
 
 
              
     
                                     
 
          
 
 
 
 
                   Panevėžio VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos laikraštis 
 
 
                          
                                                                                                    2008/2009 m.m. Nr.1-2 ( 63 ) 
    Švieski ir spindėki! 
              Mons.  Jonas Juodelis 
 
 
                                                      Advento sulaukus 
                                       
                                                                
         Kasmet naujai išgyvenama adventinio laiko kelionė mus visus dar kartą kviečia apmąstyti Įsikūnijimo 
slėpinį, glaustis prie išganymo versmės ištakų – Nazareto Apreiškimo grotos ir Betliejaus prakartėlės. 
         Dievo šviesa tapo mūsų gyvenimo šviesa. Kuo ypatingas šis laukimas? Kokia nuotaika pasitiksime 
gimusį Kūdikėlį? Kokia vertingiausia kalėdinė dovana sau ir šalia esančiam? Gyvenime svarbiau remtis ne 
daiktais, o Dievo žodžiu. 
        Šventasis Tėvas Benediktas XVI šiuos metus paskelbė Tautų Apaštalo šv. Pauliaus metais ir paragino 
skaityti Šventąjį Raštą. Tikrąją Kalėdų prasmę patirsime, atsigręžę į Dievo Žodį, kuriame slypi visa tiesa, 
išganymo malonė ir amžinasis gyvenimas. Dievo Žodis visiškai pakeičia žmogų. 
         Siekdami įprasminti Lietuvos vardo sukaktį, ateinančius metus skelbiame Jubiliejiniais Evangelijos 
žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. 
         Linkime, kad Evangelijos šviesa pasiektų kiekvieną šeimą, kiekvieną tiesos bei gėrio ieškančią širdį. 
                              
                                                                                                                                   Lietuvos  vyskupai 
                             
 
 
                           Antanas Vaičikonis 
 
                           Nutolo. Vėl nuėjo...  
                                              
                               Nutolo. 
                                 Vėl nuėjo... 
                                 Žingsnių negirdėti. 
                                 Naktis palaimina                                                                                         
                                 Ir sugrąžina į namus.                   
                                 Kalėdų vakaras.                                                                                                     
                                 Tyloj išdygsta amžinybės                                                                              
                                 daigas,                                                                                                  
                                 ir vėl prasideda                                                                                                                               
                                 gyvenimas ateitimi. 
  
 
 
 
 
 



                                                                         Nuotraukoje – eglutė, papuošta pynimo kraitelės  
                                                                                               mergaičių nupintais žaisliukais.(Vadovė S. Šukienė) 

 
                             Gimnazijos bendruomenės veikla, renginiai                                         2. 
 
                                
                                               Mokytojų kelionė į Šiluvą 
 
            Spalio 8 dieną mokytojai lankėsi Šiluvoje, kur buvo švenčiamas Šv.Mergelės Marijos apsireiškimo 
400 metų jubiliejus. Jie meldėsi Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje prie garsiojo Dievo Motinos su 
kūdikiu paveikslo, kuris yra išgarsėjęs malonėmis. 
          Šiluvos koplyčioje mokytojai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedros kunigas, mūsų gimnazijos kapelionas Audrius Vogulis. 
       
                                     Popietės,,Skaitome pasakėlę mažiesiems”  
 
       ( dalyvaujame Lietuvos  Švietimo ir mokslo ministerijos projekte ,,Draugauk su knyga”) 
 
    Jau antri metai Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos (2008 rugpjūčio1d. suteiktas 
gimnazijos statusas) mokiniai  dalyvauja  Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos projekte ,,Draugauk su 
knyga” , akcijoje ,,Atrask lietuvišką knygą “. 
      Spalio 8 ir 10 dienomis  į informacinių technologijų centrą rinkosi pradinių klasių mokiniai  
popietėn  ,,Skaitome pasakėlę mažiesiems”, kurią parengėme su 
maironietėmis ir jaunosiomis  žurnalistėmis. Bibliotekoje - knygų paroda 
,,Vaikystė – pasakų šalis”.  
      Mergaitės skaitė pasakas, juokingas pasakėles be galo, jas  pagyvino 
multimedia demonstruojamomis knygų iliustracijomis. Vaikučiams 
nenusibodo pasakėlės, jie susidomėję klausėsi. Popietėse dalyvavo apie 
200 mokinių ir jų mokytojos, bibliotekos vedėja  Živilė Čipienė, 
direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė.  
      Mes džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokiniai noriai skaito knygas,            Nuotr. Živilės Čipienės   
o  mažieji  dalyvauja renginiuose ir  aktyviai įsijungė į šį projektą.                                                                                
                                                                                                                       
                                                                                       Bibliotekininkė Regina Stumbrienė 
 
 
                                     Gimnazijos vardo suteikimo šventė 
 
                       
     Spalio 16 dieną įvyko iškilminga Panevėžio VšĮ   Kazimiero Paltaroko gimnazijos vardo suteikimo 
šventė. 
     Eisena vaikų, pasipuošusių pačių pasigamintomis dekoratyvinėmis gėlėmis, įvairiausiais balionais,          
nužygiavo į mokyklos stadioną. Rodos, norėta pasakyti visam Panevėžiui, Lietuvai: ,,Mes – gimnazija! 
Mūsų daugiau  kaip tūkstantis! Mes skleisime šviesą!” 
    Direktorės pavaduotojos  ugdymui Violeta Dumbrienė ir Rima Kazakevičienė  šių metų labiausiai 
nusipelniusiems gimnazijai abiturientams: Bertai Dauknytei, Redai Kizaitei, Simonai Balsytei, Dariui 

Manikui įteikė angelus.  Nuo 
šiol kasmet bus renkami 3 
gimnazijos šviesuoliai 
mokiniai ir 3 mokytojai. 
Nešini margaspalvėmis 
gėlėmis mokiniai eina į 
gimnazijos kiemą, ir ten 
pražysta sodas. Tautinius 
šokius ,,Lašeliukai” ir 
,,Kalvelis” atliko mažieji 
šokėjai (vadovės: mokytoja 
Onutė Meškauskienė ir meno 
vadovė, Lietuvos kultūros 
žymūnė Zita Rimkuvienė).  

http://www.paltaroko.panevezys.lm.lt/Fotogalerija/Draugauk su knyg/content/Picture_208_1024x768__large.html�


Dainavo pradinių klasių popchoras  
 

3. 
(vadovė Dalia Šmidtienė). Pasirodė merginų šiuolaikinių šokių grupė ,,Energija”(vadovas Gintaras Petraitis).  
      Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingas šv. Mišias koncelebravo J.E. Vyskupas  Jonas Kauneckas, J.E. 
Vyskupas emeritus Juozas Preikšas, Lietuvos katalikiškų  mokyklų asociacijos pirmininkas, Kauno Jėzuitų 
gimnazijos direktorius, kunigas Gintaras Vitkus, Panevėžio VšĮ  Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos 
kapelionas, Kristaus Karaliaus katedros kunigas  Audrius Vogulis, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 
kapelionas Miroslavas Dovda. Šv.Mišiose dalyvavo daug garbingų svečių, gimnazistai, jų tėveliai, pedagogai 
ir kiti darbuotojai. Giedojo gimnazijos choras (vadovė Zita Pilkauskienė).   
       J. E.Vyskupas Jonas Kauneckas sveikino Kazimiero Paltaroko gimnaziją: ,,Džiaugiamės kartu su jumis, 
svečiais. Norime, kad vis geriau paruoštumėte abiturientus, kad jūsų širdys būtų kupinos džiaugsmo. Linkiu, 
kad  kiekviename žmoguje: ir vaikų žaidime, ir įsimylėjusių šypsenoje, ir ligonių ar silpnesniųjų pagalbos 
šauksme pasimeldę sutiktumėte Dievą.“  Šventindamas gimnazijos vėliavą, J.E. vyskupas Jonas Kauneckas 
kalbėjo: ,,Prašykime Dievo, kad ilgiausius metus laimintų Kazimiero Paltaroko gimnaziją”.   
       Po šv. Mišių gimnazijos kieme J.E. vyskupas emeritas Juozas Preikšas  pašventino 8-osios ir 9-osios  
abiturientų laidų dovaną – skulptūrą ,,Šventoji dvasia” (skulptorius Algirdas Varžinskas), sakydamas: 
,,Laiminu ir tikiuosi, kad kiekvienas, kas melsis prie šios skuptūros, patirs sielos ir kūno sveikatą.”  
       Į aktų salę pasveikinti jaunos gimnazijos bendruomenės susirinko dvasininkai, Seimo narys, Lietuvos 
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotojas Julius Dautartas, Švietimo skyriaus vedėjas Dainius 
Šipelis, Panevėžio miesto Tarybos nariai: Petras Luomanas ir Vitalijus Satkevičius, Panevėžio miesto 
mokyklų, Lietuvos katalikiškų gimnazijų, mokyklų vadovai, Panevėžio miesto mokyklų direktorių 
asociacijos atstovas  Romualdas  Grilauskas, mokinių tėveliai. 

      Šventė prasidėjo liturginiu 
šokiu  (vadovė Gražina 
Bataitienė). Literatūrinę 
kompoziciją ,,Išmokti augti“ 
gimnazistai paruošė, padedant 
mokytojoms Zitai 
Kontrimienei ir Alinai 
Bardauskienei. Skambėjo 
choro giesmės (vadovė Zita 
Pilkauskienė). J.E. Vyskupas 
Juozas Preikšas  kalbėjo: 
,,Vyskupe, kunigai, mano 
brangieji,  Dievui laiminant,  
man teko būti prie šios 
mokyklos lopšio. Šiandien ši 
mokykla jau tapo gimnazija. 
Galbūt laimingas Vyskupas 
Kazimieras Paltarokas, kad čia 

mokosi jaunimas. Džiaugiuosi, sveikinu visus ir linkiu, kad semdamiesi mokslo žinių nepamirštumėte Dievo, 
kad užaugtumėte gera bažnyčios pamaina, mokytojams – išleisti  į gyvenimą šviesias asmenybes. Telydi jus 
Aukščiausiojo palaima“.   
      Gimnazijos Direktorė Gražina Gailiūnienė: ,,Gimnazija -  tai bendruomenė. Mus gražiai pasveikino 
gimnazistai: ir meniniu žodžiu, ir dainomis, ir liturginiais šokiais. Dėkoju savo gimnazijos mokytojams, 
kitiems darbuotojams, mokiniams – mes šioje šventėje esame jūsų dėka. 
      Noriu padėkoti ir įteikti angelus žmonėms, kurie mums labai daug padėjo siekiant gimnazijos vardo: J.E. 
Vyskupui Jonui Kauneckui, J.E. Vyskupui emeritui Juozui Preikšui, Panevėžio Savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėjui Dainiui Šipeliui, Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkui,  kunigui Gintarui 
Vitkui, nuolatiniam mūsų rėmėjui – Aukštaitijos vandenų generaliniam direktoriui Rimantui Liepai. 
     Seimo narys Julius Dautartas perskaitė Lietuvos Švietimo ir mokslo komiteto padėką bendruomenei 
gimnazijos vardo suteikimo proga. Panevėžio Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis 
džiaugėsi, kad Kazimiero Paltaroko gimnazija  - viena geriausių, viena didžiausių mieste ir kad pats tapo šios 
bendruomenės nariu. 
     Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkas, Kauno Jėzuitų  gimnazijos direktorius kunigas 
Gintaras Vitkus kalbėjo: ,,Džiaugiuosi, kad ši mokykla sėkmingai praėjo akreditaciją ir tapo gimnazija. Kartu 
su 30 Lietuvos katalikiškų mokyklų ir gimnazijomis turime išmokti augti  ( kartu su mokinių tėvais dalyvauti 
augime), liudyti džiaugsmą, viltį.  
    
 



 
4. 

  Panevėžio miesto tarybos narys, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Vitalijus Satkevičius sveikino 
bendruomenės narius, su didele pagarba prisiminė pirmąjį šios mokyklos direktorių, filosofijos licenciatą 
Joną Juodelį, jo pasiaukojimą, steigiant  ir kuriant šią mokyklą. 
    Mokinių tėvelių vardu kalbėjo Gitana Rapšienė: ,, Dėkojame mokytojams už nuoširdų darbą ir katalikišką 
mokinių auklėjimą“.   
    Daug gražių, prasmingų linkėjimų dar buvo pasakyta. Reikia semtis jų išminties    ir  mokytis  augti. 
Kiekvieno žmogaus akyse įžvelgti Dievo šviesą, surasti džiaugsmą saulėtekio spinduly, gal putino uogoje... 
ir dovanoti jį kitiems.   
                                 (Nuotraukos – Stasio Skrebio).                     
                                                                                                                         Regina Stumbrienė 
            .- ,,Žvilgsniai“(laikraščio,,XXI amžius“ priedas jaunimui) 2008 lapkritis  Nr.11(108) 
                                                       
                                       Viliaus Dževečkos  fotografijų paroda   
 

      Lapkričio mėnesį mūsų gimnazijos galerijoje 3 aukšte buvo atidaryta 
Viliaus Dževečkos, Lietuvos karių misijų Afganistane metu dirbusiu 
atstovu spaudai, fotografijų paroda, skirta Lietuvos kariuomenės 90-
osioms metinėms paminėti.  
       Nuotraukose – Afganistano gamta, gyventojai, jų skurdi buitis, 
Lietuvos kariai, vykdantys savo užduotis,  laisvalaikio akimirkos. 
       Mokykloje lankėsi Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas, karininkas, 
Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Virginijus Veilentas. Jis 
devintokams gražiai pristatė parodą, informacinių technologijų centre 
plačiau papasakojo apie Afganistaną, Lietuvos karių misijų tikslą,  veiklą ir     

Nuotr. Karinos Baltaduonytės                                                     kasdienybės sunkumus. 
                                       
                                                          Maironiečių veikla 
 
                                                  Kelionė po Biržų Sėlos kraštą 
 
      Rugsėjo pabaigoje, kai auksiniai klevų lapai papuošė medžius ir žemę, mes su kitais Panevėžio miesto 
maironiečiais ir vadove Regina Stumbriene išvykome į kelionę po Biržų Sėlos kraštą.  
       Aplankėme Karsakiškio Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią, Tiltagalių  kapinaitėse 19 a. pastatytą koplyčią, 
A.Petrausko akmenų muziejų, rašytojo Balio Sruogos gimtinę. Įdomiausia buvo Biržų pilyje, muziejuje. 
Ėjome per Širvenos ežero tiltą,  ilgiausią pėsčiųjų tiltą Lietuvoje (525m). Pasvalyje matėme požeminę 
versmę, garsėjančią gydomosiomis savybėmis, aplankėme tragiškai žuvusių rašytojo Kazio Sajos tėvų kapus, 
Krinčino bažnyčią ir kuklų žymaus skulptoriaus Juozo Zikaro namelį. Visą kelionę mums įdomiai pasakojo 
Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas. 
                                                                                                          Maironietė  Gerda Ščerbickaitė, 6b kl. 
                                                 Dainuojamosios poezijos konkursas 
 
      Lapkričio 12 dieną maironietės dalyvavo tradicinėje dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo 
šventėje, skirtoje Maironio 146 gimimo metinėms  ir Lietuvos vardo 1000-mečiui, vykusiame 9-oje 
vidurinėje mokykloje. Viktorija Sereikaitė, Reda Kazlauskaitė ir Milda Butkutė   (2gb klasės) sukūrė ir atliko 
dainą  Maironio žodžiams ,,Mergaitė”. ( Dėkojame muzikos mokytojai Zitai Pilkauskienei). Šeštokė Brigita 
Marciuškaitė padeklamavo Maironio eilėraštį ,,Neužmirštuolė gėlė”. 
     Už puikų pasirodymą mergaitės buvo apdovanotos Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus 
Urbono padėkos raštais. 
                                    Vitalijos Čepytės poezijos pristatymas  
 
    Spalio 24 dieną į informacinį centrą susirinko poezijos mylėtojai. Tai tikrai didelė šventė. Savo poeziją 
pristatė maironietė 1gc klasės gimnazistė Vitalija Čepytė.  
    Vitalijos eilėraščiai yra išspausdinti Lietuvos Maironiečių knygelėje 
,,Žodžių žydėjimas II “ 2007 metų pavasarį.  Greitai bus išleista pirmoji 
jos eilėraščių knyga.  
    Gražus būrelis klasiokų, pažįstamų, mokytojų,  susidomėję klausėsi 
mergaitės eilių, sveikino jaunąją poetę. 
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                                                                                                                                                                        5. 
               
 
 
 Čia – kelio pradžia. Mes esame laimingi, pirmieji galėdami liudyti  poetės gimimą.                 
    Vitaliją kurti eilėraščius įkvepia sutikti žmonės, jų suteikti išgyvenimai. O poezija jai – kaip 
muzika, tarsi pabėgimas nuo pasaulio, kartais netgi nuo savęs. 
     Linkime jai kūrybinės sėkmės, tvirtų dvasios sparnų, einant prie versmės. 
                                                                                                                     Nuotr. Živilės Čipienės 

                                                                           Maironiečių būrelio vadovė,  
                                                                          ,,Žiburiuko” redaktorė  
                                                                            Regina Stumbrienė 
 
 
                                                   Akcija – tolerancijos kelias 
 
        Tolerancijos sklaidai  visame pasaulyje skiriama daug dėmesio, o lapkričio 16-oji buvo paskelbta 
tarptautine tolerancijos diena. Šios akcijos tikslas – paminėti šią dieną, ugdant moksleivių toleranciją vienų 
kitims ir nepakantumą žalingiems įpročiams.  
         Akcija  VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijoje  vyko 2008 metų lapkričio 10- gruodžio 5 dienomis. 
Dalyvavo 5-7  klasių moksleiviai. Jie išklausė klasės valandėles apie toleranciją, pakantumą, gebėjimą 
suprasti vieniems kitus, o po to kūrė tolerancijos medį. Papuošė jį daugybe klevo lapų, kurie šiais metais 
laikomi tolerancijos simboliu. Ant jų mokiniai  užrašė savo mintis apie toleranciją, taip pat ir palinkėjimus 
žmonėms, kurie jaučiasi atstumti ir netoleruojami bendraamžių. Akcija buvo naudinga kiekvienam 
moksleiviui, nes prieš tai ne visi galėjo pasakyti, kas yra tolerancija. Moksleiviai, kurie dalyvavo akcijoje 
,,Tolerancijos kelias”, sužinojo, kad visus ginčus galima ir reikia stengtis spręsti taikiai. Suprato, kad žmonės 
negimsta agresyvūs, žiaurūs, priešiškai nusiteikę. Viso to žmogus išmoksta  įvairiais savo gyvenimo amžiaus 
tarpsniais. 
          Tolerancijos diena minima tik kartą per metus, bet tai nereiškia, kad neturime būti tolerantiški kasdien. 
Juk šypsena nieko nekainuoja, o šiltas akių žvilgsnis gali labai daug nuveikti. 
 
                                                                 Panevėžio Kolegijos  MSM fakulteto studentė Justina Kazlauskaitė 
                          
         
                                                               Interviu 
 
                     Šį rudenį gimnazijos prezidente išrinkta Reda Kizaitė ( 2ga kl.)   
 
  Ji mielai sutiko papasakoti apie save  mūsų jaunosioms žurnalistėms Dovilei Katinaitei ir Gintarei Jočytei 
(7c kl.)             
 
  Dovilė ir Gintarė.  Tu – pirmoji gimnazijos prezidentė. Ar džiaugiesi tuo? 
  Reda.                       Labai džiaugiuosi. 
  Dovilė ir Gintarė.   Papasakoki mums apie save, kaip sekasi mokslai, kuo domiesi laisvalaikiu.  
  Reda.                       Esu atsakinga, draugiška, komunikabili ( draugai pasakytų – nuoširdi).  
                                   Mokausi vidutiniškai. Esu gimnazistė, dėl to  dažnai  
                                    tenka pasėdėti prie knygų. Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, groti  
                                    pianinu, gitara, šokti ir dainuoti. Man niekada nenuobodu, nes visada  
                                    esu tarp draugų. 
  Dovilė ir Gintarė.    Ką  savo kadencijos laikotarpiu norėtum pakeisti gimnazistų gyvenime? 
  Reda.                        Norėčiau į mokyklos bendruomenę įnešti daugiau optimizmo ir aktyvumo:  
                                    kad  mokiniai  aktyviau dalyvautų renginiuose, akcijose.                                            

 
   Dovilė ir Gintarė.   Linkime sėkmės. Dėkojame už pokalbį.   
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                                               Gimnazijos choro veikla 
 
 

         
 
       2008 –ieji metai mums derlingi koncertais, festivaliais, konkursais. Pavasarį dalyvavome tradiciniame 
sakralinės muzikos fesivalyje,,Landate Dominum-2008” Juodkrantėje, Šv. Mišiose Šiluvoje, katalikiškų 
mokyklų sąskrydyje (Šv.Mišias transliavo Marijos radijas). Spalio 6 dieną surengėme koncertą KTU 
Panevėžio fakulteto dėstytojams jų profesinės šventės proga, lapkričio 22 dieną dalyvavome tarptautiniame 
sakralinės muzikos konkurse, skirtame chorų globėjos šv. Cecilijos garbei ir užėmėme antrąją vietą  
vidurinių mokyklų bei gimnazijų tarpe. 
     Mūsų choro giesmės skamba gimnazijos bendruomenės Šv. Mišiose Kristaus Karaliaus katedroje. 
Dalyvaujame adventiniuose vakaruose Linkaučių vaikų globos namuose, Panevėžio moterų pataisos darbų 
namuose, mūsų gimnazijos renginiuose. 
    Džiaugiuosi darniu mišriu choru, vis gražėjančiais mokinių balsais, darnesniais sąskambiais ir esu 
laiminga, galėdama juos mokyti labai nelengvos veiklos - dainavimo ir giedojimo. 
 
                                                                                      Mokytoja metodininkė Zita Pilkauskienė 
                                                   Ateitininkų būrelio veikla 
 
      Mūsų gimnazijos šv. Bernadetos kuopos ateitininkai advento laiką praleido prasmingai. Labai aktyviai 
įsijungė į respublikinę Maisto banko akciją, kurią organizavo didieji Lietuvos miestai. Savanoriškai talkino 
IKI prekybos centre, organizuojant maisto produktų rinkimą iš geros valios aukotojų (surinkti produktai 
perduoti Kristaus Karaliaus katedros parapijos senelių namų gyventojų maitinimui). Aplankė Linkaučių 
vaikų globos namų gyventojus, jiems parodė trumpą meninę programėlę, žaidė, bendravo (ir toliau tęsiasi 
vaikų draugystė telefonu, elektroniniu paštu).  
      Greitai vyks adventinė popietė Šv. Kotrynos seserų vienuolyne, vėliau – ir kiti renginiai. 
                                                                              Ateitininkų vadovė s. Kristina Mikalauskaitė 
                                Dramos studijos kūrybinis gyvenimas 
 
          Sukūrėme įvairių miniatiūrų ir vaidybinių scenelių renginiams. Išbandėme save įvairiuose žanruose. 
Jautėme diždžiulę atsakomybę, vesdami svarbiausius gimnazijos renginius. Sukūrėme spektaklį ,,Reptilija” 
pagal K. Sajos pjesę ir parodėme miesto visuomenei, mūsų gimnazijos bendruomenei, svečiams iš užsienio, 
o gruodžio 11d. – Linkaučių vaikų globos namuose. Netikėtai atsiskleidė Vitalija Čepytė (1gc kl.), aktorės 
talentu toliau stebina mūsų studijoje išaugusi abiturientė Laura Plačaitė. Pradeda atsiskleisti ir kiti studiją 
lankantys mokiniai. Tegul jiems sekasi... O trečiųjų  gimnazijos klasių mokiniai šiuo metu su didele kūrybine 
energija organizuoja adventines kūrybos popietes. 
                                                                   Dramos mokytoja Alina Bardauskienė 

 
                              ,,Ir mažoje širdelėje daug gerumo telpa“ 
 
        Jaunųjų maltiečių būrelis (vadovė Ona Meškauskienė) dalyvavo respublikinėje akcijoje – konkurse     
,,Geriausia labraros idėja”. Ji skirta rinkti lėšoms vienišų, neįgalių senukų globai ir priežiūrai. 
        Technologijų mokytoja Ramutė Ambrazevičienė su savo mokinėmis gamino papuošalus iš vilnos, 
organizavo parodą – pardavimą mokykloje ir 10% parduotų rankdarbių sumos aukojo  šiam kilniam tikslui. 

                       



 
                                                                                                                                7. 

 
 
 
                                           Konkursas „Šok ir išmok“ 
                                                           Interviu 
 
Mūsų gimnazijoje jau antri metai mokytojas Gintaras Petraitis organizuoja 1-8 klasių mokinių šokių 
konkursą. Pakalbinome vadovą. 
 
,,Žiburiuko” redaktorė. Koks šio konkurso tikslas?     
 Gintaras .                        Mokinių noras išmokti šokti, meniškumo, o gal ir meistriškumo  
                                          siekimas. 
Redaktorė.                       Šiemet jau matėme pirmuosius jūsų darbo rezultatus: mokiniai šoka  
                                          rokenrolą, lėtą valsą, ,,čia-čia”, paspirtuką ir šiuolaikinius šokius. 
                                          Ar jus tai džiugina?  
Gintaras.                           Taip. Kaip ir kiekvieną mokytoją. 
Redaktorė.                        O koks mokinių požiūris į šokį? 
Gintaras.                           Įvairus: vieni šokį supranta kaip pramogą, kiti – kaip konkurenciją, 
                                           treti kaip nuobodybę. 
Redaktorė.                      
                                            Kokie Jūsų ateities planai? 
Gintaras.                            
                                           Tobulinti renginio sąlygas. Siekti didesnio šokėjų profesionalumo. 
                                      
Redaktorė.                         Dėkoju už pokalbį. 
                                            Nugalėtojai buvo paskelbti konkurso metu, apdovanoti padėkos raštai 

 
Šoka konkurso 2 -ų jų klasių nugalėtojai  Vilte Bijanskytė ir Augustas Narbutas 
         
                                                  Nuotrauka Gražinos Bataitienės     
     
                               Skautų kelionė į Anykščius 
 
       Gruodžio mėnesį skautų būrelis su vadovu Stasiu Skrebiu dalyvavo edukacinėje programoje 
,,Adventinė vakaronė”. Moteris, pasipuošusi tautiniais rūbais pasakojo apie senovę,    lietuvių  
advento papročius, Kūčių valgius. Mokiniai aplankė ir  Arklio muziejų. 
 
                                       Projektas ,,Nerūkanti klasė” 
 
      Gruodžio 1 dieną  8 a klasė (vadovė  Birutė Masiokienė)  penktų  ir šeštų klasių mokiniams 
surengė viktoriną  ,,Rūkymui aš sakau  ,, ne!” Viktorinos vedėjai suvaidino Simpsonų šeimynėlę. 
 Geriausiai  pasirodė  6 a.                                    



                                                             Evelina Armonaitė ir Ugnė Lebedevaitė 

 8. 
 
 
 
                                Barbora Žagarietė – skaistumo pavyzdys jaunimui    
 
 
    Lapkričio 26 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje lankėsi VPU katalikų tikybos katedros ir 
ŠU profesorė Aldona Vasiliauskienė. 
   Dr. Aldonos Vasiliauskienės tyrinėjamos temos: 1.,, II-ojo Lietuvos Statuto nuorašai” (iš šios temos 
apginta  disertacija ir 2004 m. išleista knyga ukrainiečių kalba Lvovo Nacionaliniame Ivano Franko 
universitete). 2.Lietuvių katalikiškas intelektualinis sąjūdis ir jį vienijanti pagrindinė institucija – Lietuvių 
Katalikų Mokslų Akademija.3.Lietuvių, ukrainiečių istoriniai, kultūriniai ryšiai, šv. Bazilijaus Didžiojo 
ordinas. 
   Dr. Aldonai  Vasiliauskienei įteikti net du Šventojo Tėvo Benedikto XVI –ojo palaiminimo raštai (už 
nuopelnus Lietuvai ir Ukrainai), ji apdovanota gausybe padėkos raštų, apie 50 garbės raštų Lietuvoje ir 
Ukrainoje, įvairiais medaliais. 
   Ukrainiečiai mokslininkę už istorinius tyrinėjimus apdovanojo Aukso žvaigžde ir kunigaikštienės Olgos 3-
ojo laipsnio ordinu (šis ordinas profesorei labai brangus, nes kunigaikštienė Olga pradėjo krikštyti Kijevo 
Rusią. Tai - kaip dr. Aldonos Vasiliauskienės katalikiškos veiklos įvertinimas). 
   Garsi istorikė išrinkta Lietuvos Katalikių moterų sąjungos garbės nare,  pažymėjimas įteiktas lapkričio 8 
dieną Šiaulių katalikių moterų Sąjungos 80-mečio  minėjime. 
    Istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė paaiškino 8, 11, 12 klasių mokiniams apie beatifikacijos 
bylas. Lietuva turi šventąjį Kazimierą  ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Iki 2008 metų Lietuva pradėjo 
beatifikacijos bylas 8 asmenims (4 moterims ir 4 dvasininkams). Viena iš  jų – Barbora Žagarietė – 
Umestauskaitė. 
   Lektorė plačiai apžvelgė Barboros Žagarietės gyvenimo kelią, laikotarpį, kuriuo ji gyveno, unikalų jos 
atminimo saugojimą ir garbinimą. Profesorė pasakojo: ,, 17 a. pabaigoje 1604 metais į Vilnių atvežama bulė, 
kad Karalaitis Kazimieras paskelbiamas šventuoju. Bulės pasirodymas, spektakliai, liudijantys Kazimiero 
kelią į šventumą, skatina katalikišką judėjimą. 1608 m. Šiluvoje pasirodė Mergelė Marija. Tai pirmas 
apsireiškimas Europoje. (Šiemet minėjome šv. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų). 
     1628 m. Žagarėje turtingų žemvaldžių Umestauskų šeimoje gimė Barbora. (Ją lietuviai laiko šventąja). 
Šeima – labai religinga. Mergaitę paveikė mamos gerumas: Ji lankydavo sergančius valstiečius, 
baudžiauninkus. Barborą vaikystėje ištiko baisi nelaimė: mirė motina. Pamotė jos labai nekentė. Barbora 
norėjo būti vienuole, bet tam nebuvo lemta išsipildyti. Mergaitę, einančią 20– uosius metus, buvo kėsintasi 
išprievartauti. Barbora, norėdama bet kokia kaina išsaugoti savo garbę, šoko pro antro aukšto langą ir žuvo.              
1655 m. Prasidėjo antrasis karas su  švedais.  Užpuolikai ieškojo brangenybių kriptose, kapuose, kur buvo 
palaidoti turtingieji. Išdraskė karstus, viską išvartė, po  to sumetė į krūvas ir uždegė.  
    Po 7 metų žmonės tvarkė kapavietes, laidojo rastus palaikus. Visų nuostabai rado laiko nepaliestą 
Barboros kūną. Tada liaudis Barborą pradėjo laikyti šventąja. (Unikalu, kad ji iki šiol yra tebegarbinama).  
Tada Barboros kūnas buvo patalpintas į stiklinį  karstą ir padėtas Žagarės bažnyčios rūsyje. Drabužiai pelijo, 
o kūnas išliko. 
          Po 1853 – 1864 m. sukilimo prasideda didžiulė rusifikacija: uždrausta lotyniška abėcėlė, įvedama 
slaviška, uždarytos lietuviškos mokyklos, uždrausta lietuviška spauda. 
    Po daugelio metų atidarius senosios Žagarės bažnyčios rūsį, karste Barboros palaikų jau nebebuvo. 
    Čia žmonės keliais eidavo prašyti pagalbos, įvairių malonių. Tai liudija nuzulintas akmuo. 
     Jau daug metų Žemaitijoje vyksta ekspedicijos, užrašomi Žagarės krašto žmonių prisiminimai, kaip 
garbinama skaisčioji mergelė Barbora Žagarietė, ką suteikė maldos. Dabar vykstančių ekspedicijų dalyviai 
domisi, galbūt pasisektų sužinoti, kur yra Barboros palaikai. Girdėta pasakojimų, kad Barbora buvo slapčia 
palaidota Žagarėje. Labai reikia jūsų - jaunų, tyrų mergaičių ir jaunuolių maldų. O gal įvyks stebuklas ir bus 
surasti Barboros palaikai ” – su viltimi pasakojimą baigė dr. Aldona Vasiliauskienė. 
     Apie Barborą Žagarietę klausėsi ir Panevėžio Marijos tarnaičių bendruomenės seserys. 
 
 
                                                                                            Regina Stumbrienė 
 
         
                   .- Žvilgsniai (,, XXI amžiaus” priedas jaunimui) 2008 -12-12 Nr. 12 (109) 
 



  
 
                                                                     
                                                                                                                                                                          9. 
 
                              Comenius –   ,, Mokyklos  kelyje į Europą“                                                  
 
  
           Panevėžio VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijoje gruodžio 1-5 dienomis įvyko 5 valstybių 
mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių tarptautiniame Švietimo mainų Comenius partnerystės projekte 

,,Mokyklos kelyje į Europą“. Vyriausioji projekto 
koordinatorė šioms valstybėms – VšĮ Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Meilė Balbieriūtė. 
Projekto tikslai: pažinti savo kraštą, jo vystymosi 
problemas, ugdyti toleranciją kitoms valstybėms, 
susipažinti su jų 

kultūriniu 
gyvenimu, 

mokytis užsienio 
kalbų,  bendrauti. 

      Projekte 
dalyvavo 4 valstybių: Italijos, Švedijos, Vokietijos ir 
Turkijos delegacijos (11 mokytojų ir 22 mokiniai), Lietuvos 
– Panevėžio VšĮ  Kazimiero Paltaroko gimnazijos – anglų,  
vokiečių kalbų  bei kitų dalykų mokytojai, 28 mokiniai iš   
8-ų  ir gimnazijos klasių. Projekto koordinatorė šioje 
mokykloje – direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė. 
     Gruodžio 2 dieną aktų salėje įvyko svečių priėmimas. Gimnazijos bendruomenė surengė gražų 
koncertą. Sporto salėje  mūsų gimnazistai su svečiais iš užsienio šalių mokyklų smagiai rungtyniavo 
tritaškio baudų metime. 
                         Gruodžio trečiąją  įvyko iškilmingas visų užsienio šalių delegacijų priėmimas. 

VšĮ Kazimiero Paltaroko  
gimnazijos direktorė Gražina 
Galiūnienė kalbėjo: ,,Sveikinu 
visus svečius, džiaugiuosi, 
matydama Jus Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje. Šiandien – 
istorinė diena, nes nutiesiamas 
tiltas tarp penkių valstybių. Mus 
visus vienija mokykla, mokinys. 
Labai įdomu pasidalinti 
patirtimi.“ Direktorė visų 
valstybių mokymo įstaigų, 
dalyvaujančių projekte, 
koordinatoriams įteikė 
simbolinius angelus, išreiškė norą 
ir viltį, kad ši draugystė, 
tarpusavio bendradarbiavimas tęs-               

2  ir 3  nuotraukos Aleksandro Kuzmicko.                                                      tųsi ilgai. 
      Vokietijos Varendorfo miesto Marijos gimnazijos projekto koordinatorius Valter Schmalenstroer 
visiems perdavė  savo mokymo įstaigos bendruomenės sveikinimus, dėkojo VšĮ  Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos mokytojams ir mokiniams:,,Mes švenčiame Marijos šventę (yra bendrumų tautų 
tradicijose). Draugystė dar tik užsimezgusi, tikiuosi, bus dar gilesnė“.  
      Projekto koordinatorė iš Švedijos  Striomstado miesto, Striomstado gimnazijos  Ulla Schulz- 
Janich : ,,Mes labai džiaugiamės  pastebėję, kad galėsime bendradarbiauti. Mums labai svarbu, kad 
mūsų mokiniai galėtų pažinti kitų valstybių kultūras, išmokti užsienio kalbų, nes kalba atidaro duris 
visame pasaulyje“. 
      Italų delegacijos iš Novara miesto Instituto Magistrale Contessa  Ternieli Bellini mokyklos 
projekto koordinatorė Angela Spechio tikisi, kad užsimegs graži draugystė.                                                                                

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          

http://paltarokascomen.projektas.lt/images/Comen II/PC050121.jpg�
http://paltarokascomen.projektas.lt/images/Comen III/Picture 009.jpg�


                                                                                                                                                    
      Turkijos Stambulo miesto gimnazijos mokytojas Ergin Canpolot džiaugėsi, galėdamas aplankyti    
mūsų gimnaziją: ,,Man čia viskas patinka. Puiku, kad patekome į Comenius projektą. Ačiū už mielą ir 
šiltą priėmimą“. 
  Mažieji šokėjai atliko šokį ,,Bitutė“(vadovė Ona Meškauskienė). Gimnazistės: Viktorija, Ingrida ir 
Karina (1ga kl.) svečiams įdomiai ir žaismingai pristatė Panevėžio miestą. Pavaišino pyragaičiais, 
keptais ,,Bandelių rojuje“, o Viktorija, smagiai užgrojusi armonika  ,,Suk suk ratelį“, pakvietė svečius 
pašokti. Giedojo gimnazijos choras ( vadovė Zita Pilkauskienė). 
       Po koncerto įvyko visų delegacijų  prisistatymai. Mokiniai pasakojo apie savo šalis, jų gamtą, 
architektūrinius bei istorinius paminklus, panaudodami informacines technologijas. Pirmieji – 
Kazimiero Paltaroko gimnazijos komanda. Ruošėsi labai stropiai, išsamiai supažindino svečius su 
savo miestu (po pietų jie dalyvavo ekskursijose po Panevėžį). Įdomu buvo klausytis svečių 
pasakojimų apie tolimas ir gražias šalis, jų mokyklas.   
       Gruodžio 4 dieną visų delegacijų mokiniai diskutavo, kas  sieja šias valstybes (istorija, 
pramonė, prekyba ir kt.), prisiminė savo šalių papročius, tradicijas, šalių simbolius. Mokiniai 
kalbėjo, žaidė, vaidino. 
       Gruodžio 5-ąją užsieniečiai aplankė  Lietuvos sostinę – Vilnių, senuosius Trakus. 
Susipažinę, susidraugavę svečiai ir mūsų gimnazijos mokiniai bei jų vadovai pavakarę 
susirinko į adventinę vakaronę. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos 
folkloro ansamblio ,,Raskila“ dainininkės ir muzikantai (vadovė Lina Vilienė), pasipuošę 
tautiniais rūbais, gražiai sutiko svečius, 
atvykusius iš tolimų šalių, pavargusius po 
lietingos kelionių dienos.  Pasakojo apie 
advento papročius,  sukosi rateliai, 
skambėjo dainos, netgi mįsles teko įminti. 
Dainininkės mokė  pasigaminti žaisliukus iš 
šiaudų papuošti kalėdinei eglutei. Tai 
svečiams tikrai patiko. Skambėjo kapelos 
muzika, šeimininkai vaišino nacionaliniais 
advento valgiais, o prie stalo visą vakarą  
svečiai vis vėrė, pynė ir pynė  žaisliukus iš 
šiaudų – tarsi gražų draugystės vainiką.  
   Vyriausioji šių šalių projekto Comenius 
koordinatorė mokytoja Meilė Balbieriūtė 
džiaugėsi: ,,Gražus tas projektas ir naudingas: mokiniai susipažino su partnerinių mokyklų 
miestais bei mokyklomis, tų šalių gamta bei kultūra, pristatė savo gimtąjį Panevėžį, patobulino anglų 
ir vokiečių kalbų žinias, užsimezgė šilti draugystės ryšiai. Ir mokytojai bendradarbiavo: vokiečių 
delegacijos koordinatorius Walter Schmalenstroer  vedė vokiečių kalbos pamokas mūsų gimnazijos 
klasėse, svečiai stebėjo  geografijos (mokytoja Augenija Breskuvienė),  matematikos (Rimutė 
Kazakevičienė) ir anglų kalbos  (Birutė Raudonikienė) pamokas, jas gerai įvertino. Tikimės išmokti 
tikros tolerancijos, kitų Europos tautų kalbų,  plėsti ir puoselėti  užsimezgusią mokyklų draugystę, 
asmeninius ryšius“.    
                                                                                                       
                                                                                              Regina Stumbrienė 
                 
   Linkime visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, kūrybingų Naujųjų 2009-ųjų metų!            
 
                Mieli mokiniai, mokytojai, rašykite mums – laukiame. 
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