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GMS prezidentė Roberta: įgijau daug vertingos
patirties

Artėjant GMS prezidento rinkimams, kalbiname GMS prezidentę Robertą Bartkevičiūtę.
Kaip, Tavo nuomone, sekėsi
atlikti prezidentės pareigas?
Mano nuomone, pati pradžia kadencijos buvo gan sunki. Sunku
buvo „įsivažiuoti“ ir suprasti, kad
sėdžiu jau priešais visus mokinius, o ne tarp jų. Buvo labai daug
baimės ir iššūkių, bet pastūmėta
draugų visada galiausiai pasiryždavau viską padaryti. Tad dabar
galiu teigti, kad įgijau daug vertingos patirties, kuri man pravers
ateityje.
Kaip manai, koks turėtų būt
tikras prezidentas?
Mano akimis, prezidentas turėtų
būti aktyvus gimnazijos veikloje,
atsakingai žiūrėti į savo pareigas ir būti draugiškas su visais.
Ko palinkėtum naujam prezidentui?
Palinkėsiu, kad niekada nepritrūktų motyvacijos, noro ir ryžto.
Karina Puslytė

Koks turėtų būti gimnazijos prezidentas?

Armandas. Svarbiausia prezidento savybė yra atsakingumas,
nes turi priimti svarbius sprendimus. Svarbu suprasti, jog trūks
laiko ir teks daugiau laiko skirti
GMS. Išradingumas, viešas kalbėjimas – labai svarbūs bruožai.
Gedvilė. Pirmiausia prezidentas
turi būti mąstantis ir atsakingas
žmogus, kuris supranta, kokia atsakomybė krenta ant jo pečių. Antra, prezidentas turėtų būti veikli

ir idėjų nestokojanti asmenybė.
Inicijuoti įvairius renginius, susitikimus su visuomenėje žinomais
žmonėmis, paskaitas ir akcijas.
Prezidentas turėtų būti komunikabilus ir atsižvelgiantis į mokinių
norus, kad mokiniai galėtų drąsiai
išsakyti savo pasiūlymus, nusiskundimus ir idėjas. Na, ir galiausiai, prezidentas gali būti tik toks
žmogus, kuris turi savo nuomonę
įvairiais klausimais ir nebijo jos
pateikti.
Arijus.
Prezidentas
turėtų
būti tolerantiškas. Žmogus, kuris bus visų mokyklos mokinių
balsas, be abejo, turėtų būti atsakingas ir pasitikėti savimi, kad galėtų drąsiai ir tvirtai išlaikyti poziciją. Mokykloje trūksta naujienų,
inovacijų, todėl manau, kad išrinktas žmogus turėtu būti jų
skleidėjas ir puoselėtojas.
Lijana. Mokyklos prezidentas turėtų būti bendraujantis ir
linksmas, kuris galėtų patarti, padėti bei pakelti nuotaiką.
Lukas.
Prezidentas
turėtų būti atsakingas, veiklus, laisvai
bendraujantis su kitais žmonėmis ir mėgstantis organizuoti įvairiausią veiklą.
Sandra. Prezidentas turėtų pasižymėti trimis pagrindinėmis savybėmis: atsakingumu, nuoširdumu ir komunikabilumu. Jis turėtų
atsakingai padėti organizuoti įvairius renginius mūsų mokykloje.
Nuoširdžiai dalyvauti mokyklos
veiklose. Taip pat turi nuolat bendrauti su mokyklos mokiniais ir
mokytojais.
Darija Ustilaitė

Neformalusis ugdymas? Taip, kaip tik tau, žiburieti!

Gimnazija gali pasigirti gausiu būrelių pasirinkimu. Tačiau, kad
ir kiek mokykloje būtų būrelių, vis vien yra kur tobulėti. Taigi ką
mano mūsų gimnazistai ir gimnazijos direktorė apie neformalųjį
švietimą?
Kuo būreliai yra naudingi mokiniams?
Guoda. Būreliai yra naudingi, nes mokiniai gali susipažinti su gal dar
neišbandyta veikla, pasiruošti ateičiai ir tai skatina kūrybingumą.
Lukas. Jei būrelis patinka, tai ateitį gali sieti su panašia veikla.
Paulina. Naudingi tuo, kad mokiniai gali save realizuoti būreliuose.
Taip pat būreliai mokiniams leidžia atsipalaiduoti po pamokų arba pagilinti turimas žinias, susirasti naujų draugų.
Liveta. Mano nuomone, būreliai yra naudingi tuo, kad skatina kūrybingumą, pavyzdžiui, muzikos ir dailės neformalus ugdymas, o sporto
būreliai gerina mokinių fizinę formą. Neformalus ugdymas moko to, ko
per pamokas nelabai išmoksi.
Direktorė Irma Kačinauskienė. Manau, kas lanko būrelius, tai tikrai
žino, kad ši papildoma veikla tolesnėse studijose gali būti labai naudinga – pasirenki tai, ką mėgsti, ir gali labiau išreikšti save negu pamokose.
Kaip paskatinti mokinių susidomėjimą būreliais?
Guoda. Lukas. Liveta. Manau, kad reikėtų šiokios tokios reklamos,
kuri galbūt labiau sudomintų mokinius.
Paulina. Jeigu pats nenorėsi lankyti būrelį, tai paskatinimai nepadės.
Direktorė. Iš tiesų, neformalus švietimas nėra privalomas, todėl mokinys turi būti pats motyvuotas lankyti būrelį. Kita vertus, kai prašoma
mokinių teikti būrelių pasiūlymus, tai jų nesulaukiame, tuomet siūlo
mokytojai, bet atsitinka taip, kad mokinių interesai neatitinka mokytojų
pasiūlymų. Tad manau, kad kalbant apie neformalųjį švietimą, svarbiausią vaidmenį turi atlikti patys mokiniai.
Kaip manote, kas lemia, kad mokiniai gana prastai lanko pasirinktus būrelius? Kaip reikėtų spręsti šią problemą?
Direktorė. Pirma priežastis: gali būti, kad mokinys būrelį pasirinko
netikslingai, antra, mokinio pasirinkta veikla jam atrodo neįdomi, trečia, per didelis užimtumas. O šią problemą, manau, turėtų spręsti GMS,
bet, deja, kol kas tai nevyksta. Galbūt galėtų būti vykdoma apklausa, o
susumavus rezultatus, GMS turėtų mąstyti, ką daryti, kad būrelių veikla
būtų įdomesnė ir juos lankytų daugiau mokinių. Turbūt sunku išsirinkti,
nes gimnazijoje veikia 16 būrelių. Bet pasirinkęs būrelį ir supratęs, kad
jis nepatinka, tu gali jį keisti: parašyti prašymą ir eiti į kitą būrelį, atsisakyti ankstesnio. Todėl žmonėms, kurie blaškosi ir nežino, kurį būrelį
pasirinkti, siūlau bandyti ir atrasti sau mėgstamą arba rinktis pagal savo
interesus, tolimesnius ateities planus.
Primenu, kad, pavyzdžiui, muzikinį klubą lanko per 100 mokinių.
Tikimės, kad atradote savo mėgstamas popamokines veiklas, nes
dažniausiai neformaliojo švietimo dėka galime atrasti save ir galvoti apie ateities studijas, kurios gimnazistams jau nebe taip toli!
Eglė Zujūtė
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ŠVIESK SAVE, ŠVIESK KITUS, ŠVIESK TAIP, KAIP TURI ŠVIESTI ,,ŽIBURYS“!
Įvykiai trumpai

Lapkričio 9 ir 14 dienomis

Vyko mokyklinė matematikos olimpiada. Pirmų klasių nugalėtojai:
Povilas Damynas (I v.), Ugnė Orinaitė (II v.), Airida Vaikšnytė ir
Astijus Simanavičius (III v.). Antrų kasių nugalėtojai: Šarūnas Rūgys
ir Lukas Ališauskas (I v.), Orestas Aleksynas (II v.), Danielis Matukaitis (III v.). Trečių klasių nugalėtojai: Benas Aldakauskas ir Aurelija
Valčiukaitė (I v.), Ignas Marčiukaitis (II v.), Kamilė Kandrotaitė (III
v.). Ketvirtų klasių nugalėtojai: Bernadeta Balčiukynaitė (I v.), Paulina
Grigaravičiūtė (II v.), Lukas Žiūkas ir Kristina Lukoševičiūtė (III v.).

Spalio 20–ąją

Gimnazijoje lankėsi svečiai iš Italijos – Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Geras mokymas pažadina gerą mokymąsi“ partneriai. Jie apžiūrėjo mokyklą, išklausė koncerto, lankėsi pamokose.

Lapkričio 14–ąją
Gimnazijoje vyko pirmų klasių viktorina „Olimpinės žaidynės ir Lietuva“. Geriausiai viktorinoje sekėsi Ic klasės komandai, antroji liko Id
klasė, trečioji – Ia klasės komanda.

Lapkričio 14–ąją
Švedijos ambasadoje Vilniuje
buvo apdovanoti Švedijos ambasados organizuoto 10–12 klasių
mokinių rašinių konkurso „Tai
yra laisvė“ nugalėtojai ir geriausių rašinių autoriai. Tarp 29 autorių pateko gimnazijos ketvirtokė
Augustė Lyberytė, kurią konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Snieguolė Vanžodienė.

Spalio 28–ąją
Vyko gimnazijos pirmokų krikštynos, kurias organizavo GMS. Šiemet
krikštynų tema buvo „Žiburinių mafija“.

Lapkričio 8–23 dienomis

Gimnazijos komanda ir direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė išvyko į University Prep mokyklą Sietle, Vašingtono valstijoje, JAV. Jie dalyvauja kultūrinių mainų programoje „Kultūrinė kompetencija ir ambasadoriaus lyderystė“.

Lapkričio 10–ąją

Respublikiniame konkurse „Lietuvos gamtininkas“ gimnazistė antrokė Ugnė Šalčiūtė, vadovaujama biologijos mokytojos Rasos Kučinskienės, 9-10 klasių grupėje užėmė antrąją vietą.

Lapkričio 16–ąją

Vyko projekto „Olimpiniai startai – į kiekvieną aikštelę!“ mišrių komandų tinklinio turnyras. Jaunių grupėje pirmą ir antrą vietas iškovojo
gimnazijos dvi komandos. Jaunučių grupėje gimnazijos dviem komandoms atiteko pirmoji ir trečioji vietos.

Lapkričio 17–ąją
Prasidėjo tradicinis ketvirtokų organizuojamas renginys „Žiburio“
protų kovos“. Pirmąjį etapą įveikė devynios komandos.
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Liucija, Jovita ir Mantas – kandidatai į GMS prezidentus
GMS prezidento rinkimų kampanija jau įsibėgėjo.
Siūlome interviu su visais trimis kandidatais į GMS
prezidentus.
Liucija: jausčiausi atsakinga už mokyklos ir mokinių
gerovę
Kas pastūmėjo balotiruotis į
mokyklos prezidentus?
Mane paskatino draugai ir mokytojai. Apsvarsčiusi šią galimybę supratau, kad esu tam subrendusi ir pasirengusi.
Jei laimėsi, kokius projektus,
veiklas tikiesi įgyvendinti?
Apie trūkstamas veiklas mokykloje jau esu kalbėjusi su mokiniais ir mokytojais. Tad atsižvelgdama į jų nuomonę, tikiuosi
įgyvendinti Karjeros savaitę, organizuoti daugiau sporto renginių, Sveiko maisto dieną, vakarones, minėti įvairias pasaulines dienas. Taip pat
noriu skatinti mokinius prisidėti prie labdaros akcijų ir kartu dirbti dėl
kilnių tikslų. Nors idėjų turiu daug, bet lai už mus kalba mūsų darbai,
o ne žodžiai. Tad, tikiuosi, jog turėsiu galimybę visa tai įgyvendinti.
Kodėl mokiniai turėtų balsuoti būtent už Tave?
Už mane turėtų balsuoti todėl, kad esu pavyzdinga ir aktyvi mokinė: nuo pirmos gimnazijos klasės priklausau GMS, Gimnazijos tarybai,
rašau gimnazijos laikraštyje „Salve“, nuo šių metų prisijungiau ir prie
„Žiburio“ žinių“ veiklos. Pati visuomet dalyvauju renginiuose, žinau,
kas ir kada vyksta gimnazijoje, tad esu pastebėjusi mokyklos pliusus ir
minus ir žinau, ką daryti, kad mokykloje būtų dar geriau!
Eglė Zujūtė

Mantas: esu besąlygiškai
atsidavęs tikslui
Kodėl nusprendei kandidatuoti į mokyklos prezidento postą?
Manau, kad esu tam sutvertas.
Savo buvusioje mokykloje buvau
mokinių tarybos pirmininkas. Tikiu, kad sugebėsiu įsilieti į „Žiburio“ gimnazijos savivaldą.
Kas Tave paskatino siekti tokių pareigų?
Motyvavau pats save. Daug palaikymo sulaukiau iš artimųjų.
Ar jaudiniesi?
Kaip ir kiekvienas, jaučiu šiokį tokį nerimą, bet esu besąlygiškai atsidavęs tikslui.
Ką manai apie savo konkurentus?
Gerbiu abi konkurentes. Kad ir kaip bebūtų, viskas rinkėjų rankose.
Jei laimėtum, kokią veiklą planuoji?
Atnaujinčiau senas tradicijas, žinoma, nepamiršdamas naujųjų. Norėčiau įgyvendinti mokinių idėjas, leisti nuomonę reikšti mokyklos bendruomenei, organizuoti įvairius renginius ir akcijas.
Diana Norvilaitė

Jovita: stengčiausi išgirsti kiekvieną mokinį
Kokie būtų tavo tikslai ir siekiai, jei taptum prezidente?
Tapusi prezidente, mokyklai atstovaučiau drąsiai, aktyviai ir atsakingai. Tęsčiau senas tradicijas,
tokias kaip „Žiburio“ diena, Kalėdine pamoka, protmūšis, taip pat
kurčiau naujas. Stengčiausi visą
mokyklos bendruomenę įtraukti į
organizuojamas veiklas.
Ar daug ką darytum kitaip nei
buvę prezidentai?
Tapus prezidente stengčiausi
išsiskirti iš buvusių prezidentų
ir sukurti naujų tradicijų. Pavyzdžiui, Karjeros dieną, per kurią darytume įvarius dalykus, padedančius
atrasti save, pakviestume į mokyklą universitetų, kolegijų, profesinių
mokyklų dėstytojų - buvusių gimnazijos mokinių, kurie papasakotų
apie profesijas. Stengčiausi įtraukti kuo daugiau gimnazistų į veiklas.
Vienas iš mano tikslų būtų visai mokyklos bendruomenei pasiekti kokį
nors rekordą, kuris garsintų mūsų mokyklą. Stengčiausi išgirsti kiekvieną mokinį ir kurti jaukią aplinką!
Miglė Buzaitė

Naujoko pozicija
Dauguma esame patyrę ne patį
geriausią jausmą – naujoko pozicijos užėmimą. Tik ar visus priima taip pat? Šiemet mokykloje
esu naujas žmogus. Ne pirmą
kartą reikėjo prisitaikyti prie svetimos aplinkos, o paskutinė dabar
man – sava. Smagiausia prisiminti pačią pirmąją, Mokslo ir žinių,
dieną: vos susigaudžiau, į kurią
pusę eiti, be galo bijojau susipažinti su klasiokais, kurie pirmosiomis akimirkomis atrodė ne įtin
norintys pažinti mane.
Didžiausia, mano nuomone, problema yra pritapimas. Ne kartą kankino klausimai: „O kaip pritapti? Ką daryti?“ Šiuolaikinėje paauglių
hierarchijoje yra ypatingai svarbu drąsiai parodyti, koks esi. Reikiami
žmonės, įžvelgę tavo asmenybėje patraukiančių savybių, susidomės ir
tavimi. Visi klausys tavo balso, jei išdrįsi įrodyti, jog egzistuoji. Būdų
tam – begalė. Vėlgi, tavo pasirinkimas, kurioje pozicijoje nori būti išgirstas. Esu mačiusi ne vieną atsiskyrėlį, kurį atstūmė, nes jis per daug
bijojo. O juk tokio likimo nenori nei vienas.
Dar labai svarbu yra ir tai, kaip tu apsirengęs, kiek kišenpinigių gauni,
kokios spalvos tavo plaukai ar koks tavo ūgis. Ne veltui sakoma, kad
žmones pasitinkame išvaizda, o palydime protu. Jei žmones atsirinkti
sugebėsi – rasi savo vietą. Jei ne – tuomet tave išnaudos arba pasityčios.
Esminiai dalykai yra drąsa ir atvirumas. Kad ir ką mąstytų nepažįstami žmonės, kreipkite dėmesį į artimiausius ir brangiausius žmones bei
niekada nepamirškite, kas esate iš tikrųjų.
Diana Norvilaitė

GMS prezidento rinkimų nuostatų ištraukos
1.Prezidento rinkimus gimnazijoje organizuoja rinkimų komisija.
1.1 GMS prezidento rinkimų komisiją sudaro 9 nariai.
1.2. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais i Prezidento
postą ar kandidatų patikėtiniais,
t.y. jie negali agituoti rinkimų
kompanijos metu.
7.1. Išrinktu laikomas tas kandi-

datas, kuris surinko ne mažiau
kaip 50 proc. + 1 rinkėjų balsų.
7.2. jei per pirmąjį rinkimų turą
prezidentas nėra išrenkamas,
rengiamas antras turas, kuriame
dalyvauja du daugiausiai balsų
surinkę kandidatai.
7.3. Rinkimai laikomi įvykusiais,
jei balsuoja ne mažiau nei 35%
visų mokyklos mokinių.
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Mokinių kūryba

Kalba pati Augustė Lyberytė. Mokytoja Snieguolė papasakojo apie
organizuojama rašinių konkursą „Tai yra laisvė“. Galvoje mintys, atrodo, pačios viena paskui kitą atėjo. Ir kokios mintys – apie save, apie
kitus, apie laisvę mylėti! Atrodo, net gaila būtų neparašyti tokio rašinio!
Nors paskutinė rugsėjo savaitė buvo pakankamai sunki – vos įsibėgėję
mokslo metai neleido atsipūsti, laukė mainų programa Italijoje – pagalvojau – trūks plyš, bet turiu parašyt! Ir gerai, kad parašiau!

Tai yra laisvė

Niekada nenuleiskite rankų ir nepritrūkite
idėjų, laiko ir jėgų!
Daumantas Janecka GMS prezidentu buvo 2014–
2015, o Domantas Milaševičius – 2015–2016 mokslo
metais. Abu buvę prezidentai mielai sutiko pasidalinti
savo įspūdžiais su „Salve“ skaitytojais.

Kalbiname buvusį GMS prezidentą Daumantą
Janecką. Jis studijuoja KTU.

Ką Tau, kaip prezidentui, pavyko padaryti gimnazijoje?
Prezidentavimo metais man pavyko suburti tikrai stiprius ir darbo nebijančius žmones į komandą, su kuriais organizavome begalę
gimnazijos bendruomenei patikusių renginių, akcijų. Buvo tikrai malonu matyti žmonių šypsenas, kai jiems patikdavo visą mūsų veikla.
Ką Tau asmeniškai davė prezidentavimas?
Šios pareigos man suteikė labai daug drąsos nebijoti išbandyti naujus dalykus ir siekti to, kas kartais gali atrodo nepasiekiama ranka.
Ko palinkėtum naujai išrinktam prezidentui?
Palinkėti būtų galima daug ko, bet palinkėsiu to, kas man pačiam buvo
itin svarbu: niekad nenuleisti rankų ir stengtis visuose dalykuose, geri
jie ar blogi, įžvelgti kuo daugiau teigiamų savybių.

Kalbiname buvusį GMS prezidentą Domantą
Milaševičių. Jis studijuoja Londono Vestminsterio
universitete (University of Westminster London)
finansus.

Ką Tau, kaip prezidentui, pavyko padaryti gimnazijoje?
Pirmiausia tai pavyko suburti stiprų, darnų ir darbštų seimo branduolį,
tarpusavyje tvyrojo pasitikėjimas ir bendro tikslo siekimas, todėl dirbti
buvo vienas malonumas. Be visų tradicinių renginių, manau, vienas įsimintiniausių mano darbų – organizuota Andriaus Tapino paskaita gimnazijoje, kuri sulaukė milžiniško susidomėjimo. Pavyko palaikyti gerą
seimo įvaizdį ir šiltus santykius su administracija.
Ką Tau asmeniškai davė prezidentavimas?
Prezidentavimas mane išmokė dar geriau dirbti komandoje, būti lyderiu ir kartu su komanda eiti pirmyn. Taip pat susipažinau su begale
įdomių, charizmatiškų, kūrybingų gimnazistų, susiradau naujų bičiulių,
kuriuos šiandien drąsiai vadinu savo geriausiais draugais. Labai puikiai
bendravome su seimo kuratore Živile Jurkšiene. Prezidentavimas viena
geriausiu patirčių mano gyvenime.
Ko palinkėtum naujai išrinktam prezidentui?
Naujajam prezidentui linkiu suburti tokią komandą, kuria besąlygiškai
pasitikėtų, linkiu niekada nepritrūkti idėjų, laiko ir jėgų, ir, žinoma,
šviesti taip, kaip turi šviesti „Žiburys“!
Prienų „Žiburio“ gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavičiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430.
El. paštas: salveziburys@gmail.com
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Lyberiai – tai nei garsi, nei kuo nors žinoma giminė, kuriai priklausau
ir aš. Buvo toks Antanas Lyberis – kalbininkas, bet ir jis man ne giminė... Nors joks Lyberis ar Lyberytė nešmėžuoja žurnalų viršeliuose ar
televizijos ekranuose (kol kas), giminės pavardė yra verta dėmesio. Iš
lotynų kalbos liberi reiškia laisvas, iš vokiečių liebe – meilė. Laisvas
meilei, laisva meilė, laisvė mylėti! Mano pavardėje tarsi užkoduota laisvė yra viena didžiausių mano asmeninių vertybių. Deja, 26-erius metus
gyvendami laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, tokio džiaugsmo, tokios laisvės daugelis vis dar neturi.
Meilė šeimoje yra viena ryškiausių, kurią kone kiekvienas matome,
jaučiame ir išgyvename. Deja, ne visi žmonės gali mylėti šeimą ar apskritai ją turėti. Vieni jų yra dvasininkai – vienos sudėtingiausių profesijų atstovai. <...> Manoma, kad neturėdamas savo šeimos ir neprivalėdamas ja rūpintis, kunigas lengviau sugebės visa širdimi atsiduoti
savo parapijiečiams. <...> Pasižiūrėkime į protestantų kunigų šeimas.
<...> Tokios šeimos tampa pavyzdžiu visiems parapijiečiams ir miestelėnams. Ar to nebūtų ir katalikų pasaulyje? Na, bent jau „davatkėlių“
nešiojami gandai apie kunigų moterytes, manau, tikrai dingtų. <...>
Homoseksualų gyvenimas, tikriausiai, dar sunkesnis nei dvasininkų.
Jie ne tik kad negali mylėti, bet ir dar yra dėl to šmeižiami. <...> Baisu
ir kartu graudu žiūrėti, kaip lygių teisių paradų metu „tradiciniai lietuvėliai“ puola, šakojasi ir tarsi gyvuliai baubia keiksmus, įžeidimus
žygiuojantiesiems eisenoje. <...> Šioje situacijoje, kitaip nei dvasininkams, negalime tik laukti ir tikėtis pokyčių. Čia mes keisdami savo pasaulėžiūrą ir principus galime padėti žmonėms išsikovoti laisvę mylėti.
Galiausiai, svarbu ir laisvai mylėti savo šalį. <...> Jau keletą metų nerimsta Sirija – kitaip negali pavadinti, kaip tik pragaru žemėje. <...>
Žiauru, kaip gyvenimas priverčia atsisakyti savo vertybių, įsitikinimų
ir keliauti iš artimiausios ir mylimiausios sielai vietos – tėvynės. Vienintelis dalykas, kas gali nutikti gero, tai iš tų pabėgėlių gimti keletas
dešimčių maironių, kurie savo kūryba, savo vaizduotės vaisiais ir prisiminimais žadins kitų vargdienių patriotizmą, meilę ir viltį, kad kas nors
jiems praeitį grąžins, kad kaulus iš po žemių atgaivins. <...>
Legendinė britų grupė „The Beatles“ dainavo – „All you need is love“
– viskas, ko reikia, tai meilė. Bet ar to tikrai gana? Kas iš tos meilės,
jei negalime mylėti to, ko norime, taip, kaip mokame? Kas mums iš tos
meilės, jei ji lieka tik įrankis, kurio negalime panaudoti ir kuris laikui
bėgant surūdys? Būsima garsioji Lyberytė sako – all you need is freedom – viskas, ko reikia, tai laisvė. Būsime laisvi, galėsime ir mylėti!
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