
Sausio 13-oji mano mokykloje ir Varnių mieste

Praėjo daugiau kaip du dešimtmečiai 
nuo tragiškų Sausio 13-osios įvykių. 
Kiekvienais metais šią dieną Lietuvoje 
vyksta įvairios akcijos, kurios padeda 
mums prisiminti ir susimąstyti apie tai, 
kokią svarbą turi mūsų laisvė ir kokia 
kaina ji buvo iškovota. Laisvės gynėjų 
diena vis dažniau suprantama ne kaip 
gedulo, o kaip pergalės diena. 1991-ai-
siais Lietuva apsigynė, taigi verčiau ne 
gedėti, o didžiuotis ir švęsti. 
Šią dieną minėjo ir mūsų mokyklos 
bendruomenė. Sausio 12 d. gimnazijo-
je 8.00 val. ant langų buvo uždegamos 
vienybės ir atminimo žvakutės, kurių 
liepsnelės vėl iš naujo priminė Sausio 
13-osios aukas. Po pirmos pamokos 
rinkomės aktų salėje, kur buvo pri-
statytas projektas ,,Misija Sibiras“. Šio  
projekto dalyvis, buvęs mūsų mokyk-
los mokinys  A. Fokas papasakojo 

mums apie daug fizinių ir dvasinių 
jėgų reikalaujančią veiklą. ,,Misija Si-
biras‘‘  - Lietuvos jaunimo pilietiškumo 
ir patriotiškumo ugdymo projektas, 
nuo kurio pradžios jau surengta vien-
uolika ekspedicijų į lietuvių tremties ir 
įkalinimo vietas Rusijoje, Kazachstane 
ir Tadžikistane. Jaunimo ekspedicijos 
sutvarkė apie 90 lietuviškų kapinių, 
susitiko ir aplankė Sibire gyvenančius 
lietuvius. Grįžę ,,Misijos Sibiro‘‘ daly-
viai surengė virš aštuonių šimtų pro-
jekto pristatymų Lietuvos ugdymo ir 
kultūros įstaigose. Ne išimtis buvo ir 
mūsų mokykla.
Po pietų Varnių seniūnijoje buvo ro-
domas Sausio 13-osios įvykiais parem-
tas Roberto Mullano vaidybinis filmas 
,,Mes dainuosim‘‘. Medininkų aikštėje 
vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas 
,,LAISVĖS KAINA‘‘, kur prisiminimais 

apie šią istorinę datą dalijosi skaudžių 
įvykių liudininkai, buvo paminėtos 
visų žuvusiųjų pavardės, degančiais 
fakelais uždegtas Atminties laužas, 
dainuojamos tos pačios dainos, kaip 
ir tada Vilniuje. Varnių Šv. Apaštalų 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje vyko Šv. 
Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus. 
Šiandien 2018 m. Tada aš dar... nebu-
vau gimusi, bet visa širdimi esu dėkin-
ga tiems, kurie drąsiai gynė Lietuvą 
nuo okupantų. Paklauskime kiekvienas 
savęs nuoširdžiai, ar šiandien, iškilus 
panašiai grėsmei, mes, beginkliai, sto-
tume krūtinėmis ginti savo šalį? Sausio 
13-oji turi būti svarbi kiekvienam iš 
mūsų ir kiekvienas turime žinoti, kodėl 
mes šiandien esam laisvi.

L. Mockutė, Ig klasė
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Gyvybės ir mirties keliu / Klaipėdos sukilėlių keliais

Naktis, kai vienu ritmu plakė širdys ir 
degė laužai...
Naktis, kai tūkstančių tūkstančiai ap-
kabino Tave, Tėvyne Lietuva...
Ir Tu tada buvai pati svarbiausia...
Tavo vardas buvo dainoje, maldoje, 
plevėsavo trispalvėje ir tapo paskutiniu 
žodžiu didvyrių lūpose...
Tradiciniu pagarbos bėgimu, kuris or-
ganizuojamas nuo 1992 m., jau 27-ą 

kartą buvo pagerbtos Sausio 13-osios 
aukos: žmonės, žuvę 1991 m. sausio 13 
d. naktį. Taigi sausio 14 d. paminėti šių 
baisių įvykių į Vilnių važiavome ir mes, 
gimnazijos šauliai. Užsiregistravusių 
bėgimo įvairaus amžiaus patriotų buvo 
apie 6000.  Gyvybės ir mirties kelio tra-
sa prasidėjo nuo Antakalnio kapinių, 
o baigėsi prie Televizijos bokšto. Tad 
atstumas ne toks ir trumpas- 9 kilo-

metrai. Tačiau bėgti tokioje minioje tai 
atrodė vieni niekai. Jausmas nepapra-
stas, juk dalyvauji tokiame renginyje, 
jautiesi mažyte Lietuvos dalele. Pasiekę 
finišą, visi dalyviai gavo apyrankes su   
motyvuojančiu užrašu: “Tikėjimas.Pa-
siaukojimas.Laisvė.1991.01.13.“

Bėgimo dalyvė
A.Urbonaitė, IIg klasė

Sausio 19 d. vakarą mes, Varnių 804 -os 
kuopos šauliai- E. Mėčius, J. Praspali-
auskas, Ž. Vėliūtė, I. Rimgailaitė ir G. 
Daujotytė - kartu su savo vadu S. Jog-
minu vykome į Palangą, kur pirmąkart
dalyvavome tradiciniame naktiniame 
pėsčiųjų žygyje ,,Klaipėdos sukilėlių 
keliais‘‘, skirtame

Lietuvos kariuomenės 100- mečio jubi-
liejui. Organizatorių teigimu, oficialiai 
į šį žygį užsiregistravo
virš 3000 dalyvių. Tai naujas renginio 
rekordas. Žygio startas buvo duotas 22 
val. Palangoje. Žygio
dalyviai turėjo įveikti 25 kilometrų at-
stumą iš Palangos į Klaipėdą 1923m. 

Klaipėdos sukilimo
dalyvių keliu. 
Maždaug kas 7 kilo-
metrai buvo stotelės. 
Jose degė laužai, prie 
kurių galėjome sustoti
pailsėti. Antroje sto-
telėje buvo paskirti 
Lietuvos kariuomenės 
savanoriai, kurie dalijo 
košę ir
vaišino arbata. Labai 

smagu ir gera matyti tiek daug patri-
otiškai nusiteikusio ne tik jaunimo, bet 
ir
vyresnio amžiaus žmonių. Tai buvo 
didžiulis paskatinimas eiti pirmyn ir 
nepasiduoti. Šauliai žygį
baigė 20 d. paryčiais, apie 4 val. Kiekvi-
enas šį maršrutą įveikęs šaulys buvo 
apdovanotas vardiniu
dalyvio diplomu, o pageidaujantys 
galėjo įsigyti ir žygio medalį.Jausmas 
būti mažu, bet stipriu yra
be galo nuostabus. Džiaugiamės ir 
didžiuojamės dalyvavę šiame renginy-
je.

G. Daujotytė,
I. Rimgailaitė, 8 klasė
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Svečiuose poetė Agnė Žagrakalytė
Sausio 8 dieną į Varnių miesto bib-
lioteką buvo atvykusi Metų knygos 
nominantė, poetė ir eseistė, eilėraščių 
knygos „Štai:“ autorė Agnė Žagraka-
lytė, dabar gyvenanti Briuselyje. Ją ly-
dėjo Telšių literatų klubo narė, poetė 
Sigita Naglienė, kuri ir vedė susitikimą: 
pateikė gausybę klausimų, į kuriuos at-
sakydama A.Žagrakalytė ir papasakojo 
apie savo kūrybinį kelią, jo pradžią, 
savo jausmus, jau išleistas knygas... Pa-
siklausyti poetės eilėraščių turėjome 
galimybę ir mes, Motiejaus Valančiaus 
mokiniai. Iš pačios kūrėjos lūpų išgir-
dome, kaip  gimsta eilėraštis: kartais 

jis nukrenta „gatavas“, kartais jį reikia  
„remontuoti“. Pasak A.Žagrakalytės, ir 
paskutinė knyga „Štai:“ gimė visai ne-
tyčia. Tai ne vienintelė poetės knyga, ji 
rašo ir prozą ( knygos „Klara“, “Eigulio 
duktė“ ir kt.). 
Susitikimas su 4 apdovanojimus pel-
niusia poete ir eseiste A.Žagrakalyte ir 
poete S.Nagliene praplėtė mūsų akiratį: 
tikrai malonu buvo išgirsti skaitomus 
eilėraščius ir sužinoti, ką jaučia ir kuo 
gyvena kuriantys žmonės. 

A.Urbonaitė, IIg klasė

 „Nedaug trūko, kad žemaičių kalba būtų tapusi lietuvių bendrine kalba.“
(J.Pabrėža)

Vasario 6 d. Varniuose lankėsi Ši-
aulių universiteto kalbininkas, docen-
tas, humanitarinių mokslų daktaras 
J. Pabrėža, kuris pristatė daug metų 
brandintą mokslinę monografiją „Že-
maičių kalba ir rašyba“. Knygą galima 
pavadinti žemaičių kalbos gramatika. 
Šis darbas yra pirmasis tokios apimties 
veikalas Lietuvoje, nagrinėjantis išskir-
tiniausią žemaičių tradicinės kultūros 
tapatumo dalyką- žemaičių kalbą. J. 
Pabrėža, „užkietėjęs“ žemaitis iš Skuo-

do, su dideliu užsidegimu įrodinėjo, 
kad žemaičiai turi ne tarmę, o kalbą, 
nes joje yra visi kalbos požymiai: že-
maitiška fonetika, sintaksė, leksika, 
formos, konstrukcijos. Taigi visa ši 
knyga yra įrodymas, kad galima sakyti, 
jog yra žemaičių kalba. Beje,žemaičiai 
nuo aukštaičių skiriasi labiau negu rytų 
slavų baltarusių ir ukrainiečių kalbos, 
pietų slavų kroatų ir serbų kalbos, dau-
giau negu ugro-finų suomių ir estų 
kalbos. Kalbininkas tikisi, kad „Že-

maičių kalba ir rašyba“ bus naudinga 
visiems, kas domisi žemaičių kultūra, 
tradicijomis. Ir pasauliui, ir sau būsime 
įdomesni, turtingesni kaip tik savitu 
skirtingumu.“Mums, žemaičiams, vi-
enas iš tokių savito skirtingumo ak-
menų (žemaitiškai „kūlių“) yra gyva ir 
savita žemaičių kalba. Ir mes, aukštai 
iškėlę galvas, galime sakyti, kad tas 
mūsų kertinis „kūlis“ yra stiprus,“-ak-
centavo svečias.

Mokytoja R. Poškutė

Vasario 16-oji gimnazijoje
Vasario 15 d. mūsų mokykloje vyko 
užsiėmimai, skirti Lietuvos Neprikla-
somybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. Ši diena buvo kitokia. 
Pamokos nevyko,mokiniai buvo su-
skirstyti į grupes, dalyvavo skirtin-
gose ir įdomiose veiklose.Vieni karpė 
širdeles, žaidė žaidimus, kiti rašė 
laiškus užsienyje įsikūrusioms lietu-
vių bendruomenėms, treti dalyvavo 
sportinėse varžybose, mokėsi ir dain-
avo dainas apie Lietuvą, dar kiti rengė 
Varnių knygą, domėjosi, kaip per 

pastarąjį šimtmetį keitėsi pati gim-
nazija.Daug kruopštumo reikalau-
janti užduotis buvo Lietuvos dėlionė, 
koliažo kūrimas, kuriame turėjo at-
sispindėti informacija apie lietuvių 
pasiekimus kultūroje,sporte,kari-
uomenėje, žymiausios asmenybės ir 
jų nuopelnai Lietuvai per 100 metų. 
Renginys baigėsi aktų salėje, kur mo-
kiniai parodė ir aptarė savo visos di-
enos darbus.

J.Balskutė, I g
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia 
Lietuvos istorijos data. 1918 metais 
įkurta nepriklausoma moderni
piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti 
demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu 
simboliškai atgaivinta senojoje
Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta 
Lietuvos valstybingumo tradicija.2018 
m. vasario 16 d. šventėme
Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas su-
jungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią 
senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d.

atkurtą nepriklausomą Lietuvą. O 
be Vasario 16-osios nebūtų ir Kovo 
11-osios.Šimtmetis- sėkmės istorija,
kurią kūrė visi Lietuvos žmonės ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai – mūsų 
seneliai, proseneliai, tėvai,
mes. Daugelis savo šeimose turime 
dar gyvų prisiminimų apie signatarus, 
diplomatus, ūkininkus,
partizanus, dvasininkus, sportininkus, 
mokytojus, Pasaulio teisuolius, Są-
jūdžio dalyvius,

mokslininkus ar savanorius. Tai mūsų 
herojai, mūsų Lietuva. Minėdami at-
kurtos Lietuvos šimtmetį,
norime, kad kiekvienas rastume savo 
ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės 
emociją ir tradiciją.
Švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų 
sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi. 
Todėl stenkimės pažinti
mūsų pasiekimus ir iššūkius ir toliau 
kurkime mūsų Lietuvą.

A.Šimkevičiūtė, I klasė

Laikas išeit, saule, man sunku, gera 
atmint, 

Kiek žmonių šaunių sutikau, gyven-
imą pamilau.

Tarsi paukščiai mes išskrisim tolyn, 
saulė degs visų atminty,

Žengiam į priekį drąsiai, nuoširdžiai
tariam ačiū.

Ir belikus šimtui tik dienų mes dar 
čia...

Šimtadienio akimirkos

Laikraštį maketavo Ignas Janulevičius 
VMVG maironiečių leidinys


