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Languos suspindo šerkšno natos, 

Maži akordai iš žiemos sonatos: 

Juos grojo vėjas, kol šoko snaigės, 

Kuždėdamos, kad liūdnos dienos baigės. 
 

Kvatotis debesys pratrūko, 

Pažėrė žemėn perlamutro rūką: 

Išbalęs kelias ir lazdynų šakos 

Ir pėdsakais nusėtas miško takas... 
 

Varveklio fleita linksmą siuitą grojo, 

Kas ją sukūrė – niekas nežinojo; 

Dainuodamos lingavo gėlės krištolinės 

Blausioj šviesoj mėnulio elektrinės. 
 

Šio pokylio garsų ir vaizdo pakerėta 

Mėnulį šokti iškvietė ponia Kometa; 

Ir valso sūkury su jais vis sukos 

Vėjelio glostomas sidabro pūkas... 
 

Lange spindėjo natos lyg monetos, 

Skambėjo magiškas žiemos sonetas: 

Jį deklamuodamos vis šoko snaigės, 

Šnabždėdamos, kad rudens dienos baigės. 

   
  

  

VU organizuoto 
 poezijos konkurso 

„Biblioteka -  
minties šventykla“ 

II vietos  
laimėtoja 

Skaitykite 2 psl. 

2020 m.  lapkritis - gruodis 

Skaitykite 6 psl. 

 Pasaulinė pandemija ir karan-
tinas pakeitė ne tik kasdienį 
mūsų gyvenimą, ugdymo proceso 
organizavimą, bet ir paskatino 
ieškoti naujų būdų keliauti. Pui-
kus būdas tai daryti – skaityti 
knygas, nukeliančias į nepažintus 
pasaulius. Gimnazistai dalinasi 
karantino metu perskaitytų kny-
gų sąrašu! 

 Visada smagu pabendrauti su 
mokyklos alumnais, išgirsti jų 
prisiminimus. Šįkart kalbinome 
du buvusius gimnazistus, savo 
gyvenimo kelią tęsiančius užsie-
nyje. Kviečiame skaityti interviu 
su Daumantu Stundžia ir Artūru 
Vencėlovič!  

Skaitykite 8 psl. 

 Gražiausios metų šventės ne 
už kalnų – norisi daryti gera. Vie-
na iš gražiausių mūsų gimnazijoje 
skatinamų veiklų - savanorystė. 
Jose dalyvavę gimnazistai dalijasi 
savo įspūdžiais.  

vsdgalumni.lt nuotr. 

maistobankas.lt nuotr. 

theconversation.com nuotr. 

Juta Nalivaikaitė 
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 Kokie prisiminimai apie 
mokymosi metus Simono Dau-
kanto gimnazijoje?  

    Daumantas 

 Labai džiaugiuosi ketverius 
metus praleidęs šioje mokyklo-
je.  Įdomu pažvelgti į tuos me-
tus retrospektyviai ir iš tiesų 
gan sunku kalbėti apie save. 
Prisiminimų yra labai daug, 
įvairiausių,  keliančių šypseną. 
Aišku, būnant mokiniu, ypač n-
iolikos metų, ne viskas atrodė 
reikalinga, prasminga, tavo 
paties nuomonė, be abejo, tuo 
metu atrodo pati teisingiau-
sia... Gebėjau atlikti tai, ko 
buvo prašoma, bet dažnai vis 
tiek elgdavausi taip, kaip la-
biau norėjau, ir ne visąlaik 

taip, kaip reikėdavo. Kartais 
dėl to kiek ,,nudegdavau“, ta-
čiau kartais tai būdavo labiau 
(į)vertinama.  Buvau lankstus 
– taip geriausiai apibūdinčiau 
save kaip mokinį. S. Daukanto 
gimnazija yra puiki vieta mo-
kytis tiek akademiniu lygme-
niu, tiek plačiąja prasme – kur-
ti, augti, suprasti, patirti, pa-
matyti, sužinoti, tobulėti.  

 

Artūras 

 Gyvenau mažame kaimely-
je, kai gavau pasiūlymą spor-
tuoti Lietuvos jaunimo tinkli-
nio rinktinėje Vilniuje, atėjau 
mokytis į dešimtą S. Daukanto 
gimnazijos klasę. Prisiminimai 
apie mokyklą patys šilčiausi, 
smagu  prisiminti tuos laikus. 
Buvau klasės klounas, kuris 
stengėsi visus prajuokinti savo 
juokeliais. Mano pokštai pra-
juokindavo ir mokytojus. Viena 
įsimintiniausių akimirkų yra ta, 
kai man, kaip klasės naujokui,  
teko vienam dainuoti girdint 
visiems bendraklasiams. Dabar 
prisiminus yra labai juokinga. 
Manau, toks ir likau, aš ir da-
bar visada stengiuosi skleisti 
pozityvą. Gyvenime, kad ir ko-
kie iškiltų sunkumai, reikia 
neprarasti optimizmo. 

Kaip mėgsti leisti laisvalaikį?  

 
Daumantas 

 Nežinau, ar šiuo metu yra 
bent vienas „Netflix“ serialas, 
kurio nesu matęs, tai lėmė, 
matyt, karantinas.  Mano pro-
fesija ir laisvalaikis yra vienas 
nuo kito sunkiai atsiejami da-
lykai – nuolat ieškau idėjų nau-
joms programoms, projek-
tams, klausau kitų atlikėjų at-
liekamos muzikos, bandau at-
rasti naujus, negirdėtus žan-
rus, atlikimo formas, taip pat 
eiti į spektaklius ar koncertus. 
Siekiu nuolat tobulėti, jei ne 
grodamas pats, tai semdamasis 
žinių, supratimo ir patirties iš 
savo aplinkos. Dar mėgstu ga-
minti. Daugiau laiko norėčiau 
skirti knygų skaitymui.  

DAUKANTIEČIŲ KELIAIS: JIE – MUZIKOS IR SPORTO 

 VIRTUOZAI :)  

  Dažnai mes, mokiniai, susimąstome, kuo būsime ateityje, baigę gimnaziją, kartais pas-
varstome ir apie tai, kaip sekasi ankstesniųjų laidų daukantiečiams. Būtent šia tema kalbiname 
netgi du mūsų gimnaziją baigusius vaikinus: muziko keliu pasukusį ir kartu su savo kvintetu Eu-
ropą nuostabia muzika bei įspūdingais pasirodymais žavintį Daumantą Stundžią ir tinklinio ka-
muolį meistriškai valdantį bei apdovanojimus Lietuvos ir tarptautiniuose čempionatuose ski-
nantį Artūrą Vencėlovič. Su Jumis, mieli skaitytojai, vaikinai sutiko pasidalinti savo prisimini-
mais, mintimis, įžvalgomis ir ateities planais!  

Juta Nalivaikaitė 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  lapkritis - gruodis 

Nuotrauka iš D. Stundžios asm. archyvo 

Nuotrauka iš D. Stundžios asm. archyvo 
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Artūras 

 Labai mėgstu skaityti!.. Jei-
gu pasakyčiau buvusiai lietuvių 
kalbos mokytojai, matyt, ne-
patikėtų... Mokykloje, prisipa-
žinsiu, teko skaityti kūrinius 
per prievartą arba išsisukti su 
knygų santraukomis. Skaitymą 
atradau maždaug prieš trejus  
metus. Skaitau asmeninio to-
bulėjimo knygas, biografijas ir 
daug mokslinės literatūros 
sporto tema. Stengiuosi savo 
laisvalaikį praleisti aktyviai. Aš 
esu žmogus, kuris neįsivaiz-
duoja savęs be sporto, tad 
bandau naujas sporto šakas, 
kurios teikia didžiulį malonu-
mą. Būdamas savo srities spe-
cialistas, retai kada galiu atsi-
palaiduoti žaisdamas tinklinį, 
man patinka ir kitos sporto ša-
kos,  tokios kaip  Wakeboar-
ding, Longboarding.  

  

 Be ko negalėtum įsivaiz-
duoti savo gyvenimo?  

Daumantas 

 Sunkiausia savo gyvenimą 
įsivaizduoti be šeimos, be arti-
miausių žmonių. Visa kita gali 
keistis, ateiti ar praeiti, tačiau 
šeimos, artimųjų meilė ir pa-
laikymas man yra neįkainojami 
dalykai.  

Artūras 

 Negalėčiau įsivaizduoti savo 
gyvenimo be sporto. Tai yra 
dalis manęs. Sportas yra ,,įau-
gęs į mane“: įsivaizduokite, 

nuo 13-os metų sportuoju  po  
du kartus  per  dieną...  

  

 Kokias studijas pasirinkai ir 
kodėl?   

Daumantas 

 Galėjau studijuoti daug ką: 
kurią nors humanitarinių moks-
lų specialybę, politikos moks-
lus, tarptautinius santykius, 
tačiau 11–12 klasėje supratau, 
kad nė viena iš akademinių sri-
čių nėra skirta man, kad netu-
riu noro. Studijų kryptis tapo 
gan aiški. 2019 metais baigiau 
klasikinės muzikos akordeono 
programos studijas Karališkoje 
Hagos akademijoje (Koninklijk 
Conservatorium – Royal Con-
servatoire Den Haag). Ekono-
miškai stipresnėse valstybėse, 
sakykim, kaip Olandija ar 
Jungtinė Karalystė, veiklos yra 
žymiai daugiau. Reikėjo ir te-
bereikia uoliai dirbti ir nuolat 
tobulėti.  

Artūras 

 Po mokyklos baigimo aš įs-
tojau į Vilniaus Kolegiją studi-
juoti informacines technologi-
jas. Pasimokiau pusmetį... Kai 
kolegijoje gavome pirmuosius 
praktinius darbus (reikėjo pa-
dėti tvarkyti dokumentus įmo-
nėje), visą savaitę teko sėdėti 
prie kompiuterio nuo 8 iki 17 
val. Tada pasakiau sau: „Ne. 
Aš taip negaliu“. Taip pasibai-
gė mano draugystė su IT. Kitais 

metais įstojau į LEU (dabar Vy-
tauto Didžiojo Universitetas), 
studijuoju kūno kultūrą ištęsti-
nėse studijose. Kaip matote, 
aš ir vėl su sportu...  

 Papasakok apie savo veik-
lą.  

Daumantas  

 Aš esu vienas iš kvinte-
to ,,Quinteto del Diablo“ na-
rių. Mano iniciatyva susibūrė-
me pirmaisiais studijų Olandi-
joje metais. A. Piazzolla yra 
vienas iš mano mėgstamiausių 
pasaulinės muzikos, tango 
kompozitorių. Tad atvykęs į 
Olandiją labai norėjau suburti 
ansamblį ir groti Piazzollos 
muziką. Grojame nuo 2015 
metų rudens. Puikiai derame 
scenoje (į grupės sudėtį įeina 
draugai iš Argentinos, Lenki-
jos, Švedijos ir Olandijos), 
bendraujame ir už jos ribų. 
Praėjusiais metais turėjome 
turą Olandijoje kartu su nacio-
naliniu jaunimo orkestru, taip 
pat kelis didesnius pasirody-
mus po turo. Manau, kad  situ-
acijai pasikeitus pavyks pake-
liauti ir už Olandijos ribų. Pasi-
taiko kuriozinių situacijų. Yra 
buvę, jog atvažiavus į vietą 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  lapkritis - gruodis 

Nuotrauka iš  A. Vencėlovič asm. archyvo 

Nuotrauka iš  A. Vencėlovič asm. archyvo 

Nuotrauka iš  A. Vencėlovič asm. archyvo 
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PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  lapkritis - gruodis 

pasirodo, kad nėra pianino ar 
kad niekas neparengė persi-
rengimo kambario, arba kas 
nors atvyksta ne į tą vietą, kur 
turėtų, ne į tą miestą... Todėl 
labai svarbu yra gera komuni-
kacija tarp rengėjo ir pasiro-
dančios grupės ar asmens.  

 
Artūras 

 Esu kilęs iš mažo kaimelio 
(Didieji Baušiai), esančio Šalči-
ninkų rajone. Maždaug 7-os 
klasės viduryje pradėjau lanky-
ti tinklinio būrelį savo mo-
kykloje. Bėgant laikui aš tobu-
lėjau ir įgijau naujų įgūdžių. 
Po kurio laiko mane pakvietė į 
jaunimo rinktinės pirmąją sto-
vyklą. Gerai pasirodžiau, ga-
vau pasiūlymą važiuoti į Vilnių 
(mokytis ir sportuoti).  Vilniuje 
sportavau su jaunimo rinktine 
ir buvau pakviestas į tuo metu 
Lietuvos tinklinio čempionų 
ekipą „Flamingo Volley“, ku-
riai atstovavau šešerius metus. 
Po pora metų atstovavau sosti-
nės „Flamingo Volley“, Rasei-
nių „Norvelita“, Klaipėdos 
„Amber Queen“ ekipoms. Nuo 
2020 m. esu Austrijos „Union 
Volleyball Raiffeisen Waldvier-
tel“ ekipos narys. Mano laimė-
jimai: 3 kartus salės Lietuvos 
tinklinio čempionas, 5 kartus 
salės Lietuvos taurės laimėto-
jas, 1 kartą salės Lietuvos Su-
per Taurės laimėtojas. Esu sa-
lės tinklinio nacionalinės rink-

tinės narys. 2019 metais lai-
mėjau Lietuvos paplūdimio 
tinklinio 2 vietą. Europos jau-
nimo čempionate užėmėme 9 
vietą. 

  
 Kuo kitoks gyvenimas už-
sienyje?  

Domantas 

 Visur gyvenimas yra toks 
pats. Pirmaisiais studijų me-
tais supratau, kad nesvarbu, 
kur būčiau, būsiu lygiai toks 
pats aš, taip pat reaguosiu į 
tam tikrus dalykus, situacijas. 
Tai keičiasi ar formuojasi bė-
gant metams, bet ne keičiantis 
gyvenimo vietovėms. Apskri-
tai, olandai yra labai savotiški 
ir įdomūs žmonės. Jei olandas 
kviečia išgerti arbatos, tai ir 
gausi arbatos – sausainio nesi-
tikėk. Labiausiai, man atrodo, 
skiriasi visuomenės elgesys. 
Lietuvoje labai mėgstame vie-
ni  kitus stebėti, vertinti, ap-
tarinėti, trūksta supratimo, 
kad žmonės gali elgtis kitaip 
nei įprasta. Olandijoje tai nie-
kam neįdomu – kaip nori, taip 
ir daryk, kol eini savo keliu ir 
kol tau viskas gerai.  

Artūras 

 Užsienyje esu šiek tiek ma-
žiau nei pusę metų. Sunku pa-
sakyti, nes šie metai yra kito-
kie (dėl pandemijos). Turiu 
labai daug apribojimų, tad 
laisvai keliauti po šalį negaliu. 
Šiuo metu esu Austrijoje, čia 
yra labai graži kalnuota gamta. 
Tik turiu mažai laiko tuo gro-
žiu gėrėtis. Gaila... 

 Ar dažnai užplūsta nostal-
gija gimtajam kraštui?  

Daumantas  

 Tikrai pasiilgstu Lietuvos. 
Man tikriausiai dar neatėjo lai-
kas grįžti. Yra kažkas nepap-
rasto Lietuvoje, ypač gamtoje. 
Apima nepaprastas jausmas, 
lyg esi ten, kur ir turėtum būti 
ir kad viskas yra taip, kaip tu-
rėtų būti. Jautiesi namuose. 
Saugus, laimingas, savas. Tą 
jausmą, ko gero, galima susi-
kurti ir bet kur kitur būnant, 
bet jis niekad nebūna toks tik-
ras ir stiprus, kaip gimtinėje. Į 
Lietuvą stengiuosi grįžti bent 
porą kartų per metus, per 
šventinį Kalėdų laikotarpį ir 
vasarą. Pernai grįžau tik per 
Kalėdas, tačiau šiemet dar 
spėjau apsilankyti ir pavasarį. 
Norėtųsi grįžti dažniau.  

 
Artūras 

 Esu išvykęs tik prieš pusme-
tį, bet norisi sugrįžti. Manau, 
dėl pandemijos į Lietuvą grįžti 
pavyks tik po sezono,  balan-
džio pabaigoje.  

Nuotrauka iš D. Stundžios asm. archyvo 

Nuotrauka iš  A. Vencėlovič asm. archyvo 
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 Kokios aplankytos šalys pa-
liko įspūdį?  

 
Daumantas 

 Iš visų matytų šalių Europo-
je labiausiai patinka Italija. Jų 
kava – skaniausia ir labai graži 
kalba! Labai norėčiau pake-
liauti už Europos ribų, į Pietų 
Ameriką ar Azijos šalis, nes 
senojo žemyno šalys, kad ir 
kokios turtingos savo istorija ir 
skirtingos savo kultūromis, turi 
kažką panašaus. Manau, kad 
visai ką kita, nematyta rasčiau 
už Europos ribų.  

 
Artūras 

 Mano kelionės po pasaulį yra 
susijusios su sportu. Tikriausiai 
būsiu apkeliavęs didžiąją Euro-
pos dalį. Labai smagu slidinėti 
kalnuose, gaila, kad negaliu 
sau to dažnai leisti dėl galimos 
traumos rizikos, tad pasiliksiu 
šį malonumą tam laikui, kai 
turėsiu pakabinti savo sporto 
batelius.  

  
 Kuo užsiimi dabar ir kokie 
Tavo ateities planai?  

Daumantas 

 Pandemijos situacijoje su-
gebėjau susirasti darbą logisti-
kos kompanijoje, pardavimų 
skyriuje, dirbsiu, kol pasaulis 
grįš į priešpandeminį ritmą. 
Noriu siekti savų tikslų muzikos 
pasaulyje, bet esu atviras ir 
kitokiems karjeros keliams, 
naujiems iššūkiams. Ateitis pa-
rodys.  

 
Artūras 

 Šiais metais nusprendžiau 
paragauti legionieriaus duo-
nos, tad šiuo laikotarpiu tinkli-
nis yra vienintelis mano dar-

bas. Būdamas Lietuvoje turė-
jau daug veiklų. Profesionaliai 
sportavau, daug laiko skyriau 
savo, kaip vaikų ir suaugusiųjų 
trenerio, veiklai. Tai buvo pag-
rindinis mano pajamų šaltinis. 
Ateities planai yra susiję su 
sportu, nes jo krypčių matau 
daug.  

 

 Ką patartum gimnazistams 
renkantis profesiją?  

 

Daumantas 

 Labai norėčiau, kad jauni-
mas, rinkdamasis studijų kryptį 
ar profesiją, nežiūrėtų vien tik 
į materialinę būsimo pasirinki-
mo pusę. Sunku daryti tai, kas 
pačiam nėra miela. Ko vertas 
toks gyvenimas? Koks jo tiks-
las? Rinkitės tai, ką iš tikrųjų 
norite daryti, ką mėgstate. Bū-
site žymiai laimingesni.  

 

Artūras 

 Palinkėčiau rinktis tą profe-
siją, kuri yra jums įdomi! Sie-
kite savo ateitį su tuo, kas tei-
kia džiaugsmo: jei patinka 
sportas – sportuok, jei žaviesi 
tapyba – tapyk. Tik dirbdami 
mėgstamą darbą, jūs neskai-
čiuosite,  kiek valandų liko iki 
darbo pabaigos.  

 

 Tavo palinkėjimas Simono 
Daukanto gimnazijos bend-
ruomenei.  

 

Daumantas 

 Nuoširdžiausiai linkiu sėk-
mės, kūrybingumo ir nesenkan-
čios jaunatviškos energijos! 
Kuo geriausios kloties!  

 

Artūras 

 Linkiu gimnazijos bendruo-
menei ir toliau sėkmingai mo-
kyti jaunimą, nukreipti jį tin-
kamu keliu.  

Nuotrauka iš D. Stundžios asm. archyvo 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  lapkritis - gruodis 

Nuotrauka iš  A. Vencėlovič asm. archyvo 



 

  6 

KARANTINAS IR SKAITYMAS: KĄ ŠIUO METU SKAITO 
GIMNAZISTAI? 

 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2020 m.  lapkritis - gruodis 

A. Haxley „Puikus naujas pasaulis“  Ateitis, šiurpas, antiutopija 

K. Zylė „Sukeistas“ Mistika, rūsys, susidūrimas 

M.Lu „Warcross“ Ateities visuomenė, pasirinkimas, manija 

R. Bredberis „Pienių vynas“ Filosofinė kelionė, saldu, kartu 

J. Nelson „Padovanosiu tau saulę“ Konkurencija, romantika, dvyniai 

J. K. Jerome  „Trise valtimi (neskaitant šuns)“ Nevykėliai, netikėtumai, humoras 

R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“  Tremtis, gyvybė, kišeninis laikrodis 

K. M. McManus, S. Gibbs „Vienas iš mūsų meluoja“  Smegenys, mirtis, atpirkimo 
ožiai 

M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ Aispergerio sindromas, skaičiai 

L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“ Skyrybos, brendimo istorija 

J. Picoult „Mano sesers globėjas“ Donorystė, dilema, teismas 

E. Maskame „Ar sakiau, kad tave myliu“ Neįmanoma meilė, aistros 

J. Graceffa „Edeno vaikai“ Laisvė, gyvenimas, ateitis 

J. Dawson „Švari“ Šiuolaikinės paauglių problemos 

A. A. Jonynas „Naujieji sonetai“ Ruduo, meilė, ilgesys 

K. D. Saimekas „Miestas“ Mokslinė fantastika, nuostaba 

A. Cicėnaitė „Niujorko respublika“ Meilė, paukščiai, Oskaras 

Ž. Vernas „20 000 mylių po vandeniu“ Nuotykiai, veiksmas, paslaptys 

P. Shojai „Menas sustabdyti laiką“ Rask laiko sau 

E.M. Remarkas „Triumfo arka“ Meilė ir mirtis 

 Karantino laikotarpis tiek jaunuoliui, tiek suaugusiam žmogui sukėlė nepatogumų, streso, 
išbandymų. Net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu mūsų gimnazistai randa mielų širdžiai veiklų, 
užsiėmimų. Karantino laikotarpis ne vien sunkumų metas, tai laikas labiau pažinti save ir pa-
saulį. Skaitant knygas galima bent trumpam pabėgti nuo slegiančios realybės, tarsi išgyventi 
daugybę gyvenimų, pažvelgti į pasaulį iš kitos perspektyvos. Išgyvendami emocijas formuojame 
pasaulėžiūrą, ugdomės vertybes. Suvokiame, kad esame ne vieni, skirtingi ir panašūs. Kviečia-
me susipažinti su gimnazistų siūlomų bendraamžiams perskaityti knygų sąrašu.  

Marija Vaičiulytė 

Knygos autorius, knygos pavadinimas Keli žodžiai, apibūdinantys knygą 

Knygos autorius, knygos pavadinimas Keli žodžiai, apibūdinantys knygą 
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J. Gaarden „Sofijos pasaulis“ Protas yra pagrindas 

J. Austen „Puikybė ir prietarai“  Keisti papročiai, jausmai, sąmojis 

A.Smith „Ruduo“ Draugai, svetimas pasaulis, meilė 

T. Gerritsen „Nusidėjėlė”  Vienuolynas, įtampa, paslaptis 

J. Picoult „Devyniolika minučių“ Susišaudymas, mokykla, patyčios 

R. Sharma „Vienuolis, kuris pardavė „Ferrarį“ Motyvacija, laimė, Indija 

V. Aveyard „Raudonoji karalienė“ Fantastika, sidabrinių karas, sužadėtu-
vės 

P. Suskind „Kvepalai“ Žuvų turgus, žmogus be kvapo  

A. Sapkowski „Raganius. Kregždės bokštas“ Nuotykiai, atsiskyrėlis, vilkai 

N. Rodžsen „Marta F” Froidas, draugystė, vienatvė 

B. Tiškevič „Vyvenimas“ Vaikystės patirtys, nuoširdumas, memuarai 

K. Sabaliauskaitė „Silva Rerum“   Fatališka meilės istorija, Baziliskas 

P. Mc Cormick „Niekada nesuklupk“ Karo vaikas, draugai, paremta tikrais 
įvykiais 

R. Kiyosaki „Turtingas tėtis, vargšas tėtis“ Pinigų šeimininkas arba jų ver-
gas 

F. Dostojevskis „Nusikaltimas ir bausmė“ Mirtis, kalėjimas, sąžinė 

M. Kundera „Nepakeliama būties lengvybė“ Kur kalba širdis, netinka pro-
to pastabos. 

M. Beard „Moterys ir galia“ Valdžia, pasipriešinimas, moterys 

K. Hosseini „Bėgantis paskui aitvarą“ Šeima, pavydas, kaltė 

F. Brunini „Dvi undinės stiklinėje“  Skausmas, paslaptys, laimė   

M. Meyer „Mėnulio kronikos“ Nuotykiai, teisybės paieškos, pabėgėlė  

Knygos autorius, knygos pavadinimas Keli žodžiai, apibūdinantys knygą 

Knygos autorius, knygos pavadinimas Keli žodžiai, apibūdinantys knygą 
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SAVANORYSTĖ 

  Asmuo, dalyvaujantis savanorystėje, dalijantis savo laiką ir dvasios šilumą kitiems, pir-
miausia praturtina save.  

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

Aistė Pavilonytė  

  Savanoriaudama „Maisto 
banko“ akcijoje  įgijau įdomios 
patirties. Akcijos metu ryšėjo-
me prijuostes su „Maisto ban-
ko“ logotipu, buvome aprūpin-
tos visomis apsaugos priemo-
nėmis, reikalingomis šiuo lai-
kotarpiu. Darbai buvo paskirs-
tyti: vieni dalijo akcijos skra-
jutes, kiti – žymėjo paaukotus 
produktus maisto priėmimo 
punkte, dalijo padėkos dova-
nėles paaukojusiems žmo-
nėms, akcijos koordinatorius 
reguliavo visą procesą. Kai da-
linau skrajutes, dauguma žmo-
nių maloniai jas priėmė, o kiti 
į tai numojo ranka. Vėliau žy-
mėjau paaukotus produktus ir 
aukotojui įteikdavau mažą pa-
dėkos ženklą – stiklainėlį me-
daus, taip socialinės organiza-
cijos, besirūpinančios neturtin-
gais asmenimis, išreiškia savo 
padėką už paaukotą produktą. 
Taigi geriems žmonėms atsidė-
kojome gerumu, jų akyse ma-
čiau  dėkingumą.                               
  Visą laiką savanoriauda-
ma mąsčiau apie tai, kodėl 
žmogus, gavęs skrajutę, kvie-
čiančią geru darbu prisidėti 
prie akcijos, išeidavo namo 
nieko nepaaukojęs vargstan-
tiems: „Argi sunku nupirkti 
sausainių pakelį?“, „Nejaugi 
žmonės tokie bejausmiai?“. 

Tai buvo pirmoji mano savano-
rystės patirtis, esu patenkinta 
savo poelgiu. Labai pritariu 
tokioms akcijoms, nes jos skir-
tos skurstantiems žmonėms, 
kuriems reikia pagalbos, o ją 
gali suteikti bet kuris gerano-
riškas žmogus. Tokios akcijos 
praplečia akiratį, padeda la-
biau suprasti kitokių, vargstan-
čių žmonių gyvenimą.  

Austėja Beinoriūtė 

  Spalio 24 d. savanoriavau 
dvi pamainas „Maximoje“, da-
lyvavau „Maisto Banko“ akcijo-
je, kurios metu buvo renkamas 
maistas nepasiturinčioms šei-
moms. Abiejų pamainų metu 
mes, savanoriai, turėjome du 
darbus: dalinti skrajutes, ku-
riose buvo pateikta informaci-
ja žmonėms apie akciją ir apie 
galimybę, skrajutę pateikus 
kasose, paaukoti 3 eurus, pri-
imti aukojamus maisto produk-
tus ir juos žymėti lape. Prasi-

dėjus pirmai pamainai maisto 
priėmimo punkte daug aukoja-
mų maisto produktų nesulau-
kėme, tačiau palaipsniui jų 
daugėjo, kai kurie žmonės at-
nešdavo net po pilną krepšelį 
ar visą vežimėlį prekių. Paste-
bėjau, kad dažniau skrajutes 
imdavo žmonės, ryte atėję į 
parduotuvę. Pakalbėję su ki-
tais savanoriais nusprendėme, 
kad šiuo metu žmonės aktyviau 
reaguoja į akciją, nes, matyt, 
nėra pavargę ar susierzinę.     
  Įsimintiniausi man išliko 
atminty į parduotuvę užsukę 
keli užsieniečiai, kurie, man 
angliškai paaiškinus akcijos 
tikslą, neliko abejingi, noriai 
paėmė skrajutes, paklausė, 
kokie produktai yra reikalin-
giausi, ir nupirkę juos paauko-
jo. Tai buvo pirma savanorys-
tės akcija, kurioje aš dalyva-
vau, ir ji paliko nemažai malo-
nių prisiminimų, tad mielai no-
rėčiau ir ateityje dalyvauti to-
kioje veikloje.  

 

Saulė Malinovskaja 

     Šiais metais aš savanoria-
vau dvi dienas „Akropolyje“ 
bei „Ogmios mieste“. Nuspren-
džiau pati išbandyti šią veiklą, 
nes savanoriavimo pasaulis 
man buvo visiškai naujas ir ne-
pažintas. Mano tėvai kasmet 
prisideda prie „Maisto banko“ 
akcijos aukodami maisto pro-
duktus nepasiturintiems, ku-
riems trūksta pinigų visavertei 
mitybai, tad ir aš panorau pri-
sidėti. Tikrai nebuvo sunku 
rasti pora laisvų vakarų. Pats 

2020 m.  lapkritis - gruodis 

maistobankas.lt nuotr. 

mazeikiai.lt nuotr. 
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darbas irgi nebuvo labai sudė-
tingas. Aišku, kelias valandas 
stovėti dalijant akcijos skraju-
tes ir komunikuoti su žmonė-
mis nėra lengva, kaip atrody-
tų, tai išvargina, pasitaiko ir 
visokių žmonių: jie  būna ma-
lonūs ir geranoriški, yra ir nei-
giamai reaguojančių žmonių.                         
  Labai džiaugiuosi, kad to-
kios akcijos egzistuoja ir kad 
gavau galimybę būti vienos iš 
jų dalimi. Manau, jog tokia sa-
vanoriavimo veikla užsiimsiu ir 
kitą kartą, nes dalyvauti geru-
mo akcijose, padėti vargstan-
tiems yra prasmingas ir kilnus 
darbas.  

 

Marija  Vaičiulytė  

  Jau kurį laiką domėjausi 
savanorystės veiklomis. Įvai-
riausių skelbimų ir kvietimų 
mačiau daugybę, tačiau troš-
kau rasti tokią veiklą, kuria iš 
tiesų norėčiau užsiimti, joje 
matyčiau prasmę.            
  Naršydama  „Facebook“ 
grupėje „Savanoriai savano-
riams“, pamačiau mane sudo-
minusį įrašą, jog ieškomi sava-
noriai, galintys nuotoliniu būdu 
padėti vaikams iš Sirijos ruošti 
namų darbus ir mokytis lietu-
vių kalbos. Mane žavėjo min-
tis, kad  galėčiau net ir nedi-
deliu darbu prisidėti prie ge-
resnių sąlygų užsieniečiams 
Lietuvoje kūrimo, pasidalin-
čiau savo sukauptomis žinio-

mis, turėčiau galimybę bend-
rauti su atvykėliais iš kitos pa-
saulio dalies, pažinčiau jų kul-
tūrą.                                       
  Susiekusi su agentūros 
„Artscape“ savanorių  koordi-
natore, po kelių dienų susipa-
žinau su trečioke mergaite, 
kuri prieš kelerius metus su 
šeima atvyko į Lietuvą iš Siri-
jos. Tiesa, prieš pirmąjį susiti-
kimą šiek tiek nerimavau. 
Svarsčiau, ar mes susikalbėsi-
me, ar pavyks užmegzti ryšį, 
ar aš sugebėsiu padėti. Tačiau 
gana greitai abejonės išsisklai-
dė. Mergaitė buvo labai maloni 
ir atvira, buvo matyti, kad ji 
trokšta ir stengiasi mokytis, 
ypač lietuvių kalbos. Nuo to 
laiko kiekvieną savaitę po 2-3 
kartus sutartu laiku virtualiai 
susitinkame „Zoom“ programo-
je ir mokomės kartu. Dažniau-
siai atliekame lietuvių, anglų 
k.,  matematikos  užduotis, 
skaitome, rašome diktantą, la-
viname kalbėjimo įgūdžius. 
Atrodytų, jog aš mergaitei pa-
dedu suprasti, išmokti tam tik-
rus dalykus, tačiau kiekvie-
nąkart ne mažiau už ją mokau-
si pati, kaip paaiškinti, kad ki-
tas suprastų, kokias priemones 
naudoti, kad būtų įdomu ir 
naudinga, kaip bendrauti su 
vaiku, kaip jį padrąsinti ir pas-
katinti.                             
 Kiekvienas susitikimas skati-
na mane tobulėti. Padėdama 
mergaitei skaityti, rašyti ir to-

bulinti lietuvių kalbą, suprasti 
žodžių reikšmes ir pati labiau 
gilinuosi į gimtosios kalbos 
vingrybes ir atrandu jos grožį. 
Tai padeda ir man mokantis 
užsienio kalbų. Naudodama 
paveikslėlius, vaizdo įrašus bei 
piešimo lentą stengiuosi kuo 
aiškiau perteikti informaciją. 
Mokymas neabejotinai reika-
lauja kūrybiškumo. Kartais 
mintimis grįžtu į tuos laikus, 
kai pati mokiausi trečioje kla-
sėje, ir galvoju, ko man, tuo-
met dešimties metų mergaitei, 
būtų norėjęsi sužinoti. Sirė 
mergaitė pati žino savo silp-
nesnes vietas ir kam norėtų 
skirti daugiau dėmesio. Man 
gera matyti jos žibančias akis, 
dideles pastangas ir puikius 
pasiekimus. Jos darbštumas ir 
man teikia motyvacijos veikti.                           

    

 Žinoma, labai malonu girdė-
ti padėkas už suteiktą pagalbą 
ir skirtą laiką. Be įgaunamos 
patirties, emocijų, pažinčių, 
savanorystė ugdo ir laiko pla-
navimo įgūdžius. Stengiuosi 
planuoti savo laiką, kad spė-
čiau atlikti namų darbus, ka-
dangi žinau, jog sutartas laikas 
padėti mokytis mergaitei ne-
keičiamas įsipareigojimas. To-
kia veikla man teikia džiaugs-
mą. Linkiu kiekvienam išdrįsti 
savanoriauti, nes tokia neatly-
gintina veikla teikia pozityvių 
emocijų ir atskleidžia mūsų 
empatiškumą.  

2020 m.  lapkritis - gruodis 

uzsaugialietuva.lt nuotr. 

kajc.lt nuotr. 

          savanoriaujam.lt 



 

  10 

       Mielas skaitytojau, kviečiame susipažinti su keliomis iškiliomis lapkričio – gruodžio mė-
nesiais gimusiomis, Lietuvos istorijos, visuomenės, literatūros ir kultūros srityse nusipelniu-
siomis asmenybėmis!  

Jonas Mačiulis-Maironis  

wikipedia.org nuotr. 

1862 11 03 – 1932 06 28  

Naujosios lietuvių poezijos pradininkas, savo poezijoje iš-
reiškęs to meto tautinius siekimus, todėl vadinamas tautinio 
atgimimo dainiumi. 

 Pirmuosius eilėraščius rašė lenkų kalba, vėliau juos sude-
gino ir kūrė lietuviškai.  

 Namuose mėgo rengti kultūros organizacijų ir lietuviškų 
draugijų susirinkimus.  

 Jonas Basanavičius  

 „Gyvenimas mūsų kaip gėlė laukinė, 
čia žydi, žaliuoja, čia dalgis nuskynė.“ 

 „Šioje kiekvienam žmogui laiko apib-
rėžtoje dramoje jis dar spėjo suprojek-
tuoti idealų tėvynės Lietuvos, jos žmo-
nių, gamtovaizdžių, istorinių žygių pa-
veikslą. Per jį esame tokie, kokie esa-
me, žinodami, nujausdami, kokie gali-
me būti. (...) Šalia Maironio galime pa-
simatuoti savo moralinį ūgį.” (S. Geda)  

1851 11 23 – 1927 02 16  

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, laikraščio 
„Aušra“ redaktorius, mokslininkas, gydytojas, tautosa-
kininkas.  

 Tėvai norėjo, kad sūnus taptų kunigu. Bet jam pavy-
ko tėvus geruoju įkalbėti leisti jį studijuoti universi-
tete, nors tėvas buvo prisiekęs „neduoti nė skati-
ko“.  

 Susipratusiu lietuviu Basanavičius tapo studijuoda-
mas Maskvos universitete. „Atsiversti“ į lietuvybę 
paskatino bendravimas su  studijuojančiais lietuviais 
ir S. Daukanto traktatas ,,Būdas senovės lietuvių, 
kalnėnų ir žemaičių“.   

 „Be abejo, nei tėvai, nei artimieji 
tada nemanė, koks lietuvių tautinio at-
gimimo milžinas ateityje išaugs iš to 
kuklaus suvalkiečio ūkininkų vaiko.“  
        (A. Nezabitauskis) 

 „Tebūnie šviesa – bus ir laisvė!“ 

LAIKO DULKES NUŽĖRUS 

wikipedia.org nuotr. 
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1860 12 30 – 1930 02 23  

Jonas Jablonskis  

Lietuvių prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, laikraš-
čio „Varpas“ redaktorius. Jo ,,Tautiška giesmė“ tapo Lietu-
vos himnu.  

 Dvejus metus mokėsi kunigų seminarijoje, tačiau iš jos 
buvo pašalintas dėl „pašaukimo stokos“.  

 Netekęs materialinės tėvų paramos, savo jėgomis sidabro 
medaliu baigė gimnaziją ir įstojo į Varšuvos universitetą, 
vėliau pasirinko medicinos studijas, kad galėtų pasilikti 
Lietuvoje.  

 „Atsiversti“ į lietuvybę paskatino J. Basanavičiaus laikraš-
tis ,,Aušra“.  

Lietuvių kalbininkas, norminęs lietuvių  bendrinę 
kalbą.  „Lietuviškos kalbos gramatikos“ autorius.  

 Gimnazijoje buvo paliktas toje pačioje klasėje ir turėjo 
kartoti antrus metus.  

 „Atsiversti“ į lietuvybę paskatino J. Basanavičiaus laikraš-
tis „Aušra“.  

 Į kalbą įdiegė daug naujadarų: dienų pavadinimai 
(pirmadienis...), ateitis, praeitis, rašytojas, mokykla, 
linksnių pavadinimus (vardininkas...), tautietis, degtukas, 
kalbos terminus (kablelis, kabutės, šauktukas, klaustukas) 
ir kt. 

Vincas Kudirka 
1858 12 31 – 1899 11 16  

                           Parengė Ani Airapetian  

wikipedia.org nuotr. 

 „Tačiau, man regis, iki šiol liko nepaste-
bėtas vienas išskirtinis J. Jablonskio veik-
los bruožas – iš visų mūsų kalbininkų jis 
išsiskyrė tuo, kad jam lietuvių kalba buvo 
idealas, kurį jis kūrė ir diegė tautai“.  
           (A. Piročkinas)  

 „Kudirka buvo modernios lietuvių tau-
tos šauklys ir didis kultūros darbininkas. 
Jo gyvenimas ir kūryba, priklausydami Lie-
tuvos atgimimo istorijai, yra ir amžinosios 
žmogaus ir tėvynės, žmogaus ir pasaulio 
dramos liudijimas.“ (M. Šidlauskas)  

LAIKO DULKES NUŽĖRUS 

 „Maža garbė svetimom kalbom kal-
bėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.  

wikipedia.org nuotr. 

 „Tikėjimas tai dalykas ne prievartos, 
o sąžinės. Kad norite tikėti – tikėkite!.. 
Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų 
geri! Kad nenorite tikėti – netikėkite! 
Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų 
geri!“ 
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         Mielas skaitytojau, kviečiame Tave išmėginti savo jėgas sprendžiant kryžiažodį, susijusį 
su kultūros asmenybėmis. Siųsk atsakymą elektroniniu paštu budas.vsdg@gmail.com ir mes 
Tau padovanosime prizą! Siųsdamas atsakymą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir kla-
sės. Linkime sėkmės!  

Vertikaliai: 
 

1. Maironio eilėraščių rinkinio, išleisto 1895 
m., pavadinimas. 

2. Kaip vadinosi Vinco Kudirkos 1888 m.  
įkurta nelegali Varšuvos lietuvių studentų 
draugija? 

4. Kokiame universitete Maironis studijavo 
istoriją? 

7. Kas buvo vaizduojamas ant 20 litų bank-
noto? 

10. Kokiose kapinėse palaidotas J. Basana-
vičius? 

12.  Kokiame mieste J. Basanavičius parašė 
pirmąjį „Aušros“ laikraščio numerį? 

Horizontaliai: 

 

3. Kas buvo V. Kudirkos artima draugė, globė-
ja, jam susirgus džiova? 

5. V. Kudirkos satyrinis eilėraštis „Dėl ko žydai 
nevalgo...“. Ko? 

6. Ant kelių litų banknoto buvo pavaizduotas 
Jonas Jablonskis? 

8. Kurios šalies tapatybę turėjo Jonas Basana-
vičius? 

9. Vienas iš J. Jablonskio slapyvardžių. 

11. Vienas iš J. Jablonskio įdiegtų naujadarų, 
kurį vartojame įvardindami šventą savaitės 
dieną. 

 
Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 

PROTO GURMANAMS 

I II III IV V 

  – Tuščios vietos 
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MOKINIŲ KŪRYBA 

Ugnė Lapeikaitė,  IVa2 

KŪRYBOS OAZĖ 

Austėja Arštikytė,  IVa1 Jokūbas Ostrauskas, IVa2 

Eidvilė Vasaitytė, IVa2 

Vytenis Kazlauskas, IVa1 

Emilija Jarutytė, IId Julija Čiapaitė, IIm 

Elena Titova,  IVa1 
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Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu budas.vsdg@gmail.com. Laukiame 
tekstų, eilių, piešinių, nuotraukų… Nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės, klasės ir (ar) darbo 

pavadinimo! 

KŪRYBOS OAZĖ 

Šarūnė Panovaitė, IVp 

Ingvilė Midttun, IVb 

Domantas Markovas, IVb 

Oresta Gasiūnaitė, IVb Aurelija Černiauskaitė, IVa 

Eidvilė Vasaitytė, IVa2 
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