
POPIEŽIAUS 

PRANCIŠKAUS  

VIZITAS LIETUVOJE 

Popiežius Pranciškus, Katalikų bažny-

čios ir Vatikano valstybės vadovas, 

rugsėjo 22-23 d. lankėsi Lietuvoje, 

Vilniuje ir Kaune. Popiežius pas mus 

atvyko ypatingu mūsų valstybei metu, 

nes šiemet švenčiame nepriklausomy-

bės paskelbimo šimtmetį. Šventasis 

Tėvas sakė, kad lietuviai turi tvirtą sie-

lą, džiaugėsi, jog savo piligrimystę po 

Baltijos šalis pradėjo Lietuvoje, kuri yra 

„tyli karštos meilės tikėjimo laisvei  liudy-

toja“. “Kreipdamasis į jus, noriu pasvei-

kinti visus Lietuvos žmones, kurie šian-

dien man atveria savo namų ir savo Tėvy-

nės duris,“-tik atvykęs į Vilnių, kalbėjo 

popiežius. 

Rugsėjo 22 d. ankstų rytą būrelis mūsų 

gimnazijos mokinių taip pat išvykome į 

Vilnių. Nuotaika buvo pakili: ši kelionė 

neeilinė- dalyvausime istoriniame Lietu-

vai įvykyje, susitiksime su Popiežiumi. 

Vieni jautėme jaudulį krūtinėje, kiti ne-

kantrumą gyvai pamatyti šv. Tėvą. Kated-

ros aikštėje per didžiuosius ekranus stebė-

jome, kaip Popiežius Pranciškus atvyksta į 

Lietuvą. Prasidėjus iškilmių ceremonijai, 

keletas jaunų žmonių pasakojo jaudinan-

čias istorijas apie savo tikėjimo pradžią. 

Tie liudijimai spaudė širdį, vertė apie 

daug ką susimąstyti. Regėjome užburian-

čius šokius, klausėmės nuostabių giesmių. 

Šv. Tėvas visus pralinksmino, kalbėda-

mas apie krepšinio komandas. Iš visos  jo 

kalbos supratome, kiek daug Popiežius 

žino apie Lietuvą. Popiežių Pranciškų 

matėme tik akies krašteliu, bet ir to paka-

ko, kad būtume laimingi, kad pajaustume 

šios dienos žavesį ir svarbumą mūsų gy-

venime. Tad už galimybę pamatyti Popie-

žių ir išgirsti gyvą jo žodį esame dėkingi 

tikybos mokytojai, ateitininkų globėjai 

L.Norvaišienei. 

 

    

 A.Urbonaitė, III klasė 

Gimnazijos naujienos 
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Spalio 19 d. mes, mūsų mokyklos mo-

kinių būrelis, vykome į Kauno Maironio 

universitetinę gimnaziją, į Lietuvos mairo-

niečių sambūrį, skirtą Jono Mačiulio-

Maironio 156-osioms gimimo metinėms. 

Mus pasitiko šios mokyklos maironiečiai, 

kurie vedė ekskursiją „Pasivaikščiokime po 

Maironio senamiestį“. Pirmiausia aplankė-

me Kauno arkikatedrą baziliką. Šalia baž-

nyčios užėjome prie poeto kapo, kriptos. 

Kitoje katedros pusėje palaidotas vyskupas 

Motiejus Valančius. Taigi mums buvo gera 

proga ateiti ir prie jo kapo. Po to keliavome 

į Maironio namus-dabartinį literatūros 

muziejų. Vėl visiems sugrįžus į gimnaziją, 

aktų salėje maironiečių himnu „Užtrauksme 

naują giesmę“ prasidėjo šventinis renginys- 

Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotogra-

fijos parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidary-

mas. Parodą pristatė Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės pirmininkė Jūratė Casper-

sen, kuri labai įdomiai pasakojo, kaip Mai-

ronis, ilsėdamasis Šveicarijoje, rašė apie 

nuostabaus grožio „žydinčią rožėmis Alpių 

šalį“. Dabar Megenne ( septyni kilometrai 

už Liucernos)  lietuvių bendruomenės rū-

pesčiu atidengta Maironio memorialinė len-

ta, kuri pritvirtinta prie St. Charles Hall vi-

los koplyčios sienos. Už kelių šimtų metrų 

–Keturių kantonų ežeras. O už ežero stūkso 

Rigi Kulm-didžiulis kalnų masyvas. Tad 

šiais vaizdais ir pasigrožėjome nuotraukose. 

Kai kurie iš mūsų Maironio dienoje 

dalyvaujame jau ne pirmą kartą, tačiau 

kiekvieną sykį sužinome ir pamatome vis 

ką nors kita ir įdomaus. Smagu matyti, kad 

tiek daug maironiečių atvyksta į šį renginį 

iš Alytaus, Zarasų, Kauno, Raseinių kraš-

to... Lauksime kitų susitikimų. 

 

      

   Mokytoja R.Poškutė 

MAIRONIO DIENA 



Rugsėjo 26-oji- Europos kalbų diena, 

švenčiama kasmet nuo 2001 m. Europos 

Tarybos, įsikūrusios Strasbūre, iniciatyva. 

Ši šventė yra skirta Europos Sąjungos kal-

boms: organizuojami įvairūs renginiai, 

skatinamas kalbų mokymasis, ugdoma pa-

garba visoms Europos kalboms. Renginys, 

kai pirmą kartą buvo švenčiama Europos 

kalbų diena, įtraukė milijonus žmonių iš 

45 dalyvaujančių šalių.2011 m. rugsėjo 26 

d. Europos Taryboje ir 47 jos narėse buvo 

švenčiamas Europos kalbų dienos minėji-

mo dešimtmetis.800 milijonų europiečių 

yra skatinami išmokti kuo daugiau kalbų 

būdami bet kokio amžiaus, nes kalbų mo-

kėjimas yra įrankis siekiant stiprinti ir iš-

saugoti turtingą Europos kalbinę ir kultūri-

nę įvairovę. 

Taigi rugsėjo 26 d. ir mūsų mokyklo-

je vyko netradicinės pamokos, skirtos Eu-

ropos kalbų dienai paminėti. Tą trečiadienį 

turėjome progos dar daugiau sužinoti apie 

Europą, jos kalbas, Europos Sąjungą. Visų 

klasių mokiniai savo jėgas galėjo išbandyti 

skirtingose pamokose.5-okai susipažino su 

Europos tautų žaidimais ir skaičiuotėmis, da-

lyvavo protmūšyje „Kalbos atrakina bet kurias 

duris“,6-okai turėjo galimybę skaičiuoti kelio-

mis kalbomis, spalvinti Europos šalių vėlia-

vas, dalyvavo integruotoje pamokoje „Baltijos 

jūros taršos šaltiniai“. 7-okai darė Varnių že-

mėlapį, 8-okai ir I kl. dalyvavo viktorinoje 

„Mūsų bendros šaknys“. I ir II klasės pristatė 

projektą „Virtuali kelionė į Londoną“, darė 

kalbų medį, dalyvavo viktorinoje „Viskas apie 

kalbą“. III ir IV klasės dainavo angliškai, kūrė 

eilėraščius, susipažino su Prancūzija. Per 6-ą 

pamoką vyko visos dienos veiklos pristaty-

mas. Manau, kad ši diena tiek pradinukams, 

tiek vyresniesiems buvo ne tik įdomi, bet ir 

labai naudinga. 

      

V.Viličkaitė, I klasė 

EUROPOS KALBŲ DIENA  

    MŪSŲ GIMNAZIJOJE 



daugiau įvairių nesutarimų, daugiausia turbūt 

dėl abiejų vyrų kieto charakterio. Savo santy-

kius su S. Daukantu apibūdindamas, M. Va-

lančius 1855 metų kovo 16 dieną rašė: „P. 

Daukantas, būdamas žmogus senas ir, be to, 

literatas, pasidarė toks keistas, kad ne kartą 

jo privataus gyvenimo įpročius turiu suvaldy-

ti. (…) Bet ką padarysi, kas gi be ydos. Šiaip 

žmogus labai geras ir prie mokslo prisirišęs, 

todėl reikia jam dovanoti.“ Iš Varnių 

S.Daukantas išvyko 1855 m. „Daukantas išė-

jo į naktį, kur daužėsi rudens vėjas. Lietūs 

tebepliaupė ant Varnių. Gurgėjo Varnelė, ūžė 

vandenys, krisdami nuo malūno užtvankos. 

Jis negirdėjo, galvoje maišėsi kitos mintys. 

Rytą jis nusisamdė Šmuilą ir paliko Varnius“.

(A.Sprindis.“Atsisveikinimas su Varniais“).  

Draugystė su M. Valančiumi nutrū-

ko. Paskutinį kartą Varniuose S. Daukantas 

buvo 1861 metų spalio trečią – jis svečiavosi 

pas Andriejauskį. Be abejonės, būdamas Var-

niuose, S. Daukantas domėjosi ir M. Valan-

čiumi, gal net ir matėsi su juo. Artėjo šešias-

dešimt aštuntosios S. Daukanto gimimo meti-

nės. M. Valančius pasveikino, žadėjo išleisti 

S. Daukanto veikalus, bet priekaištavo, kad 

pasitraukė nuo jo iš Varnių ir dabar „nuplikęs 

gyvena be vietos“.     

  

J.Balskutė, II klasė 

Vyskupas M. Valančius S. Daukantą 

vykti pas save į Varnius pakvietė „dėl 

smagesnio darbštumo ant lietuvystės lau-

ko“, žadėdamas Daukantui mokėti „algos 

200 rublių už jo triūsą dėl tėvynės, o taip 

pat atspausdinti jo „Istoriją Lietuvos“. S. 

Daukantas čia tęsė ir kitus savo pradėtuo-

sius darbus.  

M. Valančius buvo pratęs aplink save 

matyti griežtą ūkišką tvarką, jis žiūrėjo, 

kad niekas, kaip jam atrodė, veltui neval-

gytų duonos. Davė darbo ir S. Daukantui, 

kuris sužinojęs, jog dabar, kaip žadėta, iš-

leisti jo „Pasakojimą apie veikalus lietuvių 

tautos senovėje“ nėra jokių finansinių gali-

mybių, labai nusiminė. 1855 m. vasarą jo 

„Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai-

čių“, Jokūbo Laukio pavarde Sankt Peter-

burge išleistas 1845 m., pakliuvo cenzūros 

akiratin. Cenzoriui užkliuvo aprašymai 

apie karingus lietuvių protėvius, jų karus 

dėl laisvės. Pradėta ieškoti „Būdo“ auto-

riaus ir nustatyta, kad jis ilgai gyveno Var-

niuose pas vyskupą Volončevskį. Buvo už-

drausta „Būdą“ perleisti, platinti. „Būdas“ 

buvo vienas pirmųjų leidinių draudžiamų 

knygų sąraše. Gyvenimas Varniuose ap-

karto. Ne todėl, kad čia S. Daukantui trūko 

duonos, bet todėl, jog pasijuto 

„stumdomas įnamis, praradęs viltį atiduoti 

skaitytojui savo ilgų metų kūrybos vai-

sius“, – rašė istorikas V. Merkys. Tarp 

M.Valančiaus ir S.Daukanto atsirado ir 

Leidinį parengė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos MAIRONIEČIAI 

 

 

 

 

 

S.Daukantui 225 

Drauge su Motiejumi Valančiumi 
 

„Aš nebuvau priešginiu šviesiausio Piemens, Jį 

mylėjau...“( S.Daukantas) 


