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Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

ŠulinysŠulinys
Lietuvai
Modesta Čaplikaitė, III g kl.

Aš nežinau, kaip Tave mylėti.
Mano šarvai trapūs, o kalavijo neišlaikau.
Manęs niekada neplėšė į tris dalis
ir nejungė su kito kūnu.
Mano krūtinės nespaudė vagono sienos
ir nedraskė spygliuota viela.
Mano akys nesislėpė miško tankmėje.

Mano žodžių neužrakino kalėjime
ir raudonuose segtuvuose.
Mano delnas nejungė gyvos grandinės.
Mano širdis neliepsnojo lauže
ir nešalo barikadų pavėsyje - -
Tylomis išdrįstu tarti:
Tu manyje,
Aš jaučiu,
Kvėpuoju,
Liečiu.
Laisvę.

2017 m. vasario mėn. gimnazijos delegacija viešėjo Prezidentūroje, kur iš prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų gavo apdovanojimą - Lietuvos vėliavą
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,, Pasiruošę turistauti?..“

Rugsėjo pradžioje mūsų Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazijos devintos klasės auklėtoja 
Danguolė Barysienė pasiūlė per Mokytojų dieną 
aplankyti mokytojus, kurie jau seniai nebedirba, 
nes išėjo į pensiją. Kadangi šiemet mes turime 
10 socialinio darbo valandų, neatsisakėme šio 
pasiūlymo.  Turiu prisipažinti, kad šia idėja 
išties nesižavėjome. Tiesiog norėjome, kad 
liktų mažiau mūsų darbo valandų. Na, ką gi, 
auklėtoja sudarė sąrašą, kuriame buvo virš 20 
pavardžių Merkinėje gyvenančių mokytojų, 
kuriuos turėjome aplankyti. Tad kibome į darbą.

Per technologijų pamoką vienos merginos 
kepė keksiukus, o kitos panelės rašė gražias 
mintis ant lapukų, kuriais vėliau papuošėme 
kepinius. Atsitiko taip, kad mūsų auklėtoja turėjo 
išvykti. Likome vieni. Atėjo Mokytojų diena. 
Keksiukai buvo dar nesupakuoti.  Pamokas, 
kaip įprasta šią dieną, vedė abiturientai, o 
šiemet jiems talkino ir vienuoliktokai. Žinoma, 
tuo ir pasinaudojome. Išsiprašėme savo jaunųjų 

Keksiukų dalijimas
Kotrynos Černiauskaitės, 7a kl., nuotrauka

mokytojų ir per vieną iš dvyliktokų pamokų 
mes juos supakavome, gražiai padėjome ir 
laukėme, kol pagaliau galėsim išdalinti, kad 
nusiimtumėme naštą nuo pečių. Taip, būtent 
taip aš galvojau. Galvojau, kad šis malonus 
darbas mums visiems yra našta. 

Pasibaigė pamokos. Kadangi jau turėjome 
pavardes, buvome susiskirstę į komandas, 
beliko tik išnešioti. Mano komandoje buvau aš 
ir dar dvi merginos. Taigi, pirmas žmogus, kurį 
turėjome aplankyti, buvo buvusi lietuvių kalbos 
mokytoja Onutė Vaščilaitė. Mes galvojome, 
kad paduosime keksiuką ir dingsim. Bet taip 
neįvyko. Ji mus maloniai pasikvietė į vidų. Aš 
likau nustebinta. Ši nepaprasta mokytoja visiškai 
pakeitė mano  požiūrį į keksiukų dalijimą. 
Supratau, kad tai yra ne tik socialinės valandos, 
tai yra kur kas daugiau. Tai dėmesys kitam 
žmogui, pagalba. Supratau, kad svarbiausia 
ne tas skanus keksiukas, o mes. MES. Geras 
emocijas mokytojams sukelia ne keksiukas, 
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o mokinių aplankymas. Pas lietuvių kalbos 
mokytoją mes pabuvome gerą pusvalandį. Ji 
papasakojo, kaip pati su savo mokinėmis valė 
grindis pas nepažįstamą senolę. Taip pat davė 
puikių patarimų dėl knygų pasirinkimo ir kad 
jau pats metas galvoti apie rimtesnius kūrinius. 
Na, nežinau, kaip kitoms merginoms iš mano 
grupelės, bet bent jau man tai paliko didelį 
teigiamą įspūdį. Visai nepažįstamas žmogus su 
mumis taip nuoširdžiai bendravo!

Vėliau ėjome į pradinių klasių mokytojos 
Mildos Truncienės namus. Mes jau žinojome, 
kad ten būsime sutiktos svetingai, nes juk 
tai mano klasės pirmoji mokytoja. Čia taip 
pat praleidome pusvalandį. Vėliau sukome į 
chemijos mokytojos Irena Vitkauskienė namus, 
ją sutikome lauke. Mokytoja buvo nuoširdžiai 
nustebusi, bet neturėjo laiko šnekučiuotis, 

skubėjo į laidotuves. Vėliau mus lydėjo vien 
nesėkmės: vienus keksiukus palikdavome prie 
uždarų durų, kitus padavėme giminėms arba 
kaimynams.

Taigi, šiuo straipsneliu norėjau pasakyti, 
kad į socialines valandas nereikia žiūrėti kaip 
į nepakeliamą naštą. Reikia išmokti padėti 
žmonėms, juos nustebinti bei pralinksminti. Aš 
labai noriu tikėti, kad ir kiti mano bendraklasiai 
taip mano. Ir dar aš labai noriu, kad kitą kartą mes 
patys rastume progą aplankyti senus žmones, 
noriu, kad tai būtų daugiau mūsų iniciatyva, o ne 
mokytojos. Manau, kad šis keksiukų dalijimas 
pakeitė mano požiūrį į kai kuriuos dalykus ir 
tikiu, kad tą lietuvių mokytoją mes aplankysime 
dar ne vieną kartą.

Agnė Baltulionytė, Iag klasė
Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka
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Žvarboką lapkričio 9-osios dieną Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazijos 5-os klasės mokiniai, 
lydimi auklėtojos Ritos Černiauskienės ir 
bibliotekininkės Laimos Čaplikienės, lankėsi 
gretimame Lazdijų krašte. Kelionė prasidėjo 
pačiuose Lazdijuose krašto muziejuje. Čia 
mus pasitiko šilta vilnone skara apsigaubusi 
muziejininkė Vilma Busilaitė ir pakvietė užeiti 
į senovinę gimnazijos klasę. Mat Lazdijų krašto 
muziejuje tarpukaryje veikė Seinų „Žiburio“ 
gimnazija,  vadovaujama Motiejaus Gustaičio. 
Jaukiame kambarėlyje sėdi  gimnazijos 
direktoriaus poeto M. Gustaičio lėlė, trim 
eilėmis sustatyti senoviniai juodi suolai, ant 
kurių sumerktos žąsies plunksnos ir padėti 
juodo rašalo buteliukai. Penktokėliai iškart 
susėdo į senovinius suolus ir įdėmiai klausė 
naujosios jiems nepažįstamos mokytojos. 

Tokiu būdu kartu su vaikais nusikėlėme į 

labai senus laikus, į 1864-uosius, kai Lietuva 
priklausė dar carinei Rusijai ir kai po 1863-
iųjų metų sukilimo buvo uždrausta lietuviška 
spauda. Prasidėjo edukacinė programa „Slapta 
mokykla“.  Tiesa, ne visada kantriai, bet 
gana dėmesingai klausėmės pasakojimų apie 
knygnešius, apie daraktorius, karts nuo karto 
užmesdami akį į kampe padėtą maišą su žirniais, 
ant kurio vis buvo pagrasinama, jog teks 
paklūpėti, jei kuris nors mokinukas nesiklausys 
mokytojos. Gavome pamėginti paskaityti ir 
iš senovinės maldaknygės, mėginome įveikti 
ir sunkiai suprantamą „graždanką“ – raštą, 
kai lietuviški žodžiai buvo parašyti rusiška 
abėcėle. Susidarė įspūdis, jog iš tiesų skaitome 
išprievartautą kalbą. Mokytoja vaikams išdalino 
suliniuotus lapelius  ir liepė parašyti savo vardą 
ir pavardę ir dar, ką tik širdis geidžia, su juodu 
rašalu ir žąsies plunksna.  Stropiai kibome į 

Po Lazdijų kraštą 
pasižvalgius
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darbą ir ši užduotis buvo greit įveikta – žinoma, 
ne visiems vienodai sekėsi. 

Užbaigę pamoką ir išgirdę mokytojos 
skambinamą varpelį, sugužėjome ir likusių 
buvusios gimnazijos kambarių aplankyti. Mums 
buvo papasakota trumpa Lazdijų krašto istorija, 
apžiūrėjome miesto herbą, o labiausiai visų akį 
patraukė dantisto kėdė „Baltasis perlas“.  Tokia 
ne visai patogi kėdutė buvo greit ir išbandyta. 
Tada iškart visi nuskubėjome į antrąjį aukštą, 
kur visa dviejų kambarių, primenančių 
„karstą“, erdvė yra skirta poetės Salomėjos 
Nėries, 1928 – 1931 metais dirbusios „Žiburio“ 
gimnazijoje, atminimui įamžinti. Vėl, žinoma, 
išbandyti garsiojo kambario-„karsto“ pinti 
krėslai ir stropiai apžiūrėtos poetės „įmintos“ 
„Pėdos smėly“ – taip išmoningai ir subtiliai 
muziejininkai įamžino 2-ojo poetės rinkinio, 
sudaryto Lazdijuose, atminimą. 

Atsisveikinę su svetingomis šeimininkėmis 
mokytoja Vilma Busilaite ir direktore Diana 
Plediene, keliavome toliau po Lazdijų apylinkes. 
Pirmiausia aplankėme kovingųjų jotvingių 
praeitį menantį aukštą ir platų Rudaminos 
piliakalnį, ant kurio stovėjusioje pilyje XIII 
amžiuje, kaip spėjama, galėjo karūnuotis ir 
pats Lietuvos karalius Mindaugas. Penktokų 
neišbaidė pradėjęs purkšti lietus ir žvarbokas 
vėjas, tad po intensyvios edukacinės veiklos 
muziejuje piliakalnio šlaitai ir plati kalno 
aikštelė buvo pati ta smagioji pasibėgiojimo 
vieta. Pasidžiaugę nuostabiais atsiveriančiais 
vaizdais nuo piliakalnio, nuo kurio matyti 

baltuojantys Rudaminos bažnyčios bokštai ir 
net 5 kilometrais nutolusių Lazdijų prieigos, 
išskubėjome į paskutinę stotelę Šeštokų 
seniūnijoje Delnicos kaime įkurtą Etnografinę 
Prano Dzūko sodybą. Penktokams, žinoma, 
buvo smagu važiuoti pro Šeštokus, juokaujant, 
kad čia turbūt mokosi vien šeštokai, o atvykus į 
to paties Lazdijų krašto muziejaus filialą Dzūko 
sodybą nustebino labai tvarkinga ir prabangi 
dzūkiško krašto aplinka. Čia mūsų jau laukė 
etnologas Vilius Tumosa. Beveik valanda laiko 
neprailgo besiklausant šeimininko pasakojimo 
apie tarpukario Lietuvos pasienio dzūkų 
gyvenimą, kuris, beje, daugmaž primena ir 
suvalkiečių buitį. Įdomu ir prasminga buvo 
pereiti visą didžiulę dviejų galų trobą – sušylant 
prie pečiuko kūrenamojoje dalyje, pereinant 
iki miegamųjų ir svečių kambarių, kurie, beje, 
nebuvo kūrenami, nors turėjo medines grindis, 
o ne plūktinę aslą. Džiugu buvo stebėti kaimo 
gyvenimą gerai pažįstančius penktokėlius, 
kurie nesutrikdami vardijo etnologui didžiąją 
dalį jų pačių buityje dar tebenaudojamus ar bent 
matytus buities ir ūkio įrankius. Išbandę viską, 
ką galima liesti, ant ko galima sėdėti, ką galima 
pakilnoti, sužaidę sodybos kieme du dzūkiškus 
ratelius, išskubėjome atgal į Merkinę. 

Nuostabus dalykas yra klasės ekskursija. 
Nepakartojama ir labai naudinga visą dieną 
praleisti ne mokyklos suoluose, o muziejuose. 
Štai tokią muziejaus dieną ir visi drauge 
apturėjome.

Rita Černiauskienė, 
penktokų auklėtoja
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  Šį klausimą dažnai sau kelia tie žmonės, kurie 
yra patyrę nelaimingą meilę. Ar verta įsimylėti? 
Kokia iš to nauda, jeigu nepasiseks? Tokie 
žmonės mąsto labai pesimistiškai ir nežino, 
kokia iš tikrųjų yra meilės, nebūtinai laimingos, 
nauda. Meilė – draugiškas stumtelėjimas, 
priverčiantis imtis veiksmų. Meilė – raktas, 
atveriantis duris į tikrąjį save. Būtent apie tokią 
meilę ir rašo impresionistas Ignas Šeinius savo 
romane „Kuprelis“.
    Romane „Kuprelis“ rašoma apie Olesio meilę 
merginai Gundei. Olesis, kitaip vadinamas 
Kupreliu, yra vargonininkas. Jo pravardė kilo iš 
jo išvaizdos, jis turėjo dvi kupras. Bet po šia, gal 
ne visiškai tobula, išvaizda slėpėsi labai graži 
siela. Pirmą kartą pamatęs Gundę ir ją įsižiūrėjęs 
Olesis supranta, jog reikia imtis veiksmų. Meilei 
reikia laiko, akimirksniu susidaro tik draugystė 
ar simpatija, o meilė tai dviejų mylimųjų kartu 
užaugintas vaisius. Tik kartu kažką veikdami ar 
tiesiog tarpusavy kalbėdamiesi mes vienas kitą 
pažįstame, o tik gerai pažinę mes įsimylime.

    Nepavykus susiklostyti Kuprelio ir Gundės 
meilei, Olesis atsiskyrė nuo kitų žmonių, nuo 
išorinio pasaulio. Jis pradėjo ieškoti savęs ir 
savo gyvenimo tikslo. Priartėjo prie gamtos 
bei pradėjo skaityti knygas. Mano nuomone, 
svarbiausias nelaimingos meilės padarinys 
– savęs ieškojimas. Nepavykus susiklostyti 
meilei mes pradedame pažinti save, pradedame 
ieškoti tikslo gyvenime, pradedame mylėti 
save. Jeigu norime mylėti kitą, pirmiausia 
turime mylėti save. Pažinodami save, žinodami, 
ko mes gyvenime siekiame, mes galime labai 
greitai atskirti, ar kažkas yra skirtas būti mūsų 
mylimuoju, ar ne.
    Meilė – jausmas, kurio neįmanoma paaiškinti 
ar apibūdinti. Visiškai pajusti meilę reikia laiko 
ir draugystės. Net ir nepasisekusi meilė yra 
geriau negu būti niekada nemylėjus. Meilė 
padeda atrasti save ir savo gyvenimo tikslą. 

Ovidijus Točelis, Ibg kl.

Jeigu meilė skaudi, 
gal jos reikėtų vengti?

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka
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Ar kada nors susimąstėte: koks gyvenimas 
būtų, jei jame nubūtų meilės? Ir jeigu meilė 
nėra tokia laiminga, tai gal, išties, reikėtų jos 
vengti?  Tad aš šiandien ir noriu su jumis apie tą 
paslaptingąją meilę pakalbėti.

Kiekvieno mūsų gyvenimas nebūtų įdomus, 
jei jame nebūtų meilės. Žmogus be meilės 
negali gyventi, juk kam tada jis pasakys žodį  
„myliu“. Meilė yra daug daugiau, negu mes 
kada galime įsivaizduoti, ir tuo ji mus žavi. Tie, 
kas nepatiria meilės vaikystėje, sunkiai gali ją 
atrasti vėliau, kadangi jie nežino, kur jos reikia 
ieškoti. Kai kurie tėvai nesuteikia meilės savo 
vaikams galbūt todėl, kad jie ir patys vaikystėje 
negavo meilės ir jos nepažino, tad ir jų vaikams 
bus sunku mylėti kitą. Tad meilė yra tikrai 
sunkiai apibūdinamas jausmas.

Ne kiekviena meilė būna nuostabi, kartais ji 
labai įskaudina žmogų. Tokią skaudžią patirtį 
matome impresionisto Igno Šeiniaus romane 
„Kuprelis“. Kuprelis – pagrindinis veikėjas – 
nebuvo išvaizdus, nes turėjo dvi kupras: vieną 
krūtinėje, kitą nugaroje, turėjo ilgas, laibas, 
tiesias kojas, sudžiūvusius, smailus pirštus. 
Jo meilė  Gundė buvo išvaizdi, o jos veidas 
grakštus, gilios akys. Nors išvaizda buvo 
nepanašūs, jie sugebėjo pamilti vienas kitą, bet 
Kupreliui atrodė, kad jo niekas negali mylėti ir 
jis nėra vertas meilės. Tačiau reikėtų pripažinti, 
kad kiekvienas žmogus yra vertas meilės ir 
ji jam reikalinga, nes tik meilė gali pakeisti 
kitų gyvenimą. Nors vėliau Gundė ir paliko 
Kuprelį: išvyko gyventi su lenku į Varšuvą, 
jie kartu patyrė labai gražių momentų, kuriuos 
kiekvienas prisiminė visą savo gyvenimą. 
Kupreliui pasidarė labai sunku, kai Gundė 
jį paliko, bet juk prieš tai jie buvo laimingi ir 
mylėjo vienas kitą, rūpinosi. Gundės dėka 
pagrindinis kūrinio veikėjas pasijautė, kad yra 
lietuvis, ir pradėjo giedoti lietuviškas giesmes, 
rūpintis savo išvaizda ir skaityti lietuvišką 
spaudą – „Aušrą“, jo namuose atsirado daugiau 
lietuviškų knygų. Kuprelis Gundės labai ilgėjosi 

ir pradėjo klaidžioti po Lietuvą, bet jis surado 
ryšį su gamta ir Dievu, jam miško gyventojai 
tapo artimi, lyg giminės, kaimynai. Olesis gydė 
savo žaizdas skaitydamas filosofines knygas ir 
daugiau galvodamas apie gyvenimą. Jis tapo 
kūrėju ir menininku. 

Tad remdamiesi šiuo kūriniu galime daryti 
išvadą, kad nesvarbu, jeigu meilė ir nėra 
laiminga, svarbiausia, kad ji būtų ir jos nereikia 
vengti. Juk jeigu Kuprelis nebūtų pamilęs 
Gundės, tai ir giedotų lenkiškai ir jam nerūpėtų 
jo išvaizda. O įskaudintas mylimosios vis dėlto 
suranda jėgų ir noro šviestis, lavintis, ima 
susivokti savyje ir gyvendamas atsiskyrėlišką 
gyvenimą pajunta savo pilnatvę. Meilė 
priverčia žmones stengtis ir keistis. Kartais 
atrodo, kad žodis „meilė“ yra labai paprastas, 
bet tas jausmas skatina ką nors daryti dėl to 
žmogaus, kurį tu myli. Tad mylėti yra verta. 

Viktorija Jankeliūnaitė, Iag kl. 

Jeigu meilė skaudi, 
gal jos reikėtų vengti?

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka
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Miglė Rudskaitė

Rožės
Šiandien išėjus iš namų 
supratau, kad atėjo ruduo.
Laukdama autobuso, pagalvojau:
rudenį būna daug klevo lapų.
Pamąsčiau, kad reikės prisirinkt
klevo lapų ir padaryti rožių...

Tomas Kašėta

Apie rudenį
Gražų ankstyvą rytą šlama spalvingi rudens 

lapai. Mergaitė, vos tik pamačiusi tą gražų 
vaizdą, iškart išbėgo į lauką. Kaip kulka. Ji 
žaidė, žaidė, kol pavargo. Tada atėjo draugai 
ir draugės. Jie nubėgo prie ežero, jie ten 
žaidė, dūko, juokėsi ir linksmai žiūrėjo į gražų 
saulėlydį. Kai jie grįžo į namus, galvojo, ar taip 
dar kada nors bus linksma.

Jaunius Bingelis
***
Atėjo ruduo už lango.
Krenta lapai ant žemės kaip lietaus lašai.
Spalvoti lapai ant žemės – rudens kūriniai.
Ruduo spalvotas. Atėjo jis.

Airis Bernatavičius
***
Ruduo aplanko tave ir mane.
Lapelis prie lango įskrenda.
Nuo medžio lapeliai krenta, 
krenta tyliai ir ramiai.

Tomas Bliūdžius
***
Ruduo ateina su lapais geltonais.
Vaikai džiaugias, šokinėja į lapus sukrautus.
O lapai pustomi į visas puses.
O vaikai grįžta visi lapuoti.

Ernestas Sviderskas

Ruduo atėjo
Ruduo ir vėl atėjo. Atrodo, neseniai jis buvo.
Aš išėjau į lauką ir jaučiu – šalta. 
Šaukiu: „Ruduo atėjo!!!“ 
Aš supykau, kad vasara taip greit prabėgo.
Sakau: „Ir vėl reikės apsirengus vaikščiot...“

Rugilė Plutuliavičiūtė

Kai ateina ruduo, o ruduo visada ateina 
gražus, visas pasaulis tampa gražesnis. 
Žali lapai tampa mažais rudens kūriniais, o 
kiekvienas kūrinys pavirsta svajone. Rudenine 
svajone. Maža arba didele. Kiekviena svajonė 
kaip paukštis: pakyla į dangaus žydrynę ir kyla 
tol, kol išsipildo. Visos svajonės išsipildo, tik 
vienos greitai, kitos ne...

PENKTOKAI APIE 

RUDENĮ

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka
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Miglė Krutulytė

Vėl pamilk 
rudenį

Viskas pasauly kartą baigias,
Ruduo medžioja vasaros jaunystę.

Taip tu, žmogau, užgesi
Vieną dieną, sumedžiotas giltinės šunų.

Taip žemė merdi, paslika ligonė,
Šalnų sumuštu kūnu.

O tau jauku, nes tau patinka spalvos,
Kur kvapą užgožia visiems.

Tu negirdi jau paukščių,
Nematai žalumo.

Nejau tu veidu rūškanu
Žiūrėsi į pasaulį

Ir šauksi pesimistiniu balsu?

O gal pasaulį dar apšvies tau saulė?
Gal tu pažinsi vėl savus namus?

Gal vėl įsimylėsi rudenį?
Jo gaivų orą ir peizažą,

Spalvotą kaip vaikiška knygutė.

Agnė Baltulionytė

Nenuskintos 
avietės
Tyli, niūri rudens naktis
Užklumpa mus visus.
O tėviškės soduos sirpsta avietės, 
Kurių nespėju nuskint dar vis.

Bet laikas vis bėga
Ir nyksta rugsėjis,
Kas dieną tirpsta
Parudavęs ir vienas.

Gaila, kad tik nenyksta 
Nenudirbti rudens darbai.
--- 
Bet pamirškim šiuos vargus, 
Geriau iškepkim pyragus!

Kotrynos Černiauskaitės, 7a kl., nuotrauka
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Ugnės Lukšytės, 7 kl. nuotrauka

Ruduo
Ateina rudenys spalvotas,

Nei vienas gyvas padaras nelieka jo paliestas.
Jis pakeičia mane, tave,

Jis pakeičia tiek išvaizdą, tiek sielą.
Apnuogina slapčiausias sielos kerteles.

Atgimstam rudenį lyg gėlės.
O gal mirštam? Kas supras.

Ir štai jau einam rudenio taku.
Nuogi lyg medžiai – lyg vaikai. 

Rugilė Ulbinaitė

Mergaitė 
Iš visų mergaičių mano išrinktoji

Po rudeniniu šydu slepia savo skaistų veidą.

Susigėdus ir akis nuleidus
Stovi ji tarp rudenio gėlių.

Tarytum visas miškas
Apstulbęs ir tylus laukia jos.

Šią mergaitė myliu aš labiausiai iš visų.
Mano sielą „alkaną kaip žvėrį“

Nuramina josios šypsena žavinga.

Mylima mergaitė. Savu grožiu užbūrusi mane...
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Modesta Turauskaitė

Auksiniai 
plaukai

Ruduo jau aplenkė vasarą
Savo auksiniais plaukais,
Pavijo ir jis gandrus raudonais sparnais,
Raudonus, it rožių žiedai.

Nudažė Ruduo jau lapus,
Tuos neklaužadas vaikus,
Ir mano sapną padarė spalvotą
Giliausioj mėnesienos nakty.

O aš tik stoviu prie kelio,
Ir žiūriu į tolimą horizontą
Su savo auksiniais plaukais...

Šilto vėjo 
saulė

Jau atkeliavo pas mus šilto vėjo saulė.
Jau pašaukė grįžti pas ją,
Žiūriu aš pro langą. Į saulės akis.
Regiu josios meilų veidelį.

Mes bėgam tolyn nuo šaltosios erdvės
Ir melžiame saulės pagalbos.
Pavijome saulę, ak, kaip gera visiems!
Ir skriejam padangėm, laivelių takais.

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotraukos
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Meilė – baisus dalykas. Baisiai sunkus. Apie 
ją pasakyta begalė žodžių, prirašyti tomai eilė-
raščių, bet ji tebėra paslaptingiausias žmogaus 
jausmas, kurį sunku apibūdinti visiems žino-
mais žodžiais. Ir kaip kartais sunku tą meilę 
priimti.

Sunku priimti rūpestį. Tai jis vaidina svar-
biausia vaidmenį. Tai jis verčia mus jausti tą 
keblią ir banaliai skambančią meilę. Ir vis tiek 
sunku. Baisu. Tai priimti.

Baisu. Baisu likti įskaudintam. Tiki, kad ne-
reikia jokios meilės, jokio rūpesčio, užsiaugini 
šarvus, kurie neįleidžia jokio panašaus jausmo. 
Nes kartą jis dingo. Palikdamas žaizdą. Visą 
kiaurymę. Skaudėjo.

Sužeidimas negebėjo užsiverti. Tavo drau-
gais tapo klijai ir degtukai, neatskiriami nuo ci-
garečių. Alkoholis. Vagystės. Pasilinksminimas 

Ko gali išmokyti gatvė
su laimikiu, kuris papildo minėtas atsargas. Ma-
nei, taip pamirši.

Manei, tie šarvai, kurių nenori paleisti, at-
sikratyti, saugo tave nuo antro puolimo. Ma-
nei, niekingas ir nereikalingas rūpestis, atnešęs 
skausmo, vėl smogs lediniu peiliu, vos pajutęs, 
kad suminkštėjai. Jis ateis, ištirpdys mūrą, ku-
riuo apsijuosei, ir vėl dings. Lyg nejautrus senas 
sanitaras nuplėšęs sukepusį tvarstį nuo dar pul-
suojančios žaizdos.

Jauti, jis čia, visai šalia. Dar kartą į tave kėsi-
nasi. Susivoki, kad byra tavo sienos. Ir supyksti. 
Ant savęs ir viso pasaulio. Keikiesi, spjaudaisi, 
rėki, trankai kumščiais, spardaisi ir nuveji visa 
tai šalin. Visu turimu žiaurumu.

Kartą nudegęs paskui ir šaltą pūti.

Monika Kazabuckaitė, Ibg klasė
Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka
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–     Ačiū, brangioji. Suknelių niekada 
nebus per daug,

O gimtadienio manikiūro taip ir nepadarė 
man jis. Bučkis.

– Duok saulę žmogui –  jis ilgėsis 
ledo...  Myliu, saulyt!

– Kai kurių „prikolai“ tokie „geri“
kaip neįtikėtinų faktų puslapis pastaruoju 

metu...
– Dviprasmiškai ar tiesiogiai čia tu?
– Nenori galvos su daugiau smegenų?
– Gal pavaišinsi?
– „Super!” Aš tiesiog  nustebusi.
Man patinka šis eksperimentas. 

Turgus 
(ištraukos iš Facebook 

archyvų nr.2)

Kinams išradingumo netrūksta:
Parduodu! Jeigu domina, dėl kainos
rašykite a.ž.
Mokymosi našumą didina ir menkiausi 

dalykai!
Paskutinė akcijos diena!
Prekių kiekis mažėja sparčiai!
Komentuok „Labas“.
Jeigu niekas neatsakys į tavo komentarą,
išradingumą padovanosime!
Prekės nerezervuojamos!

 Galbūt bus sunku patikėti, tačiau tokie 
socialiniai tinklai kaip Facebook puikiausiai 
įkvepia kūrybai. Būtent juose atrandame 
nesuvaidintas emocijas, tikrus  jausmus ir, 
neslėpkime to, didžiausias žmonijos ydas. 
Kūrėjui tereikia į viską pažvelgti iš savojo 
kampo, į  kūrinio „gamybos katilą“ įmesti šiek 
tiek ironijos, hiperbolių, metaforų ir jis bus 
paruoštas „vartojimui“.  Juk pati didžiausia 
kūrėja vis dėlto yra aplinka, o poetas yra tas 
žmogus, kuris užrašo jos mintis...

Modesta Čaplikaitė, III g kl.

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl. nuotrauka
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Rugsėjo 9 dieną gimnazijos „Jaunieji šauliai“ 
ir  mokytojai, bei Merkinės jaunimo etnokultū-
ros klubo „Kukumbalis“ nariai keliavo II – ojo 
pasaulinio karo takais Lenkijoje. Apsilankėme 
įspūdingoje ir šiurpą keliančioje vietoje „Vil-
ko guolis“, kur savu laiku buvo Hitlerio vada-
vietė. Nors ši bunkerių sistema jau senokai su-
sprogdinta, ne vieną iš mūsų privertė aiktelėti 
dar išlikęs statinių masyvumas: bunkerių sie-
nų storis siekia keturis metrus, o jie patys yra 
aukštai iškilę virš žemės. Daugeliui ekskursijos 
dalyvių buvo nepaprastai  smalsu apsilankyti 
bunkerio viduje, žinoma, kur tai buvo leidžia-
ma, arba užlipti ant milžiniškų po sprogdinimo 
likusių luitų. Nukenksminant šią grėsmingą 
vietą, deja, nebuvo išvengta aukų, todėl ekskur-
sijos pradžioje mus pasitiko paminklas, skirtas 
atminti  čia žuvusius lenkų išminuotojus. 

Kitas mūsų kelionės tikslas buvo  Boyen for-
tas Gyžicke. Nepaprastai nudžiugome, kai ten 
nuvykę sužinojome, jog kartu tvirtovėje vyksta 
fantastinių filmų ir knygų personažų festivalis. 
Visas fortas knibždėte knibždėjo įmantriausiais 
kostiumais pasipuošusių fantastikos mėgėjų. 
Džiugu, kad su  kai kuriais  iš jų galėjome ir 
nusifotografuoti. Teritorija, kuri priklauso tvir-
tovei, siekia apie 100 hektarų, ji yra netaisy-

klingos šešiakampės žvaigždės formos, su kie-
mu viduryje, apjuosta maždaug 5 metrų aukš-
čio, 3,3 kilometrų ilgio akmenų ir plytų siena, 
vadinama Carnoto mūru, be to, ją supa sausas 
griovys ir išorinis bei vidinis žemės pylimai. 
Tvirtovėje yra 6 bastionai. Trys iš jų pavadinti 
generolo von Boyeno vardais: Leopoldas, Liu-
dvikas ir Hermanas, kiti trys – pavadinti genero-
lo herbo simbolių pavadinimais – Kardas, Teisė 
ir Šviesa. Kiekvieną vasarą šiame forte veikia 
pramogų centras. Nuostabioje amfiteatro aplin-
koje vyksta žinomų atlikėjų koncertai ir festiva-
liai. Tvirtovėje taip pat veikia jaunimo nakvynės 
namai, muziejus, senų motociklų ir narų klubas, 
radijas. 

Pats miestelis, tituluojamas ežerų kraštu, taip 
pat mus sužavėjo savo gamta,  gatvelėmis bei 
krantinėmis. Daugelis pasijutome tarsi esą prie 
jūros, nes veidus gairino smarkus vėjas, o ežero 
vanduo puošėsi didelėmis bangomis. 

Tikime, jog ši kelionė ne vienam paliko ne-
išdildomų įspūdžių bei praplėtė pasaulio suvo-
kimo ribas.

Modesta Čaplikaitė, IIIg kl.
Rokas Šidlauskas, Ibg kl.

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka

Ekskursija po Lenkiją
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Vandos Juknaitės parašytoje esė ,,Išsiduosi. 
Balsu“ aprašyti gatvės vaikai. Vaikai, kuriems 
likimas nepadovanojo nei gerų tėvų, nei 
maisto, nei šiltų namų... Bet tie vaikai nėra 
blogi. Jie tiesiog yra kitokie. Šie mažieji 
žmonės auga gatvėje. O gatvę dažniausiai mes 
siejame su narkotikais, alkoholiu, prostitucija. 
Bet ar tikrai viskas yra taip blogai? Ko žmogų 
gali išmokyti gatvė?

Aš manau, kad gatvė tikrai negali išauginti 
atsakingo, darbštaus piliečio. Ji negali 
paguosti pargriuvus, negali nupirkti saldainio 
ar bent pigaus batono... Bet gali užgrūdinti. 
Taip! Ar pastebėjote, kad vaikai iš prieš tai 
minėtos knygos nerodė savo jausmų? O 
meilų balsą pavadino ,,specialiu‘‘. Gatvė 

parodo visai kitokį pasaulį, nei jį yra įsivaizdavę 
prie tėvų prilipę vaikai. Aš neteigiu, kad geriau 
augti gatvėje nei šiltuose namuose. Bet manau, 
kad nors ir vaikai užaugę kieme (arba stotyje, 
kaip rašoma knygoje) turi utėlių (kurias paskui 
renka savanoriai), vaikšto su nešvariais rūbais 
(kuriuos  skalbia pati Vanda), nemoka dešimt 
Dievo įsakymų... Jie yra tikri. Jie rodo savo pyktį, 
kai yra pykti, kai nori muštis – jie  mušasi. Kai 
nori padėti – padeda. 

Taigi, manau, kad gatvė tikrai nėra puiki 
vieta augti vaikams, bet joje užaugę vaikai būna 
kitokie. Jie būna tikri, užgrūdinti bei išskirtiniai. 
Tą, manau, visi pastebėjome skaitytame kūrinyje.

Agnė Baltulionytė, Iag klasė
Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka

Ar gali žmogus 
augti gatvėje?
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Varėnos švietimo centras, bendradarbiauda-
mas su Radviliškio rajono savivaldybės švieti-
mo ir sporto paslaugų centru, kartu su 15 kitų 
savivaldybių dalyvavo Neformaliojo vaikų 
švietimo finansuojamame projekte „Būk detek-
tyvas“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau 
pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.

Kadangi šiuolaikiniam jaunimui yra labai 
svarbios naujosios technologijos, šis projektas 
buvo susietas su nauja platforma „Bukdetekty-
vas.lt“ ir programėle „Būk detektyvas!”, kurių 
autorius yra žurnalistas, kultūros antropologas, 
LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ ve-
dėjas Virginijus Savukynas.

Programėlės „Būk detektyvas!” idėja – su-
sieti įvairias vietas su istorijomis. Naudoda-
mi programėlę galite įveikti iššūkius, išspręsti 
mįsles, surasti objektus ir daugiau sužinoti apie 
savo miesto ar miestelio istoriją, pamatyti, kaip 
atrodė jus supančios vietos prieš 50 ar 100 metų. 
Taip pat jūs patys galite kurti iššūkius, maršru-
tus, pažiūrėti, ar juos įveiks jūsų draugai.

„Šulinio“ merginos nelikome abejingos 
kvietimui atrasti mažai kam žinomas Merkinės 
istorijas ir ilgai nelaukusios ėmėmės darbo. Su 
mokytojos Ritos Černiauskienės ir Merkinės 
krašto muziejaus darbuotojų Mindaugo Čer-
niausko bei Žygimanto Buržinsko patarimais 
nusprendėme, kas miestelyje mums įdomiausia 
ir paslaptingiausia, iš peties pasidomėję pasi-
rinktais objektais sukūrėme maršrutus ir jais 
keliavome, fotografavome. Už aktyvų dalyva-
vimą ir surinktus taškus, kaip ir žadėta, buvome 
apdovanotos!

„Būk detektyvas!” – tai programėlė žmo-
nėms, kurie nori turiningai ir sveikai praleisti 
laiką, tiems, kurie mėgsta keliauti, renkasi akty-
vų poilsį ir, be abejo, nori geriau pažinti Lietu-
vos istoriją. Išmėgink ir Tu!
 

Monika Kazabuckaitė, Ibg kl.
Kotrynos Černiauskaitės, 7a kl., nuotrauka

Būk detektyvas!
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Maršruto aprašymas: 
 Ar kada nors susimąstėte, kaip galėtų 

atrodyti Holokausto kančios kelias? Jei taip, jus 
turėtų sudominti mūsų paruoštas maršrutas!

1. Tolmudo Toros mokykla. 
Maršruto  pradžios taškas – Sinagogų 

komplekso vieta – dabartinės Merkinės V. 
Krėvės gimnazijos teritorija. Iš trijų pastatų 
karo ir gaisrų nepaliestas išliko tik Talmudo 
Toros pastatas, statytas Hario Fišelio, į JAV 
emigravusio Merkinės žydo lėšomis, 1923 
m.  vietoje Pirmojo pasaulinio karo metais 
sudegusios Didžiosios sinagogos. Antrojo 
pasaulinio karo metais 1941 m. rugsėjį 
Merkinės žydi buvo laikomi čia, kol buvo išvesti 
sušaudyti.  Šiuo metu pastate veikia Merkinės 
miestelio biblioteka, įrengtos Merkinės V. 
Krėvės gimnazijos klasės. 

2. Klois sinagoga. 
Greta stovėjusi raudonų plytų mūro Klois 

sinagoga buvo subombarduota sovietų aviacijos 
1944 m. Pokariu pastatas rekonstruotas, jame 
šiandieną – mokyklos renginių salė. 

3. Beit Midraš sinagoga. 
Medinė Beit Midraš sinagoga statyta po 

1822 m. miestelio gaisro. Tikėtina, kad buvo 
nugriauta tik sovietmečiu

4. Senosios žydų kapinės. 
Tolimesnė stotelė – Senosios žydų kapinės. 

Žydai išsiskiria savitomis religinėmis ir 
kultūrinėmis tradicijomis. Kapinėse atsispindi 
visa judaizmo tradicija, žydų santykis ir vieta 
visuomenėje, kurioje jie gyveno. Tai – vienos 
didžiausių ir seniausių žydų kapinių visoje 
Lietuvoje. Kapinės užima 3 ha plotą. Objektas 
randasi ant kalvos už Stangės upelio, dabar 
mišku apaugusioje teritorijoje. Amžino poilsio 
vietoje gausu akmeninių antkapinių paminklų, 
teritorija pažymėta mūriniais riboženkliais. 
Laidojimo pradžia – XVII–XVIII a.

5. Holokausto aukų kapai. 
Kita lankytina vieta yra Holokausto aukų 

kapai. 1941 m. rugsėjo 10 d. Merkinėje  už 
Stangės upelio esančioje smėlingoje vietoje, 
pagal K. Jėgerio raportą, vokiečių kariai brutaliai 
nužudė 854 žydus: 223 vyrus, 355 moteris ir 276 
vaikus. Vietovėje yra dvi betono antkapiniais 
paminklais dengtos kapavietės.

Taigi, maloniai kviečiame visus čia 
apsilankyti!

Agnė Baltulionytė ir 
Gabrielė Baliūnaitė, Iag klasė

Maršrutą rasite svetainėje: http://www.bukdetektyvas.lt/
marsrutai/holokausto–kancios–kelias–merkineje/

Holokausto kančios kelias Merkinėje
Projektas „Būk detektyvas“

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotraukos
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 Maršruto aprašymas:  Jei norite sukurti 
naują religiją, leiskite save nukryžiuoti ir trečią 
dieną jūs prisikelsite. Bet jei norite pažinti 
senąją religiją Merkinėje - sekite maršrutą.

1. Jėzuitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus 
bažnyčia

1676 m. Merkinėje įsikūrė Jėzuitai. 
Jiems čia pastatydinta didelė bažnyčia, 
vienuolynas, ūkiniai pastatai. Jėzuitų valdomas 
pastatų kompleksas buvo vienas labiausiai 
dominuojančių mieste. Šios vienuolijos raida 
Merkinėje prasidėjo kartu su Mykolo Kazimiero 
Paco tapimu Merkinės seniūnu. Tai jis ėmėsi 
atkurti miestą po smarkaus sukrėtimo XVII a. 
vid. kare.

Pastatų kompleksas buvo išsidėstęs šalia 
parapinės bažnyčios, o teritorija buvo apribota 
iki šiol nepakitusių gatvių ir skersgatvių. Šv. 
Kryžiaus bažnyčia buvo sujungta su vienuolyno 

dviejų aukštų pastatu. Šalia vienuolyno prie 
dabartinės J. Bakšio g. stovėjo ir mūriniai vieno 
aukšto mokyklos pastatai. Į vienuolyno teritoriją 
buvo patenkama pro didelius mūrinius vartus, 
kurių viršuje buvo kryžius. Mūrinis kompleksas 
buvo netinkuotas, bažnyčia neturėjo frontono.

XVIII a. pab. panaikinus jėzuitų ordiną, 
vienuolynas atiteko dominikonų vienuoliams, 
kurie čia buvo iki 1831 m. sukilimo. Po jo 
vienuolynas buvo uždarytas, XIX a. II pusėje 
pastatas buvo parduotas ir visi mūro pastatai 
buvo nugriauti.

Vienuolyno vietoje stovi Margirio Buržinsko 
bei Tado Gutausko kurtas koplytstulpis.

2. Parapinė Švnč. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo bažnyčia 

Merkinės parapinė bažnyčia yra viena 
seniausių bažnyčių visoje Lietuvoje ir 
neabejotinai seniausias pastatas Merkinėje. 

Bažnyčių ir vienuolynų Merkinė
Projektas „Būk detektyvas“

Monikos Kazabuckaitės, Ibg kl., nuotrauka
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Tikėtina, kad bažnyčia Merkinėje buvo įkurta 
iškart po krikšto Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vladislovo Jogailos 
privilegija 1387-1392 m.

Pirmoji bažnyčia galėjo būti medinė ir, ko 
gero, sudegė per vieną iš kryžiuočių antpuolių 
XIV a. pab. 

Mūrinė bažnyčia greičiausiai statyta XV a. 
pr. Vytauto Didžiojo ir, kas būdinga Vytauto 
statytoms bažnyčioms, pavadinta Šv. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų vardu.

Bažnyčioje gausu dailės ir meno vertybių, kai 
kuriuos jų čia perkeltos iš nugriautų dominikonų 
ir Jėzuitų bažnyčių. Seniausias ir vertingiausias 
čia XV a. pab. karaliaus Aleksandro padovanotas 
Dievo motinos su kūdikiu paveikslas. Bažnyčios 
skliautai Lietuvos ir Lenkijos valstybės herbais 
išpuošti pažymint Liublino unijos 100-etį apie 
1669 metus Vilniaus vaivados ir Merkinės 
seniūno Mykolo Kazimiero Paco lėšomis.

Neabejotina, kad šioje bažnyčioje meldėsi ne 
vienas Lietuvos-Lenkijos valdovas, o karaliaus 
Vlasislovo Vazos kūnas čia netgi turėjo būti 
pašarvotas po jo mirties Merkinėje 1648 m. 
gegužės 20 d.

3. Dominikonų vienuolynas ir Šv. 
Kazimiero bažnyčia

Vienuolyno istorija prasidėjo, kai miesto 
burmistras Kristupas Stefanovičius su žmona 
pakvietė į Merkinę dominikonus. Visi istoriniai ir 
kartografiniai duomenys rodo, kad dominikonų 
bažnyčia stovėjo kiek nuošaliau nuo aikštės 
senojoje Vilniaus gatvėje, o pats dviejų aukštų 
vienuolynas glaudėsi aikštės ir gatvės dvaro link 
kampe.

Rašoma, jog ji buvusi su keturiais bokštais, 
bokštų viršūnėse kilo geležiniai kryžiai, 
neaptverta, šalia jos stovėjo medinė kvadratinio 
plano varpinė.

Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Dvasios, Švč. 
Mergelės Marijos ir Šv. Kazimiero titulas pagal 
joje buvusius altorius.

Gali būti, kad Šiaurės karo metu bažnyčia 
buvo sugriauta, nes nurodoma, kad prieš naujos 
bažnyčios statybą iš jos tebuvo likusios sienos 
be skliautų. 

Po 1831 m. sukilimo Merkinėje vienuolynas 
uždaromas, bažnyčia buvo perduota parapijai, 

o vienuolyne įsikūrė policija ir pasienio 
sargyba. Šiuo metu dominikonų vietoje stovi 
sovietmečiu statyti dabartinės seniūnijos 
pastatai.

4. Šv. Petro bažnyčia

Tai yra bene vienintelė buvusi miesto 
bažnyčia, apie kurią nėra aptikta beveik 
jokios išsamesnės informacijos, nėra žinoma 
nei statybos intencija, nei priklausomybė. 
Pastatas buvo pastatytas bene aukščiausioje 
apgyvendintoje miesto vietoje ir turėjo 
pakankamai ryškiai dominuoti miesto 
panoramoje.

Žinoma tai, kad pastatas sudegė 1822 m. 
didžiojo miesto gaisro metu, vėliau čia tebuvo 
kapinės, kurios dar XIX a. II pusėje perkeltos į 
dabartinę miestelio kapinių vietą. 

Tarpukario spaudoje rašoma, jog ši vieta 
gyventojų vis dar buvo vadinta Šv. Petro vardu, 
minima, kad kalva XIX a. II pusėje buvo 
gerokai nukasta. 

II pasaulinio karo metais bažnyčios kalnelyje, 
o gal net ir pačios bažnytėlės rūsiuose, buvo 
palaidota virš 200 sovietų karių, žuvusių ties 
Merkine. Deja, ant kalnelio bažnyčios vietoje 
okupantų kariuomenės kareivis...

Monika Kazabuckaitė, Ibg klasė

Maršutą galima rasti svetainėje http://bukdetektyvas.lt/
marsrutai/baznyciu-merkine/ 

O kiek paslapčių dar slepia Merkinės girios?
Kotrynos Černiauskaitės, 7a kl., nuotrauka
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Maršruto aprašas: 
Įdomu, ką Merkinėje veikė XVII amžiuje 

viena žymiausių LDK didikų Pacų giminė? 
Kieno herbas puikuojasi ant senojo Merkinės 
miesto rotušės varpo? Kieno rūpesčiu buvo 
pastatytas Jėzuitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus 
bažnyčia? Koks šios giminės ryšys su Merkinės 
parapine bažnyčia ir karališkuoju dvaru? Jei 
Jums rūpi sužinoti atsakymus į šiuos klausimus, 
tai pirmyn – leiskitės su mumis į kelią.

1. Herbas ant rotušės varpo 
Merkinės rotušė buvo pastatyta XVI 

a. Renesanso epochoje, viena seniausių 
ir ryškiausių rotušių Lietuvos didžiojoje 
kunigaikštystėje. Deja, XIX a. pabaigoje caro 
valdžios įsakymu buvo nugriauta. Beveik ant 
jos pamatų pastatyta stačiatikių cerkvė, kuri visų 
lietuvaičių nervus gadino iki pat XXI amžiaus. 
Dabar jos patalpose įsikūręs Merkinės krašto 
muziejus. Štai jame ir surasite per stebuklą 
išlikusį gaisrų ir karų apgadintą rotušės varpą. 
O kas ant jo puikuojasi? Ogi LDK didikų Pacų 
herbas. XVII a. tuometinis Merkinės seniūnas 
Mykolas Kazimieras Pacas finansavo varpo, 
kaip sudėtingo laikrodžio mechanizmo, liejimą.

2. Jėzuitų bažnyčios ir vienuolyno 
fundacija

1676 m. Lietuvos didžiojo etmono ir 
Merkinės seniūno Mykolo Kazimiero Paco – 
Merkinės seniūno kvietimu Merkinėje įsikūrė 
Jėzuitai. Jiems čia pastatydinta didelė bažnyčia, 
vienuolynas, ūkiniai pastatai. Gyventojų 
švietimo tikslais pastatyta mokykla. Pastatų 
kompleksas buvo išsidėstęs šalia parapinės 
bažnyčios, o teritorija buvo apribota iki šiol 
nepakitusių gatvių ir skersgatvių. XVIII a. pab. 
panaikinus jėzuitų ordiną, vienuolynas atiteko 
dominikonų vienuoliams, kurie čia buvo iki 
1831 m. sukilimo. Po jo vienuolynas buvo 
uždarytas. Pastatai nugriauti XIX a. II pusėje. 
Vienuolyno vietoje stovi Margirio Buržinsko 
bei Tado Gutausko kurtas koplytstulpis.

3. Valstybės Herbas parapinėje bažnyčioje. 
Merkinės Parapinė Švč. Mergelės Marijos 

dangun ėmimo bažnyčia yra viena seniausių 
bažnyčių visoje Lietuvoje ir neabejotinai 
seniausias pastatas Merkinėje. Įdomu tai, kad 
1699 metais jos skliautai išpuošti Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės herbais. Kas tai padarė? 
Vilniaus vaivada ir tuometinis Merkinės 

Paco pėdsakais Merkinėje
Projektas „Būk detektyvas“

Merkinės kraštotyros muziejaus archyvų fotografija
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seniūnas Mykolas Kazimieras Pacas. Kodėl taip 
padaryta? Pasirodo, norėta pažymėti Liublino 
unijos 100-etį. Iki šių dienų išlikęs Manoma, 
kad Merkinės vienaragis buvo susijęs būtent su 
bažnyčios tradicijomis. Algimanto Černiausko 
nuotraukoje Merkinės parapinės bažnyčios 
skliautai.

4. Dvarvietė – Pacų rezidencija XVII 
amžiuje.

Dvarvietė kūrėsi seniausioje miesto dalyje, 
kur nekiekvienas galėjo užmatyti . Kam ji tada 
buvo skirta? Ogi joje lankėsi garbūs svečiai ir ji 
buvo seniūnijos centras. Daugiausia dvarvietėje 
stovėjo mediniai pastatai. Taip pat ji atliko puikų 
reprezentacinį vaidmenį. Joje stovėjo tikrai 
puošnūs mediniai rūmai, o iš jos atsiverdavo 
nuostabus vaizdas į Merkio ir Nemuno santaką. 
Dvarvietę valdė tokie asmenys kaip Mykolas 
Glinskis, Jurgis Radvila, Stanislovas Astikas, 
Bona Sforca, Mikalojus Radvila, Vladislovas 
Vaza IV, Kazimieras Jonas Sapiega, Motiejus 
Oginskis, o XVII a. dvarvietę Merkinėje valdė 
Mykolas Kazimieras Pacas. XX a. dvarvietėje 
veikė ir Merkinės mokykla, ligoninė, senelių 
globos namai.

Viktorija Jankeliūnaitė ir 
Kamilė Daugevičiūtė, Iag klasė

Emilijos Brusokaitės, IIIg kl., nuotrauka

Maršrutą rasite svetainėje: 
http://www.bukdetektyvas.lt/marsrutai/m-k-

paco-pedsakais-merkineje/ 

Projekto „Būk detektyvas“ komanda
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Simajudo turgaus margumynai
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Seinø 10, LT-65333 Merkinë, Varënos raj. tel 8 310 57275 
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Laikraðtá kuruoja mokytojai 
Rita Èerniauskienë, Vytautas Èerniauskas
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