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Artėjant Vasario 16-ajai, dailės mokytoja pasiūlė mokiniams kurti
laiškus Lietuvai. Šitai idėjai buvo pritarta. Pradinukų mokytojos kartu su
mokiniais lankstė ir spalvomis – geltona, žalia, raudona – margino vokus
laiškams. 5 – 4g klasių mokiniai dailės pamokose taip pat kūrė laiškus
Lietuvai. Susirinko didelė šūsnis labai spalvotų, gražių laiškų. Juos 2g klasių
mokiniai pakabino antrojo aukšto fojė. Šios dekoracijos žymi svarbiausias
mūsų valstybės dienas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Ir primena –
švęskime laisvę, mylėkime savo šalį.
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Ką man reiškia būti garbės gimnaziste?
Nors nuo Vasario 16-osios šventės, kurios metu buvau paskelbta garbės gimnaziste, praėjo jau
nemažai laiko, man vis dar virpa rankos vien pagalvojus, kad mano vardas atsidūrė Linkuvos gimnazijos istorijos
puslapiuose. Vienuolika metų stebėjau šios nominacijos įteikimo ceremoniją, ir vis dar sunku patikėti, kad
šiemet ši garbė atiteko man. Man tai nėra tik apdovanojimas už įvairius pasiekimus, kuriuos, padedama
mokytojų ir artimųjų, sukaupiau per dvylika metų. Pirmiausia, šį vardą suvokiu kaip atsakomybę būti geru
pavyzdžiu kitiems moksleiviams. Be to, tai didžiulė paskata stengtis ir atsakingai ruoštis artėjančiam gyvenimo
skrydžiui. Didelė garbė yra būti pripažintai, tačiau tik laimėjusi supratau, kad vis dėlto didžiausia garbė - jausti,
jog turėjai galimybę būti dalimi mūsų gimnazijos bendruomenės, kurioje - pirmieji potyriai ir išgyvenimai,
pirmosios džiaugsmo ir liūdesio akimirkos,
svarbiausios žmogiškumo pamokos. Nors
suteiktas garbės gimnazistės vardas graudžiai
priminė, kad jau greitai teks palikti gimtuosius
namus ir pradėti ieškoti savo vietos po saule,
tačiau, kaip kadaise rašė mūsų poetas P.
Klebaris, „Atminimais išmargintas takas /
Linkuvon mus lydės amžinai.“ O ateinančioms
mūsų gimnazijos mokinių kartoms nežinau
geresnio palinkėjimo, nei Mokytojos St.
Lovčikaitės žodžiai: „Būkit laimingi tada, kada iš
tikrųjų suvoksite, jog turit tik vieną gyvenimą,
ir neužmirškit Linkuvos, kad čia toks yra
miestelis ir kad reikia jį mylėti.“

Vakaris raiškiojo skaitymo konkurse
Sveikindami Vakarį, zoniniame mokinių meninio skaitymo
konkurse Panevėžyje užėmusį II-ąją vietą, jo paklausėme, kas jam yra
tie konkursai.

Skaitovų konkursai man buvo ne tik kiekvienų metų (nuo 5kl.)
tradicija, bet ir terapija. Čia garsiai išsakydavau visas savo mintis, tik tos
mintys skambėdavo poetų žodžiais ir gražiomis metaforomis. Ko
nesugebėdavau išsakyti per metus, išliedavau konkurse: linksmas
patirtas akimirkas, nuoskaudas ar įvarius apmąstymus. Pasiilgsiu tokios
efektyvios terapijos, kai drįsdavau pasakyti tai, ko neišreikšdavau
kasdienybėje.
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Olimpiados, konkursai!
Kiekvienais metais rajone vyksta atskirų dalykų olimpiados ir konkursai. Gausiai jose
dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai. Kasmet pasiekiama gerų rezultatų. Ne išimtis ir šie metai.
Sveikiname nugalėtojus ir prizininkus.
Pakruojo rajono informacinių technologijų teksto rinkimo konkursas
I vieta Aurimas Požaitis, 8b (mokytoja V.Gelažienė)
9-10 klasių rajoninis anglų kalbos konkursas
II vieta Aldas Kleinas, 2gb (mokytoja V.Pačekajienė)
III vieta Ugnė Šniukaitė, 2gb (mokytoja V.Savickienė)
Pakruojo rajono anglų kalbos olimpiada
III vieta Vakarė Aušraitė, 3ga (mokytoja V.Ogintienė)
Rajoninis mokinių meninio skaitymo konkursas
I vieta Vakaris Balčiūnas, 4g (ruošėsi pats)
III vieta Marija Kacilevičiūtė, 4g (mokytoja R.Ašmenavičienė)
Pakruojo rajono matematikos olimpiada (5-12 kl.)
I vieta Ugnė Zinkevičiūtė, 3ga (mokytoja N.Vengraitienė)
I vieta Nojus Strockis, 8b (mokytoja N.Vengraitienė)
II vieta Karolis Lipinskas, 6 (mokytoja N.Vengraitienė)
III vieta Donas Karlas Šidlauskas, 7a (mokytoja V.Vilimienė)
III vieta Eimantas Mozūras, 5 (mokytoja L.Ožiūnienė)
Pakruojo rajono biologijos olimpiada (9-12 kl.)
I vieta Aldas Kleinas, 2gb (mokytoja A.Zalunskienė)
II vieta Renaldas Kanapeckas, 3ga (mokytoja A.Zalunskienė)
III vieta Skirmantė Juškaitė, 3ga (mokytoja A.Zalunskienė)
Pakruojo rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.)
II vieta Skirmantė Juškaitė, 3ga (mokytoja R.Ašmenavičienė)
Pakruojo rajono chemijos olimpiada (9-12 kl.)
III vieta Gabrielė Meškonytė, 2ga (mokytoja V.Gudonienė)
III vieta Renaldas Kanapeckas, 3ga (mokytoja V.Gudonienė)
Zoninis mokinių meninio skaitymo konkursas
II vieta Vakaris Balčiūnas, 4g (ruošėsi pats)
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Spektaklio režisierę Virginiją Sidorovą kalbinome prieš spektaklio premjerą.
Ji pažėrė keletą lakoniškų minčių:







Tinkamas kūrinio pasirinkimas ir jo pritaikymas scenai, mano manymu, labai svarbus
veiksnys, nulemiantis tolesnius darbus. Su abiturientais, atsižvelgdama į jų galimybes,
aptariau keletą variantų. Jie patys pasirinko kūrinį, didesnių nesutarimų nekilo.
Kadangi abiturientus ruošiau Paskutinio skambučio šventei, be to, su keletu moksleivių
bendravome pradinėse klasėse, skirstant vaidmenis sunkumų neiškilo. Bėda ta, kad
mokinių tik aštuoniolika, todėl daugumai teko ne vienas vaidmuo.
Visi mes esame truputį individualistai: vienas nenori daryti to, kitas ano, kažkam nepatinka
peruko spalva, tačiau visada atsiranda gelbėtojas / gelbėtoja, kuris tarsi pabudina visus
sakydamas: „Negi negalime susitarti?“ - Ir susitariame. Vertinu šią savybę.
Bus ir šokių, ir dainų. Ar patiks - spręs žiūrovai. Nepamirškim - nusikeliame į viduramžių
Paryžiaus gatves.
Stengėmės, kad kostiumai atitiktų tų laikų dvasią bei kūrinio personažus, o dekoracijų visų
gaminti nereikėjo, tik kai kuriuos elementus.
Savo aktoriams norėčiau palinkėti ... truputį saulės, truputį laimės, truputį džiaugsmo, vilties
ir meilės... tada ir scenoje (o svarbiausia - gyvenime!) gera bus.

Atsiliepimai apie abiturientų tradicinį spektaklį

















Mane sužavėjo dekoracijos. Tokia tikroviška buvo Giudiulė. Savo vaidmenį puikiai atliko
Pjeras Grenguaras. Trūkumas – kai kurie aktoriai per tyliai kalbėjo arba kažką murmėjo po
nosimi. Akvilė
Rūbai buvo nuostabūs. Labiausiai patiko šokiai. Dainos per liūdnos. Gabrielė
Dekoracijos spektakliui suteikė tokį tikrumo jausmą – kūrinys perkeltas į realybę. Ugnė
Man labai patiko šių metų spektaklis, nes labai skiriasi nuo ankstesnių metų. Labai
jausmingai dainavo Kvazimodas ir Esmeralda. Kamilė
Patiko vaidyba. Jiems labai gerai pavyko pasiskirstyti vaidmenimis – kiekvienas, atrodo,
susitapatino su personažu. Todėl taip gerai pavyko suvaidinti. Apranga gerai apgalvota ir
pritaikyta veikėjų asmenybėms, pavyzdžiui, Giudiulės
vargana apranga atskleidžia
jos būseną, juoda spalva – netektį. Ryškiausiai įsiminė Kvazimodas, jis jausmus mokėjo
perteikti dainomis ir veido išraiška. Gabrielė
Aktoriai gerai perteikė emocijas: pyktį, liūdesį, džiaugsmą. Bet budeliai nebuvo įsijautę į savo
vaidmenį, lyg priverstinai kažką darė. Eimantė
Įspūdingas dalykas – drabužiai. Personažai nuo galvos iki kojų aprengti tokiais drabužiais,
kokių dar nesame matę. Žemyna
Esu matęs filmuką „Paryžiaus katedra“. Iki šiol įsivaizdavau, kad Kvazimodas žemas,
kuprotas, baisaus veido, o spektaklyje visai ne žemas ir ne toks baisus, bet tai vaizdo nė kiek
nesugadino.
Vieną šokį sunku buvo suprasti. Ar jis vaizdavo elgetų šmirinėjimą mieste ar šiaip žmonių
sambrūzdį? Kad viską suprastum, reikia pačiam gerai įsigilinti. Salvijus
Manau, spektaklis nebuvo tinkamai įvertintas. Sangedas
Man didžiausią įspūdį paliko Kvazimodo, Esmeraldos, tėvo Klodo Frolo vaidyba. Taip
įtikinamai vaidino, perteikė emocijas, jog atrodė, kad stebiu realią istoriją. Spektaklyje gyvai
dainavo ir grojo. Tai pavergė, balsai labai gražiai skambėjo, net šiurpuliukai ėjo per kūną.
Regvita
Miuzikle pritrūko juoko, viskas buvo labai rimta, todėl buvo nuobodu žiūrėti. Dovilė

Tradicinis spektaklis






Ypač gerai parinkti aktoriai, daugiausiai artistinių gabumų turintys gavo svarbiausias roles.
Benas
Mokytojai labai tiko vienuolės vaidmuo. Spektaklyje buvo scenų, kurios suvirpino širdį:
Esmeralda suranda savo motiną, Esmeraldos mirtis. Garso takelis spektakliui tiko. Trevoras
Pažiūrėjusi spektaklį likau nesupratusi: buvo daug nereikalingų scenų, kurios trukdė suprasti
esmę. Greta
Muzika, vaizdas, šokis, vaidyba – viskas susipina į tobulą reginį. Gabija
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Interviu

Dar viena Marijos kelionė
Kalbinome JAV viešėjusią mūsų mokyklos abiturientę Mariją Kacilevičiūtę, kuri sutiko pasidalinti
įspūdžiais bei savo pavyzdžiu įkvėpti mus visus.
Marija, kokiu tikslu išvykai?
Lapkričio 22 – gruodžio 3 dienomis svečiavausi Amerikoje, Čikagos lietuvių bendruomenėje. Ne
paslaptis, kad jai priklauso ir buvusi mūsų gimnazijos mokinė bei mokytoja Audronė Sidaugienė, ten įkūrusi
labdaros klubą „Alatėja“. Ji ir padovanojo galimybę mudviem su tėčiu nuskristi už Atlanto bei surengti savo
koncertą labdaros pokylyje-vakarienėje, skirtoje Padėkos dienai paminėti.

Ką nuveikei JAV? Kas įsiminė, nustebino ir įsirėžė į atmintį?
Jei atvirai, neįsivaizduoju, nuo ko pradėti. Kelionėje apėmė tiek daug įvairiausių jausmų, kad jau
praėjo keli mėnesiai, o man dar nespėjo nuslūgti emocijos. Mus pakvietusios ir priėmusios „Alatėja“ klubo
moterys visas tas dienas organizavo įvairiausias ekskursijas, todėl jautėmės tikri karaliai. Vaikščiojome ir
grožėjomės Mičigano ežero pakrantėmis, pabuvome bent trijų skirtingų tikėjimų maldos namuose, aplankėme ten
palaidotų žinomų lietuvių kapus, prisilietėme prie garsiosios Čikagos architektūros, o važinėdami greitkeliais
vaikėmės garsiąją amerikietišką svajonę. Mūsų pageidavimu, leidomės į turą ir po skurdesnius kvartalus, kad
pažintume visos Čikagos kultūrą. Nedrąsu kalbėti apie rasinius ar kultūrinius skirtumus, nes atvykdama netikėjau,
kad tarp skirtingos odos spalvos žmonių arba skirtingų tautų kultūros kontrastas gali būti toks didžiulis. Tačiau kas
atmintin įsirėžė labiausiai – tai amerikiečių nuoširdumas. Ištikus bėdai, tau visada kas nors išties pagalbos ranką, o
iš parduotuvės neišeisi maloniai neatsisveikinęs
su plačiai besišypsančia pardavėja.

Kokių naujų svarstymų, idėjų, tau suteikė
ši kelionė ir kokią įtaką turės tavo ateities
planams?
Amerikoje, o ypač grįžus namo, kurį
laiką naktimis buvo sunku sumerkti akis, ir toli
gražu ne dėl skirtingų laiko juostų.Dangoraižiai,
akinančios šviesos, triukšmas ir nuolatinis žmonių
šurmulys gatvėje – kartą tai patyręs, visam laikui
supranti, koks esi mažas. Nors jausmai
dviprasmiški: per minutę pakyli į šimtas trečią
dangoraižio aukštą ir pamatai, kad visas miestas tikrąja to žodžio prasme - tau po kojomis. Iš tiesų, nebuvo lengva grįžti, kai, rodos, viskas čia, gimtam krašte, taip
siaura, ankšta, nors tos mažo miestelio ramybės jau buvau spėjusi išsiilgti. Bet, kaip ir po kiekvienos kelionės, vis
dėlto nugalėjo jausmas, kad nėra nieko labiau glostančio širdį, nei pro Vilniuje besileidžiančio lėktuvo langą regėti
savo kraštą, savo šaknis. Tokiai jaunai man jau teko laimė apkeliauti nemažai šalių, tačiau nei vienoje iš jų neradau
nieko nuostabesnio nei dangų raižantys lietuviški ąžuolai, Baltijos jūra bei sakais kvepiančios pušys ir ta vienintelė
Mama, kuri visada laukia namie... Be viso to, iš Amerikos grįžau įsidėmėjusi žodžius, kuriuos šiandien visiems
sakau kaip linkėjimą. Jie tykojo manęs ant apleisto Čikagos pastato sienos ir, laimei, patys mane surado: „Niekada
nedėk taško ten, kur Dievas padėjo kablelį.“ Taigi lai ši mintis man ir padeda be baimės pasitikti ateitį.

Ačiū, kad pasidalinai mintimis! Linkime sėkmės siekiant amerikietiškos svajonės!
Kalbino Skirmantė Juškaitė, 3ga
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Įspūdžiai iš vienuolyno
Mokslo metų pradžioje į trumpus žygius leidomės iš smalsumo, tačiau mums taip
patiko ši momentinė kraštotyrinė veikla, kad kas mėnesį susirenkame ir galvojame, kur dar
nueiti, su kuria vieta labiau susipažinti. Taip vieną gražią vasario dieną ir atsidūrėme čia, šalia
Linkuvos karmelitų vienuolyno, kurio nei viena iš mūsų nesame mačiusios iš vidaus.
Mūsų šio žygio gidas, maloniai sutikęs mums viską aprodyti, Linkuvos klebonas
Tomas Janavičius iš pat pradžių palydi mus į Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
bažnyčią. Joje trumpai papasakoja ir parodo mums visus septynis bažnyčios altorius ir
suintriguoja užuomina apie bažnyčios požemius – likę pasakojimų apie po bažnyčia buvusį
iki šiol paslapties skraiste gaubiamą, senais laikais iškastą tunelį, išsišakojantį į tris dalis...
Pasimeldę patraukiame į pagrindinį kelionės tikslą – vienuolyną. Jis, atrodo, yra
restauruojamas, jį puošia naujas stogas, bet vos įėjusios pamatome, kad viduje vyrauja kitoks
vaizdas. Visos patalpos apleistos ir gaubiamos niūrios prieblandos, o kadaise ten buvusios
vienuolių celės, virtuvė, valgomasis seniausiai virtę griuvėsiais. Nepaisant to, patalpas galima
įžiūrėti ir kai kur net atpažinti jų paskirtį. Plačiu koridoriumi praeiname pietiniu vienuolyno
korpusu iki vakarinio. Iš pasakojimų sužinome, kokia būdavo kasdieninė vienuolių rutina, ką
dirbo, kad pragyventų, kaip meldėsi, iš kur į valgomąjį buvo petiekiamas maistas. Pakeliui
stačiais laiptais užlipame į viršų ir išvystame didžiulį sunkų medinį ratą, užmautą ant ašies,
rodos, tuojau pasiruošusį suktis. Sakoma, tai buvusio malūno liekanos. Vakariniame korpuse
randame keistą, aukštyn siaurėjančią, suodžių prisigėrusią patalpą. Čia vienuoliai rūkydavo
mėsą ir ją laikydavo, kad nesugestų. Išėjusios į apleistą ir žolėmis apaugusį vienuolyno
kiemelį, savo žygį užbaigiame klausimų lavina klebonui ir bendra diskusija apie numatytus
restauravimo darbus. Įdomu, kuo turėtų virsti vienuolynas. O kokią jo paskirtį matote jūs?
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