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Lai Šventų Kalėdų tyra 
ramybė

ir Naujųjų Metų
triukšmingas džiugesys
suteiks jėgų ir įkvėpimo 

naujiems darbams,
naujoms viltims.

VšĮ Varėnos ligoninės 
direktorius

Algirdas Miklyčius

Tegul šventų Kalėdų
 baltas spindesys

Gramzdina užmaršty, 
ko atsimint neverta,

Tegul žvaigždė sužibs tvirta viltis,
Kad laimės svaiguliui yra žmogus 

sutvertas.
uAB „Askerta“ direktorius

Algirdas BAlionis sveikina
kolegas, klientus ir visus

varėniškius

Brangieji,
Sulaukite stebuklo, kokį tik gali-

ma dovanoti Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų naktį. Lai Jus supa tyros šir-
dys ir stipri sveikata, į sielą žvelgia 
geros akys, priglaudžia ir paguo-
džia artimo žmogaus dovanotas 

nuoširdumas! 
Gerumo, švelnumo, darnos, 

pasitikėjimo, kūrybinės laisvės ir 
sėkmės visus 2020-uosius metus!

Varėnos kultūros centro
kolektyvas

Kai puošnios snaigės 
krenta žemėn tyliai,

Ir medžių šerkšnas spindi
mėnesienoj sidabru.

Laimingi būkite šv. Kalėdų proga,
Laimingi būkit per Naujus Metus!

Visus knygų mylėtojus,
skaitytojus, klientus ir kolektyvo 

narius sveikina 
uAB „Varėnos knyga“ 

direktorė 
Živilė TAMulienė

Ši knyga dažnai apibūdinama: 
„33 unikalūs savojo laiko liudiji-
mai“, „33 autentiškos istorijos“, 
„33 kūrybiški gyvenimai“. Joje 
– pokalbiai su žymiais Lietuvos 
menininkais: fotografais, rašyto-
jais, dailininkais, aktoriais, mu-
zikantais, kino kūrėjais, čia – net 
keturių Varėnos krašto žmonių 
istorijos, gyvenimai, kūrybiniai 
ieškojimai – keramikės Elvyros 
Teresės Petraitienės, fotomeninin-
kų Algimanto Černiausko, Juliaus 
Vaicekausko, rašytojo Henriko 
Gudavičiaus.

Renginio svečiai liudijo, kad 
„33 portretai“ nėra greito skaity-
mo knyga, būtina apmąstyti skai-
tomus tekstus, pereiti į lėtą laiką. 
Su kiekvienu herojumi bendrauta 
ilgai, klausytasi jo istorijos, išgy-
venimų, patirčių, labiau domėtasi 
ne tuo, kas padaryta, o kodėl pa-
daryta. Knygos autorius pokalbius 
rinko visą dešimtmetį, tekstai gimė 
iš lėto. Gediminui rūpėjo žmogus 
ir jo laikas, nes, pasak autoriaus, 
tik per laiką atsikleidžia kūryba. 
Visi 33 knygos herojų atsivėrimai 
skirtingi, nepaisant, kad visus juos 
jungia tas pats klausimas, – „Ko-
kia buvo Jūsų vaikystė?“. Vyriau-
siosios menininkų kartos atstovų 

Lėto laiko istorijos
Gruodžio 11 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje prista-

tyta knyga „33 portretai“. Dalyvavo autorius Gediminas 
Kajėnas – kultūros žurnalistas ir redaktorius, knygos 

herojai – fotomenininkai Algimantas Aleksandravičius, 
Algimantas Černiauskas, Julius Vaicekauskas, rašytojas 
ir gamtininkas Henrikas Gudavičius. Renginį vedė bota-

nikas, gamtos mokslų daktaras Mindaugas Lapelė.

vaikystės prisiminimuose – karo, 
pokario patirtis, sovietmečio pra-
džia, tremtys, partizaninis judė-
jimas, ir visose tose situacijose 
žmogus, ieškantis šviesos. Per 
kūrybą atsiskleidžia šviesa. Pasak 
knygos autoriaus, „šie liudijimai 
– tai mūsų istorijos, o drauge ir 
mūsų kultūros dalis. Paradoksalu, 
kaip kraštutinės patirtys, kvapą 
gniaužiantys atsiminimai pokal-
biuose pinasi su apmąstymais apie 
kūrybą, meną, grožį. Tai sukrečia, 
o kartu ir kalba apie žmogaus dva-
sią, perkeičiančią ir išlaisvinančią 
kūrybos jėgą“.

Henrikas Gudavičius džiaugėsi, 
kad knygos pradžioje – kaimas ir 
daugiau nei 10 istorijų iš kaimo, 
vadinasi, daug gražaus yra mūsų 
kaimuose, o Gediminą pavadino 
deimančiukų ieškotoju (už kny-
gas „Pasaulis pagal Barą. Artūro 
Baryso-Baro portretas: istorijos, 
pokalbiai, vaizdai“, „Pasaulis yra 
gražus: pokalbiai apie kūrybą“ 
Gediminas Kajėnas apdovanotas 
Vaižganto premija).

Daiva ArMonienė
Varėnos viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė

Apie švenčių laukimą, advento 
laikotarpį, Kūčių nakties stebu-
klus ir Kalėdų laukimą vaikams 
papasakojo bibliotekininkė Lina 
Blėdienė. Žaislotekoje vyko kū-
rybinės dirbtuvės „Papuoškime 
eglutę“, kuriose dalyvavo „Žilvi-
čio“ lopšelio darželio „Bitučių“ 
ir „Gandriukų“ priešmokyklinių 
grupių ugdytiniai (pedagogės Ire-

Stebuklais kvepiančios Kalėdos
Gruodžio 11 d. Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko renginys

priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Dzūkiška dvasia mugėje „Vai,
atvažiuoja šventa Kalėda“

na Nedzveckienė, Renė Karsokie-
nė). Kalėdinę nuotaiką vaikams 
padėjo sukurti Paolos Migliari pa-
sakojimas apie draugystę „Belau-
kiant Kalėdų“.

Į patį žiemiškiausią ir Kalėdi-
nį nuotykį vaikai leidosi kartu su 
bibliotekininke Jurgita Žukiene. 
Padedami bibliotekininkės vaikai 
įveikė visus žiemiškus labirintus, 

įminė mįsles ir surado staigmenų 
maišelį, kuris labai nudžiugino 
vaikus. Pasivaišinę imbieriniais 
sausainiais ir pasirinkę skaitymui 
po knygą vaikai lauks stebuklais 
kvepiančių Kalėdų.

Varėnos VB Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus vedėja

Aldona skAMArAkienė

Artėjant prasmingiausioms 
metų šventėms didelius ir mažus 
varėniškius bei miesto svečius vėl 
sukvietė ir tikrą kalėdinę dvasią 
paskleidė šviesiose Varėnos kul-
tūros centro kino ir parodų salės 
patalpose šurmuliavusi spalvinga 
ir gausi Varėnos krašto tautodai-
lininkų ir amatininkų darbų paro-
da – pardavimas „Vai, atvažiuoja 
šventa Kalėda“. Kalėdinė mugė 
nuo pat ryt akį džiugino mielais 
dzūkiškais dirbiniais, įvairiausiais 
skanėstais. Šiemetė mugė – jau de-
šimtoji, ir kasmet ji vis gausesnė ir 

spalvingesnė, lyg didelę draugišką 
šeimą suburianti Varėnos kraš-
to kūrėjus. Mugę prasmingomis 
adventinėmis dainomis pradėjo 
Nedzingės folkloro ansamblio dai-
nininkės, vadovaujamos Nijolės 
Maceikienės.

Parodos–pardavimo atidarymo 
metu visus dalyvius ir susirinku-
sius su artėjančiomis gražiausio-
mis metų šventėmis tradiciškai 
dzūkiškai pasveikinęs Varėnos 
rajono savivaldybės meras Algis 
Kašėta džiaugėsi gražiu reginiu 
ir kalėdine nuotaika, kurią mu-

gėje spinduliavo Varėnos kraš-
to meistrai. „Džiaugiuosi Jumis, 
mūsų auksarankiai – mezgėjai, 
drožėjai, pynėjai, lipdytojai, sūrių 
gamintojai ir kiti kūrėjai. Dėkoju, 
kad turite tiek daug entuziazmo, 
ugnelės gaminti ir savo gaminiais 
dalintis su kitais. Ši mugė – gera 
proga ir Jums visiems pabendrauti 
ir pajusti tą šventinę dvasią. Lin-
kiu visiems geros nuotaikos ir gerų 
pirkinių, kūrybinės sėkmės ir gra-
žių artėjančių švenčių!“, – linkėjo 
meras.
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