TAI DAUGIAU NEI ŠOKIAI...

Šakių „Varpo” mokyklos
ir miesto kultūros centro
tautinių šokių kolektyvas
1996 - 2016
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Taip sutvarkytas pasaulis – akmuo guli, medis auga, žmogus juda, eina, bėga. Manoma, kad
harmoningiausias judėjimas, lavinantis visą žmogų, yra šokis. Net senovės išminčius, mokslininkas ir filosofas Pitagoras mokė, kad gyventi reikia taip, kaip šokant...
Šie žodžiai tinka ir man, nes šokis tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi. Tai aistra, tai pašaukimas, tai dalis manęs, mano jausmų, mano gyvenimo... „Pynė” padėjo atrasti save, mano gyvenimui suteikė daug spalvų ir įprasmino jį.
20 metų – tiek daug ar taip mažai?..
Greitai ar nejučia?..
Prisipažinsiu, buvo visko: ir džiaugsmo akimirkų, ir sunkaus, alinančio, reikalaujančio kantrybės darbo, ir noro augti, tobulėti, ir ... silpnumo akimirkų. Bet pagarba scenoje plušantiems, vis
didėjančios šokėjėlių gretos, koncertų gausa, patirti įspūdžiai, šiltas žiūrovų palaikymas, pripažinimas, tėvų ir senelių džiaugsmo ašaros, matant saviškius su šypsena, pasitempusius, besisukančius scenoje, meilė šokiui suteikia stiprybės ir pasitikėjimo judėti pirmyn.
Šiandien esu laiminga! Visada taip būna, kai pražysta obels žiedai, kai subręsta derlius. Taip
ir su šokiu. Mano širdyje pražydo šokio žiedai, prinoko derlius. O jis gausus! Net 5 pyniečių kartos
skynė, skina ir skins kelią tautiniam šokiui. Žinoma, tas kelias nebuvo visada lengvas, bet šokėjai
sugebėjo įrodyti, kad, mylėdami liaudies šokį, gali skleisti jo grožį ir Lietuvoje, ir už jos ribų.
Nuoširdžiai dėkoju Jums, šaunieji šokėjėliai, kad visą šį „Pynės” kelią buvote su manimi, kad aš
esu Jums reikalinga, o Jūs – man, kad mylite ir puoselėjate lietuviškas tradicijas, tautinį šokį. Jūsų
nuoširdžios mintys, išsakytos „Pynės” leidinyje, yra man didžiausias įvertinimas ir paskatinimas
toliau eiti šokio keliu. Ir žinau, kad visada bus mylinčių šokį, nebijančių sunkaus darbo ir norinčių
save išreikšti.
Ačiū šokėjų tėveliams, kurie pasitikėjo manimi ir neleido sustoti, rasdami padrąsinančių žodžių ir visokeriopai palaikydami. Ačiū mokyklos ir kultūros centro vadovybei už tėvišką globą ir
rūpestį, pagalbą, pildant mūsų norus ir siekius. Ačiū Šakių rajono savivaldybei, jos merui J.Bertašiui, kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai Augenijai Kasparevičienei už pasakytą šiltą, jautrų žodį, už
suteiktą ne vieną galimybę parodyti lietuvišką šokį svečiose šalyse ir patirti gerų įspūdžių.
Ačiū visiems, kurie myli „Pynę” ir nuoširdžiais plojimais lydi kiekvieną mūsų pasirodymą, taip
suteikdami galimybę pyniečiams augti.
Kolektyvo „Pynė” vadovė
Vitalija Venienė
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In 1996 at Sakiai Varpas secondary school 20 small dancers started learning the first steps of folk
dancing. In a modest manner the young dancers began their performances at school, later more courageous they continued their performances at the district and national levels. Nowadays, the number of
the dance group members has increased to 60 and the number of concerts – from several to hundreds.
In 2001 the dance group celebrated its 5 year anniversary during which it was given the name Pynė (The
Plait).
The repertoire of the group performances is very wide starting from Lithuanian folk dances to Latvian, Polish, Russian and other countries dances. The dancers are taught the refinements of dancing by
Vitalija Venienė, the founder and the leader of Pynė, who is awarded by Aitvaras nomination in 1999. The
group leader aims to give the world a tolerant and cultured person who is acquainted with a beauty and
power of music and dancing.
Nowadays, the group invites everyone to dive into the world of dance and enjoy together the results
of 20 year work. Turning over the pages of history, a lot of different experiences and impressions as well
a lot of joyful smiles, tears of tiredness, loud laugh and sadness
are found. Despite of all vicissitudes, a strong spirit of dancing
unites the dancers by teaching them not to give up but to improve themselves and support each other.
The concert map of Pynė is very wide. The group takes
part not only in the town and district festivals and events but is
also asked to participate in many national events and international festivals abroad.
In 1998, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 and 2014 the folkdance group participated in the Lithuanian Song and Dance
Festival and in various festivals for schoolchildren as well. In
2000 the group became the winner in the district round of the
Aguonėlė Children Folk-Dance Competition and got the opportunity to take part in the national round. In 2004 the group
Pynė became the best folk-dance group in the district and received the award of Aitvaras. Next year the group participated
twice in the television program Gero upo. In 2008 and 2012
the dancers won the first place at the Aguonėlė National FolkDance Competition. In 2015 the group was the first and won
the transitional cup Santara in the Folk-Dance Festival-Contest of the International Educational Institutions called Šokis
mus jungia, which was held in Kaunas. In the same year the
group Pynė took part in the National Folk-Dance Competition
6

called Šoka Lietuva, which was held in Vilnius, and brought the winners diploma to Šakiai. Moreover, the
dancers received the opportunity to dance together with the dancers of the ensemble Lietuva.
The dancers received abundant applause for their performance in Krasnoznamensk town of Kaliningrad region of the Russian Federation in 2000, 2002 and 2004. The performance in Gusev town
in 2009 was also highly appreciated. In 2001 and 2013 the folk-dancers performed their concert in the
International Dance Festival held in Goldap town in Poland. Many of the concert programs by Pynė was
given in the Rainbow International Festival in Elk town (Poland) in 2004, 2010, 2011, 2013 and 2015.
There the dancers established a real and sincere friendship with the dancers of the song and dance ensemble Elk of Elk town which has been continuing till now.
The participation in the International Festival in Istanbul (Turkey) in 2005 left unforgettable impressions for the dancers. In the same year the dancers performed four of their concerts in different
places of Henstedt-Ulzburg town in Germany which were ended by a huge and fully earned round of
applause by the audience. Even twice (in 2007 and 2010) the group took part in the international projects in Poland called International Dance Skill Workshop and
Cooperation Bridges. Dancers not only introduced the culture
of Lithuania to Vengozev and Elk towns but also learned some
Polish folk dances and added them to the repertoire of Pynė.
In 2009 and 2014 the dancers of Pynė introduced the
Lithuanian cultural heritage and folk dances to the audience of
Svidnik in Slovakia. In 2012 the group was invited to participate
in the Sunny Chestnut International Festival in Kiev (Ukraine).
In 2015 for the first time the young dancers presented Lithuanian folk dances to our neighbours Latvians in Kuldiga town.
The dancers are happy to participate in various festivals
and events in Lithuania. On their own initiative, since 2010 the
folk-group started to organize the National Youth Folk-Dance
Festival called Ievaro tiltu and the young dancers from the
whole Lithuania are invited to take part in it.
At this rate, the dancers of Pynė have been dancing already for 20 years by always trying their dance to be their body
language which brings warmth, sincerity, simplicity as well as
reflects their.
Folk dance esemble
“Pynė” Head
Vitalija Venienė
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Mano šokių istorija prasidėjo 1986 metais, kai, pradėjus dirbti Šakiuose, buvo pasiūlyta vadovauti šokių rateliui. Taip žingsnis po žingsnelio ir – pirmoji Respublikinė moksleivių dainų šventė,
po kurios jau tapo aišku, kad su šokiais taip ir liks susietas mano gyvenimas. Mažieji pradinukai
šokio paslapčių buvo mokomi tik pradinėse klasėse, kol...
Šakių „Varpo“ mokykloje 1996 metais pirmuosius šokio abėcėlės puslapius ėmė versti 20 mažų
šokėjėlių. Pirmieji žingsneliai buvo nedrąsūs ir gan kuklūs: pasirodymai mokykloje, o tik vėliau rajone bei Lietuvoje. Pirmiesiems Šakiuose teko skinti kelią liaudiškam šokiui, nes kolektyvų nebuvo
daug, palaikančių ir padrąsinančių tarp jaunimo taip pat mažai. Tik tikėjimo, tarpusavio susiklausymo ir supratimo vedami įveikėme visas „duobes“ ir 12 šokio metų kūrybinį kelią vainikavome įspūdingu koncertu „Mes – Pynė – Jums“.
Pirmųjų šokėjų gretas kas ketveri metai papildydavo naujos šokėjėlių grupės. Savo vyresniųjų
draugų įkvėpti šokio meno mokėsi jau su entuziazmu, meile, atsidavimu ir pasididžiavimu. Dabar
kolektyvo narių skaičius išaugo iki 60, koncertų skaičius – nuo keliolikos iki šimtų...
Šiandien „Pynė“ visus kviečia pasinerti į šokio pasaulį ir kartu paragauti dvidešimties metų
vaisių. Sklaidydami istorijos puslapius randame įvairių išgyvenimų ir įspūdžių. Čia būta džiaugsmingų šypsenų, nuovargio ašarų, skambaus juoko bei liūdesio. Nepaisant įvairių vingių, kolektyvą
jungia stipri šokio dvasia, kuri nejučia mokė šokėjus nepasiduoti, tobulėti ir palaikyti vienas kitą.
O aš siekiu į pasaulį išleisti judesio ir muzikos grožio sušildytą, mylintį šokį, tolerantišką, kultūringą žmogų... Siekiu, kad šokėjėliai šoktų ne tik judesio kalba, bet širdimi, šiluma, nuoširdumu,
paprastumu, vidine jėga bei meile šokiui...
Vadovė
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5 PYNĖS KARTOS

I KARTA

I eilėje (iš kairės į dešinę): Marius Langas, Birutė Lazdauskaitė, Ieva Vegytė, vadovė Vitalija Venienė, Malvina Spirauskaitė, Tadas Grincevičius, Sandra Juškaitė, Povilas Aleknavičius.
II eilėje: Steponas Mozūraitis, Indrė Gvildytė, Povilas Olensevičius, Gabrielė Nazaraitė, Monika Mozurevičiūtė, Simas
Valaitis, Ieva Pranaitytė, Robertas Juškys.
Nuotraukoje nėra Mindaugo Klimaičio, Aurelijos Šukytės, Vytauto Runo.
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II KARTA

I eilėje (iš kairės į dešinę): Vytautė Venytė, Inga Mačiulskaitė, Vaida Vaičiūnaitė, Gertrūda Kučiauskaitė, vadovė Vitalija
Venienė, Greta Kazlauskaitė, Dovilė Rudokaitė, Odeta Klimaitytė, Agnė Pranckevičiūtė, Miglė Valaitytė.
II eilėje: Paulius Balčiūnas, Dainius Bartkus, Pranciškus Gečas, Stanislovas Grincevičius, Paulius Leita, Tadas Viliūšis,
Aidas Vizgirda, Arūnas Juknevičius.
Nuotraukoje nėra Motiejaus Žvirblio.
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III KARTA

I eilėje (iš kairės į dešinę): Gerda Geršvaltaitytė, Rytis Vizgirda, Kamilė Kazlauskaitė, Edvinas Mileris, vadovė Vitalija Venienė, Justinas Naujokas, Gabija Kuodytė, Lukas Vaičiūnas, Deimantė Šlapikaitė.
II eilėje: Lukas Damušis, Aušrinė Janulaitytė, Vytautas Moleikaitis, Amanda Kriaučiūnaitė, Beata Mikelaitytė, Šarūnas
Leščevičius, Milda Geršvaltaitytė, Tomas Pranaitis.
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IV KARTA

I eilėje(iš kairės į dešinę): Gintarė Pakalkaitė, Simona Čereškevičiūtė, Goda Beniušytė, Smiltė Subačiūtė, vadovė Vitalija
Venienė, Jardana Lažauninkaitė, Jorūnė Vilčinskaitė, Rita Makūnaitė, Evelina Morkevičiūtė, Modesta Bacevičiūtė.
II eilėje: Liudas Balčiūnas, Martynas Martinaitis, Robertas Abrutis, Erikas Valaitis, Valentas Vaitonis, Benas Valaitis, Matas Stankūnas, Šarūnas Martinaitis, Paulius Bendžiūnas.
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V KARTA

I eilėje (iš kairės į dešinę): Liutauras Mureika, Martynas Petkus, Kajus Makūnas, Adas Kazlauskas, Rapolas Žvirblis, Rokas Bosaitis, Ardijanas Maziliauskas.
II eilėje: Justas Staugaitis, Toma Kopicaitė, Gabrielė Petkūnaitė, Atėnė Kalesinskaitė, Marta Gruzdaitytė, Austėja Naujokaitė, Aušrinė Balčiūnaitė, Emilija Liudžiūtė.
III eilė: ): Rūta Jasaitytė, Eglė Bakanevičiūtė, Viltė Lazdauskaitė, Matas Orentas, Julija Pečkytė, vadovė Vitalija Venienė,
Skaistė Liepuoniūtė, Matas Adomaitis.
Nuotraukoje nėra Juventos Naujalytės.
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MŪSŲ PASIEKIMAI,
LAIMĖJIMAI, NOMINACIJOS

1999 m. „Aitvaro” apdovanojimas Vitalijai Venienei – geriausio vaikų šokių kolektyvo vadovei.
2000 m. kovo mėn. šokių kolektyvas – vaikų tautinių šokių konkurso „Aguonėlė“ rajoninio turo nugalėtojas ir respublikinio turo dalyvis.
2000 m. kolektyvas pateko tarp geriausiųjų rajono saviveiklinių meno kolektyvų ir puikuojasi almanache „Geriausi
Šakių rajono meno kolektyvai“.
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2001 m. pavasarį penkerių metų veiklos proga kolektyvui suteiktas „PYNĖS“ vardas.
„Pynė“ pripažinta geriausiu 2004 metų Šakių rajono kolektyvu ir apdovanota „Aitvaro“ prizu.
2008 m. respublikiniame tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“ laimėta I vieta savo amžiaus grupėje (jaunuoliai).
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2012 m. gegužės mėn. respublikiniame tautinių šokių konkurse „Aguonėlė“ kolektyvas „PYNĖ“ (jaunuolių grupė) vėl
tapo 1 vietos nugalėtoju savo amžiaus grupėje. Jaunučių grupė – II vietos nugalėtojai.
2012 m. birželio 11 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sertifikatu patvirtinama, kad „Varpo” vidurinės
mokyklos tautinių šokių kolektyvui „Pynė” (vadovė Vitalija Venienė) suteikiama I meninio pajėgumo kategorija.
2014 m. spalio 24 d. Lietuvos liaudies kultūros centras patvirtina, kad jaunimo liaudiškų šokių grupei „Pynė“ (vadovė
Vitalija Venienė) suteikiama mėgėjų meno kolektyvo I kategorija.
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2015 metų kovo 27 d. pirmajame tarptautiniame ugdymo įstaigų liaudies šokių festivalyje – konkurse „Šokis mus jungia“ Kaune „Pynės“ jaunimas iškovojo laureato vardą ir jiems buvo įteikta pereinamoji „Santaros“ taurė.
2015 metų balandžio 18 d. „Pynės“ jauniai iš Vilniuje vykusio respublikinio liaudiškų šokių konkurso „Šoka Lietuva“ parvežė laureatų diplomą. Jie turėjo galimybę šokti scenoje kartu su „Lietuvos“ ansamblio šokėjais.
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DAINŲ ŠVENTĖS,
TARPTAUTINIAI FESTIVALIAI,
KELIONĖS UŽSIENIO ŠALYSE

Savo šokiais kolektyvas puošia ne tik Šakių miesto bei rajono šventes ir įvairius renginius, bet taip pat aktyviai dalyvauja apskrities, respublikos šventėse ir tarptautiniuose festivaliuose bei projektuose.
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„Pynė“ – 1998 m., 2003 m., 2005 m., 2007 m., 2009 m., 2012 m., 2014 m. Lietuvių dainų ir šokių švenčių bei respublikinių Moksleivių švenčių dalyvė.
2000 m., 2002 m., 2004 m. Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Krasnoznamensko miesto kultūros dienų dalyvė.
2005 m. kolektyvas du kartus dalyvavo televizijos laidoje „Gero ūpo“.
2006 m. pavasarį „Pynės“ iniciatyva surengta regioninė šokių šventė „Mažas debesėlis - didelis lietus“.
Koncertinę programą „Pynės“ šokėjai padovanojo tarptautinėse šokio šventėse Goldapo (2001 m.) bei Elko (2004 m.)
miestuose Lenkijoje.
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2005 m. vasarą dalyvauta tarptautiniame šokių festivalyje Stambule (Turkija).
2007 m. kolektyvas dalyvavo tarptautiniame projekte „Tarptautinė šokio meistriškumo dirbtuvė“ ir savo tautos kultūrą
net tris kartus pristatė Lenkijoje Vengoževo mieste.
2007 m. „Pynė“ dalyvavo tarptautiniame projekte „Mūsų didieji lobiai“ Vokietijoje ir savo koncertinę programą dovanojo
Hensted-Ulzburg‘o miestui, kuriame surengė net 4 pasirodymus.
2009 m. savo koncertinę programą „Pynės“ šokėjai net kelis kartus padovanojo Gusevo miestui (Kaliningrado apskr.)
bei tais pačiais metais dalyvavo tarptautiniame festivalyje Slovakijoje.
Kolektyvo iniciatyva nuo 2010 m. pradėta rengti respublikinė jaunimo tautinių šokių šventė „Ievaro tiltu“, kurioje kas
antri metai sukviečiami dalyvauti ir kitų miestų jaunieji šokėjai.
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2010 m. „Pynė“ dalyvavo tarptautiniame projekte „Bendradarbiavimo tiltai“. Šio projekto metu pyniečiai turėjo galimybę
išmokti lenkiškų šokių bei lietuviškais šokiais sužavėti ir išmokyti šokti lenkų jaunimą.
Daug emocijų ir įspūdžių paliko tarptautinis festivalis Lenkijoje Elko mieste (2010 m.). Čia „Pynės“ jaunimui teko šokti
su kolektyvais iš Kinijos, Šri lankos, Ukrainos, Baltarusijos.
Savo ilgametę (15 metų) koncertinę veiklą 2011 m. balandžio mėn. kolektyvas vainikavo įspūdingu jubiliejiniu koncertu
„Mes – PYNĖ – Jums“. Šventės metu kolektyvas visus pakvietė pasinerti į šokio pasaulį ir kartu paragauti penkiolikos
metų darbo vaisių.
2011 m. pavasarį jaunių kolektyvas pakviestas dalyvauti dvišaliame projekte „Laikas pradėti Polonezą“ Lenkijoje Vieršchovo mieste. Šio projekto metu šokėjai ne tik šoko lenkų tautos Polonezą, bet į projektą įtraukė ir Popiežiaus Pauliaus
II gimnazijos mokinius bei jų tėvus.
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2011 m. birželio mėn. „Pynė“ vėl pakviesta savo koncertinę programą padovanoti tarptautiniame festivalyje Lenkijoje
Elko mieste. Šį kartą jų draugai buvo iš Bulgarijos, Turkijos, Italijos, Ukrainos, Korėjos.
2012 m. gegužės 24 - 28 dienomis „Pynė“ pakviesta dalyvauti tarptautiniame festivalyje „Saulėtasis kaštonas“ Ukrainoje Kijevo mieste. Šiame festivalyje žiūrovus žavėjo aukšto lygio kolektyvai iš Turkijos, Slovakijos, Rusijos, Lenkijos.
2013 m. birželio 21 - 24 dienomis „Pynė“ vėl atstovauja savo šaliai ir populiarina lietuvišką tautinį šokį tarptautiniame
festivalyje „Vaivorykštė“ Lenkijoje Elko mieste.
2014 metais birželio 13 -15 dienomis „Pynės“ jaunių ir jaunimo grupės savo koncertinę programą pristato festivalyje
Slovakijoje Svidnik mieste. Tais pačiais metais liepos 1 - 6 dienomis „Pynės“ jaunimas ir jauniai – Lietuvos dainų šventės „Čia mūsų namai“ dalyviai.
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2015 m. birželio 25 - 29 dienomis „Pynės“ jaunimas ir jauniai toliau tęsia draugystę su Lenkijos Elko miestu bei jo dainų
ir šokių ansambliu „Elk“, savo koncertinę programą pristatydami tarptautiniame festivalyje „Vaivorykštė“.
2015 m. liepos 17 - 18 d. „Pynės” jaunimas pirmą kartą pristato lietuviškus šokius Latvijoje Kuldigos miesto šventėje bei
atstovauja Lietuvai eitynėse.
2016 m. „Pynės“ jaunių grupės vaikinai bei jaunimo grupė pakviesti filmuotis lietuviškame filme „Patriotai“ (režisierius
A. Šlepikas, prodiuseris M. Papinigis). Šokėjai įgijo naujos patirties bei turėjo galimybę dirbti su profesionaliais aktoriais.
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2016 m. balandį pyniečiai gyvena jubiliejinės 20 - mečio šventės nuotaikomis ir ruošiasi kelionei į Vengriją, kur dalyvaus tarptautiniame festivalyje Komarom mieste.
2016 m. vasarą „Pynės“ kolektyvas ruošiasi dalyvauti respublikinėje Moksleivių dainų šventėje Vilniuje.
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Jurginų valsas
Rolenderis
Folklorinių šokių siuita
Subatėlė
Treptinukė
Kauškutis
Bajorėlis
Gegužinė polka
Kazio polka
Mainytinis
Jaunimėlin
Gudo dūda
Latvių piemenų šokis
Gailingis
Pasiutpolkė
Senamiesčio polka
Linksmapolkė
Žiogų polka
Kiaulė grikiuos
Paukštininkų polka
Čir vir vir pavasaris
Ant arkliukų
Viliotinis
Galalių gegužinėj
Pasiutusiai graži Jadvyga
Pirmasis žodis
Valčikas
Kalvelis
Pyragėlis
Grybautojai
Moksleiviška polkutė
Pliauškutis
Burbulai
Putpelės pyragas
Saulė aukso ratuos
Stasio polka
Žolynėlis
Kon saka
Agotėlė
Vakaruškos
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Jonpolkis
Taukačikas
Paplėštuodegis
Paskutinė polka
Grok, Jurgeli
Brovi
Rugučiai
Grūstas
Reketys
Mintinis
Aštuonytis
Rezginėlė
Žiužis
Išdaigininkai, Spelga
Kepurinė
Uolinderis
Abrūsėlis
Valio, atostogos
Tarantela
Letkis
Sirtakis
Vai, dūda
Kupolio rožė
Gyvataras
Vyželė
Meškiukai
Tabalas
Sekminių polka
Čiolde-riolde
Žalnieriukas
Šokių pynė
Milčius
Du gaideliai
Žiogeliai
Sadutė
Kviesliai
Country šokis
Ūsanykas
Žuvų šukelės
Parovėjos suktinė
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Valčikas
Šapnagių polka
Šėltinis
Du žvirbliukai
Šliažo polka
Voverės namelis
Čeverykai
Šleivapolkė
Mudu abudu
Virvė, virvykštė, virvogalis
Šokinėkim, vaikiukai
Trejinis susuktinis
Džigūnas
Trapukas
Atvažiuoja Kalėda
Kūgiukas
Iki ryto
Polka su ragučiais
Žilvitis
Barborytė
Katins jouds
Kaip du paukšteliai
Seserėlė lelijėlė
Ievaro tiltas
Suktinis
Šyvis
Pradėtinis
Kačiukai
Gintariniai riešutai
Pupų kult
Po malūno sparnais
Eisim, sesulės
Stebuklingi obuoliai
Žvirbliai
Kregždutės
Šiaudai be grūdų
Polka mažylė
Išėjo tėvelis į mišką
Motinėlė obelėlė
Išausim margą šokių raštą

121.
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131.

Malūnėlis
Lietutis
Straksiukas
Slinkis
Žvirblis ir zylutė
Lenciūgėlis
Šokam šokam rateliu
Polonezas
Joninių nakties spektaklio šokiai
Ieškau savęs
Bendri šokiai su lenkais
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KĄ MUMS REIŠKIA PYNĖ?

Su 20 – uoju Gimtadieniu...
Sveikinu Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių kolektyvo „Pynė“ dalyvius – respublikinių konkursų nugalėtojus, vienus geriausiųjų Respublikinių dainų švenčių dalyvius, liaudiškojo šokio globėjus, saugotojus ir tęsėjus. Tegu kiekvienas, prisilietęs prie šokio širdimi, gaivina naują želmenį, augina jį ir puoselėja.
Per pastaruosius metus aiškaus tikslo siekdama išaugo ir kūrybiškai subrendo Vitalija Venienė.
Akivaizdus vadovės siekis profesionaliau diegti savo ugdytiniams liaudiško šokio kultūrą, autentiškų
tautinių šokėjų kostiumų įvairovę, tvarkingumą. Dešimtmečiai, pripildyti vadovės kūrybinio nerimo ir ieškojimų, nelengvo darbo ir džiaugsmo ašarų, nuoširdžios ir nepamatuojamos meilės vaikams ir jų šokiui, – tai
Jūsų visų sukurtas turtas Lietuvai, Šakiams, PYNEI.
Šiandien kaip niekad iškyla etninės tradicijos svarba ir reikalingumas. Meninis ugdymas dvasiškai brandina žmogaus emocinį pradą, žadina tobulesnę jauno žmogaus veiklą, sudaro sąlygas prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, suvokti turtingą praeities ir dabarties meninės ir estetinės raiškos pasaulį.
Laimingai ir sėkmingai keliaukite savo gyvenimo keliu, sėkme neabejokite, eikite, stiprėkite, veikite, pasiekite. Tegul ryškus būna gyvenimas, o likimas – palankus... Daug šviesos Jūsų mintims, daug erdvės Jūsų
planams, kūrybinės energijos ir stiprios sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems. Linkiu visiems turtinti, gausinti
mūsų tautinio šokio aruodą.

Jūs esate Lietuvos ateitis. Mylėkite savo tėvelius, gerbkite savo vadovę ir garsinkite savo šalį.

Sveikinu su švente.
Snieguolė Einikytė
Buvusi Lietuvos liaudies kultūros centro
Choreografijos poskyrio vadovė,
vyriausioji specialistė
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Bet kurio koncerto metu, kai „Pynės“ šokėjai išeina į sceną, žiūrovus pagauna panašus jausmas: visi iškart
pradeda šypsotis, sušyla, pagauna kažkoks artumo, vienybės jausmas ir didelis pasididžiavimas savo vaikais,
sugebančiais TAIP šokti. Ir tada „Pynė“ tampa tarsi mūsų visų. Kaskart ir vis iš naujo tą patiriu ir aš.
Teatleidžia vadovė...
„Pynė“ – stiprus ir gaivus tautiškumo gūsis, prieš 20 metų padvelkęs Šakiuose ir stipriai pučiantis iki šiol,
nenustojantis stebinti naujomis programomis, visad įdomiu repertuaru ir kolektyvo dvasia – šokam ir norim.
Kas suskaičiuos koncertus, keliones, festivalius, kur reprezentuotas lietuviškas liaudies šokis ir zanavykų krašto
kultūra. Ir ne bet kaip. Kolektyvo šokėjai daugeliu atvejų buvo ir yra tikri mūsų krašto kultūros ambasadoriai, nė
karto neleidę sau nors kiek žemiau nuleisti kokybės kartelę.
Tik pati kolektyvo vadovė Vitalija gali susiskaičiuoti, kiek vaikų perėjo per jos rankas, reiklumą, atsakomybę... ir širdį. Būtent per širdį, nes kitaip nesušildysi nei vaiko, nei žiūrovo. Ir kokiu balu gali visa tai išmatuoti? Ko
gero, visiško atsidavimo... O kaip Pyniukai? Vieni, išėję iš kolektyvo, dairosi, kur šokti toliau, kiti nešiojasi visam
gyvenimui gautą tautinės kultūros, šokio estetikos, kolektyviškumo pamoką. Dėkodama mieliesiems pyniečiams
ir jų vadovei Vitalijai už labai didelį ir gražų kultūrinį darbą savo kraštui, linkiu ir toliau išlikti tautiškumo versme,
prie kurios visi sušylame ir atsigaiviname. O „Pynė“ tegul bus tarsi didelės giminės, kuri vis plečiasi, auga, vardas.
Augenija Kasparevičienė,
Šakių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
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Tautinio šokio tradicijos formavosi nuo mokyklos pradžios – 1990 m. rugsėjo mėnesio. Keitėsi šokėjų kartos, bet liaudies šokis visus vienijo, skiepijo darbštumą, kruopštumą, norą gilintis į savo krašto tautos kultūrą,
papročius, mokė elegancijos, supratimo, pagarbos, skleidė grožį, gėrį.
Už visa tai esame dėkingi liaudies šokių mokykloje pradininkei, kolektyvo „Pynė“ vadovei, pradinių klasių
mokytojai metodininkei Vitalijai Venienei.
Vitas Daniliauskas,
Šakių „Varpo“ mokyklos direktorius

„Pynė“ ir „Varpas“ – neatsiejami dalykai. Jie susiję taip tampriai, kaip ir vadovės Vitalijos bei jos šokėjų bendrystė. Nuo vadovės polėkio ir širdies ugnies visus tuos metus priklausė ir kolektyvo dvasia. Ji kasmet vis labiau
skleidėsi. Šiandien galima sakyti, jog Vitalijos ir jos vadovaujamos liaudiškų šokių grupės „Pynė“ kūrybinis kelias
nuo 1996 - ųjų – lyg XD filmas su hiperspecialiaisiais judesio ir garso efektais.
Tegul šviesos Tavo scenoje, „Pyne“, nė nemano blėsti!
Stanislovas Grušys,
Šakių „Varpo” mokyklos direktoriaus pavaduotojas
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Mieli „Pynės“ šokėjai ir vadove Vitalija, ar šiandien įsivaizduojate savo gyvenimą be šokio? Nuo jaunystės
šokis Jus lydi ir nepaleidžia. Šokis Jums – tai darbas ir poilsis, malonumas ir pareiga, gyvenimo būdas, atsakomybė...
Nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės, dar daug gražių gyvenimo akimirkų, pasiekimų, o mielai vadovei – neišblėstančios energijos, geros sveikatos, dvasios stiprybės.
Kristina Nainienė,
Panevėžio J.Balčikonio ir V.Žemkalnio gimnazijų choreografijos mokytoja,
kolektyvų „Siaustinis“ ir „Austėja“ vadovė

43

Man, kaip ir visoms kitoms mamoms, didžiausias rūpestis – vaikų gerovė, lavinimas, išsilavinimas, dvasiniai turtai. Nuoširdžiai viliuosi, kad tai, ką mūsų vaikai gauna vaikystėje ir jaunystėje: kiekvienas muzikos garsas,
palietęs jų širdis, kiekvienas prakaito lašas, išlietas šokių aikštelėje, bet kokia meno apraiška, palietusi jų sielas,
sukuria jauname žmoguje dvasinius rūmus. Labai didžiuojamės, kad mūsų dukros šoko kolektyve ‚,Pynė“. Dešimt metų mums ,,Pynė“ buvo kaip šeimos narys. Prieš kiekvieną pasirodymą su didžiausiu malonumu dukroms
pindavau kasas, su motinišku pasididžiavimu padėdavau joms pasipuošti tautiniais rūbais. Ir prisipažinsiu: nuo
šiol trūks to neapsakomo džiaugsmo ir jaudulio, kuris lydėdavo kiekvieną jaunųjų šokėjų pasirodymą, gausių
publikos aplodismentų ir šūksnių, kurie man glostydavo širdį.
Esame labai dėkingi likimui, kad sutikome Vitaliją. Noriu jai tarti nuoširdžiai Ačiū už nuoširdų bendravimą
ir pasiaukojantį darbą su mūsų vaikais, už tai, kad supažindino juos su šokių pasauliu. Ačiū už įkvėptą atsakomybės jausmą, pagarbą tautiniam šokiui, ačiū už tai, jog mūsų vaikų mokykliniai metai buvo tikrai gražesni ir
turtingesni negu daugelio kitų bendraamžių. Tokie nuostabūs darbai nepalieka abejingų.
Aš norėčiau tikėti, kad visi, kurie kada nors šoko ar dar šoks ,,Pynėje“, matys pasaulį šviesesnėmis spalvomis, nes jie, pažinę šokio grožį ir pajutę jo galią, mokės gyvenime atsirinkti tikrąsias vertybes, jausdami aplinkinių palaikymą, tėvų pasididžiavimą dar labiau mylės savąjį kraštą, kuris juos užaugino.
Mielieji ,,Pyniečiai“, skleiskite ir toliau savo grožį Lietuvai ir pasauliui!
Tėvų vardu
Kristina Geršvaltaitienė
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Šokis man prilygsta kvėpavimui, šviesai tamsoje, vandeniui dykumoje. Ar tai hobis? Ne, nors daugelis žmonių galvoja, kad tai gali būti tik pomėgis gyvenime. Tai ne tik pomėgis, keliantis džiaugsmą, tai ir pragyvenimo
šaltinis, gyvenimo siekis, galimybė mokyti, perduoti žinias. Aš baigiau šokio pedagogiką Vilniaus kolegijoje. Turbūt tai – didžiausias šuolis mano gyvenime, tiek kultūrinis, tiek socialinis. Mokydamas šokių kitiems perduodu
ne tik šokio žinias, bet mokau ir bendradarbiavimo, komunikacijos, noro pažinti save tiek fiziškai, tiek morališkai.
„Pynė“ ir mano gyvenimo mokytoja – Vitalija Venienė manęs nekeitė ir neskatino būti standartiniu mokiniu, tačiau parodė duris ir kelią, kurie nebuvo patys lengviausi, bet išugdė mane tokiu žmogumi, kuriuo džiaugiuosi. Norėčiau, kad visi pasaulio mokytojai būtų tokie ir mokytų ne standartų, o teisingų ir reikalingų dalykų,
kurie padeda ugdyti teisingus ir gerus žmones. „Pynės“ kolektyvas – tai viena geriausia mokykla mano gyvenime. Tikiuosi, kad šio kolektyvo dvasia ir nuostabi ugnelė švies dar ilgai... Galiu pasakyti patį didžiausią AČIŪ
gyvenime savo mokytojai ir kolektyvui, kurie išmokė ne tik gerbti kitus, tačiau ir patį save.
Paulius Leita,
šokio pedagogas,
II kartos šokėjas
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Nesuskaičiuojamos repeticijų valandos,
pirmoji Dainų šventė, pirmasis šokis ,,Milčius“,
nepamirštami nuotykiai Turkijoje, savaitė, praleista gyvenant Vokietijoje vienai tarp dvylikos
musulmonų, geriausio metų kolektyvo pripažinimas 2005-aisiais, per pasirodymą nusimovęs, bet kažkokiu būdu ant kojos likęs batas, iš
paskutiniųjų sušokta ,,Kazio polka“, plojimai,
artimųjų džiaugsmas ir didžiavimasis mumis –
savo vaikais, daug juoko, kartais – ašarų, paaugliško nenoro šokti – juk gėda, nežinojimo iš laimės kur dėtis po tobulai pavykusio pasirodymo,
begalė kelionių, pagyrų, apdovanojimų, naujų
draugų, nepamirštamų ir draugais likusių kolegų šokėjų, su kuriais praleistas pats geriausias,
labiausiai pašėlęs ir daugiausiai prisiminimų keliantis laikas ir Jos... mano pirmosios mokytojos,
mūsų visų šokių mokytojos, vadovės, antrosios
mamos, žmogaus, kuris visada buvo ir yra pavyzdys man, – Vitalijos, be kurios neturėtume
tiek daug gražių prisiminimų apie ,,Pynę“.
12 metų praleistų scenoje... Džiaugiuosi,
kad buvau ir širdimi vis dar esu tautinių šokių
kolektyvo ,,Pynė“ šokėja.
Sandra Juškaitė,
Plokščių mokyklos – daugiafunkcio centro lietuvių kalbos mokytoja,
I kartos šokėja
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Kiekviena maža smulkmena mums daro įtaką, moko, keičia ir tobulina. O jei ta maža smulkmena tęsiasi
visą dieną, o jei mėnesį, metus, dešimt metų? O jei toje smulkmenoje dalyvauja dešimt, penkiolika, dvidešimt
žmonių? Tai virsta kone svarbiausiu tavo gyvenimo įvykiu. Būtent „Pynė” man buvo vienas svarbiausių, įtakingiausių, džiaugsmingiausių mano gyvenimo vyksmų. Tik pagalvojusi ir prisiminusi pyniečius, vadovę, akordus,
tautinio šokio žingsnius, išvykas, koncertus, pavienius pasirodymus, sunkias repeticijas, vilnonius tautinius sijonus, „češkes” ir daug viso kito, savy imu jausti didelį svorį, nes visa tai, ką išgyvenome „Pynėje”, niekur nedingo,
tai toliau gyvena mumyse. „Pynė” – ilgai trukusi džiaugsmo, meilės, kantrybės, kultūros, bendravimo, tarpusavio supratimo, tolerancijos, savivertės, pagarbos pamoka. Esu be galo dėkinga vadovei Vitalijai, kad jos didelio
užsispyrimo ir kantrybės dėka ši pamoka vis dar vyksta – ne mums, kitų kartų pyniečiams. Esu įsitikinusi, kad
tas jausmas vienija visus, nors kiek šokusius „Pynėje”. Didžiuojuosi šiuo visuomeniniu reiškiniu, asmenybės pamoka, tautinių šokių kolektyvu „Pynė”. Taip, manau, kad „Pynė” yra verta vadintis reiškiniu, viena didele ir ilgai
trunkančia asmenybės pamoka su nuostabia mokytoja ir vedle priešaky.
Su meile Gabrielė Nazaraitė,
kino ir TV režisierė,
I kartos šokėja
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Šokis – tai ne šiaip sąvoka, kurią būtų galima apibūdinti tik žodžiais. Tai kūno ir jausmų kalba, kurioje be
galo daug vien teigiamų emocijų, malonių ir, ko gero, iš atminties neištrinamų prisiminimų. Per koncertus, vos tik
išgirdusi muziką ir pradėjusi šokti, pamirštu viską: problemas ir sunkumus. Giliai į atmintį įkalti šokių žingsneliai,
atrodo, suvirpina kūną iki pat pirštų galiukų, o atlygis už repeticijose atiduotas jėgas – žiūrovų plojimai, po kurių
norisi dar labiau tobulėti, spartesniais ir didesniais žingsniais bendromis kolektyvo jėgomis judėti pirmyn.
Esu visiškai įsitikinusi, kad šokis – vienas iš geriausių būdų išlaisvinti emocijas ir jausmus, todėl jaučiuosi
labai laiminga būdama „Pynės” kolektyvo dalimi.
Amanda Kriaučiūnaitė,
„Žiburio“ gimnazija 3 kl.,
III kartos šokėja

49

„Pynė“ iki pat galo, mokyklos baigimo, man buvo KAŽKAS TOKIO. Ne šiaip repeticijos, į kurias liepė eiti
mama, ar kažkoks būrelis, už kurį mokytojas parašys geresnį pažymį. Tai buvo antra šeima. Labai džiugu, jog
bent su dalimi tos šeimos bendraujame iki dabar. Čia tas ryšys, kur nebendravus metus gali paskambinti ir kalbėtis taip, lyg būtum vakar kartu vakarojusi. Bet kur išgirdus paminint „Pynę“ kyla šypsena ir geri prisiminimai.
Labai gerai atsimenu tą jausmą, kai mūsų karta dar buvo vidurinioji, turėjome ir vyresniųjų kolektyvą, vadindavom juos „dičkiais“.
Kai dabar pagalvoji, taip greitai patys tais „dičkiais“ tapome, taip greitai išėjome baigę mokyklą, atrodo, kad
tie paskutiniai keletas metų praėjo greičiausiai. O dainų šventės... Prisimenu, praeitą vasarą buvau dainų šventėje Vilniuje kaip savanorė, teko padėti koordinatoriams. Sėdėjau aukštai tribūnoje, stebėjau finalinį koncertą, aišku, ir „pyniukus” taip pat, ir visąlaik praverkiau. Iš džiaugsmo, nostalgijos ir prisiminimų. Buvo beprotiškai gražu.
Vadovei, tai antrai mamai Vitalijai, nuoširdžiai ačiū, kad išaugino mus žmonėmis, gerais, protingais žmonėmis.
Be abejonės, ne vieną žilą plauką per mūsų repeticijas įgavo... Vienu žodžiu, man šis kolektyvas buvo 8 metus
trunkanti LAIMĖ.
Greta Kazlauskaitė,
Vilniaus universiteto ekonometrijos studentė, baro „Cuba studija“ administratorė,
II kartos šokėja
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PYNĖ – tai žodis, susidedantis iš keturių raidžių, kurį išgirdusi aš visad nusišypsau. Praėjus dešimčiai šokio metų suprantu, kiek daug jie man reiškia, kiek atiduota jėgų, kiek koncertų atšokta, kiek šalių apkeliauta, kiek
šypsenų padovanota, kiek jaudulio patirta ir kiek šokių išmokta. Visas kolektyvas – tai lyg didelė mano šeima,
o vadovė Vitalija – mūsų šeimos saugotoja, mūsų mama. To, ką mums davė Vitalija, neina apsakyti žodžiais: ji
rūpestingai jaudindavosi prieš kiekvieną koncertą, kad viskas pavyktų, ji nuolat suteikdavo mums pasitikėjimo
lipant į sceną ir dažniausiai sakydavo, kad svarbiausia šokyje – šypsena. To aš niekada nepamiršiu. Tad jaunesniajai kartai noriu palinkėti kuo daugiau šypsenų, o Vitalijai kantrybės ir atsidavimo, kurį mums rodė per visus
„Pynės” kolektyvo gyvavimo metus.
Beata Mikelaitytė,
„Žiburio“ gimnazija 4 kl.,
III kartos šokėja
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„Pynė“ – tai žodis, kuris man jau įaugęs į kraują, ir turbūt niekas nežino, kiek daug jis man reiškia. Visų
svarbiausia, tai tautinis šokis, kurio reikšmę supratau tik tuomet, kai pati išmokau pirmuosius šokius. Tada suvokiau, jog šokame mes ne tik tam, kad parodytume, ką išmokome, o dėl savęs, dėl malonumo, dėl to nepaprastai
džiuginančio jausmo, kai gali apsirengti tautinį rūbą ir begalei žmonių žiūrint į tave parodyti savo meilę šokiui.
Sutinku, jog pradžia buvo nelengva ir šokiai nebuvo patys paprasčiausi, – tą nuoširdų malonumą aš patyriau kur
kas vėliau, bet esu nepaprastai dėkinga vadovei, kolektyvo draugams už tokią nuostabią galimybę – šokti!
Tai nėra viskas.... Šiame kolektyve šokis yra svarbiausia, bet jis taip pat ugdė mano asmenybę, padėjo
jai formuotis, nuo mažumės įdiegė atsakomybės jausmą, puoselėjo tikrąsias vertybes. Vadovė nebuvo vien tik
žmogus, mokantis šokio žingsnelių, ji buvo ir gyvenimo mokytoja, kuri su mumis šnekėdavo, ir mes šnekamės
iki šiol, ji mokė tvarkos ir išugdė mūsų supratimą, jog negalima daryti gėdos tautiniam rūbui ir jį vilkėti yra didelė
garbė. Už tas gyvenimiškas pamokas aš esu nepaprastai dėkinga.
O tie smagūs prisiminimai! Nesuskaičiuojami pasirodymai ant scenos, kelionės, pažintis su naujomis vietomis bei žmonėmis... Tai suteikė didelės patirties visiems. Tik pamačiusi kitų tautų tautinius šokius, iš tiesų
supratau mūsų tautinių šokių savitumą. Varginančios repeticijos, kažkokie nepasitenkinimai ir išlietas prakaitas
dabar yra tik juoką keliantys prisiminimai.
Nors jau kurį laiką nešoku kolektyve, bet negalėčiau pasakyti, jog jam nepriklausau. Visuomet norėjau iš
šalies pažiūrėti, kaip mes šokame, tačiau dabar turėdama tokią galimybę visai nesidžiaugiu... Tie pasirodymai
man net kelią pavydą – juk aš ten irgi turėčiau šokti!
Gerda Geršvaltaitytė,
Vilniaus universiteto Molekulinės biologijos I kurso studentė,
III kartos šokėja
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Kai kūnas nevalingai pradeda šokti, suskambus liaudies muzikai...
Kai patempti pirštų galiukai neleidžia pamiršt tiesios nugaros...
Kai užvilktas tautinis rūbas įpareigoja ugdyti pilietiškumą...
Kai ištartas Vitalijos vardas priverčia jausti dėkingumą...
Kai kūnu bėgioja šiurpuliukai vien nuo šokio iliuzijos...
Tu supranti, Pynė – dalis tavo istorijos!
Malvina Spirauskaitė – Dailidienė,
UAB „ICG farma”,
I kartos šokėja

Kas man yra šokis, sunku apibūdinti keliais žodžiais. Visų pirma, tai puikus laisvalaikio praleidimo būdas,
judėjimas, tai užsiėmimas, kuris 12 metų mane lydėjo ir džiugino. Tai ne tik atgaiva kūnui, bet ir sielai, tai bendravimas, darbas komandoje, taip pat būdas išreikšti save, savo emocijas. Nors šis darbas ne visada būdavo
lengvas, tačiau viską atpirkdavo kelionės, pasirodymai, koncertai, žmonių pagyros ir šilti plojimai. Šokis man –
tai didelis malonumas, o „Pynė“ yra tai, kas leido man šį malonumą pažinti, pajusti, suprasti ir dovanoti kitiems.
Vytautė Venytė,
Vilniaus universiteto Skandinavistikos IV kurso studentė,
II kartos šokėja
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Kolektyve šokau nuo pat pirmos klasės iki mokyklos baigimo, kitaip tariant, užaugau kartu su „Pyne”. Visada
joje jausdavausi kaip antroje šeimoje, todėl atmintyje išlikę tik patys gražiausi ir šilčiausi prisiminimai: trumpos ar
ilgos valandos repetuojant, išvykos su nuotykiais, malonus, o kartais ir nemažai streso sukėlęs, nes užkulisiuose
žaibo greičiu bandant persirengti kitam šokiui nerandi dalies rūbų, jaudulys prieš koncertą, ir galiausiai plojimais
palydimi, viską vainikuojantys pasirodymai. Mylima vadovė Vitalija Venienė išmokė ne tik žengti pirmuosius šokio
žingsnelius, bet svarbiausia įdiegė , kad „šokti reikia ne tik kojomis, bet ir širdimi”. Juk ir gyvenime reikia vadovautis
ne tik protu, bet ir širdimi. Todėl pamilusi šokį nuo vaikystės negaliu jo atsisakyti ir toliau: tobulėju KTU tautinio
meno ansamblyje „Nemunas”. O „Pynei” ir jos vadovei linkiu neišsenkančio kūrybingumo, polėkio, jėgų, kantrybės
ir dar ne vieną jubiliejų atšokti!
Odeta Klimaitytė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos IV kurso studentė,
II kartos šokėja

Per tuos metus, kuriuos praleidau šokdama scenoje, supratau, kokią svarbią vietą mano gyvenime užima
šokis. Tai ne tik puikus laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau ir galimybė nuolat tobulėti, ugdyti valią, kantrybę bei
atsakomybės jausmą, kurį per šį laiką man įskiepijo kolektyvo vadovė. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę užlipusi ant scenos pajausti gerų emocijų bangą, kuri sklinda ne tik iš šokėjų, tačiau ir iš žiūrovų, besidžiaugiančių mūsų
pasiektais rezultatais. Tai yra jausmas, kurio neįmanoma apsakyti žodžiais.
Kamilė Kazlauskaitė,
„Žiburio“ gimnazija 3 kl.,
III kartos šokėja

„Pynė” man yra daugiau nei tik šokių kolektyvas. Čia patiriame daug nuovargio ir atiduodame daug jėgų, bet
visa tai nublanksta, kai baigus šokti išgirsti geriausią įvertinimą – plojimus. Būti „Pynės” dalimi – tai ne tik parodyti,
ką moki, bet ir galimybė įrodyti, kad esi patriotas ir myli savo šalį.
Rytis Vizgirda,
Kauno technologijos universiteto Energetikos I kurso studentas,
III kartos šokėjas

Jau keleri metai lankome tautinių šokių kolektyvą „Pynė”. Per šį laiką mes išmokome labai daug žingsnelių,
šokių ir netgi susiradome naujų draugų iš kitų kolektyvų. Jau ilgai sukamės koncertuose, repeticijose ir nė už ką to
nekeistume, nes mes labai mylime šokį, sceną, žiūrovų palaikymą, šypsenas, o ypač – savo vadovę. Kelis kartus
dalyvavome Dainų šventėje. Niekad nepamiršiu tų didelių stadionų, kuriuose susirenka šimtai žiūrovų ir šokėjų!
Savo krašto šokiais dalijomės ir Lenkijoje bei Slovakijoje. Ten susiradome naujų draugų, stebėjome kitų šalių šokėjų
pasirodymus. Labai laukiu naujų kelionių į užsienį. Tikiuosi, dar ilgai mūsų kolektyvas džiugins žiūrovus, o mes
stengsimės nenuvilti savo vadovės! Taigi, tikimės dar ilgai gyvuoti kaip tautinių šokių kolektyvas „Pynė”!
Smiltė Subačiūtė,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėja
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Pinasi mūsų šokių pynės jau daug metų .Dažnai pagalvoju, kaip gerai, kad turiu galimybę šokti. Kai apsivelku tautinius rūbus, viskas tartum pasikeičia... Ir jaudulys prieš pasirodymus nebe toks stiprus, ir norisi kuo labiau
šokiais pradžiuginti žiūrovus. Sunku patikėti, kad šoku jau septintus metus .Su „Pynės“ kolektyvu laikas nestovi
vietoje, jis tiesiog lekia... Visam gyvenimui liks įspūdžiai iš didingų Dainų ir šokių švenčių, kai tu jauti visos Lietuvos palaikymą. Prisiminimai iš kelionių visada žadins norą keliauti, pamatyti kitas šalis ir garsinti savąją. O kiek
draugų susirandame! Ačiū „Pynei“ už puikiai ir prasmingai leidžiamą laiką!
Simona Čereškevičiūtė,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėja

Šokiai man yra labai svarbūs. Be jų mano gyvenimas būtų pilkas ir nuobodus kaip ir daugelio žmonių. Šokti
pradėjau būdama visai mažutė: dar nepradėjusi eiti į mokyklą strikinėdavau prieš veidrodį ir įsivaizduodavau,
kad šoku prieš tūkstančius žmonių. Tautinius šokius pradėjau šokti eidama į trečią klasę ir šoku iki šiol. Šie šokiai
man ne vien užsiėmimas, jie kur kas daugiau... Šokiuose neegzistuoja laikas, nuovargis, svarbiausia – atsidavimas ir susikaupimas. Dėl šių šokių mes tampame geresniais žmonėmis ir nenueiname klystkeliais.
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Evelina Morkevičiūtė,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėja

Pynė visada buvo ir bus mano vaikystė, jaunystė, sunkiausi išbandymai ir saldžiausi plojimai. Visiškai tikra
ir nesumeluota gyvenimo mokykla, kurioje išmokau ne tik dešimtis šokių, bet ir visai ilgą žiūrovų pasveikinimą
lenkų kalba!
Ieva Vegytė,
Interjero salono „Retroforma“ dizainerė,
I kartos šokėja

PYNĖ man davė tikrai labai daug: didelį draugų ratą, suvokimą, kas yra šokis (kada šokant yra tikrai labai
linksma). Dabar jau suprantu, kokį sunkų darbą Jūs, vadove, dirbote, bet taip pat suvokiu, kaip nuoširdžiai ir profesionaliai tai darėte, jei sugebėjome pajusti šokio dvasią.
PYNĖ suteikė galimybę pamatyti pasaulį plačiau, susipažinti su kitų kultūrų žmonėmis bei susirasti kolegų, draugų už Lietuvos ribų, su kuriais net ir po tiek metų palaikome draugiškus ryšius. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, jog su nemaža dalimi kolektyvo narių (draugų) bendrauju iki šiol, palaikome tikrai gerus santykius!
Aidas Vizgirda,
užsakymų koordinatorius,
II kartos šokėjas
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Praėjo jau septyneri metai kartu su kolektyvu „Pynė”... Kiekviena repeticija – tai sunkus darbas, kuris reikalauja daug jėgų ir pastangų. Tačiau visas nuovargis išnyksta, kai pamatai besišypsančius žiūrovus, išgirsti jų plojimus.
Per visus šiuos metus turėjome progą sušokti ne tik įvairiausiuose Lietuvos miestuose, bet ir kaimyninėse šalyse.
Jau neįsivaizduoju savo gyvenimo be šokio. Su šokiu, muzika, žingsneliais aš užaugau. Šokį aš pamilau taip
pat kaip mamą, tėtį.
Tikiuosi, dar ne vienerius metus džiuginsime šokiais žiūrovus kartu su kolektyvu „Pynė”!
Gintarė Pakalkaitė,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėja

„Pynė“ – tai jausmų ir potyrių vaivorykštė. Tai džiaugsmas, o kartais nusivylimas... Tai pasididžiavimas ir
laukimas, naujos pažintys ir nuostabios kelionės... Tai varginančios repeticijos ir skaudančios kojos... Tai scenos
šviesos ir žiūrovų aplodismentai... Tai juokas ir ašaros...
„Pynė“ – lyg antra šeima. Neįsivaizduoju savęs be jos.
Modesta Bacevičiūtė,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėja

„Pynėje“ šokti pradėjau būdama pirmoje klasėje. Net keista, bet šoku jau septintus metus, tačiau tas laikas
bėga nepastebimai. Prisiminus, kaip pradėjau šokti, net juokinga pasidaro: berniukui ranką paduoti – didelė bėda,
šokį prisiminti irgi didžiulis uždavinys, o tautinius drabužius apsivilkti – kažkaip keista... Tačiau dabar visa tai tarsi
į kraują įaugo. Repeticijos, koncertai, nauji draugai, kelionės, Dainų šventės – viskas tapo neatsiejama gyvenimo
dalimi. Šokdama „Pynėje“ išmokau bendrauti su žiūrovu, susitvarkyti su jauduliu, o svarbiausia – būti savarankiškesnė. Taigi šokti šiame kolektyve man yra be galo smagu. Dabar be jo neįsivaizduočiau savo gyvenimo.
Goda Beniušytė,
„Varpo“ mokykla 7 a kl.,
IV kartos šokėja

Man „Pynė“ buvo vienas geriausių dalykų, kuriuos aš gavau atėjusi į mokyklą ir turėjau visus dvylika metų.
Savo sunkiu darbu mokytoja mumyse išugdė meilę tautiniam šokiui ir niekada neleido gėdytis to, ką mes darėme.
Ryškiausiai atsimenu ir jaučiu tai, kad man pyniečiai buvo kaip šeima, su kuria aš užaugau, su kuria buvau ir
džiugiomis, ir liūdnomis akimirkomis, ir visada jaučiausi savo vietoje, su savo žmonėmis.
Esu labai dėkinga mokytojai ir draugams už puikius 12 metų kartu. Taip ir svajoju kada nors vėl sušokti su
savo pyniečiais!
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Gertrūda Kučiauskaitė,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos IV kurso studentė,
II kartos šokėja

Pynė – tai ne tik naujas iššūkis, naujos emocijos, nauji draugai, bet ir sunkus, kruopštus, atsakingas darbas. Ir visa tai man patinka.
Robertas Abrutis,
„Varpo“ mokykla 8 c kl.,
IV kartos šokėjas

Kai pamatau ar išgirstu mūsų kolektyvo (taip, mūsų, vis dar jaučiuosi jo dalis) pavadinimą, pirmas dalykas,
kuris išnyra prieš akis, nėra šokis ar koncertas, o Vadovė. Keista, bet „Pynė“ apskritai man labiau asocijuojasi su
draugais, kelionėmis ir gerai praleistu laiku, o ne su ilgomis, varginančiomis repeticijomis. Dėl to Vadovė turėjo
labai pasistengti. Taip pat pasakyčiau, jog Ji sugebėjo suburti ne tik šokių kolektyvą, bet svarbiausia – ir draugų
kolektyvą. Manau, tai ir būdavo pagrindinė priežastis, kodėl mums pasisekdavo gerai sušokti. Žinoma, antroji
priežastis, dėl ko gražiai šokome, – mūsų merginos.
Stanislovas Grincevičius,
NPPKT karys,
II kartos šokėjas

„Pynė“ taip įsipynė į mano gyvenimą, kad net dabar būdama už jūrų marių dažnai su šypsena apie ją pagalvoju. Tai buvo ne tik šokių kolektyvas, tai buvo šeima! Nors visi buvome skirtingos asmenybės, šokio sūkury mes
visi būdavome vieningi. Galbūt mes, pirmoji laida, nebuvome patys geriausi šokėjai, bet buvome patys pirmieji ir
nepakartojami, savo gera nuotaika paliesdavę kiekvieno žiūrovo širdį!
Ieva Pranaitytė,
Anglija (Oksfordas),
I kartos šokėja
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Kaip šiandien prisimenu tą dieną, kai pirmą kartą pamačiau šokant „Pynę“. Tą dieną mane mama atsivedė į
„Varpo“ mokykloje vykusį renginį. Buvau turbūt pirmokė, o gal dar tik besiruošianti į mokyklą darželinukė, tačiau
tas įspūdis, kurį man paliko šokėjai, įstrigo giliai atmintyje. Tuomet dar net pasvajoti nedrįsau, kad „Pynė“ taps
mano antrąja šeima. Tautinis kostiumas, nuostabūs šokiai, daugybė koncertų tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų ir 8
metai kartu su „Pyne“. Buvimas „Pynės“ dalimi – tai vienas nuostabiausių dalykų, nutikusių mano gyvenime, už
kurį esu neapsakomai dėkinga vadovei Vitalijai, kuri visiems mums buvo lyg antra mama ir atidavė visą širdį.
Mano širdis visada išliks su šokiu ir „Pyne“!
Dovilė Rudokaitė,
Mykolo Romerio universiteto Teisės IV kurso studentė,
II kartos šokėja

Pynė į mano gyvenimą įsipynė pačiu laiku – tada, kai pradėjau lankyti mokyklą, ir lydėjo iki pat jos baigimo... Lydi ir iki šiol. Kolektyvo vadovė Vitalija parodė, koks gražus yra tautinis šokis, ir padėjo jį pamilti. Per tuos
dvylika metų Vitalija tapo ne tik šokių mokytoja, bet ir drauge, kuriai visada gali išsipasakoti, paklausti patarimo, kartu pasidžiaugti ar sulaukti paguodos. Kelionės, dalyvavimas ir pasiruošimas Dainų ir šokių šventėms bei
įvairiems konkursams taip suartino visus kolektyvo narius, kad tapome viena didele šeima. Esu labai laiminga,
kad turėjau galimybę būti ,,Pynės“ dalimi, ir linkiu, kad dar daug ateinančių kartų suprastų tautinio šokio grožį ir
džiugintų žiūrovus!
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Agnė Pranckevičiūtė,
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto teisės ir ikiteisminio proceso magistrantė,
II kartos šokėja

Su „Pyne“ susipažinau jau pirmoje klasėje. Žinoma, tuo metu neatrodė, kad aš ilgai čia šoksiu. Ir pirmieji
metai buvo sunkūs. Daug jėgų reikėjo įdėti, kol pavykdavo pirmas šokio žingsnelis. Bet su metais „Pynės“ vadovė Vitalija tapo antrąja mama. Mes labai mylime ją, nes matome, kad visas mintis, visą laisvalaikį ir meilę skiria
mums. Todėl mes stengiamės jos nenuvilti.
„Pynė“ man – tai šaunus kolektyvas, kuris gyvena, kvėpuoja, linksminasi, džiaugiasi ir šoka vienu ritmu.
Myliu šokį, myliu „Pynę“, myliu mūsų kolektyvą. „Pynė“ – atgaiva sielai ir mintims...`
Šarūnas Martinaitis,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėjas

Pynę lankau nuo pirmos klasės. Dauguma šokėjų yra už mane vyresni, todėl lankyti šokius yra dar smagiau. Repeticijos sunkios, bet man jose smagu. Atsipalaiduoji ir užmiršti viską. O dar kelionės... Kiek mes daug
pamatėme su šiuo kolektyvu! Neužmirštamos akimirkos. Net tada, kai lauke buvo labai karšta ir mes šokome
prisirengę, buvo labai smagu. Žiūrovų plojimai ir šypsenos viską atperka. Labai dėkoju mokytojai už suteiktą
galimybę išmokti ne tik šokti, bet ir pamatyti pasaulio.
Milda Geršvaltaitytė,
„Žiburio“ gimnazija 2 kl.,
III kartos šokėja

„Pynėje“ pradėjau šokti nuo pirmos klasės ir šoku jau aštunti metai. Buvo visko: ir džiaugsmo, ir labai sunkių repeticijų, tačiau išmoktas šokis ir žmonių plojimai viską atperka. Šokis mūsų grupę subūrė į darbštų ir talentingą šokių kolektyvą. Man labai patinka kelionės su šokių kolektyvu, čia visi labai artimi. Visada būsiu dėkingas
vadovei Vitalijai Venienei už galimybę šokti „Pynėje“.
Paulius Bendžiūnas,
„Varpo“ mokykla 8 a kl.,
IV kartos šokėjas
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„Pynė“ – labai smagus šokių kolektyvas. Tai mano aistra. Kai šoki, repetuoji, reikia stengtis iš visos širdelės,
o ne išdykauti. Šokame įvairius šokius – greitus, linksmus, įdomius. Svarbiausia – daug dirbti ir mėgti šokius.
Tada ir atpildas – žiūrovų plojimai – ateina... „Pynėje“ yra labai smagu. Dalyvaujame koncertuose ir renginiuose,
gauname apdovanojimų...
Aušrinė Balčiūnaitė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

Į „Pynę“ įsipyniau jau nuo antros klasės... Man patinka šokti ir žiūrovams suteikti daug džiaugsmo. Reikli,
bet linksma šokių mokytoja be dėmesio nepalieka nė vieno. Aš šoksiu dar ilgai, kol baigsiu mokyklą. Tikiuosi, su
šiuo kolektyvu daug pamatyti ir patirti.
Martynas Petkus,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėjas

Kolektyve „Pynė” šoku jau trejus metus. Man čia labai patinka, nes smagu mokėti daug šokių, keliauti į kitus
miestus ir šokiais džiuginti žiūrovus. Smagu šokti tokiame draugiškame ir linksmame kolektyve. Mūsų vadovė
labai gera, tačiau griežta ir reikli, ir mums, mažiesiems šokėjams, tik į naudą, nes, kai išeiname į sceną ir pašokame, žiūrovai lieka neabejingi, negaili mums plojimų.
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Viltė Lazdauskaitė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

„Pynė“ – tai daugiau nei šokiai... Niekas nepakeis to puikaus jausmo, kai tu stovi ant scenos, o šimtai žiūrovų tau ploja. Smagu važinėti po miestus, miestelius, teikti kitiems džiaugsmą. Čia reikia turėti daug kantrybės,
bet daugiausia jos turi mūsų mokytoja. Nors lankau „Pynę“ tik trejus metus, bet jau spėjau ją pamilti...
Toma Kopicaitė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

„Pynė“ man – lyg darbas, kurį turi atlikti visomis savo jėgomis kuo geriausiai, atiduoti visą save. O atlygis–
šilti žiūrovų plojimai, mamos ir tėčio laimingi veidai...
Joris Vizgirda,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėjas

Man labai patinka šokių kolektyvas „Pynė”. Atrodo, kad tai pats linksmiausias kolektyvas. „Pynė” yra linksma ne tik šokiais, bet ir tuo, kad jų moko pati linksmiausia ir daugiausiai kantrybės turinti mokytoja Vitalija. Šokti,
aišku, nėra taip lengva, kaip kitiems gali atrodyti, bet jeigu stengiesi, viskas pavyksta. Aš nenusimenu, kad reikia
tą patį žingsnį ar šokį kartoti po 10 ar 20 kartų. Taip mes mažais žingsneliais tobulėjame, nors mums dar taip toli
iki „dičkių” šokėjų...
Austėja Naujokaitė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja
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Nuo mažens aš mėgau šokti, todėl pradėjus lankyti mokyklą, o mūsų mokytojai vadovaujant šokių kolektyvui, mano svajonė išsipildė. Man patinka mokytis ir lengvus, ir sunkius šokio žingsnius. Galėčiau šokti amžinai,
nors ir labai pavargčiau...
Emilija Liudžiūtė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

„Pynė“ man reiškia šokių pasaką, kurioje mes visi šokame šokius. Ir man smagu šokti tokiame draugiškame
kolektyve.
Rokas Bosaitis,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėjas

Man „Pynės” kolektyvas reiškia didelį pasitikėjimą savo jėgomis. Mane verčia šokti žiūrovų šypsenos ir šilti
plojimai.
Rūta Jasaitytė,
„Varpo” mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

Man labai patinka „Pynė“, nes išmokstu naujų šokių. O kai šoku – man smagu. Juk į mane žiūri daug žiūrovų, kurie negali šypsenų ir plojimų. Nesvarbu, kad kartais mokytoja ir pabara, bet mums tai tik į naudą. Man
patinka žiūrėti, kaip šoka ir kiti šokėjai. Smagu „Pynėje“!
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Atėnė Kalesinskaitė,
„Varpo“ mokykla 4 a kl.,
V kartos šokėja

Rėmėjai

Sudarytojai

Šakių rajono savivaldybė
Meras Juozas Bertašius
Šakių rajono savivaldybės administracijos
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Kontaktai
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