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„Apynėlis“ – geriausias ne tik Lietuvoje!

Antistresinė savaitė

Lapkričio 12 dieną mūsų gimnazijos tautinių šokių
kolektyvas „Apynėlis“ išvyko pas kaimynus lenkus
į netoli Lietuvos-Lenkijos pasienio esantį miestą –
Suvalkus. Ten dalyvavome tarptautiniame šokių
festivalyje-konkurse „Baltic Amber Suwalki
2016“.
Nors kelionė prasidėjo ankstų šeštadienio
rytą, žvalūs ir energingi sugebėjome susitelkti bei
parodyti, ką galime geriausiai. Tokioje didžiulėje
scenoje kaip Suvalkų kultūros centro mums dar nebuvo tekę koncertuoti, tačiau tai mūsų neišgąsdino
ir ten sušokę „Ąžuolyno polką“ sulaukėme rezultatų. Daugiau nei tūkstantis dalyvių iš įvairių kolektyvų atvyko į šį festivalį-konkursą, todėl sužinoję,
jog laimėjome pirmąją vietą, buvome maloniai nustebinti.
Net jei ir jautėme menką nuovargį, kitą dieną
grįžome labai laimingi, prieš išvažiavimą dar spėję
pasigrožėti žiemišku ir jaukiu Suvalkų miestu. Taip
pat likome sužavėti lenkų svetingumu ir viso
renginio organizuotumu. Labiausiai dėkojame mūsų vadovei Nidai Sakalauskienei, kuri viso pasiruošimo konkursui metu nenuleido rankų, palaikė mus
ir tikėjo mūsų jėgomis!
Dominyka Vaitekūnaitė

Kiekvienais metais gimnazijoje antistresinės savaitės organizavimas pasirenkamas kaip projektinis
darbas, kurio metu išbandomi būdai, kaip būtų
galima sumažinti stresą esant mokykloje. Šiais
metais šį projektinį darbą atliko trečiokės Rita
Švalbonaitė ir Ilma Dargytė.
Visą savaitę vyko įvairūs užsiėmimai, tokie
kaip streso nustatymo testai, arbatos dalinimas,
skaidrių apie spalvas ir stresą demonstravimas.
Taip pat buvo dalijamos popierinės spalvotos
šypsenėlės pagal tos dienos spalvos kodą bei ilgųjų
pertraukų metu leidžiama muzika. Kaip šiemet
sekėsi įgyvendinti šį projektinį darbą?
Rita sakė, kad su drauge labai stengėsi
išdalinti kuo daugiau šypsenėlių. Buvo mokinių,
kurie skundėsi jų negavę, o kai kurie norėdavo tuoj
pat jas atiduoti kitiems... Atsirado ir tokių, kurie
patys ieškojo merginų, dalijančių šypsenėles, kad
surinktų jas visų spalvų.
Dauguma stebėjosi, kodėl penktadienį ilgosios pertraukos metu dainos buvo leidžiamus du
kartus iš eilės. Pasirodo, tai buvo techniniai
gedimai, dėl kurių jos susidubliavo. Kadangi
paprašytos klasės apklausoje nepateikė pakankamai
norimų dainų, merginoms teko pačioms sukti
galvas, kokias leisti. (Beje, mokytojų nuomone,
labai garsi muzika kaip tik kėlė stresą, neleido
ramiai pailsėti per ilgąją pertrauką...)
Antistresinės savaitės naujiena buvo mandalų
spalvinimas skaitykloje. Per visas pertraukas ir
laisvas pamokas gimnazistai turėjo progą išsirinkti
ir spalvinti mandalas. Dauguma mokinių mielai tuo
užsiėmė, ir Rita džiaugėsi, jog atėjusi į skaityklą
matydavo spalvinančius gimnazistus.
Nors ir su nesklandumais, ši savaitė gimnazistams paliko ir nemažai teigiamų įspūdžių. Ypač
patiko tai, jog penktadienį buvo galimybė eiti į
mokyklą be uniformų.
Inesa Židonytė

„Baltic Amber Suwalki 2016“
(Nuotrauka iš asmeninio archyvo)
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Prie Mokinių atstovybės vairo –
nauja vadovė!
̶
̶

̶

Šiemet naująja Mokinių atstovybės pirmininke
tapo 3c klasės mokinė Evelina Sakalauskaitė.
Susipažinkime su ja!

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Kaip sekasi naujose pareigose?
Nors šiose pareigose esu tik kiek daugiau
nei mėnesį, bet galiu sakyti, jog sekasi
tikrai gerai! Nors nuolat kyla įvairūs klausimai, tačiau šalia visada yra žmonės, padedantys bet kokioje situacijoje ir įkvepiantys
darbui.
Ar norėjai tapti Mokinių atstovybės pirmininke? Kodėl?
Iš tiesų, prie Mokinių atstovybės prisijungiau tik prasidėjus šiems mokslo metams.
Vos atėjusi neturėjau net menkiausios minties, kad galėčiau tapti pirmininke. Bet sužinojus, kad šiemet laukia pirmininko rinkimai, nedrąsiai pagalvojau: o jeigu aš? Ši
maža mintis netrukus tapo tikslu – nuoširdūs draugų, atstovybės narių ir buvusios
pirmininkės Simonos paskatinimai neleido
abejoti ir galų gale į rinkimus atėjau kupina
didelio noro užimti šias pareigas tam, kad
galėčiau atstovauti mūsų gimnazijos mokiniams ir tobulėti.
Kokių savybių reikia, kad galėtum vadovauti Mokinių atstovybei? Gal jau teko susidurti su kokiais nors iššūkiais?
Mano nuomone, šioms pareigoms svarbiausia yra stiprus pasitikėjimas savimi ir drąsa.
Be to, reikalingas noras nuolat mokytis,
bendrauti ir nebijoti klysti. Pirmininko
̶

̶

̶

pareigos – tai ne tik vadovavimas, tai ir
komandos būrimas. Nuolatiniai iššūkiai yra
neatsiejami nuo šių pareigų, bet jie skatina
stengtis, taip įgyjama patirties.
Papasakok mums apie save: kuo užsiimi
laisvalaikiu, kokie Tavo pomėgiai, ateities
planai?
Laisvalaikiu aš, kaip ir visi, – mėgstu pailsėti ir dažniausiai laiką leisti su draugais,
šeima. Taip pat mėgstu skaityti, piešti, kurti, fotografuoti, keliauti... Dalį laiko užima
papildomi chemijos bei fizikos mokslai, nes
ateitį planuoju sieti su tiksliaisiais ar
gamtos mokslais, taip pat aktyvia visuomenine veikla, nors, kaip ir daugelis mokinių,
dar nesu užtikrinta.
Ar manai, kad ši patirtis – vadovavimas
Mokinių atstovybei – bus naudinga Tau
ateityje?
Be abejo! Vien per pirmą mėnesį įgijau tiek
daug naujos patirties, tad galiu tik įsivaizduoti, kokia būsiu po metų šiose pareigose.
Manau, ateityje pravers ne tik išsiugdytos
savybės bei kompetencijos, bet labiausiai
džiaugsiuosi Mokinių atstovybėje užmegztomis pažintimis ir draugystėmis su žmonėmis, kurie įkvepia siekti tikslų.
O kokie atstovybės planai yra šiais mokslo
metais?
Planų daug – laukia ne tik tradicinių renginių organizavimas, bet ir naujų idėjų
įgyvendinimas. O artimiausias renginys, į
kurį dedame visas pastangas, – Kalėdinis
karnavalas, todėl visų labai lauksime!
Parengė Kotryna Ragažinskaitė

Evelina – taip pat ir 3c klasės seniūnė
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Ar abiturientus vilioja užsienis?
Kastu International – tai jaunų žmonių komanda,
kuri padės tau susikurti svajonių ateitį. Mes drąsiai
sakome – kiekvienas gali studijuoti užsienyje.
Esame tam, kad visi panorėję įstotų ir gautų
aukštąjį išsilavinimą pasirinktoje šalyje. Mes
puikiai pažįstame užsienio universitetus ir galime
padėti tau išsirinkti – ką ir kur studijuoti. Šiandien
studijoms užsienyje nėra jokių barjerų – rašyk ar
skambink mums, susitikime ir aptarkime tavo
svajonių išsipildymą! (www.kastu.lt)
2016 m. lapkričio 8 dieną, per pirmą pamoką,
107 kabinete vyko susitikimas su KASTU atstove.
Šios organizacijos tikslas yra, suteikiant visą
reikiamą informaciją, bendraujant ir patariant,
padėti kiekvienam išsirinkti studijas užsienyje ir
sėkmingai įstoti į universitetą. Svarbu tai, kad
KASTU konsultacijos yra visiškai nemokamos ir
visi, kurie nori studijuoti užsienyje, gali drąsiai
skambinti! Ši organizacija siūlo net 54 universitetus, 4000 studijų programų Danijoje, Anglijoje,
Nyderlanduose ir Švedijoje.

KASTU siūlo išsklaidyti savo baimes ir nebijoti svajoti!

Įdomu, ar mūsų abiturientai svajoja išvažiuoti studijuoti svetur?
Alanas Kireilis: „Planuoju studijuoti užsienyje, nes Lietuvoje aš savo ateities tikrai nematau.
Na, šita šalis man nelabai patinka, todėl planuoju
iškeliauti visam laikui. Aišku, per šventes tėvus ir
draugus aplankyt tikrai reikės! Studijuoti užsienyje
jau planavau nuo pirmos gimnazijos klasės, tik
nežinojau, kurioje šalyje. Ilgą laiką galvojau, kad
noriu studijuoti Danijoje, nes mano draugas Dovydas Gutparakis ten iškeliavo dėl studijų ir pasakojo,

kaip viskas jam yra gerai ir kaip lengva įstoti.
Tačiau truputį daugiau pasidomėjęs, aš neradau tos
programos, kurią norėčiau studijuoti Danijoje
anglų kalba. Didžioji dalis visų bakalauro programų yra dėstomos danų kalba. Tik įvairiose akademijose, kur yra populiaru IT, vedami kursai anglų
kalba. IT manęs nedomino. Todėl pradėjau ieškoti
studijų anglų kalba...Vienas iš pirmiausiai atrastų ir
iki dabar norimų įstot universitetų yra Aberdeen
universitetas Škotijoje. Šioje šalyje mokslas daug
kartų pigesnis nei Anglijoje ar Velse, tai ten įstoti
būtų nuostabu. Taip pat ilgą laiką galvojau stoti į
Kanadoje esantį universitetą, su kuriuo ilgą laiką
susirašinėju el. paštu. Universitetas apie Lietuvą
nieko nebuvo girdėjęs, tai visą informaciją dėl
stojimo, pažymių reikalavimų turėjau sužinoti pats.
Kanadoje studijų kaina yra tokia pati kaip
Anglijoje. Tačiau Kanadoje, mano manymu, yra
geriau, nes ten didesni atlyginimai. Vis dėlto teko
susitaikyti su ta mintimi, kad Kanadoje nestudijuosiu, nes ten ne kanadiečiui paskolos dėl mokslo
niekas neduoda. Tai liko noras studijuoti Škotijoje
arba Anglijoje.“
Rusnė Vaitekūnaitė: „Svarstyt apie studijas
užsienyje pradėjau tada, kai supratau, kad nei
Vilnius, nei Kaunas manęs labai nežavi. Ten labai
ryškus sovietinių laikų palikimas, ne tik daugiabučiai pastatai gyvenamuosiuose rajonuose, bet ir
žmonių mentalitetas. Mane tai slegia. O kiek keliavau, pastebėjau, kad žmonės Vakaruose laimingesni. Gal todėl, kad daugiau uždirba, bet aš ir
neuždirbdama, o tiesiog būdama šalia jų jaučiuosi
taip pat daug laimingesnė. Labai noriu puikiai
išmokti anglų kalbą ir sutikti žmonių iš visokių
valstybių, praplėsti akiratį. O svarbiausia priežastis
ta, kad labai noriu pamėgint save visiškai išstumt iš
komforto zonos, nes nemanau, kad kada nors
gyvenime tam bus geresnis laikas. Studijų metai
man atrodo lyg atradimų metai ir per juos noriu ne
tik išmokti tam tikros disciplinos, tam tikro
mokymosi dalyko, bet ir pakeliauti, pamatyti
pasaulį ir subręsti kaip savarankiška, pilnavertė
asmenybė. Planuoju siųsti prašymus į Angliją ir į
Olandiją, tik dar labai bijau kažką sakyti (o jeigu
neįstosiu...), o sunkiausia vis dėlto nuspręsti, ką
norėčiau mokytis. Iš pradžių galvojau apie žurnalistiką, dabar galvoju apie grafinį dizainą kompiuteriu (maketavimas, svetainių kūrimas, logotipų
kūrimas, animacijos; kiekvienam universitete juos
vis kitaip vadina), galutinai neapsisprendžiau, bet
liko mėnuo ir tikiuosi, kad per jį jau pavyks
sugalvoti. “
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Šiemet architektūrą Anglijoje, Leičesteryje,
pradėjusi studijuoti Gertrūda Zapustaitė (praeitais metais baigusi mūsų gimnaziją) dalijasi savo
įspūdžiais: „Studijuoti išvažiavau svetur todėl, kad
čia daugiau galimybių, visiškai kitokia švietimo
sistema. Baigus mokslus užsienyje visai kitaip
darbdavys žiūri į diplomą, plius išlavini anglų
kalbą, o tai yra vienas didžiausių pliusų. Tiesą
pasakius, stojimas į užsienį buvo mano „B variantas“. Pirmiausia norėjau studijuoti Lietuvoje,
žinoma... Tačiau kai užpildžiau stojimo prašymą,
pradėjau domėtis, kaip ten viskas vyksta, kokios
galimybės manęs laukia. Galų gale atsitiko taip,
kad Lietuvoje niekur stoti net nebandžiau,
pasilikau prie savo „B varianto“. Manau, kad čia
geriausias mano padarytas sprendimas gyvenime!
Visiškai nesigailiu ir kitiems siūlau daryti tą patį.
 Ką dar galiu pasakyti? Iš tikrųjų galvojau, kad
užsienyje atlaidžiau į viską žiūrima ir yra lengviau,
tai tikrai taip nėra! Labai sunku mokytis, nors
kažkodėl pirmas įspūdis buvo toks, kad lengviau
nei Lietuvoje. Dėstytojų ir studentų bendravimas
čia labai šiltas. Pats didžiausias pliusas mokantis
užsienyje yra tas, kad universitetai organizuoja
„Field trips“ ir finansuoja pusę kelionės kainos!
Pavyzdžiui, mano kambariokė mokosi film studies
ir šiemet vyksta į Honkongą, filmų festivalį. Aš
turėjau galimybę važiuoti į Amsterdamą arba
Lioną. Dar yra labai gerai tai, kad studentai gali
patys išlaikyti save, suderinti darbą ir paskaitas.“
Parengė Iveta Janušauskaitė

Laisva diena! Bet ne visiems...

vietą. Šios komandos nariai: Urtė Jankauskaitė,
Agnė Griniūtė, Modestas Rimeikis, Rokas Mainonis ir Rokas Masilevičius.
Taigi sveikiname gimnazistus su tokiais
aukštais pasiekimais ir linkime toliau neapleisti
matematikos!
Inesa Židonytė

Profesoriaus Broniaus Grigelionio taurė šiemet atiteko
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai

Aklieji ir silpnaregiai – tokie patys
žmonės kaip ir mes
Šiais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai
– 90 metų. Šį spalį (12–16 dienomis) ir Pasvalyje
vyko renginiai devyniasdešimtmečiui paminėti,
pavadinti „Susitikimais“. Tą savaitę Pasvalyje apsilankė „Pojūčių teatras“, vyko seminarai, aklųjų
muzikos ir sporto renginiai. „Susitikimai“ prasidėjo
spalio 12 dieną Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešojoje bibliotekoje, taktilinių knygų (tai liečiamosios knygos, kurias gali skaityti aklieji) paroda,
kur LASS pasveikinome ir mes, Inesa Židonytė ir
aš – gimnazijos literatų būrelio vardu prisidėjome
prie sveikinimų įvairovės, įteikėme kompaktinę
plokštelę su gimnazistų kūryba ir pačios paskaitėme savo eilių.
Renginį vedusi LASS Pasvalio rajono filialo
vadovė Rasa Rimkūnaitė, išklausiusi žodinius sveikinimus, taikliai pastebėjo, kad aklieji ir silpnaregiai – visai ne kitokie žmonės nei visi, tad nereikia
jų tokiais laikyti. Renginyje atlikusi dainų, Vilniaus
mergaičių choro „Liepaitė“ vokalo dėstytoja Jūratė
Vizbaraitė, pati būdama silpnaregė, pritarė tam:
„Mes tik turime kiek kitokių poreikių“. Tokie
renginiai, kuriuos gali aplankyti kiekvienas, padeda
tai suprasti ir pabandyti įsijausti į aklojo vaidmenį.

Kaip ir pernai, taip ir šiais metais gimnazijos mokiniai vėl galėjo pasidžiaugti laisva diena neidami į
mokyklą. Bet ne visiems taip pasisekė. Geriausi
gimnazijos matematikai lapkričio 25 d. turėjo parodyti visus savo sugebėjimus, nes gimnazijoje
vyko tradicinė, jau aštuonioliktoji, komandinė matematikos olimpiada akademiko Broniaus Grigelionio taurei laimėti.
Šiais metais komandų sulaukėme iš Biržų,
Panevėžio, Anykščių, Kupiškio, Pakruojo, Joniškėlio bei Vaškų gimnazijų. Be abejo, dalyvavo ir keturios mūsų gimnazijos komandos. Džiugu pranešti, kad mūsų gimnazijos 1–2 kl. 1-oji komanda
užėmė pirmąją vietą! Ja dalijosi su Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazija. 1-osios komandos
nariai: Benas Janušonis, Jovita Kuodytė, Vincas
Linkevičius, Faustas Linkevičius ir Nerilė ŠvedaKotryna Kraptavičiūtė
vičiūtė. Na, o 3–4 kl. 2-oji komanda užėmė 3-iąją
________________________________________________________________________________
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„Rinkti žodžius / kaip nuraudusias
spalgenas rudenį / kaip laukines avietes /
dygiuose kasdienybės brūzgynuose“
Lapkričio 11 dieną į Pasvalį siūbtelėjo geras poezijos gūsis. Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje
savo kūrybą pristatė poetas, Salomėjos Nėries
premijos laureatas, literatūros kritikas Vainius
Bakas, kartu su juo atvyko ir atlikėja Raminta
Naujanytė-Bjelle (gerai žinoma iš projekto „Lietuvos talentai“). (Atėję galėjo pamatyti ir bibliotekoje vykstančią Agnės Naunikaitės grafikos darbų
ciklo „Išnykstantys“ parodą).

Poetas Vainius Bakas ir dainininkė Bjelle
Nuotr. J. Genytės

V. Bako poezija linkusi į klasikinę eilėdarą,
rimą, kas retai būdinga šiuolaikiniams poetams.
Raminta šiuo metu „nelenda“ į televiziją, pamilo
poeziją, kuria šį ir tą gražaus su poezijos žmonėmis. Vainius skaitė ir eilėraščių iš naujo rinkinio
„Kaštonų tonai“ (2016 m.), ir senesnių. O mokytojos R. Grubinskienės išprovokuotas, bet nepasimetęs, poetas ne tik skaitė, bet ir padainavo pats
akomponuodamas gitara. Poetas, ir dar dainuoja, o
dar Pasvalyje – puiku! Tik klausytojų atėjo...
„Puikesnės“ eilės „Maximoje“ prie pomidorų. Gal
kada nors poezijos, muzikos vyksmu susigundys ne
saujelė, o bent kelios?..
Kotryna Kraptavičiūtė

Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ rašo
ir apie mus
Spalio 18 d. Nr. 118. Laikraštyje kalbinama
viena iš šių metų verslininko Rimo Želvio premijos

laureačių – Simona Danilevičiūtė. Mergina apdodovanota už gimnazijos mokinių veiklos tradicijų
puoselėjimą bei naujų iniciatyvų įgyvendinimą.
Simona pasakojo, jog vasarą dirbo Reikjavike,
neseniai lankėsi Milane, yra aktyvi, mėgsta skaityti
knygas ir ateityje žada pasilikti Lietuvoje.
Spalio 29 d. Nr. 123. Keturias dienas
Pasvalyje, taip pat ir mūsų gimnazijoje, lankėsi
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – LASS –
nariai. Sąjunga šiemet mini savo veiklos 90-metį.
Mūsų gimnazijos mokiniai galėjo pasimokyti
Brailio rašto, susipažinti su akliesiems skirtomis
technologinėmis priemonėmis. Taip pat veikė
Pojūčių teatro kūrybinės dirbtuvės, kuriose
mokiniai šiek tiek prisilietė prie aklųjų žmonių
kasdienybės, suprato, kad galima „matyti“ kitais
pojūčiais.

Lapkričio 22 d. Nr. 132. Mūsų gimnazijos
tautinių šokių kolektyvas „Apynėlis“ dalyvavo
Lenkijoje vykusiame „Baltic Amber Suwalki
2016“ festivalyje-konkurse ir jame iškovojo pirmąją vietą. Šiame festivalyje dalyvavo 75 įvairių
žanrų šokių kolektyvai iš Lietuvos ir Lenkijos, o iš
viso – per tūkstantį šokėjų. Gimnazistai džiaugėsi,
kad šiame konkurse ne tik nugalėjo, tačiau ir
susipažino su kitų kolektyvų šokėjais ir iš Lietuvos,
ir iš Lenkijos.
Lapkričio 24 d. Nr. 133. Tolerancijos dieną
kartu su Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikais
netradiciškai paminėjo mūsų gimnazistai. Jie kartu
žaidė krepšinį, darė mankštą, traukė virvę – visi
patyrė daug gerų, linksmų emocijų. Galime
džiaugtis puikiu Vileišiečių organizacijos, vadovaujamos mokytojos Birutės Palijanskienės, darbu.
Lapkričio 29 d. Nr. 135. Informuojama, kad
rajono sporto žaidynėse, skirtose Lietuvos karių
dienai, mūsų gimnazijos komanda užėmė II vietą (I
vieta atiteko Joniškėlio gimnazistams).

Parengė Kotryna Ragažinskaitė
________________________________________________________________________________
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Laukti, kol nukris
Bent viena žvaigždė
Ir suspindės mano akys.

Susipažinkime su jaunąja poete
Viktorija Muralyte

Išaušus rytui,
Išeisiu į gatvę.
Nedrąsiai dėsiu žingsnius.
Įvairiaspalvių namų
Apsupty ieškosiu savęs.
Vargu, ar rasiu.
Save radęs žmogus
Gali vadintis vardu,
Ramiai nakčia miegoti.
Ankščiau
Išaugau save
Kaip gyvatė,
Išsinėrusi iš
Savosios odos.

Aš esu Viktorija, mokausi 3d klasėje. Be rašymo,
užsiimu įvairiausiomis veiklomis: vaidinu jaunimo
teatre „Drãma“, lankau muzikos mokyklą (groju
gitara ir būgnais, dainuoju), domiuosi fizika,
chemija, genetika, o labiausiai – bioinžinerija. Kas
mane įkvepia rašyti, tiksliai pasakyti negaliu –
mintyse susidėlioja eilės, kurių atsikratyti niekaip
negaliu (jei neparašau eilėraščio, tos kelios eilutės
kankins mane, kol įgaus gyvybę popieriaus lape).

Patyliukais pavasarį
Susiraizgiusi
Garažo durų
Plyšyje išaugau.
Ankščiau, vis ankščiau,
Dangus vis arčiau.
Transcenduojantys debesys
Ves namo vis greičiau.
Natura abhorret vacuum

Viktorija Muralytė
Man sunku
Man sunku priprasti
Prie monotoniškai
Purškiančio lietaus.
Aprėpti laiką rankomis,
Kai dienos bėga
Ilgiausias distancijas.
Atsidaryt langą
Išaušus dvylikai
Ir stebėti, ir laukti.

Gamta nekenčia tuštumos:
Tavo tuščio žvilgsnio
Į beribius jūrų vandenis,
Noro paskęst bangose.
Trūkčiojančio akies voko,
Prieš pakylant nuo
Sutryptos žemės, ant
Kurios miegojai nakčia.
Žodžių, kuriais užverti
Savo sielą ir mintis
Nenorėdamas įsiklausyt,
Pažvelgt skausmui į akis.

________________________________________________________________________________
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Priglausk mane
Vasaros atokaitoj priglausk
Mane taip saldžiai, kaip
Rasa, nusileidus ant dulkėto
Žiedo, priglaudžia jį į savo malonę.
Kaip po lietaus būk
Man gaiva, žalia žole.
Rymok varlės pėdsakais
Nugrįstoj žolėj.
Prisimink bent kartą
Mano vardą,
Švelniai lūpomis
Jį glostyk.
Pagonio dalia
Mes skalbiame savo
Nuodėmes kaip pagonys –
Vandenyje.
Išplauname kipšą,
Kad jis atgimtų ir
Vėl menkintų sielą.
O pasaulis rėkia,
Kad dangus ir žemė
Yra ta pati nuodėminga vieta.
Mes susilyginam su
Žeme arba iškeldiname
Save į olimpo kalnus.
Siūlą išlaikę laimingai
Gyvenam, o nutraukę –
Laukiam mirties.

Bandome sukurti novelę
Aistė Mažuolytė
Kai nuklydau į kitą pusę
Šiandien vėl mane aplankė tas pats sapnas. Kaip ir
vakar. Kaip ir aną savaitę. Neįsėdau į autobusą.
Šiek tiek nepateisintų pamokų nepakenks, ypač tokiam pareigingam vaikinui kaip aš. Nusprendžiau
pasukti į kitą pusę – ten, kur kvietė sapnas.
Einant mane kankino šiokia tokia baimė:
jeigu manęs ten lauks nelaimė? O jei atsitiks

kažkas negera? Tačiau netrukus švelnus vėjelis
atitraukė mane nuo tų minčių. Dar niekad rytą
nėjau taip ramiai ir neskubinamas. Aplinkui buvo
taip tylu, kad labai aiškiai girdėjau po kojomis
šnibždančius lapus. Mėginau savo žingsniais
priversti juos muzikuoti. Ir man visai neblogai
pavyko, akimirką pamaniau, jog iš manęs išeitų
puikus kompozitorius.
Prieš kelias minutes prasidėjo antra pamoka,
o aš jau užmiestyje. Muzikantai lapai liko už nugaros, kaip ir mane lydėjusi tyla. Viena po kitos
pro šalį skrieja mašinos, o gruntas negailestingai
bado kojas. Kuo toliau einu, tuo akmenys darosi
vis agresyvesni. Perėjau ant žolės, tikėdamasis,
kad ji bus kiek švelnesnė, bet neilgai trukus ir ji
atsisakė manęs, permirkiusi batus šalta rasa.
Tarp medžių jau galėjau įžiūrėti realistiškesnį sapno vaizdą. Ten buvo senieji mano namai.
Gražus, gėlėmis išdabintas raudonų plytų namas.
Dabar užkalti langai ir begriūvantis stogas...
Įžengus vidun, mane apėmė seni prisiminimai. Mačiau save, lakstantį iš kambario į kambarį,
virtuvėje plaunantį pomidorus mamos sriubai,
gulintį šiltoje lovoje ir laukiantį tėčio pasakos prieš
miegą.
Staiga vinis, įlindusi į šlapią mano batą,
išblaškė prisiminimų vaizdinius. Aplinkui tapo
niūru ir apleista: iš mano jaukios lovos likusios
kelios sulūžusios lentos ir senų spyruoklių čiužinys, o kvepiančios pušinės grindys sudūlėjusios...
Nebenorėjau to matyti – pykau ant tikrovės, kuri
mane slėgė ir liūdino. Jutau šio namo kančią,
drėgmė ir pelėsis dvelkė visuose kampuose.
Jau ketinau išeiti, bet kažkas mane vis laikė,
vertė pasilikti. Pašokau iš vietos, išgirdęs krepštelėjimą kitoje sienos pusėje. Panašu į prabėgančią
pelę. Bet prisiminiau sapną ir mane persmelkė
baimė. Gal tai tas, dėl ko mane čia atvedė?
Sukaupiau visą drąsą ir nuėjau garso pusėn. Nieko
ten nemačiau, tiesą sakant, sunku buvo ką nors
įžiūrėti, saulės spinduliai jau nebesismelkė pro
apkaltų langų plyšius. Vaikščiojau po kambarį, ir
mane sustabdė švelnus brūkštelėjimas per blauzdą.
Palinkęs žemyn pamačiau baltą katinėlį – atrodė
visai jaunas, išalkęs ir ištroškęs. Paėmiau į rankas
ir patraukiau išėjimo link.
Šįkart manęs niekas nebestabdė – tikriausiai
jau padariau tai, dėl ko mane čia ne kartą kvietė
sapnas. Palikau savąjį vaikystės namą, kai jau
žvaigždės žibėjo. Daugiau neįkyrėjo nei akmenukai, draskantys kojas, nei pravažiuojančios
ilgųjų šviesų neišjungiančios mašinos. Jutau tik tą
mažą katinėlį, miegantį ant mano rankų.
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Aušrinė Jackevičiūtė

Jie išvyko mokytis kitur...
Kaip jiems sekasi?

Eilėraščio interpretacija piešiniu

Šiame numeryje kalbiname trečiokę Ievą Grigalionytę, kuri išvyko mokytis į Kauną, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją.
̶

̶

Kaip sekasi priprasti prie visiškai naujos
aplinkos, atvykus iš mažo miestelio į
didmiestį? Su kokiais iššūkiais pirmiausia
susidūrei atvykusi į Kauną?
Iš pradžių buvo keista, nes Kaunas tikrai
skiriasi nuo Pasvalio, tačiau sunku nebuvo.
Su troleibusais greitai išmokau važinėti, o ir
mokykla netoli ir viską, ko reikia, nesunku
surasti.
Ar nebaisu buvo palikti šeimą, draugus ir
pradėti gyventi savarankiškai?
Buvo tikrai baisu, bet per kelis mėnesius
supratau, ką reiškia būti atsakingai už save ir
savarankiškai gyventi jau suaugusio žmogaus
gyvenimą.
Kuo Tave sužavėjo LSMU gimnazija?
Visų pirma, mane sužavėjo mokyklos
direktorius. Jis yra labai draugiškas, linksmas, kalbina visus mokinius, laisvai, draugiškai bendrauja su jais, o ne sėdi savo kabinete užsidaręs. Žinoma, mokymosi kokybė
čia yra puiki, gauname daug praktikos, darome laboratorinius darbus su visa įranga, daug
vaizdinės medžiagos. Mokytojai yra jaunatviški, vyksta konsultacijos. Taip pat labai
patinka uniformos ir maistas.
̶

Salomėja Nėris. Kur baltas miestas
Vilties gėlelė į saulę stiepės,
Jos nepakando rudenio šalnos,
Pučia ir pučia vėjas iš stepės…
Pustė supustė pusnynų kalnus.

̶

Kaip juos išbristi, kaip juos išplaukti?
Pavasarėlio kaip besulaukti?

̶

̶

Juodasai varne, vėjo broleli,
Duok savo sparną, juodą sparnelį!
Dieną ir naktį – tartum šešėlis
Skrisiu ir skrisiu – niekur nesėsiu.
Kur baltas miestas, kur Nemunėlis,
Ten aš nutūpsiu, ten pailsėsiu.
Ufa, 1942-1-9
Šis ketvirtokės Aušrinės Jackevičiūtės kūrinys
skirtas kūrybinės raiškos konkursui „Eilėraščio
menas ir jo interpretacija“. Jis jau antrąkart vyksta
Vaškuose ir yra skiriamas ten gimusiai literatūrologei profesorei Vandai Zaborskaitei atminti.
Šiemet konkurse dalyvauja per 20 gimnazistų su
įvairiais meno darbais. Jie kartu su kitų Panevėžio
apskrities mokyklų moksleiviais savo kūrinius
pristatys ir konkurso rezultatus sužinos gruodžio 9
dieną.
Linkime visiems sėkmės! Tikimės, kad tarp
mūsiškių bus ir pagrindinės piniginės premijos
laureatas.
Redakcija
̶

̶

̶

̶

Ar kauniečiai draugiški žmonės?
Taip! Jie labai linksmi, paprasti. Jie taip pat
klausė, ką mano draugai Pasvalyje mano apie
juos.
Norėtum grįžti į Pasvalį?
Į gimnaziją grįžti nenorėčiau, tačiau Pasvalys
labai traukia, nes čia yra mano šeima ir
draugai.
Parengė Kotryna Ragažinskaitė
Redaktorė ir maketuotoja – Iveta Janušauskaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas
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