
ŠARŪNAS GRIGONIS 

(g. 2020 m.) 

 

VU Teisės fakulteto antrakursis 

2007-2019 m. mokėsi Jono Biliūno gimnazijoje. 2017-2018 m. 

buvo Jono Biliūno gimnazijos mokinių prezidentas. Jis vadovavo 

mokinių parlamentui, organizavo renginius, akcijas. Kartu su kitais 

gimnazistais jis organizavo partizanų ir savanorių kapų, piliakalnių 

tvarkymo talkas, labdaros akcijas. Š. Grigonis yra Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos narys, aktyviai dalyvauja Tėvynės Sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikloje. Š. Grigonis yra 

Anykščių savivaldybės teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių 

organizacijų komiteto narys. 

 

ŠIRDIS LIKO GIMNAZIJOJE 

 

Neabejoju, kad gyvenimas susideda iš tam tikrų etapų. Kiekvienas žmogus laikas nuo 

laiko permąsto jų reikšmę, turinį ir vėliau iš to semiasi jėgų. Vienas tokių mano gyvenimo 

etapų – 10 metų Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje – liks gyvenimo dalimi, teikiančia 

stiprybės dar ilgam. 

Savo mylimos gimnazijos vardą žinojau dar gerokai prieš atsisėsdamas į pirmos 

klasės suolą. Kai 2007 metais užvėriau darželio duris, abejonių dėl mokyklos pasirinkimo 

nebuvo. Ar galima aplenkti mokyklą, kurios vienas pirmųjų direktorių buvo bendrapavardis 

Lietuvos vaikų rašytojas, pedagogas Matas Grigonis? Negana to, gimnazijos slenkstį mynė ir 

vėliau ją pabaigė mano dėdė Laimis Grigonis, tetos Dalia Grigonytė ir Virginija Grigonytė. 

Sugriauti tokią tradiciją būtų buvę mažų mažiausiai nelogiška! 

Tad nieko keisto, kad savo pirmąją Mokslo ir žinių dieną atšvenčiau prie „Laimės 

žiburio“, prieš beveik tūkstantį visiškai nepažįstamų gimnazistų deklamuodamas eilėraštį 

„Sveika atkeliavus, Rugsėjo 1-oji“. Pradinių klasių mokytoja Raimonda Abramovienė 

įskiepijo meilę mokslui, skatino kuo daugiau skaityti, nuoširdžiai rūpinosi, globojo ir mylėjo. 

Visgi kitas žingsnis – iš pažįstamo ir mielo pradinės mokyklos pastato pereiti į didelius ir dar 

nežinomus gimnazijos koridorius – buvo laukiamas ir jaudinantis. 

O laukti buvo verta, nes istorijos mokytojo bei auklėtojo Dariaus Mažeikio įdomūs 

pasakojimai apie Žalgirio mūšio strategijas leido pamilti istorijos mokslą, o matematikos 

mokytojos Dalios Savickienės išmokyta Pitagoro teorema dar ir dabar įstrigusi galvoje. 

Greitai įprasti prie tiek daug mokinių koridoriuose, naujų mokytojų, dalykų ir kabinetų 

sudėtinga nebuvo. Nors dvejus metus dėl mokyklos reformų teko praleisti kitoje Anykščių 

mokykloje, širdis liko Jono Biliūno gimnazijoje, į kurią sugrįžti norėjosi vos ją palikus. 

Manyčiau, kad šios gimnazijos pagrindinis turtas – sugebėjimas išauginti gerus žmones ir 

formuoti asmenybes. Ne atsitiktinai mokyklos šūkis – „Kilti ir kelti“. 

Gimnazijos klasės ne tik suteikė galimybę siekti tolimesnių tikslų, bet ir leido 

formuotis man kaip žmogui. Ypač daug prie mūsų dvasinio tobulėjimo prisidėjo tikybos 

mokytoja Daiva Kuprionienė ir lietuvių kalbos mokytoja Virginija Žalatkovienė, dėsčiusios 

nesilaikydamos tik šabloninių ugdymo programų. 

Vieni mokslai sekėsi geriau, kiti prasčiau, tačiau daugiausia išmokdavau ne per tas 

trumpas (o kartais – ir prailgdavusias) 45 minutes. Dėl įvairios popamokinės veiklos galėjau 

išbandyti save įvairiose srityse ir greitai surasti, kuri iš jų širdžiai yra mieliausia. Būdavo, 

mokykloje praleisdavau beveik tiek pat laiko, kiek namuose: pasibaigus pamokoms, pas 

mokytoją Virginiją Kvedarienę tobulinau viešojo kalbėjimo įgūdžius anglų kalba, papildomai 

mokiausi mylimos vokiečių kalbos, programavau, šokau Miglės Baltrušiūnės tautinių šokių 



kolektyve „Upela“, dalyvavau tarptautinėje jaunimo apdovanojimų programoje „DofE“, o 

režisieriaus Arvydo Navalinsko suteiktos teatro pamokos, vaidinant jo pastatytose 

komedijose, dramose, miniatiūrose, buvo vertingos ne tik kūrybine, bet ir dvasine prasme ir 

lydėjo iki pat mokyklos baigimo. 

Aktyviai veikusi mokinių savivalda taip pat labai greitai įtraukė ir suteikė ypač daug 

galimybių. Dešimtoje klasėje buvau išrinktas mokinių parlamento prezidentu, tad kartu su 

didele „parlamentarų“ grupe ir su nepailstančia bei visad idėjų kupina mokytoja Jūrate 

Musteikiene organizavome dešimtis renginių. Mokėjome ir pasilinksminti, visai mokyklos 

bendruomenei rengdami diskotekas, rašydami įvairius straipsnius ir pastebėjimus mokinių 

kurtoje interneto svetainėje biliunke.lt. Savanoriavome, rengėme labdaros akcijas, įvairias 

iniciatyvas visame rajone ir Lietuvoje. Atstovauti mokiniams, sprendžiant įvairius klausimus 

su visad nuoširdžiai priimančia direktore Regina Drūsiene ir pagelbėti nusiteikusia 

pavaduotoja Rimute Stanislavoviene, buvo labai paprasta ir lengva. Mokykla po savo stogu 

priėmė kiekvieną ir siejo visas kartas įvairiausiais būdais, taip jungdama į darnią bendrystę. 

Įgijęs patirties ir įgūdžių gimnazijos vardą garsinau ir kitose šalyse – laimėjęs konkursus, 

kartu su jaunimu iš viso pasaulio dalyvavau programose Vokietijoje, Belgijoje, Izraelyje, 

JAV, o vėliau ir Japonijoje. Tad turint tikslų ir noro, mokykla sukurs tą pagrindą, nuo kurio 

atsiplėšti bus labai nesunku –  tą įrodo ir dabartinių, ir buvusių mokinių pasiekimai. 

Manau, kad vienas gyvenimo siekių – prisidėti prie bendro tikslo. Mokyklos pastatas 

be mokytojų šypsenų, budėtojos sutikimo, skanių valgyklos mielinių blynų ir kiekvienais 

metais išeinančių senų ir ateinančių naujų mokinių būtų bevertis. Mokyklą per šimtą metų 

kūrė, kuria ir kurs bendruomenė, kuriai rūpi gimnazijos gerovė ir ateitis. Smagu, kad bent 

kažkokia dalimi prie šios bendruomenės kūrimo galėjau prisidėti ir aš, ir mano klasė, ir mano 

mokyklos draugai. Būtent dėl to visi buvę biliūniečiai jaučiasi kaip vieningas būrys, kuriam 

sugrįžti ir aplankyti buvusią mokyklą visada džiugu ir gera. 

Dažniausiai praeitį suvokiame su nostalgija, kad nebebus galima išgyventi to, kas jau 

išgyventa. Aš šią mokyklą baigiau vos prieš metus, kartu išsinešdamas pilną bagažą įspūdžių, 

nuotykių, žinių ir svajonių, tad dar gyvenu tais šviežiais prisiminimais ir ilgesys aplankys tik 

ateityje. Visa mokyklos patirtis lydi dar ir dabar, mokantis Vilniaus universitete ir grįžtant į 

gimtinę bei užsiimant įvairia visuomenine veikla Anykščiuose. Žinau, kad visą kalno didybę 

galima pamatyti tik nuėjus toliau, tad tik po keliasdešimties metų galėsiu iš tikrųjų įvertinti, 

kiek prie to, koks esu, prisidėjo Anykščių Jono Biliūno gimnazija. Esu įsitikinęs, kad tas 

indėlis buvo milžiniškas. 

Galima eiti į bet kurią mokyklą pasaulyje, tačiau surasti tokią, kurioje būtų auginamos 

bendruomeniškos, drąsios, siekiančios, kuriančios asmenybės, o jų tolimesni darbai būtų 

matomi visoje Lietuvoje ir pasaulyje, pavyksta retam. Labai džiaugiuosi, kad man pasisekė! 

Su šimtmečiu, Biliūnke! 

 


