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Šventinės dienos – lapkričio 9-osios –
programa:
Įdomūs faktai iš Jono Aničo knygos
„Pasvalio Petro Vileišio gimnazija“
Gimnazijos istorija labai įdomi. Per visą mokyklos
gyvavimo laikotarpį čia dirbo per 450 pedagogų,
vadovavo 17 direktorių. Mokyklą baigė apie 7000
abiturientų.
1922 m. laikraštis „Lietuvos žinios“, aprašęs
Pasvalio vidurinės mokyklos atidarymo iškilmes,
pažymėjo, jog tai buvo didelė visų pasvaliečių
šventė. Miestas tą dieną buvęs pasipuošęs tautinėmis vėliavomis. Prekybos įstaigos buvę uždarytos
iki 12 valandos.
Už mokslą mokiniai turėjo mokėti 95 Lt per
mėnesį, vėliau mokestis sumažintas iki 25 Lt už
pusmetį. 10% nepasiturinčių mokinių atleisdavo
nuo mokesčio.
Gatvė, kurioje stovi mūsų gimnazija, vadinosi Blėkiškių gatve ir tik 1936 m., kai vietoj vidurinės mokyklos įsikūrė gimnazija, pervadinta Petro
Vileišio vardu. Beje, anksčiau mokykla veikė Biržų
gatvėje.
Įdomu, kad biblioteka mokykloje tuomet buvo vadinama knygynu, o bibliotekos vedėja – knygininke. Gimnazijos rūsyje vienu metu buvo įrengta... pirtis. Diskotekų seniau nebūdavo, mokykloje
vykdavo poilsio vakarai su menine programa, o
kitur, ne mokykloje, linksmintis moksleiviams
būdavo draudžiama ir už tai baudžiama.
Meno galerijos pradmenys siekia 1936 metus,
kai mokykla įsigijo P. Kalpoko, A. Žmuidzinavičiaus paveikslus.
Pirmasis mokyklos direktorius Juozas Avižonis iš pradžių buvo įstojęs į kunigų seminariją,
paskui studijavo istoriją. Be lietuvių kalbos, jis dar
mokėjo rusų, latvių, vokiečių, anglų, prancūzų ir
lotynų kalbas. Jam teko dirbti „Vilniaus žinių“
redakcijoje, kur bendravo su P. Vileišiu, J. Basanavičiumi, J. Jablonskiu ir kt.

9.30–13.00 – registruojami atvykę svečiai.
11.00–12.00 – vyksta svečių pokalbiai su gimnazistais „Sugrįžimai“.
12.00–13.00 – svečiai lanko gimnazijos muziejų,
parodas „Mokykla 1922–2012”.
13.00–14.00 – vyksta abiturientų laidų susitikimai.
14.00–15.00 – visi dalyvauja šv. Mišiose Pasvalio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
15.00–17.00 – jubiliejaus šventė Pasvalio kultūros
centre.

Robertos Šimanskaitės nuotrauka

Šiame numeryje:
*Nauja rubrika „Mūsų laisvalaikis“ – ieškokite
6-ame puslapyje.
*Buvusių mokinių atsiliepimai apie gimnaziją –
7-ame puslapyje.
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Matematikos mokykla „Rokunda“
pradėjo darbą
Įpusėjus rudeniui, kaip ir kasmet, Pasvalio Petro
Vileišio gimnazijos mokiniai kartu su Joniškėlio
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokiniais
įsiliejo į matematikos žinių tobulinimo procesą –
matematikos mokyklą „Rokundą“, vadovaujamą
docento Antano Apynio.
Pirma paskaita buvo surengta rugsėjo 21 d.
Ji buvo pažintinė: pristatyta mokyklos veikla ir
tvarka, pasirašytos sutartys ir aptarti visi kiti formalumai. Paskaitos metu docentas A. Apynis naujiems mokiniams pateikė stojamojo egzamino į
matematikos mokyklą užduotis. Mokiniai, su baime pradėję spręsti sunkius uždavinius, buvo nuraminti, kad tai tik pokštas. Pirmoji paskaita buvo
įdomi ir naudinga, tačiau užduoti namų darbai
buvo iššūkis visiems moksleiviams.
Antroji paskaita įvyko po mėnesio – spalio
19 d. Kadangi namų darbai kai kuriems moksleiviams taip ir liko neįveikiami, tai doc. A. Apynis
paaukojo beveik visą paskaitą, aiškindamas, kaip
juos reikėjo išspręsti. Sugaišę pakankamai daug
laiko prie senųjų uždavinių, mokiniai dar spėjo
pasiaiškinti ir naują, jau oficialią paskaitos temą,
taip pat gauti ir privalomus bei oficialius namų
darbus.
Šių metų „Rokunda“ jau pradeda įsivažiuoti.
Mokiniai yra patenkinti paskaitomis, nes ir iš doc.
A. Apynio, ir iš mokinių pusės jaučiamas abipusis
noras siekti geresnių rezultatų. Mokiniai nesivaržo
klausti ir pateikti savo atsakymus, o A. Apynis su
mielu noru padeda išsiaiškinti. Jaučiamas geras
komandinis darbas. Tikimasi, kad toks išliks iki pat
mokslo metų galo. Sėkmės visiems, besimokantiems „Rokundoje“!
Uršulė Simonaitytė

Aš pati priklausau šiai organizacijai ir nė
kiek nesigailiu. Labai norėčiau pakviesti gimnazistus prisidėti prie vileišiečių visuomeninės veiklos: galbūt mums esi reikalingas būtent tu! Jeigu
norėtum įstoti į mūsų būrį – ateik trečiadienį po 6
ar 7 pamokų į 19 kabinetą arba galima kreiptis į
mane – aš esu 2c klasės mokinė.
Vileišiečių organizacijos pirmininkė
Gabrielė Punytė

Literatai lankėsi Krinčine
Vieną ketvirtadienį, maloniai šildant Bobų vasaros
saulei, gimnazijos literatai aplankė Krinčine esantį
poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejų.
Vos atvykusius mus pasitiko muziejaus
vedėjas mokytojas Albinas Mačiulis. Jis aprodė
Matuzevičių namą: tėčio vaistininko kambarius,
vietas, kuriose broliai sėmėsi įkvėpimo, rašė eiles.
Sužinojome įdomių faktų apie poetų gyvenimą.
Paskui visi susėdome prie besikūrenančio židinio,
vaišinomės obuolių pyragu. Gavome dovanų po
gilę – poetinio ąžuolo gilę, kuri dovanoja įkvėpimą... Pavaikščiojome po sodą, apžiūrėjome poetų
atminimui pastatytus stogastulpius, apsikabinome
trims broliams Matuzevičiams pasodintus beržus –
tikėjomės gauti geros energijos...
Buvome sužavėti labai šiltu priėmimu.
Popietę praleidome išties turiningai.
Julija Rastauskaitė

Apie Vileišiečių organizaciją
„Viską, ką tu dirbi, dirbk pilnomis spėkomis, pilnu
stropumu ir mokėjimu Atiduok reikalui pilną save,
visas geriausias savo loknystes, savo ugnį ir stropumą Viską, ką gali ir reikia padaryt dabar tuojau,
niekados neatidėk ant paskiau” – tai vileišiečių
priesaika tapę Petro Vileišio žodžiai.
Ir kas gi ta vileišiečių organizacija? Ji atlieka
įvairią veiklą: organizuoja renginius, išvykas, stovyklas; seka P. Vileišio pėdomis. Šioje organizacijoje gali visokeriopai atskleisti save – čia tinka
visi tavo talentai.
____________________________________________________________________________________
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Kaip jaučiasi gimnazijoje pirmokai:
jų mintys dienoraščiuose

AKIM mūsų gimnazijoje
Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Aukštosios
kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), kuris į
mokyklas siunčia kultūros kūrėjus, menininkus ir
siekia nukreipti jaunus žmones nuo masinės pramogos, atverti jiems platesnį kultūrinį akiratį.
Sulaukėme jau antro menininko: pavasarį
svečiavosi dailininkė, o spalio 16 d. atvyko filosofijos mokslų daktaras, VEU Filosofijos katedros
vedėjas, poetas ir eseistas Liutauras Degėsys. Grupei 4-ų klasių moksleivių jis vedė 2 valandų kūrybinio rašymo pamoką „Kalbėk, kol save pažinsi
(loginiai kūrybinio skaitymo ir rašymo pagrindai)“.
Pratybų metu moksleiviai buvo skatinami kritiškai
ir kūrybiškai mąstyti, kurti pasinaudojant logikos
taisyklėmis.

„Rugsėjo 3 d. Pirma diena naujoje mokykloje. Iš
pradžių, kai žengiau pirmą žingsnį į mokyklą, labai
keistai pasijutau ne savoje mokykloje. Nesmagu
buvo eiti į klasę, į auklėtojo kabinetą. Bet kai auklėtojas prisistatė ir susipažinom, jis pasirodė labai
mielas, išsilavinęs vyras. Po to teko susipažinti su
bendraklasiais. Baiminausi, kad nesutarsiu su visais, bet susipažinom ir visi tapom kaip vienas galingas kumštis.“ (Deividas, 1 c klasė)
*
„Mano klasėje daugiau merginų. Galima tai vertinti
ir teigiamai, ir neigiamai. Tikėjausi, kad čia bus
daugiau pamokų nei ankstesnėje mokykloje, bet
kai pamačiau, kad 3 dienas iš eilės po 7 pamokas,
ir kai sužinojau, kad pirmadieniais grįšiu namo tik
po 15 val. 15 min., tai tiktai mane nemaloniai nustebino...“ (Jonas, 1e klasė)
*
„Rugsėjo 19 d. Šiandien po pietų buvo pirmokų
krikštynos. Susirinkome sporto salėje. Mus laistė
pomidorų padažu, uogiene, barstė soda... Buvo iš
tiesų nemalonu, nes mums dar surišo rankas ir reikėjo eiti keliais per grūdus, žirnius, makaronus...
Visi vaikai rėkė, žviegė, spjaudės – tarp jų buvau ir
aš, tik aš nerėkiau ir nežviegiau... Baisiausia buvo,
kai kažką nemalonaus pylė ant galvos. Bet vis tiek
buvo labai linksma, pasijuokėme su klasės drauMūsų gimnazija ir buvę gimnazistai
gais.
žiniasklaidoje (spalio mėn.)
Po šios „procedūros“ ėjome į aktų salę žiūrėti
filmo, ketvirtokų sukurto specialiai mums. Filmas Rajono laikraštis „Darbas“:
buvo labai įdomus ir linksmas – apie tai, ką daryti 1. Apie boksininko Manto Balčiausko, gimnair ko nedaryti gimnazijoje.
ziją baigusio 2008 m., iškovotą aukso medalį
Šiandiena man buvo įsimintiniausia diena, kuLietuvos suaugusiųjų bokso čempionate (sparios tikrai nepamiršiu.“ (Augustas, 1b klasė)
lio 6 d., Nr. 115).
*
2. Apie gimnazijos 90 metų jubiliejų ir kvie„Spalio 5 d. Mokytojų diena – pamokos sutrumtimą visiems kartu minėti šią sukaktį (spalio
pintos ir moko ne mokytojai. Tiktai puiku! Links13 d., Nr. 118).
ma diena. Įdomu buvo per istorijos ir kūno kultūros Šalies spauda:
pamokas. Istorijos pamoka patiko dėl to, kad mokė 1. Ateitininkų tinklaraštyje „Neliberaliai“ spalio
gražios ketvirtokės... Kai sužinojome, kas mokys,
3 d. Tomas Taškauskas (baigęs gimnaziją
atsisėdome su bendraklasiu pirmame suole...“ (Jo2005 m.) paskelbė apmąstymus „Godusis dranas, 1e klasė)
koniukas informacijos fabrike“; spalio 16 d. –
*
„Kokią sąskaitą man kasdien išrašo sąžinė?“
„Spalio 10 d. Trečiadienis – sunki diena. 7 pamo(blogas.ateitis.lt – čia galima paskaityti ir daukos, ir sunkios tos pamokos! Ir dar dvi paskutinės
giau šio autoriaus straipsnių).
– lietuvių kalbos pamokos! <...> Šiaip gimnazijoje 2. Interviu su poete ir eseiste Agne Žagraman labai patinka, nes čia susiradau daug draugų,
kalyte, 1997 m. baigusia mūsų gimnaziją, davisi čia draugiški, mandagūs mokytojai, tvarkingos
bar gyvenančia Briuselyje: www.faceboklasės.“ (Augustas, 1b klasė)
ok.com/literaturairmenas.lt (spalio 29 d.).
____________________________________________________________________________________
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Europos kalbų diena
Rugsėjo 26 d. gimnazijoje buvo minima Europos
kalbų diena. Visos pirmokų klasės turėjo paruošti
pristatymą apie burtų keliu išsitrauktą šalį: latvių
(1a), vokiečių (1b), ispanų (1d), rusų (1c) ir prancūzų (1e).
Renginio pradžioje buvo duota ant lapelių
parašyti 5 gražiausius žodžius. Vedėjos juos peržiūrėjo ir išrinko 5 pagrindinius gražiausius žodžius, tai: ačiū, mama, atsiprašau, meilė ir labas.
Linksmos vedėjos Domantė ir Rūta parengė
tris užduotis. Pirmoji – papasakoti apie šalį,
pristatyti jos kalbą. Antroji užduotis – dainavimas.
Kiekviena klasė sudainavo dainą tos šalies kalba.
Ši užduotis buvo pati linksmiausia. Dainos buvo
žinomos, tad visi dainavo drauge. Per trečiąją
užduotį vedėjos klausinėjo žodžių: Domantė ir
Rūta klausė lietuviškai, o mokiniai turėjo atsakyti
jų šalies kalba. Galiausiai vyko viktorina. Klausimai buvo apie Europos kalbas, ir ne tik. Visos
klasės už atliktas užduotis gavo skanias dovanas.
Pirmokams padainavo ir Julija Rastauskaitė. Renginį praskaidrino gimnazijos šokių kolektyvas „Smilga“. Pabaigoje visi atsistoję dainavo
kone antrąjį Lietuvos himną – M. Mikutavičiaus
„Trys milijonai“.
Aivita Gegevičiūtė

Susipažinome su kino režisieriais
Spalio 12 dieną Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje viešėjo režisierius Algimantas
Puipa su savo žmona, taip pat režisiere ir aktore
Janina Lapinskaite. A. Puipa papasakojo, kodėl jis
filmus stato būtent pagal J. Ivanauskaitės romanus.
J. Lapinskaitė pasakojo, koks sunkus aktorių darbas ir kaip jiems tenka dirbti.
Susitikime buvo parodyti meninių filmų
„Miegančių drugelių tvirtovė“ ir „Nuodėmės užkalbėjimas“ fragmentai, taip pat parodyta, kaip
buvo kuriami šie filmai. Dokumentiniuose kadruose užfiksuota ir pati rašytoja Jurga Ivanauskaitė,
jos apsilankymas filmavimo aikštelėje ir komentarai apie filmo kūrimą.
Renginio pabaigoje galėjome patys paklausti režisierius ir pagrindinio vaidmens atlikėjos
mus dominančių klausimų. Renginį baigė studentų
sukurtas smagus filmukas „Pravalas“, kuris sukėlė
daug jaunimo šypsenų, privertė nusišypsoti ir ten
buvusius brandaus amžiaus žmones.
Jūratė Grybaitė

1. Jerry Spinelli „ Žvaigždė“. Ši knyga apie mergaitę Žvaigždę, kitokią negu visi, visur aplink sėjančią gerumą, savaip suvokiančią pasaulį, žmones, gamtą. Į tykią, pilką Mikos vidurinę mokyklą
ji įsiveržia tarytum spalvų ir garsų uraganas.
Mokyklos koridoriai tik ir ūžia: ,,Žvaigždė, žvaigždė”. Viena vienintele šypsena ji pavergia Leo
Berloko širdį. Žaižaruojanti ir gyvybinga, ji pakeri
visą mokyklą. Bet neilgam. Mokinių bendruomenei, įpratusiai vienodai rengtis, vienodai kalbėti,
vienodai mąstyti, ji pernelyg nesuprantama, pernelyg kitokia. Galbūt ji ne viso proto, o gal ateivė
iš kitos planetos?
2. Mark Roberts „Rytojus priklauso man“.
Praėjus vos keturioms valandoms nuo pabėgimo iš
namų, penkiolikmetis Danas įsitikinęs, kad likimas
negalėjo iškrėsti jam žiauresnio pokšto. Jis likęs be
pinigų paplentės degalinėje, jo krepšys, kuriame
buvo viskas, ką tik jis turėjo, pavogtas. Prie jo
prisistato Lukas, apsukruolis aštuoniolikmetis, turintis pinigų, automobilį ir filmavimo kamerą,
kuria ketina filmuoti vaizdų dienoraštį. Dviese jie
leidžiasi į kelionę per Angliją, apsilanko gamtos
mylėtojus piktinančioje lapių medžioklėje, susipažįsta su keliautojais, nuvažiuoja į nelegalią diskoteką. Nuo Dano sėkmė nusigręžia visiškai. Kur
tik jie važiuoja, visur juos lydi paslaptingas mirties
pėdsakas. Ar Danui pavyks išsiaiškinti tiesą apie
Luką, kol dar nevėlu?
3. Heather Henson „Pabėgimas“. „Vienišė Lulu“,
„pamišėlė Lulu“ – tokiais vardais visą gyvenimą
buvo vadinama Lulu Makelan, pagrindinė šios
knygos herojė. Augdama mažame Kentukio miestelyje, Lulu jautėsi taip, tarsi iš šalies žiūrėtų į
viską, kas jame vyksta. Galbūt todėl jos gyvenimas
susideda iš fotografijos kadrų. Dabar, kai mokyklos
baigimas jau čia pat, Lu ir jos draugė Džinė slysta
per gyvenimą tarsi skęsdamos kvaišalų ir alkoholio
liūne. Lu mano, kad ji tiesiog žymi laiką ir laukia,
kol pagaliau prasidės tikrasis gyvenimas. Tačiau
kelyje daug nepažymėtų posūkių. Be išankstinio
įspėjimo Lu pirmą kartą aplanko meilė, o Džinė
pradeda dramatiškai kristi į nežinią.

Parengė Milda Čepaitytė
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Brigita Bučinskaitė

„Rudens mozaika“
Spalio 4 dieną gimnazijoje įvyko literatų būrelio
renginys „Rudens mozaika“. Jame buvo pristatomi
nauji moksleivių leidiniai: naujas „Mokyklos laikraščio“ numeris ir gimnazijos moksleivių kūrybos
almanachas „Baltos pievos“.
Renginį vedė dvi gimnazistės, taip pat
literatų būrelio narės Goda Strautnikaitė ir Julija
Rastauskaitė. Jos vaidino dvi darželinukes, kurios,
atklydusios į gimnaziją, rado pievoje suglamžytą
mokyklos laikraštį ir užėjo išsiaiškinti, ką gi iš
tiesų jos rado... Prisistatė nauja redaktorė Monika
Valuntonytė ir supažindino visus su laikraščio
leidėjais – literatų būrelio nariais, su tais, kurie
labiausiai jai padeda išleisti laikraštį.
2011–2012 mokslo metų gimnazijos mokinių kūrybos almanachą pristatė jo rengėja Gabrielė
Punytė. Jame sudėta 13 literatų būrelio narių
kūryba (Brigitos Bučinskaitės, Ievos Demenytės,
Kotrynos Čerkauskaitės, Jūratės Grybaitės, Dariaus
Indrišionio, Rūtos Kaminskaitės, Gabrielės
Punytės, Ernestos Ranonytės, Julijos Rastauskaitės,
Godos Strautnikaitės, Ernestos Valiūnaitės,
Dovilės Vilkevičiūtės ir Viktoro Zalatoriaus) ir
aštuonių jaunųjų fotografų meninės nuotraukos. Į
renginį atėję literatai skaitė savo kūrybą, išspausdintą knygelėje.

--Artimas kelias atrodo
Toks tolimas žingsniams taviems.
Širdies dūžiai lengvi
Pavirsta į dulkes
Žemės pakrašty.
Gyvenimo scenarijuje
Nupaišyti peizažai pražysta
Akių liūdesy...
Nuskubėjęs laikas pasislepia
Kelio paslapty...
Sunkūs dūžiai širdies –
Ji pavargsta keliauti tolyn.
Pakyla kaip paukštis tavy,
Išskleidęs sparnus aukštyn.
Gyvenimas pavirsta žeme
Saujoj tavoj...

Ieva Demenytė
Pasivaikščiojimas
su tavimi Nemuno pakrante, leidžiantis
rožinei saulei
prilygsta cukrinei vatai, limpančiai tarp pirštų
saldžiai saldžiai, puriai, nekaltai
susilieja horizontas ties mūsų jausmais
angelai atranda namus, sapnai širdis
su tavimi, tavo pirštais tarp pirštų
žingsnis į žingsnį – –
per žarijas, ledą, žemę, betoną
link krašto, kur bokštai auksiniai
kur nieks nepasieks, nesprogdins, nesudegins

Aš laukiu pavasarinių žiedų
spalvingais perlais už lango spindinčių
sodų, laukų, pievų žalių
paukštį tikiuosi išvysti
grįžtantį iš ten, kur jūra žydra, kur smėlis
auksinis
per vandenis, sausumas, kalnus
pro langą į delną, plunksnas sušildysiu
džiaugsmas ir dainos užpildys
laikai nesikeis, paukštis namų nepaliks
nutūps ant suknelės drobinės
užaugsim, pasensim kartu su žiedais
o pavasaris mūsų lauks grįžtant
Nuotr. Aidos Dulkienės
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1 dalis. Ir abiturientai randa laiko

Vaiva Tamulionytė,
4a klasės mokinė

Beatričė Jarašūnaitė,
4a klasės mokinė

Mano didžiausias hobis yra sportas, o tiksliau –
rankinis. Tuo užsiimu jau 10 metų ir man tai vis
dar patinka. Po pamokų nueiti į sporto salę –
didžiausias malonumas. Atrodo, kai mokykla išvargina, sportas turėtų atimti dar daugiau jėgų, tačiau
taip nėra. Po treniruočių dažniausiai grįžtu kaip tik
pailsėjusi (gal ne kiek fiziškai, o dvasiškai) ir pasikrovusi teigiamos energijos.
Dabar jau nebesportuoju taip intensyviai kaip
anksčiau, tačiau, radusi laisvą minutėlę, stengiuosi
apsilankyti sporto salėje. Treniruojuosi pas Dianą
Vanagienę, iš jos išmokau ne tik rankinio subtilybių, tačiau sužinojau ir daug naudingų gyvenimiškų patarimų. Man rankinis yra įdomus ir
patrauklus sportas tuo, kad jis labai universalus: čia
turi ne tik greitai bėgti, stipriai smūgiuoti, būti
taiklus, bet ir spėti priimti teisingus taktinius sprendimus.
Sportas – tai ne tik pagrindinis mano laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir geriausia atgaiva po
mokslų bei darbų. Einant į treniruotes, važinėjant į
varžybas prasiplečia akiratis, susipažįstu su daugybe žmonių ir užmezgu naujas pažintis. Žinoma,
kartais tenka nemažai paplušėti, tačiau prakaitas,
išlietas sporto salėje, visuomet atsiperka – jeigu ne
pergalėmis, tai teigiama energija ir nauja patirtimi.
Mano nuomone, sportas apskritai yra nuostabus
laisvalaikio praleidimo būdas ir nesvarbu, kokį
sportą renkiesi: lengvąją atletiką, krepšinį, plaukimą ar šiaip vakarinį krosą, sportiškas žmogus
man visuomet atrodo žavus!

Fotografija mano gyvenime užima svarbią vietą.
Fotografuodama galiu atsipalaiduoti, atitrūkti nuo
pilkos kasdienybės, pasinerti į kūrybinį procesą ir
pro objektyvą į pasaulį pažvelgti kitaip. Manau,
kad tai lyg savotiškas būdas geriau pažinti aplinką:
gamtą, žmones, taip pat skleisti savo idėjas kitiems.
Apie fotografijos pamokas svajojau, vos tik
atėjau į gimnaziją. Kai teko rinktis meninės raiškos
pamoką, nedvejodama pasirinkau šią sritį pas
mokytoją Aidą Dulkienę. Savo pasirinkimu nė kiek
nenusivyliau. Į trečią klasę atėjau jau turėdama
profesionalų fotoaparatą Nikon D3100. Per fotografijos pamokas gavau teorinių žinių, kurios padėjo kritiškai vertinti nuotraukas, pradėjau atskirti
gerą fotografiją nuo prastesnės, keičiau fotografavimo kryptį iš mėgėjiškos į meninę fotografiją.
Keletą savo nuotraukų panaudojau atvirukų
gamybai, kurių buvo galima įsigyti Petro Vileišio
gimtadieniui skirtame renginyje. Pardaviau visus
savo atvirukus ir taip prisidėjau renkant lėšas dėl
Petro Vileišio paminklo pastatymo Vilniuje. Fotografavau gimnazijos renginius, krepšinio varžybas
„Pieno žvaigždžių“ arenoje. Parodoje „Kalėdų belaukiant” buvo ir mano žiemos serija „Šaltuko raštai I–IV“. Dalyvavau fotografijų parodoje, vykusioje Biržų pilyje. Išpildžiau savo svajonę: stebint didelei salei žiūrovų, pristačiau savo darbus.
Esu tikra, kad ir baigusi gimnaziją domėParengė Ieva Demenytė
siuosi fotografija, tobulėsiu šioje srityje ir darysiu
tai savo malonumui, nes profesinių planų turiu kiek
kitokių.
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7

Šiek tiek atsiminimų
Gimnazijos 90-mečio proga nusprendėme pakalbinti buvusius gimnazijos mokinius. Aš kalbinau
savo močiutę Aliną Kalvėnaitę-Braškienę, kuri
gimnaziją baigė 1961 m.
– Kas tuo metu buvo gimnazijos direktorius? Kokią Jūs, mokiniai, turėjote nuomonę apie jį?
– Mokyklos direktorius buvo Juozas Dulskis.
Mums jis būdavo teisingas, nebausdavo be reikalo.
– Kaip buvo palaikoma drausmė gimnazijoje? Ar
taip nutikdavo, kad už blogą elgesį išmesdavo iš
mokyklos?
– Neatsimenu, kad būtų ką išmetę. Už menką nusižengimą iškart būdavo pranešama tėvams arba
apsvarstoma klasės komjaunimo susirinkime.
– Kaip rengdavosi gimnazistai? Ar būdavo kokios
taisyklės dėl aprangos?
– Būdavo mergaitėms uniformos: rudos suknelės,
juodos prijuostėlės ir baltos apykaklės bei rankogaliai. Berniukams nebūdavo.
– Kaip ir kur praleisdavote pertraukas?
– Vasarą sėdėdavome ant turėklų prie P. Vileišio
paminklo, o žiemą vaikščiodavome po koridorių.
– Kas paliko liūdniausią atsiminimą iš mokyklinių
metų?
– Buvo visai klasei labai liūdnas įvykis, kai iškėlė
lietuvių kalbos mokytoją Budrikienę į Panevėžį.
Mokytoją visi labai mylėjo, dėl to labai liūdėjome.
– Pas kurį mokytoją norėtumėte ateiti ir padėkoti?
– Mielai nueičiau pas mokytoją Budrikienę, mokytoją Vaičekonį ir pas mokytoją Linkevičių.
– O kas buvo jūsų auklėtoja? Pasakykite tris žodžius, kuriais apibūdintumėte ją.
– Mano auklėtoja buvo mokytoja Adelė Pladienė.
Ji buvo jauna, reikli bei griežta.
– Ačiū, kad pasidalinote atsiminimais.
Kalbėjosi Milda Čepaitytė

Trumpai
Geriausia, ką gali duoti mokykla, tai geresnis savo
gebėjimų pažinimas ir motyvacija tęsti mokslus
universitete. Už abu šiuos dalykus esu dėkingas
gimnazijai.
Tomas Taškauskas (baigė gimnaziją 2005 m.)

Dėkinga savo mokyklai
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija buvo tas žingsnis, kurį rinkausi tikslingai ir to siekiau. Mokytis
būtent čia buvo pasirinkimas, kurio niekada
nesigailėsiu. Gimnazijos aplinka, bendruomenė,
mokytojai – visa tai formavo mano kelią į universitetą, į darbo rinką, į gyvenimą ir, be abejo, į
asmenybės vystymąsi. Tik vėliau, tai asmenybei
susiformavus, gali atsisukti atgal ir padėkoti tiems,
kurie prie to prisidėjo. O aš, žvelgdama atgal, pirmiausia būsiu dėkinga savo mokyklai.
Džiaugiuosi tuo, kas mano gyvenime vyksta
šiuo metu. Baigus bakalauro studijas, teko dirbti
universitete, šiuo metu ruošiu magistro baigiamąjį
darbą ir dirbu sėkmingai besivystančioje privačioje
įmonėje. Tikiu, jog esama padėtis yra nulemta ne
tik mano pačios noro ir atkaklumo, bet ir tos
dienos, kai pirmą kartą peržengiau 1-osios gimnazijos klasės slenkstį..
Rasa Tuskėnaitė (baigė gimnaziją 2007 m.)

Linkėjimas – augti
Visada buvau „tiksliukas“, tad žodžiais perduoti
emociją, ką man reiškė gimnazija, sunku. Visgi
ketvirtis manojo gyvenimo. Ir tas ketvirtis, per kurį
privalėjome iš vaikų tapti suaugę. Aš manau, kad
man labai pasisekė, jog turėjau tokius Mokytojus ir
tokius Klasiokus. Kartu su Šeima jie suformavo
esminę žmogaus dalį – vertybes. Paminėtina, kad
dar čia gavau ir puikius žinių pradmenis, kuriais
naudojuosi iki šiol.
Palinkėjimas mano bus labai banalus: neužmiršti, kad Pasvalio dangus beribis. Augti. Iki pat jo.
Gediminas Paškevičius (baigė gimnaziją 2005 m.)
Nuotraukos iš interneto
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Skelbimai
Gimnazijos švarkas

Tualetinis popierius

Nuomoju gimnazijos
švarką pertraukų metu.
Pavargo ranka jį laikyti.

Išnaudojus per
dieną savaitinį
kiekį tualetinio
popieriaus, batams
valyti teks pirkti
Abiturientas nosinaites. Ieškokite nuolaidų!

Ieškome narių!

Nori pramogų? Pavargai nuo visko ir nori
išlieti mintis? Krepšinis ne vienintelis dalykas, kurį gali lankyti! Literatų būrelis
laukia naujų narių.
Ypač laukiame kūrybingų vaikinų! Daugiau informacijos 30
kabinete.

Prašau pagalbos!

Ieškau žmogaus,
kuris sugebėtų paimti klasiokės mobilųjį, jai nepastebėjus. Negaliu susikaupti per pamokas, išgirdęs spragtelėjimą, matau
mobilųjį prieš akis.
Padėkit!
Besikankinantis
gimnazistas

Užuojautos
Mokytojams

Vartotojams

Neateis, nesugrįš,
nepabels į duris –
Atostogų laikas
praėjo,
Kai tyloj jūsų dienos
skendo –
Tik sapne mokiniai
jus lankė...

Mes visi bejėgiai
prieš gimnazijos
taisykles, tačiau
bent šia užuojauta norime palengvinti prarastas
teises į tualetinį
popierių. Dėl
reformos „Trys
Gimnazistai metrai per dieną“
nuoširdžiai užjaučiame vartotojus.

Gimnazistams

Kad ir kaip nenorėtumėte, kontrolinių
bus...

Servetėlių
naudotojai

Pirmadienis
Puslapį rengia Goda Strautnikaitė
Leidžia literatų būrelis.
Redaktorė – Monika Valuntonytė, pavaduotoja –
Gabrielė Punytė. Maketuoja Donatas Vaitkevičius.
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė.
Redakcijos adresas – 30 kabinetas.
Laikraštis leidžiamas gimnazijos lėšomis.

____________________________________________________________________________________

