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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 spalis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Tarptautinės mokytojų 

dienos proga paskelbė šešių nominacijų laureatus. Tarp jų apdovanojo „Švietimo pagalbos metų 
mokytoją“ KRISTINĄ PIGULEVIČIENĘ. 

Mero padėkos raštai įteikti vyresniajai anglų kalbos mokytojai SVETLANAI STRIPEIKIENEI. 
Taip pat apdovanoti projekto „Lyderių laikas 3“ „Patyriminis mokymas Akmenės rajone – kelias į sėkmę“ 

laureatai. Tarp jų  istorijos vyresnioji mokytoja KRISTINA PUZARIENĖ. 
 

SVEIKINAME! 
 

MOKYTOJO DIENA 
Mokytojau, aš ir vėl ateisiu visus žiedus iš sodo 

suskynus...  
Kaip ateina diena iš padangių surinkus žvaigždes. 

Tądien visos gėlės ir šypsenos buvo skirtos tik 

jiems, Mokytojams. Kaip ir kasmet, abiturientai ir trečiokai 

gimnazistai bandė pedagogo profesiją „pasimatuoti“, t. y. 

pavadavo tikruosius mokytojus. O Aktų salėje laukė 

staigmena – pamoka „nulinukams“. Linksmino šokis „ 

muzikinė dėžutė“. Daugiausiai emocijų, juoko sukėlė 

modernus spektakliukas „Ropė“. Ypač džiugu, kad į 

vaidinimą įsijungė Papilės seniūnas A.Vaičius. Vėliau jis 

pasveikino 

mokytojus su profesine švente. Prie sveikinimų prisijungė gimnazijos 

valgyklos kolektyvas, Mokinių taryba. Po to smagiai sušoktas šokis 

„Bitute pilkoji“, į kurį įjungti mokytojai ir gimnazistai, skaityti 

improvizuoti eilėraštukai. Mokytojai dieną pratęsė išvykdami į 

Panevėžį  žiūrėti spektaklį. Nuoširdžius padėkos žodžius norisi tarti 

visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo, o ypač 

mokytojai G.Bičiušienei ir abiturientams, vairuotojui Sigitui. 

  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 ekspedicijas, 

 Europos paveldo dienas, 

 Ateitininkų išvyką, 

 Europos kalbų dieną, 

 sporto renginius, 

 akciją „Atminties kelias“... 
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EKSPEDICIJOS 

Rugsėjo 9 - 14 d.  Tryškių 
gyvenvietėje buvo atkasinėjami Antrojo 
pasaulinio karo vokiečių karių palaikai.  II kl.  
gimnazijos mokinė Gerda Eikytė kartu su 
istorijos mokytoja Kristina Puzariene dalyvavo 
ekspedicijoje. Į šią ekspediciją mus pakvietė 
Akmenės istorijos muziejaus direktorius 
Arūnas Ostrauskis, archeologas Simonas 
Sprindys ir Všį Kultūros vertybių globos 
tarnyba.  Kariai bus perlaidoti vokiečių karių 
kapinėse Klaipėdoje.  Ekshumuojant palaikus, 
labai svarbu kiek įmanoma išsaugoti mirusiojo 
kaulus ir rasti indentifikavimo žetonus, pagal 
kuriuos Vokietijos specialiosios tarnybos 
nustato tapatybę ir atranda kario artimuosius. 
Ekshumuodamas susimąstai ir giliai giliai 

pažvelgi į savo sielą, kritiškai persijoji kertinius ligtolinio gyvenimo įsitikinimus.... 
Archeologai yra įsitikinę, kad mūsų krašte yra ir daugiau palaidotų vokiečių karių, nes mūsų 

vietovė įeina į „Kuršo“ katilo pakraštį, todėl ką nors žinančius apie palaidojimo vietas siūloma pranešti 
mokytojai Kristinai Puzarienei. 

Tai ne pirmoji mūsų ekspedicija. Birželio mėnesį Gerda Eikytė ir Gabrielė Pundziūtė dalyvavo 
savaitės trukmės archeologiniuose kasinėjimuose Dubingių piliavietėje, Molėtų rajone, kurią organizavo VšĮ 
Kultūros paveldo akademija. Dubingių pilis XIV – XVIII a. buvo Lietuvos kultūros, pramonės gynybos centras, 
pilis susijusi su žymių to meto asmenų (Vytauto Didžiojo, Mikalojaus Radvilos Rudojo, Barboros Radvilaitės ir 
kitų) gyvenimu. Šių kasinėjimų  metu mokinės rado daugybę puodų šukių, vinių, girnas ir net arklio dantį.  

Liepos mėnesį Gerda Eikytė, Neilas Beniušis, Saulė ir Eglė Puzaraitės dalyvavo dar vienoje 
archeologinėje ekspedicijoje. Šį kartą vykome į Senuosius Trakus ir kasinėjome Bedugnės kapinyną. Į šią 
ekspediciją mus kvietė archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Archeologinės ekspedicijos metu sužinojome, 

kas yra tikri archeologiniai kasinėjimai ir kaip atliekami moksliniai 
tyrimai. Visos ekspedicijos metu dirbome labai kruopščiai ir 
tiksliai. Naudojome menteles, šepetėlius, sijoklę, metalo ieškiklius. 
Visus rastus eksponatus archeologas kruopščiai fiksavo ir žymėjo 
koordinates tacheometru. Ekspedicijos metu aptikome degintinių 
kaulų, kirvį, šarvų grandelių ir plokštelių, balnakilpių, žirgo 
skambalo dalį, žiedą, skiltuvą ir kt. Šie radiniai datuojami XIII -
XIV a., o Bedugnės kapinynas  išskirtinis tuo, kad atspindi 
ikikrikščioniškojo Lietuvos valstybės laikotarpio laidojimo 
papročius. Ši vieta yra netoli Senųjų Trakų, kur gimė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas. 

 
 Istorijos mokytoja Kristina Puzarienė 

 
 

MOKINIAI, KURIEMS 
PATINKA ISTORIJA, 
ARCHEOLOGIJA IR YRA 
ATSAKINGI BEI KRUOPŠTŪS, 
KVIEČIAMI PRISIJUNGTI PRIE 
MŪSŲ KOMANDOS. VASARĄ 
KAIMIETIŠKAS ĮDEGIS BUS 
GARANTUOTAS, RAUMENUKAI 
BUS UŽAUGINTI, NES REIKS 
PASIDARBUOTI KASTUVU, 
MANIKIŪRĄ SU ŽEMIŲ 
DEKORACIJOMIS PAŽADAME 
NEMOKAMAI. 
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Europos paveldo dienos Lietuvoje pradėtos 
minėti 1994 m. Tuo metu vyksta įvairaus amžiaus 

lankytojams skirti renginiai: pažintiniai pasivaikščiojimai, 
paskaitos, edukaciniai užsiėmimai ir kt. Kaip ir visoje 
Lietuvoje, taip ir pas mus, Papilėje, jos nebuvo užmirštos. 
Rugsėjo 20 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko 
Simono Daukanto muziejaus projekto ,,Pažink ir pramogauk 
Papilėje “ II etapas. Projekto metu turėjome galimybę išgirsti 
įdomių faktų apie nuostabiuosius Papilės piliakalnius ir herbą, 
miestelio geologiją. Pasak archeologo dr. Vykinto 
Vaitkevičiaus, pirmasis piliakalnis buvo gynybinis ir priklausė 
bažnyčiai. Miestelio kapinynas nebuvo saugomas dėl 
administracinės klaidos ir gyventojų slapukavimo. Kapinynas 
buvo pradėtas saugoti dėl vieno mokinio, kuris pranešė, kad 
kapinynas yra griaunamas. Kapinyno radiniai rodo, kad 
miestelyje gyveno žiemgaliai. Remiantis padavimais, manoma, 

kad Papilė buvo valsčiaus centras. Pasak dr. Gabrielės Jasiūnienės, Papilės herbas buvo kuriamas ir renkamas 
kelerius metus. Savo pasiūlymus teikė daugybė menininkų ir tik 1999 m., Sauliui Bajorinui pateikus penkis 
herbo pavyzdžius, komisija išrinko vieną, kuris dabar puošia mūsų miestelį. Miestelio herbo simboliai yra 
siejami su istoriškumu, kūryba, miestelio pavadinimu. Papilės kraštas turi ypatingų atodangų, kuriose atsiveria 
juros periodo, prasidėjusio prieš 200 mln. metų ir pasibaigusio prieš 145 mln. metų, sluoksniai. Papilėje buvo 

rastas juros periodo gyvūno 
stuburo slankstelis. Dr. Jonas 
Satkūnas atskleidė, kad, kaip 
manyta, Šaltiškių karjere rasti 
dinozauro protėvio – fitozauro 
dantys ir žandikaulio dalys iš 
tikrųjų yra Papilės apylinkių 
radiniai. Taip pat Papilės krašte 
esančioje Avižlio atodangoje rasta 
ežero nuosėdų, kurios gali būti 33 
tūkst. metų senumo. Akivaizdu, jog 
mes turime stulbinančių kultūros 
paveldo objektų, tačiau  yra 
tebelaukiančių savo pažinimo eilės. 
Lietuvoje kasmet vykstančios 
Europos paveldo dienos –  tai puiki 
proga dalyvauti, pamatyti, išgirsti 
ir pajausti. 

 
II gimnazijos klasės mokinė 

Gerda Eikytė 
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ATEITININKŲ ROŽĖS ŽIEDAS VAIŽGANTUI 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, stiprindami savo 
veiklos tautiškumo, katalikiškumo ir 
inteligentiškumo principus,  minėdami rašytojo 
kanauninko Dr. Juozo Tumo- Vaižganto 150- 
ąsias gimimo metines, savaitgalį vyko į kelionę 
„Ateitininkai Vaižganto takais“.  

Logiška, kad visų rašytojo kelių 
neišvaikščiosi, tad pirmasis sustojimas buvo 
Micaičiuose. Čia kanauninkas tarnavo neilgai, 
suremontavo ir išpuošė bažnyčią, po kurios 
altoriumi slėpė carizmo laikais uždraustą 
lietuviškąją spaudą.  

Periodikoje teko skaityti, kad sunku 
rasti ką nors kitą, taip gražiai apie Birštoną 
parašiusį, kaip Juozas Tumas - Vaižgantas.  
Skulptoriaus Gedimino Piekuro Vaižgantui 
sukurtas paminklas, stovintis skverelyje  šalia 
Birštono bažnyčios bei Sakralinio muziejaus, ir 

pasitiko Papilės ateitininkus. Skaitėme akmenyje išrašytus kunigo žodžius, kuriais jis kviečia visus pamilti šį kraštą. 
Pasveikino mergaitės jubiliatą su gražiu gimtadieniu, į jo kietą ranką įspausdamos rožės žiedą, ir pasuko link Vytauto 
kalno, taip gražiai Vaižganto apdainuoto. Nuostabus vaizdas atsiveria nuo viršukalnės: didingojo žilo Nemuno vingiai, 
priešų atakas atlaikę skardžiai ir statūs krantai bei visą bočių paslaptį serginčios 
beribės girios... Gal rašytojo saugomos kurorto ramybės ir priesako pamilti 
Birštoną paliesti atėjome prie biusto Baliui Sruogai. Būtent ilsėdamasis ir 
besigydydamas Birštone jis parašė „Dievų mišką“. Sustojome mintimis 
pasisveikinti ir prie paminklo  didžiam Lietuvos sūnui Dr. Jonui Basanavičiui, 
pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui. Nepamiršome ir 
masažo malonumo „basų kojų“ take, „birštonavomės“( kaip kvietė Vaižgantas)  
mineraliniu „Birutės“ bei „Vytauto“ vandeniu, neatsisakėme relaksacinės 
penkminutės „Birutės“ viloje, pasivaikščiojimo Nemuno krantine bei fizinių jėgų 
patikrinimo – kopėme į aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą, iš 
kurio žvelgdami į kurortą pagrįstai  supratome Vaižganto žodžių esmę:  
Birštonas  –  nuostabus kraštas.  

Kaune papilėniškių grupelė stabtelėjo pasisveikinimui prie paminklo 
vyskupui Motiejui Valančiui, poetui Maironiui, ant žirgo šuoliuojančiam Vyčiui 
prie Kauno pilies. Pagrindinis tikslas buvo Juozo Tumo - Vaižganto namas – 
muziejus, kuriame kanauninkas gyveno, Vytauto bažnyčia, kurioje tarnavo ir 

nuo 1920 metų ėjo rektoriaus pareigas, 
rašytojo kapas šalia bažnyčios, o 
svarbiausia – mūsų atvykimo dieną prie 
pat savo kapo, Vytauto Didžiojo 
bažnyčios šventoriuje,  pastatytas 
naujas bronzinis paminklas rašytojui 
kanauninkui Dr. Juozui Tumui – Vaižgantui.  Ant suolelio sėdintis ir lyg kiekvieną 
pasitinkantis, laukiantis ar kviečiantis prisėsti šalia, kaip amžinas šios šventovės 
sargas, skleidžiantis ramybę, paprastumą ir šilumą Vaižgantas su savo draugu 
šuneliu Kauku... Nesėdome šalia (nes sutvirtinamoji medžiaga dar nebuvo 
sukietėjusi), tik ant suolelio palikome baltą gimtadienio rožę  –  mūsų pagarbą, 
prisiminimą, padėką.  

Grįždami užsukome į Kauno Arkikatedrą pasimelsti, padėkoti Dievui už 
šią dieną, aplankytus  didžius Lietuvos vyrus, už šiandienos mūsų ateitininkų 
kuopos geradarius: ASS narius Joną ir Laimą Šalčius, Gargždų kleboną kanauninką 
Joną Paulauską, gimnazijos direktorių Ramūną Perminą, paslaugų  vairuotoją 

Sigitą Bučą ir Ventos gimnazijos mokytoją Vytautą Šiurkų, įvairių projektų ir konkursų rengėjus, tėvus  –  visus, kurių dėka 
prisilietėme prie šalies istorijos, gamtos, žinių lobyno. Ir, suprantama, išeidami iš didingos šventovės negalėjome 
paskutinės rožės nepadėti čia besiilsinčiam tautos dainiui prelatui Dr. Maironiui, primenančiam amžiams, kad esame 
bočių apgintos Marijos žemės vaikai, turintys pačią brangiausią ir gražiausią  Tėvynę –  Lietuvą.  

Genovaitė Pundziuvienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
mokytoja , šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja   
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BĖGIMAS „DAUKANTO TAKAIS“ 
2019 metų rugsėjo 27 dieną vyko 

tradicinis bėgimas „Simono Daukanto takais", 
kuriame dalyvavo per keturiasdešimt mūsų 
gimnazijos mokinių ir talkino per trisdešimt mūsų 
gimnazistų. Savo amžiaus grupėse Rugilė 
Malinauskaitė užėmė III vietą, Agnė Birontaitė - II 
vietą, Liveta Novogreckytė - II vietą bei Arminas 

Baliulis - II vietą. Dėkojame jauniesiems 
sportininkams už pergales, už aktyvų dalyvavimą ir 
pagalbą organizuojant bėgimą. 
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PAMINĖTA EUROPOS KALBŲ DIENA 

Rugsėjo 26 dieną mūsų gimnazijoje vyko renginiai, 

skirti  Europos kalbų dienai. Kadangi  šiemet sukanka 

800 metų nuo Žemaitijos paminėjimo, nutarėme ir mes 

prisiminti šį jubiliejų, o kartu ir daugiau sužinoti apie 

Žemaitijos sostinę Telšius.  Dailės pamokose 

padedami  mokytojos  Dalios Sakalauskienės 8, Ia, Ib 

klasių mokiniai kūrė logotipus marškinėliams, 

pertraukų metu buvo demonstruojamos pateiktys  rusų kalba apie lankytinas vietas Telšiuose, per septintą 

pamoką moksleiviai žinias pasitikrino „Kahoot“ 

skaitmeninėje viktorinoje apie Telšius anglų kalba. 

Sveikiname viktorinos nugalėtoją III klasės mokinę 

Ugnę Statkutę, II vietos laimėtoją Ugnę Norkutę (III 

klasė) ir trečią vietą užėmusią Deimantę Damonskytę 

(III klasė). Tikimės, kad šis renginys dar kartą patvirtino, 

kaip svarbu mokėti užsienio kalbas, bet kartu ir 

nepamiršti savo kilmės, gimtosios kalbos, tarmės. 

Kalbų mokytojų metodinė grupė 
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KOLEGIALUSIS GRĮŽTAMASIS RYŠYS PAPILĖS SIMONO DAUKANTO IR VENTOS 

GIMNAZIJOSE 

  Rugsėjo 24 d. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos istorijos mokytoja Kristina 

Puzarienė ir Ventos gimnazijos istorijos mokytoja Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė pasikeitė darbo vietomis. 

Kristina Puzarienė Ventos gimnazijos 5 klasės mokiniams vedė patirtinio ugdymo pamoką „Papilės krašto 

įžymios vietos ir istorija“  Simono Daukanto gimnazijos muziejuje. Penktokai taip pat susitiko su buvusiu 

gimnazijos mokytoju Steponu Adomavičiumi, kalbėjo apie žydų gyvenimą Papilės miestelyje, aplankė žydų 

kapinaites. Ventos gimnazijos istorijos mokytoja Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė vedė atvirą pilietiškumo 

pamoką  „Ties žmogiškumo riba“ I gimnazijos klasės mokiniams. Mokytojos pasikeitė savo patirtimi ir išbandė 

naujus mokymo būdus. 

 

JUDUMO SAVAITĖ 

Šių metų Europos judumo savaitės 

tikslas yra atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir 

važiavimą dviračiu bei naudą mūsų sveikatai ir 

aplinkai. Vaikščiojimas ir važiavimas dviračiu 

padeda išlaikyti sveiką širdį ir kūną. Šių metų 

tema – „Žingsniuokime kartu“. 

Judumo  savaitė  „Žingsniuokime 

kartu“ rugsėjo 16 – 20 dienomis  vyko ir  Papilės 

Simono Daukanto gimnazijoje. Pradinių klasių 

mokiniai  kelias dienas iš eilės stadione bėgiojo, 

žaidė žaidimus, sportavo su treniruokliais, 

vaikščiojo pėstute,  važinėjo riedučiais, 

paspirtukais. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia 

Raugienė 
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DALYVAVOME PILIETINĖJE EISENOJE IR 

AKCIJOJE „ATMINTIES KELIAS“ 

Jau tapo mūsų gimnazijos tradicija 

kasmet rugsėjo 23 d. dalyvauti pilietinėje eisenoje ir 

akcijoje „Atminties kelias“. 

Gimnazijos fojė penktokai iš akmenėlių 

sudėliojo žydams šventą simbolį –  menorą, 

padedami vyresniųjų mokinių paruošė stendą apie 

žydų gyvenimą Papilėje tarpukariu ir jų likimą 

prasidėjus karui. 

Po to kartu su aštuntokais ir devintokais, 

lydimi mokytojų Reginos Žąsytienės, Genovaitės 

Bičiušienės bei auklėtojos Gražinos Karvelienės, 

truputį paėję, nuvykome į žydų žudynių vietą Šiaudinės 

miške. 

Paėję takeliu, kuris, anot žydų atminimo 

puoselėtojo Stepono Adomavičiaus, pavadintas Mirties keliu, 

nes juo vedami iš Šiaudinės atvežti žydai, sustojome prie 

žydų žudynių vietos. Klausėmės  kraupios istorijos apie 45 

žydų ir 10 lietuvių sušaudymą. Neįtikėtina, kad tai darė 

lietuviai, kurie  nuo seno su žydais sugyveno taikiai… 

Aplankėme ir miestelio kapinėse 

esantį kapą, kuriame perlaidoti  Šiaudinės 

miške sušaudyti žydai. 

O  pilietinę akciją užbaigėme 

buvusiose žydų kapinėse, kurių atminimą 

saugo Steponas Adomavičius. 

Mokytojos Regina Žąsytienė, Genovaitė 

Bičiušienė, Gražina Karvelienė 

 

 

 

 


