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Mielieji skaitytojai!
Šis numeris yra paskutinis, kurio redaktorė dar esu
aš. Dvyliktokai jau pavargo ir laikas „išeiti į
poilsį“... Šie metai yra patys sunkiausi, turime
atiduoti visas jėgas mokslui, o mėnesiai bėga taip
sparčiai, tad tuoj sėdėsime ir spręsime egzaminų
užduotis...
Redaktorė buvau dvejus su puse metų ir tuo
labai džiaugiuosi! Leisdama „Mokyklos žinias“
pasisėmiau daug patirties, kuri, manau, gyvenime
labai pravers. Išmokau vadovauti, dirbti ne tik
individualiai, bet ir komandoje. Atsakingumas,
komunikabilumas, darbštumas, drąsumas, noras
siekti kuo daugiau bei nepasiduoti, priimti kritiką,
nebijoti išklausyti bei išsakyti savo nuomonę –
savybės, kurias įgijau šiame darbe. Žinoma,
labiausiai noriu padėkoti savo mokytojai Reginai
Grubinskienei, kuri kantriai su manimi dirbo,
palaikė, padėjo „išlįsti iš kiauto“ ir tapti asmenybe.
Nuoširdžiai ačiū, Mokytoja! Dėkoju ir Jums,
skaitytojai, už tai, kad skaitėte, kritikavote, gyrėte,
palaikėte!
Savo pareigas perleidžiu antrokams (kaip
kažkada man, antrokei, savo pareigas perleido
buvusi redaktorė Monika). Įdomu, kas bus naujoji
redaktorė? O gal redaktorius? Tegul tai būna
intriga! Sužinosite grįžę po Naujųjų metų... Likite
sveiki! ☺
Redaktorė Iveta Janušauskaitė
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Kurkime šventes kartu!

Su krintančiomis ir vėl greitai tirpstančiomis
snaigėmis tegul išnyksta ir visos nuoskaudos bei
blogi praeinančių metų prisiminimai... Tegul
pasimiršta visa, ką pasakėme vienas kitam
negero. Svarbiausia, kad šiuo laukimo laikotarpiu
neužmirštumėme, kaip svarbu atsigręžti į kitą
žmogų, pastebėti smulkmenas, kurios, nors ir esti
labai mažos, gali tapti didžiulės ir svarbios mūsų
gyvenime.
Šypsnys nepažįstamajam, šiltas palinkėjimas, buvimas kartu – tai visa, kas, rodos, be galo
paprasta ir ko taip trūksta šiandieniniame laiko
lėkime. Kurkime gėrį, šilumą aplinkui pastebėdami visus, esančius šalia, ne tik per šventes, bet
ir per visus ateinančius metus!
Redakcijos vardu – Dominyka Vaitekūnaitė

„Eurovizija“ – Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijoje? Taip!
Gimnazijoje karnavalas vyks gruodžio 23
dieną, penktadienį, 14 valandą, kaip visada –
aktų salėje. Kviečiame visus dalyvius ir žiūrovus
į šį jau tradicija tapusį renginį, kad visi linksmai
pradėtume atostogas!
________________________________________________________________________________
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Konferencijai „Gyvybės vertė jaunimo
akimis“ – jau 7 metai!
Gruodžio 8 d. gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi
konferencija „Gyvybės vertė jaunimo akimis“. Ji
organizuojama vykdant Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektą. O
šią konferenciją sėkmingai jau 7 metus organizuoja
mūsų gimnazijos psichologė Jolita Stipinienė.
Kuo ši konferencija yra naudinga ir įdomi?
Konferencijos idėja kilo siekiant organizuoti
renginį, skirtą Pasaulinei gyvybės dienai (ji yra
švenčiama pavasarį, bet konferencija vyksta
žiemą). Šis projektas skirtas visiems paaugliams,
kuriems kyla sunkumų ieškant gyvenimo prasmės.
Norima skatinti paauglius mąstyti sąmoningai,
suvokti, kada jie jau patys yra atsakingi už savo
veiksmus. Konferencijoje, naudojantis įvairiomis
informacijos perteikimo priemonėmis, taip pat
mokiniams atliekant praktines, kūrybines užduotis,
suteikiama gilesnė informacija apie psichologines
problemas, jų sprendimo būdus.
Neatskiriama šios programos dalis – paskaitos ir tėvams, mokytojams, bendruomenei. Juk ne
tik paaugliams, bet ir tėvams gali kilti klausimų.
Psichologė J. Stipinienė sakė, kad šiuo darbu nori,
jog paaugliai kuo daugiau patirtų gražių jausmų,
akimirkų. Kad gimnazistai iš konferencijos išsineštų kuo daugiau gerų emocijų, jie gali rinktis iš kelių
sekcijų, suskirstytų pagal temas. Įdomu tai, jog
sekcija „Svarbiausia priežastis kurti gyvybę –
meilė“ bėgant metams išlieka pati mėgstamiausia.
Joje kalbama apie lytiškumą, gyvybės užsimezgimą, žmogaus brandą, sąmoningą būsimą tėvystę.
Kiekvienais metais ši sekcija surenka daugiausiai
mokinių. Galbūt tai parodo, kad apie šiuos dalykus
yra per mažai kalbama?
Kiekvienais metais ieškoma naujų temų,
žmonių, kurie galėtų padėti paaugliams ir įkvėpti
juos. Šiemet gimnazistus labai sužavėjo Pasvalio
rajono laikraščio „Darbas“ redaktorius Viktoras
Stanislovaitis, kuris kalbėjo „paauglių kalba“ ir
sukėlė audringas emocijas, „užkabino“ mokinius. 5
metus iš eilės buvo rengiamos rajoninės konferencijos. Utenos gimnazijos mokiniai – svečiai,
kurie į konferenciją buvo atvykę iš toliausiai.
Visada vykdavo esė ir fotografijos konkursas,
tačiau šiemet vangiai sulaukta dalyvių... Ar taip
sutingome?
Norint surengti šią konferenciją reikia įdėti
daug darbo, pastangų, vienam viską padaryti yra
labai sunku. Gimnazijos psichologė džiaugiasi, kad
mielai prisideda ir pagelbėti sutinka ne tik

administracija, bet labiausiai – patys gimnazistai.
Konferencijos organizavimą galimą pasirinkti ir
kaip projektinį darbą. Be gimnazistų būtų labai
sunku...
Tačiau būtų dar sunkiau be tokios nuostabios
ir savo darbą mylinčios psichologės, kuri rūpinasi
mūsų, jaunimo, problemomis ir atiduoda visas savo
jėgas dėl kitų laimės.
Iveta Janušauskaitė

Konkursas Ukmergėje
Nebe pirmi metai Ukmergės Antano Smetonos
gimnazija rengia Aukštaitijos regiono jaunųjų kūrėjų konkursą „Vlado Šlaito skaitymai“. Išeivijos
poetas Vladas Šlaitas (1920–1995) yra baigęs šią
gimnaziją. Rugsėjo 30 d. vyko baigiamasis konkurso renginys. Į jį mūsų literatai nenuvyko, nors konkurse dalyvavo 3 mūsų gimnazistės.
Šiam konkursui reikia pateikti 5 originalius
kūrinius – eilėraščius ar noveles, miniatiūras. Vienas kūrinys turi būti skirtas gimtajam miestui, kaimui. Šiemet į konkursą įsijungė Ignalinos, Panevėžio, Ukmergės bei Pasvalio moksleiviai.
Spaudoje radome džiugią žinią, kad konkurso
laureate tapo mūsų poetė Kotryna Kraptavičiūtė
(4b). Specialiu prizu už eilėraščius apdovanota ir
Reda Grigaitė (3a). Deja, mūsų nepasiekė nei ši
žinia, nei prizai... Patys kalti, kad dėl tam tikrų
priežasčių nenuvažiavome. Renginys buvęs įspūdingas: apie V. Šlaito kūrybą kalbėjo poetas Vainius Bakas, buvo parodyta poetinė kompozicija,
mokiniai ne tik skaitė savo kūrybą, bet ir dalyvavo
kūrybinėse dirbtuvėse, mokytojai klausėsi VDU
dėstytojos I. Žakevičienės paskaitos apie eilėraščio
interpretavimą, buvo surengta ekskursija į Žemaitkiemį – Vlado Šlaito muziejų.

Prisistatė jaunieji gimnazijos filologai

Gruodžio 21 dieną vyko Jaunųjų filologų konkurso
gimnazijos turas. Net 9 gimnazistės pristatė savo
darbus: parengti 3 eilėraščių, 2 novelių, 2 esė rinkiniai, 1 literatūros kritikos darbas, 1 apsakymo
vertimas iš rusų kalbos. Tarp konkurso dalyvių 4
ketvirtokės, 4 trečiokės, 1 antrokė. Jos paskaitė savo kūrinių arba paaiškino darbo turinį, išgirdo vertintojų – mokytojų V. Indrišionienės ir R. Grubinskienės – nuomonę.
Visi 9 darbai bus pateikti konkurso rajono
turui. Kaip ten seksis mūsų merginoms, parašysime
kitame numeryje.
Literatų būrelio vadovė
________________________________________________________________________________
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C песней – по жизни!

Žiūrovų atsiliepimai

Gruodžio 2 d. į aktų salę rinkosi rusų kalbos mėgėjai. Ką jie ten galėjo pamatyti? Ogi rusiškos dainos
konkurso „Золотой Грамофон“ dalyvių pasirodymus, kurių šiemet, net keista, buvo labai daug.
Renginiui neužteko vienos pamokos, jis tęsėsi per
5–6 pamokas. Konkurse matėme net 12 pasirodymų! Juos vertino komisija, kurią sudarė muzikos
mokytoja Dalia Baniulienė, Suaugusiųjų mokymo
skyriaus vedėja Vitalija Kanišauskaitė ir Pagalbos
skyriaus vedėja Jurgita Valuntonienė. O šios šventės organizatoriai, renginio vedėjai, projektinio darbo autoriai buvo trečiokai Martynas Pleiris (3b) ir
Greta Morkūnaitė (3c). Jiems vadovavo rusų kalbos mokytoja Jūratė Rimšienė.
Rusiškos dainos konkurse pasirodė ir solistai,
ir duetai, ir ansamblis. Kaip ir visada, pagrindinį
prizą – auksinį gramofoną – nugalėtojams įteikė
komisija. Dar vienas tradicinis prizas – žiūrovų
simpatija. Renginyje netrūko nei liūdnų, nei linksmų, nei įdomesnių, nei visiems gerai žinomų dainų.
Šių metų auksinio gramofono laimėtojai –
duetas Gajus Garalevičius (2c) ir Monika Milčiūtė (4b), kurie atliko jautrią dainą „Mама“. Kaip
sakė vedėja J. Valuntonienė, komisijos nares
mamas papirko ši graži daina, todėl jos negalėjo už
ją nebalsuoti. Bene daugiausiai ovacijų susilaukė ir
gerų emocijų sukėlė trečiokas Domantas Jakubauskas (3b), kuris ir laimėjo žiūrovų simpatijos
prizą. Vaikinas, iš pradžių nedrąsiai užlipęs į sceną,
greitai visus išjudino ir privertė jam ploti vos ne
atsistojus! Domantas atliko gerai žinomą Айдамир
Мугу dainą „Чёрные глаза“. O vėliau prie jo prisijungė vedėjai bei dar dvi draugės Vilda ir Raminta. Grupelė mums padovanojo Верка Сердючка
dainą „Dolce & Gabbana“.
Kol komisija svarstė, kam įteikti pagrindinį
prizą, žiūrovams savo dainas dovanojo Kiemėnų
kaimo vokalinis moterų ansamblis.
Šių metų konkursas buvo kitoks ne tik tuo,
kad pasirodė labai daug dalyvių, žiūrovų susirinko
pilnutėlė salė, bet ir renginio atmosfera buvo visai
kitokia. Martynas ir Greta renginį vedė labai įdomiai, prikaustė visų dėmesį, o šiek tiek juokelių
jiems bendraujant tik pagerino salėje esantiems
žmonėms nuotaiką ir suteikė jaukumo. Beje, vedėjai ir patys nepabijojo sudainuoti, užlipti ant
scenos ir kartu su draugais linksmintis.
Gera, kai gimnazijoje vyksta tokie šilti ir
geras emocijas spinduliuojantys renginiai!

„Renginys labai patiko, visi pasirodymai buvo įdomūs ir savotiškai geri. Visiškai sutikau su
komisijos nuomone, jog geriausi šiais metais buvo
Monika ir Gajus. Džiugu, kad mūsų mokykloje
vyksta toks renginys!“ Aušrinė Oniūnaitė
„Konkursas buvo labai įdomus, smagu pamatyti, pasiklausyti, kaip dainuoja pažįstami žmonės.
Nugalėtojai tikrai buvo verti pirmos vietos, labai
gražiai atliko kūrinį.“ Tomas Diliūnas
„Man patiko, visi renginiai mokykloje patinka, tik gaila, kad 12 klasėje sunku į juos nueiti.
Gimnazijoje daug talentingų, save bandančių atrasti žmonių. Na, pavyzdžiui, pamačiau dainuojančius
tuos, apie kuriuos gal niekada nebūčiau pagalvojus,
kad jie tai sugeba. Buvo ir labai linksmų pasirodymų, ir rimtų, ir juokingų, ir tokių, kurie priverčia
susimąstyti. Smagu, kad vedėjai žino, ką daro, ir
moka kalbėti rusiškai, pasirenka tinkamą dalyką.
Labai norėjau išgirsti Moniką ir Gajų, bet teko eiti į
biologiją...“ Enrika Lipinskaitė
„Konkursas patiko. Nuostabios dainos, nuostabūs atlikėjai! Dainos buvo gražios, kai kurios
labai liūdnos. Dalyviai galėjo rinktis linksmesnes
dainas, būtų dar labiau praskaidrinę žiūrovų nuotaiką. Linkmiausia daina buvo Domanto, kuris dainavo „Чёрные глаза“. Labai patiko ir gimnazijos ansamblis, labai gražiai padainavo, buvo nerealus
pasirodymas! Tikėjausi, kad jis laimės 1-ąją vietą.
Nors ir nieko nesupratau, ką kalbėjo vedėjai, nes
mokausi prancūzų kalbą, – man labai patiko! ☺“
Aistė Tuomaitė

Iveta Janušauskaitė

Domantas Jakubauskas, laimėjęs žiūrovų simpatijos prizą
(Donato Bajariūno nuotrauka)
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Literatūrinės žiemos snaigės...

Įdomus poezijos pasaulis

Gruodžio 2–3 d. Panevėžyje 13-ą kartą praūžė
vienas didžiausių literatūros festivalių, vykstančių
Lietuvoje – „Panevėžio literatūrinė žiema“. Dvi
dienas Panevėžio Gabrielės Petkevičiatės-Bitės
viešojoje bibliotekoje vyko poezijos, esė, tarmiški
skaitymai, naujausių knygų pristatymai, diskusijos,
parodų atidarymai, knygų mugė. Šis festivalis –
tarptautinis, skaitė ne tik mūsų poetai, eseistai, bet
ir svečiai iš užsienio (Lenkijos, Italijos/Ispanijos,
Rusijos, Ukrainos). Dviese iš gimnazijos (be
manęs, ir Inesa Židonytė) buvom pakviestos į
antrąjį festivalio rytą vykusius Aukštaitijos regiono
moksleivių skaitymus.
Baigiamajame vakare tradiciškai teikiamos
premijos, prizai, apdovanojimai, kurių „Panevėžio
literatūrinė žiema“ – gausi. Poetą, gavusį bene
svarbiausią Julijono Lindės-Dobilo premiją, jam
laudaciją skaitęs poetas Benediktas Januševičius,
ironizavęs literatūrines premijas, apibūdino kaip
vieną iš 10% prasprūdusių gerų poetų. Tai – Dainius Gintalas (už poezijos karštį eilėraščių rinkinyje „Adatos“). Elenos Mezginaitės premija šiemet – Erikai Drungytei, Panevėžio miesto savivaldybės mero premija – Giedrei Kazlauskaitei, „Filosofiškai literatūrinio šalio“ prizininkas – Aivaras
Veiknys, „Literatūrinė lapė“ – Daivai MolyteiLukauskienei ir dar daug kitų... Be visų šių prizų,
„Literatūrinės žiemos angelu“ apdovanoti trys jaunieji literatai, trys moksleivės, tarp kurių ir aš patekau...
Puiku porą dienų „pavirti“ literatūros sriuboje, o praleidusiems – renginių įrašų galima pasižiūrėti festivalio svetainėje plz.lt.

Gruodžio 9-ą geltonasis autobusiukas pasuko link
Vaškų – būrys gimnazistų vyko į kūrybinės raiškos
konkursą „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“,
skirtą čia gimusiai profesorei Vandai Zaborskaitei
atminti. Konkursui pateikiamos įvairiais būdais
atliktos eilėraščių interpretacijos – piešiniai, meninės fotografijos, filmai, rašiniai, savos kūrybos
novelės, eilėraščiai, dainos, šokiai, šiemet išvydome net šešėlių teatro spektaklį. Tai unikalus konkursas, vykstantis jau antrus metus. Moksleiviai,
laimėję 1–3 vietas, gauna pinigines premijas bei
dovanas, suvenyrais apdovanojami visi dalyviai.
Praėjusiame numeryje, pristatydami vieną
gimnazistės darbą (Aušrinės Jackevičiūtės piešinį)
neklydome, linkėdami, kad tarp mūsiškių būtų ir I
vietos premijos laureatas: jais tapo net dvi mūsų
moksleivės! Tai Giedrė Rapševičiūtė, atlikusi šokį
(vadovė R. Ebienė), ir Ugnė Juozapavičiūtė (mokyt. V. Indrišionienė), konkursui pateikusi piešinį
ir rašinį. Pasisekė ir Aušrinei Jackevičiūtei – jinai,
taip pat ir Justė Kačerauskaitė, novelės autorė,
įvertintos 2-osiomis vietomis ir piniginėmis
premijomis (jų vadovė mokytoja R. Grubinskienė).
Dar 5 mūsiškių darbai pažymėti specialiais prizais.
Iš viso šiame konkurse dalyvavo 19 mūsų
gimnazistų. Jie varžėsi su Vaškų, Panevėžio 5osios ir Velžio gimnazijų poezijos interpretuotojais. Konkursui buvo pateikti net 49 kūrybiniai
darbai. „Poezija – tai dar vienas pasaulis, kuriame
įdomu gyventi“, – teigia vertinimo komisijos narys,
literatūrologas Virginijus Gasiliūnas (jo bei kitos
vertintojos, visuomenininkės Angonitos Rupšytės
žodžius, skirtus konkurso dalyviams, renginio pradžioje perskaitė taip pat vertintoja, profesorės V.
Zaborskaitės dukra Virgilija Stonytė). Kurti įvairius darbus pagal poeziją irgi labai įdomus procesas – tai parodė puikus renginys Vaškų kultūros
centre.

Kotryna Kraptavičiūtė

Redakcijos prierašas: Kotryna nerašo, kad ji
festivalyje skaitė savo eilėraščių – Moksleivių skaitymų renginyje ir baigiamajame vakare. Susipažino
ir bendravo su buvusiu gimnazistu poetu Tomu
Taškausku. Festivalio organizatorė – taip pat pasvalietė, mūsų mokyklą baigusi poetė Elvyra Pažemeckaitė. Sveikiname Kotryną Kraptavičiūtę, už
netikėtą brandą poezijoje apdovanotą specialiu
festivalio „Literatūrinė Panevėžio žiema“ prizu –
Angelo skulptūrėle!

Kamilė Kondratavičiūtė ir Agnė Griniūtė pagal K. Binkio
eilėraštį sukūrė dainą
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Gimnazistų darbai (eilėraščių interpretacijos savais kūriniais), pateikti kūrybinės raiškos konkursui Vaškuose.

II vietą pelnęs kūrybinis darbas
Janina Degutytė
Kuosa
– Kuosa, kuosele,
juoda didžgalvėle,
kur tu miegojai?
Ar minkšti patalėliai?
– Supau sapnelį
aukštoj varpinėlėj, –
po varpu skardžiuoju
pūkų patalėliai.
– Kuosa, kuosele,
o kur pusryčiausi?
– Iš tavo delnelio
duonutė gardžiausia.

sielos, kurių nepriėmė nei į dangų, nei į pragarą,
bet paleido atgal į žemę kentėti bjaurių paukščių
pavidaluose. Tarsi žemė būtų jų skaistykla...
Kunigas draudė tokias kalbas, sakydamas,
jog jos prieštarauja tikėjimo tiesoms. Juk po mirties
žmonių sielos patenka į dangų, skaistyklą arba
pragarą, o į žemę negrįžta. Grįžimas į žemę – reinkarnacija, o to nėra ir negali būti.
Tą vėlų žiemos vakarą varnos pratisai krankė
taip, kad miestelėnai negalėjo užmigti. Apie dvyliktą nakties staiga pradėjo griaudėti varpas.
Žmonės kėlėsi ir bėgo link bažnyčios: kas
nutiko, kad varpais skambina vidury nakties?
Neilgai trukus, visi išvydo didžiulę liepsną
miestelio centre, visai netoli bažnyčios. Sujudę
žmonės nešė kibirais vandenį iš upės, šulinių, kasė
smėlį ant liepsnų – gaisras buvo veikiai užgesintas.
O juk galėjo sudegti viskas: nuo menkiausios
miestelio trobos iki gražiosios bažnyčios...
Rytą kunigas susimąstęs žingsniavo iš bažnyčios link varpinės. Vyras visada vakare užrakindavo duris į varpinės pastatą, niekas į jį daugiau
įeiti negalėjo, o jis pats miegojo. Bet... kas tada
privertė varpą šitaip gausti?
Dvasininkas neskubriai atrakino medines duris, atvėrė jas.
Įėjęs į varpinę, nustėro ir atsiklaupė ant kelių... Sienos ir varpas buvo nudažyti krauju, o ant
grindų po varpu gulėjo krūvos negyvų varnų.

Justė Kačerauskaitė
Varpinė
Varnos jau neatmenamų laikų suko lizdus senuose
aukštuose medžiuose, kurie augo aplink bažnyčią.
Matyt, jau nuo tada, kai nedidelė, balta šventykla
buvo pastatyta ant upės kranto, gražiausioje
vietovėje maždaug trisdešimties kilometrų spinduliu aplinkui. Bažnyčia buvo visai paprasta –
neturėjo nei bokštų, nei įspūdingų vitražinių langų,
bet buvo mylima ir prižiūrima. Visai netoli jos
stovėjo varpinės bokštelis – taip pat nedidelis,
baltas ir gražiai prižiūrėtas. Kiekvieną rytą aštuntą
valandą didysis varpas šaukdavo žmones į šventas
mišias ir žadindavo varnas.
Dienomis varnos lyg tamsūs šešėliai, lyg
grėsmingos, bet baikščios ir triukšmingos dvasios
sklandydavo virš bažnyčios, virš miestelio. Iš medžių akylai stebėdavo į šventyklą einančius žmones, o karštomis dienomis ištisai kranksėdavo, paKamilės Šivickaitės piešinys pagal V. Mačernio „Vizijų“
kaitomis skrisdavo prie upės atsigerti.
įžangą
Žmones jos gąsdino. Sklido kalbos, jog, esą,
(Apdovanotas
specialiu prizu)
prie bažnyčios gyvenančios varnos – nusidėjėlių
________________________________________________________________________________
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Valdemaras Kukulas
***
Tik per laidotuves sužinai
Profesiją, pavardę, mokslinį laipsnį,
O gyventa tiek metų greta, skolintasi
Druskos ir duonos, bet nežinota,
Kas gremžia jo šerdį, kodėl kasdien
Šviesėja veidas ir žyla plaukai.
Pabraukymai knygoj: mylėti taip,
Lyg rytoj turėtum nekęsti. Nekęsti
Taip, kad, meilei ištikus, mokėtum
Mylėti. Bet vien tik per laidotuves
Pirmąkart sutinki jo pažįstamus
Ir draugus. Visi abejingi, mandagūs.
Skolingų jam buvo daug. Vieni
Galvoja, kam atiduoti tą skolą –
Vargstantiems ar ligotiems.
Kiti repetuoja, ką pasakyt artimiesiems,
Kad skolą jie perskolintų darkart.
Juk mirtis visada skolinga gyvenimui.

Kotryna Kraptavičiūtė
(Eilėraštis pelnęs specialų prizą)
*
jei mirtų draugas
ar derėtų
verkti garsiau
už jo motiną
valdyti klyksmą
kai užmeta
pirmas saujas
kas meta pirmą saują?
Ir tada jau kastuvais
duobkasiams užmokėjo
jo motina jiems
sumokėjo, kad jį užkastų
ir tada jau kastuvais
kuo greičiau atlikti darbą
pareiti pas žmoną
bus išvirusi barščių
ir tada jau kastuvais
o ką duobkasiai galvoja
eidami namo
ar jie nebemato mirties

ir tada jau kastuvais
pasilikit pietų, mielieji
pasėdėsim nejaukiai
juk jis būtų norėjęs
ir tada jau kastuvais
ar dera numirti
per draugo laidotuves
nes ką daugiau bedaryti
ir tada jau kastuvais
mielas miręs drauge
ar nori, kad numirčiau dabar
kai tarp mūsų tik mirtis, žemių sauja
------------------------------------------------Liūnė Sutema
*
Medaus nebus –
vis tyliau ir lėčiau dūzgia bitės –
kada jos nustos?
kada paskutinis dūzgėjimas
atklys pas mane?
Jaučiu, tai bus naktį,
kai aštri delčia
šienaus gėlėtas pievas –
tada galėsiu tau parašyti:
medaus nebebus,
bičių nebėra.

Inesa Židonytė
Gyvenimo haiku
*
Šiaurinis vėjas
Šienaus gėlėtas pievas.
Nebeliks žiedų.
*
Medaus nebus, jau
Medžių lapai nukrito,
Pavargo bitės.
*
Šerkšnas ant lango.
Dūzgia dar bičių spiečiai.
Kada jos nustos?
*
Pūga ims siausti.
Tada galėsiu rašyti:
Bičių nebėra.
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Smalsi, lanksti, energinga,
nepriklausoma...
Gimnazijoje yra įvairių mokinių: ir aktyvių, ir tingesnių, ir slapukų... Tačiau yra ir tokių, kuriuos
visi žino ir visada atkreipia dėmesį. Viena iš jų –
aktyviai dalyvaujanti ne tik mokyklos renginiuose,
bet ir už jos ribų, visur ir visada pastebima, kūrybinga asmenybė – Rūta Staškevičiūtė. Ji visuomet
pilna idėjų, minčių. Ji pasitikinti savimi. Jos
išvaizda parodo savitą laisvumą, o sugebėjimas
bendrauti su žmonėmis – komunikabilumą. Tad
susipažinkime su šios kūrybingos sielos žmogumi!

– Kokiomis veiklomis užsiimi šiuo metu?
– Daugiausiai laiko atitenka mokslams ir
įvairiems renginiams, projektams. Dažnai dėl
įvairių užsiėmimų tenka paaukoti ir pamokas, o
galiausiai laisvas laikas po pamokų lieka prisivyti
klasės draugams. Dažniausiai laisvo laiko randu
savaitgaliais, atostogų metu. Mėgstu jį skirti
kelionėms, kūrybai ir savanorystei. Visada stengiuosi derinti užsiėmimus, mokslus ir poilsį –
žinau, ką reiškia persitempti. Persitempus visiškai
sumažėja produktyvumas, tad visada palieku laiko
ir sau.
– Kaip sugebi visur suspėti?
– Kartais juokauju: jeigu ne mano dienotvarkė,
tikrai nespėčiau. Kas man yra svarbiausia – prisiminti, ką turiu padaryti ir iki kada, o tada – sukuosi, kaip išmanau. Stengiuosi išnaudoti laisvas
pamokas, o namie – rasti laiko ir poilsiui, ramiai
vakarienei.
– Koks yra didžiausias Tavo pasiekimas?
– Negalėčiau išskirti vieno dalyko. Didžiausias
pasiekimas – tai buvimas ten, kur esu dabar. Labai
daug paaugau kaip asmenybė, vis dar augu, daugiau keliauju, mokausi naujų dalykų, veikiu ir
visuomeniniame gyvenime.
– Kokie Tavo ateities tikslai?

– Planuoju toliau savanoriauti, kas jau tapo
mano gyvenimo dalimi, be abejo, kurti, keliauti ir
svajoti. Turiu kelias idėjas, susijusias su kelionėmis
ir kūryba, bet kol kas – jas pasilieku sau. Tikėkimės, kad tos svajonės greitu metu išsipildys.
– Kas Tave motyvuoja gyvenime, kas skatina
visuomet eiti pirmyn?
– Rezultatas. Dažniausiai jis neapčiuopiamas,
tai – žmonių šypsenos, žodis „Ačiū“, darbų pastebėjimas. Gražios nuotraukos, išterliotas lapas su
eilėraščiais ar esė, akvarelinis piešinys, filmukas,
renginys...
– Kokios yra Tavo stipriosios ir silpnosios
pusės?
– Stiprioji – mėgstu inovacijas, greitai susidraugauju su naujais žmonėmis, esu lanksti asmenybė, labai smalsi, energinga. Silpnybės – pakankamai emocionali, sunkiai susitelkiu ties vienu
dalyku, esu labai nepriklausoma.
– Ar norėtum būti garsi? Jei taip, kokiu būdu?
– Net nežinau. Populiarumas turi savų pliusų ir
savų minusų. Pliusas – turi daugiau kontaktų, lengviau įgyvendinti idėjas, plėtoti verslą (ypač jeigu
esi kūrėjas). Minusai – sunkiau atsirinkti draugus.
– Apibūdink savo gyvenimo stilių.
– Gyvenu taip, kaip išeina. Per daug nesismulkinu dėl niekniekių, dažniausiai gyvenu savo
sielos ritmu – kai kažko labai užsinoriu (piešti, fotografuoti, keliauti), truputį pasiplanuoju ir pirmyn.
– Ar yra žmogus, kurį laikai savo autoritetu?
Jei ne paslaptis, kas ji(s)?
– Autoritetai man yra skirtingi žmonės skirtingose srityse. Seku daug žmonių ir iš visų pasiimu, tai, kas man labiausiai patinka. Iš vienų mokausi piešti, iš kitų – rašyti ir panašiai.
Interviu rengė Patricija Mažeikaitė
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Jie išvyko mokytis kitur... Kaip jiems
sekasi?
Nesidžiaugiame, kad mūsų gimnaziją moksleiviai
iškeičia į kitas mokyklas. Tačiau kasmet su vienu
kitu gimnazistu tenka atsisveikinti. Žuvis ieško, kur
giliau, žmogus – kur geriau? Ar tikrai kitur geriau? Galbūt nesame tobuliausia, idealiausia gimnazija Lietuvoje, bet juk savas kraštas, sava
mokykla kiekvienam turėtų būti mieliausia. Kas
paskatina išvykti? Kaip pavyksta įsitvirtinti buvusiems mūsų bendramoksliams naujoje vietoje?
Praėjusiame numeryje kalbinome į Kauną išvykusią Ievą Grigalionytę, o šiame – jos buvusį bendraklasį Simoną Petkevičių, kuris dabar mokosi
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje.

Kodėl palikai Petro Vileišio gimnaziją ir pasirinkai
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją?
•Jau seniai norėjau paįvairinti savo gyvenimą. O ,,Balčikonis“ buvo optimaliausias variantas išeiti iš komforto zonos. Manau, kad tik išėję iš
komforto zonos patobulėsime tokiais aspektais,
kokiais nebūtume patobulėję sėdėdami patogiai ant
tos pačios komfortabilios „sofkutės“.
Tai kodėl pasirinkai būtent Juozo Balčikonio gimnaziją, o ne kokią kitą mokyklą?
•Tai buvo vienintelis variantas, kurį leido
rinktis tėvai. Jeigu nebūtų sulaikę tėvai, tai būčiau
„išskridęs“ dar toliau.
Kas gi Juozo Balčikonio gimnazijoje kitaip?
•Juozo Balčikonio gimnazija turi labai gerą
dalyką – tai vidinius egzaminus 9-okams ir 11okams. Kiekvienas mokinys metų gale privalo
išlaikyti privalomą matematikos egzaminą, o antrą
egzaminą gali rinktis iš kurio nors mokomojo dalyko arba parengti projektinį darbą, panašiai kaip
daroma ir Pasvalyje.

Gal jau norėtum grįžti į Pasvalį, į buvusią savo
mokyklą?
•Pasvalyje gyvenu, tiksliau Ustukiuose, tai
nėra kur ir ,,grįžti“. O apie mokyklą – tai yra mokytojų, kurių pasiilgstu, ypač istorijos mokytojo S.
Skardžiaus, auklėtojos S. Ranonienės, lietuvių kalbos mokytojos R. Grubinskienės ir anglų kalbos
mokytojos S. Bilobrovko.
Kaip sutari su naujais draugais, klasiokais? Ar panevėžiečiai draugiški žmonės?
•Sutariu puikiai. Važiavau ten jau turėdamas
draugų, tai problemų dėl to neturėjau. O panevėžiečiai – kaip visi lietuviai, sunku įžvelgti skirtumų. Juk Lietuva nedidelė šalis, visi giminės ir
artimieji.
Vis dėlto kaip sekėsi priprasti prie naujos aplinkos? Su kokiais iššūkiais pirmiausiai susidūrei atvykęs į Panevėžį?
•Manau, puikiai. Kadangi esu ekstravertas,
tai neturėjau jokių integracinių problemų. Didžiausias iššūkis turbūt buvo priprasti prie naujų mokytojų ir jų vertinimo sistemų, bet ir tai nebuvo sunku.
Parengė Patricija Mažeikaitė
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