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Kūrėjai dovanojo poezijos valandą „Gyvenimas – akimirka“

V. Jucytės nuotr.

Pasaulinės Poezijos dienos išvakarėse į Kretingos kultūros centro parodų salę 
susirinko nemažas būrys poezijos, prozos kūrėjų ir jų kūrybos gerbėjų. Čia vyko 
kuriančių pedagogų popietė „Gyvenimas – akimirka“, kurią organizavo rajono 
iniciatyvių pedagogų klubas „Idėja“. 

Šventė, leidžianti kūrėjams 
išeiti į viešumą, sužinoti, ar tai, 
ką rašai, kitiems įdomu ir artima, 
leidžianti pasidalinti savo naujais 
kūrybiniais atradimais, polėkiais 
ir... apnuoginanti sielą. „Nebūki-
me vienišos žvaigždės, ieškokime 
tarpusavio ryšio, nutolinančio 
mūsų ilgesio ir nerimo būseną“, 
– šiais žodžiais klubo prezidentė 
Birutė Tinginienė uždegti švie-
sos – kūrybos židinį pakvietė 
mokytojus kūrėjus: Juozą Maks-
vytį ir Daivą Katkutę iš Darbėnų 
gimnazijos ir lopšelio-darželio, 
Danutę Dunauskaitę iš S. Dau-
kanto pagrindinės mokyklos, 
Mariją Bučkienę ir Gerdą Tėve-
lytę iš M. Daujoto pagrindinės 
mokyklos, Feliciją Stramilaitę 
iš Jokūbavo A. Stulginskio pa-
grindinės mokyklos ir visuomet 
klubo narių idėjas palaikančią ir 
naujiems projektams skatinančią 
Kretingos rajono pedagogų švie-
timo centro direktorę Adelę Ma-
zeliauskienę.

„Poetė, prozininkė, dviejų 
knygų autorė, žurnalistė, akto-
rė, kuriai paukštis numetė savo 
plunksną, kad rašytų ja savo 
širdies padiktuotą posmą – vie-
nintelį, nes paties sukurtą“, – 
taip perfrazuotais pačios poetės 
žodžiais kūrėją, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoją Danutę 
Dunauskaitę pristatė popietės 
vedėja B. Tinginienė. Tai talen-
tinga, subtili pedagogė, rašanti ir 
poeziją, ir prozą. Ne vienas gabus 
literatas prisimena jos palaimi-
nimą: „Rašyk! Tu gali!" Danutė 
nuolat paskendusi ieškojimuose 
ir atradimuose. Mokanti ne tik 
savo, bet ir mokinių sielos balsą 
išgirsti. Tą dieną jos mokinė, da-
bar taip pat lietuvių kalbos moky-
toja Indrė Ivoncienė grįžo dviem 
dešimtmečiais atgal, kai žavėjosi 
mokytojos Danutės balso tem-
bru, pasakojimo įtaigumu... Bet 
labiausiai įsimintos gyvenimo 
pamokos: ieškoti „deimančiukų“ 
aplinkiniuose, ieškoti savojo gy-
venimo kelio. Visa tai buvo mo-
koma ne tik skaitant programinę 
literatūrą, bet ir  klausant An-
driaus Mamontovo dainų.  Kie-
kvieną ji skatino ieškoti savojo 
„aš“. Iš dainų, pasakojimų, cha-
rizmatiškos asmenybės atsiranda 
meilė žodžiui, žmogui, tėvynei. 
Ne veltui ir popietės svečiai  dė-
kojo autorei už jos kūrybą, ku-

„Nesu aš karalius, nesu ir 
išminčius,/ Dažnai susimąstęs, 
pavargęs ir rimtas"... Per mišką, 
per dobilieną skuba jis – poetas, 
mokytojas Juozas Maksvytis – iš 
Darbėnų, Grūšlaukės ar Peldžių 
į tėvų trobelę, kuri skraidino į 
pasakų šalį, mokė gyventi dorai 
ir teisingai, kur sodo ošime ir 
namo sienojuose tebeslypi gili 
tėvelių išmintis. Tokį ji mato 
kurso draugė, renginio vedėja B. 
Tinginienė. O ilgametei kolegei 
Justinai Vaičikauskienei Juozas  
pirmiausia gamtos vaikas miškų 
apsupty, gamtai skiriantis šil-
čiausius jausmus.  Šią temą plė-
tojantis prozoje ir lyrikoje, šalia 
mamos, meilės, tėvynės, jaunys-
tės godų. Ne vienas lyriškas jo 
eilėraštis virtęs daina. Mokyto-
jas, kompozitorius Aloyzas Žilys 
pritarė Justinai ir dėkojo Juozui 
už jausmingus posmus, kuriems 
sukūrė muziką. Šventinėje po-
pietėje koncertavo jo vadovauja-
mas  ansamblis „Svajonių aidai“, 
atlikęs keletą dainų poeto tekstais 
ir suvirpinęs ne vieno klausytojo 
širdį. Lyriškos melodijos ir nuo-
širdūs žodžiai sujaudino ir patį 
poetą, kuris perskaitė savo dar 
niekur nepublikuotus eilėraš-
čius, pažadėjęs „suguldyti“ juos į 
pirmąją knygą.

Dažnas buvome skaitę rajono 
laikraščiuose publikuotus Daivos 
Katkutės eilėraščius, užburian-
čius savo gelme apie gyvenimą, 
moterį, meilę. Giliai subrandintą 
žodį Daiva dovanojo ir popietės 
klausytojams. Tik dabar daugelis 
turėjome galimybę susipažinti 
su autore, kuri apdovanota ne 
vienu talentu, išbandžiusi ne vie-
ną profesiją. Šiuo metu dirbanti 
vaikų darželio auklėtoja, ryškia 
žvaigždute čia nušvitusi, kaip 

apie ją pasakojo Darbėnų gim-
nazijos direktorės pavaduotoja 
Edita Gliožerienė. Kūrybinga, 
gyvenimo džiaugsmu trykštan-
ti – tokia yra Daiva. Direktorės 
pavaduotoja pasidžiaugė, kad jų 
miestelį dabar garsina du peda-
gogai kūrėjai – Daiva ir Juozas.

Popietėje savo kūrybą prista-
tė menininkė, kraštotyrininkė, 
poetė ir publicistė Felicija Stra-
milaitė. Kolegė Sigita Dirmeitie-
nė pristatė titanišką jos darbą – 
išleistą knygą „Šašaičių kaimas“ 
(Nykstančių kaimų istorijos), ku-
rioje randame pasakojimų apie 
kaimo istoriją, gyvenimo būdą, 
papročius, šventes ir jo žmones, 
iš lūpų į lūpas perduodamą tau-
tosaką. Lietuvių kalbos ir dailės 
mokytoja Felicija – rami, kantri, 
su nedingstančia šypsena veide 
moteris,  ryškią žymę brėžianti ir 
Jokūbavo A. Stulginskio moky-
klos istorijoje. Ji – metraštininkė 
ir muziejaus įkūrėja, žolininkė ir 
sveikos gyvensenos propaguoto-
ja. O kartais pagaunanti ir paukš-
čio plunksną, rašanti eilėraščius, 
miniatiūras. Susirinkusieji ne tik 
klausėsi jos kūrybos, bet ir turėjo 
progos susipažinti su Felicijos su-
kurtomis mandalomis, pavartyti 
jos išleistą knygelę „Mandalos“.

Jauniausią dalyvę Gerdą Tė-
velytę šiltais žodžiais apibūdino 
M. Daujoto pagrindinės moky-
klos direktoriaus pavaduotoja 
Loreta Jurgutienė. Jai linkėta, 
kad visada šalia būtų tas, kuris 
įkvepia, nesvarbu, žmogus ar 
daiktas. Pati Gerda sako, jog ra-
šyti pradėjo nuo dvylikos metų, 
tai buvęs vieno posmo eilėraštis. 
„Aš drąsi. Drąsa – kai tu eini per 
savo baimę. Iš kur sužinosi, ar 
turi talentą, jei nepabandei, jei 
neini į viešumą?“ Savo pačius 

brangiausius (o gal skausmin-
giausius?) posmus, išgyvenimus, 
suguldytus popieriuje, atidavė ir 
popietės klausytojų teismui.

Pluoštą naujausios poezijos 
pateikė ir Lietuvos kaimo rašyto-
jų sąjungos narė, kelių knygų au-
torė, mokytoja Marija Bučkienė. 
„Esu sau didelis klausimas ir di-
delis prieštaravimas. Su metais tų 
prieštaravimų daugiau, – atvira-
vo. – Ar galime tai pakeisti? Bet 
ar tada būčiau aš? Negaliu nera-
šyti. Mano rašymo laikas – nak-
tis, metų laikas – vasara. Pavasa-
ris – iškentėjimo metas“. Poetės 
posmuose – gamta ir žmogus, 
nostalgiškas liūdesys, šviesos il-
gesys, trapi gyvenimo būtis. Pos-
mai, suguldyti rinkiniuose, ku-
riuos kiekvienas popietės dalyvis 
galėjo ne tik išgirsti širdimi, bet ir 
paliesti, suvirpino ne vieno klau-
sytojo širdį. Juk prie kuriančio 
žmogaus sielos prisilietę, galime 
pajusti kažką sakralaus, šviesaus 
ir gerbtino.

Popietėje „Gyvenimas – aki-
mirka“ kiekvienas mokytojas kū-
rėjas buvo pamalonintas ne tik 
kolegų, švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojos Daivos Tranizie-
nės gražiais žodžiais, gėlėmis už 

jų šventą misiją žemėje – nešti 
mokslo ir kūrybos šviesą. PŠC 
direktorė Adelė Mazeliauskienė 
ir „Idėjos“ klubo prezidentė Bi-
rutė Tinginienė visus kūrėjus ap-
dovanojo atminimo dovanomis 
– kūrybos „įrankiais“: rašikliu, 
užrašų knygute ir žvake, įteikė 
padėkos raštus. Juos pristatančių 
kolegų rankose pražydo pavasa-
rio pranašės – žibutės. Juk ne taip 
paprasta apnuogint sielą ir ją ati-
duoti klausytojų ir skaitytojų teis-
mui. Gera, kai jauti kolegos pa-
laikymą – matai šypseną, išgirsti 
padrąsinantį žodį. Gerų žodžių 
niekuomet nebūna per daug. Da-
linkime juos vieni kitiems, nes 
gyvenimas – akimirka.

Indrė IVONCIENĖ

Juozą Maksvytį sveikina kolegė Justina Vaičikauskie-
nė. 

Renginio dalyviai su „Idėjos“ klubo nariais. 

Rajono pedagogai kūrėjai: (iš dešinės) Gerda Tėvelytė, Daiva Katkutė, 
Marija Bučkienė, Juozas Maksvytis, Felicija Stramilaitė ir Danutė Du-
nauskaitė su Kretingos pedagogų švietimo centro direktore Adele Maze-
liauskiene.

rią skaitydami     
patiria atgaivą, 
dažnas jos min-
tis cituoja,  po-
etiniais žodžiais 
remiasi, kai 
nori išreikšti 
kunkuliuojan-
čią jausmų jūrą, 
o savų žodžių 
neužtenka... Ir 
dabar buvome 
sužavėti Danu-
tės skaitomomis 
naujausiomis 
miniatiūromis.


