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Mieli, daukantiečiai, 

Ruduo jau užgožė vasaros kvapą ir prisiminimus. Kasdien vis labiau 
kvepia žiema. Šaltis mažais žingsneliais smelkiasi vis giliau į tai kas gyva, 
naktys tampa daug niūresnės bei ilgesnės. Tai – laikotarpis, kuomet 
išlaikyti pozityvą, gerą nuotaiką būna kur kas sunkiau. Būtent todėl, 
suvokdami, kaip svarbu gimnazistams neprarasti pastarųjų savybių, 
skubame į  kiekvieno iš jūsų rankas pateikti tikrą pozityvo bombą - antrąjį 
laikraščio „Aiščiai“ numerį. 

Labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę jums pristatyti naująją mūsų 
kolektyvo narę – Ievą Binevičiūtę, kuri pažadėjo savo proza džiuginti mus 
kiekvieną mėnesį. Tačiau ji –  ne vienintelė naujokė. Prie „Jaunųjų 
žurnalistų“ būrelio prisijungė dar viena mergina - Gabija Balčiūnaitė, kuri 
taip pat panoro rašyti „Aisčiams“. 

Džiaugiuosi, kad mūsų gretos plečiasi, kolektyvas tampa vis darnesnis. 
Jo durys – atviros kiekvienam iš jūsų. Tad, jeigu TU esi pasiryžęs – junkis 
prie mūsų! Na, o dabar nedelsdami verskite sekantį puslapį ir pirmyn į 
gimnazijos gyvenimo jūrą, pilną išgyvenimų, nuotykių bei šiltų jausmų. 
Siunčiame didžiausius ir kūrybiškiausius linkėjimus! Gero skaitymo!  

Redaktorius Emilis Gorbačiovas 

KURKIME SAVO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTĮ 

„Jaunųjų žurnalistų“ būrelis — Justina JANČIŪTĖ IVc; Gabija Balčiūnaitė If; 

Emilis GORBAČIOVAS IIIa; Goda JUODIŠIŪTĖ IVc, ir Ieva BINEVIČIŪTĖ IIIc 
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Kaip  ir daugelis Lietuvos bei Vilniaus mokyklų, mūsų gimnazija turi 
savivaldą – Mokinių tarybą. Joje susibūrę aktyvūs, pareigingi, atsakingi ir 
norintys, kad gimnazija kasmet tobulėtų bei garsėtų mokiniai. Tarybos 
prezidentė veiklos niekada nestinganti ir aktyvaus gyvenimo mėgėja – 4a 
klasės mokinė Monika Šiaudinytė.    

Su Monika kalbėjomės, jau įsibėgėjus mokslo metams, kai gimnazijoje 
buvo praūžęs ne vienas renginys, o Mokinių taryboje veikla tiesiog 
kunkuliavo, viena idėja vijo kitą. 

Monika – jau ketvirtokė. Tad, kitą pavasarį jai teks atsisveikinti su 
gimnazija. Tačiau iki išleistuvių – dar daug laiko ir svarbių gimnazijos 
įvykių. O kalbėtis pradėjome apie tai, kodėl Monika pasirinko būtent 
Simono Daukanto gimnaziją? 

“VISADA SAKAU, KAD  VIENAS SVARBIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
DALYKŲ, KURIUOS JAU SAVO GYVENIME PATYRIAU, TAS – 

KAD ATĖJAU Į DAUKANTĄ. MOKIAUSI S.DAUKANTO 
PROGIMNAZIJOJE IR, JĄ BAIGUSI,  GALVOJAU, KAD EISIU Į 
ŽIRMŪNUS. MANO TĖVAI LABAI NORĖJO, KAD MOKYČIAUSI 

ŽIRMŪNŲ GIMNAZIJOJE“, – PASAKOJO MONIKA. 

– Ar niekada nesigailėjai tokio savo sprendimo? 

BŪTI PREZIDENTE 

Justina JANČIŪTĖ 

Monika didžiuojasi savo pasirinkimu mokytis Simono Daukanto gimnazijoje. Čia ji 
nepamiršo ir savo aistros dainuoti. 



4  

 

– Visiškai – ne. Labiausiai man patinka tai, kad Daukante – visi 
bendrauja ir sugyvena, kaip šeima.  Žavi ir direktorės pavaduotojos Daivos 
Savčiukienės žiniuoniškumas – atrodo, ji žino viską ir apie visus.      

Mokytojai su mokiniais bendrauja,  kaip su sau lygiais žmonėmis. Kai 
kurie – net kaip su draugu – klausia, domisi ką tu veiki,  nepasikuklinę netgi 
per facebook’ą parašo, jei kas įdomu. Dėka tokių santykių mokykloje – šilta 
ir jauku. Rytais nesunku atsikelt ir eit į pamokas, nes nuolatos lydi džiugi 
nuotaika. 

– Ar keitėsi tavo požiūris į gimnaziją? Ar dar pameni, kokie buvo 
pirmieji įspūdžiai pirmojoje gimnazijos klasėje? 

– Visi metai – tokie skirtingi! Na,  1-oje klasėje, pirmosios Mokslo metų 
pradžios šventėje gal ir buvo šiek tiek baisoka – viskas  nauja, jaučiausi,  
lyg įžengusi į naują pasaulį, kuriame kol kas dar  niekam neįdomi. 2-oje 
klasėje jau susipažinau su žmonėmis, pradėjau bendrauti, dalyvauti 
renginiuose, išvykose. Trečiaisiais mokslo metais,  ypač mūsų klasėje, 
įvyko didelis sprogimas – vieni kitus lyg įsimylėjom. 4-oje klasėje prasidėjo 
absoliučiai naujas gyvenimo etapas. Tenka  susikoncentruoti į visai į kitus 
dalykus – ruoštis abitūros egzaminams, rinktis būsimas studijas. 

 Užklasinis mokyklos gyvenimas tarsi tapo antraeiliu. Ir draugų 
kompanijos – nebe tokios svarbios. Juk jau reikia apmąstyti ir savo 
asmeninį gyvenimą, planuoti ateitį, pagalvoti apie tai, kokią profesiją 
pasirinkti. 

– Gal jau esi  apsisprendusi,  kur ir ką studijuosi? 

– Nebesiblaškau ir nebeieškau – esu tvirtai nusprendusi studijuoti 
mediciną. Pasirinkau plastikos chirurgijos specialybę. 

Vardan šio savo tikslo pastangų ir darbo nevengiu. Į mokslus tikrai 
nežiūriu „pro pirštus”, stengiuosi dar labiau užpildyti kiekvieną spragą. 
Lankiau papildomus chemijos užsiėmimus, bet supratau, kad kol kas turiu 
išnaudot tai, ko mokomės mokykloje. Jei viskas bus gerai, tai pati 
padirbėsiu ir pasiruošiu, o, jei seksis prasčiau, tai ir pas korepetitorius eisiu. 
Dabar tiesiog laikausi nuostatos,  kad pati privalau pasiekti  tiek, kiek 
sugebu, pamokų metu pasiimti tiek, kiek galiu ir kiek mokytojai duoda. 

– Ar turi hobį? Ar nesvajojai,  kad galėtum savo ateitį susieti su 
kokiu nors mėgstamu užsiėmimu? 

– Dainuoju „Jazz island” grupėje. Muzikuoju nuo pat mažens. 

Dainuoti pradėjau, būdama trejų ar ketverių metų. Džiazui neabejingas 
fortepijono mokytojas mane pastebėjo ir pakvietė mokytis dainuoti. Todėl 
džiazas mane lydi iki šiol. 

Dainavimas grupėje atima nemažai laiko, energijos, bet iš jo gaunu taip 
pat labai daug gražių dalykų. Man muzika – absoliutus atsipalaidavimas. 
Nuėjus į repeticijas, kartais, atrodo –  na, teks paaukoti dar kelias valandas, 
o per jas galėčiau pasimokyt. Tačiau, kita vertus, per repeticijas ar 
koncertus taip „prasivėdina galva“, kad po to kur kas paprasčiau ir 
susikaupti, ir mokytis.  Be muzikos dabar jau nebeįsivaizduoju savo 
gyvenimo! 
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–  Kaip visur suspėji? 

– Kaip D.Savčiukienė sako: “Jei turi vieną darbą, tai nieko nepadarysi, o, 
jei – dešimt darbų, tai susiplanuosi laiką ir viską padarysi”.     

 Man toks receptas tinka. Rašausi dienotvarkę valandų ar net minučių 
tikslumu. Kartais net juokingai atrodo – tėvai negali patikėt, kad aš taip 
gyvenu. Man patinka kai turiu daug veiklos, o nieko neveikimas – erzina. 
Tokios būsenos nekenčiu. Tiesiog nebemoku mėgautis poilsiu. Vienintelis 
geras būdas pailsėti – gerai išsimiegoti. 

– Kur planuoji studijas – Lietuvoje ar užsienyje? 

– Esu nusitaikiusi į Lietuvos sveikatos universitetą Kaune. Bet mūsų 
šeimoje – labai tamprūs tarpusavio ryšiai. Tėvai, o ypač mama nenori 
manęs išleisti  iš namų. Nuogąstauja, jog man vienai bus sunku ir buitį 
susitvarkyti, ir studijuoti.                      

Bet bandau tėvus nuraminti, kad man sunkumai – nebaisūs,  kad noriu 
patirti savarankišką gyvenimą, kurtis viena. Gal po kurio laiko atrodys 
kitaip, bet dabar esu tikra, jog sugebėčiau gyventi viena. 

– Kaip tokį tavo pasirinkimą vertina namiškiai? 

– Branginu ir myliu savo šeimą. Man – ir svarbu, ir džiugu, kad savo 
pasiekimais, išgyvenimais ir planais galiu pasidalinti su brangiais 
žmonėmis. Suprantu, tėvams bus sunku mane paleisti, bet matau, jog jie 
taip pat supranta, kad toks mano sprendimas, toks pasirinkimas yra mano 
gyvenimo kelias. 

– O ką darytum, jei nepasisektų gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti 
studijuoti medicinos? 

– Žinau, kad būčiau laiminga ir jausčiausi gyvenanti visavertį gyvenimą, 
jei tapčiau medike arba dainuočiau. Jei nepasisektų egzaminų „loterijoje”, 
tai tikrai nestočiau bet kur. Na, nebent tam, kad metai nepraeitų veltui. 
Tačiau vis tiek grįžčiau prie medicinos. Laikausi nuostatos, kad tikslui 
pasiekti iš savęs privalau „išspaust viską ką galiu”. 

– Esi ketvirtokė ir po gero pusmečio užversti gimnazijos duris. Ko 
norėtum palinkėti tiems, kas dar liks čia mokytis? 

– Svarbiausia – pradėti mokytis ne dvyliktoje klasėje. Būtina kryptingai 
per ketverius gimnazijoje metus domėtis viskuo ir kaupti žinias. Juk 
gyvenime visko prireiks. Mokytis niekada – ne per vėlu, kad ir kiek mums 
metų bebūtų. Sėkmės! 
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Mūsų gimnazijos mokytojos Irena Miškinienė ir Jurgita Staliulionienė 
praskynė kelią į Daniją, kur yra puikios sąlygos pramokti danų kalbos, o 
galbūt ir rasti galimybę studijuoti.  

“VISKAS PRASIDĖJO NUO DANŲ KALBOS IR JURGITOS 
IDĖJŲ, KAIP SUDOMINTI IR SUPAŽINDINTI MŪSŲ 

GIMNAZIJOS MOKINIUS SU ŠIA NE ITIN DAŽNA LIETUVOJE 
KALBA. SUVIENIJĘ JĖGAS, MES SU JURGITA ĖMĖMĖS 

ĮDOMAUS KŪRYBINIO PROCESO”, – PRADĖJOME POKALBĮ SU 
MOKYTOJA I.MIŠKINIENE. 

Mokytojoms teko užmegzti ryšius su Danijos mokyklomis, ieškoti ten 
šeimų, kuriose mokiniai galėtų apsigyventi. Šiam darbui prireikė ir laiko, ir 
kantrybės.   

“TAČIAU MATYDAMOS REZULTATUS,  GALIME TEIGTI, KAD 
MŪSŲ DARBAS NEBUVO VELTUI. MŪSŲ GIMNAZIJOJE JAU 
PRIGIJO DANŲ KALBOS MOKYMOSI SĖKLA“, – ŠYPTELĖJO 

MOKYTOJA I.MIŠKINIENĖ. 

TILTAS Į DANIJĄ                

Danijoje mūsų gimnazijos auklėtiniai turėjo progos ne tik pasimokyti danų 
kalbos, bet ir pakeliauti. 
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– Mokytoja, o kaip vyksta mokinių atranka danų kalbos mokymuisi į 

Daniją? Kiek mokinių turi galimybę išvykti? 

– Dažniausiai į Daniją keliauja mokiniai, besimokantys danų kalbos 
mūsų gimnazijoje. Kasmet sudarome trylikos–keturiolikos gimnazistų 
grupes. 

– Sakote – dažniausiai. Tai vis dėlto būna ir išimčių? 

– Taip jau susiklostė, kad į Daniją pasimokyti kalbos pirmiausia vyksta 
tie mokiniai, kurie savo šeimose jau buvo apgyvendinę bendraamžius 
danus, taip pat atvykusius pasimokyti Lietuvoje. Tačiau, kaip ir minėjau, 
daugelis mūsų keliauninkų – mokiniai, panorę išmokti danų kalbos. 

Danų kalba – nėra lengva, tačiau galimybė išvykti į Daniją motyvuoja 
mokinius skirti laiko šios kalbos mokymuisi. 

Praėjusiais metais į Daniją buvo išvykę keturiolika mūsų mokyklos 
auklėtinių. 

Kadangi Danijoje iš vienos mokyklos mums nepavyko surasti tiek šeimų, 
kad galima būtų visus mokinius apgyvendinti šalia vienas kito, todėl vaikai 
dviems savaitėms buvo atiduoti skirtinguose miestuose gyvenančių šeimų 
globai. 

– Kaip sekėsi daukantiečiams Danijoje? 

– Be abejo, visi jie patyrė neišdildomų įspūdžių.  Pačią pirmą dieną, atėję 
į mokyklą, visi nustebo, ant savo bendraamžių suolų pamatę ne 
sąsiuvinius, bet nešiojamus kompiuterius. 

Ne mažiau mūsų mokiniai nustebo, o sykiu patyrė gerų danų kalbos 
įgūdžių, kai gavo užduotį Kopenhagos gatvėse padaryti interviu apie 
Baltijos šalis. 

Nelengvai lietuvaičiams, mokantiems tik bendras danų kalbos frazes, 
sekėsi bendrauti su danais. Ne vienam teko naudotis anglų kalbos 
„špargalkomis“, nes beveik visi danai puikiai kalba angliškai ir su 
kitataučiais nevengia šios kalbos. 

- Ar švietimas ir mokymasis mokyklose Danijoje skiriasi nuo 

mūsiškio? 

– Mano galva, ženkliai. Visų pirma, nėra jokios distancijos tarp mokinio ir 
mokytojo. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta laisvai. Šioje 
valstybėje visos mokyklos erdvės yra skirtos mokymuisi. Galimybės 
mokiniams atlikti užduotis, pasitelkiant biblioteką, kompiuterį, internetą – 
visiškai natūralios ir priimtinos. Darbas pamokos neįsivaizduojamas be visų 
šių priemonių. 

– Ar visos šios pagundos netrukdo danų jaunimui mokytis 

produktyviai? 
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– Keista, tačiau jiems tai tik padeda geriau dirbti. Pamokų metu, 
pasižvalgius po klasę, mokinių kompiuterių monitoriuose galima pamatyti ir 
įjungtą facebook'ą, ir skyp'ą, tačiau kažkokiu ypatingu būdu jų tai visiškai 
neišblaško ir mokymosi procesui nedaro jokios neigiamos įtakos.  
Universalios asmenybės! 

–  O kaip mūsų bendraamžiai Danijoje rašo atsiskaitomuosius 

darbus? 

– Viskas organizuojama moderniai, pasitelkiant pačias naujausias 
echnologijas. Darbai rašomi kompiuteriu, siunčiami mokytojams. Šie juos 
ištaiso  ir persiunčia mokiniams. 

– Namų darbai Lietuvoje daugeliui mokinių asocijuojasi tik su 

nemaloniais potyriais. Ar tą patį pastebėjote ir Danijos mokyklose? 

– Na, ko gero, mokinių požiūris į namų darbus daugelyje pasaulio šalių – 
panašus.  Nevengiama ir išsisukinėjimų, ir “pateisinamų“ priežasčių 
išsigalvojimų. Visko mačiau ir Danijoje. 

– Kaip jautėsi daukantiečiai, sugrįžę iš Danijos? 

– Sveikai susirgę entuziazmu, labiau savimi pasitikintys, labiau 
subrendę. Manau, kad ta neilga kelionė  suteikė jiems galimybę save  
pasitikrinti ir tam tikrose gyvenimiškose aplinkybėse – ką reiškia išvažiuoti 
iš namų, ką reiškia keliauti be tėvų į užsienį, o viena mergaitė pirmą kartą 
savo gyvenime skrido lėktuvu. 

– Ar šeimos Danijoje, kurios priglaudė daukantiečius, juos išlaikė? 

– Taip, kiekviena šeima pasirūpino viskuo – tiek transportu, tiek 
pramogomis, tiek skaniu maistu. Tad visi kišenpinigiai buvo išleisti 
naudingai – vaikai grįžo su kur kas padidėjusia drabužių kolekcija 
(juokiasi). 

Klausydamasis mokytojos I. Miškinienės pasakojimo, galvojau, kad 
galbūt  galimybė ir laisvė pamokų metu naudotis kompiuteriais bei kitomis 
šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis padeda lengviau, kūrybiškiau 
įsisavinti dalykus, kurių tenka mokytis mokyklose. Sakau galbūt, nes juk 
visi mes esame skirtingi. Vieniems – geriau skaityti knygas ir rašyti ranka, 
kitiems – parankesnė ir suprantamesnė kompiuterio erdvė. 

Po interviu apie keliones į Daniją mokytoja I.Miškinienė prasitarė, kad jau 
išvyksta dirbti ir mokytis į tolimąją Japoniją. Tikėkimės, kad, sugrįžusi į 
Lietuvą po metų, ji nesidairys darbo kitose Vilniaus gimnazijose, o mes ją 
vėl išvysime mūsų tarpe.   
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NOVELĖS  

ŠIAURIETĖ (I dalis) 

Ieva BINEVIČIŪTĖ 

Kai baigsis vasaros kaitra ir į mano gyvenimą vėl įžengs šaltis, aš tapsiu 
tokia laiminga, kaip motina, sulaukusi grįžusio gyvo ir sveiko sūnaus iš dar 
vieno beprasmio karo.  

 Šaltis mane apkabins ir laikys apglėbęs tol, kol pavasarį paukščiai 
ant sparnų pargabens importinės šilumos iš Afrikos.  

 Pirmąjį mėnesį, kai visi jau keiks atvykusią vėsą, mes su šalčiu tik 
apsiprasime. Šnekučiuosimės apie tai, kaip praėjusiais metais pavyko 
papirkti kovą ir ilgiau braidyti sniege, o visiems vasaros gerbėjams godžiai 
patrumpinti šiltąjį sezoną. 

 Vėliau, kaip sako kiti, prasidės niūri žiema, o, kaip sakau aš, 
prasidės tikrasis gyvenimas. Šalna apsigyvens mano garbanose ir jos, 
rudos, pavirs žilomis, it močiutės antakiai. Šerkšnas, kaip ir kasmet, lipins 
mano blakstienas ir gundys karštas ašaras stoti su juo dvikovon. Speigas, 
kaip jam visada patinka, prabangiai nudažys mano lūpas vaiskiai raudona 
spalva ir provokuos mano mamą manyti, jog aš bučiavausi su eiliniu 
žiemos išdaviku.  

 Ir, kai jau žiema užkals visus langus bei duris sniegu, dangui leis 
pasirūpinti ryškiomis žvaigždėmis ir visus, kas myli vasarišką vėjelį, 
suvarys į dirbtine šiluma alsuojančius kalėjimus, lieps visiems ten tūnoti, aš 
išeisiu pusnuogė į maloniai geliantį speigą. Idealiai simetriškų snaigių 
pusny manęs lauks mylimasis šaltis ir aš vienintelė žemėje, kaip benamė, 
atgimsiu toje pusnyje, nes, tik vienas velnias žino, kokia nepaprastai gyva ir 
laisva aš jaučiuosi šaltyje. 

 

2014 metų rugpjūtis 
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 KAIP JUMS SEKASI DAUKANTIEČIAI 

NENUSIVYLUSI       

KRISTINA PREIKŠAITYTĖ 

K. Preikšaitytė studijuoja Olandijoje. 

Kristina Preikšaitytė studijuoja Olandijoje. 
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S. Daukanto gimnaziją baigiau 2013 m. svajojau Vilniaus 
universitete studijuoti žurnalistiką. Maniau, kad buvusio 
gimnazijos laikraščio „Pyragas“ kūrimas man labai pravers 
būsimoms studijoms. Ši patirtis iš tikrųjų tapo puikia galimybe 
praplėsti akiratį, pabendrauti su įdomiais žmonėmis ir, žinoma, 
palavinti savo plunksną.  Tačiau  po ilgų svarstymų, mokytojų 
ir patyrusių žurnalistų patarimų vis dėlto įsiklausiau į 
pasakymo, kad žurnalistika – ne profesija, o gyvenimo būdas 
esmę. Nusprendžiau iš pradžių įsigyti kokią nors profesiją ir, 
jeigu mane ir ateityje trauks rašymas, galbūt pasirinksiu 

žurnalistiką. 

Kai 4-oje klasėje, prieš mokslo metų pabaigą, sulaukiau 
kvietimo atvykti pokalbio į Kembridžo (Didžioji Britanija) 
universitetą, jaučiausi lyg devintame danguje. Nors mano 
žinios studijoms šioje prestižinėje aukštojoje mokykloje 
pasirodė dar per kuklios, patirtis, kurią įgijau besiruošdama 
kelionei į Kembridžą ir pokalbis su šio visame pasaulyje 
garsaus universiteto dėstytojais, esu tikra, man pravers 

ateityje. 

Rinkdamasi, kur po gimnazijos baigimo studijuoti, 
apsisprendžiau, kad labiausiai mane traukia politikos ir 
diplomatijos studijos. Tokia specialybė yra Vilniaus 
universitete, bet man norėjosi studijų užsienyje. Ko gero tam 

įtakos turėjo ir kelionė į Kembridžą. 

Tačiau į Angliją išvažiuoti šiais laikais gali tik itin 
pasiturinčių tėvų atžalos. Todėl, prieš siųsdama prašymus į 
užsienio aukštąsias mokyklas, atsakingai pasvėriau ir savo 
tėvų, ir savo galimybes. Groningeno universiteto Olandijoje 
kvietimas pokalbiui, o po kurio laiko ir džiugi naujiena, kad esu 
priimta studijuoti politologijos ir diplomatijos mokslų, man 

atvėrė galimybes išvykti iš Lietuvos. 

Dabar jau daugiau nei po metų studijų ir gyvenimo 
Olandijoje galiu drąsiai pasakyti, kad neapsirikau. Bet, 
meluočiau, jei sakyčiau, kad buvo lengva, nors studijos 
Olandijoje, lyginant su Anglija, o jau nekalbant apie JAV, yra 
pakankamai nebrangios. Ir pragyvenimas ko gero pigesnis nei 
Lietuvoje. Tiesa, butų nuomos kainos – kur kas didesnės nei 

Lietuvoje. 

Tam, kad galėtų  gauti stipendiją ir valstybės finansavimą, 
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Olandijoje studijuojantys studentai privalo dirbti. Niekas 
išimties nepadarė ir man. Ko gero mano patirtis, kaip kūriausi 
ir ieškojau darbo, galėtų praversti ir tiems daukantiečiams, 

kurie nuspręstų pasirinkti studijas Olandijoje. 

Darbo ieškojau daugiau nei pusmetį. Pati didžiausia kliūtis 
rasti, kad ir bet kokį darbelį – olandų kalba. Jei nemoki kalbos, 
įsidarbinti itin sunku. Bet dabar aš jau – patyrusi vienos 

kebabinės devyndarbė. 

Iš mano darbotvarkės: vos tik įžengus pro duris, mane 
pasitinka kepančios, riebalais varvančios mėsos kvapas. 
Pasisveikinu su kolegomis ir skubu į virtuvę pakabinti palto. 
Grįžtu po minutės, dėvinti ryškiai oranžinius, vyriško dydžio 
marškinėlius. Šiandien - penktadienis ir tai reiškia, kad po 17 
valandos įprastinis užsakymų skaičius padvigubės. Atsidūstu 
ir pasiduodu rutinai - ruošiu padažus, ingredientus, pjaustau 
daržoves, priimu užsakymus, gaminu, išvežioju, plaunu indus 
ir palaikau švarą - visa tai, be minutės pertraukos, iki kol 
laikrodžio rodyklė pasitinka devintą valandą gaivaus vasariško 

vakaro. Sušunku: „Iki ryt“! ir palieku kebabinę. 

Po šešių mėnesių darbo patirties greito maisto restorane, 
galiu nuoširdžiai išpažinti, kad dirbti populiariojoje HASRET 
kebabinėje sunku. Labai. Bemaž visi Groningene, Olandijos 
šiaurės miestelyje, studijuojantys jaunuoliai skuba čia po 
kiekvieno pasisekusio (arba ne) vakarėlio numalšinti troškulio 

ir užkimti savo skrandžius maistu. 

Iš pradžių dirbdavau naktimis ir gana dažnai sutikdavau ir 
aptarnaudavau savuosius grupiokus. Sutikę mane girtomis 
akimis jie neišvengiamai klausdavo: „Kodėl tu dirbi 
HASRET’e? Negi tavęs neremia tėvai?. Tokiomis akimirkomis 
savo gyvenimo aspiracijų ir peripetijų neaptarinėdavau. Tyliai 
slėpdama kartėlį, patiekdavau jiems  česnako padaže 

permirkusius kebabus ir dingdavau į kebabinės virtuvę. 

Iki šiol dirbu 56 valandas per mėnesį, kad galėčiau gauti 
finansinę paramą iš valstybės. Esu vienintelė mergina dirbanti 
tarp kebabų gaminimo paslapčių žinovų turkų. Dabar mano 
olandų kalbos žinios - kaip draugai visuomet mėgsta priminti - 
neatsiejamos nuo turkiško akcento. Ir aš kartais nuoširdžiai 
tikiuosi, kad vieną popietę šarmingas princas ateis užsisakyti 

kebabų ir mane išgelbės. 
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Na, aš truputį perdedu. Po bemaž tris mėnesius trukusios 
darbo paieškos, HASRET kebabinės vadovas buvo vienintelis, 

sutikęs įdarbinti mane, nekalbančią olandiškai. 

 Valstybės suteikiamos pašalpos ir alga dabar jau garantuoja 
finansinę nepriklausomybę, kuri, esu įsitikinusi, yra būtinybė. 
Pradėjusi dirbti, įgijau galimybes investuoti ne tik į naujausias 
H&M kolekcijas, bet ir į būsimas mainų programas. Nebebijau 
svajoti, realizuoti tolimą ateitį siekiančius planus. Ir nors man 
prireikė bemaž keturių mėnesių, kad priprasčiau prie turkų 
darbo kultūros (turiu omenyje kiek perdėtą emocionalumą, 
pomėgį kalbėti aukšta intonacija ir perdėm nuoširdų skatinimą 

dirbti greičiau), esu gerbiama savo kolegų. 

Tačiau taip labai darbuotis norinčių jaunuolių Groningene – 
tikrai nedaug. Tik keletas ryžtasi derinti studijas su 56 darbo 
valandomis. Ypač turint omenyje faktą, kad Groningenas - 
studentų miestas. O čia – tiek daug pramogų ir tvankių klubų, 
kuriuose už alų teprašo vos vieno euro. Kaip negersi! 
Vietiniams olandams nuostabą kelią ne tik darbingi, bet ir iš 
kiek toliau atvykę grupiokai. Taip greitai atsiplėšti nuo namų ir 
pradėti savarankišką gyvenimą nei olandai, nei kaimynai 
vokiečiai neskuba. Ir aš pati kartais savęs klausiu, ar verta 
šitaip draskytis - dirbti, studijuoti, priklausyti studentų 
organizacijoms, komitetams, garbės koledžams ir tuo pačiu 

išlikti tiek fiziškai, tiek emociškai stabiliai, laimingai? 

Verta. Be artimųjų paramos pradėti studijas užsienyje - 
neįmanoma, tačiau jei tik yra galimybė dirbti, save išlaikyti - 
kodėl gi ne? Juk galiu. O ir studijuoti sekasi. Tiesiogine šių 
žodžių prasme - Olandijoje viskas atrodo ir yra arčiau, bemaž 

ranka pasiekiama. 

Gyvenant Vilniuje,  Briuselis su visa savo Europos Sąjunga, 
atrodė kažin kur! Tačiau dabar, gyvenant Olandijoje, Briuselis - 
čia pat, už kampo. Europos Komisijos, Tarybos  ir kitų 
institucijų atstovai sutinkami paskaitų, seminarų ar išvykų 
metu. Tarptautinės karjeros miražas pamažu, labai iš lėto, 

tačiau virsta tikrove. 

Susipynusios vėjyje siūbuoja medžių šakos ir jų gaivastis 
žymi naujų akademinių metų pradžią. Jau prasidėjo antri metai 
nuo mano atvykimo į Groningeną ir aš gręžiuosi  į praeitį 
pasikeitusi, nesugebanti suvaldyti laiko tėkmės, tačiau 
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laiminga. Na ir kas, kad ryt vėl skubėsiu į darbą, kur mane 
kolegos sutiks dainuodami lieverd (mieloji). Vakare vėl sėsiu 
kurpti konspektų, studijuoti mėgstamą programą ir švęsti naktį 
kartu su draugais. Žinau, esu ten, kur ir turiu būti. 

Nenusivylusi! 

 

 

Kristina jau gavo I kurso baigimo diplomą. 
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MYLIMOS PROFESIJOS LINK              

Goda JUODIŠIŪTĖ 

Greičiausiai daugelis jūsų esate bent viena ausimi girdėję apie Sėkmės 
mokyklos organizuojamą projektą „Praktikos savaitė“.   

 Jei nesate vienas iš to „daugelio“ – puiki proga apie šią unikalią 
programą sužinoti iš pirmų lūpų! 

  Moksleivių praktikos savaitė – unikali programa, suteikianti galimybę 
aktyviems ir svarbiausia motyvuotiems moksleiviams savaitę patūnoti 
suaugusiojo „kailyje“ ir dirbti pagal savo išsvajotąją profesiją pasirinktoje 
įmonėje ar organizacijoje kartu su  jų s darbuotojų komandomis. 

Ką reikia padaryti, kad galima būtų dalyvauti „Praktikos savaitėje“? 

užpildyti motyvacinį laišką, kurį rasite adresu www.sekmesmokykla.lt 

jei motyvaciniame laiške matysis, jog tikrai labai norite patekti į 

praktiką, greičiausiai jus atrinks į kitą etapą – pokalbį dėl praktikos 

elektroniniu paštu arba skambučiu bus pranešta, ar patekote į 

praktiką. 

Praėjusių metų rudenį pati sudalyvavau šioje programoje. Po 
motyvacinio laiško bei pokalbio (pokalbio metu klausė, kur tiksliai norėčiau 
dirbti, kokias reikiamas savybes turiu tam darbui ir kt.) gavau elektroninį 
laišką, patvirtinantį, kad praktiką atliksiu žurnalo „Panelė“ portale. 
Neslėpsiu, džiaugsmas liejosi per kraštus, nes dar prieš kone keletą 

http://www.sekmesmokykla.lt/


16  

 

mėnesių buvau įsitikinus, kad man, moksleivei, turėti galimybę atlikti 
praktiką tokioje vietoje – misija neįmanoma. 

Artėjant pirmajai darbo dienai, jaučiau dvilypius jausmus – 
nenumaldomą smalsumą ir kartu natūralią baimę. Gal kolektyvas „šaltai“ 
žiūrės į mane, o gal neišeis reikiamai atlikti paskirtų užduočių? Tačiau tik 
pravėrus „Panelės“ portalo redakcijos duris ir susipažinus su praktikos 
vadove, visos dvejonės išgaravo. 

Kolektyvas priėmė draugiškai, kaip lygiateisę žurnalistę. Mano vadovė 
visos praktikos metu  primygtinai prašė, kad klausčiau visko, kas tik 
pasirodys neaišku, nes „durnų“ klausimų nėra. Savaitei įpusėjus, jau 
jaučiausi jaukiai, savaitės pabaigoje  – nebenorėjau palikti šios praktikos. 
Atrodė, jog vos spėjau apšilti kojas, o jau reikia grįžti atgali į kasdienio 
gyvenimo rutiną ir mokyklą. 

Ką dariau savo praktikos metu? 

Didžiąją praktikos dalį, kaip ir dera žurnalistui, užėmė įvairiausių 
straipsnių ir apklausų rašymas. Pagal įvairių tinklalapių informaciją tekdavo  
sugalvoti kokią nors temą ir parengtį rašinį. Vertindavome ir 
analizuodavome darbus kartu su vadove. Pasiaiškindavome, kas gerai ir 
kur dar reikėtų atkreipti dėmesį, ką pataisyti. 

Kai gavau pirmąsias užduotis, iš pradžių pasimečiau – nes kiekvieną 
dieną reikėjo pasistengti atrasti įdomią, aktualią temą, kurią galėčiau 
reikiamai išplėtoti ir parašyti straipsnį. Bet, darbams įsibėgėjus, baimę 
pamiršau. Supratau, kad tų temų visuomet galima atrasti, jei ieškai 
tikslingai. 

Darbo savaitei baigiantis, lankėmės „Panelės“ redakcijoje, kur tuo metu 
vyko žurnalo viršelio herojės fotosesija. Nors redakcijoje, kaip sako ten 
dirbantys žurnalistai, baigiant rengti numerį,  būna tikra „mišrainė“, ši 
aplinkybė nesutrukdė man pakalbinti redaktorę Jurgą. Na, o iš to pokalbio 
gimė pirmasis mano interviu. 

Dirbti žurnalistu nėra lengva. Reikia nuolatos būti įsijungus „ieškojimo 
rėžimą“ ir gaudyti įdomias idėjas. Be to, manau, kad žurnalisto darbas 
dažnai nebeatskiriamas nuo asmeninio gyvenimo, kasdienybės, 
laisvalaikio. Kitaip tariant, virsta gyvenimo būdu. 

Kokia nauda iš šios praktikos? 

Pirmiausia, ši praktika – labai naudinga tuomet, kai reikia apsispręsti, kur 
studijuoti, nes gali padėti išvengti didelių klaidų. Per praktiką galima 
suprasti, ar darbas vienoje ar kitoje srityje būtų priimtinas, o gal tai – 
absoliučiai ne ta profesija, su kuria norėtųsi susieti savo ateitį. Na, tuomet 
belieka ieškoti kitos srities, kurioje įmanoma  būtų atsiskleisti ir tapti geru 
specialistu. O gal atvirkščiai – praktika pasirinktoje įstaigoje tik dar labiau 
sutvirtinsi  profesinį siekį ir dar labiau paskatins ryžtingai žengti pasirinktos 



 17 

 

profesijos link. 

Be to, praktika – puiki galimybė rasti naujų, įdomių pažįstamų. O juk 
niekam – ne paslaptis, kad šiais laikais tarp savo pažystamų turėti svarbių 
žmonių yra didžiulis pliusas. 

Nemanau, kad kas nors prieštarautų, jog geriausia pažintis su profesija – 
asmeninė patirtis. Tad ko laukti?  
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