Žiburiukas
2011 –2012 m.m.
Nr.1-2

Švieski ir spindėki!
Mons. J. Juodelis
Tu esi šaltinis,
iš kurio kilęs mūsų gyvenimas;
Tu esi jūra,
kuri vėl mus surinks –
tarp jų eina kelias,
kuriuo mes keliaujame pas Tave.
Ateik mūsų pasitikti,
patrauk mus prie savęs –
šiandien ir visas mūsų gyvenimo dienas.

iš knygos ,,Kelyje“,
Jaunimo pasikalbėjimas su Dievu
Sveikiname visus gimnazijos bendruomenės narius (moksleivius, mokytojus, kitus darbuotojus,
tėvelius), visų 10 – ties laidų abiturientus, baigusius šią mokyklą, čia dirbusius mokytojus
mokyklos 20 – mečio proga!

Iš mokyklos istorijos

Kazimiero Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos atidarymas. Pirmasis mokyklos direktorius
Vyskupas Juozas Preikšas perkerpa juostelę.
Kunigas mons. Jonas Juodelis
1991 metais rugsėjo 1 dieną J. E. Vyskupo Juozo Preikšo ir šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebono fil. m.
licenciato Jono Juodelio iniciatyva buvo įsteigta Kazimiero Paltaroko katalikiška vidurinė mokykla. Pirmasis
mokyklos direktorius – kunigas monsinjoras Jonas Juodelis. Buvo atidarytos dvi pirmosios ir viena antrokų klasės.
Pirmosios mokytojos – Nomeda Žegulienė, Vanda Čiplienė, Zuzana Vasiliauskienė. Tikybą dėstė Gražina
Virbickaitė.
1992 – 1993 m. įsteigtos trys pirmosios klasės. Jų mokytojomis tapo Aina Cimermonienė, Daiva Žukauskienė ir
Edita Vilutienė. Dirbo ir mokytoja Janina Ratkelienė.
1993 – 1994 m - vėl trys pirmosios klasės. Ateina naujos mokytojos Vilma Palepšienė, Rūta Alikavičiūtė ir
Zita Bruniūtė.
1993 m. mokyklai suteiktas garbingas Vyskupo Kazimiero Paltaroko vardas. 1994 – 1995 m. įsteigtos dvi
pirmosios klasės, nes neužteko kabinetų. Klasėms vadovavo mokytojos Ona Meškauskienė ir Zuzana
Vasiliauskienė. Mokyklos direktore tapo Nomeda Žegulienė, kuri vadovavo iki 2000 metų.
Mokykloje jau viena penktoji klasė. Pirmieji mokytojai dalykininkai –lietuvių kalbos- Regina Stumbrienė (tuo
pačiu metu pradėjo kurti biblioteką), anglų k. – Vida Trinkūnaitė, Daiva Stakėnaitė, matematikos – Genovaitė
Lukoševičienė, istorijos – Antanas Vaičikonis, dailės ir darbų – Antanas Kubilius, darbelių mergaitėms – Janina
Janulienė, kūno kultūros – Bronius Urbonas, muzikos - Jacinta Garbaliauskienė ir kt. Buvo maža draugiška
mokyklos bendruomenė, kurioje kūrybingai dirbo mokytojai ir mokiniai. Vaikai dainavo, vaidino, sportavo,
maironiečiai rengė literatūrinius vakarus. Kūrėsi choras, giedojo giesmeles. Buvo labai įdomu, kai mieste dar mažai
žinomos Kazimiero Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos maironiečiai konkurse, skirtame poetės S. Nėries 90
– mečiui, tapo laureatais. (Literatūrinę - meninę kompoziciją ,,Aš diemedžiu žydėsiu“ parengė maironiečių būrelio
vadovė Regina Stumbrienė, dramos – Angelė Levickienė ir muzikos mokytoja Jecinta Garbaliauskienė). Į
respublikinį konkursą mūsų maironiečiai negalėjo vykti, nes dalyvavo tik 2 – 5 klasių mokiniai (5-okai buvo
vyriausi dalyviai). Vyskupas Juozas Preikšas ir kunigas monsinjoras Jonas Juodelis nuolat rūpinosi augančia
mokykla, dalyvavo visose šventėse, renginiuose. Augo mokinių skaičius, mokytojų kolektyvą papildė vis nauji
žmonės. Lietuvių kalbos ir literatūros – Audronė Gudynienė, Aldona Skripkauskienė, gamtos - Danguolė
Lapašinskienė, matematikos – Virginija Skrebūnienė, pradinių klasių - Gitana Garlienė ir kt.
1996-1997 m.m. mokėsi 17 klasių – 378 mokiniai. 1997-1998 m. - 21 klasė- 457 mokiniai.
2000-aisiais metais mokyklos direktore išrinkta Gražina Gailiūnienė. 2000-2001- aisiais m.m . mokosi 29 klasės674 mokiniai. 2002 m. išleista pirmoji abiturientų laida (auklėtoja –Danutė Čiupkovienė).
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Nuotraukoje – pirmoji mokyklos abiturientų laida Kristaus Karaliaus katedroje išleistuvių dieną.
Mokykloje jau mokėsi 33 klasės- 810 mokinių. 2003 metais mokyklą baigia dvi abiturientų klasės (auklėtojaiVirginija Skrebūnienė ir Antanas Vaičikonis).
Mieste mokykla tapo žinoma ir populiari, ji- vienintelė katalikiška vidurinė. Teko išgyventi nemaža sunkumų,
išbandymų. Bet mokyklos vadovai, mokytojai, moksleiviai nugalėjo visus sunkumus ir 2008 m. rugpjūčio 1 dieną
mokykla tapo gimnazija. Tuo metu čia dirbo 96 pedagogai, mokėsi 1134 mokiniai.
Šiemet, 2011-2012 m. m. gimnazijoje mokosi 1164 moksleiviai ir gimnazistai, yra 128 darbuotojai, iš jų- 92
mokytojai.
Gimnazijoje mokiniai aktyviai dalyvauja neformalaus švietimo būreliuose. Jų veikla papildo akademinį
mokymą, padeda mokiniams lavintis, vystyti savo gabumus. Pradinių klasių mokiniai garsina mokyklą tautiniais
šokiais (juos moko Gražina Bataitienė ir Zita Rimkuvienė), mokytojos Daivos Žukauskienės auklėtinių darbeliai,
piešinukai dažnai puošia mokyklą, dalyvauja ir miesto parodose. Aina Cimermonienė puikiai skatina savo
auklėtinius skaityti knygas būrelyje ,,Draugauk su knyga“, dalyvauja miesto ir respublikiniuose projektuose.
Mažųjų popchorui vadovauja Dalia Šmidtienė. Katechezės pagrindų 3-4 klasėse moko Gražina Bataitienė,
Jurgita Šadauskienė ir Dalia Tabokienė.
5-8 klasių mokiniai bei gimnazistai irgi aktyviai dalyvauja neformalaus švietimo būreliuose. Dramos studija
(vadovė Janina Bardauskienė) ir poezijos teatras (vadovė Zita Kontrimienė) rengia įvairias šventes, minėjimus.
Gimnazijos renginiuose dainuoja, dalyvauja konkursuose du gimnazijos chorai. Jų vadovės –Zita Pilkauskienė ir
Jecinta Garbaliauskienė, kuri įkūrė ir instrumentinį anansamblį). Maironiečiai turi gilias tradicijas, dalyvauja
miesto ir respublikiniuose renginiuose, jaunieji žurnalistai leidžia gimnazijos laikraštį, rašo mokyklos metraštį.
Aktyvūs ir kūrybingi jaunieji fotografai (vadovas Stasys Skrebys), Mokyklą nuolat garsina savo pergalėmis
sportininkai (vadovė Violeta Karanauskaitė). Lavina, ugdo, skatina moksleivius keliauti ir pasiekia gerų
rezultatų Kęstutis Meliūkštis ir Vasilijus Semčičinas su savo mokiniais.
Gimnazija turi gražias tradicijas: kasmet mokytojai vyksta į Šiluvos atlaidus, švenčia Mokytojo dieną, visa
bendruomenė susirenka į adventinę susitaikymo popietę, visada nuotaikingi abiturientų šimtadieniai, šventški ir
iškilmingi paskutiniai skambučiai.
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Jaunieji žurnalistai gimnazijos 20- mečio proga kalbėjosi su
direktore Gražina Gailiūniene

Gerbiama direktore, dirbate šioje mokykloje nuo jos įkūrimo. Iš pradžių dėstėte tikybą. Kokią mokyklą, jos
bendruomenę prisimenate , kai čia pradėjote dirbti?
Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė: Mūsų buvo tik 4 mokytojos.Tuo metu mokyklai vadovavo kunigas
monsinjoras Jonas Juodelis. Mokiniai buvo žingeidūs. Į naujai įsikūrusią mokyklą atėjo mokytis tik tie, kurie
norėjo katalikiško auklėjimo. Nuo pat mokyklos įkūrimo mokiniai nešiojo uniformas.
Mokyklos direktore tapote 2000 metais. Vadovaujate, buriate bendruomenę. Dabar mūsų gimnazija didžiausia
mieste. Ji – kitokia. Kas buvo sunkiausia ir kas labiausiai džiugina? Kuo Jums brangi Kazimiero Paltaroko
gimnazija?
Direktorė: Sunki buvo gimnazijos pradžia, nes mes buvome kitokie. Mokiniai tobulėja, džiugina pasiekimais.
Dvidešimt metų mačiau kūrimąsi, jos kelią, pasiekimus ir puikius rezultatus.
Jūsų, gerbiama direktore, linkėjimai mokytojams, mokiniams ir visai bendruomenei gimnazijos 20-mečio proga.
Direktorė: Begalinės meilės, susitelkimo ir pagarbos vienas kitam. Sėkmės, sveikatos, puikių kūrybinių
laimėjimų.

Gimnazijos jaunieji žurnalistai ir maironiečiai (Monika Lemežytė, Kamilė Šimonytė, Rūta
Rutkūnaitė, Brigita Marciuškaitė, Gerda Ščerbickaitė ir kt.)
gimnazijos 20-mečio proga kalbėjosi ir pateikė mokytojams šiuos klausimus:
1. Kiek metų dirbate šioje mokykloje? Kaip sekasi? Kokią ją prisimenate, kai atėjote čia dirbti?
Pradinių klasių mokytoja Aina Cimermonienė: ,,Mokykloje dirbu 19 metų. Kiekviena diena pilna netikėtumų,
atradimų, išgyvenimų, pažinimo džiaugsmo, gyvenimiškų pamokų. Taip buvo vakar, yra šiandien, bus rytoj.“
Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Gudynienė:,, Čia dirbu nuo 1996 metų. Mokyklos vidus labai pasikeitė. Sekasi
neblogai, nes vaikai ateina vis protingesni ir įdomesni.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė: ,,Šioje mokykloje dirbu dešimti metai. Tai buvo atvira
gerumui, įvairiems pokyčiams mokykla.“
Lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Nefienė: ,,Mūsų gimnazijoje šis rugsėjis man 6-asis. Per tuos metus ji beveik
nepasikeitė. Tik tai, kad tapo gimnazija. Džiaugiuosi, kad čia dirbu, nes joje sutikau daug puikių žmonių
(mokytojų ir mokinių).“
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Matematikos mokytoja Birutė Masiokienė: ,,Čia dirbu 7-i metai. Mokyklos išorė buvo puiki, o vidus neatrodė
jaukus. Dabar ji gerokai išgražės. Dirbti sekasi vis geriau ir geriau.“
Teatro meno mokytoja Janina Bardauskienė: ,,Mokykloje aš 16 metų. Visi šilti ir draugiški. Mokyklą gaubė
tikėjimo ir ieškojimo paslaptis.“
Kūno kultūros mokytoja Nijolė Ridikienė: ,,Čia dirbu jau 6 metus. Mokykla graži, jauki, o sekasi neblogai. Dirbti
šioje mokykloje yra malonu.“
Kūno kultūros mokytojas Kęstutis Mieliūkštis:,, Prisimenu labai gerą nedidelį kolektyvą ir mielus moksleivius,
kurių tuo metu buvo nedaug.
2.Kuo ši mokykla išsiskiria mieste? Ko norėtumėte palinkėti mokytojams, mokiniams, visai bendruomenei
gimnazijos 20-mečio proga?
Aina Cimermonienė: ,, Mūsų kasdieną lydi Dievo palaima, nuoširdi mokytojų ir mokinių malda, tikėjimas ir
pasitikėjimas vienų kitais, nuoširdumas, atvirumas. Mieli mokytojai, mums tik 20! Tad ieškokime, atraskime ir
branginkime. Juk gyvenimo grožis priklauso nuo to, kokie laimingi yra kiti dėl to, kad mes esame.“
Audronė Gudynienė: ,,Esame labai susitelkę ypatingų įvykių akivaizdoje. Linkiu stiprybės, sveikatos, Dievo
palaimos.“
Violeta Dumbrienė: ,,Čia mokiniai nuosekliai ugdomi nuo 1-os iki 12-os klasės gerumo dvasioje. Linkiu šiuo
sunkiu laikotarpiu neprarasti bendruomeniškumo, tolerancijos.“
Ramunė Nefienė: ,,Mokiniai nešioja uniformas. Jie sumanūs, protingi, kultūringi. Tokiais, manau, įpareigoja būti
ne tik gimnazija, bet ir uniforma. Linkiu visiems šioje gimnazijoje nuolat tobulėti, ieškoti, degti, neužgesti.“
Birutė Masiokienė: ,,Mokiniai tvarkingesni, drausmingesni. Visa bendruomenė geba susitelkti vienam tikslui.
Pirmiausia linkiu sveikatos. Toliau – stengtis, kad mokiniai siektų tikro išsilavinimo, o mokytojai tai jiems
suteiktų. Kad būtų tikra gimnazija.“
Janina Bardauskienė: ,,Puiki aplinka, įvairaus amžiaus mokiniai. Neatitrūksti nuo vaikystės. Ir karališka
uniformos spalva. Linkiu tikėti viskuo, kas veda į harmoniją su pačiu savimi,. Minties, žodžio ir veiksmo darnos
savyje. Manau, tai šiandien svarbiausia.“
Nijolė Ridikienė: Skiriasi tolerancija, drausmingumu. Ši mokykla – katalikiška. Mokiniai mandagūs, draugiški,
vienas kitam padeda. Linkiu, kad ir toliau tokia išliktų mokykla. Stiprybės, tolerancijos, draugiškumo.“
Kęstutis Meliūkštis:,,Sekasi labai gerai. Bendruose darbuose jaučiame bendruomenės dvasią. Iš kitų mokyklų
išsiskiria savo tikslais, jų įgyvendinimo būdais.Linkiu ir toliau stiprinti bendruomenę, gerinti mokytojų ir
moksleivių bendradarbiavimą, kad abiturientų prisiminimuose mokykliniai metai išliktų vienais geriausių.
Šaunioji 5b

Justina Cicilionytė 5b, maironietė

Mūsų klasėje mokosi geri ir draugiški vaikai.
Auklėtoja Jurgita Šadauskienė labai maloni. Turime
mokinio taisykles ir jų laikomės. Mes, penktokai, ne tik
mokomės, bet turime įvairių pomėgių. Lankome
būrelius. Vaida Kielaitė groja gitara, Andrius Gražys –
kanklėmis, Viltė Bijanskytė- fleita, Žyginta Margenytė
gražiai pina iš vytelių. Yra keletas šokėjų, daug
sportuojančių.
Mes esame linksmi ir šaunūs.

Mano klasė

Maironietės: Laura Nuobaraitė ir
Karolina Ivanauskaitė.

Mano klasė – nuostabi!
Dūkstam, šėlstame visi.
Bet neskriaudžiam vienas kito,
Sudraudžiam, jei daro pikta.
Grojam, žaidžiam ir sportuojam,
Piešiam, šokam ir dainuojam.
Gudrūs, smalsūs mes visi,
Mokomės būti geri.
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Šventės, renginiai:
Rugsėjo Pirmoji
Tai mokslo ir žinių diena. Į šv .Mišias Kristaus Karaliaus katedroje mūsų gimnazijos moksleiviai rinkosi pagal
amžiaus grupes. Abiturientai atvedė į šventovę nedrąsius pirmokėlius, lydimus tėvelių. Kunigas Tomas Skrudupis
sveikino Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenę šiais žodžiais: ,,Pirmąją mokslo metų dieną labai svarbu
girdėti Dievo žodžius, visada dėkoti už mums suteikiamas jėgas. Melskime ir prašykime, kad Dievas mūsų
nepamirštų, laimintų. Ir mes nepamirškime maldos. Visiems santarvės ir bendrumo, einant į žinių pasaulį.
Tikėkime Dievo globa. Laimingų mokslo metų.“
Giedojo gimnazijos choras, grojo instrumentinis ansamblis (vadovė Jecinta Garbaliauskienė).

Mokytojo diena
Šią savo šventę visi Panevėžio miesto mokytojai buvo pakviesti sutikti Cido arenoje. J.E. vyskupas Jonas
Kauneckas sveikino pedagogus: ,,Mes irgi kaip mokytojai. Atminkite, kad vaikas viską mato kaip Dievas.
Nenustokite tapti dvasios didvyriais. Ačiū jums, gerieji mokytojai.“
Kalbėjo Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Šileikis, Švietimo skyriaus vedėjas Dainius
Šipelis ir kt.
Gražią šventinę programą parengė Juozo Miltinio gimnazijos moksleiviai. Grojo Panevėžio Muzikinio teatro
V. Kapučinsko vadovaujamas orkestras, dainavo jaunieji operos solistai.

Konkursas ,,Lietuvos valdovai“

Didelio susidomėjimo ir puikaus įvertinimo sulaukė mūsų gimnazijos mokytojai ir mokiniai, dalyvavę Rokiškyje
vykusiame tarptautiniame festivalyje – konkurse ,,Lietuvos valdovai“.Gimnazijos komandą parengė mokytojos:
lietuvių kalbos – Zita Kontrimienė ir teatro meno – Janina Bardauskienė.
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Tik augti Dievo meilėje

Spalio 20 dieną Panevėžio miesto Gabrielės Petkevičaitės- Bitės bibliotekoje (galerijoje 2 aukštas) įvyko
vyskupo Kazimiero Paltaroko 136-ųjų gimimo metinių minėjimas. Parengė Kazimiero Paltaroko gimnazijos
mokytojai ir gimnazistai.
Bibliotekininkė Albina Saladūnaitė su didele pagarba ir meile kalbėjo: ,,Džiaugiamės, kad turime svečius,
susirinkusius paminėti didžiojo vyskupo Kazimiero Paltaroko vardą. Mes jį pirmąkart paminėjome 1988 m.
(parengėme parodą iš žmonių suneštų eksponatų) ir nutarėme, kad mūsų vyskupas Kazimieras Paltarokas iškilęs
kaip ąžuolas Panevėžyje, veda žmones iš vieno šimtmečio į kitą.“
Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas trumpai apžvelgė vyskupo
gyvenimą, veiklą: ,,Kazimieras Paltarokas gimė, augo ir brendo carinės priespaudos laikais. Tik ketvirtadalis jo
gyvenimo praėjo laisvoje Lietuvoje. 1902 m. įšventintas į kunigus. Jis buvo daugialypės lietuvių kultūrinės veiklos
skatintojas. Rėmė ir platino lietuvišką spaudą, prisidėjo prie lietuviškos mokyklos kūrimo, aktyviai įsijungė į
blaivybės sąjūdį.
1926 m. įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija su 5 vyskupijomis. Panevėžio vyskupijai vadovauti buvo
paskirtas Kazimieras Paltarokas. Jis buvo demokratiškas, turėjo gerą nuojautą, vertino asmenybes. Vyskupo
rūpesčiu buvo pastatyta Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, prelato Maironio pašventinta 1930 m. kovo 4
dieną.
Heroizmo pavyzdžiu J.E Kazimieras Paltarokas tapo nuo 1947 iki 1955 m. Lietuvoje likęs vieninteliu
vyskupu.
Parašė ,, Katalikų tikybos katekizmą“ (pirmąkart išleistas vokiečių okupacijos metais), kuris tapo kelių kartų
lietuvių tikėjimo mokykla.
Gimnazistai parodė meninę- poetinę kompoziciją pagal R. Tagorės eiles (vadovės – Janina Bardauskienė ir
Zita Kontrimienė).
J.E.vyskupas Jonas Kauneckas kalbėjo: ,,Minime 136-ąsias vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo metines. Jis
nedaug tenorėjo – tik augti Dievo meilėje. Būti vyskupu – labai didelė atsakomybė už kunigus, tikinčiuosius. K.
Paltarokas ant savo pečių perėmė didelius sunkumus. Neveltui vyskupas gimnazistų paklausė, kokią pirmą
dovaną gavo K.Paltarokas. Niekas nežinojo. ,,Kryžių“- pasakė vyskupas Jonas Kauneckas. Kunigai, tikintieji
savo malda padeda nešti šį kryžių. Aš prisimenu vyskupą K.Paltaroką: iš jo rankų priėmiau Sutvirtinimo
sakramentą, naktį Kristaus Karaliaus katedroje praleidau, kai jis ten buvo pašarvotas.
Jūsų, gimnazistai ir mokytojai, programa ir malda – dovana vyskupui Kazimierui Paltarokui“.

7

Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė dėkojo programos rengėjams, džiaugėsi gimnazistų
branda. Ji sakė: ,, Mums likimas davė didelę dovaną – dirbti ir mokytis K.Paltaroko gimnazijoje. Šį namą jau
statome 20 metų. Tai nelengva. Šiemet visai bendruomenei teko didelis išbandymas. Galbūt grįšime į savo namus,
kuriuos statė ir puoselėjo vyskupas K.Paltarokas, ir būsime atlaidesni vieni kitiems. Noriu padėkoti vyskupui
Jonui Kauneckui už atlaidų ir reiklų žodį, už globą. Norime, kad ir toliau mums padėtumėte ir globotumėte mūsų
gimnaziją.“
Albina Saladūnaitė, išklausiusi daug kilnių minčių, minėjimą užbaigė šiais žodžiais: ,,Vyskupas K. Paltarokas
džiaugiasi, matydamas jaunimą. Linkiu, kad tas grožis padėtų jauniems ir seniems, paukščiams ir medžiams eiti
savais keliais.“
Nuotr. Stasio Skrebio.
Regina Stumbrienė

Mažieji minėjo Vyskupo K.Paltaroko gimimo metines
Kristaus Karaliaus katedros kriptoje

Nuotr. Gražinos Bataitienės
Spalio 21 dieną mažieji mokinai ir jų mokytojos katedros kriptoje nusilenkė Didžiajam vyskupui. Prie kapo
padėjo gėles, meldėsi, prisiminė reikšmingiausius J.E vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimo momentus,
pamokymus vaikams.

Krikščioniškų vertybių diena, skirta vyskupo K. Paltaroko atminimui
Spalio 21 dieną visų penktųjų klasių mokiniai su auklėtojomis Vida Gaušiene, Jurgita Šadauskiene ir Nijole
Cimbaliene, mokytojais Aida Bijanskiene, Kęstučiu Meliūkščiu bei Juozu Brazausku dalyvavo išvykoje į Pakruojo
rajoną Gailionių kaimą- vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinę.

,Žiburiuko“ redkolegija: Monika Lemežytė 4gb, Kamilė Šimonytė 4gb, Deividas Vyšniauskas 3ga, Simonas
Petrauskas 3gc ir redaktorė Regina Stumbrienė.
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18
Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt
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