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MIELA GIMNAZIJA, 

 

Turiu prisipažinti, kad jaučiuosi pasiilgusi Tavęs. Kartais pagalvoju, o kaip gyveni Tu? Kaip 

atrodai? Ar labai pasikeitei? Turbūt ilgiuosi susitikimų, išgyvenimų... Paskutinį sykį apsilankiau 

prieš metus: erdvu, Tavo sienos blizga, pirmojo aukšto fojė spindi plačiaekranis televizorius... 

Tačiau ne, tai ne mūsų sienos, ne mūsų erdvės! Pasiilgstu senosios bibliotekos ir Renatos 

kambarėlio, kuriame būta tiek pokalbių, tiek juoko, tiek ašarų, tiek kūrybos... O dar tas slaptas 

praėjimas į aktų salės užkulisius ir parlamento kambarėlį... Tai buvo mūsų erdvės, turinčios kaži 

kokio jaukumo, kurį mes be galo vertinome. 

Miela Gimnazija, nežinau ką dabar veikia gimnazistai pertraukų metu, kaip leidžia laiką po 

pamokų, bet mums biblioteka buvo būtent ta vieta, kur rasdavome vieni kitus. Ten buvo daugiausia 

išgyvenimų, ten užsimezgė visos svarbiausios draugystės, kurios nenutrūksta iki šių dienų. Ir tai yra 

taip nuostabu! Juk pagal visus standartus, nusistovėjusias nerašytas taisykles ir gyvenimo 

algoritmus, užvėrus mokyklos duris tie draugystės saiteliai turėtų nutrūkti. Bet ne... Jau septyneri 

metai prabėgo, o su bibliotekos bičiuliais tebedraugaujame. Išsibarstėme po pasaulį, bet išlikom! Ar 

nenuostabu?.. 

Tos draugystės gal ir nebūtų užsimezgusios taip lengvai, jei ne mums suteikta laisvė ir 

galimybės kurti. Kai 2010 m. pradėjome „Kino klubo“ veiklą, manau, kad nei mes patys supratome, 

apie ką visa tai, nei mus supanti bendruomenė... Kino edukacijos dirbtuvės sekė viena po kitos, o su 

pasauliu bendravome kino kalba. Organizavome kino vakarus, naktis, susitikimus su kino 

profesionalais, o kai viso to pasidarė per mažai – pradėjome ieškoti naujų formų ir pasinėrėme į 

judesio pasaulį. Manau, kad čia ir įvyko didysis virsmas mums visiems ir Tau, gimnazija. 

Džiaugiuosi, kad visa tai ir save tokius, kokie tuomet buvome, užfiksavome. O, kad galėčiau čia 

įterpti bent trumpą iškarpą iš vieno ar kito filmuko... 

Žvelgdama atgal, galiu drąsiai sakyti (kad ir kaip liūdnai tai skambėtų), jog nesigailiu nė 

vienos pamokos, kurią praleidau dėl to, kad kitiems buvo „langas“ ir kartu norėjome ilgiau pabūti 

bibliotekoje. Sėdėjimas ant bibliotekos sofutės neretai buvo naudingesnis negu rymojimas 

pamokose, bandant suprasti dalykus, kurių prasmė neaiški ir iki šiol... O vietoj nepakeliamo streso 

brandos egzaminų sesijos metu mes organizavome „Šokio naktį“. Taip, galbūt galėjau skirti kelias 

papildomas minutes istorijai ar chemijai... Tačiau aš turėjau neįkainojamą galimybę sukurti vieną 

įsimintiniausių vakarų. Kada dar būčiau galėjusi praleisti tiek valandų aktų salėje, repetuodama ir 

čiuoždama po kėdėmis su draugais? Todėl aš esu labai dėkinga tiems mokytojams, kurie 

paskutinėse klasėse dažnai pro pirštus žiūrėjo į mūsų lankomumą – Jūs matėte, kiek daug mums 

duoda kūryba ir kiek mes galime duoti Jums, jei tik suteikiate šiek tiek laisvės... 

Bendruomenė ir pasitikėjimas – du žodžiai, kurie man asocijuojasi su Tavimi. Tai mane 

įkvėpė ir leido kurti bei veikti visų mūsų labui. Parlamentas, komitetai, mentorystė, įvairiausi 

renginiai, kinas, šokiai, spektakliai... Kiek nuveikta, kiek pokalbių ir derybų su mokytojais, 

administracija turėta, kiek laiko praleista palaikant visų bendruomenės narių dialogą... Man Tu, 

Gimnazija, visuomet buvai antri namai, mano šeima. Tu man leidai suprasti ir pajausti, jog pasaulį 

kuriame mes patys – savo buvimu, bendravimu ir palaikymu. 



 
 

Dar norėčiau Tau prisipažinti, kad taip ir neišmokau gramatikos, nežinau, kur turi būti 

kablelis, kur brūkšnelis... Bet įvairiausi išėjimai į sceną – renginių organizavimas, vedimas ar 

vaidmenys spektakliuose – mane išmokė nebijoti kalbėti auditorijai ir kalbėti taip, kad manęs 

klausytųsi. Ir nors išdrįsau Tau pasakyti, kad rymojimas pamokose ne visada buvo naudingas, bet 

tvirtai sakau, kad aš turėjau daugybę gerų ir šiltų mokytojų, kurie leido man mąstyti taip, kaip noriu, 

kaip jaučiu. Aišku, buvo ir tokių, kurių visi bijodavo, kurių rūstybė reiškė blogesnius pažymius ar 

nuolatinius priekaištus pamokų metu. Bet net ir šie mokytojai mus mėgo, ugdė ir davė daug žinių ne 

iš vadovėlio. Už tai aš labai dėkinga! Todėl ir dabar aš laisvai mąstau, laisvai renkuosi; ši laisvė yra 

tas varikliukas, kuris skatina ieškoti naujų pasiekimų, naujų iššūkių... 

Galbūt kitiems atrodysiu keista, bet man mokykliniai metai buvo labai gražūs. Tiesa, baigus 

mokyklą, galimybių atsirado daugybė, bet jų buvo apstu ir mokykloje. Joje prasidėjo visi tikrieji 

ieškojimai, visos sėkmės bei nesėkmės. Taip, dabar atsakomybės dar daugiau, dar daugiau streso, 

nerimo, daugiau nežinojimo... Vis dėlto mokyklinis laikotarpis, to meto jauduliai, dabar jau 

vaikiškai atrodantys, buvo nepaprasti ir tai buvo puiki repeticija prieš išeinant į didžiąją 

savarankiško gyvenimo sceną. Dėl to ir smagu. Dėl to minioje vis dar norisi ieškoti pažįstamų 

žvilgsnių... 


