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Po eglute Jums linkime rasti paèiø
brangiausiø dovanø:
Turëti jëgø tæsti pradëtus darbus,
Stiprybës, svajø, naujø minèiø ir
skambanèiø dainø,
Ákvëpimo kibirkðtëliø, ðypsenø –
ðviesiø ir nuoðirdþiø.

Su ðventomis Kalëdomis ir
artëjanèiais Naujaisiais metais!
Gimnazijos laikraðèio leidëjai
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Garbingas Sauliaus Sondeckio jubiliejus
Saulius Sondeckis – pasaulyje pripaþintas
dirigentas, pedagogas, profesorius, apdovanotas aukðèiausiais Lietuvos atlikëjui skirtais
titulais, yra graþiausias sektinas pavyzdys
savo mokiniams ir profesionalios kultûros atstovams bei gerbëjams. Per 50 metø kûrybiná
laikotarpá profesorius Saulius Sondeckis dirigavo daugiau kaip 3000 koncertø beveik visose Europos ðalyse, JAV, Japonijoje, Kuboje,
Kanadoje, Taivanyje, Pietø Korëjoje. Daugiau
negu keturis deðimtmeèius jo vadovaujamas
Lietuvos kamerinis orkestras buvo pirmasis
tarp atlikëjø, kuriais didþiuojasi Lietuva. Saulius Sondeckis – pirmasis Lietuvos muzikas,
su savo orkestrais koncertavæs uþsienyje:
1964m. Budapeðte vykusioje tarptautinëje
ISM konferencijoje grieþë M. K.Èiurlionio me.
nø gimnazijos orkestras.
Garsus muzikas pasakoja: ,,Ið vaikystës
mano ryðys su muzika buvo intymus. Mëgdavau jos klausytis. Tik namuose vaidindavau
didelá muzikantà – dirigentà, kompozitoriø...“. .
„Nemëgau muzikos mokykloje uþduodamø
pratimø, formaliø uþduoèiø. Jø ir nesimokiau.
Mokytojai sakydavo: nieko ið tavæs neiðeis,
vyruti! Taèiau mëgdavau savo malonumui
groti puikià muzikà, bet... sunkius kûrinius.
Uþsidaræs smuikavau Mocarto, Èaikovskio
koncertus. 12-14 metø jau buvau susipaþinæs
su muzikos istorija, ryðkiausiais kûriniais, kurie vokieèiø okupacijos metais traðkëdami
.
skambëjo per radijà.“
Saulius Sondeckis gimë 1928-10-11 Ðiauliuose. 1948-1952m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje smuiko specialybæ.
Vëliau studijas tæsë Maskvos konservatorijoje.
Kaip dirigentas Saulius Sondeckis pradëjo
dirbti 1955m. Ið pradþiø vadovavo Nacionalinës M. K. Èiurlionio menø mokyklos moksleiviø orkestrui, o vëliau ið pirmøjø Nacionalinës
M. K. Èiurlionio menø mokyklos orkestrantø
bei mokytojø 1960m. susikûrë Lietuvos kamerinis orkestras. Jo ákûrëju ir ilgameèiu vadovu (iki 2004m.) buvo Saulius Sondeckis. Maestro vadovaujamas Lietuvos kamerinis orkestras koncertavo su þymiausiais pasaulio
atlikëjais. Jis vadovavo deðimèiai ávairiø festi.
valiø jaunimo orkestrø.
Saulius Sondeckis kartu su vadovaujamais
orkestrais sukaupë milþiniðkà visø epochø ir
stiliø kûriniø repertuarà, áraðë daugybæ plokðteliø ir CD Lietuvoje bei uþsienyje. Iðskirtinæ
vietà S.Sondeckio repertuare uþima J. S.Bacho ir V. A.Mocarto kûriniai.

Saulius Sondeckis – ávairiø tarptautiniø
konkursø þiuri narys. Lietuvoje jo iniciatyva
sukurti graþûs renginiai: nuo 1966-12-31 tradicija tapo naujametiniai koncertai; nuo
1963 m. – sekmadieniniai koncertai Vilniaus
Arkikatedroje; nuo 1972 m. – „Nakties serenados“ Palangos grafø Tiðkevièiø rûmø ro.
zariume.
Profesorius Saulius Sondeckis - Valstybinës (1971), Vyriausybës (1998), Nacionalinës kultûros ir meno (1999) premijø laureatas, apdovanotas Gedimino I ir V laipsnio
ordinais, Sausio 13-osios medaliu, Austrijos
I laipsnio garbës kryþiumi uþ nuopelnus
mokslui ir menui, Estijos Marijos þemës baltojo kryþiaus ordinu, Lenkijos garbës kavalieriaus ordinu uþ nuopelnus Lenkijos respublikai, yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Ðiauliø universiteto garbës daktaras (1999), Ðiauliø miesto ir Maþeikiø garbës
pilietis. 2006m. suteiktas Sankt Peterburgo
N. A. Rimskio–Korsakovo muzikos akademijos garbës profesoriaus vardas. 2009m. Sauliui Sondeckiui áteiktas Vilniaus miesto apdo.
vanojimas – Þygimanto Augusto medalis.
Garbingo 85–ojo jubiliejaus proga 2013
gruodþio 6 dienà Sauliui Sondeckiui, vienam
garsiausiø Lietuvos dirigentø, pedagogø, buvo áteiktas Kultûros ministerijos garbës þenklas „Neðk savo ðviesà ir tikëk“. Apdovanojimà
dirigentui áteikë kultûros ministras Ðarûnas
.
Birutis.
Mûsø gimnazija su iðkilaus dirigento vardu
glaudþiai susijusi, nes èia prasidëjo Sauliaus
Sondeckio kelias á muzikà. Menø gimnazija
iðaugo ið 1939 metais ákurtos Valstybinës
Ðiauliø vidurinës mokyklos. Bûsimasis maestro tais paèiais metais mokësi pirmajame kurse. Gimnazijos pavadinimas ir statusas ne
kartà keitësi. Garsaus dirigento vardu gimnazija pavadinta 2010 m. – Ðiauliø Sauliaus Sondeckio konservatorija, 2011 m. – Ðiauliø Sauliaus Sondeckio menø mokykla, o 2013m. –
Sauliaus Sondeckio menø gimnazija.
Nuoðirdþiai sveikiname gerbiamà
dirigentà jubiliejaus proga. Didþiuojamës, kad mûsø gimnazijoje mokësi ðis garsus pasaulio muzikas.
Dþiaugiamës, kad mûsø gimnazija
pavadinta Sauliaus Sondeckio vardu.
Paþadame sekti mylimo maestro
pëdomis.
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LITERATÛRINIS PUSLAPIS
Severija Tankûnaitë, 12b klasë
Mûsø likimas – mûsø paèiø rankose. Laikas priklauso nuo to, kaip já matuosi. Reikia
þvelgti plaèiau, o matyti maþiausius dalykus. Viskas pagal ritmà. Pasaulio ritmà. Mes
visi esame dainos dalis. Mes átikiname save, kad esame Dievai. Taèiau supratæ, kad
mes tokie nesame, suvokiame nuolankumà tikrajai savo esybei. Ritmas. Viens, du, trys,
keturi. Viens, du, trys, keturi – ákvëpk. Viens, du, trys, keturi – nemirk. Suvokdami savo
baimes tampame nuoþmiausiais padarais þemëje. Þmogus slepiasi uþ savo gëdos në
nepastebëdamas, koks graþus jis yra. Gandis yra pasakæs, kad tai, kà nuveikei gyvenime, bus visiškai nereikšminga, bet labai svarbu, kad tai padarytum. Pavyzdžiui, mes
visi pernelyg retai sakome „aš tave myliu“, o žmogus yra vienintelis padaras, galintis
iðskirti aðaras liûdesio ar dþiaugsmo atveju.
Gyvename tam, kad bûtume laimingi, bet bûti tokiems per daug paprasta, todël susikuriame realybæ, kuri mûsø netenkina. Taip jau yra. Viskas, kas vyksta – mûsø minèiø ir þodþiø padariniai. Tad nustokime galvoti apie tai, ko neturi bûti. Pradëkime kurti tai, kas
gera. Klausykimës ir iðgirskime. Màstykime þiûrëdami. Skaitykime ir supraskime. Lieskime ir pajuskime. Tokia mûsø prasmë. Tokia turi bûti kasdienybë. Bûtis, esmë ir suvokimas. Mylëkime.

Nedràsûs griaustiniai. Treèias.

Ištrauka iš ,,Tu–vagis'’

Susupk, apglëbk, suspausk ...paleisk.
Nedràsiai kvëpuoju?
Gal jei padës – neleisk.

...á tave að einu, kaip meilë eina á rudená. Á
tavo ðirdies dûþius atsiliepiu medþiø ir þolës ðlamesiu. Tarp mano þvilgsnio ir tavo
suvokimo, apie taip trokðtamà atsakà –
tûkstantis metø, taèiau mano siela, kad ir
kokia nejautri ðiam kûne, lauks tavo atsako, kaip pavasará sugráþtanèiø paukðèiø.
O tada – sprogsim ið laimës, o gal ið jautrumo, gal nuo átampos po ðitiek minèiø,
bet svarbiausia þinoti, kad žmogus – tarsi
paukštis – neturi savo ribø. Pritraukei mane svaiginanèiais kerais ir kvapu po lietaus, o að tau atidaviau viskà, kà turëjau –
savo ðirdies dûþiø ritmà...

Vaidenas dabar perþiemojæ þaibai,
Nedràsiai taip
Kaip aš, tik kitaip.
Susprogo kaþkas. Apmiræs dangus.
Blyksnis vël –
Skaièiuoju ... viens, du...
Pamirðau, kaip skaièiuot,
Bet nesvarbu
Ai ...Dar tu.
Ðnypðèia.
Sprogdina.
Ir vël ðviesa.
Ar ... dar Tu èia.
Nepyk, pakentëk, kol dar lyja
Að... dar nedrástu nei su tavim,
Nei su vëju,
Todël sukûrëm tà nejaukià tylà,
Kurià iðblaðko žaibas, debilas.
Ir iš viso, kur elektra?
Èia baisu daros jau, ar kà...
Susupk, apglëbk, suspausk ... paleisk...
Arbatos gal?
Ar jau nori eit?
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„Virus“ madø ðou

Projektas „Susitinkam po reklamos“
Bibliotekos darbuotoja informavo, kad mûsø gimnazijoje
daugiausiai knygø perskaitë: KLAUDIJA INDRILIÛNAITË,
VIKTORIJA KRIAUÈIÛNAITË, GABRIELË KUTELYTË,
SAULË MIEÞYTË, KRISTINA KIVYLIÛTË.
Pati populiariausia literatûra – ið privalomøjø kûriniø
sàraðo 11–12 klasei. Ðiuo metu daþniausiai skaitoma
knyga – Balio Sruogos romanas ,,Dievø miðkas“.

! PRIMENAME DVYLIKTOKAMS, kad vasario pradžioje vyks visø dalykø
bandomieji egzaminai. Lietuviø kalbos egzaminas privalomas visiems.
DËMESIO!
Laukiame ávairiø straipsniø, skelbimø, nuotraukø,
renginiø apraðymø, naujienø ir nuotykiø ið gimnazijos
gyvenimo.
Siøsti el. paðtu: vitalija.sileriene@gmail.com
Rankraðtá galima perduoti dvyliktokëms.

Laikraðèio leidëjai: Ieva Samaitytë, Grëtë Vaièiulytë,
Kristina Èeidaitë, Kristina Alejûnaitë,
Agnë Miestauskaitë, Giedrë Gruðeckytë
Viktorija Kriauèiûnaitë, Gabrielë Kutelytë,
Kristina Kivyliûtë.

Kitame numeryje:
interviu su mûsø gimnazijos
mažaisiais, pirmokais ir antrokais.

Vadovë: Vitalija Ðilerienë, lietuviø kalbos mokytoja
2013 m. Šiauliai

