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2021 m. sausis - kovas 

„Laisvė – tai duona, kurią tautos turi užsidirbti sūriu 
prakaitu“, – yra pasakęs prancūzų filosofas R. F. de Lamenė. 
Mes, lietuviai, esame viena iš tautų, kuri tai gali paliudyti 
daugybe pavyzdžių iš savo skaudžios, tačiau kartu ir didingos 
šalies istorijos.  Pastaraisiais metais minimos sukaktys budino 
padėką, pagarbą ir džiugesį širdyse, primindamos apie įvykius 
ir žmones, kurių dėka šiandien mūsų lūpose skamba lietuviš-
kas žodis, knygų puslapius puošia lietuviškas raštas, enciklo-
pedijose – tikra, cenzūros nesuklastota ir didi Lietuvos istori-
ja, kasdienybėje  – savos tradicijos, papročiai, žmonės gatvė-
se – laisvi ir saugūs.  

2018-ieji, papuošti šimtmečio ženklu, priminė apie 
tautos ir dvidešimties signatarų ryžtą tarptautinėje arenoje 
drąsiai ištarti: „Mes, Lietuva, esame laisva ir nepriklausoma 
valstybė.“ 2020-aisiais minėjome Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo trisdešimtmetį. 2021-aisiais taip pat minime trisde-
šimtmetį, tiesa, kur kas skaudesnių įvykių: prieš tris dešimt-
mečius vienybės, vilties ir meilės Tėvynei vedami tautiečiai 
atkurtą laisvę apgynė ir okupacijos šešėlis pasitraukė šalin... 
Šiandien dažnai kalbame apie laisvę, jos svarbą ir įtaką tiek 
tautų, tiek žmonių, kaip asmenybių, gyvenimui, tačiau esmi-
niai dalykai gyvenime nematomi akimis ir sunkiai  apibūdina-
mi žodžiais... Laisvė – daugiau nei žodis. Tai labai stiprus ir 
trokštamas jausmas, kurį kiekvienas nešiojame savo širdyse. 
Šiandien su pasididžiavimu galime tarti: „Aš esu laisvas lietu-
vis.“  

Skaitykite 15 psl. 

Juta Nalivaikaitė 
Skaitykite 10 psl. 

 Šiemet švenčiame trisdešimt ap-
gintos Lietuvos laisvės metų. Sausio 
13-oji reikšminga kiekvienam lietu-
viui. Gimnazijos mokytojai bei moki-
nių tėveliai mielai sutiko pasidalinti 
savo atsiminimais apie lemtingosios 
nakties įvykius.  

Skaitykite 6 psl. 

 Minėdama Lietuvos valstybei ypa-
tingas datas: Sausio 13-ąją, Vasario 
16-ąją bei Kovo 11-ąją, gimnazija 
organizavo šventinį nuotolinių rengi-
nių ciklą. Patriotiškumo, pilietišku-
mo, Lietuvos istorijos, šalies politi-
nio gyvenimo temomis su gimnazis-
tais bendravo kviestiniai svečiai.  

kulturosuostaslt nuotr. 

lrv.lt nuotr. 

 Nors pandeminės sąlygos pakeitė 
ne tik mūsų kasdienybę, bet ir šiek 
tiek koregavo tarptautinių projektų 
organizavimo bei įgyvendinimo niu-
ansus, gimnazijai tai netapo kliūtimi 
dalyvauti Erasmus programoje ir 
šiais mokslo metais. Jūsų dėmesio 
laukia projektas „CHerisH: brangina-
me kultūros ir istorijos paveldą“!  

Dominyko Gaigalo nuotr. 
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 Kokie prisiminimai apie 
mokymosi metus Simono Dau-
kanto gimnazijoje?  

Kipras  

 Pagalvojęs apie mokyklą iš-
kart pradedu šypsotis. Prabėgo 
geriausi mano gyvenimo metai, 
kai dar nebuvau įspraustas į 
„suaugusių“ gyvenimo rėmus ir 
turėjau daug laiko draugams, 
muzikai ir kitai veiklai. Mo-
kiausi gerai, kartais mokyto-
jams keldavau dviprasmiškas 
emocijas. Vieni mane mėgo, 
kitiems pasirodydavau išsišokė-
lis dėl savo komentarų ir noro 
diskutuoti. Po pamokų groda-
vau mokyklos muzikos grupėje 
bei su bendraklasiais Luku, My-
kolu ir Daumantu organizuoda-
vome protmūšio turnyrus. 

Ernesta   

 Simono Daukanto gimnazijo-
je mokytis teko tik porą metų, 
bet jie labai įsiminė ir dėl ypa-
tingos mokyklos atmosferos. 
Joje mokiniai buvo kur kas kū-
rybiškesni ir laisvesni. Prisime-
nu klasiokus, koridoriuose gro-
jančius gitara, tai paliko labai 
gerą įspūdį. Pozityvi atmosfera 
ir mane skatino siekti gerų re-
zultatų,  mokyklą pavyko baig-
ti net su vienu šimtuku. Akty-
viai dalyvavau klasės rengi-
niuose, pavyzdžiui, kalėdiniuo-
se vaidinimuose, Šimtadienio 
šventėje. 

 

 Papasakok apie savo laisva-
laikį. 

Kipras  

 Laisvalaikį mėgstu leisti ak-
tyviai: daug keliauju, lankau 
Tailando bokso (Muay-Thai) 
treniruotes, groju gitara bei 
skaitau knygas. Norėčiau dau-
giau laiko rasti muzikai ir dau-
giau groti. 

Ernesta  

 Labai mėgstu skaityti knygas 
ir aktyviai leisti laiką gamtoje: 
žygiuoti, slidinėti, plaukioti ir-
klentėmis, važinėti dviračiais. 

Taip pat nuolat gilinuosi į savo 
specialybę ir skaitau profesi-
nes knygas, dalyvauju semina-
ruose. Norėčiau išmokti groti 
pianinu (mano svajonė nuo vai-
kystės) ir lankyti lindy-hop šo-
kius. 

 
 Be ko negalėtum įsivaiz-
duoti savo gyvenimo? 

 

Kipras  

 Be kelionių bei mokymosi – 
naujų žinių gavimo kasdien.  

 

Ernesta  

 Savo gyvenimo neįsivaizduo-
ju be savo mažosios sesės. 
Nors mus skiria beveik 10 metų 
skirtumas, esame labai artimos 
ir stengiamės kiekvieną savaitę 
rasti laiko susitikimams. Dabar 

DAUKANTIEČIŲ KELIAIS: MAŽAIS ŽINGSNIUKAIS  
SVAJONIŲ LINK 

 Pokalbių su gimnazijos alumnais ciklas tęsiasi: šįkart prie puodelio arbatos savo prisimini-
mais, patarimais ir įžvalgomis pakvietėme pasidalinti du savo studijų kryptį su žmogaus sveika-
ta susiejusius daukantiečius: mitybos specialistės keliu žengusią Ernestą Jakučionę ir medici-
nos studijas pasirinkusį Kiprą Jauniškį. Jūsų dėmesiui – nuoširdus ir atviras pokalbis apie gim-
nazijoje praleistus metus, studijas ir darbą, įsimintinas patirtis, keliones bei pomėgius! 

Juta Nalivaikaitė 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2021 m. sausis - kovas 

Nuotrauka iš K. Jauniškio asm. archyvo 

Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 
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jau neįsivaizduoju gyvenimo 
be savo vyro, su kuriuo tyrinė-
jame ne tik Lietuvos miškus ir 
ežerus, bet ir kitus pasaulio 
kampelius. Trumpai tariant, be 
artimiausių žmonių. 

 

 Koks tavo motto, kuriuo 
vadovaujiesi gyvenime? 

 

Kipras  

 „Pažinti save. Nebijoti savęs 
klausti. Nebijoti sau pasakyti 
tiesos. Tai niekad ir niekam 
nebuvo lengva. Bet ar kada 
buvo lengva gyventi?” (Markas 
Aurelijus) 

Ernesta  

 Vienas iš jų – „Mažais žings-
niukais savo keliuku”. Kai sva-
jonės ar tikslai atrodo neįgy-
vendinami, save raminu, kad 
viskas padaroma einant mažais 
žingsniukais. Primenu sau, kad 
visi turime skirtingą kelią, ku-
riuo ir einame. Kita man patin-
kanti frazė „Fake it till you 
make it” („Apsimesk, kol pa-
vyks“). Dažnai žinome dau-
giau, nei galvojame, esame 
drąsesni, nei manome, todėl 
kartais reikia save padrąsinti, 
leidžiant sau šiek tiek apsimes-
ti tokiu, kokiu norėtum būti – 
tai gali padėti atsiskleisti ga-
bumams. 

 Kokias studijas pasirinkai 
studijuoti ir kodėl?  

Kipras  

 Pasirinkau studijuoti medi-
ciną Lietuvoje, nes mūsų šaly-
je studijų programos kokybė 
yra gera. Prieš stodamas kon-
sultavausi su šiuos mokslus bai-
gusiais žmonėmis, tad esu tik-
ras, kad baigęs medicinos stu-
dijas Lietuvoje darbą rasiu vi-
same pasaulyje. Tikėjau ir ti-
kiu, kad gebėsiu prisiimti atsa-
komybę, kuri tenka medikams. 
Žmogus yra unikaliausias ir su-
dėtingiausias organizmas, tad 
noras suprasti ir pamatyti jo 
„veikimo“ principus mane vi-
suomet žavėjo.  

 

Ernesta  

 Baigdama mokyklą nežino-
jau, ką norėčiau studijuoti. 
Svarsčiau ir apie psichologiją, 
bet išgąsdino aukšti matemati-
kos reikalavimai. Mokyklą bai-
giau 2007 metais, tuo metu vis 
populiaresnės tapo studijos 
užsienyje. Susigundžiau ir aš. 
Labai viliojo ir galimybė studi-
juoti net porą dalykų vienu 
metu. Po ilgų paieškų išsirin-
kau žiniasklaidos ir tarptauti-
nių santykių studijas. Tai atro-
dė puikus pasirinkimas, studi-
jos nenuvylė, buvo labai įdo-

mu, tačiau, praėjus porai me-
tų po studijų baigimo, susivi-
liojau kita profesija ir įgijau 
mitybos specialistės diplomą 
natūropatinės medicinos kole-
dže. 

 

 Studijos ir darbas... Kuo 
dirbate ir kaip sekasi?  

Kipras  

 Atlieku praktiką Respubliki-
nėje Vilniaus universitetinėje 
ligoninėje, Kraujagyslių chirur-
gijos skyriuje. Nors už tai atly-
ginimo negaunu, tačiau šią 
praktiką drąsiai galiu vadinti 
darbu, nes tenka dirbti tiek 
dienomis, tiek ir naktimis ope-
racijų metu, kurių trukmė kar-
tais siekia ir 5 valandas. Taip 
pat dėl Covid-19 pandemijos, 
trūkstant darbuotojų, savait-
galiais su kursiokais budėdavau 
Širvintų ligoninėje. Teko dirbti 
tiek su Covid-19 sergančiais, 
tiek ir su kitų patologijų turin-
čiais pacientais. 

 

Ernesta  

 Man labai svarbu, kad moks-
lai ir darbas patiktų, tad ilgai 
ieškojau būtent tokios srities. 
Šiek tiek dirbau ir marketingo 
srityje, tačiau labai traukė na-
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Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 

Nuotrauka iš K. Jauniškio asm. archyvo 

Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 
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tūrali medicina. Kai nuspren-
džiau eiti ta kryptimi, dirbau 
natūralių produktų konsultante 
įvairiose įmonėse, kurios spe-
cializavosi sveikatinimo prog-
ramose. Labai patiko nuolat 
gilintis į žolelių, maisto papil-
dų, natūralių priemonių speci-
fiką. Prieš grįždama į Lietuvą 
dirbau ir stiuardese, tai buvo 
mano „gap year“ ir galimybė 
keliauti. 

 

 Kaip vertinate pasirenka-
mas jaunimo studijas ir gyve-
nimą užsienyje?  

Kipras  

 Teigiamai tuo atveju, kai 
studijoms pasirenkami geriausi 
užsienio universitetai. Gyveni-
mas užsienyje greičiau išmoko 
savarankiškumo, žmogus įgyja 
platesnį požiūrį į pasaulį bei jo 
problemas. Tačiau studijuoti 
užsienyje vien dėl „studija-
vimo užsienyje“, mano nuomo-
ne, nėra pats protingiausias 
variantas.  

 

Ernesta  

 Pirmiausia užsienyje sunku 
jaustis kaip namie. Praėjo ne-
mažai laiko, kol apsipratau su 
kalba ir kitokia gyvenimo spe-
cifika. Nesitikėjau, kad taip 
pasiilgsiu namų. Norėjosi, kad 
manimi kažkas ir toliau rūpin-

tųsi, o išvažiavus viską reikėjo 
daryti pačiai. Mane, kaip gam-
tos mylėtoją, nustebino britų 
(Anglijoje praleidau daugiau-
siai laiko) atitrūkimas nuo 
gamtos. Lietuvoje žmonės la-
bai mėgsta būti gamtoje: sto-
vyklauti, maudytis ežeruose, 
važiuoti prie jūros. Lietuva 
taip pat pranašesnė už did-
miesčius dėl mažų atstumų. 
Vilnius toks kompaktiškas, la-
bai gera čia gyventi. Londone, 
Dubajuje, Sidnėjuje (didmies-
čiai, kuriuose praleidau dau-
giausiai laiko) atstumai labai 
dideli, kur kas sunkiau sponta-
niškai susitikti su draugais ar 
susiplanuoti keletą veiklų vie-
nai dienai.  

 Papasakokite, kurios ap-
lankytos šalys ar miestai pali-
ko įspūdį? 

Kipras  

 Didžiausią įspūdį man paliko 
Sakartvelas ir Tailandas. Sa-
kartvele mane labai sužavėjo 
vietinių gyventojų draugišku-
mas, vaišingumas bei neapsa-
komas kalnų grožis. Tailande – 
gyventojų ramybė, bendruo-
meniškumas bei tradiciniai tai-
landietiški patiekalai. Skaniau-
sią Pad Thai galima užsisakyti 
tiesiog skersgatvyje. Tai šalis, 
kuriai nereikia prabangos, kad 
ji tave sužavėtų. 

 

Ernesta  

 Didžiausią įspūdį paliko Aus-
tralija. Sidnėjuje pagal mainų 
programą praleidau 6 mėne-
sius. Man tai buvo didžiulis pa-
siekimas, nes jaučiausi pada-
riusi kažką labai ypatinga, savo 
jėgomis atsidūrusi kitame pa-
saulio krašte. Australija labai 
sužavėjo išskirtine gamta ir 
kultūra, australai labai mėgsta 
aktyviai leisti laiką gamtoje. 
Pirmąkart išgirdau, kad esu iš 
egzotiškos šalies. Australams 
Lietuva tokia pat egzotika kaip 
mums Japonija. 

 

 Kuri skaityta knyga Tau pa-
liko didžiausią įspūdį? 

Kipras  

 Šiuo metu skaitau knygas 
apie asmeninę gydytojų patir-
tį. Įspūdį paliko M. Bulgakovo  
„Jaunojo gydytojo užrašai“ bei 
Viktoro Franklio knyga „Žmo-
gus ieško prasmės“. 

 

Ernesta  

 Labai patinka knygos apie 
tikras žmonių patirtis, nes 
skaitydamas apie kitus gali ge-
riau suprasti save. Išskirčiau J. 
Rhodes knygą „Instrumental“. 
Kita knyga, palikusi stiprų įs-
pūdį, tai P. Kalanithi „Įkvėpti 
tylą“, kurioje pasakojama apie 
chirurgo patirtį gavus sunkią 
diagnozę. Labai patiko bestse-Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 

Nuotrauka iš K. Jauniškio asm. archyvo 

Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 
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leriu tapusi knyga „Sapiens“ ir 
neseniai lietuviškai išleista M. 
Walker knyga „Kodėl mes mie-
game“. 

 

 Kokie Tavo ateities planai?  

Kipras  

 Įgyti medicinos magistro 
laipsnį ir įstoti į norimą rezi-
dentūrą Lietuvoje. 

 

Ernesta  

 Noriu tobulėti mitybos kon-
sultacijų srityje. Labai norė-
čiau sukurti įvairių programų 
bei seminarų, kad žmonės dau-
giau sužinotų apie sveiką mity-
bą, maisto įtaką organizmui, 
išmoktų tinkamai maitintis. 
Svarstau ir apie tolimesnes šios 
srities studijas.   

 

 Ką patartum gimnazistams 
renkantis profesiją? 

Kipras  

 Rinkitės profesiją atsižvelg-
dami į savo norus ir pomėgius, 
nebandykite tenkinti kitų žmo-
nių, artimųjų lūkesčių. Nesiū-
lyčiau rinktis profesijos pagal 
tai, kiek uždirbama toje srity-
je, nes daugiausiai uždirba sri-
ties specialistai, o tokiu tapti 
paprasta, kai ta sritis žmogų 
domina. Nebijokite klysti, pa-
keisti profesiją niekada ne per 
vėlu. 

Ernesta  

 Neabejokite savo jėgomis. 
Einant mažais žingsniukais sa-
vo keliuku ir įdedant daug pas-
tangų įmanoma ir įstoti, ir pa-
baigti studijas, ir dirbti pagal 
profesiją. Tik reikia neišsigąsti 
ir tikėti. Man matematikos eg-
zaminų baimė pakišo koją ir 
atbaidė nuo psichologijos stu-
dijų, to kartais gailiuosi ir pas-
varstau, kaip viskas būtų buvę 

pasirinkus šią kryptį. Tikėkite 
savo jėgomis, galite tikrai dau-
giau, nei galvojate. 

 

 Tavo palinkėjimas Simono 
Daukanto gimnazijos bend-
ruomenei. 

Kipras  

 Stenkitės pažinti save ir pa-
saulį, nebijokite klausti savęs 
bei kitų, ieškokite tiesos, nesi-
rinkite gyvenime lengviausio 
kelio. Gyvenimas įdomus tik 
tada, kai įdedi darbo jį pažin-
ti.  

Ernesta  

 Linkiu neblėstančio smalsu-
mo, kuris ir turi būti mokinių 
tobulėjimo pagrindas ir prie-
žastis. Pasaulis toks įdomus ir 
mokymasis yra be galo vertin-
ga ir praturtinanti žmogų pa-
tirtis.  

Autorė Katrina Vyšniauskaitė, IIc 

Nuotrauka iš K. Jauniškio asm. archyvo 

Nuotrauka iš E. Jakučionės asm. archyvo 

Nuotrauka iš K. Jauniškio asm. archyvo 
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Miglė Abromaitytė 

ŠVENTINIŲ RENGINIŲ CIKLAS VALSTYBĖS ŠVENTĖMS 
PAMINĖTI  

Sausio 13-toji – tai svarbi ir atmintina diena kiekvienam lietuviui.  

 Kasmet prisimename tuos, 
kurie rizikavo savo gyvybe ar 
ją paaukojo dėl Tėvynės lais-
vės. Tą dieną žuvo 14 žmonių. 
Kaip ir kasmet mūsų gimnazija 
įsijungė į šalies pilietinę inicia-
tyvą ,,Atmintis gyva, nes liudi-
ja“: mokinių ir mokytojų na-
muose buvo uždegtos žvakės, 
simbolizuojančios ne tik gyvy-
bę, šviesą, bet ir atmintį, vie-
nybę. Minint Laisvės gynėjų 
dienos 30-metį sausio 13 ir 14 
dienomis gimnazijos mokiniai 

ir mokytojai susibūrė į rengi-
nį ,,Apginta laisvė“, vykusį 
„Zoom“ platformoje. Jo metu 
buvo rodomas mokinių kūrybi-
nės grupės, kuriai vadovavo 
istorijos mokytojas Mindaugas 
Olbutas, sukurtas filmas, me-
nantis 1991 metų Sausio įvy-
kius ir atskleidžiantis dabarties 
jaunimo santykį su istorija ir 
laisve.  
Jūsų dėmesiui netradicinės pa-
mokos įspūdžiai, atsispindintys 
mokinių refleksijose. „Man la-
bai patiko video montažas, 
džiaugiuosi, kad yra tokių ak-
tyvių ir kūrybingų mokytojų ir 
mokinių“, „Renginys buvo la-
bai jautrus ir gražus, labiausiai 
patiko tai, jog galėjom išgirsti 
mokytojų istorijas ir išgyveni-
mus”, „Jaučiau net šiurpuliu-
kus klausydama mokytojų isto-
rijų. Manau, jog toks pateiki-

mas kur kas įdomesnis nei vien 
rodomi vaizdai, nuotraukos iš 
Sausio 13-osios įvykių. Moky-
tojų pasakojimai, temos integ-
ravimas su šiuolaikiniu pasau-
liu (Urtės epizodai) kur kas la-
biau paliečia, įkvepia ir sudo-
mina“, „Labai buvo įdomu ir 
netikėta, kad bus tokia gera 
istorijos pamoka visai mo-
kyklai. Įsivaizdavau, lyg būčiau 
salėj su visais mokiniais“, 
„Buvo įdomu matyti ne tik pa-
teiktus istorinius faktus ir vaiz-
dus, bet girdėti ir mokytojų 
pasakojimus, sužavėjo savotiš-
kas įvykių priartinimas prie 
bendruomenės. Kartais atrodė, 
jog žiūriu ne mokyklos renginį, 
o profesionalų dokumentinį 
filmą“, „Puikiai sumanyta ir 
gražiai pateikta Sausio 13-osios 
paminėjimo idėja“.  
  

delfi.lt nuotr. 

 Netradicinėje „Zoom“ pa-
mokoje svečiavosi Nepriklau-
somybės akto signatarė Nijolė 
Oželytė. Į susitikimą susirinko 
beveik 250 bendruomenės na-
rių, tarp kurių gimnazijos di-
rektorė Jolanta Knyvienė, pa-
vaduotojos ugdymui bei moky-
tojai. Renginio viešnią kalbino 
Mokinių tarybos prezidentė G. 
Česevičiūtė. 
 Prisimindama 1990 m. Kovo 
11-osios įvykius N. Oželytė da-

linosi mintimis apie vertybių ir 
laisvės sampratą: „Laisvė, kaip 
bebūtų baisu girdėti, savaime 
nėra vertybė. Vertybė yra tai, 
ką laisvė suteikia - galimybę 
rinktis. Laisvė silpnam žmogui 
gali stuburą sulaužyti, jį sunai-
kinti. Kiek daug žmonių, nau-
dodamiesi neribota laisve, pra-
žūva...“ Daugelis žmonių, anot 
signatarės, įsivaizdavo laisvę 
tokią, kokią matė užsienio fil-
muose, ir manė, jog atgavus 

Ūla Diglytė 

lrt.lt nuotr. 

 Kovo 10 d., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, III ir IV klasių mokslei-
viai buvo pakviesti į nuotolinę pilietiškumo pamoką. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

laisvę iš karto atsiras gerovė. 
„Lūkestis kažko, ko tu nepažįs-
ti, nupiešia tau tokį gražų pa-
veikslą, tokį rojų. O kai į jį į-
žengi, pamatai, kad joks čia 
rojus. Būtent dėl to dabar vy-
resni žmonės skundžiasi, kad 
ne už tokią laisvę kovojo“, – 
aiškino ji. N. Oželytės many-
mu, visoje Lietuvos istorijoje 
„niekada nebuvo tokio laiko, 
kai žmonės gyveno taip gerai, 
taip laisvai, taip sočiai, ir tai, 
ką mes pasiekėme per trisde-
šimt vienerius metus, yra fan-
tastiškas pasiekimas“. 
 Paklausta, ką mananti apie 
asmens meilę tėvynei ir parei-
gą, N. Oželytė prisiminė savo 
kelionę automobiliu į Vokieti-
ją, kur vyko į universitetą skai-
tyti šia tema paskaitos. Ji sa-
kė, kad iš anksto žinojusi, ką 
norės pasakyti studentams, 
tačiau kelionės metu viską 

permąsčiusi iš naujo: „Tėvynės 
sąvoka laikui bėgant kinta“. 
Susitikimo atsakymas daly-
viams buvo kiek netikėtas: 
„Galvokite apie tai, kas yra 
Jūsų tėvynė, nes Jūsų tėvynė 
yra Žemė, o jeigu Žemė, vadi-
nasi, ir Lietuva“. Signatarė 
pabrėžė, kad Žemė tai žmonių 
planeta, o galimybės keliauti 
bei naudotis internetu ją pa-
darė tokią mažą, kad nebėra 
prasmės laikytis įsikibus vienos 
valstybės: „Tai, kad lietuviai 
yra pasklidę po visą pasaulį, 
yra gerai, nes greičiau supran-
tame, kuo ir kaip gyvena visas 
pasaulis, patys tampame civili-
zuotesni“. 
 N. Oželytė išsakė viltį, kad 
mes, jaunimas, turėtume sta-
tyti pasaulį be sienų: „Esame 
laimingi tiek, kiek mokame 
bendradarbiauti, kurti kartu, 
gerbti tą, kuris sugeba nors 

kiek daugiau, ir iš jo mokytis. 
Kuo daugiau gėrio yra daroma 
aplinkui, tuo labiau mes jau-
čiamės reikalingi, ir tik reika-
lingas žmogus yra laimingas.“ 
Pamokos pabaigoje  N. Oželytė 
palinkėjo būti laisviems, pasi-
tikėti savimi ir daryti gyvenime 
tai, kuo domimės, kas miela 
širdžiai. 

Gabrielės  Tylaitės (IIc) piešinys  

2021 m. sausis - kovas 

Elena Titova 

 Kovo 25 d. III-IV klasių moki-
niai susitikimo metu su VU 
doc. dr. M. Jastramskiu galėjo 
daugiau sužinoti apie politinį 
valstybės valdymą, Parlamento 
veiklą ir Prezidento pareigas. 
M. Jastramskis teigia, kad 
„prezidento institucija tuo ir 
yra įdomi, kad skirtingose šaly-
se prezidentai gali atlikti labai 
skirtingus vaidmenis“, pateikė 

užsienio valstybių, tokių kaip: 
Vokietijos, JAV, Suomijos, pa-
vyzdžių, kai prezidentas gali 
atlikti tik simbolinį, reprezen-
tacinį vaidmenį arba tapti de-
mokratijos gynėju ir viešosios 
politikos formuotoju.  
 Remdamasis sociologiniais 
duomenimis, moksliniais tyri-
mais dėstytojas išskyrė ketu-
rias esmines Lietuvos prezi-
dento galias: tiesioginius rinki-
mus, reikšmingus įgaliojimus, 
skiriant aukštus valstybės pa-
reigūnus, parlamento priimtų 
įsakymų veto bei reikšmingą 
vaidmenį užsienio politikoje. 
Pasak politologo, neformaliai 
prezidentas – tai tautos nuo-
monės formuotojas. Preziden-
to ginklas yra jo populiarumas. 
Statistika teigia, kad Lietuvoje 
valstybės valdovas yra populia-

resnis už kitas valstybines ins-
titucijas, todėl žmonės labiau 
domisi jo vykdoma veikla. 
 Paskaitos pabaigoje svečias 
sulaukė įdomių klausimų, pa-
vyzdžiui, kodėl rinkimuose Lie-
tuvoje dalyvauja mažiau nei 
kas antras žmogus? Dėstytojas 
tai susiejo su Lietuvos praeiti-
mi, teigdamas, kad balsavimas 
tai įprotis, kurio mūsų valsty-
bės gyventojai neturi, nes bu-
vo pripratę prie totalitarinio 
sovietų valdymo režimo, kur 
joks balsavimas neturėjo reikš-
mės. Buvo aptarta ir emigraci-
jos problema – lietuviai išeiviai 
taip pat įtraukiami į rinkėjų 
sąrašą, tačiau jų balsavimo ak-
tyvumas yra itin mažas. Susiti-
kimo metu M. Jastramskis at-
sakė į mokinių klausimus, su 
jais diskutavo. 

Pilietiškumo pamoka su Vilniaus universiteto doc. dr. Mažvydu Jastramskiu. 

tspmi.vu.lt nuotr. 
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ABITURIENTŲ MINTYS  „KĄ ŠIANDIEN REIŠKIA BŪTI  

LIETUVIU?“ 

J. Nalivaikaitės nuotr. 

 
                             Tai gražiai skambėjo žodžiai: 
                             laukas, pieva, kelias, upė. 
                              Tai gražiai iš jų išaugo 
                             vienas žodis: Lietuva. 

(J. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“) 

  Vėjo glostoma bokšto viršūnėje didžiai šypsojosi trispalvė. Tai gražiai... 

 Juta Nalivaikaitė, IVa1 

 Skaisčios rytmečio saulės spinduliai žaismingai šoko ant pilies bokš-
to sienų. Prisėdusi ant akmeninių įtvirtinimų žvelgiau į upės vingiu it 
melsvu kaspinu pasipuošusį peizažą. Tai gražiai... Žavėjausi idilišku 
vaizdiniu, kol mano dėmesį patraukė krantine einantis žmogus: jau-
čiau – jis ypatingas; ėmiau jį stebėti. Išdidi vyriškio eisena ir laikysena 
priminė kunigaikštį – gal netgi karalių. Mintyse išniro Justino Marcinke-
vičiaus dramoje „Mindaugas“ sukurtas vienintelio Lietuvos karaliaus 
portretas: besąlygiškai Tėvynę mylintis ir jos valstybingumą visomis 
išgalėmis ginantis valdovas. Jis buvo tikras pilietiškumo pavyzdys lai-
kais, kai tokia sąvoka mūsų krašte dar apskritai neegzistavo. O kaipgi 
būtų šiais laikais? Vieni emigravę, daliai „tiesiog nesvarbu“... Bet ar 
tikrai? 1991-ųjų sausio 13-ąją akistatoje su tankų virtine lietuviai vie-
ningai kovojo ir  aukojosi gindami gimtinės laisvę. Apgynė. Argi dabar 
nesielgtume taip pat? Suvokimas, jog gãli prarasti Tėvynę, kaipmat 
pažadintų širdies gilumoje glūdintį meilės Lietuvai jausmą ir lietuvis 
kaip Marcinkevičiaus Mindaugas, net ir mirdamas bandytų iš skeveldrų 
sudėlioti sudužusį Lietuvos žemėlapį... Vis dėlto tikriausiai kiekviena-
me iš mūsų yra dalelė karaliaus Mindaugo, kuris Lietuvai pašventė savo 
gyvenimą. 

Gabrielė Rimšaitė, IVa1  

 Į klausimą ,,Ką reiškia būti piliečiu?“ lietuviai, gyvenantys 
svetur, ko gero, atsakytų taip: „Jūs, gyvendami Lietuvoje, 
matyt, gerai nesuvokiate, kokia laimė ir privilegija yra gy-
venti savo šalyje, kurioje kiekvieną akimirką jautiesi šeimi-
ninku, ne svečiu. Kaip ir tam, kad suprastum, kaip iš tiesų 
yra šilta ir jauku namuose, turbūt reikia bent trumpam iš-
bėgti į žvarbų ir lietingą lauką. Taip ir mes, užsienyje gyve-
nantys lietuviai, kaip niekad stipriai jaučiame, kokia brangi 
yra mūsų Tėvynė Lietuva. Būti lietuviu svarbi mūsų tapaty-
bės dalis. Mes esame skirtingų profesijų, pažiūrų, amžiaus, 
išsilavinimo ir turtinės padėties, tačiau buvimas lietuviais 
mus suvienija. Lietuvos Nepriklausomybės diena yra didelė 
šventė pirmiausia širdyje. Tai diena, kai mes dar labiau pa-
juntame bendrystę su savo tautiečiais.“  

J. Nalivaikaitės nuotr.  

D. Pakarklio nuotr. 
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Ąžuolo Vilkončiaus nuotr. 

AKCENTAS 

Aušra Stepanauskaitė, IVa1 

 Daugelis Lietuvoje gyvenančių žmonių paklausti, kas esą, drąsiai teigtų: „Aš lietuvis“. Jie 
būtų teisūs. Dažniausiai lietuvį apibūdinančios frazės skambėtų taip: tai žmogus, gyvenantis 
Lietuvos teritorijoje, ant kurio mašinos numerio užrašytos dvi raidės „LT“. Lietuvis tai žmogus, 
liepos 6-ąją giedantis Lietuvos himną, o Sausio 13-ąją uždegantis žvakutę žuvusiems atminti. 
Vasario 16-ąją iškeliantis Lietuvos trispalvę – tai lietuvis... Aš manau, kad lietuvybės sąvoka 
aprėpia kur kas daugiau. Lietuvis tai žmogus, kuris gali būti bet kurioje pasaulio valstybėje, 
bet širdyje jis yra Lietuvoje. Tai žmogus, kuris rūpinasi gyvenamąja aplinka, tad stengiasi ma-

Areta Radžiūnaitė, IVa2 

 Kad suprastum, ką šiandien reiškia būti lietuviu, reikėtų at-
sigręžti į praeitį. Mano manymu, mūsų tautos istorija, ilgalaikės 
kovos už išlikimą, laisvę, pergalės ir nusivylimai suformavo ir 
toliau formuoja mūsų identitetą. Šiandien, kai tiek daug lietu-
vių išvyksta gyventi svetur, praeities istorija yra ta ašis, kuri su-
teikia didžiavimąsi tautine kilme, skatina puoselėti lietuvišku-
mą. Daugelis jų jaučia tapatybės šaknis, puoselėja gimtąją 
kalbą perduodami ją savo vaikams, didžiuojasi kilme ir pasiekę 
profesinių aukštumų nepamiršta pabrėžti, kad yra lietuviai ir 
kad kantrybė, darbštumas, atkaklumas tai jų savastis. Mano 
nuomone, būti lietuviu – tai jausti pagarbą senoliams, papro-
čiams ir tradicijoms, istorijai. Aš didžiuojuosi, kad esu taikios, 
tolerantiškos ir darbščios tautos dalimi. 

Deina Venckūnaitė, IVa 

 Susidūrus su opia emigracijos problema tenka susimąstyti, ką iš 
tiesų reiškia būti lietuviu. Ar dėl to turiu gyventi toje šalyje, kad 
vadinčiausi tos tautos žmogumi? Istorija kalba ne tik tai.  Nobelio 
literatūros premijos laureatas Česlovas Milošas gimęs bei užaugęs 
Lietuvoje kalbėjo bei rašė lenkiškai, save laikė lietuvių ir lenkų 
poetu. Po Antrojo pasaulinio karo jis persikėlė gyventi į JAV, kur 
emigravęs gyveno ilgiau nei pusę amžiaus. Savo tėvynę  Lietuvą 
kūryboje įamžinęs, lankydamasis Lietuvoje jis mintinai deklamavo 
Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ eilutes... Tai liudija, kad 
žmogus gali atstovauti ne vienai tautai, o meilę mylimai šaliai ne-
šiotis širdy visą gyvenimą, jog grįžęs kad ir po penkiasdešimt 
metų galėtų ištarti: ,,Aš esu laimingas“. 

2021 m. sausis - kovas 

Asosiatyvi causingfreedom.com nuotr.  

Emilijos Jarutytės (IId) piešinys 

žiau teršti orą važinėdamas mašina, kurios nume-
riai prasideda „LT“, saugo ir tausoja lietuviškus 
miškus ir upes. Lietuvis tai žmogus, liepos 6-ąją 
himną giedantis širdimi, nebūtinai balsu, o Sausio 
13-ąją žvelgdamas į dangų prisimena ir kitam pri-
mena, kas buvo tie keturiolika, paaukojusių savo 
gyvybes tam, kad man ir tau būtų gera gyventi... 
Lietuvis tai žmogus, Vasario 16-ąją besišypsantis 
visam pasauliui... Tik pats žmogus žino, kiek lietu-
vio jame tesama.   
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SAUSIO 13-OJI PRISIMINIMUOSE 

NUOMONĖS 

 Lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja Laimutė Gai-
dienė  

 Tą naktį buvau ir prie Tele-
vizijos bokšto, ir prie Parla-
mento (tada Aukščiausioji Ta-
ryba). Prie bokšto šokome, 
dainavome. Paskui kažkas pra-
nešė, kad labai reikia žmonių 
prie Aukščiausiosios Tarybos. 
Brolis pasiliko prie bokšto, o 
mes su vyru grįžome namo, pa-
guldėme dukrą miego (jai tada 
buvo septyneri), pasakėme, 
kad neitų arti prie langų, ir 
išvykome prie Parlamento. Po 
vidurnakčio tuneliu pražlegsė-
jo tankų kolona, pasigirdo šū-
viai prie Televizijos bokšto. 
Tiek Krašto apsaugos ministras 
A. Butkevičius, tiek profesorius 
V. Landsbergis prašė palikti 
aikštę, ypač moteris su vaikais. 
Tada pajutau paniką. Vyras 
liko prie Parlamento, aš ieško-
jau kelio namo...Juk mažas 
vaikas vienas užrakintas na-

muose. Vyras grižo kitą dieną, 
brolis atsiliepė po savaitės. 
Pasirodo, buvo sužeistas. Kitą 
dieną, kai jau žinojome, kad 
šaudo tikromis kulkomis, kad 
įvesta komendanto valanda, 
sąmoningai vėl ėjome budėti 
prie Parlamento prieš tai pali-
kę draugei medikei savo dukrą 
ir parašę testamentą, kas ją 
turėtų auginti, jei mes abu žū-
tume. 

 

 Biologijos mokytoja Nijolė 
Jankauskienė  

 Buvo prasidėję neramumai 
jau šiek tiek anksčiau nei Sau-
sio 13-ąją. Šiaurės miestelyje 
dislokavo labai daug karinės 
technikos, buvo matyti įva-
žiuojantys dengti sunkvežimiai 
ir tankai. Ir prie didelės plyti-
nės sienos iš lauko pusės Ap-
kasų gatve vaikščiojo kareiviai. 
Ypač buvo neramu dėl vaikų. 
Vyras nakties metu išeidavo į 
balkoną,  kai tankai važiuoda-

vo, skaičiuodavom ir skambin-
davom nurodytu telefonu ir 
pranešinėjom, ką matome, ir 
laukėm žinių, kas toliau.  

 

 Biologijos mokytoja  Sona-
ta Urbšienė  

 Tas laikas buvo neramus. 
Net ir būdama vaiku suvokiau, 
kad tuo metu, kas vyksta, yra 
labai svarbus dalykas. Dainos, 
kurios skambėdavo per televi-
ziją, per radiją, pakylėdavo, 
suteikdavo bendrystės jausmą. 
Man, kaip vaikui, buvo baisu, 
jaučiau nerimą: ,,Kas bus, jei 
tai pasibaigs ne taip, kaip visi 
tikisi?“  

 Teatro mokytoja Rasa 
Ercmonienė – Varnė  

 Mačiau, kaip išvažiavo tan-
kai, kadangi gyvenau Apkasų 
gatvėje, prie pat Šiaurės mies-
telio vartų. Tuo metu per radi-
ją, kol jis nebuvo užgrobtas, 
diktoriai prašė, kad jei kas 
nors iš gyventojų matys kari-
nės technikos judėjimą, pra-

kadras iš lietuvoskronikos.lt 

 Sausio 13-toji – tai skaudi ir atmintina diena lietuvių tautai. Kasmet prisimename 
tuos žmones, kurie rizikavo savo gyvybe ar ją paaukojo dėl Tėvynės laisvės.  

Miglė Abromaitytė 

delfi.lt nuotr. 

2021 m.  sausis - kovas 
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NUOMONĖS 

neštų. Aš skaičiavau tuos tan-
kus iš balkono, iš karto skambi-
nau. Niekuomet nepamiršiu 
tankų keliamo garso, jis primi-
nė kobros šnypštimą. Ir dabar 
kūną krečia šiurpas, kadangi 
tai buvo realu. Karas atrodė 
tik istorija vadovėliuose... Bet 
mes išlikom dainuojančia, tai-
kiai pasipriešinančia jėga, kuri 
išsaugojo laisvę.  

 

 Fizikos mokytojas Riman-
tas Kynas  

 Jaunimas, daug žmonių, lau-
žai, visi draugiški, palaikan-
tys  vienas kitą. Įsiminė vienas 
atvejis – stovi tankas, prie jo 
kareiviai, pagyvenusios mote-
riškės lietuviškai, rusiškai pra-
šo – važiuokit namo. Jie be jo-
kių emocijų. Kai užkūrė tanką, 
kilo toks garsas, iš karto visi 
žmonės pasitraukė į šoną, bet 
niekas nebėgo. Matyt, jie no-
rėjo pagąsdinti. Taip ir kursa-
vom... Seimas – Televizijos 
bokštas. Pirmas kraujas buvo 
labai netikėtas. Bet mūsų žmo-
nės buvo pasirengę viskam.  

 

 Matematikos mokytoja 
Stasė Galiauskaitė 

 Sausio 13 dienos įvykius ste-
bėjau per televiziją ir klau-
siausi pranešimų per radiją. 
Šių tragiškų įvykių aukas pa-
gerbiau aplankiusi jas Sporto 
rūmuose, kur žuvusieji buvo 
pašarvoti. Kartu su kaimynais 

ir šeimos nariais iš Naujininkų 
pėsčiomis patraukėme link 
centro, nešini gėlėmis priėjo-
me Žaliąjį tiltą, nuo kurio buvo 
matyti besibūriuojančių žmo-
nių grupės. Net ir nežinodamas 
tikslios vietos, kur atsisveiki-
nama su laisvės gynėjų auko-
mis, galėjai be vargo surasti 
pagal plūstančių žmonių mi-
nias. Buvo be galo graudu, gai-
la per anksti nutrūkusių gyve-
nimų, sužeistų jų artimųjų šir-
džių, išdraskytų likimų ir naš-
laičiais paliktų vaikų. 

 

 Istorijos mokytojas Dei-
mantas Karvelis  

 Mes ėjom per tiltą į Aukš-
čiausios Tarybos pastatą. Visą 
tą naktį praleidom tenai. Nak-
tis buvo labai šalta, žmonių 
tūkstančiai. Ir romantika buvo 
ir labai šalta. Visi kūreno lau-
žus. Tokio lietuvių tautos susi-
telkimo aš nemačiau nei LDK, 
nei tarpukario istorijoje. Kitą 
dieną buvo daug nerimo – kas 
bus toliau? Mūsų valdžia blaš-
kėsi, televizija neveikė, infor-
macijos nebuvo. Tos sumaiš-
ties netrūko. Laisvės iškovoji-
mas tolygu stebuklui, atėju-
siam iš dangaus.  

 

 Geografijos mokytoja Ge-
novaitė Kynė  

 Buvau IV kurso studentė. 
Sausio mėnuo studentams eg-
zaminų metas. Tai buvo tautiš-
kumo, pilietiškumo, bendrys-
tės egzaminas. Pirmieji sužalo-
ti žmonės buvo prie Spaudos 
rūmų, netikėjome, kad begink-
liai žmonės gali būti daužomi 
automatų buožėmis. Buvo aiš-
ku, kad bus puolami strategi-
niai objektai, prie TV bokšto 
budėjome ir naktį prieš įvy-
kius, kažkas pasiūlė, kad reikia 

muzikos. 13-osios nakties išva-
karėse iki beveik vidurnakčio 
grojo kaimo kapela, buvo šal-
ta, šokome liaudiškus šokius, 
žaidėme žaidimus. Išgirdome 
tankų riaumojimą, juos bandė 
sustabdyti beginkliai, vėliavo-
mis nešini žmonės. Su bendra-
moksliais susikibome rankomis, 
sudarėme kelias gyvas grandi-
nes. Kareiviai išsirikiavo ir iš-
kėlę automatus prasiskynė ke-
lią link bokšto... Man tuomet 
atrodė, kad viskas truko kelias 
minutes, kareiviai daužė stik-
lus ir kilo laiptais... Aplink bu-
vo girdėti šauksmai, susimaišę 
su aimanomis, verksmais, visų 
kartu skanduojamu žodžiu 
„Lietuva!“  

 

 Vokiečių kalbos mokytoja 
Birutė Pavydienė  

 Sausio 12-osios vakarą gir-
dėjome pranešimus apie tankų 
judėjimą, bet nemanėme, kad 
prasidės žiaurumai. Atsirado 
nerimas, baimė, bet nuo Parla-
mento nesitraukėme. Tankų 
gaudimas, autobusų žiedas ir 
barikados, minia žmonių, šū-
viai prie TV bokšto.. Tą vakarą 
tapom dar stipresni, susitel-
kėm, dainavom dainas. Su duk-
ra grįžau namo. Iš balkono bu-
vo matyti TV bokštas, prožek-
torių šviesos, girdėti šūviai. 
Radijas pranešdavo apie aukas. 
Įsiminė tėvo žodžiai: „Negi grįš 
tamsa?“ Išaušo šaltas, šlapias 
rytas, atnešęs liūdesį ir skaus-
mą, apšlakstytas ašaromis.  

atviraklaipeda.lt nuotr. 
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NUOMONĖS 

 I. Lunecko (IId) mama Lina 
Dzedulionytė 

 Sausio 12-osios popietė. Pa-
moka. Nerimo kupinas, bet ra-
miai skambantis auklėtojos 
balsas: „Vaikai, dabar suside-
date knygas ir einate namo. Ir 
tik namo!“ Aštuntokų akyse 
sąmyšis: kažkas vyksta, ko ne-
įstengia įminti dar labi trapi 
paaugliška nuovoka. Išgirsta-
me: „Tankai, tankai važiuoja 
prie Spaudos rūmų!“ Nė sekun-
dės dvejonės. Prie Spaudos 
rūmų renkasi žmonės. Vidury 
kelio stoja mašinos, stotelėse 
nejuda troleibusai – žmonės 
būriais skuba ginti savo tėvy-
nę. Stovime kartu su suaugu-
siais, aiškiai nesuvokdami šių 
įvykių istorinių pasekmių.  Sto-
vime prieš atsuktus tanko pa-
būklus. Kareiviai bando mus 
išvaikyti, įbauginti, sukelti pa-
niką. Jokios baimės, tik dide-
lis, beribis pyktis: šalin rankas 
nuo mūsų laisvės!  Atmintyje 
iškyla ironiškas kareivio su 
kaukazietiškais bruožais šyps-
nis. Po akimirkos – šūvis, klyks-
mai.  Pamatome, kaip jaunuo-
lis susigriebia už ausies. Pro jo 
pirštus teka kraujas. Tikras 
kraujas. Tą akimirką kiekvie-
nas iš mūsų alsavome ir buvo-
me gyvi tik viena mintimi – 
mes esame ir būsime laisvi ir 
jokie tankai nenužudys laisvos 
tautos valios. Tą supratome ir 
mes, keturiolikmečiai.  

 A. Jankevičiūtės (IId) ma-
ma Jolita Jankevičienė 

 Sausio 13 – osios dienos įvy-
kiai giliai įsirėžė mano atmin-
tyje. Prisiminimuose iškyla 
prie Televizijos bokšto degan-
tys laužai, virtinės dabartiniu 
Laisvės prospektu važiuojančių 
tankų, prie Televizijos bokšto 
budintys kareiviai, komendan-
to valanda, ant aplinkinių na-
mų budintys kareiviai snaipe-
riai, aplinkui tvyrantis neri-
mas... Tuo metu mano arti-
mieji ir aš stebėjome įvykius 
namuose. Įvykiais, kurie vyko 
prie Televizijos bokšto, su ma-
nimi dalinosi mano draugai, kai 
buvo nutrūkęs radijo ir televi-
zijos ryšys Lietuvoje. Tėtis bu-
dėjo prie Televizijos bokšto, 
todėl mes labai nerimavome 
dėl jo saugumo. Lemtingąją 
Sausio 13 – osios naktį žmonės 
būriavosi šalia esančių namų 
kiemuose, vieni kitiems dalijo 
maistą, vandenį, tvarsčius. Dar 
niekada neteko matyti tokio 
žmonių susitelkimo ir vieny-
bės.  

 

 D. Gaigalo (IIb) močiutė 
Lina Ribinskienė 

 Tą lemtingąjį vakarą visa 
šeima sėdėjome namuose: aš, 
mano vyras ir dvi dukros, klau-
sėmės radijo ir žiūrėjome tele-

viziją, jautėme nerimą ir įtam-
pą. Vyras buvo nusprendęs eiti 
prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų. Prieš išleisdama jį aš 
nusprendžiau padaryti šiltos 
arbatos termosą, klausydamasi 
radijo, raginančio rinktis žmo-
nes prie svarbių objektų, už-
kaičiau vandenį. Atrodė, kad 
arbatos virimas užtruko visą 
amžinybę. Apsisprendžiau grei-
tai ir kartu su vyru išėjau link 
Aukščiausiosios Tarybos. Išėju-
si iš namų jaučiau didelę bai-
mę ne tik todėl, kad nežino-
jau, kas gali nutikti mums, bet 
ir dėl to, kad palikau namuose 
vienas 11-os ir 14-os metų duk-
ras. Būdama su kitais nurimau, 
jutau neapsakomą vienybę, 
atrodė, lyg šalia esantys žmo-
nės yra mano draugai ar gimi-
nės. Nors buvo šalta, bet sklin-
danti dvasinė žmonių šiluma 
mus visus šildė. Sužinojome 
apie pirmąsias aukas ir mane 
vėl apėmė baimė, ėmiau gal-
voti apie dukrų likimą. Tai bu-
vo labiausiai įtempta naktis 
per visą mano gyvenimą. 

 

 G. Šalaviejūtės (IId) tėtis 
Tomas  Šalaviejus 

 

 Buvau pirmo kurso studen-
tas. Mano šeima labai patrio-
tiška, dalyvaudavo visokiuose 
mitinguose, susibūrimuose. Tą 
dieną mačiau, kaip neginkluo-
ti, taikūs žmonės nepabūgo 
sovietų pajėgų ir gynė Lietuvos 
laisvę. Kai su draugais atėjau 
prie Televizijos bokšto, pasta-
to dalis buvo apsupta žmonių. 
Pasiklydau minioje ir jų nebe-
radęs stojau į žmonių, susiki-
busių rankomis, grandinę. Ga-
na greitai iš Šiaurės miestelio 
pusės atvažiavo karinis sunkve-
žimis, iš kurio išlipo daugybė 
ginkluotų karių. Man iš kairės 
stovėjusiam vyrui kareivis smo-

etaplius.lt nuotr. 

vdu.lt nuotr. 
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gė su buože, kilo sumaištis, 
per kelias minutes iširo žmonių 
grandinė. Žmonės buvo stum-
domi desantininkų, tankais 
bandoma juos priversti atsit-
raukti nuo bokšto. Visą likusią 
šaltą naktį kartu su šeima pra-
leidau budėdamas prie Seimo. 
Mano mama tuo metu namuo-
se, esančiuose netoli Televizi-
jos bokšto, rūpinosi sužeistai-
siais, už ką jai buvo įteiktas 
Televizijos bokšto gynėjos ap-
dovanojimas. Ryte kartu su 
tūkstančiais žmonių statėme 
barikadas ir laukėme, kas bus 
toliau.  

 
 A. Beinoriūtės (IId) mama 
Eglė Beinorienė 

 

 Buvau pirmo kurso 18 metų 
studentė. Tą naktį su drauge 
budėjau prie Seimo, kai išgir-
dome žmones kalbant, kad 
trūksta žmonių prie Televizijos 
ir Radijo komiteto. Ten mes 
matėme per skverą atvažiuo-
jančius, akinančius prožek-
torius nukreiptus į žmones tan-
kus, sovietų kareivius bukais 
žvilgsniais einančius į žmones 
ir šaudančius iš pradžių virš 
galvų. Negalėjome patikėti, 
kad šaudo tikromis kulkomis, 
bet vienas vyras šalia tarė: 
„Žiūrėkit, kulkos į sniegą smin-
ga, jie tikromis kulkomis šau-
do.“ Kilo panika, visi klykė, 

kareiviai šautuvais mušė žmo-
nes, skindamiesi kelią link įėji-
mo. Grįžau namo tik paryčiais. 
Po šių įvykių dar dvi savaites 
nubusdavau naktį nuo košma-
rų. 
 

 A. Beinoriūtės (IId) tėtis 
Audrius Beinorius 

 Tuo metu man buvo 26 me-
tai. Į kambarį įpuolusi mama, 
kuri sekė televizijos naujienas, 
pasakė, kad televizija užimta 
ir Landsbergis kviečia žmones 
skubiau atvykti prie kitų sau-
gotinų objektų. Su draugu grei-
tai išskubėjome prie Seimo. 
Sustabdėme pro šalį link Seimo 
važiavusį autobusiuką, kuris 
sustodavo paimdamas pakele 
ėjusius žmones. Tada mane 
nustebino tai, kad autobusiuko 
vairuotojas, rusas, smerkė ne-
kaltus žmones žudančius karei-
vius, taip palaikydamas lietu-
vių kovą už Nepriklausomybę. 
Mus, buvusius prie Seimo, pa-
siekė žinios apie žuvusius prie 
Televizijos bokšto ir apie ky-
lančią grėsmę, kad kitas taiki-
nys gali būti Seimas. Ten pra-
buvome iki ryto, besišildydami 
prie laužų ir girdėdami prava-
žiuojančių tankų šūvius. 

 V. Jaškutės (IId) tėtis Ed-
mundas Jaškus 

 Tada mokiausi Kaune III kur-
se. Paskambinau mamai ir pa-
sakiau, kad nelauktų grįžtant, 
nes išvažiuoju į Vilnių. Atvažia-
vome prie Seimo. Žmonės 
traukė dainas, dalino maistą, 
arbatą. Buvo pastatyta bari-
kadų. Atėjus vakarui prie Sei-
mo prasidėjo žiaurūs įvykiai. 
Dalis žmonių nuvažiavo prie TV 
bokšto, kur jau buvo tanketės 
ir tankai. Išgirdome pirmuosius 
šūvius. Žmonės nesitraukė. Aš 
prie pat tankečių nėjau, tačiau 

mačiau, kaip vienam vyrui tan-
ketė nutraukė koją. Atrodė, 
kad desantininkai žiūri pro 
mus, jiems mes nesvarbūs. Ka-
dangi buvo naktis, nesupra-
tom, iš kur šaudoma. Išgyvenę 
Sausio 13- osios naktį, nuvažia-
vome prie TV bokšto. Visur bu-
vo pilna kraujo. Vilniuje buvo-
me dar kelias dienas po Sausio 
13-os  įvykių, miegodami lau-
ke, atsisėdę, tik su kapišonu 
ant galvos, nežinodami, kas 
bus kitai dienai išaušus.  

 
 U. Šepetytės( IId) tėtis Li-
nas Šepetys 

 Mano patirtis, kaip ir dauge-
lio to meto jaunuolių, smalsus 
to meto žinių ir įvykių stebėji-
mas per TV, arba gyvai prie 
Seimo rūmų. Sausio 12-osios 
vakare supratau, kad įvykiai 
krypsta negera linkme. Mus 
pasiekdavo informacija apie 
okupacinės kariuomenės išpuo-
lius, technikos judėjimą, tapo 
aišku, kad kažkas nutiks... Ma-
no Tėvas, Aukščiausiosios Tary-
bos deputatas, Nepriklausomy-
bės Akto Signataras, tą vakarą 
pavargęs trumpam grįžo namo 
iš Seimo rūmų. Tvyrojo įtam-
pa, ir mes, namiškiai, jautė-
me, kad tai ne prieš gera... 
Suskambo telefonas, ir Tėvas 
mums pasakė, kad deputatai 
kviečiami grįžti į Seimo rūmus, 
nes pasiekė žinios, kad tankai 
pajudėjo. Atsisveikinome. Ne-
daugžodžiavome. Supratome, 
kad galime nesulaukti Tėvo 
grįžtančio. Didžiuojuosi, kad tą 
naktį mano Tėvas, Lionginas 
Šepetys, Ugnės senelis, buvo 
ten, kur gimė istorija, kur 
žmonės apgynė Laisvę. Sausio 
13-osios rytas išaušo kitoks, 
tylus, paženklintas netekčių, 
suvokiant, kad Laisvės niekas 
neduoda, kad ją reikia išsiko-
voti ir apginti. 

A. Stepanauskaitės nuotr. 
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 Kasmet gimnazijos aktų salėje vykstantis alumniečių renginys šiais metais įgijo kitokią for-
mą ir buvo perkeltas į interaktyvią erdvę.  

UGDYMO KARJERAI RENGINYS – SUSITIKIMAS SU  
ALUMNI NARIAIS  

Aušra Stepanauskaitė 

  
 Kovo 17 d. naudojant vaizdo 
programėlę ,,Zoom“ įvyko ket-
virtokų susitikimas apie studi-
jas ir karjerą su Alumni na-
riais: pilotu Linu Steponavičiu-
mi, VU Medicinos fakulteto VI 
kurso studentu Kipru Jauniš-
kiu, architektu Martynu Brimu, 
LR ambasados Kazachstano 
Respublikos atašė Edgaru Je-
lanskiu, aktore Kristina Šven-
čionyte, „Jaunimo linijos“ sa-
vanore Aiste Natkevičiūte, Vil-
niaus dizaino kolegijos studen-
te Rusne Dvožeckyte. Susitiki-
mą moderavo alumni, ekono-
mikos mokytoja K.Zubytė. 
 Buvę gimnazistai pasakojo 
apie savo karjeros kelią bei 
dalinosi naudingais patarimais. 
E. Jelanskis, dirbantis diplo-
matinį darbą, linkėjimus dau-
kantiečiams siuntė iš tolimųjų 
Kazachstano stepių. Kalbėda-
mas apie asmeninę patirtį jis 
teigė, kad kartais jaučiasi ,,nei 
pririštas, nei paleistas“, nes 
gyvenamąją aplinką reikėtų 
keisti kas trejus metus, tačiau 
diplomatinis darbas jam yra 
puiki galimybė pažinti pasaulį, 
skirtingas kultūras ir praplėsti 
akiratį. A. Natkevičiūtė, pasi-
rinkusi socialinio darbo studi-

jas, prisiminė, kad baigiant 
mokyklą socialinis darbas ne-
buvo populiari ir vertinama 
darbo kryptis Lietuvoje. Vis 
dėlto ji išdrįso nepasiduoti vi-
suomenės stereotipams ir dėl 
to dabar džiaugiasi pasirinkusi 
teisingai, nes dirba širdžiai 
mielą darbą: „Dabar savo dar-
bą apibūdinčiau kaip gydančią 
žmonių bendrystę“.  
 M. Brimas, įgijęs architekto 
specialybę, irgi pasidalino sava 
patirtimi, kaip išsirinko toli-
mesnę gyvenimo kryptį. Marty-
nas teigė, kad renkantis spe-
cialybę reikia pažiūrėti į save 
iš šalies. Tik save gerai pažįs-
tantis žmogus geba savo gebė-
jimus ir talentus susieti su ta 
darbo sfera, kuri leistų kurti 
naudą tiek sau, tiek būti nau-
dingam valstybei. Anot K. Jau-
niškos, studijuojančio VU Me-
dicinos fakultete VI kurse, gal-
vojant apie ateitį gali kilti ne-
pagrįstų įvairiausių norų dėl 
būsimos profesijos: „Devintoje 
klasėje svajojau būti advokatu 
dėl gražaus kostiumo“. Piloto 
profesiją įgijęs L. Steponavi-
čius prisiminė savo apsispren-
dimo dėl tolimesnės ateities 
istoriją, kuri prasidėjo nuo ka-
lėdinės draugo dovanos. Gavęs 
valdomą lėktuvėlį susidomėjo 
nauju žaislu, pradėjęs ieškoti 
daugiau informacijos pajuto, 
kad lėktuvų valdymas jam 
tampa įdomiausia sritimi.  
 K. Švenčionytė pasakojo, 

kad baigdama mokyklą suvokė 
norinti savo ateitį sieti su ak-
toryste. Pasak jos, tai tarsi 
„šokti nuogam į dilgėles“, nes 
stereotipiškai aktorystė sieja-
ma su Holivudu ir šlove, iš 
tiesų tai sunkus darbas, kuris 
duoda saldžius vaisius. Kristina 
pabrėžė, kad aktorinis išsilavi-
nimas yra skirtas žmogui, kuris 
nori būti dėmesio centre ir 
veikti emocijomis aplinkinius. 
R. Dvožeckytė prisiminė, kad 
baigdama mokyklą pasielgė 
nestereotipiškai nei dauguma 
bendraamžių, stojančių į uni-
versitetus. Ji pasirinko dizaino 
mokslus kolegijoje. Rusnės 
nuomone, nuo akademijos ko-
legija skiriasi tik pavadinimu, 
nes dėstytojai abiejose institu-
cijose yra profesionalūs,  atlik-
tų darbų ir projektų kokybė 
nesiskiria.  Susitikimo pabaigo-
je pavaduotoja Daiva Savčiu-
kienė padėkojo kiekvienam iš 
alumniečių. 

Augusto Žalalio (IIc) piešinys 

vsdgalumni.lt nuotr.  
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ERASMUS+ KA229 PROJEKTAS „CHERISH:  
BRANGINAME KULTŪROS IR ISTORIJOS PAVELDĄ” 

Anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė  

Projekto trukmė 2020-2022 m. 

 2020 m. mūsų gimnazija įsi-
jungė į tarptautinį projektą 
„CHerisH: branginame kultūros 
ir istorijos paveldą”. Projekto 
tikslas – padėti mokiniams ge-
riau pažinti istorinius įvykius ir 
kultūrinį gyvenimą Lietuvoje ir 
kaimyninėse šalyse po Antrojo 
pasaulinio karo iki XX a. devin-
tojo dešimtmečio, kai projekte 
dalyvaujančios šalys išsikovojo 
nepriklausomybę. Projekto pa-
vadinime užkoduotos svarbiau-
sios projekto temos: H – istori-
ja, C – kultūra, H – paveldas. 
Projekto dalyviai tyrinės nagri-
nėjamu laikotarpiu vyravusius 
režimus, kaip to meto svar-
biausius įvykius bei kasdienį 
gyvenimą vaizdavo spaudos lei-
diniai ir kaip juos prisimena 
mokinių tėvai ir seneliai, do-
mėsis UNESCO objektais savo ir 
projekto partnerių miestuose. 
Projekto veiklos bei rezultatai 
bus publikuojami eTwinning 
erdvėje bei projekto tinklapy-
je internete. Projekto trukmė 
2020-2022 m. 
 Projekto koordinatoriai gim-
nazijoje – direktoriaus pava-
duotoja ugdymui Ramunė Vo-
sylienė ir anglų kalbos mokyto-
ja Nida Budreikienė. Projekto 
įgyvendinimo komanda gimna-
zijoje: istorijos mokytojas Min-
daugas Olbutas, lietuvių kalbos 
mokytoja Danutė Pilypavičiū-
tė, vokiečių kalbos mokytoja 
Danguolė Bartusevičienė, me-
nų ir technologijų mokytoja 
Vaiva Kazlauskaitė, fizikos ir IT 

mokytoja Jolanta Snežko. 
 Projekto koordinatoriai Zak-
ladni skola Brno (Brno, Čeki-
ja). Projekto partneriai: Vil-
niaus Simono Daukanto gimna-
zija (Vilnius, Lietuva), Olpi 
spolka z ograniczona odpowie-
dzialnoscia (Gdansk, Lenkija), 
Osnovna skola Majstora Rado-
vana (Trogir, Kroatija), Profe-
ssional School of Ecology and 
Biotechnology „Prof. Dr. Asen 
Zlatarov" (Sofija, Bulgarija). 
 Dėl pandemijos projekto ei-
gą teko koreguoti, tad į ateitį 
buvo nukeltos dvi kelionės: 
sausio mėnesį turėjęs įvykti 
mokinių ir mokytojų susitiki-
mas Čekijoje ir balandį pla-
nuota mūsų partnerių kelionė į 
Vilnių. Vis dėlto dalis supla-
nuotų veiklų įvyko. Mokytoja 
Nida sukūrė erdvę eTwinning 
platformoje, kur bus talpina-
ma informacija apie projekto 
veiklas, jų rezultatai, vaizdo 
medžiaga, kur bendraus pro-
jekto dalyviai. Mokytojos Vai-
vos vadovaujami antrokai kūrė 
projekto logotipą. Mūsų gimna-
zijai logotipo rinkimo konkurse 
atstovavo Kristupo Korvel (IIb) 
darbas, o laimėtoju tapo lenkų 
mokinių kūrinys. Mokytojas 
Mindaugas su antrokais sukūrė 
pagrindinių nagrinėjamo laiko-
tarpio įvykių skaitmeninę laiko 
juostą bei klausimyną, paruošė 
originalias istorijos užduotis. 
   Projekte dalyvaujantys mo-
kytojai su mokiniais virtualiai 
buvo susitikę ne sykį.  Ruošda-

miesi įvyksiančiam nuotoliniam 
šalių susitikimui, dešimt antro-
kų, vadovaujant mokytojams 
Mindaugui, Danutei, Vaivai ir 
Nidai, paruošė Vilniaus bei 
mūsų gimnazijos video prista-
tymą anglų kalba. Kovo 22 d. 
susitikimo metu kiekvienos ša-
lies atstovai pristatė savo mo-
kyklą ir miestą, kuriame jie 
gyvena, dalijosi nuomonėmis, 
vėliau mokiniai buvo paskirsty-
ti į pokalbių kambarius, kur 
bendravo tarpusavyje. Kad to-
kia veikla mokiniams įdomi ir 
naudinga, liudija jų refleksi-
jos: „Labai patiko šis renginys, 
labai įdomu pasiklausyti prista-
tymų apie kitas šalis. Smagu 
buvo susipažinti su kitų šalių 
mokiniais. Ypač didelį įspūdį 
paliko žaidimas“ (J. Savčiu-
kas), ,,Žmonės labai draugiški, 
su pora dalyvavusių mokinių 
susiskambinau netgi po viso 
renginio. Taip pat buvo įdomu 
išgirsti, kaip kiti mokosi savo 
šalyse bei pamatyti jų pareng-
tas prezentacijas. Labiausiai 
patiko, jog net ir prastas inter-
neto ryšys nesugadino nuotai-
kos ir visi išliko pozityvūs“ (E. 
Švažaitė), ,,Projektas man la-
bai patiko. Puikiai praleistas 
laikas, galėjau šiek tiek pala-
vinti gebėjimus kalbėti anglų 
kalba, supratau, kad reikės 
daugiau praktikos. Norėčiau su 
mokiniais iš kitų šalių susitikti 
gyvai“ (P. Pakarklis). Kitas ša-
lių susitikimas yra planuojamas 
gegužės mėnesį. 
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II KLASIŲ MOKINIŲ SUSITIKIMAS SU „ROBOTIKOS  
AKADEMIJOS“ ĮKŪRĖJAIS  

Marija Vaičiulytė 

 II klasių mokiniams šiuo me-
tu kyla klausimų dėl tolesnio 
mokomųjų dalykų pasirinkimo, 
nes tai pirmieji žingsniai atei-
ties karjeros link. Ne vienam 
atsiranda minčių, kaip atrasti 
savo kelią, tinkamai išsirinkti 
mokymosi kryptį baigus dešimt 
klasių.  
 Kovo 18 dieną II klasių moki-
niams savo patirtimi dalinosi 
jau aštuntus metus gyvuojan-
čios „Robotikos akademijos“ 
įkūrėjai: Lukas Džiugas Eidukas 
ir Kristijonas Vasiliauskas. Sve-
čius kalbino gimnazistas Marty-
nas Jonkus. Svečiai pasakojo, 
kad šiandien „Robotikos aka-
demija“ yra viena didžiausių 
neformaliojo švietimo įstaigų 
Lietuvoje, suburianti beveik 
7000 vaikų, kiekvieną savaitę 
ateinančių mokytis robotikos. 
Už savo iniciatyvą ir veiklą 
Kristijonas ir Džiugas apdova-
nojimų ceremonijoje „Žmonės 
2020“ pelnė Metų verslo žmo-
nių titulą.  
 Anot Džiugo ir Kristijono, 
robotika, kaip ir visos kitos 
veiklos, susideda iš daugybės 
skirtingų elementų. Jų tikslas – 
supažindinti kuo daugiau žmo-
nių su šia sritimi ir padrąsinti 

nepasiduoti išankstinėms nuos-
tatoms apie robotiką kaip su-
dėtingą mokslą. Vaikinai įsiti-
kinę, kad mokėjimas naudotis 
technologijomis yra būtinas 
įgūdis šiuolaikiniame pasauly-
je, atveriantis daug galimybių 
mokytis ir tobulėti. Svečiai pa-
sakojo, kad „Robotikos akade-
mijoje“ stengiamasi išmokyti 
vaikus pamėgti mokymąsi, su-
kurti tokią erdvę, kurioje būtų 
malonu užsiimti mėgstama 
veikla.  
 Kalbėdami apie savo veiklą 
ir patirtį, Džiugas ir Kristijonas 
atviravo, kad susidūrė su ne-
mažai iššūkių norėdami įkurti 
įmonę. Krizės metu kuriam lai-
kui teko net išnuomoti butą ir 
keltis gyventi į ofisą, miegoti 
ant čiužinių bei dirbti 12-14 
valandų per parą. Prieš metus 
užklupusi pasaulinė pandemija 
buvo didžiulis smūgis ir jų 
kompanijai. Visas metų metus 
kauptas įdirbis ir pasiektas 
klientų skaičius, atrodė, nuėjo 
perniek. Juk paskelbus karan-
tiną nebuvo galima lankytis 
mokyklose, kurios ir buvo vie-
nos iš svarbiausių jų veiklos 
vietų. Vaikinai savo karjeros 
kelią lygino su amerikietiškais 
kalneliais ir išgyventus sunku-
mus šiandien vadino įgyta rei-
kalinga patirtimi. Jauni įkūrė-
jai teigė, kad kasdieniai iššū-
kiai, krizės skatina mokytis, 
judėti pirmyn ir daro jų gyve-
nimą gyvybingą. Taip pat pas-
tebėjo, kad pakilimai ir nusi-
leidimai, sėkmės ir nesėkmės 
karjeroje kaip ir gyvenime yra 

neišvengiami. Svečiai patarė 
mokiniams nebijoti sunkumų ir 
išmokti jais mėgautis.  
 Susitikimo pabaigoje Kristi-
jonas ir Džiugas dešimtokams 
siūlė rinktis mokytis tai, kas 
sekasi, galvojant apie savo 
profesijos kelią ateityje, kon-
centruotis į vieną sritį, palin-
kėjo atrasti tokią veiklą, kuria 
užsiimant netrūktų motyvaci-
jos, labiau gilintis į savo porei-
kius: „Niekada dar nebuvo tiek 
galimybių ir tiek įrankių pradė-
ti gyventi ir siekti to, ko nori.“ 
Abu vaikinai antrino vienas ki-
tam sakydami, kad jau dabar 
būtina nešvaistyti laiko nie-
kams, daugiau laiko skirti sa-
vęs tobulinimui nei pramo-
goms, nes investicijos į savęs 
turtinimą laikui bėgant atsi-
pirks. Jų patirtis ir patarimai 
ne vieną mokinį paskatino suk-
lusti ir pamąstyti apie savo 
prioritetus.   

robotikosakademija.lt nuotr. 

facebook,com nuotr. 
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       Mielas skaitytojau, kviečiame susipažinti su keliomis iškiliomis sausio – kovo mėnesiais 
gimusiomis ir Lietuvos istorijos, visuomenės, literatūros bei kultūros srityse nusipelniusiomis 
asmenybėmis!  

Kristijonas Donelaitis  

wikipedia.org nuotr. 

1714 01 01 – 1780 02 18  

Lietuvių grožinės literatūros pradininkas,  poemos „Metai“ 
autorius.  

 Pamokslus Tolminkiemyje sakydavo dviem kalbomis – ryte 
vokiškai, po pietų lietuviškai.  

 Laisvalaikiu mėgo šlifuoti optinius stiklus, darė mikrosko-
pus, termometrus, konstravo laikrodžius, barometrus, 
pats pasigamino kelis pianinus ir fortepijoną.  

Ieva Simonaitytė  

„Kiekvienam daryti gera/ Savo darbu 
ir žodžiu, / Visad elgtis taip, kaip de-
ra, / Ir teisingas būt geidžiu./ Nekerš-
tauti niekada,/ Gyvo padaro gailėti,/ 
Dievą, žmones jo mylėti-/ Mano prie-
dermė šventa“. (K. Donelaičio morali-
niai priesakai sau)  

„[Donelaitis] paliko poemą... ir už ją 
sau nusipelnė nevystantį garbės vainiką; 
dėl tos poemos jo vardas bus amžiais 
minimas, iki lietuvių tauta bus gy-
va.“ (Maironis)  

1897 01 23 – 1978 08 27  

XX a. autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja, žy-
miausia Mažosios Lietuvos gyvenimo vaizduotoja lietu-
vių prozoje.  

 Ji išmoko skaityti savarankiškai, vartydama Bibliją.  

 Vaikystėje keliavo su motina uždarbiaudama. Nuo 
dešimties metų prižiūrėjo svetimus vaikus, mokyklos 
nelankė.  

 Dalyvavo 1923 m. Klaipėdos sukilime, kurio įspū-
džius aprašė romane „Pavasarių audroj“ .  

„Ievos Simonaitytės patirtis, origina-
lumas, supantis pasaulis ir gyvos lie-
tuvių literatūros klasikės vardas darė 
didelį įspūdį. Jis ilgai neblėso ir ne ką 
tėra sumažėjęs dabar.“ (D. Kaunas)  

„Menas? Garbė? Populiarumas? Tai aukso 
grūdelių nuotrupos, kurios dingsta tarp 
pirštų...“      

mab.lt nuotr. 
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1896 02 02 – 1947 10 16  

Balys Sruoga  

Rašytoja neoromantikė, dažnai apibūdinama kaip psichologi-
nio realizmo atstovė, pedagogė, labdarė.  

 Šatrijos Ragana – pirmoji europinį išsilavinimą Šveicarijo-
je įgijusi moteris.  

 Karo metu įkūrė mokyklą kaimo vaikams, savo lėšomis iš-
laikė senelių prieglaudą ir ambulatoriją, kurioje kartą per 
savaitę nemokamai buvo priimami neturtingi ligoniai.  

Moderniosios lietuvių poezijos ir istorinės poetinės dramos 
pradininkas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas.  

 B. Sruoga mėgo išvykas į gamtą, dažnai keliavo į Alpių 
kalnus.  

 Artimiausias jo bičiulis ir sielos draugas buvo V. Krėvė. 
Abu profesoriavo Vilniaus universitete, kartu grįždavo iš 
paskaitų. V. Krėvė buvo išskirtinai mažo ūgio, o B. Sruoga 
pasižymėjo aukštu stotu, dėl to sulaukdavo didelio dėme-
sio.  

 Antrojo pasaulinio karo metais rašytojas buvo suimtas ir 
įkalintas Štuthofo lageryje Lenkijoje, kur išbuvo dvejus 
metus.  

Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana  
1877 03 08 – 1930 07 24  

                           Parengė Ani Airapetian  

putinomuziejus.lt nuotr. 

„Jis buvo man tikras draugas kaip ir aš 
jam, ir ne todėl, kad vienas antram buvo-
me reikalingi kažkokių gėrybių pasiekti. 
Mus jungė tik mūsų sielos.“ (V. Krėvė)  

„Iš Šatrijos Raganos moteriškosios proble-
matikos atsišakoja savita linija, kurią bū-
tų galima pavadinti kūrybingos, kūrybos 
trokštančios, rašančios moters linija. Į lie-
tuvių kultūrą šią liniją Šatrijos Ragana įb-
rėžė pirmoji.“ (Viktorija Daujotytė)  

„Ir jeigu aš esu, tai todėl, kad žinau 
kiekviename pakeleivingame broly ir 
sesery gyvenančią sielą mano.“  

mokovas.wordpress.com nuotr. 

„Viskas praeina - štai mintis, kuri man 
daugiausia padeda pakelti visus gyveni-
mo nemalonumus.“  
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         Mielas skaitytojau, jau susipažinai su šių mėnesių asmenybėmis, tad kviečiame Tave iš-
mėginti savo jėgas sprendžiant užduotį: išsprendęs kryžiažodį siųsk atsakymą elektroniniu 
paštu budas.vsdg@gmail.com ir mes Tau padovanosime prizą! Siųsdamas atsakymą nepamiršk 
nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės. Linkime sėkmės!  

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 

PROTO GURMANAMS 

Vertikaliai: 

3. Kuris Kristijono Donelaičio kūrinys saugo-

mas UNESCO? 

6. Vienas iš žymiausių Ievos Simonaitytės 

kūrinių, sukurtų 1935 m. 

9. Kokioje Vilniaus gatvėje yra Ievos Simo-

naitytės memorialinis atvaizdas? 

10. Kokiai meno krypčiai yra priskiriama 

Šatrijos Raganos kūryba? 

11. Kokiame mieste įrengtas Balio Sruogos 

namas-muziejus? 

12. Kokiame žurnale Balys Sruoga pradėjo 

spausdinti savo kūrinius? 

Horizontaliai: 

1. Kokiame mieste yra Kristijono Donelaičio 

memorialinis muziejus?   

2. Kokiame dvare gimė Šatrijos Ragana? 

4. Žymiausias Šatrijos Raganos kūrinys, para-

šytas 1922 m.  

5. 1987 m. buvo įsteigta Ievos Simonaity-

tės ........ ....... (du žodžiai). 

7. Kristijonas Donelaitis rašė įvairaus žanro 

kūrinius. Kokio žanro kūrinys yra „Lapės ir 

gandro čėsnis“? 

8. Kokiame mieste Balys Sruoga parašė atsimi-

nimų knygą „Dievų miškas“? 

I II III IV V 

  – Tuščios vietos 

    6.                     

                        

                        

                        

8.                         

                        

        11.                

                        

 10.                        

            3.            

1.           III               

                        

           7.      I          

                     12.   

                        

      9.                   

                         

    5.           II             

                        

               2.     IV     

      V                  

          4.               
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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! 

MOKINIŲ KŪRYBA 

KŪRYBOS OAZĖ 

Elena Titova, IVa1 

Austė Zaleckaitė, IId Aistė  Bagvilaitė, IVa1 

Enrika Gurevičiūtė, IVa1 

Aušra Stepanauskaitė, IVa1 
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Urtė Tatarūnaitė, IVa1   Dagnė Rančytė, IIb 



 

  21 

KŪRYBINĖ GRUPĖ 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 

Jokūbo Jasinskio g. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYR. REDAKTORĖ 

Juta Nalivaikaitė 

UŽDUOTIES SUDARYTOJA 

Augustė Rezgaitytė 

KALBOS REDAKTORĖ 

Mokytoja  

Danutė Pilypavičiūtė 

   ŽURNALISTAI: 

Miglė Abromaitytė 

Ani Airapetian 

Ūla Diglytė 

Juta Nalivaikaitė 

Aušra Stepanauskaitė 

Elena Titova 

Marija Vaičiulytė 

 

POST SCRIPTUM 2021 m. sausis - kovas 

MAKETUOTOJA 

Urtė Ignatavičiūtė 

 

LAIKRAŠČIO KONSULTANTAI: 

Pavaduotoja ugdymui 

Daiva Savčiukienė 

Mokytoja 

Danutė Pilypavičiūtė 

Mokytojas 

Mindaugas Olbutas 


