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Pakrašty jau darganas ruduo,
Saulė ritas lyg sunkus akmuo.
Pasimiršo rudens šiluma,
Klevo lapų šviesių gausuma...
Ilgėja tamsūs vakarai:
Vilnonės kojinės, namų darbai... 
Tamsa tuoj taps jaukiu metu  - 
Kai grįši iš mokyklos tu,
Lauks arbata ir šiluma,
Šypsosis eglė lyg mama.

Viktorija Miliauskaitė, III hs

Artėjimas
Lapkritis jau nukrėtė lapus, nuplaiks-

tė Vėlinių ugneles, pašėlo nuogų medžių 
viršūnėse, padūsavo žiūrėdamas į žmonių 
bėdas ir išėjo. Tylus, liūdnas, rūškanas... 
Ir likome truputį neramūs, sutrikę ant to 
trumpo tiltelio į Kalėdas, į Naujuosius. Kol 
eisime juo, bus laiko apie daug ką pagalvo-
ti: ką įskaudinom, kam pridarėme rūpesčių 
kaip tie lapkričio vėjai, ko nesušildėme, ne-
apkabinome, ką svarbaus nutylėjome, kam 
uždarėme duris, nepalaikėm, nepadėjom, 
nuo ko nutolom... Visada tokių atsiranda. 
Deja... Ir ne vienas... Deja deja... Dažnai 
pats artimiausias... 

Nepaprastas tai darbas - artėti. Sunkus 
tai darbas – kaip ir árti. Tačiau kaip gera, 
kai artuma sušildo! Žodynas mus moko: ar-
timas - kiekvienas žmogus santykyje su kitu. 
Kiekvienas! Taigi pats laikas mums visiems 
artimautis, artėti, būti arti arti… Pradėkime 
gal nuo žodžio. Jis juk visada pradžioje. Kal-
bėkim, šnabždėkim, sušukime garsiai, saky-
kim, rašykim, atsiprašykim… Tikrai turime 
kam, dėl ko ir už ką. Ir manykim, kad visai 
neatsitiktinai kalbos garsų tarimas vadinasi 
artikuliacija… Su kiekvienu geru žodžiu, su 
kiekviena diena artėjame prie Gimimo.  

Ačiū, kad esate kartu: skaitote, rašote, 
bendraujate. Linkime Jums ramių ir jaukių 
žiemos švenčių.

„R. p.“

Po 14-ojo  Kanono
Pirmiausia  noriu pasakyti, kad tiek  džiaugsmo nepatyriau  nė viename  iš   14 Kanonų, 

nes nebeliko sunkios atsakomybės kupros, kuri visada užauga, kai esi  atsakingas už renginį.  
Tą atsakomybės naštą perėmė šaunios mano kolegės Aušra Grigonienė ir Živilė Kursevičie-
nė.  Labai joms  ačiū, kad  jos kartu su radijo komandos senbuviais ir naujokais ėmėsi labai 
sudėtingos misijos – tęsti Kanono  tradicijas. Yra  sunku įsijungti į kolektyvą, kuris  jau per 
trejus metus susiformavęs,  turintis savo  požiūrį, darbo stilių. Galiu drąsiai sakyti - renginys 
buvo PUIKUS. Nepaprastai daug  teigiamų emocijų patyriau  matydama naujus Kanono  ve-
dėjus,  jaukias dekoracijas ir, žinoma, puikius atlikėjus.  Be galo džiugu buvo matyti pilną salę 
žiūrovų. Vadinasi,  neteisūs tie, kurie sako, jog jaunoji karta paviršutiniška,   neišlendanti  iš  
socialinių  tinklų  ar žaidžianti „šaudyk ir gaudyk“ žaidimus.  Džiaugiuosi jaunais žmonėmis, 
kuriems svarbus yra   prasmingas žodis ir  sielą virpinanti melodija, džiaugiuosi, kad yra tiek 
daug kūrybingų, talentingų jaunų žmonių.  Tačiau vieną minusą matau. Jis tikrai nėra adre-
suotas  nei organizatoriams, nei atlikėjams, nei žiūrovams. Jis adresuojamas mano kolegoms, 
kurių tiek maža  matyti  visuose Kanonuose.   Ar mes tiek pavargstame nuo gimnazijos kasdie-
nybės, kad  nebekyla noras  ateiti  į gimnaziją ir pasidžiaugti  nei savo  kūrybiškais mokiniais, 
nei  tokiais žinomais   atlikėjais, kaip Giedrius Arbačiauskas?

Lietuvių kalbos mokytoja Liucija Vinevičienė

MARTYNAS. Ir vėl „Rudens kanonas“. Jau 14-tas.
VIDMANTĖ. Martynai, o kas tau yra „Rudens kanonas“? Ką tau primena šis renginys?
MARTYNAS. Na, man pirmiausiai jis siejasi su jaukumu, puikia atmosfera. O tau?
VIDMANTĖ. Man šis renginys panašus į namus.
MARTYNAS. Į namus? Kodėl? Ar dėl to, kad mokykla antrieji namai? Jeigu atvirai, tai gal 

nelabai mokykla namus primena...
VIDMANTĖ. Išoriškai gal ir ne, bet juk  namai – tai ne tik konkreti vieta. Tai, ką pažįsti 

ir mėgsti, nebūtinai turi būti sukalta vinimis, nebūtinai privalo turėti stogą ir tvirtus pamatus. 
Mums gali patikti tas stogas ir tos vinys, ta įprasta sienų spalva ir gėlė ant palangės, mes ga-
lime jau ir nebepastebėti, kokia graži staltiesė ant valgomojo stalo ar įspūdingas paveikslas 
koridoriuje ant sienos, bet vienas dalykas nekelia abejonių: namai – tai šiluma, tai prieplauka, 
kurioje visada esi laukiamas, jautiesi saugus, sušildytas artimųjų meilės.

MARTYNAS. Supratau. Juk būtent taip mes ir jaučiamės Kanone. Čia jauku, čia galima 
pasimėgauti puodeliu arbatos ir tiesiog ramiai pasiklausyti gražios poezijos bei muzikos.

Kaip namuose...

Almanto Grigonio (IIhs) fotograf.

Almanto Grigonio (IIhs) fotograf.

Kanono organizatoriai ir keletas dalyvių

Ant sofutės - vakaro svečias Giedrius Arbačiauskas



2 psl.

(nukelta į 3 psl.)

2015 m. gruodis  Nr. 3 (128)Šiokiadieniai ir šventės

Mūsų gimnazijos žiniasklaida yra  labai 
veikli. Reikia rašyti straipsnius į laikraš-
tį, kasdien leisti laidas, o tai reikalauja 
pastangų ir daugybės laiko. Tačiau mes, 
žurnalistai, ne vien tuo užsiimame. Dažnai 
atsiranda išskirtinių galimybių susitikti, 
pabendrauti, paspausti ranką tikrai ryš-
kiems ir žinomiems Lietuvos žmonėms. 
Viena tokia asmenybė lapkričio 23 dieną 
užsuko į mūsų gimnaziją. Tai daugeliui 
gerai žinomas žurnalistas, laidų vedėjas 
bei rašytojas Andrius Tapinas. Jis radijo ir 
„Rašaluotų pirštų“ komandoms pasakojo 
apie šiuolaikinę žurnalistiką bei žurnalisto 
profesiją. Tema gal ir skamba kiek nuval-
kiotai ir yra šiek tiek pabodusi, tačiau šis 
žmogus sugebėjo prikaustyti salėje buvu-
siųjų dėmesį. Charizmos ir iškalbos šiam 
žmogui tikrai netrūksta! Įvairios istorijos 
iš jo paties gyvenimo vertė visą salę juok-
tis iki ašarų, o akivaizdus šio žmogaus iš-
prusimas nepaliko abejingų. Po susitikimo 
salėje nepraleidome progos pasikviesti 
svečią į radijo studiją ir užduoti dar keletą 
klausimų. 

Kaip vertinate jaunųjų žurnalistų vei-
klą, mokyklų laikraščių leidimą, radijo 
laidų transliavimą?

Aš manau, kad  tai puiki veikla. Pats esu 
tuo užsiėmęs:  kai mes buvom vienuoliktoj 
klasėj, savo mokykloje atidarėm radijo sto-
tį. Aišku, ne tokią prašmatnią kaip ši studi-
ja, kurioje aš sėdžiu, - viskas buvo gerokai 
paprasčiau. Tiesiog išsinešėm kolonėlę, pri-
jungėm laidus ir į koridorių transliavom daug 
muzikos. Bet mokytojams tai nelabai patiko. 
Tikiuosi, dabartiniai mokytojai yra toleran-
tiškesni  mokyklų radijo stotims. O šiaip tai 
yra labai gera praktika, net jeigu negalvojat 
apie žurnalisto karjerą. Manau, kad gebė-
jimas reikšti savo mintis, sklandžiai rašyti, 
kurti laikraštį, kūrybiškai mąstyti ir pateikti 
informaciją bus naudingas bet kokioj profe-
sijoj - ar tu būtm verslininkas, ar teisininkas, 
ar politikas. Komunikacija yra labai svarbus 
įgūdis ir būtent nuo jauno amžiaus šlifuoti 
komunikacijos įgūdžius tikrai naudinga.  Tai-
gi,  visiems rekomenduoju išbandyti šituos 
dalykus.

Kokiems mokiniams patartumėte rink-
tis žurnalisto kelią? Kokios būdo, charak-
terio savybės čia svarbiausios? O gebėji-
mai?

Turbūt tau turi patikti žmonės. Jeigu ne-
patinka žmonės, nepatinka su jais bendraut, 
esi intravertas, bus sunku būt žurnalistu. Tu 
turi būt smalsus, tau turi būti iš tikrųjų įdo-
mu, kai tu klausi, tau turi būti įdomu išgirsti 
atsakymą. Tu turi būti drąsus, nes pagal val-
džių pasiskirstymą žurnalistas yra ta valdžia, 
kuri gina viešąjį interesą. Bent jau teoriškai. 
Ir kuo mes daugiau turėsime drąsių, jaunų 
žurnalistų, kurie imasi tikrų tyrimų, o ne pa-
rodijos, tuo mes visi geriau gyvensime, nes 
tuo labiau kitos trys valdžios turės atsižvelgti 
į visuomenės nuomonę. Ir, aišku, tu turi būti 
sąžiningas. Aš manau, kad nesąžiningumas 
- viena iš didžiausių ydų. Nesąžiningas žur-
nalistas yra blogiau už nesąžiningą polici-

ninką, nesąžiningą gydytoją. Transliuodamas 
neteisingą nuomonę, jis kenkia tūkstančiams 
žmonių, kurie jo klauso arba žiūri per televi-
zorių. Taigi, žurnalistui būtini keturi dalykai: 
sąžiningumas, smalsumas, drąsumas, komu-
nikabilumas. Jie gali būti įgimti, bet sėkmin-
gai yra ir išugdomi.

Kaip žurnalistui Jums dažnai tenka 
bendrauti su įvairiais pašnekovais - ar tai 
paprasta, ar sunku? Koks pokalbis įsiminė 
labiausiai?

Ar interviu bus geras, ar sunkus,  labai 
priklauso nuo pašnekovo. Yra buvę tokių, 
kad beveik iki prakaito reikėdavo stengtis, 
kol juos prakalbindavau. Būna ir labai pro-
tingų žmonių, bet nemokančių savo protingų 
minčių išdėstyti žodžiais. Tada tris keturis 
kartus grįžtam prie to paties. Aš suprantu, ką 
jis nori pasakyt, tačiau matau, kad negalėsiu 
to perduoti, nes jis nemoka pasakyti. Kol 
galų gale padedu pašnekovui suformuluoti 
mintis. Man labiausiai patikęs interviu buvo 
su Richard Quest, vienu žymiausių CNN 
žurnalistų, kuris labai gražiai išprognozavo 
ekonominę krizę, kuri po to ir atėjo, bet man 
iš tiesų labiausiai patiko  toks vienas niuan-
sas. Buvo labai blogas oras, šlapdriba, toks 
nemalonus gruodis, pažliugę viskas, šalta, 
šlapia. Jis sėdėjo savo prašmatniame vieš-
butyje, pasiruošęs interviu, o aš pasiūliau 
padaryti interviu lauke, išeiti pasivaikščioti. 
Nes interviu būna geresnis, gyvesnis, kai tu 
vaikštai, kai yra  gyva aplinka, negu  sėdint 
kažkokioje studijoje ar viešbutyje. Mačiau, 
kad jis nelabai norėjo apsirengęs prabangiais 
drabužiais ir apsiavęs firminiais batais  vaikš-
čioti po balas  Katedros aikštėj, bet visgi mes 
valandą vaikščiojom po Vilnių, kalbėjomės, 
sušalom iki negalėjimo ir jis turbūt prakeikė 
tą momentą, bet tai iš tikrųjų buvo vienas ge-
riausių, įdomiausių interviu  su iš tiesų didele 
žurnalistikos žvaigžde.

Ko Lietuvoje daugiau - gerų dalykų ar 
problemų? Apie ką dažniau tenka rašyti?

Akivaizdu, kad gerų dalykų yra daugiau, 
nepaisant to, ką daro mūsų valdžia.  O rašyti 
ir kurti, be abejo,  tenka apie blogus dalykus, 
nes su gerais dalykais yra tokia problema: 

Andrius Tapinas: 
komunikacija – labai svarbus įgūdis

jeigu tu parašai, kad yra bloga įmonė, kuri 
skriaudžia savo darbuotojus, nemoka atly-
ginimų, teršia gamtą, vagia, tai labai gerai 
skaitys, žiūrės ir visiems patiks. O jeigu tu 
parašysi, kad yra labai gera, labai atsakinga 
įmonė, kuri padeda seneliams, remia moky-
klas, gamina modernius produktus, yra žino-
ma užsienyje, moka daug mokesčių į Lietu-
vos biudžetą, tai niekas neskaitys. Dar įtars, 
kad esi papirktas. Taigi turime tokią proble-
mą – bloga informacija yra gerai žiūrima, 
gera informacija – blogai, ir dar  visą laiką 
kyla abejonių, ar tu čia esi nenupirktas ir ne-
korumpuotas. Tai dėl to dauguma žurnalistų 
renkasi tą paprastesnį kelią.

Jūsų knygos „Vilko valanda“ ir „Maro 
diena“ yra labai populiarios. Kokia yra to-
kios sėkmės priežastis?

Tikrai populiarumu nesiskundžiu ir nuo 
kuklumo nemirsiu. Abi knygos yra tarp po-
puliariausių lietuviškų knygų jau kelinti me-
tai. Nepadariau nieko tokio, ko nedaro užsie-
nio rašytojai. Bet Lietuvoje to beveik niekas 
nedaro! Neorganizuoja įdomių knygų prista-
tymų, su video treileriais, su multimedija, su 
internetu,  nebuvo daryta aktyvi rinkodaros 
kompanija, nebuvo naudojami socialiniai 
tinklai, nebuvo išnaudojamos kitos medijos 
galimybės, nebuvo, galų gale, važiuojama po 
80 – 90 susitikimų su skaitytojais per Lietu-
vą. Aš visa tai padariau. Svarbu ir tai, kad dir-
bu televizijoje. Kaip žinia, jei tu dirbi televi-
zijoje, tave mato ekrane, tai tu tikriausiai esi 
geras rašytojas, gal ir gydytojas geras būtum. 
Tai kol tokia sistema veikia, tol reikia naudo-
tis. Neturiu aš jokių ambicijų, kad mano kny-
gos būtų proveržis lietuvių literatūroje. Svar-
bu, kad jauni žmonės pamatytų, jog lietuvių 
literatūra gali būt fun, kad joje yra vietos ne 
tik mūsų klasikams, ne tik sudėtingiems psi-
chologiniams romanams, nuo kurių pradeda 
lydytis smegenys,  bet kad yra ir pramogai. 
Skaitai lietuvišką knygą, tarsi žiūri kokį ho-
livudinį filmą, kuris galbūt neturi didžiulės 
išliekamosios vertės. Aš niekada neteigiau, 
kad mano knygos išliks po šimto metų ir bus 
įtrauktos į mokyklos programas. Dabar man 
yra jas smagu rašyti ir yra daugybė žmonių, 
kuriems smagu jas skaityt. Tad ko dar reikia 
iki pilnos laimės?

Jaunimas ar suaugusieji yra Jūsų knygų 
adresatas?

Pramoginė literatūra iš tikrųjų yra ta, kuri 

Daug išminties, originalių minčių apie šiuolaikinę žurnalistiką pažėrė rašytojas, žur-
nalistas, prodiuseris, laidų vedėjas A.Tapinas Almanto Grigonio (IIhs) fotograf.
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Per Adveñtą susikaupę
Mes Kalė̃dų šventės laukiam.
Krinta snaigės į rankas – 
Švęsime greit Kalėdàs.
Aušra Grigonienė

Laukdami Kalėdų Senio dovanų, 
išmokime taisyklingai kirčiuoti:
Adveñtas  Kalė̃dos
Adveñto  Kalė̃dų
Adveñtui  Kalė̃doms
Adveñtą  Kalėdàs
Adventù  Kalė̃domis

Jo [Maironio] eilėraštis „Vasaros nak-
tys“ yra paslaptingas kūrinys, kuris turi ir 
nepasiekiamų kūnų. Tai būtų tie maži taš-
keliai, kurie naktį matosi danguje.

Vien žodis „naktis“ yra lyg paslaptys, 
kurias tik naktis žino.

Liudas Vasaris paskutinį kartą norėjo 
apžvelgti Kalnynus, tačiau nemanau, kad 
pro dūmus ir dulkes jis ką nors matė.

Jos skirtingos, tačiau ir tokios pačios.
Kiekvienas žmogus, iš kartos į kartą 

pereinantis, tampa dar protingesnis.
„Rašalo“ gėrimas jam svarbesnis už na-

minės duonos valgymą, kuris reikalauja 
tiek daug sunkaus rankų darbo.

Akys lyginamos su užgesusiomis 
žvaigždėmis. Akys dvi. Skaičius 2 žymi, 
jog niekas nepasitenkina vienetais, o 
trokšta daugiau.

Irma buvo tų pačių plaukų ilgio, tik 
spalva buvo ne ruda, o tamsiai violetinė.

Apie
„Dėžę“,
apie mus
Mes esame  Kaišiadorių 

Algirdo Brazausko  gimna-
zijos teatro trupė ,,Dėžė“. 
Daugeliui kyla klausimas 
- kodėl „Dėžė“? Pasivadi-
nome taip prisiminę mūsų 
pirmąjį viešą pasirodymą  
Kaišiadorių  senojo kino  
teatro salėje: dekoracijas 
spektakliui sukūrėme iš kar-
toninių dėžių!  Kitą kartą vėl 
neturėjome iš ko gaminti, 

neturi amžiaus ribojimo. Smagumą nori patirti ir senjoras, ir mokinys, ir studentas. Kas gali 
pasakyti, kokiai auditorijai buvo skirtas „Titanikas“ arba „Avataras“? Juos visi žiūrėjo. Tai 
lygiai taip pat ir su knygom. Kokiai auditorijai skirtas, pavyzdžiui, Dan Brown „Da Vinčio 
kodas“, kurį perskaitė šimtai milijonų žmonių ? Ir vaikai skaitė, ir suaugę, ir seneliai. Visi 
skaitė. Tai lygiai tas pats yra ir su mano knygom. Aš bandau pataikyti į bendrą auditoriją. 
Natūralu, kad galbūt dėl modernaus pasakojimo stiliaus jis yra patrauklesnis jaunai publikai, 
kuri toje knygoje gali ir tam tikrų kompiuterinių žaidimų elementų įžvelgt ar kažką panašaus. 
Į tai reikia orientuotis. Visai gerai, jei  auganti karta pradės skaityt nuo „Vilko valandos“ (iš 
tikrųjų yra žmonių, kuriems tai buvo pirmoji savo noru perskaityta lietuvių knyga). Po to jie 
galbūt pereis prie rimtesnės literatūros, perskaitys „Altorių šešėly“,  Bulgakovą, Dostojevskį. 

Esate labai veiklus žmogus. Kur semiatės energijos?
Yra tokia lietuvių patarlė: „Devynis kartus pamatuok, vieną kartą pjauk“, kuri gal tiko XVII 

- XIX a. valstiečiams, tačiau tikrai nebetinka XXI a. žmonėms, nes nėra laiko septynis kartus 
matuoti - jei septynis kartus matuosi, nieko nespėsi. Reikia kuo mažiau planuoti, galvoti apie 
tai, ar čia man pavyks, ar nepavyks – reikia daryti. Aš turiu daug projektų ir televizinių, ir žur-
nalistinių, ir asmeninių, ir verslo, kurie man nepasisekė, nes gal iš tikrųjų buvo klaidų, bet žiū-
rėdamas į savo darbą aš matau, kad yra daugiau projektų, kurie puikiai pavyko, ir to pakanka, 
kad imčiaus vėl ko nors. Man tikrai būtų sunku ir nuobodu turėti vieną darbą, vieną projektą, 
nors jis ir būtų 100 procentų sėkmingas. Pagal dabartinį gyvenimo tempą, pagal tai, kaip dabar 
gyvena žiniasklaida, medija, Lietuva, tai būtų pasenęs požiūris į gyvenimą.

Atsisveikinome su žurnalistu Andriumi Tapinu, susitarę, kad dar pasimatysime ir pa-
sikalbėsim apie literatūrą. Smagu, kad Lietuvoje yra tokių charizmatiškų ir įdomių as-
menybių, su kuriomis visada labai malonu bendrauti. Kiekvieno tokio susitikimo metu 
mes, mokiniai, ne tik sužinome  daug  naujų dalykų, bet ir ugdome savo bendravimo 
įgūdžius. Todėl labai tikiuosi, kad ir ateityje bus dar ne viena proga tai padaryti.

Akvilė Navardauskaitė, III hs

.

todėl ir vėl, tik jau kitaip dekoravome dėžes. 
Patiko, sužinojome, jog tradicinė scena ir yra 
dėžė. 

Mums gera teatre-dėžėje. Čia mes esame 
savi, nesuvaržyti, kiekvienas yra svarbus! 
Kad ir pavargstame per repeticijas, jaučia-
me aistrą teatro menui ir tarpusavio artumą. 
Auginame save, nes reikia susidraugauti, su-
prasti vienas kitą.  „Dėžėje“ vis dar tęsia šią 
veiklą mūsų entuziastas Julius Kavaliauskas, 
nors jis jau studentas ir dabar vaidina Lietu-
vos edukologijos universiteto teatro trupėje. 
O aš „Dėžėje” krebždu jau trečius metus 
(nuo jos įkūrimo). Atrodo, jog neseniai sta-
tėm pirmąjį spektaklį. Rinkdavomės kiekvie-
ną vakarą rudajame koridoriuje, kai būdavo 
neužimta - ir aktų salėje.   Kartu praleisti ilgi 
vakarai... Kur tau vakarai! Ištisi šeštadieniai! 
Dirbome su džiaugsmu ir svajojom... 

Šiemet vėl esame kelyje. Vėl svajojam. 
Mūsų svajonėse nedidelė jauki auditorija 
- klasė, pritaikyta teatro užsiėmimams - su 
nedidele scenele, kulisomis, uždanga, sė-
dmaišiais, arbatos puodeliais. Čia gimnazis-
tai kalbėtųsi apie meną, teatrą, vyktų impro-
vizacijų vakarai, pasiruošimas Ego dienai, 

repeticijos... Ech, kad taip būtų puiku!
Turime ambicingų planų: šiai metais ke-

tiname surengti teatro festivalį „Kūrybos 
viesulas“. Norime pakviesti teatro trupes iš 
kitų gimnazijų, parodyti jų spektaklius Kai-
šiadorims. Ir patys vis ieškom tinkamų sau 
pjesių,  ieškom ,,WOW”. Labai nelengva 
išsirinkti tinkamą pjesę vaidinimui. Rasime 
gal. Nežinome, kaip viskas pavykas, bet ne 
tai svarbiausia, svarbiausia – būti kiekvieną 
repeticiją, suvokti teatrą kaip gyvenimą ir 
gyvenimą kaip teatrą. Greičiausiai, statysim 
spektaklį apie nežinomybę... O gal ir ne? Tea-
tras tuo ir įdomus, jog nežinai, kas bus toliau, 
visi ieškome...

Myliu savo teatro vadovę Eugeniją Švel-
nikienę, su kuria galima padiskutuoti  aktu-
aliom, asmeninėm temom, su ja jaučiamės 
labai laisvai! Tokie ir turėtų būti mokinių ir 
mokytojų santykiai. Myliu ją, nes moko to-
bulėti  ir gyvenimo teatre. 

Mieli gimnazistai, jeigu susidomėjote, at-
eikite į mūsų „Dėžę“ - esate laukiami.

Viktorija Miliauskaitė, III hs

VISŲ DĖMESIUI!
Šių metų gruodžio 14-18 dienomis moky-

kloje vyks „Gerumo savaitė“, kurios metu 
bus renkamos aukos sunkiai gyvenantiems 
arba tėvų neturintiems mūsų gimnazijos mo-
kiniams.

Pirmadienis. Už nedidelę auką bus dalina-
mi saldainiai. 

Antradienis. Pyragų diena (norintys gali 
iškepti pyragą ir pertraukų metu „oranžinia-
me“  koridoriuje dalyvauti „Pyragų mugėje“).

Trečiadienis.  Šiais metais atsirado naujo-
vė! Pirmą kartą vyks darbas su „Maltos ordi-
nu“. Taigi, trečiadienį bus galima vykti kartu 
su Jaunosiomis maltietėmis į Pravieniškių 
globos namus, kuriuose turėsime galimybę 
pabendrauti su mažaisiais ir nuvežti jiems 
kanceliarinių prekių (norintys prisidėti, kreip-
kitės į IV-tų klasių kuratorę Sigita Čiuželienę, 
nes ribotas vietų skaičius). Vakare kviečiame 
pažiūrėti filmą. 

Ketvirtadienis.  Vyks aukcionas, kuriame 
bus galima įsigyti piešinių ar rankdarbių. Pa-
kvieskite savo tėvus ir artimuosiu, galinčius 
ir norinčius prisidėti prie kalėdinio stebuklo 
sunkiai gyvenantiems.

Penktadienis. Per radiją bus paskelbti re-
zultatai, kiek aukų pavyko surinkti.

Taip pat skatiname visus aukoti kanceliari-
nių prekių į dėžę prie paradinių durų.

Andželika Barsuk (IVbm-ft) ir 
Augustė Barzdaitė (IVhs1)

Kalbos kertelė

Jaunieji aktoriai su vadove Eugenija Švelnikiene
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Praėjusiame laikraščio numeryje šne-
kinome pirmokus, o dabar pakalbinome 
pirmokų kuratorę Sandrą Vimantienę. 
Štai kokie kuratorės įspūdžiai apie ben-
dradarbiavimą  su pirmokais pirmaisiais 
mėnesiais.

Kaip jaučiatės pirmą kartą gimnazijoje 
gavusi pirmokų auklėjamąsias klases?  Ar 
kas nors kitaip nei su prieš tai buvusiai 
ketvirtokais? Jei taip, tai kas?

Pradėti dirbti šioje gimnazijoje gaunant 
auklėjamąsias ketvirtokų klases buvo gy-
venimo mestas iššūkis. Tai suaugę žmonės, 
kuriuos turėjau ,,prisijaukinti" per trumpą 
laiką - pusmetį. Man pavyko. Pirmokai man 
dar didesnė atsakomybė, mano dideli norai ir 
svajonės. Tai 118 ne suaugusių,  tuoj gimna-
ziją paliksiančių žmonių, o paaugliai, kurie 
tik peržengė gimnazijos slenkstį. Todėl tapus 
118 gimnazistų kuratore jaučiuosi puikiai, 
esu pilna idėjų, norų ir vilties.

Kokį pirmąjį įspūdį spėjote susidaryti 
apie auklėtinius?

Pirmokai drąsiai įžengė į gimnaziją. Pil-
ni svajonių, vaikiškų išdaigų, pokštų. Daug 
kūrybingų, talentingų sportuojančių ir mu-
zikuojančių yra tarp jų. Kiti dar nesupranta, 
kur papuolė,  ir gyvena tiesiog puikiai leisda-
mi laiką. Treti puolė stropiai mokytis ir kopti 
mokslo viršūnių link. Manau,  tikrai tarp  jų 
bus daug olimpiadų, konkursų nugalėtojų. 
Kiekvienas jų asmenybė, kurios pačias gra-
žiausias savybes, tikiuosi,  pavyks atskleisti.

Kokie jūsų lūkesčiai, susiję su  auklėti-
niais?

Tikiuosi šilto, atviro bendravimo ir ben-
dradarbiavimo. Daug smagių akimirkų, pra-
leistų kartu.

Ko palinkėtumėt naujaisais mokslo me-
tais savo auklėtiniams ir sau?

Auklėtiniams linkiu draugiškumo, tole-
rantiškumo ir švelnumo vienas kitam. Kuo 
didesnį lagaminą žinių susikrauti per šiuos 
mokslo metus. O sau linkiu kantrybės.

Pirmokų kuratorę kalbino 
Ugnė Vainaitė, IV hs1

Mūsų gimnazija turi neseniai, vos prieš tre-
jus metus, susiformavusią tradiciją krikštyti 
pirmokus. Spalio 21d. vyko pirmoji – oficiali 
–  krikštynų dalis, kurios metu vyko pasiro-
dymai ir pirmokai turėjo prisistatyti bei pa-
demonstruoti savo kūrybiškumą. Negreit, tik 
lapkričio 10d., kai pirmokai apie krikštynas 
jau buvo nustoję galvoti, ketvirtokai jiems 
pateikė staigmeną – linksmąją krikštynų 
dalį. Septintos pamokos metu išsivedė visus 
į lauką, paskirstė į keturias grupes, suklija-
vo jų rankas lipnia juosta ir liepė vaikščioti 
po parke išsidėsčiusius punktus, kuriuose su 
užduotimis jų jau laukė ketvirtokai. Viena-
me punkte  jie turėjo valgyti tikrai ne pačią 
skaniausią košę ir gerti vandenį, kurio nė vie-
nam nelinkėčiau paragauti. Kitame turėjo pa-
prakaituoti atlikdami sportines užduotis, tre-
čiame žaidė žaidimą ir turėjo kaklu perduoti 
obuolį, o ketvirtame buvo priversti pasukti 
galvą atsakinėdami į klausimus. Tačiau vis-
kas tuo nesibaigė, grupės gavo lapelį ir turėjo 
po visą mokyklos teritoriją ieškoti pagal tam 
tikrus aksesuarus išsiskiriančių ketvirtokų, 
pas juos atlikti užduotį (pašokti, padainuoti, 
pasportuoti ar kažką surasti), gauti parašą ir 
eiti prie kitų lapelyje nurodytų žmonių. Pir-
moji visus parašus surinkusi komanda gavo 
saldainių, o paskutinioji grupė salėje ėjo tris 
ratus „ančiuku“. Taip pat visi bendrai sušoko 
„flashmobą“ ir pasakė priesaiką. Na, o viską 
vainikavo antspaudas „KABG“ ant kiekvie-
no pirmoko kaktos.:)

Pirmokų nuomonė apie krikštynas:

Dabar gimnazijoj vien tik tikri gimnazistai...

Lapkričio 20 dieną vyko komandos forma-
vimo konferencija.  Joje dalyvavo prezidentū-
ros nariai, klasių seniūnai su pavaduotojais ir 
savo noru atėję aktyvūs gimnazijos mokiniai. 
Daugiausia šiame renginyje dalyvavo gim-
nazijos pirmokų, o mažiausiai - ketvirtokų. 
Renginį vedė Lietuvos mokinių parlamento 
(LMP) Kauno regiono pirmininkė Domi-
nyka Ginelevičiūtė. Dominyka taip pat yra 
švietimo ir mokslo komiteto narė, „Tamo.lt“ 
administratorė, Europos jaunimo parlamen-
to padalinio narė, įkūrusi savo verslą „Lift 
– us“. Nors ji tik vienuoliktokė, tačiau labai 
daug pasiekusi gyvenime. Kaip ir tikėjomės,  
ji puikiai atliko savo darbą! 

Renginio pradžioje visus mus paskatinti 
kūrybinei veiklai atėjo gimnazijos direkto-
rius Stanislavas Bernikas ir jaunimo reika-
lų koordinatorė, o šiek tiek vėliau - skyrių 
vedėja Loreta Meilutienė. Po įžangos visi 
aptarėme tikro lyderio bruožus, susėdome 
ratu ir prisistatėme. Buvo smagu matyti visų 
šypsenas. Po prisistatymo žaidėme žaidimus. 
Tai lyg praktika po teorijos, kurią aptarėme 
renginio pradžioje. Visi žaidimai buvo nau-
dingi ir iš jų buvo galima daug ko išmokti, 
pavyzdžiui, pasitikėti savimi, be jokių emoci-
jų priimti komplimentus ir išmokti juos sakyti 
kitam. Žinoma, išmokome dirbti komandoje. 
Bendravimo įgūdžių įgavome žaidime „Lai-
krodis“. Mums reikėjo kiekvieną valandą 
(žaidime – minutę) paskirti susitikimą su 
vis kitu žmogumi. Kalbėjimo temas gavome 

Kas patiko ir nepatiko? 
„Viskas labai patiko, labai smagu buvo“; 

„Patiko sugalvotos užduotys, ketvirtokų ap-
ranga, patiko tai, kad jos buvo surengtos 
labai netikėtai. Nepatiko kai kurių pirmomų 
elgesys, taip pat tai, kad kai kurie ketvirto-
kai buvo per daug rimti“; „Man asmeniškai 
viskas beveik patiko. Labai linksma buvo, ir 
įspūdžių turėjome, tikrai patiko, kad beveik 
visas veiksmas lauke vyko, įdomus buvo ir 
komandinis darbas ne su savo klasės drau-
gais, bet yra mažas trūkumas - lipni juosta 
rankas žeidė“.

Ar skani buvo košė?
„Skani, man patinka aštrumas ir sūrumas, 

tai labai skani“; „Galėjo būti ir blogiau“; 
„Košė buvo vienas šlykščiausių dalykų, val-
gytų mano gyvenime“; „Košę galima vertinti 
kaip pačią skaniausią pasaulyje! Juokauju.“

Kaip vertinate ketvirtokų parengtą 
priesaiką? 

Pažinome pažįstamus

iš lektorės. Po šio žaidimo pagalvojau, kad 
kiekvienas mokykloje besimokantis mokinys 
mato kitus mokinius, tačiau jų gerai nepažįs-
ta. Šis žaidimas ir leido pasijusti laisvam bei 
artimiau susipažinti kad ir per trumpą laiką, 
su žmonėmis, kuriuos matome kiekvieną die-
ną. Po visos šios užsiėmimų grandinės veikla 
buvo kitokia: vakarienė (picos), filmas ir pan.  

Ačiū Dominykai Ginelevičiūtei, mokinių 
prezidentūrai, kuratorei Sigitai Čiuželienei ir 
mokinių prezidentui Andriui, fotografui Al-
mantui ir visiems dalyvavusiems, kad pavy-
ko suorganizuoti šį renginį. Tai buvo neįkai-
nojama patirtis ir tikiuosi, kad kitais metais 
taip pat įvyks tokia konferencija, o gal ir dar 
geresnė!

Mokinių prezidentūros narė 
Erika Stankevičiūtė, III hs

„Priesaika patiko, buvo labai ilga, ori-
ginali“; „Priesaika labai išradinga, bet kai 
kuriems punktams prieštarauju“; „Priesaika 
tikrai šmaikšti ir reikalinga“; „Priesaika buvo 
tikrai įdomi, kai kuriems pirmokams labai 
reikalinga. Aišku, ne su visais punktais su-
tikčiau, bet ketvirtokus morališkai palaikysiu 
būtinai:)“; „Didžioji dalis patiko, bet ne visa. 
Ypač patiko punktas ,,nesiglėbesčiuoti su 
savo draugais kiekvieną dieną“.

Augustė Barzdaitė, IV hs1

Almanto Grigonio (IIhs) fotograf.
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Kas mėnesį skaitydamas „Rašaluotus pirš-
tus“ tarsi žvelgiu į gimnazijos dabarties ir 
netolimos praeities išmanųjį veidrodį. O ar 
šis veidrodis („Rašaluotų pirštų“ korespon-
dentai, redaktoriai ir skaitytojai) gali paro-
dyti ateitį? Manau, gali, jeigu mes (mokiniai, 
mokytojai, tėvai) manysime, kad visi dideli 
darbai prasideda nuo sumanymų, idėjų, ir jo-
mis pasidalinsime. 

Įgyvendinta idėja, nors ir maža (pvz., gera 
pamoka, konferencija, išvyka, šventė, var-
žybos, puikiai atlikta sunki užduotis ...), lyg 
praskaidrina kasdienybę. Kiekvienas žmo-
gus, o ypač jaunas, turi savo svajonę. Siek-
dami realizuoti svajonę išsikeliame tikslą (ne 
tik svajojame), o jam pasiekti  - mažesnius 
tikslus. Tikslui ar tikslams pasiekti numato-
me kelius. 

Gimnazistai judėdami savo didžiojo tiks-
lo link neišvengiamai eina mokyklos keliu. 
Norint įveikti šį kelią tenka daug ir atkakliai 
dirbti. Kartais labai liūdna pasidaro, kai su-
pranti, kad gimnazistas didesnio tikslo neturi, 
todėl dažnai iš mokyklos kelio išklysta, ragi-
namas tėvų ir mokytojų sugrįžta, tačiau lieka 
nelaimingas net nesuprasdamas, kad gilesnė 
to priežastis - tikslo neturėjimas. Kaip jis tai 
apibūdina?  Neįdomios pamokos, mokytojai 
per daug reikalauja, mokykla – kalėjimas, 
todėl sau leidžia nesilaikyti tvarkos, praleis-
ti pamokas ir/ar joms nesiruošti ir tikisi, kad 
jaukų, pramogų pilną gyvenimą gimnazijoje 
jam turi sukurti kiti. Suprantama, kad sun-
kiame kelyje reikalingos trumpos atokvėpio 
valandėlės. Tačiau tie kiti (mokytojai) turi 
pagrindinį tikslą - padėti įveikti mokiniui 
iškylančias kliūtis mokantis, bet, jei to ne-
nori pats gimnazistas, švelniai tariant, tai 
neefektyvu. Tuomet tokia pagalba, raginimas 
atkakliai mokytis, laikytis tvarkos traktuoja-
ma kaip prievarta. Tik naivuolis mokytojas, 
kokio mūsų gimnazijoje, manau, nėra, galėtų 
nuleisti rankas ir neklausti tokio gimnazisto: 
„Koks tavo tikslas?“, neprašyti ir nereikalau-
ti bent minimaliai mokytis, laikytis tvarkos, 
kad ateityje nebūtų per vėlu siekti ambicin-
gesnių tikslų. Ir džiugina, ir liūdina (kad taip 
dar dažnai yra, kad ne viską ir ne visi pada-
rėm ar nesugebėjom padaryti) brandžios, 
toli gražu ne puikiai besimokančiųjų, tačiau 
norinčių mokytis mintys: „Yra ir nuostabių 
vaikų klasėje, bet yra ir tų ... iš vis nesupran-
tu, ką jie čia veikia, ateina, prasėdi visą die-
ną veltui, išsityčioja iš bendraklasių, trukdo 
dirbti ...“, „yra „žvaigždučių“, kuriems atro-
do, kad kieta daryti visokias nesąmones per 
pertrauką ar per pamokas“, „...mokytojai la-
biau atkreipia dėmesį į tuos, kurie daro nesą-
mones, o tuos, kurie yra ramesni, kaip ir pra-
leidžia pro akis, tai esu pastebėjęs jau seniai“, 
„tvarka ir griežtumas man patinka, bet jo dar 
vis labai trūksta.“ Mokiniai, kuriems sekasi 
vidutiniškai, irgi turi sunkumų, bet juos, mo-
kytojų padedami, dažniausiai įveikia, nors ir 
pasiblaškę, kartais šalikelėj pasėdėję, nes jie 
turi tikslą, tik neturi įpročio jo atkakliai siek-
ti. Patys motyvuočiausi ir talentingiausi irgi 

Aktualijų tribūna

KLESTINTYS KAIŠIADORYS IR JUOS GARSINANTI 
GIMNAZIJA – UTOPIJA AR REALYBĖ?

susiduria su problemomis, bet jas dažniausiai 
įveikia savo talento ir valios pastangomis. 
Ar darbščiausiems ir talentingiausiems mes, 
mokytojai, pakankamai padedam, kad jie pa-
naudotų visus savo gebėjimus ir darbštumą 
siekdami savo ir tuo pačiu visų mūsų tikslo, 
nes juk nuo jų didžia dalimi priklausys Lie-
tuvos ateitis? 

Gimnazija siekdama, kad mokiniai pasiek-
tų brandą su kuo didesniu gebėjimų ir žinių 
bagažu, taip pat formuluoja savo tikslus. Pa-
bandykim įsivaizduoti, kiek atsakymų gautu-
me iš gimnazistų, jų tėvų, mokytojų, darbuo-
tojų, paklausę:  „Kokia mokykla yra gera?“ 
Tikėtina didžiulė atsakymų įvairovė, tačiau 
paklausę, ar gimnazijoje turi būti aukšta ug-
dymo kokybė, sulauktume vieningo „Taip“. 
Be abejo, ir daugumos mokymo įstaigų sie-
kis – būti gera mokykla, užtikrinančia aukštą 
ugdymo kokybę. Kyla dar vienas klausimas: 
„Kas yra ugdymo kokybė?“ Ir vėl tikėtina 
atsakymų įvairovė. Jei pasitartume, padisku-
tuotume, turėtume savo gimnazijos suprati-
mą ir  galėtume tartis, kaip ją – aukštą ugdy-
mo kokybę - pasiekti. Tartis nereiškia tik kelti 
problemas, kritikuoti ar reikšti pritarimą, 
pasidžiaugti pasiekimais. Norint tartis, rei-
kia turėti ką pasiūlyti, o teikiant pasiūlymus 
reikia įžvelgti reiškinio (pavyzdžiui, mokinių 
vertinimo tvarkos, o gal ir nelabai tvarkos ir 
t.t.) stipriąsias ir silpnąsias puses, turėti idėją, 
kaip spręsti problemą, ir bent iš dalies, pagal 
savo kompetenciją ir įgaliojimus, prisiimti 
atsakomybę ar jos dalį. 

Spalio 13 dieną gimnazijos aktų salėje 
beveik dvi valandas apie idėjų ir švietimo 
svarbą kalbėjo Europos Parlamento narys 
Gabrielius Landsbergis, Lietuvos Respubli-
kos Seimo narys Mantas Adomėnas, Kai-
šiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis 
Tomkus, mokytojai ir kaišiadoriečiai. Anks-
čiau neteko iš aukštų pareigūnų girdėti, kad 
reikia pasitarti dėl rajono švietimo strategijos 
kaip prioritetinio tikslo. Formaliai ir švietimo 
įstatyme deklaruota, kad švietimas – priori-
tetinė sritis. Girdėdamas pasisakymus „...
šalyse, kuriuose aukšti mokymosi pasieki-
mai – aukštesnis pragyvenimo lygis...“,  „...
aptarkim rajono švietimo strategiją, labai 

geros gimnazijos sukūrimą (ne tik pastato re-
novavimo prasme)...“, „...reikia idėjų...“, „...
ptarę strategiją kryptingai ją įgyvendinkim 
...“, „tikslas – gerą išsilavinimą įgijęs pilie-
tiškas Kaišiadorių jaunimas...“, tikiuosi, kad 
pastatą ketinama statyti nuo pamatų, o ne tik 
lopyti. Minčiai, kad naivus tiki tik žodžiais, 
pritariu, tačiau kai kurie savivaldybės tary-
bos sprendimai džiugina: gauti asignavimai 
naujam autobusiukui  kultūrinei pažintinei 
veiklai organizuoti (naujas autobusiukas tuoj 
bus gimnazijos kieme), leista už sutaupytas 
šildymo lėšas įsigyti 42 kompiuterius infor-
macinių technologijų kabinetams, rengiamas 
gimnazijos renovacijos projektas. Nemažai 
ir patys nuveikėm, bet tai ne šio straipsnio 
tikslas.

Pradėjome šeštuosius gimnazijos gyveni-
mo (gal gyvavimo) metus. Turime penkerių 
metų patirtį ir norus, sutampančius su mero 
ir garbių svečių mintimis apie švietimą ir 
idėjų svarbą, todėl kviečiame „Rašaluotų 
pirštų“ skaitytojus  ir korespondentus žvilg-
telti ateitin. Jei turite idėją bei ketinate prie 
jos įgyvendinimo pagal savo kompetenciją 
ir įgaliojimus prisidėti, rašykit. Atkreipiu 
dėmesį, kad gimnazijos strategiją rengsime 
2016-2018 metų periodui. 

Galbūt kai kas pagalvojo, o kodėl šiame 
straipsnyje konkrečios idėjos nepristatė di-
rektorius. Nepristačiau sąmoningai (nors jų 
turiu), nenorėdamas užbėgt už akių idėjų įvai-
rovei, nes mano viena iš pagrindinių funkci-
jų jas generuoti, išgryninti ir organizuoti jų 
įgyvendinimą. Tikiuosi, kad kitas „Rašaluotų 
pirštų“ numeris bus „fantastinis“ – su idėjų ir 
jų įgyvendinimo aprašymais.

Post skriptum. Gimnazijoje besisvečiuo-
janti fizikos mokytoja ekspertė iš Biržų „Sau-
lės“ gimnazijos, įteikdama Biržų duonos 
kepaliuką, pasakė: „Mūsų direktorius visada 
sako, kad Biržus garsina alus, duona ir Biržų 
„Saulės“ gimnazija.“ Ar mes turime ambi-
cijų, kad kaišiadoriečiai (ne tik direktorius) 
sakytų „Kaišiadoris garsina ..., ... ir Algirdo 
Brazausko gimnazija“, pamatysime kitame 
„Rašaluotų pirštų“ numeryje. 

Gimnazijos direktorius 
Stanislavas Bernikas 

        

Vadovo žodis

Almanto Grigonio (IIhs) fotograf.
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   ,,Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio“,- taip sako 
japonų tautos išmintis, su kuria aš visiškai sutinku, nes teko galimybė ženg-
ti tuos pirmuosius žingsnius tolimos kelionės link. Jais ir noriu pasidalinti. 
Praėjus nei daug, nei mažai – 5 mėnesiams – nuo kelionės Šv. Jokūbo keliu, 
manau, atsiminimai bei įspūdžiai jau susigulėjo ir veržte veržiasi į dienos 
šviesą.

   Pirmiausia  noriu paaiškinti, kas yra Šv. Jokūbo kelias.  Pradėsiu nuo 
to, kad apaštalo Jokūbo palaikai yra laikomi Ispanijos vakaruose  esančio  
Santjago de Kompastela miesto katedroje.  Jau du tūkstančius metų iš viso 
pasaulio susirinkę  piligrimai keliauja to miesto link su malda, prašymais ar 
padėka Dievui. Yra daug kelių, aš žygiavau „Primitivo“ – pačiu seniausiu. 
Ką mes žinojom prieš atvykdami  į Madrido oro uostą? Buvo aišku, jog 
keliausime  pėsčiomis 9 dienas, jog  per dieną teks  nukulniuoti vidutiniškai 
25 kilometrus, o miegoti  dažniausiai teks  sporto salėse, ant šalto grindinio.  
Buvo aišku, kad su mumis kartu keliaus vokiečiai ir ispanai, iš viso apie 
50 žmonių.

  Nukeliavę  į žygio pradžios vietą    Pola de Allande, trumpai pamiegame 
ir išaušus rytui susiruošiame į kelionę.  Ant pečių  tik būtiniausi daiktai, 
reikalingi tai dienai: maistas, vanduo, vaistai ir pleistrai, striukė nuo vėjo 
ir lietaus. Pirmoji diena, manau, buvo tarsi patikrinimas,  ar mes pasiruošę 
visam žygiui, nes ji buvo kupina išbandymų. Per dulksną reikėjo įveikti 
kelius miškuose, stačias įkalnes (bent jau tada taip atrodė) ir įkopti į kalną, 
tada nusileisti  ir taip visą kelionę... Šiaip ne taip  įveikėme pirmuosius 22 
km, atėjusios į stovyklavietę  pailsėjome po sunkios dienos ir svarstėme, 
kas laukia toliau...

   Antra diena prasidėjo kaip ir visos kitos - 6 valandą ryto kėlėmės ir  lei-
domės į žygį,  kol neišlindo kaitri Ispanijos saulė. Ši diena buvo išskirtinė 
tiek mano, tiek mano nuostabiosios kompanionės  Monikos Kudžmaitės 
gyvenime. Pajautėme, ką reiškia, kai nuo erdvės, kalnų didybės užgniaužia 
kvapą ir svaigsta kalva. Supratome, ką reiškia, kai pildosi svajonės! Tądien 
valgėme pietus  matydamos  nuostabiausią vaizdą pasaulyje.  Vėliau nu-
stebome pamačiusios  įspūdingą kalnų upės elektrinę. Vakare, nors ir daug 
kilometrų kalnais nužygiuota, užmigti buvo sunku – patirta tiek įspūdžių! 

Ir taip tęsėsi visa mūsų piligrimystė - atsirado šiokia tokia rutina : anksti 
ryte iškeliaujam, kalnuose pavalgom, po pietų pasiekiame stovyklavietę, 
pailsinam kojas, pamiegam, iškeliaujam apsižvalgyti po kaimelį ar miestą. 

Viena iš didžiausių dilemų, su kuria susiduria kiekvienas vyresnių 
klasių gimnazistas, – kaip apsispręsti, kuo jis nori tapti ateityje, kaip 
jam pasirinkti  tinkamą specialybę, norimą universitetą, kaip gerai iš-
laikyti egzaminus bei mokytis produktyviau?

Į šiuos klausimus mokiniams pateikti  atsakymus bandė spalio 
21 dieną Vilniaus Siemens arenoje surengtas ,,Studfestas“– pirmoji 
vienos dienos konferencija–festivalis Lietuvoje. Renginio metu savo 
pranešimus pristatė net 16 visiškai skirtingų sričių pranešėjų. Vieni 
pasidalino mintimis apie verslo perspektyvas, talentų atskleidimą, 
idėjų įgyvendinimą. Kiti kalbėjo apie socialinius tinklus, informaci-
nes technologijas, kariuomenę ir pačių sukurtus robotus (didžiausią 
įspūdį paliko VŠĮ ,,Robotikos Akademijos‘‘ instruktorius Kristijonas 
Vasiliauskas bei jo kolega robotukas Nao, padėjęs Kristijonui skai-
tyti pranešimą apie robotų svarbą ir naudą netolimoje ateityje). Tre-
ti  dalijosi rekomendacijomis, kaip siekti karjeros aukštumų bei kaip 
mokytis, kad nebūtų sunku ir  ilgiau įsimenama. Gavome konkrečių 
patarimų, kaip galima susikurti sėkmingą karjerą net nesimokant 
aukščiausiais balais, kokias studijas rinktis, kad vėliau netaptume  
bedarbiais. Sužinojome apie socialinių tinklų daromą  teigiamą ir 
neigiamą įtaką norint įsidarbinti, kokios yra pačios perspektyviausios 
profesijos bei kaip įgyvendinti net tas idėjas, kurios kartais atrodo vi-
siška nesąmonė.

Renginį vedė charizmatiškasis Zip-fm radijo laidų vedėjas Ro-
landas Mackevičius. Pertraukų tarp pranešimų metu pasirodė  klu-
bas ,,LINDYHOP.LT“ ir kolektyvas ,,Afrikos būgnai“,  o festivalio 
dalyviai galėjo susipažinti su  reklaminiais stendais, apžiūrėti karių 
demonstruojamus ginklus. Ir  kaipgi  festivalis  be muzikos? Renginį 
vainikavo grupės ,,G&G sindikatas“ koncertas, kuris jaunimą privertė 
pakilti ir pajudėti muzikos ritmu. 

Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio

Tačiau ta rutina nė kiek nebuvo nuobodi. Ją paįvairindavo kely-
je sutikti žmonės, įveiktos kalnų virtinės, pasivaikščiojimas virš 
debesų, šviečiant karštai Ispanijos saulei, aštuonkojo ragavimas, 
didingų, senų miestų aplankymas. Ir galiausiai - širdies virpėji-
mas artėjant kelionės tikslui.

Pagaliau po 9 dienų įveikę daugiau  nei 200 kilometrų pasiekė-
me Santjagą.  Stovėdami  prieš šv.Jokūbo katedrą  vieni liejome 
džiaugsmo ašaras, kiti    buvome  susikaupę ir mąstėme  apie tai, 
kas mūsų dar laukia. Nuėjusios  į katedrą aplankyti šv.Jokūbo 
kapo, pajutome, kad mūsų tikroji kelionė dar tik prasidėjo...

   Kodėl mes tiek veržėmės į Santjagą? Kas pastūmėjo mus 
ryžtis tokiam žygiui?  Pirmiausia, mūsų tikėjimas, tačiau labai 
svarbus buvo noras išsiaiškinti gyvenimo siekius, nusiraminti, 
pailsinti sielą bei „sudėlioti“ viską į vietas. O toliau – rimčiausi 
planai sugrįžti ir eiti Šiaurės taku, kuris driekiasi palei vande-
nyną. 

Visiems  skaitytojams linkiu pasinaudoti teikiamomis galimy-
bėmis pasidairyti po pasaulį, nebijoti išmėginti kažko naujo, juk 
taip – žingsnis po žingsnio - ir atrandame save.

Karolina Aleknaitė, IVbm

Gimnazistų išvyka į 
„Studfestą“ 2015 metų lapkričio 21 dieną Kaišiadoryse įvyko antrasis respubli-

kinis pradedančiųjų lėkščiasvydininkų turnyras „Wake Up!“  Šiemet, 
kaip ir praėjusiais metais, turnyre dalyvavo 8 komandos iš įvairių 
Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Kaišiado-
rių. Turnyras stebino žaidėjų užsidegimu ir įnirtinga kova, tačiau la-
biausiai įtemptos varžybos vyko finale, kai žaidė „Žalieji Velniai 1“ 
(Kaišiadorys) ir „Kylantys drambliai“ (Kaunas). Žaidimo pabaigoje 
išaiškėjo, kad šiais metais pati pajėgiausia komanda yra „Žalieji Vel-
niai 1“, iškovojusi 1-ąją vietą rezultatu 11:8. To niekas nesitikėjo, net 
ir patys kaišiadoriškiai. Na, o turnyro naudingiausiais žaidėjais tapo 
„Žaliųjų Velnių 1“ komandos nariai  Simona Kursevičiūtė ir Adomas 
Vaicekauskas.

Dėkojame mūsų turnyro globėjui merui Vyteniui Tomkui, Kaišia-
dorių jaunimo reikalų koordinatorei Eglei Grendienei, Algirdo Bra-
zausko gimnazijos direktoriui Stanislavui Bernikui. Taip pat esame 
dėkingi rėmėjams - įmonei „Saulės zuikutis“, turnyro populiarinto-
jams, tinklapio  kaišiadoriečiams.lt darbuotojams, Kaišiadorių turiz-
mo ir verslo centrui. Visų dėka galėjome surengti dar kokybiškesnį 
turnyrą nei pernai.                                               Simona Kursevičiūtė, IIfg

WAKE UP!

Nugalėtojai su treneriu ir Kaišiadorių rajono meru
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Aš – menininkas. 
Praktiškai nelabai, 
Bet moku gerti vyną
Ir voliotis ant kilimo,
Jeigu jis minkštas.
Tokiomis sąlygomis
Moku mylėti visus
Arba nekęsti.
Aš menininkas. 
Ne, aš – menas. 
Į mane gera žiūrėti – 

Jau po pirmosios mūsų nakties buvusio-
je grafo Tiškevičiaus arklininko viloje rašė 
viena mano bendraakademikė Aistė Šivytė. 
Dabar „Diemedis“ nebepanašus į arklides ir 
arklių čia, deja, nebėra, tačiau dabar jame 
kasmet rudenį glaudžiasi jaunieji kūrėjai ir 
Lietuvos rašytojų sąjungos grandai, daužan-
tys kavinės stiklines, kaip sfinksai pardavi-
nėjantys desertus už mįsles ir mokantys loti.

Į Lietuvos rašytojų sąjungos organizuoja-
mą „Rudens akademiją“, skirtą kuriantiems 
ir kažkuo nusipelnyti literatūros srityje jau 
suspėjusiems moksleiviams, patekau netikė-
tai, netyčia ir labai tingėdama. Tikrai nenorė-
jau per rudens atostogas trenktis į kitą pasau-
lio kraštą, į Palangą, kur šalta, drėgna ir nieko 
nepažįstu. Bet geriau pamąsčiusi suvokiau – 
o ką naudingo per tas atostogas aš veiksiu? 
Žiūrėsiu serialus bei istorines kostiumines 
dramas išvirtusi ant lovos ir gerdama kavą, 
kakavą? Atsidusau ir pasakiau „taip“ įtiki-
nančiam ir net kiek spaudžiančiam važiuoti 
mokytojos tonui, širdyje norėdama nusiteis-
ti mirties bausme už atostogų susigadinimą, 
bet... atostogomis nenusivyliau.

Palangoje buvau pirmą kartą. Kai išlipau iš 
autobuso, nežinojau, kurion pusėn eiti, nieko 
nepažinojau, dar lynojo ir norėjosi nusišau-
ti. Telefonu susiradau prakeiktąjį/numylėtąjį 
„Diemedį“ ir maloniai nustebau – jis nebuvo 
panašus į tvartą (kaip dažnai esti vilos kuror-
tuose). Tą dieną po pietų (susirinkti susitarė-
me apie pietus, o tai apima ganėtinai didelį 

                  
Lapkričio 13 dienos pietūs buvo neįprasti. 

Ilgosios pertraukos metu įvyko ,,Rašaluotų 
pirštų“ komandos susitikimas ir naujųjų ,,ra-
šaliukų“  krikštynos. Davėme priesaiką, kuri 
buvo pati linksmiausia iš visų jau kada nors 
duotų. Prisiekėme sekti gimnazijos įvykius, 
visur dalyvauti ir viską matyti, sužinoję gan-
dų bei naujienų tuoj pat pasidalinti. O tam, 
kad viskas būtų oficialiau, buvome paženklin-
ti rašalu ir gavome dovanų patį svarbiausią 
žurnalisto ginklą – rašiklį, su kuriuo pažadė-
jome nesiskirti, antraip – mūsų kraujas pavirs 
rašalu. Po linksmo ir įdomaus pakrikštijimo 
vaišinomės įkvepiančiu darbui ,,R.P.“ pyragu 
ir  stiprinančiomis mintis salotomis, jausmus 
gaivinančia kvapnia žolelių arbata. Aptarėme 
jau nuveiktus darbus ir tolimesnius planus. 
Džiaugiuosi susipažinus su visu ,,Rašaluotų 
pirštų“ kolektyvu, kuris pasirodė labai mie-
las ir draugiškas. Tikiuosi, kad ir toliau taip 
smagiai bendrausime ir naujais „ginklais” fik-
suodami gimnazijos naujienas, ir rašaluotais 
pirštais lauždami pyragą.

Tokio pobūdžio renginiai –  tarsi gelbėji-
mosi ratas visiems tiems, kurie dar nežino, 
kuo užsiimti netolimoje ateityje, kaip siekti 
karjeros aukštumų ir būti sėkmingam. Todėl 
manau, kad ateityje šis renginys taps populia-
resnis ir padės jauniems žmonėms pasirinkti 
tinkamą studijų kelią. 

Miglė Narkevičiūtė, IV hs1

laiko tarpą) buvo pirmasis susitikimas su  
poetu fotografu Ričardu Šileika, kuris mums 
pasakė, kad visas gyvenimas beprasmis, o 
po penkių minučių patikino, kad visur pilna 
prasmės ir džiaugsmo. 

Tą patį vakarą po vakarienės šešiese jau 
buvome susipažinę, o pažintį sutvirtinome 
naktį, po kurios gimė pradžioje minėtos eilu-
tės. Pirmasis klausimas, išsprūdęs iš bendra-
akademiko lūpų per vakarienę, mane sukrė-
tė – paklausęs tokio klausimo per vakarienę 
namuose ar kitoje kasdieninėje aplinkoje su-
lauktum sutrikusių ir/ar pašaipių žvilgsnių. 
Jis paklausė: „Koks jūsų mėgstamiausias 
poetas?“ Negi niekieno nenustebintų toks de-
vintoko klausimas įprastą dieną?

Kitomis dienomis bendras mūsų, akade-
mikų moksleivių, skaičius paaugo iki vie-
nuolikos, tačiau mano pažinčių skaičius ligi 
dešimt užaugo tik ketvirtadienį. Kasnakt 
susirinkdavome viename kambaryje ir kal-
bėdavomės, dainuodavome iki paryčių (dau-
giausiai per visą savaitę pamiegoti suspėjau 
keturias valandas) – mūsų himnais patapo A. 
Mamontovo „Savižudžio kupletai“ ir liaudies 
daina „Ne dėl žalio vyno“.

Visi vienuolika tokie skirtingi – pradedant 
sausa publicistika, toliau – idiliška romanti-
ka, juoda depresija, šizofrenijos apraiškos, ra-
mus nutolimas, paprastumas, juokas pro aša-
ras, žvilgsnis pro rožinius akinius, fantastinės 
gijos, optimizmas visur – visi individualūs. Ir 
niekas net nebandė sakyti, kad darai kažką ne 
taip, kaip reikia, kad kažkas su tavimi ne taip. 
Niekas nekreipė dėmesio, kad manai kitaip, 
nori kito, mėgsti kitką, supranti kitaip. Visi 
kitokie, visi baisiai panašūs. Niekas prie nie-

ko nesitaikė. Ir kaip keista suvokti, kad nors 
esi kitoks, išsiskirtinis savo bendruomenėje 
ir, rodos, lieki savimi, visgi esi prisitaikėlis 
– visada pagalvoji, kaip atrodysi kitiems, ką 
kiti pagalvos, bandai pernelyg neišsiskirti iš 
minios. Ir čia net ne didžiausia bėda – negana 
to, kad leidi masei tempti save patį žemyn, 
paskui save tempi ir kitus, kurie kitokie. Verti 
juos taikytis prie daugumos, atmeti ir juokies, 
jei jie neatitinka bendrų „rėmų“ ir nustatytų 
formų. Ir dažnai to pats net nesuprasdamas.

Pasakok nepasakojusi,  kas toje akademi-
joj vyko – tupinėjom, vakarais (vakaras Me-
nininkams (tikriesiems) prasideda 21 val.) 
su tikru kino kritiku žiūrėdavome klasikines 
tarpukario komedijas, dienomis klausydavo-
mės paskaitų – kaligrafijos, animacijos (su 
gerbiamuoju Ilja Bereznicku ir neišsigando-
me jo „Baubo“) ir, žinoma, literatūros. Su 
Rita Latvėnaite – Kairiene, Algirdu Kukliu, 
Nijole Kepeniene, Artūru Valioniu, Ričardu 
Šileika ir Antanu A.  Jonynu (!!!!!!!!). Prakti-
niai užsiėmimai, tikro palangiškio žemaitiška 
ekskursija po Palangą, Mončio muziejus, te-
atrinės improvizacijos – tai tik užsiėmimai. 
Keisčiausia buvo aplinka ir visa toji aura 
– draugiška, sava, kur nejautei nei amžiaus 
skirtumo, nei nutolimo, nei kasdien taikomų 
normų. Čia į temas, kurios turi tam tikrą, tei-
singą požiūrį ir stereotipinį atsakymą į klau-
simą „ką manai?“, buvo žvelgiama iš kitos 
pusės, joms nudiriama oda ir jos išverčiamos 
visais organais į išorę. Nebuvo nei blogo, nei 
gero, nei teisingo, nei klaidingo. Pagavusi 
vieną ar kitą mintį mokykloje, svarstai – kas 
man su galva negerai? O mes tokias mintis 
apsvarstėme.

Visgi pati svarbiausia ir įdomiausia mintis, 
kurią pagavau ten beskrajodama (neskaitant 
tokių gražumynų kaip „š – devras“ ir „aš – 
menybė“) buvo mesta, rodos, A. Valionio: 
„Būk ten, kur kitų nėra. Susirask save, savo 
nišą ir joje nenustok augęs, nenustok kūręs – 
bet ten, kur kiti dar nebuvo, ko kiti dar nera-
do ir nesuras.“ Į užrašų knygutę teužsirašiau 

 Naujai išrašaluota Gabrielė Litvinskaitė, III bm-ft

Tarp Valiuko ir Valionio

Po rašaluotos priesaikos

 

 pietūs
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Akademijų veikla
 Lapkričio 16 d. gamtos mokslų akademijos chemi-

jos fakulteto ,,Protonas‘‘ nariai kartu su chemijos mo-
kytoja L.Sabaliauskiene vyko į Kauno technologijos 
universitetą. Ekskursija, kurią organizavo rinkodaros ir 
komunikacijos koordinatorė Edita Rekačienė, prasidėjo 
maisto mokslo ir technologijų kompetencijų centre, kur 
doktorantė aprodė ten esančias laboratorijas, daugiau pa-
pasakojo apie jų paskirtį, tam tikrus įrenginius.  Vėliau 
chemijos technologijos fakulteto docentas dr. Irmantas 
Barauskas pasidalino mintimis, kaip svarbu teisingai pa-
sirinkti studijų kryptį, akcentavo technologinių mokslų 
svarbą ir reikalingumą šiandieniniame gyvenime, parodė 
šiuolaikiškas silikatų technologijos katedros laboratori-
jas, kuriose studentai mokosi ir atlieka darbus, tyrimus.

Išvyka tęsėsi stiklo fabrike. Fabriko darbuotoja dau-
giau papasakojo apie įstaigą. Taip pat teko galimybė pa-
sivaikščioti po gamyklos patalpas, pamatyti, kaip gami-
nami stiklo buteliai.

Lapkričio 17 d. 
matematikos aka-
demijos ,,Olim-
pas‘‘ nariai su mo-
kytoja R.Greičiute 
vyko į Kauno 
technologijos uni-
versitetą. Ekskur-
sija prasidėjo KTU 
,,Santakos‘‘ slėny-
je. Tai integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, kuris 
skirtas viešųjų ir privačiųjų tyrimų vykdymui, studentų 
bei mokslininkų bendradarbiavimui su verslo įmonėmis. 
Pastatas dviejų spalvų – baltos ir juodos. Baltoje pusėje 
– mokslas, o juodoje – verslas. Šį kartą mūsų mokyklos 
matematikai buvo baltoje pastato pusėje. IV kurso stu-
dentė papasakojo apie šį dar naują pastatą, jame vyks-
tančią veiklą bei parodė keletą studentų bei mokslininkų 
sukurtų darbų. Toliau moksleiviai klausė dėstytojos Lie-
pos Bikulčienės skaitomos paskaitos ,,Kaip matematika 
padeda saugoti sveikatą?‘‘ Dėstytoja papasakojo apie 
matematikos taikymą medicinoje bei įvairius metodus, 
kuriais galima padėti šiai sričiai. Lektorė pagrindė tai, 
kad matematika nėra ,,sausas‘‘ mokslas. Ji naudojama 
įvairiems genetiniams tyrimams, žmogaus funkcinės bū-
klės vertinimui, ekonominio efekto medicinos prevenci-
joje modeliavimą. 

Lapkričio 19 d., per 7-8 pamokas, vyko ,,Olimpo‘‘ 
renginys – matematinė popietė. Mokiniai varžėsi tarpu-
savyje dirbdami komando-
mis: atliko ir pristatė nu-
rodytas užduotis, klausėsi 
vedėjų Viktorijos ir Erikos 
pasakojamos matematikos 
istorijos, darė nuotraukų 
koliažus bei rengė prisista-
tymus. Popietė buvo labai 
moderni, dalį darbų ko-
mandos atliko su planšeti-
niais kompiuteriais, užduotis atsidarydami nuskaitydami 
tam tikrus kodus. Mokiniai darbą atliko su programomis, 
apie kurias mokytojai sužinojo kursuose ,,Tape-Swipe-
Pinch‘‘(Projektas ,,Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdy-
mas gimnazijos veikloje‘‘). Jų dėka dabar galime naudo-
tis šiomis programomis įvairiose veiklose. 

Komandoms puikiai sekėsi kartu dirbti, mąstyti, spręs-
ti galvosūkius. Popietės pabaigoje pavaduotoja ugdymui 
A.Bradulskienė įteikė padėkos raštus bei dovanas laimė-
tojams. Buvo šaunus renginys. Už jo organizavimą esa-
me dėkingi matematikos bei informacinių technologijų 
mokytojoms: I. Kupčiūnienei, S. Kriugždienei, V. Dzi-
midavičienei, R. Greičiūtei, D. Čiurinskienei, A. Celie-
šiūtei, S. Kavaliauskienei.

Laurynas Maciulevičius, II f

rasaluotipirstai@gmail.com

Spausdino UAB „Petitas“

 

Kaišiadorių Algirdo  Brazausko gimnazijos  laikraštis

Viktorija Miliauskaitė, IIIhs, Gabrielė 
Litvinskaitė, IIIbm-ft, Ugnė Petkevičiūtė, III 

bm-ft, Rokas Savickas, IIIbm-ft, Simona Kur-
sevičiūtė, IIfg, Rugilė Grendaitė, IV hs1, Miglė 
Narkevičiūtė, IV hs1, Gertrūda Sapitavičiūtė, 
IVhs1, Simona Kudrevičiūtė, IVhs1, Augustė 

Barzdaitė, IVhs1, Karolina Astrauskaitė, IVhs1, 
Ugnė Vainaitė, IVhs1, ir kt. 
mokytojos  Aušra Grigonienė, 

Živilė Kursevičienė

 Praėjusiame „Rašaluotų pirštų“ numeryje startavo nauja rubrika, kurioje gim-
nazistai gavo galimybę papasakoti apie savo šeimas. Džiaugiuosi, kad galiu papa-
sakoti ir aš. Papasakosiu, kaip jaučiuosi gyvendama kiek kitokį gyvenimą toli nuo 
savo šeimos narių ir, kadangi mėgstu rašyti ir mąstyti apie jautrius visuomenei da-
lykus, papasakosiu, kaip mano tėvų plačiaširdiškumas pasireiškė mano šeimoje. 

Labai džiaugiuosi, kad turiu būtent TOKIUS – laukiančius – tėvus. Kadangi 
kartu su vyresnėle sese namo grįžtame tik savaitgaliais (dėl baisiai didelio noro 
mokytis), vos tik peržengusios namų slenkstį pajaučiame, kaip esame laukiamos. 
Kiekvienas savaitgalis primena šventinį Kalėdų savaitgalį, kai visi kartu, visi ben-
drauja ir nori, kad kiekvienas šeimos narys būtų išgirstas. Kiekviena kelionė namo 
būna lydima gilių apmąstymų ir prisiminimų, kartais net ašarėlė nurieda... Išvada. 
Dėl ateities ir mokslų aukoju patį nuostabiausią visatoje laiką. Laiką, kurį galėčiau 
praleisti su šeima, šiltai bendraudama, pasakodama dienos įmaspūdžius, gerdama 
kapučiną ar tiesiog sėdama kartu tyloje. Tikriausiai bendraamžiai nesupras mano 
jausenos. Tenka dažnai girdėti replikų: „Jėga. Be tėvų“, „Kaip tau faina, aš irgi 
taip norėčiau.“  Nenorėkit...  Geriau išvis apie tai negalvokit. Daugiau laiko pra-
leiskit su savo šeima, kol tik turite progų, džiuginkit vieni kitus ir rūpinkitės savo 
tėvais, broliais ir seserimis. 

 Labai džiaugiuosi, kad turiu būtent TOKIUS – rūpestingus – tėvus. Jaučiu, kaip 
tėvai, nors ir būdami toli, rūpinasi ir saugo. Visada labai sunerimsta, jeigu kur nors 
išeinu (pvz., į parduotuvę arbatos) nepranešusi. Daug laiko reikėjo, kol supratau, 
jog tai ne kontroliavimas ir manęs varžymas, o pats nuoširdžiausias rūpestis. Sma-
gu, kad tėvai taip mumis rūpinasi... na, ir ne tik mumis. Tai, galima sakyti, vieno 
mažo žmogeliuko likimas, įsipynęs į mūsų šeimos kasdienybę. Mano mamai daug 
laiko teko dirbti vaikų globos namuose, tad visa šeima puikiai žinome, kokia arši 
kova dėl dėmesio, apkabinimo ar pirštinių užmovimo tarp mažųjų gyventojų ten 
vyksta. Dažnai taip būna mūsų kasdienybėje, jog su vienu žmogumi atsiranda 
stipresnis ryšys negu su kitais. Taigi, taip jau nutiko, jog kiekvieną savaitgalį na-
muose visą šeimą džiugina vos šešerių metukų mažoji sesytė  Gabija. Manau, tai 
vienas iš svarbiausių tėvų sprendimų, aukojant laisvadienius, džiuginti mažylę ir 
leisti pajausti gyvenimą šeimoje. Net negaliu įsivaizduoti, kaip be jos klostytųsi 
mūsų gyvenimas. Visi tapome žaismingesni, atviresni. Jau trečius metus tai yra lyg 
mūsų šeimos jungiamoji grandis, kurios dėka su mielu noru nuošalyje palieku ne-

klausimą: „Kur kitų nėra?“ ir nežinau – ar jau radau savo atsakymą į šitą klausimą, 
ar dar vis ieškau. 

Slenkant dienoms jas skaičiavome ant pirštų – ne todėl, kad laukėme, kada 
važiuosime namo, o dėl to, jog nė vienas nenorėjome, kad toji savaitė baigtų-
si. Nebuvo nė vieno, kuris erzintų, kurio nemėgtum. Ir tuo metu pastebėjau, kad 
mokykloje, namuose pradėjau stumti dienas laukdama kitos, atėjus kitai – kitos, 
nustojau gyventi šia diena, ėmiau lėkti kažkur, laukti kažko, planuodama viską 
daryti kitą dieną ir pamiršau, jog viską galiu padaryti šiandien. 

Kas buvo ten tokio kitokio, tokio savo, kad būdamas ten ir džiaugdamasis kie-
kvieną akimirką liūdėjai, kad viskas baigsis? Kodėl šypsojausi visą kelią namo 
penktadienio vakarą, nors taip norėjosi verkti? Ech, dar gabalas manęs stovi pusę 
devynių vakare ant Palangos tilto, traukiamas šokti į ošiančią jūrą...

Džiaukis, kad iš viso buvo ir neliūdėk, kad baigės.
Mingaudė Zujūtė, IV ft

TOKIOS amžinos
               Kalėdos

Šeima - šiluma

ruoštus namų darbus ir neištaisy-
tus kontrolinukus, nes tiesiog ne-
įmanoma atsiriboti nuo to vaikiško 
smalsumo, daugybės klausimų ir 
noro išbandyti VISKĄ: dainuoti 
(ne bet kokias, o lietuvių liaudies 
dainas), demonstruoti savo kuli-
narinius sugebėjimus virtuvėje, 
fizinę ištvermę atliekant vakarines 
mankštas… Ir nepatikėsit, kaip tai 
užkrečiama!.. 

Štai kokia atmosfera mane supa 
namuose. Rašyti apie savo šeimą 
labai malonu, tai turi, galima sa-
kyti, meditacinį poveikį. Tai proga 
perkratyti savo mintis ir suprasti 
tikrąsias vertybes.  

   Ugnė Petkevičiūtė, III bm-ft


