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Lazdzijų kultūros cantras švenčia veiklos dešimcmecį

Gintaras LAZDIJA

Lazdzijų krašti kultūros cantras su jam priklausanciais
padaliniais padaro vožnus darbus – saugo jir puoselėja bei populiarina etninį kultūrų, rūpinas kultūros tradicijų jišlaikymu
bei storavinas, kad rajono gyventojam netrūkt profesionalaus
meno. Ape Lazdzijų kultūros cantro veiklos 10-mecį, jo reikšmingumų kraštu bei žmonėm kalbėjom su cantro diraktorum
Arūnu Sujetu jir jo pavaduotoju kultūrinei veiklai Ingridu Malinauskieni.
netikėtai gimusių idėjų, katrų
JINSITRAUKIMAS
ne vienų tenka atmesc arba dar
KULTŪRINĖN VEIKLON
brandyt, augyt, plėtot. Tam paDIDĖJA
deda knygų skaicymas, mūsų
Pašnekovai dziaugės, kad ranginių aptarimas, lankymakasmet pastebi teigiamas ten- sis kolegų organizuojamuosa
dencijas dėl gyventojų aktyvu- ranginiuosa“, – sakė Lazdzijų
mo jir noro jinsitraukc vieno- kultūros cantro diraktoriaus pakiu ar kitokiu būdu kultūrinėn vaduotoja kultūrinei veiklai.
veiklon. Vieni pamažu, kici
Pašnekovai sėkmingu rangiaktyviau dalyvauna cantro vei- niu invardino tokį ranginį, katris
klon. Visan rajoni jyra daugiau sudomina žūrovų, pajudzina jo
nei 500 saviveiklinykų, daly- širdzį bei razumų, ragina augt
vaujancių visokiose veiklosa, ciek ranginį ruošantį kultūros
studijosa, būraliuosa, meno darbuotojų, ciek ranginį stebintį
mėgėjų kolektyvuosa. „Labai žūrovų. Ranginys itin sėkminlaukiam kožno, atainancio pa- gas, jei jis naudingas abejom
rodzyt savi, kurancio, mokan- pusėm. Kultūros darbuotojus
cio pasdalyt. Daugelis kolek- veselina tai, jog jau ne vienerus
tyvų, gyvuojancių ne vienus metus ciek vietinių gyventojų,
metus, arcimai susgyvenį, vieni ciek rajono svecių jie girami
kiciem kap giminės, susiedai, už pilietinių, patrijotinių randraugės narai. Tai kap mažos ginių jindomius jir apgalvotus
bendruomenės, rozu švenčian- režisūrinius nutarimus. Etninės
čios gimtadzienius, pergales jir kultūros puoselėjimas – gyvas
kartais pralaimėjimus“, – ape ne cik vyrasnios kartos, ale jir
gyvai cantro veiklon dalyvau- jaunimo darbas šiton srity laijancius saviveiklinykus porino dzia suprast, kad žmones vėl
I. Malinauskienė.
atsisuka jin tradicines vertybes,
Sėkmingai vykdyt savo pa- jieško gelmės jir dvasinio gegrindinį veiklų – gyventojų rumo. Žinia, šiuolaikinis žmolaisvalaikio užimtumų – Laz- gus, pasak cantro diraktoriaus
dzijų kultūros cantru papuola A. Sujetos, apsuptas daugybės
dėl cantro administracijos jir šou pasiūlymų, jieško vis naujų
kultūros darbuotojų požūrio jin jišgyvenimų, emocijų, gražos
kultūrų, programų pateikimų, jir patogios aplinkos. „Turime
jinsiklausymo jin kultūrai im- jir tuo pasrūpyc. Mūs raikalas
lių žmonių nuomonį jir jų po- atrasc naujas ardves ranginiam,
raikius. „Mumiem labai vožnas kad išnaudotum nuostabių mūs
kožnas cantro lankytojas – la- krašto aplinkų, galėtum jų labai šviesus, pozityvus jir kul- biau pažyt. Be to, vasara labai
tūrų mylintis žmogus, katram kviecia ranginius organizuot
vožnos tradicinės vertybės. gamton. Tep rados profesijonaTai jieškantis, palaikantis, su- lios muzikos vakaras Metelių
prantantis jir vertinantis sunkų ragijoninian parki „Kol saulė
kultūros darbuotojo darbų žmo- nusileis”, estradinių dainų fesgus“, – tipiškus cantro lanky- tivalis „Metelio banga” an Metojus, darancius įtakų įstaigos telio ažaro kranto, daug visokio
veiklai, apibūdino diraktorius žanro ranginių žadam surengc
A. Sujeta.
atsinaujinusian Veisiejų miesto
parki“, – sako Lazdzijų kultūSĖKMINGAS RENGINYS
ros cantro diraktorius.
Nuolatiniai Lazdzijų kultūPROFESIJONALUS
ros cantro ranginių lankytojai
MENAS – IN LAZDZIJUS
pastebi permainas, katros priguli nuog pacių lankytojų poVienas jiš Lazdzijų kultūraikių. Dėl jų cantro darbuotojai ros cantro veiklos būdų – užturi visadu atrast jir jingyvendyt tikryc profesijonalaus meno
naujus kūrybinius darbus. „Idė- prieinamumų. Lazdzijų rajono
jų generavimas, auginimas jir gyventojai gali pasdziaugc projų jingyvendinimas – jilgas pro- fesijonalaus meno ranginiais,
cesas. Tai rozais apima metus vykstanciais Metelių ragijonijir daugiau, nors būna jir graita, nian parki, Vargonų muzikos

festivalio koncertais Lazdzijų,
Seirijų, Metelių, Veisiejų, Būdviecio, Krosnos bažnyčiosa.
Klasikinės muzikos koncertai,
katruos Kultūros cantras rangia
bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionalini filharmoniju
bei profesijonalios muzikos atlikėjais, Alytaus miesto tijatro,
kitų tijatrų spektakliai vyksta
Lazdzijų kultūros cantri. Taigi
Lazdzijų kultūros cantri, Veisiejų, Seirijų kultūros namuosa
esančios patalpos, instrumentai,
šviesos aparatūra minimaliai
atitinka profesijonalų raikalavimus, dėl to jiej nori koncertuoc
būtent cia. Todėl žmones, norintys pasimėgaut profesijonaliu menu, iš kitų rajono daiktų
turi atvykt būtent jin anksciau
minėtas vietas. „Kol kas kitosa Lazdzijų laisvalaikio salėsa
galimybių pasrodyt profesijonalam neturim. Ale renovacija maino laisvalaikio sales,
kultūros namus, dėl to galbūt
cinkamų vietų profesijonalų
pasrodymam rajoni padaugės“,
– sakė I. Malinauskienė.
Daroma Lazdzijų kultūros
cantro įstaigų ranovacija, reikia vieryc, sugrąžins jir kai kur
sodziaus vietovėsa atsisakytų
diskotekų. Prauda, kap kur jos
nerangiamos dėl sumažėjusio
jaunų žmonių skaičiaus, kitur
nėra galimybės rangc šitų čėsų
vakarus jaunimui. Gali būc, jog
atlikus ranovacijų dėl šitos pričinos nedaromos diskotekos vėl
sugrįš jin sodziaus vietoves.
TRŪKSTA
PROFESIJONALIŲ
KULTŪROS DARBUOTOJŲ
Per Lazdzijų kultūros cantro
veiklos 10-mecį sumažėj ne cik
rajoni daromų diskotekų. Pasak cantro administracijos, ima
trūkt jir profesijonalių kultūros
darbuotojų. „Situacija kultūros
pusėn šituoj čėsu tokia, kad
trūksta specijalistų. Dėl to tų
nišų tankiai, ypač kaimuosa,
tenka užimc pirmaujančiam
vietos bendruomenės žmogu.
Kultūros specijalistų trūkumas
jyra ne cik mūs vienų bėda, tai
jyra mūs visuomenės rūpescis.
Anksciau mūs kaimyniniam
rajoni buvo Marijampolės kultūros mokykla, katroj rangė
visokių specijalybių kultūros
darbuotojus. Dabarcinė Marijampolės kolegija daugiau rangia kultūros vadybinykus. Turime galybį vadybinykų, ale tuoj
neturėsim, kų parduoc. Taigi,
specijalistų nėr, nes paprasčiausia jų nerangia arba rangia per
mažai. Tep gi mažai gali vieryc,
jog Vylniun ar Klaipėdon baigį

mokslus jauni žmones atvažuot
dirbt jin Lazdzijus“, – ape rūpescius, su kurais susduria ne
vien Lazdzijų kultūros cantras,
kalbėj cantro diraktorius A. Sujeta.
Sodziaus vietovėsa šventes
jir ranginius jimasi organizuot
kaimo bendruomenės. I. Malinauskienės paklausėm, ar nesjaučia lankcynės dėl žūrovo.
„Kultūros cantras jir sodziaus
bendruomenės tikrai ne konkurentai, ba bendruomenių darbų
kryptis turėt būt kita nei kultūros įstaigų. Žinoma, su bendruomeni bendradarbiaunam,
labai dziaugiamės, kad kap kur
mūs darbuotojai jyra bendruomenių pirminykai, vadzinas, jie
jir jyra savo aplinkon slauni. To
jiš jų jir cikimės. Suprantam,
kad būt visų galų meistru sudėtynga. Kartais galbūt net per
daug raikalaunama jiš darbuotojo prieg dabarcinių galimybių. Kultūros darbuotojas aina
pas vartotojų – jis visadu jieško
vartotojo. Jeigu kitosa darbo
vietosa tu darbuji darbų jir vartotojas ataina pats, tai kultūros
darbuotojas pats aina jieškoti
vartotojo. Jir tai jyra beprotiškai sunku. Mūs darbuotojai
jieško saviveiklinykų, jieško
sumanymų, jieško rėmėjų, tai
nelangvas darbas. Jir šitokiu
būdu jišlikt vožnu jyra pakankamai sunku. Ale jei žmogus
vierina tuoj, kų daro, jir jyra
širdyngas, jis bus vožnas“, –
porino Lazdzijų kultūros cantro diraktoriaus pavaduotoja
kultūrinei veiklai.
LAZDZIJŲ KULTŪROS
CANTRO PASIEKIMAI
Paprašyci jišvardzyc Lazdzijų kultūros cantro kolektyvų
didziausius pasiekimus, pašnekovai sakė, kad jų jyra nemažai
jir labai džiugina kūrybyngi
darbuotojai jir aktyvūs saviveiklinykai. „Dziaugiamės mūs
ilgamecio darbuotojo Romo
Mazėčio kūrybini veiklu jir
pasiekimais. Jo jišugdzyti jaunieji muzikantai groja suburton Kultūros cantro tradicinėn
kapelon „Anūkuciai“. Šio muzikanto rūpesciu jauni žmones
puoselėja folklorų, tęsia liaudiško muzikavimo tradicijas.
Janinos Dereškevičienės vadovaujamas kolektyvas „Lazdija“
dalyvauna visokiuosa šokių
konkursuosa, kur visadu gauna
prizines vietas. Šymet jiej suaugusių liaudiškų šokių grupių
raspublikinio konkurso „Pora
už poros” antros vietos laimėtojai. Smagu, kad šitan kolektyvi šoka daug žinomų rajo-

no žmonių, valdzios atstovų,
katriej aktyviai dalyvaudami
saviveiklon visuomenei rodo
pavyzdzį, kokios vertybės jyra
puoselėjamos. Lazdzijų kultūros cantro folkloro ansamblis
„Dainuviai“, tradicinė kapela „Dziedukai“ jišlaido kompaktines plokštelas. Šiuosmet
liaudiškos muzikos mylėtojam
pristacyta Lazdzijų kultūros
cantro kapelų geriausių kūrinių
rinkcinė „Netgi vakaruškos“.
Visa tai vainikuoja ne cik šitų
kolektyvų darbų, ale jir jyra
edukacinė priemonė, jinvertinta ciek Kultūros ministerijos,
ciek Lietuvos liaudies kultūros
cantro. Estradinis ansamblis
„Kryžkelė“ šituoj čėsu tepgi
jinrašinėja savo kompaktinį
plokštelį, katroj graita pasieks
grupės garbytojus. Tepgi gyvai
koncertuoja jir kamerinis choras „Gaustas“, kapelos „Griežlė“ jir „Svaja“. Jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Smilga“
savo šokimu „užkrėtė“ jir sodziun gyvenancius jaunus žmones. Dziaugiamės, kad dabar
folklorinius šokius jaunimas
šoka Teizų, Būdviecio, Kucūnų, Barčių bei kitosa laisvalaikio salėsa. „Smilgos“ šokėjai
buvo jiem puikus pavyzdzys“,
– kelis jiš pasiekimų, verciancių didziuotis Lazdzijų kultūros
cantrų savo darbų rezultatais,
paminėjo pašnekovai.
SPECIJALŪS RANGINIAI
VEIKLOS 10-MEČIU
Pašnekovai žadėj jir toliau
darbuic jiš širdzies, propesijonaliai, žiūrėc jin mūs rajono
gyventojų, svecių poraikius,
o jubiliejiniais 10-ais veiklos
metais lankytojam dovanoc ne
vienų gražų jir nuoširdų ranginį
– ciek aukšto meno, ciek etninės kultūros, ciek populiaraus
meno mėgėjams. „Ciesiog kviecam užsukc jin Lazdzijų kultūros cantro internetinį svetainį,
apsilankyc mūs socijalinio tinklapio veidaknygėn (Facebook
puslapin) jir sekc informacijų
spaudon“, – kvietė I. Malinauskienė.
„Mūs kultūros ministras
Šarūnas Birutis jyra pasakis:
„Kultūra nėr vien cik paslinksminimai ar cik šventės, kultūra
jyra mūs istorija, mūs identitetas, mūsų tautos esybė“. Užtai
toliau puoselėsime tas vertybes,
katros puoselėja ne cik mūs šalies, rajono kultūrų, ale jir žmogaus dūšios kultūrų. Jieškosim naujų idėjų jir režisūrinių
sumanymų“, – sakė Lazdzijų
kultūros cantro diraktorius A.
Sujeta.
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Jaunimas

Mokyklinė uniforma: liuosybės trukdzymas ar drausmės raginimas?
Gintaras LAZDIJA

gimnazijos mokiniai sparciai
auga, dėl to, mislinu, būtų netikslinga jiem dėvėt uniformas.
Jiej paprasčiausiai graita jų jišaugt, tekt pirkt ar siūc naujas“,
– sakė A. Grubytė. Kita Veisiejų gimnazijos gimnazistė Ilona
Bartuškevičiūtė linkus pritarc,
kad visi, jir jaunesni, gimnazijos mokiniai dėvėt uniformas.
Abidzvi merginos ragėj, kad
šitais metais mokyklinė uniforma vilkima ne su akvatu. Pasak
Veisiejų gimnazijos diraktorės,
situacija turėt pagerėt, kap cik
bus prijimta uniformų dėvėjimo tvarka, kuri šiuoj metu jyra
svarstoma.

klinis žiponėlis). Jiš kitos pusės,
skaitanc uniformos kainų, gali
sakyc, kad ji mokinių tėvų kišanei būt gal jir pigesnis būdas
– gi vietoj uniformos būt perkami bent keli komplektai rūbų
kiekvienais mokslo metais. Uniforma perkama jilgesniam čėsu.
Tai dėl kainos kap privalumo ar
trūkumo vieningų nuomonį pašnekovam buvo sunku surasc.
Visgi, nor pilnos uniformos
kaina jyra nemaža, jų invedus,
neraikt rūpycis, kad kici rūbai
derėt prieg vienos ar kitos iš
uniformos dalių.
Tankiausia mokyklinės uni-

zijos diraktorės A. Mizerienės,
uniformų jinvedimą jir skatina
noras užkirst kelių madų vaikymusi: su uniforma mokiniai
mokyklon atrodo kap pridera, o
tai rodo mokyklos kap organizacijos kultūrų.
Visi kalbyci šnekėtojai vienyngai suciko su mintim, kad
mokyklinės uniformos ugdo
vaikų jir jaunimo disciplinų.
„Uniformas ugdzymo įstaigosa
turėc tikrai verta, kadangi tai
savociškas prestižas, sukuriama
daugiau drausmės reikalaujanti
atmosfera“, – uniformos raikalingumų aiškino gimnazistas
L. Gambickas. Jam pritarė jo
draugė I. Vyšniauskaitė: „Ugdzymo įstaigos, kuriosa nešojamos uniformos, tiesiog spinduliuoja disciplinu. Mokyklos
privalo užtikrint tvarkų jir
mokinius sukoncentruoc ties
svarbiausiu dalyku – mokslu,
dėl to uniforma jyra viena jiš
vožniausių priemonių“.

Uniformos nešojimo jir raikalingumo organizacijon klausimas tankiai jyra lydzimas kalbų: vieni pasisako už uniformos
raikalingumų, kici susranka priešingon pusėn jir sako griežtų
„ne“. Ape mokyklines uniformas Lazdijų Motiejaus Gustaicio
jir Lazdijų r. Veisiejų gimnazijosa kalbėjom su ugdzymo įstaigų
diraktorėm jir gimnazistais. Ar uniforma kliudo mokinio liuosybei, o gal mačina disciplinai?
mokyklinės uniformos dėvėjiUNIFORMA
mo administracija nei mokytojai
MOKYTOJAM?
nekontroliau. Rezultatai? RezulBendraujanc su rajono mo- tatai, kap sakė gimnazijos vadokiniais pirma vieni juokais, kici vai, toki, jog po neseniai vykugal ščyrai vis užsimydzinėj, sio klasių auklėtojų visuocinio
jog jei jau įvedamos uniformos susrinkimo vėl buvo prijimtas
mokiniam, tai gal jir mokytojai vieningas nutarimas mokykligalėt nešoc uniformų, turėc vie- nių uniformų (mėlynos spalvos
nodų darbo apsirangimų. Pas- žiponėlio su gimnazijos emblePRIVALUMAS AR
rodo, ciek Lazdzijų Motiejaus mu) dėvėjimo klausimu.
TRŪKUMAS?
Veisiejų gimnazijon cik šiGustaicio gimnazijos diraktorė
tais
mokslo
metais
jinvestos
Uniformos privalumai
Roma Giedraitienė, ciek Lazdijų r. Veisiejų gimnazijos dirak- mokyklinės uniformos I–IV jir trūkumai visadu mokytorė Angelė Mizerienė mislina gimnazijos klasių mokiniam. klos bendruomenį padalina
tokį pasiūlymų apsvarstyc. „To- „Pacys mokiniai buvo aktyviai per pusį. Vieni, palaikydami
kių mislių turėjom pirma, gal jir jintraukti jin sprendimo prijėmi- uniformų nešojimų trūkudabar vertėt ape tai pamislyc“, – mų, rinkos mokyklinės unifor- mus, linkį pasisakyc prieš
sakė R. Giedraitienė. Kap sakė mos spalvų. Mokyklinė unifor- uniformų jinvedimų, kici,
SU UNIFORMA –
A. Mizerienė, turėt mokytojų ma mūs gimnazijon yra tamsiai priešingai, kalbėdami ape
SMAGIAU
uniformų būt visai patogu, ta- mėlynos spalvos žiponėlis su uniformos jinvedimo nauJei mislinat, kad su uniforčiau, žinia, ji turėt skyrcis nuog mokyklos žankluku“, – ape uni- dų, sako „tep“ – uniforma
mom gimnazijon skatinamas
formų porino diraktorė. Moki- turi būc. Taigi, mokyklinė
mokyklinės uniformos.
nuobodulys – apsimislinat.
nių tarybos narės sakė, jog dėl uniforma: naudingumas ar
PRITARĖ, ALE AR DĖVI?
Tai geriausia parodo Lazdzijų
mokyklinės uniformos spalvos trūkumas?
Motiejaus Gustaicio gimnazikilo
daugiausia
klausymų,
ale
Pašnekovai
paprašyti
Ciek Lazdzijų Motiejaus
ja. Jon šventių jir originalumo
mokinių tarybon buvo kalbėta
nurodyc, koki galėt būt
Gustaicio, ciek Veisiejų
netrūksta. Mokyklinė uniforuniformos
jinvedimo,
gimnazijosa
uniformų
Veisiejų gimnazijos gimnazistės A. ma puikus būdas kurc šventes
dėvėjimo trūkumai, sakė,
jinvedimo raikalais buvo
Grubytė
(dešinėje) ir I. Bartuškevičiūtė mokyklon.
kad
jos
nusbosta,
jyra
nekalbos, apklausos, kol
Ieva Vyšniauskaitė: „Gimpatogu nešioc, ypač karš- su mokyklinėmis uniformomis. (nuotr.
buvo prijimtas bendras
nazijon organizuojam netraditom dienom arba labai A. Grubytės)
mokyklos bendruomenės
cines dzienas, kadu mokiniai
šaltu žiemos čėsu, kadu
nutarimas. Mokyklinių
raginami atitikc tam tikrų apapsirangc
storesnį
šveuniformų
jinvedzimu
derį sunku, kliudo judzycis. formos nešojimo privalumu jin- rangos kodų. Rozu su mokinių
pritarė pacys mokiniai,
„Galbūt kap trūkumų galėtau vardinta būtinybė svarscyc, kuoj tarybu esam surengį ne vienų
jų tėvai jir gimnazijų vapasakyc, kad uniformos šiek apsirangc vyraujant lygybei tokių šventį mūsų gimnazistam.
dovai.
tiek trukdo mokinių liuosy- tarpu mokinių. „Esu mokyklon Tankiausiai tam pasrenkame pėLazdzijų Motiejaus
bei. Tačiau, aš mislinu, jei veikiancios Tolerancijos koman- tnyčias. Neseniai kvietėm visus
Gustaicio
gimnazijon
jau mokinys pasrenka moky- dos narė jir žinau, su kokiom pasrėdzyc languotais rūbais,
mokyklinės uniformos
cis gimnazijon, jis privalo jir problemom susduria mokiniai. esam organizavį skirtingų spaljinvestos prieš šašis melaikycis tam tikrų jos iškeltų Jišsijuokimai dėl apsirangimo vų dzienas. Tep gi gražiu traditus, ale nešojimo tvarka
raikalavimų. Jei jiej vaiku – viena iš bėdų. Gal nuskambės ciju jyra pasdarius dziena labai
gimnazijon vis dar jyra
necinka, juk jyra galimybė grubiai, ale šaipycis jiš žmo- skambiu pavadzinimu: „Mervienas jiš sunkių vidaus
rinkcis kitas rajono moky- gaus dėl to, kad tau nepacinka ginos – kelnėms ne, vaikinai –
klausymų.
„Problemų
klas“, – sakė Lazdzijų Mo- jo apsirangimas, jyra nerazum- nepamirškit šlipso ir kvietkų“.
dėl mokyklinės unifortiejaus Gustaicio gimnazijos na. Toks žmogus parodo visiškų Tokiom progom mes ne cik gamos dėvėjimo kilo jir
mokinių tarybos narys Lukas nebrandumų, tačiau ne kožnam lim palikc uniformas namuosa,
tebekyla, tačiau vierinu,
Gambickas. Kad uniforma duota tai suprasc. Dėl to unifor- ale jir duoc dūšai pasilsėc nuog
kad bendru mokinių, jų
kartais gali varžyt mokinį, ma yra puikus daiktas šitų raika- jintemptos, rutiniškos dzienos
tėvų jir mokytojų rūpesLazdijų Motiejaus Gustaičio gimna- ribot jį jir trukdyt jam atsi- lų pertvarkyc. Kap visi mokiniai mokyklon“.
ciu nuog kito rugsėjo šitų
Lukas Gambickas: „Mūsų
klausimų jišspręsim jir zijos gimnazistai L. Gambickas ir I. Vyš- skleist, mislina jir kita mo- atrodo vienodai, nėra noro šainiauskaitė su mokyklinėmis uniformomis.
gimnazijon
rozas nuog rozo
pycis
jiš
klasioko
žiponėlio,
nes
kinių tarybos narė Ieva Vyšprie jo neteks sugrįžč“, – (nuotr. I. Vyšniauskaitės)
organizuojamos
visokios nejir
tavo
jyra
lygiai
tokis
pat“,
–
niauskaitė.
„Tankiai
mėgstam
cikėjos Lazdzijų Motiejišraikšt savi specifiniu, sub- porino Lazdzijų Motiejaus Gus- tradicinės dzienos, tokios kap
jaus Gustaicio gimnazitiliu aprangos stilium ir tep taicio gimnazijoje veikiancios treningų dziena, šiltadzienis jir
jos diraktorė. Ji paragėj,
jir
kici
klausymai,
pavyzdžiu,
pristatyt savi kiciem. Vis dėlto, Tolerancijos komandos narė I. kitokios, kadu visi mokiniai gali
kad dabar mokiniai pasdalinį jin
ar
raikalyngas
prieg
uniformos
mano nuomoni, tai nėra dzidelis Vyšniauskaitė. Pasak gimna- jin mokyklų ataic be uniformos,
tris dalis. „Vieni su noru nešoja mokyklinį uniformų, tai jiem ženklukas. Žinoma, tamsiai mė- minusas, ba savo rūbus galim zisto L. Gambicko, neįmanoma ale jų apranga turi atitikc tos
tarsi įvaizdzio dalykas; kici ne- lyna spalva jirgi turi savų atspal- nešoc ne mokyklon. Asmeniškai mokiniu rangcis tep, kad visiem dzienos aprangos kodų (mokinori dėvėc mokyklinės unifor- vių, o jir žiponėlio modeliai gali aš žaviuos tomi uniformom, ku- pacikt, dėl to uniforma mokinius niai turi apsirengc treningais
mos, jiem smagau, patogiau jir būti skirtyngi. Tad šituoj nau- rias dėvėj mūs tėvai. Niekas ne- šituoj atžvilgiu suvienodzina jir treningų dzienų; būc su šalikais,
gražau laisvas apsirangimas; dodamiesi mokiniai gali lyg jir turėj mislių, jog gali jos nesren- tep pragaišta tokis kito pajuokos kepurėm, kuo šiltesniais rūbais,
mūvėt pirščines šiltadzienį)“.
traci – „už“ mokyklinį uniformų vienodų uniformų paversc šiek gc. Uniforma buvo mokyklos norėjimas.
Tokių netradicinių dzienų
Ne
mažasnė
uniformos
viltiek
skirtingu.
simbolis. Mokinys gimnazijon
kap reprezentacinį rūbų, katris
idėja
puikiai galės pasinaudot
kėjimo
nauda
jinvardinta
tvarNuog
kitų
metų
rudenio
unikap
žmogus
valstybėn
privalo
nešojamas cik per šventes, renginių, kitų jiškilmyngų progų formas turės nešot visi Veisiejų žinoc ne cik savo provas, ale jir kingumas. „Uniforma nėra jiš- pirmus metus su uniformom prametu“, – ape mokinių norų ar gimnazijos mokiniai. Kalby- pareigas. Mokyklon viena jiš jų šaukianti, todėl mokinys visadu dėjį vaikščioc Veisiejų gimnazinenorų vilkėc uniformų sakė tų gimnazistių supracimas dėl jyra uniformos dėvėjimas“, – atrodo tvarkingas. Juk mokykla jos mokiniai. Pasak Veisiejų gimnėra vieta nuogam pilvu ar jil- nazijos gimnazistės A. Grubytės,
gimnazijos diraktorė. Gimnazi- uniformų raikalingumo visiem sako I. Vyšniauskaitė.
Mokyklinė uniforma nema- gom kojom rodzyt“, – pastebi tokių planų jir mislių tikrai jyra,
jon šais mokslo metais pravieri- mokiniam jišsiskyrė. Anot Aušno mokinių paraigų supracimų: ros Grubytės, mokyklinės uni- žai kaštuoja, ypač tai aktualu, Lazdzijų Motiejaus Gustaicio cik jos bus pradėtos jingyvendyc
trijų gimnazijos (antros, tracios formos dėvėc neraikt pradinių kadu mokyklon jyra pilna uni- gimnazijos gimnazistė I. Vyš- vėliau, kadu gimnazijon visi mojir kecvirtos) klasių mokinių dėl klasių mokiniam. „Mažukai forma, o ne dalinė (cik moky- niauskaitė. Anot Veisiejų gimna- kiniai pradės jas vilkėc.

