
Gimnazijos naujienos 

Nerimo ir klausimų poetas (1921-1944) 
,, Jis gimė Žemaitijos vidury, gal kiek labiau į šiaurę...“, netoli Žemaičių Kalvarijos, Šarnelėje, 
1921 m. birželio 5 d. Nuo to laiko praėjo visas šimtmetis. 2021-ieji paskelbti poeto V.Mačernio 
metais. Buvo minimos 100-osios vieno jauniausių lietuvių literatūros klasikų gimimo metinės, pri-
simenant jo trumpą gyvenimą, tragišką žūtį ir kūrybinį palikimą. Šiam poetui buvo lemta gyventi 
tik 23 metus ir 133 dienas, tačiau likimas jam  buvo labai dosnus ir kartu ypač negailestingas. 

Žemaitiškumas, šiaurietiškumas – ypatingas kodas, padedantis geriau suvokti V.Mačernio kūrybą. Skurdus ir 
atšiaurus lietaus merkiamo gimtojo vienkiemio peizažas, nepalankus metų ar paros laikas (dažnai vėlyvas ru-
duo, tamsus vidurnaktis) – magiškas jo poezijos scenovaizdis. Berniuku labai rūpinosi senolė, su kuria jis nuo 
mažumės kalbėdavosi įvairiomis temomis, apie tai, kas nematoma kasdienybės žvilgsniu. Kiti namiškiai juo 
stebėjosi, jiems būsimasis poetas atrodė kaip „ne šio pasaulio“ vaikas. Gana anksti berniuką patraukė knygos, 
ugdžiusios fantaziją, supažindinusios su pasaulio kultūros turtais. Jis mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje  ir 
Telšių gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studija-
vo anglų k. ir literatūrą. 1940 m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 
1941m.perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo. Po to V.Mačernis grįžo į tėviškę ir gy-
veno čia iki savo žūties, 1944m. spalio 7 d. Palaidotas netoli gimtųjų namų, Šarnelėje ant kalnelio. 

V. Mačernis – jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas, vienas pačių reikšmin-
giausių savo kartos poetų. Jam būdinga egzistencialistinė pasaulėjauta. Egzistencialistai teigia, kad žmogui jį 
supantis pasaulis priešiškas ir nepažinus, kad asmenybė jame pasmerkta kovai, kančioms ir pražūčiai. Tai 
patvirtina ir V.Mačernis: ,,Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus.“ V.Mačernis 
nėra egzistencialistas, tačiau jis visą savo trumpą gyvenimą siekė pažinti jį supantį pasaulį, gilinosi į sudėtin-
gus būties klausimus: Kodėl jis gyvena žemėje? Kokia žmonijos misija joje? Kodėl egzistuoja pasaulis, kupi-
nas kančios, skausmo, neapykantos? Poetui pačiam teko tą skausmą išgyventi. Einant pažinimo keliu, kyla 
daug klausimų, todėl V.Mačernis buvo vienas labiausiai klausiančių Lietuvos poetų. Klausimai būdingi visai 
jo lyrikai: „Aš klausiau kunigų ir filosofų-/Atsakė jie, išdėstė viską išsamiai./Bet man širdis ir šiandien lygiai 
sopa:/Kodėl pasaulis ir žmogus, ir visa tai?“ 

H.Laurinavičiūtė, II klasė 



             KRIKŠTYNOS-KITOKIOS... SIETUVOS  
KŪLGRINDOJE 

 

     Rugsėjo 14 d. vyko 
I klasės krikštynos. 
Šiose krikštynose 
mūsų, pirmokų gimna-
zistų, laukė daug staig-
menų ir išbandymų. 
Per pirmą pamoką mes 
buvome išteplioti įvai-
riomis spalvomis ir iš-
vesti į lauką daryti 
mankštos. Čia turėjo-
me šokti “Piratų šokį”, 
atlikti įvairiausius pra-
timus ir net bėgome aplink stadioną dainuodami „Du gaidelius”. Atlikus rytinį 
apšilimą, antrokai gimnazistai nuvežė mus į mišką, kur mūsų laukė didžiausias 
išbandymas- Sietuvos kūlgrinda. O iki jos nueiti taip pat nebuvo  lengva. Į mus 
užrištomis akimis buvo mėtomi kiaušiniai, silkė, pilstomas surūgęs pienas ir buvo 
liepta valgyti šprotus bei kitus šlykščius dalykus. Pagaliau per vargus vis dėl to 
pasiekėme baisiausią dalį- Sietuvos kūlgrindą. Bristi ja tokiu metų laiku jau buvo 
labai šalta ir skaudu. Apačioje buvo akmenys, kitaip vadinami „Kryžiuočių kau-
kolės”. Pats purvas buvo šaltas, todėl kojas pašalome visi. Na, o perbridus kū-
lgrindą, mūsų laukė šiokia tokia atgaiva. Mus atvedė prie mažo prūdelio, kuriame  
galėjome nusiprausti visus purvus. II klasės auklėtoja Giedrė Bajorūnienė išvirė 
kvapnios mėtų arbatos, kuri leido mums atsigauti ir sušilti. 
Dėkojame vyresniesiems draugams už surengtas neįprastas krikštynas kūlgrindo-
je. Kuo daugiau nuotykių, tuo ryškesni prisiminimai. 

E.Vikniutė, I klasė 



BALTŲ VIENYBĖS DIENA 
Visos šiandien žinomos pagrindinės baltų gentys (sėliai, kuršiai, žiemgaliai, prūsai, jotvin-
giai, žemaičiai, latgaliai) jau buvo susidariusios maždaug V- VI a. Bendrą mūsų protėvių 
genčių pavadinimą baltai, kaip mokslinį terminą, XIX a. viduryje pateikė mokslininkas 
G.Neselmanas, ir nuo tada jis tapo visuotinai vartojamas. Vardą lėmė tų genčių gyvenamosios 
teritorijos geografinė padėtis prie Baltijos jūros. Baltų genčių telkimasis į vieną valstybę- su-
dėtingas ir ilgas procesas. Baltų gentys tradicijų, kultūros, religijos požiūriu labai panašios. 
Įsikūrusios toje pačioje teritorijoje jos išgyveno tam tikro pastovumo laikotarpį. Tačiau vis 
dažniau baltams teko kautis su užpuolikais. Kilo poreikis kurti judrius gynybos centrus, baltų 
genčių teritorinius vienetus, ilgainiui vadinamus 
žemėmis. Baltų vienybės diena paskelbta rugsėjo 
22-oji. 
Taigi kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 22-osios 
vakarą mūsų gimnazijos maironiečiai ir kraštotyri-
ninkai vykome į Baltų vienybės dienos minėjimą 
ant Sprūdės piliakalnio. Baltų vienybės diena- Lie-
tuvai ir Latvijai atmintina diena, minima pažymint 
1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį, kuria-
me susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir 
sunaikino į popiežiaus Grigaliaus IX paskelbtą kry-
žiaus žygį išvykusį Kalavijuočių ordiną.  
Ant piliakalnio vyko liaudies šokiai, žaidimai, ku-
riems vadovavo Varnių regioninio parko darbuoto-
jas Linas Šedvilas. Jis papasakojo  apie mūsų pro-
tėvių kovas būtent šioje Žemaitijos vietoje, apie 
Baltų šventę. Prie degančio laužo buvo susirinkę ne 
tik nemažai vietinių Pavandenės gyventojų, bet ir 
svečių, atvykusių su motociklais. Vadinasi, žmonės 
domisi istorija, palaiko tradicijas, dalyvauja rengi-
niuose gamtoje. 
 Nuo Sprūdės matėme ant Medvėgalio, Šatrijos, 
Žąsūgalos, Širmės piliakalnių deginamus laužus. Buvo dalijama duona su gira bei paleisti 
fejerverkai, kurie šį kartą buvo ilgi ir labai gražūs. Nors temstant oras vis labiau vėso, grįžo-
me pasivaikščioję, pakvėpavę grynu oru ir su gera nuotaika. 

G.Vasiliauskaitė,I klasė 



ŽYDŲ GENOCIDO 
DIENA 

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genoci-
do aukų atminimo diena. Tai 80-osios Holo-
kausto pradžios šalyje metinės.1941 m. liepą 
prasidėjo getų steigimas. Didžiausi iš jų buvo 
įkurti Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje. Šiame 
mieste buvo net du getai, kuriuose bendrai 
gyveno apie 40 tūkstančių žydų.1941 m. spa-
lio 30 d. likviduotas Mažasis Vilniaus ge-
tas.1943 m. rugsėjo 23 d. -Didysis Vilniaus 
žydų getas. 1990 m. ši diena įtraukta į atmin-
tinų dienų sąrašą ir paskelbta Lietuvos žydų 
genocido diena. Tradiciškai šią dieną rengia-
mos atminties eitynės į žydų žudynių vietas. 
Mūsų gimnazija ir Varnių seniūnija 2021 m. 
rugsėjo 23d. surengė minėjimą žydų genocido ir rezistencijos dienai. Iš ryto, 10 
val.,visi rinkosi Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Po mišių buvusios Si-
nagogos vietoje, Kalno gatvėje, vyko atminimo ženklo atidengimas. Toje vietoje 
nuo XIX a. iki 1941 m. veikė žydų maldos namai. Vėliau rinkomės žydų kapinė-

Ta pačia proga mūsų mokykloje lankėsi gru-
pė „ Klezmer Klangen“,grojanti žydišką mu-
ziką ir dainuojanti žydų dainas. Turėjome 
progos išgirsti, kaip kalba žydai, sužinojome 
apie jų menininkus, kultūrą, istoriją, klausė-
mės keleto dainų, kurios buvo dainuojamos 
getuose. 

V.Stankutė, I klasė 



SU ŠVENTE, MOKYTOJAU! 
,,Esi šviesa, kad einantys nepaklystų,/Esi viltis, kad kely suklupę 
pakiltų,/Esi žmogus, kad kituose gyvenimą įprasmintum…” 

Tarptautinė mokytojo diena- minėtina diena UNESCO 

iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų 

mokytojo darbą. 

Kaip ir kasmet, spalio 5-ąją, tradiciškai mūsų 

mokykloje buvo minima Tarptautinė mokytojo 

diena. Ankstyvą rytą koridoriuose aidėjo links-

mos muzikos garsai, o šventės pradžia laukė ak-

tų salėje. Abiturientai, pasitelkę į pagalbą III kla-

sės mokinius, turėjo galimybę apsikeisti vietomis su įvairių mokomųjų dalykų 

mokytojais ir pamatyti, kaip viskas atrodo, kai pats stovi prieš klasę. Kol jaunieji 

padėjėjai dirbo, tikrieji dalykininkai turėjo progą atsikvėpti nuo rūpesčių prie ka-

vos puodelio, daugiau pabendrauti su kolegomis bei prisiminti smagių akimirkų 

iš vaikystės. Mokytojai buvo susodinti prie stalų, turėjo susigalvoti savo koman-

dos pavadinimą, išsirinkti atstovą ir atlikti įvairias užduotis. Įdomu buvo pasiklau-

syti mokytojų pasakojimų, kodėl ir kaip jie pasirinko šią profesiją. Sunku buvo 

atspėti pagal nedideles nespal-

votas vaikystės nuotraukas, kur 

koks mokytojas, kaip jie atrodė 

būdami maži.  

Dėkojame IV klasės mokiniams už 

kūrybingai ir linksmai suorganizuotą 

šventę.  

G.Juškevičiūtė, IV klasė 



VARNIŲ 804-OJI ŠAULIŲ  
KUOPA 

Spalio 23-24 d. mūsų gimnazijoje 

vyko Lietuvos šaulių sąjungos Že-

maitijos šaulių 8-osios rinktinės  

Varnių 804 –osios kuopos organi-

zuotas šaulių renginys „ Pažink 

savo kraštą 2021“. Šiemet rengi-

nyje dalyvavo jaunieji šauliai iš 

Telšių, Plungės, Mažeikių, Rieta-

vo, Alsėdžių ir Varnių. Šventė pra-

sidėjo šeštadienį ir baigėsi sek-

madienio rytą. Atidarymo metu vyko jaunųjų šaulių priėmimo ceremonija, per 

kurią atvykusieji iš įvairių miestų mokiniai davė pasižadėjimus ir tapo naujais LŠS 

nariais. Vėliau jaunieji šauliai dalyvavo 14 km ištvermės žygyje. Sugrįžę ir pailsėję 

dalyvavome įvairiose sporto rungtyse. Kiekvienas parodė savo jėgas ir ištvermę. 

Įdomiausia renginio dalis- naktinės orientacinės pratybos po Varnių miestą. Jau-

nieji šauliai pagilino orientacinius įgūdžius ir grįžo kupini įspūdžių. Už tai dėkoja-

me mūsų mokyklos šaulių būrelio vadovui S.Jogminui ir Žemaitijos šaulių 8-os 

rinktinės vadui 

J.Svirušiui. 

A.Gabalytė, 7 klasė 

Leidinį parengė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos MAIRONIEČIAI 


