Prisimenant istoriją, istorijai paliekant
Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje vykdomas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Prisimenant istoriją, istorijai paliekant“.
Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bendruomenė jau seniai puoselėjo mintį prisidėti prie savo
gimtojo miesto Vievio ir jo apylinkių kultūros bei istorijos įamžinimo. Tuo tikslu 2020 m. pavasarį pagal vietos
projektų, tekiamų pagal VPS priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas“, kuri finansuojama iš EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pateikė paraišką ir gavo paramą už 2143,00 Eur. Projekto tikslas
– plėtoti Vievio bendruomenės saviraišką formuojant Vievio kultūrinį-istorinį veidą.
Visos projekto priemonės skirtos tęsti jau seniai pradėtą Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos
švietėjišką veiklą apie Vievio šviesuolį Jurgį Milančių bei įvairias edukacines veiklas, susijusias su gilesniu
Vievio miesto kultūros ir istorijos pažinimu, susidėliojo į kelis etapus:
1. Edukacinis užsiėmimas (sienos tapyba ir langų ploteriaviams, partneriai Elektrėnų meno mokykla).
Mokyklos svajonė kūrybiškai ir estetiškai bei informtyviai įamžinti svarbiausius Vievio Jurgio Milančiaus
pradinės mokyklos dvidešimties darbo metų momentus išsipildė. Ant fasadinių mokyklos langų baltomis
raidėmis nugulė dvidešimt istorinių sakinių, primenančių svarbiusius mokyklos gyvenimo įvykius.
Baigiantis rugpjūčio mėnesiui pilka šiaurinė mokyklos pastato siena virto akį traukiančiu įvykiu.
Dailininkas Andrius Seselskas, stebint pavieniams ar grupelėmis skubančius Semeliškių gatve miestelėnams,
bei poilsio zonoje besibūriuojantiems jauniesiems vieviečiams, vasaros poilsio stovykloje besiilsinčių vaikų
akivaizdoje prakalbino šimtametę sieną. Dailininkas sienos piešimo vietą pavertė kūrybinėmis dirbtuvėmis,
įtraukdamas vaikus į piešimą, pamokydamas kaip panaudoti pagamintus trafaretus piešiniui, kokiu atstumu
purkšti dažus, kaip parinkti spalvas, atskleisdamas sienos piešinio idėją. Dabar tai ne siena – tai jau meno
kūrinys, freska, pasakojanti, koks vertingas žodis, užrašytas knygoje, kurią iš kartos į kartą perduoda skirtingos
suaugusiųjų kartos, skirtingų profesijų žmonės, savo vaikams perduoda tėvai, o užaugę vaikai knygas atiduoda
savo atžaloms.
2. Mokyklos dvidešimtmečio minėjimas Pirmosios mokslo metų dienos šventės metu (partneriai
bendruomenė AKTĖVYSTĖ). Smagu buvo susitikti po vasaros visai mokyklos bendruomenei, Kazokiškių bei
Lazdėnų skyrių mokiniams ir mokytojoms naujoje erdvėje, prie dažais kvepeniančios freskos. Sugrįžtančius į
mokyklą mokinius, tėvelius, mokytojus spalvingais burbulais pasitiko bendruomenės AKTĖVYSTĖ nariai.
Ryškiausius šventės momentus pabrėžė nuotaikinga skrabalų muzika, kurią atliko muzikantas Karolis Šileika.
Šventės pabaigoje visus pradžiugino konfeti patrankų saliutas.
3. Dailininko Andriaus Seselsko freskos pratęsimas. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos
mokiniai pratęs sienos freską savo darbais.
Projekto tikslas pasiektas: poilsio zonoje besiilsintys vaikai, jaunimas. vieviečiai ir svečiai, mokyklos
mokiniai, tėveliai, mokytojai galėjo dalyvauti sienos piešinio kūrimo procese, matyti kaip gimsta meno kūrinys,
grožėtis jaukesne mokyklos aplinka, atpažinti ant langų parašytuose sakiniuose mokyklos istoriją, mokyklos
pastatas estetiškai bei meniškai įgavo didesnę vertę.

