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 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

Šiemet jau ketvirtus metus Lie-
tuvoje organizuojamos Lietuvių 
kalbos dienos. Laikotarpiu nuo 
vasario 16-osios iki kovo 11-osios 
visoje šalyje ir užsienyje vyksta 
daug įvairių renginių, skirtų lie-
tuvių kalbos prestižui ir sklaidai 
didinti. Šiais metais buvo siūloma 
rengiant Lietuvių kalbos dienas 
pirmenybę teikti Lietuvos Respu-
blikos Seimo paskelbtiems Juozo 
Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietu-
vių ir Vietovardžių metams.

Varėnos rajono savivaldybės 
kultūros ir švietimo įstaigos yra 
sumaniusios įvairių renginių. Kaip 
ir kiekvienais metais, aktyviau-
sia Lietuvių kalbos dienų dalyvė 
– Varėnos rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka ir jos padaliniai - 
kaimo bibliotekos. Ši įstaiga kvie-
čia net į 28 renginius: spaudinių 
parodas, viktorinas, popietes.

Visada aktyviai ir išradingai šias 
dienas rengia švietimo įstaigos: 
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija šie-
met organizuos 8 renginius, Pano-
čių pagrindinė mokykla – 8, Valki-

Lietuvių kalbos dienos
ninkų gimnazija –7, po 5 renginius 
organizuos Merkinės Vinco Krė-
vės gimnazija ir Varėnos „Ryto“ 
progimnazija, kitos mokyklos po 
šiek tiek mažiau. Mokyklose vyks 
įvairiausių viktorinų, konkursų, 
pramoginių renginių, akcijų, pro-
jektų ir kt.

Kviečiame susipažinti su numa-
tomais renginiais, juose aktyviai 
dalyvauti, pasidžiaugti, kad kal-
bame unikalia kalba, kad išlaikėm 
seniausią kalbą iš visų gyvų indo-
europiečių kalbų, kad galime ja 
kalbėti, susikalbėti, skaityti, mo-
kytis, stengiamės saugoti tai, kas 
sava. Juk kalbėdami svetima kalba 
niekada nesugebėsime perduoti to-
bulai jausmų, emocijų taip, kaip tą 
išreiškiame gimtąja kalba.

Renginių sąrašą galite rasti sve-
tainėje www.varena.lt.

Genė Palevičienė
varėnos r. savivaldybėsadmi-
nistracijos Bendrojo skyriaus

vyr. specialistė (kalbos 
tvarkytoja)

Vasario 16-oji – viena iš-
kiliausių ir svarbiausių datų 
Lietuvos valstybingumo ke-
lyje, simbolizuojanti stipry-
bę, dvasią ir viltį. Nepaisant 
sudėtingų sąlygų ir mažai 
valstybei nepalankių aplin-
kybių, susitelkę lietuviai 
iškovojo gimtosios šalies 
nepriklausomybę ir žodžio 
laisvę. Vasario 21-ąją pa-
saulyje minima Tarptautinė 
gimtosios kalbos diena. Kie-
kvienam žmogui pati bran-
giausia yra jo Tėvynė, tauta 
ir, žinoma, gimtoji kalba. 
Jonas Jablonskis yra pasa-
kęs: ,,Maža garbė svetimom kal-
bom kalbėti, didi gėda savos gerai 
nemokėti“.

Šias dvi svarbias datas valki-
ninkiečiai minėjo renginyje „Lie-
tuviais esame mes gimę“, kurį 
suorganizavo Valkininkų kultūros 
centro direktorė Jolanta Molienė 
ir bibliotekininkė Aurelija Blažu-
lionienė. Renginį vedė ilgametis 
LRT radijo diktorius, žurnalistas 
Juozas Šalkauskas. Šventė prasi-
dėjo Lietuvos Respublikos himnu, 

Vasario 16-oji Valkininkuose

po kurio sveikinimo žodį tarė Va-
rėnos rajono savivaldybės meras 
Algis Kašėta. Renginyje koncerta-
vo Lietuvos dailės muziejaus vyrų 
choras „Varpas“ (meno vadovas 
ir dirigentas Jurijus Kalcas, kon-
certmeisterė Vilma Pečiukonytė, 
choro prezidentas Alfredas Ba-
sevičius)  – vienas brandžiausių 
ir pajėgiausių šalies saviveiklinių 
kolektyvų, aukštai įvertintas tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Kolek-
tyvas atliko dainas pagal Vytės 
Nemunėlio, Maironio, Violetos 

Vasario 14-ąją dieną Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazijoje pra-
sidėjo renginiai, skirti „Lietuvių 
kalbos mėnesiui“. Tądien pas mus 
lankėsi ypatinga viešnia. Tai JAV 
etnologė, poeto Kazio Bradūno 
duktė Elena Bradūnaitė – Aglins-
kienė, visai neseniai apdovanota 
Felicijos Bortkevičienės kalbos 
premija. Norime visiems priminti, 
kad 2018 metų gruodžio 10-ąją at-
siimdama šią premiją ji teigė, jog 
priima ją ne savo vardu, o tėvų, 
mokytojų ir vadovų, kurie ją, au-
gančią Amerikoje, išmokė kalbėti 
lietuvių kalba ir įskiepijo meilę 
savam kraštui.  

Mums, gimnazistams, viešnia 
papasakojo apie savo tėvelio po-
eto gyvenimą. Kokius sunkumus 
ir džiaugsmus jų šeima išgyveno 
išeivijoje, tačiau niekada nepamir-
šo savo gimtosios lietuvių kalbos. 
Gyvendami Amerikoje, ponios 
Elenos tėvai mokė savo vaikus 
gimtosios kalbos ypatingu būdu. 
Pasirodo, brolis Jurgis ir sesuo 
Elenutė grįžę iš amerikietiškos 
mokyklos namo, viską, ką sužin-
davo besimokydami angliškai, tu-
rėdavo savo tėveliams papasakoti 
lietuviškai. Taip nuo mažumės 
kalba Bradūnų vaikams tapo dide-
le vertybe. 

Elena Bradūnaitė pabrėžia, kad 
mūsų kalba yra labai sudėtinga. Ja 
kalba nedaug žmonių, todėl priva-
lome mokėti ne tik buitinę kalbą, 
bet ir vartoti terminus. Svarbiau-
sia, ką supratau iš viešnios pasa-
kojimo, yra tai, kad į paprastus 

Iš meilės kalbai ir Lietuvai

dalykus turime žvelgti giliau ir ieš-
koti prasmės smulkmenose. Kaip 
kad ir jos tėvelis akmenyje įžvel-
gė kažką daugiau, nei tik vien ant 
žemės gulintį ir nejudantį daiktą. 
Taip pat svarbu yra pamatinės ver-
tybės ir nematerialūs dalykai. Kad 
pasijaustum laimingas, nereikia 
milžiniškų namų, prabangių au-
tomobilių, vardinių daiktų. Svar-
biausia žinoti, ko nori, ir to siekti.

Manau, Elenos Bradūnaitės 
paskaita visiems moksleiviams 
mintyse išliks dar ilgai. Ji buvo 
naudinga ir jauki. Privertė susi-
mąstyti, ar mes vertiname ir puo-
selėjame savo kalbą taip, kaip tai 
darė Kazys Bradūnas ir jo ben-
draminčiai. Turime suprasti, kad 
esame lietuviai ir privalome kal-
bėti švaria lietuviška kalba. Argi 
ne smagu žinoti, jog kiekvienas 
lietuvis ant savo pečių nešioja ne 

galvą, o kompiuterį, nes tam, kad 
suprastum, kokią žodžio formą 
turi parašyti ar kokią raidę privalai 
parašyti, kur dėti kablelį, o kur ne 
– tikrai turi pasukti galvą. 

Būtent per kalbą, akcentavo 
viešnia, tėveliai ją išmokė mylėti 
Lietuvą, jos tautosaką, istoriją ir 
grožinę literatūrą. „Dovanodami 
tą kultūrinį kraitį, – prisipažino 
Elena Bradūnaitė, – jie mane ir 
visą mano kartą labai praturtino.“ 
Džiaugiamės, kad meile gimta-
jai kalbai ir mūsų kraštui vasario 
14-ąją poeto Kazio Bradūno duktė 
apdalijo ir mus, sutvirtindama kie-
kvieno lietuvio širdį pasitikėjimu 
savimi.

Ugnė lukšytė, ig klasė, ir Rita 
černiauskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja
Fotografijos algimanto

čeRniaUsko

Palčinskaitės ir kitų autorių kūri-
nius. Literatūriniuose intarpuose J. 
Šalkauskas skaitė Bernardo Braz-
džionio, Jono Strielkūno, Jurgio 
Zauerveino eilės. 

Renginio pabaigoje dailininkas 
Marijus Piekuras pristatė Stasio 
Tolvaišos paveikslų ir medžio dro-
žinių parodą. 

Už renginio nuotraukas organi-
zatoriai dėkoja Valkininkų klebo-
nui Broniui Krakevičiui.

aurelija BlažUlionienė

Matuizų seniūnijos vietovar-
džiai pabiro Matuizų bibliotekoje 
renginio metu, skirto Vietovar-
džių metams bei Lietuvių kalbų 
dienoms. Namų darbus šauniai 
paruošę, gausiai susirinko Matui-
zų pagrindinės mokyklos III-IV 
klasės mokiniai su mokytojomis 
Jolita Prakapiene ir Nijole Kama-
rauskiene.

Dzūkiška tarme vedė renginį 
bibliotekininkė Vidutė Stadalny-
kienė, dalyviai klausėsi Vaclovo 
Matažinsko eilių „Kur upelukas“, 
„Dzūkija“, Jono Staliulionio teks-
to „Užmarštin grimzdantys vieto-
vardžiai“. Renginio metu stovėjo 
stendas su Matuizų seniūnijos 
ribomis, susipažinome su Matui-
zų seniūnijoje dabar esančiais 23 
vietovardžiais: Žarkauskai, Gi-
raitė, Paversekys, Mielupis, Če-
batoriai, Smalininkai, Šarkiškės 
ir t.t. Visi vaikai, dalyvavo 25, 
pasakojo išmoktus vietovardžius, 
jų pavadinimus klijavo ant stend. 
Juos suradome Matuizų bibliote-
kos kraštotyros darbuose „Vieto-
vardžiai su paaiškinimais“ keletą 
paminėsiu. Paakmenė, Stirnaba-
lis,Velniaraistis,Gudaraistis, Ku-

Kai siūlė prayra, 
Matuizų seniūnijos vietovardžiai pabyra

kiškės, Vergakiemis, Macabalis, 
Kunigiškė ir kt. Nuo ko gi kilo vie-
tovardžius taip pavadinti: Trimer-
gės (pieva) – kažkada buvo eže-
ras, jame nuskendo trys mergos. 
Akmenyčia – šiame lauke yra daug 
akmenų. Žydo bala – šioje baloje 
kažkada nuskendo žydas, nuo to 
laiko ji taip vadinama. Siaurukai 
– čia buvo valstiečių rėželiai. Jie 
buvo siauri, bet ilgi. Dabar rėželiai 
išnyko bet vardas liko... Neliko 
gyventojų, neliko Likonių kaimo, 
kraštotyros darbuose beliko užra-
šytas tik kaimo pavadinimas. 

 Dzūkiška tarme skambėjo vaikų 
dainos „Cykus vakars“, „Pjoviau 
šieną per visą dieną“. Apdalinti 
padėkomis jaunieji skaitytojai ir 
mokytojos. Vietovardžiai – tai iš 
proistorinių laikų atėję, ta pačia 
kalba šnekėjusių žmonių laiškai. 
Gerbdami senolių atminimą, supa-
žindiname, pasakojame, kad jau-
noji karta žinotų tuos vardus, kurie 
labiausiai siejasi su savo krašto 
istorija. 

vidutė stadalnykienė
Matuizų bibliotekos 

bibliotekininkė 


