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Staklės naujoj gryčioj poškės ir toliau

Laima STONKUVIENĖ

Šeštadienį Kretingos muziejuje atidaryta paroda „Lietuvių tautinis kostiumas“, kuriame iki sausio vidurio bus eksponuojami ir edukacinės
programos „Poška staklės naujoj gryčioj“ dalyvių darbai. Nuo spalio su turtingomis Žemaitijos regiono audimo tradicijomis susipažino ir austi
archaiškų raštų audinius išmoko 16 įvairaus amžiaus moterų. Praėjusią savaitę suėjusios būrin jos labai džiaugėsi įgijusios audimo pradmenis
ir išreiškė viltį, jog staklės muziejaus Amatų centre poškės ir toliau.
Austi mokiusi tautodailininkė ingrida
Šilgalytė šmaikštavo, kad iš mokymų nė
viena jų dalyvė nepabėgo, vadinasi, viskas
moterims patiko ir pavyko. „Kai gavau
kvietimą mokyti austi, labai abejojau, ar
atsiras bent vienas to norintis. Nuoširdžiai
nustebau sužinojusi, kad išmokti austi
nori net 18 moterų! Buvo ir man streso –
kaip suprantamai paaiškinti, kaip iš siūlų
kupetos medžiagą gauti, – juokėsi i. Šilgalytė. – Mokymų metu buvo ir džiaugsmo,
ir vargo: kažkas siūlą paleido, kažkam jis
nutrūko, tačiau visos moterys iš padėties
išsisuko, nė viena užsiėmimų nemetė.
Kuri medžiaga man gražiausia? Visos gražios, nes visų skirtingi raštai, spalvų deriniai. Stakles paliksiu apmestas, tad moterys, jeigu tik norės, galės ateiti ir austi“.
Audimo mokymuose dalyvavusios mo-

terys vieningai tvirtino, jog mokytis austi buvo labai įdomu, tik tam turėjo per
mažai laiko. „Ateidavome rytą, kai tik
Amatų centras atsidaro, ir išeidavome jo
darbo laikui pasibaigus! Net pietus atsinešdavome, kad nereikėtų gaišti ir kažkur
eiti pietauti. labai įdomu buvo, valandos
prie staklių kaip viesulas pralėkė. Patirties įgijome, norime austi ir toliau. Net
didžiuojamės savimi, kad mums pavyko,
nes audžiant akis ir pakaušyje turi turėti,
kad kokių klaidų neįveltum. Audimo pamokos naudingos buvo ir dėl sveikatos,
nes vienu metu dirbo viskas: ir kojos, ir
rankos, ir galva“, – sakė moterys, kurioms
įteikti pažymėjimai, jog dalyvavo audimo
mokymuose ir įgijo audimo rankinėmis
staklėmis pradmenis. Mokymų metu kiekviena dalyvė turėjo galimybę ne tik pri-

Moterys neslėpė, jog mokytis austi buvo labai įdomu ir tą mielai darytų toliau.

sėsti prie staklių, bet ir išausti po vieną 0,6
m pločio, 2 m ilgio skirtingų raštų audinį
iš vilnonių siūlų.
Kretingos muziejaus informacijos ir
edukacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskienė moteris nudžiugino žinia, jog yra
parengtas tęstinis projektas „Poška staklės
naujoj gryčioj“, kad austi galėtų išmokti ir
daugiau norinčiųjų. „Dvi dienos tam per
mažai, tad laiko numatėme skirti daugiau.
Tikimės, kad jūs ko išmokusios nepamiršite ir įgūdžius galėsite lavinti toliau, sulauksime ir ne mažesnio nei šiemet būrio
pradedančiųjų“, – sakė J. Paulauskienė.
Su senaisiais amatais susijusios edukacinės programos muziejuje rengiamos
nuo 2003 metų. edukacinės programos
„Poška staklės naujoj gryčioj“ tikslas –
gaivinti ir skatinti susidomėjimą audimo

Savo išaustą medžiagą demonstruoja Žibutė Vaivadienė.

amatu Kretingos krašte. Audimo kursų
metu pagaliau supoškėjo prieš dvejus metus muziejaus įsigytos dvejos staklės, kurias pagamino salantiškis tautodailininkas
Alioyzas Pocius.
„labai džiaugiamės, kad į audimo kursus atėjo net daugiau žmonių negu tikėjomės, kad audimas sudomino ir jaunimą,
sulaukėme gražių atsiliepimų, pageidavimų projektą tęsti. Projektas buvo parengtas pagal neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi programą,
jį finansavo Kretingos rajono savivaldybė.
Tikimės gauti lėšų ir tęstiniam projektui, nes pirmasis pasiteisino su kaupu“, –
„Švyturiui“ sakė J. Paulauskienė.

Muziejuje šeštadienį atidarytoje parodoje
„Lietuvių tautinis kostiumas“ eksponuojami
ir šie edukacinės programos „Poška staklės
naujoj gryčioj“ dalyvių darbai.

Dalyvaukite akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir laimėkite akcijos
bičiulių įsteigtus prizus!
Jau septintą kartą „Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti knygas Lietuvos bibliotekoms. Šių metų šūkis – „Dovanokime knygų SAVO bibliotekoms“.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka taip pat kviečia
prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“. Nuo lapkričio 20 d. iki sausio 6 d. dovanokite naujas knygas, užpildykite dalyvio anketą, esančią bibliotekoje, ir kiekvieną
savaitės antradienį laimėkite mūsų partnerių „Mr. Coﬀee“, „Knygos teatras“ įsteigtus prizus.
laimėtojai bus traukiami akcijos laikotarpiu kiekvieną pirmadienį. informacija
apie laimėtojus bus skelbiama M. Valančiaus viešosios bibliotekos Facebook paskyroje.
Knygų surinkimo dėžės ir reikalingų knygų sąrašo ieškokite Savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos abonemente (Vilniaus g. 8, Kretinga).
M. Valančiaus viešosios
bibliotekos inf.

www.svyturiolaikrastis.lt

Švyturio laikraštis

