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Antanus pagerbė ne tik gamtoje pražydusiais žiedais
Laima STONKUVIENĖ

Šv. Antano vardo dieną Kretingos muziejaus Dvaro parteryje atidaryta tradicinė, jau 11-oji, floristikos
darbų paroda „Bijūnų žiedais vasara pražydo“. Varduvininkams šiais metais pirmą kartą skirti ir drobėse
pražydę žiedai – jie išsiskleidė tapybos darbų parodoje
„Spalvų vaivorykštė žieduose“.
Kretingos dvaro parke ant daugiau nei 180 kelmų žiedus kasmet
sukrauna 17 rūšių balti, rausvi, raudoni, pilnaviduriai ir tuščiaviduriai
bijūnai. Iš jų tris dešimtis puokščių,
įpindama žiedų ir žolynų iš savo
namų darželio, ketvirtus metus sukomponavo muziejaus darbuotoja
Birutė Drungilienė. „Šiemet norėjau
atskleisti pačių bijūnų grožį ir įvairovę, tad kitų gėlių į puokštes stengiausi dėti kuo mažiau. Su bijūnais komponavau namų darželyje turimas
gėles – raskilas, rugiagėles, irisus,
dekoratyvinius česnakus, sinavadas,
rusmenes, panaudojau ir nužydė-

jusių klivijų stiebus, nužydėjusias
aguonas“, – pasakojo B. Drungilienė.
Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė po bijūno žiedą įteikė ne tik
puokščių autorei B. Drungilienei
bei parodą parengusiai muziejaus
Gamtos skyriaus vedėjai Jurgitai
Tertelienei, bet ir renginyje dalyvavusiems broliams pranciškonams
Astijui Kungiui ir Gediminui Numgaudžiui, varduvininkui Antanui
Puidokui, M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai Mildai Trušauskaitei – jos vadovaujami dainininkai parodos atidarymą pradėjo
daina.

Ne tik bijūnai, bet ir įvairiausios kitos gėlės bei žolynai muziejaus lankytojų akis džiugins parodų salėje eksponuojamoje tapybos darbų parodoje „Spalvų vaivorykštė žieduose“.

Iš bijūnų tris dešimtis puokščių, įpindama žiedų ir žolynų iš savo namų darželio, ketvirtus metus sukomponavo
muziejaus darbuotoja Birutė Drungilienė.

„Per šv. Antano atlaidus ir miesto
šventę esame kaip viena pynė – į vieną susipina bažnytiniai ir kultūriniai
dalykai. Ačiū muziejininkams už
meilę žmogui, Dievo kūrinijai. Jūs
irgi kuriate grožį, kad žmonės turėtų
kuo gėrėtis ir džiaugtis“, – už tradicinę parodą dėkojo A. Kungys.
Bijūnai Dvaro parke pradėti sodinti 2000-aisiais, jų gėlynai suformuoti 2007 metais.
Bijūnas – viena iš populiariausių
gėlių, skiriamų Antanams pagerbti,
nes žydi būtent per šv. Antaną. Kitados dar Sekminių rože vadinti bijūnai
į kaimo sodybas pasklido iš senųjų
dvaro parkų. Legenda pasakoja, kad
vieną kartą deivė Flora, ketindama
leistis į kelionę, paprašė išrinkti tin-

kamiausią gėlę jai pavaduoti. Visos
gėlės, išskyrus bijūną, pritarė, kad tokioms atsakingoms pareigoms tinka
tik dygioji rožė. Deivė, supykusi ant
bijūno, pavadino jį puikybės bei tuščiagarbiškumo simboliu. Dėl šio poelgio susigėdęs bijūnas paraudo – ir
toks liko visiems laikams.
Ne tik bijūnai, bet ir įvairiausios kitos
gėlės bei žolynai muziejaus lankytojų
akis džiugins parodų salėje eksponuojamoje tapybos darbų parodoje
„Spalvų vaivorykštė žieduose“. Jos
iniciatorė – muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė – sakė sumaniusi šv.
Antanui ir visiems varduvininkams
šiemet dovanoti ne tik gamtoje žydinčius žiedus. „Turime daug menininkų, kurie tapo gėles ir jų kompo-

zicijas, nemažai meno kūrinių gėlių
motyvais yra ir muziejaus rinkiniuose. Parodoje eksponuojama 19 tokių
paveikslų“, – sakė V. Kanapkienė.
Parodos rengėjos vyr. muziejininkės Danutės Šorienės pateiktoje anotacijoje teigiama, kad gėlės yra skirtingos – kuklios ir išdidžios, kaprizingos
ir nuolankios, pažeidžiamos ir laikinos, paprastos ir paslaptingos. Bet
visoms joms reikia meilės, dėmesio,
pripažinimo. Pasigėrėti iš dailininkų
Dalios Skridailaitės, Valdonės Karaliūnienės, Lidijos Kuklienės, Odilės
Narvilaitės-Bytautienės, Gedimino
Bytauto, Onutės Dromantienės, Bronės Mingailaitės-Uogintienės drobių
žvelgiančiais žiedais ir žolynais bus
galima iki liepos 1 dienos.

Į Strazdanijos šalį – su laimėjimų ir sėkmių kraičiu
Simono Daukanto bendruomenė spalvotą pievą primenančioje aktų salėje kartu su žaismingais Padėkos dienos vedėjais Nuku ir Nuke atvėrė tris stebuklingas skryneles. Jose slypėjo LOBIS. Tai progimnazijos pirmūnai, olimpiadų bei konkursų laimėtojai, šauniausi mokiniai ir jų mokytojai.
Šiemet, pasak progimnazijos direktorės Sigitos Jonaitienės, mokiniai
tapo prizininkais net 19-oje įvairių
konkursų. Pasaulio piešinių konkurse
Japonijoje laimėtas bronzos medalis,
respublikiniame konkurse ,,Skaitau Simoną Daukantą“ I ir II vietos, respublikiniame žemaitiškos kūrybos konkurse
– III vieta, respublikiniame mokinių
kūrybinių darbų konkurse ,,Kūrėjo
kodas“ – III vieta, Žemaitijos regiono
skaitymo konkurse ,,Kalbu žemaitiškai“ – III vieta, rajoninėse lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos ,,Lietuva ir
pasaulis viduramžiais“, matematikos,

Šventės metu savo veiklą pristatė neformaliojo švietimo būreliai. Vieni dainavo ir
pasakojo tik žemaitiškai, kiti šoko ir grojo
skudučiais, treti savo darbus eksponavo informatyviuose stenduose.
Į vasarą, Strazdanijos šalį, kurioje saulė
dovanoja vaikams strazdanėles, atsisveikindami iki rudens palydėjo renginio vedėjai
Nukas (pirmokas Gustas Gedminas) ir Nukė
(šeštokė Dominyka Gudauskaitė) bei organizatoriai S. Jonaitienė, V. Garjonienė, D.
Beivydienė, S. Dirmeitienė, R. Grikšienė, S.
Geležinienė.
Aštuntokė Erika Lėkytė lietuvių bei anglų kalbos

muzikos olimpiadose, konkursuose
,,Raštingiausias pradinukas“, meninio skaitymo, ,,Mano plunksnelė
2019“, ,,Keliauk saugiai ir būk matomas“, ,,Saugok gamtą, taip išsaugosi
ir save“, ,,Mes prieš korupciją“ ir kt.
laimėtos devynios pirmosios vietos,
aštuonios antrosios ir septynios trečiosios vietos.
Nuoširdžiai padėkota ir iniciatyvių
tėvų klubo pirmininkei Daliai Gudauskienei. Jos suburti tėveliai šiais
mokslo metais pažėrė nemažai idėjų,
kurios sutelkė bendrai veiklai visą
bendruomenę.

rajono olimpiadose pelnė pirmąsias vietas, istorijos

Jaunųjų žurnalistų inf. olimpiadoje – antrąją vietą. Nuotraukoje ji su tėčiu.
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