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Dvaro malūne sukosi darbų malūnėliai
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus Dvaro malūno kiemelis trečiadienį ūžė tarsi
bičių avilys. Tarptautinės muziejų dienos proga muziejaus bendruomenė kretingiškius pakvietė į tradicinę, šiemet jubiliejinę – penktąją
– jaunųjų amatininkų mugę „Suku suku darbų malūnėlį“. Joje rodyti
rajone vystomi amatai, kokių jų mokomi vaikai.
„Į mugę kviečiame jaunuosius amatininkus iš viso rajono, jiems amato paslaptis atskleidžiančius mokytojus, tautodailininkus,
– „Švyturiui“ sakė viena iš renginio sumanytojų ir organizatorių, muziejaus kultūrinės
veiklos vadybininkė Roma Luotienė. – Mūsų
tikslas yra ne tik parodyti, kokiais amatais
garsėjame, bet ir kad vaikai galėtų prie jų
prisiliesti – kalviai leis kalti, audėjos – austi,
keramikai – lipdyti iš molio ir taip toliau.
Mugės dalyvius kvies ir medžio meistrai,
pynėjai, gėlininkai, kepėjai, susirinkusiųjų
lauks ir įvairūs etnografiniai žaidimai, kuriuos žaidė mūsų senoliai“.
Sveikindama į mugę ne tik iš Kretingos rajono, bet ir iš Mažeikių, Kauno, Telšių, kitų
šalies vietovių suvažiavusius svečius, muziejaus direktorė Vida Kanapkienė kiekvienam
linkėjo surasti savąjį kiemelį, kuriame demonstruojamas amatas sudomintų, norėtųsi
jį išbandyti. „Amatas visais laikais buvo labai
vertinamas, gamybos paslaptys slepiamos,
perduodamos tik šeimos nariams. Džiaugiuosi, kad rajone turime gražų būrį įvairių
amatų puoselėtojų, kad amatas vertinamas.
Jau mūsų senoliai akcentavo, kad jei amatą turi – esi ir baguots, ir ratouts“, – senelių
priežodį priminė V. Kanapkienė.
Ji padėkojo visiems šventę organizavusiems muziejaus darbuotojams, juos pasveikino ir su Tarptautine muziejų diena,
o tądien gimtadienį šventusiai muziejaus
Etnografinio skyriaus vedėjai Nijolei Vasiliauskienei įteikė gėlių. Padėkota ir visoms
su muziejumi gražiai draugaujančioms ir
bendradarbiaujančioms mokykloms, pasidžiaugta, kad mugę aplankė ir turistai iš į
Klaipėdą atplaukusio amerikiečių kruizinio
laivo.
Prieš pradedant eitynes po kiemelius,

kadangi artėjo pietų metas, pirmiausiai pasistiprinti mugės dalyvius kvietė Kretingos
technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės nariai. Iš toli kvepėjo jų pagal senolių
receptą išvirtas šiupinys, troškinti kopūstai
su dešrelėmis ir bulvėmis. Kas norėjo saldumynų, už simbolinę kainą galėjo nusipirkti mokyklos moksleivių keptų bandelių,
riestainių, grybukų, sluoksniuotos tešlos
gėlyčių, taip pat kibinų, čeburekų. Amatų kiemelį puošė apželdinimo specialybės
moksleivių iš dekoratyvinių ir prieskoninių
augalų sukurtos kompozicijos, demonstruoti kalvystės dirbiniai, o kiekvienas norintysis
galėjo į rankas paimti kalvio įrankį ir pats
pabandyti kalti. „Mugėje dalyvaujame jau
ketvirtąjį kartą, mielai čia važiuojame, nes
renginys labai gerai organizuotas, sutraukia
itin daug jaunimo. Jiems turime ką parodyti,
kuo sudominti, ką žinosi, gal ateityje jie irgi
rinksis vieną iš mūsų mokykloje galimų įsigyti amatų“, – sakė mokyklos direktorė Zita
Mockienė ir jos pavaduotoja ugdymui Rita
Andrijauskienė.
Savivaldybės tarybos narys Povilas Turauskis kasmet prie Amatų centro sėja linus.
Nors mugė buvo tik prasidėjusi, jį sutikome
jau su pilnomis rankomis pirkinių. „Kol
turėsiu atlikti savo darbą, greitai apibėgau
mugę, apžiūrėjau, šio to nusipirkau – Dvaro saldaininės saldainių, Vidos Viskontienės
duonos, pyrago, nugriebiau ir mušeklį musėms, nes jau jų sezonas prasidėjo“, – juokdamasis pirkinius rodė P. Turauskis. Paklaustas, ar pats tokio pasidaryti negali, kad perka
iš tautodailininko, porino: „Ko pats nepasidarai arba padarai blogai, reikia pirkti. O čia
mušeklis iš grynos odos, išpjaustyta musės
figūra, smagu bus tas įkyruoles ir naikinti“.
(Nukelta į 9 p.)

Kretingos muziejaus Dvaro malūno kiemelis trečiadienį ūžė tarsi bičių avilys. Jaunųjų amatininkų mugė „Suku suku darbų malūnėlį“ buvo spalvinga ir įdomi.

Vaikai mielai ėmėsi kalvystės darbų.

Vaikščiojimas ant kojūkų daugeliui tapo
smagia pramoga.

Vydmantų šokėjai ir toliau skina pergales
Kretingos rajono kultūros centro Vydmantų skyriaus vaikų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Vėjūnai“ dalyvavo XII Žemaitijos regiono jaunųjų šokėjų festivalyje-konkurse „Gintarinė rampa 2017“, kuris vyko
Klaipėdoje. Kolektyvo, vadovaujamo nepailstančios meno vadovės
Sonetos Baltmiškienės, dviejose vaikų ir jaunių grupėse šoka per trisdešimt mažųjų vydmantiškių.

Konkurse „Gintarinė rampa“ dalyviai,
neatsižvelgiant į jų amžių, varžėsi šokių
grupių, šokių kolektyvų ir klasikinio baleto
vertinimo kategorijose. Iš visų aštuoniolikos dalyvavusių kolektyvų profesionali komisija atrinko septynis finalistus. Vydmantiškių laukė didelis laimėjimas – „Vėjūnų“
jaunių grupė savo įtaigiu šokiu „Pasiklydę
mintyse“ komisiją sužavėjo. Merginos buvo
pakviestos šokti finale, pelnė nominaciją
„Geriausias šokio siužetas“ ir laimėjo festivalio taurę. Mažiesiems šokėjams už grakš-

tų šokį, šypsenas ir geras emocijas įteiktas
padėkos raštas. Visi džiaugėsi pelnytais festivalio medaliais.
Šiemet tai jau trečioji kolektyvo pergalė
ir puikus įvertinimas. Vėjūniečiai ir toliau
nesėdi rankų sudėję, įtemptai repetuoja
ir ruošiasi dalyvauti birželį vyksiančiuose
festivaliuose-konkursuose Telšiuose bei
Palangoje.
Jolanta JAPERTIENĖ
Kretingos kultūros centro
Vydmantų skyriaus vedėja

„Vėjūno“ šokėjai pergales įvairiuose konkursuose šiemet skina viena po kitos.

Švyturys
(Atkelta iš 5 p.)
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P. Turauskio kartu su jaunaisiais
amatininkais pasėti linai, kaip sužinojome, išauginami, nuimami ir
naudojami edukaciniuose muziejaus užsėmimuose „Lino kelias“.
Beje, musgaudžiai buvo vienas
iš labiausiai perkamų odininko iš
Darbėnų Tautvydo Rudžio dirbinių. „Vaikai pirko skirtukus knygoms, nedideles pinigines, suaugusiuosius domino įrankis musėms
mušti, dėžutės, rankinės, – pasakojo T. Rudys. – Mugėje esu pirmą
kartą, smagu, daug žmonių, diena
tikrai bus praleista maloniai“.
Mugės dalyviai turėjo galimybę
ne tik pabūti kalviais, vantų rišėjais,
juostų audėjais ar medžio drožėjais, bet ir pažaisti senolių žaidimus, pavaikščioti ant kojūkų. Tokią pramogą siūlė M. Valančiaus
gimtinės muziejaus kultūrinės
veiklos vadybininkė Violeta Čėsnienė. „Vykdome projektą „Mokomės žaisti senolių žaidimus“. Jį
įgyvendindami, įsigijome kojūkus,
kuriuos padarė salantiškis tautodailininkas Alioyzas Pocius, – pasakojo V. Čėsnienė. – Pavaikščioti
ant kojūkų pasiūlome ir muziejaus
lankytojams, be to, ėjimas su kojūkais bus viena iš rungčių tradicinėse senovinių sporto žaidimų
varžytuvėse, kurios vyks rudenį, o
jose dalyvaus moksleiviai ne vien
iš Kretingos rajono. Kadangi M.
Valančiaus muziejų aplanko daug
šeimų su mažais vaikais, ir šiems
sugalvojome užsiėmimą. Kol tėveliai apžiūri sodybą, mažieji dabar
gali pasisupti ant medinių arkliukų. Juos ir kitus medinius žaislus
taip pat padarė A. Pocius“.
Pirmą kartą mugės lankytojai
buvo pakviesti savo rankomis išlankstyti spalvotus popierinius
vėjo malūnėlius, su kuriais įsiamžino fotosesijoje Ūkvedžio namo
kiemelyje. Ši vieta, kaip sakė R.
Luotienė, pasirinkta neatsitiktinai – čia stovi akmens skulptūros,
įamžinusios trijų muziejaus istorijoje svarbių asmenų atminimą.
Rūpintojėlis skirtas ilgamečiui
muziejaus darbuotojui, direktoriui Juozui Mickevičiui atminti,

Prie Dvaro saldaininės skanumynų nusidriekė eilutės.

Kretingos technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės nariai viliojo iš tolo kvepiančiu šiupiniu, troškintais kopūstais su dešrelėmis,
saldumynais.

Mugėje linksma buvo štai ir tokiems dalyviams.

Savivaldybės tarybos narys Povilas Turauskis prie Amatų centro ne tik
sėja linus, bet ir apie juos daug papasakoja.

Koks amatų kiemelis būtų be duonos kepėjos Vidos Viskontienės?

Štai taip skalbė mūsų senoliai. Tai išbandyti vaikus kvietė muziejaus
Etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė, tądien šventusi ir
gimtadienį.

Mugėje būta galimybės ir vantą išmokti surišti.

Vaikai turėjo galimybę patys išlankstyti popierinius vėjo malūnėlius, su
kuriais įsiamžino fotosesijoje Ūkvedžio namo kiemelyje.

S. Daukanto progimnazijos trečiokai su savo mokytoja Inga Jonauskiene
tą dieną lankėsi ir pramogavo ne tik jaunųjų amatininkų mugėje – pakeliui į muziejų apžiūrėjo ir įžymiausias miesto vietas.

Angelas – muziejaus įkūrėjui Juozui Žilvičiui, o Stogastulpis – muziejaus atgaivintojui, kraštotyrininkui Ignui Jablonskiui.
Kiemelyje smagiai pozavo ir S.
Daukanto progimnazijos trečiokai,
į jaunųjų amatininkų mugę atėję
kartu su savo mokytoja Inga Jo-

nauskiene. „Šiandien mums yra netradicinio ugdymo diena, tad į žygį
išsiruošėme iš pat ryto. Apžiūrėjome miesto centrą, įžymiausias vietas. Šiai kelionei ruošėmės iš anksto – vaikai patys rinko informaciją
apie J. Pabrėžą, J. K. Chodkevičių,
tad prie jiems skirtų paminklų tu-

nenorėtų – labai jau sunkus. Pašnekovai džiaugėsi mugėje sutikę ir buvusį ilgametį mokyklos direktorių,
medžio drožėją Feliksą Lukauską,
stebėjo, kaip jis drožia.
Jaunųjų amatininkų mugės
dalyviams koncertavo Darbėnų
gimnazijos Piliakalnio pradinio

rėjo ką papasakoti. Labai patiko
ir mugė, mielai išbandė viską, kas
tik buvo siūloma“, – pasakojo savo
trečiokus įamžinusi mokytoja. Vaikai vieningai tvirtino, jog mugėje
jiems buvo labai smagu, itin patiko
pavaikščioti ant kojūkų, pabūti kalviais. Tačiau šio darbo užaugę imtis

ugdymo skyriaus vaikų folklorinis ansamblis „Kėilelė“, Darbėnų
gimnazijos folkteatro grupė „Dar
bėški“, muziejaus „Žemaitoka muziejienoka“ mokyklėlės lankytojai
iš Kurmaičių pradinės, Kretingos
meno mokyklos mušamųjų instrumentų ansamblis ir kt.

