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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
MIELIEJI IR MIELOSIOS!
Šiame numeryje nebesiguosiu, kad Mažeikių muziejaus vertybės vis dar susandėliuotos
ir darbuotojai neįleidžiami į parke rekonstruojama pastatą. Žvilgtelkit į skaičius aukščiau,
po data.
Jus aplankė 25 laikraštėlis. Šioks toks „Krežio“ jubiliejukas... Tai, pamaniau, jei jau
esame supakuoti kaip dovanėlė, dar ir proga maloni, galime dalintis pakilia nuotaika, laisvai
planuoti įsimintinas veiklas. Artėja šv. Velykos, bunda pavasaris – tebūna šis leidinukas
trumpas atokvėpis prieš darbingiausią edukacijų laikotarpį, mokslo metų pabaigos ketvirtį.
Antrame puslapyje pristatau akciją, skirtą dar garbingesnei sukakčiai. Tikiuosi geranoriško
ir aktyvaus jūsų visų dalyvavimo.
Primenu, kad galite pasižvalgyti ir svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt – čia jūsų
laukia visos naujausios žinios apie įvykius mūsų muziejaus gyvenime. Pavyzdžiui, dabar
skelbiama, jog nuo kovo 25 d. iki balandžio 30 d. Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje veikia
etnokultūrinė edukacinė paroda „Siuvėjų dienos Viekšniuose“ (siuvėjo amato pristatymas),
skirta etnokultūros metams paminėti. Nuo balandžio 13 d. parodos eksponavimo metu čia
vyks edukaciniai-praktiniai mokymai, išsamiai supažindinantys su siuvėjo amatu. Kviečiu
pasinaudoti išskirtine proga ir aplankyti užsiėmimus. Galima išankstinė registracija (priima
Viekšnių kultūros namų darbuotojai, tel. nr. 8-443-36089).
„Kreželio kolekcijoje“ archeologijos era baigėsi. Jau supažindinome su visomis
pagrindinėmis iškastinių eksponatų grupėmis. Šį kartą ir Kreželis šventinis. Jūsų dėmesio
laukia patys trapiausi ir spalvingiausi eksponatai – margučiai. Kelias dešimtis jų, margintų
įvairiomis technikomis, saugome muziejaus fonduose.
Jūratė M. 

KREŽIS Nr. 1 (25)

Ir Jums nusibodo debesuotas, pilkas, darganotas, žvarbus oras?
Svetainėje http://siuvinejame.mybb3.net radau stebuklingą saulytę, į
kurią pasižiūrėjusiems darosi šilčiau. Man jau šilta... Ir jums?
Na ir puiku! Dabar galime švęsti ir linksmintis!!!
AKCIJA „ŠIMTMETIS SU MARIJA PEČKAUSKAITE“
Mąstydami apie laiką (kad netyčia neužkliudytume amžinybės), turime įrėminti save. Apvalios
sukaktys tam ypač tinka. 100 metų... Valstybių yra, ir jaunesnių, ir senesnių. Istorinei ar meno vertybei –
pats tas amžius. Žmogaus gyvenimui – beveik siekiamybė (mūsų rajone gyvena tik 5 žmonės, šiemet
švenčiantys šimtąjį gimtadienį). O kaip su atmintim apie vieno žmogaus pėdsaką, paliktą tavo krašte? Būtent
tai ir siekiame išsiaiškinti, organizuodami asmeninės atminties akciją, susijusią su šimtmečiu ir konkrečiu
žmogumi – Marija Pečkauskaite.
Rašytoja mūsų kraštiete tapo lygiai prieš šimtą metų – 1915 atvyko į Židikus, pas mamą ir seserį, kurios
prižiūrėjo kun. K. Bukonto ūkį. Lietuvoje garsi moteris čia išgyveno paskutiniuosius 15 metų, stengėsi padėti
aplinkiniams. Palaidota Židikų kapinių koplyčioje. Sausi istoriniai duomenys telpa į tris sakinius, atsiminti
nesudėtinga, tą galime kiekvienas. O gal yra žmonių, žinančių apie Mariją Pečkauskaitę daugiau? Gal yra net
gyvenančių jos pavyzdžiu „kilti ir kelti“? Perfrazuoti šie žodžiai man skamba lyg gyvenimo pagrindas –
nesvarbu kur gyveni, svarbu kaip gyveni ir ar nuo tavo buvimo gera aplink tave gyvenantiems.
M. Pečkauskaitės pavyzdžio sekėjų ir ieškome šia akcija. Geradarės veikla tokia įvairiapusiška ir plati,
kad net sunku apibrėžti, kas gali dalyvauti akcijoje. Yra tik du kriterijai: žmogus nori ir yra aktyvus. Tokių ir
laukiu. Nuo gegužės 4 d. pradedama registracija, mėnesio pabaigoje planuojamas akcijos atidarymo renginys
Židikuose, M. Pečkauskaitės memorialiniame muziejuje. Bus formuojama Atminties knyga, kurią Mažeikių
muziejaus archyve saugosime ateities kartoms. Į šią knygą kaupsime žmonių asmeninio santykio su Šatrijos
Ragana atskleidimus. Forma neribojama:
* Perskaitytas kūrinys paskatino nupiešti kažką gražaus – atsiųskite tą piešinį. Išeksponuosime parodoje.
* Girdėjote rašytojos gyvenimo istorija ir jos atkaklumas paskatino jus keistis – pasidalinkite savo
išgyvenimais ir pasiekimais laiške. Įsegsime į Atminties knygą.
* Kuriate eilėraščius, posakius, miniatiūras, apsakymus – pasidalinkite, viskas tinka Atminties knygai.
* Esate maži ir kažką nuveikti sekasi tik grupėje – atsiųskite grupinį darbą. Manau, rasime jam vietos.
* Esate parastas geras žmogus ir manote, kad niekuo negalite prisidėti – atneškite kokį daiktą labdaros
loterijai, kuri veiks birželio-liepos mėnesiais, ar joje dalyvaukite. Jūs jau Šatrijos Raganos pasekėjas! Tuo
pačiu pamaloninsite Mažeikių rajono senjorus – šimtamečius, kuriems bus išdalintos loterijos lėšos.
Sugalvojote dar įdomiau ir negalite sulaukti gegužės mėnesio, norite pasidalinti tuoj pat? Kad ir
kokiame pasaulio krašte gyvenate, rašykite man jau dabar, maloniai laukiu įvairiausių pasiūlymų adresu
jurate.miliauskyte@mazeikiumuziejus.lt Nustebinkime patys save akcijos dalyvių gausa ir išmone.
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