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Šventė prasidėjo iškilmingomis 
Šv. Mišiomis, kurias už bendruo-
menę ir jos žmones aukojo para-
pijos klebonas Pranciškus Čivilis. 
Pilnutėlė bažnyčia vos talpino į 
šventę susirinkusius bendruome-
nės narius ir garbius svečius. Svar-
bus akcentas – kunigas Pranciškus 
Čivilis įteikė architekto Brunono 
Bakaičio sukurtas regalijas nese-
niai bendruomenės pirmininke iš-
rinktai Ilonai Zalanskienei. Vėliau 
visi drauge sugiedojo Lietuvos 
himną.

Šventės svečiai galėjo pasigro-

Čiurlionio gimtinės kūrybos šviesa
 „...reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad 

jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse“, – kadais rašė Senojoje 
Varėnoje gimęs didžiausias visų laikų lietuvių genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jis buvo puikiu 
pranašu ir savo gimtinei – čia gyvenančių žmonių kūrybos šviesa yra ypatinga, sklinda po visą Lietuvą ir 
toli už jos ribų. Tą patį galima pasakyti apie veiklią ir gražių iniciatyvų nestokojančią šio kaimo bendruo-
menę. Senosios Varėnos bažnyčioje nuolat vyksta daug įsimintinų kultūros renginių, čia po gražiaisiais 

bažnyčios skliautais dažnai sužėri bei muzikos ir meno mėgėjų širdis suvirpina vaiskios muzikinių akordų 
spalvos. Čia išties prasmingai paminėta ir Valstybės diena – ta proga bendruomenė suorganizavo didelę 

šventę, kurios metu paminėjo net keletą svarbių progų.

žėti tądien bažnyčioje atidaryta 
bendruomenės nario, menininko 
Algirdo Valentino Kaliūno ju-
biliejine  kūrybos paroda bei al-
bumo „Varėnos kraštas: kūrybos 
versmės“ pristatymu. Garbingą 
aštuoniasdešimties metų jubilie-
jų švenčiantį A. Kaliūną kunigas 
P. Čivilis apdovanojo didžiąja 
arkangelo Mykolo žvaigžde. Šis 
taip pat architekto B. Baikaičio 
sukurtas apdovanojimas yra įtei-
kiamas labiausiai Senosios Va-
rėnos parapijai ir bendruomenei 
nusipelniusiems žmonėms. Jubi-
liatą pasveikino, Varėnos rajono 
savivaldybės mero Algio Kašėtos 

padėką įteikė, už didelį indėlį į 
rajono kultūros aruodą dėkojo bei 
kūrybinės energijos linkėjo Va-
rėnos rajono savivaldybės mero 
patarėjas Jonas Kleponis bei Kul-
tūros ir sporto skyriaus patarėja 
Regina Svirskienė. Gražia daina 
„Vaikystės šviesa“ jubiliatą pa-
sveikino ir kompozitorius Alvydas 
Jegelevičius. Šią dainą jie sudaina-
vo drauge. 

Tądien buvo paminėtas ir Seno-
sios Varėnos Šv. arkangelo My-
kolo bažnyčios choro „Sonata“ 
penkerių metų veiklos jubiliejus. 
Vadovaujamas kūrybine energi-
ja tiesiog sproginėjančios Ilonos 

Zalanskienės, per penketą metų 
choras tapo žinomas ne tik Varė-
nos krašte. Jis dažną sekmadienį 
gieda Šv. Mišiose, aktyviai daly-
vauja įvairiose šventėse. Skam-
biomis choro giesmėmis ir daino-
mis žavėjosi ir šventės dalyviai. 
„Sonatos“ choristai sudainavo ir 
ypatingą kūrinį – šiemet sukurtą 
„Varėnos himną“. Chorui talkino 
muzikantai Irmantas ir Gertautas 
Čepaičiai bei Tomas Kizelis. Ku-
nigas Pranciškus choro vadovę 
Iloną Zalanskienę ir vargonininkę 
Elvyrą Sinkevičienę apdovanojo 
didžiosiomis arkangelo Mykolo 
žvaigždėmis, o kiekvienam cho-
ro dalyviui atsidėkojo įteikdamas 
mažąją Šv. arkangelo Mykolo 
žvaigždę. Choro vadovę bei visą 
chorą pasveikino, už aktyvią vei-
klą dėkojo Varėnos rajono savival-
dybės mero patarėjas Jonas Klepo-
nis bei Kultūros ir sporto skyriaus 
patarėja Regina Svirskienė. „So-
natai“ nuskambėjo Varėnos rajono 
savivaldybės mero Algio Kašėtos 
sveikinimas: „...tegu gieda jūsų 
balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, 
tegu gieda jūsų darbai...“ (Šv. Au-
gustinas). Visuomenėje žmonės 
negalėtų išgyventi be sutarimo, 
be susiklausymo, be dermės, kuri 
yra visuomenės jungtis. Chorinis 
dainavimas yra tobuliausių pasau-
lyje instrumentų – žmonių balsų 
ir sielų – harmoningas skambėji-
mas. Smagu, kad Jūsų meilė dai-
nai, muzikai išaugo į tokį gražų, 
veiklų chorą, kuris džiugina ne tik 
Jus pačius, Jūsų artimuosius, bet ir 
visus mus Jums giedant Senosios 
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčioje bei pasirodant šven-
tinių renginių metu. Nuoširdžiai 

sveikiname chorą „Sonata“ penke-
rių metų sukakties proga ir linkime 
choristams ir jų šauniai vadovei 
Ilonai Zalanskienei  nepailstamai 
nešti sielų harmoniją mums, lin-
kime ilgiausių Dievo laiminamų 
metų,  kuo didžiausios sėkmės, 
gerų emocijų ir gražių akimirkų 
būnant kartu“.

Ilona Zalanskienė, padėkojusi 
visiems susirinkusiems į bendruo-
menės šventę, sakė, jog pasiruošu-
si atsakingai ir aktyviai darbuotis 
bendruomenei bei kvietė visus no-
rinčius įsijungti į aktyvią Senosios 
Varėnos bendruomenės veiklą. Ji 
pažymėjo, kad kiekviename dar-
be būna sunkumų, tačiau jie tik 
sustiprina. „Šioje bendruomenėje 
pradėjau nuo to, kad įkūriau baž-
nytinį chorą. Labai mėgstu viską 
išbandyti, kas nauja, mėgstu rizi-
kuoti. Esame vieni dėl kitų, ir vie-
ni kitiems turime padėti. Kviečiu 
jus dirbti drauge ir kurti gražesnę 
mūsų bendruomenę. Ir tai dary-
kime kaip kvietė Popiečius Jonas 
Paulius II –„ imkime savo gyveni-
mus ir darykime iš jų šedevrus!“.

Nuotaikingus kūrinius dovanojo 
jaunieji bendruomenės nariai. Po 
koncerto bažnyčioje šventė iki va-
karo tęsėsi klebonijos kieme. Čia 
varėniškiai dainavo, šoko, žaidė 
įvairius žaidimus, vaišinosi ir ben-
dravo. Senosios Varėnos bendruo-
menės nariai džiaugėsi nuoširdžia 
ir smagia švente ir sakė, kad tokio 
įsimintino bendruomenės renginio 
Senojoje Varėnoje dar nebuvo. 
Šventę vainikavo prie Nepriklau-
somybės paminklo visų drauge 
sugiedotas Lietuvos himnas. 

Autorės nuotraukos

Senosios Varėnos bendruomenės šventėje: 
Alvydas Jegelevičius ir Algirdas Kaliūnas

Kunigas Pranciškus Čivilis užkabina regalijas bendruomenės pir-
mininkei Ilonai Zalanskienei; ji taip pat buvo apdovanota didžiąja ar-
kangelo Mykolo žvaigžde  

Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio gyvenimas ir kūryba – ne-
senkantis festivalio „Druskinin-
kų vasara su M. K. Čiurlioniu“, 
skirto jo kūrybos pažinimui ir 
sklaidai, šaltinis. Neatsitiktinai 
jau šešioliktus metus Druskinin-
kuose, Varėnoje, Dzūkijos krašte 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
kartu su Druskininkų ir Varėnos 
rajono savivaldybėmis rengiamas 
festivalis sulaukia vis didesnio 
Lietuvos ir užsienio šalių atlikė-
jų, besilankančių kurorte svečių 
bei druskininkiečių dėmesio. 
Festivalio programoje – per 200 
atlikėjų iš Lietuvos, JAV, Vokie-
tijos, Šveicarijos.

Liepą klausytojus kvies įvairūs 
profesionaliojo meno renginiai: 
smuiko, fortepijoninės, kameri-
nės muzikos koncertai, programos 
„Musicasacra“ sakralinės muzikos 
koncertai, skirti Popiežiaus Pran-
ciškaus vizito Lietuvoje pager-

Vasara su M. K. Čiurlioniu. Liepos renginiai:
bimui. Bus atidarytos tapytojų ir 
Druskininkų moksleivių konkursų 
Čiurlionio kūrybos temomis laure-
atų darbų parodos.

Liepos pabaigoje į Druskininkus 
rinksis Studijų savaitės dalyviai 
– M.K.Čiurlionio kūrybos tyrėjai 
ir puoselėtojai, kurie konferen-
cijoje „Čiurlionio kelias“ skaitys 
pranešimus, diskutuos Čiurlionio 
kūrybos sklaidos klausimais, bus 
pristatyti naujausi leidiniai skirti 
M.K.Čiurlioniui, V.K.Jonynui ir 
kitiems kūrėjams.

Liepos 22–29 dienomis Druski-
ninkų M.K.Čiurlionio meno mo-
kykloje veiks dvidešimt trečioji 
smuikininkų meistriškumo mo-
kykla, kuriai vadovaus Dresdeno 
simfoninio orkestro koncertmeis-
terė Dalia Richter ir Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
mokytoja ekspertė Gintvilė Vitė-
naitė. Per 30 jaunųjų smuikininkų 
individualiose ir atvirose pamo-

kose tobulins savo meistriškumą, 
diskutuos seminaruose, rengs 
koncertus Druskininkų, Liškia-
vos bažnyčiose, sanatorijose, SPA 
centruose.

Liepos 15 d., sekmadienį,
13 val. Perlojos Švč. Mergelės 

Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio bažnyčioje

Programos „Musicasacra“ sa-
kralinės muzikos valanda.

19.30 val. Druskininkų bažny-
čioje.

Sakralinės muzikos valanda: 
Mindaugas Žemaitis (baritonas), 
Viktorija Marija Zabrodaitė (flei-
ta), Jarūnė Barkauskaitė (vargo-
nai). Programoje: M. K. Čiur-
lionis, L. Abaris, J. Mouquet, F. 
Poulenc, G. Fauré ir kt.

Liepos 22-29 dienomis
M. K. Čiurlionio studijų savaitė
Konferencija „Čiurlionio kelias“
Pranešimai, pokalbiai, semina-

rai, koncertai, parodos, literatūri-

nės-muzikinės popietės,naujausių 
leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo 
amžininkus pristatymai,susitiki-
mai, ekskursijos, edukaciniai ren-
giniai. Dalyvauja: M. K. Čiurlio-
nio kūrybos tyrinėtojai irmuzikos 
atlikėjai iš Lietuvos, JAV, Švei-
carijos, Vokietijos, meistriškumo 
mokyklos smuikininkai ir jų peda-
gogai.

Smuiko muzikos šventė
Smuikininkų meistriškumo mo-

kykla
Pedagogės profesorė Dalia 

Richter (Vokietija), mokytoja 
ekspertė Gintvilė Vitėnaitė, kon-
certmeisterės Jūratė Kaminskienė 
ir Aušrinė Garsonaitė. Mokyklos 
mecenatė ir globėja: UAB „Drau-
gystės sanatorija“ direktorė Viole-
ta Kaubrienė.

Liepos 22 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažny-

čioje
Sakralinės muzikos valanda: 

Gema Šimkevičienė (sopranas), 
Rimvydas Mitkus (vargonai). Pro-

gramoje: M. K. Čiurlionis, J. S. 
Bach, W. A. Mozart, G. Verdi, P. 
Mascagni ir kt.

Liepos 23 d., pirmadienį,
17 val. Druskininkų M. K. Čiur-

lionio meno mokykloje, Vytauto 
g. 23

Druskininkų savivaldybės mo-
kyklų moksleivių dailės (diptikų), 
rašinių (miniatiūrų) konkursų ir-
muzikinės viktorinos „Fantastinis 
M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulis“ 
laureatų darbų parodos atidary-
mas, rašinių konkurso ir muzikinės 
viktorinos laimėtojų pristatymas. 
Konkursus ir viktoriną organiza-
vo ir parodą parengė: Druskininkų 
savivaldybės administracijosŠvie-
timo skyrius ir Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokykla. Kura-
torės: Švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Lina Černiauskienė 
irmokyklos direktorė, dailininkė 
Ona Olšauskienė. Groja meistriš-
kumo mokyklos smuikininkai.  
   B.d.

Parengė R.v.

Senosios Varėnos bendruomenės šventėje kunigas 
Pranciškus Čivilis vargonininkę Elvyrą Sinkevičienę 
apdovanojo didžiąja arkangelo Mykolo žvaigžde  

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choras „Sonata“ šenčia penkerių metų veiklos sukaktį


