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ĮVADAS 

Mes, Dovydas Šliažas ir Deividas Samuitis, pasirinkome temą „Linkuvos gimnazijos veiklos 

atspindėjimas „Auksinėje varpoje“, nes 2018 metais mūsų mokykla šventė šimtmetį ir manome, kad 

įdomu pasigilinti, kaip Linkuvos gimnazijos veikla atsispindi Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė 

varpa“. Manome, kad ši tema yra aktuali ir įdomi. Taigi, savo kūrybiniame darbe nusprendėme 

pasidomėti, ką apie Linkuvos gimnaziją rašė rajoninis laikraštis „Auksinė varpa“ nuo pat 1959 m., 

kai Linkuvos rajonas buvo panaikintas ir prijungtas prie Pakruojo rajono. Mums bus tai nauja ir 

įdomi patirtis. 

Labai tikimės, kad šis kūrybinis darbas, surinkta visa informacija, laikraščių iškarpos, bus 

naudingas tiems, kas domėsis gimnazijos istorija, joje dirbusiais žmonėmis ir gimnazijos veikla. Gal 

šį darbą norės tęsti ir kiti, nes apie gimnazijoje vykstančią veiklą rašoma beveik kiekviename 

laikraščio numeryje. 

Kūrybiniame darbe norime parodyti, kad mūsų mokykla garsėja įvairiausiais laimėjimais, 

vykdytais projektais, kad mokiniai dalyvavo įvairiuose susitikimuose, keliavo ne tik Lietuvoje, bet 

ir svetur. Be to, Linkuvos gimnazija pirmiausia garsėja savo tradicijomis, jų tęstinumu. Stebina 

gimnazistų pasiekimų gausa mokslo, muzikos, sporto srityse. Laikraštyje atsispindi ir įvairiapusė 

veikla, ir pasiekimai. 

Darbo tikslas: surinkti ir papasakoti kuo daugiau informacijos apie Linkuvos gimnazijos 

veiklą, mokinių pasiekimus 1959–2020 m., apie kuriuos buvo publikuota „Auksinėje varpoje“. 

Darbo uždaviniai: 

1. Susitarti su laikraščio „Auksinė varpa“ redaktoriumi dėl galimybės rinkti informaciją iš 

laikraščių, juos fotografuoti ar kopijuoti. 

2. Surinkti reikalingą informaciją ir ją susisteminti. 

3. Parašyti apie laikraščio „Auksinė varpa“ susikūrimą, jo istoriją. 

4. Suorganizuoti „Auksinės varpos“ laikraščių ir iškarpų parodą. 

5. Patiems parašyti straipsnelį ir jį publikuoti „Auksinėje varpoje.“ 
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1. LAIKRAŠČIO SAMPRATA, POŽYMIAI, FUNKCIJOS 

Dar senovės Romos laikais buvo leidžiami vyriausybės pranešimų biuleteniai (juos pradėjo 

leisti Julijus Cezaris). Pasaulinė laikraščių asociacija pirmuoju pasaulio laikraščiu laiko Johanno 

Carolus'o „Visų lyderių santykiai ir įsimintinos istorijos“, kuris buvo išleistas 1605 m. Pati 

pirmiausia rašytinė visuomenės informavimo priemonė ir yra laikraštis. „Žurnalistikos 

enciklopedijoje“ laikraštis apibrėžiamas kaip periodinis leidinys (leidžiamas reguliariai, tuo pačiu 

pavadinimu, vienodai įformintas, numeruotas ir datuotas, dažniausiai vienodos apimties ir formato), 

operatyviai ir reguliariai teikiantis informaciją apie naujausius įvykius ir reiškinius. Pirmieji 

laikraščiai informavo apie svarbiausius įvykius, skatino žmonių bendravimą, supažindino su 

meniniais ar moksliniais reiškiniais. Informavimo priemonių istorijoje laikraštis ilgą laiką buvo pati 

populiariausia ir įtakingiausia informacijos sklaidos priemonė. 

Šiandien laikraštis, kaip ir bet kuri kita žiniasklaidos priemonė, atlieka tokias pagrindines 

funkcijas: 

1. Informacinę. 

2. Aiškinamąją. 

3. Auklėjamąją. 

4. Kultūrinę ir pramoginę. 

Viena iš svarbiausių laikraščio savybių yra jo aktualumas – „gebėjimas teikti paskutines 

naujienas, aiškinti ir vertinti naujausius įvykius ir faktus, svarstyti dienos klausimus“. Laikraštis 

glaudžiai susijęs su dabartimi, jos aktualijomis ir įvykiais, nuotaikomis, idėjomis, tendencijomis – 

viskuo, kas charakterizuoja šiuolaikinės, dinamiškos ir mobilios visuomenės poreikius pateikti ir 

vartoti informaciją. Laikraščiui, kaip ir jo skaitytojams, įdomu viskas, kas yra aktualu ir reikšminga 

šiandien. 

Internetinė enciklopedija „Vikipedija“ rašo, jog Lietuvoje pirmieji popieriniai laikraščiai 

pasirodė XVII a. pabaigoje – XVIII a., o XXI a. informacinės technologijos lėmė elektroninių 

leidinių atsiradimą, tarp jų – ir naujienų laikraščius, pvz., vienas seniausių – Delfi.lt, kuris 

priskiriamas elektroninių dienraščių kategorijai. Plintant modernioms komunikacijoms, greta 

spausdintinių laikraščių yra žinomi taip pat ir internetiniai leidiniai. 
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2. LAIKRAŠČIO „AUKSINĖ VARPA“ ISTORIJA 

Nuo 1951 m. sausio 1 d. leidžiamas Pakruojo rajono laikraštis „Auksinė varpa“, kuris iš 

pradžių vadinosi „Žvaigždė“ (1 pav.). Naujųjų metų naktį Pakruojo spaustuvėje iki pat ryto dirbo 

redakcijos darbuotojai, raidžių rinkėjai ir mašinistai. Rytą pakruojiečiai gavo dviem spalvomis 

(mėlynai ir raudonai) išspausdintą laikraštį „Žvaigždė”. Jis buvo išleistas 1200 egzempliorių tiražu. 

  

 

 

1 pav. Pirmasis laikraštis „Žvaigždė“ 

Tai buvo didelis įvykis Pakruojo rajono gyvenime, nes iki tol neturėjo jokio laikraščio. Neišvaizdūs 

buvo pirmieji laikraščio numeriai, nes silpna poligrafinė bazė, be to, trūko žmonių, sugebančių gerai 

rašyti. 1952 m. balandžio 8 d. laikraščio „Žvaigždė“ redaktoriumi pradėjo dirbti Vladas Nikontas. 

Jis subūrė darbštų redakcijos kolektyvą. Redakcijoje pradėjo dirbti rašytojas Romas Narečionis. 

Redakcijos pakviesti Pakruojyje lankėsi Paulius Širvys, Antanas Jonynas, Eugenijus Matuzevičius, 

Vytautas Misevičius ir daug kitų rašytojų. Laikraščio istorijoje labai ryški Juozo Prikockio 

asmenybė. Tai buvo žmogus, labai mėgęs spaudą, literatūrą. „Žvaigždė” išspausdino šimtus jo 

rašinių, parašytų sodria, gražia kalba. Straipsnius taip pat rašė ir skaitytojai. Laikraštis „Žvaigždė“  

ėjo iki 1962 m. pavasario. 

Kurį laiką buvo leidžiamas tarprajoninis laikraštis „Tarybinis balsas“, bendras Joniškio ir 

Pakruojo rajonams.1963 m. sausio 31 d. vėl buvo pradėtas leisti Pakruojo rajono laikraštis „Auksinė 

varpa“ (2 pav.). Taip vadinamas ir leidžiamas iki šiol. Nuo pat įkūrimo iki 1979 m. laikraštis buvo 

spausdinamas Pakruojo spaustuvėje. Iki pat 1965 m. tekstas buvo renkamas rankomis: metalinė 

raidelė dedama prie raidelės. Nuo 1979 m. laikraštis spausdinamas Šiaulių „Titnago“ spaustuvėje. 
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Naujas laikraščio istorijos etapas – 1990 metai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas. 

Laikraštis tampa nepriklausomas. Nuo 1992 m. jį leidžia UAB „Auksinė varpa“. 

Šio laikraščio redaktoriais dirbo Vladas Nikontas 1951–1968 m., o nuo 1969 m. Gvidas 

Šliažas. Laikraščio tiražas 1951 m. – 1000 egz., 1987 m. – 9600 egz., 1997 m. – 4300 egz., šiandien 

„Auksinė varpa“ leidžiama 2660 egzempliorių tiražu. 

„Auksinės varpos“ redaktorius G. Šliažas pasakodamas apie laikraščio susikūrimo ir 

gyvavimo istoriją prisiminė daug įdomių nuotykių, nutikusių darbe. Davė „Žurnalistikos 

enciklopediją“, iš kurios susipažinome su žurnalistikos terminais, reikšmėmis, kurie vartojami 

laikraščiuose. 

 

2 pav. „Auksinė varpa“, išspausdinta 1963 metais 
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3. LINKUVOS GIMNAZIJOS VEIKLA LAIKRAŠČIO 

PUSLAPIUOSE 

Versdami senus laikraščius ieškojome straipsnių apie Linkuvos gimnaziją. Laikraščiai 

suarchyvuoti, surišti į atskirus segtuvus pagal metus. Peržiūrėjome 24 segtuvus (3 pav.), 

kiekviename jų apie 180 laikraščių. Linkuvos  gimnazija (tuo metu vadinosi vidurinė mokykla) 

pirmą kartą 

 

3 pav. „Auksinės varpos“ redakcijoje renkame informaciją 

paminėta 1963 m. lapkričio 17 d. numeryje. Nuo šios datos pradėjome rasti vis daugiau straipsnių, 

kuriuos rašė mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai arba korespondentai. Pastebėjome, jog labai daug 

straipsnių apie mūsų mokyklą yra parašiusi Linkuvos K. Požėlos vidurinės mokyklos mokinė Z. 

Mielytė. Ji rašė 1974–1977 m. Labai aktyvi buvo ir kita mokinė, o po to ir „Auksinės varpos“ 

korespondentė S. Lipskytė. Ji savo straipsnius publikavo 2011–2019 m. 

Straipsnių medžiagą sisteminome pagal metus ir tam tikras sritis. Išskyrėme šias temas: 

1) mokymosi pasiekimai; 

2) sporto pasiekimai; 

3) muzikiniai pasiekimai; 

4) mokyklos gyvenimas (susitikimai, tradicijos, stovyklos, išvykos). 

Darbe nusprendėme išsamiau aptarti, kaip laikraštyje „Auksinė varpa“ atsispindėjo kultūrinė – 

meninė Linkuvos gimnazijos mokinių veikla. 
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3.1. Linkuvos gimnazijoje vykusios kultūrinės veiklos atspindys „Auksinėje 

varpoje“ 

Pirmasis straipsnis apie Linkuvos vidurinę buvo išspausdintas 1963 metais, kada mokykloje 

buvo paminėta Vaikų gynimo diena. Šiame straipsnyje buvo rašoma, kaip į Linkuvos K. Požėlos 

vidurinę mokyklą gausiai rinkosi pradinių klasių bei aplinkinių ugdymo įstaigų mokiniai. Mokyklos 

salėje įvyko iškilmingas minėjimas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Įdomu tai, 

kad 1963 metais buvo daug pradinių mokyklų, pavyzdžiui, Rimkūnų, Ratkūnų, Megučionių, 

Mikalajūnų, Dūčių, kurių šiandien nė vienos jau nėra. Kad į vidurinę atvyko svečių iš kaimyninių 

mokyklų, rodo, kad mokyklos bendradarbiaudavo, vieni pas kitus lankydavosi. Iš straipsnio 

sužinome, kad pirmiausiai kalbėdavo suaugę, paskui vaikai, programoje skambėdavo eilėraščiai, o 

programa baigdavosi dažnai daina „Te visad šviečia saulė“. Gūdūs sovietmečio laikai, todėl daug 

kalbama apie šviesią vaikystę. Pasirodo, kad 7 dešimtmetyje į Linkuvą atvykdavo menininkai iš 

didmiesčių. Tąkart sulaukė svečių iš Kauno lėlių teatro. 

Viename iš pirmųjų straipsnių „Susipažino su sostine“, kurį radome, pasakojama, kaip K. 

Požėlos mokyklos mokiniai svajojo nuvykti į sostinę. Klasės vadovė Liutkevičiūtė nusprendė 

parodyti savo auklėtiniams Gedimino pilį, paveikslų galeriją, Aušros vartus. Vadinasi, mokiniai 

visais laikais mėgo keliauti, o mokytojai jiems organizuodavo keliones. Ne tik apie ekskursijas 

rašoma laikraštyje, bet ir apie turistinius žygius. Po tokių turistinių žygių savo įspūdžiais 

dalindavosi ir su kitais. Apie tai rašoma 1966 m. „Auksinėje varpoje“. 

Linkuva nuo seno garsėjo kultūriniais renginiais, kuriuos organizuodavo lietuvių kalbos 

mokytojos. Apie vieną iš jų radome parašytą straipsnį „Kalbos vakaras“, kuriuo laikraščio 

skaitytojams papasakota apie vakarą, skirtą kalbai. ,,Didelė garbė svetimomis kalbomis kalbėti, bet 

dar didesnė gėda – savosios gerai nemokėti“, – tokiais žodžiais buvo pradėtas vakaras Linkuvos K. 

Požėlos vidurinėje mokykloje. Devintokai skaitė ištraukas iš M. Daukšos parašytos „Prakalbos į 

malonųjį skaitytoją“. Vakaro dalyviai sužinojo, kad lietuvių kalba yra pati seniausia indoeuropiečių 

kalba. Vakarą suorganizavo lietuvių kalbos mokytoja F. Mielienė, o straipsnį į laikraštį parašė jos 

dukra Z. Mielytė. 

Radome įdomų straipsnį „Mūsų mokykla“, kuris laikraštyje išspausdintas 1979 metais. Jame 

rašoma, kad senos mokyklos rūmuose nuaidėjo paskutinis varpelis, nes rugsėjį visi persikels į 

naujosios mokyklos pastatą, vadinamą „baltaisiais rūmais“. Straipsnyje rašoma apie direktorių J. 

Klikūną, kuris labai rūpinosi naująja mokykla: jos interjeru, kabinetais, priemonėmis. Šiame 

straipsnyje džiaugiamasi geriausiais mokytojais, kuriais didžiavosi visas miestelis. Visada pagarbiai 

tariami mokytojos N. Marcinkutės, S. Lovčikaitės, F. Mielienės, A. Dičpetrio, Z. ir G. Mališauskų 

vardai. Straipsnio autorė sekretorė S. Bajalienė kviečia ir mokinius, ir jų tėvelius vasarą 



9 

pasidarbuoti prie statomos mokyklos, kad ji dar gražiau nušvistų „saulės spinduliuose“, ragina 

surasti laiko mokyklai, kuri „maitina žmogaus protą ir širdį“. 

Beveik po dešimties metų 1988 metais rašytas straipsnis „Antroji Linkuva“ (korespondentė 

Nilytė) mus sudomino, nes jame rašoma apie Linkuvos gimnazijos 70-metį, kuris sujaudino 

buvusius auklėtinius ir sugrąžino jaudinančius prisiminimus. Skambėjo „Tautiška giesmė“, 

mokyklos parke pasodinti ąžuoliukai. Šventėje dalyvavo švietimo ministras Zabulis, buvo 

apdovanoti mokytojai. Straipsnyje buvo akcentuota, kad mokykloje ilgai negeso sugrįžimo šviesa, 

kuria dalinosi beveik keturi šimtai buvusių ir esamų mokyklos auklėtinių. 

Lygiai po dešimties metų vėl atkreiptas dėmesys į Linkuvos gimnazijos jubiliejų. 1998 m. 

spalio 31-ąją Linkuvos gimnazija šventė 80-etį. Šioje šventėje buvo pagerbiami dirbę pedagogai, 

žuvusiems gimnazistams buvo atidaryta memorialinė lenta. Didelio būrio lankytojų sulaukė 

mokyklos muziejus, gyvuojantis jau 37 metus. Tuo metu muziejui vadovavo mokytoja A. Bučaitė. 

Korespondentas A. Padora straipsnyje „Muziejuje – istorijos pamokos“ pasakoja apie įdomiausius 

muziejaus eksponatus. 

Žurnalistų dėmesio sulaukė Linkuvos gimnazija ne tik švęsdama jubiliejus, bet jie rašydavo ir 

apie gimnazistų pasiekimus. Daug renginių organizuojama mokiniams, o straipsnyje „Linkuvos 

gimnazistai – dukart teisinių žinių konkurso nugalėtojai“ (2006 m.) pasidžiaugta gimnazistų sėkme 

teisinių žinių konkurse, kuriame antrąkart nugalėtojais tapo Linkuvos gimnazijos komanda, kurią 

parengė mokytoja N. Mikalajūnienė. Sėkmę lėmė geros žinios, kruopštumas.  

Neliko be dėmesio pati gražiausia tradicija – abiturientų spektakliai. Straipsnyje „Linkuvos 

kultūros centro scenoje – gimnazistų padėkos spektaklis“ (2016 m.) rašoma apie tradicinį spektaklį, 

kurį paruošė XCII laidos gimnazistai. Jie pastatė pjesę „Senis Chotabyčius“. Jį režisavo pedagogė 

Joana Gelažienė. 92 laidos gimnazistų auklėtojos Reda Pėželienė ir Daiva Kacilevičienė tik gerais ir 

nuoširdžiais žodžiais giria savuosius auklėtinius. 

Laikraščio žurnalistai skaitytojams straipsnyje „Muzika nutiesė kelią į Prancūziją“(2019 m.) 

pasakoja apie 11– ąjį kartą vykusį respublikinį prancūziškos dainos festivalį „Meilė keičia pasaulį“. 

Džiugiausia žinia, kad solistė Marija Kacilevičiūtė iš Linkuvos gimnazijos. Dovana jai – kelionė į 

Prancūziją. Paruošti pasirodymą Marijai padėjo prancūzų kalbos mokytoja Rima Stapušaitienė. 

Laikraštyje „Auksinė varpa“ publikuotas ir šio kūrybinio darbo autorių straipsnelis „Daug 

sužinojome“ (4 pav.), kuriame jie dėkoja redakcijoje dirbusiems žmonėms už suteiktą galimybę 

prisiliesti prie archyvuose saugomų laikraščių, kuriuose buvo ieškota informacijos apie Linkuvos 

gimnaziją. 
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4 pav. Mokinių parašytas straipsnis „Daug sužinojome“ 
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3.2. Laikraščių „Auksinė varpa“ ir iškarpų apie Linkuvos gimnaziją paroda 

Sausio 20–22 dienomis Linkuvos gimnazijos muziejuje vyko laikraščių ir jų iškarpų paroda 

(5pav.), kurią organizavo šio kūrybinio darbo autoriai. Ją per pertraukas galėjo lankyti visi norintys. 

 

5 pav. Paroda mokyklos muziejuje 

Mokiniai buvo supažindinti su laikraščio istorija, straipsniais apie Linkuvos gimnaziją, 

skambėjo buvusio lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo ir poeto V. Spudo įdainuotas eilėraštis 

„Susitikt tave norėčiau vėlei“ (solistas A. I. Bilevičius, kompozitorius K. Kaveckas). Poeto kūryba 

1960 m. buvo spausdinta laikraštyje „Auksinė varpa“ (6 pav.). Visiems labai patiko, o gal kas ir 

pirmą kartą matė senovišką patefoną ir klausėsi muzikos iš plokštelės.  

 

6 pav. Demonstruojama, kaip „užsukamas“ patefonas 

Parodoje lankėsi mokyklos svečiai: ugniagesių komanda (7 pav.), kitų rajono mokyklų anglų kalbos 

ir dailės konkurso dalyviai. 
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7 pav. Parodoje ugniagesių komanda 

Paroda pavyko, nes žmonės išėjo iš parodos su šypsenomis ir dėkodami. Nustebino, kad tiek 

daug buvo norinčių susipažinti su paroda. Parodą aplankė apie 330 mokinių, mokytojų, 

administracijos darbuotojų, svečių. 
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IŠVADOS 

1. Laikraščiuose rasta daug informacijos apie Linkuvos gimnazijos veiklą 1963–2020 m. 

2. Laikraščio „Auksinė varpa“ publikacijų turinio analizė atskleidė, kad laikraštyje atsispindi 

mokinių pasiekimai olimpiadose ir konkursuose, sportinė veikla, meninė veikla bei tradicijos. 

3. Daugiausiai straipsniuose rašoma apie Linkuvos gimnazijoje vykusius susitikimus, tradicijas, 

stovyklas, išvykas. Rasta 30 straipsnių. 

4. Daugiausia rašyta 1970–1980 m. 

5. Kuo daugiau informacijos pateikiama laikraščiui, t.y. rašome patys, pasikviečiame 

korespondentus, tuo daugiau apie mus skelbiama spaudoje. 

6. Iš laikraščio „Auksinė varpa“ publikacijų sužinome kaip ir kuo gyveno mokyklos bendruomenė, 

kaip mokėsi gimnazistai. 

7. Surengtoje parodoje apsilankė apie 330 žmonių. 

8. Patys parašėme straipsnį į „Auksinę varpą“. 

9. Surinkta medžiaga susegta ir bus palikta mokyklos bibliotekoje. Iš viso segtuve yra 121 

straipsniai. 
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