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Salomėja Nėris 

PER LŪŽTANTĮ LEDĄ 

Pavasaris žemę jau veda – 

(O mane kas ves?) 

Aš bėgu per lūžtantį ledą 

Į jo vestuves. 

  

Kukliais žibuoklėlių žiedais ji 

Kasas nusagstys – 

Ar ilgai tu būsi bevaisė, 

O žeme skaisti? 

 

Saulėtų krantų pasigedo 

Širdis. Nebgaliu. 

Ir bėgu per lūžtantį ledą 

Skenduolių keliu. 

 

Jei žūsiu – draugai, nesakykit: 

Per greit pailsau ... 

Aš troškau vien džiaugsmą pavyti 

Pasauliui ir sau – – – 

Lietuvių literatūros klasikės poetės 

Salomėjos Nėries kelias į Panevėžį 

atvingiuoja 1934-ųjų rugsėjo 15-ą. 

Kaip sako ji savo dienoraštyje, 

„Netikėtai aš atvažiavau į Panevėžį, 

atvažiavau nenoromis... Norėčiau ap-

siprasti, norėčiau, kad Panevėžys man 

būtų namai“. Tad kokius namus  Salo-

mėja Nėris  čia atranda XX a. 4-ajame 

dešimtmetyje? 

Miestas pasitinka pakely stovinčiais 

malūnais, kurių galingos povyzos, 

kaip ramybės sergėtojos, išdidžiai 

dunkso miesto pakraščiuose ir nuo 

seno mena besibūriuojančių kaimiečių 

vežimus, girnų ūžimą, miltų sniego 

apsnigtus malūnininkus. Į miesto širdį 

patenkame pervažiavę didingą Laisvės 

tiltą per nuolat iš savo krantų išsilie-

jantį, tamsų ir susimąsčiusį Nevėžį. 

Laisvės aikštėje visad pulsuoja gy-

venimas su svarbiausiais savo atribu-

tais: valdžia, mainais, malonumais. 

Čia į turgų atvažiuojantys valstiečiai 

turėję susimokėti grindinio mokestį – 

atvežti po kelis akmenis aikštei išgrįs-

ti. Šalia – Respublikos gatvė. Jos pa-

vadinimas – pati šios gatvės esmė. Čia 

tikra bibliotekų, knygynų Respublika. 

Gatvė garsėja kaip miesto promenada,  

kur vaikštinėti mėgsta visi miestiečiai. 

Ponios čia gali parodyti prašmatnius 

apdarus, jaunuoliai užmezga naujas 

pažintis.  

Tarpukariu Panevėžyje gyventojų 

skaičius išauga net iki 26 000. Miestas 

lietuvėja, daugėja inteligentų. Prireikia 

naujų mokyklų! 

Ir štai 1932 metais pagal architekto 

Vytauto Žemkalnio projektą pastatyto-

je naujoje Valstybinėje mergaičių gim-

nazijoje švenčiamos įkurtuvės. 

(Nukelta į 2 puslapį) 

Salomėja Nėris Panevėžyje 

Mokyklai – 110: dalyvaukime, kurkime, švęskime  
Šiais, 2015-2016, mokslo metais Panevė-

žio Vytauto Žemkalnio gimnazija džiaugia-

si nuo savo ištakų skaičiuojanti net 110 

metų. Šiam jubiliejui skiriama daug rengi-

nių. 

Rugsėjo mėnesį mokykloje atidengtas 

stendas, skirtas pirmai Lietuvoje direktorei 

moteriai. Minėdamos Marijos Giedraitie-

nės 125-ąsias gimimo metines ir 100 metų 

sukaktį nuo jos pedagoginio kelio pradžios, 

užsienio kalbų mokytojos Gimnazijos 110-

ojo jubiliejaus renginių ciklą pradėjo paro-

da, skirta pirmajai Lietuvos švietimo 

istorijoje moteriai direktorei - Marijai 

Giedraitienei. Renginį vedė IIa klasės 

mokiniai E. Pilkauskas ir M. Masio-

kaitė. Kalbėjo gimnazijos direktorius 

A. Totilas, gimnazijos muziejaus va-

dovė I. Mazarevičienė, užsienio kalbų 

mokytojos A. Vaštakienė ir V. Stepo-

navičienė. Renginį stebėjo 2-ųjų klasių 

gimnazistai ir mokytojai. Stendų infor-

macinė medžiaga nukelia į 1932-1940 

m. – PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS 

MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS KŪRI-

MOSI LAIKOTARPĮ. Parodos akcen-

tas - žemaūgės rožės, kurias labai mė-

go Marija Giedraitienė, ir buvusios 

Valstybinės mergaičių gimnazijos di-

rektorės suprojektuota vėliava. 

(Nukelta į 3 puslapį) 
Parodos, skirtos M. Giedraitienei, akimirka: 

kalba mokyt. A. Vaštakienė 
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Kitokia knyga 
Gimnazijos bendruomenė 

džiaugiasi ir didžiuojasi 

gimnazijos tikybos mo-

kytojos ses. Leonoros 

Kasiulytės parašyta kny-

ga ,,Teisuolė Marija Rus-

teikaitė gimnazistų pieši-

niuose“. Knygos pristaty-

mas įvyko spalio 20 d. 

Knygoje atskleistas gar-

bingos Dievo Tarnaitės 

Marijos Rusteikaitės gy-

venimas, jos tikslai, sie-

kiai, pasakojama apie 

taurią asmenybę, kuri 

gyvenimą dovanojo var-

gingiems žmonėms. 

,,Marija Rusteikaitė savo pasiaukojimu vargingiems, ser-

gantiems, apleistiems žmonėms bei asmeniniu atsidavimu Die-

vui kukliuose gimnazistų piešiniuose mums primins gėrį...“ 

Knygą pavartyti, pasigrožėti ir perskaityti galite gimnazi-

jos skaitykloje 

Bibliotekos vedėja Rasa Vrubliauskienė 

Šiandien gimnazijos teat-

ro trupė „Tuščia erdvė“  

parodys muzikinę litera-

tūrinę impresiją „Per lūž-

tantį ledą“. Tai spektaklis 

apie žmogaus vidinius 

lūžius, kurie atsispindi 

menininkų kūryboje. 

Kiekvienas kūrėjas turi 

savo unikalią istoriją. Kar-

tais mes jomis žavimės, kartais jos mus šokiruoja, kartais ver-

čia susimąstyti. 

Šiame spektaklyje norėjome praskleisti paslapties šydą ir 

pafantazuoti,  kokia galėjo būti Salomėjos Nėries asmeninė 

laimė. Kadangi mes esame jauni žmonės, mums aktuali meilės 

tema, tad būtent šia tema ir kalbame spektaklyje. Vaizduojame 

laikotarpį, kai Salomėja susipažino su savo tikrąja gyvenimo 

meile – Bernardu Buču, kuris vėliau tapo ir jos vyru. Jų meilė 

užsimezgė Panevėžyje, vėliau persikėlė į rudenišką Paryžių,  

kol galiausiai jie ten ir susituokė. 

Sužinoję šią istoriją, mokiniai nutarė  išsikviesti Salomėjos 

Nėries dvasią ir viską pamatyti jos akimis.. 

O kodėl  teatro trupė pavadinta ,,Tuščia erdvė“? Todėl, kad 

tuščioje erdvėje gimsta naujos mintys, kūryba, šokiai ir kūno 

kalba. Todėl, kad perėjus tuščią erdvę ji jau nebebūna tuščia. 

Todėl, kad tai – lyg baltas popieriaus lapas, kuriame savo kū-

nais nupiešiame naują pasaulį.  

Tai puiki gimnazijos teatro trupė, kurioje visi jaučiasi kaip 

šeimoje, kartu dirba, ilsisi, žaidžia, kuria, išgyvena ir padeda 

vieni kitiems. Teatras – labai sunkus ir labai kūrybiškas darbas, 

kuris atskleidža žmogaus asmenybę iki pat gelmių, tad kiekvie-

nas į jį privalo žiūrėti rimtai. Jei gimnazijoje dar yra norinčių 

pasišvęsti kūrybai – ,,Tuščia erdvė“ ir režisierė Violeta Džiu-

gienė mielai Jus kviečia. Geresnio laiko nebus, nes pats geriau-

sias metas pradėti yra dabar! 

Meda Džiugaitė, IVa kl. 

Išgirsti Nėries dvasią 

„Gražūs, šviesūs gimnazijos rūmai,  jaukus kiemas, teniso 

aikštelė, klasės erdvios ir šviesios. Tie  patys gatvės tratua-

rai, šlamančių senų klevų alėja. Naujai išgrįsta Nevėžio 

krantinė, ir lieptas, per  kurį kasdien tenka vaikščioti“. 

Tokius žodžius vėliau į dienoraštį įrašys Salomėja Nėris. 

Saulėtas 1934-ųjų rugsėjis. Ir vėl nėra lietuvių kalbos pa-

mokos. Gimnazijos kiemas pilnas mokinių, kol nučirškia 

elektrinis skambutis. Naujoji mokykla – nepalyginamai mo-

dernesnė už senąją – ten skambina sargas. Direktorius Jurgis 

Elisonas įveda į klasę naują lietuvių ir vokiečių kalbų moky-

toją. Pristato: Salomėja Nėris. Vardas kaip vardas, bet kodėl 

Nėris? Mokinės nesitveria smalsumu: panelė, poetė ir dar 

graži... Kaip   čia dabar bus? Salomėjos Nėries ketvirtokių 

pasakojimuose lieka nupieštas toks poetės atvaizdas: švelni, 

nė vieno neužgaunanti, tyli. Žiūri sau pro langą, ką ji ten 

mato? Tūkstantį  kartų apžiūrėtas mokyklos kiemas...  

Laiške Lietuvos universiteto dekanui Vincui Krėvei jauno-

ji  mokytoja guodžiasi: 

„Prapuoliau... už didžių vargų, už rūpestėlių, už sąsiuvinių 

kalnų. Kol kas ir pasakos stalčiuje glūdi, ir nė vienos eilutės 

nesuspėjau perskaityti, išskyrus vadovėlius ir mokinių sąsiu-

vinius“. „Gavau valdyti 6 klasę – didžiausią (50 mokinių) ir  

išdykusią“.  

Tačiau mokytoja myli savo mokines, auklėtinių atmintyje  

išlieka jautraus bendravimo vaizdinys: 

„Gražiai pasirodė vakar mano mergaitės: su pačių para-

šyta  „komedija“, su savo kūryba... Gražiai padeklamavo 

mano  „Gyvenimo giesmę“, kuriai iškėlė mokiniai smarkias 

ovacijas.  Malonu man buvo pastebėti, kad neseniai mano 

laikyta pamoka apie dikciją nenuėjo veltui, visos kalbėjo 

gražiai, stengėsi. Geros mano mergaitės“. 

Visas Panevėžys šneka, kad Salomėja Nėris draugauja su 

Buču. Ne vienas matė juodu vaikštinėjant Jakšto alėja,  Ber-

čiūnų parke. Bernardas Bučas – kresnas, tamsia barzdele, iš 

užsienio sugrįžęs skulptorius. Kažin kaip viskas baigsis? 

Dalis gimnazisčių nusprendžia, kad Bučas jų Saliamutei 

visai netinka. Jai reikia kažko nekasdieniško. Tačiau dieno-

raščio įrašai nemeluoja: „Taip netikėtai, taip staiga – kaip 

žaibas nukrito meilė. Vėl meilė... Tokia nelaukta – tokia 

skaisti, graži...“ 

O jau po metų 1936 lapkričio 30 d. Panevėžio valstybinės 

mergaičių gimnazijos direktorei Marijai Giedraitienei iš Pa-

ryžiaus atskrieja poetės  prašymas dėl atostogų pratęsimo. Po  

kelių dienų šiame meno, laisvės ir meilės mieste senyvas, 

gražiai rimto veido prancūzų valdininkas perskaito vedybų 

nuostatus, Bernardo Bučo bei Salomėjos Bačinskaitės var-

dus, prancūziškai skaito pasižadėjimo žodžius, sumaino žie-

dus, duoda pasirašyti didelėse knygose. Netikėtai Panevėžyje 

sutiktas mylimas žmogus perkelia Salomėją Nėrį į Paryžių. 

Vėliau gražiausias XX a. 4-ojo dešimtmečio patirtis Salo-

mėja Nėris atskleidžia rinkinyje „Diemedžiu žydėsiu“. Liki-

mo pranašu tapusios eilutės parašomos 1936-ųjų kovo 3-ią 

Panevėžyje.                              

Kas yra diemedis? Gilioji žodžio semantika veriasi sandū-

roje – diemedis, dievų ar Dievo medis. Mitologinių atšvaitų 

tyrinėtojai mano, kad žiedas gali asocijuotis su kuriamąja 

galia...  

Lietuvių kalbos mokytoja  

Asta Grišiuvienė 

(Atkelta iš 1 puslapio) 

Salomėja Nėris Panevėžyje 

Po spektaklio kartu su vadove 
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Lituanistai jubiliejaus proga primena žymias kūrybin-

gas asmenybes, susijusias su mūsų gimnazija. 

Spalio mėnesį vyko gimnazijos jubiliejui skirtas 

„Rudens krosas 2015“. 

Šiuo metu gimnazijos fojė veikia informacinė paro-

da ,,Nuo... iki“. Trijuose stenduose pateikta gimnazijos 

istorija nuo 1905 metų iki šių dienų. Išskirtos svarbiau-

sios šios ugdymo įstaigos istorinės datos ir įvykiai. Infor-

maciją surinko ir susistemino gimnazijos muziejaus va-

dovė I. Mazarevičienė. Dailės mokytoja kviečia dalyvau-

ti jubiliejaus logotipo konkurse – kurti, vertinti.  

Gimnazijos interneto svetainės nuotraukų galerijoje 

galite pasižiūrėti virtualią parodą „Jubiliejų pasitin-

kant“, o vasarį šią parodą vyks realiai. 

Gruodžio mėnesį vyks tarptautinis šokių festivalis 

„Gimnazija – gyvoji tautinės kultūros versmė“, jis 

taip pat skiriamas gimnazijos 110-mečiui. 

Susitikimas su gimnazistais, matematikos egzaminą 

išlaikiusiais 90-100 balų, numatomas sausio mėn. Pla-

nuojama parengti geriausių mokyklos matematikų garbės 

albumą. Tikimės, kad šiame albume liks tuščių lapų, ku-

riuose bus įrašyti dabartinių gimnazistų pasiekimai. 

Dar vienas darbas, kuris papuoš mūsų senąją gimnazi-

ją, – tai mokyklos parlamento ir biologijos mokytojų 

planuojamas gimnazijos gėlynų projektų konkursas. 

Tie, kuriems patinka graži aplinka, jau gali pradėti galvo-

ti, kaip sukurti aplink gimnaziją rojaus sodą. 

O geriausiai mokantys anglų kalbą galės pabandyti 

tapti ekskursijų po miestą ir gimnaziją gidais bei daly-

vauti konkurse „Love is in V.Žemkalnis Air“. 

Kviečiame visus dalyvauti jubiliejui skirtuose rengi-

niuose, domėtis savo mokykla, didžiuotis jos praeitimi ir 

patirti kūrybos džiaugsmą. 

Kovo mėnesį visų laukia didelė šventė – Gimnazijos 

110 metų jubiliejaus minėjimas. 
„Svirties“ inf. 

(Atkelta iš 1 puslapio) 

Mokyklai – 110  
Ši vasara buvo labai įdomi. Vadovė Kristina Nainienė intensy-

viai ruošė mus išvykai į Afrikoje vyksiantį festivalį. Visą vasarą  

ant šokių parketo praleidę  kartu su „Siaustinio“ ir „Austėjos“  šo-

kėjais mes išvykome į Alžyrą.  

Iš Vilniaus oro uosto išskridome į Stambulą, ten persėdome į 

kitą lėktuvą ir skridome iki Alžyro. Pirmą kartą skridau lėktuvu, 

kuriame buvo prie kiekvieno žmogaus sėdynės pritaisytas televizo-

riukas. Juo galėjome susiskambinti su toliau sėdinčiu draugu, taip 

pat  žiūrėti filmą bei paklausyti muzikos. Išėjus iš Alžyro aerouosto 

lauke tvyrojo tvankus ir drėgnas oras. Mus pasitiko policijos ekipa-

žas , gidas ir autobusas. Vykome iki Sidi bel Abes miesto. Polici-

ninkai mus saugojo visą kelionę. Važiavome apie 10 valandų pro 

dykumas, matėme daug nuostabių kalnų ir įvairiausių rūšių augalų. 

Gidas Abdou mums papasakojo apie savo miesto papročius, rodė 

įvairiausias nuotraukas, kuriose atsispindėjo jų tradicijos ir miesto 

istorija. Kai atvykome į viešbutį, nudžiugome jį pamatę. Kieme 

augo daug palmių, nuo karščio žolė atrodė lyg dirbtinė, vakarais 

čirškė cikados. Apartamentai buvo puikūs, dominavo balta ir tam-

siai ruda spalvos.  

Rytais pusryčiaudavome viešbučio restorane, kuriame buvo 

nuostabus švediškas stalas, padengtas įvairiais alžyrietiškais patie-

kalais. Repeticijos vykdavo įvairiose vietose, po jų  galėdavome 

valandą atsipūsti  savo vėsiame kambaryje. Per pietus skanūs mūsų 

dar neragauti patiekalai vertė pajausti egzotinių valgių, sultingų  

krašto vaisių, žuvies patiekalų įvairovę. Po pietų važiuodavome į 

ekskursijas miesto centre. Vėlai vakare – festivalio koncertai.  

Kaip jau ir minėjau, mus visą laiką saugojo policininkai, per 

festivalį jie akių nenuleisdavo - jei kur nors norėdavome išeiti, jie 

eidavo kartu. Kadangi mes buvome šviesaus gymio, o ten visi tam-

sesni, tai visiems labai rūpėjo pasidaryti asmenukę su kokia blondi-

ne ir mėlynake. Policininkai drausdavo fotografuotis su alžyrie-

čiais, nes kai prieina vienas nusifotografuoti, tai ir kiti pamatę atbė-

ga – taip  visas pulkas aplink tave sustoja, o tai labai nesaugu.  

Festivalyje dalyvavo įvairių šalių atstovai. Man labiausiai pati-

ko afrikietiški šokiai. Lietuvoje niekur neišvysi nei tokių šokių, nei 

grojimo instrumentų, nei tokių vikrių šokėjų.  

Vakarais, pavargę po ilgos dienos, eidavome ilsėtis į viešbučio 

kiemą: atsigulę ant žolės  klausydavome čirškiančių cikadų bei 

kalbėdavome su kitų šalių šokėjais. Kartais užsiplepėję ir prasėdėję 

kiaurą naktį  girdėdavome, kaip arabai keldavosi anksti rytą garbin-

ti Alacho. Afrikos baleto šokėjai mus  išmokė jų šokio judesių, mes 

– lietuviškų. Kadangi daug dienų bendravome su įvairiausių šalių 

kolektyvais, tai iš tiesų susidraugavome, pasikeitėme nacionaliniais 

suvenyrais. Buvo labai liūdna išsiskirti.  

Monika Jusevičiūtė, IId kl.  

„Kanapėlė“ Alžyre 

Gimnazijos „1-o aukšto 

galerijoje“ rugsėjo 9-ą atida-

ryta Panevėžio fotomenininko 

Vido Paskačiaus fotografijų 

paroda „Stop. Šokis“ Auto-

rius pristatė idėjos gimimo ir 

kelerių metų jos realizavimo 

kelią, paaiškino, kad norint 

„pagauti“ vieną gerą, parodinį 

kadrą reikia fotografuoti šokį 

ir atrinkti beveik iš 1000 ban-

dymų patį geriausią, jį kore-

guoti, atspaust ant drobės. 

Jaunimas domėjosi ir žavėjosi 

p. Vido darbštumu, dideliu 

reiklumu, tikslo siekimu, 

sportine ir menine karjera. 

Paroda gimnazijoje veiks mėnesį ir vėliau keliaus į Lietu-

vos Respublikos Seimą. Linkime autoriui didžiausios 

sėkmės. 

Dailės mokytoja Ilona Žvinakienė 

„Stop. Šokis“ 

Parodos autorius   



„Svirties“ adresas: 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija,  

Smėlynės g. 29,  

LT-35141 Panevėžys 

El. paštas:  

rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt 

„Svirties“ redakcinė kolegija 

Mokytojos-konsultantės: A. Grišiuvienė, A. Paliokienė, M. Stasiūnaitė. 

Už pagalbą rengiant leidinį dėkojame mokytojai, I. Mazarevičienei, bibliote-

kos vedėjai R. Vrubliauskienei. 

Nuotraukos iš asmeninių ir mokyklos archyvų. 

„Svirtis“ 

Tiražas 100 egz. 

Kaina sutartinė 
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Ką veikti? 

Ar Panevėžyje gyventi įdomu? Neskubėkime atsakyti 

neigiamai. Pasirodo, mūsų mieste vyksta daugybė įdo-

mių dalykų. Tereikia šiek tiek iniciatyvos, organizaci-

jos ir jūsų laukia daugybė atradimų. 

 Dailės galerijoje galima nusilipdyti keraminę 

teatro kaukę, sukurti paveikslą  grotažo  technika, 

nupiešti eilėraštį  ant  šilko, sukurti porcelianinį 

papuošalą. 

 Kraštotyros muziejuje galite pažaisti  tarpukario 

ponus ir ponias, susipažinti su senoviniais matų 

vienetais, pasigaminti popieriaus lakštą, vaškinę 

žvakę, išmokti marginti margučius vašku. 

 Kino centre „Garsas“ – susipažinti su kino pa-

sauliu ir sukurti trumpametražinį filmą. 

 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės 

Bitės viešojoje bibliotekoje verta susipažinti su 

bibliotekų teikiamomis galimybėmis, na, o pajusti 

pasaulio ir gamtos harmoniją padėtų praktinis flo-

ristikos užsiėmimas. 

Nesnauskite! Klasės valandėlės gali  

virsti turininga veikla. 

Tradicinių krikštynų akimirka 

Rudens krosas – patiems stipriausiems 

Gražiai pasveikinti  su profesine švente     mokytojai išsirengė į ekskursiją po Anykščius 

Šokio mokytojų asociacija metų šokio mo-

kytoja išrinko Kristiną Nainienę! 

Sveikiname! 


