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Petronėlė Bylaitė – Bernadišienė, Zinaida Chamanskaitė –
Vasiljevienė, Ona Dockevičaitė – Kublickienė, Januška,
Justinas Kuras, Martišius, Elena Puišytė, Jonas Sandargas,
Vincas Sandargas, Feliksas Švelnys, Pranas Totilas,
Velička, Domininkas Vilčinskas, Benediktas Vasiliauskas.
Vokiečių okupacijos metais gimnaziją baigė 3 abiturientų
laidos. Pokario metai buvo sunkūs, prasidėjo masinis
trėmimas. 1944 m. lapkričio mėnesį pamokos vyksta jau
tarybinėje gimnazijoje, kuri nuo 1949 m. rugsėjo 1 d.
reformuojama į vidurinę mokyklą. Tuomet pamokos
vykdavo keliuose pastatuose, kol 1960 metais mokykla
perkeliama į naują pastatą, kuriame yra ir dabar. 1973 m.
pavadinama 1-ąja vidurine mokykla, o 1993 m. kovo 23 d.
Jurbarko 1 vidurinei mokyklai suteikiamas Antano
Giedraičio – Giedriaus vardas. 1998 m. birželio 17 d.
įgyjamas gimnazijos statusas. 1918 – 2018 metais išleistos
92 laidos (duris užvėrė 6288 mokiniai), dirbo apie 350
pedagogų, kuriems vadovavo 20 direktorių. 1995 m. buvo
įsteigta JAV verslininko Simo Velonskio premija, kurią
kasmet gauna du geriausiai gimnaziją baigę abiturientai.
2002 – 2015 m. buvo teikiama Eugenijaus Kriaučiūno
premija, o nuo 2015 m. kasmet teikiama Nijolės Globienės
įsteigta premija. Iš viso premijas gavo 78 abiturientai.
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GIMNAZIJOS ISTORIJA

Nuotraukose – progimnazijos patalpos 1918 – 1919
mokslo metais bei dabartinėje Kauno g. tebestovintis
buvusios mokyklos pastatas.

1918 metais Antanas Giedraitis, grįžęs iš studijų
Voroneže, su Jurbarko bažnyčios vikaru M. Jonaičiu
siekė, kad būtų įsteigta vidurinė mokykla. Švietimo
ministerija nesutiko įkurti valstybinės gimnazijos, bet 1918
m. spalio 14 d. leido katalikiškajai „Saulės“ draugijai
atidaryti privačią progimnaziją. Joje buvo 1–3 klasės,
mokėsi 105 mokiniai. Kituose dokumentuose „Saulės“
progimnazijos įkūrimo data nurodoma spalio 23 d. –
veikiausiai tuomet prasidėjo pamokos. 1926 m.
progimnazija perorganizuota į Jurbarko „Saulės“
gimnaziją, o 1931 m. suteiktas valstybinis „Saulės“
gimnazijos vardas ir teisės. Pirmoji laida išleista 1927
metais, joje mokėsi Jonas Bajerčius, Petras Balšaitis,

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, laikraštis „Spindulys“, 2018 m. RUGSĖJO mėn., Nr. 1 (003), psl. 2
100 brūkštelėjimų GIMNAZIJOS JUBILIEJAUS PROGA

IŠ A.GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS
KNYGOS
,,MŪSŲ JURBARKAS“
arapinė ir iš viso pirmoji mokykla Jurbarke buvo įsteigta
1557 metais. Galima manyti, kad tokia ar panaši mokykla
Jurbarke jau niekada nenustojo veikusi. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, Jurbarkui jau prireikė mažiausia –
progimnazijos. Mokykla buvo įsteigta ir ,,Saulės“ draugijos
progimnazijos vardu pradėjo veikti nuo 1918 metų rugsėjo
mėnesio.
920 metais rudenį progimnazijos vyresniųjų klasių
mokiniai buvo vieną dieną paleisti ir išsiųsti į kaimus aukų
rinkti Lietuvos kariams. Mokiniai su maišeliais išėjo į
kaimus. Ūkininkai, tada mažai ir patys teturėdami, aukojo
sidabrinius pinigus, šaukštus, žiedus, kas ką vertinga turėjo.
Dargaitėlių dvaro savininkė Meisnerytė pažadėjo javų atvežti į
Jurbarką.
pindulys“. Tokiu vardu progimnazijos mokiniai leido
šapirografu spausdinamą laikraštį. Pradėtas leisti 1919
metais, tik neaišku, kaip ilgai jis ėjo. ,,Spindulio“
redakcinės komisijos nariai ir bendradarbiai: Konstantinas
Bajerčius (slapyvardžiu Sūkurys), Simas Bakšys (Liocių Simas),
Vincas Byla (Rekyva), Dzidorius Giedraitis, Pranas Petraitis ir
kt. Laikraštuką iliustravo Pranas Paulauskas, vėliau išvažiavęs į
Kauno meno mokyklą. ,,Spindulio“ bendradarbiai palaikydavo
artimus ryšius su Raseinių gimnazijos mokiniais, kurie leido
,,Atžalą“.
imnazijoje tikybos pamokos buvo privalomos.
Sekmadieniais eidavom į bažnyčią išklausyti mokiniams
skirtų Mišių ir pamokslo. Gegužinėse pamaldose
mokiniai giedodavo. Spalio mėnesį moksleiviai (katalikai) buvo
raginami kalbėti rožančių. Gavėnios metu būdavo rekolekcijos,
kurioms kalbėtoją kunigą kviesdavo iš kitur.
919-1920 mokslo metais progimnazijai pasiekus
ketvirtosios klasės, kitiems (1920-1921) mokslo metams
penktoji klasė nebuvo leista. Progimnazija buvo privati
(,,Saulės“ draugijos vardu), švietimo ministerija skyrė jai savo
pašalpą (mokėjo mokytojams algas), o kai mokinių buvo per
mažai (tik 9), tai 5-osios klasės nesutiko leisti. Keturias klases
baigusieji mokiniai išsiskirstė kitur mokytis.
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MOKYKLOS VADOVAI
ANTANAS ČERKELIŪNAS
SALOMĖJA STAKAUSKAITĖ
ANTANAS GIEDRAITIS–GIEDRIUS
Kun. LEONARDAS GIŽINSKAS
SALIAMONAS ANTANAITIS
Kun. JULIJONAS KORSAKAS
JUSTINAS NAUJOKAS
PRANAS SAMULIONIS
MEČISLOVAS KVIKLYS
BRONIUS LIESIS
MATAS KRIKŠČIŪNAS
JONAS GREIČIUS
VINCAS MOCKUS
VACLOVAS TUMINAS
EDMUNDAS DIRGINTAS
TITAS DĖJUS
ALFONSAS SKANDŪNAS
GENOVAITĖ NORKAITYTĖ
ANTANAS RAPOLSKIS
ALVYDAS JANUŠKEVIČIUS

1918-1919
1919-1920
1920-1921; 1922-1924
1921-1922
1924-1925
1925-1926
1926-1929
1929-1931
1931-1934
1934-1940
1940-1941
1941-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1948
1948-1951
1951-1959
1959-1969
1969-1992
1992

SUGRĮŽĘ DIRBTI Į SAVO MOKYKLĄ
(ŠIUO METU DIRBANTYS PEDAGOGAI)
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Alvydas Januškevičius, direktorius
Renata Streleckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Samoškienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Jolanta Norkūnienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Violeta Greičiūnienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Saulius Ambrazaitis, lietuvių k. ir literatūros mokytojas
Edita Černiauskienė, anglų k. mokytoja
Lina Maskolaitienė, anglų k. mokytoja
Irena Danupienė, dorinio ugdymo mokytoja
Irena Petruitienė, technologijų mokytoja
Birutė Genienė, istorijos mokytoja
Vilija Bartusevičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Laimina Juškienė, matematikos mokytoja
Danguolė Pavlavičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Birutė Vančienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Svetlana Stankevičienė, rusų k. mokytoja
Zita Bilotienė, matematikos mokytoja
1931 m. gegužės 11d. visos gimnazijos nuotrauka
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ŽYMŪS GIMNAZISTAI
Zita Šličytė – teisininkė, advokatė, Lietuvos ir Klaipėdos
miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja,
Lietuvos advokatų savivaldos veikėja, Lietuvos Atkuriamojo
Seimo narė, Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėja,
Aukščiausiosios Tarybos deputatė
Vladas Baltrušaitis – Lietuvių dainininkas, pedagogas,
vargonininkas, chorvedys
Teresė Nekrošaitė – lengvaatletė, ieties metikė, trenerė, 1992
m. Barselonos olimpiados dalyvė (18 vieta: 58.28 m) ir 1993
m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionato dalyvė (12 vieta:
61.02 m)
Kęstutis Andrius Vasiliauskas – Antano Sodeikos meno
mokyklos smuiko mokytojas, kompozitorius ir poetas
Kazimieras Veverskis – Lietuvos Laisvės Armijos įkūrėjas
ir vadas
Antanas Šabaniauskas – Lietuvos estrados pradininkas
Bronislovas Liesis – partizaninio judėjimo dalyvis, Laisvės
gynėjų sąjungos narys, Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio
rinktinės karys, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas, visos
Lietuvos partizanų vadų suvažiavime paskirtas Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo nariu, Tautinio
skyriaus viršininku, suteiktas laisvės kovotojo partizanų
kapitono laipsnis
Juozas Kasperavičius – Visvydas, pirmasis Jungtinės
Kęstučio apygardos vadas aviacijos leitenantas, partizaninio
judėjimo dalyvis
Birutė Nedzinskienė – LR Aukščiausiosios Tarybos
(Atkuriamojo Seimo narė). 1990 m. Akto dėl Lietuvos
nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė
Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, vertėjas, profesorius,
habilituotas mokslų daktaras, VU dėstytojas
Antanas Račas – LR Atkuriamojo Seimo narys, politinis,
visuomeninis veikėjas
Andrius Melninkaitis – lazerių centro UAB Lidaris
vyresnysis mokslinis darbuotojas, Vilniaus universiteto
fizikos katedros docentas
Alvydas Nikžentaitis – istorikas, Lietuvos istorijos instituto
XX amžiaus istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo
darbuotojas
Aleksandras Baltrūnas – Lietuvos matematikas, habilituotas
daktaras, knygų apie matematikos istoriją autorius
Aldona Puišytė – Grigaliūnė – poetė, vertėja
Rasa Grybaitė – monumentalistė, V.Grybo muziejaus vedėja
Saulius Vasarevičius – profesorius, daktaras, VGTU
Aplinkos apsaugos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Gediminas Račiukaitis – Fizinių ir technologijų mokslų
centro pirmininkas, FTMC lazerinių technologijų skyriaus
vadovas
Vytautas Urbanavičius – žymiausias Lietuvos archeologas,
žinomas plastinės rekonstrukcijos specialistas, tyrimų
organizatorius, habilituotas daktaras
Jonas Juškaitis – Lietuvos poetas, vertėjas
Petronėlė Bernadišienė – Lietuvos kalbininkė, humanitarinių
mokslų daktarė
Elena Grinaveckienė – Lietuvos kalbininkė, dialektologė,
humanitarinių mokslų daktarė
Jonas Paulauskas – Lietuvos kalbininkas, žodynininkas
Benediktas Vasiliauskas – muzikologas, pedagogas,
valtornininkas, dirigentas
Steponas Sodeika – operos solistas, choro vadovas, dirigentas,
pedagogas, kompozitorius

Steponas Januška – muzikantas, vokalistas, dainų autorius,
grupės ,,Studija“ įkūrėjas
Stasys Sodeika – operos solistas
Simas Velonskis – JAV verslininkas, gimnazijos rėmėjas
Jonas Macaitis – Lietuvos leksikografas
Darius Lapinskas – Lietuvos kompozitorius, dirigentas
Juozas Banaitis –Lietuvos muzikos pedagogas, chorvedys,
kultūros veikėjas, spaudos, radijo darbuotojas
Rimantas Stankevičius – rankinio treneris
Aldona Žaromskienė – dailininkė, tekstilininkė,
farmacininkė
Rimantas Jokimaitis – istorikas
Antanas Kisielius – partizanas, politinis kalinys
Pranas Bastys – literatas
Jovitas Elzbergas – teisininkas, gimnazijos bibliotekos
rėmėjas
Albina Danisevičiūtė – žurnalistė, poetė, Sąjūdžio aktyvistė
Birutė Liuorytė-Gambus – muzikos atlikėja, dėstytoja
Ričardas Juška – politikas, LR Seimo narys
Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė – literatūrologė
Raimondas Grubliauskas – mokslininkas
Andrius Pojavis –Lietuvos dainininkas, muzikantas
Liucijus Miliauskas –mokslininkas, pedagogas
Pranas Kasiulis – Lietuvos žurnalistas, redaktorius

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA
Gimnazijos biblioteka savo misiją supranta kaip
gimnazijos bendruomenės ir moksleivių informacinių ir
mokslo poreikių tenkinimą. Vizija - siekti, kad gimnazijos
biblioteka taptų moderniu informacijos ir ugdymo centru.
Bibliotekoje komplektuojami fondai, aptarnaujami
moksleiviai ir mokyklos personalas. Biblioteką dosniai savo
lėšomis remia buvęs gimnazistas, dabar advokatas Jovitas
Elzbergas.

Struktūra: biblioteka, bendroji skaitykla, vadovėlių
fondas, mokytojų metodinės literatūros kabinetas, užsienio
kalbų literatūros kabinetas.
Bibliotekininkės:
1966-1971 m. Anelė Ivoškienė
1972-1977 m. Birutė Šimkienė
1978-1979 m. Danutė Bastikaitienė
1979-1984 m. Aldona Paškevičiūtė ir Loreta Truchanavičiūtė
1985-1987 m. Vaida Mikutaitytė ir Jolanta Savickienė
1987-1991 m. Zita Žičkuvienė
1992-1994 m. Jolanta Savickienė
1995 m. Vaida Sendžikienė
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VALANDĖLĖ SU BUVUSIU
ILGAMEČIU DIREKTORIUMI
ANTANU RAPOLSKIU

laisvai švęsti įvairias šventes: Motinos dieną, Užgavėnes,
Nepriklausomybės dieną.
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos
šimtmečio proga buvęs direktorius Antanas Rapolskis mūsų
gimnazijos mokytojams, mokiniams ir visai bendruomenei linki
prisiminti mokyklos gerąją aurą, kuri, net ir išvykus, kviestų užeiti,
prisiminti, domėtis.
Pagal vaizdo medžiagą parengė Jaunųjų žurnalistų būrelio
narės Guoda Stalgytė ir Agnė Urbonaitė

TURĖTI MUZIEJŲ – MOKYKLOS
GARBĖS REIKALAS

Nenuostabu, kad per 100 metų mūsų gimnazijoje mokėsi ir
dirbo begalė įdomių žmonių, apie kuriuos būtų galima prirašyti
dešimtis straipsnių. Apie kai kuriuos iš jų sužinome tik iš knygų ar
kitų žmonių atsiminimų, o kiti ir patys dar labai daug gali
papasakoti. Viena iš tokių asmenybių yra buvęs mūsų gimnazijos
direktorius Antanas Rapolskis, kuris vadovavo mokyklai 23 metus.
Dar pavasarį gimnazijos mokytojos Asta Zikienė, Jūratė
Videikienė ir kelios mokinės susitiko su direktoriumi, kad
pasikalbėtų apie darbą gimnazijoje, gyvenimą, pažvelgtų į praeitį.
Antanas Rapolskis gimnazijos direktoriumi buvo nuo 1969
m. iki 1992 m., per savo darbo metus išleido 66 abiturientų laidas.
Dar prieš atsikraustant į Jurbarką (anksčiau Antanas Rapolskis
dirbo Gausantiškiuose) miesto mokykla direktoriui buvo šiek tiek
pažįstama, mat jam teko daug bendrauti su prieš jį buvusiais
direktoriais Genovaite Norkaityte, Alfonsu Skandūnu bei
mokytoju Vladu Andrikiu. Būtent tai, „pažįstama dirva“, kaip
sakėsi pats, paskatino Antaną Rapolskį tapti Jurbarko mokyklos
direktoriumi. Didelį įspūdį paliko puikus kolektyvas, dirbęs kartu,
sovietmečiu padėjęs išlaikyti lietuvių kalbą ir tautiškumą ne tik
mokykloje, bet ir visame mieste. Direktorius vis dar susitinka su
buvusiais bendradarbiais, tėvų komiteto nariais, kalbasi, dalinasi
ne tik prisiminimais, bet ir pasišneka apie mokyklos dabartį,
ateities vizijas. Taip pat interviu metu Antanas Rapolskis pamini,
jog mokykla tuomet buvo stipri ir garsi, jis didžiuojasi, jog teko
joje dirbti.
Paklaustas apie įsimintiniausias praeities akimirkas Antanas
Rapolskis pasakoja, kad jam „teko garbė iškelti tautinę Lietuvos
vėliavą mokyklos septyniasdešimtmečio proga“. Tai direktoriui
reiškė didelį pasitikėjimą ne tik juo, kaip direktoriumi, bet ir visa
mokyklos bendruomene. Jis džiaugiasi ir mokinių pasiekimais,
pavyzdžiui, „Dainų dainelėje“. Džiugino ir tėvų iniciatyva įvestos
anglų kalbos pamokos. Taip pat prisimena savo darbo metais
vykusias profesinio orientavimo pamokas, už kurias mokykla gavo
padėkas, net buvo atidarytas atskiras kabinetas, be priekaištų buvo
laikomasi griežtų mokymo planų.
Po Nepriklausomybės atgavimo Antanas Rapolskis
gimnazijos direktoriaus pareigas ėjo dar dvejus metus. Jis sako, jog
jokio staigaus pasikeitimo tarp mokytojų jis nepastebėjo, galbūt
dėl to, kad kai kurie buvo kiek atsilikę, nesugebėjo greit pasivyti
vakarietiškų standartų. Visai kitaip nepriklausomybės dvasia
atsispindėjo mokiniuose. Jis prisimena drąsų vaiką, atėjusį į
kabinetą jo paklausti, ar galima kartu nešioti pionieriaus atributiką
ir Lietuvos vėliavos ženkliuką. Žinoma, buvo labai smagu pagaliau

Muziejus – istorinės mokyklos patirties liudytojas.
Svarbiausias muziejaus tikslas buvo ir yra kruopštus mokyklos
gyvenimo įvykių fiksavimas ir turimos medžiagos saugojimas. Per
šimtą mokyklos gyvavimo metų daug kas prarasta, bet nemažai ir
išsaugota.
Muziejuje nuolat atnaujinamos ekspozicijos, saugoma
vertinga medžiaga (tiek patys eksponatai, tiek skaitmeninė
informacija) apie gimnazijos istoriją, žymius gimnazistus, meninių
kolektyvų veiklą gimnazijoje, mokinių pasiekimus, projektus bei
programas, apie biblioteką, dirbusius ir dirbančius mokytojus,
abiturientų laidas, premijų laureatus. Muziejuje saugomi įvairūs
albumai, abiturientų laidų nuotraukos, segtuvai su įdomia
mokytojų
ir
mokinių
patirtimi,
abiturientų
dovanos, buvusių švenčių
simbolika,
gausybė
nuotraukų,
mokyklos
laikraščių
egzemplioriai,
apdovanojimai, mokykliniai
albumai
su
klasių
nuotraukomis,
mokyklos
gyvenimą
įamžinantys
filmai.
Didelė
muziejaus
dalis
skirta
Antanui
Giedraičiui – Giedriui:
eksponuojami jo asmeniniai
daiktai, žmonos Iliuminatos
ir dukterų Grožvydos bei
Danutės
rankdarbiai,
saugomos
nuotraukos,
knygos.
Viskas
surinkta,
suregistruota ir saugoma
gimnazijos rūsyje esančiose
muziejaus patalpose. Tai
jauki erdvė, kur vyksta
pamokos, priimami svečiai, o besidomintiems gimnazijos istorija
yra suteikiama informacija.
,,Kad muziejus būtų lankomas ir „gyvas“, kiekvienas
žmogus, mokęsis ar dirbęs šioje mokykloje, sugrįžęs po daugelio
metų turi rasti nors trupinėlius prisiminimų. Todėl ateityje dar
reikia muziejaus erdves papildyti nauja medžiaga. Visada yra
laukiama eksponatų, atspindinčių įvairius gimnazijos gyvenimo
etapus“, – sako gimnazijos muziejumi besirūpinanti mokytoja
Violeta Greičiūnienė.
Justė Pileckytė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė
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Direktoriaus Alvydo Januškevičiaus mintys
gimnazijos šimtmečio proga
Dešimtmečiai: žvilgsnis praeitin ir ateitin...

Jubiliejiniai gimtadieniai – ne tik išskirtinės bendradarbių ar
buvusių kolegų šventės. Tai proga atsigręžti atgal, suprasti, ką
svarbaus nuveikė buvę ir dirbantys mokytojai, vadovai, ką pasiekė
mokiniai, kokie ryšiai siejo tėvus ir mokyklą. Tie svarbūs darbai
nebūtinai yra užrašyti mokyklos strateginiuose planuose, bet išlieka
ne vieno ar kelių, o daugelio mokyklos darbuotojų, mokinių
atmintyje.
100 – metis – tai gana ilgas gimnazijos gyvavimo ir veiklos
kelias, paženklintas akademiniais mokslo laimėjimais, gražiomis
šventėmis, tradicijomis ir sporto pergalėmis.
Pokario laikų abiturientai, net būdami mokslų daktarais,
profesoriais, pasakoja apie pokariu dirbusių mokytojų aukštą
kompetenciją, profesionalumą. Tuometinė mokykla išleido daug
mokinių, kurie tapo mokslo žmonėmis, puikiais įvairių sričių
specialistais, vadovais.
Gimnazija gali didžiuotis išugdžiusi daug žymių gimnazistų:
Birutę Nedzinskienę, Zitą Šličytę, Teresę Nekrošaitę, Aldoną
Puišytę, Aldoną Žaromskienę, Juozą Banaitį, Joną Macaitį,
Bronislavą Liesį, Antaną Šabaniauską, Antaną Kaminską, Arnoldą
Piročkiną, Alvydą Nikžentaitį, Aleksandrą Baltrūną, Antaną Račą,
Kęstutį Vasiliauską, Simą Velonskį, Andrių Melninkaitį, Rimantą
Stankevičių, Jovitą Elzbergą, Rimantą Jokimaitį.
O kaip gyvename paskutiniuosius dešimtmečius, kaip gyvename
dabar, ko siekiame? Atsakyti į šiuos klausimus ir lengva, ir sunku.
Lengviau išvardyti nuveiktus darbus, mokinių pasiekimus. Štai
praėjus 60 metų atkurtas gimnazijos statusas, renovuota gimnazija,
išorės remonto darbai atlikti 2001 metais. 2008 metais pastatyta
nauja, moderni sporto salė su trimis krepšinio aikštelėmis. 2007 –
2008 metais ES lėšomis rekonstruoti ir modernia demonstracine
technika aprūpinti penki gamtos mokslų kabinetai. 2010 – 2018
metais visi kabinetai aprūpinti naujausiomis technologijomis,
atnaujinti informacinių technologijų kabinetai, biblioteka aprūpinta
naujausia literatūra. Gimnazija – vokiečių kalbos diplomo (DSDI ir
DSDII) pasirengimo centras. Vokiečių kalbos diplomo sertifikatas
suteikia dideles galimybes studijuoti Vokietijoje, jomis jau
pasinaudojo keletas gimnazijos mokinių. Kelią į šias galimybes
atvėrė mokytojai H. H. Busse, Andreas Holzel, Michael Oberhaus iš
Vokietijos bei gimnazijos vokiečių kalbos mokytojai R. Bakaitienė,
Ž. Mlinkauskaitė, O. Stanaitienė. DSD grupėse besimokantiems
mokiniams organizuojamos stovyklos, geriausiems skiriama
stipendija 1 mėn. praktikai Vokietijoje. Dalyvavimas projektuose

,,Totalitarizmas. Projektas prevencijai“ – tai nuostabios
partnerystės projektas, kurio partneriai – Trevizo (Italija),
Simmern (Vokietija) ir Borg-Mittersill (Austrija), iniciatoriai –
I. Giedraitienė, R. Bakaitienė, J. Laurinaitis, N. Kurtinaitienė,
D. Grikšienė, E. Rudzenskaitė. Reikšmingos atskirų mokytojų
iniciatyvos organizuojant mokinių tiriamąją veiklą – J.
Ašutaitytė, J. Laurinaitis, B. Genienė, L. Juškienė. Įsteigta
VGTU klasė, iniciatorė – A. Zikienė. Labai svarbus
nepriekaištingas mokytojų darbas pamokoje, nes jis lemia
aukštus mokinių pasiekimus olimpiadose, valstybinių
egzaminų rezultatus.
Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas gabių mokinių
ugdymui pagal akademinę, saviraiškos, karjeros ir verslumo
ugdymo sritis. Geriausiai baigusiems gimnaziją abiturientams
teikiamos premijos. 1994 metais įsteigta JAV verslininko Simo
Velonskio piniginė premija po 500 dolerių (USD) dviem
geriausiems gimnazistams, kurie tęs mokslus aukštojoje
mokykloje. Premijas iki šiol gavo 48 gimnazistai. 2002 metais
Eugenijus Kriaučiūnas įsteigė savo vardo premijų fondą.
Premijas gavo 28 gimnazistai (2002 – 2015 m.). 2015 metais
Nijolė Globienė įsteigė savo vardo premijų fondą. Premijas iki
šiol gavo 4 gimnazistai. Jovitas Elzbergas įsteigė stipendijų
fondą – tai pagalba gimnazistams, kurių sunki materialinė
padėtis.
Mėgstantys sportą gali lankyti krepšinio, tinklinio, futbolo,
teniso, sunkiosios atletikos treniruotes, dalyvauti daugelyje
varžybų. 1992 – 2015 metais gimnaziją džiugino lengvaatlečių,
treniruojamų kūno kultūros mokytojo V. Giedraičio, sporto
pergalės ne tik rajone, bet šalyje ir užsienyje. 2001 metais kūno
kultūros mokytojo R. Brazaičio iniciatyva pradėti organizuoti
buvusių mūsų gimnazijos kūno kultūros mokytojų Dalios ir
Jono Stankevičių atminimui skirti krepšinio taurės turnyrai.
Juose dalyvauja Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių, Šakių
gimnazijų krepšininkai.
Gimnazijoje organizuojamos tradicinės šventės: Rugsėjo
pirmosios šventė, Paskutinio skambučio šventė, Mokytojų
diena, Gimnazisto paso šventė, iškilminga brandos atestatų
įteikimo ceremonija, valstybinių švenčių minėjimas, kalėdiniai
vakarai, Šimtadienio šventė, Talentų vakaras. Džiugina savo
pasirodymais ir kolektyvai. Merginų choras „Saulė“ (vadovė
D. Lapienė, koncertmeisterė J. Gudelienė) 1992 – 2016 metais
buvo nuolatinis dainų švenčių dalyvis, chorų festivalių,
konkursų laimėtojas, bendradarbiavo su kolektyvais iš
Austrijos, Vokietijos, vyko į koncertines keliones šiose šalyse.
Muzikos mokytojos G. Mikšienės vadovaujamas choras ir
ansamblis – visų gimnazijos švenčių dalyvis. Nuo 2016 metų
šokių kolektyvui „Era“ vadovauja R. Žemelienė, kolektyvas
dalyvauja rajono ir respublikiniuose renginiuose. Manau, kad
mokiniai gali realizuoti savo polinkius ir poreikius.
Pasitikdami savo gimnazijos šimtmetį ne viską galime
tiksliai atgaivinti, nes metai, žmonių vardai, įvykiai kartais
pasimeta istorijos labirintuose. Todėl kreipiuosi į tuos, kurie
bet kuriuo metu yra mokęsi gimnazijoje, arba vėliau
pavadintoje Jurbarko 1 – oje vidurinėje mokykloje, kad padėtų
laiškais, nuotraukomis, prisiminimais atkurti kuo tikslesnę
mokyklos istoriją. Bet koks prisiminimas ar nuotrauka padės
išsaugoti gimnazijos, kurią Jūs baigėte, istoriją. Laukiame Jūsų
laiškų, skambučių arba prašome užeiti į mokyklą.
Gimnazijai 100 – mečio proga norėčiau palinkėti ir toliau
ugdyti visapusišką jaunimą, puoselėti svarbiausias vertybes,
niekada nepritrūkti noro tobulėti ir visų svarbiausia – būti
vieninga bendruomene bei viena darnia, didele šeima.
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MOKINIŲ TARYBA
Mokykla gyva tik tada, kai joje šurmuliuoja mokiniai.
Gimnazijoje kasmet mokosi apie 500–600 mokinių.
Gimnazistams nepaprastai svarbi Mokinių taryba, kurios
veiklą nuo pat susikūrimo kuruoja direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Jolanta Gudelienė. Mokinių tarybą sudaro
pirmininkas bei jo pavaduotojas ir apie 30 narių. Šiuo metu
Mokinių tarybos pirmininkas
yra Irmantas Norkūnas:
„Mokinių tarybai vadovauju
nuo 2018 metų. Veikla
vyksta sklandžiai: nors yra
skirtingų nuomonių, mes
bandome rasti kompromisą.
Man patinka ši veikla,
malonu,
kad
atsiranda
bendraminčių.
Praėjusiais
mokslo metais įdomiausias
renginys buvo konferencija
„Būk
aktyvus”,
skirta
mokinių savivaldai stiprinti.
Sunkumų patiriame tada, kai
pritrūksta veiklių žmonių
organizuojant didesnius renginius.“
Žvelgdami praeitin kalbiname ir buvusius Mokinių
tarybos pirmininkus.

Toma Simanavičiūtė
Gimnazijos
mokinių
tarybos
pirmininke
tapau
visiškai
atsitiktinai... 11 kl. (jei neklystu,
2014 m.) vos atėjusi į gimnaziją
bėgau pas pavaduotoją Jolantą
Gudelienę ir prašiau, kad įrašytų
mane į Mokinių tarybą. Gerbiama
pavaduotoja,
pamačiusi
mano
užsidegimą, pasiūlė tapti tarybos
pirmininke ir aš nedvejodama
sutikau. Būti pirmininke buvo išties
smagi
patirtis.
Organizuoti
susirinkimus ir bendrauti su kitais
aktyviais jaunuoliais man labai
patiko. Būdama pirmininke turėjau galimybę vesti ir
mokyklos renginius... Visus mūsų organizuotus renginukus
(dideliais renginiais sunku juos būtų pavadinti... ) sunkoka
atsiminti... Bijau suklysti, bet, kiek atsimenu, pirmiausiai teko
planuoti Mokytojų dienos šventę. Tada su kitais mokiniais
sugalvojome mokytojus ryte pasitikti su muzika, rožėmis ir,
jei gerai pamenu, karūnomis, kurias iškilmingai dėjome
mokytojams... Smagiausia patirtis, kurią man davė buvimas
Mokinių taryboje, tai galimybė vesti 12-tokų išleistuvių
renginį su kolega Adomu Kulikausku. Esu tikra, kad jei ne
dalyvavimas Mokinių taryboje, tokia proga man nebūtų
pasitaikiusi.

Inga Būblaitytė
Priklausymas aktyvių gimnazistų grupei man visuomet buvo
svarbus kaip galimybė ne tik padaryti kažką gero dėl savo
klasės, bet taip pat dėl visos gimnazijos bendruomenės ar net
miesto. Šis siekis dažniausiai realizuodavosi (ir vis dar
realizuojasi)
renginių
gimnazijoje
inicijavimu
bei
organizavimu. Šiandien smagu prisiminti šimtadienio (2011

m.) organizavimo rūpesčius, kai
per dviejų valandų trukmės
renginį, stengiantis suderinti dvi
skirtingas organizatorių idėjas,
rimtimi persmelkta teismo salė
virto Karibų piratų prieplauka renginys buvo labai sėkmingas.
Taip pat įsimintina paskutinė
mano rugsėjo 1-oji Antano
Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje
(2012 m.), kai teko prieš esamus ir
būsimus
gimnazistus
visų
dvyliktokų vardu sakyti įžanginę kalbą apie keistą paskutinį rugsėjį,
finišo tiesiąją, vieno gyvenimo etapo pabaigą. Tačiau veikla
gimnazijoje po dvyliktos klasės nesibaigė – lig šiol malonu sugrįžti,
dalintis savo mokslinėmis ir profesinėmis patirtimis su tais, kurie
šiandien sėdi toje klasėje, tame suole, kur galbūt sėdėjai ir tu. Kartu su
CityAlumni Jurbarkas organizacija turėjome jau 2 renginius
gimnazijoje „Kas po to?“, kuriais siekiame gimnazistams perduoti
naudingą, aktualią informaciją apie studijų bei įsidarbinimo galimybes
Lietuvoje ir užsienyje. Ateityje taip pat numatomos įvairios iniciatyvos
gimnazijos, Jurbarko miesto bendruomenės gerovės kūrimui.

Pijus Bastys
Jurbarko gimnazijoje mokiausi 2014
– 2018 m.
Mokinių tarybos
pirmininku buvau nuo 10 klasės iki
12 klasės vidurio. Kokie planai
pavyko?
Būdamas
tarybos
pirmininku su kitais tarybos nariais
organizavau
nemažai
renginių.
Daugiausiai buvo organizuojami jau
tradiciniais tapę renginiai: mokytojų
diena, nominacijų apdovanojimai.
Taip pat kasmet organizavome
susitikimus su Jurbarko rajono
mokyklų
savivaldos
nariais.
Sėkmingai bendradarbiavome su
gimnazijos taryba. Kas buvo įdomu?
Per dvejus pirmininkavimo metus buvo įdomu susipažinti vis su
naujais žmonėmis – mokiniais, kurie savaip įdomūs, skirtingi ir
kūrybingi. Kas buvo sunku? Manau, kad nelengva buvo kasmet
sukurti stiprią Mokinių tarybą, kuri atsakingai žiūrėtų į mokyklos
renginius, keltų ir spręstų iškilusias problemas. Kaip sekėsi man?
Visada atsakingai žiūrėjau į savo pareigas, stengiausi būti aktyvus,
pavyzdingas ir paslaugus mokiniams bei mokytojams.

Lukas Tabulevičius
Iš esmės galiu pasakyti, kad
geriausi atsiminimai liko iš
renginių ir panašių iniciatyvų. O
organizuojant renginius smagiausia
būdavo, kai tomis išskirtinėmis
progomis įsitraukdavo kuo daugiau
žmonių, tada būdavo ne tik labai
smagu, bet kartu ir
gera
organizacinė
patirtis
ateičiai.
Prisimenu,
kaip
mes,
vienuoliktokai,
organizavome
abiturientams šimtadienį – tai buvo nepakartojamai įspūdinga. Žinoma,
pirmininkaujant Mokinių tarybai, taip pat teko spręsti įvairius
klausimus, bet tai tebuvo kasdieninių reikalų lygmuo.
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GIMNAZIJOS ĮVYKIAI ŠIĄ VASARĄ

Jurbarko „Sniego Gniūžtės“ stovykla

Išleistuvės
2018 m. liepos 14 d. Jurbarko kultūros centre Jurbarko
Antano Giedraičio - Giedriaus 92-os laidos abiturientams buvo
įteikti brandos atestatai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo
Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas
Bakšys, Jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius,
gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė, Vilniaus Gedimino
technikos
universiteto prof.
habil.
dr. mokslo
ir
inovacijų prorektorius Antanas Čenys.
Seimo narys Ričardas Juška apdovanojo Adomą
Kulikauską už aktyvią visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą
gimnazijoje
ir
Jurbarke.
Gimnazijos
mecenatė Nijolė
Globienė
savo
premiją paskyrė
Dovydui
Lužeckui
(nuotraukoje).
Brandos atestatai
su pagyrimu buvo
įteikti
Edvinui
Sutkui ir Viktorijai Uksaitei.
Brandos atestatus gimnazijos abiturientams įteikė
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
VGTU klasių baigimo pažymėjimus prorektorius Antanas Čenys
įteikė šiems abiturientams: Ugnei Bosaitei, Adomui Kulikauskui,
Aisčiui Mozūraičiui, Viktorijai Uksaitei, Dovydui Uosaičiui,
Augustinui Juškai, Monikai Ramonaitei, Ievai Sapronaitytei,
Urtei Šlėgaitytei, Povilui Kačiušiui, Dovydui Lužeckui, Rokui
Tarasovui.
Gimnazijos direktoriaus padėkos raštus gimnazijos
direktorius Alvydas Januškevičius įteikė šiems abiturientams:
Ugnei Bosaitei, Viktorijai Čelkytei, Jovydui Griškui, Laurai
Grybaitei, Justinui Giedraičiui, Ignui Juškevičiui, Tomui
Kunciui, Adomui Kulikauskui, Aisčiui Mozūraičiui, Medai
Mačiulaitytei, Laertui Mankui, Aušrinei Mejerytei, Mantui
Matijošaičiui, Gyčiui Onusaičiui, Vytautei Pažereckaitei, Ugnei
Samulevičiūtei, Marijai Ūlai Urbštaitei, Viktorijai Uksaitei,
Gabijai Jurevičiūtei, Justui Valčiui, Ingai Foktaitei, Gabijai
Glinskaitei, Renatai Jasevičiūtei, Rūtai Karpavičiūtei, Mykolui
Kailiūnui, Miglei Kuskytei, Gretai Laurinaitytei, Auksei
Virbauskaitei, Gabrieliui Andrijauskui, Ugnei Bendoraitytei,
Karolinai Janavičiūtei, Justei Mačiulytei, Gabijai Maksvytytei,
Monikai Ramonaitei, Emilijai Semaškaitei, Edvinui Sutkui,
Lilijai Šliagerytei, Ievai Sapronaitytei, Pijui Basčiui, Mantui
Vyšniauskui, Urtei Šlėgaitytei, Kotrynai Ambrazaitytei, Mykolui
Gyliui, Povilui Kačiušiui, Dovydui Lužeckui, Almai Lukošiūtei,
Monikai
Nausėdaitei,
Deimantei
Skrickytei, Osvaldui
Jazukevičiui, Lukui Juoniui, Gretai Bartkutei, Rusteniui
Tolpežnikui, Elzei Gražulevičiūtei, Lukui Dapkui, Erikai
Greičiūtei, Aidai Matulaitytei, Neringai Onusaitytei, Paulinai
Bagočiūtei, Lukui Štului, Pauliui Paškevičiui, Justei
Zajenkauskaitei.
92-os laidos abiturientų auklėtojai: L. Maskolaitienė, L.
Juškienė, L. Samoškienė, A. Būblaitis, D. Jacikevičienė.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė

Šią vasarą liepos 20-22 dienomis mūsų mokykloje vyko
neeilinis renginys – „Sniego Gniūžtės“ prevencinė jaunimo
stovykla, organizuota Jurbarko LKJBS „Žingsnis“ skyriaus.
Organizuojant stovyklą dalyvavo ir Kauno, Klaipėdos, Vilniaus,
Kėdainių, Marijampolės skyrių savanoriai. Na, o stovyklautojai
susirinko iš įvairiausių Lietuvos kampelių: nuo Šiaulių iki
Raseinių bei Tauragės. Trejus metus planuotas, iš anksto
apgalvotas renginys pritraukė tiek „Sniego Gniūžtės“ senbuvius,
tiek ir pirmą kartą dalyvaujančius.
Gali kilti klausimas: kas yra „Sniego Gniūžtė“? Tai
prevencinė jaunimo programa, skirta prevencijai, bendravimo bei
vadovavimo įgūdžiams ugdyti, skatina linksmintis be svaigalų.
Programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai, nes jiems
lengviau sukurti bendraamžiams nenuobodžią, patrauklią ir
malonią aplinką. Ši programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus
valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (oparation
SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei
nusikalstamumą tarp paauglių. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo
1994 m.
Per tris dienas trukusią stovyklą dalyviai bendravo vieni
su kitais, parodė savo kūrybiškumą, dirbo mažose grupelėse,
daug sportavo. Mini seminaruose jie mokėsi tradiciniais tapusių
SG šokių, kūrė tarpusavio ryšius, lauke atliko bandymą,
parodžiusį, kiek kenksmingų medžiagų yra cigaretėse, bei klausė
vieno iš savanorių įkvepiančios motyvacinės kalbos, po kurios ne
vienas išėjo su pasididžiavimo ašaromis akyse. Šeštadienio
vakare visi savanoriai ir dalyviai nurimo, taip pradėdami
ramybės, tylos vakarą, skirtą atvirumui, apmąstymams ir šiltiems
pokalbiams. Sekmadienį mūsų stovyklą aplankė gimnazijos
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Danutė
Krikščiūnienė ir papasakojo apie pirmąją pagalbą.
Ši stovykla visus sujungė ir įkvėpė. Čia mes radome naujų
draugų, vėl susitikome su senaisiais, linksminomės,
pramogavome, diskutavome, juokėmės, o kartais iš juoko net
verkėme. Tačiau svarbiausia – praleidome nepakartojamą laiką
nenaudodami kenksmingų medžiagų ir dabar visas patirtas
nuostabias akimirkas galime prisiminti blaiviu protu.
Guoda Stalgytė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė
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Jaunųjų žurnalistų iškyla

Prasidėjus vasarai mes, Jaunųjų žurnalistų būrelio
narės, surengėme iškylą – visų mokslo metų veiklos
apibendrinimą.
Jaukią popietę buvo gera prisiminti kelionę į Vilnių,
apsilankymą LR Seime, taip pat smagių įspūdžių palikusią
viešnagę „Mūsų laiko“ redakcijoje, o kiek daug sužinota
pabendravus su „Šviesos“ korespondentu Luku Pilecku!
Bet svarbiausias žurnalistinės veiklos įvykis – laikraščio
„Spindulys“ atkūrimas! Mes šiemet ne tik išleidome du
numerius, bet ir subūrėme komandą, kuri leidžia gimnazijos
100 metų jubiliejui skirtą laikraštį. Tikimės, kad ir
naujaisiais 2018-2019 mokslo metais „Spindulys“ džiugins
gimnazijos bendruomenę, nes ketiname pasakoti, kas
vyksta mūsų gimnazijoje, parengti įdomių interviu bei
straipsnių. Be to, šiemet dar dalyvaujame Lietuvos mokyklų
žinių veikloje.

Taigi, turime naujų planų, įvairių ketinimų ir,
žinoma, laukiame naujų narių. Jei norite dalyvauti mūsų
veiklose, maloniai kviečiame.
Jaunųjų žurnalistų būrelio narės
(vadovė Violeta Greičiūnienė)

„Ateities inžinerijos“
Mus supanti aplinka sparčiai keičiasi, kasdien atsiranda vis
nauji išmanieji daiktai, mes naudojamės paslaugomis, kurios dar prieš
20 metų atrodė fantastika. O koks bus pasaulis dar po 20 metų? Galima
drąsiai sakyti, kad dauguma paslaugų ir daiktų, kuriais naudosimės po
dviejų dešimtmečių, dar nėra nei sukurti, nei pagaminti. Kita vertus,
mus supa ir visada sups gamta, todėl labai svarbu, kad mūsų veikla ne
tik kurtų naujus išmanius vartojimo produktus bei paslaugas, bet ir
tausotų aplinką bei gamtos išteklius.
Tie, kuriuos domino šiuolaikinė inžinerija, kurie norėjo išmokti
patys tirti aplinkos reiškinius ar naudodamiesi efektyviomis
technologijomis sukurti savo sumanytą daiktą arba programėlę, kurie
norėjo praktiškai pritaikyti mokykloje gautas žinias, buvo pakviesti
dalyvauti VGTU organizuotose „Ateities inžinerijos“ veiklose. Jose
dalyvavo daugiau kaip 260 Lietuvos moksleivių bei mokytojų iš 13
savivaldybių. Tame gausiame būryje buvo ir 12 mūsų gimnazijos
mokinių. Suprantama, kad mokytis tyrinėti ir kurti yra daug lengviau,
kai netoli mokyklos yra reikiamos kompetencijos mokslinių tyrimų
laboratorija, konstravimo biuras ar universitetas, kuriame galima būtų
ieškoti patarimo ar kitos pagalbos. O jei nėra? Tada į pagalbą ateina
„Ateities inžinerijos“ nuotolinio ugdymo platforma, kuri nuotoliniu
būdu suteikia dalykinę bei metodinę medžiagą, IT įrankius ir
konsultacijas,
įgalinančias
mokinius
atlikti
savarankiškus
darbus ar tiesiog
patobulėti plačioje
šiuolaikinių
technologijų srityje,
o mokytojus –
paįvairinti
savo
dėstomo
dalyko
pamokas.
Mūsų
gimnazistai
dalyvavo „Naujojo
pramonės gaminio kūrimo“, „Medicinos inžinerijos“ ir „Bepiločio
orlaivio konstravimo“ programose.
Ko moksleiviai tikėjosi dalyvaudami tokiose veiklose? Ogi
sužinoti daug naujų dalykų, kurie būtų reikalingi ateityje, išmokti dirbti
su tam tikromis programomis, atrasti naujas įdomias veiklos sritis,
daugiau sužinoti apie naujas technologijas, sukonstruoti robotą ar
bepilotį orlaivį ir, aišku, smagiai praleisti laiką. Šis mūsų gimnazijos ir
VGTU bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Mūsų gimnazistai kurs savo
gaminius ir darys projektinius darbus VGTU laboratorijose, o patys
geriausi savo darbus pristatys konferencijoje bei dalyvaus robotų bei
bepiločių orlaivių varžybose. Taigi, „Ateities inžinerija“ gali tapti
vartais į šiuolaikinių technologijų ir techninės kūrybos pasaulį visiems
Lietuvos mokiniams, žinoma, ir mūsų gimnazistams.
Asta Zikienė, matematikos mokytoja,
bendradarbiavimo su VGTU koordinatorė
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