Dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo konkursas

Mūsų gimnazijos maironiečiai neturėjo konkurentų tarp Pietų Lietuvos maironiečių organizacijų
– niekas nepanoro dalyvauti Respublikiniame Maironiečių draugijos dainuojamosios poezijos ir
meninio skaitymo konkurse Vilniuje, Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje, taigi
mesButrimonių gimnazijos maironiečiai išdrįsome važiuoti vieni. Ruoštis nebuvo labai sunku,
nes visi gimnazijos maironiečiai labai norėjo dalyvauti.

Pasitarę nusprendėme rengti kompoziciją pagal Maironio eilėraštį „Ant Punės kalno“. Šį kūrinį
pasirinkome dėl to, kad poeto kūryboje apdainuotas Margirio kalnas - vienintelis jo kūrinys apie
Dzūkijos istoriją, kraštovaizdį, Nemuną. Ignas Šimanskis, mūsų skaitovas, gyvena Punioje ir
ant piliakalnio mėgsta pabūvoti, todėl ir sudėtingas kūrinys jam nebuvo labai sunkus.
Kompozicijoje taip pat dalyvavo: Dautartas Valvonis, 6 b kl., Erikas Mielaika 6b kl., Andrius
Griškonis 7 kl., Vestina Giliūtė III G kl., Deimantė Griškonytė, IV b G, Virginija Straigytė IVb G,
Žydrūnė Seiliūtė IV a G kl.

Kad kompozicija gerai pavyktų, į pagalbą pasikvietėme Vaikų dienos centro vadovę, teatro
mokytoją Astą Daironienę, muzikos mokytoją Neringą Valvonienę, technologijų mokytoją
Ramunę Česynienę. Ji su mokiniais suskubo ir pasiuvo baltų genties kostiumus.

Konkurse dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nida Poderienė, Lietuvos maironiečių
draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas. Mus truputį gąsdino labai autoritetinga komisija.
Komisijos pirmininkas kompozitorius, dainininkas, instrumentalistas, aranžuotojas, Alvydas
Jegelevičius, nariai Albertas Antanevičius – žurnalistas, bardas, Moksleivių dainų šventės 2012
koordinatorius, Meilė Kudarauskaitė – poetė, Muzikos ir teatro akademijos docentė, teatro
klabos dėstytoja, Giedrius Arbačiauskas – aktorius , bardas, Aivaras Terentjevas – maironiečių
draugijos tarybos narys, Vilija Niauronytė – režisierė, mokytoja lituanistė, Abraomo Kulviečio
vidurinės mokyklos scenos ir estrados meno studijos „Žodžio judesys“ vadovė, dalia
Kubilinskienė tos pačios mokyklos Veiklos stebėsenos skriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja
ekspertė.

Konkurse dalyvavo labai stiprūs pasirengimu ir amžiumi konkursantai, mes buvome jauniausi
atlikėjai. Labai apsidžiaugėme, kad tokia autoritetinga vertinimo komisija mums skyrė III-ją vietą,
o draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas pakvietė 1-3 vietų laimėtojus dalyvauti tradicinėje
Jurginių šventėje balandžio mėnesį, kuri vyks Trakų pilyje. Ši iškilminga šventė poeto Maironio
apdainuotoje Trakų plyje skirta Maironio 150-osioms metinėms.
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Mums dalyvavimas šiame konkurse buvo didelis išbandymas. Smagu kad organizatoriai,
Abraomo Kulvieččio gimnazijos vadovai ir mokytojai, bei mokiniai svetingai sutiko, sukūrė jaukią
konkurso atmosferą. Dėkojame ir Maironiečių draugijos vadovui už nuosekliai organizuojamą
maironiečių veiklą, konkursus, sambūrius, keliones, per kurias mes pažįstame Lietuvą,
bendraujame ir bendradarbiaujame, ir tampame pilietiškesni, geriau įsisaviname šalies istoriją,
kultūrą, literatūrą ir Maironį.

Deimantė Griškonytė Maironietė, IVb G klasės mokinė
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