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Mielieji abiturientai,
nesureikšminkite to, kas yra neišvengiama, o
tik nusišypsokite ir eikite pirmyn. Niekada nesustokite, padarę klaidą, ir niekuomet nebijokite jų
daryti. Pačių gražiausių Jums paskutiniųjų akimirkų gimnazijoje! O dėl BE – juk išeis taip, kaip
išeis... Dar pasimėgaukite pavasarinės saulutės
spinduliais, krentančiais pro matematikos kabineto
langus... Stiprybės kovoje su pačiu savimi ir skaidraus žvilgsnio žiūrint į ateitį!
Mokinių atstovybė

Teofilis Tilvytis

Gimnazistų valsas
Pamokos, pamokos, pamokos, pamokos,
Nėra galo. Algebra, kalbos, rašto darbai.
Sėdi sau klasėje, nuovargis dvasioje,
Visi išbalę tartum grabai.
Šiandien – gramatika, ryt matematika,
Anglų, prancūzų kalbos poryt.
Kunigas barasi, pikta vėl darosi.
Todėl patarkit, ką mums daryt?
Klasėj ir šokiuose mokais ir mokaisi,
Dieną ir naktį niekus kali,
O širdies vingiuose jauti, kad tingisi.
Ir paflirtuoti tu negali.
Taip į egzaminą veda kaip aviną.
Tyli tarytum koks nebylys.
Saulėtuose rūmuose mėnesiai stumiasi,
Artinas dvejetas ar pagalys.
O širdis plakasi, nes meilėj sekasi,
Gauni tu pluoštus karštų laiškų,
Kunigas barasi, velniava darosi,
Kaip viskas baigsis, nesuprantu.

Abiturientai,
sėkmingo Jums kelio ten, kur veda svajonės!
Suraskite savąją žemę!
Sveikiname su Paskutinio skambučio švente ir
dėkojame už buvimą kartu būrelio narėms – kūrėjoms Kotrynai Kraptavičiūtei, Inesai Židonytei,
Justinai Tereikytei – bei merginoms, leidusioms
šį laikraštį, jam rašiusioms, – Ivetai Janušauskaitei, Gabijai Maziliauskaitei, Giedrei Šedytei.
Tegu gyvenimas Jums ir toliau leidžia mėgautis
žodžio galia ir jo grožiu!

Baigus gimnaziją – vynas „Karazijos”
Ir univerka gal pagaliau…
Smokingas, šlipsas, ateitis šypsosi –
Tarnyba ir t. t.
*****************************************
Paskutiniame šių mokslo metų numeryje skaitykite:
 interviu su fotografe, 3d klasės gimnaziste
Justina Kripaityte;
 apie Kotrynos Kraptavičiūtės sėkmę Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse;
 apie tautinių šokių kolektyvą „Apynėlis“;
 apie „Kočėlą“ ir protmūšį.

Literatų būrelis
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Lietuvos jaunimo teatrai Pasvalyje
Balandžio paskutinį šeštadienį į Pasvalį sugužėjo geriausieji jaunimo teatrai iš visos Lietuvos,
nes šiemet jau devintasis „Šimtakojis“ vyko mūsų
mieste.
Nuo pat ryto iki vėlaus vakaro Pasvalio kultūros centre žiūrovus stebino net aštuoni visiškai
skirtingi spektakliai laureatai, tarp kurių ir „Riešutų
duona“, pastatyta Pasvalio jaunimo teatro „Drãma“.

Šventę atidarė Punsko kultūros namų jaunių
teatras „Kregždė“, pristatydamas savo mistinį spektaklį pavadinimu „Mirusi šokėja“. Vėliau pribloškė Jurbarko kultūros namų vaikų ir jaunimo
teatras „Vaivorykštė“, vizualiai puikiai pateikęs
spektaklį „Žaidimas be taisyklių“. Paskui buvo
rodomas nuotaikingas humoro spektaklis „Amerika
pirtyje“, kurį pristatė Šakių „Žiburio“ gimnazijos
„Varpo“ dramos studija. Tuomet atėjo eilė Pasvalio
jaunimo teatro „Drãma“ spektakliui „Riešutų duona“ (pagal S. Šaltenį, rež. Asta Liukpetrienė), kurio
charakterių išraiškingumas pakerėjo žiūrovus. Po
mūsiškių pasirodė Ignalinos gimnazijos teatras
„Iki“ su futuristiniu spektakliu „Atjunk“, Vilniaus
Vytauto Didžiojo gimnazijos teatras „N-7“ su
spektakliu „Oskaras“, kuris išspaudė ne vieno žiūrovo ašarą. Paskutinieji – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos „Talentų klubas“, kurie pristatė
miuziklą ‚Ačiū tau, Marčiau, arba Z kartos padėka
Martynui Mažvydui“.
„Šimtakojo“ pertraukų metu žiūrovus muzika
užėmė grupė „Marabu band“ bei Faustas Petriškis.
Renginys baigėsi jau vėlai vakare, komisijai išsakius paskutiniuosius pagyrimus bei išdalinus apdovanojimus. Kupini džiaugsmo ir su šypsenomis
veiduose jaunieji aktoriai paliko Pasvalį, padovanoję miestiečiams spalvingą kultūros dieną.
Aistė Mažuolytė

Kaip gyvena mūsų „Apynėlis”?
Tautiniai šokiai – tai būdas ne tik išreikšti save, mokytis šokio paslapčių, bet ir įsitraukti į ko-

lektyvo gyvenimą, o svarbiausia – susirasti draugų
ir neleisti savo laiko po pamokų veltui. Gimnazijos
mokiniai gali džiaugtis turėdami gausų būrelių
skaičių – galimybę išbandyti save, puoselėti patriotinius jausmus Lietuvai bei garsinti mokyklos
vardą ne tik Pasvalio rajone, bet ir už jo ribų.
Šie metai gimnazijos tautinių šokių kolektyvui „Apynėlis“ buvo ypač sėkmingi. Šokome
daugelyje mokyklos ir miesto renginių: Pasvalio
miesto šventėje, Vasario 16-osios minėjime.
Džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti Sigito Paliulio režisuotame miuzikle „Jūratė ir Kastytis“.
Žinoma, buvome išvykę ir už Lietuvos ribų: tarptautiniame šokių festivalyje „Baltic Amber 2016“,
kuris vyko Lenkijoje, Suvalkuose, buvome apdovanoti 1-osios vietos diplomais. Su šypsena prisimename šokių šventes Truskavoje bei Biržuose ir
tikimės vėl vykti kitais metais. Labai svarbi diena
buvo balandžio 29-oji: šią dieną dalyvavome liaudiškų šokių konkurso „Pora už poros“ regioniniame ture. Iš choreografijos ekspertų sudaryta
komisija „Apynėliui“ skyrė 2-ąją vietą. Ši pergalė
mums suteikė teisę pasirodyti gegužės 19 dienos
nacionaliniame ture.

Šokių kolektyvas „Apynėlis“

Labiausiai džiaugiamės turėdami šauniausią
vadovę Nidą Sakalauskienę, be kurios nebūtume
toks vieningas ir tiek daug pasiekęs kolektyvas.
Šiais metais „Apynėlis“ atsisveikina su abiturientais: Modestu, Paulina bei Alanu. Tikimės, jog šie
puikūs mūsų kolektyvo nariai niekada neužmirš
gimnazijos, o „Apynėlyje“ praleistas laikas liks
pats įsimintiniausias.
Kiti mokslo metai kolektyvui bus dar sunkesni: intensyviai ruošimės 2018 metų Lietuvos
šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“, tad ypač
laukiame naujų narių, kurie nori garsinti gimnazijos vardą, myli šokį ir yra pasirengę sušilti per
repeticijas!
Dominyka Vaitekūnaitė
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Gimnazijoje – meno savaitė
„KOČĖLAS“
Gegužės 15–19 dienomis gimnazijoje vyko
meno savaitė netradiciniu pavadinimu „KOČĖLAS“, kurią rengė Mokinių atstovybė.
Jau žiemą ėmėme tyliai svajoti apie meno
savaitę gimnazijoje, o pavasaris mumyse pažadino
norą veikti ir kurti. Ilgą laiką leidome mokykloje
kurdami idėjas ir dėliodami programą, paskutinę
savaitę iškeisdami net saulės spindulius tam, kad
gimnazistai išvystų šį tą naujo. Ir taip gimė dar
neregėtas negirdėtas „KOČĖLAS“ šūkiu „Nevystiišvysti“.
Visą savaitę gimnazistus kvietėme atskleisti
save nuotraukų bei dailės parodoje, kūrybos skaityme, video filmukų peržiūroje, dalyvauti susitikimuose, dirbtuvėse ir šokiuose, o savaitę baigti gimnazistų koncertu.
Tikimės, jog pirmą kartą Mokinių atstovybės
inicijuota meno savaitė yra tik pirmas mažas
žingsnelis gražiai kasmetinei pavasario tradicijai, o
vykę renginiai paskatino mokinius kurti, tobulėti ir
iš arčiau susipažinti su dauguma meno formų,
padėjo bent šiek tiek atitrūkti ir atsipalaiduoti nuo
įtemptų mokslo metų pabaigos darbų.
Evelina Sakalauskaitė

Mamos ir dukros bendras darbas
Kovo 23 d. gimnazijoje vyko draugiškas
protmūšis. Jį organizavo tėvų klubas, kuris taip pat
įsteigė ir prizą. Šio protmūšio organizavimas buvo
puikus pavyzdys, kaip petys į petį gali dirbti mama
su dukra. Irena Kondrotienė kartu su savo dukra
Gerda Kondrotaite bei dar su keleto tėvų klubo
narių pagalba suorganizavo puikų protmūšį.
Jame dalyvavo net devynios komandos, o
pirmą vietą laimėjo ne kas kitas, o mokytojų komanda „Klevo lapas“. Nuo jų tik vienu tašku atsiliko 1e klasės komanda „Mėlynasis akmenėlis“.
Gaila, bet tėvelių komandai pasisekė ne taip gerai...
Komandos buvo tikrai įvairios, įsitraukė tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek tėvai. Klausimai buvo irgi
įdomūs: atrodo, žinai atsakymą, bet po turo supranti, kad gal per daug pasitikėjai savo jėgomis.
Tokius protmūšius reikėtų rengti dažniau, juk
tai puikus penktadienio vakaro praleidimas. Ne
vien mokiniai įsitraukia į mokyklos veiklą, bet ir
tėvai, kas yra labai džiugu bei reikalinga.
Ieva Venskevičiūtė

Kotryna vėl džiaugėsi II vieta šalyje
Balandžio 12–14 dienomis Palangoje, Vlado
Jurgučio pagrindinėje mokykloje, daugiau kaip
šimtas mokinių iš visos Lietuvos susitiko jaunųjų
filologų konkurse. Jame dalyvavo ir keturios
gimnazistės: Kotryna Kraptavičiūtė (4b) ir
Viktorija Muralytė (3d) – poezijos sekcijoje,
Rūta Staškevičiūtė (3a) – publicistikos ir esė
sekcijoje ir Justė Kačerauskaitė (2a) – prozos
sekcijoje. Mokines lydėjo literatų būrelio vadovė
mokytoja Regina Grubinskienė. (Beje, į konkursą
buvo pakviesta ir vertėja iš rusų kalbos Deimantė
Antončikaitė (3a), tik ji į Palangą nevažiavo. Kartu
su mumis dar vyko tautosakininkė iš Joniškėlio G.
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos.)
Darbas prasidėjo jau pirmą dieną: įsikūrusios
ir pavalgiusios pietus, išsiskirstėme į sekcijas ir
pradėjome darbą – kūrinių aptarimą, o vakare klausėmės mokinių koncerto. Kitą dieną taip pat dirbome su mūsų kūrybos vertintojais. Vakare jaunieji
filologai dalinosi savo kūryba – vyko literatūriniai
skaitymai, kuriuos vedė poetas Ričardas Šileika.
Liko ir šiek tiek laisvo laiko, tad visi suspėjo
nueiti iki jūros, pasivaikščioti po Palangą. O jei kas
nespėjo pamatyti Palangos tą vakarą, kitą dieną
dideliam mūsų būriui vyko ekskursija, supažindinusi su miestelio istorija, taip pat aplankėme
Gintaro muziejų.
Trečiąją dieną – paskutinis konkurso etapas:
buvo paskelbti geriausi šalies filologai. Iš mūsų
būrio Kotryna Kraptavičiūtė buvo apdovanota II
laipsnio diplomu už labai gerą poeziją.
Pati Kotryna apie konkursą atsiliepia taip:
„Buvo įdomu, susitikau su žmonėmis iš literatūrinės stovyklos ir praėjusių filologų konkursų, pasikalbėjom, pamąstėm apie kūrybą ir save joje...
Vylėmės, kad su kai kuriais jų susitiksim ir kitais
metais – kur nors literatūroje ar netoli jos. Gera
buvo nueiti prie jūros dar neatėjus vasarai ir nors
trumpai jūros ūžesiui leist išvalyt galvą nuo minčių
apie egzaminus... Džiugu, kad iš Pasvalio mūsų
važiavo nemažai, ir beveik visos važiavusios dar,
manau, šturmuos filologus ir kitais metais. O aš
džiaugiuosi, kad ir vėl parsivežiau antrą vietą!
Gera žinoti, jei vertintojai, kurie mano rašliavas
skaitė ir anksčiau, nemano, kad labai „nukritau“
poezijoje.“
Tikimės, jog rašančių gimnazistų būrys tik
augs ir stiprės, ir į šį konkursą važiuosime ir kitąmet.
Rūta Staškevičiūtė
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Aplankėme Žeimelį
Šiais metais kraštotyrinę veiklą pradėję gimnazistai balandžio 27 d. turėjo galimybę susipažinti
ne tik su savo krašto palikimu, bet ir sužinoti apie
Žiemgalos regiono kraštotyrinius tyrinėjimus
Žeimelio gimnazijoje. Konferencijoje dalyvavo
keturi antrų klasių mokiniai: R. Stuogis, G. Stukis,
J. Kaziliūnas bei K. Veberytė. Mokinius lydėjo
būrelio vadovas mokytojas Marius Skardžius.

pats kelis kartus keliavau su šia mokykla“, – dalinosi įspūdžiais Jonas.
„Konferencija buvo kiek nuobodi, manau, jog
pranešimai buvo per daug išplėsti. Tačiau, bet
kokiu atveju, ši išvyka buvo labai naudinga, nes
supratau, kokia veikla užsiima kraštotyra besidomintys žmonės ir kaip svarbu žinoti apie savo
kraštą“, – taip apie išvyką atsiliepė Girdas.
,,Žeimelio Žiemgalos muziejuje susipažinau
su šio krašto istorija ir etnografiniu palikimu.
Muziejuje pamačiau eksponatą, kurį turiu namuose, bet nežinau, kam jis buvo naudojamas, kokia jo
paskirtis, koks veikimo principas, deja, muziejaus
vadovė man į šiuos klausimus negalėjo atsakyti.
Man paliko įspūdį miestelio senovinė architektūra,
kuri buvo mažai paveikta sovietmečio ir miesteliui
suteikia savito žavesio“, – teigė Rokas.
Karolina Veberytė

Iš širdies paplušėjome
Žeimelis iš viršaus

Konferencijoje dalyvavo ir kai kuriuos savo
tyrinėjimus pristatė Žeimelio gimnazijos, Pakruojo
rajono mokyklos, Pasvalio rajonų Vaškų ir Saločių
mokyklų atstovai. Taip pat atvyko svečių iš Latvijos – Bauskės rajono mokyklų mokinių grupė. Po
konferencijos teko paragauti ir žiemgališkos košės,
vėliau tęsėme ekskursiją po atnaujintą Žiemgalos
muziejų, kuriame turėjome galimybę susipažinti su
šio krašto istorija, etnografiniu palikimu. Aplankėme ne tik ekspozicijas, bet ir jaukias edukacines
klases, kuriose vyksta įvairiausi užsiėmimai. Ekskursija, be abejonės, paliko įspūdžių mūsų mokyklos gimnazistams.

Žeimelis iš viršaus

,,Man labai patiko Vaškų mokyklos pristatymas apie keliones po Lietuvą bei Latviją. Šios
kelionės pasirodė labai įdomios galbūt todėl, kad ir

Puikus oras, gera nuotaika, visi susibūrę į
vieną didelę komandą – mes iš širdies paplušėjome
saulėtą balandžio 19 dieną.
Turbūt kiekvienas žinome, ką tai reiškia, ką
mums duoda akcija „Darom“. O jei reikia priminti,
tai juk ne šiaip pamokų praleidimas ar kažkas
panašaus. Tai galimybė dar labiau mylėti gamtą,
rūpintis ja, džiaugtis kiekviena akimirka kartu su
ja. Ir žinote ką? Mums visiems tai tikrai pavyko!
Mažiausios šiukšlės pakėlimas mus suvedė į dar
stipresnę komandą. Leido pasijausti tikrais gamtos
mylėtojais, gamtos dalimi.
Kas būtų, jei ši akcija išnyktų? Tikriausiai
neištiktų katastrofa, bet aplinka nebūtų tokia, kokią
mes matome šiandien...
Kiekviena klasė puikiai padirbėjo, atidavė
visas savo jėgas, kad Pasvalys būtų švarus, nors
ir... dvelkia nemalonus „Kuranos“ kvapas...
Galime tarti AČIŪ už tai, kad mes visi kartu
padarėme savo kraštą švaresnį.
Ieva Balčiūnaitė
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Aidi „Poezijos pavasario“ balsai
Gegužės 14 dieną prasidėjo tarptautinis
festivalis „Poezijos pavasaris“. Šiemet jis užsuka ir
į mūsų rajoną. Gegužės 26 d., penktadienį, būrys
poetų savo eiles skaitys Pumpėnuose, Vaškuose, o
baigiamasis vakaras vyks Krinčine, E. ir L. Matuzevičių memorialinėje sodyboje. Kviečiame
atvykti visus – ir gimnazistus, ir mokytojus – mėgstančius poeziją, meninį žodį. Susitiksime su mūsų
kraštiete aktore Olita Dautartaite, poetais Vainiumi
Baku, Juliumi Žėku, Ineza Janone bei dviem poetais, atvykusiais iš Norvegijos. Renginyje Krinčine
savo eilėraščius skaitys ir jaunosios poetės – mūsų
gimnazistės Kotryna Kraptavičiūtė, Rūta Staškevičiūtė ir Viktorija Muralytė. Pradžia – 15 valandą.
Gegužės 16 dieną Vilniuje, Rašytojų sąjungos rūmuose, vyko tradiciniai šio festivalio moksleivių skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“.
Renginyje dalyvavo kelios dešimtys jaunųjų
eiliuotojų iš visos Lietuvos. Savo eiles ten skaitė ir
mūsiškės – Viktorija Muralytė ir Rūta Staškevičiūtė, savo kūrybos dainą pagal J. Aisčio eilėraštį
„Džiazas“ atliko Kamilė Kondratavičiūtė.

Nuotraukos Justinos Kripaitytės

Rūta Staškevičiūtė
Interpretacija V. Kūno paveikslui „Šeima“
ir kartais man atrodo, kad aš visai iš kito pasaulio. rodos, aš iš pasaulio, kur tyliai skamba mėnulio būgnai ir magiškos kalimbos, miškas kvepia
samanomis ir drėgna žeme, traška malkos laužo
vidury, tyras vėsus oras glosto veidą ir skverbiasi į
plaučius, o danguje plaukia nuostabiausi debesys...
bet vėl pro šalį zvimbia mašinos, kažkas prieky manęs kasoje perkasi degtinės butelį, girdi priekaištus dėl to, kad kažką padarai ar nepadarai.
triukšmą girdi visur – ūžiantis kompiuteris, durų
užsidarymai ir atsidarymai, girti šūksniai, pro sienas besismelkianti muzika, iš kurios galima suprasti pavienius ritmus, televizoriaus garsai, neramus
šnabždesys...
ir galiausiai lieka tik dangus, kuris tau bent
sekundę leidžia atsikvėpt ir pabėgt. jis ir vėl tau
primena, kad tu ne viena, nes į tą patį dangų žiūri ir
žmogus, kuris danguje ir jo debesyse bėga nuo
tikrovės. lygiai taip pat, kaip dabar tu. ir žiūri tu tada į dangų, giliai giliai užsimerkęs įkvėpi, pamažėle merkiesi, stiebiesi ant pirštų galų aukštyn, nes
rodos, kad iki dangaus tau trūksta tiek nedaug...
ir mintyse tu jau ten. debesyse. debesyse, kuriuose sutikau aš tave, pro kuriuos spindi vilties
žiburys ir kur mes abudu, žiūrėdami į tą žiburį,
susiliečiame sielomis.
***
šiandien nusipirkau kelis šimtus puslapių
parulskio poezijos
akcija buvo
šiandien kalbu kaip poezija
ji raudonais pirštais paliesta
šiandien važiavau dviračiu prie upės
ten pat, kur vienąkart buvau su tavim
buvo du šešioliktų liepa
turbūt
neatsimenu nieko, tik tave
o šiandien buvo šalta
nors švietė saulė
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„Naktinio pasaulio paslaptys“
Kovo mėnesį mūsų gimnazijos pirmojo aukšto koridorių puošė Justinos Kripaitytės fotografijos. Kovo 31 dieną ji pristatė ir plačiau papasakojo apie savo fotografijų parodą „Naktinio pasaulio paslaptys“. Justina pasakojo, kad fotografuoti
naktį nėra taip paprasta, reikia daug drąsos,
kantrybės, fantazijos, kad atrastum įdomių vietų ir
užfiksuotum išskirtinį kadrą. Fotografija Justina
susidomėjo prieš penkerius metus, kaip ir kiekviena
meno rūšis, ji reikalauja kūrybingumo, mąstymo ir
daug kruopštaus darbo, o svarbiausia, noro mokytis. Justė sako, kad pastangos ir laikas, skirtas
šioms fotografijoms, buvo vertas pastangų ir šaltų,
bemiegių naktų. Kviečiame skaityti interviu su
Justina ir dar geriau susipažinti su ja ir jos hobiu.

reportažų, todėl ji niekada nepabosta ir nuolat kyla
įvairių idėjų, kurias noriu įgyvendinti. Nors viskas
prasidėjo nuo gamtos, draugų fotografavimo, mano
darbus pamatė ir įvertino daugiau žmonių ir manimi susidomėjo. Vis daugiau ėmė prašyti nufotografuoti, taip pat jau nemažai renginių fotografavau
mokykloje.
Įvaldyti fotografijos meną padėjo mano didelis susidomėjimas, mokymasis, kaip elgtis su
turima technika, o svarbiausia – praktika, didelis
darbas. Fotografuoti išmokau tik fotografuodama,
mokydamasi iš savo klaidų. Per keletą metų gerai
įvaldžiau techniką, todėl jau žinau, kada kokių
nustatymų reikia, taigi fotografuoti sekasi geriau.
– Matome nemažai Tavo fotografijų, darytų
naktimis. Kaip kilo mintis fotografuoti naktį? Ar
Tu mėgsti nemiegoti ir klaidžioti po laukus?..
Kodėl Tave įkvepia naktis?
– Mintis fotografuoti naktį kilo bežiūrint į kitų
fotografų darbus. Labiausiai mane žavėjo Tado
Janušonio darbai ir jo begalinis atsidavimas nakčiai. Jis daugelį naktų praleido medžiodamas
gamtinius reiškinius ir fotografuodamas naktinius
peizažus. Taip pat mane nuo gilios vaikystės žavėjo naktis ir žvaigždės, tai visada buvo paslaptinga ir įdomu. Išėjusi naktį į lauką užversdavau
galvą aukštyn ir akimis bandydavau aprėpti begalinį naktinį dangų, skaičiuodavau žvaigždes, ieškodavau Didžiųjų ir Mažųjų Grįžulo Ratų. Tai mane
įkvėpė ir nusprendžiau pabandyti fotografuoti naktį
ir pati.
Naktimis nemiegu dažniausiai tik vasarą,
tačiau save netgi vadinu žmogumi-pelėda, nes miegoti mėgstu eiti vėlai. Klaidžioti po laukus ir ieškoti įdomių vietų naktį yra įdomu, tačiau to tikrai
nedarau viena, bet vaikštau su draugais, nes vienai
būtų nejauku. Naktis mane įkvepia tuo, kad viskas
atrodo visiškai kitaip negu dieną. Kartais net nesusimąstome, kiek įvairių gamtos reiškinių vyksta
naktį – pašvaistės, meteorų lietūs, Mėnulio užtemimai... Netgi nuobodžiausias medis, aplūžusi
trobelė naktį atrodo neatpažįstamai, o naktinis dangus nuolat verčia susimąstyti – kas slypi tose
mirgančiose švieselėse, kokie vis dėlto mes esame
maži visatos struktūroje.

– Taigi Tave pažįstame kaip puikią fotografę, parodų autorę. Papasakok apie savo, kaip fotografės, kelią: kada jis prasidėjo, kodėl Tave sužavėjo
šis menas? Kas padėjo Tau jį įvaldyti?
– Mano fotografės kelias prasidėjo nuo to, kai man
padovanojo pirmąjį skaitmeninį fotoaparatą prieš
penkerius metus. Iš pradžių ėmiau fotografuoti
gamtą, peizažus ir fotografija mane traukė vis
labiau. Ėmiau domėtis: skaityti daug straipsnių,
žiūrėti vaizdo įrašų, pamažu mokiausi techninių
dalykų ir juos stengiausi pritaikyti praktikoje.
Supratau, kad norėtųsi jau geresnio fotoaparato,
taigi po metų pagaliau įsigijau veidrodinį. Tuomet
susidomėjau ir portretine fotografija, dar vėliau –
naktine fotografija.
Mane tai žavi tuo, kad pavyksta įamžinti
– Dangaus platybės vilioja ne vieną kūrybingą
pačias gražiausias, svarbiausias akimirkas, nesuasmenybę. O ar patinka Tau fotografuoti žmones,
vaidintas emocijas, kurios tampa svarbiu atsijų veidus? Kodėl?
minimu. Vieni save išreiškia rašydami eiles, kiti –
– Taip, portretus fotografuoti irgi patinka, nes
dainuodami, o aš išreiškiu save fotografuodama.
kiekvienas žmogus yra skirtingas ir pavyksta įamNors, atrodo, viskas jau įamžinta, visada galima
žinti tikras, nesuvaidintas emocijas – kas ir yra
nufotografuoti kitaip, kitu laiku, kitoje vietoje.
svarbiausia fotografuojant žmones.
Fotografija yra labai labai plati: nuo peizažų iki
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Iš pradžių fotografavau tik draugus, po to ir kiti
žmonės ėmė prašyti juos nufotografuoti, nemažai
teko įamžinti vaikų portretų, kas yra tikrai nelengva – jie yra labai judrūs, daugelis drovisi būti
nufotografuoti.
Taip pat esu įamžinusi daug renginių, o tai
kartais tampa taip pat nemažu išbandymu – reikia
prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, privalai
būti budrus ir žinoti, iš kurios pusės nufotografuoti
geriau.
– Kas Tau šiuo metu yra fotografija: laisvalaikio
hobis, saviraiškos būdas, malonumą (o gal ir
uždarbį?) teikiantis darbas, būsimoji profesija?
– Fotografija šiuo metu man yra ir hobis ir, kaip
minėjau, saviraiškos būdas, tačiau pamažu tai
tampa ir darbu, teikiančiu malonumą bei šiokį tokį
uždarbį. Dar nesu tvirtai apsisprendusi dėl savo
profesijos, tačiau žinau, kad fotografija mane gyvenime visada lydės ir manau, kad mano hobis, malonumas gali tapti ir papildomu darbu, profesija.
– Beje, su kokiu fotoaparatu dirbi? Ar jis labai
brangus? Kaip jį įsigijai?
– Dirbu su Nikon D3200 fotoaparatu, naudoju
keletą objektyvų – portretinį Nikon 50mm f1.8,
peizažams – plačiakampį Tamron 10-24mm f3.54.5, turiu ir senovinį Helios 42-2. Mano fotoaparatas yra bene pats paprasčiausias ir pigiausias
iš veidrodinių fotoaparatų, kurie gali kainuoti net
keletą tūkstančių ir daugiau. Objektyvai – taip pat
paprasti ir nebrangūs. Tačiau iš turimos technikos
stengiuosi išspausti maksimumą, kiek galima daugiau, nes, kaip sakoma, fotografuoja ne fotoaparatas, o jo savininkas, taigi viskas priklauso nuo jo
gebėjimų. Įsigijau jį susitaupiusi pati ir, žinoma,
prisidėjo tėvai. Iš pradžių fotografavau tik su vienu
objektyvu Nikon 35mm f1.8, tačiau vėliau pati
įsigijau plačiakampį, kuris yra puikus fotografuojant peizažus. Ėmiau taupyti ir kitiems priedams, nusipirkau trikojį, kuris reikalingas fotografuojant naktinius peizažus, taip pat įsigijau
blykstę bei kitų priedų. Žinoma, jau dairausi į
geresnę techniką, kuri nevaržytų mano norų, kuri
būtų geresnė fotografuojant tamsoje ir pan. Su
turimu fotoaparatu jau dirbu ketverius metus, taigi
norėtųsi geresnio.

pasimokyti. Ji padėjo atrinkti nuotraukas, sudaryti
vientisas fotografijų serijas. Iš jos gaunu nemažai
patarimų, mokytoja mane skatina stengtis ir
nenustoti fotografuoti.
– Gal dar iš ko nors mokaisi šio meno?
– Kaip ir minėjau, šio meno daugiausia išmokau
dirbdama pati, tačiau su techniniais dalykais susipažinti man labai padėjo straipsniai internete,
tinklalapiai, pavyzdžiui, efoto.lt, taip pat žiūrėdavau vaizdo įrašus internetinėje svetainėje
YouTube, kur gausu fotografų pamokų ir patarimų.
Pasidairau ir į kitų fotografų darbus, juos nagrinėju, pavyzdžiui, atkreipiu dėmesį, kokia kompozicija, spalvos, kas kadre yra svarbiausia.
– Kokie Lietuvos fotografijos meistrai Tave žavi?
Kuo?
– Mane žavi Tadas Janušonis, fotografuojantis Lietuvos gamtą ir naktinius peizažus. Pasidairau ir į
Neringos Rekašiūtės darbus, kurie yra nenuobodūs,
išsiskiriantys iš kitų, taip pat pasižiūriu į kraštietės
Akvilinos Morkūnaitės fotografijas.

– Na, ir ką išgyveni, surengusi savo darbų parodą?
– Parodą pavyko surengti ne tik Pasvalio Petro
Vileišio gimnazijoje, tačiau ir Pasvalio krašto muziejuje. Labai džiaugiuosi, kad mano darbus galėjo
pamatyti didelė dalis žmonių, malonu sulaukti
pagyrimų už savo nuotraukas, pastangas. Džiugu,
kad nuotraukos nuo šiol ne tik guli kompiuteryje –
gyva nuotrauka visada yra artimesnė, šiltesnė.
Pagaliau žmonėms galiu parodyti, ką slepia naktis
ir ką jie praleidžia naktį miegodami. Tai buvo
pirmoji mano darbų paroda ir tikiuosi, kad ateityje
pavyks surengti ir autorinę savo darbų parodą.

– Kokią įtaką Tau daro fotografijos mokytoja
Aida Dulkienė? Ar svarbus jos buvimas greta?
Turbūt gauni iš jos daug patarimų?
– Fotografijos pamokas ėmiau lankyti jau pramokusi fotografuoti, mokėdama elgtis su sava
– Ačiū už pokalbį. Linkime puikių kadrų!
technika, tačiau mokytoja visada patardavo, kokie
Redakcija
kadrai yra geresni, verti dėmesio ir iš ko dar reikėtų
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Sporto klubas „Clarus” Prahoje
Balandžio 12–18 dienomis, per pavasario
atostogas, gimnazijos sporto klubo „Clarus“ rankininkės dalyvavo rankinio turnyre „Prague Handball Cup 2017“, kuris vyko Čekijos sostinėje Prahoje. Turnyre dalyvavo 600 komandų iš 25 šalių.
Lietuvai atstovavo 15 komandų.
U-17 merginų grupėje dalyvavo net 74 komandos. Pirmame etape pasvalietės žaidė penkerias
varžybas, iš jų trejas laimėjo prieš danes (9:6) ir
dvi Čekijos (16:13 ir 12:11) komandas, o pralaimėjo tik dvejas prieš austres (16:12) ir švedes
(17:17). Pasvalietės iš savo grupės užėmė 3-ią vietą
ir pateko į stipriausią „A“ grupę. Antrajame etape
jos žaidė su Danijos ir Čekijos komandomis, bet,
deja, abejas varžybas pralaimėjo.
Rezultatyviausiai žaidė šios rankininkės:
Samanta Dunkulytė (27 įvarčiai), Lina Aidukaitė
(23 įvarčiai), Augustina Zalensaitė (12 įvarčių),
Aistė Tuomaitė (11 įvarčių), Aistė Jarašūnaitė (4
įvarčiai), Gabrielė Grinevičiūtė (4 įvarčiai), Simona Banytė (4 įvarčiai). Puikiai komandoje
žaidė Eglė Gruzdaitė, Darija Židonytė, Aida Leimontaitė, Dominyka Šimėnaitė. Vartus saugojo
Skaidrė Adiklytė, Vismantė Kanaverskytė ir Ugnė
Butkevičiūtė.
Paulina Grinevičiūtė

Balandžio 29 d. Nr. 48. Informuojama, kad
gimnazijos „Clarus“ rankininkių komanda su klubo
vadovu Audriumi Vanagu ir trenere Diana Vanagiene pavasario atostogas praleido Prahoje – dalyvavo tarptautiniame turnyre „Prague Handball Cup
2017“.
Gegužės 6 d. Nr. 50. Laikraščio žurnalistai
kalbino mūsų gimnazijos abiturientę Inesą Židonytę, kuri Pasvalio krašto muziejuje, kaip ir keletas
kitų gimnazistų, pristatė savo fotografijų parodą
„Inesos eilių iliustracijos“. Parodoje Inesa prie
nuotraukų pritaikė ir savo kūrybos žodžius. Gimnazistė sako, kad jau nuo vaikystes ją traukė fotografija ir eiliavimas, o gamtą ji sieja su jausmais.
Gamtos ir jausmų sąryšis pastebimas ir parodoje.
Kotryna Ragažinskaitė

***********************************
Naujos knygos gimnazijos bibliotekoje!
Artėja vasaros atostogos – turbūt bus dienų, kurias
puikiai leisime su knyga rankoje. Tad užsukime į
gimnazijos biblioteką! Gero skaitymo!

1.
2.
3.
4.

Marius Ivaškevičius „Madagaskaras”.
Antanas Škėma „Žingsniai ir laiptai“.
Jurgis Kunčinas „Tūla“.
Arminas Lydeka „Protokolas“.

***********************************
Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ rašo
ir apie mus

Balandžio 8 d. Nr. 40. Rašoma apie tai, kad
balandžio 1-osios išvakarėse gimnazistas Martynas Januška mums dovanojo nuostabų renginį –
„Auksinių ananasų“ apdovanojimus. Jame buvo
paskelbtos 7 nominacijos, kuriose buvo nominuoti
gimnazijos bendruomenės nariai. Martynas sugebėjo suburti stiprią komandą: su Pasvalio kultūros
centro, draugų ir šeimos pagalba surengė įspūdingą
renginį.

Taip pat siūlome skaityti Panevėžio Juozo
Miltinio gimnazijos išleistą „Lietuvos moksleivių
pjesių rinktinę“ ir Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės bibliotekos išleistą „Jaunųjų
kūrėjų almanachą „NEVĖŽIS 2016“, kuriame
galite rasti ir mūsų gimnazistų kūrinių.
Ugnė Juozapavičiūtė
Redaktorė ir maketuotoja – Patricija Mažeikaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas
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