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Mo kyk lų mu zie juo se

Ak me nės gim na zi jos mu zie jus įkur tas 
1973 m. bu vu sios di rek to rės Ele o no ros 
Ja siu lie nės ini cia ty va. Gal su ta po su 
sku ban čia me lio ra ci ja ar su tuo me ti nės 
kraš to ty ros drau gi jos nuo ro do mis, bet 
ga na grei tai pri rink ta et no gra fi nių daik tų, 
ku rie vos til po į du mo kyk los ben dra
bu čio kam ba rė lius. At gi mi mo me tais, 
1990 m. ru de nį, mu zie jus vie toj pio nie rių 
kam ba rio per kel tas į da bar ti nes pa tal pas 
gim na zi jos ant ra me aukš te. Ąžuo li nius 
bal dus 2003–2004 m. m. pa gal dai li nin ko 
An ta no Ado mai čio es ki zus su meist ra vo 
Rai mon das Pil vi nis, lė šų ga vo me iš Ame
ri ko je vei ku sios „Sau lu tės“ drau gi jos, da lį 
pi ni gų su rin ko kla sių ko lek ty vai. Mu zie
jaus kop ly tė lės, anot dai li nin ko, tu rė jo 
de rė ti prie su rink tų et no gra fi nių daik tų. 
Muziejus dabar kam ba ryje, į ku rį  tel pa ir 
vi sa pa si kal bė ti, pa dis ku tuo ti at ėju si kla sė. 
Edu ka ci nės pro gra mos skir tos la biau jau
nes nių jų kla sių mo ki niams, tik „Laiš kai“ 
in teg ruo ti į vy res nių jų kla sių mo ki nių 
gim to sios kal bos pa mo kas.
Vertingiausi eksponatai – fo si li jos 

iš Sta nis lo vo Sun gai los ko lek ci jos, ku ri 
po pir mo sios pa ro dos mū sų gim na zi jo je 
jau nu ke lia vo į Kraš to mu zie jų. Da lis 
ko lek ci nin ko pa do va no tų ak me nė lių yra 
se niau si gam tos eks po na tai, me ta fo riš kai 
mū sų va di na mi 50 mln. me tų se nu mo 
nuo trau ko mis; se niau si žmo gaus ran kų 
dar bo eks po na tai – po ra ak me ni nių kir
vu kų, ku riems maž daug 10 000 me tų. 
Vor ku tos la ge ry je su meist rau tą me di nę 
dė žu tę į mu zie jų per da vė Ra mū nas Čia
pas, vir šu je che mi niu pieš tu ku įra šy tas 
jo tė vo Kle men so Čia po nu me ris 13 141. 
To kias dė žu tes ka li niai su meist rau da vo ir 
iš mai ny da vo į duo nos ke pa liu ką ar el nių 
krau ją, ku rį už kas da vo snie ge, kad bū tų, 
ko į ko šę įdė ti – tie vi ta mi nai Šiau rė je 
pa dė jo iš sau go ti dan tis. To je dė žu tė je 
lai ko me kon cer tų, spek tak lių pro gra mė
les, per duo tas bu vu sio Ak me nės pra di nės 
mo kyk los mo ki nio, vė liau trem ti nio Be no 
No rei kio: tas žmo gus – in ži nie rius, bet 
ne pra leis da vo pro gos pa si klau sy ti ge ros 
mu zi kos. Kai kė lė si į ma žes nį bu tą, bu vo 
gai la iš mes ti – at ne šė į mu zie jų. At ve riu 
dė žu tę ir sa kau: „Štai kiek ga li su spė ti 
vie nas žmo gus per sa vo gy ve ni mą, jei 

ak me nės 
gim na zi jos 
mu zie jus 

„Pirk vi siš kai ne rei ka lin gus daik tus. Kuo dau giau ne rei ka lin gų daik tų. Su rū di ju sių 
vamz džių pro per šo se au gink laum žir gius. Di džiu lius auk si nius laum žir gius. Užuo lai dų 
su te mo se klau sy kis se niai pa mirš tų bal sų. Spin dėk to li mu, ne pa sie kia mu ži bu rė liu – jį 
už pūs ti ga li tik vė jas. Ir nie kam ne pa vy dėk. Anks čiau ar vė liau kaš to nų ta kas ir ta ve at ves 
į mu zie jų. Bus tam su ir ty lu. Pas kui iš gir si ka no pų dunk sė ji mą. Jis ar tės, ar tės ir nu tils tau 
už nu ga ros. At sig rę ši – nie ko ne bus. Tik kaš to nų alė ja. Ty lu ir tam su. Du rys, ku rios at si
da ro tik vie ną kar tą. Vie ną kar tą už jų su skam bės žais li nis var pe lis, kai ra miai nu spau si 
myg tu ką – to kį pat kaip na mie. Ir se nas du ri nin kas mė ly na uni for ma įleis ta ve į mu zie jų. 
Jo ko ri do riuo se bus švie su ir ty lu.“ (V. Mor kū no no ve lės „Mu zie jus“ iš trau ka)

bran gi na kul tū rą.“ Ir nė min ties apie sno
biz mą, jei gu sė di į trau ki nį Ma žei kiuo se 
ir va žiuo ji į spek tak lį Vil niu je. Ne bū tų 
ver tin gas eks po na tas, jei ne pa pa sa ko tum 
apie žmo gų, tas pro gra mė les su kau pu sį... 
Dvi Lie tu vos tri spal vės: vie na iš sau go ta 
me ta li nė je du jo kau kės dė žu tė je ir per vi
sus so vie ti nius me tus iš bu vu si įmū ry ta į 
kros nį, ją Jo nas Šap ko per da vė su laiš ku 
gim na zi jos mu zie jui, ki ta ras ta prie kon
tei ne rio dvi gu ba me la ga mi ne. Tik riau siai 
ko kios ben dra am žės se nu tės sau go ta, o 
pas kui gal pa vel dė to jų pa lik ta, kad kas 
nors su ras tų...

Daik tai šne ka, jei gu su spė ta už ra šy ti 
met ri ką, kar tais jų pa si gen da ir ieš ko, ar 
te be są mu zie ju je, kar tais at si i ma, nes po 
dau ge lio me tų su sig rą žin tas do ku men tas 
pa liu di ja pa vel dė tą kil min gu mą. Ma ri

jos So pu lin go sios skulp tū rė lė yra vie na 
iš ke tu rių, bu vu sių mo ky to jos Ro ma nos 
Ever lin gie nės tė vų so dy bo je. Kai su ži no
jo, kad ji te bė ra mu zie ju je, įkal bė jo bro lį 
ne be at si im ti, pa lik ti, o mes pa pil do me 
įra šą – vie na iš ke tu rių, bu vu sių iš trem tų 
žmo nių so dy bo je.

Kas dar? Li ni nė stal tie sė, kaž ka da „pra
kąs ta“ ke tur kam pio sta lo. Ją res tau ruo ja 
de šim to kė In drė Narš čiū tė. Įner tos tam ses
nio li no žvaigž du tės by lo ja apie na gin gą 
mer gi ną – da bar jau an tro kur so studentę, 
bū si mą ją gy dy to ją.

Duo nos ke lio įran kiai: sė tu vė, pjau tu vai, 
spra gi lai, trys li žės, nie ko tė lės, pa dėk lai –  
vi sus juos kas met su ru gių ir kvie čių sau
lu tė mis sko li na si pa ren gia mo sios kla sės 
mo ky to ja Aud ro nė Bal tu tie nė. Pas kui tų 
nykš tu kų bū re lis juos par ne ša į mu zie jų 

Ak me nės gim na zi jos mu zie jaus in ter je ras

Ma ri ja So pu lin go ji... Iš sau go tos Lie tu vos tri spal vės
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ir taip iki ki tų me tų, ki tų ran ke lių, vėl 
su šil dy sian čių tuos se nus ra kan dus, kad 
mo ky to jos kal ba bū tų įtai ges nė.

Tai gi, daik tų ver tė žmo nių at min ti mi ir 
pa sa ko ji mais su stip ri na ma.
Palikimas. Da bar la biau orien tuo

ja mės į ra šy ti nį pa li ki mą (nuo trau kos, 
kny gos, laiš kai, ko pi jos). Ant rus me tus 
tvar ko me mo ky to jo Vla do Rim ke vi čiaus 
pa li ki mą (jis mi rė 2010 m. spa lio 13 d.). 
Dė žės po pie rių iš jo bu to bu vo per vež tos 

taip pat pa pil dė nu miz ma ti kos sten dą.
Jis bu vo prof. Van dos Za bors kai tės 

kla sės drau gas, po etės Bro nės Li niaus
kie nės, Vy tau to Vai te kū no bi čiu lis ir 
sa vo mo ki nių ger bia mas mo ky to jas. Tų 
žmo nių laiš kai, pa sa ko jan tys apie jų lai
ką, yra ne tik is to ri jos, bet ir ben drys tės 
pa liu di ji mas, taip pa na šus į da bar daž nai 
pri si me na mą ge nius lo ci – vie tos dva
sią. Ir, be abe jo nės, tas vie tas įmag ne
ti na tik žmo nės. Ir tik jie ga li pa sa ky ti,  

Gim na zi jos laik raš tis „Ži bu rys“ ir ne vė
luo jan čios tin kla la pio ži nu tės yra dar vie na 
mo kyk los met raš čio for ma. Iš su kaup tos 
me džia gos ra šo mi teks tai kon kur sams 
ar ba, at virkš čiai, fi lo lo gų dar bai, kū ry bi
nių sto vyk lų ap ra šai, iš lie ka mo sios ver tės 
ra ši niai lie ka mu zie ju je.

mo ki niai
(Ištraukaišstraipsnio„Akmenės
gim na zi jos is to ri jos frag men tai“)

1950 m. mo kyk lo je mo kė si 281 mo ki
nys, 2004 m. – 906, o pra ėju sių me tų pa
va sa rį gim na zi jo je te si mo kė 613 mo ki nių. 
Per aš tuo ne rius me tus – per pus ma žiau 
ži nant, kad apie 190 mo ki nu kų į Ak me nę 
kas ryt iš Ag luo nų, Ju čių, Ki vy lių, Sab laus
kių, Men čių, Da bi ki nės, Pa dva rė lių at ve ža 
du gel to nie ji au to bu siu kai. Gy ve ni mo 
tur tas, kas ryt ve žio ja mas į iš li ku sias Lie
tu vos mo kyk las 565 au to bu siu kais (tiek jų 
pra ėju siais me tais tu rė ta vi so je Lie tu vo je). 
Gim na zi jos pa da li niais ta po Ag luo nų pa
grin di nė iki jos už da ry mo 2009 m. pa va
sa rį ir Ki vy lių sky rius 2010 m.

2011 m. gim na zi ją bai gė 88 LX lai dos 
abi tu rien tai, to kios pat gau sios lai dos pa ly
dė tos 1978 m. (86 abi tu rien tai) ir 1979 m. 
(92 abi tu rien tai). Iki2012m.Akmenėje
išleista60abiturientųlaidų,t.y.2651
mokiniui įteiktividurinio išsilavinimo
atestatai.

Mu zie jus gy vas, kol yra, apie ką ir kam 
pa sa ko ti, kol yra vie ta vin je čių al bu mams, 
su grįž tan čių mo ki nių kny goms, laiš kams 
sau go ti.

edu ka ci nės pro gra mos

„Atpažįstu senus daiktus ir pava
dinu“ (skir ta pra di nu kams. Jie me na 
mįs les apie et no gra fi nius daik tus, bui ties 
ra kan dus, ieš ko da mi jų mu zie ju je žai džia 
„Šil ta, šal ta“);
„Rišu sodą“ (mo koma si riš ti šiau dų 

so dą iš na tū ra lių šiau de lių);
„Laiškai“ (su si pa žįs tama su mu zie jaus 

ra šy ti niu pa li ki mu ir kul tū ros žmo nių laiš
kų rin ki niais, mo koma si pa ra šy ti laiš ką 
pa siū ly tam ad re sa tui).

Postscriptum. Ak me nė je yra gim na
zi ja, į ją ve da ir ta kas, ap so din tas kaš to
nais, ku riuos mo kyk los įkū ri mo 400ųjų 
me ti nių pro ga 1996 m. pa so di no tų me tų 
lai dos abi tu rien tai, o so di nu kus do va no jo 
bu vu si Ak me nės pra di nės mo kyk los auk
lė ti nė Ade lė Cu ku rai tėGru dzins kie nė. Per 
še šio li ka me tų me džiai su au go, at si lai kė 
prieš ker ša kan des ir jau ke le rius me tus 
su bran di na kaš to niu kų. Gruo džio 14 d. 
pa gal AKIM pro jek tą mo kyk lo je pa mo ką 
ve dė ver tė jas ir ra šy to jas Vi das Mor kū nas. 
Iš to su si ti ki mo liks gal tik ei lu tė, gal ra ši
nys gim na zi jos mu zie ju je.

RitaRINGIENĖ
Ak me nės r. Ak me nės g-jos lie tu vių kal bos mo ky to ja, 

mu zie jaus tvar ky to ja

Su si ti ki mas po 45 me tų. Mo ky to jas Vl. Rim ke vi čius (ket vir tas iš kai rės) su sa vo mo ki niais

į gim na zi jos mu zie jų. Po pa mo kų jos 
iš ke liau da vo į prie šais esan tį lie tu vių kal
bos ka bi ne tą, nes pa ma žu kla si fi ka vo me 
mo ky to jo ar chy vą: laiš kai, pa ties už ra šai 
ant gau tų vo kų, pa bi rų la pe lių, sun kiai 
įskai to mi re gė ji mą pra ran dan čio žmo gaus 
brūkš te lė ji mai, kny gos su au to gra fais ir 
be jų, dau gy bė nuo trau kų, ko pi jų ir vi sai 
nau ju tė lių vo kų bei at vi ru kų. Tai ran kraš
ti nis pa li ki mas mo ky to jo, ku rio žo džiai 
ir dar bai bu vo ne at ski ria mas vie nis ir 
ku rį ga li ma va din ti mo ky to jo ide a lis to 
sim bo liu vien to dėl, kad bu vo ger bia mas 
mo ki nių. Gal kas pa sa kys, jog jo bi jo jo, 
juk bu vo reik lus, dės tė ma te ma ti ką ir ki tus 
tech ni nius da ly kus. Gal bi jo jo, te gu, bet 
ir ger bė – gir dė jau daug pa liu di ji mų, kad 
nie ka da ne gė rė, ne rū kė, ne mė go pom pas
ti kos, pra mo gi nių va ka rė lių, iš su si ti ki mų 
iš ei da vo su sal dai niais ki še nė se – mo ki niai 
įber da vo lauk tu vių. Vl. Rim ke vi čius bu vo 
lau kia mas sa vo bu vu sių mo ki nių su si ti ki
muo se, daug ei lė raš čių mo kė jo at min ti nai, 
reng da vo iš vy kas į rim to sios mu zi kos 
kon cer tus. Jam mi rus, jau po lai do tu vių  
prof. Sau lius Son dec kis pir mą jį kū ri nį 
2010 m. Ma žei kių fes ti va ly je pa sky rė 
mo ky to jui Vl. Rim ke vi čiui at min ti – taip 
ir pa ger bė klau sy to jų ug dy to ją. Se nat vė je 
jo mo ki niai rū pi no si aki niais, gy dy mu, 
vie nas iš jų net pa rū pi no plokš tę, kad mo
ky to jo ka pas ne už žel tų. Ne su kau pė, ne mo
kė jo tvar ky ti ma te ria lių da ly kų: be skirs ty
da mos po pie rius jo vie no kam ba rio bu te 
ra do me 130 rub lių ir tos „Le ni no gal vos“  

kuo vie na ar ki ta vie ta kam nors bran gi.
Mo kyk los ąžuo las 1967 m. li ko ne

nu kirs tas, nors „truk dė“ prie sta to sta ty
to jams. Trys mo ky to jai pa ra šė į „Mū sų 
gam tą“ ir žo dis nu ga lė jo ašt rų anks ty vų jų 
prag ma ti kų kir vį... Da bar mes tą ąžuo lą 
sim bo liš kai va di na me Gy vy bės me džiu, 
o erd vę po juo – Ža li ą ja sa le. Be je, tas 
kal ne lis iš ant ro jo pa sta to pa ma tų: kai juos 
ka sė, mo ky to jas pra šė to li ne iš vež ti, kad 
lik tų prie mo kyk los ir vai kai ga lė tų ro gu
tė mis leis tis nuo kal ne lio. Rū pi no si, kad po 
pa mo kų vai kai spor tuo tų ar už si im tų ki ta 
nau din ga veik la. Ir mo ky to jo bent tre jos 
pa čiū žos nu ri mo mu zie ju je. Iš tos vie no 
žmo gaus is to ri jos gra žiau sia, kad ne tik jo 
mo ki niai, bet ir ko le gos rū pi no si at siųs ti 
pri si mi ni mų, ne šykš tė jo ge ro žo džio. Iš tų 
teks tų pa ju to me tik rą ją in te li gen ci ją, ku ri 
stip ri na bet ku rią mo kyk lą. Gal tik tuo ir 
yra stip rus ne prak tiš kas, to dėl kar tais ma
te ria liai ne tur tin gas mo ky to jas.

Tai gi, nuo trau kos, ran kraš čiai, kny gos 
yra svar būs lo ka lio sios is to ri jos eks po
na tai. Po pie ri nės nuo trau kos su pa aiš ki
ni mais, nes kiek elek tro ni nių laik me nų 
pra dings ta tik vie nu spus te lė ji mu... Tiems 
spus te lė ji mams pri lygs ta ir ne už ra šy tos 
po pie ri nės nuo trau kos – tai tik krū vos 
at vi ru kų, vei dų, ku rių ga li ir ne at pa žin ti. 
Mo ko mės gre ta sto vin čio kla sės drau go 
įra šy ti var dą ir pa var dę, vie tą, me tus, si
tu a ci ją. Mo ko mės, kad ki tiems po kiek 
lai ko bū tų leng viau šif ruo ti, at pa žin ti, 
pa sa ko ti.
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