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Sveikinimas

Kasmet, gruodžio mėnesį, per pasaulį skrenda šventiniai
linkėjimai ir pasiekia mūsų artimuosius. Kalėdos ir Naujieji
metai – tai šiltų jausmų, malonių staigmenų ir nuoširdžių
stebuklų metas.
Prasideda ypatingas laikas tikėti stebuklu. Mūsų gyvenime
vyksta tik tie stebuklai, kuriuos savo darbu, tikėjimu ir meile
sukuriame patys sau ir šalia esantiems žmonėms.
Išmintis

telydi

Jūsų

sprendimus,

sėkmė

–

darbus,

o

geranoriškumas – žmones, esančius šalia. Džiaugsmo bei
vilties, kantrybės ir gerų darbų linkiu Jums Šventų Kalėdų ir
Naujųjų metų proga!
Gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis

Sukaktys

Mūsų šviesuolė
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Šiemet gruodžio 29 dieną sukanka 90 metų, kai Megučionių kaime gimė mūsų
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Stanislava Lovčikaitė. Ji – XXV laidos
absolventė (1949), o nuo 1965 m. iki 2004 m. čia dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau
tikybą. Vadovavo turistų, literatų būreliams, organizavo ekskursijas, rengė literatūrinius
vakarus, minėjimus, tradicinius abiturientų
vaidinimus. Sovietmečiu ruošdavo
susitikimus su žymiais Lietuvos rašytojais,
poetais, aktoriais, literatūros kritikais. Pati
išugdė būrį su literatūrine veikla susijusių
auklėtinių: aktorių R. Jovą, literatūrologes
D. Mitaitę, R. Pociūtę, kalbininką, dabar
Seimo narį S. Tumėną, žurnalistą, „Šiaulių
krašto“ redaktorių V. Vertelį, lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoją B.
Jurevičiūtę- Deveikienę ir kt. Dalyvaudavo
respublikiniuose pedagoginiuose
skaitymuose, paskelbė per 50 dalykinių ir
metodinių straipsnių, dirbo kraštotyrinį
darbą: dalyvavo įvairiose ekspedicijose,
rinko vietovardžius, užrašinėjo tautosaką,
kurią panaudojo rengdama 1980 m.
suburto etnografinio ansamblio „Linkava“
programas. Septyniolika teminių
ansamblio programų sugula į knygą
„Linkava: tradicija dabartyje“, o „Linkuvių vestuvės“ įamžinamos to paties pavadinimo
Lietuvos televizijos filme.
1989 m. mokytoja S. Lovčikaitė įsitraukia į Sąjūdžio veiklą, buvo neabejotina
Pakruojo rajono sąjūdininkų lyderė ir ideologė, laikraščio „Langas“, vėliau „Mūsų
langas“ redaktorė, dalyvavo visuose Sąjūdžio suvažiavimuose, sausio 13-ąją budėjo prie
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Ne be mokytojos iniciatyvos mūsų Trispalvė
Linkuvoje buvo iškelta metais anksčiau nei Pakruojyje - minint mokyklos
septyniasdešimtmetį 1988 m.
Mokytoja niekada nepriklausė jokiai partijai, bet buvo aktyvi visuomenininkė. Kaip
„Žiemgalos “ draugijos narė buvo įkūrusi „Žiemgalos linkuvių “ klubą, jos rūpesčiu
pastatyti stogastulpiai prie gimnazijos, prie kelio į Pakruojį, atstatytas paminklas
žuvusiems Linkuvos gimnazistams netoli Pakruojo dvaro, atidengtas simbolinis šiaurės
Lietuvos akmuo su užrašu: „Čia mūsų namai. Rašytojui Juozui Paukšteliui. Linkuviai“.
Mokytojos gyvenimas ir darbai tebūna pavyzdys jaunimui, kaip reikia mylėti
gimtinę ir dirbti jos labui.
Muziejaus vadovė A. Ašmonavičienė
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Gimnazistai renginyje „Vietovardžiai – tautos
istorija ir praeitis“

2019 metai yra paskelbti vietovardžių metais, todėl visoje šalyje vyksta įvairūs
renginiai šiems metams paminėti. Ne išimtis ir Linkuva. Lapkričio 29 dieną Linkuvos
gimnazijos mokiniai dalyvavo renginyje „Vietovardžiai – tautos istorija ir praeitis“, kurį
rengė Linkuvos kultūros centras.
Renginys prasidėjo piešinių parodos pristatymu. Svarbiausias jos akcentas - išnykę
Linkuvos apylinkių kaimai. Parodoje buvo galima išvysti dailės mokytojos Almos
Zajarskienės mokinių darbus. Jie piešė piešinius, kūrė atvirlaiškius. Dalyviai buvo
apdovanoti. Po parodos mūsų apylinkių bendruomenių atstovai pristatė darbus apie
išnykusius kaimus. Vėliau žodis buvo suteiktas kalbininkui, tarmių tyrinėtojui,
humanitarinių mokslų daktarui
Kazimierui Garšvai. Pastarasis
tarmiškai ir įdomiai pasakojo apie
tarmes, išnykusius kaimus, jų
pavadinimų
kilimo
istorijas.
Mokslininkas
skatino
rinkti
išnykusius, bet dar atsimenamus ar
nykstančius
vietovardžius,
aiškintis, kaip iš tiesų vieni ar kiti
vietovardžiai
turėtų
būti
kirčiuojami, rašomi, nes taip
galėtume prisidėti prie knygos,
kurioje
surašomi
išnykę
vietovardžiai, sudarymo. Pertraukėlės metu Aelita Garalevičienė „pamatavo“ mūsų
tarmiškų žodžių bagažą. Pasirodė, jis visai neprastas. Bet pasitaikė ir visai negirdėtų
žodžių.
Taigi, vietovardžių metams skirtas renginys gimnazistams ir visai Linkuvos
bendruomenei leido ne tik atsigręžti į praeitį, bet ir praplėtė akiratį apie tarmes ir
senuosius, mums jau mažai girdėtus Linkuvos apylinkių vietovardžius.

Skirmantė Juškaitė, 3ga
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Vakaras Karpių dvaro parke
Lapkričio 21-osios vakarą mes, gimnazijos turistų būrelio narės, atvykome į
Joniškėlio miestelyje esantį Karpių dvarą, kuris apibūdinamas kaip regione esantis
vienas didžiausių dvarų su parku. Težinojome tik tiek, kad jau nuo pat XVII a. pabaigos
gyvuojantį dvarą gaubė paslapties skraistė, apie kurią niekas garsiai nešneka. Nuogirdos
viliojo, tad šio žygio visos laukėme su didžiausiu
susidomėjimu ir nekantrumu.
Kai atvykome į dvarą, iš pradžių turėjome
luktelti, kol ateis gidas. Jis išniro iš tamsaus parko
gilumos. Galvą dengė juodas gobtuvas, veido
nematyti. Nutilome ir laukėme, ką jis pasakys.
Pirmiausia jis pareikalavo mirtinos tylos ir išvardino
tris paprastas taisykles, kurių privalėjome laikytis
viso žygio metu. Pirmoji – bet koks telefonų
naudojimas ir fotografavimas draudžiamas, antroji – nors buvo jau gerokai sutemę, be
jo leidimo negalėjome naudotis prožektorių šviesomis, ir trečioji (mums pati sunkiausia)
– jokiu būdu negalėjome kalbėtis, šnabždėtis ar juoktis, nes bet koks tylos sudrumstimas
reiškė ekskursijos pabaigą.
Supažindinęs su esminiais reikalavimais, gidas patraukė į parką. Ėjome visiškoje
tamsoje, vos įžiūrėdamos didelius, dangų remiančius medžius. Gidas mus taip vedžiojo
visą vakarą ir ten, kur sustabdydavo, pasakojo po šiurpią istoriją. Taip sužinojome,
kodėl žiemą ten, kur augo juodoji rožė, parausta sniegas, kaip tragiškai baigėsi Karpio
sūnaus ir jo mylimosios, kilusios iš neturtingos šeimos, meilė, kaip žuvo daugybė
žmonių, įkalintų dvaro patalpose. Vienu momentu, apsikabinusios medžius ir
besiklausydamos tamsoje skambančio paslaptingo ir gūdaus gido balso, net pajautėme
keistai tvyrantį šaltį toje vietoje, kur žiauriai buvo paaukoti ką tik gimę kūdikiai. Kas
dabar žino – ar taip suveikė tik mūsų vaizduotė?..
Šis žygis paliko daug keistų, net baugių įspūdžių, o šiurpi tamsios rudens nakties
atmosfera tik dar labiau juos sustiprino. Kaip ir už kitus žygius norime dar kartą
padėkoti mus lydinčiai ir turiningiau laisvalaikį praleisti kviečiančiai mokytojai Vitai
Gudonienei.
Samanta Matulytė ir Gabrielė Meškonytė, 2ga
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Senosios Linkuvos žydų kapinės
Šiandien mes čia, Paguliankos kaime, senosiose Linkuvos žydų kapinėse. Mes, kaip
tikriausiai ir didžioji dalis jūsų, nežinojome, kad tokios iš viso yra. Keista, kad net nekilo
klausimas, nors žinojome, jog žydai Linkuvoje gyveno apie 200 metų. Vadinasi ir kapinėms tiek
amžiaus.
Teritorija gana didelė, kapai išsidėstę įvairiai: vieni tvarkinga eile eina palei jau irstančią
akmeninę tvorą, kiti – ant kalniuko, medžių apsuptyje. Antkapiai akmeniniai, neaukšti, beveik
visi panašios formos, dauguma jau sulindę į šaltąją žemę, vos matosi akmens luitų viršūnės ar
tiesiog samanų kupstai, uždengę žemėn panirusius akmenis. Ant kai kurių paminklinių akmenų
yra išraižytas žydų skiriamasis ženklas – Dovydo žvaigždė, kitur neaiškūs paukščio ar gyvūno
kontūrai. Ir tekstas, iškaltas akmeny. Deja, teksto ar pavardžių negalime įskaityti ne tik dėl to,
kad užrašai jau bebaigią nusitrinti, apkerpėję, bet dar dėl to, jog jie iškalti hebrajų kalbos
rašmenimis.
Kapinės ne itin prižiūrimos: tvora apibyrėjusi, medžių šakos plačiai išsikerojusios,
nesutvarkyti iškirstų krūmų stagarai. Tik paskui dingteli mintis – o kas gi jas kruopščiai tvarkys,
juk po holokausto Linkuvoje neliko ne tik giminaičių, bet ir nė vieno žydų tautybės žmogaus. Ir
keistas šaltukas perbėga kūnu, kai pamatome, kaip ant vieno kapo augantis medis baigia išversti
antkapinį akmenį. Kažkas tyliai prataria: o gal kada nors ir iš mūsų taip išaugs medis ar žolė...
Tiesą sakant, apie žydų laidojimo papročius irgi nieko nežinome. Matome tiek, ką
pasakojame. Kapinės mums taip ir lieka nebylės. Patyrinėjusios dar matomus kapų kauburėlius
manome, kad žydai laidodavo žmones galvomis į rytus, paminklinį akmenį statydavo kojūgaly,
o ne galvūgaly kaip lietuviai.
Paliekame šią tylią, nuošalią vietą su mintimi – čia ilsisi didelė, kitokia, nepažįstama
mūsų miestelio istorijos dalis. Bet jau kyla noras panaršyti internete ir ką nors daugiau sužinoti.
Aurėja Dzevečkaitė, 2gb
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Metodinė diena Rygos vidurinėje mokykloje
Gana dažnai mūsų gimnazijos bendruomenės nariai apsilanko kaimyninės šalies
sostinėje Rygoje, ypač operos ir baleto teatre, nes Latvijos sostinė mums arčiau negu
Vilnius. Seniai žinome, kad Rygoje veikia Rygos lietuvių vidurinė mokykla. Jau daug metų
ten gyvena ir dirba viena buvusių mūsų mokyklos mokytojų – Regina Kriščiūnaitė. Mūsų
direktoriui gimė idėja nuvykti ten pasisemti patirties, nes Rygos lietuvių vidurinė mokykla
Latvijoje garsėja kaip viena geriausių akademinių rezultatų pasiekianti mokykla. Mokiniai
ir jų tėvai renkasi šią mokyklą dėl kokybiško mokymo(si) ir popamokinės veiklos.
Lapkričio 15 –osios rytą išvykome į
Rygą. Mokykloje svečiai nieko nestebina,
nes beveik kiekvieną savaitę čia kas nors
apsilanko. Mus pasitiko ir mokyklą
parodyti
sutiko
direktoriaus
pavaduotojas neformaliai veiklai. Aktų
salėje žiūrėjome filmuką, kaip mokykla
pažymėjo savo 25-metį. Pradžia – 1991
metai, kai Aldonos Bronislavos Treijos
iniciatyva ir pastangomis buvo įkurta pirmoji lietuviška klasė prie Rygos 85 vidurinės
mokyklos. Joje tada mokėsi 9 lietuvių tautybės mokiniai. Būtent tada ir ten pradėjo
atgimti Latvijoje gyvenančių lietuvių tradicijos ir kultūra, prasidėjo lietuviškų švenčių
šventimas, įsimintinų dienų minėjimas.
Mokiniai tądien dėvėjo šventinę uniformą: balti marškinukai ir languoti sijonai
mergaitėms bei tamsios kelnės berniukams. Mums besigėrint gražia ir jaukia mokykla,
grįžo direktorė, ką tik davusi interviu radijui. Ji pasakojo, kad mokyklos administracijos
nuostata tvirta – visi mokytojai turi tobulėti, siekti kuo aukštesnių įvertinimų savo darbe.
„Geras mokytojas ne tas, kuris tik gerai moko, bet tas, kuris sugeba įkvėpti mokinius.
Darome viską, kad mokyklos aplinka būtų patraukli visiems – mokiniams, jų tėvams,
mokytojams“. Mokykla skiriasi nuo kitų Latvijos mokyklų tuo, kad kai kurie dalykai –
lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos istorija, etnokultūra, menas ir technologijos –
dėstomi lietuvių kalba. Be to, yra švenčiamos visos Lietuvos ir Latvijos šventės, renginiai
vyksta lietuvių ir latvių kalbomis, projektinė veikla lietuviškai. Džiaugiamės turėję
galimybę susipažinti su šia mokykla ir jos veikla.
Direktoriaus pavaduotoja Violeta Gelažienė

Sveikinimai

2019 m. gruodis
„VARPELIS“

Sveikiname 2gb kl. komandą – Arijaną
Mazurevičiūtę, Mantą Dolumbauską,
Džiugą Bartašių, Aldą ir Emilį
Kleinus, - rajoninėje „Antikorupcinėje
viktorinoje“ iškovojusią 1-ąją vietą!
Rungėsi 6 komandos iš Pakruojo rajono
mokyklų.

Sveikiname Mariją Kacilevičiūtę ir
Vakarį Balčiūną, rajoniniame „Dainų
dainelės“ konkurse iškovojusius 1-ąją
vietą! Sėkmės regioniniame konkurse!

Sveikiname
Gabrielę
Meškonytę,
Šiauliuose Povilo Višinskio bibliotekoje
vykusiame respublikiniame „Didžiajame
knygų pristatymo“ konkurse 9-12 kl.
moksleivių kategorijoje užėmusią 1-ąją
vietą.

2ga klasė dėkoja Gabrieliui, Facebook
paskyroje atspėjusiam, iš kurio autobuso
išlips sportininkas, ir visai klasei laimėjusio
išvyką į filmą „Sakalai“.
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