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 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

Živilė Puidokaitienė
Varėnos kultūros centro pava-

duotoja kultūrinei veiklai Miglita 
Kašėtienė pasveikino visus susi-
rinkusius ir teigė, kad „Auksalio 
kupkas“ yra ne tik paroda, bet ir 
šventė visam mūsų kraštui. Taip 
pat pasidžiaugė, kad šalia jau įver-
tintų ir mums gerai žinomų tau-
todailininkų, tikrų profesionalų 
auga kruopšti ir atsakinga karta, 
ne mažiau mylinti liaudies kultūrą 
ir tradicijas. Praėjusį pirmadienį 
Alytuje vyko Lietuvos moksleivių 
liaudies dailės konkurso „Sidabro 
vainikėlis“ Dzūkijos regioninis tu-
ras. Iš 7 dalyvavusių jaunuolių, 5 
grįžo su diplomais.

Genovaitės Zitos Petrauskienės 
mokinė Aistė Blėdaitė buvo įver-
tinta pirmosios vietos diplomu, 
keramiko Vido Savilionio mokinė 
Miglė Vyšniauskaitė taip pat buvo 
įvertinta pirmosios vietos diplomu, 
Benita Šokaitytė bei Gabija Saka-
lauskaitė – trečiosios vietos diplo-
mu, o Emilija Varanauskaitė bei 
Gustė Kukytė – padėkomis. „Taip 
pat sveikiname ir tautodailinin-

Varėnos kultūros centro univer-
saliojoje salėje susirinko varėniš-
kiai, kuriems artima akordeono 
muzika, kurie yra neabejingi šio 
instrumento skleidžiamai muzi-
kai. Čia vyko koncertas, kuriame 
kūrinius atliko respublikinių ir 

Živilė Puidokaitienė

Konkurse dalyviai sušoko šešis 
šokius, o komisija, kurią suda-
rė: Varėnos kultūros centro vyr. 
specialistė choreografė Ramunė 
Butkienė, vyr. specialistė etno-
grafė Lina Būdienė ir vyr. folkloro 
specialistė Vaida Naruševičiūtė, 
nusprendė, kad į Šiaulius važiuos 
keturios poros, nes pagal taisykles 
– tik tiek galima: Gabrielė Jakima-
vičiūtė 6kl. ir Nedas Miliauskas 8 
kl., Gabija Čyraitė 3 kl. ir Aidas 
Jakimavičius 3 kl., Augustė Vara-
niūtė 4 kl. ir Evaldas Graževičius 6 

Varėnos viešojoje bibliote-
koje vyko poeto, eseisto, žur-
nalisto Česlovo Skaržinsko 
knygos „Kvepiantis, skamban-
tis laikas“. Į knygos sutiktu-
ves atvyko autorius, rašytojas 
Romas Sadauskas, Vilniaus 
apskrities A. Mickevičiaus vie-
šosios bibliotekos Regiono bi-
bliotekų metodikos ir vadybos 
centro vadovas Petras Zurlys.

Romas Sadauskas pasako-
jo, kad jį apėmė geras jaus-
mas skaitant visas tris Česlovo 
eseistikos knygas „Šiaurės vėjo 
smėlynai“, „Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras“, „Kvepiantis, 
skambantis laikas“. Liko daug erdvės 
apmąstymams. Visos trys knygos yra 
viena didelė metafora. Autorius tikras 
metraštininkas rašo apie savo gimtąjį 
kraštą, jo žmones, pasitelkia doku-
mentinius ir žodinius liudijimus. Juos 
meistriškai sujungia, pateikia tautos ir 
valstybės raidos kontekste. Knygose – 
gyva istorija, žmonės, jų gyvenimas, 
darbai. „Šias knygas galima pavadinti 
menine enciklopedija. Norėčiau, kad 
Dzūkijos regione būtų įsteigta Vinco 
Krėvės premija ir jos laureatu taptų 
Česlovas Skaržinskas“, – sakė R. Sa-
dauskas. Rašytojas stebėjosi, kaip Č. 
Skaržinsko neprarijo žurnalistika, juk 
ten kiti žaidimai, Česlovas tarsi dir-
ba prie dviejų stalų. Literatūrinis šių 
knygų lygis neabejotinas. R. Sadaus-
ką visuomet žavėjo unikali Dzūkijos 
etnokultūra, susiformavusi ir puose-
lėta tarp miškų, kur nebuvo sovietinių 
kolūkių, jo nuomone, šis kraštas vertas 
gerų knygų ir gerų autorių.

Petras Zurlys pristatė Č. Skaržinską 
kaip bibliofilą. Jo asmeninė bibliote-
ka viena vertingiausių. Tūkstantinėje 
kolekcijoje įvairių laikotarpių, įvairių 
žanrų knygos, daug vienetinių leidi-
nių, senų laikraščių ir žurnalų kom-
plektai. Viename renginyje Merkinėje 
buvo pajuokauta, jei atstatytumėm 
medinę Merkinės pilį ir tenai sudėtu-
mėm Česlovo biblioteką, būriuotųsi 
minios žmonių norėdamos ją pama-
tyti. Česlovas paliudijo, kad kartais 
sukirba mintis padovanoti kolekciją 
Varėnos viešajai bibliotekai su sąlyga, 
kad ja naudosis žmonės ir ji negulės 
saugyklose.

Česlovas Skaržinskas džiaugėsi, 
kad teko dirbti žurnalistu Varėnos 
rajono laikraštyje su talentingais kole-
gomis –  Jonu Staliulioniu, Domu Ter-
teliu, Domu Staseliu, Aloyzu Tendze-
golskiu. Prisiminė literatūros vakarus, 
kuriuose dažni svečiai – poetai Vincas 
Giedra, Bronius Mackonis, Antanas 
Kalanavičius, Stasys Stacevičius. „Aš 

„Auksalio kupke“ – 
talentingiausių meistrų darbai

Praėjusį ketvirtadienį Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje vyko jau 
tradicine tapusi Varėnos krašto tautodailininkų taikomosios dailės paroda 
„Auksalio kupkas“, sulaukusi gausaus būrio ne tik dalyvių, bet ir lankytojų

kės Eugenijos Bakšienės mokinę 
Kamilią Žigo, kuri buvo įvertinta 
antrosios vietos diplomu. Visus 
darbus, išskyrus pirmosios vietos, 
atsivežėme čia, į „Auksalio kup-
ką“, tad galite pažiūrėti, kokie yra 
kruopštūs mūsų vaikai. O daugiau 
gerų rezultatų tikimės respubliki-
niame „Sidabro vainikėlio“ ture“, 
–  kalbėjo M. Kašėtienė.

Šiemet norą dalyvauti „Auksalio 
kupko“ parodoje išreiškė ir Varė-
nos socialinių paslaugų centro ne-

įgaliųjų dienos užimtumo 
grupė bei senjorų grupė.

Tautodailininkas, jau-
nimo dailės studijos „Ka-
dagys“ vadovas Algir-
das Juškevičius dėkojo 
visiems kūrėjams, kad 
turi tą kibirkštėlę, kūry-
bos ugnelę savo širdyse 
ir savo rankomis neša 
grožį kitiems žmonėms. 
A. Juškevičius palinkėjo 
visiems kurstyti kūrybos 
ugnį ir dar ne vieną kar-
tą aplinkiniams dovanoti 

savo grožį.
Varėnos rajono meras Algis 

Kašėta teigė, kad eilinį kartą at-
ėjo pasididžiuoti ir pasidžiaugti: 
„Maždaug prie pusvalandį čia 
vaikščiojau su Izraelio ambasado-
riumi ir jis viską įdėmiai žiūrinė-
jo su tokiu pasigėrėjimu, su tokia 
nuostaba. Mes jau esame pripratę 
prie tokių darbų ir kartais galbūt 
neįvertiname, kokį turtą turime, 
koks jis yra autentiškas ir unika-
lus“.

Akordeono burtai

J. Čiurlionytės menų mokyklos 
mokytojas Valerijus Kračius

Koncerto dalyviai kartu su J. Čiurlionytės menų mokyklos jaunai-
siais akordeonistais

Pasiklausyti skambančio laiko

čia nevažiuoju, aš grįžtu, vasaroju 
gimtajame Gudakiemio kaime. Daug 
metų gyvenu Vilniuje, bet širdis – Va-
rėnoje, rašau apie Vinių – mintys nu-
krypsta į Varėną, negaliu nerašyti apie 
ją. Taip nutiko ir su šia knyga: pirmoje 
dalyje – Vilnius, antroje – Varėnos 
kraštas“, – pasakojo autorius. Čes-
lovas skaitė knygos ištraukas. Viena 
dalinuosi: „Dažnai mąstau apie laiką 
– tarsi neapčiuopiamą, nesugaunamą, 
nuolat skrendančią minties paukštę. 
Apie amžinąjį laiką prirašyta tūkstan-
čiai apibrėžimų. Ir visi jie – teisingi, 
tik vieni labiau priimtini, kiti – šiaip 
sau gražūs ir ne tokie prasmingi. Apie 
laiką tikriausiai daugiausia diskutuota, 
kalbėta, rašyta, iš proto eita...“

Varėnos rajono savivaldybės meras 
Algis Kašėta padėkojo rašytojui Ro-
mui Sadauskui už eilėraščių rinkinį 
dzūkų tarme „Sudzievuliu“ (šis leidi-
nys paskatino merą dažnai kalbėti tar-
miškai, populiarinti gimtąją tarmę,). 
Džiaugėsi iš žurnalistikos vandenų į 
gilumines sroves išplaukusio eseisto 
Česlovo Skaržinsko kūrybiniais pasie-
kimais, istorinėmis įžvalgomis. Sakė, 
kad apie V. Krėvės premiją jau kon-
sultavosi ir su vietiniais žmonėmis, ir 
su merais. Daugumos požiūris skep-
tiškas, nes tai itin atsakingas ir įparei-
gojantis dalykas. „Didžiuojuosi, kad 
esam šilų kraštas, todėl mūsų etnokul-
tūra labiau išpuoselėta, man pasisekė, 
kad gimiau ne kolchoze, bet kaime, 
kuriame sovietų valdžia buvo tik da-
linai. Jo gyventojai miško darbininkai 
dainavo partizanų dainas, moterys 
pavasarį sodindavo mišką. Žmonės, 
sugrįžę iš Sibiro ir vietinių tremčių, 
neturėjo ką prarasti. Jie buvo lyg ir ne-
laisvėj, bet truputį laisvesni“, – pasa-
kojo meras. Svečiams įteikė po knygą 
„Varėnos krašto dienoraščiai“, kurioje 
daug tarmės, istorijos, etnografijos, 
dokumentinių ir meninių nuotraukų.

daiva armonienė
Varėnos VB metodininkė

tarptautinių konkursų laureatai – 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos akordeono katedros studen-
tai Aidas Kvietkauskas, Tautvydas 
Malūkas, Valerijus Kračius (dėst. 
doc. Raimondas Sviackevičius, 
asist. Tadas Motiečius). Beje, V. 
Kračius yra ir naujasis Varėnos 
Jadvygos Čiurlionytės menų mo-

„Patrepsynėje“ trypė net 19 porų
Varėnos kultūros centre vyko 

rajoninis šalies folklorinių šo-
kių varžytuvių „Patrepsynė“ eta-
pas. Konkurse dalyvavo 19 porų 
iš Varėnos rajono. Gausiausias 
porų skaičius buvo iš Matuizų 
pagrindinės mokyklos – net 11, 
tačiau į respublikines varžytuves, 
vyksiančias Šiauliuose, važiuos 4 
poros

kyklos akoredono mokytojas. Šios 
menų mokyklos l.e.p. direktorė 
Renata Bakulienė džiaugėsi, kad 
draugystė tarp Varėnos J. Čiurlio-
nytės menų mokyklos ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos vis 
auga.

Ž.P.

kl. Šios poros yra iš Matuizų. Taip 
pat važiuos ir viena pora iš Valki-
ninkų – Viktorija Jachimavičiūtė 1 
kl., ir Laurynas Blažulionis 1kl.

Šiaulių kultūros centras jau 
penkioliktą kartą organizuoja res-
publikines moksleivių folklorinių 
šokių varžytuves „Patrepsynė“! 
Tai renginys, propaguojantis lie-
tuvių folklorinius šokius, skati-
nantis vaikų ir jaunimo raišką bei 
kultūringą bendravimą laisvalai-
kiu. 2019 m. varžytuvės skiriamos 
Žemaitijos metams, todėl jose bus 
šokami tik Žemaitijoje užrašyti 
šokiai.


