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Sveikas, Spali!
Aš suvokiau, tik per vėlai, kad vėl mane apgavo...
Vėl suvyniojo į beprasmių žodžių šilką
Tarytum Ponas Voras musę...
Nors žodžiuose viskas sutilpo:
Ir lengvabūdiškos jaunystės šėlsmas,
Ir laimė ir linksmybių geismas,
Tik viskam iš paskos,
Tarytum šuo nususęs,
Bidzeno tas beprasmis
„Myliu“...
Tuo „Myliu“ patikėjau.
Ne kartą išduota
Ir vėl stačiai įpuoliau į tą pačią balą,
Kurioj ir šiandien murkdosi ne vienas,
Nes niekaip sau negali pripažinti,
Kad kitą meilę kelyje pažinęs,
Suvokia, kad iki šiol tos meilės nė nepažinojo
„Myliù“ tada ir „myliu“ šiandien...
Lyg du skirtingi paukščiai, kur plasnoja
Skirtinguose pasauliuos, jų žvaigždynuos,
Tačiau sutūpę į tą patį lizdą
Apgaudinėja žmones, kurie ir taip tos meilės
Nepažįsta.
Galbūt aš klystu..
Tačiau mane apgavo.
Gražus Kaip Apolonas,
Protingas, išsvajotas,
Tiek vakarų, naktų ir pilnačių sapnuotas.
Netaręs net „Sudie“ ir nieko nežadėjęs
Išėjo pro duris.
Sekmadienį.
Rugsėjis.
Nuotraukos ir eilės:
Emilijos Pukevičiūtės 4gb

Varpeli, nemirk!
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Gerbiami gimnazijos mokytojai, mieli mokiniai,
Visų pirma, leiskite Jus pasveikinti su įsibėgėjusiais mokslo metais. Kaip greitai bėga dienos! Rodos,
dar vakar džiaugėmės šiltu ir saulėtu rugsėju, o šiandien jau tenka susigyventi su liūdnu ir lietingu spaliu.
Leiskite visiems Jums, gerbiami mokytojai mieli,
mokiniai, palinkėti daug stiprybės, kantrybės, daug
naujų idėjų šiais mokslo metais. Visada išlikite
pozityvūs, sukalbami, tolerantiški vieni kitiems ir
visada, kad ir bus labai sunku, šypsokitės. Bet,
svarbiausia, neužmirškite, kad esate gimnazijos dalis.
Mūsų visų rankose – gimnazijos ateitis. Niekas
kitas neišsaugos gimnazijos tradicijų, neiškels jos
vardo aukščiau kitų mokyklų vardų ir neatneš jai
laimės ir garbės, jei ne mes. Pasaulyje nėra nieko
negebančio žmogaus. Kiekvienas ką nors gebame.
Todėl būtent šiemet ir dabar visus mokinius kviečiu
nebemiegoti, nebebijoti ir pradėti dirbti mokyklai. Juk
čia praleidžiate dvylika savo gyvenimo metų.
Kreipiuosi į Jus ir prašau kiekvieno savęs paklausti:
ką AŠ daviau gero mokyklai? Ką paliksiu po savęs
kitoms gimnazijos kartoms? Turėtumėte labai
susirūpinti, jei atsakymas į šiuos klausimus bus tik
menkas žodis: nieko...
Pirmasis „Varpelio“ numeris

Mieli gimnazijos mokiniai, neleiskime mirti mūsų gimnazijos laikraščiui „Varpelis“, kuris leidžiamas
jau septyniolika metų... Juk kitais metais Linkuvos gimnazija minės šimto metų jubiliejų. Laikraštėlio
netektis būtų skaudus praradimas šimtmečio proga. Mūsų juk daug – keturi šimtai gimnazistų – netikiu, kad
tokiame būryje neatsiras didvyrių, kurie paaukos savo laisvą laiką gimnazijos laikraštėliui, o ne mėgstamam
serialui ar smagiam vakarėliui su draugais. Mes negalime pamiršti savo vertybių. Mūsų tikslas – įnešti į
bendrą iždą dar daugiau pasiekimų. Esame moderni karta, mums viskas įmanoma ir viskas leistina, tad
kodėl nekyla ranka ką nors gero daryti?.. Atsiminkime, kad jau mokykloje išmokstame didžiausią gyvenimo
pamoką: jeigu patys nepadarysime, už mus niekas kitas taip pat nieko nepadarys...
Gerų, aktyvių ir įkvepiančių mokslo metų. Labai laukiu mokinių, kurie papildytų laikraštėlio
redkolegiją. Gyvenkime taip, kad išsaugotume ne pelenus, o ugnį.

Pagarbiai
Linkuvos gimnazijos abiturientė
Emilija Pukevičiūtė

LINKUVOS GIMNAZIJA ŽENGIA Į
ŠIMTMETĮ
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Intensyviai šimtmečiui besiruošianti Linkuvos gimnazija vis aktyviau dėlioja renginių programą ir priiminėja
iškilius svečius. Praėjusį penktadienį renovuotą gimnaziją, mokinius ir mokytojus šiltai pasveikino miestelyje
apsilankęs Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Linkuvos gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis
sako, kad tokie susitikimai – malonūs visai bendruomenei, juk seniausia Šiaurės Lietuvos gimnazija išleidusi beveik
100 mokinių laidų, čia dirba profesionalūs
pedagogai, ugdymo įstaiga modernėja,
tačiau išsaugo tradicijas.
Vyskupas, pirmiausia, susižavėjo
Linkuvos mokiniais. Pernai jie tapo
laureatais Šiaulių Vyskupijos rengtame
konkurse „Švč. Mergelė Marija –
Gailestingumo Motina“. Modernizuota,
mokytojos Vitos Vilimienės ruošta meninė
kompozicija „Kad Jūsų džiaugsmui nieko
netrūktų“, įtraukusi gabius mokinius – Nidą
Šimkūnaitę, Faustiną Juzėnaitę, Austėją
Makarevičiūtę, Emiliją Pukevičiūtę, Mariją
Kacilevičiūtę, Ignę Giedraitytę, Vakarį
Balčiūną ir Irmantę Samuitytę, tąkart
sujaudino visą Vyskupiją. „Vyskupas po
konkurso kalbėjo, kad nori pas mus
apsilankyti, mes labai apsidžiaugėme ir
pasistengėme jam atvykus paruošti ne tik programą, bet ir aprodyti atnaujintą, išgražėjusią gimnaziją“, – sako
V. Stapušaitis, pridurdamas, kad šis susitikimas tapo simboline įžanga į gimnazijos šimtmetį.
„Nors iki šimtmečio dar metai, esame numatę ne vieną renginį, muziejaus įrengimą, paminklinio akmens
statymą“, – pasakoja direktorius, pristatydamas specialiai šimtmečiui suburtą patyrusių pedagogų komisiją, tai: Janina
Balčiūnienė, Violeta Gelažienė, Roma Balnionienė, Lora Krikščiūnienė, Ligita Masilionienė, Nijolė Vengraitienė,
Birutė Deveikienė, Virginija Ogintienė.
„Džiugu, kad Vyskupui galėjome pristatyti vieną pirmųjų savo atliktų darbų, tai vienos seniausios gimnazijos
tradicijos – tradicinių spektaklių nuotraukų
parodą“, – pasakoja direktorius, rodydamas
ant sienos sukabintas istorines nuotraukas.
„Tradicija neužmiršta. Spektaklių akimirkos.“
pavadinta ekspozicija atskleidė, kaip per
dešimtmečius keitėsi kūriniai, scenografijos,
abiturientai ir jų kartos... Tradicinių spektaklių
idėja gimė dar 1917-aisiais, kai Linkuvoje
įsikūrusiai „Vyturio“ draugijai priklausę
mokytojai Ignas Brazdžiūnas, Povilas Spudas,
Rožė Šomkaitė ir kiti rūpinosi ne vien
švietimu, bet ir visuomenės bei jaunimo
auklėjimu:
vakarėliais,
vaidinimais
ir
paskaitomis. Renginiai, kuriuose buvo rodomi
ir spektakliai, sutraukdavo daug žmonių. Jau
tais metais buvo suvaidinta „Genovaitė“,
„Amerika pirtyje“, kiti kūriniai. Tokie
vaidinimų vakarai tapo labai populiarūs. Pasakojama, kad žmonės į juos traukdavo iš visos apylinkės. O per dar kelis
metus spektakliai tapo neatsiejama gimnazijos dalimi... „Seniai nešiojausi idėją, kad spektaklius reikia įamžinti.
Nemažai nuotraukų buvo sukaupta archyve, dar šiek tiek radome pradėjus tuo domėtis, paroda, tikiuosi, bus pildoma,
nes trūksta apie 30 nuotraukų iš senųjų spektaklių“, – sako direktorius, dėkojantis prie to svariai prisidėjusiam
fotografui Vidmantui Pėželiui, jis nuotraukas didino, gerino jų kokybę, juk kai kurios išlikę tik fragmentais.
Šimtmetis prasidėjo ir visos gimnazijos bendruomenės susitikimu su Vyskupu aktų salėje, čia ne tik darkart
parodyta jau minėta meninė kompozicija, bet ir pirmąkart parodytas gimnazijos pristatymo trumpametražis filmas.

Prie profesionalus gimnaziją pristatančio kūrinio prisidėjo būrys bendruomenės žmonių: buvęs mokinys Darius
Vengraitis, įamžinęs gimnaziją bepilote skraidykle, mokytoja Daiva Kacilevičienė, rūpinusis muzika, mokiniai Emilija
Pukevičiūtė – rašiusi tekstą, Vakaris Balčiūnas – jį įgarsinęs, pats direktorius ir rajono ugniagesių tarnybos vadovas
Alfredas Martūzas, kurie
užsiėmė filmo montavimu.
Video pristatyme glaustai
pasakojama
gimnazijos
istorija,
prisimenami
direktoriai, bendruomenė.
Apie savo kasdien
pildomą
internetinę
enciklopediją kalbėjo E.
Stanevičienė, pranešusi ir
iškilmingą žinią: Lietuvos ir
gimnazijos šimtmečio proga
internetinė
enciklopedija
„Lietuvai ir Pasauliui“ taps
suskaitmeninta ir visiems
prieinama knyga, kurioje
bus įamžinta ir visa gimnazijos istorija. Direktoriaus nuomone, Linkuvos gimnazija taps viena iš pirmųjų, turinti
skaitmeninę savo istorijos knygą: „Bet kuris, esantis nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje, galės ją pavartyti,
prisiminti, galbūt ir pats kažką papildyti“.
Per metus gimnazijos bendruomenė tikisi naujai įsirengti muziejų, kuriame nugultų visą gimnazijos istorija,
pastatyti paminklinį akmenį, žymintį šią išskirtinę datą, surengti ne vieną susitikimą su daug pasiekusiais buvusiais
mokiniais. „Grįšime prie ištakų – šių metų abiturientai statys spektaklį „Amerika pirtyje“, o šis juk buvo vienas iš
pirmųjų“, – sako direktorius.
Po iškilmingo renginio Vyskupas E. Bartulis pašventino naujai renovuotą gimnaziją ir palinkėjo sėkmės
bendruomenei, ragindamas džiaugtis tokia sukaupta istorija ir išsaugotomis tradicijomis.
Simona Lipskytė
Žurnalistė, buvusi gimnazijos moksleivė
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Gimnazijoje – šventė
mokytojams
„Mokytojas – tai žmogus, kuris
išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau
buvo viena“, – teigia pasaulio filosofai.
Iš tiesų, juk mokyklos gyvenimo ir
savo ateities neįsivaizduojame be
mokytojų, kurie dvylika metų mums
sudaro sąlygas įgyti žinių, moko
gyventi.
Spalio
penktąją
gimnazijos
mokytojus sveikino ir Linkuvos
gimnazijos abiturientai. Jiems šie
mokslo metai paskutiniai, paskutinioji
ir mokytojų diena, paskutinė proga iš
visos širdies padėkoti ir pasveikinti
juos gyvenimui ruošusius mokytojus.
Iš ryto visus lydėjo trumpas ir jaukus abiturientų pasveikinimas bei kvietimas į šventės tęsinį aktų salėje.
Kiekvienais metais abiturientai nustebina išradingumu: vienais metais filmuoja mokytojams
sveikinimus, kitais skiria mokytojams įvykdyti užduotis, o šių metų laida nustebino... paprastumu.
„Mes tiesiog norėjome padaryti
šventę mokytojams, kad jie galėtų nors
valandėlei atsipūsti, pamiršti visus
darbus ir sušilti prie kavos puodelio“, –
kalbėjo dvyliktokai.
Iš tiesų, gimnazijos aktų salė
virto
jaukia
kavinuke,
kurioje
mokytojai buvo pavaišinti kava, arbata,
saldumynais. O kavinukės scenoje
pasirodė
patys
abiturientai
su
literatūrine programa, virkdžiusia ir
linksminusia iki ašarų. Skambėjo
visiems gerai žinomos dainos –
„Užtrauktukas“,
„Pavakarys“,
„Raganiukė“, „Prisėdai šalia“...
Buvo gera matyti laimingus, besišypsančius mokytojus. Abiturientų troškimas išsipildė – mokytojai iš
tiesų atsidūrė gražioje, jaukioje ir iš širdies dovanotoje šventėje...
Emilija Pukevičiūtė, 4gb
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Vasaros įspūdžiai

Kelionė į Japoniją...
Tikriausiai
ši
vasara
buvo
pati
įspūdingiausia iš visų,
nes
apkeliavau,
galima sakyti, pusę
pasaulio...
Mano
pirmoji kelionė – į
Japoniją – prasidėjo
birželio 21 dieną. Šią
neeilinę kelionę dovanojo Pakruojo rajono „Rotary“
klubas ir jo prezidentas Edikas Drupas.
Japonija – iš tiesų visai kitas pasaulis. Visų pirma,
kai Lietuvoje vidurnaktis, Japonijoje šešta valanda
ryto ir visi keliasi į darbus. Toks laiko pokytis tikrai buvo gana neįprastas, ypač
po ilgos kelionės, kurios metu visada buvo šviesu, nors skridome šešiolika
valandų. Vos nuskridę turėjome susitikimą su japonų Gifu prefektūra. Buvome
svetingai priimti jų seniūnijoje. Kas labiausiai nustebino, tai mirtina tyla darbo
vietoje, nors tuo metu ir buvo pietų pertrauka. Japonai labai ramūs ir tylūs
žmonės, kas mums, lietuviams, kiek neįprasta.
Prefektūroje labai įsiminė pietūs. Prieš kiekvieną mūsų stovėjo du dubenėliai
vienas ant kito: vienas, pilnas ryžių, o kitas – įvairių, mums nepažįstamų
gėrybių: skrudintas ančiuvis ant lazdelės, labai aštrus ridikas, įvairiai patiekta
žuvis... o vienintelis gėrimas – japonų vertinama žalioji arbata – pats
sveikiausias ir geriausias gėrimas.
Jaunimas gyveno japonų šeimose. Aš ir mano draugė Austėja Makarevičiūtė
gyvenome Gifu prefektūros prezidento šeimoje. Buvome priimtos labai
svetingai. Mūsų atvykimo progai buvo paruošta iškilminga vakarienė, su
tradiciškais japonų valgiais – misu sriuba, skrudinta vištiena, bulvių salotomis,
įvairiais padažais... O viską reikėjo valgyti lazdelėmis! Šeima noriai bendravo,
paveikslavosi, pasakojo savo šeimos istoriją, bet labiausiai įsiminė tai, kad
mums buvo leista pasimatuoti tautinį japonų drabužį – kimono, einantį iš kartos
į kartą ir kainuojantį išties nemažus pinigus...
jais pasipuošėme kitą dieną vykusiame šeimų
vakare. Buvome vienintelės taip pasipuošusios
lietuvės, tad nenuostabu, kad tapome foto
„ŽVAIGŽDĖMIS“... Niekada nepamiršiu ir
galimybės pamušti japoniškais būgnais...
turėjome būgnininkų koncertą, o po to buvome
kviečiami patys pabandyti juos mušti. Buvo
nuostabu ir visai nesunku...
Aplankėme ir turistinius miestelius –
Nakahama ir Takayama. Buvome seniausiose
šventyklose, kuriose gidas pasakojo apie namų
statymą ir jų įrengimą. Buvome ir prie Budos
šventyklos. Pasirodo, Budos altorių namuose gali turėti tik vyriausias sūnus šeimoje...

O didžiausią įspūdį paliko tvarka mokyklose. Visi mokiniai nešioja vienodas uniformas, pamokų metu
mirtina tyla, kuri išsilaiko ir pertraukų
metu. Japonai moksleiviai patys tvarko
savo klases, plauna ir šluoja, patys
gaminasi maistą, serviruoja stalą ir jį
pavalgę susitvarko. Negalima palikti
maisto – tai yra dovana ir japonas turi
būti dėkingas už tai, kad turi valgyti.
Man teko garbė japonams padainuoti
lietuviškai ir kartu su Austėja
Makarevičiūte pristatyti jiems Linkuvos
gimnaziją bei jos veiklą.
Taigi, kelionė iš ties įspūdinga. Į
Japoniją keliavau už ilgametę aktyvią
veiklą Pakruojo rajone: vedamus
renginius, prizines vietas įvairiuose konkursuose, filmų naktį, kurios metu gvildename socialines problemas,
teatro studiją, pačios įkurtą Linkuvos gimnazijoje... galėčiau vardint ir vardint... Japonija tikrai išliks mano
atmintyje kaip kultūra ir istorija turtingas kraštas ir esu dėkinga už suteiktą galimybę tai pamatyti savo
akimis Pakruojo rajono merui Sauliui Gegieckui, administracijos direktorei Erikai Kižienei ir Pakruojo
rajono „Rotary“ klubo prezidentui Edikui Drupui.
Emilija Pukevičiūtė,
4gb
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Išsvajotoji Prancūzija...
Prancūzijoje gyvenau ištisus du mėnesius nuostabioje
lietuvių šeimoje, kurioje dirbau aukle. Nukeliauti į
Prancūziją buvo pati didžiausia mano svajonė, tad iš tiesų
džiaugiausi laimėjusi šeimos simpatijas.
Gyvenau Pietų Prancūzijoje, Ardèche regione,
Rosières miestelyje, kuris, nors ir mažytis, bet labai jaukus.
Jame tik penki šimtai gyventojų, tačiau yra mokykla, kino
teatras, kelios kavinės, kempingai, netoliese teka ir
nuostabaus grožio upė... Pagrindinėje aikštėje stovi
liuteronų bažnyčia, o savaitgaliais šioje aikštėje prancūzai
senjorai žaidžia tradicinį prancūzų žaidimą – petankę...
Sužavėjo Pietų Prancūzijos gamta – oras visada
karštas, užkaisdavo net iki +40 ͦC, aplinkui vien žaliuojantys
kalnai, kuriuose verda gyvybė... kadangi upė vasarą gerokai
nusenka, tiesiogine to žodžio prasme, galime vaikščioti upe
– iš jos išlindę didžiuliai akmenys, kuriais gali nukeliauti net
į kitą upės krantą, kuriame įsikūręs ir kitas miestelis...
Pietų Prancūzijoje miesteliai labai maži ir labai arti
vieni kitų, tad pasinaudojau šia galimybę ir apkeliavau visus
aplinkinius miestelius. Labiausiai įsiminė Les Vans –
miestelis, kuris garsus savo
statiniais, jame tvyro puiki ir be
galo šilta atmosfera. Akį traukia
spalvingos vitrinos, žavios, mažytės
kavinės. O vietinė policija –
žandarai – užkalbina gatvėje ir net
paprašo kartu nusifotografuoti!
Apsilankiau ir les grottes – tai
stalaktitų urvai, esantys 50 metrų po
žeme...
Niekada nepamiršiu savo
viešnagės Prancūzijoje. Sužavėjo
kultūra, žmonių atsipalaidavimas,
tradicijos... Nauji ir niekada
neregėti dalykai: 3D medinės
dėlionės,
išskirtiniai
turgūs,
primenantys
mažas
šventes...
Prancūzijoje vyksta ir naktiniai
turgūs,
apšviesti
milijonais
lempelių. Juose gali rasti visko: nuo
įvairiausių prancūziškų sūrių iki vietoje kepamų blynų, nuo aksesuarų plaukams iki nuostabių žaislų
vaikams... Iš naujo įsimylėjau Prancūziją, tylius vakarus, apšviestus jonvabalių ir karštas dienas, nebūdingas
lietuviškam orui. Žinau, kad dar ne kartą čia sugrįšiu.
Emilija Pukevičiūtė, 4gb

VARPELIS
2017
SPALIS

Jie ir vėl sugrįžo į mokyklą...
Rugsėjo mėnesį palydėjo du buvusių gimnazijos laidų abiturientų susitikimai. Vieną iš paskutiniųjų
rugsėjo savaitgalių susitiko 48-oji laida, kurių auklėtojai buvo rusų kalbos mokytoja Nijolė Marcinkutė ir
gimnazijos direktorius Algis Aleksandras Dičpetris. O paskutinįjį rugsėjo mėnesio šeštadienį susitiko 53-ioji
buvusių abiturientų laida, kurių auklėtojai buvo lietuvių kalbos mokytoja Felimonija Mielienė, kūno kultūros
ir darbų mokytojas Alfonsas Mališauskas ir matematikos mokytoja Emilija Stanevičienė.
O rugpjūčio 26-ąją gimnazijoje susitiko 83-ioji abiturientų laida ir jų auklėtojos – Emilija Stanevičienė
ir choreografijos mokytoja Nijolė Mikalajūnienė.
Buvę mokiniai aplankė mokyklą, savo klases, taip pat aplankė ir mirusiųjų mokytojų, klasės draugų
kapus. Susitikimai vėl atgaivino mokyklos laikų prisiminimus. Ne vienas tvirtino, kad norėtų sugrįžti į seną
gerą mokyklą...

Emilija Pukevičiūtė 4gb

