ˇ
Gimnazijos moksleivių leidinys

Leidžiamas nuo 1996 m.

Nr. 1 (106). 2012 m. rugsėjis

Sveiki, mūsų skaitytojai!
Naujos idėjos, gimstančios mūsų mintyse, renginių įspūdžiai ir nuomonės, meninė gimnazistų
kūryba, negirdėti ir neregėti įvykiai gimnazijoje –
tai puikūs potyriai, skaitant šį laikraštį. Mes tai
prižadame! Mes – tai naujoji laikraščio leidėjų
komanda: grupelė 2-ų klasių moksleivių. Stengsimės ir paaštrinti tuos potyrius, nustebinti, sudominti naujomis rubrikomis, naujomis temomis.
Domėsimės viskuo ir jus informuosime, pasakosime, supažindinsime su įdomiomis asmenybėmis
(jų tikrai yra ir tarp moksleivių, su kuriais prasilenkiame žingsniuodami iš kabineto į kabinetą, ir
tarp mokytojų).
Svarbiausias dalykas yra noras pažinti –
vieniems kitus, aplinką, pasaulį,
todėl visi
dalinkimės žiniomis, mintimis, kūryba. Bendraukime šio laikraščio puslapiuose!

***
Iš Tavo rankų
Išaugęs medis
Šaknijas ir skleidžia manyje
Pažinties šakas.
Iš Tavo akių, Mokytojau,
Išplaukia debesys,
Apgaubiantys ir lydintys mane
Į pasakų žemę.
Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai,
Mano būčiai suteikiantys prasmę...
(I. Daubarienė)

Sveikiname Jus, mielieji mūsų mokytojai,
su Tarptautine mokytojų diena! Tegul
išmintis, pasiaukojimas ir kantrybė puošia
Jus ir uždega mūsų, mokinių, norą
mokytis, tobulėti, siekti aukštumų!
Ačiū už viską, ką duodate mums!
Laikraščio redaktorė
Monika

(Draugiškai šypsokimės kartu skaitydami
ir paskutinį laikraščio puslapį...)
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Mūsų gimnazijai – 90 metų

Žiniasklaida apie mūsų gimnaziją
ir buvusius gimnazistus
(rugpjūtis-rugsėjis)

Pasvaliečiams mintys steigti gimnaziją kilo 1919
metais. Pasvalio valsčiaus savivaldybė kreipėsi su
tokiu prašymu į Švietimo ministeriją. Tačiau realūs
sprendimai priimti tik 1922 metais. Pirmiausia
Biržų-Pasvalio apskrities taryba priėmė nutarimą
(1922-04-28) steigti Pasvalyje keturklasę vidurinę
mokyklą ir paprašė Švietimo ministerijos
pritarimo. 1922 m. gegužės 24 d. ministerija
leidimą davė ir apie tai oficialiai pranešė gegužės 31 d. raštu.
Liepos mėnesį vyko stojamieji egzaminai,
priimti 106 mokiniai. Rugpjūčio 31 d. Pedagogų
taryba, vadovaujama direktoriaus Juozo Avižonio,
susirinko į pirmąjį posėdį.
1922 metų rugsėjo 1 d. įvyko iškilmingas
Pasvalio vidurinės mokyklos atidarymas. Tai
buvo didelė pasvaliečių šventė, miestas pasipuošė
Trispalvėmis.
Apie tai, kaip ir kada švęsime garbingą
sukaktį, kalbėjomės su šiuo metu gimnazijos administracijos neformalaus ugdymo skyriaus vedėjo
pareigas einančiu mokytoju Andriumi Maračinsku. Sužinojome, kad gimnazijos jubiliejų
švęsime lapkričio mėnesį. Šiai nepaprastai
reikšmingai sukakčiai skirsime visą savaitę, o
pagrindinis renginys vyks lapkričio 9 dieną.
Tikriausiai bus smagu ir įdomu. Turbūt gilinsimės
į gimnazijos praeitį, ieškosime įdomių detalių,
džiaugsimės pasiekimais. Be abejonės, gimnazijoje
matysime daug daug svečių – žymių žmonių,
buvusių mokinių.

***
Ar žinote, kad žodis „gimnazija“ yra kilęs iš graikų
kalbos: gymnasion – tai senovės Graikijoje buvusi
fizinio lavinimo mokykla diduomenės jaunuoliams.
Joje buvo mokoma gimnastikos, taip pat politikos,
filosofijos, literatūros. Pirmoji gim-nazija, kaip
vidurinė bendrojo lavinimo mokykla, įkurta 1538
metais Strasbūre. Lietuvoje XVII amžiuje
gimnazijas įsteigė reformatai – Biržuose ir
Kėdainiuose. Po švietimo reformos 1803–1804 m.
visos bendrojo lavinimo mokyklos imtos vadinti
gimnazijomis.
(Naudotasi Tarptautinių žodžių žodynu ir J. Aničo
knyga „Pasvalio Petro Vileišio gimnazija“.)

Rajono laikraštis „Darbas“:
1. Apie 71 laidos abiturientą Valdą Pukevičių –
dailininką keramiką, baigusį VDA, dabar ten
dirbantį dėstytoju (rugpjūčio 14 d., Nr. 93).
2. Apie mūsų dailės mokytoją menininkę Leonorą
Stravinskienę, vasarą savo jubiliejiniam gimtadieniui surengusią darbų parodą (rugpjūčio 18
d., Nr. 94).
3. Apie 2010 m. gimnaziją baigusią sportininkę
Irmą Mačiukaitę, dabar besimokančią ir sportuojančią JAV (rugpjūčio 23 d., Nr. 96).
4. Apie rugsėjo 3 d. gimnazijoje įteiktas verslininko Rimo Želvio premijas 3 moksleiviams ir
mokytojui S. Paliuliui (rugsėjo 6 d., Nr. 102).
5. Apie humanitarinių mokslų daktarę Bronę
Stundžienę-Katilevičiūtę, baigusią mūsų gimnaziją 1971 m., kilusią iš Vitartų (rugsėjo 11 d.,
Nr.104).
6. Apie mūsų abiturientę Agnę Kruopytę, jaunąją
fotografę (rugsėjo 13 d., Nr.105).
7. Apie televizijos žurnalistę Algimantą NainytęŽukauskienę, baigusią gimnaziją prieš 42 metus, dabar švenčiančią savo 60-metį (rugsėjo 27
d., Nr. 111).
8. Apie „Katiliškio skaitymus“, vykusius Mariaus
Katiliškio viešojoje bibliotekoje, ir konkurso nugalėtojus, tarp kurių nemažai gimnazistų: tai literatės I. Demenytė, G. Strautnikaitė, K. Čerkauskaitė, jau baigę gimnaziją E. Ranonytė, V.
Zalatorius, T. Taškauskas (rugsėjo 27 d., Nr.
111).
Šalies spauda:
1. Interviu su buvusiu gimnazistu, dabar žinomu
poetu ir vertėju Tomu Taškausku galima rasti
net dviejuose leidiniuose: internetiniame
dienraštyje „Bernardinai.lt“ (rugsėjo 4 d.) ir
dienraštyje „Respublika“ (rugsėjo 22 d.).

Netektys
1. Liepos 20 d. mirė mokytoja Janina Šutaitė,
mokiusi gimnazistus prancūzų kalbos (dirbo gimnazijoje iki 2004 m.).
2. Rugpjūčio 20 d. mirė žurnalistas, rašytojas
Kęstutis Zubka (g. 1958 m.), baigęs gimnaziją
1976 m., knygų „Pankas“ (1999 m.) ir „Satanistų vienuolynas“ (2001 m.) autorius.
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,,Literatūros šėlsmas“: ar jūs ten buvote?
Rugsėjo 13 d. Pasvalio 515-ojo gimtadienio šventę
pradėjo „Literatūros šėlsmas“, kurį surengė Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Festivalio atidarymas nugriaudėjo Vytauto Didžiojo aikštėje.
Vyko knygų mugė, buvo atidaryta Bukinistų krantinė, paroda „Tebūnie literatūra kaip nuolatinis
ugnies šėlsmas gyvenimo kalvėj...“
Nuo 14 iki 20 val. vyko renginių ciklas „Kartų ir kūrybos maišatis“. Jis prasidėjo gatvės vaidinimu „Perkirstas literatūros pasaulis – anapus Atlanto: Marius ir mes“. Kompozicija buvo labai graži, aktoriai-skaitovai: Laima Vaitkevičienė, Birutė
Ladygienė, Viktoras Stanislovas, skaitė labai jausmingai, vaidino įtikinimai. Vaidinimą paįvairino
folklorinės dainos, atliekamos „Rags“ dainininkų.
Muzikos pusvalandyje dainavo jauni bardai:
Gytis Ambrazevičius ir Tomas Usovas. Jų dainos
visiems pakėlė nuotaiką. Bardams nesutrukdė net
lietus, kuris privertė žiūrovus slėptis po skėčiais.
Bibliotekos viduje vyko renginys „Išskirtiniai
veidai šiapus – pasipriešinimo kūrėjai“. Čia dalyvavo Panevėžio šviesuolė bibliotekininkė Albina
Saladūnaitė ir aktorius Albinas Kėleris.
Rašytojas, aktorius Alvydas Šlepikas pristatė
savo knygą „Mano vardas Marytė“. Ji yra apie Vilko vaikus, t. y. vokiečių vaikus, per karą likusius
gyventi Lietuvoje. Knyga tikrai verta dėmesio.
Paskui koncertavo dar vienas bardas Justinas
Narvydas. Ir pagaliau atėjo jaunųjų valanda, kurią
vedė daugeliui pažįstamas Tomas Taškauskas su
draugais. Girdėjome puikias, susimąstyti verčiančias jaunų poetų ir poečių eiles. Premijomis bei
prizais buvo apdovanoti bibliotekos premijos
laureatai. Jais tapo ir keli mūsų gimnazistai: I
premiją už esė laimėjo Ieva Demenytė, III premiją
už prozą gavo Goda Strautnikaitė, o už poeziją –
Kotryna Čerkauskaitė. Tarp laureatų – ir jau baigę
gimnaziją literatai: Ernesta Ranonytė, Viktoras
Zalatorius, Tomas Taškauskas. Iš viso bibliotekos
konkurse dalyvavo net 13 mūsų gimnazijos
moksleivių.
Šis renginys ne tik paįvairino mūsų kasdienybę, suteikė daug kultūrinių įspūdžių bei davė naudos mūsų dvasiniam pasauliui, bet ir įrodė, kad
Pasvalyje dar yra žmonių, kurie gali ir nori organizuoti tokius renginius, kad yra jaunų kūrėjų, savo
įdomia kūryba džiuginančių mus.

Ką dar patyrėme Pasvalio miesto šventėje
Rugsėjo 14 d. miesto gimtadieniui buvo skirta
gimnazijos „Sporto šventė“ – sveikatingumo diena.
Vieni parodė, ką gali virvės traukimo rungtyje,
taikliausieji mėtė kamuoliuką, kiti varžėsi linksmojoje estafetėje ir pan.
Vakare teatralizuotai buvo pristatyta rekonstruota Vytauto Didžiojo aikštė. Galėjome išvysti po
vaikštinėjančius senovės personažus, tarp kurių
buvo ir Petras Vileišis. Kojūkininkai džiugino
vaikštinėdami po aikštę ir žongliruodami skėčiais.
Sutikę eiseną, šventės dalyviai susibūrė prie didžiosios scenos, iš kurios Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas sveikino
pasvaliečius ir miesto svečius. Susirinkusius
džiugino iš Vilniaus atvykęs šokių kolektyvas
„Vingis“ bei nuostabūs fejerverkai.
Rugsėjo 15 dieną, šeštadienį, miesto šventė
persikėlė į Smegduobių parką, kur vyko mugė.
Pasvaliečius džiugino mūsų gimnazistų grupė
„Nieko bendro“ ir keturi žavūs vaikinai, kurie grojo džiazą, o jiems pritarė nuostabaus balso savininkė. Po jų koncertų gražiomis dainomis Pasvalį
sveikino „The colours of bubbles“ ir Mino. Vakare
jaunimas linksminosi diskotekoje su Jovani.
Visi liko susižavėję Pasvalio miesto švente,
kurioje daug dėmesio buvo skirta jaunimui, ir
laukia kito gimtadienio.
Milda Čepaitytė

Rūta Kaminskaitė
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Ieva Demenytė
4a klasės mokinė, Mariaus Katiliškio viešosios
bibliotekos premijos laureatė

Demonai
(Esė fragmentai)
Pakankamai dažnai daugumos žmonių veidus
perkreipia šimtai demonų. Tie demonai turi
įvairiausių galių. Jie gali į žmogų įleisti nerimą,
stresą, irzlumą, pyktį, nusivylimą, liūdesį, apatiją,
pyktį, neviltį ir daugybę kitų negatyvių jausmų.
Šimtai demonų kasdien klaidžioja aplinkui,
siekdami nutverti auką. Tie, kurie turi įgimtą stiprų
imunitetą, daugumai demonų gali atsakyti šypsniu
ir nuleisti juos juokais. Laimingieji, turintys stiprų
imunitetą, atpažįstami greitai. Jie atrodo švytintys
laime, su plačia šypsena veide, spindinčiomis
akimis. Jie myli gyvenimą ir daugelį dalykų jame.
Visame kame ieško gėrio. Jie vertina tai, ką turi,
nes supranta, kad tai gali greitai baigtis.
Yra vienas paradoksas. Pas juos ateina ne ką
mažiau demonų nei pas nusivylusius gyvenimu.
Skirtumas tas, kad laimingieji niekada neleidžia
demonams prieiti per arti ir juos paveikti.
Matydami grėsmę, jie apsigaubia nematomu skydu.
Kad ir kaip būtų, yra demonų, kurie vaikšto kartu
su jais ir sėja jų gyvenime blogų jausmų sėklas, bet
tai laimingųjų neveikia. Jie pastebi blogybes,
apsvarsto jas ir pamiršta. Visuomenėje jie dar
vadinami optimistais, bet iš tikrųjų jie tik paprasti
žmonės, kurie suvokia, kad susiliejimas su blogais
dalykais ir tų pačių demonų maitinimas apie juos

diskutuojant, galvojant, liejant ašaras nei jiems, nei
aplinkiniams negali atnešti nieko gero. Galima
pastebėti, kad laimingųjų visuomenėje yra
palyginti nedaug ir pasaulį apimant globalizacijai
jų vis mažėja. Jų skaičių taip pat mažina
negatyvios televizijos laidos, žurnalai, laikraščiai,
internetas. Yra net destrukcinių žmonių tipas. Jie
kaip dėlės bando prikibti prie kiekvieno sutiktojo ir
įleisti į jį negatyvią energiją, atneštą tų pačių
demonų. Destrukcinius žmones dar galima
pavadinti žmonėmis be imuniteto, kurie negali
atsispirti bet kokiai nemaloniai smulkmenai jų
gyvenime. Jie kartais tomis smulkmenomis taip
užgožia savo gyvenimą, kad nebemato nieko
gražaus ir gero. Demonai taip įsigyvena jų
kūnuose, kad per juos pradeda užkrėsti kitus.
<...> Norintiems priartėti prie laimingųjų
gretų ar net visu savimi įsilieti į juos pirmiausia
reikia įsimylėti. Ne konkretų žmogų, su kuriuo
norėtum nugyventi visą gyvenimą (nes jį
pirmiausia dar reikia surasti), bet tiesiog viską.
Įsimylėti viską. Gana įdomiai skamba. Beje, kad tai
taptų
žmogaus
gyvenimo
dalimi,
reikia
paprieštarauti visiems lendantiems demonams,
negatyvioms mintims ir emocijoms, įšaknytiems
pasiteisinimams apie savo pasibaisėtiną padėtį ir
pradėti dešimtis, jei reikia, šimtus kartų kartoti:
„Aš myliu save, aš myliu savo artimuosius, aš
myliu savo namus ir vietą, kurioje gyvenu. Aš
myliu visus žmones, nesvarbu, kiek kai kurie iš jų
man yra padarę bloga. Aš myliu kiekvieną naują
sutiktąjį, aš myliu visą pasaulį ir viską, kas jame
yra.“
Kitas žingsnis skamba labai paprastai.
Nusišypsoti. Taip paprastai. Nesvarbu, kokia
emocija tuo metu būtų, tiesiog imti ir nusišypsoti.
Tai gydo. Tiesa, kad tai suveiktų visu pajėgumu,
pradėti šypsotis reikia vos pramerkus akis ir baigti
jas užmerkiant. Pradžioje tai gali atrodyti sunku,
dirbtina, kvaila ir gal net veidmainiška, bet po
kurio laiko tai taps įpročiu ir žmonės pastebės
gerus pokyčius. Svarbiausia nepamiršti, kad
demonai visada šalia ir, net jiems smogiant
stipriausius smūgius, šypsenos paleisti nevalia.
<...> Demonai yra įveikiami. Ir, kas
svarbiausia, priemonės jiems įveikti – visiškai
nemokamos. Vis dėlto įgyti imunitetą nuo jų yra
tikras menas. Laimi tie, kurie numarina juos badu,
nesuteikdami energijos augti ir įsišaknyti blogomis
emocijomis.
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Literatai rinkosi įvairius kelius
Pavasarį literatų būrelis atsisveikino su 6 abiturientais. Kokiais keliais jie pasuko? Ką pasirinko
ateičiai?
Talentingiausias kūrėjas, publicistas Darius
Indrišionis Vilniaus universitete studijuoja istoriją,
tame pačiame universitete, Kauno humanitariniame
fakultete, vertimo (meninio) iš anglų kalbos mokosi gabi prozininkė Ernesta Ranonytė. Kitų keliai
nesusiję su jų pomėgiu kurti, nutolę nuo literatūros:
Vytauto Didžiojo universitete viešojo administravimo studijas pasirinko Viktorija Jurgelevičiūtė,
džiuginusi mus žaviais haiku, Lietuvos kūno kultūros akademijoje studijuoja humoristinių eilėraščių
kūrėjas Modestas Kačerauskas. O štai du literatai –
Ernesta Valiūnaitė ir Viktoras Zalatorius – stabtelėjo: jie šiuo metu dirba, studijas rinksis kitąmet.
Pirmomis rugsėjo dienomis gavau laišką iš
Viktoro Zalatoriaus, išvykusio dirbti į Škotiją. Jis
sutiko, kad laiško fragmentą perskaitytumėte jūs
visi, – linkėjimus prašė perduoti ir moksleiviams, ir
mokytojams, ir gimnazijos vadovams.
Mokytoja Regina Grubinskienė

***
„Aš esu Škotijoje. <...> Skaitydamas egzodo
literatūrą, neslėpsiu, maniau, kad tie rašytojai
pamišę. Galvojau, kad išėjęs iš tėvų namų kaip
„pavarysiu“ per visą pasaulį, bet, gaila, taip
nėra... Niekas čia nelaukia, nors laisvė be galo
saldus, bet ir pavojingas dalykas, reikia per save
perlipti, kad užsidirbtum pinigą, kad nesugyvulėtum. Dabar suprantu, kad namai – vienintelis
tikras turtas, kurį reikia be galo saugoti. Dabar
suprantu, kokia kančia sieloje, kai esi toli nuo
namų ir žinai, kad dar negreit grįši, net ir atostogų.
Be galo pasiilgau mokyklinio suolo, atrodytų,
kvaila, bet pasiilgau tų pamokų, kurios, nors ir
nebūdavo įdomios, bet daug dėmesio vertos.
Norėčiau jums papasakoti apie čionykštę
jaunimo kultūrą, ką matau kiekvieną dieną, nes
dirbu restorane bei bare. Sakau tvirtai, kad,
palyginus jaunimą čia ir Lietuvoj, jie skiriasi kaip
ugnis nuo vandens. Mūsų jaunimas yra šventas,
palyginti su škotų jaunimu. Kadangi dažniausiai
dirbu naktimis, tai pamatau kraupių dalykų... Čia
jaučiuosi, kaip papuolęs į Sodomą bei Gomorą:
visas jaunimas naktimis daug geria, vartoja
narkotikus, eidami namo griūna, vemia, šliaužia...
Žinau, kad nekoks paveikslėlis, bet tai tiesa.

Be galo pasiilgau savo gimtosios kalbos. Turiu
draugų lietuvių, su kuriais vieninteliais pašneku
sava kalba, bet tai vis viena ne tas pats, kaip jausti
kitus, lietuviškai šnekančius gatvėse.
O kaip gimnazija? Ir, svarbiausia, kaip Lietuva?
Viktoras“

Netradicinė literatūros pamoka
Rugsėjo 13 dieną gimnazijos aktų salėje, per 3–4
(tądien labai trumpas) pamokas vyko „Netradicinė
literatūros pamoka“.
Pamokoje dalyvavo gimnazijos literatų
būrelis ir 3-ių klasių mokiniai. Šios pamokos
mokytojai buvo net trys: prieš 7 metus gimnazijos
švarką nusivilkęs ir net studijas jau baigęs poetas
Tomas Taškauskas bei jo draugai – Tomas
Norkaitis ir Deimantė Daugintytė. Per pirmąją
pamoką jie skaitė savo kūrybą. Visų jų eilėraščiuose atsispindėjo vis kitokios nuotaikos, stiliai:
Tomas Taškauskas – rimtai žiūrintis į gyvenimą,
tikintis, dvasingas; Tomas Norkaitis – šmaikštus,
lengvas; Deimantė Daugintytė – švelni, moteriška.
Per antrąją pamoką Tomas Kalbėjo apie poetą
rezistentą Bronių Krivicką ir paskaitė jo eilėraščių,
Deimantė pristatė poetą išeivį A. Nyką-Niliūną,
paskui šie trys „mokytojai“ pasakojo apie savo
bakalauro baigiamuosius darbus, davė patarimų,
kaip svarbu gerai apsispręsti, ką nori studijuoti.
Gabrielė Punytė

Tomas Taškauskas
Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje
rugsėjo 13-ąją
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Gimnazija pirmokų akimis
Rugsėjo trečioji diena – mums, pirmokams, naujo
kelio pradžia. Kelias, atveriantis daug daugiau ir
daug geresnių galimybių.
Į mokyklą ėjau virpančia širdimi. Žinojau,
kad laukia nauji draugai, kiti mokytojai. Nors ir
jaudinausi, į klasę įžengiau šypsodamasi. Buvo
labai įdomu susipažinti su naujaisiais bendraklasiais. Daugumą jų mačiau pirmą kartą gyvenime, bet visi jie pasirodė esą labai draugiški, paslaugūs ir labai, labai linksmi.
Po susipažinimo šventė tęsėsi prie mokyklos
steigėjo Petro Vileišio paminklo. Ten pamačiau
visus mokytojus, sužinojau apie Vileišiečių organizaciją, kuria susidomėjau, ir pirmą kartą išgirdau
gimnazijos himną. Po to mums aprodė klaidžiąją
mokyklą, bendrabutį ir valgyklą.
Štai keleto pirmokų nuomonės:
„Tai buvo ypatinga šventė, ne tik man, bet ir
visiems kitiems pirmokams. Renginys prie Petro
Vileišio paminklo buvo labai įdomus, nes mums
pristatė daug veiklos gimnazijoje. Taip pat pamatėme mokinius, kurie savo veikla užsidirbo
Padėkos raštus ir verslininko R. Želvio apdovanojimus.“
„Kadangi esu, pirmokė, buvo įdomu sužinoti apie naująją auklėtoją, pamatyti savo naujuosius bendraklasius ir susipažinti su nauja aplinka.
Renginio vedėjai buvo žaismingi, todėl man patiko
jų klausytis.“
„Manau, kad Rugsėjo pirmoji buvo labai
šauni. Man labai patiko naujoji mano mokykla ir
nauja klasė.“
„Man ši Rugsėjo pirmoji buvo išskirtinė.
Nauja mokykla, nauji veidai, mokytojai, aplinka.
Po šios dienos man lieka šilti prisiminimai.“
Aivita Gegevičiūtė

Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai kūnui.
(Dž. Adisonas)

----------------------------------------------------

Teklė Kavtaradzė „Nespalvota“
Vilnietė moksleivė šią knygą parašė būdama 15
metų, 2006 m. Knyga apie vienos mergaitės
istoriją, kuri yra pilna visko: susidūrimų su
gyvenimu, skausmo, mokymosi šypsotis, meilės,
prisiminimų.
Teklė Kavtaradzė „Basomis po naktinį miestą“
Tai jaunos prozininkės antroji knyga. Šio romano
pagrindiniai veikėjai – jaunuoliai, ieškantys savo
vietos gyvenime, norintys įprasminti savo būtį:
Kajus piešia, Tomas fotografuoja ir griežia smuiku,
Karolį vilioja rašytojo kelias, Aleksas žavisi
ispaniška muzika ir žurnalistika, Jono svajonė –
išvažiuoti į užsienį studijuoti muzikos. Fragmentišką pasakojimą persmelkia abejingumas bei tikros
draugystės ilgesys.
Kristina Sabaliauskaitė „Silva Rerum“
(I ir II dalys)
Studijuodama Baroko dailės istoriją Kristina
Sabaliauskaitė nemažai laiko praleido Lietuvos ir
Europos archyvuose prie XVII amžiaus istorinių
šaltinių – laiškų, memuarų, testamentų, raštų,
aprašų, iš kurių, pasak jos, „tiesiog veržėsi ano
meto aistros, konfliktai, likimai ir istorijos, kurių
nesugalvotų nė lakiausia fantazija.“ Visa tai ji
supina į magišką, įtraukiantį, trilerio tempo Silva
Rerum pasakojimą, kuriame fatališka meilės
istorija pinasi su detektyvo elementais, o į būties
įtampas žvelgiama patyrusia akimi ir dažnai – su
šiai autorei būdingu subtilaus humoro ir ironijos
žiupsniu.
-------------------------------------------------------------Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be
sielos. (Ciceronas)
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Nauja mokytoja linki įdomaus gyvenimo
Interviu su karjeros planavimo mokytoja
ir trečiokų auklėtoja Monika Grigaliūniene

– Žinome, kad Jūs mokėtės šioje gimnazijoje.
Kokie dalykai ir mokytojai patiko? Kaip
jaučiatės būdama jų kolegė?
– Labiausiai mėgau lietuvių kalbos pamokas.
Gimnazijoje dirba daug charizmatiškų asmenybių,
gerų specialistų. Man patinka mokytojai lyderiai,
kurie savo pavyzdžiu, nuoširdžiu ir kūrybišku
darbu motyvuoja mokinius ir įdomiai perteikia
žinias. Dabar turiu iš naujo adaptuotis, suvokti, kad
buvę mano mokytojai yra kolegos. Jaučiu
palaikymą, šiltą bendravimą.
– Ar noriai dėvėdavote gimnazisto uniformą?
– Gimnazisto uniforma nekėlė jokio diskomforto.
Ji įpareigodavo ir elgtis, ir mokytis atsakingai. Be
to, rytą trumpiau užtrukdavau prie drabužių
spintos...
– Kokius būrelius lankėte?
– Lankiau muzikos mokyklą, liaudiškų šokių
būrelį. Grojau fortepijonu, dalyvaudavau konkursuose. Muzikos mokykla išugdė drąsą bei pasitikėjimą savimi. Ir dabar nebijau lipti į sceną ar kalbėti
prieš klasę, suaugusiųjų auditoriją.
– Kokie kiti jūsų pomėgiai? Ką veikiate
laisvalaikiu?
– Darbas, mokslai, šeima atima visą mano laiką.
Tačiau mėgstu eksperimentuoti virtuvėje, sportuoti,
priimti svečius ar pati aplankyti draugus ir
giminaičius.

– Kokios muzikos mėgstate klausytis? Kokias
knygas skaitote?
– Negarbinu nė vienos grupės ir nesu gerbėja
vieno muzikos stiliaus. Man patinka džiazas, klasika, pop muzika. Nesu mėgėja detektyvų, kriminalinių istorijų. Domiuosi psichologija ir lyderyste.
– Ar visada galvojote apie pedagogo profesiją?
Gal dar kuo nors norėjote būti?
– Būti mokytoja svajojau jau nuo pat vaikystės.
Visada tvirtai žinojau – noriu būti mokytoja, todėl
nuosekliai ir kryptingai to siekiau.
– Ar jaudinotės vesdama pirmąsias pamokas?
– Nežinomybė, kaip mane priims mokiniai, ar
pavyks sukurti tarpusavio pagarba grįstus
santykius, ar pavyks sudominti dėstomu dalyku, –
štai kas kėlė jaudulį. Tačiau esu dėkinga savo
mokiniams už tai, kad jie mane priima, gerbia ir
savo elgesiu, smalsumu skatina ieškoti naujų ir
įdomių darbo metodų.
– O kokią nuomonę susidarėte apie savo
auklėtinius? Kaip sekasi su jais bendrauti?
– Turėti klasę, būti auklėtoja, manau, yra didelė
atsakomybė ir garbė. Todėl sieksiu nenuvilti nei
savo auklėtinių, nei gimnazijos vadovų, kurie man
šią galimybę suteikė. 3g klasė yra išskirtinė, nes
beveik visi mokiniai atvykę iš kitų mokyklų.
Stengiuosi jiems padėti adaptuotis, nuoširdžiai
bendrauti, formuoti vieningą kolektyvą. Labai
džiaugiuosi kiekvienu mokiniu ir žiūriu į kiekvieną
ne kaip į auklėtinį, bet, visų pirma, kaip į
asmenybę. Galbūt todėl bendrauti sekasi puikiai.
– Ar turite autoritetą, į kurį norisi būti
panašiai? Jeigu turite, kas jis?
– Žmogaus, atsidavusio mokytojo darbui,
pavyzdys yra mano mama. Daug ko iš jos galima
pasimokyti.
– Žinome, kad buvote Morkūnaitė, dabar –
Grigaliūnienė. Kada sukūrėte šeimą? Ar vyras
yra jūsų pirmoji meilė?
– Šeimą sukūriau šią vasarą. Vyras yra pirmoji
mano meilė. Šie metai atnešė daug permainų:
baigiau bakalauro studijas, tapau magistrantūros
studentė, gyvenu naujuose namuose, bet svarbiausia – dabar esu žmona ir mokytoja.
– Ką norėtumėte pasakyti gimnazistams?
– Tuos, kurių mintyse kirba klausimai „Kuo
galėčiau būti ateityje?“, „Kur stoti?“, kviečiu ateiti
pas mane į 2-ąjį kabinetą. Kartu paieškosim
atsakymų. Sėkmės ir įdomaus gimnazistų gyvenimo!
Kalbėjosi Goda Strautnikaitė
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Juk būna – netyčia išsprūsta...
Tarptautinės mokytojų dienos proga –
netyčia išsprūdusios MOKYTOJŲ frazės

*Praėjusį kartą nieko ir neišmokote, šiandien
tęsime toliau.
* Lukai, tu neteisingai tyli.
* Berniukai ir mergaitės! Primenu, kad rytoj visi
turite ateiti su baltais marškinėliais ir tamsiais
sijonėliais.
* Tu ką, pirmą kartą gimęs?
* Imkite rašiklius ir garsiai užsirašykite.
* Tris dienas mokykloje nebuvai, o jau į tualetą
užsimanei!
* Ir galite skųstis direktoriui, ministrui ar kokiam
kitam velniui!
* Kodėl tu, Evelina, atėjai į klasę su mini sijonėliu?
Nori pasirodyti protinga?
* Kas man atsakys? Niekas?! Čia juk lengvas
klausimas! Nagi, rankas aukštyn!
* Sėdėkit tyliai, kad girdėtumėt, kaip pelė
praskrenda.
* Padaliname atkarpą į tris nelygias puses.
* Aš žinau, Martynai, kad tu sergi už „Lietuvos
rytą“, bet tai dar nereiškia, kad tu neturi mokytis
apie Žalgirio mūšį.
* Kur sąsiuvinis? Prarijai?
* Mielasis tu mano Pračkaila, tai, ką tu čia
nupiešei, tikrai ne sinusoidė, o pats tikriausias
užpakalis.

* Šiandien dar tik trečiadienis, o jūs jau tokias
nesąmones kalbate.
* Kai iš tavęs, Jonaiti, išaugs banditas, tik niekam
nesakyk, kad aš buvau tavo mokytoja.
* Lukai, nevaizduok čia kvailio, protingesnio už
mane!
* Taigi, kaip sakoma, neperšokęs griovio, nespjauk
į šulinį.
* Neatsikalbinėkit, o čiupkit grėblius ir šluokit.
* Kas tau ten skambina per pamoką į mobilų? Jei
ten tavo tėvas, tai čia man.
* Kokia karvė čia rašė vištos koja?
* Jums nieko nėra švento, net mokyklos tualete
rūkote!
* Pažiūrėkime į lygtį, kurią ką tik nutrynė Gabija.
* Kalvaiti, tu ką, nebylys? Aš tau šaukiu šaukiu, o
tu šnekiesi toliau lyg niekur nieko!
* Tu ką, pirmą kartą iš Mėnulio iškritęs?!
* Kas man gali tai suprasti?
* Čia turėjo būti pliusas, bet jo nėra, todėl
dauginam.
* Gal aš ir kvailas, gal ir bukas, bet fizikos aš jus
išmokysiu.
* Nagi, eik prie lentos atsakinėti, kad būtų už ką
dvejetą parašyti!
* Namų darbai taip vadinasi ne todėl, kad juos
reikia palikti namuose.
* Į tualetą išleidžiu tik su dideliu noru veide.
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