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„Žurnalistika – ne profesija, o gyvenimo būdas. Koks tas gyvenimo bū-
das, gali žinoti tik tas, kas bent kiek paragauja žurnalistikos. Tačiau nieka-
da nesirinkite šio darbo ir tokio gyvenimo būdo, jei neturite kokios nors pro-
fesijos“, – viename iš pirmųjų susitikimų mums paaiškino „Jaunųjų žurnalis-
tų“ būrelio vadovė Birutė Vyšniauskaitė, patyrusi žurnalistė. 

Koks tas žurnalistų gyvenimo būdas, mes, „Jaunųjų žurnalistų“ būrelio 
branduolys jau turėjome progos patirti pernai, kai įvairiomis progomis reng-
davome gimnazijoje radijo laideles, vesdavome susitikimus su įdomiais 
žmonėmis, kuriuos pasikviesdavome, pasitarę su savo vadove. 

Beveik visus praėjusius mokslo metus, mes svarstėme, ar nevertėtų 
imtis atgaivinti gimnazijos laikraštį, kuris prieš kelerius metus buvo leidžia-
mas „Pyrago“ pavadinimu. 

“Mes turime atgaivinti buvusį laikraštį”! – vis kartodavo mūsų vadovė ir 
praėjusį pavasarį, pritarę šiai puikiai idėjai, ėmėmės darbo. Tačiau dirbti 
norėjo ne visi. 

Galiausiai, po ilgų apmąstymų, išliko stipriausi. Pasiryžę ir nusiteikę ne 
lengvam, bet įdomiam darbui. Nepatikėsite – dirbome net vasarą! O 
šiandien jūsų teismui siūlome pirmąjį atsinaujinusio  

S. Daukanto gimnazijos laikraščio “AISČIAI” pirmąjį numerį. 

Kodėl „AISČIAI“? Na, pirmiausia, šiai idėjai pasitarnavo, kažkada mūsų 
gimnazijos patalpose veikusios, garsiosios Vilniaus 23-osios vidurinės mo-
kyklos legendinės roko grupės, kurią subūrė šviesios atminties artistas 
Vytautas Kernagis pavadinimas. Ta grupė gūdžiu sovietmečiu (1966-1968 
m.) nebijojo mokyklos šokiuose groti rokenrolo ir tokių garsių grupių, kaip 
„The Beatles“, „The Roling stones“ ar „The Animals“ gabalų. 

Tada ta muzika daugeliui mūsų amžiaus jaunuolių asocijavosi su tikros 
laisvės ir nepriklausomybės pojūčiu. O juk tuo metu beveik niekas iš Lietu-
vos negalėdavo išsiveržti už geležinės sienos, kuri buvusią SSRS ir jos 
okupuotą Lietuvą skyrė nuo laisvo Vakarų pasaulio. Dabar mes galime 
keliauti po pasaulį laisvai ir bendrauti su visu pasauliu. Bet privalome prisi-
minti, tai, kaip gyveno mūsų tėvai ar seneliai. 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas nurodo, kad aisčiais vadinamos visos 
baltų tautos, tarp jų ir lietuviai. Taigi, šis istorinis vardas mus dar paskatins 
pasidomėti ir savo tautos proistore. 

Aktualijos mūsų laikraštyje bus susijusios su mokyklos gyvenimu. Visi 
renginiai,svarbūs įvykiai,naujienos nebus užmirštos. Planuojame, kad 
kiekviename naujame numeryje rasite šmaikščius (tiksliau neformalius) 
interviu su mokytojais bei buvusiais šios gimnazijos mokiniais. Tikimės, kad 

KURKIME SAVO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTĮ 
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„Jaunųjų žurnalistų“ būrelis — Emilis GORBAČIOVAS IIIa, Goda JUODI-

ŠIŪTĖ IVc, Justina JANČIŪTĖ  IVc ir Skaistė MIKELIŪNAITĖ IVd 

TAIP PAT Į SAVO KOMANDĄ KVIEČIAME TUOS, KURIEMS 
MAGA PARAGAUTI ŽURNALISTO GYVENIMO IR IŠBANDYTI 

SAVO PLUNKSNĄ. 

O MUMS VISIEMS — GERŲ, ĮDOMIŲ, TURININGŲ IR KŪRY-

BINGŲ MOKSLO METŲ! 

laikraštis padės gimnazistams labiau įsigilinti į mokyklos gyvenimą, įsilieti į 
jį bei greičiau pažinti vieni kitus (ypač mūsų nuostabiesiems pirmokams). 
Rengdami laikraštį, žadame informaciją pateikti kuo profesionaliau, 
sieksime maksimaliai gero rezultato. Tačiau, kad visa tai taptų realybe, 
mūsų komandai reiks jūsų pagalbos ir palaikymo. Kviečiami visus 
pasidalinti įdomiomis idėjomis ir temomis, kurios galėtų virsti gerais mūsų 
laikraščio straipsniais. 
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Visi pažįstame mūsų gimnazijos 
direktorės pavaduotoją ugdymui 
Daivą Savčiukienę. Kai kas iš moki-
nių ją įsiminę, kaip griežtą prevenci-
nių pokalbių vykdytoją, tačiau dau-
geliui ji – tiesiog nuoširdus kūrybin-
gas žmogus, visuomet besišypsanti, 
spinduliuojanti optimizmu, pasiruo-
šusi padėti, negailinti gero žodžio, 
mokanti ir žinanti, kada ir ką padrą-
sinti. 

Šiandien mes galime džiaugtis, 
turėdami ją visuomet „po ranka“, 
nes, kaip paaiškėjo mūsų pokalbio 
metu, D.Savčiukienė turėjo visas 
galimybes tapti rimta mokslininke ir 
galbūt dabar būtų vykdžiusi chemi-

jos tyrimus Oxforde arba Kembridže, 
o ne – mokytojavusi S.Daukanto 
gimnazijoje. 

– Kodėl atsitiko taip, kad vis 
dėlto Jūs pasirinkote ne moksli-
ninkės karjerą, o mokytojos dar-
bą? Gal, kaip neretai tarp mokyto-
jų pasitaiko, savo šeimoje esate 

ne pirmos kartos mokytoja? 

Sunku būtų paneigti, kad mano 
pasirinkimui neturėjo įtakos tai, kad 
mama – pedagogė, dirbusi vienos 
Tauragės mokyklų direktore. 

Savo didelėje giminėje energija ir 
aktyvumu turiu į save panašią vieną 
pusseserę. Artimieji per giminės 
susitikimus dažnai juokauja: „Jos jau 
kažką aptarinėja. Matyt, direkcinis 
pasitarimas vyksta“. 

Kai mokiausi mokykloje, būdavo 
madingos dvi rašinėlių temos – 
„Kaip praleidai vasarą“? ir „Kuo no-
rėtum būti užaugęs“? 

Nesigirdama, galėčiau prisipažin-
ti, kad mokydamasi itin gabiais moki-
niais garsėjusioje Skaudvilės gimna-
zijoje, veiklos sau rasdavau ne vie-
noje srityje – vadovavau Komjauni-
mo organizacijos skyriui, dalyvauda-
vau įvairiose olimpiadose ir be apdo-
vanojimų iš jų negrįždavau, publi-
kuodavau straipsnius „Moksleivio“ 
žurnale, eilėraščius kūriau, dainavau 
„Dainų dainelės“ konkurse, bet, kai 
reikėdavo parašyti rašinėlį, kuo no-
rėčiau būti, galvodavau apie renginių 
organizavimą, režisūrą. „O, kaip 

DAIVA SAVČIUKIENĖ: „GIMNAZIJOS KREGŽ-
DŽIŲ LIZDĄ PO KRUOPELYTĘ LIPDOME VISI“ 

Goda JUODIŠIŪTĖ 

Gimnazijos direktorės pava-
duotoja D. Savčiukienė 



 5 

 

būtų gerai vadovauti kokio milijonie-
riaus kolūkio kultūros namams“, – 
kartais užsisvajodavau. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mo-
kytoja įkalbinėjo pasekti jos pėdomis 
– juk gabi literatė, eilėraščius rašau. 
Bet rašinėliuose, net pati gerai nesu-
vokdama, kažkodėl rašydavau, kad 
norėčiau būti mokytoja. Tik ne – 
lietuvių, nes keturios kirčiuotės, gra-
matika man buvo per sausa. Raši-
nius patikdavo rašyti tik laisvomis 
temomis. Tuomet sakiniai liedavosi, 
kaip vanduo. 

Kai reikėjo pagaliau apsispręsti, 
kur ir ką studijuoti, visai nenorėda-
ma, atvažiavau į Vilniaus universite-
tą. 

Matematikos ir chemijos fakultetai 
– vienas šalia kito. Kas įdomiau? 
Matematika man atrodė sausa – 
vien formulės. Chemija – daug 
„šlapiau“. Laboratoriniai darbai, ana-
lizė, kūryba. Na, ir įstojau studijuoti 
chemijos. 

Pasirinkau pedagoginę šio dalyko 
pakraipą, nes manyje, matyt, ta mo-
kytojo darbo ugnelė vis tiek ruseno. 

Po dviejų kursų ištekėjau. Teko 
išeiti akademinių atostogų, nes, bū-
dama dvidešimties, pagimdžiau sū-
nų. Grįžusi į studijas, į mokslą kibau 
dar energingiau – iš garbės lentos 
mano atvaizdas neišnykdavo, gau-
davau padidintą stipendiją. Na, ką 
aš čia giriuosi... 

Kai po trijų kursų reikėjo rinktis 
tolimesnio darbo sritį, vis tiek laikiau-
si pedagoginės pakraipos, bet man 
dar labai rūpėjo ir elektrochemija. 
Kad būtų sunkiau ir įdomiau. Mo-
kiausi gudrybių, kaip „nusodinti“ aliu-
minį ant nikeliuotų paviršių. 

Tuo metu fakulteto dekanas buvo 
pasikvietęs dirbti į savo katedrą, o 
mūsų bendrais tyrimais labai susido-
mėjo Maskvos Michailo Lomonoso-
vo universitetas. Siųsdavome jam 
savo darbus, ataskaitas. 

Ir man, ir kolegoms buvo siūlo-
mas perspektyvus mokslinis darbas. 
Mane dėstytojai netgi vertė imtis 
mokslinių tyrimų. 

– Kaip viską suspėdavome – ir 
sūnų auginti, ir studijuoti, ir dar 
mokslinius tyrimus atlikinėti? Kas 

tą „varikliuką“ Jumyse suko? 

– Man visada patiko mokytis. 
Jokio vargo, lyg dainelę dainuočiau. 
Baigus universitetą, rūpėjo tik che-
mija, tyrimai, kūrybinis darbas. Apie 
mokytojavimą tada dar negalvojau. 

Kai pradėjau dirbti Vilniaus Min-
daugo vidurinėje mokykloje, vienas 
po kito radosi lietuviški chemijos 
vadovėliai. Juk anksčiau mokėmės 
iš rusiškų arba latviškų. Savo dėsty-
tojų iš universiteto paskatinta, tuos 
naujus vadovėlius kartu su savo 
auklėtiniais ir studentais išbandžiau 
viena pirmųjų Lietuvoje. 

Nuo pat pirmųjų darbo metų mo-
kykloje turėdavau po septynis stu-
dentus praktikantus, nors pati buvau 
dar visai „žalia“ mokytoja. Taip prasi-
dėjo mano pedagoginė praktika bei 
patirtis. Mokytojos darbą stengiausi 
derinti su kūryba ir moksliniais dar-
bais. 

Todėl dabar – nei aš esu gera 
mokytoja, nei gera direktorės pava-
duotoja, nei gera mama ar žmona. 
Visko – po truputį. 

– Kodėl taip atsitiko, kad che-
mija liko antrame plane, o Jūs 
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ėmėtės organizacinio ir ugdomojo 

darbo? 

– Pradėjusi dirbti Mindaugo vidu-
rinėje mokykloje, vis įsiveldavau į 
kokią nors kultūrinę veiklą – ėmiausi 
kurti etnografinį ansamblį, rengda-
vau šimtadienius. 

Po šešerių mokytojavimo metų 
sulaukiau pasiūlymo dirbti direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui. Sugrįžu-
si po vaiko priežiūros atostogų, ga-
vau darbą tuometinėje Simono Dau-
kant o v idur inėj e m okykl o j e 
(dabartinė mūsų gimnazija). 

Čia pradėjau viską nuo nulio. 
Tačiau šalia chemijos pamokų, mo-
kinių ruošimo olimpiadoms, man vis 
tiek norėjosi dar kokio nors kūrybinio 
darbo. Ėmiausi ekologijos pamokų ir 
projektų. Su savo mokiniais aplankė-
me visas Lietuvos trąšų gamyklas, 
Ignalinos atominę elektrinę, Mažei-
kių naftos gamyklą. 

– Daiva, kur Jūsų gyvybingumo 
šaltinis? Kaip kasdienė mokyklos 
rutina neužslopina polėkio organi-
zuoti, kurti, ieškoti vis naujų ir 
naujų idėjų, temų įvairiems rengi-

niams, susitikimams? 

– Dėl visko kaltas mano neramus 
charakteris. Man labai nepatinka 
daryti ir kartoti tuos dalykus, kurie 
jau žinomi, matyti, išbandyti. Tarkim, 
Rugsėjo 1-osios šventė, man – ne 
šventė. Jei būtų mano valia, aš ap-
skritai jos neorganizuočiau. Pirmiau-
sia todėl, kad po vasaros labai sun-
ku sugaudyti vaikus, suorganizuoti, 
įtikinti juos, kad reikia vėl dalyvauti 
mokslų metų pradžios šventėje. O 
gal dar ir todėl, kad prieš rugsėjo 1-
ąją visiems liūdna – jau baigėsi va-
sara ir vėl laukia mokslo metų dar-

bai, įtampa. 

O kad ir tie tradiciniai Kalėdiniai 
renginiai – laukiam, laukiam jų, tiki-
mės kažko įdomaus, o tas senas 
šablonas jau seniai visiems įgrisęs. 
Todėl man ir norisi ieškoti naujų 
idėjų, kažko dar neišbandyto. Tas 
judėjimas, ieškojimai ir neleidžia 
pasiduoti kasdienei rutinai, neužgo-
žia kūrybiškumo. 

– Kasmet į mokyklą ateina ne-
mažai naujų mokinių. Ar iš karto 
pastebite, kas kokių talentų turi ar 
kurį laiką dar tenka su vaikais 
pabendrauti ir tik tada atsisklei-

džia, kas kam gabus? 

Mūsų gimnazijoje visi vaikai – 
talentingi. Turime gabių matematikų, 
chemikų, nacionalinio mokslininkų 
konkurso dalyvių, literatų, istorikų, 
sportininkų. 

 Tačiau galėčiau išskirti tris moki-
nių grupes – vieni patys siūlosi daly-
vauti renginiuose, kiti laukia, kol aš 
paprašysiu, treti – gali puikiausiai 
pasirodyti bet kokiame renginyje, bet 
dažniausiai teisinasi, esą neturį lai-
ko. Iš ilgametės patirties žinau, kad 
toks atsikalbinėjimas – ne kas kita, o 
tiesiog užslėptas nenoras pasirodyti 
prieš draugus. 

Norėčiau pasidžiaugti, kad ta 
trečioji mokinių grupė po truputį ma-
žėja, vis labiau atsiranda tokių, kurie 
savo iniciatyva imasi kokių nors ren-
ginių. 

Mano galva, aukščiausias moki-
nių sąmoningumo lygis, kai jie patys 
susiorganizuoja pastaruoju metu 
išpopuliarėjusius protmūšius arba 
penktadieniais susirenka į vadina-
muosius „Impro“ vakarėlius. 
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Mane „veža“, kai randu saviraiš-
kai nusiteikusių mokinių. 

Mūsų mokytojai irgi netingi – 
„ištąso“ vaikus po įvairius spektak-
lius, parodas, renginius. Visi lipdome 
bendrą gimnazijos kregždžių lizdą, 
visi į jį atnešame bent po kruopelytę. 

– Kaip, bendraujant su moki-
niais, Jums pavyksta išlaikyti pro-
tingą, pagarbų atstumą – moki-

nys, bet sykiu ir draugas? 

Tie mokiniai, kurie priklauso Moki-
nių tarybai, su kuriais dažniausiai 
bendrauju, po kurio laiko į mane jau 
kreipiasi – Daiva. Bet tokį kreipinį 
dažniausiai išgirstu iš tų mokinių, 
kuriais jau pasitikiu labiau nei savimi 
(nors tai ir skambiai pasakyta). 

Bet, jeigu į mane vardu kreiptųsi 
mokinys, su kuriuo retai bendrauju, 
tai suklusčiau. Gal jau ir būtų per-
žengta tam tikra pagarbumo tarp 
mokytojo ir mokinio riba. 

Tačiau, lipdant tą vieningą gimna-
zijos kregždžių lizdą, svarbus kiek-
vieno mokinio indėlis, svarbu paste-
bėti ir laiku įvertinti kiekvieno suge-
bėjimus. Todėl mūsų gimnazija ir 
vertinama už stipriai išreikštą sociali-
zaciją. 

Ne kartą esu girdėjusi, kad visi 
veržiasi į S.Daukanto gimnaziją dėl 
to, kad ten „nėra antpečių“. 

– Ką turi padaryti mokinys, kad 
užsitrauktų pavaduotojos Daivos 

nemalonę? 

Mokiniai yra mokiniai. Kad ir ką jie 
bedarytų, vis tiek jiems atleidžiama. 
Didžiausia vertybė man – atsakomy-
bė. Jei mokinys prisiima atsakomybę 
kažką padaryti, o žiūrėk sutartu laiku 
nepasirodo ir net neperspėja, kad 

nepadarys ką pažadėjęs, tai kitą 
kartą labai abejosiu, ar juo galima 
pasitikėti, ar verta kviestis kokiam 
nors bendram darbui. 

– Kokie bus ateinantys mokslo 
metai? Kas laukia tų mokinių, 
kurie pirmą kartą peržengs gimna-
zijos slenkstį? Gal planuojami 

kokie nors išskirtiniai renginiai? 

Pirmiausia, labai norėčiau, kad 
būtų kuo daugiau renginių, vakarų, 
kuriuos inicijuotų patys mokiniai ir 
viską susiorganizuotų nuo A iki Z. 

Įvairios apklausos parodė, kad 
mokiniai vėl pageidautų kino vakarų. 
Jeigu atsiras tam entuziazmo ir or-
ganizatorių, galima bus imtis tokių 
vakarų. 

Pernai organizavome Šeimos 
šventę, bet nebuvo Naujamiesčio 
senoliams skirto koncerto. Gal šie-
met jį surengsime. Galbūt vėl apsi-
lankysime Motinos ir Vaiko pensio-
ne, kur anksčiau rengdavome lopši-
nių popietes. 

Tikiuosi, kad šiemet vėl organi-
zuosime Vytauto Kernagio konkursą. 
Bus ir daugiau renginių. Tik svar-
biausia – kad nestokotume kūrybiš-
kumo, žingeidumo, sėkmės. 

Pirmokams, kaip socializacijos 
mokykla, turėtume padėti ugdyti 
gyvenimo įgūdžius – kaip spręsti 
konfliktus, kaip gebėti susitarti, susi-
žinoti, kaip ir kur nueiti, kaip pa-
klausti to, kas rūpi. Tai, mano galva, 
svarbiau, nei žinios. 

Džiaugiuosi, kad gimnazijoje jau 
esame sukūrę tokią komandą, kuri 
padės pirmokams išsiugdyti tokius 
gyvenimo įgūdžius. 
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Istorijos mokytojas Mindaugas 
Olbutas per pamokas – lyg aktorius 
scenoje. Atrodo, kad jis tiesiog nar-
do po istorijos labirintus, pats sau 
atrasdamas vis ką nors naujo. Ir 
kiekviena jo pamoka, lyg nedidelė, 
45 minutes trunkanti, improvizacija. 
O koks tas mūsų istorijos mokytojas 
iš arčiau? 

Koks buvote vaikystėje? Kuo 
domėjotės, ar buvote ramus ar 

padūkęs? 

Kiekvieno žmogaus vaikystė tik-
riausiai neįkainojama, pilna jėgų. Tai 
visų perspektyvų pradžia. Man buvo 
įdomu tikrai viskas. Kažin ar buvo 
koks nors užsiėmimas, kurio nebū-
čiau išbandęs. 

– Kurie dalykai, be istorijos, 

jums patiko ir sekėsi geriausiai? 

– Patiko visi dalykai, mokiausi 
gerai. Gerai sekėsi chemija, lietuvių 
kalba, silpniau – technologijos. 

– Apie kokią profesiją svajojo-

te? 

– Svajonių būta daug ir įvairių – 
teisė, medicina. Bet šalia jų dažnai 
neapleisdavo noras sekti tėvų pėdo-
mis. Nusprendžiau surizikuoti. 

– Kas lėmė, kad tapote istorijos 

mokytoju? 

– Kiekvieno asmeninė patirtis - tai 
dar vienas teisingas atsakymas. 
Vieniems tokį sprendimą lemia šei-
ma. Kitiems interesas. Idealu - pa-
šaukimas. Istorijos dalykas mokyklo-
je man buvo aktualiausias ir įdo-

KAI TĖVŲ PĖDOMIS NEPASLYSTI... 

Emilis GORBAČIOVAS 
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miausia.  

– Kuo domitės be istorijos? 

Kokių turite pomėgių? 

– Dievinu teatrą. Jei randu laiko, 
per savaitę pamatau 2-3 spektaklius 
įvairiuose Vilniaus teatruose. Mėgstu 
protą pamiklinti prie šachmatų len-
tos. Jei geras oras, minu dviratį, 
blogesniu oru paplaukioju baseine. 
Mėgstu keliones. Turiu ir dar vieną 
aistrą -- kolekcionuoju monetas. 

– Kur keliavote per šios vasa-

ros atostogas? 

– Kelionėms kasmet pasirenku vis 
kitą kryptį. Šiemet - Balkanai. Man 
kiekviena kelionė – pasaulio pažini-
mas, nauji pojūčiai, būdas išplėsti 
gyvenimo pažinimo orbitą. 

– Su kuriais mokytojais gimna-

zijoje sutariate geriausiai? 

– Mokyklos kolektyvo santykių 
klausimas man – jautrus. Atėjau 
dirbti, įsivaizduodamas visai kitokią 
mokytojo asmenybę. Mano tėvų, 
buvo dvasingų, linksmų, kūrybingų, 
draugiškų žmonių kolektyvas. Ma-
niau mokytojai tik tokie ir yra. Ma-
niau, kad ir mane sups būtent toks 
kolektyvas -- padedantis tobulėti, 
lavinti bendravimo įgūdžius, sutei-
kiantis išminties ir kartu netrukdantis 
likti pačiu savimi. Kolektyvas, kuris 
pakels mano dvasią, padės džiaug-
tis gyvenimu ir darbu. Mokykloje ir 
ieškau veiklių, aktyvių, teisingų žmo-
nių. Tokie mane ir supa. 

– Ką labiausiai mėgstate gimna-

zijos valgykloje? 

– Šaltibarščius. Mielai sušveisčiau 
dubenį ir dabar, nors jau ruduo. 

– Koks šmaikščiausias įvykis, 

nutikęs mokykloje per visus jūsų 

mokytojavimo metus? 

– Kasmet besikartojantis mokytojų 
ir mokinių apsirikimas, palaikant 
mane mokiniu. Kolegos – nuotaikin-
gai pasišaipo, mokiniai netiki... 

– Kokią muziką ar grupę mėgs-

tate? 

– Nesu išrankus muzikos stiliui. 
Tai priklauso nuo nuotaikos, vietos, 
kompanijos. Bet pirmenybę teikiu 
klasikai. Labai patinka opera. Žino-
ma, pasiklausau ir šiuolaikinės muzi-
kos. 

– Mėgstate keliauti, bet gal ir 
Vilniuje esate atradęs gražių ir 

įdomių vietų? 

– Kadangi pakeičiau gyvenamąją 
vietą, dabar atrandu Šeškinę. Net 
neįsivaizdavau, jog čia rasiu istorinių 
vietų. Bet labiausiai mane įkvepia 
Vilniaus vaizdai nuo Trijų kryžių kal-
no. 

– Kas Jums, kaip mokytojui, 

sunkiausia, vedant pamokas? 

Be galo sunku rašyti blogą pažy-
mį. Juk dėstau dalyką, kurį pats la-
bai myliu. Kai rašau blogą pažymį, 
visada kirba mintis: kaip sužadinti 
mokiniui apetitą, kad jis pagaliau 
imtų „virškinti istorijos žinias“?  

Kita ne mažiau sudėtinga užduotis 
– rasti bendrą kalbą su mokiniu. 
Dažnai girdžiu kolegas kalbant, kad 
nesusikalba su viena ar kita klase. 
Džiaugiuosi, kad man tokių proble-
mų nebūna. Manau, pamokos sėk-
mę lemia mokinio ir mokytojo abipu-
sis pasitikėjimas, pagarba ir nuošir-
dumas. Tai – svarbiausia ir pagrindi-
nė sėkmingo mokymo ir draugystės 
su mokiniais sąlyga. 
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– Kokios mokinių savybės Jus 

žavi? 

– Vienos kokios nors savybės 
išskirti neįmanoma. Kiekvienas esa-
me labai skirtingi. Norint įvertinti 
kieno nors savybes, reikia pačiam 
bent dalį jų turėti. Visada bandau 
suprasti, pagal kokius principus ma-
no auklėtiniai gyvena. Mano galva, 
mokinys, kaip ir kiekvienas žmogus 
turi visko, plius – dar kai ko. Džiau-
giuosi, kai bendraudamas ir moky-
damas savo mokinius pastebiu, kad 
jie sugeba veikti, daryti, pažinti, iš-
drįsti, svajoti. 

– Gal grojate kokiu nors muzi-

kos instrumentu? 

– Pianinu. Ir nervais... 

– Kokia mėgstamiausia Jūsų 

knyga? O gal – knygos?  

– Mano lietuvių kalbos ir literatū-
ros mokytoja sakydavo: „Pirmoji širdį 
sujaudinusi knyga -- kaip pirmoji 
meilė“. Kuo daugiau skaitau, tuo 
labiau knygos mane susieja su pa-
sauliu. Vienos išskirti negaliu, kaip ir 
nesutikau dar savo širdies išrinkto-
sios, vienintelės, nepakartojamos. 

– Ar turite savo mėgstamiausią 

istorinę asmenybę? 

– Gerbiu išmintinguosius. Jie nie-
kada nenusikalsta teisingumui, su-
geba pakančiai žiūrėti į aplinkinių 
žmonių trūkumus ir logiškai mąstyti. 
Žinoma, kvailų minčių ateina kiekvie-
nam, bet išmintingieji sugeba patylė-
ti. Kita vertus, nėra tokio žmogaus, 
kuris būtų visada absoliučiai teisus 
ar išmintingas. Kaip bebūtų, žaviuosi 
tais, kurie žino, ko nori. Kurie siekia 
savo užsibrėžto tikslo. Žaviuosi tais, 
kurie veikia. Tie, kurie negali ar ne-

nori, tegul traukiasi iš kelio tiems, 
kurie gali ir daro. 

– O koks mėgstamiausias Jūsų 

filmas? 

– Bet koks klausimas, kuris bai-
giasi galūne – „iausias“, visada pre-
tenzingas ir sunkus. 

Mane žavi filmai, kurie įkvėpia, 
sužadina vaizduotę, šokiruoja. To 
randu dokumentiniuose, istoriniuose, 
kriminaliniuose filmuose ir komedijo-
se. 

– Ką atsakytumėte, jei paklaus-
čiau, kokie – trys brangiausi Jums 

dalykai? 

– Gal pasirodys banalu, tačiau 
mano kertiniai gyvenimo stulpai – 
Tėvynė, Draugystė, Teisingumas. 

– O koks Jūsų naujausias kultū-

rinis atradimas? 

– Mane ištiko kultūrinis šokas, kai 
supratau, jog proto, charakterio bei 
minčių higiena tokia pat svarbi kaip 
ir kūno. 

– Gal yra klausimas, kuris pas-

taruoju neleidžia ramiai gyventi? 

– Kodėl? 

– Ar yra Jūsų gyvenime spren-
dimas, o gal pasirinkimas, dėl 

kurio džiaugiatės iki šiol? 

– Profesija. Į mokyklą žengiau 
tvirtai apsisprendęs joje likti ir ateity-
je. Kartą mokytojų kambaryje 
(kažkada mokykloje tai buvo pati 
paslaptingiausia vieta) naujieji kole-
gos pasitiko klausimu: „O ką čia 
veikia mokiniai“? 

Džiugiai nustebino ir pirmasis 
mokinių klausimas: „Kiek jums me-
tų?“ 
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Prisipažinsiu, iš pradžių tai glumi-
no. Nesistengiau pelnyti jokio išskir-
tinio kolegų ar mokinių dėmesio – 
buvau ir tebesu jauniausias mokyto-
jas gimnazijoje. Tegul visi tai mato. 

– Kokie dalykai Jus prajuokina? 

– Juokiuosi nuoširdžiai ir daug. 
Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, hu-
moro reikia ne mažiau nei žinių. Be 
to, man atrodo, kad niekas taip ne-
suartina žmonių, kaip smagus ne-
kandus juokas. 

– Esu girdėjęs, kad Jūsų akira-
tyje – ne tik istorija, bet ir politika. 
Gal ir domitės pats žadate pasukti 

į politiką? 

– Tokios mintys aplanko vis daž-
niau. Norėčiau. Tai – nauja. Įdomu. 
Eisiu. 

– Kokį turite įprotį, be kurio 

negalite gyventi? 

– Privalau kiekvieną dieną per-
skaityti bent 10 knygos puslapių, 
dviračiu nuvažiuoti bent 10 kilomet-
rų. Prie lovos laikau užrašų knygelę 

– jei pasitaiko genialių minčių, užsi-
rašau. Anksti keliuosi. Bandau kiek-
vieną mėnesį savo gyvenimą pratur-
tinti nauju geru įpročiu. 

– Jei būtų leista pasirinkti, su 
kokiu įžymiu žmogumi norėtumė-

te pasikalbėti? 

Būtų įdomu pabendrauti su įdo-
miais, dar nepažįstamais žmonėmis, 
tačiau vis dėlto dar kartą norėčiau 
pasikalbėti su Vytautu Landsbergiu. 

– Ar yra posakis, kuris Jus la-

biausiai įkvepia? 

– Kas, jei ne – tu, kada, jei ne – 
šiandien. 

– Ką, prasidėjus mokslo me-
tams, norėtumėte patarti, palinkėti 

mokiniams? 

Būkite visada linksmi ir išmintingi: 
smagus juokas gydo sielą, o išmintis 
sielai – tolygu sveikata kūnui. Kas-
dien galvokit, kas tikra, jauskit, kas 
gražu ir įdomu, tada būsit laimingi, 
tada jus lydės sėkmė! 

Svarstydami, kokios galėtų būti 
mūsų naujojo gimnazijos laikraščio 
rubrikos, „Jaunųjų žurnalistų“ būrely-
je vienbalsiai sutarėme, kad labai 
įdomu, žingeidu ir naudinga – tiek 
mokytojams, tiek tiems, kas dar mo-
kosi gimnazijoje, sužinoti, o kaip gi 
sekasi buvusiems jos auklėtiniams? 

Iš jų pasakojimų apie tolimesnio 
gyvenimo kelio pasirinkimą, studijas 
kokioje nors Lietuvos ar užsienio 
aukštosiose mokyklose galėsime 
pasisemti žinių, kaip į jas įstoti į pa-
galiau – kaip vertinti tai, ko kasdien 
kartais net nepastebime savo gim-
nazijoje. 

KAIP JUMS SEKASI, DAUKANTIEČIAI? 

M.GARČAUSKIS: „NEBŪKIT DURNIAI – DOMĖKI-

TĖS KUO NORS IR NEAPLEISKIT MOKSLŲ“! 

Skaistė MIKELIŪNAITĖ 
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Pirmajam „Aisčių“ numeriui nuta-
rėme pakalbinti 2013 metų abiturien-
tą, labai „kietą“ chemiką bei kitų tiks-
liųjų mokslų žinovą ir šmaikštų vaiki-
ną, chemijos mokytojos Birutės Ra-
dzevičienės auklėtinį, būsimą medi-
ką Martyną Garčauskį, šiuo metu 
studijuojantį Lietuvos Sveikatos 
mokslų universitete Kaune. 

– Martynai, kokie prisiminimai, 
emocijos užplūsta, išgirdus 

S.Daukanto gimnazijos vardą? 

– Labai smagu ir gera prisiminti 
vietą, kurioje jauteisi lyg namuose, 
vietą, kurioje visi mokytojai tave pa-
žįsta ir visiems jiems tu rūpi. Tuo 
gimnazija labiausiai ir skiriasi nuo 
universiteto. 

S.Daukanto gimnazija man davė 
labai daug - „sudėliojo“ mane, kaip 
asmenybę, leido atsiskleisti, suprasti 
ir atrasti, ko man reikia ir ko aš noriu 
toliau savo gyvenime. Dar pridėčiau 
– suvedė mano ir nuostabių žmonių, 
įdomių asmenybių kelius. 

– Pabandyk prisiminti kokią 
nors išskirtinę mokytojo frazę, 

įstrigusią atmintin. 

– „Martynui viskas galima“! -- mo-
kytoja B. Radzevičienė. 

– Ir kaip manai, kodėl tau gim-

nazijoje būdavo „viskas galima”? 

– Na nežinau, kiek man viskas 
būdavo galima, bet gimnazija tikrai 
užaugino nemenką pasitikėjimą sa-
vimi. Tiek gimnazijoje, tiek už jos 
ribų, tiek dabar ginčijuosi su žmonė-
mis, jei žinau, kad jie – neteisūs ar 
manau, jog aš – teisus. 

– Ko labiausiai ilgiesi - mokyto-
jų, draugų, mokytų gimnazijoje 
dalykų? O gal tau-viskas vienodai 

brangu ir įsimintina? 

– Tiesą pasakius, draugų pasiilgs-
tu labiausiai. Kadangi studijuoju 
Kaune, o daugelis mano draugų 
pasilikę Vilniuje, labai sunku rasti 
laiko pasimatyti su jais. Tas šimtas 
kilometrų tarp Vilniaus ir Kauno su 
kai kuriais draugais net atšaldė san-
tykius - juk draugystei reikia nuolati-
nio bendravimo. 

Mokytojų irgi pasiilgstu, bet juos 
kartą per porą mėnesių aplankau. 
Stengiuosi palaikyti ryšius. 

Dalykus, kurių teko mokytis gim-
nazijoje, jau beveik pamiršau. Tik vis 
dar prisimenu chemijos bei matema-
tikos pamokas, kurios man būdavo ir 
įdomios, ir svarbios. 

Universitete dėstomi dalykai kur 
kas įdomesni ir ko gero naudingesni 
nei gimnazijoje. Smagu, kad nereikia 
blaškytis tarp vienos disciplinos ar 
kitos – beveik visi dalykai yra susiję 
su mano specialybe. 

– Kaip tau sekasi universitete? 
Kuo jis žavus ir kuo sudėtingas 
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lyginant su gimnazija, kuri mums, 
čia besimokantiems, tokia – pa-

prasta, jauki ir suprantama? 

– Universitete studijos šiuo metu 
sekasi tikrai labai neblogai - bendras 
vidurkis net aukštesnis nei gimnazi-
joje. 

Praėjusių metų, rugsėjo mėnesį, 
įžengus į šią "terra incognita", viskas 
atrodė be galo nauja ir iki šiol nepa-
žinta. Buvo sunku prisitaikyti prie 
naujo gyvenimo ritmo, sudėtinga 
išmokti studijuoti, nes krūvis – nepa-
lyginamai didesnis nei gimnazijoje. 

Išaušus dienai, kai teko sėsti mo-
kytis egzotiškosios anatomijos, prie 
knygų tekdavo praleisti po 5 valan-
das per dieną, o kartais - net dau-
giau. Tačiau po truputį įvažiavau į 
vėžias, "įkirtau" mokymosi sistemą ir 
atsirado daug daugiau laisvo laiko. 

Dabar man smagu universitete 
dar ir dėl to, kad laiko, kurį galiu 
skirti sau, padaugėjo. Pavyzdžiui, 
yra buvę dienų, kai 10 val. ryto jau 
būdavau laisvas ir sėdėdavau namie 
-- visi dienos darbai atlikti, praktiniai 
užsiėmimai ar paskaitos pasibaigę , 
belikę tik pasiruošti rytojaus paskai-
toms. 

Be to, universitete tapau kur kas 
savarankiškesnis. Čia tenka lankyti 
dviejų tipų paskaitas – vienų metu 
didelei studentų auditorijai dėstoma 
kokio nors dalyko tema, o kitų, kitaip 
tariant praktinių užsiėmimų metu, 
išmoktus dalykus tenka pritaikyti, 
mokytis jų gyvai. 

Praktiniai užsiėmimai vyksta kas-
dien, o bendrosios paskaitos – ne. 
Tad, taip ir susiduriu su tuo tikruoju, 
teisinguoju mokymosi ar studijų bū-
du – "mažiau kalbų, daugiau darbų". 

Dėstytojų pareiga universitete – 
ne ko nors išmokyti studentus, o 
paaiškinti vieną ar kitą dėstomo da-
lyko temą ir nukreipti teisingu paieš-
kų keliu. Jei gimnazijoje per pamo-
kas mokytojai stengdavosi viską kuo 
išsamiau paaiškinti, lentoje išanali-
zuoti kokią nors formulę ar teoremą 
ir dar paklausdavo, ar viską supran-
tame, tai universitete – studijos or-
ganizuotos priešingai. Viską privalu 
išmokti namie, o rytojaus dieną ži-
nias gliaudyti per praktinius užsiėmi-
mus. 

– Koks tavo gyvenimo moto, 
kuriuo patartum vadovautis tiems, 

kas dar mokosi gimnazijoje? 

– “Būk ir dūk”!!! Juokauju. Neži-
nau. Aš neturiu moto. Dar besimo-
kantiems gimnazijoje tiesiog norė-
čiau patarti: „Darykit, tai, kas jums 
patinka, tikėkit tuo, ką darot ir nebū-
kit durniai - domėkitės kuo nors ir 
neapleiskit mokslų”! 

Juk iš tikrųjų smagu bei žavu būti 
polimatu. Ar ne? 

– O ko norėtum palinkėti visai 

Simono Daukanto gimnazijai? 

– Nepaleiskite, neatleiskite iš dar-
bo nuostabaus mokytojų kolektyvo! 
Gerbkite ir mylėkite savo mokytojus 
(ypač – gerbiamą Daivą Savčiukie-
nę)! Vertinkite mokyklos pigų maistą 
(jis vis dar pigus, ar ne?), ypatingai – 
Kijevo kotletus! Nešiukšlinkit! Nemė-
tykit tualetinio popieriaus gniūžčių 
ant tualetų lubų! Kiekvieną rytą svei-
kinkitės su ponia Lena! Užleiskite 
vyresniems žmonėms ir mokytojams 
vietas valgykloje! Ir, kaip sakė kati-
nas Leopoldas: "Gyvenkite draugiš-
kai." 
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Kiekviena kelionė – tam tikras 
savęs ir tų, su kuriais keliauji, išban-
dymas. Dar sakoma, kad norėda-
mas pažinti draugą, leiskis su juo į 
kelionę. Jei ir po visų išbandymų 
draugas lieka draugu, vadinasi su 
juo galima leistis ir į pačius aukš-
čiausius kalnus. 

Mokslo metų pabaigoje mums 
visiems jau norėjosi kuo greičiau 
sprukti iš gimnazijos – knygos jau 
buvo įgrisę, o mokytis visai nebesi-
norėjo. Juk visų laukė smagi vasara. 

O, kai sužinojome, kad su istorijos 
mokytoju M. Olbutu važiuosime į 
Nidą, sparnai visiems išsiskleidė iki 
dangaus.   

Gegužės trisdešimtoji diena, šeš-
ta valanda ryto. Pasidedu daiktus į 
bagažo skyrių ir keliauju užsiimti 
vietą autobuse. Visi jau susirinkę, 
vėluoju, bet vėluoti juk - madinga. 
Susirandu vietą gale, ten man la-
biausiai patinka. Manau, ne tik – 
man. Autobusas dviaukštis, laisvės 
daug, o to mums jauniems to ir terei-
kia. Po keletos minučių išgirstame 
mokytojo balsą, kuris mus lydės visą 
kelionę ir užtikrins jos sėkmę. Visi 
esame be galo laimingi: trys laisvos 
dienos, gera kompanija ir nereali 
kelionė į Nidą. Geriau ir sugalvot 
neišeitų. Kelionė prasideda! 

Mieguisti, tačiau pilni neapsako-
mo džiaugsmo, pajudame mūsų 
pirmojo kelionės tikslo link. Du žo-
džiai – sovietinis  bunkeris. Mano 

manymu, nieko aiškinti čia jau  ir 
nebereikia... Na, nebent galiu užsi-
minti, kad necenzūrinių rusiškų žo-
džių išgirdome daugiau, negu lietu-
viškų. Taip pat lakstėme dešimt met-
rų po žeme įrengtame bunkeryje. 
Sudominau? Deja, daugiau nieko 
sakyti negaliu. Uždraudė, nenoriu 
rizikuoti. 

Mieguistumas po trijų valandų 
SSRS laikų bunkeryje iškart pradin-
go. Neturime kuo skųstis: esame 
žvalūs, energingi. Būtent tai, ko rei-
kia mūsų kitam  objektui – didžiau-
siai Lietuvoje įmonei „Achema“, įsi-
kūrusiai šalia Jonavos.  

Didelį įspūdį man paliko tai, kad ši 
įmonė yra tarsi mažas miestelis, 
kuriame veikia ligoninė, kavinė, val-
gykla ir kiti normaliam žmogaus gy-
venimui būtini objektai. Gidas  papa-
sakojo apie įmonės veiklą, bendra-
darbiavimą su užsienio šalimis, ga-
minamą produkciją. Taip pat buvo-
me supažindinami su gamyklos teri-
torija, po kurią važinėjome autobusu. 
Plotas – ne visai pasivaikščiojimui 
skirtas.  Pažinti Lietuvos ekonomi-
kos lyderę buvo naudinga bei sma-
gu. Ir aš, ir mano bendražygiai pa-
matėme, kad mūsų šalies įmonės ir 
šiuolaikiškos, ir įdomios. Visi likome 
sužavėti. O mūsų dar tik įsibėgėjanti 
išvyka ėjosi tiesiog puikiai. Nuotaika, 
kaip gerame muzikiniame kūrinyje 
tolygiai smagiai augo. 

Po vizito „Achemoje“ mūsų laukė 

ĮSPŪDIS 

KELIONĖ 

Emilis GORBAČIOVAS 
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kelių valandų kelionė į Šiaulius, nuo-
tykių parką „Splius“. Ten mums buvo 
suteikta galimybė pasijusti tarzanais 
ar kažkuo panašiais į juos.  

Tuo tarpu autobuse veiksmo taip 
pat netrūko. Migracijos per visą au-
tobusą, pažindinimasis vienas su 
kitu bei pokalbiai vyko „aukščiausiu 
lygiu“. Tačiau, atrodo, turėtas didelis 
laisvų valandų skaičius atsisuko 
mūsų nenaudai - atvykome į savo 
tikslą. Visi žinome tą jausmą, kai 
buvimas autobuse yra geriau negu 
ėjimas į nežinią. Taip jautėmės ir 
mes. Bet galimybė įsijausti į tarzano 
vaidmenį dar labiau  pagyvino mūsų 
bendravimą. Smagu buvo iš arti 
stebėti tiek daug besikarstančių tar-
zanų pažįstamais veidais... 

Kad ir kaip  gera buvo aplankyti 
visus šiuos objektus, bet visi puikiai 
žino, kad nakvynė visuomet būna 
kelionės kulminacija, o ypač, jeigu 
nakvoj i  tokioje vietoje kaip 
„Jachtklubas“. Viešbutis, įsikūręs 
šalia Platelių ežero, tam buvo ideali 
vieta. 

Antrąją dieną, nors ir beveik ne-
miegoję, tačiau vis tiek gyvybingi 
išvykome pagrindinio savo kelionės 
tikslo link – Nidos. Pakeliui aplankė-
me Orvydų sodybą, pasitikusią mus 
didele gausa akmeninių statulų bei 
sovietinių laikų tanku. Turėjome lais-
vas trisdešimt minučių apžiūrėti eks-
ponatus ir tas laikas tikrai neprailgo. 

Kitos mūsų kelionės stotelės – 
Parnidžio ir Mirusiosios kopos, esan-
čios Kuršių Nerijoje. Vaizdas atsive-
riantis nuo šių kopų yra tiesiog stul-
binantis, pribloškiantis, pasakiškas.  

Galiausiai po dviejų dienų kelio-
nės pasiekėme savo pagrindinį tikslą 

– Nidą. Nieko nelaukdami, greitai 
įsikūrėme viešbutyje ir pajudėjome 
jūros link. Eidami pakeliui, be abejo, 
nusipirkome gardžios rūkytos žu-
vies, kuria taip garsėja šis kurortas. 
Prie jūros praleidome keletą valan-
dų, palydėjome saulėlydį ir patraukė-
me atgal į viešbutį. Naktį miestas 
visuomet yra gražesnis negu dieną, 
aišku, jeigu jis yra apšviestas. Lai-
mei Nida yra būtent toks miestelis, 
tad su keletu draugų nusprendėme 
pasižvalgyti po kurortą. Taip jau 
atsitiko, kad atsidūrėme kavinėje ir 
vaikščiojimas buvo pamirštas. Na, 
bet bent jau skaniai pavalgėme. 
Kavinėje buvo linksma ir, jeigu ne 
mokytojų kontrolė, ten būtume pra-
leidę žymiai daugiau laiko. Buvome 
priversti grįžti į viešbutį naktiniam 
poilsiui, bet , manau, visi suprantate, 
kad taip nebuvo... 

Išaušo trečioji kelionės diena. 
Visai neišsimiegoję, bet iš visų jėgų 
stengdamiesi savyje įžiebti bent 
mažytę kibirkštėlę žvalumo, atsisvei-
kinome su Nida ir iškeliavome atgal į 
Vilnių.    

K l a i p ė d o j e  u ž s u k o m e į 
„McDonaldo“ karalystę. Kaip reikiant 
pasistiprinom nesveikuoju maistu, 
kuris, kad ir kaip kritikuojamas, vis 
tiek yra velniškai skanus. Visi sotūs 
ir laimingi Panemune pajudėjome 
namų link. Pakeliui dar aplankėme 
Panemunės bei Raudonės pilis. 
Norėčiau pastebėti, kad šios pilys, 
daugeliui  pažįstamos iš LRT rekla-
minių klipų, realybėje atrodo dar 
gražiau. Epochos, įsikūnijusios šiose 
pilyse, byloja daug istorinių Lietuvai 
svarbių įvykių. Kiekvienam, nors šiek 
tiek istorija besidominčiam ar mėgs-
tančiam estetiką, Panemunės pilys 
turėtų palikti neišdildomą įspūdį. 
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Patyrę gausybę nuotykių, apie 
kuriuos viešai kalbėti nė vienas iš 
mūsų tikrai nesutiktų, saulei nusilei-
dus, grįžome į mylimą, gimtąjį Vilnių. 
Iš savo bendražygių veidų mačiau, 
kad kelione jie buvo patenkinti ir net 
neabejoju, kad ši išvyka išliks jų 

atmintyje dar ilgai. 

O svarbiausia – pamačiau ir su-
pratau, kad su savo gimnazijos ko-
lektyvu galiu kad ir į kalnus eiti! 


