
TEBŪNIE TIESA, GĖRIS IR GROŽIS! 

Mokyklos direktorė Loreta Tamulaitienė su 1 A klasės 
mokine Igne Jaškūnaite kalbasi apie žmogaus atsakingumą, 

principingumą, tikslo siekimą. 

Kokia geriausia dovana mokyklai, švenčiančiai prof. Stasio 

Šalkauskio 135-ąsias gimimo metines? „Laikraštis”,- taip nusprendė 

dauguma aktyvių gimnazijos mokinių. Ir pavyko... Taigi prieš 

skaitydami laikraštį stabtelėkit ir pamąstykit, kokios mintys kyla, 

išgirdus prof. S. Šalkauskio žodžius: „Žmogaus gyvenimas nėra 

tobulas, jei jame trūksta tiesos, gėrio ir grožio..."  

Redaktorė Inga 

1 A klasės mokinė Ignė Jaškūnaitė kalbina 
gimnazijos direktorę Loretą Tamulaitienę 
profesoriaus filosofo, vienos iš žymiausių 
Lietuvos tarpukario asmenybių, Stasio 
Šalkauskio 135-ųjų gimimo metinių išvakarėse. 
 
Ignė. Kokios emocijos Jus apima dirbant ir 
vadovaujant vienai iš Lietuvos gimnazijų, 
pavadintų iškilios Lietuvos asmenybės 
profesoriaus filosofo Stasio Šalkauskio vardu? 
Direktorė 
Iš tikrųjų labai didžiuojuosi dirbdama šioje 
mokykloje, jai vadovaudama, bet taip pat jaučiu ir 
didžiulę atsakomybę. Būtent vienintelė gimnazija 
tokiu vardu yra Lietuvoje. Pavadinta vardu 
žmogaus, kuris atnešė turbūt ne tik indėlį į 
švietimo kultūrą, bet ir sukūrė jaunimo programą. 
Jo idėja buvo įkurti ateitininkų organizaciją, 
prisidėjo kuriant šaulių organizaciją. Norėčiau, jog 
visa bendruomenė ir mokiniai sektų Stasio 
Šalkauskio pėdomis, taip galėtume labai daug 
nuveikti ir daug pasiekti. 
Ignė. Kuo profesoriaus filosofo Stasio 
Šalkauskio asmenybė skiriasi nuo kitų Lietuvos 
tarpukario asmenybių, tarkime, Antano 
Smetonos, Jono Basanavičiaus ar Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno? 
Direktorė 
Taip analitiškai įvertinti, kuo skiriasi šios 
asmenybės, man būtų sunku, bet galiu pasakyti, jog 
S. Šalkauskis buvo labai ištikimas savo idealams, 
religingas, siejo vertybių sistemą su 
aukščiausiąja  sąmone, su Dievu. Jis kaip žmogus 
labai laikėsi tų principų, buvo susikūręs griežtą 
dienotvarkę.  
Ignė. Yra žinoma, kad Jūs labai domitės 
profesoriaus Stasio Šalkauskio asmenybe, jo 
veikla. O kokie įspūdžiai Jums išliko 
perskaičius profesoriaus daktaro Juliaus 
Šalkausko, tai yra Stasio Šalkauskio sūnaus, 
knygą „Prasmės beieškant” ir Ritonės 
Šalkauskienės bei kitų autorių sudarytą rinkinį 
„Mūsų Šalkauskis”? 
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Ignė. Kokį Jūs įsivaizduojate idealų gimnazistą? 
Direktorė 
Niekad nepagalvojau, koks yra idealus gimnazistas, 
bet turbūt man idealus žmogus tas, kuris yra savimi, 
kuris eina savo keliu, kuris siekia savo tikslų, turi 
unikalų charakterį, kuris yra drąsus, ryžtasi veikti, 
yra aktyvus, kuris ne tik laikosi susitarimų, bet ir 
juos kuria. Savitas, įdomus - toks, koks yra iš 
tikrųjų. Bet kiekvienas yra idealus ir stiprus savo 
srityje. Nėra įmanoma, jog vienas žmogus sugebėtų 
viską. Visi mes turime gerų savybių. Jeigu mes 
gebėtume susivienyti siekdami bendrų tikslų, juos 
tikrai pasiektume!Na, o linkiu būti tikresniems dėl 
savo apsisprendimų, savo svajonių ir imti gyvenimą 
į savo rankas siekiant tos svajonės! Nes Stasys 
Šalkauskis taip ir gyveno: jis turėjo savo tikslą ir to 
tikslo siekė. 
Labai dėkoju už pokalbį. 

 

IR PABAIGOJE... 

Žaibo skiltis 

Pasakykite pirmą į galvą šovusią mintį. 

Jei mūsų gimnazistas būtų: 

gyvūnas? Pagalvojau apie tigrą! Dėl to, kad yra 

lankstus, iš visų situacijų išsisuks, pakankamai 

gudrus, bet ne karalius. 

augalas? Kažkodėl pagalvojau apie magnoliją, 

nes pražysta labai gražiais žiedais tada, kada nori, ir 

tvirtai žaliuoja. 

profesija? Teisininkas, nes teisė apima labai 

daug įvairių sričių. Mūsų vaikai yra universalūs: 

šiek tiek mokslo, šiek tiek sporto, šiek tiek meno.  

patiekalas? Galbūt salotos, nes yra didžiulė 

įvairovė, visokių turime! 

būdvardis? Doras, net apibūdinti nereikia. Mes 

beveik neturime problemų dėl sukčiavimų, 

melavimų. Vaikai yra dori, draugiški, veiklūs. 

Direktorė 
Iš tikrųjų šios knygos man ir atskleidė paties S. 
Šalkauskio asmenybę, buvo tarsi rodyklė, kaip eiti 
į  Stasio Šalkauskio raštus. S. Šalkauskio raštus 
skaityti yra tikrai sudėtinga net ir man, pati skaitau 
jo pedagogikos raštus. Juliaus Šalkausko 
prisiminimai nėra ryškūs, bet tikrai pabrėžė, jog 
Stasys buvo labai griežtas, atsakingas, principingas, 
besilaikantis savo žodžio tėvas. Yra parašyta S. 
Šalkauskio žmonos knyga apie tai, kaip ji ir Stasys 
susipažino, koks jis užsislėpęs romantikas buvo! 
Ignė. Ko gali pasimokyti jaunas žmogus geriau 
susipažinęs su profesoriaus Stasio Šalkauskio 
asmenybe, jo gyvenimu ir veikla? 
Direktorė 
Dažniausiai patariu jauniems žmonėms turėti 
atkaklumo, atkaklumo siekti, ko nori, atkaklumo 
pabaigti pradėtą darbą ir nemesti jo susidūrus su 
kažkokiu sunkumu. Stasys Šalkauskis prieš šimtą 
metų pasakė, kas yra ugdymo esmė. Tai keturi 
dalykai: ugdyti žmogaus kūną, jo protą, sielą ir 
kūrybiškumą. Keturi dalykai, atspindintys žmogaus 
asmenybę. Taip pat profesorius yra pasakęs 
mokytojams priesaiką: jei nemyli vaikų - neik į 
klasę. 
Ignė. O kaip Jums atrodo, ko dar stinga mūsų 
gimnazistui, su kokiais sunkumais ir 
problemomis jis susiduria? 
Direktorė 
Vertinu visus bendruosius gimnazistų gebėjimus, 
vertinu tai, jog mūsų gimnazistai yra be galo 
nuoširdūs, geri ir dori žmonės. Norėčiau palinkėti 
siekti didesnių akademinių pasiekimų! Šiaip tikrai 
labai didžiuojuosi, kokie geraširdžiai mūsų 
mokiniai yra.  
Ignė. Kaip ir visur, taip ir mūsų gimnazijoje yra 
mokinių, kurie dar nežino, ką nori daryti, veikti 
gyvenime. Ką jiems patartumėte žvelgdama į 
prasmingai nueitą profesoriaus Stasio 
Šalkauskio gyvenimo kelią? 
Direktorė 
Turbūt vėl grįžčiau prie tų keturių asmenybės 
sričių. Reikia klausyti savo širdies balso, ne kitų 
nuomonės ar patarimų, rasti sritį, kurioje tavo širdis 
džiaugiasi, kurioje pradeda dainuoti. Tuomet 
„įjungti” protą, kokius žingsnius turi padėti, jog to 
pasiektum. Taip pat labai svarbu rūpintis savo 
sveikata. Na, ir  kūrybiškumas, be kurio 
šiandieniniame pasaulyje gyventi negalime niekaip. 



Prof.  Stasio Šalkauskio gyvenimo faktai  



Iš mokinių kūrybos  

TIESA, GĖRIS, GROŽIS 

Be jų mūs siela nedainuotų, 

Pasaulis taip neintriguotų, 

Nedžiūgautų širdis mana 

Narve, lyg paukštis pagauta, 

Nejustum žodžiuose tiesos, 

Lyg ryto saulės apšviestos. 

 

Visi mes kartais susimąstom, 

Kas mums pasauly yr svarbiausia: 

Ar tai dangus žvaigždėtas nakty, 

O gal žmogus nebijąs verkti? 

Tai gali būti ir ranka, sunkią minutę ištiesta. 

Tai grožis, gėris ir tiesa. 

Gabrielė Filipavičiūtė, 2a 

Gabija Čepulytė 1d 

TIESA 

Melagis įrodys, kad žemė – dangus, 
O jie patikės juo ir net nepajus, 

Kaip melo nagai jiems protelį suraus, 
Kaip kirmėlės baisios sugriauš. 

Tiesa - kaip didelis kirvis. 
Nukapoja jis melui ragus. 
Ir tada mes galime girtis, 

Kad vėl mūs protelis žvitrus. 

GĖRIS 

Stasiukas valgo raguolį, 
Skanų, su šokoladu. 

Prašytas paduoti kąsnelį, 
Jis dalinasi net su kaupu. 

Kaip gera pasauly, 
Kai turim tokių kaip Stasiukas. 

Negaila jam nieko, 
Jis džiaugias kitų šypsena. 

GROŽIS 

Lakštingalos neatpažinsi. 
Kaip varna, ji tamsiai juoda. 

Pamatęs net nepagalvosi, 
Kad čia ta daininga dama. 

Tik melodija ją išduoda. 
Neleidžia net suabejot, 

Nes kai tik ji uždainuoja, 
Iš grožio pradėsi svajot. 

 

Medeinė Butkevičiūtė, 2a 



TIESA, GĖRIS, GROŽIS 

Savo pasauly dabar mes gyvenę 

Tikimės gero daugiau nei žiupsnelį. 

Daug mes svajojam apie tikrumą, 

Skleidžiamą grožį ir nuostabumą. 

 

Bet koks gi gėris, kokia gi tiesa 

Tvyros visur ir visada, 

Jei patys pirmiausia nebūsim teisingi, 

Ir nesielgsim visgi protingai? 

 

Turime būti visi mes vieningi. 

Vienas kitam visų pirma teisingi. 

Tiesą sakyti ir nemeluoti, 

Tada tik mes šį gėrį patys suvoksim. 

 

Tad priimkim pasaulį tokį, koks jau sukurtas, 

Nes geriau žinoti mums tiesą šaltesnę, 

Nei nulipdytą gražiausiai apgaulę, 

Tuomet ir pažinsim tikrąjį tą pasaulio gerumą. 

    Rusnė Makarovaitė, 2d 

Stasys Šalkauskis 

 

Tegul mini visi Šalkauskį 
teisųjį 

Ir  pr isimena kaip nuostabų 
pedagogą, 

Eina jo mintys per  pasaulį, 

Spindi jos šviesą bei tiesą. 

Ačiū jam už palikimą garsųjį. 

 

Gėr iu dvelkia, kai skamba jo 
vardas, 

Ėjimas pirmyn... pozityvas 
veržias per kraštus. 

Regis,  yra ver tinamas ir  
gerbiamas, 

Ir  tegul toks lieka visus metus 
-  

Stiprus, tikras ir  ramus... 

Lėja Ančiulytė 1a 

Grožiu ir  tiesa skatina 
vadovautis mus, 

Rodyti pavyzdį 
ateinančioms kartoms. 

O ką dar  tur ime be gėr io, 
nuoširdumo, laimės? 

Žūtbūt tur ime suremti 
pečius 

Ir  pr iminti visam pasauliui 
– 

Stasiui  Šalkauskiui  - 135... 

 

Denas Jonikaitis, 2b kl., 

Šiaulių Stasio Šalkauskio 
gimnazija 



Orinta Judikevičiūtė, 3c 

Apie Grožį ir Tiesą 

 

  Dažnai susimąstau apie vienas iš  svarbiausių vertybių kiekvieno žmogaus gyvenime - Tiesą ir 

Grožį. Kaip Grožį supranta kiti? Ką kiti žmonės galvoja apie Tiesą? Nuomonių  yra išties daug ir visos jos 

yra teisingos, nes šiuos dalykus visi suprantame labai skirtingai. 

     Kas gi yra Grožis? Vieni Grožį supranta tik kaip gražią išvaizdą. Kitiems Grožis asocijuojasi su 

vidiniu  asmenybės žavesiu, jos  mintimis, poelgiais, kalba  ir visa kita, ko išorėje neįmanoma įžvelgti. 

Vidinis Grožis - tas Grožis, kurį reikia surasti, man reiškia daug daugiau nei išorinis Grožis. Be jo  tarsi 

neegzistuoja ir išorinis Grožis - jis tarsi nublanksta, praranda savo vertę. Be abejonės, Grožio sąvoka yra 

susijusi su menu.  XX a. lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis teigė, jog ne kiekviena kūryba yra menas ir ne 

viską galima laikyti menu. Jo teigimu, kūrybos vertę nustato meno santykis su Grožiu, jo gilumine 

prigimtimi. Asmeniškai  aš visiškai sutinku su profesoriaus Stasio Šalkauskio  mintimis.  

    Kas gi yra Tiesa? Tiesa man iš tiesų reiškia daug. Vertinu tuos, kurie nemeluoja ir sako Tiesą, net jeigu 

ta Tiesa ir skaudina mane. Mano nuomone, Tiesos reikia ieškoti visur bet kokia kaina. Taip pat svarbu yra 

ir skleisti Tiesą. Tokios pat nuomonės laikėsi ir mano jau minėtas filosofas S. Šalkauskis. Jis apibūdinamas 

kaip objektyvus Tiesos ieškotojas ir drąsus jos skelbėjas. Aš manau, kad tai labai gerbtina, o  jo gyvenimo 

principais galėtų kliautis ir dabartinė karta. Tiesa - vienas svarbiausių gyvenimo elementų, vertybė, be 

kurios neįsivaizduojamas žmogaus gyvenimas. 

    Vertėtų suprasti, jog Grožio ir Tiesos sąvokas visi suprantame ir jas interpretuojame skirtingai.Tačiau 

jomis vadovautis savo gyvenime privalome, jos yra būtinos žmogui kaip oras, kaip vanduo, nes jos 

amžinos! 

       Beata Trinkaitė, 1c  



Dear Stasys Šalkauskis, 

This year is special not only for our school and its community but for You also. 2021 is Your, 

135 birth anniversary.  As a sign of appreciation and to show everyone that You are still re-

membered in our minds and hearts, I am writing this letter to You and anyone who will be 

reading this.  

As a student of this gymnasium, I can surely say that I am proud of my school and everything 

it has achieved so far. Our school community is like one big family. Everyone, I mean teach-

ers, the administration and even students, they try to understand, motivate and encourage us 

and each other. They request us to challenge ourselves, so we can grow as personalities and if 

we come across any obstacles, they are always there, ready to help us move forward. 

As in the future, I have no doubt that our school will reach great achievements and the com-

munity will grow even more. So far it has accomplished high success in sports and academic 

fields, international projects and as time goes by, it will only get more outstanding and we’ll 

constantly have something to be proud of. 

Despite Your bad health condition, you did such great things to our country. I believe, that 

Your work is admired by the younger generation and they find it so inspiring. It makes them 

desire to be a bigger part of our country and be more patriotic. As a result, they get more in-

volved in the development and growth of Lithuania. They are more eager to get more 

knowledge about the history of Lithuania. 

The reason why our community is so put together is because we are all tied by a wish to be 

better for each other and by Stasys Šalkauskis ideas. Although, it is the last year for me at this 

gymnasium but thanks to it, I had a lot of great experience, I met wonderful people and grew 

a lot as a personality. Without any doubts I believe, that Stasys Šalkauskis gymnasium will 

become even better than it is now, with the amazing people that surround it.   

 

Sincerely, 

 Kornelija Dauparaitė (4d) 

Kristupas Jakštas, 1 b  



Mielas Stasy Šalkauski,  

      Šie metai yra ne vien svarbūs mūsų mokyklai ir jos bendruomenei, bet ir Jums. 2021 yra Jūsų 135 m. 

gimimo metinės. Kaip pagarbos ženklą parodyti visiems, kad Jūs esate prisimenamas mūsų atmintyje ir 

širdyje, aš rašau šį laišką Jums ir visiems, kurie jį skaitys. 

     Kaip šios gimnazijos mokinė, aš galiu sakyti, kad didžiuojuosi šia mokykla ir viskuo, ką ji pasiekė. 

Mūsų mokyklos bendruomenė yra tarsi viena didelė šeima. Visi, turiu omeny, mokytojai, administracijos 

atstovai, net ir mokiniai supranta, motyvuoja, ragina mus prisiimti iššūkius, kad galėtume augti kaip 

asmenybės ir, jei iškyla kokių  nesklandumų, mokytojai visada šalia, padeda judėti į priekį. 

       Taip pat ateityje neturėtų būti jokių abejonių, kad mūsų mokykla turės daug puikių pasiekimų ir 

bendruomenė bus dar didesnė. Kol kas buvo pasiekta daug aukštumų sporte ir akademinėse srityse, 

tarptautiniuose projektuose ir, kol laikas eis, tai bus dar išskirtiniau ir mes nuolat turėsime kuo didžiuotis. 

      Nepaisant blogos sveikatos, Jūs padarėte tiek nuostabių dalykų mūsų šaliai. Aš tikiu, kad Jūsų darbu 

didžiuojasi jaunoji karta  ir jai tai - įkvėpimas. Tai kelia norą būti didesne bei patriotiška mūsų šalies 

dalimi. Kaip rezultatas, ji labiau prisijungia prie Lietuvos plėtros ir ūgties, ji trokšta pažinti daugiau 

Lietuvos istoriją. 

 Priežastis, kodėl mūsų bendruomenė yra tokia suburta ir vieninga, yra  tai, nes visi linki vienas kitam 

gero, vadovaujasi Stasio Šalkauskio idėjomis. Nors ir paskutiniai mano metai šioje gimnazijoje, bet turėjau 

daug patirties, susipažinau su daug nuostabių žmonių ir labai padėjo bręsti man kaip asmenybei. Be jokių 

abejonių, tikiu, kad Stasio Šalkauskio gimnazija bus dar geresnė nei dabar, ypač dėl tų žmonių, kurie yra 

šalia.  

 

Nuoširdžiai 

Kornelija Dauparaitė (4d kl.) 

Aiva Brilytė, 1 b  



Dear Stasys Šalkauskis, 
 I’m a pupil in a gymnasium in Šiauliai. In this 
letter I want to tell you everything about it, its stu-
dents and environment. You are probably wonder-
ing, why a famous philosopher would be interested 
in an ordinary school? But, believe me, you will be 

interested as it is named after you. 
 Stasys Salkauskis gymnasium is surrounded 
by beautiful environment, as it is near the city cen-
ter and a lake. It has the greatest teachers and some 

of them, actually, have been nominated and won 
“The best teacher of the year” award. Although 

some of the pupils are rather lazy and unwilling to 
study at times, overall it is a great school. It has 

many social and psychical activity related events, 
projects where everyone can educate their creativi-
ty, body and various skills, not necessarily related 

to science. On the other hand, I hope that in 10 
years’ time this gymnasium will be even stronger in 
comparison to other schools. I imagine that it will 
have some new teachers, more after-school groups 
where you can prepare for olympiads or just study 

additionally. I also reckon the gymnasium will have 
even more students! 

 The youth wants to thank You for Your deeds 
and shared ideas! Educated mind, body, soul and 

creativity are the main elements to a successful and 
meaningful life. We are grateful that You spread 

Your thoughts all around Lithuania by working as a 
professor at Vytautas Magnus University. You truly 

inspired people of all ages to take an interest in 
training every domain of theirs and, with it, to build 
Lithuania, its environment, culture and education. 

Best regards, Lauryna (2c) 

Mielas Stasy Šalkauski,  
 aš esu mokinė iš vienos Šiaulių gimnazijos. 
Šiame laiške norėčiau papasakoti viską apie šią 

mokyklą, jos mokinius, aplinką. Jūs turbūt 
susimąstėte, kodėl žymus filosofas susidomėtų 

niekuo neišsiskiriančia mokykla? Bet, patikėkite, 
Jums bus įdomu išgirsti apie šią gimnaziją, nes ji 

yra pavadinta Jūsų vardu. 
 Stasio Šalkauskio gimnazija yra netoli miesto 

centro bei ežero, todėl jos aplinka nuostabi. Ši 
mokykla turi geriausių mokytojų, iš kurių keletas 

buvo nominuoti ir laimėjo ,,Geriausio metų 
mokytojo“ apdovanojimą. Nepaisant kai kurių 

mokinių tingumo ir nenorėjimo mokytis, ši 
gimnazija yra išties puiki. Joje rengiama daug 

socialinių ir su fiziniu aktyvumu susijusių renginių, 
kur visi gali ugdyti savo kūrybiškumą, stiprinti 

kūną ir tobulinti įvairius įgūdžius, nebūtinai 
susijusius su mokslu. Kita vertus, tikiuosi, jog po 
10 metų ši gimnazija bus dar stipresnė lyginant su 

kitomis mokyklomis. Manau, jog ji turės naujų 
mokytojų, daugiau užklasinių veiklų, būrelių, kur 

mokiniai galės ruoštis olimpiadoms ar tiesiog 
mokytis papildomai. Taip pat, mano manymu, 

gimnazijoje mokysis dar daugiau vaikų! 
 Jaunimas nori Jums padėkoti už nuveiktus 

darbus ir pasidalintas mintis. Išlavinta mąstysena, 
kūnas, dvasia ir kūrybiškumas yra patys svarbiausi 
sėkmingo bei prasmingo gyvenimo ingredientai. 

Mes esame dėkingi, jog, dirbdamas Vytauto 
Didžiojo universitete, Jūs skleidėte savo mintis 

visai Lietuvai. Įkvėpęs visų amžių žmones domėtis 
ir ugdyti save, taip pat jūs ir sudominote juos kurti 
Lietuvą, gerinti jos aplinką, kultūrą bei švietimą.  

Su geriausiais linkėjimais Lauryna, 2c 

Gabrielė Vasinauskaitė, 1 b 



 

                      Уважаемый  Стасис 

Шалкаускис, 

     школа, которую я посещаю, названа 

Вашим именем. В ней живы идеи, 

которые  

Вам были очень важны – добро, любовь 

и красота.  К стати, они  важны и всем 

нам. 

      Ведь с ними мы живём   ежедневно. 

      Эти идеи  поощряют  нас достигать 

целей, познать разные вещи, помогают 

совершенствоваться и , в конце концов, 

найти себя, познать людей, находящихся 

рядом с нами, а так же среду, в которой 

мы живём. В гимназии  имени Стасиса 

Шалкаускиса много  внеурочной 

деятельности, проектов, кружков.  Работает 

много прекрасных учителей, которые   

открывают для нас много возможностей. 

     Именно в них я нашла добро, которое они 

передают  через  мысли , дискуссии,  

свою деятельность. Любовь, которая живёт в 

гимназии, я нашла  тогда, когда увидела себя в 

делах, которые я делаю с  наслаждением. 

Одним наслаждение играть в волейбол или 

рисовать, а я себя нашла в футболе.  

     Когда делаешь то, что любишь то в этих 

делах видишь и красоту.  

     Добро, любовь и красоту  должен найти 

каждый из нас. 

     Стасис  Шалкаускис , спасибо Вам за ваши 

идеи, в которых скрывается так много 

самопознания.                        

                                                       Камиле 

Ляугминайте, 

                                                        Ученица 2д 
класса 

 Gerb. Stasy Šalkauski,  

mokykla, į kurią einu, pavadinta Jūsų 

vardu. Joje gyvos idėjos, kurios Jums buvo svarbios 

- gėris, meilė ir grožis. Tarp kita ko, jos svarbios ir 

mums visiems. Juk su jomis „gyvename“ kasdien.  

Šios idėjos skatina siekti tikslų, 

pažinti įvairius dalykus, padeda tobulėti ir 

svarbiausia – atrasti save, pažinti žmones, esančius 

šalia, bei aplinką, kurioje gyvename. S. Šalkauskio 

gimnazijoje yra daug įvairios popamokinės veiklos, 

projektų, būrelių. Dirba daug puikių  mokytojų, 

kurie suteikia mums daug galimybių. Būtent 

mokytojai savo mintimis, diskusijomis, veiklomis 

skleidžia gėrį. Gimnazijoje atradau meilę dalykams, 

kuriuos darau su malonumu. Vieniems  malonumas 

žaisti tinklinį ar piešti, o aš save atradau žaisdama 

futbolą. Kai darai tai, ką myli, - tuose dalykuose 

matai ir grožį. Grožį, kuomet supranti, dėl ko iš 

tiesų yra verta gyventi.  Gėrį, meilę ir grožį turėtų 

atrasti kiekvienas iš mūsų. 

S. Šalkauski, ačiū už Jūsų  idėjas, 

kuriose slypi tiek daug nepaprasto savęs atradimo. 

                                        

 Kamilė Liaugminaitė, 

      2d klasės mokinė 

Izabelė Domeikytė, 1 b 



Sehr geehrter Šalkauskis, 

 

Ich schreibe Ihnen weil ich möchte über 

Ihre Ideen sprechen.  

Ich erinnere mich an Ihre Bestrebungen und 

Lehren, die bis heute relevant sind. Ich denke, Ihre 

Wahrnehmung der Welt ähnelt der Art, wie ich 

einige Dinge sehe. Ich interessiere mich auch für 

östliche Kulturen und östliche und westliche 

Beziehungen und Kompatibilität. Ihre Ideen 

inspirieren die litauische Jugend dazu, universell zu 

sein und fördert das Interesse an einer Vielzahl von 

Bereichen wie Kultur, Natur und Politik.  

Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Ideen 

und Ihr vorbildliches Leben. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ugnė Pranskūnaitė 

Gerbiamas S. Šalkauski, 

 

Jums rašau, nes noriu pakalbėti apie jūsų 

idėjas ir kaip jos įkvepia šiuolaikinį Lietuvos 

jaunimą. 

Aš galvoju ir prisimenu jūsų siekius ir 

mokymus. Manau, kad jūsų pasaulio suvokimas 

yra panašus ir į tai, kaip aš matau kai kuriuos 

dalykus. Mane, taip pat kaip ir jus, domina Rytų 

kultūros, Rytų ir Vakarų santykiai ir 

suderinamumas. Jūsų idėjos įkvepia Lietuvos 

jaunimą būti universalų, kosmopolitišką ir skatina 

domėtis įvairiomis sritimis, tokiomis kaip kultūra, 

gamta, politika ir kita.  

Nuoširdžiai jums dėkoju už jūsų idėjas, 

pamokymus ir pavyzdingą gyvenimą. 

 

Pagarbiai 

Ugnė Pranskūnaitė, 1D 

Raimondas Mačiulis, 1 b 

Viktoras Gurevič, 3c 



Dear Stasys Šalkauskis, 

I am so excited to finally write you a letter. My reason for writing is to talk about education. Education is 

essential part of our lives. Our lovely school, which we now call Stasys Šalkauskis Gymnasium focuses not 

only on academic majors and courses but also on general competencies: students actively volunteer and 

participate in numerous events. The school also pays special attention to career development, too. 

I believe that our school in ten years will have some positive changes. One of them would be offering stu-

dents a philosophy class, as an optional subject. Philosophy can teach us critical thinking and close reading 

skills. Philosophy class has a lot of potential as it would help us to discuss complicated topics calmly and 

clearly even with people that we would disagree with. 

On our behalf, I say thank you for all of your hard work. You promoted binding love for your homeland 

and enriched our knowledge with a dictionary of philosophy of culture – the vocabulary of philosophical 

terms is still in use today and we are very thankful for all the hard work towards the brighter future. 

Young people are our bright future. All individuals are trying to find their own values from their life expe-

rience, but in fact, you inspired them by putting so much effort to form a person's life as a good citizen and 

showing that true patriotism is based on respect for other nations. 

Thank you for helping us to become the best version of ourselves.  

Sincerely, 

Armida Davtianaitė, Form 3a 

Lukas Semaška, 1c 



Nojus Vansauskas, 3d 

„Tebūnie tiesa, gėris ir grožis" redakcija: 

Redaktorė:                                                                   

Inga Martinkutė, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja                      

Maketuotojos ir dizainerės: 

Nomeda Tolytė, 2 a klasės mokinė  

Emilija Lileikytė, 2 a klasės mokinė 

Brangus Stasy Šalkauski, 

Esu be galo laiminga, turėdama galimybę Jums parašyti laišką. Rašau, nes suprantu, koks svarbus yra 

žmogui išsilavinimas. Švietimas yra neatskiriama kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis. Mūsų miela mokykla, 

kurią vadiname Stasio Šalkauskio gimnazija, skiria daug dėmesio ne tik akademinėm žiniom, bet taip pat ir 

bendrosioms kompetencijoms: gimnazistai aktyviai savanoriauja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose. 

Tikiuosi, kad mūsų mokykla po dešimties metų nenustos tobulėti ir turės teigiamų pokyčių. Vienas jų - 

pasiūlyti mokiniams filosofiją kaip pasirenkamąjį dalyką. Filosofija gali išmokyti mus kritiško mąstymo ir 

atidaus skaitymo įgūdžių. Filosofijos disciplina turi daug potencialo, tai padėtų mums ramiai ir aiškiai 

išmokti aptarti sudėtingas temas net su žmonėmis, kurių nuomonei mes nepritariame. 

Visų mūsų vardu sakau ačiū už Jūsų nuopelnus. Jūs skatinote meilę savo tėvynei ir praturtinote mūsų žinias 

filosofijos kultūros žodynu – šis filosofinių terminų žodynas yra vis dar naudojamas šiandien, ir mes esame 

labai dėkingi už visą sunkų darbą šviesios ateities link. Jaunimas yra mūsų ateitis. Kiekvienas žmogus 

stengiasi atrasti savas vertes, bet iš tiesų Jūs įkvepiate juos savo idėjomis, įdėjote be galo daug pastangų, 

kad suformuotumėte žmogaus, kaip gero piliečio, gyvenimo modelį ir parodytumėte, kad tikrasis 

patriotizmas grindžiamas pagarba kitoms tautoms. 

Dėkoju už tai, kad kasdien atrandame geriausią savo asmenybės pusę. 

Nuoširdžiai 

Armida Davtianaitė, 3a kl 


