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Dvi pirmąsias vietas iš res-
publikos – Austėja Tarailaitė, 7 
kl., ir Monika Kazabuckaitė, IIg 
kl., o Rugilė Sinkevičiūtė, 7 kl., 
– trečiosios vietos laimėtoja. Nu-
galėtojų mokytojos – lituanistės 
– Renata Varanavičienė ir Rita 
Černiauskienė.

Reikia pripažinti, kad Merkinės 
lituanistės nė pačios nežino, kaip 
įšoko į tą traukinį. Tiesiog op – ir 
atsidūrė kažkuriame vagone. Kad 
galėtų paruoštos septynios mergi-
nos ką nors rimta laimėti, ką ten 

Merkiniškės – pirmosios etnokultūros 
olimpiados dalyvės ir laureatės

Kovo 30-ąją Vilniaus Žvėryno gimnazijoje įvyko pirmoji Respublikinė 
etnokultūros olimpiada. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos merginos nuskynė 

visus laurus.

paruoštos – tarmiškai jos visos pa-
sakoja, dainuoja, o su testu – kap 
dzievulis duos, mįslinam. Taigi, 
kad jos ką nors laimėtų rajone, ne, 
galvojam, čiagi reikia etnokultūra 
domėtis nuog mažiuko...

Rajone penkios merginos įvei-
kė visas varžoves ir Kotryna Čer-
niauskaitė, 8a kl., Austėja, Rugilė, 
Monika, Iveta Basevičiūtė, IVg kl. 
(jos mokytoja Asta Tarailienė) va-
sario 5 dieną sėkmingai sudalyva-
vo Dzūkijos regiono ture, laimėda-
mos dvi pirmas, antrą ir dvi trečias 

vietas.
Rugilė, Austėja ir Monika taip ir 

išvažiavo tolyn į respublikinį turą 
atstovauti Dzūkijos regionui.

Kurgi tokios netikėtos (o gal ir 
tikėtos?) sėkmės paslaptis? Žinia, 
kad etnokultūra – ne toks ir papras-
tas dalykas, vien knygomis žinių 
apie ją nesusemsi. Be abejo, Mer-
kinės jaunimo etnokultūros klubo 
„Kukumbalis“ veikla daro savo, 
nes dvi dalyvės, Rugilė ir Moni-
ka, kaip ir Kotryna iš regioninio 
turo (beje, Kotryna laimę bandė ir 
regioniniame „Tramtatulio“ ture) 
yra jo narės, tiesiogiai patirian-
čios kalendorinių švenčių virsmą. 
Žinoma, mokytojo vaidmuo, litu-
anisto, irgi ne antraeilis. O kaipgi 
kitaip dėstyti folklorą, jeigu ne 
apgaubiant kontekstu – aiškinimu 
apie papročius ir ryšį su tradicija. 
Be abejo, sėkmingas gimnazijos 
dalyvavimas tarmiškai kalbančių 
vaikų konkurse „Tarmių lobynai“ 
irgi yra terpė ugdyti talentus. 

Rita Černiauskienė, 
Merkinės V. krėvės 

gimnazijos mokytoja

Respublikinio turo nugalėtojos ir jų mokytojos: (iš kairės) mokytoja Rita, Monika, Austėja, Rugilė ir 
mokytoja Renata 

Regioninio turo nugalėtojos: (iš kairės) Kotryna, Rugilė, Austėja, 
Monika ir Iveta                  Fotografijos iš asmeninio dalyvių archyvo

Balandžio 5-7 dienomis 
Kauno J. Gruodžio konser-
vatorijoje vyko tarptauti-
nis akordeonistų konkursas 
„Ascoltate 2019“. Konkur-
se dalyvavo Varėnos Ja-
dvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos akordeonistas 
Aistis Tamulevičius (moky-
toja Renata Bakulienė), savo 
amžiaus klasikinės muzikos 
kategorijoje laimėjo III vie-
tą.

Balandžio 6 d. Vilniaus 
muzikos ir teatro akademi-
joje vyko XVI Respubliki-
nis Leono Povilaičio šiuo-
laikinės lietuviškos muzikos 
konkursas, kuriame dalyva-
vo fortepijoninis ansamblis 
– Geida ir Ignė Blažuliony-
tės (mokyt. Aldona Jakavo-
nienė).                                    žp

Kiekvienas žemės paviršiaus kam-
pelis, su kuriuo žmogus turi ką nors 
bendra yra pavadintas vienu ar kitu 
vardu. Ir kaip sakė kalbininkas Ka-
zimieras Būga: „Vietų vardais į mus 
kalba pati žemė (...), reikia tik mokėti 
paklausti ir jos atsaką suprasti“.

2019-ieji paskelbti Vietovardžių 
metais, todėl norėdami paminėti šiuos 
metus, Pilvingių bibliotekos jaunieji 
skaitytojai kovo 30 dieną susirinko į 
literatūros popietę „Varėnos rajono 
vietovardžiai vaikų literatūroje“. Po-
pietę pradėjome klausimu kam reika-
lingas vardas vienai ar kitai vietovei? 
Vaikai paaiškino labai paprastai: kad 
žinotume, kur ta vietovė yra, ir išvar-
dino aplink biblioteką esančių kaimų, 
ežerų, upelių, kalnų, balų, pelkių pa-
vadinimus – vietovardžius. Bibliote-
kininkė paaiškino, kad vietovardis yra 
tikrinis bet kokio geografinio objekto 
pavadinimas, o mokslas nagrinėjantis, 
fiksuojantis vietovardžius vadinamas 
toponimika. Vietovardžiai, kaip ir 
mūsų vardai, rašomi didžiosiomis rai-
dėmis. Pagal vietovardžius galima at-
sekti vietos istorinę raidą, etninę sudė-
tį, geografinę padėtį. Kokius Varėnos 
rajono vietovardžius surasime vaikų 
literatūroje dalyviai sužinojo iš pa-
rengtos parodėlės. Vėliau vaikai skaitė 
padavimus „Liškiavos pilis“, „Dilgy-

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus specialistų siūlymu prie Glėbo ežero stovėjusi M.K.Čiur-
lionio kelio skulptūra „Žaltys Žilvinas“ iškelta. Ji buvo labai susidėvėjusi ir kėlė grėsmę besilankantiems prie 
ežero. Šiuo metu sprendžiama, ar skulptūrą dar galima restauruoti, ar ją sukurti iš naujo.

Iškelta skulptūra „Žaltys Žilvinas“

Varėniškiai  konkursuose

Pilvingiuose – apie 
rajono vietovardžius

nė“, Vinco Krėvės padavimą „Liškia-
va ir Merkinė“ iš knygos „Kai milžinai 
gyveno“. Taip pat lietuvių liaudies pa-
davimus „Glėbo ežeras“, „Nuskendęs 
Lesagurų dvaras“, „Šventvandenio 
upeliukas“, „Laumės akmuo“ iš kny-
gos „Ežeras ant milžino delno“, Ko-
trynos Zylės (Zilinskienės) ištraukas 
iš istorijos „Glėbo ežeras“. Smagu 
buvo paskaityti ir eilėraščius: Martyno 
Vainilaičio „Mergežeris“, Anzelmo 
Matučio „Senelės prie Ūlos“, Vytauto 
Skripkos „Dzūkija“ (minimas Zervy-
nų kaimas), „Pirčiupiai“. Vaikai dar 
prisiminė Leonardo Gutausko pasaką 
„Paskutinė Čepkelių ragana“. O be-
siklausydami Alberto Antanavičiaus 
dainų, kuriose apdainuojami Dzūkijos 
kaimai: Perloja, Dubičiai, Nedzingė, 
Merkinė, Valkininkai, Pirčiupiai ir kt., 
žaidė stalo kauliukų žaidimą „Kelionė 
pas Čepkelių raganą“, kurį parengė 
bibliotekininkė L. Gutausko 80-ųjų 
gimimo metinių minėjimui. Popietės 
dalyviams už aktyvumą įteiktos dova-
nėles, palinkėta kuo daugiau domėtis 
savo krašto vietovardžiais, juos įsi-
minti, išsaugoti, o nykstančius – pra-
kalbinti naujai.

Ona Jauneikienė,
Pilvingių bibliotekos 

bibliotekininkė


