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Linkuvos gimnazijai 100 metų!
Jubiliejus – tarsi stotelė, laiko tėkmėje duodanti
galimybę atitrūkti nuo kasdienių minčių ir rūpesčių,
stabtelėti ir apžvelgti praeitį, dabartį, pagalvoti apie
ateitį.
Linkuvos gimnazija – didelės Lietuvos švietimo
sistemos dalelytė, bet labai svarbi mūsų kraštui, nes tai
pirmoji gimnazija, įkurta Šiaurės Lietuvoje 1918 metais.
Gimnazija, išgyvenusi nemažai pokyčių, pasitinka
savo šimtmetį. Per savo gyvavimo laiką ji brendo, ne
kartą keitė pavadinimą, tačiau visada buvo ir liko
mokslo bei kultūros židiniu, savo tradicijomis artimu
kiekvienam Linkuvos krašto žmogui. Nepaisant
permainų, visada reikėjo atkaklaus darbo, išminties,
pareigingumo, kūrybiškumo, meilės savo mokyklai ir
mokiniams. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi mokyklos
bendruomene – mokytojais, kitais darbuotojais,
mokiniais, kurie mokėsi arba tebesimoko, jų tėvais ir
net seneliais.
Tegul mūsų bendradarbiavimas, savitarpio
supratimas, pagalba ir pagarba vienas kitam nutiesia
tolimesnį kelią. Linkiu sveikatos, ryžto, būkime atviri
naujiems pokyčiams.

Direktoriu
s Vaclovas Stapušaitis
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Pirmasis vasario mėnesį mus pasiekęs sveikinimas su jubiliejumi.
Brangioji šimtmetį švenčianti Linkuvos gimnazija,
Ačiū tau, kad tada mus nuteikei tolimesniam mokymuisi, o sunkus ir komplikuotas mūsų
jaunystės laikas mokė mus atkaklumo ir užsispyrimo.
Mes neištižome, neišsigandome įvairių sunkumų, siekėme mokslo, o paskui dirbome
Lietuvos naudai.
1946 metų abiturientų vardu B. Dombraitė-Usonienė

GARBĖS PILIETĖ
Ir šiandieninio pasaulio benamystėje būna juk tokių
„aukštųjų akimirkų“, kurios gyvenimą nušviečia lyg žaibai.
Audros praeina, o akimirkos blyksniai dar tebesikartoja
kiekvieną besaulę dieną. Tegul jie įžiebia jūsų būsimose
gyvenimo kryžkelėse pasitikėjimo žibintus, kad drąsiai
pasitiktumėte kiekvieną naują jums duotą valandą.
Mokytoja Stasė Lovčikaitė
Pakruojo rajono Tarybos posėdyje nuspręsta už paskirtą
gyvenimą Lietuvai, savo kraštui, žmonėms, pedagoginį ir
kultūrinį palikimą ateinančioms kartoms STANISLAVAI
LOVČIKAITEI (1929–2013) suteikti GARBĖS PILIETĖS
vardą.

Gimnazijos kolektyvas pasodino šimtmečio ąžuoliuką
Tegul mūsų bendruomenės
pasodintas ąžuoliukas primena
šią gražią šventę, suteikia
stiprybės ir vilties ateinančioms
kartoms.
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Rugsėjo 27 d. su „Mobiliąja bioklase“ atvyko profesorius, habilituotas fizinių
mokslų daktaras G. Dienys bei bendrovės „Thermo Fischer Scientific“ atstovė, chemijos
mokslų daktarė D. Šikšnienė. Abu mokslininkai – buvę mūsų mokyklos mokiniai. Jie
papasakojo savo sėkmės istoriją. Po renginio pakalbinome profesorių G. Dienį.
Gerbiamas Profesoriau, žinome,
kad Jūs mokėtės mūsų mokykloje.
Kokia buvo Jūsų laikais mūsų
gimnazija?
Tuo metu, kai aš mokiausi, ši mokykla
vadinosi vidurine mokykla, ne gimnazija.
Nebuvo šioje mokykloje priestato, mes
mokėmės raudonuosiuose rūmuose, kurie yra
čia pat, miestelio centro link. O šis pastatas,
baltieji rūmai, tuo metu atrodė pats
moderniausias visoj mokykloj.

Kaip priimate dabartinius mūsų
mokyklos pokyčius?
Mokykla atrodo išties labai gražiai,
viskas modernu, sutvarkyta, išdažyta.

Žinome, kad Jūs globojate, palaikote biochemiją studijuojančius buvusius mūsų
mokyklos mokinius. Ar tai kraštiečių solidarumas, ar šie žmonės iš tikrųjų buvo (yra)
perspektyvūs specialistai?
Šiuo atveju vis dėlto daugiau
kraštiečių solidarumas. Kai baigdavosi
priėmimas, rudenį, aš pažiūrėdavau, iš kur
studentai yra, ir jeigu būna kraštiečių, tada
pasistengdavau su jais susipažinti. Jeigu jie
norėdavo, jeigu reikėdavo, aš jiems
padėdavau. Bet apskritai, aš bendravau su
labai daugeliu moksleivių iš įvairiausių
mokyklų, ne tik iš Linkuvos. Su tais
mokiniais, kurie dalyvaudavo įvairiose
olimpiadose, visokiose stovyklose, taip pat
daug bendraudavau. Man patinka vaikai,
moksleiviai, kurie siekia savo tikslų, yra
pilni entuziazmo, tai jeigu tokių
pasitaikydavo, aš mielai jiems padėdavau.

Ko palinkėtumėt mūsų
šimtametei gimnazijai?
Palinkėčiau ir toliau palaikyti gerą lygį visais požiūriais: ir mokymo, ir sporto, ir turizmo srityse.
Su profesoriumi kalbėjo 1 gb kl. mokinė Arijana Mazurevičiūtė
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Mes – mokslininkai!
Rugsėjo 27 dieną į mūsų gimnaziją atvyko „Mobilioji bioklasė“. Tai – mobili laboratorija, kuri keliauja
į mokyklas kartu su šaunia jaunųjų mokslininkų komanda. Jos tikslas – supažindinti šalies moksleivius su
inovatyviais, gyvybės moksluose taikomais tyrimų metodais. Projektą įgyvendina Vilniaus universitetas ir
bendrovė „Thermo Fisher Scientific“. Galimybę pasijusti tikrais mokslininkais, susipažinti su naujausiomis
technologijomis bei tyrimų metodais turėjo 24 mūsų gimnazijos mokiniai. Kabinete, kuriame mūsų laukė
bioklasiokai su modernia tyrimų įranga ir ėmėm ruoštis pirmajai užduočiai – „Pipetavimo olimpiadai“. Jos
metu išmokome dirbti su mokslininkų naudojamomis pipetėmis bei varžėmės, kuris tiksliausiai į mėgintuvėlį
įpils reikiamą skysčių tūrį. Išmokę naudotis pipetėmis, atlikome kitą bandymą. Kad jis pavyktų, turėjome
sumaišyti tam tikrus reagentus. Viską atlikę, mėgintuvėlyje išvydome balkšvus siūlus – DNR! Galiausiai –
paskutinis, rimčiausias eksperimentas. Jo metu tyrėme erkės DNR, ieškojome, ar ji užsikrėtusi erkiniu
encefalitu, ar turi Laimo ligą sukeliančių bakterijų genų, ar yra sveika. Todėl maišėme reagentus, naudojome
purtyklę, centrifugą. Su specialiu prietaisu vykdėme PGR reakciją. Elektroforezės metodu nustatėme, ar erkės
DNR buvo ieškomų genų. Mums padėjo šaunieji bioklasiokai bei jų išdalinti laboratorinių darbų aprašai.
Laikas skriejo labai greitai. Buvo šaunu sužinojome įdomių faktų, įgijome patirties atlikdami mokslinius
tyrimus, susipažinome su modernia eksperimentine įranga bei įsiamžinome su bioklasiokais bendroje
nuotraukoje. Be to kiekvienas gavome dovanų – bloknotą, ženkliuką bei tušinuką su jų emblema ir
pažymėjimus, kad dalyvavome šiame renginyje. Tikiu, kad daugumai ten buvusių mokinių ši patirtis padės
pasirinkti būsimą profesiją. Keletas „ naujųjų mokslininkų“ pasidalino mintimis ir įspūdžiais:
Ignė: Bioklasėje turėjau puikią galimybę plačiau
susipažinti
su
biomokslais,
atlikti
tikrus
eksperimentus, plėsti žinias šioje srityje. Buvo unikali
proga padirbėti su profesionaliais moksliniais
prietaisais, bendrauti su Vilniaus universiteto
studentais.
Skirmantė: Bioklasė man labai patiko ir leido
prisiliesti prie dalykų, kuriuos senai norėjau išbandyti.
Ši patirtis lėmė tai, kad tvirtai apsisprendžiau, ką
norėsiu veikti baigusi mokyklą ar bent jau į ką
orientuosiuosi.
Gabija: Likau sužavėta bioklase, spėjau
pasijusti tikra mokslininke.
Gerda: Savo ateities nežadu sieti su gamtos
mokslais, tačiau į bioklasę nuėjau vedama smalsumo.
Joje sužinojau apie naujausias technologijas, kaip yra
dirbama labaratorijoje su DNR. Tikrai nesigailiu
dalyvavusi šitokioje modernios klasės veikloje.
Vakarė: Džiaugiuosi suteikta galimybe tapti
bioklasės dalimi – tai buvo puiki proga išbandyti save
mokslininko kailyje, iš arčiau pamatyti, kas vyksta už uždarų mokslinių laboratorijų durų.
Lilija: Man patiko, pasijutau kaip tikroje laboratorijoje, smagus kolektyvas, bet man trūko tokių
rimtesnių eksperimentų.
Nida: Bioklasėje jaučiausi ypatingai. Mokytis atlikti įvarius bandymus buvo ne tik naudinga veikla, bet
ir linksma popietė draugų būryje. Mano atmintyje liko daug nepamirštamų akimirkų.
Marija: Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad chemija yra toks įdomus ir logikos bei kruopštumo
reikalaujantis mokslas. Visada sakiau, kad gyvenime išbandyti reikia viską, tad ši patirtis yra neįkainojama.
Parengė 4gb kl. mokinė Faustina Juzėnaitė
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Aplankykime gimnazijos muziejų
Artėjančiai gimnazijos šimtmečio šventei į erdvesnes patalpas buvo perkeltas mokyklos muziejus,
nupirkti nauji baldai, atnaujinta ekspozicija. Muziejus įkurtas 1961 m. istorijos mokytojos Pranės Gaigalienės
iniciatyva ir buvo istorinis-etnografinis. Vėliau beveik trisdešimt metų jam vadovavo mokytoja, Lietuvos
garbės kraštotyrininkė Felimonija Mielienė. Muziejus tapo visuomeninis, jo veikla išsiplėtė. Dabar jame
didžiausias dėmesys skiriamas gimnazijos istorijai.
Pavasarį čia jau lankėsi ne tik 5–6 kl. mokiniai su auklėtojomis, bet ir mokytojai iš Žemaitijos, projekto
„Mano sėkmės istorija“ dalyvė, 67-os laidos abiturientė, psichiatrijos profesorė-asistentė Irena Simonaitytė –
Remis Bukelis, dabar gyvenanti ir dirbanti JAV. Akmeniniais kirvukais, rastais Dūčių durpyne, domėjosi
archeologas, profesorius V. Vaitkevičius, o jo kolega A. Stalilionis ieškojo rašytinės medžiagos, susijusios su
mitologija. Jie padovanojo savo knygą „Laisvės ir Tėvynės ginti 1919–1920 m. Pumpėnų valsčiaus
savanoriai“. Tarmiškos šnektos tekstų, užrašytų mūsų mokinių, ieškojo buvęs auklėtinis, kalbininkas
Kazimieras Garšva. Vasarą, per Škaplierinės atlaidus, užgriuvo miestelėnai, svečiai, buvę auklėtiniai su
vaikais ir anūkais, net mūsų mokytojos su savo viešniomis. Ekspoziciją apžiūrėjo monografijos „Linkuva“
autorius ir paminklo „Linkuvai ir linkuviams“ iniciatorius Vytautas Didžpetris ir kt.
Muziejuje jūsų laukia nauja, gimnazijos šimtmečiui skirta atsiliepimų knyga. Tai Ievos Kaupaitės ir
Robertos Sviderskytės kūrybinis darbas, atliktas 2014 m., vadovė technologijų mokytoja Roma Balnionienė.
Knygoje įdėtas pirmasis sveikinimas gimnazijai jubiliejaus proga, parašytas šių metų vasario mėnesį. Jį
atsiuntė 1946 m. abiturientė B. Dombraitė-Usonienė iš Kauno. Tad laukiame jūsų atnaujintame gimnazijos
muziejuje.
Muziejaus vadovė Aldona Ašmonavičienė

Respublikinė mokslinė – kūrybinė konferencija „VIZIJOS.
GALIMYBĖS. PERSPEKTYVOS“
Birželio 30 d. Linkuvos gimnazijoje vyko respublikinė mokslinė-kūrybinė konferencija „Vizijos.
Galimybės. Perspektyvos“, kurią vedė projekto „Raudona lieka‘18“ rengėja ir vadovė, Pakruojo rajono
visuomeninio kūrėjų klubo „Bitula“ prezidentė Izolda Žagrakalienė. Viena iš projekto partnerių – Linkuvos
gimnazija. Buvo pakviesti dalyvauti ir mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai: Erikas Meškonis ir Rosita
Pakalnytė. Pirmąją stovyklos dieną vyko ekskursija po Linkuvą. Susipažinome su senąja miestelio architektūra. Ši
ekskursija paliko neišdildomą įspūdį ir gerą nuotaiką.
Stovykloje, kuri truko savaitę, taip pat veikė kūrybinės dirbtuvės, kur buvo kuriamos architektūrinės
formos, eskizuojami pastatai, jų detalės, daromi matavimai. Šių kūrybinių dirbtuvių vedėjas – VGTU
architektūros fakulteto docentas, architektas-restauratorius Dalius Vrubliauskas. Ši stovykla mūsų gimnazistams
padėjo artimiau pažinti savo miestą, atkreipti dėmesį į saugomų objektų architektūrą, kuri yra čia pat, taip pat
išmokti labiau pasitikėti savimi, susirasti naujų draugų bei pasisemti kūrybinės patirties.
Mokslinės-kūrybinės konferencijos tikslas buvo studijuoti XIX–XX a. pradžios plytų mūro architektūros
objektus Pakruojo rajone (šį kartą pasirinkta Linkuva), skatinti statinių tvarkymą, restauravimą, paveldo
išsaugojimą. Mokslinė-kūrybinė konferencija ir parodos atidarymas vyko mūsų gimnazijoje. Atidarymas buvo
jautrus – G. Kanovičiaus romano „Miestelio romansas“ ištraukas skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda
Bėčiūtė, smuiku griežė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuiko mokytoja Ligita Stravinskienė.
Projekto dalyviams buvo perduoti Europos Parlamento narių Laimos Liucijos Andrikienės ir Petro
Auštrevičiaus sveikinimai. Pranešimą apie architektūros paveldą Pakruojo krašte skaitė Pakruojo rajono
savivaldybės meras Saulius Gegieckas, mūrinių sinagogų tvarkybą pristatė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
paveldosaugininkas Martynas Užpelkis, apie Žiemgalos kraštą ir jo sakralinius objektus kalbėjo menotyros
mokslų daktarė Marija Rupeikienė, su architektūros paveldu Ukmergėje supažindino Ukmergės meno mokyklos
direktoriaus pavaduotoja dailei Birutė Žilėnienė, Žiemgalos krašto bendruomenių gyvenamosios aplinkos darnaus
vystymosi galimybes pristatė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto docentas,
architektas-restauratorius Dalius Vrubliauskas, savo pastebėjimais pasidalino Linkuvos gimnazijos 4ga klasės
moksleivė Rosita Pakalnytė ir Ukmergės meno mokyklos auklėtinė Kotryna Sarapinaitė.

Dailės mokytoja Alma Zajarskienė
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Europos kalbų dienos minėjimas mokykloje
Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.
M. Daukša
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena,
kurią švenčia visa Europa. Tai galimybė
parodyti, kad daugiakalbystė – viena iš
svarbiausių Europos vertybių, atskleisti, kaip
kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia
naujų idėjų. Spartėjant globalizacijai nuolatos
vyksta žmonių migravimas, tad svetimos kalbos
supratimas ir mokėjimas tampa būtinybe.
Diena, skirta Europos Sąjungos kalboms,
buvo paminėta ir mūsų mokykloje. Išleidome
stendą, supažindinantį su įdomiais faktais apie
kalbas, apie tai, kada ir kaip atsirado būtinybė
paminėti Europos kalbų dieną.
Didesnį dėmesį šiemet skyrėme 1–5 klasių
moksleiviams. Per ilgąją pertrauką susirinkome
mokyklos kieme, čia skambėjo lietuvių, anglų, prancūzų, rusų kalbos. Girdėjome angliškai dainuojamą
abėcėlę, klausėmės, kaip skamba prancūzų ar rusų kalbos abėcėlės, pasikartojome ir lietuviškąją.
Prancūziškai skambėjo eilėraštis apie rudenį, rusų kalbos mokytoja V. Balčiūnienė kalbėjo rusiškai, 4gb
klasės mokinė Nida Šimkūnaitė angliškai, gimnazijos prezidentė Austėja Makarevičiūtė kvietė gerbti ir
mylėti gimtąją kalbą. Linksmai žiūrovus nuteikė 6b klasės mokinio Luko Kucevičiaus daina prancūziškai
,,Onecritsur les murs“. Bet labiausiai mažiesiems patiko, kaip įvairiomis kalbomis kalba šuniukai, kačiukai,
varlytės, ančiukai. Pabaigoje Rugilės Baikaitės (4gb) vadovaujami linksmai sušokome ančiukų šokį.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų bibliotekininkei Virginijai Sidorovai už idėjas ruošiantis šiam renginiui, už
žaismingą bendravimą su mažaisiais žiūrovais.
Pirmų gimnazinių klasių moksleiviai paminėjo Europos kalbų dieną atlikdami užduotis gimtąja kalba.
Kūrybinė užduotis – sukurti eilėraštį, kurio kiekviena eilutė prasidėtų nurodyta raide. Per kelias minutes gimė
toks kūrinukas. Jo autorius 1gb kl. mokinys Andrius Kalinauskas.

Kalba man tai
Almantis šaltinis,
Liejantis
Beribę daugybę žodžių, kurie
Augina mane iki šiol.
Kalba – tai lyg mįslė.
Atskleidus ją,
Lengviau gyventi ir
Būt pasaulyje ne tik ieškančiu, bet ir
Atrandančiu.
Informaciją pateikė metodinė kalbų grupė
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Popiežius Lietuvoje
Rugsėjo 22 dieną Vilniuje, Katedros aikštėje, laukėme Popiežiaus Pranciškaus. Šios istorinės, Lietuvai
svarbios datos liudininkai buvome ir mes, devyni Linkuvos gimnazijos mokiniai: Marija Kacilevičiūtė,
Vakaris Balčiūnas, Irmantė Samuitytė, Ignė Giedraitytė, Agnė Armonavičiūtė, Austėja Leimontaitė, Erikas
Meškonis, Viktorija Vilimaitė, Roberta Kymantaitė ir tikybos mokytoja Vita Vilimienė.
Į Vilnių atvykome apie 13 valandą. Nepaisant vėsaus oro, dviejų valandų registracijos ir patikros, Katedros
aikštėje vyravo pozityvios nuotaikos.
Kol laukėme Popiežiaus, mes
nenuobodžiavome: koncerto metu
dainavome ir šokome, o po to Miglė
ir Jonas papasakojo tikras istorijas,
kaip tikėjimas Dievu padėjo jiems
išspręsti savo problemas ir atrasti
gyvenimo džiaugsmą, pilnatvę.
Apie
17
valandą
didžioji
kulminacija – Popiežius Pranciškus
atvyko! Kai jis pasirodė, minia pašėlo
iš
džiaugsmo!
Pranciškus
neskubėdamas palaimino minią,
šeimas ir ligonius. Ir mes su
nekantrumu laukėme jo palaiminimo.
Mes, visi susirinkusieji, padarėme jam siurprizą –
pradėjome giedoti jo gimtąja kalba, ispaniškai!
Vizito metu Pranciškus kreipėsi į mus, jaunimą,
ragindamas eiti Evangelijos keliu ir sekti paskui Jėzų. Jo
nuomone, mūsų tautos ir ateities kartų likimas priklauso
nuo mūsų, jaunimo, todėl jis skatino pradėti „švelnumo
revoliuciją“ – atsiverti Dievui ir jo sūnui Jėzui mintimis,
žodžiais ir veiksmais. Pasak Pranciškaus, ši užduotis nėra
lengva, ji reikalauja daug pastangų, drąsos, meilės,
atsidavimo ir didelio pasitikėjimo Dievu, nes 21 amžiuje
vyrauja individualizmas ir materializmas. Deja, šiais laikais
tikėti Dievu yra tikras iššūkis... Todėl Popiežius ragino
mus, jaunimą, priimti šį iššūkį.
Popiežius Pranciškus mums priminė: krikščionybė ir
tikėjimas vienija tautą, todėl atsivėrę tikėjimui, atsiversite
savo tautai. „Tauta – tai jūsų tapatybės šaknys, vienijančios
mus, žmones“. Popiežiaus žodžiai ne vieną privertė rimtai
susimąstyti apie pasirenkamus gyvenimo prioritetus.
Parengė 4ga kl. mokinys Erikas Meškonis
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Savanorystė Popiežiaus Pranciškaus vizito metu
Manau, daugelis prisimena neseniai
praūžusį įvykį – Popiežiaus Pranciškaus vizitą
Lietuvoje. Mūsų šaliai – tai neeilinis vizitas ir
tarsi dovana Nepriklausomybės šimtmečio proga.
Prieš 25 metus atkūrusią Nepriklausomybę
Lietuvą aplankė Jonas Paulius II, o štai šiemet
Dievas mums atsiuntė Pranciškų. Sužinojusi apie
šio Popiežiaus atvykimą į Lietuvą, panorau jį
pamatyti gyvai. Iš pat pradžių galvojau vykti tik
kaip žiūrovė, tačiau pamačiau savanorio anketą
socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje. Jau
seniai galvojau apie savanoriavimą. Gavusi tėvų
pritarimą, nedvejodama užpildžiau anketą.
Beliko laukti atsakymo. O žinios, kad savanorių
jau yra užsiregistravę virš 600, mažai teikė
vilties, jog ten pateksiu. Tačiau rugpjūčio
pradžioje gavau laišką, kad esu atrinkta
savanoriauti Kaune ir kviečiama į mokymus.
Emocijos neapsakomos, juk Kauno Santakos
parke turėjo būti paties Popiežiaus aukojamos Šv.
Mišios.
Mokymai praėjo sklandžiai. Ten mūsų
buvo apie 500. Buvome supažindinti su renginio
tvarka, vietos planais, kalbėjome apie patį
Popiežių kaip asmenybę, mus mokė, kaip elgtis
įvairiose situacijose, mokė komunikuoti su
žurnalistais. Buvo paskirstytos savanoriavimo
sritys: cirkuliacija, aikštės savanoriai, parkavimas
ir kt. Pakliuvau į aikštės savanorių komandą, kuri
buvo gausiausia – apie 100 savanorių. Grupėse
aptarėme, kas svarbiausia mūsų srityse, ką
turėsime atlikti. Po darbų dalyvavome Šv.
Mišiose. Jose labiausiai patiko bendrumo
jausmas, apėmė nostalgija, kai susirinkęs
jaunimas, kurio buvo labai daug, noriai meldėsi,
žinojo visą mišių eigą, ko, labai gaila, Linkuvoje
nepamatysi. Taigi jau mokymai man paliko
neišdildomą įspūdį.
Kai po mėnesio atvykome į Kauną, čia
virte virė pasiruošiamieji darbai ir buvo jaučiama
įtampa. Juk tai neeilinis įvykis! Vizito išvakarių
dieną visi kibome į darbus savosiose srityse.
Aikštės savanoriai susipažino su Santakos parke
paruoštais sektoriais, buvom paskirstyti, kur kas
budės ir priims žmones. Su keliomis merginomis
buvome atsakingos už AB sektorių, esantį gana
netoli scenos. Po to gavome vardines
akreditacijas bei čipą, kuris garantavo nemokamą
viešąjį transportą Kaune bei leidimą patekti į
Santakos parką. Šeštadienio rytą savanorių štabe,
įsikūrusiame Jėzuitų gimnazijoje, gavome
raudonus savanorių marškinėlius. Jų dizainas

kaip futbolo marškinėlių – numeris 23 ir užrašas
SAVANORIS. Taip buvo atsižvelgta į popiežiaus
Pranciškaus pomėgį – futbolą. Tada stebėjome
tiesioginę transliaciją iš Vilniaus oro uosto. Po to
vyko generalinė repeticija ir galiausiai visi
važiavome į Vilnių, į jaunimo susitikimą su
Popiežiumi. Čia teko Popiežių pamatyti gana iš
arti, vos kelių metrų atstumu, kai jis važiavo
papamobiliu. Man šis susitikimas paliko didžiulį
įspūdį, sukėlė įvairiausių emocijų.
Į Kauną grįžome tik 22 valandą vakaro, o
savo tarnystės vietose turėjome būti jau 4 val.
ryto! Miegojau tik porą valandų. Ankstų
sekmadienio rytą visi savanoriai jau šurmuliavo
Santakoje, nes nuo pat 4 val. ryto pradėjo rinktis
žmonės, norintys dalyvauti mišiose su
Popiežiumi. Įeinantiems segėme popierines
spalvotas apyrankes tam, kad žinotume, kokiam
sektoriui priklauso, taip pat rinkome kvietimus,
dalijome knygeles su Šv. Mišių vertimu. Žmonės
rinkosi sparčiai, reikėjo dirbti operatyviai,
kiekvieną pasitikome su šypsena, sveikinomės.
Uždarius sektorius, kilo sąmyšis dėl tualetų, teko
iškęsti nemažai piktų replikų. Kai išsprendėm šią
problemą, sulaukėme ir gerų atsiliepimų.
Rūpindamiesi
žmonėmis
mes
beveik
negirdėjome Šv. Mišių, tuo metu svarbiausia
buvo žmogus. Juk savanoris tam ir yra, kad
padėtų. Buvome išalkę, tačiau atsirado žmonių,
kurie geranoriškai pasidalino maistu. Po mišių
likome tvarkyti Santakos parko, o paskui mūsų
laukė padėkos vakaras „Parkinn“ viešbutyje.
Galybė maisto, šiltas bendravimas, dalinimasis
įspūdžiais, atminimo dovanėlės – gertuvės bei
koncertas atpirko viską. Grįžusią namo užgriuvo
nuovargis, kurio per tas tris darbo dienas pajusti
tiesiog nespėjau.
Ne veltui sakoma, jog savanorystė
neįkainojama – įgyta patirtis, lavintos
organizacinės, komunikacinės savybės. Susiradau
naujų draugų. Pajutau, kokia stipri ir vieninga
šeima yra katalikų bendruomenė. Visos giedotos
giesmės, savanorių ir piligrimų juokeliai buvo
kažkas nuostabaus. Ir tai sklinda iš jaunimo! Viso
savanoriavimo metu jaučiausi pakylėta bei
dėkinga likimui ir Dievui, už tokią puikią
galimybę labiau pažinti katalikų bendruomenę,
labiau su ja suartėti.
4 gb kl. mokinė Faustina Juzėnaitė
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Šimtakojis
Rugsėjo 28 d. mūsų mokyklos skverelyje buvo švenčiama Rudenėlio šventė. Joje dalyvavo 1–4
klasių mokiniai. Rudenėlio šventė pradinukams mūsų gimnazijoj – sena tradicija, jos visi su nekantrumu
laukia.
Šiemet skverelyje gimė Šimtakojis. Jo idėja kilo 4b klasės mokytojai Reginai Leščinskienei.
Šimtakojis – nes mūsų mokyklai ir Lietuvai šias metais sukanka šimtas metų. Labiausiai ši šventė
nudžiugino ir nustebino mūsų mažuosius pirmokėlius, nes jie pirmą kartą dalyvavo tokiame dideliame
renginyje. Kad šimtakojį padarytų, vaikai turėjo prisirinkti rudens gėrybių – mažieji sunešė moliūgėlių,
kaštonų, lapų, gilių, kankorėžių, obuolių, cukinijų. Šimtakojo kojos – kojinės, į kurias prikimšo rudeninių
lapų. Vaikams labai patiko daryti šimtakojį, nes buvo smagu ir linksma, kiekviena klasė dirbo prie savo
kompozicinės dalies. Paklausti, ar lauks kitų metų, kad vėl galėtų dalyvauti Rudenėlio šventėje, visi be
jokios abejonės atsakė, kad tikrai jos lauks.

Pirmokėlių įspūdžiai po šventės:
Kristupas: Man patiko, kad dirbom visi kartu.
Vanesa: Man patiko puošti mūsų Šimtakojį.
Nojus: O aš bandžiau suskaičiuoti kojas, bet susipainiojau, jų labai daug.
Gabrielė: Mes parke rinkom stipruolius kaštonus, giles, kvapnias rudenines gėles
Šimtakojui.
Danielė: O kokį didelį padarėm, va! Ir gražų, – pritarė Deilanas.
O kai Šimtakojis nusidriekė pievele, prasidėjo žaisminga fotosesija.

Šimtakojį pristatė 1ga kl. mokinė Goda Jasnauskaitė ir pirmokėlių mokytoja Lora
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Mokyklos šimtmečio kryžiažodis
Išspręsk ir laimėk prizą!

Taisyklės:
1. Laimės mokinys, kuris pirmas atsakys į visus klausimus teisingai.
2. Atsakymus siųsti Skirmantei Juškaitei į „Facebook“.
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