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Živilė Puidokaitienė

Šiemet dalyvavo nemažas bū-
rys jaunimo, nuo priešmokykli-
nio ugdymo vaikų iki vyresniųjų 
klasių moksleivių. Visi pasirody-
mai buvo skirtingi, žavūs ir pri-
kaustantys žiūrovų akis bei ausis. 
Talentų atliekamus pasirodymus 
vertino kompetentinga komisija: 
Alytaus jaunimo centro šokių stu-
dijos „Rūta“ meno vadovė – Rūta 
Mekišaitė; Alytaus miesto teatro 
aktorė – Jūratė Kundrotienė; Va-
rėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos vyresnioji mokytoja – 
Daiva Selevičienė; Varėnos rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorius – Eitaras Krupovičius; 
verslininkas, dailininkas, „Dainų 
dainelės“ laureatas, dainų autorius 
– Audrius Sarpalius; komisijos 
pirmininkas – Varėnos kultūros 
centro kultūrinių renginių organi-
zatorius Marius Galinis.

Nominacija „TALENTŲ TA-

Varėnoje sužibo „Vakaro žvaigždės“
Praėjusį penktadienį į Varėnos kultūros centrą sugužėjo gausus būrys

jaunimo, čia vyko jau tradiciniu tapęs talentų šou „Vakaro žvaigždės – 2019“, 
kurį organizuoja Varėnos moksleivių kūrybos centras

LENTAS“ šiemet atiteko šokių 
studijos „Dosado“ šokėjams 
Eidvilei Pašukonytei ir Arnui 
Varaniui (mokytojas Povilas 
Lapinskas).

Nominacija „KYLANTIS 
TALENTAS“ įteikta Varėnos 
„Žilvičio“ vaikų lopšelio dar-
želio ugdytinei Guostei Plokš-
tytei (mokytojas Nerijus Baku-
la).

I LAIPSNIO diplomus laimėjo:
Varėnos moksleivių kūrybos 

centro choreografijos studija „Mi-
kitukas“.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopše-
lio-darželio ugdytinė Ugnė Gudai-
tytė.

„Dūdelių orkestras“ Varėnos Ja-
dvygos Čiurlionytės menų moky-
klos priešmok. ugdymo gr. vaikai.

Varėnos moksleivių kūrybos 
centro ,,Šokio teatro laboratorija 
45º “.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų l/d 
„Bitukės dainininkės“.

Gegužės 2-4 dienomis 
Merkinės Vinco Krėvės 
gimnazijos IIag klasės 
mokinė Agnė Baltulio-
nytė ir IVg klasės mo-
kinė Modesta Čaplikaitė 
dalyvavo Jaunųjų filolo-
gų konkurse respubliki-
niame ture Palangoje. 

Agnė Publicistikos 
ir eseistikos sekcijoje 
pristatinėjo savo publi-
cistinį rašinį „Nuneštas 
Viešpaties vėjo“ apie 
Merkinės krašto poetą 
Stasį Stacevičių, mūsų 
gimnazijos auklėtinį. Ji 
klausėsi pastebėjimų, ką 
reikia daryti ir ko neda-
ryti, kad rašytum kaip 
tikras žurnalistas. Agnę 
vertino rašytoja Gintarė 
Adomaitytė ir kultūrinio 
žurnalo jaunimui „Pa-
švaistė“ redaktorė Au-
dronė Daugnorienė.

 O štai Modesta Tauto-
sakos sekcijos dalyvius 
ir vertintojas supažindi-
no su devynis mėnesius 
rašytu etnologiniu darbu, 
pagrįstu etnografiniais 
lauko tyrimais, „Liau-
dies kosmetika arba gro-
žio paieškos Merkinės 
moterų gyvenimuose“. 
Reikia pasakyti, kad Modesta, pati 
ketinanti baigusi mokyklą studi-
juoti kosmetologiją, neatsitiktinai 
domėjosi dešimčia Merkinėje ir 
jos apylinkėse gyvenančių moterų, 
gimusių 4-5 deš., gyvenimais, nes 
kaip tik ir bandė pirmiausia iš jų 
užsirašyti kuo įvairesnių liaudies 
kosmetikos receptų. Tačiau pačių 
moterų pasakojimai, jų spalvin-
gos asmenybės atvėrė platesnius 
tautosakos horizontus ir taip prieš 
jaunosios tyrinėtojos akis vėrėsi 
įvairialypis moterų gyvenimų gro-
žis. Tai ir gražiai dirbantis tėvas 
vaikystėje, ir švariai sovietmečiu 
rankomis skalbiami viso rajono 
mastu į privačius namus suvežti 
skalbiniai, ir balinamos namų sie-
nos prieš šventes, ir tremties pri-
siminimai, ir dar daugelis kitų pa-
pasakotų gyvenimo spalvų sutilpo 
įrašytose laikmenose ir iššifruo-
tuose tekstuose. O dar gražiau šita 
medžiaga nugulė Modestos Čapli-
kaitės išsamioje analizėje, kurios 
brandą ir įvertino Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto moks-
linės darbuotojos, humanitarinių 
mokslų daktarės: docentė Bronė 
Stundžienė ir Vita Ivanauskai-
tė-Šeibutienė. Tai II kurso studen-
to lygio darbas – taip abiturientės 
124 puslapių studiją apibūdino 
mokslininkės ir palinkėjo Modes-
tai rimtos mokslininko karjeros. 

Galiausiai tris dienas vykusį 
konkursą vainikavo nuostabi už-
darymo šventė, kurios metu ant 
laureatų pakylos užlipo ir Modes-
ta. Pirmojo laipsnio diplomas už 
geriausią tautosakos darbą ir aukso 

Auksas Jaunųjų filologų 
konkurse

medalis atiteko mūsų gimnazijos 
abiturientei, pasižyminčiai neišpa-
sakytu kruopštumu, atsakomybės 
jausmu, empatija ir atida kiekvie-
nai kalbintai moteriai. „Nepapras-
tai šviesų vaiką atsivežėt,“ – tokie 
žodžiai nuskambėjo iš doc. Bronės 
Stundžienės lūpų, o Modesta tie-
siog džiaugėsi laimėjimu kartu su 
gausiu laureatų būriu iš net septy-
nių konkurso sekcijų.

Jaunųjų filologų konkursas – 
tai vienas iš gražiausių konkursų, 
perkopusių jau į šeštą dešimtmetį 
(51-asis), kurį dažnas lituanis-
tas vadina savotiškais atlaidais. 
Mat renkasi jame bendraminčiai 
mokiniai, mokytojai, rašytojai, 
mokslininkai, vertėjai ir visus vie-
nija bendras kūrybinis jausmas. Ir 
jeigu tu šiemet nesi ant nugalėto-
jų pakylos, tai nereiškia, kad tu 
esi prastesnis. Tiesiog tas, kuris 
yra pastebėtas ir įvertintas, dau-
giau šiemet įdėjo darbo ir širdies, 
labiau atsivėrė kūrybai. Ir visada 
turi atminti, jog yra kita galimybė 
– bandyti iš naujo kitąmet. Džiau-
giuosi, kad teko laimė vadovauti 
abiem šauniom merginom ir pa-
vyko padėti tuoj tuoj gimnazijos 
duris beužversiančiai abiturientei 
pajusti pergalės skonį.

abiejų mokinių darbų vadovė 
mokytoja 

Rita
ČeRniauskienė  

Fotografijose konkurso daly-
vės, laureatė ir jų mokytoja.

Fotografijos iš asmeninio 
autorės archyvo

TALENTŲ TALENTAS - Eidvilė Pašukonytė ir Arnas Varanius 
su mokytoju Povilu Lapinsku

KYLANTIS TALENTAS -  „Žilvičio“ vai-
kų l/d ugdytinė Guostė Plokštytė ir mokytojas 
Nerijus Bakula

Ugnė Gudaitytė

„Dūdelių orkestras“ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos prieš-
mok. ugdymo gr. vaikai

Darija Antulytė „Ryto“ progim-
nazijos 8 kl. mokinė, MKC voka-
linės grupės narė.

Moksleivių kūrybos centro 
vokalinės grupės tercetas: Goda 
Debesiūnaitė, Patricija Mickutė ir 
Ugnė Martusevičiūtė.

II LAIPSNIO diplomai įteikti:
Varėnos kultūros centro Jauni-

mo grupei „Grūda“.
Panočių pagrindinės m-klos 3 

kl. mokinei Austėjai Kropytei.
Šokių studijos „DOSADO“ 

merginų grupei.
Emilijai Eidukevičiūtei „Ryto“ 

progimnazijos 5 kl., dainuoja 
Varėnos Kultūros centro vaikų 
pramoginės dainos chore „Bru-
knelė“.

III LAIPSNIO diplomais apdo-
vanoti:

Varėnos „Ryto“ progimnazijos 
2 kl. mokinė, Justė Gudaitytė, 
MKC vokalinės grupės narė.

Šokių studijos „Dosado“ vaikų 
grupė.

Varėnos kultūros centro vaikų 
pramoginės dainos choras „Bru-
knelė“.

Merkinės kultūros centro šokių 
kolektyvas „VERSMĖ“.


