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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

kretingos muziejui – rankdarbių 
kūrėjos dovana

daugelis žmonių turi įgimtą polinkį kurti grožį. viena iš tokių – kretingiškė Marytė lina 
Šakinytė-Mikuckienė. Jos mama labai gražiai mezgė, tad ir lina  dar jaunystėje pradėjo 
megzti servetėles, siuvinėti, norėjo kuo gražiau papuošti tėvelių, vėliau – savus namus.

Pirmieji jos darbai – apmegztos 
keturkampės servetėlės, kurių vie-
nas kampas būdavo išsiuvinėjamas. 
Jomis puošdavo knygų lentynėlę – 
etažerę. Siuvinėjimu dar labiau su-
sidomėjo besimokydama Klaipėdos 
pedagoginėje mokykloje. Darbų pa-
mokose išmoko siuvinėti adinukės, 
rišelje technikomis, mereškuoti.  Pa-
galvėles siuvinėdavo rišeljė technika, 
kai rašto kontūrai apsiuvami  kilpi-
niu dygsniu, o audinys tarp kilpų iš-
kerpamas. Kodėl ši technika taip va-
dinasi? XVII amžiuje Prancūzijoje, 
valdant kardinolui Rišeljė, karpytinis 
siuvinėjimas buvo labai populiarus, 
todėl pavadintas jo vardu. 

Su dideliu džiaugsmu Lina prisi-
mena darbo metus. Ypač „susice-
mentavęs“ buvo lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ kolektyvas, kur kartu su 
bendradarbėmis įgyvendindavo 
visus sumanymus: vyko konkur-
sai, vakaronės tėvams, visi dirbo „iš 
dūšios“. Atostogų metu visas kolek-
tyvas išvažiuodavo į Vokietiją, Mas-
kvą, Abchaziją ir kitur. Lina daugiau 
negu 40 metų dirbo pedagoginį dar-
bą, 25 metus, dirbdama metodinin-
ke vaikų darželyje „Žilvitis“, savo lais-
valaikį aukodavo megzdama lėlėms 
sukneles, megztukus. 

Šeimyna taip pat buvo apmegzta. 
Dukrai pirmokei numezgė plisuotą 
suknelę, ją iki pat septintos klasės 
ilgino. O anūkės dar ir dabar džiau-
giasi močiutės mezginiais. 

2012 metais Lina buvo pakvies-
ta dalyvauti Dienos veiklos centro 
menų veiklos projekte. Ten išmoko 
lipdyti iš molio, velti iš vilnos sausuo-

ju ir šlapiuoju būdu, deku-
pažo technika puošti įvairius 
daiktus: dėžutes, butelius, 
lenteles, vazas, įgijo pieši-
mo pradmenų, susipažino 
su batikos menu, floristika 
bei meno terapija. Dalyvau-
dama šiame projekte, įgijo 
pasitikėjimo savimi, norą 
toliau kurti. Dirbdama įvai-
rius darbelius, jautė didžiulę 
atgaivą, galimybę atitrūkti 
nuo kasdienių rūpesčių, 
paskęsti kūrybinėse minty-
se. Gaila, kad šiuo metu dėl 
sveikatos nebegali tokiuose 
projektuose dalyvauti, bet, 
aišku, be rankdarbių nebū-
na nė dienelės, net patekusi 
į   ligoninę paprašo saviškių 
atnešti kabliuką ir siūlų.  

Kretingos muziejui L. 
Mikuckienė padovanojo 
daug savo triūso vaisių: iš-
siuvinėtų pagalvėlių, staltie-
sių, servetėlių. „Nesu meno 
žmogus, tačiau darydama 
įvairius darbelius įdedu 
daug širdies. Stengiuosi 
juos padaryti kiek galima 
kruopščiau“, – sako Lina. 

Mokslininkai yra nusta-
tę, kad mezgimas, nėrimas, 
siuvinėjimas ir kita rankdar-
bystė padeda taip pat efek-
tyviai kovoti su stresu, kaip 
mankšta ir kitoks sportas. 
Tai labai veiksmingas vais-
tas. Sunku nesutikti, kai mo-
terys sako, kad joms laikas 
su pamėgtais rankdarbiais 

prilygsta meditacijai, kurios metu pasimirš-
ta susikaupusios problemos, pasitraukia 
nerimas, susibalansuoja organizmas ir min-
tys. Rankdarbių  kūrimas – puiki smegenų 
mankšta, mat rankų ir smegenų darbas yra 
susijęs. Kai dirba rankos – neaptingsta ir 
smegenys. 

Neatsitiktinai vyresnio amžiaus žmonės 
ypač skatinami užsiimti rankdarbiais. Šį rude-
nį Kretingos muziejaus amatų centras pakvies 
į siuvinėjimo popietes, kurių metu norintys ga-
lės pasimokyti siuvinėti įvairiausiomis techni-
komis, o puikių siuvinėtojų, kurios įvaldžiusios 
tą meną, Kretingoje tikrai yra. 

Nijolė VASILIAUSKIENĖ
Kretingos muziejaus  Etnokultūros 

skyriaus vedėja

lina Mikuckienė megzti servetėles, siu-
vinėti pradėjo dar jaunystėje, norėjo kuo 
gražiau papuošti tėvelių, vėliau – savus 
namus.

kretingos muziejui lina Mikuckienė padovanojo daug savo triūso vaisių: išsiuvinėtų pagalvėlių, staltiesių, 
servetėlių. Užs. Nr. 588.

Užs. Nr. .

kovo 24 d. 16 val. 
kretingos kultūros centre. 

išsikirpus šią skrajutę
 taikoma 1 eur nuolaida

NUPIEŠKITE  BET KURĮ  CIRKO ARTISTĄ (klouną, žonglierių, ekvi-
libristą ir t. t.),  ATNEŠKIT PIEŠINĮ MUMS IR GAUKIT  DOVANĄ!

Vaikai iki 3 metų (su suaugusiųjų priežiūra), neužimant papildomos 
vietos, įleidžiami nemokamai.


