
 
JAUNYSTĖ 

 
LAISVA, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunystė, nežinai! 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai. 
 
Veržiesi laimėn, grožin, gėrin 
Visa jaunyste ir drąsa –  
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa. 
  
Jonas Aistis 
        

 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2015  birželis 

       Prabėgo dar vieneri mokslo metai ieškant naujų 
kūrybinių sprendimų, įvairių mokymo ir mokymosi formų, 
bandant atlikti ir atlaikyti įvairiausius tyrimus (TIMSS, PIRLS), 
kuo geriau pasiruošti pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimui, abiturientams – išlaikyti brandos egzaminus. 

Kiekvienam šie mokslo metai buvo labai skirtingi: 
vieniems šie metai gimnazijoje buvo pirmieji, kitiems – 
paskutinieji. Atrodo, kad laiko ratas čia, gimnazijoje, sukasi vis 
tuo pačiu ritmu, bet kaskart jis jautriau paliečia vis kitus 
žmones. Turbūt ryškiausiai ir jautriausiai besiskleidžiantys 

pavasario žiedai, sprogstantys medžių pumpurai, nupjautos žolės kvapas 
paliečia abiturientų esybę – artinasi kažko naujo pradžia, bet dar laukia 
išbandymų metas. Nuskambėjęs paskutinis skambutis tik dar aiškiau ir 
ryškiau primena, kad laiko jau nebėra. Prasidėjusi brandos egzaminų 
pagrindinė sesija, egzaminų maratonas abiturientams sukelia nemažai 
streso – ar viskas pavyks taip, kaip mes tikimės? Tačiau ar iš tiesų šis 
dvylikos mokymosi metų žinių patikrinimas vertas tiek nerimo? Juk jeigu 
sąžiningai mokeisi dvylika metų, brandos egzaminai neturėtų būti sunkus 
išbandymas, o ir liaudies išmintis byloja: kam sunku pratybose – tam lengva 
kare. 

Pasibaigus visiems išbandymams visi vis dažniau pradeda žvalgytis 
pro langus – po niūraus ir saule nelepinančio pavasario pagaliau sulaukėme 
lietuviškos vasaros šilumos. Visi mokiniai skuba grąžinti mokytojams taip 
pabodusius vadovėlius, atsiskaityti už nebaigtus darbus ir vis dar 
susirūpinusiais veidais žvelgia į mokslo metų pabaigos rezultatus. Ar visi 
mokytojai surašė mokslo metų įvertinimus? Taip, visi! Tad jau metas 
mokyklos rūpesčius pamiršti. Šypsokimės – juk jau atostogos! 

Redakcijos žodis 
 

 
PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

 
Kas man yra Simono Daukanto gimnazija? Tai ta vieta, kur sutikau žmones, kurie mano 

draugais bus visą gyvenimą. Vieta, kur išmokau būti atsakinga už savo veiksmus. Vieta, kur kiekvieną 
dieną buvo gera eiti, nes žinojau, jog ten sutiksiu besišypsančius veidus – draugų ir mokytojų. Vieta, 
kur mokiausi, mylėjau, pykau, augau kaip asmenybė. Vieta, kur jaučiausi įvertinta. Ir nesvarbu, kas 
ten buvo blogai, galiausiai vis tiek prisiminsiu tik tai, kas buvo geriausia! Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiais mokslo metais nuskambėjo 
paskutinis skambutis, bet šis skambutis 
man buvo kitoks, nes supratau, kad tai 
mano paskutinis skambutis, ir jau laikas 
atsisveikinti su mokykla, draugais, 
mokytojais. Daugelis abiturientų gegužės 
28 dieną prisimins ilgai. Klasės draugai ir 
aš norėjome, kad paskutinis skambutis 
mums būtų pats šauniausias ir geriausias, 
todėl teko paplušėti. Mes kūrėme 
testamentą, kuris buvo neįprastas, nes jį 
parašėme ant veidrodžio, ilgai mąstėme, 
ką padovanoti mokyklai ir nusprendėme 
mokyklą papuošti suoleliu, kuriame 
išraižyta yra VII laida. Gegužės 28 dieną 
mes sulaukiame daug šiltų, nuoširdžių 
žodžių ir už visa tai turėtume padėkoti 
Mokytojoms, kurios mums vedė paskutines 
pamokas ir, žinoma,  vienuoliktokams, 
kurie mums surengė Paskutinio skambučio 



šventę. Popierinių drugelių apsuptyje mes padainavome dainą „Su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu 
paliekam“, kuri sugraudino ne tik mus, bet ir tėvelius, ir atvykusius svečius. Po šventės visi 
abiturientai vyko į Kryžių kalną. Ten mes palikome kryžių ir visi drauge prašėme, kad šis kryželis 
mums suteiktų sėkmės egzaminuose. 
 

Justina Venckutė, IV kl.  

                      
 

PASIRUOŠIMAS EGZAMINAMS 

 Dvylika metų, prabėgusių mokyklos suole, suteikia kiekvienam abiturientui ne tik žinių, bet ir 
daug patirties mokantis pažinti bei bendrauti su skirtingais žmonėmis. Aš manau, kad tai laikas, kurio 
mes niekada nepamiršime, nes būtent čia, mokykloje, mes suradome pirmuosius draugus, pažinome 
pirmąsiais raides bei išmokome dalintis tuo, ką turime: meile, šiluma ir šypsena. Turbūt, daugelis iš 
mūsų, prisiminę pradines klases, pradinių klasių mokytojas, šypteli. Dabar man ir kitiems 
bendraamžiams atrodo, kad tai buvo laiko švaistymas, bet išties tai mums suteikė daug daugiau 
laimės nei mes galime įsivaizduoti. Tik praėjus tam tikram laikui mes suvokiame, kokią didelę ir 
spalvingą žinių ir prisiminimų puokštę mes išsinešame į tolimesnį gyvenimą. Bėgant laikui mes vis 
mokėmės, mokėmės ir mokėmės. Prisipažinsiu, ne kartą iškilo klausimas, o kam? Kam viso to reikia?                                                             
Dabar būdama dvyliktokė puikiai suprantu, kodėl tiek dienų, o kartais ir naktų teko sedėti prie 
vadovėlių, kodėl mokytojai norėdami priversti mus bent kiek pasistengti dažnai tikrindavo namų 
darbus ar versdavo rašyti atsiskaitomuosius darbus. Visa tai 
buvo tik mūsų pačių labui, kad susidūrus su pirmaisiais 
sunkumais mes nepabūgtumėme, o dar tvirčiau eitume į 
priekį. Tai buvo postūmis, postūmis siekti bei įrodyti, kad 
mes po dvylikos sunkių mokymosi metų esame pasirengę 
mums paruoštiem išūkiams – egzaminams. Yra abiturientų, 
kurie sako, jog brandos egzaminai neturi didelės reikšmės 
gyvenime ir dėl jų neverta išgyventi. Jeigu turi savo 
užsiėmimą – jau žinai, ką veiksi baigęs mokyklą, ir su 
tolimesniu mokslu tai nesusiję – tuomet galbūt. Priešingu 
atveju, manau, mokyklos baigimas yra svarbiausias 
pasiekimas per pirmus 18 gyvenimo metų ir reikia padaryti 
viską, kad įrodytum sau ir kitiems, jog kažką sugebi. Tiesą 
sakant, mano nuomone, paskutinieji metai mokykloje kiekvienam iš mūsų turėtų būti lengviausi, nes 
nieko naujo nebesimokome, tik kartojame tai, ką tiek ilgai bandėme sudėti į savo ir taip perpildytas 
galvas. Aš pati prieš egzaminus daug laiko nebesimokiau, stengiausi nusiraminti, nepanikuoti ir tik 
pakartoti tai, ką, galbūt, buvau primiršusi. Žinoma, baimė visada yra. Per istorijos egzaminą bijai 
pamiršti svarbią datą, per lietuvių – gerai žinoto autoriaus kūrinį, per matematiką tam tikrą formulę, 
bet toks gyvenimas. Kiekvienas iš mūsų esame savaip protingi, kiekvienas iš mūsų turime tikėti 
savimi, o to kartais pakanka. Valstybiniai brandos egzaminai nėra olimpiados – jie skirti ne genijams, 
o kiekvienam iš mūsų. Tai reiškia, kad juose nėra nieko, ko nesugebėtų įveikti eilinis abiturientas. 
Taigi pagrindinis faktorius, kuris nulemia egzaminų rezultatus yra ne protas, o darbas. Taip, dalis 
žmonių yra išskirtinai protingi ir jiems darbo įdėti reikia mažiau, bet dauguma tiesiog dirba. Turbūt 
kiekvienoje klasėje yra pirmūnų – pagalvokite, kiek iš jų gerai mokosi todėl, jog tam skiria daug laiko, 
o kiek – todėl, jog tiesiog yra tikrai labai protingi. Galiausiai, jokio skirtumo – svarbiausia rezultatas, 
tavo žinios.  
 Taigi, norėdama pabaigti šį straipsnį galiu pasakyti, kad kiekvienas abiturientas pasirinkęs 
tokį gan sunkų mokslo kelią turi nenuleisti rankų susidūręs su kliūtimis ar nesekmėmis. Priešingai, tai 
turi būti ta jėga, stumianti ir verčiati tobulėti. Kiekvienam iš mūsų teks nueiti savo kelią ir pasikliauti tik 
savojėgomis. Nepasiduokite, siekite tikslo! 

Laura Lukošiūtė, IV kl. 
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KELIONĖ PO EUROPĄ PER 5 DIENAS 
 

Tikriausiai daugelis pamename porą sezonų trukusius įvairius protmūšių turnyrus? (Europrotai, 
LSDP protmūšis, ALJ protmūšis). Vieni protmūšių dalyviai rinkdavosi Ventos kavinėje „Prie židinio“, 
kiti kiekviename rajono miestelyje, kur komandos galėdavo patikrinti savo žinias bei rungtyniauti su 
kitomis rajono komandomis. Visi šie proto mūšio vakarai buvo įdomūs, ne todėl, kad tik užimtume 
savo laiką, bet  galėjome sužinoti ir daug įvairių dalykų: kiek yra europarlamentarų iš Lietuvos arba ką 
reiškia tam tikri žymūs paveiksliukai. 

Vienas iš ilgiausiai trukusių protmūšių – tai Akmenės liberalaus jaunimo (ALJ) organizuotas 
protmūšis, kuriame LSDJS komanda užėmė pirmą vietą finale! Mūsų komandoje buvo įvairių profesijų 

ir amžiaus žmonių, tokių kaip meras, jo patarėjas, 
Naujosios Akmenės pašto vadovas ar istorijos 
mokytojas, bet, žinoma, šių rimtų vyrų gretas papildė 
ir 3 Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
moksleivės, kurios padėjo atsakyti į ne vieną 
klausimą. Pagrindinis šios „kovos“ prizas buvo 
kelionė į Strasbūrą pas europarlamentarą Petrą 
Auštrevičių. Kadangi mūsų komanda pasirodė 
puikiai, todėl mes, trys moksleivės (Ieva 
Ištuganovaitė, Deimantė Povilaitytė ir Modesta 
Radavičiūtė) buvom deleguotos atstovauti savo 
komandai bei rajonui. 

Kalbėdamos apie kelionę, visos nusprendėm 
– kelionė buvo puiki. O puiki todėl, kad per beveik savaitę laiko sugebėjome pamatyti 4 užsienio šalis, 
aplankyti 8 miestus, pabendrauti su 30 žmonių iš visos Lietuvos, išvysti žodžiais neapsakomą miestų 
architektūrą bei sutikti dar daugiau žmonių. 

Kelionė prasidėjo 18 dieną (pirmadienį) anksti ryte, kai išvykome iš Kauno. Džiaugiamės, kad 
vykome paryčiais, kada dar autobuse galėjome miegoti, nes iki pirmojo miesto mūsų laukė labai ilga 
kelionė. Po daugiau nei pusės paros kelionės autobusu pasiekėme pirmąjį miestą -  Čekijos sostinę, 
visi be galo džiaugėmės.  Apie Prahą žinojome nedaug, tačiau tai, ką išvydome, mus pakerėjo... 
Sostinė sužavėjo savo Hradčanų rajonu, Šv. Jurgio bazilika, Karalių rūmais, Karališkaisiais sodais, 
Karolio Didžio tiltu. Mums teko puiki galimybė pamatyti ir naktinį, gal labiau vakarinį, Prahos 
gyvenimą, kuris labai skyrėsi nuo matyto pora valandų anksčiau. 

Puikiai išsimiegoję viešbutyje po ilgos kelionės, artėjome prie pagrindinio kelionės tikslo. 
Vykstame į Vokietiją. Pirmasis miestas, kurį aplankėm, tai Niurnbergas, kuriame vyrauja viduramžių 
laikais kurta architektūra, taip pat grožėjomės miesto Rotuše bei Dievo Motinos bažnyčia. Mūsų 
kelionė šią dieną buvo tik prasidėjusi, todėl kitas sustojimas – Rotenburgas prie Tauberio. Visi 
kelionės dalyviai šį miestelį pavadino kitaip – tai Kalėdų miesteliu, nes visose parduotuvėse jautėsi 
Kalėdų dvasia, nors lauke kepino saulė. Čia yra įrengta ne viena kalėdinių žaislų parduotuvėlė, taip 
pat ir žaislų muziejus, o gardžiausias miesto saldėsis – tai sniego gniūžtė. Mes, kaip muzikos 
gerbėjai, stengėmės į viešbutį atvažiuoti kuo anksčiau, kad galėtumėme pamatyti vieną didžiausių 
muzikos renginių – tai Euroviziją! 

Trečioji diena – mūsų kelionės pati svarbiausia! Vykstame į Prancūziją: ne,  ne į Paryžių 
atvažiavome, tačiau atvykome į pagrindinį Europos institucijų miestą, tačiau prieš tai pirmiausia 
pasigrožėjome miestu, kuris paliko dar daugiau įspūdžių nei kiti. Strabūras garsėja viena didžiausia 
bažnyčia, kurią labai sunku nufotografuoti iš vieno karto (net ir patys bandėme...). Grožėjomes 
Notredamo katedra, šv. Tomo bažnyčia bei turėjome laisvo laiko dar labiau susipažinti su šiuo 
pasakišku miestu.  Popiet pasiekėme patį svarbiausią šios kelionės tikslą – tai Europos Parlamentas, 
kuriame mūsų vizito laukė parlamentaras Petras Auštrevičius. Vykstant į Europos institucijų kvartalą, 
vaizdas skyrėsi nuo viso Strasbūro. Mieste vyrauja vokiečių ir Viduramžių laikų architektūra, vykstant į 
šį regioną viskas modernėja.  Drąsiai visos trys galime teigti, jog parlamente mums patiko. Ir pats 
parlamentaras, nebuvo nuobodus, išdidus, o kaip tik labai draugiškas, linksmas ir, liaudiškai tariant, 
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savas žmogus. Kodėl? Ogi, kai buvo jis pas mus į protmūšį atvykęs, jis tą pamena (ir net mūsų 
komandą pamena, nes tądien puikiai pasirodėm)! 

 Turėjome puikią galimybę stebėti plenarinį posėdį bei klausytis apie Turkijos ir Kipro padėtį (Iš 
šio posėdžio sužinojome labai daug naujo apie šias šalis). Ties Strabūru mūsų šios dienos kelionė 
nesibaigė. Vakarop atvykome į miestelį Riugevir, kur Petro Auštrevičiaus komandos dėka galėjome 
pasimėgauti prancūzišku maistu bei Elzazo regione garsėjančiais nuostabaus skonio vynais. 

Mūsų viešnagės laikas ėjo į pabaigą. Po truputį artėjome link brangiosios Lietuvėlės. Prie 
autobuso sėdynių pripratę tęsėme savo kelionę vėl į Vokietiją, kur apsilankėme Dresdene - 
Saksonijos žemės sostinėje, pasakiško grožio mieste pietryčių Vokietijoje. Kaip ir kiti Vokietijos 
miestai jis išsiskiria savo architektūra (lyginant su Šiaurės Europa). Čia galėjome pasigrožėti 
nuostabiu Elbės upės vaizdu, Karališkaisias rūmais bei jų koplyčia, o kaip dar nepaminėti garsiosios 
Zemperio operos bei vieno pagrindinių miesto simbolių – Saksonijos valstybinio teatro, kuriame vyko 
daug pasaulinių premjerų. Aplankę šį miestą, kelionę tęsėme toliau, taigi pasiekėme didžiausią mūsų 
kaimynę – Lenkiją, kur apsistojome viešbutyje. 

Paskutinę naktį išsimiegojus viešbutyje autobusu laukė ilga kelionė namo... Vykstant per šią 
šalį daugiau nei pusę paros visa vykusi komanda nusprendėme, kad kelionė buvo nuostabi, žmonės 
taip pat bei visi 
norėjome, kad taip 
greitai ši kelionė 
nesibaigtų... Pasiekę 
pirmąją stotelę 
Lietuvoje kiek vėliau 
po vidurnakčio 
nenorėjome skirtytis, 
nors visi buvome iš 
skirtingų miestų: 
Papilės, Klaipėdos, 
Kretingos, Šilutės, 
Panevėžio, Kauno, 
Vilniaus... Vieni 
kitiems pažadėjome, 
kad ši kelionė mums 
buvo ne paskutinė, 
toliau bendrausime 
bei vieni kitus 
lankysime! 

                                                                     
 

Ieva Ištuganovaitė, IV kl. 

 
                                                                                                                          

ABITURIENTŲ PASAKA 
 
Viename miestelyje gyveno daug mažų berniukų ir mergaičių, kurie buvo didumo sulig 

nykščiu ir visai neaugo. Susiruošė kartą jų tėveliai po miestelį pasivaikščioti, aplankyti jame esančios 
mokyklos, o mažyliai ir sako: 
-Tėveliai, ir mes norime su jumis pasivaikščiot. 
- Jūs norite pasivaikščioti? – tarė tėvai. Geriau jau namie būkite. Dar prapulsite kur. 
Vaikai – į ašaras. Nenorėjo tėvai vaikų virkdyti, įsidėjo juos į kišenę ir nusinešė į mokyklą. Ten išėmė 
juos iš kišenių ir padėję ant grindų išėjo apsidairyti. Taip jiems ten bestovint, iš kur buvusi, kur 
nebuvusi atėjo pirmoji mokytoja. Atsargiai juos visus pakėlė nuo grindų, apžiūrėjo ir nė žodžio 
netarusi nuėjo jais nešina. 
Parsinešusi vaikus į klasę, juos mokė, auklėjo ir rūpinosi jais. Vaikai ėmė augti, ėjo didyn ir stipryn, 
kaip ir visi mokiniai. Kai praėjo ketveri metai, nusivedė mokytoja juos į mokslų girią – išbandys, ką 
vaikai gali, ką sugeba ir sako: 
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 - Išsiraukite kokią rykštę. 
Vaikai jau buvo tokie stiprūs, kad be vargo įvykdė jiems skirtą užduotį. Tačiau mokytoja pagalvojo: 
„Reikėtų daugiau“, - parsivedė juos atgal į mokyklą ir perdavė juos kitiems mokytojams. Šie mokė 
juos dar šešerius metus. Kai vėl išbandė, vaikai jau buvo tiek įgavę žinių, kad sugebėjo skirtą užduotį 
įveikti be vargo. Bet mokytojams vis dar buvo negana, jie mokė juos dar dvejus metus. 
-Na, dabar jau užteks, - tarė mokytojai. - Jūs esate jau pakankamai dideli ir stiprūs, kad galėtumėte 
savarankiškai eiti gyvenimo keliu ir įveikti įvairiausius sunkumus. 
Užaugę, sutvirtėję vaikai suprato, kad mokytojai bei mokykla padėjo jiems subręsti: suteikė žinių, 
padėjo tapti tvirtomis asmenybėmis, išmokė savarankiškai priimti sprendimus, spręsti problemas.  
Na, o tėveliai prisiminę savo vaikus didumo sulig nykščiu ir patikėti negalėjo – kaip greitai užaugo jų 
vaikai ir žiūrėdami į juos garsiai sušuko: 
-Na jau ne, šitokių dičkių mes niekada neturėjome, mūsiškiai buvo mažutėliai, mažutėliai. 
-Bet mieli tėveliai, mes jau užaugome ir už viską norime padėkoti jums. Kartais mes buvome 
angelais, o kartais tikrais velniūkščiais – tokia mūsų kasdienybė. Bet jūs, mylėjote mus visokius – 
jautėme jūsų supratimą, palaikymą. Ačiū jums. 
Užaugę vaikai buvo stiprūs - berniokai jau buvo tiek įgavę sveikatos, kad net sunkius medinius 
suolus tampyti pajėgė. Vaikiams dideliausią suolą tampyti buvo vien tik juokas. Atitempė priešais 
gimnazijos direktorių ir tarė.: 
-Paliekame šį suolą gimnazijos mokiniams ir mokytojams, kad pavargę nuo sunkių ir kasdienių darbų 
turėtų kur savo pavargusias kojas ištempti ir pailsinti. Taip tarę, paspaudė direktoriui ranką ir palinkėjo 
sėkmės dirbant tokį atsakingą darbą. 
Apsidairė užaugę vaikai ir pagalvojo, kad teks jiems keliauti į žmones. Tik kam gimnaziją palikti 
saugoti? Pasižiūrėjo į III klaės gimnazistus ir pagalvojo: „Nieko sau bernai, galės gerai gimnaziją 
saugoti, o mergikės žiūrės tvarkos“. Ir tarė: 
-Paliekame jums gimnazijos raktą, kuriuo galėsite atrakinti visas gimnazijos duris. Saugokite 
gimnazijos turtą, nes jūs dabar čia liekate vyriausi. 

Tai pasakę, perdavė III klasės gimnazistams raktą ir surašyto saugoti turto sąrašą. 

                                                                                                                         
Pasaką kūrė abiturientai 

 
ŽMOGUS – SAVO GYVENIMO KALVIS 

 
 Dabar ėjau drąsiai, tiesiai ir nesuklupdama. Manęs jau nevarstė badantys, skaudūs kaip 
adatos dūriai žvilgsniai, kurie buvo kupini nepasitikėjimo, smerkiantys. Šįkart manęs nekankino nei 
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dvejonė, nei sąžinė, nei atgaila. Visa tai  - visas šis žmogiškumas buvo silpnumas. Dabar manyje jo 
nebuvo nei lašo. Aš buvau pati savo likimo kalvė, neatsižvelgianti į kitų jausmus ir norus. Dabar 
nepriklausiau niekam, niekas nepriklausė man. Pirmą kartą pajutau galią, kuri man leido spręsti už 
save. Pirmąkart nesijaučiau pasimetusi, tarsi pasiklydusi gyvenimo kelyje, nežinanti, kas laukia už 
klastingo ir bauginančio likimo posūkio: gal skaudi ir pražūtinga avarija, o gal tik maloni staigmena - 
manęs laukiantis tiesus kelias, kurio nedarkė duobės, kuris nepatyrė ir nebepatirs išgyvenimų, kaltės, 
kuris niekada nebesibaigs akligatviu, kaip buvo, kai jis kitiems leido valdyti save. 
 Tačiau ar tai visa ne per daug sureikšminama? Ar ta laisvė tokia svarbi? Kam jos reikia, jeigu 
nepriklausoma kaip paukštis tapau niekam nereikalinga? Nuo manęs nusigręžė šeima, draugai... 
Dabar mačiau tik abejingas, jų man atsuktas nugaras, jos buvo tarsi išskaptuotos iš akmens: 
nepajudinamos, sustingusios. Aš rėkiau, draskiausi, maldavau jų atsisukti, pažvelgti į mane bent 
akies krašteliu, bet nuo jų tesklido šaltis. Šaltis, skleidžiantis abejingumą ir veriantis mane iki sielos 
gelmių. Tad kam visa tai reikalinga? Aš tarsi mažas paukščiukas, iškritęs iš mamos lizdo: taip smagu 
pajusti laisvę, kai aplink save negirdi nuolatinių nurodinėjimų, priekaištų, kad esi ne tokia kaip dera. 
Linksma pajusti siautulingą vėją, plaikstantį plunksnas ir galintį nunešti tave bet kuria gyvenimo 
kryptimi, kuria tik panorėsi... Bet kas iš to, jei iškritusi nebegalėsiu sugrįžti? 
 Paklausiu dar kartą, tik šįkart nuoširdžiai: ar verta? Ar verta dėl to palikti jaukų ir šiltą mylimų 
žmonių lizdą, kad vėliau, galbūt visą gyvenimą, man niekas neberūpėtų ir nebereikėtų niekuo 
rūpintis? Ar verta palikti užmarštyje mamos pasakas prieš miegą, šiltus ir nuoširdžius apkabinimus, 
jos švelnius paguodos žodžius man suklupus ar pasielgus ne taip? Ji leido man klysti, gal ne tiek 
daug, kiek norėjau. Ji visada vedė mane teisingu keliu, net pati to nepajusdama. Tad ar galiu ją 
kaltinti? Ji tenorėjo man padėti. Ji nesuprato kaip man sunku. Kaip sunku būti įspraustai tarp keturių 
siaurų sienų, žinant, kad ant tavęs tuoj sutrupės lubos, o išėjimo nėra. Išsigebėjimo durų taip pat. 
 Pagaliau supratau viską: save, aplinkinius. Supratau, kodėl tiek metų daužiau tas neregimas, 
vis labiau besispaudžiančias sienas savo širdyje, siekdama ištrūkti ir išsigelbėti. Nes jei manęs 
nebūtų prispaudusios sunkios, motinyste vadinamos lubos, būčiau susirgusi klaustrofobija, kuri 
anksčiau ar vėliau būtų mane pribaigusi. 
 Buvo gera įkvėpti šviežaus ir gaivaus galimybių oro, bet dabar vėl noriu sugrįžti. Sugrįžti ir 
apsistatyti saugančiom sienom, galbūt ne tokiom ankštom ir storom kaip anksčiau. Juk aš ne beprotė, 
tokių savotiškų tramdomųjų marškinių man  nereikia. O ir nebe tokia maža, kad uždegusi degtuką 
viską sudeginčiau: savo laimę, šeimą ir ateitį. 
 Aš neatsisakysiu savo pasirinkimo laisvės, tiesiog galbūt nebe taip aršiai už ją kovosiu. 

Visiems plaukiant pasroviui aš nebeisiu 
priešais. Bet ir nestovėsiu sustingusi viduryje - 
tai būtų baisiau už viską. 
 Galbūt šiandien aš ir nesprendžiu, ką  
valgysiu pietums, į kokią pamoką eisiu po 
šios, bet nejaugi tai taip svarbu? Kartais gera, 
kai kas nors už tave priima sunkų sprendimą. 
Kartais reikia, kad šalia tavęs būtų ramstis, kai 
tau labiausiai jo trūksta. Nereikia bijoti spręsti, 
tačiau kartais reikia pasitikėti. Žmonės mane 
mokys visko, bet aš pati pasirinksiu, ko reikia 
man. Tegul jie kol kas pabūna mano 
gyvenimo kalviais, tačiau aš jokiu būdu 
neleisiu jiems manęs užvaldyti. Vėliau, kai 
ateis laikas, aš pati perimsiu šį vaidmenį. 

Perimsiu jį kaip estafetę ir nebesigręžiodama bėgsiu tolyn. Su niekuo nesipykdama, neprarasdama 
artimiausių žmonių ir kurdama naują - tik savo sprendimų ir klaidų kupiną - ateitį. 

 
Silvija Ungeitytė, III kl. 
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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS PADĖKOS DIENA 

 
Gegužė – šeimos mėnuo ir jau tradicija tapo suburti visą gimnazijos bendruomenę būtent šiuo 

metu. Mąstydami apie gimnazijos tikslus: bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis 
institucijomis, plėtodami mokinių saviraišką, stiprindami gimnazijos narių tapatumo jausmą kasmet 
džiaugiamės mokslo metų laimėjimais. Gegužės 15 dieną visa Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
bendruomenė ir svečiai rinkosi į Papilės miestelio kultūros namus, į Padėkos dienos koncertą. 

Simboliškai scenoje išaugęs Papilės Simono Daukanto gimnazijos medis pražydo pačiais 
gražiausiais pavasario žiedais – gimnazijos bendruomenės pasiekimų žiedais. Tą vakarą gimnazijos 
direktoriui į sceną teko lipti net keletą kartų, kad galėtų paspausti ranką patiems geriausiems 
bendruomenės nariams. Pirmieji žiedai buvo skirti Gilės nominantams. Jie vienas po kito kilo į sceną 
atsiimti garbingų apdovanojimų, kurių tą vakarą buvo išdalinta net dvylika: 

- Mokytojai Marijai Repšytei – už Mokytojo triūsą; 
- Kotrynai Narkutei – už pasiekimus moksluose; 
- Valgyklos kolektyvui – už labai malonų bendravimą; 
- Mokytojai Genovaitei Bičiušienei – už verslumo ugdymą, dalyvavimą projektinėse veiklose; 
- Klemensui Paulauskui – už pagalbą ruošiantis mokslo metų pradžiai; 
-Mokytojai Giedrei Kuodienei – už pagalbą padedant mokiniams pažinti chemijos pasaulio 

paslaptis; 
- Šaulių kuopos vadui Vygantui Vaičiui – už jaunųjų šauliukų globą; 
-Mokytojai Vitalijai Guobienei – už atsakingą vadovavimą neformaliojo ugdymo būreliui 

“Gama”; 
- Birutai Paniuškienei – už kruopštumą ir atsakingumą; 
- Mokytojai Stefanijai Zarambienei – už tradicijų puoselėjimą; 
- Steponui Adomavičiui – už bendradarbiavimą; 
-Mokytojai Romai Narkuvienei – už paraginimą mokytojus ir mokinius dalyvauti respublikiniame 

OLYMPIS koknkurse.  
Vakaro metu buvo pagerbti ir tie, kurie puikiai mokėsi 2014 – 2015 mokslo metais, dalyvavo 

olimpiadose ir konkursuose, buvo aktyvūs bendruomenės nariai. Jie buvo apdovanoti padėkos raštais 
ir diplomais. Pasidžiaugėme mokinių dalyvavusių Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikyme ir 
surinkusių reikiamą taškų skaičių, kad gautų atitinkamo laipsnio kūno kultūros ženklą. Iš viso buvo 
apdovanoti 28 sportą mylintys mokiniai. Renginio metu džiaugėmės jaunaisiais šokėjais, dainininkais, 
kuriuos paruošė kūrybingi gimnazijos mokytojai. 

Didžiuojamės ir džiaugiamės šiuo  tradiciniu renginiu, kuris kasmet visus suvienija ir sukviečia 
drauge praleisti vakarą, pasidžiaugti savo bendruomenės narių laimėjimais. 

 
Andžela Raustienė ir Kristina Pigulevičienė                                                                                                                         

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė: 

Korespondentai: Silvija Ungeitytė (III  kl.)  

                                  Ieva Ištuganovaitė (IV kl.) 

                                  Justina Venckutė (IV kl.)  

                                  Laura Lukošiūtė (IV kl.)  

                                  Nojus Bronušas (7 kl.) 

Būrelio vadovė: Andžela Raustienė 

 


