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Šiandienos patirtys – rytdienos sėkmei

S. Stankevičius – laisvalaikio akimirka.          

Antano Smetonos gimnazijos 
mokinių tarybos prezidentas Si-
mas Stankevičius jau baigia šią 
savo veiklos kadenciją. Vaikinas 
pats atsisveikina su gimnazija ir 
perduoda savo regalijas išrinktam 
naujam prezidentui Tomui Mus-

Asmeninio archyvo nuotr.

teikiui. 
Simo darbo šioje pozicijoje 

sėkmė buvo jo asmeninės savybės 
– lyderystė, sugebėjimas dirbti 
komandoje.

Smalsu paklausti, kaip vyksta 
mokinių tarybos prezidento rin-

kimai, gal buvo kažkokie ypa-
tingi pasirengimo jiems darbai? 

Mokinių prezidento pareigas 
ėjau dvejus mokslo metus – nuo 
2020 m. rugsėjo. Tuo metu bu-
vau vienintelis kandidatas šioms 
pareigoms užimti ir rinkimai 
neįvyko. Tačiau šiais mokslo me-
tais pareigas perimti panoro net 
trys mokinių tarybos nariai, todėl 
vyko prezidento rinkimai. Viskas 
prasidėjo nuo kelias savaites 
trukusios rinkiminės agitacijos, 
kurią užbaigė debatai. Rinkimuose 
savo balsus atiduoti galėjo visi 
gimnazijos mokiniai. Ir naujuoju 
prezidentu išrinko III klasės mo-
kinį Tomą Musteikį.

Gal turite iš ko mokytis lyde-
rystės savo šeimos pavyzdžiu?

Iš savo šeimos mokausi toleran-
cijos kitiems, įsiklausymo į kitų 
žmonių nuomonę bei interesus, 
komandiškumo. Visi šie dalykai 
yra dalis lyderystės ugdymo.

Kokios pagrindinės mokinių 
tarybos užduotys?

Spręsti mokiniams kilusias 
problemas, atstovauti moksleivių 
nuomonę tiek už gimnazijos ribų, 
tiek pačioje gimnazijoje, bandant 
ieškoti sprendimų kartu su mo-
kyklos administracija. Be viso to, 
mokinių taryba prisideda ir prie 
renginių organizavimo bei pati 
juos inicijuoja.

Ar tenka diskutuoti su bendra-
moksliais pasaulėžiūros, tikėjimo 
klausimais? Kokiais kriterijais 
remiantis priimami sprendimai?

Nors ir kiek rečiau paliečiamos 
tikėjimo temos, apie pasaulėžiūrą 
tikrai tenka padiskutuoti. Visi mo-
kiniai yra skirtingi, turi vis kitokį 
pasaulio suvokimą, todėl labai 
įdomu suprasti, kaip kiekvienas 
mato pasaulį. Tai – dar ir vienas 
iš geriausių būdų pažinti kitą, ka-
dangi požiūris greitai atskleidžia 
kito žmogaus asmenybę.

Koks jūsų asmeninis santykis 
su tikybos pamokomis?

Tikybos pamokas lankyti pra-
dėjau 11-oje klasėje ir tikrai nuste-
bau tų pamokų paprastumu, kuris 
man nuo pradžių labai patiko – 
diskusijos su mokytoja įvairiomis 
gyvenimiškomis temomis.

Ar tikybos pamokose dėsto-
mos temos atsako į būties klausi-
mus? Kur panaudojate patirtį?

Tikybos pamokose dėstomos 
temos visada glaudžiai surištos 
su kasdieniais dalykais – meile, 
šeima, bendravimu, žmogaus vieta 
pasaulyje. Todėl viskas, apie ką 
kalbame šiose pamokose, labai 
nesunkiai pritaikoma bet kurioje 
gyvenimo situacijoje.

Ar vadovavimas mokinių 
tarybai netrukdė mokymuisi ir 
kitoms veikloms?

Mokinių tarybos veiklos nie-
kada netrukdė mokytis, kadangi 
visada turėjau nuostabią tarybos 
narių komandą, su kuria dirbti 
yra malonu. Tinkamai tarpusavy-
je pasiskirsčius darbus, gerokai 
sumažėja tenkantis krūvis ir viską 
galima spėti.

Ar šios pareigos turėjo kokios 
nors įtakos santykiuose su mo-
kytojais ir mokiniais?

Žinoma, buvimas šiose pa-
reigose mane labiau suartino tiek 
su kai kuriais mokytojais, tiek su 
gimnazistais. Buvimas mokinių 
taryboje yra puikus būdas atrasti 
naujų draugų, bendraminčių, 
kadangi nuolat vyksta įvairūs 
renginiai bei veiklos.

Kokie ateities planai, kur 
ketinate studijuoti?

Tai yra klausimas, į kurį vis dar 
ieškau atsakymo. Nesu apsispren-
dęs dėl studijų krypties, tačiau 
turiu keletą variantų. Tikiuosi, kad 
ateityje turėsiu galimybių išbandy-
ti save skirtingose srityse ir atrasti 
labiausiai patinkančią.

Kaip panaudosite sukauptą 
patirtį būsimuose moksluose ir 
darbuose?

Mokydamasis gimnazijoje jau 
nuo pirmos klasės buvau iniciaty-
vus, siekiau prisidėti prie įvairių 
veiklų. Tikiu, kad tiek studijose, 
tiek darbuose taip pat rodysiu 
iniciatyvą, o su turima patirtimi 
visa tai taps daug paprasčiau – tiek 
sugalvoti naujų dalykų, tiek pato-
bulinti jau esamus. O lyderystės, 
viešo kalbėjimo patirtis praverčia 
jau ir dabar.

Kalbino Lina Sukackienė

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“ apie Ukmergę

Ukmergė
Lietuvio skundas

Paniuręs dangus mūs Tėvynėj,
O debesys vis nesisklaido...
Kaip gali džiaugtis tautos 

sūnūs ir dukros, kai iš jų širdžių 
norima išplėšti tai, ką jie turi 
brangiausio, ką jų tėvai ir pro-
seneliai taip šventai saugojo, 
negailėdami kraujo ir gyvybės au-
kos. Tai – šventas mūsų tikėjimas. 
Jis buvo paguoda baudžiavos 
iškankintiems lietuviams, kurie, 
grįždami iš lažo, dejavo ir guodėsi 
prie samanoto pakelės kryžiaus. 
Tikėjimas, suspindęs visu vaisku-
mu mūsų tėvams ir broliams ne-
priklausomybės rytmetį, stiprinęs 
pokario siaube ir palaikąs mūsų 
kankinius kalėjimuose, šiandien 
griaunamas su visu įnirtimu. 
Tikintiesiems trukdoma jį laisvai 
išpažinti. Juos net bažnyčioje 
pastebi pikta ateisto akis.

Štai pasiklausykite: Albinas 
Morkūnas, dirbantis Ukmergės 
rajono „Vienybės“ gamykloje ce-
cho meistru, 1976 m. per Velykas 
dalyvavo šv. Mišiose Žemaitkie-
mio parapijos bažnyčioje. Už šį 
„nusikaltimą“ jis buvo pašalintas 
iš užimamų vietos profsąjungos 
komiteto pirmininko pareigų ir, 
butų eilėje buvęs pirmasis, staiga 

atsidūrė... pačiam gale.
Panašių faktų mūsuose ne 

dešimtys, bet šimtai. Daug kas 
darbovietėse bei mokyklose dėl 
religinės praktikos nešioja pa-
šaipų fanatiko vardą. Tačiau kuo 
lietuvis labiau puolamas, tuo drą-
siau jis išpažįsta savo tikėjimą, ir 
iš Dievą bei Tėvynę mylinčių šir-
džių veržiasi pagalbos šauksmas:
O Dieve, ar ilgai taip tęsis? 
Kiek laiko dar tęsis nevalia? 
Sustiprink besilpstančią dvasią, 
Šventasis palaukių Smūtkeli!

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“, 1977 m. Nr. 26

* * *
Vepriai (Ukmergės r.) 1978 m. 

gegužės 14 d. prie devocionalijų 
pardavėjo prisistatė vyriškis ir, 
pateikęs milicininko pažymėjimą, 
susikrovė visas devocionalijas į 
maišą ir nusinešė į mašiną. Tai – ne 
pirmas toks atvejis Vepriuose. Atvy-
kę į Sekminių atlaidus, milicininkai 
ir čekistai draudžia pardavinėti de-
vocionalijas, užsirašo automašinų 
numerius, stebi einančius kalvarijas 
tikinčiuosius. Į iškilmę Vepriuose 
rajono valdžia leido atvykti tik 
vienam kunigui. Nežiūrint to, daly-
vavo keli kunigai, o žmonės gausiai 
rinkosi ir ėjo kalvarijas.

„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“, 1978 m. Nr. 33

Knygoje – tautos švietėjų biografi jos
Kultūros istorikas, žurnalis-

tas, šiuolaikinio tautotyros sa-
vanorių sąjūdžio pradininkas dr. 
Kazimieras Račkauskas yra pa-
rengęs knygą „Nepriklausomos 
Lietuvos mokytojai: 1918–1940 
metų biografijos“. Pristatome 
knygoje aprašytus mūsų krašto 
mokytojus.
Ukmergės apskrities mokytojai

Antanina Povilaitienė. Gimė 
1905 m. Vidgirių kaime, Šakių 
apskrityje. Baigusi keturias gim-
nazijos klases, mokėsi Kaune, 
„Saulės“ mokytojų seminarijoje, 
vėliau įstojo ir į Kauno konser-
vatoriją, dainavimo klasę. Lankė  
seminariją, o po pietų mokėsi 
muzikos. Seminarijoje gaudavo 
stipendiją, o už muzikos pamo-
kas reikėjo mokėti, todėl, baigusi 
tris kursus, išvyko mokytojauti į 
Veprių pradžios mokyklą. Anta-
nina jautė didelį polinkį muzikai, 
dainai, dramai, moteris dalyvavo 
jaunalietuvių veikloje. Su vyru 
Antanu Povilaičiu susilaukė trijų 
vaikų.  

Pranas Serapinas. Gimė 1903 
m. Kalnaberžės kaime, Kėdainių 
apskrityje. Augo septynių vaikų 
šeimoje. Baigęs Kėdainių moky-
tojų seminarijos du kursus, išėjo 
duonos pelnytis, nes gyvenimo 

ir mokymosi sąlygos buvo labai 
sunkios. Beveik dešimt metų nuo 
1924-ųjų dirbo mokytoju Žemait-
kiemio pradžios mokykloje. Buvo 
Žemaitkiemio vartotojų koope-
ratyvo valdybos narys, priklausė 
Šaulių sąjungai. 1934 m. paskir-
tas Taujėnų valsčiaus Balelių 
pradžios mokyklos vedėju (prieš 
tai ketverius metus jai vadovavo 
Prano brolis Mikas). Tapo jaunųjų 
ūkininkų ratelio vadovu, Balelių 
šaulių būrio vadu, dalyvavo Tau-
tininkų sąjungos veikloje. Buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordino II laipsnio medaliu, Šaulių 
žvaigžde. 1941-ųjų birželio 14-
ąją P. Serapinas buvo išgabentas 
į Rešotų lagerį Sibire, 1948 m. 
vasario 15 d. jis sušaudytas Kans-
ke. Tremtyje atsidūrė ir šio vyro 
žmona su vaikais.

Barbora Buliolytė-Serapinie-
nė. Gimė 1905 m. Titeikių kaime, 
Panevėžio apskrityje. Ūkininkų 
šeimoje augo aštuoni vaikai. Bai-
gusi dvejų metų mokytojų kursus 
Ukmergėje, dirbo Žemaitkiemio 
pradžios mokykloje, vėliau – Ba-
leliuose. Drauge su vyru Pranu 
aktyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. 1941 m. su vaikais buvo 
ištremta į Altajaus kraštą. Moky-
toja nesusitaikė su vergės būkle ir 
1947 m., nepabūgusi pavojų, be-
galės sunkumų, didelių nuotolių, 
su vaikais pabėgo į Lietuvą.

Ona Simokaitytė-Strazdie-
nė. Gimė 1893 m. Skriaudžių 
kaime, Marijampolės apskrityje. 
Daugiavaikės šeimos tėvas buvo 
knygnešys, stengėsi iš paskuti-
niųjų leisti vaikus į mokslus. Ona 
baigė pradžios mokyklą, lankė 
mokytojų kursus, bet juos nutrau-
kė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis 
karas. Su karo pabėgėliais, be tėvų, 
atsidūrė Vilniuje. Čia mokėsi, 
dirbo vaikų prieglaudos Žvėryne 
vedėja, lankė „Ryto“ draugijos 
mokytojų kursus. Dirbo moky-
toja Rūdiškėse, Žiežmariuose, 
Radviliškyje, Ukmergėje. Užklu-
pus plaučių tuberkuliozei, buvo 
atleista iš darbo. Pasigydžiusi vėl 
mokytojavo Vildžiūnų, Šalnų, 
Ukmergės, Lyduokių pradžios 
mokyklose. Domėjosi literatūra, 
istorija, geografi ja, šiek tiek mo-
kėjo lenkų, rusų, vokiečių kalbas. 
Buvo Vilniui vaduoti sąjungos, 
propagavusios Vilniaus krašto 
atgavimo idėją, narė, Moterų 
draugijos Ukmergės skyriaus pir-
mininkė. Vyras Bronius Strazdas 
dirbo mokytoju Ukmergės I-ojoje 
vidurinėje mokykloje.

UŽ inf.
Tęsinys – kituose „Ukmergės 

žinių“ numeriuose.žinių“ numeriuose.


