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DIREKTORIAUS

ŽODIS

TOMAS
KIVARAS

Kauno technologijos universiteto
gimnazijos direktorius
Albertas Einšteinas yra pasakęs:
„Gyvenimą galima nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo,
arba taip, tarsi viskas gyvenime yra stebuklas.“
Aš tikiu, kad KTU gimnazija yra ta vieta, kur kiekvienas gali patirti didesnių ar mažesnių stebuklų. Nebūtinai tai išmatuojama pažymiais, valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertinimais ar olimpiadų medaliais.
Daug stebuklingiau yra gebėti būti savimi, gebėti suprasti ir priimti
kitą žmogų, gebėti atleisti, įsimylėti ir mylėti, išmokti džiaugtis ir dalintis,
jausti dėkingumą esančiam šalia tavęs. Gebėti skirti laiko kitiems.
Vartydami šios KTU gimnazijos „Metų knygos“ puslapius ir prisimindami KTUG 30-ies metų istoriją, mes galime grįžti atgal į praeitį ir dar
kartą išgyventi akimirkas, kurios lydės mus ir ateityje.
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REDAKTORĖS

ŽODIS

rankose laikai unikalų kūrinį. Metų knyga – tai gili KTU gimnazijos tradicija, kuri prasidėjo, kai dabartiniai gimnazistai net nebuvo gimę! Aišku,
tada iš pradžių jos turėjo kitokį pavadinimą – buvo vadinamos almanachais. Metų knyga – taip pat didelė atsakomybė. Suburti komandą, sugalvoti bendrą idėją, iliustruoti ir rinkti visą informaciją. Praleistos valandų valandos galvojant, ieškant, redaguojant, kalbant tarpusavyje ir
kontaktuojant su visais. Jai reikia skirti daug laiko ir kruopštumo, nors
ir prieš akis dar pilna svarbių dalykų. Šią Metų knygą kurti teko dar atsakingiau, nes ji – ypatinga. Tai ne tik 2018 – 2019 mokslo metų įvykių,
abiturientų laidos, tačiau ir būsimo gimnazijos trisdešimtmečio knyga. Su
ja pasitiksime šį gražų gimnazijos jubiliejų. Kas mūsų laukia, dar nežinia,
tačiau viena aišku – nesustosime vietoje ir dar labiau tobulėsime. Nuolatos atsigręšime į praeitį, pasisemsime KTUG dvasios ir perduosime ją
kitoms kartoms. Galbūt gimnazija keisis, tačiau KTUG vertybės išliks tokios pačios arba panašios.
Esu labai dėkinga komandai, kuri padėjo ir nuoširdžiai dirbo kartu –
ėmė interviu, iliustravo, bendravo su esamais ir buvusiais gimnazistais,
mokytojais. Džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti mūsų idėją, kaip trisdešimtmečio proga sujungti gimnazijos senus prisiminimus ir dabartį. Kurdami šią Metų knygą, peržiūrėjome visas buvusias Metų knygas. Vartant
puslapius šypsena nedingo veide, prisijuokėme ir supratome, kaip gera
ir smagu skaityti KTU gimnazijos prisiminimus, pažiūrėti, kas išliko lygiai
taip pat kaip ir prieš daugiau nei 20 metų, kaip keitėsi kartos ar prisiminti
savo metus gimnazijoje. Norime, kad ir ši Metų knyga paliktų geų prisiminimų iš gimnazijos laikų ir bet kuriuo momentu galėtum ją atsiversti ir
nusišypsoti. Čia rasi ir tai, kas gimnazijoje buvo, kas yra dabar ir kas bus
ateityje. Viskas svarbu, norint suprasti, kas yra toji KTU gimnazija.
Skaitykite šią knygą kartu su bendraklasiais ir parodykite savo draugams!

Gabija
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Svemiknaa, zijos bendruomene,
gi

Prisistatysiu – esu mokslininkas Ktugis. Noriu pranešti svarbią žinią
– ateinantys mokslo metai – tai gimnazijos 30 metų gimtadienis! KTU
gimnazija gimė 1989 m. KTU studentų miestelyje. Tada jos vardas buvo
Ekperimentinė vidurinė mokykla.
Kaip ir kiekvienas KTUG gimnazistas, esu beprotiškai smalsus, todėl
atlieku įdomius eksperimentus ir konstruoju įvairiausius prietaisus. Tačiau gimnazijos trisdešimtmečio proga man kilo idėja – pažvelgti į seniausius gimnazijos laikus, kas vyko prieš trisdešimt metų, kokios buvo
vertybės ir kas išliko iki šių dienų. Kaip ir kiekvieni metai gimnazijoje, taip
ir šie buvo įdomūs, pilni netikėtumų, laimėjimų. Trumpai papasakosiu, kokie eksperimentai pavyko, kokie ne, kokius naujus mechanizmus pavyko
išrasti. Na, ir būtų smagu sužinoti, kas laukia gimnazijos ateinančiais metais, o gal ir visą ateinantį trisdešimtmetį. Tačiau šiems dalykams reikia
vieno – laiko mašinos. Po bemiegių naktų ir įtempto darbo pavyko išrasti
laiko mašiną, su kuria galėsime nusikelti į gimnazijos praeitį, aptarti dabartį ir nuvykti į ateitį.
Juk gimnazija BUVO, YRA IR BUS! Todėl viskas yra svarbu: kaip mūsų
gimnazija atsirado, kokį pagrindą suformavo, kokia ji dabar bei ką patiria
ir kaip pasikeis, kokios vertybės bus perduodamos. Tai priklauso nuo kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario.
Pirmyn į kelionę laiku!
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Gimnazijos
istorija

1989 metų rugsėjo pirmąją įvyko „Didysis sprogimas“ – iškilminga Mokslo
metų pradžios šventė. Pirmosios Pradžios būsimojoje KTU gimnazijoje.
Betgi pradžia neatsiranda iš nieko. Prieš bet kokią pradžią turi būti idėja.
Tada turi būti ta idėja patikėję „aukščiau esantys“ bei tie, kas, taip pat patikėję
idėja, ėmėsi ją įgyvendinti. Kaip viskas vyko tą rugsėjo pirmąją ir po to, liudininkų yra daugybė – tai ir 72 pirmieji mokiniai, ir apie 20 pirmųjų mokytojų,
direktorius, svečiai. Ir jau apie porą tūkstančių vėliau gimnaziją baigusių.
Betgi dažnai smalsūs žmonės nori pasiekti dar ankstesnius laikus, jiems labai smalsu sužinoti, kas gi buvo iki „Didžiojo sprogimo“.

Prieš „Didįjį sprogimą“
Eksperimentinės mokyklos, vėliau tapusios KTU Gimnazija, idėja kilo tuometinio Kauno politechnikos instituto Taikomosios katedros vedėjo a.a. Vlado
Vėterio galvoje ir buvo įgyvendinta pirmojo gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio. Kaip tai atrodė iš šalies? Pabandykim į tai pažvelgti dviejų žmonių,
kurie atmena tą laikotarpį, akimis.
Tai profesorius Vidmantas Pekarskas, dirbęs toje katedroje ir Vlado Vėterio
dukra Rūta, kuri buvo ir pirmosios laidos gimnazistė.
Vidmantas Pekarskas:
Taikomosios matematikos katedros dėstytojai žinojo apie mokyklas, įkurtas
prie Maskvos ir Leningrado universitetų bei jų auklėtinių pasiekimus matematikos olimpiadose. Katedroje iki tol niekada nebuvo kalbėta apie tokios idėjos realizavimą Lietuvoje, nes daugelis manė, kad pakanka tuo metu buvusių kelių
mokyklų, kuriose matematika buvo dėstoma sustiprintai.
Viename katedros posėdyje tuometinis katedros vedėjas doc. Vladas Vėteris
netikėtai pasiūlė kurti savąją mokyklą prie KPI. Kaip jam kilo tokia mintis, jis neatskleidė, o ir niekas per daug neklausinėjo. Manyčiau, kad tam tikra prasme tai
buvo nepaprastu tempu laisvėjančios visuomenės įtaka. Katedra vedėjo iniciaty10

vai pritarė. Buvo pradėti svarstyti pirmieji praktiniai mokyklos įkūrimo žingsniai.
Rūta Vėterytė:
Kai manęs netikėtai paprašė skubiai parašyti, ką ir kaip atsimenu apie KTU
gimnazijos atsiradimo idėją, reikėjo “nušluoti” nemažą daugiau nei 30 metų dulkių sluoksnį. Apie ką rašyti? Kokiais matais, ribomis ar kreivėmis išmatuoti idėjos
atsiradimo laiką, turinį, jos brandinimo fazę ar sukurtą vertę?
Laikas. Manau, kad pradžia buvo apie 1988 m., kai Lietuva budo ir kėlėsi,
kai oras čia buvo pilnas optimizmo ir vilties, kai dabartis atrodė skurdi, bet ateitis
viliojo taip, kaip gali vilioti laisvė. Kurti, gyventi, kalbėti. Taip, kaip jauti, nori ir
supranti.
Mano tėvelis Vladas Vėteris buvo įdėjų kūrėjas, puikiai mokėjęs suprasti ir
surasti, kaip jas įgyvendinti. Daugelį metų važinėdamas po Lietuvos mokyklas ir
kviesdamas baigiamųjų klasių mokinius stoti į KPI, aiškiai matė, kiek daug gabių
vaikų įvairiose Lietuvos vietose neturi tinkamų sąlygų ugdyti savo gabumų, kiek
jų vėliau dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasilieka “arčiau namų” taip niekada ir neišnaudodami savo potencialo. Kiek tik atsimenu, tėvelis visada mylėjo
žmones ir degė dideliu noriu padėti kitiems, o pats būdamas provincijos vaiku,
puikiai žinojo, kiek daug galima pasiekti ugdant gabumus tinkamoje aplinkoje ir
su gerais mokytojais.
Idėja. Idėja sukviesti ypač gabius vaikus iš visos Lietuvos į internatinę universitetinę mokyklą ir toliau juos mokyti pagal specialiai jiems parengtą programą
atrodė drąsi, originali ir reikalinga.
Jo vizija – sukurti mokyklą, kur patys gabiausi mokiniai iš visos Lietuvos turėtų mokytis ne tik matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, bet ir lietuvių,
užsienio kalbų, ir t.t. bet ir būti visapusiškai ugdomi, užsiimtų kūrybine, meno
ir sporto veikla. Pats visą gyvenimą jungęs skirtingas veiklas (matematika, inžinerijos mokslai ir išradimai, vadyba, literatūra ir eilių rašymas) suprato, kad
vien technokratinės studijos neugdo pilnavertės asmenybės, kad asmenybei reikia
labai daug ir pirmiausia - įvairaus ir kokybiško turinio.
Dideles idėjas dažniausiai vykdo ne jų sumanytojai, nes jie dirba kitą darbą.
Tokie žmonės ieško kas galėtų tą daryti. Norint įkurti mokyklą, reikia rasti kas
jai vadovaus ir kas joje dirbs. Pradžioje reikia vadovo.
Vidmantas Pekarskas:
Posėdyje kalbėta apie tai, kas galėtų būti mokyklos direktoriumi. Pasiūlyta
man. Aš atsisakiau, nes puoselėjau viltį parašyti matematikos vadovėlį, skirtą
aukštosioms mokykloms, o direktoriaus pareigos ir ta našta, kuri tektų jam įkuriant mokyklą praktiškai tuščioje vietoje, ją būtų palaidoję.
Atsisakius vienam, imta svarstyti kas gi galėtų vadovauti naujai mokyklai.
Savanorių pertekliaus tikrai nebuvo. Kaip savo bloge pasakoja pirmasis ir ilgametis KTUG direktorius B. Burgis: „Taikomosios matematikos katedroje, vyko
11

posėdis. Jame vedėjas - amžinąją atilsį Vladas Vėteris pasakė: „Gal būtų gerai prie
Politechnikos instituto turėti mokyklą gabesniems vaikams, iš kurių mes patys
galėtume išsiugdyti sau studentų?“ Tos idėjos niekas aktyviai nepalaikė, o vedėjui
paklausus, kas norėtų imtis tos veiklos, aš pakėliau ranką”.
Vidmantas Pekarskas:
Mokyklos direktoriaus pareigas eiti apsiėmė doc. B. Burgis ir ėmėsi tolimesnių
praktinių veiksmų. Visa mokyklos veiklos organizavimo našta teko jam ir savo
pareigą jis garbingai ir sėkmingai atliko. Pradžia buvo nelengva, bet direktorius
B. Burgis kartu su bendradarbiais padarė viską, kad mokykla taptų prestižine
visoje Lietuvoje.
Buvo suburta darbo grupė, paskirstytos užduotys, sugalvotas planas, kaip
bus viešinama idėja, kaip vyks mokytojų atrankos, kaip bus ieškoma paramos
tiek KPI, tiek Švietimo ir Mokslo ministerijoje. Mokyklos reklama vyko toliau
važinėjant po Lietuvą ir į susitikimus kviečiant jau ne tik baigiamųjų klasių, bet
ir jaunesnius mokinius bei jų mokytojus ir tėvus. Katedroje nutarta, kad fiziką,
chemiją, informatiką, anglų kalbą dėstys KPI dėstytojai, kitiems dalykams mokyti nutarta ieškoti mokytojų.

Po „Didžiojo sprogimo“
Po rugsėjo pirmosios prisidėjo intensyvus darbas. Darbas, kuris visiems
teikė džiaugsmą, entuziazmo skolintis tikrai nereikėjo. Anglų kalbai kiekviena klasė buvo dalijama į tris grupes po 8 mokinius pagal pajėgumą. Oficialiai
matematika, informatika ir fizika buvo mokomos pagal sustiprinto mokymo
programas. Daug mokytis teko ir mokiniams, ir mokytojams, pirmą kartą dirbantiems pagal tokias programas.
Pirmaisiais metais kiekvienoje klasėje buvo po tris merginas, antraisiais – po
penkias, vėliau palengva jų skaičius didėjo. Natūralu, juk žvalgybą privalo eiti
vyrai, gi stojimas į šią mokyklą buvo tikra žvalgyba, nes niekas negalėjo žinoti,
kas čia bus iš tikrųjų.
O vyksmas buvo tikrai nenusakomai kupinas energijos, užsidegimo. Prasidėjo pirmieji olimpiadininkų pasiekimai Lietuvos olimpiadose. Vėliau, jau antros laidos mokiniai Marius Alamurda ir Giedrius Meinorius tapo pirmaisiais
tarptautinių olimpiadų prizininkais, penktos laidos gimnazistas Giedrius Alkauskas pirmasis į Lietuvą parvežė Pasaulinės matematikos olimpiados sidabrą,
o užsikrėtęs kova matematikos varžytuvėse, jau būdamas studentu, laimėjo ir
Pasaulinės studentų olimpiados auksą.
12

Toliau vardinti olimpiadų prizininkus būtų beviltiška, nes visa knyga būtų
užimta tik pasiekimų išvardijimu. Palengva gimnazijoje ėmė rastis įvairių naujovių – „Mokslo lyderių turnyrai“, kursai, norintiems stoti į gimnaziją, bet turintiems spragų mokykliniame kurse. Gimnazistų iniciatyva įsikūrė Žygeivių
klubas, atsirado Lapkritinės bei daug kitų jau nebeegzistuojančių ir iki šiol išlikusių švenčių. Atsirado ir pirmoji vardinė klasė, nešiojusi „Hewlett Paskard“
vardą.
Bėgo metai, keitėsi gimnazistų kartos. Į gimnaziją įstojo ir ją baigė pirmieji
buvusių gimnazistų vaikai. O dabar jų – baigusių ir šiuo metu besimokančių
– jau dviženklis skaičius. Buvę gimnazistai yra ir įmonių savininkai, ir aukštas
pareigas užimantys asmenys, ir daugiavaikiai tėvai. Kuris iš šių požymių svarbiausias, kiekvienas gali spręsti pats.
Taip ir sukasi istorijos ratas. Gimnazistai juokiasi ir liūdi, myli ir pykstasi,
taigi – gyvena kaip jiems ir priklauso. Gimnazija gyvuoja, garsina universitetą,
Kauną, Lietuvą ir toliau traukia naujus stojančiuosius.
Taip ir pirmųjų gimnazistų anūkų sulauksim. Ir tai bus dar ne pabaiga.
Tekstą padėjo parengti Leonas Narkevičius
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Šakotas
gimnazijos
medis

Trisdešimt metų…
Amžinybėje – tik akimirksnis, tačiau bet kurio žmogaus gyvenime – tai
labai ilgas laikas. Per tiek – gimstame, užaugame, subręstame – ir dažnai jau
pratęsiame save vaikuose. Suaugusiam žmogui – tai didžioji dalis jo darbinės
veiklos. Didelė jo gyvenimo dalis…
Norom nenorom žmogus kartkartėm atsigręžia atgal – pažiūrėti, kokį kelią
jau yra nuėjęs. Prisiminti. Ten, praeityje, yra visko – pilkų ir spalvotų dienų,
įgyvendintų ir pamirštų svajonių, vilčių, tikėjimų ir nusivylimų, išgyvenimų,
jaunatviško džiaugsmo ir kartėlio ašarų. Ir visų tų jausmų žmogui reikia.
Ir neteisūs tie, kurie sako, kad žiūrėti reikia visuomet tik į priekį. Juk mes
neatsiejami patys nuo savęs. Turime prisiminimus, turime savo patirtį, pasiekimus ir paklydimus – ir net nežinia, sėkmės ar klaidos žmogų ugdo labiau. Gal
tik – gramatines klaidas lengviau ištaisyti…
Gimę, pakilę, išmokę vaikščioti ir kalbėti, vėliau mes einame vis tolyn – iš
tėvelių glėbio, savo namų – į kiemą, darželį, mokyklą, gimnaziją... į gyvenimą?
Ne visai taip. Vaikystė ir jaunystė – irgi toks pat gyvenimas, toks pat svarbus gyvenimo tarpsnis. Gimnazija – tik dar vienas jo laiptelis. Tiesa, labai ypatingas.
Ugdantis. Kylantis ir keliantis.
O ką trisdešimtmetis reiškia Gimnazijai? Tai, kuri kadaise įkurta kaip eksperimentinė mokykla, vėliau pavadinta KTU Gimnazija, ir jau dešimtis, šimtus
kartų patvirtinusi, pateisinusi, įprasminusi savo buvimą, susikūrusi savo Bendruomenę, išleidusi gražų pulką absolventų, tebeskinančių žvaigždes nuo vis
aukštesnio dangaus.
Gimnazija – kaip medis. Vis stipresnėm, gilesnėm šaknim, vis tvirtesniu kamienu, vis plačiau išsiskleidžiančiom šakom. Tai medis, kuriame buvo, tebėra ir
dar bus begalė lizdų. Gal jau banalus tapo palyginimas, kad gimnazistai – kaip
paukščiai. Bet juk mes visi, net neturėdami tikrų sparnų, mokomės skraidyti –
plačiais, aukštais siekiais ir lakiomis svajonėmis.
Trumpam, vos keletui metų, įsikuria paukštukai Gimnazijos medyje, klasių
lizduose, pačiulba, išmoksta skristi ir kelia tuos minčių sparnus tolimesniems,
kartais net labai tolimiems skrydžiams.
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Mokytojai čia – lyg šakos. Visokios tos šakos. Senos, patikimos, jau patikrintos ir naujai išaugančios, žalios ir tvirtos, lapojančios ir žydinčios. Visos –
tais lizdais, tais paukščiais besirūpinančios. Visos – link viršūnės, link viršūnės
besistiebiančios... Ir visi Gimnazijos darbuotojai, kasdienybėje net nepastebimi
kartais, kuria tą savitarpio pasitikėjimo, darnos, bendrystės atmosferą.
Nevardinsiu dabar Gimnazijos tradicijų, ilgamečių ir laikinų, besitęsiančių
nuo pat pradžios ir kuriamų naujai. Jos visos buvo, yra, bus kažkam reikalingos.
Jos visos kažkam – gyvenimo dalis, akimirka, įspūdis, kūrę kiekvieną, jų prisilytėjusį. Ir kiekvienas iš mūsų – KTUG bendruomenės – kiek kitaip matome
savo Gimnaziją, tačiau visiems – tai labai svarbus gyvenimo tarpsnis. Vieta.
Idėja. Net, sakyčiau, būsena, gyvenimo būdas.
Ir dar, svarbiausia – Mokslo Šviesa. Čia susirenka Tie, kas mato Tobulėjimo prasmę. Tie, kurių akys dega smalsumu ir noru išmokti, sužinoti, patirti,
KURTI – gyventi įdomiai, prasmingai. Ne tik sau – ir kitiems. Ir šiuo požiūriu
Gimnazija visuomet bus jauna ir veržli, kiek dešimčių metų ji beskaičiuotų.
Per 30 metų Gimnazijoje yra trumpiau ar ilgiau dirbę beveik du šimtai mokytojų.
Per 30 metų Gimnaziją baigė apie du tūkstančius absolventų.
Visi mes – to trisdešimtmečio dalis.
Visi mes – ir Ateities dalis.
Su meile Gimnazijai ir jos Bendruomenei – Violeta Židonytė,
Dailės ir dizaino mokytoja, dailininkė ir rašytoja
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Int e r v i u s u
ilgiaus

dirbančiais mokyitaoi ja
is
Matematikos mokytojas
Leonas Narkevičius

Kiek metų dirbate gimnazijoje?
Gimnazijoje dirbu nuo pat pirmosios jos
dienos. Jau netgi prieš pradedant mokyti teko
eiti į susitikimus su būsimais mokiniais, kurie
keletą kartų rinkosi pasiklausyti, kas čia per
mokykla kuriasi, ko joje galima tikėtis. O mokykla kūrėsi labai šiuo metu egzotiškai skambančiu pavadinimu: Kauno politechnikos instituto Eksperimentinė vidurinė mokykla. Beje,
nuo pat pradžios ji turėjo internato statusą, mat
mokiniai, atvykę iš toliau, gyveno bendrabutyje
ir gaudavo maitinimą. Ir dar tarpmiestiniais autobusais nemokamai važinėjo.
Kokią beprotiškiausią išdaigą yra iškrėtę
gimnazistai?
Išrinkti beprotiškiausią būtų nelengva. Ir gal ne tiek išdaigomis tą galima pavadinti,
bet tiesiog beprotiškais žygiais. Tai ir mokinių lipimas ant stogo, kai viena iš pirmokių
buvo sugipsuota ranka. Ir 10–os laidos Audriaus ir Algirdo kelių dienų plaukimas baidare žiemą, rodos, Minijos upe. Ir 4–os laidos Sauliaus, vieno iš žygeivių klubo įkūrėjų,
atsakomybės jausmas nepalikti žiemą, keliaujant slidėmis, atsiliekančių pirmokų, kas
lėmė, jog Saulius nušalo pirštus. Keistas atvejis buvo pirmoje laidoje, kai du vyrukai
nutarė tarp egzaminų paprekiauti Lenkijoje ir nespėjo grįžti į anglų kalbos egzaminą,
nes tais laikais prie muitinės buvo didžiulės eilės. O pačių beprotiškiausių išdaigų, įtariu, mes net nežinome.
Kokios didžiausios gyvenimo pamokos išmokote gimnazijoje?
Pirmiausia, reikėjo pačiam gerokai sustiprėti kaip matematikui. Pajusti, kokio aiškinimo reikia kiekvieno lygio mokiniui. Suprasti, ko mokiniams reikia iš manęs ne tik
mokant matematikos, o ir bendraujant. Ir vis dar mokausi, nes klaidų neina išvengti.
Išmokau įvertinti ir suaugusiųjų savybes – atradau daug tikrų Žmonių, kurie yra garbingi, stiprūs, kuriais galima pasitikėti, šalia kurių miela būti. Bet teko pajusti ir apsi16

metėlių, silpnų asmenybių buvimą šalia ir išmokti su tuo gyventi. Teko suprasti, kad
kartais, norėdamas padėti žmogui, nes klaidingai jį laikei padoriu, gali staiga suprasti,
kad tai šliužas. Kuris susiraitė šalia, kaip Eglės, išsimaudžiusios ežere, marškiniuose ir
marškinių lengvai nebeatgausi. Bet nelaimingiems, nes prisidirbusiems, žmonėms reikia atleisti. O pamokos tęsiasi ir viena iš jų labai svarbi – žmogumi vis tiek pirmiausia
turi pasitikėti.
Kas labiausiai pasikeitė gimnazijoje per visą Jūsų darbo laiką?
Pasikeitė daugiau negu 30 gimnazistų laidų, daugybė mokytojų. Pasikeitė kartos
– jau gimnaziją baigė ne vienas pirmųjų gimnazitų vaikas. Sulig kartomis pasikeitė ir
bendravimas – seniau mokiniai daugiau norėdavo bendrauti ir tarpusavyje, ir su mokytojais. Ilgai užsibūdavo gimnazijoje, diskutuodavo, bendravo. O dabartiniai vaikai
bendrauja virtualiai.
Jei galėtumėte keliauti laiku atgal, ar sutiktumėte pradėti darbą gimnazijoje?
Kodėl?
Žinoma! Todėl, kad čia turėjau galimybę augti kartu su mokiniais, su kolegomis.
Čia turėjau daugybę mokinių, iš kurių dabar, jiems užaugus, pats galiu daug pasimokyti, pasitarti. Tai viena iš didžiausių vertybių.
Kokie įvykiai/žmonės padarė didžiausią įtaką Jūsų asmenybei?
Įvykiai: baigiau mokyklą, pasirinkau matematiko kelią. Mečiau inžinierinę matematikos kryptį ir pasirinkau pedagoginę. Vedžiau, auginau du vaikus. Pradėjau dirbti
KTUG. Pradėjau dirbti su olimpiadininkais. Baigiau magistrantūros studijas.
Daugiausiai įtakos karjerai padarė trys vyresni žmonės ir vienas mokinys:
1) prof. Vidmantas Pekarskas. Kai Taikomosios katedros vedėjas a.a. Vladas Vėteris sugalvojo kurti naują mokyklą, ieškojo, kas jai vadovautų, kas joje dirbtų, prof.
V.Pekarskas pasiūlė mane. Mat buvome jau šiek tiek mokyklinės matematikos srityje
bendradarbiavę, jam atrodė, kad tiksiu šiam darbui. Ir vėliau visada jaučiau jo palaikymą ir geranoriškumą. 2) Romualdas Kašuba iš Vilniaus universiteto ir 3) Latvijos
universiteto profesorius Agnis Andžans. Abu šie žmonės manim tikėjo, mane, tuomet
dar ganėtinai jauną, skatino, palaikė, kai reikėjo – konsultavo.
Na, o kad ėmiau dirbti su olimpiadininkais, tikriausiai didžiulę įtaką turėjo tai, kad
5 – oje laidoje turėjau mokinį Giedrių Alkauską. Su juo teko išvykti į pirmąją Baltijos
kelio olimpiadą, paragauti tarptautinių olimpiadų skonio ir tapti nuo jo priklausomam.
O apskritai asmenybę suformavo ir šeima, ir visi buvę mokiniai bei kolegos, taip pat
kiekvienas įvairiose veiklose sutiktas žmogus.
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Lietuvių kalbos mokytoja
Rūta Kulikauskaitė
Kiek metų dirbate gimnazijoje?
Ketvirtį amžiaus – 25 metus.
Kokią beprotiškiausią išdaigą yra iškrėtę
gimnazistai?
Beprotiškiausia išdaiga, ko gero, buvo per
pertrauką tarp dviejų lietuvių kalbos pamokų
iš vidaus užrakinta klasė, raktas išmestas pro
langą ant gimnazijos stogelio ir šauksmai pro
atvirus langus gelbėti ir atrakinti duris iš išorės
atsarginiu raktu. Smagių, jaukių akimirkų būta
nemažai: mokinių spektakliai pagal literatūros
kūrinius vietoj egzamino, diskusijos apie futbolą
(vienais metais Čempionų lygos finalas vyko valstybinio lietuvių kalbos egzamino išvakarėse), kvietimas pasivaišinti arbata gimnazijoje liepos viduryje ir kt.
Kokia didžiausia gyvenimo pamoka buvo gimnazijoje?
Gimnazija yra antrieji namai, kuriuose praleidi labai daug laiko, kuriuose išgyveni
džiaugsmą ir sielvartą, kurių pradedi ilgėtis artėjant rugsėjui.
Kas labiausiai pasikeitė gimnazijoje per visą Jūsų darbo laiką?
Labiausiai pasikeitė techninės galimybės. Šių dienų gimnazistas vargiai patikėtų,
kad buvo laikai, kai prie asmeninio kompiuterio galėjai prisėsti tik gimnazijoje, todėl
po pamokų nusidriekdavo eilės laukiančiųjų pažaisti... Šiandien gimnazijoje jau turime išmaniąsias lentas. Tačiau paradoksas: naujosios technologijos, suteikiančios neribotų galimybių, atitolina žmogų nuo žmogaus. Ir kartais nebestebina, kad į gimnaziją
įstojęs moksleivis pusę metų nežino savo bendraklasių vardų.
Jei galėtumėte keliauti laiku atgal, ar sutiktumėte pradėti darbą gimnazijoje?
Kodėl?
Prieš keliolika metų galbūt būčiau atsakiusi kitaip, bet dabar manau, kad sutikčiau.
Todėl, kad gimnazijoje nenuobodu dirbti, nors kartais būna sunku. Bet juk viską atperka, anot V.Mačernio, "aukštosios akimirkos": pavykusios pamokos, surasti artimos
sielos žmonės, palaikantys žodžiai ar žvilgsniai.
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Fizikos mokytojas
Alvydas Jotautis
Kiek metų dirbate gimnazijoje?
Geriau nesakysiu, nes tai nėra pliusas nei
man, nei gimnazijai (užsisėdėjo, matote...). Pradėjau dar praėjusiame tūkstantmetyje.
Kokią beprotiškiausią išdaigą yra iškrėtę
gimnazistai?
Pirmieji gimnazistai labai greitai mane „perkando“ ir suprato, kad jautrios psichikos mokytojui beprotiškų išdaigų geriau nekrėsti. Maža
ką... Tai, matyt, perduodama iš vienos laidos į
kitą.
Kokia didžiausia gyvenimo pamoka buvo
gimnazijoje?
Supratau, kad „kieto“ ilgai neišvaidinsi. Jei
ko nors nežinai ar nesupranti, geriau prisipažink. Silpnesnio dažniausiai pasigaili.
Kas labiausiai pasikeitė gimnazijoje per visą Jūsų darbo laiką?
Mokytojai. Jie apseno (galvoje turiu vyrus). Moterys atsišviežina kiekvieną dieną,
gimnazistai kiekvieną pavasarį.
Jei galėtumėte keliauti laiku atgal, ar sutiktumėte pradėti darbą gimnazijoje?
Kodėl?
Sutikčiau. Papildomi eurai niekada nemaišo. O jei rimtai, į gimnaziją nuėjau verčiamas tuometinio KPI fizikos katedros vedėjo, nes netikėjau Bronislovo Burgio vizija.
Dabar eičiau savo noru, nes darbą su motyvuotais moksleiviais sunku palyginti su darbu su nemotyvuotais studentais.
Kokie įvykiai/žmonės padarė didžiausią įtaką Jūsų asmenybei?
Romo Kalantos susideginimas mano studijų metais (įvykis) ir Bronislovas Burgis
(asmenybė).
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Pasaulio olimpiadų žvaigždės... Tikriausiai kiekvieno gimnazisto (net ir būsimo, vos įėjusio pro paradines duris!) ne kartą skaityta frazė. Tai garbės lenta, kurioje kasmet atsiranda vis naujos pavardės, tai žmonės, nusipelnę mūsų
didžiavimosi jais. Paskutinių kelerių metų olimpiadų nugalėtojus atpažįstame
– galbūt tai mūsų draugai, bendraklasiai arba paprasčiausiai malonūs veidai
koridoriuose. Tačiau lenta kupina kitų šviesių vardų, skambančių visame pasaulyje, o mes net nesusimąstome, kas už jų slypi. Tad šiais metais metų knygoje
nusprendėme gimnazijos bendruomenę iš naujo supažindinti su pirmosiomis
jos žvaigždėmis – pirmaisiais gimnazijos istorijoje olimpiadų nugalėtojais, pelniusiais šlovę KTU Gimnazijai.

Giedrius Meinorius
Kada mokėtės gimnazijoje?
1990 - 1993 II laida, C klasė.
Kada pirmą kartą dalyvavote/laimėjote prizinę vietą olimpiadoje?
1992 m. Informatikos olimpiada Vokietijoje, bronzos medalis.
1993 m. Informatikos olimpiada Argentinoje.
Kas labiausiai patikdavo olimpiadose?
Vokietijoje nustebino aukštas organizuotumas ir automatiniai vandens kranai kriauklėse (Lietuvoje tokių dar nebuvo :) )
Argentinoje pietietiškas vėlavimas.
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Įsimintiniausias įvykis olimpiadoje?
Argentinoje labai svetingi žmonės. Teko net sudalyvauti vieno iš organizatorių gimtadienyje.
Išvažiuojant organizatoriai įteikė medalį kaip geriausiam šokėjui :)
O ko išmokė būtent KTU gimnazija?
Išmokė pasitikėti savimi.
Koks ryškiausias Jūsų prisiminimas iš gimnazijos?
Labiausiai įsiminė Burgio ,,5 ne": nemeluok, nevėluok, nesikeik, negerk, nerūkyk.
Įsimintiniausias mokytojas/įsimintiniausia mokytojo pasakyta frazė?
Fizikos mokytojas Naujokaitis. Jo žymiausia frazė: „Vysiu lauk!“
Ar dar vis bendraujate su savo bendraklasiais/draugais iš kitų klasių?
Vis dar bendrauju su klasioke Raimonda. Turim du sūnus, vienas jau gimnazistas.
Ar nesigailite pasirinkimo mokytis KTU gimnazijoje?
Ne, tai buvo vienas iš teisingų pasirinkimų, kurie keičia gyvenimą.

Giedrius Alkauskas
Kada mokėtės gimnazijoje?
1993 - 1996, 10b-11b-12b, 5 laida. Buvau nelabai vykęs krepšinio žaidėjas, kol mokytoja Ruzgienė nepamokė taisyklingo metimo technikos. Bet vis tiek nelabai mane imdavo į klasės rinktinę. O jau dabar, esu tikras, kad vienas prieš vieną kiekvieną draugą
iš savo kartos apžaisčiau. Na, gal tik yra koks buvęs profesionalas tarp jų – to tai ne.
Kada pirmą kartą dalyvavote/laimėjote prizinę vietą olimpiadoje? Ką suteikė tas
laimėjimas ir dalyvavimas tokio lygio olimpiadoje?
Neminint Anykščių rajono olimpiadų, 1994 m. rudenį dalyvavau Kauno miesto olimpiadoje. Ten, deja, paskubėjau atiduoti sprendimus. Nieko nelaimėjau, nors nesu tikras,
ar viskas gerai ištaisyta; bet kas beatseks, ar aš kaltas, ar tikrintojai. Tuomet Mokytojas
L. Narkevičius pasiūlė mesti matematikos olimpiadas ir pereiti į fiziką. Bet jo neklau21

siau, rimtai susiėmiau, pasiruošiau Matulionio matematikos konkursui ir laimėjau pirmą vietą. Nuo tada asmeninėse
Lietuvos matematikos olimpiadose – tik
absoliučiai pirmos vietos. O mokytojas
Leonas savo nuomonę pakeitė, iki šiol su
juo labai šiltai bendraujame.
Įsimintiniausias įvykis olimpiadoje?
1995 Tarptautinėje matematikos olimpiadoje Toronte nustebino viena iranietė
su hidžabu, kuri surinko visus taškus.
Buvo lengvas šokas. Vėliau ši iranietė išvyko į JAV, hidžabas dingo, ji tapo stilinga profesore. O vėliau – ir pirmąja moterimi, laimėjusia Field'o medalį. Ji buvo
Maryam Mirzakhani. Gaila, jog tokia
jauna po sunkios ligos mirė.
Koks mokslo atradimas labiausiai jus
žavi?
Higiena ir imunologija. Hetitų kalbos
iššifravimas. Neptūno atradimas. Modulinės ir automorfinės formos matematikoje. Technologijos, lengvinančios
žmonių su negalia gyvenimą. Fonografas. Spausdinta knyga. Psichologija ir
psichiatrija.
Stebimės Jūsų pasiekimais mokslų srityje. Kokia toji sėkmės formulė savajai konstantai?
Darbas tik su natūraliais, estetiškais matematikos objektais. Erudicija, kantrybė ir didžiulis (bet dar sveikas) perfekcionizmas.
Ko išmokė būtent KTU gimnazija? Koks ryškiausias Jūsų prisiminimas iš gimnazijos?
Vitališkumas, smalsumas, meilė ir begalinė ugnis viskam – nieko kito negaliu palinkėti. Ir didžiulės kantrybės – tai vienintelė savybė, kuri būdinga visiems daug pasiekusiems žmonėms. Linkiu paprastumo, kuklumo, nuolankumo, tokios net evangelinės
pagarbos žmogiškajam orumui, visiems be išimties. Kuo toliau, tuo man viskas aiškiau
atrodo. Jaučiu, kad darau tai, kas duota, ką turiu daryti, bet nesijaučiu dėl to geresnis
už kitus. Tik (spėju) viduje yra gerokai daugiau meilės. Daugiau negu negu to, kuris
dar blaškosi, nepasirenka arba net leidžia dominuoti negatyvioms emocijoms. O ką
pasirinkti – tai kas ten žino... Tiek esu matęs keisčiausių transformacijų – ir kai žmogui
20, ir 30, ir 40 metų. Štai iš visiškai padriko 35 metų žmogaus išsprogsta labai didelis
literatas. Galimi ir retrogradiniai virsmai. Bet čia jau gyvenimas su savo kontrastais ir
stebuklais. Kas čia ką patars ir nuspės.
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Audrius Alkauskas
Kada mokėtės gimnazijoje?
Esu iš 5-osios kartos, mokiausi gimnazijoje 1993-1996-aisiais metais, dar „tamsiajame“ tuomečio Statybos fakulteto koridoriuje. Esu ne iš Kauno, gyvenau bendrabutyje,
todėl mokymasis gimnazijoje visuomet man asocijuosis su gyvenimu Kaune, Kauno
dvasios pajutimu.
Kada pirmą kartą dalyvavote/laimėjote prizinę vietą olimpiadoje? Ką suteikė tas
laimėjimas ir dalyvavimas tokio lygio olimpiadoje?
Dar mokydamasis Anykščiuose dalyvaudavau miesto matematikos, fizikos ir chemijos
olimpiadose, kuriose daugiausiai varžydavausi su savo broliu Giedriumi (jam visose
sekėsi geriau). Bet jam pasirinkus matematiką, aš pasirinkau fiziką ir į ją vis labiau
koncentravausi. 1993-aisiais laimėjau Kauno miesto fizikos olimpiadą, bet respublikinėje olimpiadoje Kėdainiuose nepasisekė (labai savimi pasitikėjau ir galbūt pervertinau jėgas, nesusikaupiau). Bet po to viskas ėjosi puikiai, laimėjau pirmąją vietą respublikinėje olimpiadoje 1995-aisiais ir 1996-aisiais. 1996-aisiais dalyvavau Tarptautinėje
fizikos olimpiadoje Osle, Norvegijoje, kur, deja, pritrūko vieno balo iki bronzos medalio. Tada buvau labai nusiminęs, bet dabar tai atrodo toks menkniekis.
Kas labiausiai patikdavo olimpiadose?
Žinoma, labiausiai patikdavo išplėsti savo ribas. Prieš olimpiadą, ruošiantis jai, tarytum „atsidarydavo“ protas ir būdavai ant kūrybinės bangos. Tas labiausiai patikdavo.
Po stebėdavaisi – oho, kiek galima naujų dalykų išmokti per trumpą laiką.
Koks ryškiausias Jūsų prisiminimas iš gimnazijos?
Man ryškiausiai įstrigo pirmosios savaitės Kaune. Žiūrėdavau į aštuonaukščius ir dešimtaukščius ir atrodydavo, kad tai kaip koks Niujorkas. Atsiradau dideliame mieste,
kas buvo tikrai įspūdinga.
Įsimintiniausias mokytojas/įsimintiniausia mokytojo pasakyta frazė?
Labiausiai įsiminė matematikos mokytojos Bronės Narkevičienės (dabar KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanės) klausimas per šimtadienį ar išleistuves
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(tiksliai jau nebepamenu). „Ar jau jauti atsakomybę?“– paklausė ji. Pagūžčiojau. ,,Tuoj
pajausi“ – šitie žodžiai nepaprastai įstrigo.
Jei galėtumėte dar kartą pakartoti vieną pasirinktą dieną gimnazijoje, kuri diena
tai būtų?
Geras klausimas! Norėčiau darkart atšvęsti gimnazijos penkmetį :)
Ar dar vis bendraujate su savo bendraklasiais/draugais iš kitų klasių?
Su daugeliu gimnazistų palaikom ryšius. Paauglystė – maištingas laikas, ir ne visuomet
būdavome vienas kitam geranoriški. Bet yra žmonių, kurie lieka tavo gyvenime.
Kokias mokslines sritis nagrinėjate dabar?
Esu fizikas. Mano mokslinių tyrimų sritis – kietųjų kūnų elektroninė struktūra. Tai
daugiausiai teorinės metodologijos vystymas. O praktiniai pritaikymai – kvantinės
technologijos ir optoelektronikos prietaisai. Mane labiau traukia fundamentiniai aspektai, kurie verčia pasukti galvą. Dirbu Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje, turiu savo mokslinę grupę. Taip pat dėstau Kauno technologijos universiteto Fizikos katedroje, tad pavasario semestro metu kiekvieną savaitę tenka praeiti pro mieląją
Gimnaziją.

Marius Alaburda
Kada mokėtės gimnazijoje?
Esu antrosios KTUG laidos atstovas, mokiausi 1990-1993 metais. Tuo metu gimnazijoje buvo mokomasi trejus metus, 10-12 „B“ klasėje. Gimnazija tuo metu tilpo KTU
Statybos rūmų antro aukšto viename flange.
Kada pirmą kartą dalyvavote/laimėjote prizinę vietą olimpiadoje? Ką suteikė tas
laimėjimas ir dalyvavimas tokio lygio olimpiadoje?
Tarptautinėse informatikos olimpiadose dalyvavau du kartus – 1992 m. Vokietijoje ir
1993 m. Argentinoje, abu kartus iškovojau bronzos medalius.
Buvo smagu, kai galiu atstovauti savo šaliai (pirmieji nepriklausomybės atgavimo metai!), parodyti savo žinias, būti įvertintam.
Kas labiausiai patikdavo olimpiadose?
Olimpiados programos būdavo sudaromos taip, kad ne tik spręsdavome uždavinius,
bet ir susipažindavome su šalimi, rengusia olimpiadą. Olimpiada Vokietijoje buvo
mano pirma kelionė į užsienį, o kitais metais olimpiada Argentinoje tais laikais buvo
išvis neįtikėtina kelionė į kitą pasaulio kraštą. Iš Lietuvos išskridome šaltą ir lietingą
rudenį, o į Argentiną atskridome šiltą pavasarį (pietų pusrutulis!).
Įsimintiniausias įvykis olimpiadoje?
Nustebino saugumo jausmas Argentinoje. Tais laikais Lietuvoje naktį vaikščioti buvo
primygtinai nerekomenduojama. O Argentinoje jaunimas naktį eina iš baro ar į barą –
traukia dainas, girtų nėra, niekas nieko neužkabinėja...
O ko išmokė būtent KTU gimnazija?
Sunku išvardinti. Turbūt padėjo formuotis visapusiškai asmenybei. Direktoriaus B.
Burgio pamokymai buvo neįkainojami.
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Koks ryškiausias Jūsų prisiminimas iš gimnazijos? Galbūt kokią išdaigą iškrėtete?
Išdaigų nekrėtėme. Bent jau įsimintinų. Iš įdomesnių prisiminimų – leidome sienlaikraštį. O tiksliau, netgi du – aš „Veidrodį“, o klasiokės Aurelija ir Kristina – „Du veidai“.
Juos skaitydavo ne tik bendraklasiai, bet ir mokytojai. Chemijos mokytojas A. Šulčius
sakydavo, kad chemijos kontrolinio dieną naujas sienlaikraščio numeris yra privalomas ir jį skaitydavo nuo pradžios iki galo ;)
Įsimintiniausias mokytojas/įsimintiniausia mokytojo pasakyta frazė?
Aptardamas vieną kontrolinį darbą, matematikos mokytojas L. Narkevičius pasakė,
kad šio kontrolinio metu vienas mokinys išrado naują skaičiaus žymėjimą – paprastosios ir dešimtainės trupmenos hibridą, maždaug tokį: 26,17 1/3. Visi garsiai juokiamės,
o mokytojas rodo į mane ir sako: „O tu tai nesijuok!“ Klausiu, kodėl? „Ogi todėl, kad
tu tai ir sugalvojai!“ Spręsdamas uždavinį, gavau reikšmę 26.173333(3), tai periodą
užrašiau kaip 1/3.
Įsimintiniausia citata – Direktoriaus B.Burgio: „Reikia siekti neįmanomo, tada pasieksite maksimumą“. Tai viena iš mano gyvenimo taisyklių.
Jei galėtumėte dar kartą pakartoti vieną pasirinktą dieną gimnazijoje, kuri diena
tai būtų?
Visos be išimties. Negaliu išskirti kažkurios vienos.
Ar nesigailite pasirinkimo mokytis KTU gimnazijoje?
Tai buvo geriausias mano sprendimas. Kai klasėje mokosi tik suinteresuoti mokymusi
mokiniai, pamokos vyksta visiškai kitu lygiu, o ir mokytojai negaišta laiko aiškinti tai,
kas visiems aišku. O jei neaišku – galima pasikonsultuoti su bendraklasiais.

Antrosios laidos
„B“ klasė.
Iš kairės:
Marius, Aurelija,
Renatas, Kristina,
Remigijus ir Mindaugas.
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almanachų kūrs ėjais
Ar esi vartęs pirmuosius gimnazijos Almanachus, kurie buvo pradėti leisti
1993 metais? Pakalbinome keletą pirmųjų Almanachų (a.k.a Metų knygos) kūrėjų. Buvo įdomu sužinoti, ką dabar jie mano apie savo darbą bei kokius prisiminimus sukelia keliolika metų nematyti jų kūrybos vaisiai.

1992-1993
Petras Ratkevičiu
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s

(kūrinys iš 1992-1
993 metų
almanacho, II laid
a)
„Aš jį seniai be
skaičiau, bet
pamenu, kad bu
vo fun :D Jis
buvo parašytas,
kai buvau toks,
ir aš iki šiol likau
toks pats cinikas.“

1993-1994
Ernestas
Skeberis
(kūrinys iš 1993-1994
metų almanacho)
„Eee, geras – jaučiu, kad
buvau ką tik paskaitęs Orvelo „Gyvulių ūkį”, paklausęs Pink Floyd’ų. Šiaip labai
faina žinoti, kad Almanacho idėja vis dar gyva! Teko
nemažai prisidėti prie jo
atsiradimo. O ką manau
apie savo kūrinį – pasakysiu pirmas mintis, kurios
atėjo jį perskaičius po šitų
keleto metų nuo jo parašymo. Toks keistas jausmas –
atrodo, kad ganėtinai brandžiai mąstantis žmogiukas
parašė tai, nors jam buvo
~17 metų. Didžiuojuosi savimi, parašiusiu tokį tekstą!
Be abejo, toks tapau KTUG
žmonių (bendramokslių,
mokytojų, Direktoriaus)
dėka. Dėkingas aš gimnazijai už tą „nenormalumą”;)”
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1994-1995
Raminta
Targamadz
ė

(kūrinys iš
1994-1995
metų Alma
nacho)
„Būtent ši
iliu
kėlė labai d stracija suaug šiltų pr
isiminimų. Pr
isiminiau, k
a
ip
buvo svarb
u iš
mintis ir išg reikšti savo
yvenimus m
an
priimtina k
alba – grafi
kos
priemonėm
is.“
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KTUG alumni
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azijoje
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u
1 laido
s 12C k gas Bickausk
lasės iš
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Solveiga
V laida
Baigiau KTU informatikos fakultetą ir dirbu Krašto apsaugoje programuotoja. Vienas iš
įsimintiniauwsių ir geriausių
įvykių gyvenime ir yra pati
Gimnazija ir joje sutikti žmonės. Džiaugiuosi būdama jos
dalimi!

Orijana Mašalė
VII laida

Fotografijoje – dabartinio Gimnazijos pastato atidarymo akimirka. Man kaip Moksleivių
tarybos pirmininkei teko garbė
laikyti žirkles, kuriomis nukirpta simbolinė juosta. Iš KTUG
laikų labiausiai įstrigo krikštynų diena – teko braidyti po
atitinkamo kvapo upelį netoli
zoologijos sodo.
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Kasparas Vasiliauskas
XIII laida
Ką tik baigiau bakalauro ir magistro studijas
University of Cambridge – ketinau būti chemikas, bet primaišiau ją su kitais kitom disciplinom ir meilės reakcija įvyko su geologija
– Žemės mokslais. Kaip dariau ir po mokyklos, šįsyk vėl imu vienerius metus pailsėti –
klysta tas, kuris neprisiverčia to padaryti, – ir
jų metų mokysiu geologijos Kinijoje, dirbsiu
geochemiku aplinkosaugos projekte Nepale. Laisvomis nuo kalnų ir darbo džiaugsmo
akimirkomis aplikuosiu į doktorantūrą ir
perrašinėsiu magistrą į mokslines publikacijas. O gal bus laiko ir galimybių ir Gimnazijoje pamokyti? Gimnazijoje, kurios žmonės ir
atmosfera lankose dažname sapne ir apie save
pamiršti tikrai neleidžia.
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Milda Dambrauskienė,
IV laidos KTU gimnazistė,
bos
2018-2019 m. Gimnazijos tary
pirmininkė

Pasakyk, upele,
Kaip randi tu kelią?
Aš neieškau kelio:
Aš esu upelė.
(E. Mieželaitis)
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Gimnazijai esu dėkinga už tvirtą žinojimą, kad viskas yra įmanoma – jei tik norėsi, išdrįsi, mokysies, dirbsi. Kad drąsiai
judėdamas pirmyn, visada rasi savo vietą.
Kai Gimnazijoje pradėjo mokytis mano
sūnus, patyriau unikalų jausmą: vis tiktai galima įbristi į tą patį vandenį ir upė
gali tekėti aukštyn su vis didesne jėga.
Gimnazija jau turi savo aiškią, gilią vagą,
tad linkiu išsaugoti laisvės kryptį ir tėkmės
greitį!

Kaip mes tapome išsilavinusiais žmonėmis
Seniai seniai, kai gimnazija dar skaičiavo paskutinius metus gūdžiame, bet jaukiame
statybos rūmų koridoriuje, o mes, aštuntoji laida, dar buvome naujokai, gimnazijos direktorius iškilmingai paskelbė, kad joks žmogus negali savęs laikyti tikrai išsilavinusiu,
jeigu, be kitų dalykų, nemoka šokti valso!
Gimnazijoje prasidėjo masinės valso pamokos. Turbūt nereikia ir sakyti, kad į jas
mes - laisvos sielos, o ypač vaikinai ir tiksliukai žiūrėjome kiek ironiškai. Reikėjo ne tik
išmokti šokti, bet galiausiai ir atsiskaityti - parodyti, kaip moki Vienos valso žingsniu su
pora skrieti sporto sale.
Nuo šitos keistos veiklos man pavyko išsisukti. Ar bent jau taip maniau. Jei tiksliau išsisukti koją, žaidžiant krepšinį. Langetės ant pėdos ir karo veterano verto šlubčiojimo
pakako.
Tačiau, tuo viskas nesibaigė. Visi, kas dėl kokių
nors priežasčių negalėjo atsiskaityti, turėjo ateitį į vėlesnį "perlaikymą" - jokių
pasiteisinimų! O mano koja
jau buvo sveika.
Į perlaikymą atėjome
aš, klasiokas Tadas ir keliolika merginų. Kadangi
visiems reikėjo pademonstruoti šokį poroje, mes,
vaikinai, atsigriebėm už
visas pravaikštas - sukomės ir sukomės vis su kita
pora. Jei pradžioj žingsnis
ir nebuvo tvirtas, tai į galą
tapome tikrais profais.
Sutapimas ar ne, bet
šokis iki šiol mano gyvenime yra svarbus.

dr. Man
dirbtinio tas Lukoševiči
us,
intelekto
tyrėjas.
8a
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PAVYKĘ

OLIMPIADŲ IR
KONKURSŲ
EKSPERIMENTAI

TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS
V Baltijos šalių geografijos olimpiada (IGEO Baltic)
Vincas Vosylius – sidabro apdovanojimas
Mindaugas Dženkaitis – bronzos apdovanojimas
59-oji tarptautinė matematikos olimpiada (IMO)
Dominykas Marma (3Bentley) – bronzos medalis
Neringa Levinskaitė – pagyrimo raštas
29-oji tarptautinė biologijos olimpiada (IBO)
Pavel Loginovič – sidabro medalis
49-oji tarptautinė fizikos olimpiada
Kristijonas Samuolis – bronzos medalis
50-oji tarptautinė chemijos olimpiada (IChO)
Justas Terentjevas (4Aon) – bronzos medalis
Lukas Supragonas (4Aon) – bronzos medalis
Mindaugas Dženkaitis – pagyrimo raštas
15-oji tarptautinė geografijos olimpiada (IGeo)
Vincas Vosylius – sidabro medalis
Mindaugas Dženkaitis – sidabro medalis
12-oji tarptautinė Žemės mokslų olimpiada
Markas Černiauskas (3Bentley) – bronzos medalis
30-oji tarptautinė informatikos olimpiada (IOI)
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – sidabro medalis
Gediminas Lelešius (4NFQ) – bronzos medalis
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Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada (IJSO2018)
Erikas John Magee (2Helis) – bronzos medalis
53-ioji tarptautinė D. Mendelejevo chemijos mokinių olimpiada
Justas Terentjevas (4Aon) – aukso medalis
Lukas Supragonas (4Aon) – bronzos medalis
25-oji Baltijos šalių informatikos olimpiada (BOI)
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – aukso medalis
Gediminas Lelešius (4NFQ) – aukso medalis
Rokas Urbonas (3Bentley) – sidabro medalis
17-oji Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiada
Justas Petrauskas (2A) – sidabro medalis
Matas Kudarauskas (2A) – sidabro medalis
Pasaulinis viešojo kalbėjimo konkursas
Greta Pagonytė (2B) – šeštojji vieta
OLIMPIADOS MIESTŲ – RAJONŲ ETAPAS
57-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas
Joris Pevcevičius (1YNOT) – I vieta
Simas Paluckas (1A) – I vieta
Benedict Martinas Magee (1YNOT) – I vieta
Atėnė Jonauskytė (2A) – I vieta
Justas Petrauskas (2A) – I vieta
Eglė Gečaitė (2Helis) – I vieta
Titas Povilaitis (2Helis) – I vieta
Justė Griškonytė (2B) – I vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – I vieta
Vilius Medvedevas (3Bentley) – I vieta
Gustas Lukoševičius (3A) – I vieta
Lukas Supragonas (4Aon) – I vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – I vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – I vieta
Ainas Beinakaraitis (4Aon) – I vieta
Gabija Jakelaitytė (1YNOT) – II vieta
Ugnė Miničiūtė (1YNOT) – II vieta
Titas Radzevičius (2B) – II vieta
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Matas Kudarauskas (2A) – II vieta
Deimantė Radzevičiūtė (2Helis) – II vieta
Vincas Turskis (3Adform) – II vieta
Martynas Leskauskas (4Aon) ¬– II vieta
Goda Perminaitė (4Aon) – II vieta
Dovydas Kaunietis (4NFQ) – II vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – II vieta
Žygimantas Vidmantas (1YNOT) – III vieta
Darijus Šeporaitis (2Helis) – III vieta
Žilvinas Pocius (3B) – III vieta
Augustas Mačijauskas (4NFQ) – III vieta
Ainius Šinickas (1YNOT) – padėkos raštas
Vika Meškauskaitė (2Helis) – padėkos raštas
Ema Jaruševičiūtė (2B) – padėkos raštas
Monika Šadauskaitė (2B) – padėkos raštas
Ainė Žygaitė (3B) – padėkos raštas
Nikolajus Kurenkovas (3B) – padėkos raštas
Emilija Svirskytė (3Bentley) – padėkos raštas
Jaunė Malūkaitė (3B) – padėkos raštas
Simonas Petkus (3Bentley) – padėkos raštas
Kęstutis Garalevičius (3A) – padėkos raštas
68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas
Jaunė Malūkaitė (3B) – I vieta
Adomas Bagdonas (2B) – II vieta
Ugnė Alaburdaitė (4NFQ) – II vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – III vieta
Vika Meškauskaitė (2Helis) – pagyrimo raštas
52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miestųrajonų etapas
Žygimantas Vidmantas (1YNOT) – I vieta
Justė Baltrušytė (1A) – I vieta
Matas Kudarauskas (2A) – I vieta
Nikolajus Kurenkovas (3B) – I vieta
Dovydas Vasiliauskas (4Aon) – I vieta
Karolina Gužauskaitė (4Aon) – I vieta
Justas Petrauskas (2A) – II vieta
Meda Puklevičiūtė (1C) – III vieta
Darijus Šeporaitis (2Helis) – III vieta
Atėnė Jonauskytė (2A) – III vieta
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Erikas John Magee (2Helis) – III vieta
Emilija Svirksytė (3Bentley) – III vieta
67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miestųrajonų etapas
Joris Pevcevičius (1YNOT) – I vieta
Ugnė Miničiūtė (1YNOT) – I vieta
Erikas John Magee (2Helis) – I vieta
Matas Kudarauskas (2A) – I vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – I vieta
Vaiva Pilkauskaitė (3B) – I vieta
Gytis Vėjelis (3Adform) – I vieta
Ainas Beinakaraitis (4Aon) – I vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – I vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – I vieta
Monika Šadauskaitė (2B) – II vieta
Karolina Belousova (2B) – II vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – II vieta
Naglis Kalvaitis (3Adform) – II vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – II vieta
Gabrielė Marija Pratkutė (1YNOT) – III vieta
Žygimantas Vidmantas (1YNOT) – III vieta
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – III vieta
Dovydas Randis (1YNOT) – pagyrimo raštas
Ainius Šinickas (1YNOT) – pagyrimo raštas
Benedict Martinas Magee (1YNOT) – pagyrimo raštas
Deimantė Radzevičiūtė (2Helis) – pagyrimo raštas
Titas Povilaitis (2Helis) – pagyrimo raštas
Benas Bagvilas (2Helis) – pagyrimo raštas
31-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados
miesto etapas
Gabija Vasiliauskaitė (3A) – I vieta
Elijus Gaidelionis (4B) – I vieta
Dovydas Vasiliauskas (4Aon) – II vieta
25-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslumo
olimpiados regioninis etapas
Augustas Mačijauskas (4NFQ) – I vieta
Vytautas Oniūnas (4Aon) – II vieta
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Ignas Šakuro (4NFQ) – II vieta
Arentas Meinorius (3Bentley) – III vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – pagyrimo raštas
Modestas Gujis (2B) – pagyrimo raštas
Arnas Valentukonis (3Bentley) – pagyrimo raštas
Rapolas Lisonka (3Bentley) – pagyrimo raštas
Nojus Juozapavičius (3B) – pagyrimo raštas
RESPUBLIKINĖS OLIMPIADOS
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 klasė) šalies
etapas
Goda Stirbytė (3B) – II vieta
7-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas
Lukas Supragonas (4Aon) – I vieta
Simas Paluckas (1A) – II vieta
Joris Pevcevičius (1YNOT) – II vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – II vieta
Benedict Martinas Magee (1YNOT) – III vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – III vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – III vieta
Gabija Jakelaitytė (1YNOT) – pagyrimo raštas
Ugnė Miničiūtė (1YNOT) – pagyrimo raštas
Matas Kudarauskas (2A) – pagyrimo raštas
Ignas Šakuro (4NFQ) – pagyrimo raštas
68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Modestas Gujis (2B) – I vieta
Dominykas Marma (3Bentley) – III vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – III vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – III vieta
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – III vieta
Ieva Pileckaitė (4NFQ) – III vieta
Girius Panevėžys (2B) – pagyrimo raštas
52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies
etapas
Justas Petrauskas (2A) – I vieta
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Dovydas Vasiliauskas (4Aon) – I vieta
Justė Baltrušytė (1A) – III vieta
Matas Kudarauskas (2A) – III vieta
Darijus Šeporaitis (2Helis) – pagyrimo raštas
30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Joris Pevcevičius (1YNOT) – I vieta
Modestas Gujis (2B) – I vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – I vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – I vieta
Martynas Budrevičius (1A) – II vieta
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – II vieta
Benas Bagvilas (2Helis) – III vieta
Justas Leimonas (3Bentley) – III vieta
Arentas Meinorius (3Bentley) – III vieta
Dovydas Kaunietis (4NFQ) – III vieta
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Ignas Šakuro (4NFQ) – I vieta
Matas Kudarauskas (2A) – II vieta
Monika Šadauskaitė (2B) – II vieta
Ugnė Miničiūtė (1YNOT) – III vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – III vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – pagyrimo raštas
Vaiva Pilkauskaitė (3B) – pagyrimo raštas
31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
Elijus Gaidelionis (4B) – I vieta
Gabija Vasiliauskaitė (3A) – II vieta
Dovydas Vasiliauskas (4Aon) – II vieta
17-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
Vaiva Pilkauskaitė (3B) – II vieta
Paulina Erichsmeier (4B) – III vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – pagyrimo raštas
Dovydas Kaunietis (4NFQ) – pagyrimo raštas
Lietuvos 2-osios geomokslų olimpiados II etapas
Goda Stirbytė (3B) – III vieta
25-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
Vytautas Oniūnas (4Aon) – II vieta
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Augustas Mačijauskas (4NFQ) – II vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – II vieta
Arentas Meinorius (3Bentley) – III vieta
KONKURSAI
Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas
Dominykas Marma (3Bentley) – I vieta
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – I vieta
Arsenijus Zubkovas (2B) – II vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – II vieta
Modestas Gujis (2B) – III vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – III vieta
30-as Fizikos čempionatas
Joris Pevcevičius (1YNOT) – I vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – I vieta
Matas Kudarauskas (2A) – II vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – II vieta
Žygimantas Vidmantas (1YNOT) – III vieta
Ainius Šinickas (1YNOT) – III vieta
Monika Šadauskaitė (2B) – III vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – III vieta
Regioninis dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų programavimo ir informacinių technologijų (IT) taikymo konkursai
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – I vieta
Gediminas Lelešius (4NFQ) – II vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – II vieta
Modestas Gujis (2B) – III vieta
Dovydas Kaunietis (4NFQ) – III vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – III vieta
22-asis dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas
Gediminas Lelešius (4NFQ) – I vieta
Tautvydas Jasiūnas (4NFQ) – II vieta
Benas Bagvilas (2Helis) – II vieta
Dovydas Kaunietis (4NFQ) – II vieta
Rokas Urbonas (3Bentley) – III vieta
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National public speaking competition
Greta Pangonytė (2B) – I vieta
Konkursas S.M.A.R.T.
Jorį Dambrauską (2A) – I vieta
Marką Černiauską (3Bentley) – I vieta
Vestą Cicėnaitę (1A) – I vieta
24-iasis respublikinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas
Joris Pevcevičius (1YNOT) – I vieta
Vaiva Pilkauskaitė (3B) – II vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – II vieta
Justas Terentjevas (4Aon) – II vieta
Matas Kudarauskas (2A) – III vieta
Monika Šadauskaitė (2B) – III vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – III vieta
Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos
konkursas
Gabija Vasiliauskaitė(3A) – 4 vieta
Goda Stirbytė – 9 vieta
Jono Janickio chemijos konkursas
Benedict Martin Magee (1YNOT) – I vieta
Monika Šadauskaitė (2B) – I vieta
Titas Povilaitis (2Helis) – I vieta
Ignas Šakuro (4NFQ) – I vieta
Joris Pevcevičius (1YNOT) – II vieta
Lukas Supragonas (4Aon) – II vieta
Gabija Jakelaitytė (1YNOT) – III vieta
Justė Griškonytė (2b) – III vieta
Valentas Olikauskas (3Bentley) – III vieta
Guoda Perminaitė (4Aon) – III vieta
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KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO GIMNAZIJOS

MOKINIŲ
TA RY B A

GABIJA VASILIAUSKAITĖ
Bemiegės naktys visa savaitę. Nuolatinis mąstymas ir sprendimas. Rinkti 2018/2019 m. Mokinių tarybą buvo be galo atsakingas darbas. Juk iš
nemažai norinčių reikėjo pastebėti tuos, kurie tikrai nori prisidėti prie gimnazijos veiklų, jos gerinimo, bendruomenės telkimo ir visa tai tikrai rūpi.
Tačiau dabar džiaugiuosi, kad pavyko suburti tokią nuostabią komandą. Net
nesitikėjau, kad metai praeis taip greitai. Planų buvo daug, sugalvota idėjų
tiek pat, o menėsiai tarsi bėgo vienas po kito. Atrodo, pildai vieną menėsio
planą, čia jau ateina ir kitas, visas kalendorius užsipildo ir nebelieka vietos
visoms iniciatyvoms, tačiau vėl greitai ateina kitas ir taip sukiesi. Tačiau tikiuosi, kad dar išeis įgyvendinti tai, apie ką nuolatos mąstėme, arba perduosime būsimai tarybai. Nuoširdžiai dėkoju visai Mokinių tarybai! <3
JUSTĖ GRIŠKONYTĖ
Žinot, šie metai buvo tikrai darbingi ir vaisingi. Komanda susirinko nuostabi: kupini idėjų, darbštūs, inovatyvūs žmonės. Tačiau tai buvo tiek laimėjimas, tiek Achilo kulnas – idėjų šimtai, o laiko it sniego per Kalėdas. Taigi
tekdavo labai ilgai diskutuoti, gal kiek pasipykti. Bet visi šie išbandymai
leido mums augti ir mokytis iš savo klaidų, kurių buvo tikrai daug, neslėpsiu.
Nesakau, kad viskas buvo idealu ir gera (visada yra kur tobulėti), bet aš esu
patenkinta mūsų darbu ir labai didžiuojuosi visa bendruomene.
NERIDA AKULIONYTĖ
Šie metai man buvo tikrai įsimintini. Viena iš pagrindinių priežasčių –
tapau mokinių tarybos nare! Gavau pajusti, ką reiškia dirbti su įvairių nuomonių ir sugebėjimų žmonėmis, bei išbandyti savo montavimo įgūdžius būnant KTUG žinių komandos dalimi.
IEVA VISOCKYTĖ
Iš tikrųjų šias paskutines mokslo metų dienas vis primenu sau, kad esu
tik devintokė. Manęs dar laukia tiek daug, bet aš jau dabar jaučiuosi taip,
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tarytum mokyčiausi čia trejus metus. Patyriau daug vidinių kovų su savimi: ką daryti, ko nedaryti, kaip pritapti, ką sakyti. Tokie klausimai užpuola
kiekvieną naujoje aplinkoje atsiradusį individą. Norėčiau padėkoti mokinių
tarybai, kuri man leido reikšti savo nuomonę drąsiai ir be jokių filtrų. Čia
žmonės gerbia mano gebėjimus ir, galbūt net ir nelabai mane pažindami,
nebijo nusišypsoti ir pasisveikinti. Iš visos širdies dėkoju gimnazijai už suteiktas galimybes skleistis ir tobulėti ne tik akademine, bet ir dvasine prasme. Jaučiuosi stipresnė ir esu pasiruošusi kitais metais dirbti dar daugiau.
Pagaliau atradau savo vietą gyvenime, dar ilgai neketinu jos paleisti.
AUSTĖJA LAZARAVIČIŪTĖ
Antrieji metai gimnazijoje suteikė galimybę pamilti šią vietą dar labiau.
Kiekviena šypsena, paskatinimas ir nuoširdus padėkos žodis buvo itin vertingi ir žadu juos vežtis su savimi net ir į pačius tolimiausius kraštus. Gimnazija ir joje sutikti žmonės tapo neatsiejama mano dalimi. Tai gana keista, nes
jei būtumėte manęs paklausę to paties prieš metus, atsakymas būtų buvęs
kiek kitoks. Todėl drąsiai galiu teigti, kad šie metai taryboje ne tik praplėtė
mano pasaulėžiūrą, bet ir suteikė galimybę sutikti dar daugiau išskirtinių,
įdomių asmenybių, kurios skatino stengtis vis labiau ir praskaidrindavo kiekvieną mano dieną gimnazijoje.
SIMAS PALUCKAS
Šie metai man yra pirmieji metai gimnazijoje. Iš tiesų, pradžioje buvo
gana nedrąsu, bet po kiek laiko viskas pasikeitė ir nusprendžiau ateiti į tarybą. Šie metai taryboje praėjo labai greitai, bet buvo labai labai darbingi.
Labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti ir savo idėją (trijų gimnazijų protmūšį), prisidėti prie mokyklos tradicinių renginių.
KRISTINA IVOŠKAITĖ
Šie metai – treti greičiausiai prabėgę metai gimnazijoje. Per juos aš ne
tik dar labiau suartėjau su savo klase ir laida, tačiau taip pat buvau Mokinių
tarybos narė. Tai leido kitomis akimis pažvelgti į gimnazijos gyvenimą, už tai
aš labai dėkinga. O vienas įsimintiniausių įvykių – pasirodymas per paskutinį skambutį (šimtadienio parodija).
UGNĖ MINIČIŪTĖ
Labai džiaugiuosi, kad mokydamasi pačiais pirmais metais KTU gimnazijoje, galėjau prisidėti prie šios mokyklos gyvenimo. Buvo labai įdomi ir
smagi patirtis. Susipažinau su naujais žmonėmis, kartu organizavau renginius ir galėjau tiesiog smagiai praleisti laiką. Manau, tikrai bus ką prisiminti!

48

AUGUSTĖ JAŠKŪNAITĖ
Keista, kai mintyse turi vienokį veiksmų planą, tačiau pasielgi visiškai priešingai – taip man buvo ir su šiemetiniu planu nebedirbti Mokinių
taryboje. Tačiau gyvenimas vėl nurodė šią kryptį ir gerokai patobulėjusią
komandą. Per metus turėjau šiek tiek išbandymų, susimąstymo valandėlių, skirtų įvertinti savo ir visos komandos darbą MT. Jaučiuosi pabuvusi
vieningoje komandoje (nors ir ne visada), o tai, be abejonės, džiugina, bei
įdėjusi pastebimų pastangų, kurios pražydo visomis spalvomis. Metai su
visu darbu nulėkė palikdami tik dulkes, bet tikėkimės, jos sukels malonių
prisiminimų visai gimnazijos bendruomenei.
AUGUSTĖ DUBAUSKAITĖ
Vos prieš metus galvojau, ar pakeisti mokyklą vienuoliktoje klasėje bus
geras sprendimas. Nors ir teko susidurti su begale įvairiausių iššūkių, ieškoti
daugybės problemų sprendimų ir bandymų tiesiog išsisukti iš situacijų, drąsiai galiu teigti, kad šie metai buvo vieni įdomiausių. Labai pamilau gimnazijos bendruomenę su visomis jos tradicijomis ir aplinka. Nors dėl nedidelio
laiko kiekio ir neįvykdėme visų mokinių tarybos planų, labai gerai praleidome laiką kartu ir dar suorganizavome naujų iniciatyvų, kurios tikrai pasiteisino. Atėjęs į naują mokyklą nežinai, kaip elgtis, bendrauti su bendraklasiais
ar mokiniais iš kitų aukštų, tačiau laikui bėgant viskas praeina ir po kelių
savaičių jau jautiesi gimnazijos bendruomenės dalimi ir į pavasario žygį eini
su šypsena, galvodamas, kokie nuostabūs buvo šie metai <3
KAZIMIERAS JASAITIS
Pirmieji metai gimnazijoje man buvo tikrai puikūs. Pažinau labai daug
puikių žmonių, atradau begalę naujų galimybių. Norėdamas paspartinti
savo "integracijos" procesą nusprendžiau prisijungti prie mokyklos tarybos.
KTUG MT man leido iš arčiau pamatyti, kaip gimnazijos renginiai organizuojami. Šie metai buvo vieni įspūdingiausių dėl visų pirmų kartų, kuriuos
patyriau.
GABIJA KIŠONAITĖ
Labiausiai gimnazijoje šiais metais (na, ir apskirtai) man patiko šypsenos
bei asmenybės. Gera matyti, kai žmogus, nesvarbu, pažįstamas ar ne, šalia
tavęs yra laimingas, juokiasi, randa bendraminčių. Ir aišku, kiekvienais metais viskas keičiasi... bet man patinka, tik norėčiau užaugti vėliau. Darosi
truputį liūdna, kad man gimnazija jau netrukus baigsis, kur daugelis (tikiuosi) pasijaučia savimi. Todėl manau, tiesiog reikia būti dėl savęs ir dėl kitų
dabar.
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MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
Po ilgos vasaros vėl visa KTU gimnazijos benduomenė susirinko gimnazijos kiemelyje. Visi nekantravo susitikti su seniai matytais bendraklaisiais,
mokytojais ir pamatyti naujus gimnazistus. Tradiciškai ketvirtokai vedė pirmokus į KTU Statybos ir architektūros fakulteto salę, kur vyko šventiniai
pasirodymai, direktorius tarė sveikinimo kalbą ir buvo rodomos KTUG žinios. Po šventinio renginio gimnazistai ėjo susitikti su klasės vadovais ir
fotografuotis su klase.
PIRMOKŲ STOVYKLA
Pirmasis pirmokų įsiliejimas į KTU gimnaziją ir susipažinimas su ja iš arčiau. Po susipažinimo, sportinių ir stalo žaidimų pirmokai jautėsi drąsiau.
Jų laukė ir pirmieji klasės iššūkiai: klasių vėliavų gaminimas, pristatymas ir
legendinis pirmokų šokis. Naujieji gimnazistai daugiau sužinojo apie gimnaziją dalyvaudami linksmame protmūšyje, kalbėdami su kitais gimnazistais
prie laužo. Pirmokai dalyvavo orientacinėse varžybose ir atliko įvairias užduotis, o vakare laukė šefo paruoštas plovas. Naktį juos nustebino netikėtas naktinis žygis.

GITARŲ VAKARAS
Kai lauke jau pradėjo tamsėti ir vakarai darėsi vis ilgesni, gimnazistai susirinko akvariume jaukiai pabūti kartu, groti gitaromis, dainuoti ir stebėti į
išmaniojo laužo šviesą. Nors buvo sunku pradėti, po truputį visi įsivažiavo,
o sustoti buvo nelengva. Viena po kitos skambėjo dainos iš skirtingų pusių.
Akvariumas tapo erdve parodyti savo muzikinius sugebėjimus, pasiklausyti
gitarų skambesio ir atsipalaiduoti.
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RUDNOSIUKAS
Miela ir smagi popietė, kur pirmokai, apsipylę juoko ašaromis, žengia į sceną suvaidinti
nuostabių spektaklių. Nuoširdžiausi aplodismentai kūrybingų situacijų kūrėjams ir jų įgyvendintojams: meškoms, drakonams, žuvims
ir netgi viščiukams, kurie, išsigandę situacijų,
bėgo pro duris. Šių metų Rudnosiuką bus sunku pamiršti.

ŽYGIS
Susikrovę sunkiausias kuprines gimnazistai išsiruošė į žygį. Niekas iš
anksto nežinojo, kur tiksliai jie vyksta, išskyrus bebaimius vedlius. Kiekvienas sutiktas pirmokas pasakytų: “Nepriminkite”. Skundų nebuvo: visi gavo
ir pelkių, ir erkių. Pasidalino. Ėjo septynis, o naktimis pokalbiai prie laužo
nuėjo dar toliau.
KRIKŠTYNOS
Susipažinę su visais žaisdami, suvaidinę geriausią gyvenimo spektaklį,
perbridę pelkes ir nuėję septynis nuliukai parodė, kad yra verti Gimnazisto
titulo. Liko tik paskutinė krikštynų dalis. Pasiskirstę būriais, bėgo paskui
vikrius vadovus, o išbandę įvairias profesijas Ąžuolyno parke pirmokai davė
priesaiką ir tapo tikrais gimnazistais.
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ŽAIDIMŲ POPIETĖ
Pirmoji pirmokų krikštynų dalis, pritraukianti daugelį gimnazistų, kurie
vos telpa gimnazijos kiemelyje, salytėje ir akvariume. Puiki proga susipažinti su naujais gimnazistais, draugams papasakoti vasaros įspūdžius ir, aišku,
pažaisti smagių žaidimų. Bučiuoklis tapo skerdynių namu, o susipažinimo
žaidimai privertė garsiai juoktis. Atsirado daug naujų pirmokų draugų, o kai
kurie gimnazistai parėjo nutrintomis kojomis.

MOKYTOJŲ DIENA
Viena ar kita mokytojų diena visada reikš tą patį: kokie vis dėlto esame
laimingi turėdami tokius šviesius žmones šalia savęs. Šią dieną ne tik gimnazistai dalyvavo protmūšyje apie mokytojus, tačiau ir mokytojai atskleidė
savo žinias dvyliktokų sukurtame protmūšyje.

LAPKRITINĖS
Šių metų Lapkritinės tikrai buvo šiltos ir jaukios. Kartu tylėjome, kartu
skaitėme poeziją. Po pasakytų gilių minčių įsiterpdavo ir gitaros skambesiai
bei nostalgiškos dainos. Poezija vis primindavo, kad reikia susimąstyti, pajausti ir išgirsti.
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ALUMNŲ DIENA
Sugrįžę į gimnaziją, mūsų alumnai skaitė įdomias paskaitas visiems gimnazistams ir mokytojams. Buvo net
kelios auditorijos ir visi galėjo pasirinkti, į kokias paskaitas eiti, nes temų buvo įvairiausių. Po pamokų buvo
įteiktas Metų mokytojos apdovanojimas Neringai Požėrienei, dovanos kiekvienai klasei, o alumnai dalyvavo
gimnazistų surengtame protmūšyje.

PROTMŪŠIAI
Turbūt viena iš labiausiai mokinius sudominančių veiklų. Komandų pavadinimai ir azartas, kas atsakys daugiau, pagyvino visą gimnazijos atmosferą.
Šiais metais vyko ne vienas protmūšis ir mokiniai galėjo smagiai praleisti
laisvą laiką su savo bendraminčiais. Buvo surengtas ir jungtinis protmūšis
su Kauno LSMU ir „Saulės“ gimnazijomis, gimnazistai galėjo pasivaržyti ir
patekti į kitą etapą, vykstantį „Saulės“ gimnazijoje.
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LEDAS
Nors „Akropolio“ ledo arena užsidarė,
bet KTUG ledo tradiciją tęsėme! Tai tapo
puiki proga pirmokams “pralaužti ledus”,
o kitiems – susikibti už rankų. Ko tik nepamatysi ant ledo: nuo iki nosies šalikais
apsiraizgiusių ir išsigandusių veidų iki išsirengusių ir savimi pasitikinčių artisų. Vieni
krito, kitiems skaudėjo. Raudoni skruostai
ir daug juoko – daugiau pridurti nėra ko.

KALĖDINĖS AKCIJOS: ANGELAVIMAS IR MANDARINŲ DALIJIMAS
Magiškasis Kalėdų laukimas prasidėjo
tradicija tapusiu angelavimu. Gimnazistai
galėjo džiuginti kitus ir džiaugtis savo angelo dovanomis. Mokinių taryba taip pat
nusprendė nudžiuginti visus gimnazistus
ir mokytojus – kiekvienam dalijo mandarinus, kad pajustų kalėdinę dvasią ir visa
gimnazija šventiškai kvepėtų.
KALĖDINIS FILMŲ MARATONAS
Visą savaitę gimnazistai galėjo žiūrėti jų pačių išrinktus kalėdinius filmus
jaukiai paruoštoje salytėje.
ŽAIDIMŲ VAKARAS
Smagus vakaras, kai gimnazistai susirinko gimnazijoje, žaidė įvairiausius
stalo žaidimus ir bendravo. Jų laukė naujovė – orientacinės varžybos gimnazijoje! Dalyvavo net aštuonios 7-8 mokinių komandos, kurios įnirtingai
varžėsi ir bėgiojo po gimnaziją ieškodamos paslėptų užuominų ir eidamos į
punktus, kuriuose turėjo atlikti skirtingas užduotis.
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KALĖDINĖ POPIETĖ
Be galo šiltas renginys prieš pat Kalėdų atostogas, kai tvyrojo tikras Kalėdų jausmas, visi
vieni kitiems linkėjo gražių švenčių, dovanojo
kalėdines dovanas. Vyko choro ir muzikantų pasirodymai, kalėdinio megztinio konkursas ir buvo
rodomos kalėdinės KTUG žinios.
NAUJAMETIS KARNAVALAS ,,2000-IEJI“
Trečiokai kvietė į tradicinį KTUG karnavalą, kurio tema buvo ,,2000-ieji“.
Gimnazistai atėjo pasipuošę pagal aprangos kodą, fotografavosi prie fotosienelės ir šoko pagal pačius geriausius ir žinomiausius 00s hitus.
ŠIMTADIENIS
Stulbinantis ir laukiamiausias visų metų renginys. Šiemet sudrebino tiek
„Girstučio“ salę, tiek kiekvieno širdį. Galėjome pasidžiaugti mūsų abiturientais, jų aktoriniais sugebėjimais, šokiais, dainomis.
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UŽGAVĖNĖS
Per Užgavėnes ir kvapas, ir blynų tešla pasklido po visą mokyklą. Pirmokai kepė blynus ir vaišino visus gimnazistus bei mokytojus. Gimnazistai
plūdo į salytę, akvariumą ir pirmokų klases, kur
pirmokai maišė tešlą ir vos spėjo kepti čirvinius
blynus, nes skonis buvo pasakiškas, ir gimnazistai suskubdavo ragauti, o gal ir pakartoti porciją.
Sudegintų keptuvių buvo daug, tačiau besišypsančių mokinių ir mokytojų veidai pranoko visus
nuostolius.
VALENTINO DIENA
Per Valentino dieną vyko apdovanojimai ir
buvo įteiktos tokios nominacijos kaip ,,Gražiausia šypsena“, ,,Charizmatiškiausias gimnazistas/ė“, ,,Gražiausia pora“, sužinojome net ir potencialias poras.
KINŲ KOVOS MENŲ PAMOKA
Gimnazijoje vyko kinų kovos menų pamoka, per kurią gimnazistai išmoko pradmenų ir pabendravo su kinu, atvykusiu į Lietuvą.
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LINDY HOP GIMNAZIJOJE
Mėgstamą Lindy hop muziką galėjome išgirsti ir mūsų gimnazijoje. Gimnazistai Gabrielė ir Nojus pamokė Lindy hop žingsnelių ir įtraukė visus į
šokių sūkurį. Patyrę šokėjai mokė nemokančius, o šie greitai išmoko žingsnelius ir visi smagiai galėjo pašokti.
FRANKFONIJOS DIENA
KTU gimnazijoje frankofonai gyvuoja jau 10 metų. Šį gimtadienį paminėjo prancūzų kalbos mokytoja su būreliu, atskleidė prancūzų kalbos grožį
ir skambumą.
Vyko pasirodymai ir įdomus protmūšis, kurio nugalėtojai gavo skanių
prizų.
PI DIENA
Matematikos mėgėjų Pi diena švenčiama kovo 14 d., dažniausiai suvalgant
apvalų pyragą, nes anglų kalba π tarimas sutampa ir su šio žodžio (angl.
pie) tarimu. Todėl gimnazijoje per Pi dieną vyko Pyragų diena – gimnazijos
bendruomenė pirko ir ragavo gimnazistų iškeptus pyragus, keksiukus, pinigai buvo paaukoti B. Burgio fondui, kuris remia gabius moksleivius. Per
pertrauką vyko Pi čempionatas, kurio nugalėtojas tapo Ugnius, parašęs 378
skaitmenis per 10 minučių.
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LAIMĖS DIENA
Per tarptautinę Laimės dieną gimnazistai ir mokytojai suko Laimės ratą ir
buvo nudžiuginti gavę įvairiausių prizų.

NAKTIS GIMNAZIJOJE
Didžiąją dalį gimnazistų subūrusio ir Mokinių
tarybos kruopščiai ruošto renginio ,,Naktis gimnazijoje“ tikslas buvo pasiektas – per ryte vykusią refleksiją gimnazistai ir mokytojai teigė, kad daugiau
pabendravo vieni su kitais, susipažino su kitų klasių mokiniais, o užduotys ir veiklos buvo įdomios.
Gavę skrydžio bilietus, gimnazistai vyko į įvairias
šalis (Japoniją, Prancūziją, Italiją, JAV ir kt.), o jose
su komanda turėjo atlikti užduotis. Komandinių,
analitinių ir kūrybinių įgūdžių pareikalavusiose užduočių stotelėse gimnazistai gavo taškų, kuriuos
galėjo iškeisti į aukcione dalytus prizus. Vėliau
gimnazistai žaidė žaidimus, diskutavo, bendravo.
Taip pat vyko KTUG alumnės Orijanos Mašalės
paskaita, ,,Maudynės gongų garsuose“, Dovydo
Januškos su grupe už koncertas.
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LDK
KTU gimnazijoje LDK yra Lietuviškos Dainos Konkursas, o ne Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė, kaip daugelis mano. Per šį renginį gimnazistai atskleidė savo gabumus ir linksmai, iš širdies traukė lietuviškas dainas.
PASKUTINIS SKAMBUTIS
Kaip ir kiekvienais metais šis jau visiems pažįstamas chaosas vainikavo mokslo metų pabaigą. Mokinių pasirodymai, direktoriaus palinkėjimai
ir visų laukiama šimtadienio parodija. Tradiciškai kiekviena klasė gavo ir
daug įvairių dovanų iš išeinančiųjų: tai tik apsunkino mums širdis juos paleidžiant. Gumulai gerklėjė sakant atsisveikinimo žodžius ir ryžtas akyse,
tikėjimas, kad gyvenimas dar tik prasideda.

MOKYKLŲ AMBASADORIAI
KTU gimnazijos mokinių taryba prisijungė prie Kaunas 2022 projekto
,,Mokyklų ambasadoriai“, kurio tikslas prisidėti prie savivaldų organizuojamų renginių gerinimo, naujų iniciatyvų, platesnės kultūrinės pasiūlos
mokykloje, kurti ryšį, kad greitai ir patogiai būtų skleidžiama informacija
tarp mokyklų. Kartu buvo organizuojama Laimės, Europos kalbų diena.
GIMNAZIADA
Gimnaziada šiemet pasižymėjo dideliu aktyvumu. Gimnazistai atkakliai
varžėsi dėl geriausios klasės titulo ir kaip kasmet kūrybingai atliko įvairias
užduotis. Nors laimėtojas tik vienas, dėkojame visoms dalyvavusioms klasėms, kurios džiugino savo originalumu. Vertintojus stebino viskas – nuo
išradingų gimnazijos vizijų iki nuotraukų su mylimais augintiniais, viskas
buvo atlikta itin kokybiškai ir įdomiai, būtent dėl to laimėtoją išrinkti buvo
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ypač sunku. Be gimnazijos vizijų, mylimų augintinių, klasėms reikėjo sukurti
prisistatymus, per pertrauką nustebinti kitas klases, žaisti Kahoot ir leistis
į tradicinę Grifų medžioklę. Akivaizdžios lyderės – 1c ir 2a, sveikiname abi
klases ir tikimės tokio pat aktyvumo kitais metais! 6 taškų persvara laimėtoja paskelbta 2a klasė. Bon voyage.

PAČIŲ MOKSLEIVIŲ INICIATYVOS:
,,Minecraft“ vakaronė, serialų peržiūros, Gimnazijos kino klubas.
APSILANKYMAS NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRE
Taip gera teikti džiaugsmą, matyti šypsenas
ir bendrauti! Neįgaliojo jaunimo užimtumo centras labai laukė, ruošėsi ir norėjo kartu pažaisti
šaškėmis su mūsų gimnazistais.
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KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA
Gimnazijoje vyko kartu su Kauno klinikų
Kraujo centru organizuota kraujo donorystės
akcija, kurioje donorais tapo 10 mūsų bendruomenės narių! Jie paaukojo 5 litrus kraujo,
kurio užteks 30 pacientų!
ŽVAIGŽDŽIŲ SPIEČIUS
KTU gimnazijos padėkos renginys „Žvaigždžių spiečius“, kuriame buvo
garsiai ištarta AČIŪ gimnazistams, tapusiems olimpiadų ir konkursų prizininkais, jų mokytojams, Gimnazijos rėmėjams ir draugams.

SUSITIKIMAI:
Su Liudu Mažyliu, sklandytojais Algirdu Šimoliūnu ir buvusiu gimnazistu Roku Liaugaudu
(22C), filosofu Viktoru Bachmetjevu, ,,Kartu
tikrai galime“, buvusio gimnazisto Vinco Vosyliaus, ,,Erasmus“ paskaitos.
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2018
METŲ
MOKYTOJA

NERINGA
POŽĖRIENE

Kaip manote, kodėl metų mokytoja išrinko būtent jus?
Matyt, teisingai susidėliojo planetos.
Ar matydama gimnazistų krečiamas
šunybes prisimenate kokį nors įvykį iš
savų moksleivės laikų? Jei taip, kokį?
Man atrodo, kad nuo mano, kaip gimnazistės, laikų ženkliai nepasikeitė nei
privalomas lietuvių literatūros autorių
sąrašas, nei gimnazistų išdaigos. Tik
mes galėjom jas ramesne širdimi krėsti, nes niekas dar nefilmavo ir neskelbė
viešai…
Ar turite formulę atsipalaidavimui po
įtemptos dienos?
Labai mėgstu eiti pasivaikščioti. Valanda ar bent dvidešimt minučių ėjimo
man puikiai “išvalo” smegenis ir padeda
sudėlioti viską į vietas. Tad stengiuosi rasti laiko “palakstyti laukais”. Arba
Ąžuolyne, kur kartais susitinku gimnazistus, kurių nemačiau pamokoje.
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Kokio klausimo apie anglų kalbą
niekados neklaustumėte kontroliniame darbe?
Tikriausiai niekada neliepčiau rašyti
gramatikos taisyklių. Svarbiau jas mokėti pritaikyti, o ne iškalti.
Be ko (išskyrus mokytoją ir mokinius) pamoka KTU gimnazijoje negali apsieiti?
Be humoro jausmo ir meilės. Niekas
šiame pasaulyje nepajuda iš vietos be
meilės. Nes kai myli, labai stengiesi.
Kai myli, galvoji apie kitą. Kai myli,
nori kuo daugiau atiduoti, bet gauni
dar daugiau. Kai myli, atleidi, palieki
nuoskaudas ir gyveni toliau. Gauni
tai, ko mažiausiai tikėjaisi. Nustembi.
Džiaugiesi. Paprasta ir sudėtinga tuo
pačiu metu.
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VASARIO 16-OSIOS P R E M I J A
1990-ieji. Metai, kai buvo įteikta pirmoji vasario 16-osios premija. Nuo 1990ųjų pavasario gimnazijos bendruomenė išrenka aktyviausius, uoliausius bei
gabiausius gimnazistus, nusipelniusius šios premijos. Tiesa, rinkimų tvarka vis
dėlto kito – iki 1998-ųjų gimnazistai galėjo siūlyti tik savo klasės draugą tapti
kandidatu. Ir tik nuo 2007-tųjų metų knygos skaitytojai kasmet čia atrasdavo
premijos laureato interviu. Šiemet, prieš susipažįstant su laureate, kviečiame
prisiminti premijos laimėtojus nuo pat 1990-ųjų.
MINDAUGAS
VENCKUS

EUGENIJUS
ANTANAITIS

AURELIJUS
DABUŠINSKAS

ALEKSANDRAS
GUTMANAS

TOMAS
JUKNEVIČIUS

SANDRA
VIDAUSKAITĖ

1990

1991

1992

1993

1994

1995

VISMANTĖ
PLĖŠTYTĖ

GEDIMINAS
LUKŠYS

TADAS
ŠARŪNAS

REMIGIJUS
STANIULIS

RAMŪNAS
AUGULIS

AUDRIUS
ALKAUSKAS

2001

2000

1999

1998

1997

1996

ARŪNAS
DAUJOTIS

KĘSTUTIS
ČESNAVIČIUS

DOVILĖ
MAKAREVIČIŪTĖ

TADAS
JUCIKAS

IEVA
JŪRATĖ
SELEMENAVIČIŪTĖ MAŽULYTĖ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ANTANAS
RADZEVIČIUS

AURIMAS
NARKEVIČIUS

DOMINYKAS
SEDLECKAS

EMILIJA
EMMA

IEVA
SAVICKAITĖ

JUSTINAS
LIAUDINSKAS

2013

2012

2011

2010

2009

2008

KASPARAS
VASILIAUSKAS

ANDRIUS
KRIUKAS

VALENTAS
BRASAS

ROKAS
ELIJOŠIUS

GEDIMINAS
LELEŠIUS

2014

2015

2016

2017

2018
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INTERVIU SU VASARIO 16-OSIOS
PREMIJOS LAUREATE GA BIJA VA SILIAUSK A ITE

Kaip visur suspėji, kokia tavo laiko planavimo sėkmės formulė?
Dažniausiai pirma stengiuosi skirti laiko svarbiausiems dalykams. Kai
būna tikrai įtemptas metas, parengiu dienotvarkę tam, kad skirčiau laiko
norimoms veikloms ir laikas nepraeitų veltui. Taip pat kiekvienąkart turiu nusistačiusi tikslus, kuriems reikia skirti daugiau laiko, todėl susikoncentruoju ir bandau suspėti atlikti tai, ką užsibrėžiau. Nemėgstu sėdėti
vietoje, turiu nuolatos ką nors veikti, todėl turbūt spėju užsiimti nemažai
veiklų.
Kam vis dėlto visuomet teiki pirmenybę?
Pirmiausia ramiai jaučiuosi pasiruošusi kontroliniams, mokslui ir skyrusi laiko savo šeimai, draugams ar geranoriškiems žmonėms. Pastaruoju
metu skyriau daug laiko mėgstamam dalykui – geografijai, kuri man yra
kaip atsipalaidavimas ir atsiribojimas nuo visko, vienas iš mano pasiektų
tikslų. Aišku, jaučiuosi labai atsakinga būdama mūsų gimnazijos prezidente, todėl stengiuosi padaryti nemažai darbų ir atlikti viską kuo geriau.
Dar teikiu pirmenybę aktyviai, sveikai gyvensenai, nes nuo to priklauso
gera savijauta, kuri svarbi kiekvienai veiklai.
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Kas labiausiai tave motyvuoja?
Svajonės, muzika, artimieji ir draugai, kurie palaiko, bei sutikti protingi,
smalsūs žmonės. Įvairiose veiklose dalyvauti motyvuoja tai, kad naujos patirtys, išbandymai bus žymiai įdomesni nei drybsojimas vienoje vietoje.
Kas tave įkvepia mokytis, siekti geriausių rezultatų ir nenustoti tobulėti?
Žinau, kad esu pati už save atsakinga ir niekas už mane neišmoks, nepadarys. Sustojus vietoje, vėliau gali pasidaryti sunkiau, o tobulėjimas nors
ir mažais žingsneliais padeda pasiekti geriausių rezultatų. Viską pasiekiau
tikėdama. Tikėdama savo svajonėmis, savo darbu. Tikėjimas ir meilė labiausiai įkvepia ir neleidžia pasiduoti. Vis nauji užsibrėžti tikslai skatina eiti pirmyn.
Koks buvo didžiausias iššūkis tavo, kaip KTU gimnazijos prezidentės, kadencijos metais?
Nelengvas iššūkis buvo išsirinkti komandą. Tai buvo pati pradžia ir reikėjo suburti komandą, kuri tikrai galėtų padėti, būtų pasiryžusi kartu dirbti,
siūlyti savo idėjas ir kuria galėčiau pasitikėti. O vėliau, aišku, atsirasdavo
iššūkėliai, kaip suderinti mokslą, prezidentavimą ir olimpiadas.
Kokie žmonės/įvykiai padarė didžiausią įtaką tavo asmenybei?
Kaip prisimenu, 6 klasėje pamačiau filmą, kuris mane labai motyvavo kažką pasiekti. Nuo tada viską bandžiau, dalyvavau, išlaisvėjau ir nebesustoju.
Be abejo, įvairūs projektai, konkursai, savanoriavimas ir stovyklos prisidėjo
prie mano asmenybės augimo. Kuo daugiau dalyvauji, pamatai, tuo daugiau
keitiesi. Aišku, dar mama, nes visur palaikydavo, pasižiūrėjusi į ją, matau
savo charakterio bruožus ir suprantu, iš ko paveldėjau aktyvumą.
Kokią geriausią pamoką išmokai gimnazijoje?
Turbūt gimnazijoje išmokau atsirinkti tai, kas svarbiausia. Dar supratau, kad
nereikia per daug kreipti demėsį į smulkmenas, tačiau vis tiek sunkiai sekasi.
Ką norėtum pasakyti gimnazijos bendruomenei, kuri išrinko tave Vasario
16 - osios premijos laureate, ką tau reiškia ši premija?
Labai nustebau tapusi Vasario 16 - osios premijos laureate. Norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti, kad įvertino ir manimi tiki. Tai suteikė naujų
jėgų stengtis, padėti gimnazijos bendruomenei ir tobulėti. Viskas nušvito
šviesesnėmis spalvomis. Iš tikrųjų, dar šiais metais pagrindinės stipendijos
nesitikėjau. Tačiau labai džiaugiuosi, kad gimnazijos bendruomenė jau pastebėjo mano darbą, pastangas, aktyvumą per trejus metus, tad gera žinoti,
jog mane palaiko.
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Mėgstamiausia citata?
Jei galėčiau, įdėčiau ,,Himną meilei”, o dabar citata iš jo: ,,Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.”
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VILIUS
DOVYDAITIS
Kada pradėjote dirbti gimnazijoje?
Šį rugsėjį.
Kas labiausiai nustebino pradėjus mokyti
gimnazistus?
Kad gavę devynis, norėjo perrašyti kontrolinį.
Ko per šiuos metus išmokote Jūs?
Žongliruoti tarp darbo ir studijų bei fizikos
11 klasės kursą :D
Kokį keisčiausią klausimą uždavė gimnazistai?
Ar esu rūkęs žolės.
Ko tikėjotės pradėdamas darbą? Kas išsipildė, kur klydote?
Tikėjausi, kad bus nelengva, kad su jaunimu
bus sunku atrasti bendrą kalbą. Pradžioje išties buvo sunku, tačiau regis „įkirtau“ sistemą, daug padėjo kiti fizikos mokytojai. Manau, bendrą kalbą radau su daugeliu, tačiau
tikrai ne su visais. Na nieko – gyveni ir mokais, kitais metais gal geriau pavyks. Klydau
daug, turbūt viena iš didžiausių klaidų yra
per daug lankstus kontrolinių atsiskaitymo
laikas. Tai dabar turiu porą mokinių, kurie iš
4 turi 1 ar nė vieno darbo neatsiskaitę, vis
nukelia kitai savaitei.
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Žinome, kad gyvenate bendrabutyje. Papasakokite šiek tiek apie gyvenimą jame. Kokie didžiausi iššūkiai? Kas stebina, kuo žavitės?
Nelabai yra ką ir pasakoti, nuo magistro studijų pradėjau dirbti – todėl
pastaruosius 4 metus labai ramiai
gyvenu. O kas buvo anksčiau negaliu pasakoti, nes norisi ramiai gyventi . Turbūt didžiausias iššūkis yra
Barakiada – kuo toliau, tuo sunkiau
surasti aktyvių žmonių, kurie dalyvautų bendrabučių sporto žaidynėse. Labiausiai stebina – kartų kaita.
Prisiminus, kaip leidau savo pirmus
kursus, ir kaip dabar pirmakursiai
gyvena, atrodo, kad čia būtų senelių
namai, o ne studentų bendrabutis.
Žavi: iki universiteto ir mokyklos tik
7 min kelio. Vargu, ar kur kitur ras-

čiau būstą už tokią kainą ir taip arti
darbo.
Linksmiausias nutikimas bendrabutyje?
Iš tų, kuriuos galiu pasakoti - tai
diskoteka. Padarėme teminę diskoteką. Tema: SEL koncertas. Į 12,53
kvadratinio metro kambarį sugrūdome 37 studentus. Gerai, kad sovietiniai rašomieji stalai labai tvirti
ir į spintą telpa trys liekni žmonės,
kitaip nebūtų pavykę sumušti „žmonių mažame barako kambaryje“ rekordo. Nuo budėtojos iki pat mano
kambario išpylėme du maišus miltų,
kad SEL‘as rastų kelią. Nors buvo ir
ankšta, atmosfera buvo gera, kas
trečias buvo panosį išsitepęs miltais,
tik gaila, kad po diskotekos dingo
„tušonkės“ stiklainis.

KRISTIJONAS
BARTOŠEVIČIUS
Kada pradėjote dirbti gimnazijoje?
Gimnazijoje pradėjau dirbti nuo
2018 m. rugsėjo.
Kas labiausiai nustebino pradėjus
mokyti gimnazistus?
Pradėjus mokyti gimnazijoje labiausiai nustebino laisvė ir demokratija,
kuri yra regima ne tik tarp mokinių,
bet ir tarp mokytojų. Žinoma, labai
nustebino ir gimnazistų gebėjimai –
buvau sužavėtas, kuomet mokiniai
argumentuotai reiškia savo nuomonę ir visuomet nori daugiau informacijos, nei „priklauso“. Tai motyvuoja.
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Ko per šiuos metus išmokote Jūs
pats?
Per praėjusius metus, veikiausiai,
išmokau, kad dar daug ko nemoku.
Dar daug ko nežinau. Nauja buvo
kiekviena diena, kiekviena pamoka,
kuri gyvenime man vyko pirmąjį kartą.
Kokį keisčiausią klausimą uždavė
gimnazistai?
Manau, kad tokio dar neišgirdau.
Kadangi pats nuolatos visko klausinėju ir viską kvestionuoju – stengiuosi priimti ir mokinių klausimus
bei į juos atsakyti ar bent jau ieškoti
atsakymo.

Kokie įvykiai/žmonės padarė didžiausią įtaką Jūsų asmenybei?
Nežinau. Tiesą pasakius, kiekvienas
įvykis ar sutiktas žmogus kažkaip
mane pakeitė, kažką atskleidė ar padėjo suprasti. Manau, kad tuos susitikimus reikia pergalvoti ir kažko iš
jų pasisemti. Net ir menkiausi įvykiai
padaro įtaką man ateityje. Kaip sakė
Styvas Džobsas, neįmanoma sujungti taškų žiūrint į ateitį; juos įmanoma
sujungti tik žiūrint į praeitį.
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Ko tikėjotės pradėdamas darbą?
Tikėjausi mokyklos. Maždaug tokios
mokyklos, kurios duris aš užvėriau
prieš kiek daugiau nei dešimtmetį.
Atvėrus KTUG duris paaiškėjo, kad
mokykla, kokioje aš mokiausi tada,
smarkiai skiriasi nuo KTU gimnazijos. Prie to skirtumo reikėjo šiek tiek
laiko prisitaikyti. Tačiau didelis tempas greitai įsuka į darbus ir neleidžia
stovėti vietoje.

ROLANDAS
VYTAUTAS LINGYS
Kada pradėjote dirbti gimnazijoje?
Gimnazijoje pradėjau dirbti 2018 m.
sausio mėnesį. Kadangi darbo pradžia nesutapo su mokslo metų pradžia, įsiliejimo į KTUG bendruomenę procesas buvo itin greitas. Spėju,
jog laksčiau kaip galvą pametęs, nes
neturiu jokių aiškių prisiminimų iš
pirmųjų trejeto mėnesių darbo…
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Kas labiausiai nustebino pradėjus
mokyti gimnazistus?
Gimnazistų branda ir kritinis mąstymas, davęs ir tebeduodantis progų
reflektuoti savo darbo turinį ir formą.
Ko per šiuos metus išmokote Jūs?
• Istorijos dalyko vidurinio ugdymo bendrosios ugdymo programos
keistenybių.

• Nėra vieno ar dviejų gerų istorijos
vadovėlių, yra trys arba keturi.
• Žodis – ne žvirblis.
Kokį keisčiausią klausimą uždavė
gimnazistai?
„Kam Jūs čia esat reikalingas?“
Ko tikėjotės pradėdamas darbą?
Kas išsipildė, kur klydote?
Praėjus metams sunku prisiminti,
ko tikėjausi, bet, kiek pamenu save,
mintis buvo turėti unikalią galimybę
dirbti mėgstamą darbą nuolat besikeičiančioje aktyvioje aplinkoje.
Viskas pildosi su kaupu, esu nuolatiniame gyvybingo ugdymo(-si)
proceso sūkuryje. Tikiuosi su kiekvienais metais vis labiau sutvirtinti
įgūdžius, skirtus įdomiam darbui su
gimnazistais.
Ar džiaugiatės savaisiais auklėtiniais, YNOT klase? Kokie jie?
Džiaugiuosi, nes tiek jie, tiek aš dalinamės unikalia galimybe pažinti
save naujoje aplinkoje. Auklėtinių
klasė pasižymi atvirumu, žvitriu protu ir nuotaikingumu, ko ir galima tikėtis iš tikrų jaunųjų gimnazistų. Tikiuosi, kad pasitarnausiu jų brandai
gimnazijoje.
Kokie įvykiai/žmonės padarė didžiausią įtaką Jūsų asmenybei?
Didžiausią įtaką mano asmenybei
padarė socialinė politinės kritikos
magistro studijos ir knygos, uždegusios kritinės minties ugnį. Žmonės
– tai dėstytojai Jurga Jonutytė, Jay
Daniel Mininger, Gintautas Mažeikis, Deimantas Karvelis bei bendraminčiai iš socialinio centro „EMMA“
Kaune.
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JUSTAS MATUSEVIČIUS
Lažinasi iš kontrolinių rezultatų. ,,Pasharina“ interneto, kad galėtum pažaisti „prototo“. Ištikimiausias valgymo draugas. Entuziastingas futbolininkas, dar vis
siekiantis pasižymėti GFL‘e. Klasėje pasirinkęs strategiškai geriausią vietą. Sanikas. Apie euroviziją išmano
geriau nei Užkuraitis. Smagu būdavo žiūrėti, kaip per
GFL slidinėja, nes neturėjo padorių sportbačių.

AINAS BEINAKARAITIS
Iš Marijampolės, nes antras vardas Marijus. Kultūristas, labai tvirtai visad spaudžia ranką. Viską žino ir
mielai žiniomis dalinasi su kitais. Pats nuoširdžiausias
žmogus visoje gimnazijoje. Seniūnas. Kam reikalingi
matematikos mokytojai, jei yra Ainas? Futbolo aikštelėje vadinamas įvarčių mašina.

EGLĖ BUDRAUSKAITĖ
Dažnai girdima, retai matoma, pati negirdi, nes klausą
praganė Lizde. Eidama nuo mokyklos iki kolegų sugeba užkliūti ir parkristi keturis kartus. Jei pavadins
tave „mergaite“ - nesupyk, nes vardus pamiršta, bet
veidus atsimena. Vis dar instagramo GARSIAUnybė.
Dar vis neapsisprendus, ar labiau patinka liepynai, ar
ąžuolynai. Užtat gerai sekasi vedžiot šuniukus. Mano,
kad liukso koldūnai tinka pusryčiams, pietums ir vakarienei.

EGLĖ LIUTKAUSKAITĖ
Pakelia daugiau nei visi laidos gimnazistai. Primeta
negatyvų žmogų, bet iš tiesų spinduliukas. Vidinis
pasaulis - Islandų 2019 m. eurovizijos pasirodymo
atitikmuo. Žino visus klasikinės ir roko muzikos kūrinius. Vengia kamuolių, nes saugo muzikantės pirštus.
Žmogus, turintis genialių muzikos rekomendacijų.
AC/DC gali išgirsti 5km spinduliu. Visada įdomu išgirsti naujus jos nuotykius.
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JUSTAS TERENTJEVAS
Profesionalas olimpiadose, dirba olimpiadininku, nemokamai apmoko būsimus darbuotojus. Ruošiasi likti
pataisų dėl etikos. 28 laidos MVP. Rusų mokytojos
numylėtinis. Velniškas greitis. Pagonis before it was
cool. Burbuliukas. Laisvalaikiu karaliauja krepšinio
aikštelėje.

JUSTINAS SKURKIS
Jeigu kalba pasisuka apie politiką, net ekonomikas
Kristijonas nebeturi argumentų. Turi pakankamai išprusimo per penkias minutes apžvelgti 2020 JAV rinkimus, Donskio 20xy yz xz datos straipsnį, palyginti
su Kavolio 19ab bc ac esė ir iškoneveikti merą. Rašo
geriausius rašinius ir esė, bet niekad neduoda kitiems
paskaityt.

VYTAUTAS ONIŪNAS
Oniūnas - svogūnas. Ryčka. Vienas iš tų žmonių, kuris slepia savo asmenybę socialiniuose tinkluose. Nepasižymi gera klausa ar atmintimi. Nepripažįsta kovo
8-osios. Skuba lėtai, bet vis tiek visur suspėja. Jautri
siela. Kartais pasižymi meniškoms sieloms būdingu
išsiblaškymu ir nepastebi, jog kuris nors asmuo yra
jo bendraklasis jau dvejus metus. Pasirodyti chemijos nulinėje yra neįveikiamas iššūkis. Patinka pirštai,
todėl su kuo dalinsis lova, renkasi pagal juos. Mėgsta
powernapinti, tačiau šie dažniausiai užtrunka kelias
valandas. Miegančio Vytauto neprikeltų net fejerverkai. Paspaudus nosį pradeda groti klasikinė muzika,
o šokio judesiukai žinomi visoje mokykloje. Vytautas
starter pack: stalas ir kilimėlis. Būna, jog užsimiršęs
išmeta svarbius daiktus į šiukšlinę, po to rausiasi jų
ieškodamas. Neišlaikys matematikos egzamino dėl
gramatikos klaidų.
AON
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DANIELĖ SENAVAITYTĖ
POWER GIRL. Spėja viską, GALI viską. Anekdotų
apie žydus fanė, prijaučianti Hitleriui. Nežino, kad
negalima dalinti iš x. Gerulio presiuko savininkė. Jokios užuojautos krabams. Hipsterė šimtadienyje ir
gyvenime.

VIKTORIJA VALIONYTĖ
Korėjietė, japonė, k-pop fanė, dailininkė ir dar daug.
Nuostabūs dailės sugebėjimai. Anglų kalbą vartoja
dažniau negu lietuvių. Be mobilių duomenų neišgyventų.

GUODA PERMINAITĖ
Gali padaryti sachmatą ar skanų pyragą, bet visados
prisitrins pirštus laužydama sausainius. X mokytojo
numylėtinė (spėk iš vieno karto). Mamos figūra klasėje - tik dėl jos mano spintelė yra minimaliai tvarkinga.
Tinklinio profesionalė, nors kartais to nepripažįsta.
Šunų mylėtoja, lenkiškų dainų entuziastė, visada pralinksmina su savo nuotykių istorijomis.

MILENA KALESNINKAITĖ
Viskas jai įdomu, smalsu ir stebina. Pirmame rinkimų
ture priima teisingus sprendimus, paskui balsuoja
už morkas. Primena sprendimus jos gyvenime. Stoja
buožių universitetan. Mėgsta vystyti pašnekesius su
matematikos mokytoju. Mėgsta papildyti svetimų telefonų galerijas. Atėjo ir susprogdino gimnaziją savo
pozityvu. Ekstremalių pojūčių vairuotoja, 80km/h
prieš eismą mieste ne problema. Ne važiuoja, o žemai
skrenda. Drebina žmonių gyvenimus, nes nu kodėl gi
ne. Žmogus, su kuriuo tiesiog gera bendrauti.
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MARTYNAS LESKAUSKAS
Šypsosi net ir tada, kai miega. Panelių širdžių užkariautojas. Neteisybė, kad dabar, priešingai nei SSRS,
kairiarankių yra, bet kai kuriose srityse situacija nepasikeitė. Žmogus, šalia kurio neįmanoma būti nei
piktam, nei liūdnam. Karatistas. Sulaužė dėsnį „Visiems draugas nebūsi“.

GABIJA JURKEVIČIŪTĖ
Perskaitė tą labai didelę biologijos knygą gal 1000
kartų. ,,Matosi“ Gabija „Foucault pakeitė mano gyvenimą“ Jurkevičiūtė „Who would‘ve thunk“. Niekados
nesiklaupia. Nelabai giliai paslėpta filosofė. Turi citatą
kiekvienam gyvenimo atvejui.

MIGLĖ PETRAUSKAITĖ
Pasileido plaukus, kai juos nusikirpo. Jeigu būtų augalas, tai tikriausiai mango ir avokado hibridas. Turi
meme‘sų folderį visiems gyvenimo atvejams.

DOVILĖ RAILAITĖ
Sugalvos idėją, užhypins visus dalyvauti, pati paskutinę minutę atsisakys. Pabaigus mokyklą surfins
Prancūzijos paplūdimyje ir rodys savo kalbos žinias.
Nuostabiai charizmatiška asmenybė, žmogus, turintis daugiau draugų nei vidutinis lietuvis pažįstamų.
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ADRIJA ČAPLIKAITĖ
Gali šnekėti apie viską. Apie viską turi tvirtą nuomonę. Futbolo ir formulės entuziastė. Matematikoje susigaudo geriau nei savo gyvenime. Ateityje tvarkys
visos laidos finansus. Kai kuo nors susidomi, neria
stačia galva.

LUKAS SUPRAGONAS
Unbelievable mind, kol neprasideda lietuvių pamoka.
Su megztiniais draugauja retai. Sportiškas, deja, biologijos mokytoja neatrodo įtikinta. Kūrybinga ir šviesi
asmenybė. Chemijos maestro.

ANDRIUS MINELGA
Gandrius MINELGA. Kolega mokyklą pabaigs iš bendro išprusimo, kurį įgijo būdamas darželyje. Galėtų
studijuoti bet kokią sritį, vis tiek kaip nors prasisuktų.
Klasės mistikas - jo pasakojamose istorijose išnyksta riba tarp realybės ir fantazijos. Žino genialų būdą,
kaip atskirti purinus nuo pirimidinų. Metų frazė: „Bus
tų bandomųju, gi ne karo metas“. Kadangi tingėjo pasiimti savo Pekarską iš bibliotekos, pavogė iš suolo
draugo. Tušinukų negrąžina nuo I klasės arba grąžina
apgriaužtus. Jei tik norės, suras atmazą nuo visko visada.

VILIUS ŠARKINAS
Laidos green thumb su tobula augalų selekcija, miega tik per lietuvių ir anglų pamokas. Master gambler.
Jaunasis Verteris. Jį perfrazuojant, stengtis reikia tik
devintoje klasėje.
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KAROLINA GUŽAUSKAITĖ
Prancūziškas bičiulis aka bagetė rankai pasidėti. Tylus, bet nelabai slaptas genijus. Neįtikėtinai ištikima
draugė. Žmogus, iš kurio visada išgirsi neįtikėtinų
„spicy“ istorijų.

AUGUSTĖ LUKAŠEVIČIŪTĖ
Mokykloj kaip jaunas mėnulis, tačiau viską spėja ir
dienotvarkė visada užkrauta. Karšto kraujo savininkė, klausianti, kodėl taip karšta, net kai lauke –10
laipsnių. Visada gali papasakoti naują ir neįtikėtiną
istoriją.

AKVILĖ LAUGALYTĖ
Savage. Auksaplaukė, mėlynakė, grynakraujė lietuvaitė. Toks stiprus vertybinis stuburas, jog jo nesulaužytų net 2 metrų atstumu sprogusi vandenilinė
bomba. Tipsas: į mokyklą galima prisikviesti pažadėjus puodelį kavos per ilgąją.

GABRIELĖ JURKUTĖ
Išskirtinė ir vienintelė namų mokymo profesionalė,
kerinti savo šypsena ir apsilankymais mokykoje. Ją
matome retai, bet jos pasirodymas yra vertas kiekvienos laukimo sekundės. Visada ras laiko palaikyti
ir užjausti kitus. Nuoširdi ir nesavanaudė, kpop pašnekesių partnerė.
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EMILIJA MIKUČIONYTĖ
Tikra meilė troleibusams. Nuostabi rašytoja, bet asmenybę slepia facebooke. llgų distancijų vaikščiotoja. Rankomis ir protu kuria stebuklus. Sarkazmo valdovė.

DOVYDAS VASILIAUSKAS
Dofkė. Dirigentas/vunderkindas. Jei užduosi klausimą, papasakos absoliučiai viską, išskyrus tai, apie ką
klausta. Savo intelektiniu potencialu galėtų užpildyti
Žalgirio areną. Homo universalis. Susinepatogina paklaustas apie savo laimėjimus. Laidos Prototo.

SAULĖ MORKŪNAITĖ
Kasdien gali papasakoti paskaitą vis nauja tema.
Kelionėse pasirenka badauti, kad galėtų nusipirkti
daugiau knygų. Tad nesunku suprasti, kad teirautis
finansinių patarimų neverta. Atrodo tyli ir kukli, bet
įsijungia wild režimas, kai kalbama apie ją dominančias temas. Mūsų protmūšių viltis.
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IV NFQ ABITURIENTAI
KURATORĖ

BIRUTĖ MACIULEVIČIENĖ
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AUGUSTAS MAČIJAUSKAS
Mokosi daug ir bus pirmas. Pusryčius valgo 30 minučių. Gyvenimo pamokas išmoko tik paskutinėmis
dienomis.

DANILA GROBOV
Paslaptingas ir nuolat dingstantis. Nebuvimas ypač
pykdo lietuvių mokytoją, bet su ja gi galima susitart.
Graži šypsena.

EMA BARANAUSKAITĖ
Fotogeniška fotografė. Graži be galo. Kasdien nauji
rūbai. Mėgsta mušti gertuvės numetimo per pamoką
skaičiaus rekordus. Meistriškai išvengia lietuvių mokytojos žvilgsnio, niekada nepagaunama ,,nolaifinanti“.

EMILIJA GEDMINAITĖ
Organizatorė, klasės galva ir kapitonas. Duoda maisto dažnai, nors ir nenusipelnėm. Iniciatorė muzikos
grupių, klasės balių. Pasirūpina plikų klasės sienų
puošyba. Nori viską daryti pati. Sostų žaidimai. Visados gali pasidalinti kokia nors linksma istorija. Na,
arba paspoilinti serialo pabaigą...
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EMILIJA JASAITYTĖ
Kalba penkiomis frazėmis, tai sukūrė savo Discord
bot‘ą, kad nereikėtų tiek vargintis. Tas botas įveikia
turingo testą geriau nei ji pati.

GEDIMINAS LELEŠIUS
TV parodomas bent porąkart per metus. Vienintelis,
kuris sugebėjo būti išmestas iš barako mėnesį prieš
12kl. pabaigą. Dėvi gražiausias kasytes visoje laidoje. Turi gerą balsą, bet ne visada jį naudoja taip, kaip
įprastas žmogus. Mėgsta neiti į pamokas, o kai ateina,
vis tiek nieko nedaro. Nepaisant to, moka viską. Na,
išskyrus lietuvių ir kūno kultūrą. Linkęs į destrukciją.

IEVA PILECKAITĖ
Drovi, bet ir nelabai. Buvo lietuvių mokytojos numylėtinė, bet juk į metų galą pasiduodame visi? Sostų
karai neturi būti paspoilinti! Bohemijos rapsodijos lyricsus užrašyti Morzės abėcėle jai trunka mažiau nei
5 minutes, o matematiką išspręsti gali per šaknis iš 5
minutės.

IGNAS JAKŠTAS
Ai tingiu, ai nedarysiu. Ė, davai palošiam. Stalo teniso
mentorius, bet labai rage‘ina, kai nepaeina grajokas.
Šiaip labai mėgta parage‘int be reikalo. Žino geriausią
makaronų receptą. Jei aplinkiniai nedraustų, galėtų
keiktis visą parą, ypač jei dar kompiuteris strigtų.
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IGNAS ŠAKURO
Žino daug per daug nesimokydamas. Čefyras geriau
už bet kokį kitą gėrimuką. Varijuoja tarp klasikinio ir
„Metallica“ aprangos kodo. Gali padaryti bet ką, bet
daro viską, išskyrus tai, kam po 2 valandų turi deadline‘ą.

JOKŪBAS KVEDERAITIS
Daugiau gyvena telefone nei klasėje. Bet jei jau prabyla, taip lengvai ir greitai pokalbis nesibaigs. Turi
tvirtą nuomonę ir ją įrodys.

UGNĖ ALABURDAITĖ
Užkariaus pramogų verslą, nes trauks dainas su žirgais. Atrodo, kad viskas įmanoma. Be jos per lietuvių
ne visai įdomu, nes nėra kam provokuoti ir klausinėti.
Su lietuvių kalbos mokytoja per pusę pamokos gali
susiginčyti daugiau kartų, nei padaryti namų darbus
per metus. Niekada neleis atidaryti lango, nors ir klasėje 30 laipsnių, o lauke 26. Būsima primadona. Dainuojant salytėje, tylioji skaitykla skamba kaip pirmos
koncerto eilės. Vairuodama sumaišo stabdį su akseleratoriumi.

JUSTAS URBONAS
Verslininkas: ekonomikos mokytis nebereik, nes darbą jau turi. Mėgsta Barnius. Perka brokuotus, bet
naujus dviračius. Nemėgsta, kai jam aiškina, kaip reikia programuot.
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LAURYNAS ALEKSIŪNAS
Alekniūnas. Kai ko nors nežino, tai šypsosi, bet tai
dažnai nepadeda. Slabotkės vierchas, bet labai mielas.
Pažada, kad eis kebabų, bet taip ir nenueina. Didžiausias talentas - grojimas trikampiu. Vokiečių kalbos žinių deficitas netrukdo vibe‘inti pagal „Rammsteinus“.
Prie plius trisdešimt striukė it is. Žiaurinis rEperis, bet
labai taikus (karo metu naktį nesimiega). Kai pralaimi
ginčą, tiesiog atsistoja ir išeina. Nekenčia, kai žmonės
programuoja su pasenusiom programavimo kalbom.

LAURYNAS LOPATA
Kada laikas? Toks visai prie inkarų. Žmogus, galintis
bet kada eiti pasivaikščioti ar važiuoti su dviračiais.
Indus plauna tik naktimis. Mėgsta parodyti savo valdžią. Literatūros žinovas, tačiau rašinys yra neįveikiama užduotis. Tikrasis širdžių seniūnas. Šiaip pasiruošęs išeit į gyvenimą, bet nemoka gamint valgyt.

MATAS RUTKAUSKAS
Tenisininkas, homo erectus. Jei ryte takas tiesus - vakaras buvo sausas. Sunkiai sekasi spausdint lenteles
programavimo uždaviniuose. Mylimas regitroj.

DOVYDAS KAUNIETIS
Pagalba matematikoje, prie kompiuterio ir bėdoj.
Žino daugiau, nei sako. Moka daugiau, nei parodo.
Slaptas ginklas futbolo aikštelėje. Gali ir padainuot.
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TAUTVYDAS JASIŪNAS
Moka visą matematiką, bet
mėgsta apsimest, kad nemoka. Geriausia taktika: kalbėti
lėtai, nes spėsi pagalvoti 3 sakinius į priekį.

PIJUS KRISIUKĖNAS
Skeptikas. Egzaminai ne problema, nes telefonas vis tiek
tavęs nepaliks.

JULIUS MAROZAS
Kada laikas? Visą laiką tyli ir
gudriai šypsosi.

MANTAS RAMANČIONIS
Krepšinio asas. Pietums belvita, sūrelis ir bandelė iš IKI.

VYTAUTĖ LIPEIKAITĖ
Be problemų gali su pačiūžom
išraižyt programavimo kodą.
Vairuoja ir visada šypsosi. Geriausio mašiniuko šeimininkė.
NFQ
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IVB

abiturientai
KURATORĖ

Sandra
Martinkienė

LINAS ALIŠAUSKAS
a.k.a. Lineika. Išskirtinių veido bruožų. Matematiką
visada moka, bet iš kur – nieks nežino.

VAIDAS ALIŠAUSKAS
,,Aš nedaug darau, aš tiesiog talentingas.“ Visų gyvenimo situacijų sėkmės garantas – V. Mačernio
citatos. Sakė, kai turės gerą idėją, bus verslininkas
ir darys verslą. Atskirsi nuo brolio iš megztinio spalvos arba šukuosenos.

MARTYNAS ANIKANOVAS
Shkema tai dydžėjus, o Garšva – gyvenimo būdas.
Dar vis neapsisprendė, ar studijuos meną, ar computer science. Nekelia ribų savo iššūkiams, o kelia
iššūkius savo riboms. Jeigu neturi žmogaus, kuris
įgyvendintų visas tavo beprotiškas idėjas, vadinasi,
nepažįsti Martyno. Net ir tada, kai reikia išprašyt
nerašyti kontro. 24/7 pasiruošęs gyvenimo prasmės paieškoms. Gal ką padėt??? Gal ką paorganizuot??? Laidos rock star‘as.

RŪTA APANAVIČIUS
Buvo išskridus, bet sugrįžo. Ir gerai, kad sugrįžo,
nes būtų nefainai buvę tokį tylą sudrumsčiantį balsą per lietuvių pamokas prarast. Visada ir visur turi
krautis telefoną. Vieną dieną New Yorke, kitą Utenoj.
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UGNĖ BALTRAMAITYTĖ
Užkietėjus taip pat kaip ir mūsų prezidentė. Ugnės
žodis – paskutinis. Turbūt ne be reikalo yra aktyviausia klasės chat‘o narė. Turbūt jau perskaitė visą
internetą, nes jos akių dar niekas nėra matęs. Po
ryškiais futbolo bateliais tyko slapta smaližė.

IEVA BAKUTYTĖ
Užsimotyvavus ateitininkė. Greičiau sužinosi apie
renginį iš jos, nei iš naujienų portalų. Muzikos ekspertė, žino visas lietuviškas grupes. Dainuoja kaip
lakštingala, o šypsena sušildo aplink besėdinčius.
Atsakinėja į egzistencinius klausimus voice message‘ais.

DIANA BIKUTĖ
Ugninė mergiotė. Namuose augina klasės palikimą – Ramūną. Snieguolė tarp septynių nykštukų.
Išmano apie kalėjimų sistemą daugiau negu pats
Google.

GUSTAS ČEPONIS
Atsikėlęs iš Čikagos ir įsikūręs barake. Niekas nežino, kur jis dingsta per pamokas, bet taip ir niekada
nesužinos.
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PAULINA ERICHSMEIER
Tyli, bet turi daug slaptų minčių. Literatūros ekspertė, išnagrinėja net sudėtingiausius eilėraščius.
Net ir Birutė susitikrins uždavinių atsakymus nuo
Paulinos. Kiekvieną minutę išnaudoja produktyviai.
Taip produktyviai, kad net nespėjo į šimtadienį. Šelmė kaip reikiant.

KAROLIS DABULSKIS
Kai bendrauji, į tave žiūri iš antro aukšto. Tada pradedi jam pavydėti. Klausosi visko nuo ‚Ponyboy‘ iki
Raketos. Sumixuos viską, net ir savo ramiai patrakusį charakterį. ,,Nu žinai..? Supranti???“ Per protingas pamokoms. Paklaustas, kodėl nebuvo, visada atsako su „bet aš mokausi...“ „Aw, nu bet aš jus
myliu“. Turi makaronų ir šunį, vieno iš šių dalykų
nesam matę. Visados turi geros muzikos rekomendacijų.

GUSTAS DERŠONAS
Paderins.

ELIJUS GAIDELIONIS
Dramatika ir garsas. Politikierius. Parašys tokią essay, kad net Nakrošienė neturės prie ko prisikabinti. Kiekvienam faktui paremti turi svarių statistikos
argumentų. Yra vertas visų aukso medalių už humoro jausmą.
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BENEDIKTAS GIRDVAINIS
Laiko save stiliovu. „Bence, tavo maikė išvirkščia.“–
„Čia taip turi būt, kada nors suprasi.“ Turi sodą, pagarsėjusį tarp daugelio.

ŽYGIMANTAS GOBIS
Geriausių nutikimų pasakotojas. Pirmas klasėj išsilaikė teises. Tikras kočėlas. Bus geras tėtis.

SAULĖ JANUŠONYTĖ

Ateina į mokyklą, bet į pamokas – ne. Valgo makaroniukus, nes visada „duobėj“.

MYKOLAS KUNEVIČIUS
Praskris su dronu virš galvos. Sparkiui patinka nauja sofa.
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AISTĖ JURKONYTĖ
Tu mano saulė, mano jūra, mano pasakų šalis. Namuose eksperimentuoja su kepiniais ir iš tikrųjų neblogai pavyksta. Siekdama savo tikslų gali padaryti
bet ką. Po 10 metų dirbs NASA arba Jungtinėse
Tautose. Saulė zenite nėra tokia šilta, kaip kolegos
šypsena. Turi slaptą pasisveikinimą, kurio nesakys
niekam. Kuria koja pradėt outro šokį, išmoko tik
per šimtadienį. Greičiausiai ją sutiksi teatre, kur su
savo šypsena padarys pasaulį geresne vieta. Gal ir
atrodo mielutė, bet per kiekvieną koncertą stovės
pirma eilėje. Asmeninė draugų susitikimo vieta –
akvariumo sofutė.

ADRIANA MAKAREVIČIŪTĖ
Adriukas. Adrianina. Adrijana. Mačius jau daug gyvenimo. Paslaptingai per daug protinga. Adrianos
kaimas – populiariausias lankytinas objektas visoj
Lenkijoj. Naktį turi drąsos lipt stogais ir žiūrėt žemyn. White teen. Į mokylą eina su įvairiais outfitais
– ir su išvirkščiais, ir su bažnytiniais rūbeliais. Niekada neatsisakys keliauti į gana nonkomformistišką
situaciją, dėl to ne veltui dažnai vadinama širdies
drauge.

AUSMA MINKAUSKAITĖ
Dar geriau žinoma kaip Austė, Kotryna arba Gordono Ramsay asistentė. Iš visų egzų reiktų jai parašyt
po šimtą, nes suorganizavo laidos šimtį. Erbrėderio
draugė, bet mašinos numeriai sako BEJeris. Nėra
nieko, ko nepadarys dėl artimiausių žmonių, net
jeigu tam ir prireiks žiemą po visą miestą ieškoti
rozmarino. Bet slapuko nesakys niekam. Geriausia
vargoninkė Lietuvoje. Įsipynus į begalę įvairių trikampių. Draugai uždėjo limitą, kad apie Ameriką
gali kalbėti maksimaliai tris kartus per dieną. Laidoje vienintelė, kurios asmens kodas dar vis prasideda su 4, o mokykloje praleistų metų skaičius lygus
13.
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SAULIUS MAŽLEKAS
Rašiniuose remiasi Hariu Poteriu. Ė, Saulekai, ką
veiki? Pasuolėj galima rasti katalikiškos literatūros.
Vėlavimo į pamokas rekordininkas.

GABIJA NAVICKAITĖ
Vynuogių sultis geria kaip vandenį, bet humoro jausmas nuo to nepatobulėja. Metų auskaras.
Moka visų dainų visus žodžius. Ne veltui instagrame raganosis, nes visiems vaikinams įstato ragus.
Žmogus, turintis geležinę kantrybę – informatikoje kankinosi ketverius metus, kol suprato, kad informatikos egzaminas jai nereikalingas. Susipažinę
nenustebkite, jei klaus tikslaus gimimo laiko, nes
astrologijoje nardo kaip silkutė vandenyne. Svajoja
apie istorijos studijas, bet turėdama sveiko proto
laikosi nuo jų atokiau.

VIKTORIJA PAREIKAITĖ
Drovi ir miela romantiško stiliaus mergaitė. Pasižiūri
į veiduką ir iškart motyvacija kažka daryti. Pagydys
visus žmones, o jeigu ne, tai užmotyvuos sveikt. Ne
tik pati pasieks visus savo tikslus, bet dar ir kitiems
pagelbės. Bus biznierė, nes įvaldžius klasės fondo
rinkliavą.
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JUSTAS PETREIKIS
Kalba tik kai reikia. Metalą ne vien detektuoja, bet
ir klauso.

IEVA TOLOČKAITĖ
Per lietuvių daro matematiką, per matematiką chemiją, per chemiją geografiją, o į geografiją neateina. Bando atriedėt į mokyklą su penny boardu, bet
„asfaltas per daug nelygus“. Šokių specialistė, bet
menininkė iš prigimties. Pasimetusi žmonių gimtadienių datose ir savo finansuose. Turi „Humanos“
naujienų prenumeratą, naujo asortimento niekada
neatsisakys. Telefone laiko skolų notes‘ą. Bet nieko tokio, nes tarp pertraukų ir kelionių autobusu
bus apsibėgiota ir pasirūpinta visais. Nors ir pyksta,
vadinama Ievute, užtat jos geraširdiškumas nelieka
nepastebėtas.

97

IVC
abiturientai
KURATORĖ

Sandra
Martinkienė

MILDA ADA BALČIŪNAITĖ
Nuostabi katė, bet dar nuostabesnė mergina ;)
Susiskambinęs negirdi jos, bet tikrai girdi katę.
prijaučia banginiams ir maro žiurkėms. Taptų
vienuole, jei vienuolynuose būtų kaktusų fermų. Turi telepatinių galių, žino geriau, ką noriu
pasakyt, negu aš pati.

MARTYNAS JANARAUSKAS
Meme God. Tikrasis Vasario 16-osios premijos
laureatas. De Gea. Prototo entuziastas. Prototo notification.

JULIUS JANKAUSKAS
Mainina bitcoinus all day. Juliukas. Atsakingas
už airiška moka pakvipusią mokyklą.

AIDAS VIRBALIS
FK Šturmas. Jam reikia vandens. Akvariume
žaidžia geriau už visus, todėl akvariumas ištuštėjo šiais mokslo metais. Jis tigriukas.
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ANDRIUS URBELIS
Laidos modelis. Atsakys į klausimą:
„Kur stoti?“ Ne visada pamokose,
bet visada pokalbiui apie žmonijos
ateitį. Vienas iš nedaugelio susikalbantis su lietuvių mokytoja. Visada
mašiną iškeistų į dviratį. Šviečia gimazistus gerų filmų gausa.

DOVYDAS JANUŠKA
Tėvukas nr. 2. Reiveris, kuris palaiko
ryšius su dangum. Savo stiliumi nukelia į Berlyno sienos griūties laikus.
Apie politines ideologijas žino daugiau nei Wikipedia. the most underrated president. Galėtų įsidarbinti
KAKĖS MAKĖS televizijos laidoje
Netvarkos nykštuko vaidmeniui.

DANIELĖ MIKUTAITĖ
Myli gyvūnėlius labiau už viską pasaulyje. Geriausia trumpametražių vlogų kūrėja. Gamina skaniausią gyvenime ragautą gvakamolę.
Moka taip ,,užhypint“ daiktą, kad nusipirktum,
net jeigu gyvenime nepanaudotum. Šiaip ramaus charakterio, bet už drauges eitų iki galo.
„DODO“.

DOMINYKAS PETKEVIČIUS
Petke. Jaunasis hakeris. Pingvinas. Geriausių
prikių skaldytojas – klasės humoristas vienareikšmiškai. Dar kitaip vadinamas Paulium.
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EDVARDAS ŠAPRANAUSKAS
Tėvukas nr.1, jis neatsisakys gero Lizdo evento, dėl to miega iki 18 vakaro. Tėvuką nr. 2 iš
panko pavertė reiveriu. Visada padarys šašlų
ir woko. „Mokykloje berniukų branda yra nuo
žemiausio pirmoko iki Edvardo.“

EGLĖ PUNDZEVIČIŪTĖ
Nuoširdumo sąvokos apibrėžimas. Pamačius ją,
diena įprastai pagerėja x^y kartų. Klausia, kaip
naudotis skaičiuotuvu, ir matematiką moka tik
Monikos dėka. Jos šeima jau kelis dešimtmečius iš lėto infiltruojasi į Gimnaziją. Už klasės
fondo pinigus nusipirko telefoną. Šviečia gimnazistus gerų filmų gausa.

GABIJA MILIŪTĖ
#VoteForMILIUTE2044. Kalbėjimo virtuozė,
kam tas planas? Pertraukų metu debatuoja
tarptautinių santykių arba katinėlių temomis.
Maždaug kas mėnesį įkuria po naują įmonę.
Nors apklausos rezultatai parodė, kad kas trečiam lūžta rankų pirštai nuo rankos paspaudimo – vis tiek dirba visur nuo politinių organizacijų iki Vyriausybės.

GUSTAUTAS MAČIUKAS
Pamokas lanko rečiau nei verslo susitikimus.
Planuoja užkariauti pasaulį po gimnazijos baigimo. Asmeninis sporto treneris. ,,Ey, gali paskolinti pinigų, man varkę reikia prasukti.“
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JUSTAS PAULAUSKAS
„Neturiu laiko“. Ricardo Milos. Meme killer.
Stream > School. Prototo mokinys. Jo live streamų ir youtube kanalo reklamos klasės lentos
vietą užima dažniau nei bet kurio mokytojo užrašai. Dar kitaip vadinamas Paulium.

KAROLIS MAŽEIKA
Mažeika. Baronas Mažeika. Gali gaut visko, bet
atneša tik laimę. Gelbėja ne tik skęstančius Palangoje, bet ir vienišas Kauno merginas.

LIVIJA TUBYTĖ
Jei kam kyla klausimas, kas geriausias žmogaus
draugas, užtenka pasižiūrėt į Liviją ir jos ciuciką, ir viskas pasidaro aišku (nors myli ir kates).
Jei draugams ko nors prireiks, iškalbins visą
Kauną, kol suras. Ikoniškiausio mistinio violetinio nagų lako šeimininkė. Tokia gera, kad jei
paprašytum, iš savo salotų atiduotų skaniausius saulėje džiovintus pomidorus ir sūrį (tad
pagailėkit, neprašykit). Pagal tavo gimimo laiką
gali sužinot visas tavo paslaptis.

MATAS REIMORIS
Šypsenėlė / komandos kapitonas, net ne kapitonas, krc nu tikrai kapitonas – mūsų lyderis.
Būsimas klasiokių akušeris - ginekologas. Nepavojingas. Pamačius Matą, supranti, kad geriausias žmogaus draugas – pusseserė.
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MINDAUGAS KULINAS
Akių kontakto čempionas. Jam siunčiami slapti
(lango atidarymo) gestai. Gyvenimas slabotkėj
Mindaugą taip nuliūdino, kad nuotraukose
nebesišypso. Niekam negirdėtų matematikos
sprendimo būdų atradėjas. Sin x = 6n -> Six = 6

MONIKA MONTRIMAITĖ
Vienintelis žmogus mokykloje, kuris dar eina į
pamokas. 100 x 5. Slepia juodo humoro velniuką viduje.

PAULINA KILIŪTĖ
Labiausiai tikėtina, kad ateityje nužudys žmogų. Kiekvieną kartą pažvelgus į ją nori atnaujinti savo spintą. Tumblr aesthetics level over
9999. Turi tris spintas, bet neranda, ką apsirengti.

PAULIUS PETRAUSKAS
ŽALGIRIS. Prototo meistras ir nugalėtojas. Klasės saulytė. Petkės brolis. Didžiausia šventė –
diena be lietuvių kalbos pamokų.
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POVILAS KRUOPIS
Mačiau 3 kartus. Aš tik 2 kartus. Bet kai ateina,
visi žino iš meno ant lentos ar neaiškių popierinių skulptūrų, pasklidusių po klasę. Inovatorius (kartu su kolega Gustautu) klasės susėdimo kontrolinių metu srityje. Viena iš garsiausių
inovacijų – pirmos eilės tuščią suolą išnešti į
kitą klasę, kad per kontrolinio perrašymą galėtų sėdėti gale.

RUGILĖ VAITKŪNAITĖ
Labai garsus kalbėjimas. Studijuos psichologiją,
nors geriau išmano šokių aikštelę. Lojali mikrobangės klientė.

VAIVA ŠARAUSKYTĖ
Aukščiausia mergina visoje laidoje. Patogiausi
hugs visam pasauly, prisiekiu. Visur ir visada.
Slepia nuo mokslo pasaulio apie buvimą keliose vietose vienu metu tiesas. Kai nervinasi
- juokiasi. Puiki muzikantė, tačiau to nepripažįsta. Geriausios pasaulio enciklopedijos neprilygsta jos žinių kiekiui. Jei kas ir išgydys vėžį iš
mūsų kartos, tai bus Vaiva.

VAIVA ŠAFRANAVIČIŪTĖ
Likus dviem minutėms vis dar sėdi namuose,
bet kažkokiu būdu vis tiek stotelėje atsiranda
greičiau už autobusą. Saulės vaikas, bet sėdi su
vampyre Ada, tad tenka nuolat peštis dėl žaliuzių valdymo. Pirmos klasės Vaiva gautų širdies
smūgį, jei sužinotų, kad studijuos informatiką.
Ketvirtos klasės Vaiva nesupranta, kodėl pirmos klasės Vaiva gautų širdies smūgį.
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VILTĖ MARTIŠIŪTĖ
Būsimoji milijardierė. Su tokiu balsu galėjo net
neit į KTUG, nes ar taip, ar taip karjerą padarytų. Didžiausia fail video compilation fanė,
puikiai šoka ir vairuoja vienu metu. Netylina
muzikos net kai svyla kolonėlės. Balsuotų už
macdako hashbrown‘ų produkciją 24/7. Savo
Rimi lojalumo kortelėje sukaupus tiek centų,
kad užtektų dviems batoneliams su 30% baltymų ar net nukainotam jautienos kepsniui. No
pain no gain.

EMILIJA JASAITYTĖ 2.0
Aukščiausias žmogus pasaulyje.
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Gimnazistų
kūryba

Pirmieji metai KTUG iš Ievos Visockytės perspektyvos:
Iš tikrųjų šias paskutines mokslo metų dienas vis primenu sau, kad esu
tik devintokė. Manęs dar laukia tiek daug, bet aš jau dabar jaučiuosi taip,
tarytum mokyčiausi čia tris metus. Nežinau, ar tai gerai, ar blogai. Niekas
nežino, tačiau, manau, kad dauguma jaučiasi panašiai. Tiesa, konkurencijos ir kompetencijos lygis mane smarkiai išmušė iš vėžių. Bet mane tai
užgrūdina. Taip, kaip užgrūdina šaltas rudens vakaras: iš pradžių jauti tik
šaltį, bet kai pripranti, būna nepaprastai gera ir gaivu; žmogus išmoksta
grožėtis detalių visuma, o ne tik tuo, kas, jo manymų, yra negatyvu. Čia
dar vienas svarbus pokytis: išmokau žvelgti į dalykus iš gerosios pusės
ir visuomet ieškoti kompromisų. Patyriau daug vidinių kovų su savimi: ką
daryti, ko nedaryti, kaip pritapti, ką sakyti. Tokie klausimai užpuola kiekvieną naujoje aplinkoje atsiradusį individą. Norėčiau padėkoti mokinių
tarybai, kuri man leido reikšti savo nuomonę drąsiai ir be jokių filtrų. Čia
žmonės gerbia mano gebėjimus ir, galbūt net ir nelabai mane pažindami, nebijo nusišypsoti ir pasisveikinti. Aš labai džiaugiuosi supratusi,
kad esu ne viena šitame dideliame pasaulyje. Keista ir net paradoksalu
tai, kad mokydamasi išeiti į pasaulį ir gyventi savarankiškai, jaučiu vis
mažesnę baimę. Visi šitie išgyvenimai, kuriuos lieju ant popieriaus (na,
kompiuterio ekrano) yra tik maža dalelė to, ką patyriau. Kiekvienas turime savų mūšių, laukiančių mūsų netolimoje ateityje. Būsimi pirmokai
supras, kad ši gimnazija yra puiki vieta išmokti jų sulaukti ramiai ir oriai.
Visi gauname šansų gyvenime, jiems tik reikalinga vieta, laikas ir žinios,
kurias surenkame per gyvenimą. Daugiausiai jų, aišku, randame būtent
KTU gimnazijoje. Iš visos širdies dėkoju gimnazijai už suteiktas galimybes skleistis ir tobulėti ne tik akademine, bet ir dvasine prasme. Jaučiuosi
stipresnė ir esu pasiruošusi kitais metais dirbti dar stipriau. Pagaliau
atradau savo vietą gyvenime, dar ilgai neketinu jos paleisti.

Ieva Visockytė
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EGLĖ PUDZEVIČIŪTĖ
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Prabilo puslapis
Jeigu jūs kada ateisit manęs,
Aš išskrisiu.
Jie sako man: skrisk,
Ir aš tikiu šiais žodžiais jų lūpos'.
Jei miške per žiemą artsiskyrus
Gyvenčiau, ar bijoti vilkų?
O jei į medį įlipčiau?
O jei ir aš badaučiau, kaip jie?
- Turi mirti tam, kad atgimtum,
Ir mirtum tu vėl, ir vėlei atgimtum,
Iš naujo, iš naujo,
Kol sykį po šimto
Tu liksi užmigus.
Ir niekad negrįši.
Tik šitaip išgysi. –

Ryte tu prabudus iš lovos iššokai
Ir dingai horizonte, o aš priėjau
Prie kiaukuto lovoj
Ir prie jo priklupau,
Aš jėgų iš giliausių šypsotis ėmiau
Tam – ir kiautas atsakė!
Kaip zombis, lyg miegąs,
Tačiau nušypsojo ir ėmė murmėti...
Ir pėdsakas gyvas...
It tolimas aidas...
Ir ką jis man sako?
Visi ženklai sako:
Numirk tu numirk tu numirk tu numirk...
Prabusi – užmigsi, prabusi – užmigsi...
Ir sykį tu liksi užmigus VISA...
Gimei, kad numirtum, kad mirtum, užmigtum.

O jei nepavyktų,
O jei man sulūžtų sparnas
Danguj
Ir aš
Kaip Ikaras
Smigčiau žemyn?
Mane jie sugautų
Ir narvan patupdytų
Ir amžiais laikytų
Kad sparnai neskraidytų

Emilija Mikučionytė
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***
Kylu ratu ir regiu vis daugiau,
Nežinojau, kad pievoj tiek mėlio
Ir mieste tiek struktūros.
Mane neša aukštyn it drugelį,
O po to grubiai gniaužtai
Trūkteli žemyn,
Už virvutės, kuri kąro nuo bambos
Kaip baliono iš cirko,
Sugriebs už liemens
Ir ištemps, kai blaškysiuos ir rėksiu.
Ir vis tiek mano kūne gėlės pražysta,
Veriasi žiedas po žiedo,
Dabina man odą ir slepia man sielą.
Esu aš mergaitė gėlių.
Ir po to ranka grubiai
Trins ir valys, ir šveis mano odą,
Kad nepražystų žiedai
Ir jie neišlietų gamtos,
Kad mergaitė iš džiunglių
Pro šešėlius
Nedėbsotų grėsmingai į miestą ir pievą,
- Tavo labui! – pasako.
Uždarys karuselę
Ir ratas sustos,
Iš pėdsakų mano drugeliai neišplasnos
Ir gėlė nepražys.
Nuo pėdsakų mano
Byrės
Raukšlėti ir džiūstantys žiedlapiai.
Emilija Mikučionytė
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***
Ostija keliama aukštyn, o aš nebijau jos didybės ir neslepiu savo akių.
Prarasčiau tokį reginį. Tikintieji. Tikinčiosios, tiksliau. Močiutės, gyvenančios tam, kad sekmadienio rytą ir penktą valandą vakaro darbo dienomis į savo susiraukšlėjusia oda aptrauktą kūną priimtų duonišką Kristaus kūną, amen. Tikisi amžinojo gyvenimo sau. Amžinojo atilsio savo
vyrams. Dievo palaimos savo vaikams, išrovusiems ir persodinusiems
savo šaknis Čikagoje.
Ostija keliama aukštyn ir kokie skirtingi jausmai išvagoja tikinčiųjų
veidus: drąsiausios, mažiausiai nusidėję arba geriausiai suprantą savo
trumpalaikiškumą Žemėje vos ne įžūliai laiko žvilgsniu Kristaus kūną.
Jų išsigelbėjimas priešais jas. Jų Dievo Avinėlis, ir jos tvirtai žino, esą
pakviestos į Avinėlio puotą. Jos vertos Jo ir Jis padarys jas šventas iki
kitų Mišių, kai jų sergančiame kūne esanti siela vėl bus gydoma.
Kitos senolės nėra tikros, ar užsitarnavo vietą Rojuje tarp angelų ir
tiesiai į Ostiją žiūrinčių močiučių. Jos su didžia pagarba slepia savo
žvilgsnį kažkur klauptuose, kad nuo kryžiaus žvelgiantis Atpirkėjas
matytų jas atgailaujančias ir priimtų Dievo karalystėn. Jei ten ir nebūtų
pažįstamų, nors Jėzus jų lauktų – vis geriau už prie namų lenciūgu*
pririštą nusišėrusį šunį.
Iš kitų tikinčiųjų išsiskiria mano močiutės žvilgsnis. Gražiausias. Verčiau
ne gražiausias, o išraiškingiausias. Skaudžiausias. Akys žiūri į Ostiją,
bet Dievo joje nemato. Mato susiliejusią tuštumą. Rankose gniaužiama
nosinė nuvalo viltis, kurios nuėjo anapilin lygiai prieš vienuolika mėnesių. Ji tiki amžinuoju gyvenimu, Dievo visagališkumu. Ji tiki, tik akys – ne.
Tik akys nesupranta, kodėl lūpos net per miegus meluoja „viskas bus
gerai“.
Ostija keliama aukštyn ir man belieka stebėtis, kokia jausmų lavina
užlieja bažnyčią šį trumpą sakralų momentą, amen.
*Grandine.
Goda Stirbytė
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***
Aš – vaiduoklis. Dusliai atsispindintis lange į kiemą. Šalia stiebiasi
daržovių daigai, bet jų jauna gyvybė neatsveria namo tylos. Ją veria tik
sieninio laikrodžio maršas amžinybėn. Laikrodis čia yra griežčiausias
tironas, neabejotinai nuteisiantis tą, kuris išdrįs garsiau už jį aukštinti
memento mori.
Aš – vaiduoklis. Menantis čia gyvenusias kelias kartas ir dabar stebintis vienintelį kieme kasinėtis likusį žmogų. Šie namai – erdvė, savyje
užkonservavusi pirmas kūdikio maudynes, katės sudraskytas rankas, iš
židinio kylančių dūmų kvapą, Kalėdų eglutės girliandų valiūkišką mirksėjimą... Erdvė, dabar šutinanti nevėdintus kambarius ir apdulkėjusius
veidrodžius, kurių atspindžiai jau spėjo sustingti į paveikslus.
Aš – vaiduoklis. Skaičiuojantis negyvas muses ant palangės. Jų lygiai
tiek, kiek mėnesių praėjo nuo išvykimo iš gimtųjų namų. Tai buvo taip
neseniai, bet jau taip užmiršta, kad imu abejoti, ar išvis kada buvo tikra.
Denatūravusi realybė, kad ir kaip norint, jos neįmanoma atstatyti.
Aš ir praeitis – vaiduokliai.
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EMILIJA MIKUČIONYTĖ

136

EMILIJA MIKUČIONYTĖ
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***
Horizonte pušys išsilieję į dangaus mėlynę.
Basos kojos, apvyniotos spalvotų siūlų papuošalais,
Tai slysta, tai levituoja pažeme.
Mes – vaidilutės, laumės, uraganai, Visatos
Tokios tolimos, neištirtos, nepažintos
Ir žinomos. Jaučiamos.
Jaučiamos neprisilietus.
Garbinančios orą, dangų, ugnį, dulkę, lietų,
Vabzdį, nutūpusį ant tavo delno,
Žvilgsnį, užkliudžiusį gervės sparno kelią.
Mes dvi, trys, penkios, septynios.
Mes mėlynos, violetinės, rudos, rožinės, žydros
Sklendžiam palei dūmus, aplink viena kitą.
Mes liejamės, dvejinamės, mūsų kontūrai nyksta.
Mūsų kūnai teka, sielos kyla
Rugių daigais, voratinkliais kimba
Prie kiekvieno aplinkui.
Mes pilnos pilnos vakaro oro,
Pilnos jaunos žolės, viena kitos.
Mes raganos, sveikinančios naktį,
Šokančios Mėnuliui,
Šokančios Visatai
Ir Visatoms
Tarp mūsų.

Goda Stirbytė
138

GABIJA JURKEVIČIŪTĖ
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Pradėtos (ne)sąmonės.
„Tik nepradėk čia nesąmonių“, – keturi žodžiai, kuriais tėvai paskatina savo atžalas neužsiimti sugalvotomis sąmonėmis ir nesąmonėmis.
Šią frazę priskirčiau stebuklingoms, nes ji patogiai pasodina ant sofos,
kur galima ir toliau drybsoti, apie nieką negalvojant. Tačiau dar pasitaiko žmonių, nepaklūstančių stebuklingos frazės tiesai. Pavyzdžiui, mano,
septyniolikmečio bitininko, mama ir tėtis.
Tai bus istorija apie tai, kaip tėvai pasipriešino pagundai laiku ištarti
šiuos žodžius ir kaip dėl to namai prisipildė sparnuotų gyvūnų. Apie tai,
kaip pradėjau bitininkauti, apie bites tiek ir težinodamas – kad jos yra.
Istorija gan ilga, todėl pradėsiu nuo laikų, kai dar nebuvo interneto.
Kęstutis Garalevičius
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Tėčio tėvai, mano seneliai, gyveno Žemaitijoje ir abu mokytojavo
Laukuvos gimnazijoje. Senelis gimė tuojau po Pirmojo pasaulinio karo
ir užaugo tarpukario Lietuvoje. Matydamas kaip sovietų valdžia bando
sistemiškai paveikti jaunus žmones, keisdama visą Lietuvos istoriją ir
vaizduodama Lietuvos gelbėtoją, senelis nusprendė tyliai tam priešintis
taip, kaip mokėjo. Rašė knygas, kurias dėl šeimos saugumo rašomąja
mašinėle spausdino tik namuose ir tik po keletą egzempliorių. Senelis, kurio vardas buvo Vacys, bet kurį visi, įskaitant ir jį patį, vadindavo Antanu,
stengdavosi rašyti kasdien, tačiau jam likdavo laiko ir savo vaikų idėjoms
įgyvendinti. Jo vardo istorija įdomi: senelis turėjo brolį, gimusį prieš Pirmąjį pasaulinį karą, tačiau šis kažkur dingo. Tad tam, kad nepašauktų į
Raudonąją armiją, senelis pasiėmė brolio, su kuriuo buvo labai panašūs,
dokumentus ir taip save pasisendino dešimčia metų. Taip ir liko Antanu
visam gyvenimui, ir niekas jo kitaip nepažinojo.
Tėtis prisimena: kuomet buvo mano metų paauglys ir pakankamai
tvirtas, senelis paklausė, ar šis pritarsiąs minčiai, kad jiedu su močiute,
tėčio mama, pirktų karvę ir tikėtųsi, jog tėtis pagelbės darbuose. Manau,
ir aš taip pasielgčiau – atsiklausčiau. O jei senelis, prieš tai nieko nesakęs, būtų nusipirkęs karvę ir tuomet liepęs tėčiui eiti pjauti šieno ar mėžti
tvartą, ir „padėk knygą į šoną, tose sovietinėse knygose nieko gero“?
Nors seneliai ir turėjo kelias bičių šeimas, apie jas tėtis nieko tinkamo bitininkystei taip ir nesužinojo. O gal nenorėjo sužinoti. Tačiau senelis
sugebėjo jam įskiepyti man pačiam pamatinėmis atrodančias vertybes:
dirbant viskas įmanoma, stebuklingų pasiekimų nebūna, o su vaikais
bendraujama kaip su suaugusiais žmonėmis – ne kaip su kvailiukais, kurie absoliučiai nieko nesupranta ir prisigalvoja visko, reikia ar ne.
Kai buvau vaikas, bijojau senelio. Nežinau kodėl – gal pati senatvė man
tada baisi atrodė; vaikščiodavo toks senas, pasiramsčiuodamas lazda,
ir man tai atrodė baugiai. Dabar to labai gailiuosi. Ne lazdos, o savo
baimės. Vis dėlto manau, jog tėčio meilė gamtai ir darbui – iš senelio.
Būdamas paauglys jis rinko įvairius augalus, juos džiovino, paskui tapo
veterinaru ir jį visą laiką supo gyvuliai. Kol aš dar lakiojau tik blankiose
tėvų mintyse, namuose smagiai ganėsi ožkos, kurios per metus sugebėjo
nugraužti visus kiemo medžius.
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Gal dėl šios priežasties, o gal visai ne dėl to man gimus namuose negyveno jokių gyvūnų, išskyrus seną taksą. Kalbant apie šunis, kiekvienam savasis pats geriausias, bet senasis Ruonis mums buvo visų šunų šuo. Mama
Ruonį nusipirko vos atsikrausčiusi į tėčio namus, praėjus porai mėnesių
po vestuvių. Nors mano atsiminimuose Ruonis jau buvo senas, solidus ir
paprastai tįsodavo ant sofos (todėl tėtis ten ir netilpdavo), jaunystėje jis
kasdien sukasdavo bent trijų kaimynų daržus, pirmas savarankiškai pasivaišindavo gardumynais nuo žemo svetainės staliuko ir sykį net susisuko
lizdą sofos viduje. Mama daug kartų pasakojo: „Va, tvarkaus kambary,
tavo sesė į virtuvę nuropojo, girdžiu, Ruonis burzgia. Pasirodo, sesė į jo
dubenėlį įsisukusi šveičia takso sriubą. O Ruonis nepatenkintas, bet nepuola, pastumia ją, ir abu draugiškai dalinasi.“ Šuo būdavo kinkomas į
lėlių vėžimėlius, tarnavo sesėms kaip žirgas ir dramblys ir labai mėgdavo
graužti jų pigias kiniškas lėlytes. Sykį mama užtiko abi seses besidalinant
šunį: viena tempė jį už galvos: „Mano Ruonis!“, kita buvo įsikibus į uodegą:
„Ne, mano Ruonis!“ Mamai atėmus šunį ir paaiškinus, kad Ruonis – jos,
abi apsikabinusios žliumbė. Gal todėl dabar viena sesė, kad netektų dalintis, augina du taksus, o kita – vilkšunį. Abi gobšos.
Kol buvau mažas, laiką prie kompiuterio tėvai griežtai ribojo. Baisu: visa vaikystė sugadinta; kompiuterį namuose paprastai užgrobdavo
mama, kuri net gerai žaisti juo neišmoko ir tik rašė, mano akimis, visiškai
neįdomią „sertaciją“ apie vištas. Tuo tarpu tėtis nesėdėjo ant sofos (nes
ant jos nuolat tįsodavo senasis taksas) ir negrasino „nepradėti nesąmonių“. Jis pratino mane prie gamtos, kaip kad senelis jį.
Pirmieji mano susitikimai su laukiniais gyvūnais įvyko tėčio darbovietėje – zoologijos sode. Negaliu prisiminti tokio momento, kuris būtų
itin įsirėžęs atmintyje, nes būti tarp gyvūnų atrodė tiesiog kasdienybė.
Tai buvo lygiai toks pat dalykas kaip ir, sakykime, namuose esanti lova.
Turbūt niekas neprisimena to momento, kai pirmą kartą pamatė lovą ir
baisiai nustebo? Juk lova namuose – savaime suprantama.
Pirmieji mano augintiniai, kuriuos gavau šeštojo gimtadienio proga, –
paukštukai iš zoologijos sodo. Tai buvo vasarai priglaustos banguotosios
papūgėlės ir papūga ara. Prieš parsivežant jas namo, tėtis papūgų gyKęstutis Garalevičius
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venimui pritaikė šiltnamį: jį visą apdengė smulkiai akytu tinklu. O kodėl
papūgas laikėme šiltnamyje, atsakyti paprasta – jų buvo daugiau kaip
penkiasdešimt.
Zoologijos sodo papūgas namie laikėme dvi vasaras. Paskui įsigijome putpelių. Pirkdami paukščius, pardavėjo paklausėme, kur ir kaip juos
laikyti. Jis mus patikino: oi, tiesiog kieme, juk šie paukščiai per sunkūs,
kad galėtų skristi. Vis dėlto putpeles suleidome į šiltnamį, o po maždaug
po pusės metų, nešdamas joms lesalo ir vandens, netyčia palikau praviras šiltnamio duris. Žinoma, putpelės pasinaudojo tokia proga ir išbėgo
į kiemą. Tik pradėjau jas vytis (o žinokite, jos bėga ne ką lėčiau nei pats
Usainas Boltas), žiūriu: jos jau už kelių šimtų metrų, beskrendančios link
kaimyno medžių. Tai ir buvo paskutinis kartas, kada jas bemačiau. Pasirodo, mūsų putpelėms svoris skraidyti nesutrukdė. Kai nori, netrunki.
Pabėgus putpelėms, mano aštuntojo gimtadienio proga įsigijome kitokių paukščių. Jie pas mus gyveno maždaug penkerius metus. Dvi antys
ir apie aštuoniolika vištų. Turbūt visi žinome, kad vištos dauginasi padėdamos keletą kiaušinių ir po to juos išperėdamos. Tačiau ar esate matę tą
procesą gyvai? Ar esate stebėję, kaip kiaušinio lukštą prakala besiritantis
viščiukas? Jeigu tai matėte – žinote, koks tai nepakartojamas reginys,
o jeigu nematėte – skaitykite. Dažniausiai višta pratupi lizde apie dvidešimt vieną dieną, kol pradeda ristis viščiukai. Tačiau vienam ar kitam
viščiukui vėluojant, motina jį tiesiog palieka likimo valiai, nes privalo išeiti
ieškoti maisto kitiems. Tokius, likimo valiai paliktus, viščiukus parsinešdavome namo ir išperindavome tiesiog po staline lempa. Tai nuostabu: gyvai,
o ne ekrane stebėti, kaip snapeliu viščiukas pamažu trupina lukštą ir galų
gale išsirita.
Galop paukščius pardavėme. Visur buvo justi jų kvapas, o štai mano
žąsinas, kol mažas, buvo labai mielas ir geraširdis, tačiau užaugęs tapo
nepaprastai piktas: norint praeiti pro jį, rankose būtinai turėjai laikyti
šluotą, ir, prisiekiu, net man pačiam būdavo baisu. Paskui mudu su tėčiu,
didieji gamtininkai, nutarėme, jog slapta parsigabensime kelias vištas ir
jas paslėpsime nuo sesių, kurios ir buvo didžiosios pardavimo iniciatorės.
Viskas ėjosi gerai, kol po devynių mėnesių viena višta sugebėjo perskristi
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visas mūsų padarytas užkardas. Pridergė vidury kiemo, tiesiai po sesių
langais, ir buvo demaskuota. Mes – taip pat. Sesės prigrasė, kad jokios
vištos ar antys pas mus daugiau niekada nepasirodytų, tačiau gyventi be
gyvūnų nesinorėjo. Buvau jau nusižiūrėjęs nykštukinį taksą, tačiau tėtis
neleido: nenorėjo antro Ruonio ir kompensacijų kaimynams už tunelius
daržuose. Paskui prisiminiau, jog dėdė man visada sakydavo, kad reikia
įsitaisyti bičių. Ši mintis mane privertė susimąstyti, nors dabar tai skamba keistai: juk nieko apie jas neišmaniau. Tačiau dvylikto gimtadienio proga tėčio ir mamos paprašiau poros bičių avilių.
Atsitiktinai radome Kulautuvoje gyvenantį senelį, kuris pardavinėjo bites. Sakėsi esąs devyniasdešimt ketverių, tačiau man atrodė, jog jis sulaukęs gal aštuoniasdešimties, toks judrus atrodė. Galiu prisipažinti, jog pirmą kartą būnant bityne, kur virš galvos tiesiog kaip kulkos skraido bitės,
buvo labai nejauku. Nors labai bijojau, nors atrodė, kad visos praskrendančios bitės kaip kokie naikintuvai tik ir ruošiasi man įgelti, bitininkas
pasiūlė atsidaryti keletą avilių, kad nenusipirktume, kaip pats sakė, katės
maiše. Tai ir buvo pirmasis kartas, kai pamačiau, kaip gyvena bitės. Senelis, matydamas mūsų, o ypač mano baimę ir neryžtingumą, paklausė, ar
ką nors apie jas išmanome. Šiek tiek dvejodami atsakėme, jog absoliučiai
nieko. Mūsų nuostabai, šis pakvietė susipažinti su bičių pasauliu – nors
metų, kaip ir sakiau, jam buvo tiek, kad būtų galėjęs tik sėdėti prieš saulę
ir mėgautis bičių dūzgimu.
Per vasarą jis mus išmokė bitininkystės pradmenų: pavyzdžiui, kuo
skiriasi motina ar tranas nuo bitės darbininkės, kaip įdėti vaško plokštelę į rėmą arba kaip išsukti medų. Vėliau išbandėme įvairias bitininkystės
technikas (bitininkavimą senoviniuose „Dadant“ tipo aviliuose, naujuose
dvylikos ir dešimties rėmų daugiaaukščiuose) ir drauge su sesėmis sumąstėme plėsti bityną bei platinti medų ne tik tarp savo draugų.
Taip ir atsirado „Go Honey“. Namie pasistatėme ir pagal visus higienos
reikalavimus įsirengėme patalpas medui sukimo ir sandėliuoti bei su tėčiu
nutarėme imtis profesionalios bitininkystės. Senovinius avilius pakeitėme
naujoviškais. Tai buvo vienas iš didžiausių iššūkių: „Dadant“ tipo aviliuose naudojami dvigubai aukštesni rėmeliai negu daugiaaukščiuose, todėl
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reikėjo sugalvoti būdą, kaip be nuostolių perkelti bites ant mažų rėmelių.
Patys pradėjome auginti motinėles, vežioti bites po medingus augalus.
Smagu padovanoti, pavyzdžiui, bičiuliams iš Tenerifės stiklainį medaus
Kalėdų proga, o po savaitės gauti žinutę su prisegta tuščio stiklainio nuotrauka ir daugybe „laikų“.
Kaip ir visiems žmonėms, kad ir ką jie darytų, būna akimirkų, kai važiuoti prie avilių, juos tikrinti, sukti medų, fasuoti, užsiimti rinkodara, gydyti ir maitinti bites įgrista, – tada tiesiog norisi imti ir jas paleisti, kad
išskristų į miškus ir nebegrįžtų. Tačiau tokią nusivylimo darbu duobę man
padeda perlipti smagūs prisiminimai iš bitininkystės. Pavyzdžiui, pirmaisiais metais negalėjome įsivaizduoti, kad spiečiančių bičių sukeliamas garsas gali būti toks nežmoniškai stiprus: tarytum keliasdešimt dronų, skrendančių vienu metu ir toje pačioje vietoje. Kuomet šį garsą pirmą
kartą išgirdo sesė, ji buvo viena namuose, todėl išsigandusi, jog kažkas
nutiko bitėms, paskambino tėčiui. Išklausiusi trumpo kurso, ką reikės daryti, ėmėsi veiksmų. Užsimerkite ir įsivaizduokite, kaip jūsų kaimynė išeina
į lauką ir su šlapia šluota pradeda labai intensyviai šlakstyti orą bei kelti
triukšmą, lazda daužydama į skardos lakštą. Numanau, kaip tai turėjo
atrodyti mūsų kaimynams.
Savo ateitį taip pat bandysiu sieti su šia sritimi. Kad bitininkystę galėčiau sėkmingai paversti pragyvenimo šaltiniu, ruošiuosi studijuoti tarptautinį verslą ir ekonomiką Suomijos ar Danijos universitete. Negalvokite,
kad jei jau domiuosi žemės ūkiu, esu krūmas ar prastai mokausi. Kartais
būna sunku derinti mokslą ir darbą. Užuot, kaip visiems normaliems mano
amžiaus žmonėms, pažaidus kompiuteriu ar paskaičius, reikia skirti daug
laiko bitininkystei. Todėl neretai užmetęs akį į laikrodį pamatau, jog jau
seniai laikas miegoti, o vis dar sėdžiu prie rinkodaros, veiksmų su bitėmis
planavimo ar paprasčiausiai kalu rėmelius.
Nors formaliai esu dar vaikas, žinau, ko ir kaip noriu siekti iš gyvenimo.
Ir viskas prasidėjo nuo mano tėvų, kurie man vaikystėje taip ir neištarė:
„Tik nepradėk čia nesąmonių.“
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Kaip įsivaizduojate
gimnaziją ateityje?
Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys kuria ir keičia
gimnaziją. Nors kartais nepastebime, tačiau po truputį ji
keičiasi. O kaip gimnazistai ją įsivaizduoja po 5, 10 ar 30
metų? Pirmiausia kelias minutes pagalvok, kaip matai ją
pats, o tada gali pažvelgti ir į gimnazistų atsakymus.

Kaip mokiniai mato gimnaziją po:

Taip pat.

5

Sunku įsivaizduoti, kokia gimnazija bus po 5 metų, nes tada
jau būsiu baigusi ją. Bet, manau, ji bus šilta, jauki, kupina
naujų iššūkių mokiniams - kaip ir šiandien.

Beveik visą savo gyvenimą planuojame ateitį. Natūralu, kad vienaip ar kitaip matome ir tolimąją mokyklos viziją. Manoji vizija yra tokia, kad gimnazija tik dar
labiau išaugs ir tobulės, o buvę gimnazistai ne tik nepamirš šios vietos, bet ir grįš
į savuosius suolus per savo vaikų susirinkimus!

Manau, kad kiekvienas giliai širdyje bijo ateities. Nežinomybė yra tai, kas gąsdina mus labiausiai. Todėl labai dažnai skubame ją planuoti iki smulkiausių detalių.
Ateityje gimnazijai neabejotinai teks iškentėti daug sunkumų, bet aš tikiu savo
mokykla. Manau, kad gimnazija stovės tvirtai ant prieš trisdešimt metų pastatytų
pamatų ir toliau augins Lietuvos ir pasaulio žvaigždes.

Nebebus

paprastų
lentų.
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Daugiau bandelių
,,Antistress’e.”

Kiekvienoje klasėje bus po
išmaniąją lentą.

10
Po 10 metų, manau, aplenksime
Vilniaus licėjų.
Naujas
pastatas.

Irgi
gerai.

Taps 1 gimnazija
Lietuvoje.
Beveik pasivys Licėjų.

Valgykla
ant stogo.

30

Dabartines lentas pakeis dar didesni “televizoriai” ir į
Lapkritines pradės eiti daugiau žmonių.
Taip pat
gerai

Galima bus žiūrėti pamokų ,,live”
transliaciją bet kur.
Per daug prašot, aš nematau
trisdešimt metų į priekį.

Užvaldys Baltijos
šalis.

Bus
valgykla.

Pagaliau pasivys
Licėjų.

Manau, jog po 5, 10 ar net 30 metų gimnazija stovės kaip
ir stovėjus ir daug nepasikeis, tačiau visada išliks nepakartojama ir vienetinė.
Po 30 metų gimnazijos mokiniai dalyvaus ne tik tarptautinėse olimpiadose, bet ir tarptautiniuose projektuose, kurie
padės kurti šviesesnę ateitį.

ija
gimnaz
a
i
s
u
a
i
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Linkėjimai gimnazijai
trisdešimtmečio proga
Linkiu gimnazijai išlikti tokiai
bendruomeniškai ir vieningai! –
Nerida Akulionytė, 3Helis

Sėkmės su pirmokais.
- Ainius Šinickas

Nebijoti mąstyti drąsiai, nepritrūkti ryžto
siekti savo tikslų ir sukurti stipriausią
Lietuvos bendruomenę - KTUG gentį –
Orijana Mašalė, alumni

Linkiu bekams neprarasti savo
,,bekiškumo”, tegul mokykloje
tvyro jauki atmosfera, bandelių
kvapas (o ne degančių kištukinių
lizdų) ir pirmokai toliau būtų
gerai pakrikštijami.

Linkiu, kad KTUG ir toliau išliktų
labiausiai mokinių teises gerbiančia
mokykla - Benediktas Martinas Magee
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Lai trisdešimtmečiui
būna lemta virsti
trečiu šimtmečiu. Gabija Jakelaitytė

Linkiu išlikti tokia mokykla, į
kurią eiti norisi, o ne reikia.
- Eimantas Raila
Linkiu gimnazijai
išlikti laisvai ir
šviesiai. Čia mokiniai
įgyja drąsos ir
pasitikėjimo. Tokia ir
turi būti mokykla. Ieva Visockytė

Neprarasti
savo savitumo
ir išskirtinumo,
nes dėl to
KTUG gera

Gimnazijai linkiu gyvuoti dar ne vieną
dešimtmetį, ir toliau būti geriausiai Lietuvoje,
sukurti aplinką, kurioje gera ir jauku ne tik
mokytis, bet ir leisti laisvą laiką. Tikiuosi, kad
ši atsmosfera pritrauks ne tik protingų, daug
žinančių ir intelektualių žmonių, bet kartu ir
meniškų, įdomių ir charakteriu išsiskiriančių
asmenybių. – Gabrielė Marija Pratkutė

Linkiu
,,nesuaugti”
per greitai!

Linkiu, kad ir dar ateisiančių ir
išeisiančių žmonių galvose Gimnazija
sapnuotųsi šviesiomis spalvomis metų
metus – Kasparas Vasiliauskas, alumni

Linkiu, kad mokytojai
visuomet liktų
tokie nuoširdūs ir
supratingi. - Aušrinė
Ratkutė

Šio nuostabaus mokyklos
gimtadienio proga
noriu palinkėti, kad
visi gimnazistai būtų
tokie brandūs kaip ir šis
jubiliejus!!! - Vytautė
Tamutytė

Noriu palinkėti gimnazijai dar
ilgai gyvuoti ir sulaukti tokių
šaunių naujų pirmokų kaip ir mes.
- Erika Pranevičiūtė
Linkiu gimnazijai toliau būti
viena gražia bendruomene:)
- Gustė Vaivilavičiūtė

30 metu nėra labai daug. Tai
juk tik du kartus po 15:) Linkiu
sulaukti dar 5 kart tiek: tada bus
dėl ko džiaugtis. - Ugnė Miničiūtė
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GIMNAZISTŲ
SUKURTOS
UŽDUOTĖLĖS

UŽDUOTĖLĖ #1
ICAGICAGICAGICAGICAGICAGICAGICAGICAGICAGREFUQSBUUKFOU01JU1NJT04GU1RBULQKLS0T
LS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0T
LS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0KU3VIAMVJDDOGTKVBSCWGS1VTIFNJR05BTEFJCKZYB206IDXE
RUNSWVBUSU9OX0ZBSUXVUKU+CLRVOIA8REVDULLQVELPTL9GQULMVVJFPGOKPERFQ1JZUFRJT05F
RKFJTFVSRT4GZGV0ZWT0B3JPDW1PIGFWDGLRDGFZIG5LYWNFOWT1CYBZAWDUYWXHCY4GU2LNBMFS
BYBWYXNRAXJ0AXMKBMVHACWHA2KUIFNPZ25HBG8GXAFHBHRPBMLZOIBCQTXERUNSWVBUSU9OX0ZB
SUXVUKU+IFJLAWTHBGLUZ2EGCGFWAWXKB21HIGFUYWX5ESSXLGPTXJDRBWLUZ2EGYW5HBHL6XJCG
CGFNZXJPBNMGASWRC8WZIHBVEMLJAWREHSBTXATZXBMGDMFSZMW+AW9ZIHNPC3RLBW9QZS4GTGLU
A2LTZSBQDW1ZIAPZXJDRBCSXCY4GUGF0B2D1BW8GZMSXBGVPIHNPZ25HBGFZIHBYAWRLZGFTYXMG
XB5LBWLHDS4KCJA2OSAXMDCGMTE1IDEXNIAXMTQGMDK3IDEXNSAXMDEGMTEWIDEXNSAWOTCGMTE1
IDAZMIAWNZMGMTAZIDEXMCAWOTCGMTE1IDAZMIAXMTUKMTA1IDEXNYAXMTAGMDK5IDEWNSAWOTCG
MDMYIDEWOCAXMDUGMTEWIDEWNYAYNZKGMTA2IDEWNSAXMDKGMTE3IDEXNSAWMZIGMTA1IDM1MWOW
MZIGMTEYIDEXNCAXMDUGMTAXIDEXNSAXMDKGMTA1IDEXNCAXMTYGMTA1IDEXMCAXMDUGMTEXIDAZ
MIAXMTIGMDK3IDEXNSAWOTCGMTE3CJEWOCAXMDUGMTEXIDAZMIAXMDUGMTE0IDAZMIAXMDCGMTA4
IDA5NYAXMTCGMTE1IDEWNSAWOTCGMDU4IDAZMIAWNZKGMDMYIDEWNYAWOTCKMTAWIDA5NYAWMZIG
MTEWIDEWMSAXMTQGMTAXIDEWNSAXMDCGMTAXIDEWNIAXMTEGMDMYIDEWMCAXMDUGMTE0IDA5OCAX
MTYGMTA1IDA2MWOKVG9SZXNUXJCGA29TDW5PA2FJAWPHIHZ5A3MGC3ZLDGFPBSSXAMUGA3VYACSF
IHJHC2L0ZSBTXATZXBMGB3JNYW5PEMFJAWPVCYBWYXZHZGLUAW3EHQPWCMFSZWLKXJKGCGVYIHBP
CM1HASSVIHNHDWFFSYBTYWNFOW9ZIGFSZ29YAXRTXIUGAXIGCHJPZMSXASSZIG3FQ3PFSYBSB2TH
Y2LQB3MGA29KXIUUIFRLBGPWYXQGZ2FSAXRLIHJHC3RPIGLYIMSVDGLUIHN2YXJIAW9ZIGLUZM9Y
BWFJAWPVCYWGCGFZBMSXCHRVCYBUYXVKB2PHBNQGDMSFIHBHXI1PXIUKZNVUA2NPASSFIHN1IG3F
Q3PFSYBNYXJIYXVZIHZPCSWHAW5PBMTVIHZHCMR1IGJLASBWCMLKXJDQDXMGBMXFOWLVAMFTB3MG
DGLUA2XVCMDYYWZPA29ZIGDHBMWRBSSZLIBNZXMGASWRC8WZIGXHDWTZAW1LLGOKVGVNEXZ1B2PH
IDXERUNSWVBUSU9OX0ZBSUXVUKU+CI0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0T
LS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TLS0TCIAGICAGICAGICAG
ICAGICAGICAGICAGICAGICAGIERBVEEGVFJBTLNNSVNTSU9OIEVORA==

SUKŪRĖ GIMNAZISTAS
47 61 6C 20 33 20 6D 65 74 75 73 20 6C 61 69 6B 79 73 69 75 2C 20 70 69 6E
67 20 6D 65 40 69 67 6E 61 73 6B 69 65 6C 61 2E 65 75 20 64 65 6C 20 61 74
67 61 69 76 69 6E 69 6D 6F
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JAPONIŠKI KRYŽIAŽODŽIAI
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PARAŠAI

ŠI VIETA SKIRTA KTUG PRISIMINIMAMS – PAPRAŠYK DRAUGO PARAŠYTI
LINKĖJIMĄ, BENDRĄ JŪSŲ NUOTYKĮ
ARBA TIESIOG UŽPILDYK JĄ NUOTRAUKOMIS.

158

159

160

161

162

163

Vizitinė kortelė
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Faks.: (8-37) 451468
www.ktug.lt
Raštinė
tel. (8-37) 451469
rastine@ktug.lt
Direktorius
Tomas Kivaras
tel. +370 675 78188
tomas.kivaras@ktug.lt
Pavaduotojai
tel.: (8-37) 451596
Mokytojų kambarys
tel.: (8-37) 451596
KTUG prezidentė
Gabija Vasiliauskaitė
gabijava11@gmail.com
tel. +370 663 62172

RĖMĖJAI

