
Poezijos popietėlė iš namų          
 

Gegužės 7-ąją Lietuva minėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dieną, kurios metu vyko visuomeninis renginys, kviečiantis 
dalintis skaitymo virusu ir laužyti su skaitymu susijusius stereotipus – 
„Lietuva skaito!“. Šia gražia skaitymo akcija kasmet inicijuoja Lietuvos 
leidėjų asociacija (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA). 
Šilta pavasario dieną akcijos rengėjai skatino lietuvius ir lietuviškai 
kalbančius pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti 

kartu.  
   Mes taip pat dalyvavome šioje akcijoje. Skaitėme V. 
Mačernio poeziją bei savo kūrybinius bandymus. Renginyje 
dalyvavo viešnia –  poetė Janina Kurtinaitienė. Šilto 
pavasario popietėlę pradėjome muzikos natomis – pianinu 
grojo Viktorija Klimaitė (IIE kl.). Lietuvių kalbos mokytojas 
Andrius Damušis mums pristatė Vytautą Mačernį, skaitė jo 
kūrybą. Mokytojo žodžiai, jog „į Mačernį reikia eiti pačiam“, 
man „įstrigo“ atmintyje. Taip pat renginio metu buvo 
apdovanoti poezijos konkurso, skirto Pasaulinėms žemės ir 

poezijos dienoms bei poeto Vytauto Mačernio metams, dalyviai. Mokytoja Vilma Balandienė buvo 
apdovanota už Vytauto Mačernio eilėraščio kūrybingą interpretavimą. Jos eilėraštis „Atimk klydimo 
teisę“ buvo savotiškas atsakymas į V. Mačernio eilėraštį „Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės“. 
Antroji nominacija skirta Mortai Inkrataitei (IVB kl.) „Už atvirą 
prieštaringos būties atskleidimą“. Jos kūrinius skaičiau daug kartų. 
Jie privertė mane susimąstyti ir pažvelgti į save. Už kūrybingumo 
apraiškų įvairovę eilėraščiuose apdovanota Gabrielė 
Neverauskaitė (IC kl.), už gamtos ir žmogaus ryšio atskleidimą – 
Agna Bernotaitytė (IIC kl.). Nominacija „Už žmogaus vidinio 
pasaulio atskleidimą“ skirta Silvijai Bakštytei (IVF kl.).  Žinoma, 
visus kūrinius galite rasti mūsų mokyklos tinklapyje. Tikrai 
nenusivilsite juos perskaitę. Verta paminėti, kad visi poezijos 
konkurso dalyviai apdovanoti knygomis ir padėkomis. Mokinių ir 
mokytojų skaitoma V. Mačernio kūryba manyje sužadino daugybę jausmų, kadangi Mačernis yra 
mano poezijos meilė. Jo kūrybą pamilau septintoje klasėje ir jis mane įkvėpė kurti. Vis dėlto labiausiai 
laukėme poetės Janinos Kurtinaitienės pasirodymo, kuri mus pamalonino savo kūryba.   Su šios 
nuostabios poetės kūrybą susipažinau atsitiktinai rastoje poezijos knygoje. Ir Janinos Kurtinaitienės 
kūrybą mane pakerėjo. Be galo džiaugiuosi, jog mūsų krašte yra tiek daug kūrėjų. Tikiuosi, jog Janinos 
Kurtinaitienės žodžiai, jog kuriantis žmogus yra laimingas, išliks kiekvieno poeto atmintyje ir skatins 
toliau kurti. Ir tikiuosi, jog ir jūs rasite savo žmogų, kuris jus įkvėps kurti grožį.  

P.S. Keletas nuotraukėlių iš konkurso dalyvių fotosesijos. Be abejo, negalėjome pamiršti mūsų 
mylimo mokytojo Andriaus Damušio ir nuostabiausios šio renginio organizatorės Joalitos 
Arbačiauskienės. 

  
  

 

 


