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Pastatėme sau tikslą nors kelis žmones padaryti geresniais šioj vienas per kitą nepasitenkinimu
dūdenančioje visuomenėje ir kaip savo kelią pasirinkome istoriją, mūsų krašto ir Tautos istoriją
taip formuodami skaitytoją kur mūsų akys tikrai krypsta ir į žingeidų jaunimą.

Kažkas gal pamanė, kad tai gerai finansiškai remiama organizacija,bet visa tai darė grupelė
žmonių be jokių savanaudiškų paskatų, kad taip įpūsti nors dalelę prasmės begaliniu greičiu į
daugelių beprasmybių skubančioje mūsų visuomenėje.

Ir būtų amoralu nesidžiaugti svetainės skaitliuko rodmenimis kas dieną sulaukiančių vis naujo
ir naujo dėmesio svetainėje, kurioje nėra nei porno ar kitokio pobūdžio skelbimų, o tik kultūra ir
etno kultūra - vadinasi mūsų visuomenė jau bunda noru žinoti savo praeitį,žinoti savo istoriją.

Ilgainiui šis projektas besirodęs kartkartėmis net beprasmišku sulaukė dėmesio kai esame
pakviesti ir bendradarbiauti su televizija, kurios pagalba toliau siekiame skelbti savo idėjas ir
žinoma gėrį, kurio taip maža mūsų beskubančioje visuomenėje.
Paskutinė mūsų kartelė tai laida pamirštiems gatvės vaikams vadinamiems paaugliais. Dažnas
atmins anuomet rodytą garsųjį „Bendraamžių“ serialą, kur po šiai dienai užniūniuoja vyresnė
karta:

O mes skubam,pašėlusiai skubam užaugti,kad nemokytų mus ir nebartų.... Gal tos nostalgijos
įkvėpti, gal būt būdami nebejausmiai gatvėse paliktiems paaugliams, kai jų laisvalaikiu rūpinasi
dažnai tik kiemas, nes daug šeimų neturi galimybių vaikus leisti į gerai apmokamus privačius
būrelius, o jų juk begalės ir tai mūsų ateitis. Kažkada jie mumis turės pasirūpinti ir tuomet ar
mums nepriekaištaus, kad paprasčiausiai jie buvo palikti su savo problemomis?

Laida „Bendraamžiai“ turinti konceptą suburti 13-17 metų paauglius su jų savitais ir
individualiais pasauliais, o kartu mums suaugusiems padėti suvokti juos jų nebaudžiant ir
neteisiant, nes daugelis pamena dar ir savo paauglystę.
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Deja, šiai dienai laida neturi nei finansinių išteklių, o tokią laidą išleisti į pasaulį, kai pikti dėdės
dūdenantys krize, gąsdindami atima iš jų galimybes,bet lieka nemaža mūsų suaugusiųjų armija,
kurie namuose turime paauglius ar kuriems tiesiog ne vis vien kaip auga mūsų gatvėse pamiršti
vaikai, kai dažnas po darbų dienos vargų ar randame jiems laiko. Bet, bet niekas neginčys, kad
tai mūsų ateitis ir jais mes didesni privalome pasirūpinti kartu pasirūpindami ir savimi. Kas kitas
kaip ne jie po 10 metų spręs musų buities ar gyvenimo klausimus, o mes tebūsime lyg iš tos
dainos:

Mums už šitą skubėjimą teisė, mums prikaišioja nerimą vėjo,tie kurie jau kadaise skubėjo
pamiršti kaip jie patys kadaise skubėjo....

Nepalikime tų paauglių, nepalikime tų vaikų likimo valiai. Tikrai tikiu, kad daugelis svetainės
skaitytojų gali prisidėti, kad tas projektas išvystų dienos šviesą , ne padrikomis organizatorių
pastangomis, o bendrai subrandintai kūrybiniai grupei. Galiu tik padėkoti likimui, kuris suvedė
mane su D.Keturakyte savo laiku režisavusia „Bendraamžius“ ir kuri sakosi eisiu kartu,eis kartu
ir dar scenaristė kažkada rašiusi bendraamžius, o mes kaip kūrybinė grupė turime visas tam
reikalingas technines sąlygas - tai kameras, montažinę ir svarbiausia gera valia be mažmožio
finansinės paramos. Ir kas kitas jei ne Tu, aš ar jis bei jo pažįstami gali padėti, kad tas projektas
išvystų dienos šviesą? Nejau mums rūpi geriau „pasibarti“ vakarais su TV ar gąsdinančia krize
pamirštant savo vaikus, kurie skuba užaugti, kad nemokytų jų ir nebartų?

Tikrai tikiu, kad skaitydami šį mano, kaip svetainės administratoriaus atvirlaiškį rasite būdų
parodyti savo kolegom galintiems paremti tokios laidos atsiradimą ar tiesiog prisidėdami patys
pagal savo galimybes.

Svetainės administratorius

Saulius Novikas
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