
Ekskursija po Lenkiją

Balandžio 5-7 dienomis buvome 
išvykę į Lenkiją. Pirmą ekskursijos 
dieną aplankėme Koperniko mok-
slo centrą Varšuvoje, kur galėjome 
išbandyti įvairius technologinius 
prietaisus. Vakarop vaikščiojome po 
sostinės senamiestį, apie kurį plačiau 
papasakojo gidė. Kitą dieną vykome 
į Zakopanę, gražų kurortinį miestelį 
Tatrų kalnų slėnyje. Važiuodami 
autobusu, grožėjomės įspūdingais, 
gniaužiančiais kvapą vaizdais, kuri-

uos ne vienas iš mūsų matė pirmą 
kartą. Pačiuose kalnuose juos dengė 
debesys, todėl negalėjome pamatyti 
viso kalnų grožio. Pasisėmę energijos, 
toliau važiavome į Veličkos druskų 
kasyklą ( 135 m gylis),kur pamatėme 
nuostabius požeminius koridorius, Šv. 
Kingos koplyčią, kur kiekviena detalė 
padaryta iš druskos kristalų. Mums 
buvo papasakota, kaip tuose pože-
miuose kažkada labai sunkiai dirbo 
žmonės. Apie tai liudija darbininkų ir 

arklių figūros. Trečią dieną važiavome 
į Krokuvą, į vieną gražiausių Europos 
miestų, Lietuvos ir Lenkijos Karalių 
miestą. Aplankėme Vavelį, kur Kat-
edroje palaidotas Jogaila, jo žmona 
Jadvyga, Žygimantas Augustas, poetas 
A. Mickevičius ir daugelis kitų žymių 
žmonių. Visiems labai patiko nuos-
tabus Krokuvos senamiestis.
Ekskursija buvo turininga ir nepa-
kartojama. Į namus grįžome kupini 
naujų įspūdžių ir gerų emocijų.

A.Urbonaitė, II klasė
Vydūnas- lietuvių tautos išminčius, Vydūnas-regintysis, matantysis
Pietų žemaičiai varniškiai

ir kiti straipsniai kitame puslapyje
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Vydūnas- lietuvių tautos išminčius, Vydūnas-regintysis, matantysis
Kovo 22-oji- Vydūno gimtadienis. 
Tą savaitę mes, maironiečiai ir kraš-
totyrininkai, susirinkome mokyklos 
muziejuje ir kalbėjomės apie Vydūną, 
jo filosofinius apmąstymus. Bandėme 
diskutuoti apie šio filosofo vertybes, 
kuo jos svarbios mums šiandien. Visi 
susirinkusieji dalinomės svarbiausiais 
faktais apie Vydūną. Jo apmąstymų 
centras- žmogiškumas, o svarbiausia 
tema- žmogaus ir tautos ryšys. Taigi 
patys sau atsakėme į daug klausimų. 
Svarbu tai ,kad kurdami gėrį sau, mes 
kuriame ir gėrį tautai.

I.Janulevičiūtė, 7 klasė

Pietų žemaičiai varniškiai

Gegužės 4 d. Varniuose, Žemaičių vy-
skupystės muziejuje, vyko mokomo-
sios knygos „Pietų žemaičiai varniški-
ai“ pristatymas. Renginio pradžioje 
pasirodė gimnazijos skaitovai ( J.Bal-
skutė, M.Basys, E.Vasiliauskis), kurie 
žemaitiškai skaitė M.Valančiaus tek-
stą „Senkų kalns“. Viešnia iš Lietuvių 
kalbos instituto Asta Leskauskaitė pri-
statė projektą „ Lietuvių kalbos tarmės 

mokyklai“. Apie knygą „Pietų žemaiči-
ai varniškiai“ daug ir įdomiai kalbėjo 
pati autorė Gintarė Judžentytė, lietu-
vių kalbininkė, baltistė, dabar dirbanti 
Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos 
katedroje. „Mokomoji knyga „ Pietų 
žemaičiai varniškiai“ ir skirta var-
niškio kalbai parodyti, jo iškalbai pa-
liudyti, o ir pačiam žmogui pristatyti: 
kuo jis gyvena, ką valgo, kaip dirba 
ir ką myli. Tikiuosi, kad knyga mok-

iniams ir mokytojams leis pamatyti 
ir išgirsti šios patarmės išskirtinumą 
ir grožį“,- pratarmėje rašo G.Judžen-
tytė. Autorė pateikia medžiagos apie 
Varnių istoriją, varniškių vardo atsir-
adimą, patarmės fonetines, morfolog-
ines, kirčiavimo ypatybes, leksikos 
bruožus. Knygoje sudėta daug tekstų 
–pasakojimų apie darbus, karus, seno-
vinius valgius, linksmybes ir t.t. Kny-
gos pabaigoje minimi kalbininkai, lit-
eratai, poetai ir prozininkai varniškiai: 
A.Sprindis, V.Daujotytė, P.Žadeikis ir 
kt. 
Tikimės, kad ši mokomoji knyga bus 
įdomi ir naudinga visiems kalbanti-
ems varniškių patarme vyresnio amži-
aus žmonėms ir jaunimui, dabar jau 
gyvenančiam mieste, užsienyje, bet 
norinčiam išsaugoti ir perduoti savo 
vaikams gimtąją kalbą-tarmę.

Mokytoja R.Poškutė



Tradiciniai Motiejaus Valančiaus skaitymai

Nr.3/2018 m.  birželis

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos leidinys

Balandžio 12 d. gimnazijoje įvyko 
tradiciniai Motiejaus Valančiaus ska-
itymai „Linksminas šėrdis mona iš 
jūsa darboma...“. Į renginį atvyko 
ir Tverų gimnazijos moksleiviai. Su 
žiūrovais sveikinosi  M. Valančiaus 
„Palangos Juzės“ personažai Juozapas 
ir Domicelė. Pradžioje visi susir-
inkusieji turėjo progą paklausyti Rūtos 
Poškutės skaitomo pranešimo „Motie-

jus Valančius – kovotojas už Lietuvos 
laisvę“. Po jo visus linksmino gimnazi-
jos dainininkų būrelis „Iš močiutės 
skrynios“. Pasibaigus linksmybėms, 
mokiniai kibo į darbus. Visi buvo su-
skirstyti į šešias grupes: vieni dėliojo 
delionę, kiti kūrė audio knygą, žaidė 
senovinius žaidimus, pristatinėjo XIX 
a. šventinius ir kasdieninius valgius, 
darė koliažą apie senovės lietuvių 

vestuvių papročius, rengė viktoriną. 
Grupėms pristačius savo veiklą, vyko 
piešinių konkurso apdovanojimai. Po 
darbingos valandėlės visi maloniai 
buvo pakviesti į mokyklos valgyklą 
pasivaišinti.

J.Balskutė,I klasė

Iš pranešimo „M.Valančius – kovotojas už Lietuvos laisvę“
„Jis lig šiol tebešviečia savo pavyzdžiu 
mūsų tautai.Be Valančiaus, vargu ar 
mūsų tauta būtų padariusi  tą nuos-
tabų šuolį – per 50 metų iš sunkios 
vergijos į nepriklausomą valstybę. 
Lietuvos laisvės kovotojų pačioje eilės 
pradžioje stovi didinga Valančiaus as-
menybė.“( K.Binkis)
Jeigu kuris nors iš amžininkų būtų 
pavadinęs Motiejų Valančių politiku, 
šis tikriausiai nustebtų. Politikas nuo 
kitų profesijų žmonių skiriasi tuo, 
kad privalo numatyti ateities įvykius 
ir atitinkamai juos veikti, jausti atsa-
komybę už savo veiksmus.O svarbi-
ausia – turėti tikslą. Valančiaus tiks-

las aiškus : dirbti savo krašto gerovei. 
Apie Valančiaus veiklos motyvus gali-
ma spręsti iš jo darbų. Būtent dėl to jį 
ir laikome politiku, kuris paliko gilius 
pėdsakus mūsų politiniame gyven-
ime, suformulavo principus ateities 
Lietuvos veikėjams.
Atgimstančiai Lietuvai buvo reika-
lingas  moralinis autoritetas, poli-
tinis vedlys. XIX a. Lietuva neturėjo 
vadovo, galinčio jungti įvairių lu-
omų žmones. Juo galėjo tapti asmuo, 
turintis visuotinį tautos pripažinimą. 
Tokias prielaidas sudarė vyskupo pa-
reigybė.M.Valančiaus būta įžvalgaus 
politiko, sugebančio laiku pastebėti 

bręstančius įvykius ir gauti palankiau-
sius rezultatus su mažiausiais nuosto-
liais. Neprarasdamas orumo Valanči-
us nuolat gudravo su Rusijos valdžia. 
Ši privalėjo skaitytis su jo nuomone. 
Kai atėjo laikas slaptajai veiklai, vys-
kupas nesvyruodamas į ją įsitraukė, 
įsteigė slaptą knygnešių organizaciją. 
Žemaičių vyskupo „juodas darbas“ 
padėjo pamatus „Aušrai“, o galiausiai 
ir 1918m. signatarų paskelbtam Lietu-
vos nepriklausomybės aktui.

R.Poškutė, III klasė

Vilhelmas Storostas – Vydūnas. Gyvenimas ir kūryba
Vilhelmas Storostas – filosofas, 
rašytojas, dramaturgas, publicis-
tas ir kultūros veikėjas (slapyvard-
is Vydūnas) – gimė Jonaičiuose, 
Šilutės rajone 1868 metais. Augo 
gausioje šeimoje, mokėsi Pilkalny-
je. Vydūno tėvas Anskis Storostas 
buvo pradžios mokyklos mokyto-
jas, tad Vilhelmas irgi skatintas ge-
rai ir atsakingai mokytis. Būdamas 
penkerių jau skaitė Šventąjį Raštą. 
Baigęs Ragainės mokytojų semi-
nariją studijavo Greifsvaldo, Halės, 
Leipcigo, Berlyno universitetu-
ose, mokėsi filosofijos, religijos, 
kultūros, meno, literatūros istori-

jos, sociologijos, gamtos mok-
slų, sanskrito, anglų ir prancūzų 
kalbų, o 1888 – 1892 m. Kintuose 
jau pats mokė lietuvių ir vokiečių 
kalbų, geografijos, istorijos ir kūno 
kultūros. Vydūnas siekė gyvenimo 
ir idealo, minties ir jausmo vien-
ovės, siekė gyventi kaip šventasis. 
Jam pasaulis buvo paslaptis, o jo 
pozicija jame – tapti geresniu. Vy-
dūnas parašė 12 filosofinių veikalų, 
daugiau negu 30 filosofinio turin-
io dramų ir istoriografinių darbų. 
Pagrindiniai filosofijos veikalai yra 
„Visatos sąranga“ (1907 m.), „Mir-
tis ir kas toliau“ (1907m.), ,,Slapt-

inga žmogaus didybė“ (1907 m.), 
,,Mūsų uždavinys“ (apie tautos 
misiją pasaulyje), „Visatos sąran-
ga“, ,,Likimo kilmė“(1908 m.), 
,,Žmonijos kelias“, „Apsišvietimas“ 
(1909 m.), sveikatos supratimo vei-
kalas ,,Gimdymo slėpiniai“(1909 
m.), ,,Tautos gyvata“ (1920 m.) ir 
,,Sąmonė“ (1936 m.). Rašė apie 
kultūrą ir etiką. Į lietuvių kalbą yra 
vertęs J. V. Gėtę, I. Kantą, F. Nyčę, 
R. Tagorę, filosofinę indų poemą 
1947 metais „Bhagavad Gīta“. 
Vydūno kūriniai susiję su jo 

Kitame puslapyje



filosofija ir gyvenimu kalba apie 3 
žmogaus tobulėjimo pakopas:
•    žmogus sau (laisvas);
•    žmogus tautoje (realizuoja save 
tautoje);
•    žmogus visatoje (per tautą 
žmogus ima matyti pasaulį)
Pasak Vydūno, žmonės nėra silpni, 
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N.Gotautaitė, III klasė

nes turi kūrybos galią. Filosofija 
yra gyvenimo būdo, teosofijos 
(Dievo) išmintis. Vydūno filosofi-
ja optimistinė. Jis dar vadinamas 
tautos mokytoju, nes savo gyve-
namuoju laiku tautiškumui suteikė 
filosofinius pagrindus.

L.Sipavičiūtė- Fedotova
Šiltą gegužės 14 d. išvykome į eks-
pediciją, kurioje ieškojome garsios 
operos solistės, bajoraitės Liudvikos 
Sipavičiūtės - Fedotovos dvarvietės.  
Varnelių kaime mums talkino Čėsnų 
šeimyna. Čėsnai mums parodė kelią, 
kuriuo turėjome vykti, norėdami pa-
siekti tą vietą, kur gimė L. Sipavičiūtė. 
Atvykus į Jaušyčių dvarvietę, mus ne 
juokais išgąsdino dilgėlynai. Pasiv-
aikščiojus po mišką,ėmė aiškėti bu-

vusio dvaro vaizdas. Radome daug 
ženklų, iš kurių galėjome spręsti, kad 
būtent čia ir yra ieškoma dvarvietė. 
Toliau radome tvenkinį, kuris, Čėsnų 
teigimu, vadinamas Gubistro, nes čia 
gyvenęs Gubistras.
 Ekspedicijos pabaigoje nutarėme, 
kad teks čia sugrįžti dar kartą, nes 
neužteks vienos dienos tyrinėjimų 
norint išsiaiškinti tikrąją buvusio dva-
ro vietą. Vaikščiodami jautėme mažos 

2 metukų mergaitės Liudos, buvusios 
solistės, dvasią.
 Penktadienį prisiminimais apie savo 
senelę Liudviką Žemaičių vyskupystės 
muziejuje dalinosi aktorius S. Sipaitis 
ir M.A.Povilionienė, provaikaitis - LR 
Seimo narys Ž. Povilionis. Renginyje 
išgirdome ne tik aktoriaus R.Vilkaičio 
skaitomus laiškus, prisiminimus apie 
L.Sipavičiūtės gyvenimą, karjerą, bet 
išgirdome ir gyvą solistės balsą, garsi-
nusį Lietuvą pasaulio scenose.

I.Janulevičiūtė, 7 klasė

Laikraštį maketavo Ignas Janulevičius 
VMVG maironiečių leidinys


