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Mokykla, jei neklystu, pastatyta 

pelkių vietoje. Tai įvyko 1980 

m. Pirmas naujos mokyklos 

rugsėjis buvo sunkus – patys 

mokytojai turėjo įsirengti 

kabinetus, net suolus sumontuoti 

(padėjo jaunoms moterims visi, 

kas galėjo, - tiek vyrai, tiek 

draugai, tiek būsimų auklėtinių 

tėvai). Aišku, susirinko jauna 

bendruomenė – daugelis ką tik 

palikęs universiteto auditorijas, 

todėl sunkumai neišgąsdino. 

Beje, taip kūrėsi laisva, nepriklausoma būsimų jotvingiečių bendruomenė. 

Mokyklai vadovavo labai demokratiškas, tolerantiškas, buvęs 5-osios 

vidurinės mokyklos fizikos mokytojas A.Matulionis. Direktoriauti jam 

nepatiko – po metų jis grįžo į būsimą Dainavos mokyklą dirbti fizikos 

mokytoju. A.Matulionį keičia naujas direktorius – Vytautas Bigaila. 

Prasideda naujasis mokyklos etapas – nauja, dar dažais kvepianti mokykla 

ieško savo išskirtinumo. Sunku, nes dalis mokinių buvo prievarta atkelti iš 

tuometinės prestižinės 5-osios vidurinės. Taigi, buvo nepatenkinti nei 

mokiniai, nei jų tėvai. Reikėjo daug pastangų, kad 9-oji vidurinė mokykla 

taptų patraukli vieta Alytaus miesto vaikams. Jaunas, ambicingas 

direktorius iš tiesų subūrė mokytojų komandą, kuri sugebėjo sukurti tokią 

mokyklą, į kurią noriai rinkdavosi mokiniai iš viso miesto. 

 

Salomėja Žebuolienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Šiandien Jotvingių 

gimnaziją galiu vadinti savo 

širdies mokykla, nes ją 

baigiau aš, mano vyras, 

dukra ir sūnus. Su vyru 

patekome tada į 9-ą 

vidurinę, nes mano tėvai 

persikėlė gyventi į naują 

butą Sudvajų gatvėje, o 

vyras buvo „permestas“ 

pagal gyvenamą vietą iš 5-

osios vidurinės kaip 

daugelis mokinukų, nes ta 

mokykla jau buvo perpildyta. Taigi, mes nebuvome šios mokyklos 

mokiniai, kurie pradėjo čia mokytis nuo pirmos klasės. Tačiau augome ir 

brendome skatinami siekti žinių šioje mokykloje dirbusių puikių Mokytojų. 

Kokiu esu žmogumi šiandien galiu padėkoti ne tik savo brangiems a. a. 

Tėveliams, bet ir Jotvingių gimnazijos Mokytojams, direktoriui Kęstučiui 

Miliauskui. Būtent su direktoriumi ir dar keletu klasiokų dar 1989 m. vasario 

16 d. esame iškėlę Trispalvę virš mokyklos, sakyčiau, drąsu tiems 

laikams...Su didžiausia meile prisimenu lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokas ir taip pat esu nuoširdžiai dėkinga savo ir savo dukros Mokytojai 

Virginijai Kuzmickienei, savo ir savo sūnaus Mokytojai Salomėjai 

Žebuolienei. Tai - neabejotino profesionalumo ir dėstomo dalyko 

Mokytojos Profesionalės, Lyderės bei Autoritetai, išmokę mąstyti, vertinti, 

reikšti mintį, kurti, tobulėti, vadinasi GYVENTI. Už visa tai ir myliu 

Jotvingius ir linkiu nepamesti tos geros auros, kuri lydėjo mane, kai 

mokiausi aš. Ji buvo ir kai mokėsi mano vaikai, tikiu, kad yra ir dabar, nes 

išlaikote LYDERIO pozicijas Lietuvoje. Jotvingienčiai jėga! 

P.S. Jotvingių gimnazija neįsivaizduojama be ten dirbusių nuostabiausių 

bibliotekininkių – Augutės Baubonienės ir Onutės Kizalienės. Jos irgi 

prisidėjo prie asmenybės formavimo. Kiek ieškota istorinės literatūros tada 

bibliotekoje, nes vadovėliuose buvo parašyta istorija kita...  

 

Su meile – Skaidrė Meilūnaitė Polozovienė 



 

 

Esu grynų gryniausia jotvingietė: čia 

mokiausi nuo pirmos iki dvyliktos 

klasės. Tad prisiminimų iš mokyklos - 

nors vežimu vežk. 

 

Mano pirmoji Rugsėjo 1-oji. Visos 

mergaitės pintom kasom, kaspinais ar 

susuktais kuodais. Visos baltom 

juodom suknelėm. Aš trumpai kirpta, 

papuošta mamos siūta gėlėta suknele, 

nuotraukai pastatyta tarp berniukų per 

vidurį. Tada labai norėjau būti kaip 

visos. O paskui, kai užaugom, 

paaiškėjo, kad tada jos norėjo būti kaip 

aš.  

 

Atėjau į šią mokyklą nemokėdama skaityti. Buvau labai vidutiniškas vaikas, 

ypač pradinėse klasėse. Sunkiai sekėsi mokytis skaičiuoti, spręsti 

uždavinius, raides dėlioti. Tačiau kai pamokoje skaitydavome kokį eilėraštį 

balsu po sakinį, sugebėdavau jį greitai išmokti mintinai, o grįžus namo 

tėvams surengdavau aukščiausios klasės pasirodymą. 

 

Prisimenu klasioką Ovidijų. Jis buvo mano kaimynas iš ketvirto aukšto. 

Kartu eidavome į mokyklą. Ėjom, kol kažkas iš klasės pasijuokė, kad mes 

vyras ir žmona. Savaime suprantama, kad skyrybos įvyko labai gerai. Tačiau 

kiek prisiminimų! Būdavo, jei pramiegu, jis, pirmokas, trypčioja prie durų, 

pyksta, kad vėluoju, tačiau vis tiek laukia, kol susiruošiu. Paskui bėgdavom 

kiek kojos neša. Kažkada atėjęs pamatė, kaip ryte mama mano batus valė. 

Oi... Visą kelią šaipėsi, kokia mažiukė aš - batų vaksuoti nemoku. O 

mokėjau. Siutau juodai. Net susimušėm susipykę.  

 

Paskui pradėjom vaikščioti po kabinetus. Toks didelis įvykis atrodė. Su 

plačia šypsena prisimenu direktorių Kęstutį Miliauską. Patiko man jo 

humoro jausmas, turėjo kažkokį cinkelį. Visada rasdavo mokiniams laiko. 

O kai rytais kokios nors šventės proga grodavo muzika - jis nesidrovėjo 

šokti kartu su mokiniais. Kas prisimena, kaip atsipalaidavęs ir įsijautęs 

šokdavo, dabar, manau, spaudžia šypseną. 



 

Prisimenu auklėtojos lituanistės Ingridos Vilkinienės pamokas. 

Įkvepiančias ir pamokančias. Jeigu buvo kokia problema, tema, aktualija, 

jai visada rūpėjo tai apkalbėti su mumis, skyrė tiek laiko, kiek reikėdavo. 

Vadovėlis buvo kaip pagrindas, įrankis, tačiau pamokoje visuomet buvo 

daug vietos interpretacijoms, diskusijai, paieškoms. Ji mokė ne tik lietuvių 

kalbos taisyklių, gramatikos, kirčiavimo, teksto suvokimo. Ji mokė būti 

atviriems pasauliui, o kartu nepamesti savęs. 

 

Iki šiol prisimenu jos pasakojimą apie dainininkę Jurgą Šeduikytę. Ji buvo 

pirmoji lietuvė, pelniusi MTV Europos muzikos apdovanojimą. Kažkokia 

proga Vilniaus rotušėje tuomet buvo surengtos didelės iškilmės. Vilniaus 

meras Juozas Imbrasas pakvietė Jurgą į sceną atsiimti apdovanojimo, lyg ir 

sostinės valdžios įvertinimo. Prisimenate, ką ji padarė? Užlipo į sceną, 

padėkojo už parodytą dėmesį ir atsisakė jį priimti. Nes tuometinis sostinės 

vicemeras Algirdas Paleckis buvo pareiškęs, kad remti profesionalųjį meną 

– ne savivaldybės reikalas. „Tas menas rūpi vien elitui, tai elitas tegu jį ir 

remia“, – buvo sakęs A. Paleckis. 

 

Kaip šiandien prisimenu auklėtojos išreikštą susižavėjimą Jurgos protestu ir 

drąsa. Diskutavome apie motyvus, vertybes, galimas pasekmes. Esu tvirtai 

įsitikinusi, kad mano meilę lietuvių kalbai įskiepijo ne aklas taisyklių ir 

išimčių kalimas. Meilę lietuvių kalbai įskiepijo pasakotos istorijos, atviras 

bendravimas ir nuoširdumas. Ir net į pažymių knygelę įkaltas didelis 

raudonas dvejetas to nepakeitė. Jei kam dabar pasakau, niekas netiki - taip, 

tikrai esu gavus du iš lietuvių. Už klaidas rašant diktantą.  

 

Prisimenu studijos „Taškas“ laikus - repeticijas, draugus, mokytojus Joną 

Gaižauską ir Marytę Stasiukynienę. Ir mūsų išvyką į kažkokį teatrų festivalį. 

Vaidinau storulį angelą. Spektaklio metu, matyt, iš jaudulio pamiršau dalį 

teksto, kažkokią trumpą sceną. Pati dar nesuprantu, kokią nesąmonę darau, 

o kiti, kaip tikri profesionalai, taikosi prie mano klystkelių, tarsi taip viskas 

ir turi būti. Paskui taip skaniai juokėmės. O važiuodami namo sustojom prie 

balos. Maudėmės su drabužiais, taškėmės, dainavom. Tokia nerūpestinga 

šviesi diena buvo. 

 

Nors nebuvau didelė matematikė, puikiai prisimenu matematikos mokytoją 

Ramunę Kazlauskienę. Nepadariau namų darbų, neišmokau Pitagoro 

teoremos. Iš tikrųjų, visai nieko nepasiruošiau. Ateinam į klasę ir staigmena 



- kontrolinis. Aišku, kad parašiau kažką. Bet tai buvo mano, o ne Pitagoro 

teorema. 

 

Žinote, ką padariau? Pasibaigus pamokai paprašiau atiduoti mano šedevrą. 

Nenorėjau, kad skaitytų, nes tiesiog gėda. Mokytoja atidavė darbą. O už tai, 

kad prisipažinau neišmokus, pasiūlė pasimokyti ir parašyti kitą dieną. 

Išmokau. Parašiau. Ir visuomet gerbiau už supratingumą. 

 

Iki šiol prisimenu daugybę nuostabių žmonių: Ingridą Vilkinienę, Laimutę 

Arlauskaitę, Joną Gaižauską, Marytę Stasiukynienę, Ramunę Kazlauskienę, 

Anelę Angelę Džiautienę, Laimutę Krisiulevičienę, Daivą Dunčikienę, 

Danutę Sasnauskienę, Zenoną Špiegį, Liną Bieliauskienę, Rasą 

Zubrickienę, Agnę Jenčiūtę, bibliotekininkes Liną, Augutę ir daug kitų 

puikių žmonių. 

 

Mokykla man davė ne tik žinias, mokytojus, bet ir draugę visam gyvenimui 

- Gintarę. Kartu praleidom visus dvylika metų. Draugės esam iki šiol. Nors 

buvo visko, ji visuomet mane palaikė, padėjo, užtarė. Dvyliktoje klasėje 

susilažinom, kad tapsiu žurnaliste. Sukirtom rankom iš šampano. Tiesą 

sakant, neprisimenu, kaip baigėsi su tuo šampanu. Dėl viso pikto reiks dar 

kartą nunešti. 

 

Mokykla ne tik apie mokymąsi, pažymius ir egzaminus. Mokykla apie 

bendruomenę, draugystę, meilę ir išdavystę. Mokykla apie sprendimus ir jų 

pasekmes. Pareigas ir atsakomybes. Kartais apie neteisybę ir norą kažką 

pakeisti. Ir nors dabar liko tik prisiminimai, esu įsitikinusi, kad tas ryšys su 

jotvingiais niekad nenutrūks. Nes čia aš užaugau, čia mano pradžia, čia 

mano mokykla. 

 

Agnė Čeplinskienė 

 

 



 

 

Sveikinu Jotvingių 

gimnaziją sulaukusią 

gražaus ir simboliško 40 

metų jubiliejaus! Nors 

nebeesu moksleivė ir 

baigiau šią Gimnaziją 

prieš šešerius metus, 

tačiau, sugrįžus į gimtąjį 

Alytų, dažnai kelias 

namo veda pro mokyklą. 

Dauguma atvejų, 

žvilgteliu į išpuoselėtą gėlių darželį, kas naujo mokyklos aplinkoje arba 

tiesiog sentimentaliai - į senojo gimnazijos gluosnio vietą. Daugybės 

pertraukų prisiminimai vis dar mena, kaip po jo šakomis buvo gera leisti 

laiką. Buvo visko! Draugystės, kūrybos, įvairiausių pasaulėžiūros 

neatitikimų ir ieškojimų, laimėjimų, daugybė pamokų ir klaidų, ir visa tai 

nutiko per metus, besimokant Gimnazijoje. Turėjau daug puikių įvairių 

disciplinų mokytojų, keletą paminėsiu. Vis dar pamenu mano labai 

gerbiamą mokyklos direktorių, kartu ir pirmąjį matematikos mokytoją 

Gimnazijoje Kęstutį Miliauską ir jo pamokas: matematika gyvenimiškai 

arba kaip tik, gyvenimas ir yra matematika, su savo nežinomaisiais ir 

kintamaisiais. Geriausi prisiminimai susiję ir su lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Vita Jurčiene, kantriu gimtosios kalbos mokymu. Miela mokytoja, 

Jūs visada būsite mano širdyje ne tik kaip mokytoja, bet ir kaip labai labai 

geras Žmogus, kuris mokė ir kiekvieną savo mokinį tokiu būti. Paminėjus 

kalbą ir literatūrą, kaipgi be gimnazijos bibliotekos, kurioje galima rasti visa 

tai ir žymiai daugiau: ne tik naujų knygų bet ir puikias bibliotekininkes, 

Viliją ir Liną. Kartais nutinka, kad šioje Gimnazijos vietoje, kurioje taip 

smagu burtis per pertraukas, bibliotekininkės ne tik surandą norimą knygą, 

bet ir atranda patį mokinį, tarsi dar vieną labai įdomią ir išskirtinę istoriją, 

kuria reikia pasidalinti mokyklos bendruomenėje. Taip mano pačios 

piešiniai atsidūrė vienoje iš momentinių bibliotekos ekspozicijų ir vieną, ir 

antrą kartą. Miela prisiminti, kad Gimnazijoje yra tokių mokiniams 

dėmesingų ir draugišką atmosferą kuriančių darbuotojų. Kokios geros ir 

įdomios buvo etikos pamokos su Danute Sasnauskiene, supažindinimas su 

filosofijos mokslu, užkrėtusiu net iki sėkmingo dalyvavimo olimpiadose. 

Turėjau ne vieną auklėtoją, bet visos jos buvo labai geros ir nuoširdžios 



asmenybės. Paskutinioji - lietuvių ir literatūros mokytoja Ingrida Vilkinienė. 

Labai įsiminė ne tik pamokos mokomo dalyko tema, bet ir lyriniai 

nuokrypiai apie gyvenimo tiesas, jauno žmogaus pasaulėžiūrą, skatinimas 

matyti, vertinti pasaulį įvairiapusiškai, nebijoti suklysti, juk kasdienybė 

dažnai lekia nebūtinai tik eilėraščio arba tik prozos ritmu. Labai malonu 

turėti būtent tokius prisiminimus. Palinkėsiu Gimnazijai sulaukti dar ne 

vieno jubiliejaus, toliau augti ir tobulėti, nes, kaip sakoma, non progredi est 

regredi. 

 

Monika Šerelytė 

 

 

 

 

 

Mokykla man kelia daug 

atsiminimų ir didžioji jų dalis 

yra geri. Mėgstamiausi 

mokomieji dalykai man iki pat 

dvyliktos klasės buvo 

matematika, anglų kalba ir... 

kūno kultūra. Atsimenu, kad 

niekaip negalėjau apsispręsti, 

geometrija ar algebra patinka 

labiau - kai pradėdavom vieną, 

pasiilgdavau kitos. Anglų kalbą 

įsimylėjau penktoje klasėje, jos 

man visada buvo negana ir iki šiol ji mane lydi kiekvieną dieną. Beje, ar 

dabar mokiniai dar bėga 50 metrų, šoka per ožį, į tolį ant smėlio ir ar meta 

kamuoliuką? Ar vis dar vyksta aerobikos šventės? Kokios nuostabios 

veiklos! :) 

Devynerius metus šokau tautinių šokių kolektyve "Nemunėlis", 

koncertavom ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Pamenu, kaip valso žingsniu 

skrajojom aktų salės parketu... O kiek daug tautinių kostiumų pakeista! 

Manau, kad (ir iš dukros suprantu, jog tai nesikeičia) į mokyklą visada ėjau 

noriai ir dėl to, kad turėjau keletą labai gerų draugų. Tik su maža dalimi jų 

išliko ryšys, tačiau tai, kad mokykloje buvome kaip kumštis mums visiems 

labai padėjo. 



Man atrodo, kad gyvenimą mokykloje palengvino ir tai, jog mokytojų 

niekada nelaikiau savo priešais, su visais daugiau ar mažiau sutardavau, 

nebijodavau pakalbinti. Ir visada galvojau, kad mokytis ir išmokti yra mano 

pareiga. Išskyrus fizikos laboratorinius! :) :) :) 

 

Linkėjimai, 

Donata Raos 
 

 

 

 

Ach, kaip gera prisiminti Jotvingiuose praleistas dienas. Mes kartu buvome 

neišskiriami kaip kumštis, todėl ir visi prisiminimai yra bendri, tokie trapūs 

ir be galo gražūs. Atrodo, viskas buvo ką tik, nors mokyklos atestatas į viršų 

iškeltas 2018-ais. Pagalvojus apie 

mokyklą, į galvą ateina ne vienas puikus 

specialistas, o visa kompetentinga, 

profesionali, o, svarbiausia, visada 

padedanti, kai reikia, užjaučianti, 

paglobojanti komanda. Nedrįstume net 

pradėti šio atsiminimų rinkinio be mūsų 

visų mylimos bibliotekos. Tai – knygų 

oazė, kurioje visada laukdavo Vilija ir 

Lina, galinčios knygų pagalba nukelti į 

bet kokį objektą, laikmetį ar pasaulio 

šalį. Stebindavo ne tik mokėjimas 

parinkti reikiamą literatūrą, bet ir 

visokeriopa pagalba: visur, visada ir 

visiems. AČIŪ. Negalima nepaminėti ir 

visuomet šmaikštaujančios istorijos 

mokytojos Laimutės. Ji – pozityvo 

šaltinis, sugebantis sudominti 

žmones, labiau besidominčius 

sportu, nei istorijos subtilybėmis. Su 

šia mokytoja iškovota ne viena 

pergalė: ne tik asmeninė, kaip 

istorijos egzamino šimtukas, bet ir 



komandinė “Euroscola” konkurse. Be to, Laimutė yra ne tik puikus žmogus, 

bet ir kelionės kompanionė. Tuo įsitikinome keliaudami kartu po Europą. 

Tai buvo nepamirštama patirtis. AČIŪ. Skaniausi kvapai ir skoniai visuomet 

viliodavo užsukti ir į Danutės, gyvenimo mokytojos, kabinetą. Čia, 

svarbiausi pasaulio filosofai atrodydavo tokie artimi, o pamokos - tokios 

mielos širdžiai. Nors medalių į gimtą miestą iš filosofijos olimpiados 

neparvežta, tačiau išmokta daug daugiau, nei galima kažkur nuvežti, 

parvežti, pasemti ar pamatuoti. AČIŪ. Visuomet šviesus kabinetas 

viliodavo ne tik dėl medikų klasės juntamos aistros biologijai, bet ir dėl 

rūpestingiausios auklėtojos visoje visatoje. Auklėtoja Rasa ne tik išmokė 

gamtos pasaulio paslapčių, bet suformavo tvirtą, savimi pasitikinčių žmonių 

komandą, kuri pažadėjo auklėtojai daug ir pažadus tesės. AČIŪ. O, 

pasirodo, medikais netapome, tačiau šio dalyko Specialistė (iš didžiosios 

raidės) nukreipė tikslesniu, skaičių ir formulių keliu. Tikrai, tai - mūsų 

mylima ir labai pasiilgta matematikos mokytoja Ramunė. Ką jau ir bekalbėti 

- su šia mokytoja matematiniai galvosūkiai ne tik kvepėjo arbata ir 

saldainiais, o tuo, aistros savo mokomam dalykui, kvapu. Iš pažiūros 

sudėtingą, tikslų, bet labai reikalingą dalyką ši mokytoja sugebėjo paversti 

švente. Taip, švente, į kurią visada smagu eiti, kur visada esi laukiamas ir 

laikas niekada neprailgsta. AČIŪ. Ir atskiras padėkos žodis visiems šios 

darnios bendruomenės gyventojams. AČIŪ, kad užauginote mus žmonėmis. 

Visada jautėme ir jaučiame pasididžiavimą buvę Jotvingių genties atstovais. 

 

Gytautė Barzdžiūtė ir Lukas Stravinskas.  

 

 



Neseniai dalyvavau mokymuose dėstytojams, kuriuose paklausė, kas buvo 

geriausi mūsų mokytojai ir kokiomis savybėmis jie pasižymėjo. Reiklumas, 

kantrybė, tačiau tuo pat metu ir draugiškumas bei visapusė pagalba buvo 

dažniausiai akcentuojami kitų mokymų dalyvių, ir kai atėjo mano eilė 

pasisakyti, aš tiesiog niekaip negalėjau išsirinkti vieno vienintelio ir jo 

apibūdinti. Tuo metu supratau, kaip iš tikrųjų man pasisekė. Nuostabu yra 

prisiminti, kaip tokia 

nepažįstama ir didelė mokykla, 

kai pirmą kartą į ją įžengiau, per 

aštuonerius metus tapo tikrais 

antraisiais namais... 

Klaidžiodavome koridoriais 

niekaip negalėdami surasti 

reikiamos klasės, skubiai 

bėgdavome susirinkti paltų į 

rūbines rūsyje netikėtai 

prasidėjus potvyniams ar 

nedrąsiai laukdavome 

susipažinimo su dar viena naujo 

dalyko mokytoja. Ir taip nejučia 

kiekvienais mokslo metais 

laikas, praleidžiamas 

gimnazijoje, ilgėjo, aplinka tapo 

artimesnė, pokalbiai nuoširdesni, o draugystės vis tvirtesnės. Gimnazija 

man niekada nebuvo tik vieta išmokti tai, kas privaloma egzaminams ar 

kitiems atsiskaitymams. Daug labiau čia išmokau pareigingumo ir laiko 

planavimo, kai dėl daugybės visuomeninių veiklų ir praleistų pamokų iš 

savęs bandžiau išspausti viską. Pastabumo ir dėmesio sutelkimo, kai už 

pirmąjį chemijos atsiskaitymą buvau įvertinta penketu, nes tiesiog 

nepastebėjau, kad užduotis yra ir kitoje lapo pusėje. Mokiausi organizuoti, 

sutelkti bendraminčius, stengiausi užkrėsti juos geru pavyzdžiu, kai 

renginius organizuodavome patys, o vėliau mums jų pavydėjo ir kitos 

Alytaus mokyklos. Mokiausi argumentuoti, prisiimti atsakomybę, kai 

direktorių įtikinome grąžinti krikštynų tradiciją (nors ir vieniems metams, 

bet juk pavyko!). Čia besimokydama turėjau galimybę pažinti pasaulį, 

keliauti, mokytis kalbų, be ko dabar nebeįsivaizduoju savo gyvenimo. Čia 

ieškojau kūrybiškų sprendimų, kitokio požiūrio, drąsiai sakiau savo 

nuomonę, ko dabar stengiuosi mokyti ir sav savo studentus. Gimnazija man 



buvo ir yra stipri bendruomenė. O tai ir yra didžiausias mūsų privalumas 

visose veiklose, laimėjimuose, iššūkiuose. Niekada to nepameskite!  

 

Ieva Tamošiūnė.  

 

 

Jotvingių gimnaziją baigiau prieš 

daugiau nei trejus metus, bet 

daugybė prisiminimų išlikę iki dabar. 

Asmeniškai, pati svarbiausia 

mokyklos erdvė man visada buvo 

biblioteka ir skaitykla. Gal kiek 

paradoksalu, nes niekada nebuvau 

didelis knygų mėgėjas. Tačiau 

skaitykloje vykdavo tikri stebuklai. 

Čia smegenys buvo ištreniruotos 

dirbti itin greitai ir produktyviai. Vos 

per 10 ar 15 minučių buvo padaromi 

ar nusirašomi namų darbai, parašomi 

rašiniai ar išsprendžiamas iš anksto 

„nutekintas“ kontrolinis. Na, o kai 

visi darbai būdavo padaryti, atsirasdavo laiko laikraščiams, knygoms, 

žurnalams ir svarbiausia - pokalbiams su bibliotekininke Lina. 

Aptardavome pasaulio ir Lietuvos aktualijas, miesto naujienas ar mokyklos 

gyvenimą. Neretai čia vykdavo ir susitikimai su įdomiais žmonėmis, dėl 

kurių ne kartą teko bėgti iš pamokų. Ši erdvė atvėrė mąstymą, jog žinios 

neužsibaigia pamokomis ir vadovėliais ir gyvenime reikia domėtis daugiau 

negu yra „privaloma“.  

 

Edvardas Glušokas 

 

 



 

Jotvingių gimnazija - tai ne tik pastatas su 

koridoriais ir klasėmis - tai vieta, kur 

kiekvienas laukiamas, kur kiekvienas čia 

esantis vertas šio vardo. Tai aplinka, 

kurioje ugdomas pasitikėjimas savimi, 

pagarbos jausmas vienas kitam. Tai 

gimnazija, puoselėjanti gilias mokslo žinių 

ir įvairovės tradicijų tęstinumą. Šis vardas 

įpareigoja neužmiršti Jotvingių krašto, 

protėvių kovų ir meilės savo istorijai. Pati 

gimnazija negalėtų gyvuoti be jos 

bendruomenės - mokinių ir mokytojų, kurie savo pasiekimais garsina ją ne 

tik mūsų mieste, bet ir už jos ribų.  Man, kaip mokinio tėvui ir šios 

bendruomenės nariui, yra garbė jai atstovauti, dalyvauti jos veikloje, 

palaikyti glaudžius ryšius su kolektyvu. Gimnazijos bendruomenei, artėjant 

40-mečiui, norėčiau palinkėti išlaikyti ne tik tas pačias tradicijas, tęsti 

pradėtus darbus, būti lydere gimnazijų tarpe, bet ir siekti naujovių. 

Gimnazistams palinkėčiau daugiau pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais, 

gerbti ir išklausyti tuos, kurie suteikia žinias, be kurių šiandieninis pasaulis 

būtų miglotas. Linkiu, kad šioje gimnazijoje dar ilgai neužsivertų durys, kad 

priimtų čia kiekvieną, kuris norėtų būti vertas šio vardo ir pripažinimo. Na 

ir, žinoma, visiems linkiu sveikatos, kuri taip reikalinga, nesvarbu kokio 

amžiaus bebūtume. Su artėjančia gimnazijos švente, brangūs 

JOTVINGIEČIAI. 

 

Saulius Valansevičius 

 

 

 

  



 

Dabar, kai pagalvoju, 

labiausiai mokykloje man 

įsiminė laikas skaitykloje. 

Mokyklą asocijuoju su 

žmonėmis, todėl visi 

prisiminimai apie žmones, 

o juos aš sutikdavau 

skaitykloje. Pamenu 

metus, kai vieta 

„skaitymui“ virto 

savotiška mokykline 

„socialine erdve“, todėl čia buvo galima rasti laiko ir sau, ir kitiems. Kartais 

gyvenimas mokykloje pasirodydavo itin chaotiškas, o galimybė skirti 

kokybiško laiko sau ir kitiems buvo gražus ir būtinas kontrastas. 

 

 Rimvydas Matukynas 

 

 
 

 

 

 

 Laikas praleistas Jotvingių gimnazijoje 

sukelia tik teigiamas emocijas ir 

prisiminimus. Prisimenu, kaip nemėgdavau 

taip anksti keltis į mokyklą, tačiau 

mokytojų entuziazmas, noras padėti, 

motyvuoti bei jų neišblėstantis 

pozityvumas visad nušviesdavo klasę it 

saulės spinduliai giedrą dieną ir prikeldavo 

mus visus sistemingam mokymuisi. Būtent 

dėl šios priežasties esu jiems ypač dėkinga. 

Buvo smagu būti Jotvingių genties dalimi. 

 

Raimonda Miliūtė 

 

 

 

 



 

 

 

Jotvingių gimnaziją 

baigiau prieš 8 metus, 

tačiau atrodo, kad tik 

vakar ėjau atsiimti 

diplomo. Visi tie 

metai, praleisti 

mokykloje, tikriausiai 

kaip ir daugeliui - 

vieni pačių geriausių. 

Mokykla man buvo 

kaip namai, ateini ryte 

ir išeini vėlai vakare. 

Tai nebuvo “ta 

įstaiga”, į kurią 

eidavau tik “kalt” 

pamokų, kad gautum gerą pažymį. Visi mokyklos mokytojai, 

administracija, valgyklos darbuotojos buvo ne tik mokytojai, bet ir draugai, 

su kuriais galėdavai ne tik rimtomis temomis pabendrauti, bet kartu ir 

pajuokauti. Tačiau vienas geriausių dalykų, nutikusių mano gyvenime, tai - 

“Taškas”. Jonas, Marytė ir teatro draugai išmokė nebijoti būti savimi, matyti 

pasaulį ir kitu kampu, improvizuoti gyvenime ir sunkiai dirbti, kad pajustum 

neapsakomą pasitenkinimą pasiekus užsibrėžto tikslo. Labai dažnai ir 

šiandien pagalvoju, kad kaip norėčiau sugrįžti bent kelioms dienoms į 

mokyklą ir patirti vėl viską iš naujo! Ačiū Jotvingiams, kad padėjo man eiti 

pirmyn link šiandieninio gyvenimo! 

  

Aistė Kairytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Šiek tiek aritmetikos. Iš 

keturiasdešimt šešerių mano darbo 

metų mūsų mokykloje praleidau 

trisdešimt. Iš keturiasdešimties 

mokyklos gyvavimo metų jai 

vadovavau tuos trisdešimt. Šia 

proga tiktų ir fanfaros, ir rašytojo 

Somerseto Moemo mintis: „Juo 

ilgiau tu gyveni, tuo daugiau 

galimybių tau suklysti, susierzinti, 

susikivirčyti, įžeidinėti ir būti 

įžeidinėjamam...“ Iš tikrųjų man su Jumis buvo gera. Ir dabar gera atsakyti 

į mane dar pažįstančių vyresniųjų gimnazistų pasisveikinimus, miela 

susitikti besišypsančius buvusius kolegas. 

 

Kęstutis Miliauskas 

 

 

 

 

 Sušvito mūsų devintoji visomis 

vaivorykštės spalvomis. Prisimenu, 

seniai svajojau aš dirbti mokykloje 

naujoj...Taip dainavau prieš 40 metų. 

Svajonė išsipildė, ir ką tik baigusi 

pedagoginę mokyklą nedrąsiai 

pravėriau dažais kvepiančios naujos 

9 - osios vidurinės mokyklos duris. 

Susiradusi kabinetą, kadangi 

mokytojų kambario dar nebuvo, 

įdėmiai ieškojau informacijos. 

Tuometinis mokyklos direktorius A. 

Matulionis manęs paklausė, kurioje 

klasėje aš mokysiuosi. Tikriausiai buvau panaši ne į mokytoją, bet į mokinę. 

Nustebusi ir šiek tiek išsigandusi atsakiau, kad aš ne mokytis, bet dirbti 



atvykau. Direktorius nusijuokė ir priėmė mane dirbti mokytoja. Taip ir 

prasidėjo mano pedagoginis kelias šioje mokykloje. 

 

Lina Vaitkevičienė 

 

 

 

 
 

 

Na, tai man be abejo 

įsimintiniausias įvykis, kai buvau 

išrinkta Jotvingių gimnazijos 

prezidente ir turėjau garbę 

atstovauti savo gimnazijai! Kiti 

puikūs prisiminimai, tai visas 

smagus laikas praleistas mokinių 

taryboje per 4 mokymosi metus, 

išvykos, kurios kas kartą 

suburdavo nuostabią komandą!  

Šimtadienio ir išleistuvių 

džiaugsmas, kartu su visa laida  ir, žinoma, nepamirštami valgyklos 

kibinai! 

 

Akvilė Žilionytė 

 

 



Jotvingių gimnaziją baigiau 2016 metais, bet visi prisiminimai atrodo gyvi, 

lyg vakar išgyventi Pripažinsiu, tuo metu man neatrodė mokykloje taip 

gera, bet ją palikusi supratau, kiek 

daug ten patyriau, išmokau. Visada 

gera prisiminti mokytojus, nei 

vienas niekada neatsisakė padėti. 

Jaučiau didelį palaikymą, ypač 

prieš egzaminus, kuomet atrodė, 

kad niekas nebepavyks. Buvo 

mokytojų, kurios laisvu nuo darbo 

metu mus kviesdavo, kad suteiktų 

papildomos informacijos. Ir aš 

tikiu, kad kiekviena jų skirta 

minutė lėmė mano teigiamus 

rezultatus. Gera prisiminti 

skaityklą! Ech kiek pertraukų ten 

praleista. Pats geriausias laikas, 

nuoširdžiausi pokalbiai buvo ten. 

O bibliotekos darbuotojos visada 

laukdavo su šypsenomis, visada    

išklausydavo, paguosdavo, kai kas 

nors būdavo ne taip ir būtent dėl to 

ten norisi sugrįžti ir dabar. Ir aš grįšiu! Jotvingiuose suradau savo draugę, 

su kuria koja kojon ėjome į pamokas ir neapleidžiame draugystės iki dabar. 

Taip pat mokykloje suradau ir dabartinį gyvenimo draugą. Mokykla mano 

gyvenimą papildė ne tik žiniomis, bet ir brangiais žmonėmis. Mokykloje 

buvau surengusi 3 savo fotografijų parodas. Džiaugiuosi, kad buvau 

įvertinta ir turėjau tokį palaikymą. Aš negaliu įsivaizduoti savo mokyklos 

metų kitur ir esu be galo laiminga, kad buvau Jotvingių genties dalimi. Ačiū, 

kad nepamirštat. 

Gražios mokyklai šventės! 

 

Paulina Pultarackaitė  

 

 

 

 



Su šia mokykla susijusi didžioji mano gyvenimo dalis – čia prabėgo dvylika 

mokyklinių metų ir jau beveik du 

dešimtmečius gimnazijos duris varstau 

kaip biologijos mokytoja. Prisiminimų 

daug. Ir nežinau, ar bloguosius laikas 

ištrynė, ar jų ir nebebuvo. Esu liudininkė 

visų beveik keturių mokyklos gyvenimo 

dešimtmečių – nuo 9 –osios vidurinės 

mokyklos su daržais mokinių praktikai 

(net ir vasaromis!) vietoje gėlynų, iki 

visoje Lietuvoje ir net pasaulyje garsios 

Jotvingių gimnazijos. Nuotykių būta 

visokiausių: laipiojimo pro langus kartu su 

auklėtoja po užsitęsusių žiburėlių, 

išsisukinėjimo nuo kontrolinių darbų, 

paruoštukų („špargalkių“) darymo iki 

paryčių kol jų neprireikdavo, nes rašant 

viską išmokdavome ir pan. Ryškiausi 

prisiminimai iš paskutinių mokyklinių 

metų, kai klasėje buvome vien merginos, 

o tradiciniuose gimnazijos renginiuose, 

dėl šios priežasties, rengdavomės vienuolėmis. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi 

savo mokykla bei linkiu dar daug įdomių, sėkmingų, prasmingų mokyklinių 

metų. 

 

Rasa Pečiukevičiūtė – Zubrickienė  



Labiausiai Jotvingių 

gimnaziją man primena 

geltona spalva. Ne tik dėl 

gelsvų mokyklos sienų, bet ir 

dėl to, ką ji simbolizuoja. 

Man tikrai pasisekė augti, 

mokytis kūrybiškoje, 

sportiškoje, labai šviesių, 

inteligentiškų mokytojų 

apsuptyje. Manau, kad 

Jotvingių gimnazijos 

baigimas man tapo svarbiu 

žingsniu toliau siekiant 

pažinti pasaulį ir save pačią. 

To linkiu ir dabartiniams 

gimnazijos moksleiviams! 

 

Ieva Dunčikaitė 

 

 

 

 

 

Jotvingių gimnaziją baigiau lygiai prieš dešimt metų! Paskutinieji buvo 

didieji remonto metai, kuomet vyko kapitalinė visos mokyklos pertvarka. 

Tad pasiruošimas egzaminams ir įstrigęs kaip nuolatinis remontas, 

darbininkai už mokyklos langų ir 

gręžimo triukšmas. Arba, kaip 

mėgindavome per 20 minučių 

ilgąją pertrauką atstovėti eilę 

valgykloje, pavalgyti ir dar 

nepavėluoti į pamoką (ypatingai į 

istoriją pas mokytoją 

A.Džiautienę). Visgi, visi 

kasdieniai nuotykiai dabar iš 

dešimtmečio perspektyvos 

susijungę tarsi į vientisą patirtį ir 

emociją, kuri iš tiesų išlikusi labai 

pozityvi. Iki šiol pati gražiausia 



dovana – bendravimas su teatro trupe „Taškas“, jos vadovais Jonu 

Gaižausku ir Maryte Stasiukyniene, jų atvirumas statyti mano tekstą „Nieko 

istorija“. Pačiam keista, kiek drąsos tada būta ir kiek daug kūrybinės jėgos 

ir bendrystės buvo galima surasti skirtingose iniciatyvose mokykloje.  

Sveikindamas jubiliejaus proga, dėkoju mokyklai ir man dėsčiusiems/ioms 

mokytojams/oms už suteiktą pamatą ir parodytą kryptį. Šiais neįprastais 

laikais labai norisi visiems palinkėti susitelkimo ir kuo sklandesnio judėjimo 

pirmyn. Su švente! 

 

Justinas Lingevičius 

 

 

 

 

Prisiminiau kelis man mielus nutikimus iš mokyklos, jais ir pasidalinsiu. 

Abu jie susiję su mano piešiniais ir kūryba. Nors nederėdavo, mano 

sąsiuviniuose atsirasdavo daug 

iliustracijų. Taigi, kartą per 

chemijos pamoką mokytoja ėjo 

pro šalį ir pamatė, kad piešiu. 

Vietoj to, kad duotų pastabą, 

ji pagriebė mano sąsiuvinį 

ir pakišo jį po dokumentų 

skaitymo kamera ir mano 

piešinį parodžiusi visai 

klasei išgyrė, kokia aš šauni, 

kad spėju ir mokytis, ir dar taip 

gražiai kažką nupiešti. Buvo labai gėda, bet 

ir labai smagu už tokius komplimentus. Kitas atvejis. 

Matematikos pamoka. Eilinį kartą sąsiuvinyje pripiešiau visokių dalykų, 

klasei užduotų uždavinių nesprendžiau. Tačiau, klausydama kažko 

nesupratau, todėl mokytoja paprašė ateiti su sąsiuviniu, kad man parodytų, 

kaip spręsti. Žiūriu aš į tą sąsiuvinį ir suprantu, kad negaliu eiti, nes naujam 

lape – piešinys ir dar kažkoks baisus užrašas apie matematiką...Mokytoja 

primygtinai  liepė ateiti, todėl aš perverčiau kelis lapus į priekį ir padaviau 

sąsiuvinį. Mokytoja, aišku, suprato, kad reikia atversti atgal. Ji pamatė mano 

šedevrą, paskaitė užrašą...Tada pasakė, kad labai gražu. Ji nepyko, nebarė, 

neišbraukė mano piešinio, bet visą sprendimą gražiai užrašė aplink tą 

piešinį. Man atrodo, dar turiu tą sąsiuvinį, nes buvo gaila išmesti.  



Linkėjimai pačioms nuostabiausioms mokytojoms Irenai Kliminskienei ir 

Vidai Ulinskienei, kurios nebandė užgožti, bet skatino mano kūrybiškumą. 

 

 Banga Vaicekauskienė  

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Mokyklą baigiau prieš 8 metus, bet 

prisiminimai iš mokyklos laikų vis 

dar kelia šypseną. Mokykla man 

buvo ne tik vieta, kurioje mokomasi, 

bet ir vieta, kur susitinkama ir 

bendraujama su draugais. 

Gyvenimas tada buvo toks 

nerūpestingas! Prisimenu, kad 

turėjom įprotį pertraukų metu 

susirinkti fojė, kur nuo mūsų balsų ir 

juoko skambėdavo visa mokykla. 

Labai laukdavau ir lietuvių kalbos 

pamokų, kur susirinkdavo visa 

klasė. Paskutiniųjų metų šventės ir 

ruošimasis joms buvo taip pat labai 

įdomus ir linksmas dalykas. Video ir 

pasirodymų kūrimas po pamokų 

būdavo visada didelis juoko 

užtaisas. Žinoma, buvo ir sunkių akimirkų. Dvi iš eilės lietuvių kalbos 

pamokos, skirtos rašiniui rašyti, išvargindavo labiau nei kūno kultūros 

pamokos. Laukti 8 biologijos ar chemijos pamokos, kai prieš tai turėdavai 

du „langus“, atrodė tada didžiausias vargas, misija neįmanoma. Tada 

troškom kuo greičiau pabaigti mokyklą, kad prasidėtų „Tikras gyvenimas“. 

Prisimenu, kai kartą pasiskundėme, kad mums per sunku mokytis, lietuvių 

kalbos mokytoja atsakė, jog mokykla yra mūsų pats nerūpestingiausias 

gyvenimo tarpsnis ir tokio daugiau nebus, kad turime džiaugtis ir vertinti. 

Aš labai dėkoju mane mokiusiems mokytojams už pastangas ir perduotas 

žinias, gimnazijai linkiu dar ilgai gyvuoti, o gimnazistams – džiaugtis 

kiekviena gražia akimirka mokykloje! 

 

Brigita Polozovaitė 



 

Laiko veidai 

Daugelį metų mūsų mokyklai Tarptautinė 

frankofonijos diena buvo didelė šventė.  

O prasidėjo ji tada, kai atsivėrė sienos ir 

mes, prancūzų kalbos mokytojos 

pradėjome keliones į išsvatotąją 

Prancūziją. Ir parsivežėme tikrą vėliavą, 

Eifelio bokštą, įvairiausių suvenyrų, 

kvepalų ir norėjosi tuo gėriu pasidalinti su 

visais. Taip pradėjome nuo parodėlių, 

koncertų, o baigėme jau nemažais 

spektakliukais... 

„Ir mokiniai, ir mokytojai įdeda ne tik 

daug darbo, bet ir širdies. Nuo 1995 metų 

tradicija tapęs renginys kasmet sužadina 

vis kitus jausmus, kitokias mintis“, - sakė 

a.a. direktoriaus pavaduotoja J. 

Karašauskienė.  

 O mokyklos direktorius K. Miliauskas po renginio dažnai cituodavo V. 

Kernagį; „Beprotiškai fantastiška“ ir sakydavo, kad Frankofonijos diena - 

viena iš įdomiausių ir įsimintiniausių gimnazijos švenčių. 

Mes kartu su kolege prancūzų kalbos mokytoja Jule Steponavičiene daug 

metų rengėme frankofoniškus pasirodymus, kuriuose norėjome parodyti ką  

prancūzų kalba turi geriausio, gražiausio... Sukūrėme daugybę miniatiūrų, 

poetinių kompozicijų, spektakliukų, kuriems pačios rašydavome scenarijus. 

(Puokštė Ž.Preverui, paslaptinga byla, Laiko veidai, Pasimatymas 

Paryžiuje. Gyvenimas – tai nutrūkęs sakinys, Dainuokime gyvenimą ir kt.)   

O visada maloniausia - mokinių prisiminimai. „Kasmet laukdavau šios 

dienos, visada prisiminsiu visus savo vaidmenis, dienas praleistas 

mokykloje besiruošiant“, - A. Kondrackis, I. Miliauskaitė, R. Stanevičiūtė 

ir kt. O man dar ir dabar skamba Ž. Prevero eilės, sako M. Budra, G. 

Mažeika. 

Beveik du dešimtmečiai prasmingų akimirkų. Tai ir praeities ilgesys, ir 

nerimas kuriant dabartį. Juk kartais taip sunku pralenkti tai, kas buvo 

geriausia.  Bet praeitis nepriklauso mums – mes gyvename ateityje. 

        Tačiau to nepakako... 

Dvejus metus stebėjau „Drevinuko“ dramos studijos darbą, kurią  lankė 

mano dukra ir pati norėjau ką nors panašaus daryti, kurti. 



Tuomet apie teatro idėją prasitariau direktoriui K. Miliauskui. Jis pritarė. 

Pakalbinau J.Gaižauską, kuris dirbo su mažaisiais, prisidėti prie dramos 

studijos kūrimo.   

„ O aš jau seniai žvairavau į Jotvingių gimnaziją. Svajonė mokytojos 

pagalba ir direktoriaus iniciatyva buvo įgyvendinta“ – džiaugėsi aktorius J. 

Gaižauskas. 

Pamenu į pirmuosius užsiėmimus ateidavo iki 35 vaikų. Čia jie neapsiribojo 

tik teatru: daug kalbėjome, bendravome, bandėme pažinti vieni kitų 

galimybes, norus, talentus... Per kelis mėnesius entuziastų vis  mažėjo. Vieni 

nesuderino popamokinės veiklos, kiti pabūgo sunkaus darbo, nes reikėjo 

įdėti daug pastangų neskaičiuojant nei papildomų valandų , nei savaitgalių... 

Liko ištikimiausi. 

Mūsų tikslas yra parodyti vaikams, kaip spektaklio kūrimo metu vyksta 

kūryba, atsiranda personažai, skatiname juos improvizuoti. Ir laukiame, kol 

ims interpretuoti vaidmenį. O tai atsitinka, kai apie vaidmenį daug galvoji, 

perleidi jį per save, savo patirtį. Teatre mes repetuojame gyvenimą. 

O tų vaidmenų per 13 darbo metų buvo sukurta  gerokai virš dviejų šimtų.   

Bet labiausiai visiems prie širdies mūsų dramos. „Išėjus iš salės nesinorėjo 

su niekuo kalbėtis, aptarinėti, o tiesiog pabūti vienai tyloje, pamastyti ir dar 

kartą pažiūrėti. Įspūdis nenusakomas žodžiais“, – sakė viena iš žiūrovių.  

Pastatyta 15 spektaklių. Ir žanrus keitėme, kad būtų įdomiau patiems ir 

žiūrovui, kad labiau atsiskleistų ir parodytų savo galimybes mūsų 

„aktoriukai“. Mums jau pakluso drama, komedija, tragikomedija, netgi 

miuziklas... Prisidėjome ir prie G.Strikytės kuriamų šokių spektaklių 

(„Agdum  bagdum“, „Čia aš, o čia tu“, „Užaugsiu, bet neužmiršiu“). 

V.V. Landsbergis „Apokaliptiniai anekdotai“ 

Vytautė Žilinskaitė „Karklo šakelės“ 

V.Gaižauskas „Koridoriaus vaikai“ 

 Sema Lagerliof „Nilso kelionės“ 

Justinas Lingevičius „Nieko istorija“ 

J.Vaitkus „Literatūros pamokos“ 

V.V. Landsbergis „Obuolio istorija“ 

J. Erlickas „Kolumbo gimtadienis“ 

S.Šaltenis „Škac mirtie, visados, škac! 

K. Saja “Sursum corda” 

J.Grušas “Meilė džiazas ir velnias” 

J.Glovadskis “Murza” 

K.Binkis”Atžalynas” 

V.Šekspyras “Vasarvidžio nakties sapnas” 



V.V.Landsbergis “Bunkeris” 

 

Dramos studija bendradarbiauja su Alytaus A. Matučio, Kraštotyros 

muziejais, miesto mokyklų bendruomenėmis, Alytaus teatru, dalyvauja 

vaikų ir jaunimo festivaliuose, ne kartą yra buvusi „Šimtakojo“ konkurso 

diplomantė ir laureatė 

Kodėl „Taškas“? – Taškas – tai ir pradžia,  ir pabaiga, o drauge ir 

nesibaigiantis procesas. Pavadinimą galvojome ilgai, kol apsistojome prie 

šio. Pagaliau taškas – tai ir žvaigždės danguje simbolis! 

 

Marytė Stasiukynienė 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Keturi metai Jotvingių gimnazijoje 

prabėgo labai greitai. Per greitai. 

Daugumai mokinių, išgirdus žodį 

"mokykla", subjūra nuotaika, tačiau 

man, tiek dar besimokant Jotvingių 

gimnazijoje, tiek dabar, po trijų metų, 

kai gavau mokyklos baigimo diplomą, 

žodis „mokykla“ asocijuojasi tik su 

pačiais gražiausiais prisiminimais. 

Atėjusi mokytis į Jotvingių gimnaziją, 

pajutau, ką reiškia saugi ir dinamiška 

mokymosi aplinka. Visus keturis metus 

mokiausi šauniose ir aktyviose klasėse, 

kur visi klasiokai ir klasiokės buvo 

draugai. Draugai ne tik mokykloje, bet 

ir už jos ribų. Stengdavomės nepraleisti 

ir sudalyvauti visuose mokyklos 

renginiuose - nuo „Kalėdinio karnavalo“ iki „Copy&Paste“. Prisimenu ir 

mūsų klasės gražius santykius su mokytojais, kurių dauguma mums būdavo 

kaip draugai. Iki dabar, atėję aplankyti gimnazijos, mokytojus 

pasisveikiname apkabinimu, pasidaliname asmeniškiausiomis naujienomis, 

o jie prasitaria, jog mūsų klasė buvo tikrai ypatinga... Visgi smagiausia 



prisiminti dvyliktą klasę, nors ir kasdien buvome gąsdinami egzaminais, 

tačiau mums visai ne tas buvo galvoje - svarbūs buvo šimtadienis, paskutinis 

skambutis ir išleistuvės. Iki dabar jaučiu dėkingumą jaunesnei kartai už 

nuostabų šimtadienio rytą, kai buvome sutikti plojimais, dekoruota 

auklėtojos klasė priminė ne mokymosi aplinką, o banketų salę, buvome 

apipilti dovanomis, o klasėje vyraujanti atmosfera, primenanti, jog liko tik 

100 dienų mokykloje, pravirkdė bent pusė klasės. Visgi išleistuvės buvo ta 

diena, kai suvokiau, kokia brangi man Jotvingių gimnazija. Ne pats pastatas, 

bet žmonės jame. Gera prisiminti, kai paryčiais stovėjome susikabinę su 

klase prie „Jaunystės“ skulptūros ir suvokėme, kad tai - pabaiga. Kad 

nebeatsisėsime į suolus, nebedalyvausime renginiuose, nebėgsime anksčiau 

iš pamokų į valgyklą užsiimti vietos, nebešoksime ir nedainuosim pagal 

mėgstamas dainas, kviečiančias į pamokas. Bet žinojome, kad norėdami 

aplankyti mylimą mokyklą, visada būsime čia laukiami. Taip ir yra. 

 

Liveta Cibulskaitė 

 

 

 

 

Jotvingiuose praleistas laikas – kol kas įsimintiniausias ir geriausias mano 

gyvenime. Mokyklos laikus prisimenu ir su nostalgija, ir su džiaugsmu, kad 

teko turėti tokią patirtį. 

Kalbant apie Alytaus Jotvingių 

gimnaziją negalima 

nepaminėti išskirtinių ir 

unikalių santykių su 

mokytojais bei, be abejo, 

bendruomenės, kuri leidžia 

jaustis svarbiam. Būtent dėl 

bendruomeniškumo jausmo 

kone kiekvieną rytą į mokyklą 

keldavausi su džiaugsmu, kad 

dar kartą turėsiu galimybę 

pasimatyti su klasiokais, 

mokinių tarybos komanda, 

mokytojais. Galėsiu 

nuoširdžiai pabendrauti su 

bendraminčiais, prireikus, sulauksiu pagalbos. Manau, pasitvirtina teorija, 



jog kuo daugiau laiko skiri kažkokiai veiklai, žmonėms, organizacijai, tuos 

sunkiau yra atsisveikinti. Nors emocinė ir fizinė distancija tarp manes ir 

gimnazijos išaugo, nemanau, kad ryšys dingo. 

Juk tikriausiai kiekvienas turime draugų, gyvenačių šalimais. Man 

gimnazija, būtent, ir yra šis draugas. Draugas, kurio pasiilgstu, kurį aplankau 

ir kuris aplanko mane. Prisiminimais, nuotraukomis ar trumpais, bet 

turiningais susitikimais.  

 

Edvinas Česnulis 

 

 

 

 

Jotvingių gimnazijos 

unikalumo nuotraukom 

neparodysi, akim nepamatysi, 

tik širdimi pajausi. Patyrus 

visą mokyklos gyvenimą man 

atmintyje išliko be galo daug 

smagių ir malonių dalykų ir 

įvykių, kurie, mano manymu, 

Jotvingius daro unikalius tiek 

Alytuje, tiek visoje Lietuvoje. 

O pats svarbiausias iš jų – 

bendruomeniškumas. Niekad 

anksčiau nebuvau matęs tokio 

šilto mokinių bendravimo 

tarpusavyje ir su mokyklos 

darbuotojais, mokytojais. 

Buvo visai nesvarbu, kas aš bebūčiau, ar naujas mokinys, vos kelias dienas 

besimokantis gimnazijoje, ar abiturientas, skaičiuojantis paskutines mokslo 

dienas. Visada jaučiausi laukiamas ir priimamas kaip šeimos narys, gal 

todėl, kad labai dažnai tekdavo sutikti buvusius mokinius sugrįžtančius į 

mokyklą. Ne veltui sakoma, kad jotvingiečiu tampama visam gyvenimui, 

todėl tikiu, kad ir mano mylima gimnazija, suteikusi man daug įvairiausių 

galimybių ir išmokiusi daugybės gyvenimiškų pamokų, ateityje galės 

skaičiuoti gimtadienius ne dešimtmečiai, o šimtmečiais! 

 

Julius Janulevičius 



 

 

 

 

Viena iš mėgstamiausių bei mano 

laukiamiausių dienų Jotvingiuose 

būdavo biologijos dienos, kurių metu 

tekdavo padėti biologijos bei chemijos 

mokytojoms. Kartu su jomis atlikti 

elektroforezės ir kiti eksperimentai 

pastūmėjo mane labiau domėtis 

moksline veikla, prie kurios tenka 

prisiliesti kineziterapijos studijose 

Vilniaus universite. 

 

Edvardas Žilinskas 

 

 

 

  

 

 

 

Jotvingiai taps antri namai, kuriuos prisiminsim ilgai. 

Manau, būtų neteisinga nepaminėti paprasčiausių prisiminimų. Negaliu 

pamiršti skaityklos, kurioje 

praleisdavau beveik visas 

pertraukas, kur su bičiuliais 

leisdavome laiką, kur susipažinau 

su naujais žmonėmis, kur 

skaitydavau knygas. Nepamiršau ir 

poezijos vakaro, kur skaitėme savo 

eiles. Prisimenu paskutinį 

skambutį,  XX laidos šimtadienį, 

išleistuves, kada pagaliau gavome 

brandos atestatus ir sušokome 

paskutinį valsą. 

Visada prisiminsiu „Tašką“, kurio 

dėka atradau save, gavau galimybę 



pasirodyti scenoje su įvairiausiais veikėjais, kur praleisdavau ilgus 

pirmadienio ir trečiadienio vakarus, pažinau daug įdomių žmonių. 

Negaliu pamiršti ir valgyklos bei devintos ir dešimtos klasiųlaikotarpių, 

kada pirmą kartą susipažinau su gimnazija, jos žmonėmis, aplinka, naujais 

klasiokais, naujomis pamokomis ir mokytojais.  

Negaliu pamiršti Jotvingių gimnazijos,  kurios dėka išgyvenau tiek daug, o 

nuveikiau teik mažai... 

 

Konradas Pukinskas 
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