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Mielieji Moksleiviai!
Let’s get juiced! Pradėjome Žiemos Kursus šiais metais su šv. Mišiomis (Nuostabu
kad pagaliau esu kunigas ir galėjau pasidalinti tą naują kunigystę su jumis). Labai
simboliniai mums buvo proga pasižiūrėti pirmiausiai į Dievą ir tada pro kryžių į
vienas kitą. Kaip ir kalbėjome per mano paskaitą, viskas prasideda su Dievu. Mes
tampame draugai su Dievu ir per tą draugystę geriau pažįstame Jį ir tuo pažinimu
pažįstame geriau save. Pažinę Dievą, mes suprantame, kad Dievas savo esmėje
nėra vienas, tad ir mes savo tikėjime ir savo supratime neesame vieni. Mes esame
bendruomenė-tai bažnyčia. O galų gale, asmeninėje draugystėje su Dievu ir bū-
nant bažnyčios nariais, mes su Dievu ir kitais, atrandame savo pašaukimus. Tai
mūsų kelias, tai vęda į formavimą ir atradimą mūsų tapatybių. Esu labai “juiced”
kad turėjau progą būti su jumis ir kartu su Dievo pagalba ieškoti ir atrasti savo tap-
atybes! Dievo palaimos ir meilės jums per ateinančius metus ir prižadu prisiminti
jus maldose! 

Jėzaus meilėje,
Tėvas Lukas Laniauskas

Julija Žliobaitė



Komendanto žodis

Mielieji kursantai, 

Kai praversite šio laikraštėlio puslapius, tikimės kad jūs prisiminsite visus paskaitininkus ir jų
mintis, vakarines programas, žaidimus, juokus ir meilę tarp draugų. Pažinome, priėmėme, ir
pasidalinome savo tapatybėmis su kursantais. Buvome labai sužavėtos jūsų giliomis mintimis,
yra nuostabu kiek jūs išmokote per tokia trumpą savaitę. Ačiū už jūsų pagalbą sukurti šį
laikraštėlį ir jūsų užkrečiančią nuotaiką, net ir kai erzinome jumis su programos aprašymais. Jūs
esate visi nuostabūs ir mes pačios labai daug išmokom iš jūsų. Negalime išsireikšti žodžiais
kaip mes jūsų šypsenų pasiilgsime.

Iki kitų metų,
Justina ir Greta

Mieli moksleiviai,

Štai ir pasibaigė mūsų Žiemos kursai. Bet iš tikrųjų, gal
nesibaigia. Mūsų užduotis ir išsūkis yra toliau nešti tą nu-
ostabią Žiemos kursų dvasią. Savo tapatybės nagrinėji-
mas ir supratimas yra nepertraukiamas. Kviečiu toliau
kasdien pažinti, priimti ir pasidalinti…Darykite tai pilna ir
atvira širdimi su aišku tikslu - sąmoningai įprasminti savo
ir kitų gyvenimus per Jėzų Kristų.
Dėkoju jums už jūsų energiją, smalsumą ir unikalumą.
Man yra džiaugsmas ir garbė kartu su jumis būti, džiaugtis
ir išmokti.

Nuoširdžiai,
p. Liudas



Mes norim pasveikinti visus
kursantus
Saugiai atkeliavę į šiuos žiemos
kursus
Tra lia lia lia lia lia…
Mes gražūs vadovai, mes
puikūs vadovai
Mes šaunūs vadovai-net yra du
kovai!
Pirma, tai Lija, graži kaip lelija
Jos draugė Kristina- draugystes
ji pina
O musu Alena, su didžia
šypsena
Kartu su Audrute atneš mums
saulutę
Pristatome Kovą, ir dar vieną
Kovą…
Jis Kovas- “Aš Kovas” – ten
Kovas… Ir Dovas!
O Dovas, jis visais instrumen-
tais groja
Ir Mikas gražiausiu balsu
padainuoja
Andrytė tai mūsų visų padėjėja
Kursantų, vadovų, programos
vedėja
Mes laukiam smagiai su jumis
stovyklauti
Nepamirškite savo ausis išsi-
plauti!
Tra lia lia lia lia….



Ūkvedės

Dottie’s Nuomonė
Kaip mes visi žinome, Dottie Unrath yra šių metų virėja. Ji yra mama Svajos Mikulionytės draugo,
Glenn. Mes norėjome su ja pašnekėti trumpai ir sužinoti  jos nuomonę mūsų stovyklos. Aprašymas
bus angliškai kad ji galėtų suprasti.

Dottie’s biggest worry upon coming to this camp was that she would disappoint the campers. How-
ever, she was so pleased with the way she was welcomed into our camp. She is so shocked at the
kindness she has received. Every request for help is met with a smile and never disregarded or an-
swered with a ‘no’. The kitchen she works in is quite “primitive” (in her words). However, I think we
can all agree that she makes it work! She credits this to her Boy Scout skills and her strange, but
phenomenal, staff members. When the power went out earlier in the week, Dottie experienced the
magic that Dainava has to offer. People surrounded her in the kitchen with candles so breakfast for
the following morning would be finished. She says she “had a ball” that night. This church service
(susikaupimas), among others, was her favorite aspect of Žiemos Kursai. She finds it so moving
and powerful that despite our language barrier, we are able to worship the same God in harmony.
She starts her mornings with a prayer in the kitchen and a shared pot of coffee with Wendell.



Dr. Audrius Polikaitis

Dr. Audrius Polikaitis pristatė šių metų žiemos kursų
temą: Tapatybė. Stovyklautojai sukūrė “working defini-
tion” dėl žodžio “tapatybė”, kuri buvo žmogaus vidinė
ideologija, kuri sudaro žmogaus roles ir bruožus. Tap-
atybės gali kilti iš rolių ir bruožų, bet gali irgi būti
atvirkščiai. Mes turime pareigą įgyvendinti ir pasidalinti
mūsų tapatybes padėti kitiems. Dr. Audrius pakvietė
abiturientus vieną po kito pasidalinti savo 30 sekundžių
lifto pokalbiais, kuriuose jie pasakė savo roles ir tap-
atybes. Žmogus turi pats surasti savo tapatybes ak-
tyviai. Šitos pastangos atrasti savo tapatybę tęsiasi per
visą gyvenimą. Tada mes išmokom apie Erik Erikson’s aštuonių stadijų psichosocialinį brendimą,
kuris apibrėžia žmonių galvosenas kol jie auga. Šitas padėjo mums suprasti save, tai svarbi dalis
mūsų radimo tapatybės. Dr. Audrius tuomet pristatė keturias spalvas, kurios galima paskyrti pagal
mūsų charkterį. Tai padėjo mums suprasti ne tik save, bet ir kitus. Mums visiems patiko Dr. Audriaus
paskaita ir dėkojam jam už jo laiką ir pastangas.
*Charaketerio spalvų klasifikacijos egzaminėlis yra 22 puslapyje

Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Mimi Razmaitė, Julija Žliobaitė, Nida Aleksaitė

Vida Sasnauskienė

Buvo labai įdomu paklausyti p.Vidos paskaitos, nes ji
turėjo daug pavyzdžių. Ji kalbėjo apie Cleveland Cavs,
Cinome Chamckey, Cenica, Doctor Who, ir Marvel
charakterius mums aiškinant apie savo tapatybę. Ji
daug kalbėjo apie kritiką, kaip labai sunku priimt kartais
bet reikia priimt ir pasivaikščioti. Irgi p.Vida kalbėjo apie
šališkumus (biases). Parodė mums “the waterline of
visibility” kur aiškino mums kaip mes žiūrim į žmones ir
jau turim judgements, bet jų geriausios vertybės yra po vandeniu. Išmokom, kad mūsu
pasaulyje daugiau žiūrim į blogus dalykus, o ne gerus. Svarbiausias quote kur p.Vida
mums pasakė turbūt buvo:
“Expect the expected.” – Cenica.
*Charakterio tipai aprašyti 21 puslapyje

Vasara Kulbytė



Laima Vincė
P. Laima gyvena Maine, mažoje saloj. Ji yra rašytoja ir pro-
fesorė Universitete Maine. Tenai, ji dėsto kūrybinio rašymo
klasę (creative writing) su tikslu padėti studentams būti kūry-
bingais. Turi 3 vaikus, kurie gyvena įvairiuose vietose per
pasaulį. Šiandien ji kalbės apie jos tapatybę kaip rašytoja ir
apie pasikeitimus  okupuotoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Marisa Sadauskaitė
Pirmadienį, po pietų, Laima Vincė pristatė jos paskaitą. Ji
paaiškino apie jos jauną gyvenimą Amerikoje. Ji žinojo, kad tikrai buvo lietuvė, bet pasaulis neži-
nojo kad ta šalis egzistuoja. Laima aiškino, kad ji buvo „culturally confused“. Vėliau ji lankė Vasa-
rio Šešioliktos gimnaziją. Ten ji buvo pakviesta aplankyti Sovietų Lietuvą. Ji visada domėjosi
rašymu, bet tik kai aplankė Lietuvą, ji suprato jos tapatybę. Ji sutiko labai daug žmonių, kurie pa-
dėjo jai sukurti jos tris knygas ir suprasti, kad rašymas jai arti širdies ir kad ji norėjo tapti rašytoja. 
Laura Kiliūtė, Kristina Katiliūtė, Kristina Vilkialytė

Tėvas Lukas Laniauskas, SJ
Kunigo Luko Laniausko paskaita pagal temą Tapatybė:
pažink, priimk, pasidalink, įdomiai parodė naują būdą
moksleiviams surast save. Aiškiai, jis mokė su Dievu. Kai
mes suprantam Dievą tada geriau suprantam save. Todėl,
moksleiviai su Kunigo Luko pagalba, išaiškino mūsų Kata-
likybės credo nuo bažnyčios dogma, doctrine, ir discpline
iki Jėzaus paaukojimo jo gyvybės mum. Kunigas Lukas
mumis mokino apie mūsų tikėjimą. Kai bandom pažinti
Dievą ir ką jis mums duoda mes geriau suprantam ka jis
prideda gyvenimui.
Lukas tada mus mokė kad reikia priimt bendruomenę, šiuo atveju, bažnyčios bendruomenę. Jis
mums paaugliams yptatingai kalbėjo apie mūsų “selfie generation”. Jis ragino mums ne tik galvot
apie save, bet daugiau apie bendruomenę. Su nuotraukos pavyzdžiu, reikia įtraukti kitus žmones.
Nors mums nėra taip svarbu dayvauti mišiose, mūsų buvimas yra svarbi dalis bažnyčios bendruo-
menės.
Luko paskutinis punktas buvo apie pasidalinimą mūsų talentu su pasauliu.  Geriausias būdas tai
daryti yra surasti savo pašaukimą. Kad rasti, reikia surasti balansą tarp keturių konceptų: ką aš
mėgstu daryt, ką aš gerai darau, ko pasauliui reikia, kiek moka tai pinigų. Per pašaukimus, galime
sveikai ir efektingai gyvent.
Kaip stovykla, mes nuoširdžiai dėkojame Kunigui Lukui ne tik už jo paskaitą, bet irgi už tą
džiaugsmą, klausimą, meilę kur jis atneša į mūsų Žiemos Kursus. 

Lukas Kulbis



Dr. Andrius Kazlauskas
Mes išmokom apie mūsų tikėjimą Dievu ir kad jis gerai
sueina su mūsų sekimu pasidaryt inteligentais. Jis teigė,
kad inteligentas nėra žmogus, kuris skaito knygas ir
mokosi, bet irgi savęs klausia kaip reikia elgtis ir vesti
savo gyvenimą. Jis taip pat sakė, kad mes daugybę da-
lykų gyvenime nežinom, bet turim tikėjimą, kad jie
egzistuoja.

Jokūbas Baranauskas, Mantas Motekaitis, Zigmas
Kisielius, Vincas Rušėnas

Juozas Polikaitis
Juozas Polikaitis savo paskaitoje atskleidė mums
pasaulėžiūros svarbą ir jos įtaka mūsų samoningam
gyvenimui. Pasaulėžiūra įtakoja mūsų kasdieninius
gyvenimus, per mūsų sprendimus, vertybes, ir pažiūrą į
pasaulį. Ir tai formuoja mūsų asmenybes pilnai. Svarbu
atsakyti į prasmės klausimą asmeniškai, nes taip yra
ugdoma kiekvieno individuali tapatybė. 
Vienintelė pasaulėžiūra apimanti viską yra krikščion-
iškoji. Kadangi ji neneigė mokslo pažangos ir yra visuot-
inė, bei remėsi sveiku protu. Ateitininkijos ypatybė yra
suformuota šios pasaulėžiūros ir dabar remiasi į 3 pa-
matinius klausimus parašytus Prano Dovydaičio. Iš jų
išplaukia, kad mes norime derinti Dievo ir žmogaus veiksmą siekiant viską atnaujinti Kristuje.

Kamilė Mitkutė, Nora Klein, Gustė Savukynaitė, Greta Virpšaitė, Lukrecija Jakelytė 



Rima Birutienė
P.Rimos Birutienės paskaita nagrinėjo vieną iš ateitininkų penkių
principų, tautiškumą. Jos paskaita padėjo mums geriau suprasti
ką tikrai tautiškumas mums lietuviams reiškia ir ar yra skirtingų
būdų jį išreikšt. Antroje dalyje, mes turėjome progą pasiklausyti
jos tėvo ir uošvio pasakų apie bėgimą iš Lietuvos ir kaip yra
svarbu sužinoti savo šeimos medį. Tikrai buvo nepaprastai įdomu
giliau mąstyti apie kas tikrai yra tautiškumas.

Nerija Čuplinskaitė

Lūkestis: Desire Užsiveskime: Get
pumped 

Karutis: Wheelbarrow Sutana: Kunigo
apsiaustas

Koloratkė: Clergy-
man’s collar

Apreiškimas: revelation 

Sunkuokime: get juiced
(Tėvo Luko sukurtas žodis)

Šališkumas: bias

Tuntas: a mass/ton



Pirmąją dieną “namuose” mums buvo labai smagu susitikti su mūsu geriausiais, seniausiais drau-
gais, bet buvo dar smagiau susipažinti su naujais veidais. Labai juokinga buvo kai mums reikėjo iš-
tarti mūsų vardus keistai ir labai greitai susipažinome per žaidimus! Dainavos žaidimas, kuris turėjo
žiemos “twist” buvo tikras “ice-breaker”. Mes laukiame bendrauti su visais mūsu naujais draugais. 

Daiva Biliūnaitė, Aleksandra Katiliūtė, Diana Satkauskaitė, Liucė Siliūnaitė, Ema Šlajūtė



Per vakarinę programą, mes buvome paskirstyti
grupėmis ir nusiųsti į kalėjimą. Visokie blogi da-
lykai įvyko aplink Dainavą, ir mes buvome ap-
kaltinti. Mums davė galimybę išsireikšti- reikėjo
sukurti vaidinimus parodyti, kad mes nesame
kalti. Buvo labai smagu pasijuokti iš kitų vaidin-
imų, ir pamatyti pabaigoje kad Teisėja/virėja
Dottie viską padarė.

Matas Rasikas, Marius Mereckis, Lukas
Kliarskis

Vynas iš sakrasti-
jos buvo pavogtas
per laisvalaikį! Kaip

vynas dingo?

Musu mylimasis ąžuolas
buvo nukirstas. Čia yra

žiaurus nusikaltimas
Dainavos stovykloje!!!

Kaip ąžuolas buvo
nukirstas?

Kur dingo sniegas??!!
Kas nors pavogė

Dainavos sniegą. Jūs
buvote nuteisti kaip kalti
stovyklautojai. Kaip snie-

gas ištirpo? 

Kas nors apkeitė
kavos ir karšto van-

dens ženklus, ir
stovyklautojai dabar
kratosi nuo kafejino.
Kaip tie ženklai buvo

apkeisti?

Visi apelsinukai buvo sus-
paudyti! Baltieji Rūmai yra
visiškai šlapi ir sultingi –
VISKAS LIMPA! Jeigu
nesurasim kaltininkus,
nebebus užkandžių per
prakalbas. Kas atsitiko

apelsinams?

Kas nors pavogė Liudo
kojines (ir net jo pačio
pasiūtas kojines)! Koks
žiaurus nusikaltinimas.
Kaip jo kojines dingo?

Dingo Wendell!! Be jo
mūsų stovyklavietė sub-
yrės! Teisėjas mano, kad
jūs suplanavote šį baisų

darbą ir ji pagrobėt.

Kaltinimai
buvo tokie:



Susikaupimo vakaras prasidėjo gan ypatingai
ir skirtingai nuo kitų metų. Tą vakarą, prieš
susikaupimą, Dainavoje visa elektra išsijungė.
Stovyklautojai susėdo tamsumoj kol vadovai
mums bandė suruošti salę. Vadovai liepė
mums grįžti į kambarius kad galėtų įjungti elek-
tros generatorių. Tada, moksleiviai susirinko
turėti „jam session“. Po kiek laiko, visi stovyk-
lautojai prisijungė su daina, instrumentais, ir
buvimu kartu. Dainuodami kartu, žvakių
šviesoje,  buvo aišku kad Dievas buvo su
mumis. Susikaupimo vakaras tada prasidėjo
su vadovų ir abiturientų pasidalinamais apie
savo patyrimus randant savo tapatybes. Tėvas
Lukas pravedė šia nuostabią naktį toliau su
meditacija ir išpažintim norintiems. Meditacija
visus nuramino ir davė galimybę pasikalbėti su
Dievu. Tėvas Lukas visus surinko į salę dėl
sekančios dalies. Jis mums parodė savo sim-
bolį, kuris apibudina jo gyvenimą ir pašaukimą.
Jis pakvietė mus irgi tyliai nupiešti savo sim-
bolius ir prilipdyti ant sienos už altoriaus.
Tėvas Lukas tuomet pravedė mišias, šios
mišios buvo ypatingos, nes jis sustojo
kiekvieną dalį išaiškinti gilesne reikšme. Iš
viso, susikaupimo vakaras tikrai buvo nu-
ostabus ir Dievas mus paveikė. Dėkojame
Tėvui Lukui ne tik už tą vakarą, bet irgi už savo
paaukotą laiką mums.

Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Mimi Razmaitė,
Julija Žliobaitė, Nida Aleksaitė

Gerasis Dieve, 
Dėkoju tau už šį nuostabų rytą, už nu-
ostabią gamtą supančią mus ir kiekvieną iš
čia esančių ir norinčių Tave labiau pažint.
Būk, Viešpatie, tarp mūsų šiandien ir vesk
mus, kad pažindami tave stiprintume savo
tikėjimą ir nebijotume atsiverti pasitikėjimu
Tavimi. Prašau padėk mums susikaupti per
paskaitas ir priimti ir išgirsti tai, ką mums
kalbės bei nebijoti klausti ir giliau pažvelgti
į šiandienos temas. 
Luka Jakelytė



Šį vakarą, p.Liudas mums pristatė filmą. Dėl to, kad buvo dokumentinis filmas matėsi, kad
keletui žmonių nebuvo įdomu. Baigiant filmą tie žmonės labai klydo ir filmas ištikrųjų buvo
gerai sukurtas ir mums patiko. Šitas filmas išaiškino Švento Jono Pauliaus II rolę nykstant
tarybų sąjungai ir komunistinei sistemai Europoje. Taip pat mums visiems buvo smagu, kad fil-
mas rodė Lietuvos kovą už nepriklausomybę. Daug kas nežinojo kiek daug popiežius ir kata-
likų dvasia turėjo bendro su komunistų sugriuvimu. Filmas buvo gerai pritaikytas prie kursų ir
mes patartume visiems pažiūrėti šį filmą.

Vitas Polikaitis



Ši vakarine programa buvo „out of this world“. Buvo Star Wars tema, ir buvo labai įdomu.
Pradžioje, mes sužinojome kad Jabba erdvės gangsteris pagrobė Lija ir Hans Pats. Mūsų koman-
dos buvo Juoda- empire, ruda- wookies, raudona- sith, oranžinė- rebels, mėlyna- jedi, balta- storm
troopers. Aš buvau dalis juodos komandos. Mes turėjome eiti į skirtingas stotis kad galėtume
laimėti taškų išlaisvinti Lija ir Hans Pats. Pirmoj stotyje, mes turėjome kontroliuoti Jedi lighsaber
kardą kovoje. Antroje stotyje buvome šiukšlių kompakte, tai žaidėme atminties žaidimą. Turėjome
suporuoti skirtingus piešinius Star Wars tema. Po to, ėjom Pod Racing atlikti. Ten 2 vaikai turėjo
tempti kitą vaiką vežime aplink ratą stalu ir per kliūtis. Tada ėjome į Yodos stotį, kur reikėjo sudėti
Star Wars temos sakinį. Per Wookie Ball, Viktoras bėgo aplink kambarį su kibiru ant nugaros.
Turėjome įmesti kamuolį į kibirą. Tas mus labai išvargino. Po to mes žaidėme Storm Trooper
žaidimą, kuriame turėjome mesti plastikinius sviedinius į storm troopers. Tie storm troopers
bėginėjo tarp kambario durų. Paskutiniai, mes papuošėme erdvės laivus su sausainiais. Pačioj
pabaigoj, turėjome tokį valgymo konkursą, kuriame vaikai iš kiekvienos komandos turėjo suvalgyti
mygtukus plaukiančiu šokoladiniame sirupe. Raudona Sith komanda laimėjo. Visada reikia atsim-
inti: „Empire be poppin, Rebels be droppin“

Gilius Aleksa





Atvykus į žiemos kursus mes nežinojome ko tikėtis iš programos. Mes čia atvykom ir pamatėme
kokią rimtą programą jie turėjo, bet į gerą pusę. Tema yra labai įdomi šiais metais. Rasti save čia
Dainavoj mums yra labai gražu ir ypatinga. Per laisvalaikį mums yra labai smagu bendrauti su vi-
sais Dainavos gamtoje. Tą dieną kai elektros nebuvo mes visos jautėmes kaip šeima dainuojant
prie laiptų kartu.

Miglė Orentaitė, Ieva Skeberdytė, Kristina Barškėtytė, Aistė Kavaliauskaitė, Arija Simonaitytė

Nesėdėkit prie Vasaros Kulbytės. Ji dažnai triukšmauja ir kaltina tuos kurie prie jos sėdi.
Atsineškit daug puoduku (vandens ir kavos) į visas paskaitas. Nebijokite kai mes žaidžiame „blind
baby“ mūsų kambaryje. Ir pagaliau, žaiskit daug stalo futbolo (ne kompetityviai, tik todėl kad
smagu).

Vasara Kulbytė

Siūlymai naujiem kursantam:



Stasys Orentas: Baziliečių Istorija ir veikla
Ema Šlajūtė: Reikia domėtis UFO’s

Paulina Beleckaitė: Suprasti skirtumus tarp “climate change” ir “global warming”, kad žmonės
suvoktų

Mantas Motekaitis: Skaitykite kreditus gale filmo
Ugnė Orentaitė: Meno gilesnė reikšmė

Lilė Sadauskaitė: Mano patyrimas su čigonais Lietuvoje
Vincas Rušėnas: Dominykas pakeitė mano gyvenimą

Alytė Katiliūtė: Tėvai nemoka žinučių rašyti
Nerija Čuplinskaitė: Pagalvok apie praeities įvykius kai rašai universiteto rašinius

Danielius Kwiatkowski: Pagalvokite apie elektroninių mašinų pirkimą
Nora Klein: Priimkite ne pirkite gyvūnėlius

Luka Jakelytė: Kas vyksta Lietuvoje
Daiva Biliūnaitė: Tikslas lacrosse yra įmesti kamuolį į kitos komandos vartus

Diana Satkauskaitė: Kaip išgyventi meškų užpuolimą
Ūla Lapkutė: Eikite miegoti ir kontroliuoti savo sapnus!!!

Mimi Razmaitė: Kaip maži veiksmai gali labai daug pakeisti
Julija Žliobaitė: Niekad nesustok mokintis naujų dalykų

Nida Aleksaitė: Mes Amerikoje esam labai privilegiški ir žmonės kituose kraštuose neturi tiek
kiek mes

Gustė Savukynaitė: Menas padeda žmonėms išsireikšti ir pakeisti pasaulio perspektyvą
Jokūbas Baranauskas: Draugystė ir bendravimas padėjo man sukurti savo tapatybę

Greta Virpšaitė: Ką reiškia būti Lietuve atvažiavus į Ameriką
Matas Rasikas: Kaip mano gyvenimas Druskininkuose pakeitė mano gyvenimą

Lukas Kulbis: Improvizacija ☺
Andrius Blekys: Geriausias būdas išmokti apie kultūrą yra joje būti

Marius Mereckis: Kodėl aš noriu tapti farmacininku
Lukas Kliarskis: Ryla Klubas padėjo man suprasti, kad visuomet bus žmonės kurie man padės

Zigmas Kisielius: Visuomenė neleidžia vaikams suklysti



Ko daugiausiai pasiilgsite išvažiavę namo? • Dainavos šeimos- Ūla Lapkute
• Lovų... (tik juokauju)- Nerija Čuplinskaitė
• Dottie‘s Maisto- Lana Razmaitė
• Šaltumo- Kristina Vilkialytė
• Amerikos Lietuvių- Luka Jakelytė
• Lietuviškų mišių- Greta Virpšaitė

Kas yra svarbiausias dalykas kur
pamiršai atsivežti į kursus?

• Batus dušui- Stasys Orentas
• Kur pasidėti nešvarius drabužius

-Kristina Barškėtytė
• Meškinuką- Miglė Orentaitė
• Aš nepamirštu svarbiu dalykų- Lilė 

Sadauskaitė

Kas svarbiausias dalykas kur jūs
atsivežėte?

• Patogias kojines- Ieva Tarasovaitė
• Lilę ir Marisą- Nora Sadauskaitė
• Šiltą kaldrą, meilę, gerą ūpą

- Jokūbas Baranauskas

Ką išgirdome
kursuose...

„I‘m JUICED“ „Sunkuokime“ -Tėvas Lukas
Kunigo Luko poza sakant „ne, ačiū“
„Aš buvau jaunas, aš vieną kart turėjau plaukus!“ -
p.Liudas Landsbergis
„Tu mus supranti?“ „Hmmm... jau daug metų“ -Wen-
dell (Kipras)
„Kaltas“ -Dottie
„Galit mane vadinti riebiausia mergaitė. Riebalai
ateina“ -Vasara Kulbytė
„I‘m at the top of the food chain“ -p.Kazlauskas
„Man visą laiką šalta, bet aš turiu šiltą širdį“ -Alena
Pranckėvičiūtė
„Aš savo vaikams pastatysiu ir padovanosiu lempas“
-Julija Žliobaitė
„Mozzerella sticks“ -Alena Pranckėvičiūtė „Ne, kuge-
lis...“ -Viktoras Rušėnas
„Nida yra awesome. This is my thing“ -Nida Alek-
saitė
„(Viktorui) your buns are uneven“ -Angelytė Annar-
ino
„wratched ratus (amerikono ištarimas)“ -Paulina
Beleckaitė
„I am snuggling in my siesta bag“ -Nerjia Čuplin-
skaitė



-





Alena Pranckėvičiūtė

.



Devintokai:
Gilius Aleksa
Vytis Dunčia
Jonas Lukoševičius
Teofilis Palubinskas
Vilius Vilkas

Kristina Barškėtytė
Aistė Kavaliauskaitė
Žiba Kisieliūtė
Miglė Orentaitė
Arija Simonaitytė
Ieva Skeberdytė
Ieva Tarasovaitė

dešimtokai:
Kipras Belopetravičius
Arijus Kavaliauskas
Stasys Orentas
Vitas Polikaitis
Matas Skeberdis

Kristina Katiliūtė
Laura Kiliūtė
Vasara Kulbytė
Kamilė Mitkutė
Lana Razmaitė
Marisa Sadauskaitė
Kristina Vilkialytė

vienuoliktokai:
Jokūbas Baranauskas
Lukas Kliarskis
Danielius Kwiatkowski
Marius Mereckis
Mantas Motekaitis
Matas Rasikas

Daiva Biliūnaitė
Lukrecija Jakelytė
Aleksandra Katiliūtė
Nora Klein
Diana Satkauskaitė
Gustė Savukynaitė
Liucė Siliūnaitė
Ema Šlajūtė
Greta Virpšaitė

Dvyliktokai:
Andrius Blekys
Zigmas Kisielius
Lukas Kulbis
Vincas Rušėnas
Darius Volertas

Nida Aleksaitė
Paulina Beleckaitė
Nerija Čuplinskaitė
Ūla Lapkutė
Ugnė Orentaitė
Mimi Razmaitė
Lilė Sadauskaitė
Emilija Vilkaitė
Julija Žliobaitė



Iki Pasimatymo!
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Pravažiuojant gal net nepaste-
bėtum seno mėlyno ženklo mažu 
miško keliuku vedančio į „Daina-
vą“. Atrodo, niekuo neišsiskirian-
ti miško dalis Mičigano valstijoje, 
bet tai – Lietuva Amerikoje, kur 
pasilieka nuostabiausi atsimini-
mai ir draugystės. Niekada nebū-
čiau patikėjusi, kad kažkur toli toli, 
tūkstančius kilometrų nuo namų, 
galima grįžti į Lietuvą. Į vietą, kur 
skamba lietuviškos dainos, valgo-
mas kugelis, susirenka bendruo-
menė, norinti dalintis savo žinio-
mis, tikėjimu, talentais bei drauge 
ieškoti atsakymų į rūpimus klausi-
mus ir kalbėti savo kalba. Jau prieš 
važiuodama į Jungtines Amerikos 
Valstijas išgirdau apie galimybę 
lietuvių mainų programos moki-
niams dalyvauti Šiaurės Amerikos 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
Centro valdybos organizuojamuo-
se Žiemos kursuose 9–12 klasių 

moksleiviams. Tai atrodė įdomu, 
tačiau vėliau, po kelių mėnesių, 
praleistų toli nuo gimtinės ir ga-
vus pakvietimą į kursus gruodžio 
26 – sausio 1 dienomis, net nebu-
vo minties nevažiuoti. Troškau vis-
ko, kas primena gimtinę. Galimybė 
sutikti Amerikos lietuvius, kalbėti, 
melstis lietuviškai, atrodė kaip pa-
saka. Tad dviese su Greta, kita mai-
nų programos mokine, nusprendė-
me keliauti.

Tik atvykus jaučiausi nuosta-
biai, tarsi grįžusi namo. Lietuvoje 
taip pat draugavau su ateitininkais, 
nebuvau davusi įžodžio, tačiau da-
lyvaudavau akademijose, Berčiū-
nų stovyklose, tad kursų aplinka 
man buvo pažįstama ir sava. Buvo 
nuostabu matyti lietuvius, susirin-
kusius iš skirtingų Amerikos vietų 
ir bendraujančius tarsi viena šei-
ma. Jie buvo tikri draugai, o dauge-
lis net ir giminystės ryšiais susiję: 
broliai, sesės, pusbroliai... Vienin-
ga, nuostabi bendruomenė. Po va-
karo maldos kartu, susikibę ranko-

mis, giedojome „Kaip grįžtančius 
namo paukščius“. Ši giesmė taip 
pat yra giedama ateitininkų su-
sibūrimuose Lietuvoje po vakaro 
maldos. Jausmas buvo nepakar-
tojamas: girdėti išsiilgusius savo 
tautos balsus, su troškimu grįžti 
ir malda dėl Lietuvos gerovės gie-
dančius dalyvius. Mane tai palie-
tė ir sukrėtė, net šiurpuliukai per 
kūną ėjo. Būnant toli nuo namų, šis 
giedojimas, žodžių tarimas ir ap-
mąstymas manyje sužadino ilgesį 
ir meilę Lietuvai, tikrą tautiškumą.

Rytą pradėjome šv. Mišio-
mis ir vėliau pasitikome pir-
mąjį paskaitininką dr. Audrių 
Polikaitį, kuris mums pristatė pa-
grindinę Žiemos kursų temą – Ta-
patybė: pažink + priimk + pasidalink.  
A. Polikaitis leido mums supras-
ti, kad tapatybės žinojimas, savęs 
pažinimas yra pirmas žingsnis link 
sąmoningo gyvenimo. Taip pat at-
likome testą „True Colors“ ir išsi-
aiškinome, kokiai grupei žmonių 
priklausome. Sužinoję savo as-
menybės tipą, drauge atpažinome 
tiek asmenines, tiek kitų stiprybes 
ir silp nybes. Šis pratimas leido ge-
riau pažinti save ir suprasti, kodėl 
kartais kiti elgiasi taip, kaip elgiasi, 
bei skirtingai reaguoja į situacijas. 
Vakaro programa nenusileido vi-
soms dienos įdombėms: iš anksto 
visiems dalyviams buvo paliepta 
apsirengti juodai baltai. Pasirodo 
buvome kaliniai teisme, turėję įro-
dyti savo nekaltumą. Galiausiai pa-
aiškėjo, kad teisėja, mūsų nuostabi 
virėja Dottie, buvo dėl visko kalta. 
Skandalingos nusikaltimus įrodan-
čios nuotraukos buvo atskleistos 
stovyklautojams.

Trečią dieną tėvas Lukas La-
niauskas, SJ padėjo suprasti, kaip 

Lukrecija Jakelytė

Nuostabius 
vaisius tai 
duoda

Diskusijų apibendrinimas
Justinos Baranauskaitės nuotrauka
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prasmingai ir sąmoningai įkūnyti 
savo tapatybę gyvenime per „pa-
žink, priimk, pasidalink“ punk-
tus ir taip pat pristatė Bažnyčios 
svarbą mūsų tapatybės ieškoji-
mo ir augimo tikėjimo kelyje. 
Šiose paskaitose supratau, kad 
norint pažinti save turiu pažinti 
Dievą, tačiau norint pažinti Die-
vą reikia pažinti save. Dėl to ta-
patybės ieškojimas yra svarbus 
norint gilaus ir brandaus santy-
kio su Dievu. Asmeninis santykis 
su Juo yra būtinas, tačiau nega-
lime pasilikti užsidarę savy, rei-
kia dalintis, eiti į bendruomenę 
– Bažnyčią. Po pie tų klausėmės 
rašytojos Laimos Vincės, kuri da-
linosi savo patirtimi, kai vaikys-
tėje girdėdavo tėvų istorijas apie 
tikrąją „gimtinę“ ir tuo pačiu visą 
pasaulį, sakantį, kad Lietuva ne-
egzistuoja. Tad ji vis bandė ieškoti 
įrodymų apie tėvynę, jautėsi, tarsi 
turėtų dvilypę tapatybę. Mane su-
žavėjo visų moksleivių susidomė-
jimas ir drąsus klausimų kėlimas. 
Per paskaitas ir po jų prasidėda-
vo diskusijos ir tikrai matėsi visų 
noras suprasti ir įsigilinti į kelia-
mus klausimus ar naujas tiesas. 
Nuostabiausia šios dienos dalis 
buvo susikaupimo vakaras, ku-
riame kūrėme savo asmenybės 
simbolius ir turėjome galimybę 
priimti atgailos sakramentą. Vis-
ką vainikavo šv. Mišios. Po pusės 
metų lietuviška malda atrodė dar 
galingesnė. Tėvas Lukas paaiškino 
mums kiekvieną veiksmą ir sim-
bolį, atliekamą šv. Mišių metu. 
Taip dar sąmoningiau galėjome 
garbinti mūsų Kūrėją.

Antradienį pradėjome Vidos 
Sasnauskienės paskaita „Visokių 
yra – visokių reikia“. Supratome, 

kad kiekvienas esame reikalin-
gas, tačiau visų savo ydų negali-
me teisinti teiginiu „visokių rei-
kia“. Svarbu yra mokėti suprasti 
ir priimti kritiką, o per kitų pa-
žinimą, jų gebėjimų ir trūkumų 
priėmimą, galime juos vesti bei, 
naudojant savo asmenybę, tapti 
tarnaujančiu lyderiu. Dr. Andriaus 
Kazlausko paskaitoje po pietų „In-
teligentiškumas / katališkumas 
– ar būtina išsirinkti vieną?“ nu-
sprendėme, kad inteligentišku-
mas kartu su katalikiškumu yra 
puiki pora ir vienas kitą netgi pa-
pildo. Vakare žiūrėjome visai nau-
ją dokumentinį filmą „Liberating 
a Continent: John Paul II and the 
Fall of Communism“ („Kontinen-
to išlaisvinimas: Jonas Paulius II 
ir komunizmo žlugimas“), kuria-
me buvo parodyta Jono Paulius II 
įtaka Sovietų Sąjungos žlugimui, 
taigi ir Lietuvos Nepriklausomy-
bės atgavimui. Popiežiaus, apsi-
ginklavusio malda ir tiesa, o ne 
fizine jėga, taikos skleidimas pa-
rodė jo vidinę stiprybę ir nuveiktų 
darbų didybę.

Trečiadienį pradėjome prieš 
šimtą metų gimusio filosofo, atei-
tininko, buvusio federacijos vado, 
Juozo Girniaus pristatymu. Vėliau 
turėjome galimybę sutikti nuos-
tabius svečius – Juozą Polikaitį ir 
Rimą Birutienę. Ryte J. Polikaitis 
skaitė dviejų dalių paskaitą „Pa-
saulėžiūra – žmogaus brendimas, 
pažiūros, pasaulėvaizdis“ ir „Atei
tininkijos tapatybė“. Krikščio-
niškoji pasaulėžiūra – vienintelė 
pasaulėžiūra apimanti viską, at-
sinaujinanti ir iškelianti žmogaus 
vertę. Ji skatina, kad gyvendami ir 
dirbdami šiame pasaulyje darytu-
me sprendimus Kristaus šviesoje. 
Taip pat gilinomės į ateitininkijos 
tapatybę nuo pat jos prasidėjimo. 
Po pietų su R. Birutienė kalbėjome 
apie vieną iš ateitininkų principų 
– tautiškumą. Buvo labai įdomu 
į šią vertybę pažvelgti Amerikos 
lietuvių akimis. Su skausmu pri-
siminiau blogas kalbas apie mūsų 
šalį iš jaunimo, norinčio pabėgti iš 
Lietuvos. Dalyviai dalijosi savo pa-
tirtimi, kas jiems padeda palaikyti 
ryšį su Lietuva ir jaustis lietuviais. 

Moksleiviai su kun. Luku SJ. Justinos Baranauskaitės nuotrauka



58 ateitis l 2016 l 1 / 115 www.ateitieszurnalas.lt 

užsienyje

Supratome, kad mes kiekvienas 
paveldime atsakomybę bendrauti 
su savo tauta, ją geriau suprasti bei 
pažinti ir perduoti jos kultūrą. Vi-
sus įkvėpė Rimos Birutienės tėvo 
Juozo Polikaičio ir jos uošvio Jur-
gio Biručio pasakojimai. Jie dalijosi 
savo atsiminimais, kaip su šeimo-
mis bėgo iš Lietuvos, norėdami iš-
vengti trėmimo ir apie sunkumus 
atvykus į Jungtines Amerikos Vals-
tijas. Buvo pabrėžta savo giminės 
žinojimo prasmė, kadangi pažini-
mas savo protėvių mums padeda 
suprasti, kas esame mes. Vakaro 
programa – „Žvaigždžių karų“ žai-
dimas, kur su komandomis turėjo-
me vykdyti įvairias užduotis.

Paskutinę metų ir kursų die-
ną neturėjome paskaitininkų, ta-
čiau klausėmės vadovų prakalbų. 
Buvo labai įdomu ir gera išgirsti, 
kaip jie savo gyvenime ieško ta-
patybės. Istorijos buvo labai as-
meniškos, tad klausymas palietė 
kiekvieną ir salėje jautėsi artumas 
bei bendrystė. Po pietų – daina-
vimo laikas. Niekada nebuvo taip 
gera dainuoti lietuviškai, nors 
turbūt vienintelė kambaryje tu-
rėjau daugiausiai žiūrėti į žodžius. 
Suskambus pianino muzikai visi 
tartum pasikeitė: veiduose nušvi-
to šypsena ir dalyviai bei vado-

vai negalėjo nustygti savo vietose. 
Džiaugsmas liejosi per kraštus, o 
man buvo gėda, kad beveik visas 
dainas sėdėjau spoksodama į lapą 
ir bandydama spėti tarti žodžius 
su visais, bet stengiausi kiek galė-
dama. Po dainų ruošėmės Naujų-
jų Metų sutikimui. Nuotaika buvo 
šventiška ir iškilminga: visi pasi-
puošę laukė. Šventimą pradėjo-
me šv. Mišiomis, dėkodami Dievui 
už senuosius metus ir pavesda-
mi jam ateinančius. Paskui turėjo-
me iškilmingą vakarienę Šiaurės 
Polyje, talentų vakarą, šokius bei 
pas kutinę naktį drauge.

Visos stovyklos metu kasdien 
mokiniai po valgio sakė prakal-
bas, kas tobulino jų viešojo kal-
bėjimo, lietuvių kalbos gebėjimus 
bei leido dar geriau vieniem kitus 
pažinti. Taip pat kiekvieną dieną 
buvo skiriamas laikas žodynė-
liui. Kartu bėgdavome į lauką ir 
išmokdavome po tris naujus lie-
tuviškus žodžius. Klausimų pilni 
dalyviai džiaugėsi kasdieninėmis 
diskusijomis. Pasiskirstę į grupes, 
kas vakarą dalindavomės savo 
mintimis apie dienos paskaitas, 
atsakydavome į kausimus. Malda, 
žinoma, buvo neatskiriama pro-
gramos dalis, vienijusi visus kur-
sus. Kiekvieną dieną pradėdavo-

me ir baigdavome malda. Vakaro 
malda buvo ypatinga. Turėjome 
tėvo Luko vedamą meditaciją, ku-
rios metu apmąstydavome dieną, 
situacijas ir galėdavome nurimti 
Dievo šviesoje. 

Ši patirtis man davė be galo 
daug. Bendravimas su žmonėmis, 
jų atvirumas leido pasijusti lais-
vai, o paskaitos tikrai paskatino 
susimąstyti ir pastebėti dalykus, 
kuriuos noriu pakeisti savo gyve-
nime. Dalyvių meilė Lietuvai su-
žadino manyje tautiškumo jaus-
mą ir pagarbą savo šaliai, norą 
sužinoti apie ją daugiau ir grįžus 
dirbti tėvynės labui. Paskaitos, 
ypač tėvo Luko, mane sukrėtė ir 
pakreipė atsisukti į svarbius da-
lykus, kuriems turiu skirti laiko, 
įkvėpė nebijoti nesėkmių ir ryž-
tingai ieškoti tapatybės bei gyve-
nimu liudyti Kristų. Supratau, kad 
tapatybės ieškojimui reikia laiko, 
apsisprendimo bei pastangų. Ir 
tai nėra lengva. Pirmoje kursų pu-
sėje, dalyvavusio kunigo dėka, tu-
rėjau galimybę sutikti nuostabų 
pavyzdį žmogaus, kurio tapatybė 
yra pilnai išsiskleidusi jo pašauki-
me bei kiekviename veiksme. Ma-
čiau, kokius nuostabius vaisius tai 
duoda ir užsidegiau siekti to savo 
gyvenimu. n

Pertrauka tarp paskaitų. Žaidimas „Žodynas“
Liudo Landsbergio nuotrauka
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Šiuo metu gyvenu JAV, Wiscon sino valsti-
joje. Ši valstija yra netoli didelio miesto –
Čikagos. Kiekvieną kartą, kai užsimenu

apie šį miestą lie tuviams, visi nusišypsoję sako: ,,Tai pas savus važiuoji?”
Man pa sa kodavo istorijas apie dideles Ameri kos lietuvių bendruomenes, jų da-
lyvavimą dainų ir šokių šventėse ir lie tuviškas mokyklas Amerikoje. Ta čiau

man to niekada neteko patirti… Iki
dabar. Šiais metais pasinaudojau ga-
limybe apsilankyti 2015/2016 m. gruo-
džio 26–sausio 1 d. Šiaurės Ame rikos
moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdybos organizuoja muose
Žiemos kursuose 9–12 klasės mokslei-
viams. Stovyklavietės pavadi nimas –
Dainava. Kaip dauguma mai nų moki-
nių, buvau pasiilgusi savo gim tosios
kalbos, papročių ir maisto, todėl nu-
sprendžiau vykti į šį renginį.

Po ilgos traukinio kelionės per Či-
kagą į Michigano valstiją, vėlai va-
 kare atvykau į Dainavą. Kursų prog-
ra ma prasidėjo vakariene. Kai atėjo
laikas maldai, iš karto pasijutau kaip
namie, nes giesmė buvo giedama sal-
 džia kalba – lietuvių. Po maldos, va ka-

 rienės metu, teko pašnekėti su daug įvairių žmonių, pamačiau, kad visi labai
malonūs. Po valgio žaidėme susipažinimo žaidimus, vienas iš jų buvo sukur-
tas žinoti, kas kam patinka. Sužinoję turėjome apsikeisti kė dė mis su tais, ku-
rie turi panašių in te resų. Buvo tikrai nuostabu matyti žaidėjus bėgiojant, kai
viena mergina pasakė, kad jai patinka cepelinai. Pastebėjau, kad lietuviški pa-
tiekalai yra dalis Amerikos lietuvių gyvenimo tradicijų. 

Po visų linksmybių turėjome nu rimti maldoje. Ir tada išgirdau nuos ta bią
giesmę „Kaip grįžtančius namo paukščius” (giedamą kiekvieną vaka rą). Ši
giesmė buvo giedama labai nuoširdžiai ir švelniai, tikrai atrodė, kad visi įsi-
gilina į kiekvieną jos žodį. Ji man sužadino ilgesį.

Išaušo pirmas rytas kartu.
Rytą pradėjome šv. Mišiomis. Bu-
vau pasiilgusi lietuviško žodžio
maldoje, ir kai atėjo metas Mi-
šioms, stengiausi įsi gilinti į
kiekvieną žodį. Prisi mi niau žo-
džių prasmę, juk mano tikėjimas
augo, kai tariau maldos žodžius
lietuvių kalba. Dėl to man buvo
labai svarbu juos girdėti. Supra-
tau, kad ne noriu grįžti į angliš-
kas Mišias. 

Dr. Audrius Polikaitis mus
supa žindino su Žiemos kursų
tema „Tapa tybė: pažink, priimk,
pasidalink”. Iš girdusi šiuos žo-
džius pagalvojau apie pašau-
kimą ir kaip tai svarbu kiek vie no žmogaus gyvenime. Supratau, kad turėsiu
mąstyti apie savo ateitį ir da bartį. Gavome sąsiuvinius, ant kurių buvo para-
šyta: priimk, pažink, pasidalink. Perskaičiusi susimąsčiau – ar tikrai žinau, kas
yra tapatybė? 

Pirmasis paskaitininkas Aud rius Polikaitis vedė paskaitą apie 8 ta patybės
vystymosi stadijas; supra tau, kur mes galime netekti kažko, kas mums trukdo
vystyti tapatybę. Sužinojau, koks svarbus yra bend ra vimas, savęs stebėjimas,
ieškojimas tapatybės. Tai privertė mane susi mąs tyti apie savo tapatybę ir ką
aš da rysiu ateityje, ar tikrai pajėgsiu tai įvykdyti. Taip pat geriau pažinau sa -
ve ir savo tapatybės bruožus, supra tau, ką sugebu. 

Po trumpos pertraukos vyko la bai įdomi – naujų žodžių pamoka. La biau-
siai iš šių pamokėlių įstrigo žo dis ,,karutis”. Man atrodė, kad šis žo dis yra vi-
siems žinomas, tačiau be veik niekas jo nežinojo. 

Vakare, po vakarinės programos, vyko meditacijos, kurias vedė tėvas Lu-
kas Laniauskas, SJ. Meditacijos metu buvau individualus asmuo, ta čiau jau-
čiau stiprią bendrystę su žmonėmis, kurie buvo šalia. Todėl po to miegojau la-
bai saldžiai.

Tęsinys kitą savaitę ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje 

Dvi moksleivės iš Lietuvos lankė š.m. Žiemos
kursus Dainavoje. Kairėje Luka Jakelytė ir
straipsnio autorė  Greta Virpšaitė. Abi dalyvau-
ja katalikų moksleivių mainų programoje ir vie-
nerius metus mokosi JAV. 

Žiemos kursai

Čikagos ateitininkų kalendorius
Vasario 17 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų namų knygų klubo susitikimas.
Bus diskutuojama knyga: ,,The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic
Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics” autorius: Daniel James Brown.
Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Visi kviečiami.

Vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r. Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose.
Rekolekcijas ves gydytoja ir mokslo daktarė, ses. Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jė -
zaus seserų vienuolyno narė. Rekolekcijas rengia Ateitininkų namai ir Aka demikų
skautų sąjūdis.

Vasario 25 d, ketvirtadienį 7 val. v. Čikagos ateitininkai sendraugiai  Ateitininkų
namuose rengia pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia pasidalins in -
formacija apie Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, 2013 m. įsteigtą Adolfo Da -
mušio demokratijos studijų centro veiklą.

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

2015/6

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai jau praeityje. Šįmet Dainavoje susibūrė per 50 moksleivių ateiti-
ninkų klausytis paskaitų Ateitininkų pasaulėžiūros temomis, dalyvauti diskusijose, vaidinti ir smagiai pabend-
rauti.  Žiemos kursus aprašo Greta Virpšaitė, 11 klasės moksleivė iš Vievio, Lietuva.  Šiais mokslo metais Greta
dalyvauja „Global Outreach“  katalikų mokinių mainų programoje. Programos dėka Greta dabar mokosi Lourdes
Academy, Oshkosh, WI, gyvena amerikiečių katalikų šeimoje. Savo žiemos atostogas nutarė praleisti Žiemos kur-
suose.  

Vyto Čuplinsko sukurtas Žiemos kursų
logotipas: ,,Tapatybė — priimk, pažink,
pasidalink”

GRETA VIRPŠAITė
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GRETA VIRPŠAITĖ

Trečiąją dieną sulaukėme dar vie no paskaiti-
ninko – tėvo Luko La niausko. Su kunigu susi-
pažinau jau pirmą dieną ir sužinojau, kad turi-

me bendrų pažįstamų, todėl iš karto pri siminiau savo
draugus Lietuvoje. La bai laukiau kunigo paskaitos.

Prieš vieną paskaitą įvyko įdomus dalykas. Mes su
drauge priėjome prie kunigo ir draugė, pastebėjusi, kad
kunigo „koloratkė” pasislinkusi, pasakė jam apie tai. Man „kolorat kės” visuomet
primena istoriją, pasa kotą vyskupo Kęstučio Kėvalo Lie tu vos jaunimo dieno-
se. Vyskupas mums papasakojo, kad vienas jo pa žįstamas nežinojo, kaip pa-
tikrinti, ar kunigystė yra jo pašaukimas. Vysku pas jam patarė prašyti Dievo pa-
galbos. Taip atsitiko, kad vaikinas suti ko kardinolą, kuris jį nuvedė į koncer-
tą. Tame koncerte už trijų kėdžių sėdėjo... Popiežius Jonas Paulius II. Tuo met

vaikinas paklausė vys-
kupo: ar tai ženklas?
Vyskupas pasakė:
„Dau goka”. Po kurio
laiko jie susitiko Ro-
moje ir kartu meldėsi
Švento Petro bazilikoje.
Kai jie išėjo su tūks-
tančio žmonių minia,
jaunuolis pa matė ant
žemės nukritusią „ko-
lorat kę”. Pakėlė ir pa-
klausė vyskupo: kas
tai? Vyskupas paaiški-
no ir dar kartą pasakė:
„Daugoka”. 

Ir vos tik aš pradė-
jau kun. Lukui pasa-
koti šią istoriją, jis į
mus pažiū rėjo nuste-
bęs: tas vaikinas tai jis.
Mes visi buvome labai
nustebę. 

Man ši istorija la-
bai svarbi, ka dangi aš esu tokio amžiaus, kada gal voti apie savo pašaukimą yra
labai svarbu. Maniau: gal ir aš gavau ženklą? Viskas atrodė susiję,  taip pat ir
stovyklos tema apie tapatybę. 

Kunigas paskaitoje iškėlė svarbų klausimą: ar dalykai, kurie tau patinka,
yra tavo tapatybė? Šios paskaitos metu mes atkreipėme dėmesį į žo džius: pažink,
priimk, pasidalink. Jis man parodė, kad reikia pažinti Dievą, reikia priimti Die-
vą ir reikia jį skelb ti. Taip mes galėsime surasti savo ta patybę. Taip pat svars-

tėme, kas yra dogmos, doktorinos ir disciplinos. Jis parodė labai svarbų daly-
ką, kad drau gystė su Dievu veda į Bažnyčią, o Bažnyčia ir Dievas kartu mus veda
į mūsų pašaukimą. 

Tą pačią dieną išklausėme dar vie nos paskaitos – Laimos Vincės „A Jour-
ney into a Writer’s Life”. Ši paskaita man atskleidė, kad galima žmogų  atskirti
nuo  tėvy nės, bet tėvynės iš žmogaus neišimsi. Ji pasakojo, kad augo Amerikoje
ir jaunystėje turėjo troškimą pamatyti Lietuvą. Sužinojau, kad imigrantai pa-
 bėgėliai, tokie kaip jos tėvai ir seneliai, paliko savo gimtinę ne dėl geresnio gy-
venimo, bet kad galėtų pratęsti lietuvybę, kad ir kaip sunku tai buvo.

Vakare buvo nuostabus laikas su savimi ir Kristumi. Stovykloje vyko su-
sikaupimo vakaras. Galėjome ap mąs tyti, ką sužinojome apie savo tapatybę. Taip
pat bandėme nupiešti  ženklą, kuris labiausiai atspindėtų mus.

Ketvirtą dieną klausėmės dar dviejų paskaitininkų: Vidos Sasnaus kienės
(„Visokių yra – visokių rei kia”) ir dr. Andriaus Kazlausko („In te li gentiš ku -
mas/katališkumas (ar būtina išsirinkti tiktai vieną?”). V. Sas nauskienė kalbėjo,
kad mes kartais matome tik išorę, bet nežinome vi daus, kaip vis dėlto yra svar-
bu ma tyti save blogose situacijose ir iš to mokytis, mokytis priimti kritiką. Ši
paskaita papildė tai, kas vyko disku sijų būrelyje. Kiekvieną  vakarą mes nag-
rinėdavome temas iš trijų pusių, t. y. užduodami sau klausimus  – „what?”,
„how?” ir  „why?” Dis kusijos  padėjo suprasti, kad kiek vienas mes turime savo
pašaukimą ir savo veiklos poveikį ki tam žmogui, kad reikia ryškiai matyti tiks-
lą ir nebijoti pripažinti savo spren dimų. Man labai patiko, kai V. Sas nauskienė
kalbėjo apie dalykus, ku rie jai buvo labai artimi, ji parodė man, kad ir aš ga-
liu būti tvirta, jei pasitikėsiu savimi. 

Kita paskaita atskleidė, kad inteligentiškumas ir katalikiškumas sutampa
ir kad jie negali gyventi vienas be kito. Aš supratau, kad reikia ieškoti savęs ir
galvoti su kokiais žmonėmis apie ką kalbėti ir kokius klausimus užduoti.  Ga-
lė jau papasakoti apie savo apsilankymą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taip
pat Žiemos kursuose išgirdau ir daug kitų moks leivių pasakojimų apie dalykus,
ku rie jiems svarbūs. Tai man padėjo pa žinti kitus. 

Dienai baigiantis žiūrėjome fil mą „Liberating a Continent: John Paul II and
the Fall of  Communism”. Filme mačiau, kaip Popiežius Jonas Paulius II  įta-
kojo ne tik religiją, bet ir nepriklausomybės siekius Rytų Europoje. Buvo nuo-
 stabu, kai mokiniai, išgirdę Lietuvos vardą, ėmė ploti ir džiaugtis jos laisve da-
bar. Tai buvo puiki dienos pabaiga. 

Pabaiga – kitą savaitę ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai įvyko
2015 m. gruodžio 26 – 2016 m. sausio 1 d. Dainavo-
je. Susibūrė  per 50 moksleivių ateitininkų klausytis pas-
kaitų Ateitininkų pasaulėžiūros temomis, dalyvauti dis-
kusijose, vaidinti ir smagiai pabendrauti.  Žiemos kur-
sus aprašo Greta Virpšaitė, 11 klasės moksleivė iš Vie-
vio, kuri šiais mokslo metais dalyvauja „Global Out-
reach”  katalikų mokinių mainų programoje ir mokosi
Lourdes Academy, Oshkosh, Wisconsin. Pereitą savaitę
spausdinome Gretos aprašymo pirmą dalį, šią savai-
tę – tęsinys.

Žiemos kursuose (iš k.): kun. Lukas Laniauskas, SJ, Žiba Kisieliūtė,  Ieva Skeberdytė, Aistė Kavaliauskaitė, Kristina Vil-
kialytė ir Arija Simonaitytė, stovi Vincas Rušėnas ir Lilė Sadauskaitė. Justinos Baranauskaitės nuotr.

2016 m. Š. Amerikos ateitininkų vasaros stovyklos 
Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla Dainavoje •  liepos 9 d. – liepos 16 d.
Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla Dainavoje •  liepos 16 d. – liepos 24 d.
Los Angeles, JAS ateitininkų stovykla •  liepos 16 d. – liepos 24 d.
Sendraugių ateitininkų I stovykla Dainavoje • liepos 24 d. – liepos 31 d.
Rytų pakraščio ateitininkų poilsio savaitė 
Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME • liepos 31 d. – rugp. 6 d.

Registracijos informacija bus paskelbta vėliau.
Sekite www.ateitis.org ir https://www.facebook.com/SAateitininkai/

Žiemos kursų draugės (iš k.): Ieva Tarasovaitė, Miglė Oren -
taitė ir Kristina Katiliūtė, stovi Ugnė Orentaitė.

Žiemos kursai 2015-2016 - 2

Gavėnios rekolekcijos
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r. 
Rekolekcijas ves ses. Ligita Ryliškytė, Eucharis tinio Jėzaus seserų vienuolyno na -
rė. Rengia Ateitininkų namai ir Akademikų skautų sąjūdis. Prašome registruotis
pas Vidą Maleiškienę, vidajonas@sbcglobal.net arba tel. 630-257-8087.
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Penktos dienos
rytą klausėmės
Juozo Polikai-

čio. Šis lituanistinės
mokyklos mokytojas

mums pasakojo apie pasaulėžiūrą ir ateiti-
ninkijos tapatybę. Nors pati nesu ateiti-
ninkė ir nedaug žinau apie jų duodamus įža-
dus bei vertybes, bet ši paskaita man at-
skleidė, jog ateitininko gyvenimas labai su-
sijęs su tapatybe ir ją ugdo. Man tai buvo
puiki proga mo kytis iš jų ir labiau pažinti save per kitus žmones. Supratau, kad
krikš čio nis turi eiti į pasaulį su savo krikš čioniškąja pasaulėžiūra, vertybėmis
ir atsakyti už savo veiksmus. 

Po pietų Rima Birutienė mums pasakojo apie tautiškumą. Dar kartą su-
vokiau, kad nors ir palikčiau Lie tuvą, niekada negalėčiau jos pamirš ti, nes tavo
gimtinė visada bus tavo širdyje. Nors tau ji nepatiks, tu vis vien ją mylėsi. Šios
paskaitos metu stebėjausi Amerikos lietuviais ir jų Lietuvos pažinimu. Kai R.
Birutienė paprašė išvardinti nuostabiausias Lietuvos asmenybes, išgirdau
daug įvairių vardų, man tai paliko didelį įspūdį, pamačiau, kokie patriotai šie
žmonės yra ir kaip jiems svarbu ži noti apie Lietuvą. Jie didžiuojasi šia maža,
bet didinga tauta. 

Rimos tėvas Juozas Polikaitis ir uošvis Jurgis Birutis papasakojo apie
savo pasitraukimą iš Lietuvos Antro jo pasaulinio karo metu, ir man tai vėl su-
kėlė ilgesį.

Atėjo paskutinė metų diena! Ji buvo kupina įspūdžių. Iš pradžių iš girdome
Žiemos kursų vadovų pasa kojimus apie dalykus, kurie jiems svarbūs. Šios is-

torijos man padėjo la biau pažinti vadovus ir suprasti žmo nių jausmus. Kiek-
vienas iš jų buvo unikalus ir įdomus, nors ne visi jie sakė turintys susiforma-
vusią tapatybę, bet parodė, kad turi tikslą ir prie mones, kuriomis bandė to
siekti. 

Po to dainavome lietuvių liaudies dainas. Man ši dalis ypač patiko, pri minė,
kaip dainuodavau su savo cho ru Lietuvoje. Stovyklos dalyviai visi jas mokėjo
ir dainavo labai nuo šir džiai. Manau, kad toks laiko leidimas nebūtų įdomus vi-
siems lietuviams, bet man ir šiems lietuviams tai buvo smagumas. Prisiminiau,
kad taip smagiai paskutinį kartą jaučiausi dainų šventėje. Tautinės dainos man
yra vienas gražiausių lietuviškų da lykų. Buvo nuostabu matyti, kad žmo nės jas
dainuoja už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos. 

Vakarui artėjant dalyvavome šv. Mišiose. Žinojau, kad po to dar ilgai ne-
girdėsiu lietuviškų Mišių. Tai liū dino. Po Mišių buvo talentų vakaras, Naujųjų
metų šventimas ir stovyklos nuotraukų žiūrėjimas. Pamačiau, kiek nuostabių
žmonių sutikau ir supratau, kad noriu sugrįžti dar kar tą. Stovyklos pabaiga
buvo nuostabi. Kaip ir kiekvieną vakarą, giedojome „Kaip grįžtančius namo pa-
ukščius”. Buvo liūdna žinoti, kad ryt šito jau nebus, bet kartu ir smagu, nes su-
sipažinau su šia nuostabia bendruo mene.

Čia pamačiau, kad žmonės, gyve nantys kitoje šalyje, ir net ne visi ma tę Lie-
tuvą, myli ją. Visuomet žinojau, kad Amerikoje yra daug lietuvių, bet niekada
nežinojau, kad jie yra tokie patriotiški. Šioje stovykloje pa ma čiau bendrystę
tarp skirtingų žmo nių. Jie turi vieną bendrą dalyką – Lie tuvą. Nežinojau nieko
apie ateitininkiją ir išvykdama į Žiemos kursus nepažinojau nė vieno Ameri-
kos lietuvio, todėl buvo sunku apsispręsti vykti, tačiau tikrai nenusivyliau. Dai-
 nava ir Žiemos kursai man davė labai daug. Atrodė, lyg sugrįžau į mažąją Lie-
tuvą, pas savo draugus. Pastebėjau, kaip pasiilgau lietuviško žodžio, ir tuo pat
metu labai didžia vausi savo gimtine. Man didelį įspūdį paliko stovyklos tema
„Tapatybė”. Man ji labai aktuali, nes viena iš ma no atvykimo į Ameriką prie-
žasčių ir buvo ieškojimas savo pašaukimo. Man šios paskaitos padėjo daugiau
sužinoti apie save ir kaip svarbu ieš koti pašaukimo Kristuje. 

Prieš  stovyklą  nežinojau,  ko noriu. Dabar  jau  tikrai  žinau,  kokia  no-
riu būti.

Vida Sasnaukienė iš Clevelando skaito paskaitą Žiemos kursuose. Kursuose dalyvavo per 50 moksleivių. 
Justinos Baranauskaitės nuotr.

Renginiai Ateitininkų namuose
Vasario 17 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų namų knygų klubo narių susitikimas. Bus
diskutuojama knyga: ,,The Boys in the Boat” autorius: Daniel James Brown. Diskusijos vyks-
ta lietuvių kalba. Visi kviečiami.

Vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r.: Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijas ves ses. Ligita
Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolyno narė. Rengia Ateitininkų namai ir
Akademikų skautų sąjūdis. Prašome registruotis pas Vidą Maleiškienę, vidajonas@sbcglo-
bal.net arba tel. 630-257-8087.

Vasario 25 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Čikagos ateitininkai sendraugiai  Ateitininkų namuo-
se rengia pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia pasidalins informacija apie
Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, 2013 m. įsteigtą Adolfo Damušio demokratijos stu-
dijų centro veiklą.

Vasario 28 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Ateitininkų namų metinis susirinkimas: Valdybos ir
revizijos pranešimai, pasisakymai, kandidatų pristatymas, rinkimai, klausimai ir diskusijos. 

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

GRETA

VIRPŠAITĖ

Žiemos kursai 2015-16
(3)

Juozas Polikaitis ir Jurgis Birutis papasakojo apie savo pasitraukimą iš Lietuvos Antro -
jo pasaulinio karo metu moksleiviams ateitininkams Žiemos kursuose.

Ieškomi vadovai  ir mokytojai  2016 m.
Jaunųjų ateitininkų stovyklai
Stovykla vyks liepos 16–24 d. Dainavoje

Norintys vadovauti ar pravesti stovykloje pamokas prašomi pateikti
prašymus nuo vasario 15 – kovo 15 d. el. paštu: mesjas.org

Išrinkti vadovai privalo dalyvauti vadovų kursuose, kurie vyks
Ateitininkų namuose, Lemont, IL balandžio 23–24 d.

Šiandieną baigiame spausdinti  moksleivės
Gretos Virpšaitės įspūdžius iš Moksleivių
ateitininkų sąjungos Žiemos kursų, kurie
vyko 2015 m. gruodžio 26 – 2016 m. sausio
1 d. Dainavoje. Greta  yra  11 klasės moks-
leivė iš Vievio. Šiais mokslo metais ji daly-
vauja „Global Outreach” katalikų mokinių
mainų programoje ir mokosi Lourdes
Academy, Oshkosh, Wisconsin.  Žiemos kur-
suose dalyvauja pirmą kartą.

Rytų pakraščio
ateitininkų poilsio savaitė
įvyks rugpjūčio 6–13 d. 

Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME
Visi kviečiami dalyvauti.
Vasario 6 d. ,,Drauge” buvo paskelbtos neteisingos stovyklos datos.
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Audrius Polikaitis

Pirmas kur sų pašnekesys „Labas, aš esu…” buvo skir-
tas supažindinti moksleivius su šių metų Žiemos kursų
tema. Po kal bis prasidėjo kvietimu vyriausiems mokslei-
viams per 30 sekundžių papa sakoti apie save. Iš to išsivystė
disku sijos apie asmens tapatybę. Išsiaiš kinome, kad „tapa-
tybė” yra savęs suvokimas ir pažinimas. Tapatybės nereikia
maišyti su savo vaidmeniu gyvenime, kaip, pvz., buvimo
broliu, dukra, mokiniu, draugu. Tai nėra – ir kaip kiti tave
apibūdina. Verčiau tai yra – ką žmogus pats yra atradęs sa-
vyje, kaip save suvokia. Net Pranas Dovydaitis pirmajame
,,Ateities” nu meryje prieš 105 metus, straipsnyje ,,Trys pa-
matiniai klausimai”, iškėlė tapatybės klausimą: ,,kas aš
esu?”

Su moksleiviais diskutavome psichologo Erik Erikson
aštuonis bren dimo etapus, praleidžiant daugiau laiko prie
moksleivio amžiaus tarpsnio, kuriame jaunas žmogus ak ty-
 viai ieško savęs supratimo. Nors su prasti savo tapatybę yra
svarbu, bet to neužtenka. Mes esame įpareigoti vystyti savo
talentus ir savo sugebėjimais gerinti pasaulį tarnaujant ki-
 tiems. Savo pokalbyje pabrėžiau po sakį ,,kilti ir kelti” – tai
supratimas, kad ne tik mes patys tobulėtume, bet kad drauge
ir kitiems taptume dva siško gyvenimo parama ir versme.
Pokalbį baigėme pavyzdžiais: kurios asmenybės iki galo pa-
naudojo savo potencialą, siekdami tarnauti ki tiems”.

Kun. Lukas Laniauskas, SJ

Mano paskaita buvo trumpa savęs bei bendruomenės
pažinimo kelionė. Esa me sukurti pagal Dievo paveikslą. Jei
norime pažinti save, turime pažinti Jį. O Dievą pažįstame
per Bažny čią, jos mokymą, Šv. Raštą bei Bažny čios tradici-
jas. Pažindami Dievą mes pažįstame save. O ką mes su-
prantame apie Dievą? Tai, kad Dievas yra bendruomenė sa-
vyje: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Mes tampame panašūs į Jį,

kai dalyvaujame bendruomenės gy ve nime. Mūsų aktyvus
dalyvavimas bei įnašas į Bažnyčios gyvenimą (pvz., daly-
vavimas Mišiose kas sekmadienį) mus veda link savo tapa-
tybės supratimo. Suprasdami Dievą, save bei bendruomenę
esame šaukiami žengti į pasaulį, ir tame supratime atran-
dame savo pašaukimą. Pašauki mas yra įgyvendinimas
mūsų suprastos tapatybės!

Ši paskaita buvo intensyvi ir fi losofiška. Buvau suža-
vėtas jaunimo noro gilintis į tikėjimo tiesas bei gvil denti su-
dėtingus gyvenimiškus klau simus. Suprasti savo tapatybę
nėra lengva, bet kaip Marija, taip ir mes atsiliepkime – ,,Su
Dievu viskas yra įmanoma!”

Laima Vincė

Aš moksleiviams pasakojau apie savo, kaip rašytojos, li-
teratės, vystymąsi, pradedant nuo dienoraščio rašymo ir
šešiolikmetės moksleivės pirmų literatūrinių ban dymų iki
šiandien, kai esu šį bei tą parašiusi ir sėkmingai išleidusi.

Norėjau parodyti moksleiviams, kaip kūryba yra glau-
džiai susijusi su tapatybės ugdymu ir gilia dvasine praktika.

Pirmą kartą dalyvavau Žiemos kursuose, ir man jie pa-
liko itin tei gia mą įspūdį. Aš negalėjau atsistebėti, koks rim-
tas, dvasingas ateitininkų jaunimas. Aš jau dvidešimt metų
dėstau universitete ir vidurinėje mokykloje, ir kol kas ne-
buvau sutikusi to kių susikaupusių jaunų žmonių. Pa buvusi
su jaunimu buvau labai su jaudinta.

Laima Vincė – daugelio knygų autorė, žinoma vertėja.
Jos knygas „The Snake in the Vodka Bottle”, „Lenin’s Head on
a Platter” bei Juozo Lukšos prisiminimų vertimą į anglų
kalbą „Forest Brothers” galima įsigy ti internetiniuose kny-
gynuose.

Kitą savaitę spausdinsime kitų 
paskaitininkų įspūdžius iš Žiemos kursų.

Ateitininkų Šalpos fondo metinis susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, balandžio 16 d. Ateitininkų namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

6 val. v. – Tradicinė vakarienė

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskam-
binus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

Rašytojo Antano Vaičiulaičio minėjimas

Balandžio 17 d., sekmadienį, 12:45 val. p. p. 
PLC didžiojoje salėje 

Ištraukos iš romano ,,Valentina”,  ,,Italijos vaizdai”  ir kt.
Rašytojas Vaičiulaitis priklausė 

ateitininkų literatų korporacijai  ,,Šatrija”.

Rengia ir visus maloniai kviečia Korp! Giedra

Ateitininkų federacijos taryba Lietuvoje
neseniai patvirtino 2016-2020 m.
strateginį planą, kuriame ypatingas

dėmesys skiriamas moksleiviams ir jų veik-
los palaikymui. Netrukus Š. Ame rikos atei-
tininkų taryba (ŠAAT) svarstys šio strategi-
nio plano pritaikymą Ame rikos ateitininkams
ir taip pat atsi žvelgs, kaip geriausiai paremti
Moks leivių ateitininkų sąjungos (MAS) dar-
bą. ŠAAT pirmininkas dr. Tomas Girnius ne
sykį savo kalbose yra pa brėžęs, kokie svar-
būs yra MAS Žiemos kursai visai ateitininkijai.
Jie yra vie nas iš efektyviausių veiksnių auk-
lėti moksleivius. Juos reikia toliau vystyti ir
išlaikyti.

Kur slypi Žiemos kursų sėkmė? Vie na –
yra parenkami dinamiški pa skaitininkai, su-
gebantys patraukti jau nimo dėmesį. Kursų
vadovas Liudas Landsbergis, kviesdamas
paskaitininkus, jiems ir primena: ,,Jūs būsi-
 te moksleiviams pavyzdžiai… ir tai vie nas iš
geriausių mokymo priemo nių”. Š. m. kursai
vyko gruodžio 26 – sausio 1 d. Dainavoje.
Tema – ,,Tapa tybė: pažink, priimk, pasida-
link”. Apie kursų programą jau buvo rašyta
šiame skyriuje, dabar pasidaliname pačių
paskaitininkų prisiminimais ir įspūdžiais.

Paskaitininkų
įspūdžiai

Vyto Čuplinsko sukurtas logotipas

Žiemos kursų vadovybė

Kursantės: (iš k.) Alytė Katiliūtė, Ema Šlajutė, Diana Satkauskaitė, Laura Kiliūtė, Liucė Si-
liūnaitė, Daiva Biliūnaitė ir Gustė Savukynaitė.                       Justinos Baranauskaitės nuotr.

Žiemos kursai 2015-16
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Moksleivių ateitininkų Žiemos kursai vyko 2015 m.
gruodžio 26 – 2016 m. sausio 1 d. Dainavoje. Tema
– ,,Tapatybė: pažink, priimk, pasidalink”. Praėjusioje
šio skyriaus laidoje spausdinome kelių kursų pas-
kaitininkų prisiminimus ir įspūdžius, šiandien spaus-
diname prisiminimų antrąją dalį. 

Vida Sasnauskienė. 
Visokių yra – visokių reikia

,,Visokių yra – visokių reikia” – tai lietuvių po-
sakis, vartojamas stebint kito savotišką elgesį ar
nesuprastą humorą. Bet ar mes laikomės šios liau-
dies išminties? Dažnai stebėdami jaunimą pagalvo-
jame, kad jis niekam tikęs, tingi, nieko neišmano, ir
neprisimename, kad ir mes tokie buvome. Pamirš-
tame, kad kadaise mūsų tėvai, seneliai, mokytojai ir
mus taip apibūdindavo. Ar nepagalvojame, kad tai
tik stoka jaunimo pažinimo? Užuot kritikavę jau-
nimą, žvelgę į jį iš tolo, susipažinkime su juo arti-
miau ir padėkime jam tapti mūsų tautos, visuome-
nės ir organizacijų aktyviais nariais bei vadais.

Savo paskaitoje aš dalinausi įspūdžiais dirbant
su moksleiviais ,,Sendraugių-2” ir Jaunųjų ateiti-
ninkų stovyklose, kur sutikau entuziastingą, sa-
vimi pasitikintį, noriai dirbantį ir prie stovyklos
programos mielai prisidedantį jaunimą. Bet tuo pa-
čiu pastebėjau, kad jaunimui sunku išklausyti pa-
taisymus ir panaudoti juos savęs tobulinimui. Ma-
čiau daug kūrybingumo, drąsos, energijos, bet ir
improvizavimo bei savarankiškos kūrybos stoką.
Kai moksleivius pamokydavome, man pasirodė, kad

jie per greitai nusivildavo ir pasi-
duodavo arba per daug priešta-
raudavo. Todėl savo Žiemos kursų
pašnekesyje diskutavome, kas yra
kritika ir kaip ją panaudoti savo

asmenybės tobulinimui. Naudodamas ,,Myers-
Briggs” vertinimą, kiekvienas moksleivis ištyrė
savo asmens tipą ir sužinojo, kad kiekviena asme-
nybė skiriasi, o skirtumai atskleidžia žmogaus as-
mens privalumus ir trūkumus. Visokių yra – viso-
kių reikia. Po to, naudodami Simon Sinek ,,Start
with Why” metodą, pasimokėme, kaip išsirinkti sau
tikslą ir sudaryti planus tam tikslui siekti. Šis me-
todas padeda suformuoti strateginę viziją, kurią
kiekvienas gali suprasti ir per kurią moksleivių en-
tuziazmas, pasitikėjimas savimi ir noras dirbti pa-
verčiamas veiksmu.

Atvažiavusi į kursus iš karto pastebėjau, kad
susirinkę moksleiviai buvo susikaupę dirbti. Jie
noriai dalijosi įspūdžiais ir patirtimi, klausė apgal-
votų klausimų. Šauni jaunimo grupė!

Andrius Kazlauskas. 
Inteligentiškumas/katalikiškumas: ar būtina
išsirinkti tiktai vieną?

Iš paskaitos pavadinimo gal buvo tikimasi, kad
bus priešpastatomi ateitininkų principai, tačiau pa-
šnekesio siekis buvo truputėlį kitoks. Mano pašne-
kesyje buvo vystomos šios temos:

1. Yra daug ko mūsų gyvenimuose, ko tikimės,
bet nežinome. Pavyzdžiui, planuojame susitikti Žie-
mos kursuose, bet nežinome, ar taip iš tikrųjų įvyks.

2. Kuo žmogus tiki, tai veikia jo elgesį. Pavyz-
džiui, kadangi mes tikimės susitikti Žiemos kur-
suose, atitinkamai planuojame: ruošiamės kelionei
į Dainavos stovyklavietę, o ne į slidinėjimo išvyką
ar Naujųjų metų sutikimą Bostone.

3. Kadangi tikėjimas įtakoja mūsų elgesį, yra
svarbu sąmoningai rinktis tai, kuo tikėti. Kokie yra
patikimi šaltiniai? Ar kas nors žino ateitį ir domisi
mano gerove? Toks šaltinis ar asmuo būtų idealus.
DĖMESIO! Toks grindinys yra! Jisai vadinasi Die-
vas, kuris kalba mums per Šventą Raštą.

Nors šis pašnekesys nebuvo iš pirmųjų ir kur-
santų jėgos jau buvo šiek tiek išsekusios, jaunimas
atidžiai klausėsi ir uždavė įžvalgių bei nuoširdžių
klausimų.

Juozas Polikaitis. 
Žmogus yra atsakingas už savo sprendimus

Mano pašnekesio pagrindinė mintis buvo, kad
kiekvienas žmogus privalo gyventi tiesoje, mąstyti
kaip gyvena ir kalbėti kaip mąsto. Tam reikalingas
pasiruošimas, kuris prasideda nuo kūdikystės na-
muose, vėliau mokykloje ir galop visuomenėje.
Kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo gyve-

nimo sprendimus. Norint daryti gerus, teigiamus
sprendimus, būtina susidaryti teisingą vertybių
skalę, kuri galutinai suformuoja asmens pasaulė-
žiūrą. Ateitininkas siekia ir ugdo krikš čionišką pa-
saulėžiūrą. Ateitininkijos sąjūdis kilo iš pasiprie-
šinimo klaidingoms pasaulėžiūroms, kurios skver-
bėsi į Lietuvą. Lietuvoje ateitininkijos sąjūdžio už-
uomazgų galima rasti nepavykusio 1831 m. suki-
limo pasekmėse. Užtruko daugiau nei 75 metus, kol
ateitininkijos sąjūdžio idėja susiformavo į aiškius
principus ir organizacinę struktūrą.

Šių kursų nauda jaunam žmogui yra neįkaino-
jama. Nuostabu matyti didelę grupę jaunuolių, lei-
džiančių savo švenčių atostogas salėje, klausantis
prelegentų. Jie atidžiai klausėsi, vedė pagrindinių
prelegento minčių užrašus, klausė klausimų ir pri-
statė savo išvadas po prelegentų pristatymų. Kursai
buvo gerai organizuoti, gera vadovybė, drausmin-
gas jaunimas, gyvas bendravimas tarpusavyje ir su
prelegentais.

Rima Birutienė.
Ką man reiškia tautiškumas? 

Pokalbio metu su moksleiviais ateitininkais dis-
kutavome, kas yra tėvynė ir tauta, ir supratome,
kad tautiškumas yra tautiško paveldo supratimas ir
savo tautinio identiteto išlaikymas. Todėl, kad mes
paveldėjame savo tėvų/senelių kilmę ir jų tautą,
Lietuva tampa mūsų visų tėvyne! Sutarėme, kad
mūsų ryšys su Lietuva labiausiai jaučiamas, kai
kalbame lietuviškai, laikomės lietuviškų papročių
ir tradicijų, domimės lietuviška kultūra ir moko-
mės Lietuvos istorijos. Moksleiviams pristačiau
mintį, kad mūsų šeimos istorija yra dalis Lietuvos
istorijos ir kad mūsų protėvių, giminių išgyveni-
mai, laimėjimai ir sunkumai mus veikia, formuo-
dami kiekvieno mūsų charakterį ir identitetą.
Kartu su savo tėveliu Juozu Polikaičiu siūlėme
moksleiviams kalbinti savo senelius ir kitus vyres-
nius lietuvius apie jų išgyvenimus, užrašyti jų at-
siminimus, o su savo uošviu Jurgiu Biručiu mo-
kėme kurti ,,šeimos medžius”.

Savo gimimu lietuviškoje šeimoje mes paveldė-
jome atsakomybę bendrauti su savo tauta, ją geriau
suprasti, jos kultūrą pažinti, iš jos istorijos išmokti,
jos gyvenime dalyvauti, jos ateitį užtikrinti. Kiek-
vienas iš mūsų darysime tai savaip, vadovauda-
miesi savo sugebėjimais, talentais, susidomėji-
mais… taip formuojasi kiekvieno iš mūsų tautinė
tapatybė.

Su moksleiviais ateitininkais visada smagu ben-
drauti. Jų energija, pagarbus klausymas ir aktyvus
dalyvavimas mane ir mano tėvelius sužavėjo. Jau-
tėsi, kad kai kurie moksleiviai iš pradžių truputį
varžėsi, bet greitai pradėjo trokšti progų diskutuoti,
reikštis, geriau save suprasti. Linkiu miestų kuo-
poms, jų valdyboms ir globėjams įsidėmėti Žiemos
kursuose pristatytas temas ir jas toliau savo mies-
tuose diskutuoti. Pasinaudokite sendraugiais atei-
tininkais savo apylinkėse. Meskite paviršutiniškus
užsiėmimus, pokalbius ir kurkite savo ateitinin-
kišką identitetą, nes Dievas, Lietuva ir visas pa-
saulis Jūsų laukia!

Viktutė Tijūnėlienė, kursų rengėja.
Vadovų pranešimai

Vieną paskaitą vedė Žiemos kursų vadovai –
studentai. Pagal vojom, kad kursantams būtų ver-
tinga ir įdomu klausytis tų asmenų, su kuriais jie
daugiausiai laiko praleido kursuose, o taip pat gera
praktika patiems vadovams viešai kalbėti ir nuo-
sekliai dėstyti savo mintis. Gruodžio pradžioje pa-
sidalijome kursų tema su būsimais vadovais ir pa-
prašėme, kad jie pasvarstytų, kaip ji reiškiasi jų
gyvenime. Kiekvienas vadovas paruošė dešimties
minučių kalbą, kuria pasidalijo su kursantais kursų
pabaigoje. Vadovai kalbėjo apie meilę, darbą, nenu-
matytus sunkumus, mirtį, universiteto gyvenimą ir
pan. Atgarsiai buvo teigiami – jaunimas pajuto ar-
timą ryšį su kitais – kiek vyresniais – ateitininkais,
ku rie yra išgyvenę panašias patirtis kaip ir jie.

Moksleiviai Dainavoje.                                                                                                                          Liudo Landsbergio nuotr.

Kalendorius
BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENį
Ateitininkų Šalpos fondo metinis narių 
susirinkimas
Pradžia – 4 val. p. p.
Tradicinė vakarienė – 6 val. v.
Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Dr.
Le monte.  Norintys dalyvauti vakarienėje prašo-
mi užsisakyti vietas paskambinus Pranutei Do -
mans kienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el.
paštu: FLD85@aol.com.

BALANDŽIO 17 D., SEKMADIENį
Rašytojo Antano Vaičiulaičio minėjimas
12:45 val. p. p. PLC didžiojoje salėje
Rengia ir visus maloniai kviečia Korp! Giedra
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