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Leidžiamas nuo 1996 m.

Gimnazijoje kuriamas Kino klubas!!!

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija šiais metais
dalyvauja Lietuvos Kino centro projekte „Kino
klubai Lietuvos mokyklose“. Nuo kovo 3 dienos
turėsime galimybę kiekvieną penktadienį gimnazijoje žiūrėti LKC siūlomus filmus (projekto vykdomasis laikas: kovo – gegužės mėnesiai). Be to,
gimnazijoje bus įkurtas KINO KLUBAS, vienijantis visus, besidominčius kinu, turinčius savo
nuomonę bei nebijančius jos išreikšti. Klubo nariai
galės rinktis filmus iš LKC lobyno bei giliau
pažvelgti į kiną, dalytis įspūdžiais su bendraminčiais ar tiesiog mėgautis penktadienio seansais.
Visus, norinčius tapti nariais, kviečiame
registruotis ir rašyti Aistei Mažuolytei arba Austėjai Gražinytei.
Daugiau informacijos apie seansus, jų vietą
bei laiką rasite gimnazijos facebook puslapyje.
Aistė Mažuolytė

Nr. 6 (142). 2017 m. vasaris

Džiaugiamės olimpiadų rezultatais
Baigiasi olimpiadų
maratonas gimnazijoje ir
rajone – geriausieji jau vyksta į respublikinius turus.
Galime pasidžiaugti, jog
daugumos olimpiadų rajoninio etapo laimėtojai yra
mūsų gimnazistai.
Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiados nugalėtojomis tapo dvi gimnazistės: 11–12 klasių grupėje – Kotryna Kraptavičiūtė (4b), o 9–10 klasių – Ovidija Šataitė (2c).
Anglų kalbos rajoniniame etape iš 3-iokų
geriausiai pasirodė Kotryna Ragažinskaitė, iš
antrokų – Ugnė Juozapavičiūtė.
Geriausiais matematikais tapo šie gimnazistai: iš pirmokų – Faustas Linkevičius (1c), iš
antrokų – Benas Janušonis (2e), iš trečiokų – Nojus
Vaičekonis (3e).
Chemijos olimpiados nugalėtojais tapo šie
mūsų mokiniai: Arnas Katinas (4 klasė), Martynas
Bagdonas (3 klasė), Benas Janušonis (2 klasė), Tadas Kiaunė (1 klasė).
Biologijos olimpiados rezultatai: 4 klasė –
laimėtoja Kamilė Šivickaitė, 3 klasė – Nojus Vaičekonis, 2 klasė – Jonas Kaziliūnas.
Fizikos olimpiados nugalėtojai yra šie gimnazistai: 1 klasė – Povilas Ščiapanovič, 2 klasė –
Benas Janušonis, 3 klasė – Evelina Sakalauskaitė.
Istorijos olimpiadoje nugalėjo trečiokė Aistė
Mažuolytė.
Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems
toliau tobulėti ir siekti dar geresnių rezultatų, o
svarbiausia – puikiai pasirodyti respublikinėse
olimpiadose!
Kotryna Ragažinskaitė
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Kas yra geriausieji gimnazijoje?
Norime nuoširdžiai pasveikinti mūsų gimnazijos „protus“, kurie savo mokymosi pasiekimais
džiugina visą mūsų bendruomenę, kurie stengiasi
išnaudoti savo gabumus ir siekti aukštumų. Tad su
garsiausiais aplodismentais (mintyse) pasveikinkime 2016–2017 mokslo metų I pusmečio geriausius mokinius, pasiekusius aukštesnįjį pasiekimų
lygmenį. Tai Dulevičius Dominykas (1e klasė),
Kiaunė Tadas (1e klasė), Vaitiekūnaitė Dominyka (2b klasė), Šataitė Ovidija (2c klasė), Balaišytė Beatričė Milda (3a klasė), Matijošaitytė
Živilė (3a klasė), Baliūnaitė Agnė (3b klasė),
Kučiauskaitė Gabrielė (3b klasė), Mažuolytė
Aistė (3c klasė), Sakalauskaitė Evelina (3c klasė), Griniūtė Agnė (3e klasė), Mikniūtė Elena
(3e klasė), Vaičekonytė Danielė (3e klasė) ir Dovydaitytė Danguolė (4c klasė).
Linkime jums ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų
ir svajonių! Juk žinome, kad „Mokslo šaknys
karčios, bet vaisiai saldūs“ – taip sako mūsų tautos
išmintis!
Patricija Mažeikaitė

Minėjome poeto Bernardo Brazdžionio
jubiliejų
Vasario 2 dieną gimnazijoje vyko mūsų kraštiečio, gerai žinomo poeto Bernardo Brazdžionio
110-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Šį poetą pristatė antrųjų klasių mokiniai,
kuriuos moko lietuvių kalbos mokytojos Vitalija
Indrišionienė bei Regina Grubinskienė. Minėjimą
sudarė trys dalys: „Pamatykime ir išgirskime Brazdžionį“; „Dainuokime ir skaitykime Brazdžionį“;
„Prisiminkime Brazdžionį“.

dalyje mokytojos V. Indrišionienės mokiniai pasirinktus B. Brazdžionio eilėraščius deklamavo labai
įdomiu stiliumi: pirmąjį skaitė dvi merginos, o
antrąjį net keturi mokiniai. Girdėjome ir nuostabiai
trijų mokinių atliktą dainą „Aš čia gyva“. Trečioje
dalyje matėme antrokių Samantos Giedraitytės ir
Jovilės Kazilevičiūtės sukurtą filmą apie poeto
atminimo įamžinimą Pasvalio krašte, klausėmės
pranešimų apie B. Brazdžionio biografiją ir kūrybą
(su vaizdo medžiaga temas pristatė antrokai Benas
Janušonis ir Patricija Mažeikaitė, juos papildė
mokytoja R. Grubinskienė).

M. Katiliškio bibliotekoje apie poeto gyvenimą pasakoja
Benas Janušonis

Renginys buvo pabaigtas Bernardo Brazdžionio laišku, 1982 m. rašytu bičiuliui iš Pasvalio –
buvusiam mūsų gimnazijos direktoriui Juozui
Poviloniui: poetas sapnavo mūsų krašto vietas ir
labai norėjo jas aplankyti.

Antrokas Rokas Stuogis bibliotekoje laimėjo viktoriną apie
poeto slapyvardžius

Antrokų meninė programa

Tą pačią dieną minėjimas vyko ir Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, kur savo
programą parodė ir mūsų gimnazijos mokiniai.
Apie šį renginį yra sukurtas filmas, kurį galima
pažiūrėti šiuo adresu:
https://youtu.be/I7AHtc2FuTQ
Ieva Venskevičiūtė

Pirmoje dalyje buvo rodoma filmuota dokumentinė medžiaga, kaip poetas savo galingu
(J. Jakimavičiaus nuotr.)
baritonu deklamuoja vieną iš eilėraščių. Antroje
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„Renkiesi profesiją – susikuri ateitį“

Paskaita „Lavink ne tik protą, bet ir kūną“
(Nuotrauka iš Panevėžio kolegijos internetinio puslapio)

Tie mūsų gimnazijos mokiniai, kurie labai
norėjo dalyvauti Vilniuje, Litexpo parodų ir kongresų centre vykusioje tarptautinėje mokymosi,
žinių ir karjeros planavimo parodoje ,,Studijos
2017“, bet negalėjo to padaryti dėl įvairių priežasčių, vasario 10 dieną turėjo puikią progą dalyvauti sumažintoje šio renginio versijoje.
Vasario 10 dieną visi neturėjome pamokų, o
vietoj jų nuo pat 9 valandos ryto dalyvavome pasirinktose sekcijose, paskaitose, klausėmės įkvepiančių istorijų, pasakojamų daug gyvenime pasiekusių
žmonių.
Konferencija „Renkiesi profesiją – susikuri
ateitį“ gimnazijoje buvo surengta jau 10-ąjį kartą, o
į ją kasmet suvažiuoja vis daugiau profesijų atstovų, savanorių iš įvairiausių Lietuvos universitetų
bei kolegijų. Šiais metais sulaukėme svečių iš
Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos
kolegijų ir buvusių gimnazijos moksleivių iš
Vilniaus verslo kolegijos. Taip pat džiaugėmės
galimybe pabendrauti su atstovais iš Šiaulių,
Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio
universitetų.
Turbūt nė vienam gimnazistui neprailgo lektoriaus Emilijaus Griciaus paskaita ,,Gyvenimus
keičiantis išsilavinimas“, kuri buvo be galo naudinga jaunai, besiformuojančiai asmenybei, tiksliai
nežinančiai, kas dėsis jos gyvenime po keleto
metų. Šis charizmatiškas, teologiją ir psichologiją
baigęs specialistas, į gimnaziją atvyko iš tarptautinio LCC universiteto, esančio Klaipėdoje. Dvyliktokai ir vienuoliktokai gausiai susirinko į SEB
banko sekciją, kurioje klausėsi paskaitos apie tai,
kaip pradėti savo verslą. Didelio susidomėjimo
sulaukė kūrybinių inžinerijos dirbtuvių „Fab Lab
Kaunas“ praktiniai užsiėmimai, kurių metu savo
klausimus bei užsidegimą išreiškė į tiksliuosius
mokslus pasinėrę gimnazistai.

Labai džiaugiamės, kad mūsų, Pasvalio Petro
Vileišio gimnazija, sulaukė tiek sėkmingų, savo
patirtimi norėjusių pasidalinti žmonių, kurie nepasididžiavo ir gimnazijos administracijos pakviesti
atvyko pas mus. Tikimės, jog ir kitais metais ši
turininga karjeros diena visiems gimnazistams bus
pilna įspūdžių.
Dominyka Vaitekūnaitė

Kodėl gimnazistai iš mokyklos negrįžo
net naktį?!
Vasario 25-osios, šeštadienio, naktį gimnazijoje buvo neįprasta: vietoje tuščių klasių ir tamsių
koridorių buvo daug triukšmo, juoko ir emocijų.
Įvyko ilgai laukta „Naktis mokykloje“ saviugdos
tema „Lenkis, medi, kol jaunas“.
Penktadienio vakarą į gimnaziją vėl sugrįžo
daugybė mokinių (galėjome pasidžiaugti beveik
100 dalyvių!). Susiskirstę į 8 mažesnes grupeles,
susipažinę su vadovais, pradėjome vakarą. Mūsų
laukė bendri susipažinimo žaidimai, prisistatymai,
pirmoji paskaita, kurią vedė fotografas, visuomenininkas, verslininkas bei kitokio gyvenimo būdo
propaguotojas Gediminas Tamulynas. Išgirstomis
neeilinėmis mintimis dalinomės prie bendro vakarienės stalo.
Tačiau po vakarienės naktis tik prasidėjo...
Vyko orientacinės varžybos, savęs pažinimo testai
ir Žanetos Simonaitienės paskaita, slėpynės, šokiai. Daugiausia juoko sukėlusiu užsiėmimu tapo
kūrybinė užduotis sukurti spektaklį. Išvydome 8
nepakartojamus pasirodymus ir atradome naujų
didelių talentų.
Nakties įkarštyje susirinkome į aktų salę nusiraminti ir apmąstyti žvakių šviesoje. Kiekvienas
turėjo galimybę išreikšti savo jausmus, pasidalinti
mintimis ir padėkoti vieni kitiems. Po šio susibūrimo dalyviai turėjo laisvo laiko nusnūsti ar
drauge ramiai pažiūrėti filmą, o drąsiausi ir nenorintys miego žaidė daug juoko sukėlusį „Bučiuoklį“.
Pradėjus švisti, susibūrėme šokiams, kurie
suteikė energijos po bemiegės nakties. „Naktį mokykloje“ baigėme mažose grupelėse aptardami
emocijas, išsipildžiusius lūkesčius ir skaitydami iš
kitų dalyvių gautus laiškelius. Nuoširdžiai atsisveikinę, nors ir be galo pavargę, gimnaziją palikome
su šypsenomis ir viltimi dalyvauti tokiame renginyje dar kartą.
Nukelta į 4-ą puslapį
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Naujos draugystės, daug juoko ir laimės,
veiklūs dalyviai, organizatoriai ir vadovai sukūrė
žodžiais nenusakomą atmosferą. Ore tvyrojo pozityvas, kurį dar ilgai jausime, per pertraukas koridoriuose prasilenkdami su kitais dalyviais.
Ačiū iniciatorėms ir pagrindinėms organizatorėms Aistei Petrauskaitei ir Rūtai Staškevičiūtei,
skyriaus vedėjai Loretai Liukpetrienei, kartu buvusiems vadovams ir visiems dalyviams. Sukūrėme
naktį, kurią prisiminsime dar ilgai.

išleidžiama ketvirtokų laida viena po kitos, tačiau
kuo šiemet Šimtadienio šventė buvo kitokia?

Evelina Sakalauskaitė

Renginio vedėjai ir 4-okų auklėtoja Ligita Vainauskienė

Naktis mokykloje „Lenkis, medi, kol jaunas“
(Nuotrauka Evelinos Sakalauskaitės)

Lai burtažodis atneša sėkmę...
100 – tiek dienų beliko abiturientams iki egzaminų. Rodosi, kad visi ketveri metai gimnazijoje
praskriejo lyg viena akimirka, kurią tuoj pakeis kita
– visiškai apversianti gyvenimą aukštyn kojom.
Vasario 15 dieną gimnazija abiturientus sutiko
iškilmingai, trečiokai pakvietė į labai netikėtai
paruoštą renginį, o ant sienos jau pakabintas dienas
skaičiuojantis kalendorius – BATERIJA (kuri dar
trečiadienį, vasario 15 d., buvo 100% pakrauta!).
Kiekvienais metais į naują gyvenimo kelią

Renginio vedėjai Martynas Indrišiūnas ir Benas Jackūnas

Kaip jau minėjau, šventė mus, abiturientus,
maloniai nustebino. Susirinkus į salę buvo keista,
nes joje buvo labai tamsu. Bet, pasirodžius vedėjams Benui Jackūnui ir Martynui Indrišiūnui bei
išgirdus visiems iki skausmo žinomą melodiją,
pasidarė aiškiau – patekome į magišką Hogvartso
burtų ir kerėjimo mokyklą, kurioje mokėsi pats
Haris Poteris. Atvykę į Hogvartsą, visi nauji mokiniai išskirstomi į keturis koledžus. Tam naudojama
Paskirstymo Kepurė. Mūsų laida buvo suskirstyta
net į 5 koledžus – „Rimšienės Gūžtą“ (4a), „Vainauskienės Gūžtą“ (4b), „Skardžiuvienės Gūžtą“
(4c), „Indrišionienės Gūžtą“ (4d) bei „Vanago
Gūžtą“ (4e). „Gūžtos“ turėjo įrodyti, kad yra pasiruošusios egzaminams bei mokyklos baigimui.
Renginio metu klasių atstovai turėjo atlikti užduotis, buvo parodytas vaizdo įrašas su nuotaikingomis nominacijomis, abiturientams įteiktos
dovanos, tokios kaip nematomumo apsiaustas,
išminties akmuo. Bene įdomiausia, nuotaikingiausia ir, tikimės, laimę atnešanti dalis buvo burtažodžio mokymasis. Kiekviena „Gūžta“ turėjo kuo
garsiau ir energingiau sušukti paslaptingųjų trečiokų išmokytą burtažodį – „AŠ IŠLAIKYSIU!“
Sveikinimo žodį tarė ir Pagalbos skyriaus
vedėja Jurgita Valuntonienė, ir Mokinių atstovybės
prezidentė Evelina Sakalauskaitė.
Labai džiaugiamės ir dėkojame šauniesiems
trečiokams už šventę, kuri tikrai paliko didžiulį
įspūdį. Juodai apsirengę gimnazistai tamsioje salėje
mums sukūrė tikrai spalvingą ir jaukią atmosferą!
Po 100 dienų tikimės laimingai įsėsti į Hogvartso
traukinį, išvyksiantį iš King’s Cross stoties 9¾
perono į naują gyvenimą...
Abiturientų vardu Iveta Janušauskaitė
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Mūsų Dailės galeriją papildė nauji
paveikslai

debesyse pilna simbolių: karūnų, pilių kuorų, daug
žmonių figūrų. Žaidžia tamsa ir šviesa, kartais įsipina raudona ar rausva spalva, kurią danguje sukuria besileidžianti ar tekanti saulė. Spalvos tampa
žmogaus gyvenimo simboliais.
Naujoji paroda skatina medituoti, savaip interpretuoti dailininko sukurtus vaizdinius – fantazijai erdvės plačios. Skaitytojams siūlome gimnazijos literatų bandymus paveikslus interpretuoti
literatūriniais tekstais.

V. Vaitekūnas-Kūnas „Gėrio ir blogio imperijos erdvės
kompozicija“
Tapytojas Vladas Vaitekūnas-Kūnas

Evelina Sakalauskaitė

Naujojo korpuso II aukštą papuošė dailininko
Vlado Vaitekūno-Kūno paveikslai. Juos gimnazijai padovanojo Pasvalio rajono savivaldybės
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.
Jo sesuo Janina Polekaitė (Pasvalio rajone dirbusi
lietuvių kalbos mokytoja) buvo ištekėjusi už
dailininko, o po jo mirties bute Vilniuje saugojo
gausybę paveikslų, organizuodavo parodas (dabar
dailininko žmona jau mirusi).
Tapytojas simbolistas V. Vaitekūnas-Kūnas
gimė 1906 m. Titonių kaime, Pakruojo rajone
(mirė 2002 m.). 1934 m. baigęs Kauno meno mokyklą, dirbo dailės mokytoju Mažeikių, Pasvalio,
Kauno gimnazijose – taigi buvo ir mūsų gimnazijos dailės mokytojas (1940–1942 m.). 1945 m.
pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijoje, nuo
1949 metų – JAV. 1995 m. sugrįžo į Lietuvą.
Domėjosi Vydūno filosofija, pats buvo pagoniškų
įsitikinimų. Išleido knygas „Lietuvių reinkarnacinė
veda – žinyčia“ (1998), „Menas ir amžinoji kaita
(2004). Po mirties, jo prašymu, pelenai buvo
išbarstyti Baltijos jūroje.
Mūsų gimnazijoje eksponuojamuose paveiksluose – mėlynos dangaus erdvės, iš debesų besiformuojančios baltos ir tamsios figūros. Dailininko
manymu, vanduo yra gyvybės gimdytojas, žemė
skirta gyvenimui, o dangaus erdvė – dvasiai. Todėl

Požiūris
Esė
Pažvelgiu. Vienoje pusėje matau šviesą, kitoje tamsą. Net nepamąsčiusi padarau išvadą: šviesa
– tai gėris, o tamsioji pusė, matyt, blogis. Bet kas
pasakė, kad taip ir yra? Čia kaip su lietumi, kuris
nesustodamas bando nuplauti paskutines besibaigiančios žiemos žymes. Jis gali būti malonus ir
nemalonus. Šiltą vasaros dieną jo laukiu ir mėgaujuosi kiekvienu lašu, bet niūrų vakarą negaliu
apkęsti. Arba ankstų rytą, kai skubu į mokyklą, o
smulkūs lašai prausia dar neprabudusį veidą. O
kažkam galbūt atvirkščiai. Iš esmės lietus nėra nei
geras, nei blogas. Bet atspalvį jam suteikiame
patys.
Taip pat ir su žmonėmis – yra visokių. Gerų,
blogų arba neįdomių. Žmogus lieka žmogumi – jis
savitas. O koks jis tau, pajauti pats. Kodėl su vienais sutariame taip, kad penktą ryto gali drąsiai
kalbėtis nors ir apie paukščius? O kitiems vos pratarus žodį pajaučiame neapykantą. Pirmasis tarsi
gėris, antrasis – blogio imperija. Save kuriame
poelgiais, tačiau ne visada pasirinksi, į kurią pusę
būsi priskirtas.
Todėl tamsa nebūtinai bloga. O šviesa ne
visada slepia gėrį.
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Jaunųjų kūrėjų almanacho pristatymas
Panevėžyje

Aistė Mažuolytė
Antradienis
Esė

Panevėžio apskrityje vykstančiame projekto
„Jaunųjų kūrėjų tribūna NEVĖŽIS“ misijoje „Pastebėk kuriantį“ nusprendėme dalyvauti ir mes,
šešios gimnazijos literatės. Mūsų kūrybą 2 kartus
spausdino laikraštis „Panevėžio balsas“, buvome
pakviestos į radijo stoties „Pulsas“ tiesioginį eterį
pakalbėti apie kūrybą (apie tai jau rašėme). Na, o
vasario 15 d. vyko „Jaunųjų kūrėjų almanacho
2016“ pristatymas, kurio metu buvo įteikiamos
„Sidabrinio Nevėžio“ statulėlės Metų literatui ir
Metų iliustruotojui. Specialius prizus taip pat įsteigė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Povilas
Urbšys bei Bronislovas Matelis.
Iš mūsų gimnazijos apdovanojimus gavo trys
merginos: poetė Kotryna Kraptavičiūtė tapo
Metų literate ir buvo apdovanota statulėle „Sidabrinis Nevėžis“, o kita poetė Viktorija Muralytė ir
prozininkė Aivita Gegevičiūtė (dabar VDU studentė) gavo „Sidabrinio Nevėžiuko“ diplomus už
sėkmingiausią 2016 metų kūrybą. Kotryna dar
gavo dovanų iš ultratriatlono čempiono Vidmanto
Urbono ir Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo
Račkausko.
Pats renginys G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo gerai suplanuotas: buvo skaitomos eilutės iš mokinių kūrybos, rodomi piešiniai,
savo kūrinių paskaitė apdovanotieji, skambėjo
moksleivių atliekamos dainos.
Štai ką apie renginį pasakoja Kotryna: „Buvo
gražus renginys (jau vien dėl prieblandos salėje, o
ne įprasto apšvietimo). Vedėjos kalbėdamos vis
paskaitydavo „atradimų“ iš literatų kūrinių, tad
beveik visą renginį mažumėlę smarkiau plakė širdis: o gal ir mano ištrauką paskaitys?.. Paskaitė... Ir
Vytauto Tallat-Kelpšos sukurtą statulėlę, kuri nuo
tada, kai pamačiau internete, stovėjo galvoj, pamačiau gyvai, o dar ir gavau pačiupinėti! Džiaugiuosi,
kad net trys mūsų – Viktorija, Aivita (renginyje
Aivitos nebuvo) ir aš – grįžom su dovanomis.
Patiko ir pats almanachas, tarytum mokyklinio sąsiuvinio dizainas, šilta vartyti. Manęs ir Inesos,
deja, nebebus kitų metų almanache, bet manau, kad
iš visų mokyklų, pristatomų jame, mūsų kūrybos
vis viena bus gausiausia!“
Tikimės, kad šiame projekte ir toliau dalyvaus mūsų gimnazijos literatai, kurie vėl parsiveš
nemažai apdovanojimų!

Dar viena liūdna, niūri darbo diena už lango.
Kadangi iš po liežuvio ištrauktas termometras
rodo, kad šiek tiek karščiuoju, pagaliau galiu
atsipūsti ir dovanoti savo kūnui bent vieną laisvą
dieną. Nepamenu, kada turėjau tokį lėtą ir ramų
antradienį – sėdžiu laikydama puodelį arbatos, bet
girdžiu sekundinės rodyklės tiksėjimą. Atrodė, kad
dar kelios sekundės ir pavėluosiu, pati nežinodama
kur... Padėjusi arbatą ant stalo, nuėjau prie to laiko
fiksavimo aparato ir išėmiau baterijas. Tyla pranoko mano lūkesčius – akimirką pagalvojau, jog
pasaulis nustojo sukęsis...
Nusprendžiau laisvadienio laiką paskirti lengviems skaitiniams verandoje – nors buvo apniukę,
tačiau lauko termometras ne ką mažiau atsiliko nuo
manojo karščio matuoklio. Pasidėjusi knygą ant
stalelio, užsižiūrėjau į laiką pavyti bandančius
žmones: veidai nukreipti žemyn – lyg matyti
praeivių akis būtų nuodėmė. Pasijaučiau bjauriai
supratusi, jog ir aš šiandien būčiau to dalimi...
Norėdama nuvyti slegiančias mintis, pakėliau
akis aukščiau gatvės įkarščio. Įvairiausių gamų debesų performansai taip užhipnotizavo, kad ilgiau
pažiūrėjusi galėjau pasiklysti tarp vaizduotės ir realybės... Dangus... Žmogaus rankos nepaliestas,
tyras, nuostabus ir visuomet ištikimai budintis virš
mūsų. Belieka tik dvejoti: ar dėl laiko trūkumo, ar
todėl, kad kasdienybė dangų pavertė nereikšmingu
objektu, mes vis rečiau jam dovanojame savo
dėmesį...
Grožėjausi debesų gyvenimu iki pat vėlyvo
vakaro, kol naktis juos pasiėmė...
Kai išnyko paskutinysis, tamsioje gatvėje
pajėgiau įžiūrėti tik senyvą porą, žengiančią vėžlio
Inesa Židonytė
žingsniu į niekur. Dingus ir jiems, palikau verandą
su liūdna šypsena veide.
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7

Apie juos reikia kalbėti!
Gimnazijos talentai

Kajoko, A. Marčėno, G. Grajausko, kartais – Č.
Bukovskio, E. Ališankos. Mano galva, A. Škėmos
„Balta drobulė“ – geniali, toks pat ir B. Sruogos
„Dievų miškas“. Dar – lėtai, su pasimėgavimu –
skaitau H. Hesę, A. Kamiu, kartais jaučiu poreikį
paskaityti E. M. Remarką.
– O kada ir kaip pati pradėjai rašyti? Ar
turi dar ir kitokių hobių?

Mūsų gimnazija gali džiaugtis ne vienu
išugdytu talentingu, kūrybingu bei gabiu mokiniu.
Jų pasiekimai įkvepia kitus ir garsina mūsų krašto
vardą, tad privalome jais didžiuotis ir apie juos
kalbėti. Viena tokių – Kotryna Kraptavičiūtė.
Dabartinė abiturientė, poezijos kūrėja, aktorė,
skaitovė, dainininkė, ne vieno konkurso laureatė,
netrukus
antrąkart
atstovausianti
rajonui
respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje. Naujausi jos laimėjimai – Metų literatės prizas projekte „Jaunųjų kūrėjų tribūna
NEVĖŽIS“, 2-oji vieta LEU moksleiviams ir
studentams organizuotame vieno eilėraščio konkurse, 2-oji vieta rajono mokinių meninio skaitymo
konkurse, 1-osios vietos rajono jaunųjų filologų
konkurse ir minėtoje olimpiadoje.
– Kotryna, kas tave motyvuoja bei įkvepia
kurti ir siekti gerų rezultatų?
– Įkvėpti kurti gali viskas – nuo apledėjusios
žolės iki žmogaus eisenos ar gatvės lempos. Dažnai
įkvepia kitų kūryba, gera, susprogdinanti kažką
viduje ir atverianti naujus klodus vaizduotei. Ir
kartais atrodo, kad lyg ir niekas neįkvepia, bet
kažkas galvoj pradeda diktuoti. Nežinau, ar galiu
tikėti, kad ten mūzos, bet jei jos – tikiuosi,
nesuskubs išeiti. O dėl tų rezultatų... nesiekiu jų.
Taip išeina...
– Pasidalink, kokie Tavo mėgstamiausi
rašytojai, labiausiai patikę kūriniai.

– Rašymo, kurį gal ir galima taip pavadinti,
ištakos – 10-oje klasėje. Bet eiliuoti bandžiau ir
būdama pradinukė (turbūt visi bandė) ir 8-oje
klasėj (neduok, Dieve, kaip ten buvo). Poezija
turbūt nėra vien dalis ar visuma, bet ir sujungia
visa, ką veikiu. Visąlaik mėgau teatrą, praeitais
metais tapau ir jo dalimi, lankau Pasvalio jaunimo
dramos studiją „Drãma“. Prijaučiu muzikai, jos
atlikimui, kelionėms.
– Kas tave džiugina (ar liūdina) mūsų
gimnazijoje? Kokie mokytojai Tavo favoritai?
Kokius mėgsti renginius?
– Pradėsiu nuo renginių. Kol kas stipriausiai
palietęs turbūt Eglės G. ir Beno J. kūrybinis darbas
– vakaras, skirtas Gintarui Kutkauskui atminti,
filmo Jam peržiūra. Dar mielai apsilankau dainų
konkursuose. Ir, žinoma, puiku, kai pas mus vyksta
respublikiniai konkursai, olimpiados ir galiu pati
juose pasisukioti. Pavyzdžiui, filologų konkursas
praeitais metais.
Atvirumas, nuoširdumas, vienų kitiems
pagalba... Džiugina, kai pranyksta tariamos ribos
tarp, pavyzdžiui, mokytojo ir vaiko, ir svarbiausia
pagaliau tampa bendra idėja, o ne statusas,
susivaržymai ar dar bala žino kas. Liūdina,
atvirkščiai, kai to nėra, o ypač – abejingumas.
Labiausiai ir džiaugiuosi tais mokytojais, kurie yra
priešingybė tokiam liūdesiui, ačiū Jiems. Kadangi
turiu progą, pasidalinsiu vieno mokytojo idėja
galbūt naujai gimnazijos tradicijai. Manau, didelis
žingsnis į priekį kovoti su tuo, kas, tikiu, liūdina ne
mane vieną, būtų diskusijos filosofinėmis ir
apskritai svarbiomis temomis. Pradžioje – galbūt
dėmesio vertų filmų peržiūra su įžvalgų
pasidalijimu, aptarimu. Tikiuosi, kai baigusi
gimnaziją apsilankysiu, turėsiu galimybę tokioje
diskusijoje dalyvauti ir pamatysiu naują,
mąstančią, neabejingą kartą, prieštaraujančią šių
laikų krizei.

– Daugiau nei prozą turbūt skaitau poeziją ir
Nukelta į 8-ą puslapį
vis dar nenustoju atradinėti V. Bložės, S. Gedos, D.
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– Ar jau esi apgalvojusi, ką veiksi ateityje? Kokios srities studijas rinksiesi ir su kuo
siesi savo gyvenimą?
– Tikiuosi, gyvenimas bus tik įdomesnis,
labai noriu keliauti ir pradėti filosofijos studijas
(Jei įstosiu. Na, jei ne, kol kas to labai nebijau,
turbūt pabandysiu ką nors artima jai arba
įgyvendinsiu savanorystės idėją. O šalia jos traukia
mintis tuos metus skirti laisvai egzistencijai –
literatūra, žinios, švieta tik sau, be jokių
atsiskaitymų.). Tikiuosi, kad per gyvenimą visada
keliausiu su poezija, kūryba, teatru, muzika
įvairiausiais būdais.
– Gal turi užsibrėžusi konkrečių tikslų,
kuriuos norėtum įgyvendinti?
– Noriu apkeliauti pasaulį, išleisti eilėraščių
rinkinį. Bet mano didžiausias noras/tikslas – daug
kvailesnis. Noriu ką nors suprasti apie pasaulį,
gyvenimą, nors jau tūkstančius metų visi bando
suprasti arba manyti, kad supranta, ir – nieko. O
gal vis dėlto įmanoma, tada ir visa kita bus gerai.
– Ką galėtum patarti jaunam kūrėjui?
– Nemanau, kad turiu kompetencijos patarinėti tokiu klausimu... Bet reikia, kad jis kurtų,
ieškotų, atrastų, pažintų, tikėtų, keliautų. O labiausiai – kad nebūtų abejingas pasauliui, žmonėms,
niekam. Bet kūrėjas jau savaime nėra abejingas,
tad reikia, kad jis degtų ir degintų abejingumą
kituose. Ir tai bus geriau nei bet kas.
Parengė Aistė Mažuolytė

Sportas – sveikata
Mokykloje viena mėgstamiausių sporto šakų
yra krepšinis. Todėl, kaip ir kiekvienais metais,
mūsų gimnazijos trečiokai savo projektiniam
darbui pasirenka tarpklasines merginų ir vaikinų
varžybas: šiais metais merginų kategorijos pirmų
klasių tarpklasines varžybas organizuoja Vilda
Stuogytė ir Kotryna Girnytė, 2–4 klasių – Ugnė
Prakapaitė ir Aistė Stapulionytė. Vaikinų kategorijos pirmų klasių – Mamertas Žukauskas ir
Vaidas Balčiūnas bei 2–4 klasių – Redas Dimša ir
Mantas Lapėnas.
Ši tradicija sėkmingai startavo ir šiemet.
Kiekvieną savaitę skirtingų klasių krepšinio komandos (merginų ir vaikinų kategorijose) prakaituoja rungdamiesi krepšinio aikštelėje. Kai kurios
komandos jau spėjo įsiveržti į priekį, triuškindamos priešininkus. Kitoms reikėtų truputį pasitempti ir susiimti.
Trumpai apžvelkime vaikinų kategorijos
krepšinio pirmenybių tvarkaraštį: 2017-02-28
15.30 rungiasi 1d prieš 1c, 16.20 susirems 4b – 4c.
2017-03-01 14.40 kausis 1b prieš 1e, na, o 15.30 –
3d prieš 3e. Sekite tvarkaraštį ir palaikykite savo
favoritus!
Dabar trumpa informacija apie moksleivių
sportinius pasiekimus kitoje sporto šakoje. Mūsų
mokyklos mokiniai dalyvavo tarpzoninėse štangos
spaudimo varžybose, kuriose gimnazistai užėmė
net prizines vietas! Norėtume pasveikinti bendrą
komandą: D. Oniūną, E. Žemaitį, K. Varną, G.
Raižę, K. Balčiūną, S. Brasą, L. Bičkūną ir R.
Kairiūną. Galime išskirti ir pasidžiaugti šiais
vaikinais: Karoliu Varna, kuris savo svorio kategorijoje tapo pirmas, ir Simu Brasu, savo svorio
kategorijoje iškovojusiu antrąją vietą!
Taigi, labai smagu, jog mūsų gimnazijoje
yra sportuojančio jaunimo, kurie savo pasiekimais
garsina mokyklos vardą. Sėkmės, sportininkai!
Karolina Veberytė

Kotrynos rankose – „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlė,
įteikta jai, kaip Metų literatei
(greta – Metų iliustruotojas panevėžietis Paulius)
Nuotr. iš interneto

Redaktorė ir maketuotoja – Patricija Mažeikaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
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________________________________________________________________________________

