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Šarkiškiečiai, svečiai iš Panočių, 
Dargužių, Giraičių, Voriškių kai-
mų rinkosi į biblioteką nepabūgę 
už lango siaučiančios pūgos. Ren-
ginys skirtas Tarptautinei kalbos 
dienai bei Vietovardžių metams. 
Matuizų pagrindinės mokyklos 
moksleiviai Paulius Skamarakas 
ir Kamilė Didikaitė gimtąja lietu-
vių kalba deklamavo eiles „Po tė-
viškės dangum“, „Kvepia žemė“, 
„Vakarėja“, „Dzūkija“.

Matuizų bibliotekininkė Vidu-
tė Stadalnykienė papasakojo apie 
Šarkiškių kaimą, esantį už 2 ki-
lometrų nuo Matuizų bibliotekos. 
Per kaimą teka upelis – Duobupis, 
vėliau įteka į Merkį, kaime gyve-
na 48 žmonės, iš 16 gyvenamųjų 
sodybų, be abejo, yra ir tuščių. 
Kaimas 1944 metais hitlerininkų 
buvo sudegintas, vėliau atsista-
tė. Šarkiškių kapinėse palaidotos 
Pirmojo pasaulinio karo aukos, 
Rusijos ambasados Lietuvoje Ru-
sijos Federacijos lėšomis pasta-
tytas memorialas su užrašu, kad 
kapavietėse atgulę daugiau kaip 
700 Pirmojo pasaulinio karo aukų. 
Įvairių šalių, tautybių ir religijų, 
pastatyta du – katalikų ir stačia-
tikių – kryžius. Mokyklos kaime 
kaip tokios ir nebuvo, vaikai mo-
kėsi pas žmones, kas galėjo, tas 
priimdavo į savo namus, to meto 
mokytoja buvo Monika Kildišytė. 
Tęsiant lietuviškas tradicijas Šar-
kiškių gyventojų Jono Bujanauko 
ir Vinco Matuzevičiaus iniciatyva 
pastatytas kryžius. Jonui Buja-
nauskui bendradarbiaujant su Ma-
tuizų bibliotekininke, gimė graži 
idėja Vyto Laukaičio parodai, kuri 
keletą kartų buvo atidėta.

Vytas Laukaitis, gimęs 1963 
metais Marijampolės mieste, pats 
būdamas miesto vaikas, foto-
grafuoja kaimo vaizdus, jo tėkmę, 
perteikia šarkiškiečių gyvenimą. 

Šarkiškės nuotraukose
Matuizų bibliotekoje vyko Vyto Laukaičio fotografijų parodos „Šarkiškės“ 

atidarymas, dalyvavo Sigutė Trimakaitė – dainininkė (sopranas), Lietuvos fil-
harmonijos solistė  su muzikine programa

Parodai panaudotos tik Šarkiškėse 
fotografuotos nuotraukos. Gimi-
nystės ryšiai su šiuo kaimu jį sie-
ja nuo 2000 metų, kai tapo Stasio 
Kuodžio žentu. Didžiausias darbas 
buvo atrinkti iš keleto tūkstančių 
nuotraukų tas vieninteles 62 nuo-
traukas, skirtas parodai. Vietiniai 
lengvai atpažins vietas, kurias pa-
gavo kamera: savas namas, miško 
paunksmė, kryžiaus pabaigtuvės, 
kaimyno šeimyna, baravykai, 
gaspadorius, sklepas, užtvanka, 
nuo skardžio, į dangų, ant lauko 
pliko, kryžkelė, žemė, ištroškusi 
lietaus ir kt. 

Be galo gražiai bendraudamas, 
parodos dalyvius Vytas Laukaitis 
sužavėjo savo kalba: „Manau, kad 
visai nesvarbu pati meno forma... 
knyga... muzikos kūrinys... ar 
skulptūra... svarbiausia, ką kūrėjas 
transliuoja savo kūriniu. Greičiau-
siai kiekvienam pažįstamas tuštu-
mo jausmas... Vieną dieną galiu 
fotografuoti... rašyti... drožti... Bet 
kitą dieną vis tiek visa tai teks iš-
mesti... Nes tuomkart neturėjau ką 
pasakyti. Jei sugebėčiau kažkokiu 
kitu būdu išlaisvinti savo mintis, 
nefotografuočiau… Ir vis tik esu 
laimingas, rankose laikydamas 
fotoaparatą. Kiekviena fotografija 

turi pavadinimą. Tai pakeis jūsų 
požiūrį į tai, ką matote, nes nuo-
trauka – tai bendravimo įrankis... 
Čia nuotrauka (objektas), o štai 
ten esate jūs (subjektas)... Jūsų 
pokalbis su nuotrauka užsimezga 
(arba neužsimezga...) kažkur pa-
keliui link nuotraukos, arba kitaip 
sakant, tame atstume tarp jūsų ir 
nuotraukos. Tai tą pokalbį aš ir 
vadinu menine fotografija… Nes 
tam, kad pasakytum kalbą, reikia 
turėti bent vieną klausytoją, o daž-
niausiai kalbamės patys su savimi 
(juokiasi).

Dėkoju Matuizų seniūnui Min-
daugui Matuizai, kuris surado 
laiko pabendrauti, Matuizų kaimo 
bendruomenei ir Rimutei Taraš-
kevičienei už paramą. Dar ilgai 
bendravome prie arbatos puodelio, 
džiaugėmės vieni kitais, daug gra-
žių žodžių, vieni kitiems dalijome, 
ne šiaip sau pirmoji pavasario die-
na sutapo su bibliotekininkų apsi-
kabinimo diena, tai dviguba dova-
na bibliotekininkei.

Paroda „Šarkiškės“ Matuizų bi-
bliotekoje veiks visą kovo mėnesį.

Vidutė Stadalnykienė
Matuizų bibliotekos 

bibliotekininkė 

Kovo 6 dieną Varėnos viešojoje 
bibliotekoje lankėsi ekspedicijos 
„Misija Sibiras‘18“ dalyviai: Viltė 
Ambrazaitytė, Antanas Urbonas, 
ilgametis ekspedicijų vadovas 
Arnoldas Fokas. Svečiai pristatė 
kelionės idėją, prasmę, dalijosi pa-
tirtimi.

Projektas sumanytas siekiant 
išsaugoti Lietuvos istoriją, ugdyti 
jaunimo patriotiškumą. Per 11 so-
vietmečio metų iš Lietuvos ištrem-
ta daugiau nei 130 tūkst. žmonių, 
koncentracijos stovyklose įkalinta 
apie 150 tūkst. lietuvių. Trėmimai, 
prasidėję 1941 m. birželio 14-ąją, 
Sibire paliko apie 800 lietuviškų 
laidojimo vietų. Nuo pirmosios 
ekspedicijos, 2006 m., norą daly-
vauti projekte išreiškė daugiau nei 
13 000 jaunų žmonių, suorgani-
zuota 17 ekspedicijų, tūkstančiai 
pristatymų Lietuvos ir pasaulio 
bendruomenėse, parengtos nuo-
traukų parodos, sukurti filmai. 
Visa tai prisidėjo prie jaunosios 
kartos pilietiškumo, didžiavimosi 
savo valstybe jausmo ugdymo.

Šiemet norą dalyvauti misijoje 
pareiškė beveik 1000 žmonių, iš 
kurių bandomajam pasiruošimui 
atrinkta 80. Prieš kelionę jie savo 
jėgas išbandė 52 kilometrų žygy-
je po Ukmergės krašto miškus, 
pelkes, sutvarkė partizanų brolių 
Vytauto ir Felikso Bagdonavičių 
sodybą. Įrodžius gebėjimą dirbti 
komandoje, psichologinį ir fizi-
nį pasiruošimą, suformuotos dvi 
„Misija Sibiras‘18” ekspedicijų 
komandos po 12 žmonių. Mokyta-

„Misija Sibiras“ –
Kazachstane

si kryždirbystės pas liaudies meni-
ninką.

Negavę Rusijos vizos, jaunuo-
liai šiemet vyko į Kazachstano 
Respubliką, į politinių kalinių trė-
mimo vietas, taip įrodydami, kad 
Lietuvos istorijos dalis nesibaigia 
Sibiru. Per 11 dienų iššukavo 16 
bendrų miestų kapinių, ieškojo 
lietuviškų pavardžių ir užrašų ant 
antkapių. Jiems pavyko surasti, 
inventorizuoti ir sutvarkyti beveik 
200 lietuviškų kapų. Buvusiose 
lagerių teritorijose lietuviai ir kiti 
žmonės buvo laidojami masinėse 
kapavietėse, todėl atskirų kapų ten 
nėra. „Misija Sibiras‘18“ sutvar-
kė jau esamus arba pastatė naujus 
memorialus 4 vietose: Rudnike, 
Balchaše, Rytiniame Kounrade, 
Mamočkino (Mamyčių) kapinėse. 
Kazachstane iškilo 6 nauji lietu-
viški kryžiai, vieną jų ekspedicijai 
padovanojo Karagandos lietuvių 
bendruomenė. Aukščiausias, be-
veik 5 metrų, kryžius pastatytas 
Saranėje šalia 2 partizanų kapų. 
Lietuvių komandai pavyko sutikti 
politinių kalinių palikuonių. Vie-
nas iš jų – Vladas Račkaitis, tebe-
kalbėjo lietuviškai, nors Lietuvoje 
lankėsi tik kartą prieš 30 metų. 
Lietuvoje misijos dalyviai surado 
Vlado pusseserę Ireną, giminaičiai 
kalbėjosi telefonu.

Daiva arMonienė
Varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Šaltinis: biblioteka.varena.lt

Kovo 8 dieną Va-
rėnos viešojoje bi-
bliotekoje 10 žmo-
nių rašė Nacionalinį 
diktantą, vyriausias 
jau atšventęs de-
vyniasdešimtmetį, 
jauniausiajai – 18 
metų.

11 valandą per 
LRT pradėta trans-
liuoti laida. „Dik-
tantas nėra egzaminas. Pagrindinis 
konkurso organizatorių tikslas – 
paskatinti žmones didžiuotis uni-
kalia lietuvių kalba“, – į rašančiuo-
sius kreipėsi Nacionalinio diktanto 
organizatorė Aldona Šventickienė. 
Saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą 
kvietė šių metų diktanto teksto au-
torė, dainininkė Dovilė Filmanavi-
čiūtė. Jos tekstą „Odė moterystei“ 
skaitė diktorius, televizijos laidų 
vedėjas Marijus Žiedas.

Diktanto tekstas su rašybos ir 

Varėniškiai rašė
nacionalinį diktantą

skyrybos paaiškinimais buvo pa-
skelbtas kovo 11 dieną svetainėse 
www.diktantas.lt, www.diktantas.
lt ir www.vlkk.lt.

Šių metų finalas vyks balandžio 
13 d. 11 val. Jį tiesiogiai transliuos 
LRT Kultūros kanalas, todėl visi 
norintys dar kartą turės galimybę 
pasitikrinti kalbos žinias.

Daiva arMonienė,
Varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Vytas Laukaitis, gimęs 1963 metais Marijampolės mieste, pats bū-
damas miesto vaikas, fotografuoja kaimo vaizdus, jo tėkmę, perteikia 
šarkiškiečių gyvenimą. 

Sigutė Trimakaitė (antra iš dešinės) ir parodos autorius su matuiziškiais 


