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lrt.lt nuotr. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Kasmet minime skaudžius Sausio 13-
osios įvykius, pagerbiame jų aukas, 
didžiuojamės tautos vienybe. Su 
gimnazistais bendravo ir prisimini-
mais dalinosi  LRT žurnalistė Eglė 
Bučelytė. 

Skaitykite 11 psl 

Šiais laikais žmogaus teisės – itin 
aktuali ir daug diskusijų kelianti 
tema. VŠį „Žmogaus teisių balsas“ 
direktoriaus Eitvydo Zurbos pokal-
biai su gimnazistais apie įvairių so-
cialinių grupių lygias teises ir gali-
mybes. 

Skaitykite 10 psl 

Tėvynė – namai, šeima, draugai. 
Joje jautiesi savas, laisvas ir myli-
mas. Apie Lietuvą, laisvę ir linkėji-
mus – gimnazijos mokytojų pamąsty-
mai skiltyje „Nuomonės“. 

Skaitykite 12 psl. Mokinių kūrybos skiltis 15 psl. 

Igno Gegužio nuotr. 
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Raudonom uogom sirpsta 

Žodis ant lūpų Tavo švelnių 

Laisvės giesme nepailstant 

Raudonom uogom sirpsta 

Žodis po žodžio, kurį suprantu. 

Iš lūpų į lūpas šventai 

Raudonom uogom sirpsta 

Tavo žodžiai – mano namai. 

 Lietuva... Lietuvis... Donelaičio lūpomis ištartas žodis 
dažnam jaunuoliui, stokojančiam gyvenimiškos patirties ir 
brandos, atrodo bemaž svetimas ir neaiškiai suprantamas. 
„Kas aš? – neleidžia nurimti jaunatviškas smalsumas. - Kas 
yra lietuvis?“ Ar tai tautietis, kurio protėviai žirgus girdė 
Juodojoje jūroje, o gal vienišas veidas paskendęs energin-
gai trispalvėmis mojuojančioje minioje? Juk esama svar-
besnių tautinį identitetą suvokti padedančių dalykų, vie-
nas iš jų- kalba. Nedažnai susimąstome, jog kalba - tai 
daugiau nei žodžiai. Gimtojoje kalboje atrandame prie-
globstį nuo nebūties jausmo. Ji leidžia išsaugoti individua-
lumą, prisiliesti prie protėvių būties, savo kilmės. Čia sly-
pi tautos istorija, papildanti mūsų esybę ir suteikianti pil-
natvės jausmo. Lietuvis - tai žmogus, gimtojoje kalboje 
atrandantis namus. 

Gabrielė Brazaitytė 
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ISTORIJA -  KAIP DAUGIABRIAUNIS GYVENIMO 
DEIMANTAS 

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Istoriją suprasti- daugeliui gana nelengvas uždavinys. Daugybė painių, sudėtingų dalykų, ku-
riems suvokti reikia ne tik daug laiko. Pažvelkime į ją profesionalo akimis.  Šiame gimnazijos 
laikraščio numeryje savo patirtimi ne tik mokomojo dalyko klausimais sutiko pasidalinti huma-
nitarinių mokslų daktaras, istorinių knygų bei straipsnių autorius, istorijos mokytojas Deiman-
tas Karvelis. 

Papasakokite apie savo stu-
dijų metus. Kokie prisimini-
mai ryškiausi? 

1988-1993 m. studijavau Vil-
niaus pedagoginiame universi-
tete Istorijos fakultete. Studi-
jų metai kiekvienam, turbūt, 
yra įsimintini. Vieniems kaip 
studijavimo, kitiems labiau 
kaip „studentavimo“ laikas. 
Buvau tarp pirmųjų. Studijų 
metu patyriau pirmą mokslin-
gumo džiaugsmą, labai daug 
laiko praleisdavau biblioteko-
se. Nacionalinė M. Mažvydo ir 
Lietuvos Mokslų akademijos 
(dab. Vrublevskių) bibliotekos 
buvo tos mano šventyklos, iš 
kurių į studentų bendrabutį 
grįždavau vėlai vakare. Daug 
ir kitų ryškių prisiminimų. 

1990 m. pirmoji archeologinė 
praktika prie Baltijos jūros, 
kasinėjant geležies amžiaus 
kapinyną, kuriame suradau 
įspūdingus kuršių genties gin-
tarinius karolius. Pažintis su 
šviesios atminties teisės istori-
ku Vytautu Raudeliūnu, tapu-
siu mano akademiniu globėju, 
pakvietusiu mane į mokslinius 
tyrimus, mokiusiu mane skai-
tyti XVI-XVIII a. rankraščius, 
besidalinusiu su manimi savo 
įspūdingos namų bibliotekos 
knygomis, skatinusiu mokytis 
senųjų kalbų. Verti prisimini-
mų studentų sportiniai 
(futbolo, krepšinio, lengvosios 
atletikos) renginiai, kuriuose 
aktyviai dalyvaudavau. 

 

Sakoma, kad istorija nesikar-
toja. Ji rimuojasi. Ar stebint 
Lietuvos istorijos įvykius ga-
lima įžvelgti tokią tendenci-
ją?  

Istorija rimuojasi? Poetiška. 
Tik nežinau, ar teisinga. Sako-
ma ir kitaip, kad istorija nuo-
lat kartojasi. Dar Senajame 
Testamente žydai užrašė: 
„Visos upės teka į jūrą, bet 
jūra vis nepilna. Kas buvo, tas 
ir vėl bus; kas padaryta, tas 
vėl bus daroma. Nieko naujo 
nėra po saule. Jei yra kas,  
apie ką būtų galima pasakyti: 
„Žiūrėk, tai nauja, tai jau bu-
vo senais laikais prieš mus“. 

Manau, tai išminties raktas. 
Keičiasi epochos, žmonių kar-
tos, technologijos, tačiau 
žmogaus širdis, pasirinkimai, 
nuodėmės nesikeičia amžiais. 
Tautų bendravimas, ūkio rai-
dos tendencijos, karų istorija, 
pasaulėžiūrų vingiai, meilės ir 
neapykantos raiška- visa tai 
atsikartoja tik gal kiek kito-
kiomis formomis. Dėl to istori-
ja turi branduolinį užtaisą – iš 
jos tikrai galima m o k y t i s. 
Nemokamai. Nuolat. Beveik 
visko. Tačiau, kita vertus, pati 
istorija rodo, kad tiek tautos, 
tiek atskiri žmonės labai retai 
iš jos mokosi ir laiko tik įdo-
mių senienų muziejumi. Lietu-
vos istorija tokia pati. Jai api-
būdinti labai tiktų iškilios kul-
tūros istorikės Ingės Lukšaitės 
kadaise pasakyta mintis: 
„Lietuvių tautos ir kultūros 
patirtis yra labai įvairi. Ji ga-
lėtų būti, tačiau nėra mūsų 
išminties mokytoja“. 

 

Kaip jautėtės ir ką galvojote 
Sausio 13-ąją?  

Kažkada madingu buvo ultra-
patriotiškai skambantis klausi-
mas – kur tu buvai Sausio 13-
ąją ? 1991 m. sausio 13 d. bu-
vau Vilniuje. Tuo metu buvau 
studentas ir tą naktį su drau-
gais praleidome prie AT rūmų. 
Kitaip tiesiog negalėjome. 

Nuotr. iš asmeninio archyvo 

Gabrielė Brazaitytė 
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PRIE PUODELIO ARBATOS 

Manau, kad kiekvienas, kuris 
tomis dienomis suprato, kas 
vyksta, buvo arba ten, arba 
prie TV bokšto, o ne prie tele-
vizoriaus ekrano namuose. Įs-
tabi naktis. Degantys laužai, 
statomos barikados, tūkstan-
čiai sušalusių, baimės sukaus-
tytų ir vilties paženklintų 
veidų. V. Landsbergio ragini-
mas pro langą visiems trauktis 
nuo AT rūmų, siekiant išvengti 
bereikalingų aukų. Minios at-
sakantis švilpimas į tą ragini-
mą. Regis, kad tą naktį parla-
mentą saugojo būtent tie, ku-
rie suvokė, kad tik mes patys 
esame atsakingi už savo jauną 
valstybę. Regis, kad tą naktį 
parlamentą saugojo būtent 
tie, kurie suvokė, kad tik mes 
patys esame atsakingi už savo 
jauną valstybę. Valstybė pra-
sideda ne nuo parlamento. Ji 
prasideda nuo kiekvieno iš 
mūsų. Keistas buvo jausmas tą 
naktį matyti atvažiuojančius 
sovietinius tankus, kuriais dar 
prieš metus pats važinėjau 
tarnaudamas sovietinėje ka-
riuomenėje, ir suprasti, kad 
tik stebuklas gali išgelbėti 
Respubliką. Stebuklas įvyko, o 
mes buvome jo apsupti....  

Patriotizmas  žodyne apibū-
dinamas kaip atsidavimas, 
meilė, pasiaukojimas savo 
tėvynei, tautai. Kaip tai ak-
tualu šiomis dienomis? 

Skambus žodis patriotizmas 
pirmiausia kalba apie žmogaus 
prieraišumą savo tautai. O 
tautiškumas yra nepaprastai 

svarbus fenomenas kiekvie-
nam individui. Žmogus gali 
pakeisti  pilietybę, veido 
bruožus, religiją, žmoną, vy-
rą, darbą, gyvenamąją vietą, 
netgi tėvus, tačiau neįmano-
ma pakeisti savo tautybės. Tai 
kažkas mūsų sieloje, kas yra 
duota iš aukščiau. Patriotas 
yra tas, kuris labai sąmoningai 
laiko tautiškumą vertybe. O 
vertybės yra toks dalykas, ku-
ris neginamas, nepuoselėja-
mas ir nesaugomas tiesiog nu-
miršta. Šiomis postmodernaus 
pasaulio, linkusio į globalizmą 
ir kosmopolitizmą, dienomis 
tai kaip niekada aktualu. Gal 
net aktualiau, nei tai buvo XIX 
a. ar XX a. pabaigoje, kai lie-
tuviai dar tik kovojo dėl savo 
tautinės valstybės atkūrimo. 
Kodėl ? Nes tokiame pasaulyje 
išsaugoti tautiškumą yra iššū-
kis. Jei lietuvis išvažiuoja iš 
Lietuvos, tai nėra baisus daly-
kas. Baisu, kai Lietuva išva-
žiuoja iš lietuvio. 

 

Ar egzistuoja lietuvių tauti-
nis  charakteris? Koks jis? Ar 
tai tėra mitas?  

Sunkus klausimas. Akivaizdu, 
kad kiekviena tauta turi savo 
charakterį ir tai nėra mitas. 
Tik tą charakterį apčiuopti, 
ištirti ir apibūdinti nėra taip 
paprasta. Ne vienas filosofas, 
etnologas, istorikas, rašytojas 
mėgino ieškoti lietuvių tauti-
nio charakterio ir tapatumo 
bruožų. Vieni senovės lietuvių 
pagonybėje ir laumių epocho-
je, kiti – liaudiškoje valstiečių 
kultūroje, treti – grožinės lite-
ratūros siautulyje, ketvirti – 
tautos istorinės raidos pakelė-
se. Nemanau, kad kuriam nors 
autoriui pavyko tai padaryti 
visapusiškai. Bent dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, norint tai 

padaryti, reikalingas tarpdaly-
kinis žvilgsnis, o tokių kompe-
tencijų mūsų mokslo pasauly-
je labai stokojama. Kita ver-
tus, labai sunku aprašyti cha-
rakterį tautos, kurios skirtin-
gas žmonių kartas sužalojo 6 
okupacijos. Pagalvokime – ar 
būtų paprasta apibūdinti žmo-
gaus, 6 kartus sėdėjusio kalė-
jime, charakterį. Ar tai ne-
virstų į likimo sulaužyto as-
mens biografinę parodiją? Ma-
nau, kad lietuvių charakterio 
metraštininkas užgims kada 
nors ateityje. 

 

Esate istorinių knygų, moks-
linių straipsnių autorius, jau-
nimo dėmesį prikaustantis 
mokytojas. Kas  darbe jus 
žavi labiausiai? Kas jums yra 
istorija? 

Istorija man yra kaip daugia-
briaunis gyvenimo deimantas. 
Pirmiausia tai mano darbas, iš 
kurio valgau duoną. Antra, tai 
mano mėgstamas darbas, ku-
riuo kartais užsiimu ir ne dėl 
duonos. Trečia, tai mano po-
mėgis, kuris kitaip nuspalvina 
dabartį ar net padeda pabėgti 
nuo jos. Galiausiai – tai buvi-
mas tame, kam esi pašauktas. 
Tikiu, kad kiekvienas žmogus 
turi užsiimti tuo, kam patep-
tos yra jo rankos arba lūpos. 
Mano atveju, tai turbūt yra 
tyrinėti praeitį ir mokyti jos 
pamokų kitus.  

 

Jūsų veiklos sritis daugiau-
siai apima protestantizmo ir 
teologijos istoriją bei LDK 
didikų giminių istoriją. Kodėl 
būtent šios sritys jums kelia 
didžiausią susidomėjimą? 

Dar studijuojant universitete 
panorau rinktis mokslininko 
kelią. 
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Kiekvienas istorikas profesio-
nalas specializuojasi vienoje 
epochoje. Bakalauro darbą 
rašiau apie XVIII a. LDK bajorų 
konfederacijas. Vėliau ypač 
susidomėjau Reformacijos 
laikmečiu, daktaro disertaciją 
rašiau, vadovaujamas profeso-
rės Ingės Lukšaitės. Būtent ji 
pastūmėjo mane į Radvilų gi-
minės ir jos dvarų visuomenės 
tyrimus. Pradėjus vaikščioti 
XVI-XVIII a. Lietuvos istorijos 
labirintais, renkant istorinius 
šaltinius įvairiuose Lietuvos ir 
užsienio archyvuose, susirgau 
šia liga. Nepagydomai. Supra-
tau, kad tai nepalyginamai 
ilgesnė kelionė nei Magelano 
plaukimas aplink pasaulį. Irgi 
ieškant neatrastų dalykų, irgi 
su daugybe nežinomųjų, pilna 
romantikos ir sykiu juodo dar-
bo, iššūkių. Mėginti prisiliesti 
prie to, kas mirė, ir atgaivinti 
tai naujam gyvenimui yra tik-
rai jaudinantis dalykas. Gal 
net ir mūsų pareiga tiems, ku-
rie ėjo iki mūsų. 

 

Kokį istorinį įvykį ar asmenį 
(savo požiūriu, gyvenimo tie-
somis) galėtumėte įvardinti 
kaip įdomiausią/ keisčiausią? 
Kodėl?  

Praeityje buvo daugybė įsta-
bių istorinių asmenybių, kurio-
mis galima žavėtis, mokytis iš 
jų gyvenimo pasirinkimų ir 
klaidų. Šiandien įvairiose vals-
tybėse sudarinėjami „įtakin-
giausių“, „žymiausių“ asme-
nybių šimtukai. Asmenybių, 
kurių dydis dažniausiai matuo-
jamas reikšme valstybingumui 
ar kultūriniais pasiekimais. 
Man didžiausią įspūdį kelia ne 
politikai, karvedžiai ar rašyto-
jai, nežiūrint reikšmingų jų 
atliktų darbų ar sukurtų pa-

veikių kultūrinių tekstų, bet 
žmonės, kurie sugebėjo tapti 
asmenybėmis ir kurių gyveni-
me buvo ryškūs keturi vekto-
riai: pirma – viešojo, visuome-
nės, tautos gyvenimo iškėli-
mas aukščiau asmeninio gyve-
nimo; antra – siekis plėtoti 
visuomenėje vertybinius daly-
kus politikos, verslo, mokslo 
srityse ir gebėjimas daryti tai 
plačiu mastu, trečia – beato-
dairiškas tiesos ieškojimas, 
nevengiant dėl jos plaukti 
prieš bet kokią nusistovėjusią 
ir sraunią visuomenės 
„vertybių“ pažiūrų srovę, ga-
liausiai – gyvenimas, kuriame 
žodžiai ir deklaracijos nesiski-
ria nuo atliekamų darbų. Di-
džiulėje tokių asmenybių ga-
lerijoje Europos istorijoje iš-
skirčiau Martyną Liuterį, o 
Lietuvos padangėje – Mikalojų 
Radvilą Juodąjį. Galima pasa-
kyti, jog istorija yra savotiška 
paveikslų galerija, kurioje la-
bai daug kopijų ir mažai origi-
nalų. Plunksnos ir mūsų at-
minties pirmiausia verti origi-
nalai. 

Ar tikite autoritetais? Ar jie 
egzistuoja? Jei taip, kas 
jums yra autoritetas ir ko-
dėl? 

Tikiu, nes jie iš tiesų egzistuo-
ja. Autoritetai yra tie, kuriais 
mes žavimės, iš kurių norime 
mokytis ir kuriais sekti. Tik 
autoritetus skirstyčiau į tris 
grupes. Vieni yra žinių ir pa-
tirties autoritetai, „knyginiai“ 
autoritetai, tie, kurių asme-
niškai nepažįstame, tačiau 
atskirose gyvenimo srityse jie 
yra sukūrę pripažintus ir nau-
dingus žmonijai dalykus, dėl 
to yra tapę mums savotiškais 
stabais. Kiti – „gyvi“ autorite-
tai. Žmonės, sutikti gyvenimo 

kelyje, paliekantys mumyse 
kažką, ką visada prisimename 
ir branginame tai kaip Dievo 
malonę, siųstą mums tapti 
kažkuo ir kažkame geresniais. 
Tokių autoritetų (giminaičių, 
mokytojų, dėstytojų, draugų) 
turėjau ne vieną. Sąrašas būtų 
netrumpas. Ir elitinis autori-
tetas. „Gyvenimo“ autorite-
tas. Tikras autoritetas. Ne-
priekaištingas. Kuris niekada 
nenuvilia, skirtingai nei žmo-
nės. Iš kurio galima išmokti 
to, ko negali išmokyti šis pa-
saulis. Iš kurio, per kurį ir ku-
riam yra viskas. Tai Dievas.  

 

Ne pirmus metus dirbate 
mūsų gimnazijoje. Koks, jū-
sų manymu, turėtų būti mo-
kytojo ir mokinių santykis?  

Mokytoju dirbu 25 metus. Te-
ko dirbti įvairiose mokyklose 
su skirtingo amžiaus grupės 
mokiniais ir skirtingo dydžio 
klasėmis. Tobulas santykis 
tarp mokytojo ir mokinio yra 
tada, kai mokykla ir vienam, 
ir kitam tampa tikrais 
„antraisiais“ namais, t. y. kai 
mokinys noriai eina į mokyklą, 
o mokytojas atostogų metu 
nesulaukia, kada galės grįžti į 
pamokas. Tai tarsi iliuzoriš-
kas, utopinis, tačiau įmano-
mas siekis. Tokiam santykiui 
reikalingos kelios sąlygos: be-
atodairiška mokytojo nuostata 
kiekvienam mokiniui duoti ge-
riausia, ką jis gali, neskirstant 
mokinių į „mylimukus“ ir ki-
tus, bei besąlyginė mokinio 
pagarba mokytojui ir pasitikė-
jimas juo. Pastarojo dalyko 
šiuolaikinė mokykla labai sto-
koja. Drįsčiau tvirtinti, kad 
netgi sovietinėje mokykloje 
buvo žymiai daugiau pagarbos 
mokytojams...  
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Kai pats buvau mokinys, buvo 
neįsivaizduojamas dalykas, 
kad mokinys sutikęs gatvėje 
mokytoją nepasisveikintų ar 
susidūręs su juo mokyklos 
tarpduryje pagarbiai nepra-
leistų jo į priekį. Dabar gi 
dažnai mokiniai man atrodo 
kaip maži zombiai, vaikštan-
tys mokyklos koridoriuose ir 
nepaleidžiantys iš rankų mobi-
liųjų telefonų, nuo kurių ne-
gali pakelti akių ne tik kad į 
dangų, bet ir į esantį šalia. 
Santykis tarp mokytojo ir mo-
kinio turi būti abipusiškai pa-
garbus ir, jei įmanoma, drau-
giškas. Įstabu, kai tas santykis 
yra nesuvaidintas, tikras ir 
išlieka ilgam. Manau, kad pats 
geriausias įvertinimas mokyto-
jui yra tada, kai jį aplanko 
kažkada mokyklą baigę moki-
niai ir su dėkingumu prisimena 
tai, ką gavo iš jo, tačiau įver-
tino tik praėjus tam tikram 
laikui. Čia kaip didžiojo spor-
to pasaulyje. Mokytojas moki-
niui yra tarsi pirmasis gyveni-
mo treneris. Jei mokinys yra 
nuoširdus ir sąmoningas, kaž-
ką pasiekęs savo gyvenimo ke-
ly jis visada prisimins tuos, 
kurie savo laiku į jo sielą įdė-
jo kažką, kas pasilieka... 

 

 

Žinome, kad dirbate kelionių 
vadovu.  Kuo šis darbas yra 
įdomus? Su kuria- kelionių ar 
mokinių- auditorija jums 
dirbti įdomiau ir kodėl? 

Kelionių vadovu ir gidu pradė-
jau dirbti neatsitiktinai, nes 
esu istorikas, kita vertus, ne-
paprastai mėgstu keliauti ir 
nekenčiu pasyvaus poilsio. Ke-
lionės su įvairiomis auditorijo-
mis yra bene vienintelės mano 
atostogos, kuriose susipina 

darbas, naujos pažintys, do-
mėjimasis nepažintomis istori-
nėmis vietovėmis bei kitomis 
kultūromis, pastangos prakal-
binti senovinius pastatus, no-
ras gyvai pabuvoti ten, apie 
ką esi daug skaitęs ar tyrinė-
jęs. Tam tikros istorinės vie-
tos ilgainiui tampa išskirtinai 
brangios, labai asmeniškos, į 
jas vis norisi sugrįžti. Su kuria 
auditorija – turistais ar moki-
niais – dirbti įdomiau, atsakyti 
lygiai taip pat lengva, kaip ir 
pasakyti, su kuria istorine as-
menybe – Abraomu Kulviečiu 
ar Martynu Liuteriu- amžiny-
bėje norėčiau išgerti kavos. 
Atsakymas – su abiem. 

 

Ko palinkėtumėte gimnazijai 
artėjančio 10- mečio proga? 

Linkėti kitiems dera to, ko no-
rėtųsi sau pačiam. Be to, ši 
gimnazija man yra neabejoti-
nai mieliausia ir geriausia mo-
kykla tarp šešių, kuriose kada 
nors esu dirbęs. Linkiu, kad 
gimnazijoje dirbantys mokyto-
jai visada į darbą eitų su šyp-
sena. Linkiu, kad ne po šimt-
mečio ateitų laikas, kai gim-
nazijos mokytojai jaustųsi ne 
paraštinės, bet ypatingai 
gerbtinos ir godojamos profe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sijos atstovais. Linkiu, kad 
šiais metais abiturientai pado-
vanotų ne vieną šimtuką, gau-
tą iš istorijos brandos egzami-
no. Linkiu, kad kiekvienas 
gimnazijos mokytojas, atsis-
veikindamas su ją baigiančiais 
mokiniais, galėtų paimti krei-
dos gabalėlį ir per paskutinę 
pamoką užrašyti lentoje kažką 
panašaus, kaip darydavo mano 
šviesios atminties teta, 42 
metus dirbusi lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja, tarp 
kurios bibliotekos knygų vai-
kystėje užaugau ir kuri vesda-
vosi mane paauglį į pamokas 
su vyresniais mokiniais: 
„Kartu praleidom valandų ne-
maža. Kaip vertinat Jūs jas, 
aš nežinau. O man jos buvo 
mielos, gražios. Ir jų pamiršt 
aš niekad nemanau“. Linkiu, 
kad kiekvienas, baigęs šią 
gimnaziją, per Rugsėjo 1-ąją 
ar Mokytojo dieną visada pri-
simintų ir aplankytų tuos, ku-
rie kažką gražaus įdėjo į jų 
sielas, o tądien pamatę mies-
te nepažįstamą žmogų su glė-
biu gėlių rankose tiesiog jam 
nusišypsotų. Nes jis irgi kaž-
kieno......m o k y t o j a s.  

 

Ačiū už interviu! 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2019 m.  sausis - vasaris 
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N. Juta Nalivaikaitė 

GIMNAZIJOS SVEČIAS - AMERIKOS LIETUVIS BROLIS  
JUOZAPAS GLĖBAS 

Vos išgirdę, jog brolis Juozapas Glėbas vėl atvyko į  Lietuvą ir kad svečiuosis pamokose, gim-
nazistai netvėrė džiaugsmu: „Mes jo pasiilgome!“ Yra  žmonių, kurie, nors ir keletą kartų ma-
tyti, palieka šiltus prisiminimus. Kartais keturiasdešimt penkių minučių susitikimo tiesiog ne-
pakanka... Brolis Juozapas mielai sutiko mūsų skaitytojams išsamiau papasakoti apie save bei 
pasidalinti mintimis. 

Kas lėmė pasirinkimą tapti 
vienuoliu? Ar tai buvo sun-
kus apsisprendimas? 

Išgirdę žodį „vienuolis“ dažnai 
įsivaizduojame žmogų, nuolat 
gyvenantį vienuolyne. Tokie 
žmonės kaip aš Amerikoje yra 
vadinami ne vienuoliais, o 
broliais. Gyvenu ne vienuoly-
ne, o įprastame bute. Kodėl 
pasirinkau tokį gyvenimo ke-
lią? Dar mokydamasis gimnazi-
joje turėjau galimybę susipa-
žinti su vienuoliais, ir kad no-
riu ateitį susieti su bažnyčia, 
supratau besimokydamas aš-
tuntoje klasėje. Mano auklė-
toja – sesuo Marija – buvo 
nuostabi, ji sugebėjo sukurti 
bendruomenę. Vėliau pama-
čiau, jog tai gali daryti ir vy-
rai. Pasirinkimas nebuvo sun-
kus, veikiau jis buvo patrauk-
lus, o derinys mokytojas + 
bendruomenė buvo tai, ką va-
dinu įkvėpimu. 

 

Papasakokite, kaip atrodo 

vienuolio diena? 

Tiesą pasakius, ji labai panaši 
į jūsų dieną. Tarkime, dienos 
metu esu mokykloje, kaip šei-
mos nariai būna darbe. Esmi-
nis skirtumas yra tas, kad 
mes, broliai, skiriame laiko 
maldai. Tam mes susitinkame 
ryte bei vakare, po to dar gali 
vykti ir mišios. Be to, broliai 
apaštalauja, pavyzdžiui, dirba 
ligoninėse. Dabar, kol esu čia, 
Lietuvoje, neturiu savo ben-
druomenės, todėl keliskart 
per dieną skiriu laiko maldai 
bei meditacijai – meditavome 
ir jūsų gimnazijoje kartu su 
mokiniais pamokų metu. Ti-
kiu, jog pasišventimas bei 
dvasinis gyvenimas yra labai 
svarbūs. Priklausau grupei 
Pranciškaus Ksavero broliai – 
mes esame mokytojai. 

 

Taigi, Jūs – mokytojas? 

Taip, dėsčiau vokiečių kalbą ir 
tikybą. Lietuvoje, žinoma, pa-
mokose lankausi tik kaip sve-
čias. 

 

Koks dalykas labiausiai pati-
ko mokykloje? Ar dar vis juo 
domitės? 

Labiausiai mėgau vokiečių 
kalbą. To rezultatas – tapau 
šios kalbos mokytoju. Žinoma, 
jog ir dabar  ja domiuosi, vo-

kiškai skaitau kasdien, pavyz-
džiui, laikraščius. Visi žinome: 
jei kažkas labai domina, aki-
vaizdu, jog tai skaitysi ar žiū-
rėsi. 

 

Jūs kalbate angliškai, lietu-
viškai, vokiškai. Kiek kalbų 
mokate? 

Būdamas gimnazijoje penke-
rius metus mokiausi lotynų 
kalbos. Ja, žinoma, nebekal-
bama, bet iš jos kilusios ro-
manų kalbų šaknys, todėl uni-
versitete prancūzų kalbą pasi-
rinkau kaip antrąją kalbą. Ga-
liu ja skaityti, tačiau kalbėti 
sekasi sunkiau, bet suprantu 
lėčiau kalbančius. Taip pat 
esu bandęs savarankiškai mo-
kytis italų kalbos. Brolija, ku-
riai priklausau, buvo įkurta 
Bruges mieste Belgijoje, kur 
kalbama flamandiškai, todėl 
galiu skaityti olandiškai, nes ši 
kalba turi daug vokiečių bei 
flamandų kalbų bruožų. Taigi 
lietuviškai, angliškai, vokiškai 
kalbu laisvai, tačiau kitomis – 
toli gražu...  

 

Koks Jūsų ryšys su Lietuva? 

Kodėl nusprendėte atvykti į 

Lietuvą? 

Mano seneliai buvo lietuviai. 

Niekada nemaniau, jog atvyk-

siu į Lietuvą. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 
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Kai buvau vaikas, ji priklausė 

Sovietų Sąjungai. Labai džiau-

giausi atkurta Lietuvos nepri-

klausomybe. 1990-ųjų kovo 11

-osios vakaras – data, kai 

nusprendžiau čia atvykti. Tai 

buvo mano antrasis pašauki-

mas. Šia tema Lietuvoje dis-

kutuoju su mokiniais, matyda-

mas juos pirmą kartą. 

 

Kas labiausiai įsiminė iš pir-

mojo vizito Lietuvoje? 

Tai juokingas dalykas – bana-

nų žievės. 1994-aisiais čia at-

vykau kaip turistas. Kone 

kiekviena šiukšlių dėžė Gedi-

mino prospekte buvo kupina 

bananų žievių. Turiu nuojau-

tą, jog tuo metu bananai čia 

buvo reikšmingas dalykas 

(juokiasi). Kitas įspūdis – apsi-

lankymas Arkikatedroje. Prieš 

mišias ten buvo giedama gies-

mė „Pulkim ant kelių“ ir ma-

no vaikystės prisiminimai iš-

kart iškilo atmintyje. Pama-

niau – nors, regis, negaliu tuo 

patikėti, tikrai esu čia. 

 

Minėjote Arkikatedrą. Ar 

daug kitų bažnyčių teko ap-

lankyti? Kuri patiko labiau-

siai? 

Man buvo labai įdomu pama-

tyti Vilniaus bažnyčias, todėl 

esu lankęsis kone visose. Iki 

atvykdamas į Vilnių dirbau Pa-

nevėžyje, kur buvo keturios 

bažnyčios – jas aplankyti buvo 

gan paprasta. Labiausiai pati-

kusi? Vilniuje dažniausiai esu 

šv. Jonų bažnyčios dalis, nes 

tai studentų bažnyčia, Vil-

niaus universiteto dalis. Nuo 

pat mano atvykimo į Vilnių 

2005-aisiais tai buvo vieta, 

kur susitikdavau su studen-

tais. Bažnyčioje veikia gospel 

choras, kuris gieda sekmadie-

niais. Prancūzijoje veikia 

Taizé vienuolynas, kur lankosi 

tūkstančiai jaunuolių. Su gru-

pe iš šv.Jonų bažnyčios kiek-

vieną vasarą ten vykstame. 

 

Neseniai Lietuvoje minėjo-

me skaudžius Sausio 13-osios 

įvykius. Kaip šie įvykiai atro-

dė Jums, gyvenant Ameriko-

je, pasaulio kontekste? 

Apie šiuos įvykius žinojome, 

tačiau, deja, dauguma ameri-

kiečių jų nesureikšmino iš da-

lies dėl to, kad tuo metu ša-

lies Prezidentas Džordžas Bu-

šas stengėsi sustabdyti Sada-

mą Huseiną, kuris buvo įsi-

veržęs į Kuveitą. Televizijos 

dėmesio centre buvo karo 

grėsmė, todėl naujienos apie 

Lietuvą liko nuošalyje. Tie, 

kurie žinojo apie Lietuvą, bu-

vo liūdni ir susirūpinę dėl Lie-

tuvos laisvės. Laimei, praėjus 

tam tikram laikui po šių įvy-

kių, viskas šiek tiek prašviesė-

jo, pagerėjo. Tačiau tai buvo 

kraupu... 

 

Minėti įvykiai buvo sunkus 

laikotarpis mūsų tautai. Kas 

galėtų padėti šių laikų žmo-

gui ištverti sunkumus? 

Manau, jog visi turime laikytis 

išvien. Po vieną niekas nebūtų 

iškovojęs nepriklausomybės. 

Kai matome tokius įvykius, 

matome daugybę žmonių. Bu-

vimas kartu ir bendro tikslo 

siekimas suteikia įkvėpimo. 

Vienas žmogus negalėtų nieko 

padaryti, dėl to bendraujame 

su draugais. Vieningumo galy-

bės pavyzdžiu JAV galėtų būti 

ginklų kontrolė: pernai vasa-

rio mėnesį Parklande, Florido-

je, įvyko šaudynės mokykloje. 

Po kelių savaičių aukų draugai 

dalyvavo susitikime su vietos 

politikais, o po mėnesio aš-

tuoni šimtai tūkstančių žmo-

nių jau būriavosi Vašingtone. 

Turėdami bendrą tikslą drau-

ge galime pasiekti kur kas 

daugiau, nei galime įsivaiz-

duoti. 

 

Kokiu moto vadovaujatės gy-

venime? 

„Get to your center and then 

do something about it“ (liet. 

„Atrask savo centrą ir kažką 

su tuo daryk“). Ką gi tai reiš-

kia? Su dauguma jūsų gimnazi-

jos klasių meditavome. Būtent 

jos metu žmogus gali atrasti 

savo „centrą“ – giliausią ir 

slapčiausią savo dvasios dalį 

(vienuolis pabrėžia, jog lietu-

vių kalboje žodžio atitikmens 

nėra, bet reikšme artimiau-

sias žodis – siela). Medituoda-

mas žmogus pajunta, kas jis 

yra, atsipalaiduoja, galima 

sakyti, bendrauja pats su savi-

mi. 

 

Kiekvienas nori būti laimin-

gas, mylėti ir būti mylimas. 

Nuo ko, Jūsų nuomone, pri-

klauso žmogaus sugebėjimas 

būti laimingam? 

Ką tik apie tai kalbėjome – 

tikiu, jog reikia atrasti savo 

„centrą“, taip pat svarbu ati-

duoti. Tai sakydamas neturiu 

omeny, kad turite atiduoti 

visus savo pinigus. Noriu pasa-

kyti, jog reikia atiduoti save 

gyvenimui, žmonėms, projek-

tams. Kai atiduodame, tam-

pame laimingesni. 

2019 m.  sausis - vasaris PRIE PUODELIO ARBATOS 



 

  8 

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Nori, kad „Būdo“ redakcija pakalbintų Tavo mėgstamiausią mokytoją? O gal pažįsti gimnazijos mokinį 

ar darbuotoją, kuris, Tavo nuomone, vertas atsidurti gimnazijos laikraštyje? Rašyk mums               

budas.vsdg@gmail.com ir siūlyk gimnazijos bendruomenės narį, kurio interviu norėtum skaityti laik-

raštyje! 

Atiduodami nesitikime gauti 
pinigų ar dar kažko, tas atly-
gis mus pasiekia kaip džiaugs-
mas.Tai gali padaryti mokyto-
jas, daktaras, kiekvienas iš 
mūsų. Jei neatiduotume, tap-
tume narcizais. Pasiaukojimas 
– svarbus dalykas gyvenime. 
Juk matydami besiaukojančius 
žmones žavimės jais. 

 

Kas galėtų padėti geriau sup-
rasti kitą žmogų? 

Kalbėkitės su juo (šypsosi). 
Taip, kaip mes kalbamės da-
bar. Kai kalbamės su kitais, 
sužinome, ką jie galvoja, kaip 
jaučiasi. Kitu atveju galime 
susidaryti labai klaidingą nuo-
monę apie juos. Kalbėdamiesi 
imame suvokti situaciją iš kito 
žmogaus perspektyvos, ypač 
tada, kai dar ir klausomės. 

Klausymasis yra nepakeičia-
mas dalykas santykiuose. Visi 
nesusipratimai įvyksta tada, 
kai vieni kitų negirdime. Ne-
siklausymas lemia tiek asme-
nines, tiek bendruomenės 
problemas. 

 

Ką galėtų padaryti kiekvie-
nas iš mūsų, kad pasaulis bū-
tų geresnis? 

Atraskite ir darykite tai, kas 
jus domina, tam atiduodami 
visą savo širdį ir sielą. Kartais 
reikia daryti tai, kas patinka, 
atsižvelgiant į platųjį pasaulį. 
Pavyzdžiui, manau, jog vienas 
iš dalykų, kuriais turėtume 
rūpintis – tai gamta, aplinka, 
kurioje gyvename. Pasaulinis 
klimato atšilimas tai tik viena 
iš sričių, kuria turėtume do-
mėtis ir dirbti, norėdami rū-

pintis savo planeta. Įsivaiz-
duokite žmones iš skirtingų 
pasaulio šalių, kultūrų ir reli-
gijų, dirbančius kartu tam, 
kad pasiektų bendrą tikslą. 
Tai ne tik sukurtų žmonėms 
darbo vietų, bet ir sutelktų 
juos – galbūt tuomet žmonėms 
mažiau norėtųsi pradėti karus 
ir konfliktus. 

 

Ką norėtumėte palinkėti mo-
kiniams? 

Norėčiau paskatinti mokinius 
ieškoti to, kas juos domina. 
Tokiu atveju jie gyvenime pa-
sirinks teisingai ir  atras savo 
pašaukimą bei leis jam klestė-
ti. 

 

Ačiū už interviu! 

2019 m.  sausis - vasaris 

Igno Gegužio nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

LAISVĘ PELNĖM. KAS JĄ IŠSAUGOS? 

Gabrielė Brazaitytė 

 Laisvės sąvoka svarbi ne tik 
per istorijos, literatūros pa-
mokas nagrinėjant kūrinius. 
Laisvė turėtų būti susijusi su 
kiekvieno iš mūsų kasdien są-
moningai priimamais sprendi-
mais. Apie laisvės sąvoką, jau-
nimo požiūrį į tautiškumą bei 
Sausio 13-osios nakties įvykius 
pasakojo gimnazijos svečias, 
buvęs Lietuvos radijo ir tele-
vizijos direktorius, žurnalistas 
Audrius Siaurusevičius. 

 1991 metais A. Siaurusevi-
čius dirbo „Laisvosios Europos 
radijo“ korespondentu, tad 
įvykius vertino ne tik kaip už 
nepriklausomybę kovojęs lie-
tuvis, bet ir kaip savo srities 
profesionalas – visą naktį kole-
gas iš užsienio informavo apie 
Sausio 13-osios nakties įvy-
kius. Žurnalisto teigimu, pir-
momis sausio savaitėmis Lie-
tuvoje tvyrojusi įtampa pri-
traukė Europos bei JAV žurna-
listų dėmesį. Vilniuje svečia-
vosi žiniasklaidos atstovai iš 
„The New York Times“ bei 
„BBC.“ Tad plati naujienų 
sklaida užsienyje, objektyviai 

ir operatyviai pateikta infor-
macija padėjo Lietuvai pelny-
ti reikiamo palaikymo iš užsie-
nio valstybių bei sugriovė iliu-
zijas apie neva demokratinę 
santvarką Sovietų Sąjungoje. 

 Paklaustas, ar nekilo min-
čių, jog Lietuvos respublika 
nesugebės atsilaikyti prieš so-
vietų agresiją, svečias patvir-
tino nė sykį nesudvejojęs dėl 
tautos ateities. Dvejoti nelei-
do ne tik tąnakt patirta tautos 
vienybė, tačiau ir visus metus 
nuo nepriklausomybės paskel-
bimo trukęs tautos susitelki-
mas, išgyventa ekonominė 
blokada, nenumalšinusi lietu-
vių noro tapti nepriklauso-
miems nuo Sovietų Sąjungos. 
A. Siaurusevičius tikino, kad 
ištikus panašiai grėsmei Lietu-
vos ateitimi nesudvejotų ir 
dabar. Žurnalisto teigimu, 
klysta manantys, jog šiomis 
dienomis jauni žmonės nesi-
burtų ginti tautos. Nūdienos 
jaunuoliai yra aktyvūs, sava-
rankiški, viskuo besidomintys 
ir itin vertinantys laisvę. Kol 
kas jie ypač vertina asmeninę 
laisvę, tačiau tikėtina, jog iš-
kilus grėsmei suvoktų laisvės 
svarbą visuotiniu šalies mastu. 
Pašnekovas pastebi, jog au-
gantis jaunų žmonių skaičius 
valstybinių švenčių minėji-
muose atskleidžia augantį 
tautos sąmoningumą. Bet ar 
gausus jaunuolių, Simono Dau-

kanto aikštėje besiklausančių 
Prezidentės kalbos, skaičius 
atskleidžia realų jaunimo po-
žiūrį į valstybę bei domėjimą-
si jos aktualijomis? Ko gero, 
ne visai. Dar turime ugdyti 
sąmoningumą bei kritinį mąs-
tymą. Kyla klausimas, kaip 
tapti kritiškiems? Pradėti do-
mėtis politika, spaudoje bei 
televizijoje pateikiamomis 
visuomenės aktualijomis? Pa-
šnekovo teigimu, sąmoningu-
mo ugdymui vien to nepakan-
ka. Tam, kad būtume sąmo-
ningi piliečiai, turime gyventi 
- kurti įvykius ir juose daly-
vauti. Žurnalisto teigimu, pra-
vartu pasaulį stebėti ne ži-
niasklaidos akimis, o patiems 
pastebėti teigiamus bei nei-
giamus procesus, keistinus vi-
suomenės gyvenimo aspektus 
ir nemanyti, jog esame bejė-
giai, o valstybės ateitis spren-
džiama už mus. 

 A. Siaurusevičius, kalbėda-
mas apie Sausio 13-osios įvy-
kius, patarė nepoetizuoti lais-
vės. Tai ne metafora, ne šū-
kis, ne tema eilėraščiams. Tai 
– mūsų kasdienybė. Tad turė-
tume suvokti, jog gresiant 
nuolatiniam propagandos pa-
vojui privalome likti budrūs, 
nes kiekvieno iš mūsų pareiga 
saugoti iškovotą laisvę. 

delfi.lt nuotr. 

2019 m.  sausis - vasaris 



 

  10 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 

POKALBIAI SU „ŽMOGAUS TEISIŲ BALSO“ DIREKTORIUMI 
EITVYDU ZURBA 

Miglė Kaminskaitė 

 1789 m. rugpjūčio 26 d. 
Prancūzijoje priimta Žmogaus 
ir piliečio teisių deklaracija. 
Ji skelbė, kad „visi žmonės iš 
prigimties lygūs ir laisvi“. Pra-
ėjo daug laiko, tačiau dar iki 
dabar žmonės neretai vado-
vaujasi stereotipiniu požiūriu 
ar nepagrįstai prieštarauja 
išleistiems įstatymams ir nau-
jiems deklaracijos punktams. 
Toks negatyvus ir neargumen-
tuotas žmonių mąstymas ska-
tina burtis ir kalbėtis apie 
problemas, jas spręsti ir da-
lintis naujomis idėjomis su 
bendraminčiais. VŠį ,,Žmo-
gaus Teisių Balsas“ – puikus to 
pavyzdys. 

 Sausio 11-tąją gimnazijoje 
lankėsi organizacijos „Žmo-
gaus teisių balsas“ direktorius 
Eitvydas Zurba, talentingas 

žmogus, gebantis bendrauti su 
aplinkiniais itin laisvai. Dėka 
istorijos mokytojo Mindaugo 
Olbuto ir gimnazistės N. Jutos 
Nalivaikaitės (IIa1) mokiniai 
turėjo galimybę išsamiau susi-
pažinti su žmogaus ir piliečio 
teisių deklaracija, diskutuoti 
rūpimais klausimais. Netradi-
cinėje pamokoje vykusios at-
viros diskusijos leido suprasti, 
kad į kiekvieną klausimą yra 
galimi keli ar daugiau atsaky-
mų, kad kiekvienas žmogus 
pasaulį mato ir vertina skirtin-
gai. Prasidėjo žaidimas – mo-
kiniai išgirdę teiginį turėjo 
apsispręsti ir pasirinkti, kurio-
je salės pusėje atsistoti – tai 
priklausė nuo to, ar pritarė ar 
ne vyraujančiai nuomonei. 
Išgirdę teiginį, jog krepšinis 
yra tik vyrų sportas ar moky-
tojo profesiją pradinėse mo-
kyklose labiau turėtų rinktis 
moterys, nes jos švelnesnės, 
paaugliai pasiskirstydavo skir-
tingose salės pusėse – už ir 
prieš: vieni pritarė minčiai, 
kiti – ne. Abi mokinių grupės 
privalėjo pateikti argumentų, 
pagrindžiančių jų nuomonę. 
Žaidimas tęsėsi – nauji klausi-
mai mokinius skatino rinktis 
poziciją: ar prie kiekvieno 
pastato mieste turi būti įreng-
tas aparatas neįgaliems žmo-
nėms, ar mezgimas yra tik 
moteriškas užsiėmimas, ar 
vaikinai gali naudoti makiažą 
ir pan. Tokiu būdu buvo ban-
doma vizualiai parodyti, jog 
dažnu atveju pasaulyje egzis-

tuoja daugiau nei viena nuo-
monė. 

 Anot istorijos mokytojo 
Mindaugo Olbuto, puikus vie-
šas nuomonės išsakymo pavyz-
dys – 1991 m. Sausio 13-osios 
naktis Vilniuje, kai žmonės, 
trokšdami būti laisvi, nepabū-
go susirinkti mieste, prie svar-
biausių institucijų ir pastatų, 
be jokių ginklų kovoti prieš 
ginkluotus karius ir vieningai 
pasiekti tikslą. Šiais laikais 
pasaulyje tobulinami įstaty-
mai leidžia žmonėms jaustis 
laisviau bei gyventi visavertiš-
kesnį gyvenimą. Deja, ne viso-
se šalyse klesti lygybė ir lais-
vė, pavyzdžiui, moterys vis 
dar neturi teisės balsuoti Sau-
do Arabijoje. 

 Daugelio mokinių nuomone, 
tokie susitikimai yra naudingi, 
skatina kritiškiau mąstyti, ple-

čia akiratį, suteikia žinių įvai-
riomis žmogaus teisių temo-
mis. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

2019 m.  sausis - vasaris 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 
PRISIMINUS SAUSIO 13 - ĄJĄ 

Adrija Kvederaitė 

Sausio 17 dieną gim-

nazijoje pilietiškumo pamoką 

III – IV klasių mokiniams vedė 

Lietuvos televizijos žurnalis-
tė, diktorė Eglė Bučely-

tė.  Apie Sausio 13- osios nak-

ties įvykius renginio pradžioje 

kalbėjo istorijos mokytojas 

Vytautas Stundžia, vėliau savo 
prisiminimais dalinosi E. Buče-

lytė. 

Netradicinė pamoka 

prasidėjo filmu apie Sausio 13

- osios įvykius. Filme kalbinti 
žmonės teigė, kad nežinojo, 

ko laukti prasidėjus neramu-

mams, nesitikėjo, kad ta nak-

tis bus tokia tragiška. Filme 

buvo girdėti, kaip žmonės 
kreipėsi į tankistus, prašydami 

atsitraukti, deja, liko neišgirs-

ti. Turbūt labiausiai atmintin 

įstrigo lietuvių ryžtas ir vieny-

bė: sužeistieji kruvinais vei-
dais, suluošinta koja ar ranka 

gynė visų teisę būti laisviems, 

nepasidavė, nors jų kova pa-

reikalavo aukų. Pasak liudiji-

mų, po tokios nakties žmonės 
ilgai nesijautė ramiai, kelias 

savaitės vis tiek budėjo, bijo-

dami, kad įvykiai gali pasikar-

toti. Turbūt jautriausia filmo 

vieta – vaiko istorija: berniu-

kas kalbėjo apie tėvą, paau-

kojusį gyvybę, jo emocijos ir 

patirtas skausmas sujaudino 
daugelį mokinių. Galima įsi-

vaizduoti, kokia daugybė žmo-

nių tą naktį liko įskaudintų, 

sužeistų. Mums, mokiniams, 

tie įvykiai yra neišgyventi, ne-
patirti, tačiau girdėdami Sau-

sio 13- osios įvykių liudijimus 

suvokiame, kad vienybė - es-

minis tautos bruožas - padeda 

pasiekti bendrų tikslų, kurti   
ateitį. 

Beklausant pasakojimų, 

natūraliai man mintyse šmėkš-

telėjo  klausimas - ar būtų 

vieningi mano bendraamžiai? 
Kaip jie elgtųsi kritinėje situ-

acijoje? Tokį klausimą garsiai 

iškėlė ir žurnalistė Eglė Buče-

lytė ir neabejodama teigė, 

jog kritinėje situacijoje žmo-
gus dažniausiai pajunta atsa-

komybę prisidėti tuo, kuo ga-

li, kad būtų pasiektas tikslas, 

kad abejonių, kaip elgtis, ne-

lieka, nes instinktyviai suvo-
kiame savo pareigą ginti šalies 

laisvę. Ir  Sausio 13-osios 

naktį žmonės stengėsi būti 

naudingi, padėti vieni ki-

tiems, gydytojai neskaičiuo-

dami laiko gydė sužeistuosius, 
žmonės savo noru prisidėjo, 

kuo galėjo, dalindami vieni 

kitiems sumuštinius, arbatą, 

nes jautė savo, kaip piliečių, 

pareigą būti kartu ir kovoti. 
Paklausta, kokias emocijas 

išgyveno ji pati, Eglė Bučelytė 

pasakojo, jog jautė didelę 

baimę ir nežinią, kaip ir kiek-

vienas tuos įvykius išgyvenęs 
žmogus. Tai natūrali reakcija. 

Ji papasakojo apie savo paty-

rimus Sausio 13- ąją, kai rusų 

kareiviai įsiveržė į televizijos 

studiją. Tie įvykiai gyvi atmin-
tyje, teigė žurnalistė, ir jei 

nebūtų dirbusi televizijoje, 

būtų dalyvavusi su kitais gin-

dama laisvę ir rizikuodama 

savo gyvybe. Iš tiesų tokie su-
sitikimai su realiuose istorijos 

įvykiuose dalyvavusiais žmo-

nėmis yra prasmingi, autentiš-

ki istorijos įvykių liudijimai 

yra įtaigesni už vadovėlius, 
skatina susimąstyti apie tikrą-

sias vertybes ir gyvenimo 

prasmę. 

lrt.lt nuotr. 

2019 m.  sausis - vasaris 
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NUOMONĖS 

 

Laisvė - pasijusti laisvam 
kaip paukščiui, būt tvirtu ir 
oriu žmogumi. Tai atsakomy-
bė, kurios daugelis bijo.  

-Beruta Pavydienė,  
vokiečių k. mokytoja 

Tai galimybė kurti to-
kį gyvenimą, kokio no-
ri pats, prisiimant už 
tai visą atsakomybę.  

-Nida Budreikienė, 
 anglų k. mokytoja 

Gyventi prasmingai, 
oriai ir garbingai lais-
voje visuomenėje.  

-Ramutė Žemionienė, 
 anglų k. mokytoja 

Tai galimybė laisvai ke-
liauti po pasaulį, jauniems 
žmonėms siekti mokslo 
aukštumų geriausiuose už-
sienio universitetuose.  

-Rita Labašauskienė, 
rusų k. mokytoja 

Tai Dievo suteikta 
dovana  (ir pareiga!) 
nuolat rinktis mora-
liai teisingą sprendi-
mą ir dėl to nesijaus-
ti pavergtam. 

-Ramunė Žilionytė,  
lietuvių k.mokytoja 

Galimybė kažką sužinoti, 
kurti ir bendrauti.  

-Dainius Martūnas, 
IT mokytojas 

Galimybė rinktis, 
nevaržomai išsaky-
ti savo mintis, pa-
čiai priimti spren-
dimus.  

-Vilma Lenkaitytė, 
matematikos mokytoja 

Tai nepriklausomy-
bė, galimybės ir pa-
sirinkimai, teisės ir 
pareigos, pokyčiai.  

-Kristina Jasaitytė, 
matematikos mokytoja 

Kai nėra baimės 
kalbėti ir reikšti 
savo nuomonę, 
atvirai mylėti sa-
vo šalį. 

-Genovaitė Kynė, 
geografijos mokytoja 

Tai lygiaverčio 
santykio kūrimas 
su kiekvienu žmo-
gumi.  

-Živilė Stankevičienė, 
lietuvių k.mokytoja 

Kai atsikėlęs ryte 
sugalvoji, ką 
šiandien veikti, o 
ne ką privalai pa-
daryti. 

-Edvardas Čepanonis, 
muzikos mokytojas 

2019 m.  sausis - vasaris 

Įvardinkite, 
kas jums yra 

laisvė. 

Mokytis, būti išsilaviniusiam  -  tai ne tik gebėjimas spręsti matematikos uždavinius ar nagri-
nėti literatūros kūrinius. Tai nuolatinis troškimas ir siekis tobulėti, lavinti kritinį mąstymą ir 
gvildenti vis opesnius klausimus. Artėjant Lietuvai svarbioms šventėms kalbinome gimnazijos 
mokytojus kviesdami susimąstyti, kas  yra lietuvis, kas yra tautiškumas? Juk didžiausia išmintis 
slypi ne vadovėliuose... 

Gabrielė Brazaitytė 

MOKYTOJŲ PAMĄSTYMAI APIE LIETUVĄ IR LAISVĘ 
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Popiežių vizitai, Lietu-
vos 100-metis. 

-Beruta Pavydienė, 
vokiečių k. mokytoja 

Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto paskelbimas, 
Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo diena, Lie-
tuvos įstojimas į ES ir 
Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto suradimas. 

-Ramutė Žemionienė, 
anglų k. mokytoja 

Vasario 16-osios nepriklau-
somybės paskelbimas, Kovo 
11-osios nepriklausomybės 
atkūrimas, Sausio 13-osios 
nepriklausomybės apgyni-
mas. 

-Dainius Martūnas, 
IT mokytojas 

Įstojimas į Europos 
Sąjungą. 

-Rita Labašauskienė, 
rusų k. mokytoja 

Tai Nepriklausoma Lie-
tuva sau pačiai, mums 
ir pasauliui..  Argi tai 
nėra trys įvykiai?  

-Ramunė Žilionytė, 
lietuvių k.mokytoja 

Įstojimas į ES, lito ir vėliau eu-
ro įvedimas. 

-Nida Budreikienė, 
anglų k. mokytoja 

Įstojimas į NATO ir ES, 
Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto originalo sura-
dimas. 

-Kristina Jasaitytė, 
matematikos mokytoja 

Mūsų žmonių laimėjimai 
meno, sporto, mokslo sri-
tyse. Vasario 16-osios Akto 
radimas. Įstojimas į Nato. 

-Vilma Lenkaitytė, 
matematikos mokytoja 

Baltijos kelias, Sausio 
13- oji, Lenino pamin-
klo nugriovimas. 

-Genovaitė Kynė, 
geografijos mokytoja 

Lietuvos krepšinio rinktinė - 1 vieta 
Europos krepšinio čempionate ir 3 
vieta olimpinėse žaidynėse. Mari-
jaus Adomaičio proveržis į pasauli-
nę popmuzikos rinką. Lietuvoje ga-
minamų lazerių pripažinimas visa-
me pasaulyje. 

-Edvardas Čepanonis, 
muzikos mokytojas 

Svarbiausia - kultūrinis 
procesas: atsivėrusios 
sienos į pasaulį, gerų 
knygų vertimai, puikių 
atlikėjų gastrolės, lais-
vėjantys žmonės, vis 
stiprėjanti nuovoka, kad 
reikia branginti savo 
kraštą ir kalbą 

-Živilė Stankevičienė, 
lietuvių k.mokytoja 

2019 m.  sausis - vasaris 

Įvardinkite 
kelis, jūsų 
manymu, 

reikšmingiausius 
nepriklausomos 

Lietuvos 
įvykius. 

NUOMONĖS 
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Sveiko proto. 
-Rita Labašauskienė, 

rusų k. mokytoja Tvirtybės! Proveržio! 
Klestėjimo! 

-Ramutė Žemionienė, 
anglų k. mokytoja 

Laisvės, klestėjimo ir gerovės! 
-Genovaitė Kynė, 

geografijos mokytoja 

Susiklausymo, doro ir 
sąžiningo gyvenimo, 
pozityvesnio požiūrio. 

-Nida Budreikienė, 
anglų k. mokytoja 

Auk kaip medis. 
-Živilė Stankevičienė, 

lietuvių k.mokytoja 

Tikėjimo, vieningumo 
ir pagarbos. 

-Beruta Pavydienė, 
vokiečių k. mokytoja 

Gražaus, šviesaus ry-
tojaus. 

-Edvardas Čepanonis, 
muzikos mokytojas 

Neprarasti savo pi-
liečių. 

-Vilma Lenkaitytė, 
matematikos mokytoja 

Drąsos, ryžto, valios! 
-Kristina Jasaitytė, 

matematikos mokytoja 

Gyvuok mūsų širdyse! 
-Ramunė Žilionytė, 
lietuvių k.mokytoja 

Klestėk, bendrauk, 
draugauk! 

-Dainius Martūnas, 
IT mokytojas 

2019 m.  sausis - vasaris 

Linkėjimas 
rytojaus 
Lietuvai 
(trimis 

žodžiais). 

Išsaugoti lietuvio 
viltį. 

-Rasa Ercmonienė - Varnė, 
teatro mokytoja 

Vieningumo, pozity-
vumo, drąsos! 

-Alminutė Martūnienė, 

fizikos mokytoja 

Sąžiningos ir iš-
mintingos val-
džios, jaunų žmo-
nių, kuriančių 
Lietuvos ateitį čia 
ir dabar! 

-Laimutė Gaidienė, 
lietuvių k. mokytoja 

NUOMONĖS 
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KŪRYBOS OAZĖ 

MOKINIŲ KŪRYBA 

Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu budas.vsdg@gmail.com. Nepamiršk 
nurodyti savo vardo, pavardės, klasės bei darbo pavadinimo! 

Giedrė Jurkuvėnaitė, Im 

„Važiuoja“ 

Augustė Makštutytė, IVc 

„Viešojo kalbėjimo ypatumai“ 

Ignas Gegužis , IIu1 

„Kylam“ 

Urtė Tatarūnaitė, IIa1 

„Kartais pakanka poros minučių, kad 

suprastum gamtos galią“ 

Orinta Saulėnaitė, Im 

„Ekspedicija“ 

Jonė Didžgalvytė, IIp 

„Žiemos miegas, ar kaip 

suprast..?“ 

2019 m.  sausis - vasaris 

Margarita Valionytė, IVc 

Respublikinio komiksų  

konkurso „Vinco  

Mykolaičio - Putino diena“  

laureatė 
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Epistolinio rašinio konkursas III vieta (regioninis turas) 

Nočios 16-26                                                                                                                             
Vilnius 10303                                                                                                                             

Lietuva 
2018-12-23 

Miela mokytoja Vida, 

Rašau Jums šį laišką norėdama padėkoti už kantrybę, įkvėpimą mylėti muziką, už 
pamokas, nuoširdžius pokalbius, kurie padėjo man augti, ugdytis asmenybę, nuolatos tobulėti 
bei suprasti, jog sėkmė priklauso ne tik nuo talento, bet ir nuo sunkaus, atkaklaus darbo.  

Taip jau atsitiko, kad jūsų pamokas ėmiau lankyti paauglystėje, tuo metu man no-
rėjosi tik maištauti, leisti laiką su draugais. Pasirinkau lankyti muzikos mokyklą norėdama susi-
rasti daugiau draugų, turėti daugiau popamokinės veiklos, pramogų. Tačiau Jūs sugebėjote pa-
keisti mano požiūrį tiek į muzikos mokyklą, tiek į mane supančius žmones, aplinką. 
  Puikiai pamenu, kaip man sakydavote, kad muzikantai yra sėkmingi mokslininkai bei protingi 
matematikai, nes grojimas skatina dirbti abu smegenų pusrutulius, taip juos visapusiškai lavin-
damas. Niekada tuo netikėdavau, tačiau jau dabar pastebiu, jog būtent grojimas man padėjo 
išsiugdyti valią, išmokti susikaupti ir niekada nepasiduoti. 
  Kadangi muzikos mokykloje taip pat reikėjo mokytis ir sunkiai dirbti, man greit pabodo ir 
nusprendžiau muziką mesti. Jūs manęs nesistengėte perkalbėti, tačiau papasakojote man kele-
tą istorijų apie kitų mokinių patirtį ir tai man padėjo pakeisti sprendimą. Labiausiai mane mo-
tyvavo tęsti mokslus jūsų žodžiai, kad mesdama pradėtą darbą vėliau taip pat mesiu ir kitus 
sunkius, sudėtingus, daug pastangų reikalaujančius darbus. Būtent po jūsų žodžių labai užsispy-
riau, norėdama sau įrodyti, kad galiu įveikti sunkumus, iššūkius ir nesu plevėsa. Taigi šį laišką 
Jums rašau jau mokydamasi paskutinėje muzikos mokyklos klasėje ir niekada dar neteko gailė-
tis savo sprendimo tęsti mokslus.  

Mes, mokiniai, nuolat save lyginame vieni su kitais. Būna nelengva neprarasti moty-
vacijos groti, koncertuoti po labiau pažengusių, talentingesnių mokinių pasirodymų. Tačiau vi-
suomet ramindavote, kad tikrų talentų gimsta vienas iš tūkstančio, o visi kiti gerų rezultatų pa-
siekia tik nuolat dirbdami, save spausdami. Tai labai skatino toliau dirbti, siekti savo tikslų ir 
nepasiduoti. 

 Man niekada nebuvo sunku Jums atsiverti, papasakoti apie savus išgyvenimus mo-
kykloje, santykius su draugais ar tėvais. Jūs visada mane išklausydavote, domėjotės mano gyve-
nimu bei patardavote, kai klausdavau patarimų. Bendraudama su jumis niekada nejausdavau 
įtampos, tačiau būdavo be galo gėda į pamokas ateiti nepasiruošus. Mane visada stebindavo, 
kaip jūs grodama man kūrinį suteikdavote jam daugiau spalvų, kitokią energiją. Visada į jus ly-
giuodavausi, norėjau jūsų nenuvilti. 

 Mane visada stebindavo, kaip Jūs sugebėdavote vienu metu būti ir griežta pedago-
ge, rūpestinga mama, psichologe, filosofe, reiklia vadove, tačiau išlikti rami, draugiška tokiai 
užsispyrusiai paauglei.  

Man labai gėda dėl tų išlietų ašarų, praverktų pamokų. Žaviuosi, jog jūs ant manęs 
niekada nepykdavote, nekeldavote balso, visada rasdavote būdų, kaip mane nuraminti.  

Kai užaugsiu, norėčiau būti panaši į jus: tapti savo srities profesionale, mėgautis 
profesija, būti tikra lydere tarp kolegų, tačiau išlikti jautri, draugiška, rūpestinga. Norėčiau 
mokėti taip argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, įkvėpti mane supančius žmones bei nuolatos 
juos skatinti tobulėti. Nors dar galutinai dėl savo profesijos nesu apsisprendusi, žinau, kad ne-
svarbu, ką dirbsiu, save lyginsiu su jumis. 
  Miela mokytoja, linkiu jums sveikatos, kantrybės, laimės, gero ūpo, talentingų, mažiau 
maištingų mokinių. Dar kartą norėčiau jums padėkoti už rūpestį, neišsenkančią energiją, gerą 
nuotaiką, įdomius moralus, šiltą bendravimą ir už pamokas, ne tik muzikos, bet ir gyvenimo. 
Tikiuosi, dar kada nors su jumis susitikti, nes Jūsų tikrai niekada gyvenime nepamiršiu! 

Pagarbiai,  Aistė  

KŪRYBOS OAZĖ 2019 m.  sausis - vasaris 

Aistė Noreikaitė, Iu1 kl. 
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LAIKO DULKES NUŽĖRUS 
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PROTO GURMANAMS 

Daukantieti, Vasario 16 - osios proga išspręsk kryžiažodį apie Lietuvą, siųsk atsakymą elektro-
niniu paštu budas.vsdg@gmail.com ir laimėk prizą – jį padovanosime pirmajam teisingus atsa-
kymus atsiuntusiam mokiniui! Siųsdamas atsakymą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir 
klasės. Užduoties atsakymai ir laimėtojas bus paskelbti kitame numeryje. Sėkmės! 

2019 m.  sausis - vasaris 
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– 

tuščios 
vietos      

Horizontaliai  

2. Kuri šalis pirmoji tarptautiniu mastu pripaži-
no Lietuvos nepriklausomybę? 

3.  Kas rado Vasario 16-osios Lietuvos Neprik-
lausomybės Akto egzempliorių lietuvių kalba su 
signatarų parašais? 

4. Kas buvo žymiausias Lietuvos knygnešys? 

7. Kuris iš signatarų parašė Nepriklausomybės 
Akto orginalą? 

9. Kas valdė Vilnių 1918-1920 metais? 

10. Kas buvo pirmasis žuvęs Lietuvos savanoris? 

Vertikaliai 

1. Kurioje Vilniaus gatvėje pasirašytas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas? 

5. Kur pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas 

6. Kurio Seimo valdymo metu pirmą kartą Lie-
tuvoje panaikinta karo padėtis? 

8. Kas valdė Klaipėdą 1422-1918 metais?  

          

 I II III IV V VI VII   

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė  
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