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Parengė Užgavėnių staigmeną
Laima STONKuvIENĖ

Kretingos muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus darbuotojos, pernai per Užgavėnes atgaivinusios senovinę tradiciją – virti ir valgyti 
šiupinį, šiemet kartu šventusiems Kurmaičių pradinės ir M. Daujoto pagrindinės mokyklų mokiniams bei Kretingos socialinės globos namų 
gyventojams pateikė naują staigmeną. Vandens malūno etnografinėje ekspozicijoje, tarp Užgavėnių „lyčynų“, įrengtas didelis fotostendas su 
išryškinta Užgavėnių karnavalo nuotrauka. Joje pavaizduotais personažais gali tapti kiekvienas ekspozicijos lankytojas. 

Šiemet Užgavėnes muziejininkai šventė ne tik su Kurmaičių pradinės ir 
M. Daujoto pagrindinės mokyklų mokiniais ir jų mokytojomis, kartu 
buvo ir būrys Kretingos socialinės globos namų gyventojų. 

Linksma atrakcija ne tik vaikams, bet ir visiems Etnografinės ekspozi-
cijos lankytojams tapo didelis fotostendas su išryškinta Užgavėnių kar-
navalo nuotrauka. Joje paliktos skylės veidams, tad kiekvienas gali bent 
akimirką pabūti joje pavaizduotu personažu. 

„Užgavėti kartu su muzieji-
ninkais – sena mūsų mokyklos 
tradicija, esame „Žemaitoku mu-
ziejienoku“ mokyklos dalyviai. 
Šiai dienai labai atsakingai ruo-
šiamės, iš anksto rūpinamės ir 
apranga, ir programa, kurią pa-
rodysime, – „Švyturiui“ pasakojo 
Kurmaičių pradinės mokyklos 
mokytoja ina Česnavičienė. – iš-
varę žiemą iš Kretingos, grįšim 
Kurmaičius, kur mūsų lauks kiti 
persirengėliai. Turime tradiciją 
tądien būtinai aplankyti ir Prano 
Varkojo įmonę, kurioje esame la-
bai laukiami. Smagu, kad šiemet 
muziejuje užgavėsim kartu su 
suaugusiais iš Socialinės globos 
namų, turėtų būti labai linksma“.

O Socialinės globos namų gy-
ventojai į Užgavėnes muziejuje 
atvyko itin pasiruošę – ir su spal-
vingais apdarais, ir su vaišėmis. 
„Pakvietimą kartu švęsti Užga-
vėnes priėmėme su malonumu. 
Ruošėmės, darėme kaukes, puošė-
mės, kepėme blynus. Pabūsim čia, 
o paskui pratęsim Padvariuose, ten 
žiemos išvarymo proga linksmy-
bės taip pat kasmet organizuoja-

mos“, – sakė Kretingos socialinės 
globos namų socialinė darbuotoja 
Reda Stonytė-Mockuvienė.  

Muziejaus Etnografijos skyriaus 
vedėja Nijolė Vasiliauskienė sve-
čiams priminė Užgavėnių tradici-
jas ir papročius, papasakojo, kodėl 
per šią šventę verdamas šiupinys, 
pateikė įvairių užduočių. ir vaikai, 
ir suaugusieji kartu ėjo ratelius, 
žaidė senovinius žaidimus, daina-
vo, stebėjo Lašininio ir Kanapinio 
kovą, sudegino Morę kartu sude-

gindami ir blogas mintis, žodžius 
bei užsispyrimą. 

Įvykdę dar vieną Užgavėnių 
prisakymą – prisivalgę mielinių 
blynų, ant krosnies virto šiupinio, 
kuris, beje, už blynus senesnis, – 
tradicijų puoselėtojai skubėjo 
prie fotostendo, kuriame paliktos 
skylės veidams. Visi galėjo tapti 
stende pavaizduotais senovinių 
Užgavėnių personažais. Tokią 
galimybę turės ir kiti muziejaus 
lankytojai, mat fotostendas eks-

pozicijoje bus visą mėnesį.
„Kad vaikai dar geriau žinotų 

savo krašto tradicijas, visą sa-
vaitę vyko užsiėmimai, kuriuose 
jie buvo mokomi, kaip reikėtų 
švęsti Užgavėnes, persirengėlių 
senovinių prašymų, kaip juos 
kultūringai išsakyti. Užsiėmimų 
dalyviams buvo priminta, ir ką 
kiekvienas Užgavėnių persona-
žas reiškia, kad tądien juokau-
jama visame pasaulyje, kad tie, 
iš kurių šaipomasi, neturi teisės 

pykti. ir persirengėlius privalu 
įsileisti, priimti – neįsileisi, neiš-
klausysi palinkėjimų, prašymų, 
nepasidalinsi tuo, kuo gali, – blo-
gas ženklas. Per Užgavėnes pri-
valu būti linksmiems, užmiršti 
visus darbus, simboliškai sutikti 
pavasarį. Labai svarbu vaikus 
pamokyti, kaip švęsti tradicines 
senolių šventes, nes būtent jie yra 
jų tęsėjai ir puoselėtojai“, – teigė 
muziejaus kultūrinės veiklos va-
dybininkė Roma Luotienė.   

Pavasarį budino užgavėdami dukart
Nuo seno sakoma: kas Užgavėnių nešvęs, tas visus metus bėdų neatsikratys, o kas 

linksmai užgavės, tam ateinantys metai bus kuo geriausi.

„Žemčiūga“ Trakų Užgavėnių šventėje su Lašininiu – aktoriumi Giedriumi Arbačiausku.

Kretingos kultūros centro Vy-
dmantų skyriaus folkloro kolek-
tyvui „Žemčiūga“ šiemet buvo iš-
skirtinės Užgavėnės, mat šią šventę 
teko švęsti net dukart. Sekmadienį 
Trakų kultūros rūmų darbuotojų 
kvietimu kolektyvas dalyvavo Už-
gavėnių šventėje Trakuose. Džiugu, 
kad turėjome galimybę koncertuoti 
gausiam šventės dalyvių ir žiūrovų 
būriui, kad mūsų atliekama muzi-
ka lydėjo Užgavėnių persirengėlių 

eiseną. Smagu, kad buvom šiltai 
priimti – žiūrovams patiko nuo-
taikingos žemaitiškos dainos ir 
muzika. Pakoncertavę aplankėme 
didingą Trakų pilį ir, pavaišinti tra-
diciniais kibinais, mugėje nusipirkę 
lauktuvių, kupini įspūdžių, patrau-
kėm namo. Lydima viena po kitos 
dainuojamų dainų tolima kelionė 
neprailgo. 

O jau tikrąją Užgavėnių dieną 
žiemą lauk varėme Vydmantuose. 

Įmantriausiomis Užgavėnių kau-
kėm apsitaisę po kaimą vaikštinė-
jom, kaimynus, bičiulius lankėm, 
kuo geriausių, derlingų metų lin-
kėjom, savo dainomis ir muzika 
bei visokiomis linksmybėmis vi-
saip kaip išmanydami žiemą lauk 
varėm. ir krapnojantis šiltas lietus 
rodė, kad pavasaris jau pabudintas!

Jolanta JAPERTIENĖ
Kolektyvo vadovė

ATEiK, PAMATyK, iŠGiRSK
Kretingos kultūros centras, skyriai

4 d. 14 val. Šv. Kazimiero atlaidai Baublių šv. Kazimiero koplyčioje.
4 d. 15 val. Popietė „Veski meilės keliu į taiką ir gerovę“ Baublių šv. 

Kazimiero koplyčioje.
4 d. 15.30 val. Kalniškių skyriaus moterų vokalinio ansamblio 

„Alanta“ koncertas Baublių šv. Kazimiero koplyčioje.  
5 d. 19 val. Šokių vakaras „Kam per 40“ Kultūros centre.

Salantų kultūros centras
4 d. 15 val. Grupės „Original coppy“ koncertas.
7 d. 14 val. Etnokultūros klubo popietė „Gavėnia: mes ir mūsų 

tradicijos“.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
1-30 d. Spaudinių paroda „Lietuva pasaulio žemėlapyje“, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Abonemente. 
6-30 d. Dalios Skridailaitės-Valatkienės tapybos darbų paroda 

„Laikas, kuriame esu“ Abonemente. 

Filialai
1-17 d. Virginijos Baltmiškienės, Jolantos Kontrimaitės ir Moni-

kos Skliuderienės rankdarbių paroda Baublių filiale. 
1-30 d. Moksleivės Emilijos Rogačiovaitės fotonuotraukų paroda 

„Žirgas – mano draugas“ Rūdaičių filiale.
1-30 d. Birutės Markaitienės karpinių paroda „Regiu pasaulį po-

pieriuje...“ Kurmaičių filiale.
4 d. 14 val. Popietė, skirta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dienai 

paminėti, Baublių filiale.
6 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas „Sava kalba pražysta gėlės“ 

priešmokyklinės grupės „Zuikučiai“ vaikams, skirtas Lietuvių kal-
bos kultūros metams paminėti, Kurmaičių filiale. Užsiėmimo metu 
bus piešiama ant stiklo.

6 d. 13.30 val. Popietė vaikams „Rašome gražiausią lietuvišką 
žodį“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, Laukžemės 
filiale. 

6 d. 14 val. Popietė-viktorina vaikams „Aš ir mano gimtoji kalba“, 
skirta Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, Kalniškių filiale. 

6 d. 15 val. Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai „Rašau žodį patį 
gražiausią“ vaikams, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams pami-
nėti, Laivių filiale.


