
VILKAVIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 M. 

E Data   Renginio pavadinimas  Renginio aprašymas 

I.  RENGINIAI  

1. 

 

01-05 

 

Vilkaviškio Garbės pilietės, 

muziejaus mecenatės dailininkės M. 

B. Stankūnienės gimtadienio 

minėjimas  

 

Dvaro ledainėje buvo parengta 

dailininkės kūrybos paroda, vyko 

minėjimas, kurio metu 

Vilkaviškio „Aušros“ ir Gražiškių 

gimnazijoms bei Vilkaviškio viešajai 

bibliotekai ir Kybartų bendruomenei 

buvo įteikti dailininkės dovanoti 

darbai. Renginyje dalyvavo 

mecenatės gerbėjai, skambėjo 

Vilkaviškio muzikos mokyklos 

mokinio I. Rutkausko atliekami 

muzikos kūriniai. 

 

3. 05-14 Knygos „Dingusios tautos 

pėdsakais“ pristatymas (sudarytojai 

R. Salinger ir A. Žilinskas). 

Knyga pristatyta Marijampolės 

švietimo centre kultūros ir švietimo 

bendruomenei. 

4. 

 

05-21 

 

Sūduvių amatų šventė ir Paežerių 

dvaro rūmų atidarymas po 

restauracijos 

 

 

Sūduvos regiono amatininkai ir 

muziejininkai pristatė savo amatus, 

vedė edukacijas. Koncertavo 

Marijampolės kapela „Jovarai“, vad. 

A. Venclova, ir Alksnėnų kaimo 

kapela „Alksnė“. 

 

5. 

 

06-14 

 

Lietuvos gyventojų trėmimų pradžios 

75-mečio minėjimas ir parodos 

pristatymas 

 

Dvaro oficinoje parengta paroda 

„Vilkaviškio krašto tremtiniai“, 

ledainėje vyko trėmimų pradžios 

minėjimas – susitikimas su krašto 

tremtiniais. Apie tremties baisumus 

pasakojo muziejininkė E. 

Rupeikienė, tremtiniai O. 

Milišauskienė, H. Almonaitienė, V. 

Piečiukaitis ir kt. Dalyvavo buv. 

tremtiniai ir jų artimieji, moksleiviai, 

Vilkaviškio r. Šaulių ansamblis, vad. 

A. Šerono. 

 



6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lietuvos muziejų kelias“ 

Vilkaviškio r., skirtas dvarų kultūros 

pristatymui ir aktualizavimui „Dvarų 

kultūros atspindžiai“ 

 

 

 

 

 

08 mėn. rajono laikraštyje „Santaka“ 

buvo paskelbta viktorina „Ar žinai 

dvarų istoriją“. Jos nugalėtojams ir 

dalyviams 09-03 buvo suorganizuota 

ekskursija į Šiaudiniškių  ir Šūklių 

dvarus. Paežerių dvaro ledainėje 

buvo parengta paroda „Vilkaviškio 

krašto dvarai“, kurią pristatė 

muziejininkė L. Kupčinskienė. 

Dalyvavo Šiaudiniškių  ir Šūklių 

dvarų savininkai ir Paežerių 

dvarininkų Gawronskių giminės iš 

Klaipėdos. 

7. 09-23 Holokausto 70-mečio minėjimas Holokausto sukaktis paminėta prie 

memorialo Vilkaviškyje. Renginyje 

dalyvavo žydų bendruomenės 

atstovas iš Izraelio R. Salinger, 

rajonų savivaldybės atstovai, 

miestiečiai, miesto mokyklų 

moksleiviai atliko muzikinę-

literatūrinę programą. 

8. 09-24 

 

Rašytojo Laimono Inio knygos 

„Sparnuotojo nykštuko strėlė“, 

iliustruotos dailininkės M. B. 

Stankūnienės tapybos ir  grafikos 

darbais, pristatymas 

 

 

Buvo pristatytas Vilkaviškio krašto 

visuomenei mažai žinomas rašytojas 

( E. Rupeikienė ir D. Poškienė), 

Rašytojas papasakojo apie savo 

kūrybą, ryšius su dailininke. 

Renginyje dalyvavo Kauno XXVII 

knygų bičiulių draugija, vad. D. 

Poškienė, rajono literatūros 

mylėtojai, skambėjo Vilkaviškio 

muzikos mokyklos kanklininkių, vad. 

R. Kurauskienės, atliekama kanklių 

muzika. 

9. 11-25 

 

Miškininko V. Žemaičio 120-ųjų 

gimimo metinių minėjimas 

Buvo prisimintas garsus miškininkas, 

muziejaus „Girių aidas“ kūrėjas, jo 

veikla, organizuojant miškotvarką ir 

miškosaugą. Pranešimą skaitė 

muziejininkas A. Žilinskas. Renginys 

vyko miškininko gimtinėje Žaliojoje. 

10. 11-25 

 

B. Grincevičiūtės gimimo 105-ųjų 

metinių minėjimas „Esi graži ir 

nuostabi žvaigždutė“ 

Prieš renginį minėjimo dalyviai 

aplankė Stolaukio dvaro vietą, kur 

prieš 105 metus  gimė dainininkė, 

padėjo gėles prie paminklinio 

akmens. Renginys vyko sodyboje 

„Karaliaus krėslas“ Karalkrėslio 

kaime. Dainininkės gyvenimą 

priminė muziejaus parengta paroda ir 

vyr. fondų saugotojos E. Rupeikienės 

pranešimas. Renginyje dalyvavo 

memorialinio buto „Grincevičiūtės 

namai“ darbuotojos iš Vilniaus, 

Pajevonio moterų ansamblis 



„Aušrinė“. 

11. 12-16 Adventinė popietė „Mus nulipdė 

žmogeliukais...“ 

Teatralizuotoje popietėje buvo 

pristatytos advento tradicijos, 

žaidimai. Dalyvavo Pilviškių 

gimnazijos ir Vilkaviškio 

progimnazijos „Ąžuolas“ moksleiviai 

ir jų tėveliai, šoko muzikos mokyklos 

šokėjos. Renginio dalyviai galėjo 

pasidžiaugti vilkaviškietės N. 

Žilinskienės angeliukų kolekcija ir 

popieriaus karpytojų grupės „Sėjinis“ 

darbais. 

II.  PARODOS MUZIEJUJE  

1. 01-05 Dailininkės M. B. Stankūnienės 

dailės darbų paroda 

Pristatyti tapybos, grafikos ir batikos 

darbai 

2. 02-14 Nepriklausomos Lietuvos filatelija Lietuvos nepriklausomybės dienai 

skirta tarpukario Lietuvos pašto 

ženklų, vokų ir atvirukų kolekcija. 

 

3. 03 mėn. Uršulės Astrienės tautodailės darbų 

paroda 

Šv. Velykų proga eksponuojami U. 

Astrienės meniniai margučiai ir 

paveikslai iš šiaudų. 

4. 04-01 „Isako Levitano pėdsakais“ Paminint dailininko I. Levitano 

gimimo 155-ąsias metines dvaro 

ledainėje suorganizuotas minėjimas ir 

paroda. Pristatyti Kybartų kultūros 

centro menų studijos „Smiltys“ 

organizuoto plenero metu nutapyti 

paveikslai. Mėgėjų tapytojų kūriniai 

alsuoja gyvybe, plazdančia 

margaspalve vasara. Stebino I. 

Levitano maniera, sukurtų darbų 

spalvingumas, dailininkų surastuose 

Bartninkų krašto upeliuose. Žydų ir 

čigonų tautinius šokius šoko Kybartų 

kultūros centro šokėjos, vad. I. 

Šunokienė. 

 

5. 06-19 „Rašytojo A. Vaičiulaičio gyvenimas 

ir kūryba“ 

Rašytojo gimtadieniui skirto 

moksleivių kūrybos konkurso 

uždarymo proga parengta paroda iš 

rašytojo gyvenimo. Renginyje 

dalyvavo rašytojo dukros, giminės, 

moksleivių mokytojai ir tėvai. 

 

6. 09-03 „Vilkaviškio rajono dvarai“ „Lietuvos muziejų keliui“ skirta 

paroda, kurioje pristatomi rajono 

teritorijoje išlikę dvarai ir dvarvietės. 

7. 09-20 Dailininkės M. B. Stankūnienės 

tapybos ir grafikos darbų ciklo 

mitologine tema paroda. 

Paroda parengta  rašytojo Laimono 

Inio knygos „Sparnuotojo nykštuko 

strėlė“ pristatymui. Paveikslai sužavi 

margas palviu koloritu, krašto 



istorijos ir mitologijos temomis. 

8. 12-10 Vilkaviškietės N. Žilinskienės 

angeliukų kolekcijos ir popieriaus 

karpytojų grupės „Sėjinis“ darbų 

paroda 

Dvaro ledainėje parengta angeliukų ir  

karpinių paroda, skirta Šv. Kalėdų ir 

Naujų metų šventėms.  

II.  PARODOS KITOSE ĮSTAIGOSE 

(KILNOJAMOS) 

 

1. 01-13 „Istorinių 1991-ųjų metų sausio 

įvykių atgarsiai“ 

Sausio 13-os paminėjimui 

Vilkaviškio kultūros rūmuose 

parengta plakatų paroda, kurioje 

atsispindi skaudūs tų dienų įvykiai. 

 

2. 01-02 mėn. „Gamta prakalbinta žiemos“ Fotografo Kęstučio Inkratos autorinių 

nuotraukų paroda žiemos tema. 

 07-23 –  

11-11 

„Alvito istorijos fragmentai“ Paroda iš Alvito krašto istorijos 

eksponuota prie Alvito parapijos 

bažnyčios Šv. Onos atlaiduose. 

Vėliau ta pati paroda eksponuota 

Alvito kaimo bendruomenės 

namuose ir pagrindinėje mokykloje 

(iš viso 3 vietose) 

3. 07-25 –  

12-31 

„Vilkaviškio istorija. Senieji miesto 

pastatai“ 

Paroda parengta aikštėje prie kultūros 

centro Vilkaviškio miesto šventei.   

Pristatomi miesto istorijos svarbesni 

įvykiai, nuotraukos su pastatais 

senovėje ir kaip jie atrodo dabar. 

Paroda susilaukė didelio miestiečių 

dėmesio. 

Nuo 07-30 paroda eksponuojama 

Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centre. 

 

4. 08-27 Paroda „Vilkaviškio Vilniaus gatvė 

ir poetė S. Nėris“ 

Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės 

gyventojų šventei parengta paroda 

apie Vilkaviškio praeitį, Vilniaus 

gatvės pasikeitimą, poetės S. Nėries 

gyvenimą šioje gatvėje. Pranešimą 

skaitė vyr. fondų saugotoja E. 

Rupeikienė.. 

5. 10-05 Dailininkės Aldonos Biliūnienės 

tapybos paroda 

Spalvingi dailininkės natiurmortai, 

peizažai ir šeimos portretai 

eksponuojami Marijampolės spec. 

socialinės globos namuose. 

6. 10-28 Paroda, skirta J. A. Herbačiausko 

140-osioms gimimo metinėms 

Lankeliškių vls. gimęs rašytojas  J. 

A. Herbačiauskas jau primirštas 

Lietuvoje. Stenduose pateikta 

medžiaga supažindina su rašytojo 

gyvenimu ir kūryba, jo kapo 

pertvarkymu 2011 m. Krokuvoje. 

Pranešimą apie rašytojo gyvenimą ir 

kūrybą skaitė E. Rupeikienė. 

Minėjimas vyko Klampučių 



  

 

bendruomenės namuose. 

7. 11-07 „Poeto K. Bradūno gyvenimas ir 

kūryba“ 

Paroda, skirta poeto 100-osioms 

gimimo metinėms, parengta 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje 

gimnazistų susitikimo su poeto dukra 

Elena proga. Eksponuotos 

nuotraukos, dokumentai, kt. 

medžiaga, primenanti žymųjį 

kraštietį. 


