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Mokyklinis kaleidoskopas 

Kovo 19d. Ventos gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių literatūri-

nės kūrybos respublikinė konferencija „Kuriame – save išsakome“. Joje daly-

vavo ir savo sukurtus kūrinėlius tema „Sportas – sveikata“ skaitė  pradinukės: 

Lauryna Kvietkauskaitė, Dovilė Bielskytė, Neida Kondrašova, Justė Jašmon-

taitė, Akvilė Pundziūtė, Gabija Kupstytė ir Ugnė Statkutė. Jos buvo apdova-

notos padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

 

2013m. birželis  
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2013 m. balandžio 6 d. Telšiuose, Džiu-

go gimnazijos sporto salėje, vyko Lietuvos 

mokinių Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų mokinių zoninės krepšinio 3x3 var-

žybos. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

mokiniai atstovavo Akmenės rajono kaimo 

vietovių mokykloms. Vaikinų komanda, ku-

rią sudarė II b klasės mokiniai Rytis Andriuš-

ka, Ovidijus Dargis ir Armandas Jokubaus-

kas, nugalėjo visus priešininkus ir zonoje už-

ėmė pirmąją vietą.  Mergaičių komanda liko 

ketvirtoje vietoje. 

 

Mes vėl svečiavomės pas 

saviškius 

 
Tą lietingą balandžio 26 – osios rytą 

mūsų geltonasis autobusiukas pasuko pajūrio 

link. Vežė jis mus į svečius, į Kretingos Sim-

ono Daukanto pagrindinę mokyklą. Vykome į 

labai rimtą ir svarbų renginį – Simono Dau-

kanto skaitymus, skirtus istoriko, tautosaki-

ninko, švietėjo 220- osioms gimimo meti-

nėms ir Tarmių metams paminėti. Važiavome 

ne tuščiomis. 2b klasės mokiniai, padedami 

mokytojos Dalios Karvelytės, skaitymams 

parengė teatralizuotą kompoziciją „Doru 

žmogum būk“, o kraštotyros būrelio nariai, 

vadovaujami mokytojos Olgos Daukšienės, 

savaip pateikė žiūrovams Simono Daukanto 

„Istorija žemaitiška“ ištraukas. Nudžiugome, 

kai renginyje susitikome Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijos atstovus, Skuodo rajo-

no Lenkimų pagrindinės mokyklos tikrai že-

maitiškai skaitančius ir kalbančius mokinius. 

Tą dieną šioje mokykloje skambėjo žemaičių 

kalba, vieniems sava ir artima, kitiems tik 

išmokta, o vilniškiams, manau, sunkiai su-

prantama. Bet visiems labai patiko Vilniaus 

gimnazisto Justo atliekamos dainos apie Pa-

pilę ir Daukantą, nuoširdžiai (nors ne žemai-

tiškai) skaitomi tekstai apie Daukantą. O ko-

kie išmoningi buvo kitų Kretingos miesto bei 

rajono mokyklų, Palangos miesto mokyklų 

mokinukai savaip interpretuodami Daukanto 

pasakas, jo užrašytą smulkiąją tautosaką. Net 

mūsų antrokas Neilas grįždamas prisiminė 

savo favorites, tris Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos pradinukes, suvaidinu-

sias teatrinę miniatiūrą „Atvertus Simono 

Daukanto knygos „Anksti rytą kėliau“ pusla-

pius“. 

Gražiame, prasmingame rengi-

nyje tądien pabuvome. Nors žemaičiai, anot 

Daukanto, „dovanų nedrepina“, bet mes grį-

žome visokeriopai apdovanoti: svetingumu, 

bendravimu, pagarba Simonui Daukantui ir 

žemaičių kalbai, padėkos raštais, o antrokai 

dar ir nemaža saldainių kraite. 

Olga Daukšienė, kraštotyros 

būrelio vadovė 

 

 

Gegužės 2 d. pirmos gimnazijos klasės 

mokinės drauge su klasės vadove Kristina 

Puzariene ir psichologe Daiva Skiriene lankė-

si Lietuvos Carito patalpose Šiauliuose. Čia 

vyko prevencinis renginys ,,Nepilnamečių 

įtraukimo į prekeivių žmonėmis pinkles prie-

žastys ir pasekmės.“ 
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Gegužės 5 dieną Vilniuje vyko 42-ojo 

tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio kon-

kurso nacionalinio etapo apdovanojimai. Ten 

buvo pakviesta ir mūsų gimnazijos 6b klasės 

mokinė Kotryna Narkutė,  kurios rašinys pa-

teko tarp dešimties apdovanotųjų ( iš 120-ies 

rašinių).  

 

2013 m. gegužės 14 d. Ventos gimnazi-

joje vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festi-

valio lengvosios atletikos rungčių varžybos. 

Jose dalyvavo būrelis mūsų gimnazijos moki-

nių. Ir šiais metais negrįžome tuščiomis. Gri-

gaitė Indrė 100 m bėgimo rungtyje užėmė 

antrą vietą, Baliulytė Viktorija šuolio į tolį 

rungtyje buvo trečia, rutulio stūmimo rungty-

je Jokubauskas Donatas iškovojo pirmą vietą, 

o Pocevičius Renatas – trečią. Visi prizinin-

kai buvo apdovanoti medaliais.  

 

2013 m. gegužės 7 d. Ventoje vykusio-

se Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 

lengvosios atletikos keturkovės varžybose 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos berniu-

kų komanda iškovojo antrąją vietą. Komandą 

sudarė septintokai: Lukas Jasmontas , Vaido-

tas Koviera, Elvinas Marcinkevičius , Min-

daugas Pundzius, Rimantas Račkauskas ir 

Irmantas Toleikis Irmantas.  

 

Gegužės 9 d. Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazijoje vyko III-oji Respublikinė moks-

leivių konferencija „Aš kuriu darnų ateities 

pasaulį“. Moksleivių dorinio ugdymo kūrybi-

nių darbų konferencijoje dalyvavo ir Papilės 

Simono Daukanto gimnazijos atstovai: Laura 

Jonaitytė, Indrė Barkutė, Aleksas Petraitis, 

Vilius Garolis. Šiai konferencijai mokiniai, 

vadovaujami mokytojos Andželos Raustie-

nės, paruošė ir skaitė pranešimą „Pašnekesiai 

apie savižudybę“. Mokiniai „keliaudami“ per 

skirtingas epochas citavo įvairių filosofų 

mintis apie savižudybę, apibendrindami mo-

kiniai išsakė savo nuomonę apie savižudybės 

problemą.  

Kiekvieną pavasarį mūsų gim-

nazijos abiturientai Papilės vardiniame ąžuo-

lyne pasodina savo ąžuoliukus. Šiemet moks-

leiviai kartu su Papilės seniūnijos darbuoto-

jais ąžuolyne plušėjo gegužės 11 dieną. 

Ankstyvą šeštadienio rytą pasodino po vieną 

medelį nuo kiekvienos abiturientų klasės ir 

atsodino kelis neprigijusius. Kai kurie moks-

leiviai medį sodino pirmą kartą. Todėl buvo 

labai įdomu stebėti seniūną ir mokytis, kaip 

pririšti pasodintą ąžuoliuką, kokio gylio duo-

bę iškasti. Likusius ąžuoliukus jau sodinome 

patys ir džiaugiamės, kad pavyko. Smagu, 

kad draugiškai ir darniai dirbdami ne tik įgi-

jome naujos patirties, bet ir papuošėme mūsų 

miestelio apylinkes. Belieka tikėtis, kad me-

deliai prigis.  
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Papilės ateitininkai akcijoje ,,Darom 2013“ 

 

           Atšilus orams ir pradėjus busti gamtai, kaip ir kiekvienais metais gegužės mėnesį Lie-

tuvoje organizuojama darbinė aplinkos tvarkymo akcija ,,Darom“. Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos  Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai jau kelinti metai prisijungia prie šios visuomeni-

nės veiklos ir padaro gerą darbą ne tik gamtai, bet ir suteikia malonumą Papilėje gyvenan-

tiems žmonėms. Miestelio gyventojai, parapijiečiai džiaugiasi gražiai sutvarkyta aplinka Šv.  

Juozapo bažnyčios šventoriuje. 

          Šių metų antrąjį gegužės savaitgalį vyko kasmetinė akcija ,,Darom 2013“. Keletą va-

landų ateitininkai plušėjo Papilės Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje, tvarkydami aplinką:  

grėbė užsilikusius senus lapus, rinko nulūžusias šakas, ravėjo gėlynus, šlavė takus... Tą dieną 

akciją ,,Darom 2013“ vykdė ir visa Papilės Simono Daukanto gimnazijos bendruomenė, tai-

gi, į šventorių ateitininkai rinkosi jau pasidarbavę su klasės draugais, gal net pavargę. Tačiau 

kiekvienas kuopos narys jaučia ir savo ateitininkišką visuomeniškumo bei šeimyniškumo 

dirbant drauge su idėjos broliais pareigą. Labai malonu, kad, atlikę savo darbą, neskubėjo 

namo ir prie ateitininkų prisijungė gimnazijos abiturientai su savo klasės vadovu Viliumi 

Morkevičiumi. Jiems ši ,,Darom“ akcija savo miestelyje paskutinė, kadangi kitais metais jie 

jau talkininkaus studentų gretose. O mums stiprių vyrukų rankos labai pravertė. Pajuokauda-

mi, saulute pasidžiaugdami gražinome Papilės šventovės aplinką. Kas gi kitas, jei ne kiek-

vienas iš mūsų ir turime puoselėti bei tvarkyti savo tėviškę. 

           Gerais darbais džiuginame miestelio gyventojus, svečius. Jie, dažnai girdami mus, 

džiaugiasi, kad Papilėje gyvena toks puikus jaunimas, kurio vardas – ateitininkai. O mes esa-

me laimingi, kad mūsų darbai akivaizdūs ir gražūs, kad mūsų pėdos gimtinės istorijoje palie-

ka dailius ir gilius pėdsakus. 

 

Modesta Radavičiūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

II kl.  mokinė, Šv. Aloyzo kuopos ateitininkė 
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Pirmūnų išvyka  
Mūsų gimnazija daugelį metų skatina 

labai gerai besimokančius mokinius. Šių me-

tų gegužės 13 dieną septyniolika geriausių  

gimnazijos mokinių išsiruošė į jau tradicine 

tapusią pirmūnų išvyką. Šį kartą vykome ne 

muziejų ir gražių vietų apžiūrėti, o Donato 

Montvydo koncerto pasiklausyti. Daugelis 

mokinių pirmą kartą klausėsi akustinio garso 

koncerto, kurio metu skambėjo dainos, atlie-

kamos anglų ir lietuvių kalbomis. Visus pa-

vergė ne tik gražus dainininko Donato Mont-

vydo balsas, bet ir betarpiškas bendravimas 

su žiūrovais, jo paprastumas ir nuoširdumas.  

Padainavę kartu su atlikėju bei nusifo-

tografavę su juo, namo grįžome kupini įspū-

džių. Už galimybę pabuvoti koncerte dėkoja-

me buvusiems gimnazijos mokiniams Dariui 

Šilkui ir Artūrui Vaitiekaičiui, kurie yra nuo-

latiniai mūsų gimnazijos rėmėjai, Romai ir 

Valdui Sungailoms, gimnazijos direktoriui 

Ramūnui Perminui, kuris surado galimybę 

nemokamai nuvežti pirmūnus į Šiaulius, bei 

gimnazijos geltonojo autobusiuko vairuotojui 

Alfredui Bučui už jo gerumą ir paslaugumą.  

2012 -2013 mokslo metų derliaus šventė 
Praėjusio penktadienio vakarą dažnas pra-

eivis stabtelėdavo prie gimnazijos: iš ten sklido 

smagios muzikos garsai, plojimų „uraganai“ . Kas 

gi čia vyko? Ogi šventėme 2012 – 2013 mokslo 

metų derliaus šventę. Vakaro vedėjai: Kūma 

(skyriaus vedėja Kristina), Ciuocė (pradinukų 

mokytoja Dalia) bei Tėvas (kūno kultūros moky-

tojas Regimantas) sukvietė mokinius, tėvelius ir 

mokytojus prie šventinių stalų skanauti tradicinių 

žemaitiškų valgių ir „raikyti mokslo metų der-

liaus duonos“. O derlius šiais metais buvo tikrai 

neprastas. Daug nominacijų išdalijo gimnazijos 

direktorius Ramūnas Perminas.  

Už gimnazijos kabinetų ir koridorių išdaili-

nimą „Auksinių rankų“ nominacija atiteko eina-

mojo remonto darbininkui Broniui Prišmontui, už 

džentelmeniškumą, supratingumą ekskursuojant 

apdovanotas gimnazijos autobuso vairuotojas 

Alfredas Bučas, „Ilgaamžės patirties“ nominacija 

atiteko buvusiam mokytojui, dabar aptarnaujan-

čio personalo nariui Olijardui Vištakiui, už gim-

nazijos puošimą apdovanota gėlininkų būrelio 

vadovė Angelė Buinienė, už sąžiningą darbą pri-

žiūrint gimnazijos patalpas speciali direktoriaus 

padėka įteikta valytojoms Rasai Liaugminienei ir 

Genovaitei Paulauskienei. „Ir dongaus bruoma tor 

sava kruoma“- šie žodžiai ir nominacija skirta Šv. 

Aloyzo ateitininkų kuopos globėjai Genovaitei 

Pundziuvienei. Speciali padėka už visuomeninę 

veiklą paskirta mokytojai Gražinai Karvelienei, o 

mokytoja Rita Liachauskienė apdovanota ypatin-

ga padėka už renginius Simono Daukanto garbei 

pažymėti. „Metų pagalbininke“ buvo tituluota 

mokytoja Irmina Šlipaitienė, o gimnazijos „Metų 

mokytoja“ nominuota istorijos mokytoja Regina 

Žąsytienė.  

Džiaugiamės, kad turim labai aktyvių pa-

galbininkų tėvų. „Metų šeimos“ nominacija buvo 

įteikta Jūratės ir Sauliaus Garolių šeimynai, Ritai 

Petkuvienei dėkojome už pagalbą ruošiant moki-

nius įvairiems renginiams ir aktyviai bei nesava-

naudiškai dalyvaujant akcijoje „Padovanok žais-

liuką draugui“. Speciali padėka 2b klasės vardu 

įteikta Daliai Beniušienei, padėjusiai antrokams 

pasipuošti dailiomis uniformomis.  

Už aktyvią visuomeninę veiklą, gerus re-

zultatus konkursuose, olimpiadose,  knygų skaity-

mą, uolų pamokų lankymą bei kitus gerus darbus 

buvo apdovanotas gausus būrys mokinių, tai: Ieva 

Ištuganovaitė, Renatas Pocevičius, Vitalija Pra-

spaliauskaitė, Andželika Rimkutė, Nojus Sungai-

la, Viktorija ir Austėja Nociūtės, Laura Lukošiū-

tė, Henrikas Giedra, Mantas Lapėnas, Simas Mar-

cinkevičius, Ignas Sungaila, Lukas Statkus, Silvi-

ja Ungeitytė, Simona Gauronskaitė, Modesta Ra-

davičiūtė, Manvydas Dokšas, Laura Jonaitytė, 

Marija Daunytė, Kotryna Narkutė, Dovydas 

Kveinys, Laima Anužytė, Viktorija Baliulytė, 

Oksana Narbutaitė, Deimantė Povilaitytė.  

Džiaugėmės tą vakarą ir dainuojančiais, 

grojančiais, šokančiais savo vaikais. Gero ūpo 

dozę šūstelėjo šokių kolektyvų vaikai, vadovauja-

mi Rimos Juškuvienės, vokalinis - instrumentinis 

ansamblis (vadovas Vidmantas Virbickas). O kai 

užgrojo Papilės kultūros namų liaudiškos muzi-

kos kapela „Liepa“ (vadovas Antanas Erlickas), 

kojos pačios kilnojosi.  

Simonas Daukantas yra užrašęs patarlę: „Ką jau-

nas išmoksi, tą senas teberasi“. Mes tą vakarą 

pasidžiaugėme gerai besimokančiais, gerais, akty-

viais vaikais, gražiomis šeimomis, šauniais, ini-

ciatyviais gimnazijos darbuotojais. Tikimės, kad 

kitų metų simbolinių gilių derlius nebus prastes-

nis, ir bus kam jas rinkti.  

                                                                                                                   

Kamilė Šlimaitė, IIb 
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Viktorina „Kur gyvena žemaičių tarmė?“ 

  

Gegužės 22 dieną kraštotyros būrelio 

nariai 5 -7 klasių mokiniams surengė žemai-

čių tarmės viktoriną „Kur gyvena žemaičių 

tarmė?“. Viktorinoje dalyvavo keturios ko-

mandos (5,6a,b, 7a klasės). Kiekviena ko-

manda turėjo savo pavadinimą, prisistatymą, 

parodė jau parengtą namų darbą- dailiai pa-

deklamuotą žemaitišką eilėraštį, suvaidintą 

vaizdelį ar net liaudišką anekdotą. O penkto-

kė Audronė dalyviams ir žiūrovams pristatė 

žemaičių taip mėgstamos cėbulynės receptą. 

Komandos turėjo paplušėti iš širdies, nes ve-

dėjai pateikinėjo užduotį po užduoties. Jiems 

reikėjo atpažinti iš muziejaus atneštus senovi-

nius daiktus ir juos žemaitiškai pavadinti bei 

apibūdinti. Puikiai sekėsi pademonstruoti sa-

vo meninius bei kalbinius gebėjimus piešiant 

nurodytą daiktą bei jį žemaitiškai pristatant. 

Kalbines žinias komandos demonstravo 

linksniuodami žemaitiškai pateiktus žodžius 

bei nurodydami tarminio žodžio literatūrinį 

variantą. Ne visiems puikiai sekėsi, bet links-

ma buvo tikrai. O perskaityti žemaitiškas pa-

tarles buvo vieni juokai, nes vis dėlto šiokie 

tokie žemaičiai esame.  

Kol komandos ruošėsi užduočių atliki-

mui, sirgaliai neliūdėjo. Juos Deimantė api-

pylė mįslių lietumi, o už teisingus įminimus 

atlygino „cukierkomis“. Vedė mergaitė jiems 

ir žemaičių tarmės pamoką – mokė, kaip vie-

ną ar kitą daiktą pavadinti žemaitiškai.  

Už pasirengimą viktorinai ir šaunų da-

lyvavimą komandos buvo apdovanotos Papi-

lės kraštą primenančiais suvenyrais, vasariš-

kos saulės šilumą įprasminančiais vaisiais ir, 

aišku, nuoširdžia jaunųjų kraštotyrininkų pa-

dėka.  

Nors esame paribio žemaičiai, turime 

savitą, papilėnišką šnektą, tačiau stenkimės ją 

išsaugoti, nes, anot kalbininkų, tarmė yra gy-

vasis gimtosios kalbos šaltinis.       

                                                                                              

Greta Čekanauskaitė, IIb 

 

 

 

 

Pradinukų šventė 

    Gegužės 30 

dieną mūsų gimna-

zijoje vyko tradicinė 

darbščiausių pradi-

nių klasių mokinių 

pagerbimo šven-

tė ,,Darbštūs kaip 

bitelės“. Šventės 

metu savo ugdytiniams už gerą mokymąsi bei 

užklasinę veiklą padėkojo mokytojos Jūratė 

Tupikienė ir Jadvyga Trakšelienė. Už dailaus 

lietuviško rašto puoselėjimą dailyraščio kon-

kurso nugalėtojams padėkojo ir padėkos raš-

tais apdovanojo pradinio ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyriaus vedėja Vilija Perminienė. 

Gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas 

apdovanojo mokinius, pasiekusius puikių re-

zultatų tarptautiniame matematikos konkur-

se ,,Kengūra 2013“, tarptautiniuose konkur-

suose ,,Kalbų Kengūra 2013“ ir ,,Gamtos 

Kengūra 2013“. Daugiausia padėkos raštų 

mokiniai gavo už aukštus pasiekimus Lietu-

vos mokinių olimpinio festivalio varžybose 

2012 – 2013 m. m. Direktorius palinkėjo vi-

siems linksmos ir saugios vasaros, ketvirto-

kams – sėkmės penktoje klasėje. Ketvirtokai 

paruošė trumpą atsisveikinimo programėlę. 

Visus pradinių klasių mokinius linksmino 

Ventos muzikos mokyklos folkloro ansamb-

lis ,,Austėja“, vadovaujamas Auksės Nainy-

tės.  
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Meninė – kraštotyrinė konferencija 

„Mūsų kraštas“ 

 

Papilė – senas ir gražus miestelis, 

liudijantis net dinozaurų laikus. Didžiuoja-

mės gražiomis lankytinomis vietomis. Ne-

seniai vietinius gyventojus ir svečius nu-

džiugino naujai sutvarkytas Jurakalnio geo-

loginis – pažintinis takas, kuris prasideda 

nuo Simono Daukanto muziejaus ir baigia-

si Jurakalnyje. Ši vieta yra seniausiai Lietu-

voje tyrinėjamas geologinis objektas. 

Būtent į Jurakalnį, baigiantis mokslo 

metams, pakvietė mūsų gimnazijos pradi-

nių klasių mokinių kraštotyros būrelis 

„Mūsų kraštas“ ir gamtos pažinimo būrelis „Lutučiukai“. Čia vyko regioninė konferencija 

„Mūsų kraštas“, kuri skirta Papilės 760-ies metų jubiliejui ir Simono Daukanto 220-osioms 

gimimo metinėms pažymėti. Konferencijos tikslas - supažindinti su lankytinomis Papilės ir 

aplinkinių miestelių vietomis, krašto papročiais, tautinio meno rūšimis, žymesniais žmonė-

mis, jų darbais. Apie Ventą, Viekšnius, Kairiškius papasakojo atvykę svečiai. Papilės kraštą 

pristatė mūsų gimnazijos 2 a , 2 b , 6 b klasių mokiniai ir etninės muzikos ansamblio 

„Liepelė“ dainininkai. Vaikams padėjo pasiruošti pradinių klasių mokytojos Alma Juzumie-

nė, Salomėja Dapšienė, Dalia Karvelytė, muzikos mokytoja Asta Malachauskaitė. 

Konferencijoje buvo pristatyta mokytojų ir mokinių sukaupta meninė ir kraštotyrinė 

medžiaga. Mokytojai pasidalijo darbo patirtimi. 

Antrosios konferencijos dalies labiausiai laukė mokinukai. Jie ne tik žaidė lietuvių 

liaudies žaidimus, suko ratelius, bet ir lauže kepė dešreles bei grožėjosi vaizdinga Ventos 

pakrante  
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Motinos diena 

Papilėje 

 
Daugiau nei prieš 

dešimt metų Papi-

lėje gimė iki šiol 

tebegyvuojant i 

tradicija, kad Mo-

tinos dieną  Jaunimo rytinių Šv. Mišių metu 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. 

Aloyzo kuopos ateitininkai sveikina visas 

parapijos mamas, močiutes, tą dieną atėjusias 

į Šv. Juozapo bažnyčią. Vienais metais visos 

mamos buvo apdovanotos pačių ateitininkų 

padarytomis įvairiaspalvėmis gėlėmis iš pa-

prasčiausių servetėlių, kitais- gėlių žiedais, 

susuktais iš krepinio popieriaus ir saldainių, 

trečiais – margais pavasariniais, saldžiavidu-

riais pumpurais... Kasmet Šv. Aloyzo kuopos 

ateitininkai sugalvoja vis kažką naujo, kaip 

pradžiuginti ne tik savo , bet ir visos parapi-

jos mamas. O darbelių kasmet padaryti reikia 

ne taip jau ir mažai – virš dviejų šimtų. Šį 

saulėtą Motinos dienos sekmadienį savo, t.y. 

Jaunimo rytinių Šv. Mišių metu , kaip ir 

įprasta, kuopos nariai skaitė Dievo žodį, vi-

suomeninę maldą, mergaitės tautiniais rūbais 

adoravo, linkėjo ramybės, giedojo, šlovinda-

mi Viešpatį ir Dievo Motiną. Atnašas prie 

altoriaus nešė ateitininkai ir jų Mamytės. O 

Šv. Mišių pabaigoje, parapijos klebonui Jonui 

Juciui pritarus, kaip įprasta, ateitininkai krei-

pėsi į susirinkusias visos parapijos motinas 

šventiniais sveikinimo žodžiais. Eilėraštį dek-

lamavo JAS narė Deimantė Pociūtė, vos šeše-

rių metukų jaunoji akordeonistė Austėja No-

ciūtė, prieš keletą dienų grįžusi iš tarptautinio 

jaunųjų akordeonistų konkurso Kroatijoje ir 

laimėjusi ten pirmąją vietą, pagrojo lyrišką 

„Menuetą“, jos sesutė Viktorija, daugkartinė 

respublikinių ir tarptautinių konkursų laurea-

tė, pernykštė konkurso Italijoje Gran Prix lai-

mėtoja, savo grojimu pavergė ne vieną profe-

sionalų muzikos žinovą. Po kuopos globėjos 

Genovaitės Pundziuvienės sveikinimo žodžių 

Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai visi kartu pa-

dainavo pačią pirmąją vaikišką dainelę, skirtą 

mamai, „Tau, mano mamyte“. Dainos pabai-

goje po visą bažnyčią pasklido ateitininkai, 

prieidami prie kiekvienos motinos, močiutės 

ir padovanodami joms savo rankomis padary-

tas atvirutes, kuriose ‚pražydo‘ iš siūlų pada-

ryti gėlių žiedai, spalvoti klijai virto dailiais 

lapeliais, koteliais, ornamentais. Kuopos vai-

kinukai sveikino mamas, įteikdami joms po 

pavasarinį narcizo žiedą. Ir tai buvo dar ne 

viskas – pasibaigus Šv. Mišioms, išeinant iš 

bažnyčios, visos šios šventės dalyvės buvo 

vaišinamos saldžiais šventiniais grybukais. 

Nepamirštos buvo ir geros kuopos bičiulės - 

Papilės pagyvenusių žmonių klubo „Atgaiva“ 

močiutės – šventinis ateitininkių rankučių 

darbelis bei saldieji grybukai pasiekė ir jas.  

Kiekvienais metais ateitininkai po šios 

ar kitų, jau įprastų Papilės parapijos tikintie-

siems suruoštų švenčių, sulaukia daug gerų 

atsiliepimų, šiltų padėkos žodžių. Ne išimtis 

ir šiemet- ne viena mama ar močiutė nubrau-

kė ašarą, kitos spaudė kuopos nariams rankas 

ir gyrė, trečios apsikabino ir dėkojo... Malonu 

buvo ir Šv. Juozapo bažnyčios klebonui Jonui 

Juciui stebėti tokią šeimyniškai šiltą skirtingų 

kartų parapijiečių bendravimą. Kiek šiltų 

emocijų, nuoširdžių šypsenų, meilės ir gėrio 

buvo abipusiškai dovanota ir gauta tą dieną. 

Šv. Aloyzo kuopos vaikams yra malonu ki-

tiems daryti gera. Ir dar maloniau, kai tau sa-

ko: ir ką darytų Papilė be ateitininkų, visur 

jūsų pilna, ir kaip jūs spėjate ( šeima iš Ma-

žeikių) ...., ačiū už gražią šventę( seniūnijos 

atstovai)..., kasmet atvažiuodami į Papilę mes 

būname labai laimingi, gauname šitokią jūsų 

sukurtos šilumos ir meilės aplinkos palaimą 

( pedagogų šeima iš Pakruojo )..... O ateiti-

ninkai, padovanoję šventę mamoms, sugrįžę į 

savo kambarėlį, jau kuria planus, kaip svei-

kins Tėvus jų šventės dieną, kokius savo dar-

belius kurs, kokias dainas dainuos, eiles sa-

kys. Juk darbai – nesibaigiantys, gėris – beri-

bis, meilė – neišsenkanti.  

 
Genovaitė Pundziuvienė , Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos mokytoja,  

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja 
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                                 Tėvo  diena Papilėje   

                                                                           
                Birželio pirmąjį sekmadienį  visoje Lietuvoje buvo ypatinga šventė – Tėvo 

diena. Visi sveikino savo tėvus linkėdami jiems viso kas geriausia.  Juk patys  prasminčiausi 

žodžiai prasideda nuo Tėvo : Tėvynė, Tėviškė. Kaip įprasta kiekvienais metais sveikinti savo 

mamas su Motinos diena, taip ir tėvelių  nepamiršta pasveikinti Papilės  Simono Daukanto 

gimnazijos Šv. Aloyzos kuopos ateitininkai. Birželio pirmąjį sekmadienį ateitininikai sveiki-

no į šventąsias mišias  Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje susirinkusius tėvelius,  savo Dvasios 

vadą kleboną  Joną Jucį, nuoširdžiausias maldas skyrė Dangiškajam Tėvui.  Paminėdami Tė-

vo dieną ir parodydami, kad mums tėvai yra labai svarbūs, dovanojome savo rankomis pada-

rytas atvirutes su prasmingais žodžiais, nuotaikingą muzikinę programėlę. Norėjome išsaky-

ti, kad kiekvienas tėvas yra svarbus, mylimas, gerbiamas ir branginamas.  Prie Viešpaties 

altoriaus atnašas nešė ne tik ateitininkai, bet ir kuopos narių tėveliai : po tris ateitininkus šei-

moje išauginę  Kazys Joniškis, Aleksandras Kulvelis, kuopos mecenatai , ateitininkai send-

raugiai iš JAV ponai Laima ir Jonas Šalčiai. Po Šv. Mišių bei iškilmingos Devintinių proce-

sijos po Papilės miestelį susirinkusius poezijos posmais bei  muzikos garsais džiugino Vikto-

rija Baliulytė, įvairiausių  akordeonistų konkursų laureatės  sesutės Nociūtės -Viktorija ir 

mažoji  Austėja, kuopos JAS narė akordeonistė  Ignė Laurynaitė, smuiką  švelniai virkdė 

Kotryna Narkutė.  Muzikinę programėlę  nuotaikingais pavasariškais garsais užbaigė vyriš-

kas instrumentas – saksofonas, kurį profesionaliai ir lyriškai graudino Rokas Jankauskas.  

Papilės Šv. Juozapo parapijos tikintieji, visi , tą dieną buvę Šv. Mišiose dalyvavę miestelio 

gyventojai bei svečiai  buvo sužavėti muzikiniu renginiu.  Kaip įprasta, klebonas pasveikino 

tėvelius Tėvo dienos proga,  visiems suteikė  Palaiminimą. Išeinat iš miestelio šventovės,  

tėveliai buvo vaišinami ateitininkų  „surinktais“  saldžiais grybukais. Iš tėvelių šypsenų  bu-

vo galima  suprasti, kad jie buvo sužavėti ir laimingi....  O mums, Papilės Simono Daukanto 

Šv. Aloyzo kuopos ateitininkams  buvo malonu girdėti padėkos, pagyrimo ir  Viešpaties Pa-

laimą nešančius žodžius. 

                               Modesta  Radavičiūtė,  Papils Simono Daukanto gimnazijos Šv. 

Aloyzo kuopos narė     
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Papilės ateitininkai žingsniuoja Žemaičių 

krikšto 600 metų jubiliejaus taku ... 

 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. 

Aloyzo kuopos ateitininkai savo darbeliais ir 

veikla ne tik patys gyvena Žemaičių krikšto 600 

metų jubiliejaus nuotaikomis, bet dovanoja malo-

nias akimirkas ir kitiems. Dar vasario mėnesio 15 

dieną jie papuošė Papilės Šv. Juozapo bažnyčią 

savo piešiniais, knygų skirtukais, pašvęstais šiai 

žymiai datai. Vos ne šimtas gimnazistų darbų 

puošia miestelio Dievo namus. Jauniesiems daili-

ninkams maloniai talkino gimnazijos dailės mo-

kytoja Dalia Sakalauskienė, ateitininkus konsulta-

vo gera kuopos bičiulė, mokytoja metodininkė 

Filiomena Genovaitė Adomavičienė. Malonu bu-

vo žiūrėti į Rimantės Braukylaitės, Viktorijos 

Baliulytės, Vaidos Bielskytės, Dovydo Kveinio, 

Manto Lapėno ir kitus puikius darbus.  

Kuopos stende ateitininkai ne tik nuolat 

talpina vaizdinę medžiagą apie svarbiausius 

krikščioniškojo gyvenimo įvykius, bet ir organi-

zavo viktoriną „Ką aš žinau apie Žemaičių krikš-

tą?“, kurioje  30 klausimų apie šį istorinį įvykį. 

Viktorinoje gali dalyvauti visi gimnazijos ben-

druomenės nariai- klausimų gausu visiems: ir 

jaunesniems, ir vyresniems. Gegužės mėnesį nu-

galėtojai bus išaiškinti ir apdovanoti ateitininkiš-

kais bei žemaitiškais suvenyrais.  

Gimnazijos fojė ant sienos kabančio infor-

macijos šaltinio- televizoriaus ekrane kuopos na-

riai savo mokyklos bendruomenę supažindina su 

nuotraukomis iš savo konferencijų, konkursų, 

išvykų.  

Šiais Tikėjimo metais minėdami Žemaičių 

krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 

metų jubiliejų turėjome unikalią galimybę daly-

vauti adoracijoje prie Trakų Švč. Mergelės Mari-

jos Apsilankymo bažnyčios stebuklingojo Dievo 

Motinos paveikslo, ėmusio garsėti malonėmis jau 

XVI amžiuje, kopijos. Balandžio18 dienos vakare 

ateitininkės, pasipuošusios tautiniais rūbais, pasi-

tiko šį brangų Dievo Motinos paveikslą Papilės 

Šv. Juozapo bažnyčioje. Ateitininkai dalyvavo 

Šv. Mišiose, skaitė Dievo žodį, o prasidėjus paros 

Adoracijai, pirmieji suklupo prie stebuklingojo 

paveikslo. Visą valandą skambėjo giesmės, mal-

davimai, bendrosios maldos. Nepabūgo kai kurie 

vyresni kuopos nariai su tėveliais ar globėja pa-

budėti bažnyčioje ir nakties valandomis. Visą 

parą Papilės bažnyčioje negeso šviesos, nė minu-

tę Trakų Švč. Mergelė Marija nebuvo viena. Kad 

parapijos tikintieji nesušaltų, klebonas Jonas Ju-

cys pasirūpino karšta kava, arbata. Balandžio 19-

osios vakare Šv. Aloyzo kuopos nariai su kitais 

parapijiečiais giesmėmis atsisveikino su Trakų 

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 

stebuklingojo Dievo Motinos paveikslu.  

Balandžio 21 dieną,  rytinėse Jaunimo Šv. 

Mišiose pagiedoję ir pasimeldę savo gimtoje baž-

nytėlėje, sėdome į gimnazijos autobusiuką ir sku-

bėjome į Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiun-

timo bažnyčią, kur vyko viso Akmenės dekanato 

Eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių krikšto 

jubiliejui. Išdidžiai , nešini kuopos vėliava, pasi-

puošę ateitininkiška atributika, įžygiavome į cent-

rinę rajono šventovę. Šv. Mišias aukojo Telšių 

vyskupijos vyskupai : J.E. Jonas Boruta ir J.E. 

Linas Vodopjanovas. Malonu buvo ne kartą gir-

dėti J.E. vyskupo Jono Borutos pagiriamąjį krei-

pimąsi į Papilės ateitininkus. Oriai kuopos vėlia-

va plazdėjo ir šventinėje procesinėje eisenoje po 

Naujosios Akmenės senamiestį. Papilėniškės atei-

tininkės noriai prisijungė prie kaspinų nešimo, 

taip talkindamos vietiniam katalikiškajam jauni-

mui. Rajono tikintiesiems , matyt, palikome ma-

lonų įspūdį, kadangi išeinant iš bažnyčios žmonės 

pradėjo mums ploti. Jie buvo sužavėti mažo mies-

telio jaunaisiais ateitininkais. Gera buvo mums 

patiems, dar maloniau suteikti malonumą ir pasi-

gėrėjimą kitiems, tinkamai atstovauti ir Ateitinin-

kų federaciją, ir savo Simono Daukanto gimnazi-

ją, ir Šv. Aloyzo kuopą, ir Papilės parapiją.  

Taigi, žengia Papilės ateitininkai Žemaičių 

krikšto jubiliejiniu keliu, nes jie turi patikimus 

ramsčius: parapijos kleboną Joną Jucį, gimnazijos 

direktorių Ramūną Perminą, Savivaldybės admi-

nistracijos direktorių Apolinarą Nicių, ponų Šal-

čių, Adomavičių, Čepų, Martyšių, Grigalių šei-

mas, nuostabius tėvelius, gerus mokytojus. Tegul 

apglėbia juos visus Viešpaties Palaima.  
Genovaitė Pundziuvienė, Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos mokytoja metodininkė, Šv. Aloyzo ateitinin-

kų kuopos globėja, ASS narė 
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 R e s p u b l i k i n ė 

mokslinė konfe-

rencija Telšiuose 

„ Ž E M A I Č I Ų 

KRIKŠTUI – 600 

METŲ“  
Balandžio 12 die-

ną Papilės Simono 

Daukanto gimna-

zijos ateitininkų 

grupelė vyko į 

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją, kur vy-

ko respublikinė metodinė - praktinė konferencija 

– seminaras „Žemaičių krikštui – 600 metų“. Ga-

vę pakvietimą - iškart sutikome. Šis renginys sky-

rėsi tuo, kad be dėstytojų, profesorių ir mokslo 

daktarų savo mokslinius pranešimus šia tema tu-

rėjo paruošti ir pristatyti Lietuvos bei Žemaitijos 

moksleiviai. Papilės Simono Daukanto gimnazi-

jos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkams padėti mie-

lai sutiko istorijos mokytoja metodininkė Regina 

Žąsytienė bei kuopos globėja Genovaitė Pundziu-

vienė. Didžiausias krūvis teko III gimnazijos kla-

sės gimnazistams Dovydui Kveiniui bei Renatui 

Pocevičiui. Jiems talkino abiturientė Lolita Milie-

šiūtė, kuopos pirmininkė Modesta Gauronskytė 

bei JAS pirmininkė Ignė Laurynaitė.  

Po konferencijos atidarymo, kurio metu 

skambėjo gimnazijos direktoriaus Roberto Ežers-

kio, Telšių rajono savivaldybės bei Seimo nario 

atstovų sveikinimai, dalyviai klausėsi J.E. Telšių 

vyskupo Dr. Jono Borutos SJ pranešimo 

„Žemaičių krikštas“. Visus pakerėjo Kauno Vy-

tauto Didžiojo universiteto profesoriaus, LDK 

instituto direktoriaus, habil. Dr. Egidijaus Alek-

sandravičiaus žemaitiškai – lietuviškas vaizdingas 

pasisakymas „Žemaičių visuomenės ir tradicijų 

lūžiai XIXa. pirmoje pusėje“. „Krikštas ir jo 

reikšmė Žemaitijai. Jubiliejiniai renginiai Telšių 

vyskupijoje“ – taip skambėjo Lietuvos katecheti-

kos centro direktoriaus, Telšių vyskupo vikaro, 

kunigų seminarijos dėstytojo, monsinjoro, Eduko-

logijos lic. Rimanto Gudlinkio pranešimas. Že-

maitijos kolegijos dėstytoja Janina Bucevičė kal-

bėjo apie krikščionybės skelbimo tendencijas ir 

Žemaitijos gyvenimą viduramžiais. Po praneši-

mų, kol jaunimas atlikinėjo grupines užduotis, 

bendravo, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kuni-

gų seminarijos prefektas, kan. Teologijos lic. 

Andriejus Sabaliauskas mokytojams organizavo 

apskritojo stalo diskusiją tema „Krikščionybė 

XXIa. Įžvalgos“. Mintimis dalijosi ir Telšių rajo-

no savivaldybės nariai, ir V. Borisevičiaus gimna-

zijos direktorius, mokytojai, Seimo narių atstovai.  

Po pietų pertraukos savo darbus pristatė 

mokiniai iš Nemakščių, Telšių, Gargždų, Skuo-

do... ir, aišku, Papilės. Buvo kalbama apie Medi-

ninkus, St. Šalkauskį, Konstancos susirinkimą, 

ateitininkijos istoriją, Žemaitijos vyskupiją, Sim-

oną Daukantą, Jurgį Ambrozijų Pabrėžą ir kito-

mis temomis. Tiek dalyvavę mokytojai, visuome-

nės veikėjai, politikai, tiek mokiniai, gimnazistai 

sužinojo daug naujų faktų, praturtino savo lobyną 

gausybe žinių. Daugeliui jaunųjų pranešėjų tai 

buvo gera ne tik istorijos pamoka, bet ir bendravi-

mo, kalbos meno, elgesio prieš auditoriją semina-

ras.  

Konferencijos uždarymo metu Telšių savi-

valdybės, Telšių Švietimo centro atstovai bei 

gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis api-

bendrino konferencijos darbą, pasidžiaugė rengi-

niu ir dalyviais bei svečiais. Papilės Simono Dau-

kanto gimnazijos delegacija grįžo ratuota ne tik 

žiniomis, bet ir dovanomis – padėkos raštais, 

knygomis, žurnalais, kalendoriais ir telšiškių gim-

nazistų padarytomis lininėmis gėlėmis. Maloniau-

sia staigmena buvo ta, kad renginyje dalyvavusi 

Seimo nario atstovė, Lietuvos ir Telšių rajono 

savivaldybės politinė ir visuomenės veikėja, VŠĮ 

direktorė Laima Jurytė – Zakarauskienė - buvusi 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinė – 

netikėtai ir šiltai apkabino ne tik savo buvusią 

mokytoją Genovaitę Pundziuvienę, bet ir visus 

Papilės atstovus.  

Grįžome laimingi, praturtėję intelektualiai, 

dvasiškai, dėkodami renginio organizatoriams, 

Telšių ateitininkams ir gimnazijos bendruomenei. 

Puikūs ir geranoriški žmonės supa mus - trans-

portą parūpino Papilės klebonas Jonas Jucys, į jo 

prašymą geranoriškai atsiliepė AB KALCITAS 

direktorius bei Šaltiškių molio karjero vadovas 



 12 

Daukantiečių žodis 2013 Birželis 

Mokinių taryba užmezgė draugystę su Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija  

 

Birželio 3 dieną į Papilę pasikvietėme Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mo-

kinių tarybą. Surengėme ekskursiją po miestelio lankytinus objektus ir išsiruošėme drauge į 

žygį baidarėmis Ventos upe. Smagiai praleidome laiką ir sutarėme susitikti rudenį. Pažinties 

tikslas: pasidalinti darbo patirtimi, susidraugauti, bendradarbiauti.  
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Kultūros kelias Daukantui 
 

„2013 metais spalio 28 dieną švęsime Simono Daukanto 220-ąsias gimimo metines. 

Ruošiame „Lietuvos Herodotui“ dovaną – filmą apie XXI amžiaus Lietuvą. Simonas 

Daukantas rinko ir užrašė žemaičių tautosaką, paliko rašytinių darbų apie senovės Lietuvą, o 

mes ketiname papasakoti, kaip atrodo Tėvynė, kokie šiandien esame. Keliausime į Vilnių 

pėsčiomis, kaip prieš 199-eriuis metus nuo Kalvių per Lietuvą į Vilnių ėjo Simonas 

Daukantas, o įspūdžius sudėsime į filmą „Kultūros kelias Daukantui“.“ 

Tai žodžiai iš informacinio lankstinuko apie Simono Daukanto vardu pavadintų 

mokyklų vykdomą projektą. Birželio 15 dieną šis projektas ir pradėtas vykdyti. Gražų 

saulėtą tos dienos rytmetį papilėniškiai ir svečiai rinkosi Simono Daukanto muziejaus 

kiemelyje į žygeivių palydėtuves. Nuoširdžiais palinkėjimais žygio dalyvius paskatino Ak-

menės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktori-

us Ramūnas Perminas, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, ilgametė Simono Daukanto muz-

iejaus vadovė Danutė Veisienė, Papilės parapijos klebonas Jonas Jucys. Nenuklysti nuo tiks-

lo žygeiviams padės simboliškai Danutės Veisienės įteikta pirmoji prie muziejaus iškelta 

Nepriklausomos Lietuvos vėliava, kurią žygeiviai turi nunešti prie Vilniaus Universiteto, bei 

į lininį maišelį įberta Papilės žemės sauja, kurią ištvermingieji keliauninkai turės išberti šios 

mokslo šventovės kiemelyje. Nuotaikingai skambantys Ventos muzikos mokyklos mokytojų 

grojami maršai žygio dalyvius ir palydinčiuosius išleido į kelią. Nepriklausomybės gatve 

nusidriekusi spalvingais marškinėliais pasipuošusių žygeivių ir skambias liaudiškas dainas 

traukiančių išlydinčiųjų kolona nutolo link miestelio ribą žyminčio stogastulpio, kur juos 

pasitiko Papilės kultūros namų kaimo kapelos muzikantai. Šioje vietoje žygeiviai ir paslėpė 

savo kelrodį simbolį, kad laimingai iš nelengvos, bet labai svarbios kelionės galėtų sugrįžti 

Papilėn, kur jų laukia Simonas Daukantas ant piliakalnio savo amžinuosiuose namuose, ant 

paminklo miestelio aikštėje, muziejuje – paskutinių savo gyvenimo metų prieglobsčio 

trobelėje ir jo vardu pavadintoje gimnazijoje. Visur... 

 

                                                                                      Olga 

Daukšienė 
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Kultūros kelias Daukantui 

Smagios ir įsimintinos vasaros linki 

„Daukantiečių  

žodžio“ jaunųjų korespondentų 

 būrelio nariai ! 


