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Švieski ir spindėki! 
Mons. J. Juodelis 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos laikraštis 

2016/2017 m. m. Nr. 1-2 

Sveikiname visus gimnazijos bendruomenės narius (moksleivius, jų tėvelius, 

mokytojus, kitus darbuotojus), visų XV –os laidų abiturientus, čia dirbusius 

mokytojus mokyklos 25-mečio proga! 

 

Gimnazijos mokytojai 2016 metų Rugsėjo Pirmąją. 
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2016 metų rugsėjį gimnazijoje mokosi 1039 mokiniai, yra 38 klasės. Juos moko 92 dalykų 

mokytojai, dirba 37 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Yra VGTU klasė, rugsėjo mėnesį 

Gimnazijos tarybos iniciatyva įrengtos dvi 3D klasės (pirmosios Panevėžio apskrityje), jose vedamos 

biologijos bei matematikos pamokos, o erdviniai mokymo objektai matomi ir analizuojami naudojant 

akinius poliarizuotais stiklais. Mūsų gimnazijos abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai vieni 

geriausių mieste. 2005-2015 metais trisdešimt mūsų dvyliktokų atskirų dalykų valstybinius 

egzaminus išlaikė 100 balų įvertinimu. Moksleiviai dalyvauja įvairiuose neformaliojo švietimo 

būreliuose. Garsūs mokykloje ir mieste gimnazijos jaunieji fotografai (vadovas Stasys Skrebys), 

ryškūs sportininkų pasiekimai miesto ir respublikiniuose renginiuose (sportininkams pamokų metu 

bei neformaliojo švietimo užsiėmimuose padeda pasiruošti kūno kultūros mokytojai: Violeta 

Karanauskaitė, Kęstutis Meliūkštis, Vasilijus Semčičinas ir Nijolė Ridikienė). Savo veikla ir 

pasiekimais garsi jaunųjų ekologų studija. 2016 metais jie surinko 146 kg. kamštelių (vadovė 

Neringa Garuckienė). Jaunieji maltiečiai (Jurgita Šadauskienė), pradinių klasių – (mokytoja Onutė 

Meškauskienė) mokosi gerumo, savo darbeliais, maisto produktais (akcija ,,Pagalba stokojantiems“), 

dainomis ir šokiais švenčių progomis pradžiugina šv. Juozapo globos namuose gyvenančius senelius, 

dalyvauja MOPT (Maltos ordino pagalbos 

tarnybos) organizuojamose labdaros akcijose 

,,Maisto bankas“, ,,Kalėdinė sriuba“.   

Gimnazijoje vyksta daug įdomių renginių. Jų 

apipavidalinimu rūpinasi jaunieji scenografai 

(vadovė Nijolė Cimbalienė). Yra du gimnazijos 

chorai, jaunimo ir instrumentinis ansamblis 

(vadovės- Jecinta Garbaliauskienė ir Zita 

Pilkauskienė), penktokė Rugilė Garbaliauskaitė 

ir ir šeštokas Gabrielius Melaika 2016 metais 

dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurse ,,Dainų dainelė“ (parengė 

Jecinta Garbaliauskienė). 

Tautinių šokių kolektyvo 

,,Spindulėlis“ šokėjai – daugelio 

gimnazijos, Panevėžio miesto 

švenčių ir konkursų,  Panevėžio 

regiono festivalių, respublikinių 

bei Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 

šventės ,,Čia mano namai“ (2014 

m.) dalyviai (mokytojos: Gražina 

Bataitienė, Onutė Meškauskienė, 

Vilma Palepšienė, baletmeisterė 

Zita Rimkuvienė). 

Pradinių klasių mokiniai 

dainuoja bažnytiniame jaunučių 

chore  (vadovė- Gitana Garlienė), 

pradinių klasių chorui vadovauja 

muzikos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė, renginius dažnai papuošia 

jaunučių popchoras ,,Saulės vaikai“ (vadovė Dalia Šmidtienė). Mokytoja Danguolė Kepalienė moko 

vaikučius gamtos paslapčių, Vitalija Babrauskienė yra įkūrusi ,,Gudručių klubą“, Aina 

Cimermonienė puikiai ugdo jaunuosius skaitytojus, Daiva Žukauskienė savo auklėtiniams stengiasi 

perduoti savo talentą – moko dailiųjų darbelių, karpinių. Pradinių klasių mokiniai, padedant 
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mokytojoms ir tėveliams, kasmet gimnaziją papuošia rudens gėrybių paroda, o prieš šv. Kalėdas – 

advento vainikais ir prakartėlėmis. 

 Poezijos teatras (vadovė Zita 

Kontrimienė) rengia poezijos 

spektaklius, pasirodo gimnazijoje 

ir mieste. 

Gimnazijos skaitovai nuolat skina 

laurus meninio skaitymo 

konkursuose mieste, dalyvauja 

respublikiniuose konkursuose. 

Jiems padeda pasirengti lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos bei 

dramos studijos vadovė Alina 

Bardauskienė. 

Įdomiais spektakliais žavi dramos studija. Moksleiviai savo parengtomis programomis puošia 

gimnazijos renginius,  kasmet dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. Meniški medienos 

drožybos būrelio narių darbeliai.  

Gražių pasiekimų turi  

maironiečiai, jaunieji  žurnalistai, 

aktyvūs  jūrų skautai,  jaunieji 

tyrėjai  atlieka bandymus  

mokslinėje laboratorijoje ir kt. 

Frankofonijos teatro grupė garsina 

gimnaziją savo laimėjimais 

(vadovauja prancūzų kalbos 

mokytoja Violeta Mackuvienė ir 

Alina Bardauskienė). 

 

Veiklus yra gimnazijos mokinių parlamentas. Nuotraukoje – gimnazijos mokinių parlamento 

narės. (vadovė – mokytoja Vida Rudokienė). 

 

Gimnazijos bendruomenė 

turi gražias tradicijas. 

Mokytojai dalyvauja 

rekolekcijose, kasmet 

rugsėjo mėnesį vyksta į 

Švč. Mergelės Marijos 

gimimo atlaidus Šiluvoje, 

organizuojami mokinių 

adventiniai vakarai, 

kiekvieną mėnesį paskutinį 

sekmadienį  ir  liturginių 

švenčių metu visa 

bendruomenė kartu 

dalyvauja šv. Mišiose, 

minimos valstybinės 

šventės. Mokiniai kartu su 
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savo auklėtojais dalyvauja krikščioniškų vertybių programose. Vyksta gimnazijos kapeliono 

valandos mokytojams, mokiniams ir tėvams, į adventinę popietę susirenka visi gimnazijos 

darbuotojai. Gimnazija kasmet mokslo pirmūnams dovanoja turiningą ekskursiją, vyksta talentų, 

pilietinių dainų konkursai, meninio skaitymo, paskutinio  skambučio šventės, gimnazijos šviesuolių 

rinkimai. 

Gimnazijos bendruomenės veikla, renginiai, šventės ir pasiekimai atsispindi gimnazijos 

svetainėje, laikraštyje ,,Žiburiukas“, metraščiuose. 

Austėja Zaveckaitė – mūsų jaunoji poetė 

 

Austėja Zaveckaitė  

2016 gegužę tapo 

,,Poezijos pavasario 

2016“ Panevėžio 

apskrities laureate, 

savo poezija sužavėjo 

ir nustebino XIII 

tarptautinio festivalio 

,,Panevėžio 

Literatūrinė žiema 

2016“ konkurso 

vertintojus ir 

klausytojus- buvo 

pripažinta geriausia 

jaunąja kūrėja. 

Erasmus+ projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje 

,,Mūsų gimmazijos mokytojai: 

Vida Skemundrienė, Vida 

Rudokienė, Aleksandras 

Kuzmickas ir Meilutė Balbieriūtė 

bei dvi mokinės lapkričio viduryje  

dalyvavo pirmajame 

tarptautiniame Erasmus+ projekto 

susitikime su partneriais 

Portugalijoje Santa Marija de 

Feiros mieste. Projekto tema 

,,Mes skatimame integraciją”. 

Šiame susitikime pristatėme, 

kokia mūsų šalių ir mokyklų 

situacija migracijos pabėgėlių 

atžvilgiu, nes projektas bandys 

rasti būdus, kaip padėti migrantų vaikams geriau įsilieti į vietos bendruomenę. Partnerių iš 

Vokietijos, Portugalijos, Italijos, Švedijos, Prancūzijos, Vengrijos pristatyti video, pranešimai bei 

skaidrės labai praplėtė mūsų žinias, iš kokių šalių atvykėliai gyvena mūsų partnerių šalyse ir kas juos 

privertė palikti savo namus. Portugalai parodė gražius savo šalies miestelius, todėl galime teigti, kad 

tai ypatingai šiltų žmonių kraštas. Sekantis susitikimas laukia Vokietijoje Varendorfo mieste“, -      

pasakojo projekto koordinatorė Meilutė Balbieriūtė.                             Nuotr. A. Kuzmicko. 
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Kelionė į Portugaliją su Erasmus+ programa  paliko neišdildomą įspūdį. Tiek žmonės, tiek gamta 

ir visa aplinka sužavėjo savitumu, išskirtiniais bruožais. Vėlai naktį, tik įžengus į oro uostą, po ilgos 

bei varginančios kelionės mus pasitiko besišypsantys miestelio Santa Maria da Feira mokytojai. Jie, 

kaip ir mus apgyvendinusios šeimos, klausinėjo galybės klausimų apie Lietuvą, moksleivės noriai 

mokėsi lietuvių kalbos, kuri vietiniams atrodė lyg kinų kalba. Mes taip pat turėjome progą išmokti 

kelias frazes portugališkai.  Pozityvumas yra lyg jų vizitinė kortelė - nepamatysi nė vieno žmogaus 

nusiminusio, visi malonūs, sveikinasi. Mums tai buvo neįprasta, nes portugalų ir lietuvių 

temperamentas skiriasi. Galėjome paragauti ir Portugalijos nacionalinių patiekalų, vienas iš jų - 

Francesinha. Buvome iš karto perspėtos, jog šis patiekalas gali mums nepatikti, tačiau neišbandyti 

negalėjome. Nė vienas mūsų ragautas sumuštinis savo skoniu neprilygo šiam maisto šedevrui.  

Džiaugiamės galėjusios pamatyti Atlanto vandenyną ir būtent tą pakrantę, kurioje buvo pasiektas 

bangos aukščio rekordas banglentėmis. Ne mažiau mus sudomino ir pati Santa Maria da Feira 

miestelio mokykla, kuri kardinaliai skiriasi nuo Lietuvoje esančių ne tik savo išvaizda, bet ir 

mokymosi sistema. Žinoma, yra dar daug dalykų Portugalijoje, kuriuos norėtume, bet nespėjome 

išbandyti, tad tikimės kada nors vėl grįžti ten. 

Miglė Palujanskaitė, gimnazijos mokinių parlamento prezidentė,  Raminta Prunskaitė-  jos 

pavaduotoja, IIIc gim. kl. 

Apdovanoti 

moksleivių 

fotografijų 

konkurso 

„Panevėžys - mano 

miestas" nugalėtojai 

Panevėžio miesto 

savivaldybės pirmo 

aukšto foje lapkričio 23 

d. atidaryta miesto 

moksleivių fotografijų 

konkurso „Panevėžys - 

mano miestas" darbų 

paroda. Joje 

eksponuojama mūsų 

gimnazijos moksleivių: Vakarės Macijauskaitės (4b kl.), Kristupo Šiursko (7b kl.) Viltės Zaveckaitės 

(IIb gimn. kl.), Samantos Samanaitės (IIIa gimn. kl.), Linos Česnakaitės (IVc gimn. kl.) Lukrecijos 

Veršelytės (IV c gimn. kl.), Donato Palionio (IVc gimn. kl.) ir Evaldo Karpačiausko (IVa gimn. kl.) 

fotografijos. Visiems moksleiviams savivaldybė įteikė 20 eurų vertės dovanų korteles. Mero Ryčio 

Mykolo  Račkausko padėkos raštas ir atminimo dovana už nuolatinį puikų darbą su moksleiviais, jų 

aktyvumo, kūrybiškumo skatinimą perduotas Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 

vyresniajam fotografijos mokytojui Stasiui Skrebiui.  

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre gruodžio 9 d. buvo atidaryta Lietuvos mokinių 

fotografijų paroda, kurioje eksponuojamos dvi mūsų gimnazijos IVc gimn. klasės mokinės Linos 

Česnakaitės fotografijos „Raibuliavimas" ir „Bala". Už šias nuotraukas ji buvo apdovanota diplomu 

ir asmenine dovana. Fotografijų konkurse dalyvavo 274 autoriai, buvo pateiktos 1674 nuotraukos. 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos fotografijos būrelio vadovui Stasiui Skrebiui įteikta 

padėka ir asmeninė dovana už jaunųjų fotografų dalykinę globą, ugdymą ir sėkmingai atskleistą 

kūrybiškumą Lietuvos mokinių fotografijos konkurse.. 

Neformaliojo ugdymo būrelio „Jaunieji fotografai" vadovas Stasys Skrebys 
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Sėkmingas pasirodymas 

Lapkričio 20 d. Kaune vyko XXI-asis LR Prezidento taurės sveikatos vertinimo finalinis 

konkursas „EURO FIT -2016“, kuriame tryliktus metus iš eilės dalyvavo ir mūsų gimnazijos įvairių 

amžiaus grupių moksleiviai. Jauniausioje amžiaus grupėje mergaičių tarpe sėkmingiausiai pasirodė 

6c klasės mokinė Rasa Vertelkaitė (tapo nugalėtoja), o klasės draugė Ugnė Sundejevaitė užėmė II 

vietą. Bendraklasė Evilija Jaroševičiūtė užėmė VII-ą vietą. Berniukų tarpe šioje grupėje puikiai 

pasirodė 6c klasės mokiniai Pijus Taura ir Faustas Steponavičius, kurie iškovojo II-ją ir III-ją vietas. 

Erikas Liaučius iš 7c klasės liko penktoje vietoje. 14-15 metų amžiaus grupėje Igc klasės moksleivis 

Gratas Janulis iškovojo III-ją vietą, o Ignas Petrulaitis liko penktas. Aštuntokai Matas Mickus ir 

Sidas Davidonis  pasirodė kukliau ir galutinėje įskaitoje tenkinosi vietomis antrame dešimtuke. 

Vyriausioje amžiaus grupėje dalyvavo du mūsų gimnazistai – Kintenis Bučiūnas ir Justinas Šniukšta. 

Kintenis gerai dalyvavo visose  rungtyse , tačiau viena rungtis ,,pakišo koją“ ir teko tenkintis penkta 

vieta. Justinas sportininkų sąraše liko aštuntas. 

Kūno kultūros mokytojas Vasilijus Semčišinas 

 

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 

Sveikiname! 

Karolį Ličkūną (II c gimnazijos klasė) - informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ 

užėmusį I vietą respublikoje. 

Laurą Žibutytę (6b klasė) ir Rusnę Šipelytę (Ic gimnazijos klasė) - informatikos ir informatinio 

mąstymo konkurse „Bebras“ užėmusias V vietą respublikoje. 

Indrę Steponiūtę (6b klasė) ir Kiprą Kazariną (6a klasė) - informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras“ patekusius į geriausiųjų dvidešimtuką respublikoje.  

Informatikos mokytoja Irma Lažauskienė. 

 

Gimnazijai - 25 

Spalio 17-21 dienomis gimnazijoje vyko daug įdomių renginių. 

 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko 141-ųjų gimimo metinių paminėjimas kriptoje 

„Didžiausias mano džiaugsmas bus, jei laikysitės Kristaus mokslo, kurį žodžiu ir raštu gausiai 

jums skelbiu“, rašė vyskupas Kazimieras Paltarokas. Tokiais žodžiais pradinių klasių mokiniai 

pradėjo vyskupo K. Paltaroko 141 –ųjų gimimo metinių paminėjimą spalio 20 d. Kristaus Karaliaus 

katedros kriptoje. Programėlę parengė 4c klasės mokiniai, mokytojos Edita Dilienė, Gitana Garlienė 

ir Gražina Bataitienė. 

Pradinių klasių mokytoja Gražina Bataitienė  
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Mons. Jono Juodelio atminimo įamžinimas 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė, švęsdama gimnazijos įkūrimo 25-

metį ir minėdama kunigo, mons., teologijos mokslų daktaro Jono Juodelio 95-ąsias gimimo 

metines bei pagerbdama vieno šios mokyklos įkūrėjų ir pirmojo direktoriaus didžiulį įnašą į 

jos gyvavimą ir augimą, 2016 metų spalio 18 dieną gimnazijos bibliotekai 

 suteikė kunigo, monsinjoro Jono Juodelio vardą. 

 

 
 

 

 

 

 

Kapelionas Tomas Paliukėnas pašventino biblioteką ir palaimino  jos darbuotojas, čia 

dalyvavusius gimnazijos vadovus, mokinių parlamento prezidentę Miglę Palujanskaitę. 

Bibliotekos vedėja Živilė Čipienė ir bibliotekininkė Lionė Tartilaitė organizavo popietes pirmųjų 

klasių mokiniams, supažindino su elgesio bibliotekoje taisyklėmis ir norintiems jau įteikė Jono 

Juodelio bibliotekos skaitytojų bilietus.  

Mons. Jono Juodelio palikimas bibliotekai 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bibliotekoje saugomos mons. Jono Juodelio 

asmeninės bibliotekos knygos, kurias perdavė kunigo sesuo Ona Juodelytė – Morkvėnienė. Tai 

nuotraukų albumai, suvenyrai, kryžius, kurį pagamino ir padovanojo tikintieji. Saugomos 774 

knygos. Tai rankraštinės, religinio turinio, giesmės su natomis, grožinė lietuvių ir užsienio rašytojų 

literatūra, istorinės, mokslinės, pažintinės, etnografinės, žodynai, knygos apie gamtą ir keliones, 

biografijos, memuarai, spaudos rinkiniai lietuvių ir užsienio kalbomis. 

Monsinjoras Jonas Juodelis rašė: 

 ,, Mano jėgų ir energijos šaltinis yra pats Dievas“. 

,,Visas mano gyvenimas nuo pat  mažens skirtas padėti kitiems.“ 

http://www.paltarokogimnazija.lt/images/renginiai2017/juodelis-bibliotekai.jpg
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,,Tikėjimas – tvirčiausias žmogaus gyvenimo pamatas“. 

,, Kuo esame arčiau Kristaus, tuo esame arčiau vieni prie kitų: krikščioniški idealai tampa visiems 

suprantami ir pasiekiami.“ 

,,Gyvenime reikia labai daug aukotis. Be ryžto ir kantrybės nė vienas jaunas žmogus gyvenime nieko 

didingo nepasiekia.“ 

,,Labai svarbu įsiklausyti į viltingus Kristaus žodžius: ,,Nebijokite, aš nugalėjau pasaulį“. 

Prisiminkite Maironį: ,,Kai skausmas tau širdį suspaus, bėk prie galingos maldos“. 

,,Ryžtas, tvirta valia ir žinojimas, kad esame Dievo vaikai, begalinis pasitikėjimas Jo gerumu yra 

tvirčiausia kiekvieno žmogaus, ypač kenčiančiojo atrama ir stiprybė. Tad tikėkite, nes tikėjimas 

teikia paguodą, ramybę ir amžinojo gyvenimo viltį: mylėkite, nes Dievas yra meilė.“ 

,,Mano didžiausias linkėjimas – visada gyvenkite vienybėje su mirties nugalėtoju Kristumi.“ 

Akcija ,,Apkabinkime 

gimnaziją“ 

Į kiemą susirinko  visa mokyklos 

bendruomenė. Ir mažieji, 1-4 

klasių mokinukai, nešini 

įvairiaspalviais balionais, ir 

didesnieji, ir gimnazistai (daugiau 

kaip 1000 mokinių). Atėjo ir 

mokytojai, valgyklos 

darbuotojos,- visi, visi, kas dirba 

ir mokosi šioje mokykloje. 

Susikabinome už rankų ir 

apjuosėme gimnaziją. Darėme 

bangą. Buvo linksma ir smagu. 

Pajutome, kad esame didelės, 

gražios gimnazijos bendruomenės 

dalis. 

Dija Šateikaitė ir Agilė Kevėnaitė, 

5c. kl. maironietės. 

 

 

Gimnaziją su švente pasveikino grupė „Baltasis Kiras". Mokiniai kultūros centre ,,Garsas“ 

klausėsi jų nuotaikingo koncerto. 

Gimnazijos parlamento šventiniai renginiai 

,,Mokinių parlamentas spalio 17-19 dienomis prisidėjo prie sveikinimų gimnazijai 25-mečio 

proga. Pirmadienį ryte kiekvienam mokiniui buvo išdalinti lapeliai su saldainiais ir būsimų renginių 

programa. Trečiadienis buvo paskelbtas Parlamento diena. Po trijų pamokų buvo atidaryta kepyklėlė, 

kurioje buvo galima nusipirkti pačių parlamento narių iškeptų skanėstų. Per ilgąsias pertraukas veikė 

fotosiena, prie kurios mokiniai galėjo nusifotografuoti su žaismingais personažais“, - rašo Raminta 

Prunskaitė. 
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Mokytojų šventinė popietė, skirta gimnazijos jubiliejui 

Mūsų gimnazijos bendruomenė, įveikusi didžiulius išbandymus, įgyvendinusi savo svajones, 

švenčia 25-erių metų jubiliejų. Popietėje direktorė Gražina Gailiūnienė gimnazijos 25-erių metų 

laikotarpį suskirstė penkmečiais, juos trumpai apžvelgė. Būreliais kvietė mokytojus ir kitus 

darbuotojus, atėjusius dirbti į šią mokyklą tik ją įkūrus ir kitų penkmečių laiku, kai reikėjo ypatingai 

stiprinti, įgyvendinti iškilusius naujus išbandymus, iššūkius, uždavinius. Kaip ekrane prabėgo 

gimnazijos istorija. Buvo matyti, kaip augo gimnazijos mokytojų, darbuotojų kolektyvas. Direktorė 

sveikino, dėkojo visiems – kaip bitelėms nešusiems medų į korį. Kartu su pavaduotoja ugdymui 

Rimute Kazakevičiene visiems įteikė padėkos raštus ir jubiliejinius gimnazijos kalendorius. 

Palinkėjo visiems vienybėje ir klestėjime sulaukti 30-mečio. 

 Gražiai skambėjo Erikos Jaškūnaitės dainos, Tautvydo Šukio akordeono garsai. Žavios renginio 

vedėjos Justina Cicilionytė ir Viltė Zaveckaitė padėkojo direktorei  už rūpinimąsi gimnazija. 

Regina Stumbrienė 

 

Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos  šv. Mišios už gimnazijos  

bendruomenę, steigėjus ir rėmėjus 

 

 

Dalyvavo mokytojai, gimnazijos vadovai, mokiniai.    
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Gimnazijos 25-mečio šventė Juozo Miltinio dramos teatre 

 

Šią gražią rudens popietę į 

Panevėžio Juozo Miltinio dramos 

teatrą – didžiulę šventę – 

susirinko Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos bendruomenė. Juk tai 

25-asis gimnazijos gimtadienis.  

Mokiniai priminė trumpą 

gimnazijos istoriją – nuo 

pradinės mokyklos 1991-ųjų 

rugsėjo pirmosios iki šio rudens. 

 

 

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai paruošė šventinę programą: giedojo, muzikinius kūrinius atliko 

jungtinis  gimnazijos choras, grojo instrumentinis ansamblis. Gražiai pasirodė tautinių šokių 

kolektyvas ,,Spindulėlis“. Mažieji poezijos teatro (5c klasės) dalyviai skaitė eiles - poetinę 

kompoziciją  ,,Po 

vasaros dangum“ 

(juos parengė lietuvių 

kalbos mokytoja Zita 

Kontrimienė). 

Temperamentinga 

samba sužavėjo 

sportinių šokių 

šokėjai (vadovas – 

Darius Grinius). 

Dainavo Rugilė 

Garbaliauskaitė ir 

Gabrielius Melaika. 

 

 

 

 

Direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo: ,,Švenčiame  prasmingą ketvirtį amžiaus. Ačiū mokyklos 

įkūrėjui vyskupui Juozui Preikšui, esu dėkinga šviesios atminties kunigui, pirmajam direktoriui Jonui 

Juodeliui. Visiems, kurių dėka gimnazija išaugo ir klesti. Dėkoju už gardų maistą valgykloje, už 

kiekvieną išvalytą langą, sutvarkytą kampelį. Bet labiausiai dėkinga mokytojams - tiems, kurie 

žiūrėdami į be perstojo plepantį penktoką, jau mato jame garsų politiką, o stebėdami stropią, tylią 

abiturientę- būsimą gydytoją.“ 

J. E. vyskupas emeritas Juozas Preikšas: ,,Gerbiami šios bendruomenės mokytojai ir mokiniai,  

švenčiate 25-metį, gražų jubiliejų. Dabar ruduo, o širdy- pavasaris. Sveikinu. Ši gimnazija man labai 

brangi: teko būti prie jos lopšio, kai ji gimė.  
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Vyskupas Kazimieras 

Paltarokas stengėsi, 

kad būtų kuo daugiau 

kultūros židinių. 

Pastatė pastatą, norėjo 

įkurti mažąją kunigų 

seminariją, bet tam 

nebuvo lemta 

išsipildyti.  

 Kai vyskupija atgavo 

pastatą, su kunigu 

Jonu Juodeliu, pritarus 

Panevėžio miesto 

valdžiai, įkūrėme 

katalikišką mokyklą.  

Kai žvelgiu į šią 

mokyklą, džiaugiuosi, kad daug pasiekta. Dėkoju mokytojams, mokiniams. Linkiu, kad ir toliau ši 

mokykla eitų pramintu taku. Tegul ši mokykla neša pavasarį Lietuvai ir žengia į mūsų tautos ateitį.“ 

J.E. Panevėžio 

vyskupas Linas 

Vodopjanovas 

OFM: ,,Ačiū 

Jums, vyskupe 

Juozai Preikšai, 

ačiū už paramą 

mokyklai. Buvo 

sunku. 25 –eri 

metai – tai 

džiaugsmų ir 

skausmų istorija. 

Sveikindamas su 

jubiliejumi, 

linkiu gimnazijai 

(ypatingai 

administracijai) 

svajoti, sieti gyvenimą su Dievu, augti su tikėjimu. Kad būtų kuo daugiau šviesos. Ačiū už darbą, 

kurį atlikote ir dar atliksite“.  

 

Gimnazijos bendruomenę sveikino Seimo narys Povilas Urbšys įteikė padėkos raštus gimnazijos 

direktorei Gražinai Gailiūnienei, už puikius abiturientų valstybinių egzaminų rezultatus, kūrybingą 

darbą - istorijos mokytojai Rimai Kemzūrienei, anglų kalbos mokytojai Kristinai Lazauskaitei ir 

lietuvių kalbos mokytojai Linai Karazijienei.  



12 
 

 

Miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas džiaugėsi: ,,Pradėję augti iš mažo želmenėlio, išaugote: 

žavi jūsų aukštai iškelta kartelė miestui. Esate šauni šaunaus miesto dalis.“ Padėkos raštus įteikė 

gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei ir mokytojams.  

Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Dainius Šipelis taip pat sveikino bendruomenę, 

įteikė mokytojams ir kitiems darbuotojams padėkos raštus. 

Kunigas Mindaugas Kučinskas, dėkojo Apvaizdai už progą dešimt metų būti šios mokyklos 

kapelionu. Linkėjo būti gailestingiems, patarnauti su Kristaus meile ir toliau gražiais darbais tęsti 

gimnazijos istoriją. 

Popietė su vyskupu emeritu Juozu Preikšu 
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Gruodžio 2 dieną pas mus atvyko J. E. vyskupas emeritas Juozas Preikšas. ,,Spindulėlio“ šokėjos 

ir pradinių klasių choristai šokiu ir daina pasveikino garbingą svečią, mūsų mokyklos įkūrėją ir 

globėją. Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė pasveikino vyskupą emeritą Juozą Preikšą su 

garbingu 90 –mečiu ir 65-ių metų kunigystės sukaktimi, padėkojo už didžiulį indėlį šios mokyklos 

gyvavime ir įteikė albumą su nuotraukomis, menančiomis mielas akimirkas šioje bendruomenėje. 

Juk vyskupas emeritas Juozas Preikšas nuoširdžiai rūpinosi mokykla, dalyvaudavo šventėse, 

renginiuose. Panevėžio miesto Tarybos narys Petras Luomanas trumpai apžvelgė vyskupo gyvenimo 

kelią ir pasveikino su garbingu jubiliejumi.  

Vyskupas emeritas Juozas Preikšas mielai prisiminė mokyklos kūrimąsi, augimą, bendruomenės 

formavimąsi, šiltai  bendravo su mokytojais, linkėjo ir toliau puoselėti krikščioniškas vertybes. 

 

Mintys apie gimnaziją 

Gražina Gailiūnienė, 

gimnazijos direktorė 

 

Šis ruduo ypatingas gimnazijos gyvenime – švenčiame 25-erių metų jubiliejų. Metų tėkmėje buvo 

įvairiausių įvykių: ir džiugių, ir įdomių, ir gana liūdnų. Bet manoji atmintis stengiasi išsaugoti tik tai, 

kas gražu, šviesu ir prasminga. Todėl ir sveikindama visus, imančius į rankas ,,Žiburiuką“, noriu 

pirmiausia pasidžiaugti gimnazijos mokiniais – talentingais, aktyviais, įdomiais. Jūs visada buvote 

tikrieji gimnazijos istorijos kūrėjai ir jos šeimininkai. Jūsų talentai ir pasiekimai stebina miesto ir 

šalies visuomenę, džiugina mokytojus ir tėvelius. Linkiu visiems jau gimnazijos suole surasti savo 

pašaukimą ir, padrąsinant mokytojams, jo siekti. Tačiau nepamirškite: pašaukimas būti žmogumi – 

pats svarbiausias.  

Violeta Dumbrienė, 

istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Džiaugiuosi, kad šioje gimnazijoje diegiamos vertybės. Mūsų dienų pasaulyje technologijos, 

akademinės žinios  keičiasi begaliniu greičiu, o vertybės išlieka amžinai... 

 

Ernesta Veblauskaitė - Krivickienė, II-os šios mokyklos laidos abiturientė, 

gimnazijos psichologė 

 

Kai atėjau į šią mokyklą, tai, man, antrokei, tuo metu ji atrodė tokia didelė. Labai džiugu, kad 

šiandien ji išaugo visapusiškai: labai didelė ir graži. Mokykla tapo gimnazija ir išleido daug laidų 

abiturientų, kurie noriai prisimena, grįžta, aplanko ir jau atveda čia mokytis savo vaikus. Turbūt 

labiausiai įsimena tarpusavio santykis, kuris užsimezga su mokytojais, kurie žino, kaip tave pakelti ir 

padrąsinti. Tad norisi pasveikinti gimnaziją su gražiu jubiliejumi, palinkėti ir toliau kurti gražius ir 

jaukius santykius su vaikais. 
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Zita Kontrimienė, 

Lietuvių kalbos mokytoja 

 Mokykla- nuostabi kiekvieno galių skleidimosi vieta. Šioje mokykloje aš atradau save ir savo 

širdies tiesą, besąlygišką meilę. Čia patyriau, kokia laimė žadinti gėrį, grožį, teikiant prioritetą 

Dekalogo idealams. Čia pajutau, koks gražus užauga žmogus, širdy nešantis Evangelijos šviesą.  

 

Miglė Palujanskaitė, 

gimnazijos Mokinių parlamento prezidentė 

Labai džiaugiuosi, turėdama galimybę ne tik mokytis, bet ir kurti, organizuoti įvairias veiklas 

gimnazijoje, kurioje dirba nuoširdūs, supratingi ir kompetentingi mokytojai bei mokosi draugiški, 

atviri mokiniai. Smagu matyti, jog kasmet mokykla tobulėja ir tampa vis geresne vieta kiekvieno 

jauno žmogaus skrydžio pradžiai. Viliuosi, kad Kazimiero Paltaroko gimnazija gyvuos ilgus metus ir 

išleis į pasaulį dar daugiau brandžių asmenybių, nestokojančių entuziazmo bei altruizmo. 

 

Daiva Žukauskienė, 

Pradinių klasių mokytoja 

Gimnazija - didelė mano gyvenimo dalis. Kiekvienas ieškokime savojo kelio į mokinių širdis, 

pasitikėkime savo talentu, nuoširdžiai bendraukime, ir vaikai mumis pasitikės. Su didele meile 

puoselėkime vaikus, ieškokime ir ugdykime jų talentus. Linkiu visiems tarpusavio supratimo, 

gerumo ir sėkmės. 

                                      

8-okų linkėjimai gimnazijai 25-mečio proga 

Linkiu gimnazijai ir toliau taip gražiai žydėti, kaip žydėjo iki šiol. 

Ačiū už mokslą ir edukaciją, už draugus, kuriuos sutikau, čia besimokydama. 

Linkiu, kad mokykla gyvuotų ir toliau, būtų tokia graži kaip visuomet. 

Linkiu puikių mokinių.  Noriu, kad visada mokykloje būtų linksma. 

Noriu palinkėti daugiau mokinių, norinčių lavintis. Daugiau džiaugsmo. Kad patys gražiausi 

prisiminimai būtų iš mokymosi gimnazijoje dienų. 

Linkiu daug gerų mokinių, daugiau švenčių ir mažiau namų darbų. 

 

Mokinius paskatino parašyti linkėjimus matematikos mokytoja Virginija Skrebūnienė. 
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Jie baigė mūsų mokyklą 

 

Kazimiero Paltaroko gimnaziją baigė XV 

abiturientų laidų (VII -ios mokyklos ir VIII- ios 

gimnazijos).  Mokykla išleido į gyvenimą 1079 

abiturientus. 

Jie visi išsiskirstė, ieškodami savojo kelio. 

Galbūt sugrįš kaip paukščiai į savąją mokyklą... 

      

Čia kelio pradžia ... 

 

 

Indrė Jurgelevičiūtė  

(V-os mokyklos laidos abiturientė) 2005 m. 

 

 

Indrė Jurgelevičiūtė nuo vaikystės dainuoja ir groja kanklėmis, fleita. Mūsų mokykloje ji mokėsi 

Jecintos Garbaliauskienės muzikinėje klasėje, baigė Panevėžio Muzikos mokyklą. Po to Lietuvos 

muzikos ir teatro  akademijoje, kur baigė ir džiazo vokalo magistro studijas. Vėliau gilinosi į 

klasikinės indų muzikos paslaptis Roterdamo konservatorijoje. Indrė yra universali muzikantė, 

atliekanti džiazo, „folk“, akademinę bei populiariąją muziką, dažnai pasirodo su grupe „Merope“, 

Belgijos muzikantais ir įvairiuose muzikiniuose projektuose visame pasaulyje. 

 Indrė Jurgelevičiūtė su Afrikos muzikantu rugsėjo mėnesį dalyvavo koncertų ture JAV (1)  

Duetas „Solo & Indre“ – tai talentinga kanklininkė, dainininkė Indrė Jurgelevičiūtė ir Solo Cissokho 

– griot ir kora muzikantas iš Senegalo. Atlikėjai atstovauja skirtingoms kultūroms ir tradicijoms, 



16 
 

tačiau jų muzikiniai 

pasakojimai darniai 

susilieja į nedalomą 

visumą. Šie 

muzikiniai dialogai 

skamba šiltai, 

natūraliai, įdomiai ir 

nenuspėjamai. Jų 

kūryba – tai iš širdies 

sklindanti muzika, 

kuriai nei sienos, nei 

kultūrų skirtumai 

neegzistuoja. Tai 

įrodo ir didėjantis 

populiarumas 

pasaulyje. (2015 

metais debiutinio 

albumo daina 

„Damma- Gerve“ laimėjo „World Music Network“ konkursą ir buvo pripažinta geriausiu „world 

music“ 2015 metų kūriniu, o pats albumas sulaukė pasaulio žiniasklaidos ir muzikos žurnalų 

„fRoots“, „Songline“, „Gonzo“ bei muzikos agentūrų dėmesio).  

Lietuvoje mažai žinomas duetas yra kviečiamas pasirodyti užsienio scenose ir festivaliuose 

(Belgijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Olandijoje).- DELFI.lt 

Neseniai grįžusi iš Čikagoje vykusio Word muzikos festivalio, kur įvyko ir šiltas susitikimas su 

lietuvių bendruomene, Indrė Jurgelevičiūtė jau ruošiasi kelionei į Indiją. 

,,Man atrodo, kad šiais neramiais laikais muzika kaip niekad turi palaikyti dvasią, neleisti slysti 

gyvenimo paviršiumi. 

Noriu muzika, labiau nei kalbomis visuomet sau ir kitiems kartoti, kad kūryba, meilė, draugystė, 

įsiklausymas į save ir kitus, nenutrūkstantis mokymasis, pagarba nepažintoms kultūroms ir 

pažinimas kitokio, žmogaus ryšys su gamta bei vienas kitu yra labai svarbu. Muzika yra didi jėga, 

norėčiau tyliai ja pasiekti žmonių širdis.“- iš interviu (Bernardinai.lt, 2016-11-16) 

 

Danas Rapšys  

 

(VIII – os gimnazijos laidos abiturientas) 2013 m. 
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Dano Rapšio pasiekimai 

Danas Rapšys – Lietuvos plaukikas, nacionalinis rekordininkas 

2013 metais Europos jaunimo čempionate Danas Rapšys laimėjo I-ąją vietą, pasaulio jaunimo 

čempionate – II-ąją vietą, 2014 metų  pasaulio čempionate užėmė 14 –ąją vietą.  

2015 metų pasaulio čempionate Danas Rapšys užėmė 10 –ąją vietą,  

2016 m. gegužės 21 d. Londone vykusiame Europos plaukimo čempionate olimpiniame baseine 

Danas Rapšys papildė Lietuvos rinktinės medalių kraitį. Danas Rapšys, 21-erių panevėžietis, 200 

metrų plaukimo nugara finale finišavo trečias ir pasidabino bronzos medaliu – 1:57,22 min. .- 

DELFI.lt. 

Danas Rapšys dalyvavo 2016 metais rugpjūčio  mėnesį vykusiose  pasaulio olimpinėse žaidynėse 

Rio De Žaneire.  

Baigiasi 2016-ieji metai. Gruodis. 

Adventas 

 

 

 

 
 

 

 

 

Daug tautų ateis ir sakys: 

„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną... 

Kad jis pamokytų mus savo kelių, 

Kad mes eitume jo takais“ (Iz 2, 3) 

 

 

Adventas, keturių savaičių periodas, kurio metu 

ruošiamės švęsti  šv. Kalėdas, laukiame Jėzaus atėjimo. 

Todėl šis laikas kviečia krikščionis į širdies tylą, kurioje 

atrandamas Dievo artumas ir priimamas Kūdikėlis Jėzus.                                                         

Žinodamas, kad ateis svečiai, iš anksto tvarkai ir puoši 

namus. O kaip paruoši savo širdį Kūdikio atėjimui? Ką 

galėtum padaryti, kad suteiktum Jam Jo vertą būstą? Štai 

kelios idėjos: 
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1. Kasdien atrasti truputį laiko maldai;                     

2. Gilintis į Šventą Raštą, ypač į pirmuosius Evangelijų skyrius; 

3. Gerai pasiruošti Atgailos sakramentui ir jį priimti; 

4. Atsisakyti ar sumažinti tai, ką labiausiai mėgsti (muzikos klausymą, naršymą internete...) 

5. Nuskaistinti  širdį, 

atsisakant puikybės, nereikalingų žodžių, bergždžių minčių, klaidingų sumanymų, rūpesčių, kurie yra 

ne mano valioje, apgaulingų  jausmų, kurie iškreipia tikrovę; 

6) Atlikti nors vieną Gailestingumo darbą... Tai padaryti labai paprasta. Mūsų gimnazijoje jau 

kelintus metus iš eilės rengiama kilni akcija – ADVENTO KREPŠYS. Kaip prie jos prisidėti? 

Pagalvok, ką norėtum atrasti ant savo kasdienio bei šventinio vaišių stalo. Mandarinų, saldumynų, 

gardžios naminės uogienės... Gal tuo gėriu (ypatingai sausais, ilgesnio vartojimo produktais) nori 

pasidalinti su vienišais, nusivylusiais „Betliejaus“ valgyklos lankytojais, senoliais, gyvenančiais 

mūsų gimnazijos kaimynystėje, šv. Juozapo globos namuose? Jei turi tokį troškimą, išpildyk jį, 

dalyvaudamas šioje akcijoje (iki gruodžio 20 d.). Advento krepšį rasi gimnazijos antro aukšto 

koridoriuje arba savo klasėje. 

     Tikybos mokytoja Alma Oksienė 

Nuotrauka ,,Adventinis vainikas“ jaunojo žurnalisto Pijaus Naviko, 5b kl. 

Jaunieji maltiečiai akcijoje „Maltiečių sriuba 2016“– padėti seniems, vienišiems 

ir ligoniams! 

Lietingą gruodžio 10 dienos vidurdienį Laisvės aikštėje rinkosi mūsų gimnazijos jaunieji 

maltiečiai- savanoriai, kurie kartu su tikybos mokytoja Jurgita Šadauskiene prisidėjo prie kiekvienais 

metais organizuojamos akcijos „Maltiečių sriuba“. Šios organizacijos svarbiausias tikslas- padėti 

labiausiai pažeidžiamiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems 

negalią. Savanoriai dalinosi šypsenomis su panevėžiečiais, kvietė paaukoti ir pasivaišinti gardžia 

sriuba. Prie mūsų nuostabios Panevėžio eglutės savanoriauti atėjo miesto meras Rytis Mykolas 

Račkauskas, Seimo narys Povilas Urbšys, garsi aktorė Toma Razmilavičiūtė. Šios nuostabios gerumo 

popietės pabaigoje dar įvyko netikėtas susitikimas su „Lietkabelio“ rinktinės krepšininkais. 

Žyginta Margenytė ir Viktorija Matulevičiūtė -  IIb  klasės gimnazistės 

 Gimnazijos renginius fotografavo mokytojas Stasys Skrebys 

 

Linkime gimnazijos bendruomenei džiaugsmingų šv. Kalėdų  

ir laimingų Naujųjų 2017-ųjų Metų! 
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