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SUGRĮŽKIM Į GIMNAZIJĄ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunigunda Zubytė, Mindaugas Juozapaitis ir Monika Šiaudinytė 

 

Visiems tėvams smagu, kai vaikai sugrįžta į namus. Dar smagiau, kai jie 

tai daro ne tik per šventes ar kokiomis nors išskirtinėmis progomis, o tie-

siog – radę laisvą dieną, nes jiems rūpi namai. 
 
Rūpi gimnazija, kaip gimtieji namai, ir Alumni klubo (lot. Alumnus; alere  
– maitinti; buvusiųjų narių organizacija. Jos tikslas – palaikyti ryšius 

tarp buvusių mokinių, studentų, darbuotojų, organizuojant įvairius 

rengi-nius, teikiant paramą ar stipendijas) idėja „susirgusiems“ jos 

buvusiems mokiniams – buvusiai mokinių tarybos prezidentei, būsimai 

medikei Monikai Šiaudinytei, būsimai finansininkei Kunigundai Zubytei 

ir jau vady-bininko duoną kremtančiam Mindaugui Juozapaičiui. 
 
Kodėl, praėjus vos metams ar kiek daugiau po gimnazijos baigimo, kilo 

sumanymas sugrįžti atgal, organizuojant gimnazijos Alumni klubą? 
 
Kunigunda. Nesugebam išeiti iš mokyklos. Vis sugrįžtam ir sugrįžtam. Nuta-

rėm ieškoti „skylės“, per kurią galėtumėm ir patys sugrįžti, ir kitus, buvusius 

mokinius, sukviesti. 
 
Monika. Mūsų mokykla – ypatinga savo bendruomeniškumu ir šiltais tarpusa-
vio ryšiais. Todėl jos Alumni klubas – tarsi seniai brandinta ir pagaliau su- 
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brendusi idėja. Jeigu nesinorėtų sugrįžti į mokyklą, tai niekam ir nesinorėtų 

kurti jos Alumni klubo. 
 
Mokykloje ir be Alumni – pakankamai veiklos. 
 
Monika. Iš tikrųjų nei mūsų laidai, nei prieš tai buvusioms laidoms niekada 

mokykloje nestigdavo veiklos. Mūsų laidai būtų buvę malonu, jei kas nors 

būtų ėmęsi iniciatyvos sukurti tokį klubą, kuris pritrauktų, sušauktų visų buvu-

sių laidų abiturientus, bet tos idėjos niekas anksčiau nepasičiupo. Tai, pasičiu-

pome mes. Bandysim inicijuoti ne tik daukantiečių susitikimus, bet ir – mo-

kyklos gražinimo darbus. 
 
Kokių darbų ketinate imtis? 
 
Monika. Na, pavyzdžiui, svarstome apie poilsio zonos mokykloje sukūrimą. 

Gal būtų gerai, jei kokioje nors vietoje atsirastų minkštasuoliai, kur galima 

būtų pailsėti, o galbūt net ir nusnūsti po pamokų, jei vėliau dar laukia kokie 

nors užsiėmimai. 
 
Apie kokius renginius sukasi mintys? 
 
Monika. Artimiausias renginys – S. Daukanto gimtadienis. Norėtumėm prisi-

dėti prie jo organizavimo. Jo metu ketiname apdovanoti dar besimokančius 

mokinius ir „alumnus“ už pasiekimus lyderiaujant įvairiose mokyklos 

gyvenimo srityse. 
 
Kunigunda. Kurti Alumni klubą sumanėme dar ir dėl, jog iš mūsų mokyklos 

išeina nemažai labai visuomeniškų  ir meniškos prigimties žmonių, gabių 

organizatorių, žinomų savo pasiekimais tiek iš humanitarinių dalykų, tiek iš 

tiksliųjų mokslų, kurie savo pavydžiu galėtų užkrėsti ir jaunesnius mokinius, 

besistengiančius dar tik suprasti, ko jie gyvenime norėtų. Todėl, mano galva, 

tas bendravimas tarp ‚alumnų“ ir dar besimokančių gimnazistų turėtų būti 

abipusiai ir naudingas  ir įdomus. O tomis Alumni klubo nominacijomis „Už 

pasiekimus“ ir „Už lyderystę“ norėtumėm parodyti, kad visi gali kažko siekti 

ir sugeba pasiekti užsibrėžtų tikslų. 
 
Monika. Nepaisant amžiaus ir laiko. 
 
Abi, besimokydamos mokykloje, buvote labai aktyvios įvairių renginių 

organizatorės ir visuomenininkės. Kas jus tuo užkrėtė? 
 
Monika. Be abejonės – direktorės pavaduotoja Daiva Savčiukienė. Ji nuolatos 

mus skatino kažką veikti, kažko imtis, siūlydavo daryti tą ar – aną. Neretai ir 

patys pas ją ateidavome su savo pasiūlymais ar idėjomis, nes mums norėdavo-

si mokyklos renginiuose ir padainuoti, ir pavaidinti, ir imtis jų organizavimo. 
 
Kunigunda. Mano popamokinė veikla prasidėjo dar progimnazijoje. Tai kokį 

plakatėlį nupiešdavau, tai gėlių pakarpydavau, tai šokius suorganizuodavau. 
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Ar kažką nuveikę, suorganizavę, sulaukdavot įvertinimo? 
 
Kunigunda. Ne dėl to imdavomės kokios nors veiklos. 
 
Monika. Nelaukdavom po kokio nors renginio, kad kas iš pedagogų pultų 

dėkoti. Tiesiog džiaugdavomės, kad viskas vyko pagal scenarijų, pavyko ren-

ginys, kad visiems buvo smagu. 
 
Kunigunda. Svarbiausias įvertinimas – gera visų nuotaika. 
 
Koks pačių  organizuotas renginys yra labiausiai įsiminęs? 
 
Monika. Dažnai prisimenu vieną Mokytojų dieną, kai mokytojams, jiems 

nematant, ant stalų dėliojome gaublius ir kitas mokymo priemones. Ir mus, ir 

mokytojus tos staigmenos sugraudino iki ašarų. Toks natūralus įvertinimas 

mus dar labiau „užsukdavo“ imtis įvairių idėjų įgyvendinimo. 
 
Kunigunda. O man įsiminė Mokytojų diena su dūdelėmis. Aš tą renginį fo-

tografavau. Taip linksma buvo, taip smagu ir gražu! Man pačiai pro objektyvą 

buvo įdomu  stebėti, kad mokytojai, nusimetę oficialias pedagogų kaukes, 

atrodė ir pažeidžiami, ir mokantys labai labai nuoširdžiai pasidžiaugti, ir, kaip 

visi žmonės, susigraudinti. 
 
Dar labai įsiminė Šimtadienis vienuoliktoje klasėje, į kurio organizavimą bu-
vau pasinėrusi visa galva ir tiesiog dingusi iš pamokų. 
 
O gal vis dėlto ne tik Daiva Savčiukienė kalta, kad jūsų galvos buvo 

„pramuštos“ įvairiais renginiais? Gal ir genetiškai iš savo tėvų ar kitų 

artimųjų esate paveldėję organizacinių gabumų? 
 
Kunigunda. Gal (juokiasi). 
 
Monika. Aš, kaip ir Kunigunda, į organizacinę veiklą įsijungiau  dar mokyda-

masi S. Daukanto progimnazijoje. 
 
Mindaugas. Be to, mes norėtumėm prisidėti prie mūsų gimnazijos mokinių 

ugdymo ir padėti jiems pažinti realų gyvenimą. 
 
Skamba grėsmingai! 
 
Mindaugas. Jokios grėsmės, o tik – noras pabandyti mokyklą bebaigiantiems 

mokiniams padėti atverti akis, kad dar gerokai iki abitūros egzaminų suprastų, 

ko jie norėtų pasiekti. Juk mokykloje gyvenimiškų pamokų mums visiems 

labai stigdavo. 
 
Na, ir kaipgi jūs pasirengę dar besimokantiems daukantiečiams atverti 

akis? 
 
Mindaugas. Pirmiausia, norėtumėm  prisidėti prie bendruomeniškumo ugdy-
mo. Prie supratimo išsaugojimo, kad „Daukantas“ yra viena bendruomenė, 
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visai nepaisant to, kada kas gimnaziją baigė ar dar joje tebesimoko. Mes visi – 

lygūs. Taip pat sieksime, kad Alumni klubas paakintų sugrįžti į gimnaziją  

anksčiau ją baigusius mokinius, kad jie pasidalintų savo gyvenimiška patirti-

mi. 
 
Monika. Prašysime, kad jie papasakotų savo sėkmės istorijas, kaip pavyko 

siekti užsibrėžtų tikslų. Kokie tame kelyje pasitaikė pavojai ar suklupimai. 
 
Mindaugas. Be to, „Daukantas“, kaip gimnazija, mano galva, iki šiol neturi 

savo identiteto. Kuo ji išsiskiria iš kitų Vilniaus gimnazijų? Jei tėvai nori, kad 

vaikas taptų  menininku, leidžia jį mokytis į Nacionalinę M.K. Čiurlionio 

menų gimnaziją. Jei  kad taptų sportininku – į Ozo mokyklą. Jei tėvai pamato, 

kad vaikas gabus matematikai, leidžia į M. Biržiškos gimnaziją, o jei vaikas – 

„moksliukas“ – į Licėjų. O kodėl tėvai leidžia vaikus į mūsų gimnaziją? 
 
Tai  kokius jūsų gimnazijos privalumus galima būtų kelti viešumon kaip 

patraukliausius, reikalingus mokinių ateičiai? 
 
Mindaugas. Manau, kad „Daukantas“ galėtų prisistatyti  kaip lyderius ugdanti 

mokykla. O tokių mūsų mokykloje – daug. Mano galva, lyderis yra tas žmo-

gus, kuris galvoja ne tik apie save, bet ir apie kitus, kuris įkvepia ir prisiima 

atsakomybę už savo veiklą. 
 
Manote, kad viso to galima jūsų mokykloje išmokti? 
 
Kunigunda. Taip. 
 
Kaip jums atrodo, ar lyderiai nėra egoistai ir garbėtroškos? 
 
Mindaugas. Tikrai – ne. Kalbėdamas apie lyderių ugdymą  mūsų mokykloje, 

norėčiau pastebėti, kad daugelis mokinių iš įvairių olimpiadų ir konkursų 

parsiveža laurus. Bet būtų gerai, kad už pasiekimus ir mokykla juos 

apdovanotų. Be to, norėtumėm, kad mūsų mokyklos įvertinimai už 

lyderiavimą įvairiose srityse prilygtų solidiems apdovanojimams. Kad 

„Daukanto“ lyderystės diplomas taptų būsimų lyderių siekiamybe. 
 
Bet šiai savo idėjai mes dar neturime legendos. Tikimės, kad ją sukursime 

bedirbdami kartu  ir su mokyklos “ alumnais“, ir dar besimokančiais 

mokiniais, ir su mokytojais. 
 
Kada planuojate įteikti pirmuosius jūsų mokyklos lyderystės diplomus? 
 
Mindaugas. Kitų mokslų metų pradžioje. Spalį arba lapkritį. 
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Į KOKĮ KLAUSIMĄ LRT LAIDOS „KLAUSIMĖLIS“  

AUTORIUS NEGALĖTŲ PATS ATSAKYTI? 
 

KAROLINA SAVICKYTĖ 

 

„Simonas Daukantas buvo Smetonos laikų bankininkas, išleidęs litus, pa-

garsėjo sukūręs mūsų lietuvių kalbos taisykles. Galėjo paprastesnes su-

kurti, kam gi reikėjo skirstyti lietuvius į aukštaičius ir žemaičius. Taip pat 

įkūrė blaivybės sąjungą, nors iš pradžių pats gėrė, bet vėliau pradėjo kovo-

ti su alkoholizmu. Taip pat S. Daukantas buvo kunigas ir parašė knygą 

„Žiedų valdovas.“ 
 
Pateikęs man kelis atsakymus iš būsimos „Klausimėlio“ laidos apie Simo-

ną Daukantą, paklaustas, ar iš tikrųjų žmonės taip atsakinėja, tvirtai 

atsakė: „Taip, iš tikrųjų. Tikriausiai tikslesnio atsakymo nežino. Tokių, 

kurie kalba nerimtai, pasitaiko vos keli per mėnesį. Žmonės mąsto taip: 

girdėtas dalykas, pradeda kažką prisiminti ir iš žmogaus kalbos jau galima 

spręsti , kuria jis ar kalba tai, ką žino. Laidos pabaigoje visada būna tas 

užslėptasis teisingas atsakymas, ir mums tenka ilgai su kolega paplušėti, 

kol randam žmogų, kuris tikrai žino, ką kalba“. 
 
Tikriausiai supratote, kad bendravau su žurnalistu, daugybės laidų, tarp jų 

- ir legendomis apaugusios „Klausimėlio“ laidos vedėju ir kasdien gyveni-

mu besidžiaugiančiu žmogumi Juru Jankevičiumi. 
 
Papasakokite apie savo vaikystės pomėgius. Kuo svajojote tapti, kai 

buvote mažas? 
 
Kai buvau mažas, norėjau būti traukinio mašinistu. Gyvenau Kaune. Na-
mo tekdavo važiuoti šalia geležinkelio tunelio. Todėl man būdavo įdomu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juras Jankevičius ir Karolina Savickytė 
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kaip mašinistas vairuoja tą traukinį. O ypač įdomūs buvo tie traukiniai, 

kurie buvo kūrenami anglimi ir iš jų kaminų virsdavo juodi dūmai. 
 
Koks buvote mokinys? Mokėtės gerai ar gaudavote ir pastabų? 
 
Mokytoja man tiek pastabų buvo prirašiusi, kad sunku būtų jas visas ir 

suskaičiuoti. Ir rašė ji labai įdomiai, o kartais liepdavo pačiam įsirašyti 

pastabą. Pati po ja tik pasirašydavo. Cituoju: „ Per pamoką kišau kojas po 

kėde“ . „Neatsinešiau geografijos kontūrinio žemėlapio“. 
 
Tokias, jūsų paties surašytas, o mokytojos pasirašytas pastabas, gali-

ma būtų suprasti ir dviprasmiškai. 
 
Taip visi ir suprasdavo. Visiems buvo labai  juokinga skaityti, kad 
mokytoja kiša kojas po kėde (juokiasi). 
 
Na, o ar buvo tokių pamokų, kai nekišdavot kojų po kėde? 
 
Kaip čia pasakius - įvairių tų pamokų būdavo. Žinoma, lietuvių kalbos 

rašinėliai sekėsi geriau nei matematikos kontroliniai. O pažiūrėjus į mano 

fizikos pažymius – nuo silpno trejeto iki stipraus penketo. Tie dalykai, 

kurie būdavo įdomūs, kuriuos suprasdavau, jie sekdavosi lengviau. Tai 

atspindėdavo ir pažymiai. Na, pavyzdžiui, ta pati geografija. Šis dalykas 

labai patiko, todėl man, kuriant „Klausimėlio“ laidas, kartais sunku su-

prasti, kaip galima taip neišmanyti geografijos - nesuvokti, kad nėra Lietu-

vos žemyno, painioti šiaurę ir pietus, vakarus ir rytus. 
 
Arba Australiją su Austrija... 
 
Čia tai - smulkmena... 
 
Ar tarp jūsų bendraklasių buvo tokių, kurie norėjo eiti panašia link-

me kaip ir jūs? 
 
Nelabai tokių buvo. Mūsų klasėj buvo tik keturi vaikinai. Vienas baigė 

tuometinę Veterinarijos akademiją, kitas - Kunigų seminariją, trečias - 

bala žino ką dirba Anglijoje. Na, ir - aš. Klasės draugės.... Mažai apie jas 

žinau, o tos, apie kurias kažką girdėjau, dirba tikrai nepanašų darbą į mano 

- gydytojos, kelios pardavėjos, ir - daugybė gyvena užsienyje. 
 
O kaip tėvai reagavo į jūsų pasirinkimą tapti žurnalistu? 
 
Mano pasirinkimas nebuvo netikėta, todėl ir tėvams nebuvo jokios nuosta-
bos. Paskutinėse klasėse mokykloje labai mėgau fotografuoti, lankiau fo-
tografijos mokyklą. Sekėsi gerai. Kai kurie mano darbai net ir parodose 
yra kabėję. Todėl, man atrodė, kad profesija turėtų būti susieta su hobiu, 
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tuomet ir darbas bus įdomus. Širdžiai artimiausia profesija buvo spaudos 

fotografija. 
 
Įstojus studijuoti žurnalistikos- ši profesija jau buvo kur kas mažiau ideo-

logizuota – griuvo viena didžiausių pasaulio valstybių SSRS, todėl ir Lie-

tuvoje dirbantiems žurnalistams atsirado daugiau perspektyvų. Kadangi 

neblogai rašiau, mano gyvenime netrukus atsirado ir spaudos žurnalistika. 

Bet spaudoje reikia dirbti daugiau, o aš - toks truputį tinginys. „Tinginių 

žanras“ - televizija, nes čia daug dirbt nereikia, čia laikas bėga labai grei-

tai. Taip ir atsirado mano gyvenime toji mišrainė – šiek tiek teksto ir šiek 

tiek vaizdo. 
 
Ar niekada nesuabejojote savo profesijos pasirinkimu? 
 
Televizija labai smarkiai keitėsi. Apskritai, žiniasklaida nuo to laiko, kai 

prieš dvidešimt penkerius metus pradėjau dirbti, irgi labai pasikeitė. Bet, 

kai tada atėjau dirbti į LRT laidą „Panorama“, graužiau nagus - niekas 

nenorėjo filmuoti kino kamera, kurioje sukasi tikra kino juosta, nes fil-

muotą medžiagą būdavo velniškai sunku sumontuoti. Tą juostą tekdavo 

tiesiog karpyt ir klijuot. Šiaip taip išmeldžiau, kad man duotų paprastą 

kamerą, nes nebenorėjau vargt su kino kamera. Dabar, žinoma, suprantu, 

kad  tuo metu turėjau paskutinį šansą suprasti, kas yra tas kinas. Gaila, kad 

nepasinaudojau ta galimybe. 
 
Na, o dabar mes iš viso net nebekalbam apie kino juostas, nes televizijos 

technologijos irgi pasikeitė neatpažįstamai. Ir keičiasi praktiškai kasdien. 

LRT nieko panašaus, kas buvo prieš dvidešimt penkerius metus, nebėra. 

Taip, turinys yra tas pats. Taip, žurnalistikos taisyklės išlikos tos pačios, 

bet techniniu ir darbo organizavimo požiūriu gyvename jau visai kitoje 

epochoje. 
 
Kaip prasidėjo jūsų žurnalistinė karjera? 
 
Praktika geriausiame prieš nepriklausomybės atkūrimą laikraštyje 

„Gimtasis kraštas“, kuris tuo metu leidžiamas daugiau nei 100 tūkst. eg-

zempliorių tiražu. O vadovavo laikraščiui Algimantas Čekuolis. 
 
Bet „Gimtajame krašte“ dirbau neilgai, nes atsirado galimybė atlikti prak-
tiką ir televizijoje. Kadangi, dirbant spaudoje, reikėjo ir tebereikia daug 

krapštytis, pasirinkau televiziją, nes čia darbo rezultatas – kur kas greites-
nis. Kadangi, kaip jau ir sakiau, esu tinginys, greitai pajutau, kas man ar-  
čiau širdies. Taip atsiradau LRT laidoje „Panorama“, o po tragiškų 1991 

m. sausio 13-osios įvykių visa mūsų komanda persikėlė į Kauną. Kiek 

vėliau LRT vedžiau laidą „Laisvės alėja“. 
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Ar prisimenate savo pirmą darbo dieną televizijoje? 
 
Nebuvo tos pirmos dienos. Nors buvau praktikantas, jau buvau vedęs krū-

vą laidų - ir „Labas rytas“, ir popietines žinias, ir kitas. Na, o „Laivės alė-

ją“ vesti man nebuvo sunku, nes jau buvo pažįstama, todėl nebuvo jokių 

siurprizų – buvo tiesiog labai  linksmas darbas su labai linksma 

kompanija. 
 
Ir niekada neturėjote jokios viešojo kalbėjimo baimės? 
 
Dėl viešo kalbėjimo yra labai paprastas dalykas: jeigu tu turi pasirašęs 

tekstą ar laidos metu, gražiai žiūrėdamas į kamerą, matai suflerį , tai ir pili 

kaip iš kibiro. O jeigu žmogus improvizuoja, tai jau labai aiškiai matosi. 

Nuo pasirašyto teksto pereiti prie improvizacijos taip, kad kiti nepastebėtų, 

yra sunku. Skiriasi netgi intonacija. Ir jeigu laidos vedėjas pasirašo visą 

tekstą, o ne  tezes, vesti laidą be improvizacijos dar sunkiau. 
 
Kaip supratau, jums yra lengviau improvizuoti nei skaityti iš lapo 
 
Jokių tekstų sau nesirašau. Gaunu informaciją, kuriai pateikti reikia labai 

tikslių formuluočių. Todėl tokią medžiagą stengiuosi turėti „žalią“. Bet ją 

stengiuosi „atskiesti“ šnekamąja kalba. Svarbiausia – mesti lauk iš anksto 

pasirašytus žodžius. 
 
O kaip praeina jūsų diena? 
 
Visos mano darbo dienos labai skirtingos. 
 
Na, pavyzdžiui, penktadienis. Žadintuvas turi skambėti 6.30 val., bet aš 

dažniausiai pabundu anksčiau, nes kaimynė apie pusę septynių paleidžia 

dušą ir jos kaukiančio krano garsai visada pasiekia mano butą. Toliau – 

pusryčiai, automobilis, 100 km. iš - vakarų į rytus (iš Kauno į Vilnių). 

Automobilyje - daug pokalbių, susijusių su laida, telefonu. Jokiu būdu 

telefono nelaikau rankoje. Tam yra skirtas labai geras išradimas - laisvųjų 

rankų įranga. Apie 11 valandą aš jau – Vilniuje. Sutvarkiau „popierinius“ 

reikalus, pabendrauju su kolegomis, papietauju, pasiruošiu laidai. Viskas. 

Nuo keturioliktos valandos – studijoje. Laida. Po jos vakare grįžtu namo į 

Kauną. 
 
Kokiais dviem žodžiais Jūs save galėtumėt apibūdinti geriausiai? 
 
Atsakysiu keturiais – „iš šono matyti geriau“ . 
 
Kokias savo savybes laikote geriausiomis? 
 
Neesame mes čia, LRT, kažkokie ypatingi. Tiesiog mūsų darbo rezultatai 

matomi didesniam žmonių ratui. Svarbiausia – kad žmogus mėgautųsi 

savo darbu ir tada jis yra laimingas. 
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Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti tikras žurnalistas ir ar jūs pats 

visas tas savybes turite? 
 
Viskas priklauso nuo to, kokioje srityje žurnalistas dirba. Bet kuriuo atveju 

svarbiausia - objektyvumas ir nešališkumas. Žurnalisto etika irgi yra labai 

svarbi, bet reikėtų to nepaversti savicenzūra. Tarp šitų sąvokų yra tam 

tikra pelkė, tad galima nuklysti truputį ne į tą daržą. 
 
Kaip save įsivaizduojate po 10 metų? 
 
Na, jeigu jau 25 metus dirbu LRT, tai tikėtina, kad ir po dešimties metų 

dar dirbsiu LRT. Arba nebedirbsiu. 
 
Ką pirmiausiai padarytumėt po 30 dienų „tylos iššūkio“? 
 
Būna dienų, kad ir taip nesinori su niekuo kalbėtis, todėl gal toks išbandy-

mas man nebūtų perdėm sunkus. 
 
Tačiau, stebint jus televizijos ekrane, atrodo, kad esate šnekutis ir 

mėgstate bendrauti su žmonėmis 
 
Man - visada svarbu ir įdomu bendrauti su žmogum. Ir ko gero tylėjimas 

mėnesį nėra reali galimybė, nes į kalėjimą, tikiuosi, nepasodins. O tylėji-

mas dieną ar dvi - pasitaikanti mano gyvenimo situacija, jeigu pasikalbėji-

mo parduotuvėje su kasininke nelaikytumėm kalbėjimu. Bet ir kasos par-

duotuvėse - vis dažniau automatinės. 
 
Jeigu galėtumėte laiką atsukti atgal, ką pakeistumėte? 
 

 

Mes visi kažką keistumėm, jeigu galėtumėm. Bet, kadangi tokia galimybė  

absoliučiai nereali, tai kam gi čia dabar nagus graužt. Praeities juk nepa-

keisi. 
 
Kokio klausimo jums niekada neuždavė, bet visada labai norėjote jį 

išgirsti? 
 
Labai gudrus jūsų klausimas. Tikrai nežinau... gal būtent tokio klausimo 

man niekada nebuvo uždavęs? Pagaliau, niekada negali žinoti, kas gali 

šauti žmonėms į galvą. 
 
Ką galėtumėte palinkėti mano amžiaus jaunuoliams, kuriems dabar 

labai svarbu susirasti tinkamą profesiją? Kaip neapsirikti? 
 
Svarbiausia - kad darbas patiktų, kad jis būtų smagus ir kad tarp darbo bei 

hobio būtų kuo mažesnė praraja. Taip pat svarbu, kad žmogus darbe jaus-

tųsi  kaip namie ir būtų laisvas. 
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KAD IR KAIP BEBŪTŲ ĮDOMU AMSTERDAME,  

GIMTASIS VILNIUS VIS TIEK TRAUKIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daumantas Stundžia (pirmas iš dešinės) su savo kvartetu  
Amsterdamo konservatorijoje 

 
Daumantas Stundžia, pernai baigęs gimnaziją, jau sėkmingai baigia ir 

pirmąjį Amsterdamo Konservatorijos klasikinio akordeono studijų 

kursą. Jis prisipažino,skirtingai kaip kiti draugai lietuviai,išvengė 

nostalgijos namams, buvusiems „daukantiečiams“, bet dažnai 

prisimena Vilniaus gatveles ir kiemelius, kur vienom ar kitom 

progom susitikdavo su draugais. 
 
Pokalbyje su gimnazijos jaunaisiais žurnalistais Daumantas papasa-

kojo, kaip kūrėsi Amsterdame, kaip sekasi studijuoti. Galbūt jo patir-

tis pravers tiems „daukantiečiams“, kurie ruošiasi studijuoti užsieny-

je. 
 
Daugelis lietuvių, studijuojančių Nyderlanduose, skundžiasi, kad ne-

lengva susirasti  kur gyventi. Kokia tavo patirtis? 
 
Lyginant gyvenimo sąlygas su kitų mano bendraamžių, man labai pasisekė  
– gyvenu tvarkinguose namuose su tvarkingais bendramoksliais – prancū-
ze mergaite ir norvegu vaikinu. Visi esame tos pačios Konservatorijos 

pirmakursiai. 
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Gyvendamas tokioje draugijoje, turiu progos patikrinti tuos stereotipus 

apie kitataučius, apie kuriuos esu girdėjęs, dar gyvendamas Lietuvoje. Jei 

kas galvoja, kad norvegai – labai tvarkingi, tai dabar drįsčiau tuo suabejoti 

(juokiasi). O štai prancūzams viskas, kas prancūziška, yra tobula, nors 

kartais vienam ar kitam daiktui iki tobulybės – ir labai toli. 
 
Tačiau tokia kultūrų ir gyvenimo būdo „maišalynė“ man – įdomi. 
 
Kiek sutikai lietuvių Amsterdamo Konservatorijoje? 
 
Šiuo metu studijuoja devyni lietuviai. Vien tik pernai įstojome keturiese, bet 

vienas vaikinas nusprendė sugrįžt į Klaipėdą, tai liko trys pirmakursiai. 
 
Ar labai sunku buvo įstoti mokytis? 
 
Apskritai, į Amsterdamo konservatoriją įstoti pakankamai sunku, bet man 

pasisekė, nes kaip tik pernai, kai baigiau gimnaziją, kūrėsi nauja Akordeo-

no katedra, todėl įstoti buvo lengviau. Tačiau aš galėjau pasirinkti bet ko-

kią Europos konservatoriją ir be problemų būčiau įstojęs, Naujosios Vil-

nios muzikos mokykloje mokytojos Žanos Gumanajos klasėje buvau 

įgijęs tikrai aukštą grojimo lygį. 
 
O ko iš Lietuvos neatsivežei? Ką už tave galbūt geriau išmano ar mo-

ka bendramoksliai? 
 
Lyg ir nieko nestokoju. Ir studijų krūvis Konservatorijoje nėra itin didelis 

ir sunkus, tačiau jaučiu, kad, mokydamasis gimnazijoje, neišmokau darbo 

disciplinos. Dar nesugebu tiesiog imti ir atlikti darbą be jokių nesąmonių 

ar blaškymosi. 
 
Be grojimo yra dar ir keletas bendrųjų disciplinų, kurioms taip pat reikia 
skirti laiko bei dėmesio. O tokio sugebėjimo  pamiršau gimnazijoje 
išmokti  
(juokiasi). Vis numodavau ranka – ai, gal tie rutininiai dalykai nelabai 

svarbūs, svarbiau – popamokinė veikla. Bet dabar jau supratau, kad gal ir 

ne visa informacija yra svarbi, tačiau būtina rasti savyje susikaupimo imti, 

atlikti darbą iki galo ir pamiršti jį, kad nebereikėtų prie jo sugrįžti dar kar-

tą. 
 
Ar nejauti kalbos barjero? Anglų kalbos žinių, atsivežtų iš Vilniaus, 

pakanka? 
 
Tikrai pakanka. Juk Amsterdame daug kas kalba angliškai. Jei studijuo-

čiau Roterdame, Grioningeime ar kokiame kitame mažesniame mieste, gal 
būtų ir sunkiau, bet dabar dėl kalbos įgūdžių nejaučiu jokių problemų, nes 
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gimnazijoje turėjau puikias anglų kalbos mokytojas. Mokytoja Miškinienė 

mus visai neblogai „pralaužė“, o po to ir su mokytoja Nida įgavau nema-

žai įgūdžių. 
 
O kokie dar dalykai, išsinešti iš gimnazijos, tau dabar praverčia Ams-

terdame? 
 
Bendras išsilavinimo lygis, pilietiškumas. Bendrų istorijos ar geografijos 

žinių turiu kur kas daugiau, nei čia studijuojantys studentai. Kartais pa-

skaitų metu išgirstu tokius klausimus, kuriuos mes mokėmės gal dešimtoje 

klasėje. Galiu atsakyti į juos net neišgirdęs klausimo pabaigos. Todėl ne-

retai išgirstu bendramokslių ir dėstytojų nustebimą: „Iš kur tokios žinios“? 

Pasididžiuodamas atsakau, kad mokiausi puikioje Vilniaus mokykloje. 
 
Kita vertus, man dažnai tenka pasidalinti žiniomis ir apie savo šalies kul-

tūrą. Čia beveik niekas nežino, kas, tarkim, buvo Mikalojus Konstantinas 

Čiurlionis. Papasakoju, parodau, ką jis yra sukūręs. 
 
Ar jau aklimatizavaisi? Ar po paskaitų grįžti į nuomojamą butą jau 

kaip į namus ar tik kaip į viešbutį? 
 
Kažkodėl  jaučiuosi, kaip namie beveik nuo pat pirmųjų studijų dienų. Kai 
buvau sugrįžęs į Vilnių per praėjusias Kalėdas, pabuvau namie, susitikau 

su draugais ir po kelių dienų pagalvojau: „Tai, viskas. Pamačiau, kad visi  
– sveiki, laimingi. Galėčiau jau važiuot namo“. 
 
Tą namų atmosferą Amsterdamo Konservatorijoje pajutau jau per stoja-

muosius egzaminus – nebuvo jokio rizikos ar baisios konkurencijos, nes 

stojau į besikuriančią Akordeono katedrą. 
 
Be to, Amsterdame – rami atmosfera. Išėjęs pasivaikščioti po miestą, dėka 

jo įvairiapusiškumo, džiaugiuosi kiekvienu netikėtumu, išgirsta gatvėje 

melodija. Kokios nuotaikos reikia, tokią šiame mieste gali ir sutikti. 
 
Žmonės konservatorijoje – atviri, šilti. Atmosfera – laisva, bet kūrybinga. 
 
Ir visai nekankina nostalgija namams, Vilniui? 
 
Neslėpsiu, kartais pajuntu, kad labai norėčiau pasivaikščioti po mielas 

širdžiai Vilniaus gatves, kur su draugais smagiai praleisdavome nemažai 

laiko. Prisimenu Neries pakrantes, Baltąjį tiltą, Senamiestį. Dabar Vilnius 

man atrodo labai mažas, savas, jaukus. 
 
O nekyla pagundų pramogoms, dėl kurių neretai apie Amsterdamą 
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Lietuvoje kalbama, kaip apie „pasileidusį“ miestą? 
 
Kvapas, išėjus iš Centrinės Amsterdamo stoties, gal ir turėtų kelti neramu-

mų mūsų tėvams, galvojantiems, kad čia narkotikų – Meka. Tačiau visos 

pramogos, darymai, nedarymai ar vartojimai – kiekvieno individualus 

pasirinkimas. Manau, viskas yra gerai, jei galvojama apie tam tikrų pra-

mogų pasekmes. Aš neturiu tokių pagundų, kurios mane numestų šunke-

liais. 
 
Ar šalia studijų turi kokį nors darbą, kurio reikėtų pragyvenimui, ar 

gali sau leisti apseiti be jo? 
 
Man pasisekė. Šiemet nedirbu. Išlaiko tėvai, todėl visą laiką galiu skirti 

studijoms ir muzikavimui. Bet tie mano bendramoksliai, kurie dirba 56 

valandas per mėnesį, gauna pakankamas išmokas iš valstybės, kurių po 

studijų nereikia grąžinti. Be to, turi teisę nemokamai naudotis viešuoju 

transportu. Tai Amsterdame – didžiulis gyvenimo privalumas. 
 
Su kuo muzikuoji? 
 
Turiu savo kvartetą – smuikas, kontrabosas, akordeonas ir pianinas. Visi 

esame pirmakursiai. 
 
O kaip planuoji ateitį? Būsi koncertuojantis muzikantas ar dėstyto-

jas? 
 
Kai groji akordeonu, nelabai yra kitokių pasirinkimų – arba groji su gru-
pe, arba esi solistas, arba eini dėstytojauti. Kol kas klasikinė muzika man  
– arčiausiai širdies, todėl muzikavimas kvartete ar panašiose nedidelėse 

grupelėse yra tai, ko labiausiai reikia. 
 
Ar nelaikai sau pavyzdžiu žinomo Lietuvoje akordeonisto Martyno  
Levickio? 
 
Nelabai. Jis žmogus, kuris daro šou ir pinigus, todėl iš jo ne itin ir galima 

pasimokyti. Nebent – tam tikrų vadybinių vingrybių. 
 
Bet, kai buvo jaunesnis, jis labai gerai grojo. Juk yra laimėjęs Pasaulinę 

akordeono grojimo taurę. Ko gero – ne šiaip sau. Kartais pasiklausau jo 

ankstyvųjų įrašų, kurie – iš tikrųjų puikūs. 
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Svarbiausia – nebijoti būti savimi 

 

KAROLINA SAVICKYTĖ 

 

Interviu su mūsų gim-

nazijos šviesuliu, vie-

nintele ir nepakartoja-

ma tikybos mokytoja  
Birute Lukšyte man 

buvo didžiulis malonu-

mas. Sužinojusi, kad 

norėčiau su ja pasikal-

bėti gimnazijos laik-

raščiui, mokytoja suti-

ko, net nesvarsčiusi. 

Kalbėjomės apie tikėji-

mą, mokyklą, verty-

bes, apie jos vaikystę, 

gyvenimo kelio pasi-

rinkimą. 
 
– Iš kur , Jūsų nuomone, atsiranda tikėjimas? 
 
Na, pirmiausia tikėjimas yra perduodamas šeimose. Jeigu šeima yra tikin-
ti, vaikas perima tikėjimą iš savo tėvų, senelių ir kitų artimųjų. 
 
– O ar Jūs taip pat buvote pamaldi nuo pat vaikystės? 
 
Aš tikėjimą gavau su motinos pienu, bet, būdama paauglė, pradėjau labai 

abejoti: kodėl mano tėvai tiki, o mokytojai -- ne? Atsidūriau kryžkelėje ir 

supratau, kad kažkas iš jų meluoja. Na, žinoma, aš vėliau išsiaiškinau, kad 

mokytojai melavo, nes tada buvo sovietmetis ir mokytojai negalėjo sakyti 

man tiesos. Jie tiesiog bijojo būti išmesti iš darbo. Vienintelė tiesa buvo 

ateizmas. 
 
– Kiek Jums buvo metų, kai vis dėlto supratote, kad Dievas yra, kad 

tėvai Jūsų neklaidino? 
 
Būdama septyniolikos metų, pirmo kurso studente, pradėjau labai aktyviai 

ieškoti Dievo, nes norėjau sužinoti, kas teisus. Man padėjo mano pačios 
patirtis. Būdama dar vaiku, turėjau unikalią galimybę pabendrauti su į 

mano tėviškę atsiųstu dirbti garsiu vienuoliu jėzuitu, kunigu Jonu Lauriū-

nu, kuris jau seniai iškeliavęs Anapilin. Jeigu ne šis kunigas, mokyklą bū- 
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čiau pabaigusi kaip netikinti ir kažin, ar būčiau išlaikiusi iš tėvų ir senelių 

paveldėtą tikėjimą. 
 
– Kaip tikėjimas padeda žmogui? 
 
Padeda „kapitaliai“ visose gyvenimo situacijose. Beviltiškoje situacijoje 

žmogus, neturėdamas tikėjimo, yra tiesiog per žingsnį nuo savižudybės, 

nes jis neturi atramos, kuri jį galėtų palaikyti ir sutrukdyti nuo beprotiško 

žingsnio. Pagal mūsų katalikų Romos Bažnyčios doktriną prarasti viltį 

tikinčiam žmogui yra net sunki nuodėmė. Bet kokioje situacijoje aš turiu 

turėti bent truputį vilties, kad mano reikalai pagerės. 
 
Pavyzdžiui, jei susirgčiau nepagydoma liga, tai arba aš iškeliaučiau iš šio 

pasaulio, arba įvyktų stebuklas ir aš pasveikčiau. Todėl negalime prarasti 

net ir mažiausios vilties. O jeigu žmogus pasitiki tik savimi, jo gyvenimas 

gali būti sėkmingas tik laikinai, nes jaunystė tikrai praeis, jėgos gali baig-

tis, sveikata gali sušlubuoti. Visko gali būti. Esu tikra, tikėjimas žmogui 

yra didžiausias lobis. 
 
– Ar gali Dievas apsireikšti netikinčiam žmogui? 
 
Būtinai! Dievas taip myli kiekvieną iš mūsų, kad nuolat pasiunčia kažko-

kius žmones, kažkokias situacijas, gali atsiųsti netgi bėdą ar ligą tam, kad 

žmogus išsigelbėtų. Jis myli kiekvieną iš mūsų ir už kiekvieną kovoja. Net 

gyvenimą gali pratęsti. Būtent netikinčiam žmogui labiausiai gali apsi-

reikšti Dievas 
 
– Ir dėl to jo gyvenimas pasikeistų? 
 
Tikrai – taip. Netgi turiu gyvą pavyzdį. Moteris, universitete man dėsčiusi 

metodiką, kartą pasakojo savo gyvenimo istoriją: visa jos šeima buvo neti-

kintys, o ji pati kiekviena proga vis bandydavo visiems pranešti, kad Dievo 

nėra ir kad ji -- netikinti. Kartą su šeima važiavo į kelionę. Automobilį 

vairavo jos sūnus, turėjęs nemenkus vairavimo įgūdžius, bet juos iškito 

avarija, kurią sukėlė kitas vairuotojas. Po jos sūnui grėsė mirtis. To paties 

Dievo, kurį mano dėstytoja neigė, maldavo: „ Jeigu tu esi, tai tau nieko 

nereiškia išgelbėti mano sūnų.“ Kai sūnus pasveiko, įtikėjo visa šeima. 

Taigi, panašių situacijų tikrai būna. 
 
– Papasakokit apie save. Kiek žinau, jūs anksčiau dėstėte prancūzų 

kalbą. Kaip ji yra susijusi su tikyba ir kodėl vis dėlto pasirinkote pas-

tarąją? 
 
Mokykloje mokiausi labai gerai, buvau pirmūnė ir jau pirmoje klasėje 
žinojau, kad būsiu mokytoja. Bet vienais metais norėdavau būti matemati- 
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kos, kitais- fizikos, trečiais- chemijos mokytoja. Atėjo 11 klasės pabaiga, o 

aš vis dar negalėjau apsispręsti, kurį dalyką pasirinkti. Man puikiai sekėsi 

užsienio kalbos. Mokykloje direktorius pavaduotoja buvo prancūzų kalbos 

mokytoja ir ji bet kokia proga mano tėvams juokais sakydavo: „Birutė – 

prancūzų kalbos žvaigždė. Būtų gerai, jei ji studijuotų prancūzų kalbą.“ 
 
O pasisuko viskas taip, kad paskutinę akimirką aš sugalvojau norinti būti 

miškininke. Tėvelis stojo piestu, esą, tai – ne moteriška profesija ir ji – 

tikrai ne man. Taip tėvelis man pirmą kartą gyvenime sutrukdė rinktis tai, 

ką buvau sugalvojusi. Bet leido būti mokytoja. 
 
Ir tuo metu apsispręsti man padėjo kunigas, pataręs pasiimti Šventąjį raš-

tą senąja prancūzų kalba ir pabandyti paskaityti. Supratau, kad mano 

prancūzų kalbos žinios dar – ne kokios. Mano mokykloje tikyba nebuvo 

dėstoma (kaip tik buvau juodame sąraše, nes eidavau į bažnyčią). Todėl 

paklausiau kunigo – Vilniaus universitete baigiau prancūzų kalbos studi-

jas. Bestudijuodama radau ir savo pašaukimą – būti tikybos mokytoja. 
 
– Esu girdėjusi, jog norite kiekviename savo mokinyje atrasti talentą.  
Kam jums to reikia? 
 
Taip. Man to reikia, nes žinau, kad Dievas į kiekvieną žmogų yra investa-

vęs daug talentų. Man liūdna, kai mokiniai, baigiantys 12-ą klasę, dar 

nežino, į kurią pusę jiems pasukti. Taip apsitinka dėl to, kad nebūna atra-

dę daugelio savo talentų arba tiesiog pasimetę. Kiekvienas iš mūsų turime 

ne vieną talentą. Vienus patys atrandame dar vaikystėje, kitus padeda at-

rasi tėvai, mokytojai ar visai svetimi žmonės. O kai kuriuos savo talentus 

tiesiog užkasame, net nežinodami, kad juos turime. Man ir pačiai būna 

įdomu sužinoti , kokius talentus turi mano mokiniai. Kai bendromis jėgo-

mis juos „išlukštename“, atrandame, mokiniai ateina man padėkoti: „Jūs 

pamatėte manyje ir atradote tai, ko niekas nematė. Padėjote pasirinkti 

teisingą kelią “. 
 
– Ar buvo mokinių, kuriuos Jūs per savo pamokas atvedėte į tikėji-

mą? 
 
Keli atvejai buvo. Kartais, paskutiniais gimnazijos metais, nemotyvuoti 

mokiniai pasirinkdavo tikybos pamokas ir man tekdavo su jais nemažai 

vargti. Mokslo metų pabaigoje, prieš pat egzaminus (aš, aišku, už juos 

melsdavausi, kad jie rastų tikėjimą) ar jau po mokyklos baigimo, jie jau 

patys ieškodavo progų su manimi susitikti, kad galėtų aptarti tikėjimo rei-

kalus 
 
– Kiek būna „pabėgėlių“, kurie po vienerių ar dvejų metų pabėga iš 
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tikybos pamokų į etikos? 
 
Pasitaiko, kad mokiniai atsitiktinai pasirenka tikybą. Šiais, besibaigian-

čiais mokslo metais, man buvo labai gaila, kad keli mokiniai, norėję lan-

kyti tikybą, negalėjo to daryti, nes buvo netinkamai sudarytas pamokų 

tvarkaraštis. Buvome susitikę gatvėje su vienu iš tokių nelaimingųjų. Sakė, 

kad jam labai nuobodu etikoje ir jis tikrai mieliau būtų buvęs tikybos pa-

mokose. 
 
– O ką vertinate žmoguje labiausiai? Kokios vertybės jums svarbiau-

sios? 
 
Labiausiai vertinu atvirumą ir gebėjimą būti savimi, nes žmonės dažniau-

siai yra užsidėję kaukes, ne kiekvienas gali pasakyti tiesą į akis. Daug vai-

dybos gyvenime. Net, matydama kokį nors labai įžūlaus elgesio mokinį, 

suprantu, jeigu jau jis toks yra ir taip sugeba būti savimi, tai tiesiog – la-

bai žavinga, nes jis nebijo būti savimi. Vadinasi, jis yra laisvas. Dievas 

žmogų sukūrė laisvą ir jis turėtų būti toks, koks jis norėtų būti. 
 
– Šiais mokslo metais sudarinėjome vertybių sąrašą. Kokias penkias 

vertybes Jūs išsirinktumėte ir pavadintumėte svarbiausiomis sau? 
 
Tai – tikriausiai tos, kurias mes ir surašėme: meilė, laimė, tikėjimas, viltis 

ir galbūt gailestingumas, nes visiems to gailestingumo reikia ir reikės. 

Mokiniai buvo paminėję ir pinigus, bet paskui juos išbraukė. vertybės tu-

rėtų būti nematerialios. Meilė -- nes Dievas yra meilė, laimė -- nes esame 

visi pašaukti būti laimingi, viltis – itin svarbi. Ir pati kelis kartus esu 

pametusi viltį, bet padėjo tai, kad esu tikinti ir žinojau, jog, Dievas man 

turėtų atsiųsti pagalbą. Ir atsiuntė . Visos vertybės, duotos Dievo, mumyse 

turi būti gyvos. 
 
– Ar Jums patinka atmosfera mūsų mokykloje? Ar turite čia gerų 

draugų, bičiulių? 
 
Gimnazijoje, esant direktorei J. Knyvienei, dirbu nuo 2000-ųjų metų. Esu 

tikra, jeigu čia mane būtų ištikę kokios nors liūdnos istorijos, seniai bū-

čiau išėjusi. Bendrauti su kolegomis yra labai mažai laiko. Visi turi savo 

tvarkaraščius. Vieni dirba vienomis dienomis, kiti- kitomis. Pabendrauju 

asmeniškai su kolegomis galiu susitarti kuo puikiausiai , tik retai matau 

visus vienoje vietoje. Viena problema – ankštoki mokyklos koridoriai. 
 
– Norėtųsi daugiau erdvės? 
 
Taip, daugiau erdvės. Bet gali tikėjimas – per silpnas. Tikėjimas turėtų 
būti toks, jog panorėjus, kad mokykla būtų didesnė, tai ir atsitiktų. Vadina- 
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si, dar reikėtų man stiprinti tikėjimą (juokiasi). 
 
– Esu pastebėjusi, kad beveik visada turite šventinto vandens buteliu-

ką. Kokia to vandens galia ir ar jis padeda sudrausminti mokinius? 
 
Šventinto vandens galią geriausiai paaiškina patys mokiniai. Ateina kartą 

labai neramus mokinys ir sako: „Mokytoja, aš labai neramus, gal man 

duotumėt atsigert švento vandens?“ Po 5 minučių jis nusiramino, padėko-

jo ir išėjo. Iš tikrųjų šventintas vanduo yra toks pats vanduo, kokį geriame 

kasdien, tik kalbamos maldos, kad jis taptų šventu. Velykinis šventintas 

vanduo turi net galią išvaryti piktąsias dvasias. Kartais pasiilgstu tų laikų, 

kai mūsų mokykla buvo vidurinė ir joje mokėsi pirmokėliai, kuriems tas 

vanduo buvo tokia atrakcija! Kartu su jais ir aš linksmai pasitaškydavau 

juo. Norėtųsi šventintu vandeniu pasidžiaugti ir su vyresniais mokiniais. 
 
– Viena mano gera draugė, kuri yra labai pamaldi, norėtų sužinoti, ar 

savanorystė yra darbas ir ar galima savanoriauti sekmadieniais? Juk 

pagal Dešimt Dievo įsakymų, sekmadieniais reikia atidėti visus darbus 

ir eiti į Bažnyčią. 
 
Dažniausiai renginiai, kuriuose reikalinga pagalba, vyksta savaitgaliais. 

Kartais be savanorių – moksleivių, studentų- šventės nebūtų pavykę. Į Šei-

madienius siekiama sukviesti kuo daugiau tikinčiųjų. Jų metu meldžiamasi 

ir viskas – gerai. Manau, apskritai, savanoriavimas yra puiki misija. Pasi-

siūlyti padaryti ką nors gero ir negauti už tai jokio atlygio – kilnu. Galima 

savanoriauti ir sekmadienį, po mišių. 
 
– Kaip atrasti save ir savo pašaukimą? Duokite keletą patarimų savęs 

beieškantiems. 
 
Pirmiausia, žmogus turi išsiaiškinti, kas jis toks, koks  jo gyvenimo tiks-

las, iš kur jis atsirado , kur jis eina, ką jis nori padaryti šiame gyvenime. 

Svarbiausia – būti savimi. Būna, kad žmogus  daug kam gabus, įvairia-

pusis – bėga į vieną, į kitą ir į trečią pusę ir į ketvirtą, tačiau neranda lai-

ko užsiimti savimi. Svarbiausias patarimas – prašyti Šventosios Dvasios 

patarimo ir kad ji atsiųstų žmones, kurie patartų arba pačiam žmogui pa-

dėtų susivokti, kam jis gabus ir ką darydamas gyvenime daugiausia 

džiaugsmo teiktų sau bei kitiems. Tik per tarnystę kitam žmogus įmanoma 

atrasti tikrą gyvenimo džiaugsmą. 
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