję tokie dirbiniai dabar yra liaudies meno pavyzdžiai. Raimon-
do Pupeikio nuomone, labai pagirtina ir prasminga, kad vaikinai 
susidomėjo medžio drožybos menu ir noriai atliko šį kruopštų 
darbą. 

Vykdant projektą buvo nuspręsta surasti daugiau liaudies 
meno meistrų ir nagingų bei kūrybingų Zarasų krašto žmonių, 
todėl moksleivius itin sudomino rašinių konkursas „Pažįstu  
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liaudies menininką“. Buvo ieškota turtingą gyvenimo patirtį ir 
įdomių pomėgių turinčių žmonių, kurie karpo, siuva, siuvinėja 
arba mezga. Be visiems žinomų garsių tautodailininkų, buvo at-
rasta savitų ir įdomių asmenybių. Pristatymuose rašinių autoriai 
sukaupė autentiškos kraštotyros medžiagos, duomenų apie pra-
kalbintus žmones, užfiksavo jų kūrybos paslaptis. Darbus pateikė 
Zarasų Pauliaus Širvio, Salako pagrindinių ir Zarasų žemės ūkio 
mokyklų moksleiviai, kuriuos konsultavo mokytojos Andželika 
Vitkūnienė, Aušra Šileikienė, Marytė Repečkienė ir kiti.
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Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos  
mokinių sukurtos prieverpstės  
ir P. Širvio pagrindinės mokyklos  
moksleivių išaustos lino servetėlės
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The culture and art society of the Zarasai district and the 
Zarasai Regional Museum carried out a public spirit and 
national upbringing Project „Perceived, learned and will 
preserve“, which had a goal to get school children to learn 
about the national ethnic culture and  the traditional Lithu-
anian crafts, to develop aesthetics in young people and to 
cherish their creativity. 
A famous Zarasai region folk artist Adelė Tumėnienė was 
teaching weaving to young people. Raimundas Pupeikis, 
teacher of technologies, involved young boys from Zarasai 
,,Ąžuolas“ gymnasium into wood carving. They chose carving 
distaffs and pre-distaffs. 
School-children also got interested into an essay contest „I 
know a Folk artist“, which had an aim to find folk artists and 
other interesting and skilful people in the Zarasai region. 
The essay authors collected a lot of authentic material of re-
gional studies, new data on the interviewed people, found out 
some secrets of their creative process, revealed their posi-
tive personal features. The essays were presented by Zarasai 
Paulius Širvys, Salakas basic school pupils and students 
of  Zarasai agricultural schools. The authors were consulted 
by   teachers Andželika Vitkūnienė, Aušra Šileikienė, Marytė 
Repečkienė, etc. 
At the end of the year an exhibition „I Have Learned and I will 
Cherish“ was opened at the Zarasai Regional Museum, and 
presented the achievements of the young participants in the 
Project.
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Jaunųjų kūrėjų darbai gruodžio 12 d. buvo eksponuojami Za-
rasų krašto muziejuje surengtoje Zarasų rajono moksleivių kūry-
bos darbų parodoje „Pažinau ir saugosiu“. Parodos atidaryme  
dalyvavo projekto dalyviai: jaunieji liaudies tradicijų puoselėto-
jai, jų vadovai, atrasti nauji liaudies meno kūrėjai. Parodą pri-
statydama šio projekto vadovė muziejininkė Ilona Vaitkevičienė 
pasidalijo mintimis apie projekto idėją ir tikslą, dėkojo projekto 
vykdytojams. 

Zarasų žemės ūkio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodi-
ninkė kalbėjo apie savo ugdytinius Vilmantę Kruopytę (ji parengė 
darbą apie savo tėvelį Vytautą Kruopį) ir Leoną Slovcovą, prakal-
binusį ir aprašiusį savo šaunios močiutės Bronės Cibulskienės 
pomėgius, gabumus, gyvenimo patirtį ir išmintį. Evelinos Gecevi-
čiūtės mama Regina Gecevičienė džiaugėsi, kad vaikaitė sugebė-
jo atskleisti kūrybingos, daug metų menui ir grožiui atidavusios 
močiutės Elenos Gecevičienės asmenybę.

Nuskambėjus liaudiškoms dainoms, kurias vingriai ir melo-
dingai atliko „Ąžuolo“ gimnazijos moksleivės Augustė Gaidytė ir 
Jogintė Bučinskaitė, Zarasų rajono kultūros ir meno bendrijos pir-
mininkas Vasilijus Trusovas ir projekto vadovė Ilona Vaitkevičienė 
už aktyvų dalyvavimą audimo ir medžio drožybos mokymuose 
ir konkurse „Pažįstu liaudies menininką“, liaudies meno tradicijų 
puoselėjimą ir propagavimą jauniesiems kūrėjams ir jų vadovams 
bei mokytojams įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. 
Buvo paskelbti geriausių rašinių autoriai:  Evelina Gecevičiūtė (už 
kūrinio brandumą), Monika Daunaravičiūtė (už kūrinio originalu-
mą), Eglė Sadauskaitė (už liaudies menininko atradimą).

Parodoje ne tik pasidžiaugta projekto sėkme, bet ir išsakytos 
mintys apie būtinybę jį tęsti.          
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Audimo mokymų dalyvis P. Širvio pagrindinės mokyklos penktokas 
Donatas Dūdėnas, mokymų vadovė Adelė Tumėnienė ir projekto vadovė 
Ilona Vaitkevičienė

Zarasų rajono kultūros ir meno bendrijos pirmininkas Vasilijus Trusovas 
įteikia padėkos raštą ir atminimo dovanėlę medžio drožybos mokymo 
vadovui liaudies menininkui Raimundui Pupeikiui

Edukacija  
Skuodo  
muziejuje
Joana ŠLEINIENĖ

D abartiniu laikotarpiu edukacinė  
 veikla muziejuose tapo svarbi, 

nes padeda pritraukti į muziejų didesnį 
lankytojų skaičių, leidžia geriau suvokti 
ir pažinti krašto istorinį ir kultūrinį 
paveldą. 

S  kuodo muziejininkai daug dėmesio skiria edukacinei veiklai 
  ir tuo tikslu 2006 m. parengė programą „Močiutės kraičio 

skrynios lobiai“. Programą sudaro trys užsiėmimai: „Žemaitiška 
troba“, „Senoviniai buities rakandai“, „Lino kelias. Linų apdirbimo 
įrankiai“. Jos tikslas – pasiekti, kad vaikai perimtų ir nepamirštų 
savo tautos kultūros, sugebėtų suderinti šiuolaikines ir senąsias 
tradicijas. Užsiėmimai vyksta nuolatinės ekspozicijos salėje 
„Žemaitiška troba“, kurioje atkuriamos to laikotarpio darbo ir 
gyvenimo sąlygos. 

Muziejuje apsilankančių moksleivių skaičiaus didėjimas rodo, 
kad planinga edukacinė veikla pasiteisina. Pritaikant naujas dar-
bo formas, etnokultūros programa toliau plėtojama ir tobulina-
ma. 2006 m. programoje dalyvavo pradinių klasių moksleiviai, o 
šiemet ją rinkosi Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, Daukšių 
ir Šačių pagrindinių mokyklų vyresnių klasių moksleivių gru-
pės. Skuodo pradinė mokykla vykdė projektą „Pažink, mylėk ir 
puoselėk savo gimtąjį kraštą“. Skuodo muziejus buvo projekto 
partneris, darbuotojai parengė edukacines pamokėles „Gimtasis 
Skuodo miestas“, „Skuodo miesto istoriniai paminklai“, „Gim-
tasis Skuodo kraštas“. Edukacinių užsiėmimų metu Skuodo 
mokyklos pradinukai susipažino su Skuodo miestelio istoriniais 
įvykiais ir svarbiausiais miesto istorijos, architektūros pamink-
lais. Vyresnieji išsamiau sužinojo apie rajono lankytinas vieto-
ves ir paminklus, menančius svarbiausius įvykius. Su Skuodo 
pradine mokykla numatyta bendradarbiauti ir ateityje. Muziejuje 
planuojama įkurti dvimetę mokyklėlę „Skouda žemaitoks“. Užsi-
ėmimus su jaunaisiais skuodiškiais padės vesti tautodailininkai. 
Numatyta daug su etnokultūros propagavimu susijusių temų: 
„Senoji skulptūra“, „Žemaičių kryžiai“, „Kalendorinių švenčių 
papročiai“.

Vykdant Lietuvos kultūros ministerijos laimėtą projektą „Kur-
šių kultūros paveldas Skuodo krašte“, organizuojami edukaciniai 
užsiėmimai pagrindinių mokyklų moksleiviams „Išnykusi tauta“, 
„Apuolė – kuršių žemių centras“, „Kuršiai ir vikingai IX–XII a.“. 
Užsiėmimai vyko muziejaus istorinėje salėje, kurioje gausi arche-
ologinė ekspozicija iš Apuolės piliakalnio, Mikytų, Klaišių, Truba-
kių ir kitų Skuodo rajono pilkapių ir kapinynų.
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I. Vaitkevičienės nuotr.


