Gimnazijos pulsas
Subačiaus gimnazijos laikraštis

Kai visi išeina iš mokyklos, atrodytų, kad mokykla tuščia,
negyva... Tačiau taip nėra.
Gyvas lieka kiekvienas
kampelis, sukaupęs savyje gausybę prisiminimų.
Visiškoje tyloje įsiklausęs išgirstum garsus. Tai daiktai
kalbasi tarpusavyje. Vieną pokalbį girdėjome ir mes.
Paklausykite...

Aš – III aukšto laiptų turėklai. Sveikinuosi su visais – ir su
mažiausiais penktokais, ir su mokykla besiruošiančiais
atsisveikinti abiturientais, ir su mokytojais. Anksti rytą ateina
nedaug mokinių, o štai per pietų pertrauką kartais susidaro
spūstys, daug rankų glosto mane. Nors man jau daug metų, esu
kupinas jėgų ir jaučiu pareigą globoti visus, lipančius krimsti
mokslų į trečią aukštą. Dažnai matau besišypsančius ir laimingus
vaikus, retkarčiais susirūpinusius, tačiau, manau, viską atperka
neįkainojamos žinios ir draugų būrys. Laiptais lipa ir į mane
remiasi išties įvairūs žmonės, matau skirtingus jų pomėgius.
Vieni nešasi aliejiniais dažais tapytus paveikslus ir molinius
indelius, kiti kartojasi anglišką pasakojimą ar upių pavadinimus.
Man smagu tai matyti, todėl linkiu visiems mokiniams, kad jie
išliktų atsidavę mokslams, pomėgiams, neužmirštų savo teisių
bei pareigų. Ir manęs! Girdėjote, dvyliktokai?
O aš – staliukas. Staliukas iš antrojo aukšto. Man dėmesio pavydi visi
stalai ir kiti staliukai, esantys mokykloje. Nemėgstu girtis, tačiau esu
labai patrauklus ir prikaustantis dėmesį. Galėčiau save vadinti netgi
antro aukšto pažiba! Aš tikrai nenuobodžiauju. Pirmadieniais dažniausiai
ant manęs rymo po savaitgalio pavargę mokiniai. Nenoriu būti
skundikas, tačiau ant manęs labai dažnai nusirašinėja. Ir taip vyksta visą
savaitę! Bet aš esu tik staliukas ir nieko negaliu pakeisti... Nors
mokykloje esu dar tik keletą metų, tačiau esu patyręs daug nutikimų.
Vienas iš skaudžiausių ir įsimintiniausių įvykių buvo, kai mane bandė
panešti ir aš visas subyrėjau... Po to mane labai stipriai suvaržė, tad dar
iki šiandien negaliu laisvai judėti, kaulus maudžia. Kaip bebūtų, aš labai
džiaugiuosi, kad patekau būtent į šią mokyklą. Ir man bus labai labai
liūdna tris mėnesius ilgesingai laukti sugrįžtančių mokinių. Mojuoju ir
jums, dvyliktokai – jeigu kada grįšite į mokyklą, ateikite pasėdėti ir prie
manęs!

2016 m. gegužės mėn.

Ir be manęs neišsiverstų nė dienos.
Skaudžiausias momentas man ne
įvairiausių skelbimų, plakatų segimas
adatėlėmis prie manęs, bet tada, kai
ant manęs nekaba joks skelbimas.
Kokia būčiau skelbimų lenta, jeigu
neturėčiau jokios informacijos. Bet
vasarą taip atsitinka... O man patinka
būti įvykių sūkuryje, pačiai pirmutinei
sužinoti kas, kur ir kada... Neseniai
sužinojau įdomią žinią, kad apie
mokinius, kurie laiko veltui nešvaisto, o
laisvalaikį skiria įvairiems pomėgiams,
bus rašoma paskutiniame šiais mokslo
metais laikraštyje ,,Gimnazijos pulsas“.
Susidomėjote?
Tad
smagaus
skaitymo!

Pokalbius išgirdo ir užrašė Goda P., Gabija S., Raminta L.

Rugilė Pilkauskaitė – nuostabaus balso solistė

Susitikome su Rugile, ,,Dainų dainelė 2016“ dalyve, kuriai
teko filmuotis net televizijoje, ir pradėjome pokalbį.
Pasirodo, kad ruoštis konkursui ją paskatino mokytoja
Vilma Aleknienė. Ko reikia, kad gražiai dainuotum? Ar
užtenka tik turėti gerą balsą? Rugilė atsakė, kad
neužtenka, kad reikia ir gero vokalinio pasiruošimo, mokėti
išlaikyti balso tembrą. Dainuoti Rugilę pradėjo mokyti
darželio auklėtoja Onutė, o dabartinė mėgstamiausia daina
yra Arianos Grande ,,Déjà vu“. Rugilė norėtų būti panaši į
Moniką Linkytę. Nors pati dainų nekuria, tačiau puikiai
groja kanklėmis. Koks Rugilės charakteris, paklausėme jos
muzikos mokytojos Vilmos Aleknienės. Mokytoja kalbėjo,
kad iš pradžių Rugilė atrodė eilinė mergaitė, bet ilgainiui
paaiškėjo, kad ji turi talentą, išsiskyrė iš kitų savo balso
tembru, balso galingumu. Pasiūlius jai dainuoti vienai, ji nė
kiek neišsigando. Rugilė yra labai temperamentinga ir labai
užsispyrusi, kartais net su mokytoja pasiginčija.
Miglė L.

Programuotojas Nedas Mikoleika
Nuo vaikystės žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir
domiuosi viskuo, kas susiję su kompiuteriu. Galiu
teigti, jog buvau vienas iš pirmųjų klasėje, kuris
vaikystėje turėjo gerą kompiuterį, tačiau dėl to
dabar gailiuosi, nes maniškiui jau yra bene 6 – 7
metai, o naujo pirkti dar nesiruošiu. Programuoti
pradėjau būdamas 14 metų, tai darydavau
laisvalaikiu savo noru, niekas man už tai nemokėjo.
Tuo metu mokėjau tik vieną programavimo kalbą
(pawn), todėl galimybės nebuvo labai plačios,
daugiausia tai buvo kodai žaidimo serveriui.
Būdamas penkiolikos metų gavau pirmą darbelį už
pinigus (10 litų). Gal tai ir maža suma, bet tuo metu
man atrodė geras būdas užsidirbti, todėl pradėjau
priiminėti užsakymus iš kitų žmonių. Išmokau kurti internetinius puslapius naudodamasis „varikliukus“,
kuriuos tereikia sukonfigūruoti pagal savo poreikius ir galima paleisti. Vieną dieną su draugu sugalvojome
įkurti internetinį radiją, tačiau ji išsilaikė tik kelias savaites, kadangi pelno nebuvo, o puslapio išlaikymas
nėra nemokamas. Tuo labiau, kad licenzija internetiniam radijui tuo metu kainavo 50 litų mėnesiui, todėl ją
teko greit uždaryti. Buvo noras sukurti puslapį, susijusį su Subačiumi, kur kėliau nuotraukas, žaidimus,
video, naujienas ir panašiai, tačiau didelio susidomėjimo puslapis nesulaukė ir, kaip minėjau, išlaikymas
kainuoja pinigus, nebeišsimokėjęs uždariau. Kurį laiką atlikinėdavau atsitiktinius užsakymus ta pačia kalba,
nuo kurios pradėjau, bet prieš metus laiko pradėjau žaisti gan populiarų žaidimą Counter Strike: Global
Offensive. Žaidime yra ginklų „skinai“, kurie suteikia ginklams spalvų ir kitokią išvaizdą, o juos galima
parduoti kitiems žmonėms už realius pinigus, nes paklausa yra gan didelė („skinų“ kainos prasideda keliais
centais, kai kurie jų kainuoja virš 10 tūkst. eurų). Taigi tuo pačiu sugalvojau kurti puslapį, kuriame būtų
galima išleisti šiuos „skinus“ į virtualius žetonus, su kuriais būtų galima žaisti ruletę. Tačiau ši idėja jau buvo
paplitusi, todėl reikėjo sugalvoti kažką naujo. Po ilgų mastymų su bendraklasiu Karoliu sugalvojome daryti
žirgų lenktynes. Tokio puslapio kūrimui neužteko vienos programavimo kalbos, todėl turėjau išmokti dar dvi
(iš tiesų tris) kalbas, kuriomis sukūriau puslapį, tuo metu Karolis piešė grafinius puslapio elementus. Nesu
visiškas šios srities profesionalas, nes dažnai pagalbos ieškau internete arba klausinėju kitų programuotojų.
Mūsų puslapiui sukurti prireikė poros mėnesių darbo. Išorinę puslapio dalį sudaro apie 4000 kodo eilučių,
tačiau visa „magija“ vyksta viduje (serveryje), kurį sudaro beveik 10 tūkst. eilučių. Svetainei radome rėmėjų,
kurie susidomėjo idėja, buvo nupirktas domenas ir hostingas, iš viso sumokėta apie 60 eurų. Puslapis
gyvuoja jau virš mėnesio, su daugiau nei 40 tūkst. vartotojų. Jeigu įdomu, puslapio adresas
www.csgohorses.com.Be programavimo esu bandęs muzikos kūrimą, žaidimų transliavimą (stream‘inimą),
piešti kompiuteriu naudojant photoshop ir gimp programas, tačiau pirmieji du nesisekė dėl prasto
kompiuterio ir menko susidomėjimo. Moku pagrindinius photoshop veiksmus, nuotraukų koregavimą, bet
daugiausia laiko skiriu programavimui. Gan paplitusi nuomonė manyti, kad programavimui reikalingos
ypatingos matematikos žinios, tačiau praktiką sudaro 90% loginio mąstymo ir 10% matematinių žinių.
Ateityje norėčiau išmokti daugiau programavimo kalbų, bet tam nerandu laiko. Manau, programavimas yra
gan paklausi specialybė, todėl ruošiuosi ją studijuoti baigęs gimnaziją.
.

,,Laikas, praleistas ten – labai vertingas“. Kornelijus Petronis
Nuo kada pradėjai lankyti KTU Panevėžio Technologijų mokymo centrą?
Pradėjau lankyti 2015 metų spalį, kada ir buvo pradėta centro veikla. Aš ten nuo pat būrelio atidarymo.
Centras aprūpintas naujausia technologine įranga, padedančia susipažinti su elektronikos principais, kuria
galima lengvai sukonstruoti ir valdyti įvairaus sudėtingumo elektronikos ir valdymo įrenginius, robotus.
Kaip kilo mintis užsiimti konstravimu?
Buvau Cido arenoje ,,2015 expo“ ir ten pamačiau KTU stendą.
Kadangi mane labai domina elektronika, tai aš prie jo priėjau ir
užsirašiau į būrelį. Laikas, praleistas ten – labai vertingas. Prieš tai
aš mokėjau šiek tiek programuoti Arduino mikrokontrolerį, ir
šiame būrelyje dar labiau patobulinau savo programavimo logiką.
Ką esi sukonstravęs? Papasakok apie keletą tų pietaisų.
Labiausiai galiu didžiuotis savo sukurtu rūšiuokliu 3310. Tai
originalus, protingas ir patikimas pagalbininkas nei gali pasirodyti
iš pirmo žvilgsnio . Jis gali rūšiuoti ,,skittles“ saldainius pagal tris
spalvas: geltoną, violetinę ir žalią. Šiuo metu šį įrenginį galima panaudoti kaip mokymo priemonę, kad
žmonės galėtų susipažinti su RGB spalvų jutikliu, pamatytų, kaip jis veikia. Šio įrenginio pagrindinė funkcija –
padėti žmogui, jei jis nemėgsta tam tikros spalvos ,,skittles“ saldainių, jis juos
gali išrūšiuoti ir išsirinkti tokius, kokius mėgsta. Be to, esu sukonstavęs radiją,
VU metrą, voltų reguliatorių, siųstuvą, kolonėles, šešių klavišų pianiną, telefonu
valdomą mašinytę, audio spektrą, troboskopą, stiprintuvą SU TDA
mikroschema.
Ką dar planuoji sukonstruoti?
Kokia kyla idėja, tą ir darau. Dabar galvoju sukonstruoti giroskopinį mašiniuką.
Ar šie tavo gebėjimai įvertinti? Gal dalyvauji konkursuose?
Mūsų komanda dalyvavo Vilniuje buvusiame konkurse ,,Robotiada 2016‘‘.
Šiaulių mokykloje vykusiame konkurse užėmiau 3 vietą . Be to, varžiausi
užsienyje, Lenkijoje. Gegužės 19-20 d. dalyvavau dviejuose konkursuose,
kuriuos organizavo KTU. ,,Robotų intelektas 2016“ už savo sukonstruotą
rūšiuoklį pelniau I vietą. Dalyvaudamas ,,Technorama 2016“ nelaimėjau nieko,
tačiau pasisėmiau patirties, o mano veikla bus įvertinta ateityje, kai stosiu į KTU,
man bus skirti papildomi balai.
Kalbėjosi Silvija J. ir Raminta L.

Projektai – patrauklus mokymosi būdas
Jau įprasta, kad kiekvienais metais ekonomikos mokytoja V. Šateikienė su mokiniais dalyvauja įvairiuose
verslumą ugdančiuose projektuose. Ugnė M. kalbino mokytoją Vidą:
„Visi projektai reikalauja daug papildomo darbo ir laiko, tačiau mokiniai noriai dalyvauja projektuose,
kuriuose atsispindi jų kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimai, bendravimas, pagarba kitam komandos
nariui. Kiekvienais metais suburiu mokinių komandą projektinei veiklai, kuri būna pastebėta organizatorių.
Šiais mokslo metais dalyvavome respublikiniame kūrybinių industrijų projekte ,,Kitas“ su III G klasės mokinių
komanda : A. Raubaite, G. Janulyte, M. Kesminaite, A. Zdažinskaite, I. Ragauskaite, K. Petronyte, N.
Klimavičiūte, A. Ribokaite. Darbo tikrai buvo daug, bet mokinės aktyviai ir pakankamai savarankiškai ėmėsi
projektinės veiklos ir liko patenkintos pasiektais rezultatais. Komanda tapo papildomo prizo nugalėtoja.
Projekto metu vykdėme akcijas mokykloje, aplankėme Kupiškio vaikų globos namų auklėtinius ir
sudalyvavome renginyje Vilniuje. Merginos, dalyvavusios projekte, sakė, kad buvo smagu kepti keksiukus,
paskui eiti į turgelį, į siuvyklą, kas kiek galėjo,
tiek aukojo pinigų ir už tai gavo dovanų
keksiukų. Daugiausia lėšų buvo surinkta
organizuojant
karaokė
mokiniams
bei
mokytojams. Surinktus pinigėlius vežė į
Paketurių vaikų namus, nupirko saldumynų,
knygų, taip juos nudžiugino, dainavo, žaidė su
vaikais. Viską filmavo ir nusiuntė į Vilnių projekto
organizatoriams. Komandos darbą pastebėjo,
įvertino ir pakvietė į baigiamąjį renginį, kur gavo
papildomą prizą. Renginio metu A. Zdažinskaitė
grojo gitara.

Įdomus sportas irklavimas. Urtė
Strylaitė
Pirmą kartą apie šį sportą išgirdau stovykloje,
tačiau į tai neatkreipiau dėmesio. Vėliau, tą
pačią vasarą, mama rado skelbimą, kviečiantį
dalyvauti irklavimo būrelyje, pasirodo, abi
trenerės irgi žaidžia krepšinį, tai teko su jomis
susitikti ir krepšinio aikštelėje.
Pirmą kartą į būrelį nuvažiavau su drauge, bet
draugei nepatiko, todėl ji daugiau nevažiavo,
bet aš nusprendžiau lankyti būrelį bent jau
vienerius metus ir tada spręsti ar man patinka. Praėjo jau beveik metai, daug kas pasikeitė, bet vienas
dalykas tikrai nepasikeitė – tai mano susidomėjimas šiuo sportu. Kad ir kaip buvo sunku ar nejauku vienai
svetimoje aplinkoje, iškentėjau. Pasiekiau visai neblogų rezultatų, nors ir varžybose ant vandens dar nesu
buvusi, trenerė teigia, jog pasiruošiu dalyvauti ir jose. Kai orai atšąla, mūsų komanda renkasi „treniruoklių
salytėje“, kurioje yra įvairių treniruoklių, tarp kurių ir pagrindinis, irklavimo stimuliatorius, skirtas palaikyti
formai – konceptas. Dalyvavau koncepto varžybose, nors ir neiškovojau medalių, bet savo pasiektais
rezultatais džiaugiuosi. Dabar būrelį lankome su bendraklase Salvinija Abuojaite.

Greta Giniotytė: fotomodelio patirtis
Modelių būrelį pradėjau lankyti mamos dėka. Jos draugė papasakojo, kad vyksta modelių užsiėmimai. Taigi
pasiūlė pabandyti, nutarėme, kad būtų visai įdomu.
Pirmoji repeticija buvo jaudinanti ir įdomi. Aišku, nebuvo labai lengva, nes stovėti su aukštakulniais
bateliais, eiti tiesia linija, staiga apsisukti, pozuoti buvo nauja ir ne taip paprasta. Buvo liepta eiti poromis,
linijomis, zigzagais. Po truputį išmokome.
Užsiėmimai vykdavo į savaitę po 2-3 kartus.
Repeticijos buvo paprastoje salėje,
repetavome eiseną, pozavimą. Po kiek laiko
pradėjome ruoštis kolekcijų konkursams.
Repetavome daug, bet labai linksmai.
Susiskirstydavome, kas kokiu drabužiu
rengsis, kaip eisime. Mokėmis lipti ant
scenos, elgtis joje. Atsimenu, buvo labai
baisu, labai nervinomės. Jeigu nugriūsiu ar
kažkas atsitiks? Nuo pirmo pasirodymo
laukdavome konkursų, nors ir bijojome
kažkiek.
Nerealus jausmas, kai lipi ant scenos ir visi žiūri. Būna jaudulys sumišęs su nerimu... Esame dalyvavę
daugelyje
kolekcijų
konkursų:
„Išdykęs
stilius
2015“,
„Išprotėjęs
ruduo
2014“.
Teko dalyvauti ir individualiai. Tai buvo konkursas ,,Sniego karalienė 2015“. Visos merginos privalėjo turėti
3 stilius: avangardinį, vakarinį ir savo pasirinktą. Buvo labai baisu, juk teko eiti vienai, bet pasisekė. Kai
ateidavo mano eilė eiti į sceną, pamiršdavau viską. Pelniau tada TOP MODEL titulą. Tai buvo neįtikėtina!
Visai nesitikėjau, dėl to turėčiau dėkoti tik vadovei ir tėvams už palaikymą.
Kartu su vadove dalyvavome ir Estijoje, Taline. Kelionė buvo ilga, bet labai linksma. Buvo surengta
ekskursija po Talino senamiestį, o po jos vakare surengtas konkursas. Įgijome didelės patirties ir
bendravime, ir scenoje. Pamatėme kitų kolekcijų, buvo taip, kad netgi reikėjo eiti svetimoje kolekcijoje.
Išsirinko mus ir turėjome greit išmokti elgtis eisenoje. Jaudulio buvo dar daugiau, juk eini svetimoje
kolekcijoje. Bet viskas buvo gerai. Po kiek laiko dalyvavome Panevėžio miesto šventėje. Pasirodžiau vėl
viena, buvau apsirengusi suknele iš augalų ji buvo pasakiškai graži... Pristatėme sukurtus iš augalų sijonus,
kurie
prieš
kameras
atrodė
nuostabiai.
Aišku, buvo ir fotosesijų. Per pasirodymus sutikdavom ir žinomų Lietuvoje žmonių, žvaigždžių.
Deja, bet būrelis po kurio laiko iširo. Dabar jau žinau, kaip elgtis prieš kameras, kaip pasiruošti konkursams.
Taigi po kiek laiko pradėjau ieškoti fotomodelių agentūros. Radau atranką, bet negalėjau nuvažiuoti, taigi
nusprendėm su mama užpildyti elektroninę anketą. Atsakymą gavome jau kitą dieną ir jis buvo teigiamas.
Dabar aš jau priklausau fotomodelių agentūrai. Kaip klostysis ateityje? Tikrai žinau, kad sieksiu karjeros
mados srityje, fotografijoje.

Kelionė su dviračiais į ... Palangą. Justas Pavilonis ir Karolis Glebavičius
Viskas, iš tiesų, prasidėjo gana netikėtai. Tai buvo galbūt 2015 metų sausis, tada mes tik juokavom, kad
reikėtų į kokią Palangą nuvažiuoti su dviračiais. Vis juokavom, juokavom, na o taip juokaujant, atėjo vasara
ir pradėjom rimtai viską planuoti, buvo
pasiūlymų ir kitiems, tačiau galiausiai
niekas nepriimė mesto iššūkio. Labiausiai
stebėjome orą. Jis turėjo būti palankus nestiprus ir palankios krypties vėjas, be
lietaus (nors jis mus ištiko kelionės dieną).
Datą pasirinkome paskutinį vasaros
mėnesį. Pamenu, tai buvo tos pačios
karščiausios pirmosios rugpjūčio savaitės.
Atėjo planuotoji rugpjūčio 9 diena, kurią
turėjome išvykti. Prieš pat didžiąją išvyką
ir vieną sudėtingiausių iššūkių, kuriuos teko mesti patiems sau, buvo daug streso, kad nepamirštume to ar
ano, ar visas atsargines dalis turim, ar visi daiktai savo vietoje. Viskas buvo suplanuota nuo A iki Z,
susidėjome krepšius, į kuprines būtiniausius daiktus, vandens atsargas, užsidėjome šalmus ir į kelią.
Pamenu, išvykome apie dvidešimtą valandą vakaro iš mano miestelio (Tiltagalių). Netrukus pasiekėme
Panevėžį ir patraukėme Šiaulių kryptimi. Temo, tad įsijungėme šviesas ir palaikydami pastovų tempą
važiavome. Pirmieji kilometrai, sustojimai buvo be didesnio nuovargio, tik numalšinti troškuliui. Įpusėjant
kelionei iššūkiu tapo vanduo, kurį pagal planą turėjom gauti degalinėse, pasirodo, kad tos degalinės visai
nedirba. Mano bendražygiui Justui teko kovoti ir su miegu, kada auštant, Kuršėnuose jis trumpam užsnūdo
tiesiog ant pavėsinės suoliuko. Aš likau
sargyboje... Apie pačią kelionę galėčiau
pasakoti ištisas valandas, o patys įspūdžiai ir
emocijos yra tiesiog įstrigusios visam
gyvenimui, kadangi nuotykių buvo dar daug, o
trumpai tariant - kelionės tikslą pasiekėme,
tačiau pagrindinės mintys ir emocijos, įvažiavus
į Palangą, vien pamačius ženklą, buvo tos, kad
visai nesvarbu, kur atvažiavom, galvoje buvo tik
vienas ir tas pats įveiktų 320 kilometrų skaičius.
Aišku, dar smagiau buvo rami kelionė traukiniu namo... O kas gali žinoti, galbūt kitas iššūkis bus dvigubai
sunkesni už ankstesnįjį? Visada smagu pasiekti kažką daugiau. Siūlome prisijungti!
Karolis Glebavičius
O štai, ką papasakojo Justas Pavilonis: dviračiu važinėju ganėtinai seniai, galbūt nuo tada, kai supratau, kad
jau laikas pradėti sportuoti (sakau ironiškai)... Vieną dieną sunkiai „prasuki“ kelioliką kilometrų
važiuodamas žvejot, kitą - jau juokų darbas iki miesto (Panevėžio) šiaip sau nulėkt. Jei konkrečiai kalbėti
apie išvyką į Palangą (apie 320 km), tai dabar net pačiam juokinga darosi, jog tai tikrai kažkam įdomu, ypač
tada, kai galvoje yra žymiai rimtesnių tikslų. Na, o tai grupelei žmonių, kuri iki šiol galvoja, kad tai kažkas iš
fantastikos srities, siūlau patiems pamėginti. Pradžiai, galbūt užtektų per vieną vakarą aplėkt Kupiškio
marias (106 km. tai buvo mano kiek rimtesnė patirtis), tikrai smagu, na o dar ir pamatyt tikrai yra ką. Pati

idėja nuvažiuoti iki pajūrio kilo gana spontaniškai, jei dar gerai pamenu, žiemą, kai už lango buvo tikrai vėsu
(aš toks žmogus, kuris mėgsta viską planuoti, nors kartais tie planai ir baudžia mane ateityje). Pasiūliau
keliems pažįstamiems, kurie ir seniau palaikydavo draugiją, tačiau ir jiems čia atrodė sudėtinga, o dar ir
investuoti į tai reikia... Sutiko liko tik bendraklasis Karolis G. ir dabartinis IIIG klasės mokinys Rendvaldas Č.
Rendvaldas dėl laiko stokos atsisakė, todėl pajudėjome be jo. Kelionę pradėjom vakare, kadangi dieną
važiuoti pavojinga dėl automobilių srauto ir ganėtinai didelių karščių. Aišku, tokios kelionės be nuotykių
neapsieina, tačiau viską aprašyt reiktų
knygos (juokiuosi) , todėl papasakosiu tai, kas man įstrigo labiausiai. Pirmiausia, nesitikėjom, kad taip sunku
bus rasti veikiančią degalinę, kurioje būtų galima įsigyti geriamo vandens, todėl pirmąsias atsargas pabaigę,
nusipirkome tik netoli Šiaulių... Na, o jei pasiklystumėt vidurnakty nežinodami artimiausio kelio į Kuršėnus
per Aukštelkę, visada galite paklausti vietinių taksistų, tai žmonės, kurie visada ir viską žino. Nuvažiavus
daugiau nei pusę kelio, bent jau mane, apėmė nuovargis. Jei kas nors dabar paklaustų, kiek trumpiausiai
esu miegojęs, tai drąsiai atsakyčiau, jog tai dariau gerų penkliolika minučių... Vos išaušus laukė dar vienas

siurprizas, pajudėjus Telšių kryptimi prieš save pamatėm tamsius debesis, o vėliau mus išmaudė ir
smarkus lietus su priešpriešinio vėjo palyda. Tačiau psichologinis nusiteikimas ir noras pasiekti tikslą buvo
stipresnis nei liūtis, kuri pasibaigė už maždaug trisdešimties kilometrų, o išlindusi saulė priminė, jog vis dar
vasara ir kad mes patys pasirinkome tokį atostogų būdą. Likusius šimtą kilometrų važiavom „Pit stop“
metodu, t.y sustodavom, kai to tikrai reikia ir tiesiog nebeskaičiuodami kilometrų judėjome toliau (nes tai
labai veikia psichologiškai) . Ši kelionė man tapo dar vienu savotišku geografiniu atradimu, kadangi niekad
negalvojau, jog Žemaitija tokia kalvota, to tiesiog niekada nesijausdavo važiuojant automobiliu, tačiau kai
reikia užvažiuoti į įkalnę dviračiu, prisimeni geografijos pamokas (juokiuosi). Paskutiniai trisdešimt
kilometrų buvo pragariški, tai, atrodo, buvo beveik tas pats, kas iš naujo nuvažiuoti visą atstumą dar kartą,
dėl vėjo važiavome labai lėtai... Bet
pagaliau, jau gerokai popiet, pasiekėm
tikslą. (Iš viso kelyje praleidom apie 14
valandų). Galbūt skamba įdomiai, tačiau
buvo taip, jog stovi ant dviračių tako
J.Basanavičiaus gatvėje ir pats negali
patikėti, kokią nesąmonę dabar
padarei... Kadangi manęs Palanga
niekada nežavėjo kaip kurortas,
neužsibuvome ten ilgai, po dviejų dienų,
patraukę į Klaipėdą iš ten traukiniu
pajudėjome namų kryptimi. Jei kas nors
pasiūlytų pakartot, manau mielai
sutikčiau. Šią vasarą turiu rimtesnių
planų, kurie vis dar lieka planais, tačiau
jei nori išmėginti fizines ir psichologines
jėgas galbūt ir tau verta pabandyti?

Linkime, kad visiems išsipildytų visa tai, ką planuojate ateityje!
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