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Signatarų pažadas Lietuvai suskambo  
Ir gimnazistų širdyse  

 
 

 

Visai neseniai džiaugsmingai 
nuskambėjo Vasario 16-oji – 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 
o prie slenksčio - jau   

Kovo 11-oji – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena.  

Abi šias datas tarsi tiltas jungia 
100 metų kelionė į šiandieninę 

nepriklausomą ir modernią 
Lietuvą.  

Apie mūsų gimnazijos kelią per 
Atkurtos Lietuvos valstybės 

šimtmetį skaitykite specialaus 
leidinio puslapiuose.  

Gimnazistai (iš kairės) Eimantas Vedeckis (Ib), Gražvydas Jakumas (IIIc), Airis Kairys (IIIc), 
Edgaras Svisčiovas (IIIc)  Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio renginiuose įkūnijo keturis 

Šiaulių gimnazijos gimnazistus: Mykolą Biržišką, Steponą Kairį, Joną Vileišį ir Alfonsą Petrulį. 

  



ŠVENTĖ 2 

Signatarų pažadas Lietuvai suskambo ir gimnazistų širdyse  

 „Tai buvo viena įsimin-
tiniausių dienų mano gyvenime. 
 Šiandien pamačiau tautą, 
kuri buvo tokia laiminga, kokios 
jos dar neteko matyti. Atkurtos 
Lie tuvos  š imtmet is  t apo 
gražiausia švente, kokią tik 
mačiau savo gyvenime. Labai 
džiaugiuosi, kad man teko garbė 
įkūnyt i  Vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarą - Mykolą Biržišką.  
 Tai buvo įvykis, kuris 
paliko pėdsaką mano paties 
asmenybėje. Po tokios nuostabios 
dienos norisi palinkėti, kad mes 
švęstume Lietuvą kasdien. 
Lietuva nėra viena diena, ji yra 
jau visas šimtmetis istorijos, o jos 
ateitis priklauso nuo mūsų. 
Brangieji, mylėkime Lietuvą ir 
kurkime ją kartu! 
 Už viską viską noriu 
padėkoti savo bendražygiams 
Robertui Kazbarui, Gražvydui 
Jakumui, Airiui Kairiui, Deividui 
Bartkui, Eimantui Vedeckiui ir 
Daivai Gedminienei. Ačiū, kad 
kartu šią datą pavertėme 
ypatinga!“ 

            Šventė 
 Ypatingi mums šie metai. Valstybės atkūrimo šimtmetis kartu yra ir 
mūsų gimnazijos šventė, nors mes jau skaičiuojame 167-uosius metus. 
Turime kuo didžiuotis. Keturi Vasario 16-osios akto signatarai buvę mūsų 
mokiniai. Todėl ši diena ypatinga šventė ir mums, mokiniams, pedagogams 
ir visiems šiauliečiams.  

 Kaip mes pasitinkame šią šventę? Kaip ji paveiks kiekvieno mūsų 
mąstymą, jausmus? Kokie mes būsime po šventės? Siūlyčiau susimąstyti, ką 
mums reiškia ši šventė. 

 Gimnazija pasipuoš dviem meniniais akcentais – lauke (architektas V. 
Rudokas) ir gimnazijos viduje (dailininkas V. Janulis). Mokykloje atsirado 
dar vienas vardinis kabinetas – Signatarų kabinetas. Iki 2018 metų balandžio 
20 dienos gimnazijos bendruomenės narius ir visus miestiečius kviečiame 
aplankyti parengtą kilnojamąją parodą mūsų muziejuje. 

 Šiuos žodžius Mokinių seimo narys Edgaras Svisčiovas (III c 
klasė), įkvėptas Lietuvos šimtmečio dvasios, skiria Lietuvai. Jam ir dar 
keliems gimnazistams teko išskirtinė užduotis: Atkurtos Lietuvos 
šimtmečio renginiuose įkūnyti keturis XIX amžiaus Šiaulių gimnazijos 
gimnazistus: Mykolą Biržišką, Steponą Kairį, Joną Vileišį ir Alfonsą 
Petrulį. Šie gimnazistai 1918 metais tapo garbiais Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarais.  

 Šimtmečio renginiuose vaikinams teko kalbėti signatarų vardu, 
pristatyti jų biografijas. Gimnazistai atvirauja: šis įvykis paveikė jų 
asmenybes ir paliko pėdsaką visam gyvenimui.    

Tautiška giesmė Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio renginiuose gimnazistų lūpose 
skambėjo daug kartų.  

 Išleisime fotografijų albumą apie gimnaziją nuo jos įkūrimo iki sovietinio laikotarpio, išleistas  ir 
mokinių kūrybos almanachas. Tai išliks.  

 Linkiu, kad Vasario 16-ąją kiekvienas nešiotume savyje. 

      Visus metus.         Direktorius Rimas BUDRAITIS 



3 PARODA 

Atidaryta paroda „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai –  
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“   

 Sausio 18 dieną gimnazijoje vyko unikalus renginys – 
parodos „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ atidarymas. 
Valstybės Nepriklausomybės šimtmečiui skirtas renginys 
pradėjo renginių maratoną, nusitęsiantį per visą šalį. 
Gimnazijoje mokėsi net keturi Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas 
Petrulis, Jonas Vileišis.  
 Renginį šokiu pradėjo gimnazijos tautinių šokių 
kolektyvas „Liuoksinis“ (vadovė A. Rimkuvienė). Keturi 
gimnazistai, pasakodami biografijos detales, pavaizdavo keturis 
signatarus. Direktorius R. Budraitis, Seimo nariai A. 
Gumuliauskas, St. Tumėnas, Šiaulių vyskupas J.E. E. Bartulis, 
kiti svečiai kalbomis ir dovanomis pasveikino gimnaziją. 
Gimnazijos direktoriui A.Gumuliauskas dovanojo istorinę 
Lietuvos vėliavą, o S.Tumėnas – Nepriklausomybės Akto 
kopiją su signatarų nuotrauka (žr. nuotr. kairėje). 
  Po iškilmingosios dalies keturi gimnazijos varpo dūžiai 
pakvietė renginio dalyvius į gimnazijos istorijos Jono Krivicko 

muziejų, kuriame parodą pristatė 

Gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje parodą „Šiaulių gimnazijos auklėtiniai – 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“  pristatė muziejaus 

vadovė Birutė Lukošiūtė (centre).  

muziejaus vadovė Birutė Lukošiūtė. 
Parodoje eksponuojama gimnazijos 
įkūrimas, būsimųjų signatarų gimnazijos 
metai, apžvelgiami pagrindiniai jų 
gyvenimo ir veiklos etapai.  
 „Parodoje akcentuojame signatarų 
parašus, – sakė gimnazijos muziejaus 
vadovė Birutė Lukošiūtė. – Lankytojus 
kviečiame juos rasti ne tik ant Vasario 
16-osios akto, bet ir patiems pasirašyti 
ant Jubiliejinio 100-mečio minėjimo 
akto.“  
 Parodoje naudota medžiaga iš 
Kauno miesto, Kauno universiteto, 
Maironio lietuvių ir literatūros, Šiaulių 
„Aušros“, Juliaus Janonio gimnazijos 
muziejų ir kitų įstaigų archyvų. 
 Šiuo ir kitais akcentais gimnazija 
įsiliejo į Atkurtos Lietuvos valstybės 
šimtmečio renginių bendrą programą. 
  

Miglė PETKUTĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“  

specialioji korespondentė   

Gimnazijos pradžia  
 
Mintis statyti Šiauliuose gimnaziją kilo dar 1838 

metais. Šiaulių apylinkių dvarininkai kreipėsi į vyresnybę, kad ši 
tarpininkautų dėl gimnazijos steigimo, ir pažadėjo remti lėšomis. 
1845 metais pradėtas statyti Šiaulių gimnazijos pastatas Gytarių 
(vėliau  Šoseinaja, dabar Tilžės) gatvėje. Už 4490 rublių iš 
dvarininko Igno Vitkevičiaus buvo nupirkta jam priklausiusios ir 
nugriautos Pašiaušės bažnyčios pastato plytų. Sklypą gimnazijai 
paaukojo dvarininkas Jonas Jakševičius. Statybai buvo surinkta 
per 20 000 rublių, dar per 24 000 rublių išmokėta iš valstybės 
iždo. Gimnazijos statyba kainavo per 44 000 rublius.  

(Iš kairės): muziejaus vadovė Birutė Lukošiūtė ir 
etikos mokytoja Rita Margevičienė, rengdamos 
signatarų parodą, įdėjo ypač daug pastangų.   

Seniausias gimnazijos pastato vaizdas. 

Iš gimnazijos istorijos 
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Ką Jums reiškia Lietuva ir laisvė? 
Juliaus Janonio gimnazijoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga organizuojami šventiniai 
renginiai kviečia susimąstyti: koks kiekvieno iš mūsų santykis su Lietuva, jos istorija ir dabartimi. 

Gimnazijos žurnalistų klubas ,,TEBŪNIE ŠVIESA‘‘ domėjosi, ką gimnazijos mokiniams ir pedagogams 
reiškia Lietuva ir laisvė. 

Rimas BUDRAITIS, direktorius: 

 - Šie žodžiai 
y p a t i n g i . 
Pirmiausia, aš gimęs 
Lietuvoje ir kitos 
tėvynės neturiu – tai 
viską ir pasako. 
Lietuva yra labai 
graži šalis: nuostabi 
mūsų žemė, žmonės, 
tradicijos, kultūra. 
O laisvė man reiškia 
atsakomybę. Laisvė 
nėra dovana. Ji 
sunkiai iškovojama. 
Ją reikia saugoti ir 
ginti. Tai geriausiai 
g a l i  p a d a r y t i 
pilietinė visuomenė, 

kuriai Lietuvoje dar reikia susikurti. Pradėkime nuo 
savo bendruomenės. Nuo kalbų pereikime prie darbų, 
nesavanaudiškų. Taip mes būsime tikri dėl savo ir 
Lietuvos ateities. RES NON VERBA.  

 

Daiva 
RINDZEVIČIENĖ,  

ugdymo skyriaus 
vedėja: 

 - Kai išgirstu 
šiuos žodžius, man jie 
asocijuojasi su Sausio 
13–ąja. Tuo metu 
buvau abiturientė. Ši 
diena man reiškia 
N e p r i k l a u s o m y b ę . 
Žmogaus, Valstybės, 
Tau tos . . .  La i svės 
poreikis atsiranda, kai 
stengiamasi varžyti 
mūsų norus, galimybes, 
pasirinkimus. Lietuvos 
ateitimi tikiu ir manau, 
kad Lietuvos žmonės 
taip pat tiki. 

 

Nomeda NAZARENKAITĖ, I d klasė: 

 - Mano manymu, Lietuva ir laisvė siejasi. 
Šie du žodžiai turi labai stiprų ryšį. Taip yra ne 
tiktai dėl laisvo žodžio, minčių, bet ir dėl laisvos 
meilės. Aš visada tikėjau ir tikėsiu Lietuva, juo 
labiau kad jos ateitis mūsų rankose. Ar 
puoselėsime Lietuvos laisvę, istoriją, dabartį ir 
ateitį, priklauso tik nuo mūsų pačių. 

 

Gabrielė GULBINAITĖ, I b klasė: 

 - Lietuva yra tėvynė, kurioje man gera 
gyventi. Čia aš gimiau, užaugau, mokausi, sieju 
savo ateitį su ja. Laisvė – tai pats nuostabiausias 
pojūtis, kurį galiu jausti savo širdyje, šeimoje, 
šalyje, aš ją labai vertinu ir branginu. 

 

Audronė GANUSAUSKIENĖ,  

lietuvių kalbos mokytoja: 

 - Lietuva yra mano senelių, tėvų, vaikų, 
mano pačios namai, čia giliai įsirėžusios šaknys. 
Džiaugiuosi, jog mano vaikai nebėga iš šios 
šalies. Lietuva man yra gimtoji kalba, su niekuo 
nepalyginamas kraštovaizdis, puikūs keturi metų 
laikai, žmonės, kurie mane supranta, panašiai 
mąsto ir laikosi tų pačių tradicijų. Laisvė – tai 
galimybė realizuoti savo siekius, užsiimti tuo, kuo 
nori. 

 



5 APKLAUSA 

 

Šarlota TUZOVA, I b klasė: 

 - Lietuvos ateitimi netikiu ir būtent dėl šios 
priežasties nesieju savo ateities su šia valstybe. 
Tačiau manau, jog Lietuva išsaugos savo laisvę 
taip, kaip išsaugojo ir iki šiol. 

 

Elzė URBIETYTĖ, II c klasė: 

 - Lietuva man yra 
viskas. Pradedant tuo, 
jog čia gimiau, augu ir 
gyvenu, baigiant kalba, 
kultūra ir viskuo, kas ne 
visada apčiuopiama. 
Kaip ir laisvė, kurioje 
gimiau. Manau, jog 
laisvė bet kurios šalies 
gyventojui labai svarbi, 
nes tada jis yra 
visavertis valstybės 
pilietis. Todėl laisvę 
labai vertinu. Lietuvą 

myliu, nes ji yra mano tėvynė, o šios šalies 
kultūra, menas, teatras, muzika – vieni 
svarbiausių dalykų, kuriuos teko pažinti 
gyvenime. To neturėtume, jeigu nebūtume laisvi. 
Lietuvos ateitimi tikiu, tačiau ją kurti turime 
patys. Tai ir bandysiu daryti ateityje. 

 

Zita 
STANKEVIČIENĖ, 
direktoriaus 
pavaduotoja: 

 - Tikiu valstybės 
ateitimi. Tikiu atvira, 
neatsiribojusia nuo 
pasaulio Lietuva ir 
neįsivaizduoju savo 
gyven imo  k i t o j e 
šalyje. O laisvė, mano 
n u o m o n e ,  y r a 
neribotos galimybės 
visiems. Laisvė – tai 
teisė turėti ir reikšti 
savo nuomonę, priimti 
a t s a k i n g u s 
s p r e n d i m u s . 
Fantastika ir didžiulė 
laimė gyventi laisvoje 
savo šalyje. 

 
 

Ringaudas BALČYTIS, I a klasė: 

 - Mano tėvai nuo pat mažens mane 
augino patriotiškai: visada šventėme 
valstybines šventes, daug keliavome po Lietuvą, 
domėjomės mūsų šalies istorija. Todėl tėvynė ir 
jos laisvė man reiškia labai daug. Savo ateitį sieju 
su Lietuva, labai norėčiau baigęs mokslus dirbti 
Lietuvoje. Tikiu savo valstybės ateitimi, manau, kad 
Lietuvoje šiuo metu vyksta labai daug inovacijų bei 
permainų. Lietuva labai sparčiai vejasi kitas, labiau 
pažengusias valstybes.  

 

Greta ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, I c klasė: 

 - Savo ateities su Lietuva nesieju, nors tai 
ir mano gimtasis kraštas. Baigusi mokslus labai 
norėčiau išvykti į užsienį. 

 

Ilona ATKOČAITIENĖ,  

socialinė pedagogė: 

 - Svetur nesijaučiu laisva - nors ir 
trumpam turiu perimti tos šalies kalbą ir kitas 
jai būdingas 
ypatybes.. Bet 
kur išvažiavusi 
suvokiu, jog 
niekur nesu 
taip gerai 
suprasta kaip 
Lietuvoje. O 
Lietuvoje man 
viskas sava, 
a r t i m a , 
paprasta ir 
miela. Dėl to 
j a u č i u o s i 
l a i s v a : 
bendraudama, 
d i r b d a m a , 
k u r d a m a , 
m y l ė d a m a 
save ir kitus. 
Lietuva yra ir 
visada bus 
mano tėvynė.    

 

Parengė Vaida RAČKAUSKAITĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 
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Gimnazijoje atidengtos atminimo lentos signatarams 

 

 Vasario 15-ąją Juliaus Janonio gimnazijoje 
pradėtas renginių, skirtų Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui, ciklas:  apdovanotos 
geriausios šimtmečio istorijos žinovų klasės, prie 
gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus 
atidengtos šiauliečio grafiko profesoriaus Vaidoto 
Janulio sukurtos atminimo lentos, skirtos Vasario 
16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarams: Mykolui Biržiškai, Steponui Kairiui, 
Alfonsui Petruliui ir Jonui Vileišiui. 

 Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis 
pasidžiaugė, kad dabar visi, užėję į mokyklą, 
pirmiausia pamatys signatarus. Kvietė visus 
pamąstyti: kokius laiškus mums pasiuntė signatarai 
iš to laikmečio, ar mes juos perskaitėme ir kokius 
laiškus mes jiems parašysime. 

 Sigita STONKIENĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ vadovė 

Autorių V. Janulį (iš kairės, trečias) prie ką tiktai atidengtų 
atminimo lentų pasveikino  docentas dr. J. Pabrėža, gimnazijos 

direktorius R. Budraitis ir LR Seimo narys dr. S. Tumėnas.    

Renginį vedė viena iš šventės organizatorių ugdymo skyriaus 
vedėja Milda Sinickienė.  

Apie gimnazijos varpą 
 

      Dar XIX amžiaus II pusėje Šiaulių berniukų gimnazijos lauke buvo 
pakabintas varpas, kuris pranešdavo gimnazistams apie pertraukas tarp 
pamokų, užsiėmimų pradžią ir pabaigą, poilsiui skirtą laiką. Ilgą laiką, 
nuo 1886 metų iki 1935 metų varpu skambindavo gimnazijos sargas Jonas 
Mikulskis.  

 Šiaulių gimnazijoje mokęsis Mykolas Biržiška savo atsiminimuose 
„Anuo  metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ nurodo: „Mikulskio pareiga buvo 
skambinti didžiuoju varpu, išsikišusiu pro gimnazijos stogą, ir koridoriuje 
virve patraukiant, o taip pat varpeliu kas pamoką. Vieno kito įprašytas, jis 
kartais, kiek anksčiau paskambinęs, sutrumpindavo pamoką, už ką būdavo 
mokytojo ar net inspektoriaus pabartas ir gaudavo aiškintis apsirikęs. 
Kartais sargas leisdavo kuriam mažiukui paskambinti apsidairęs, kad kas 
nemato... 

Iš gimnazijos istorijos 

Neformaliojo  švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė 
(viduryje) rūpinosi, kad viskas vyktų sklandžiai.  Šalia jos muzikos 

mokytoja Inga Valaitienė ir direktorius Rimas Budraitis.  



7 KONCERTAS 

Janoniečių koncertas – apie Lietuvą ir mus  

 „Šimtmetis - ne apie naujas betonines 
plokštes, geležinius tautos istoriją koduojančius 
paminklus, ne apie „keltis čia dabar kabint tą 
vėliavą“. Ne apie tai. Apie mus. Dažnai sunerimu-
sius ar net piktus, tačiau mylinčius. Apie mus, 
suvokiančius, kad ne veltui ČIA duota būti. 
Jaučiančius, kad nešiojamės savy Lietuvą kaip 
laisvę, tik dar kartais nežinančius, kaip su ta laisve 
elgtis. Apie mus, kurie, rodos, šimtmetį nebuvę 
čia, bet paklausti, ar dažnai prisimena gimtinę, 
sako: vaikel, aš kiekvieną dieną mintimis Lietuvoj. 
O tada apkabinančius ir priduriančius: tu juk dar 
ką tik ten buvai! Tik prieš du mėnesius, tai tavy 
gal dar net lietuviško oro likę!   
 Dėkojame ir šimtametei Lietuvai, kuri 
jaukinasi taip sunkiai iškovotą laisvę. Kuri mokosi 
būti pati savimi. Parklupdama, tačiau vėl 
atsistodama. Jai, leidžiančiai suvokti, kiek daug iš 
tikrųjų turim ir kaip stipriai kartais to neįvertinam. 
Aš linkiu savo Lietuvai, kad visi visada rinktųsi ją, 
kaip geriausią ir labiausiai savo. Kaip tą, kurią, 
prisirinkus į glėbį pasaulio, norisi puošti. Visai 
kaip puošiam savo namus – savimi.”  
 Šiais savo kūrybos žodžiais Tautišką giesmę 
sugiedojusią gausią gimnazistų, mokytojų bei 
miesto svečių publiką pasveikino koncerto vedėja 
abiturientė Augustė Kavaliauskaitė. Ji ir Domantas 
Šliauteris, pasipuošę tautiniais kostiumais, 
Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui skirto 
koncerto metu  ne vieną kartą prabilo apie Lietuvą 
ir jos laisvę.   
 Koncerto programą pradėjo Loretos 

Mikutienės vadovaujamas merginų choras „Viva 
melodica”  L. Vilkončiaus ir St. Žlibino daina „Tokia 
esu”. Netrukus į sceną pakilo keturi gimnazijos 
absolventai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarai: Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, 
Alfonsas Petrulis, Jonas Vileišis. Juos įkūnijo Edgaras 
Sviščiovas, Airis Kairys, Robertas Kazbaras, 
Gražvydas Jakumas. Be uniformuotų gimnazistų - 
signatarų neapsiėjo nė vienas šventinis renginys.  
 G i m n a z i j o s  š o k i ų  k o l e k t y v a s 
„Liuoksinis“ (vadovė A. Rimkuvienė) atliko įspūdingą 
choreografinę interpretaciją pagal buvusios gimnazijos 
mokinės Ievos Narkutės kūrinį „Raudoni vakarai”. 
Vėliau šokėjai dar ne kartą kilo į sceną ir smagiais 
suktiniais džiugino žiūrovų akis bei širdis.   
 Įspūdingai ir pakylėtai skambėjo Elzės 
Urbietytės, Godos Bačianskaitės, Kornelijaus 
Ručinsko,  Gražvydas Jakumo,  Deivido Bartkaus ir 
Armino Stočkaus atliekamos dainos.  
 Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis linkėjo 
„pirmiausia vėliavą iškelti savo širdyse”. Šiaulių 
miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento direktorė Asta Lesauskienė kalbėjo: 
svarbiausia nesitaikstyti su blogybėmis, išlikti 
pilietiškiems. 
 Koncerto pabaigoje grupė „Tamsioji šaukšto 
pusė” (Deimantė Varmauskaitė, Aivaras Špokas, 
Andrius Mazrimas, Raminta Kupčinskaitė, Dominykas 
Zaboras, vadovas Laimonas Tamošiūnas) su trenksmu 
atliko Andriaus Mamontovo dainą „Geltona. Žalia. 
Raudona”.  

Sigita STONKIENĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ vadovė 

„Nebijokim apsikabint laisvę. Nes apsikabinus 
šimtų šimtus metų galima eiti“, - linkėjo  

koncerto vedėja Augustė Kavaliauskaitė ir 
Domantas Šlaiteris.  

Gimnazijos šokių kolektyvas „Liuoksinis“ (vadovė A. Rimkuvienė) atliko įspūdingą 
choreografinę interpretaciją pagal buvusios gimnazijos mokinės Ievos Narkutės kūrinį 

„Raudoni vakarai”.   
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Gimnazijoje iškilmingai atidarytas Signatarų kabinetas  

 Vasario 16-ąją, iš pat ryto, šventiškai 
gimnazijos bendruomenei ir miesto svečiams duris 
atvėrusioje Juliaus Janonio gimnazijoje oficialiai 
atidarytas ir pristatytas Signatarų kabinetas.  
 Šimtmečio minėjimą ant pagrindinių laiptų 
pradėjo merginų choras „Viva melodica“ (vadovė 
L. Mikutienė)  kompozitoriaus Juozo Naujalio ir 
poeto Jono Mačiulio-Maironio daina „Lietuva 
brangi“. Sveikindamas gausiai susirinkusius 
šventės dalyvius, Lietuvos Respublikos Seimo 
narys dr. Stasys Tumėnas dėkojo gimnazijos 
direktoriui Rimui Budraičiui už svarų indėlį į 
Lietuvos valstybės gerovės kūrimą ir įteikė sidabro 
ženklelį „Atkurtai Lietuvai – 100“. 
 Savo ruožtu direktorius padėkojo prie 
Signatarų kabineto įkūrimo prisidėjusiai architektei 
Rūtai Černiauskienei, dizaineriams Zitai Šulcienei 
ir Povilui Anikinui, kabineto šeimininkei istorijos 
mokytojai Elvyrai Rickevičiūtei, kuri netrukus 
keturiais varpo dūžiais pakvietė aplankyti 
Signatarų kabinetą antrajame senojo pastato 
aukšte.  
 Prie kabineto svečius pasitiko gimnazijos 
auklėtiniai – uniformuoti Vasario 16-osios akto 
signatarai. Netrūko norinčių su jais ne tiktai 
pasisveikinti, paspaudžiant rankas, bet ir 
nusifotografuoti prie senąją Šiaulių gimnaziją 
vaizduojančios kabineto sienos su signatarų 
portretais. 
 Kreipdamasi į lankytojus, mokytoja E. 
Rickevičiūtė teigė, jog mūsų dabartis 
neįsivaizduojama be Mindaugo valios, Saulės ar 
Durbės mūšių, Gedimino diplomatijos, pergalės 
Žalgirio mūšyje. 

Apie Signatarų kabinetą, jo reikšmę, įkūrimo 
procesą pakalbinome istorijos mokytoją, vieną 
iš idėjos autorių Elvyrą RICKEVIČIŪTĘ.  
 
- Kodėl gimnazijoje tokio kabineto reikėjo? 
-  Gimnazijoje klesti tradicija  įamžinti gimnazijai 
nusipelniusius, su ja susijusius žmones. Turime 
buvusio gimnazijos mokinio, žymaus keliautojo ir 
gamtos saugotojo Olego Truchano geografijos 
kabinetą, gimnazijos rėmėjo Kazimiero Butkaus 
konferencijų salę. Nusprendėme tęsti šią tradiciją.  
 
- Kuo šis kabinetas bus išskirtinis? 
-   Kabinetas išsiskiria savo aura, ją kuria signatarų 
nuotrauka ant pagrindinės kabineto sienos. Išsiskiria 
autentiškomis XIX – XX amžiaus gimnazijos 
nuotraukomis, kuriose užfiksuota gimnazija XX a. 
pradžioje, toki pati, kaip ir 1851 metais,  kai buvo 
įkurta. Ši graži, estetiška aplinka turėtų skatinti 
mokinius domėtis gimnazijos, miesto istorija. Kabinete 
taip pat veikia naujosios technologijos, kurias galima 
naudoti pamokoje.  
 
- Kiek laiko užtruko kabineto įrengimas? 
- Kabinetą pradėta įrenginėti spalio pabaigoje, per 
mokinių rudens atostogas. Jau po Kalėdų buvo 
dėliojami „paskutiniai akordai“, vyko tobulinimo 
darbai. 
 
- Kas yra idėjos įkurti tokį kabinetą autorius? 
- Idėja išsirutuliojo komandiniame darbe, jos autoriai – 
visi istorijos mokytojai, direktorius Rimas Budraitis, 
etikos mokytoja Rita Margevičienė. Prie kabineto 
rengimo prisidėjo architektė Rūta Černiauskienė, 
dizainerė Zita Šulcienė, sukūrusi kabineto sieną, 
kurioje matyti seniausias gimnazijos vaizdas, 
panaudotas iš kolekcininko Petro Kaminsko archyvo 
atviruko. Muziejaus darbuotojos pasidalijo 
autentiškomis nuotraukomis, dirbome mokyklos 
darbuotojai, aš, ūkvedys.  
 
- Ar šis kabinetas bus atviras visuomenei? 
- Taip, jis bus atviras visuomenei. Kabinetą galės 
apžiūrėti visi norintys. Juo jau domėjosi buvę 
abiturientai, kitų Šiaulių miesto mokyklų istorijos 
mokytojai. Ateityje čia galvojame rengti įvairius 
renginius, organizuoti diskusijas.  

 
Vaiva VALANČIŪTĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė  

Signatarų kabineto šeimininkė, istorijos mokytoja Elvyra 
Rickevičiūtė gausiai susirinkusiems lankytojams papasakojo apie 

kabineto įkūrimą.  
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Prie gimnazijos atidengtas meninis akcentas su  

keturių signatarų parašais  
 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Juliaus 
Janonio gimnazijos bendruomenė bei minios 
žmonių su džiaugsmu dalyvavo šiauliečio archi-
tekto Vytenio Rudoko sukurto meninio akcento, 
dedikuoto keturiems signatarams, atidengimo 
ceremonijoje. Būtent ji, tuomet Šiaulių gimnazi-
ja, išugdė net keturis iš dvidešimties Nepriklau-
somybės akto signatarų, kurių vardai daugybę 
kartų skambėjo iškilmių metu: Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys, Jonas Vileišis ir Al-
fonsasa Petrulis.  

 Miesto renginys buvo iškilmingai pradėtas 
giedant “Tautišką giesmę”.  Kaip ir kiekvieno 
renginio metu, keturi Juliaus Janonio gimnazijos 
mokiniai  įkūnijo keturis XIX amžiaus Šiaulių  
gimnazijos gimnazistus — Nepriklausomybės 
akto signatarus.  

 Šiaulių miesto savivaldybės meras, A. Visockas pasveikino 
susirinkusiuosius bei įteikė padėkos puokštę architektui V. Rudo-
kui.  Minėjimo metu iš rankų paleisti trispalviai balionai buvo pa-
lydėti susirinkusiųjų šypsenomis ir papuošė apniukusį dangų.  
Šventinius renginus Vasario 16-ąją vedė Juliaus Janonio gimnazi-
jos trečiokė Emilija Ruškytė, meninio akcento atidengimą – 
Didždvario gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 
vedėja Daiva Trijonienė.                       

Urtė STANELYTĖ,  

 žurnalistų klubo “Tebūnie šviesa” narė 

Signataro Mykolo Biržiškos parašas. 

Šventę vainikavo gimnazijos kolektyvo “Liuoksinis” ir Didžvario gimnazijos kolektyvo “Šėltinis”  tautiniai šokiai, patriotinės dainos.  

Šiaulių meras A. Visockas atidengia meninį akcentą su signatarų parašais. 
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Būriai lankytojų suko į gimnazijos muziejų  
 Šventinėmis dienomis visi norintys galėjo 
apsilankyti parodoje  ,,Šiaulių gimnazijos 
auklėtiniai – Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai“, kuri 
eksponuojama Juliaus Janonio gimnazijos 
istorijos Jono Krivicko muziejuje. Parodoje buvo 
galima sužinoti ne tik signatarų Mykolo 
Biržiškos, Stepono Kairio, Alfonso Petrulio ir 
Jono Vileišio biografijas, jų ryšį su gimnazija, 
bet ir susipažinti su pačios gimnazijos istorija. 

Taip pat parodoje yra interaktyvių eksponatų, 
pavyzdžiui, magnetinė Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto versija. Joje, suradus vieno iš 4 
signatarų parašą, galima ant jo uždėti magnetuką, kuris 
yra parašo kopija, arba ranka pasirašyti Jubiliejinį 
šimtmečio minėjimo aktą, skirtą atkurtos Lietuvos 
šimtmečiui.                        

          Kmilė ŽALYTĖ,  
        žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

Signatarai 
 

Per 167 metus gimnazijoje mokėsi ir dirbo daug įžymių asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką ne tik 
gimnazijos, bet ir visos Lietuvos istorijoje. Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį su pagarba ir 
pasididžiavimu prisimename ryškiausias asmenybes, klojusias ir puoselėjusias atkuriamos Lietuvos valstybės 
pamatus.  

1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, skelbiantį apie nepriklausomos, 
demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimą. Šis nutarimas dar vadinamas Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, jis 
yra vienas iš svarbiausių moderniosios Lietuvos valstybės dokumentų. Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą pasirašė 20 signatarų. Keturi iš jų buvo Šiaulių gimnazijos auklėtiniai: Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis, Jonas Vileišis. Jų vardai aukso raidėmis įrašyti ne tik  Šiaulių 
gimnazijos, bet ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo istorijoje. 

Iš gimnazijos istorijos 

Parodos lankytojai (iš kairės) Šiaulių vyskupas J.E. E. Bartulis, 
profesorius V. Rimkus ir jo žmona Č. Rimkienė. 

Pirmasis ant Jubiliejinio 100-mečio minėjimo akto pasirašė  
gimnazijos direktorius R. Budraitis. 
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Paminėta gimtosios kalbos puoselėjimo diena 
 Vasario 9-ąją Juliaus Janonio 
gimnazijoje buvo paminėta gimtosios 
kalbos puoselėjimo diena. Gimnazijos 
lituanistai - Audronė Ganusauskienė, 
Laimutė Samulionienė, Rimvydas 
Sruogis, Alma Šeputienė, Asta 
Valavičienė, Diana Žukauskienė – 
organizavo įvairius renginius bei 
užsiėmimus, skirtus šiai dienai. Mokiniai 
dainavo lietuvių liaudies dainas, rašė 
diktantą, Šiaulių universiteto bibliotekoje 
susipažino su knygų saugyklomis, 
pamokų metu vyko susitikimas su 
janoniete rašytoja Kristina Tamulevičiūte, 
protmūšiai, projekto „Žodis ne žvirblis 
pristatymai“. Bibliotekoje mokiniai 
žiūrėjo filmą apie Dabartinį lietuvių 
kalbos žodyną, susipažino su žymiais 
lietuvių kalbininkais.   

 Per pirmąsias dvi pamokas aktų 
salėje kiekviena klasė atliko po vieną 

lietuvių liaudies dainą, mokė kitus salėje esančius gimnazistus 
ją padainuoti. Mokinius paruošė   muzikos mokytoja Inga 
Valaitienė.  Trečia pamoka vieniems vyko aktų salėje, kitiems 
– kabinetuose. Mano klasėje vyko protmūšis, kurio metu 
klasė, pasidalijusi į kelias komandas, atsakinėjo į klausimus 
apie kalbą tyrinėjančias mokslo šakas, iškilius lietuvių poetus, 
visuomenės veikėjus bei jų kūrinius, atliko užduotis, susijusias 
su lietuvių kalba.  

 Per ketvirtąją pamoką visa gimnazija vėl susirinko aktų 
salėje, kurioje buvo pristatytas mokinių kūrybos almanachas 
„... sužibti kartą lyg žvaigždė“. Almanachą sudaro gimnazijos 
mokinių kūryba: odės Lietuvai, ekslibrisai Lietuvos 
nepriklausomybės šimtmečiui paminėti, eilėraščiai, savos 
kūrybos romanų ištraukos bei kiti meniniai darbai. Pristatymo 
metu mokiniai skaitė savo kūrybą, dainavo savo kurtas dainas. 
Gimtosios kalbos puoselėjimo diena – puiki pamokų 
alternatyva bei priminimas, jog turime didžiuotis savo gimtąja 
kalba, jos turtingumu, grožiu, branginti ir puoselėti ją. 

Neringa PARUTYTĖ,  

II a klasės mokinė  

Mokinių kūrybos antologiją pristato leidinio sudarytoja 
ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė.  

Lietuvių kalbos mokytojas Egidijus Lapkus pasidžiaugė gimnazistų kūrybiškumu. 
Vartydami rankose savo kūrybos knygas džiaugėsi  ir patys almanacho kūrėjai.  

  Signatarų posakiai  
 
 Tau, Lietuva, kad būtum tik laisva, demokratinė, aš skyriau visą savo gyvenimą. Tu buvai mano gyvenimo esmė ir 
prasmė... Tau, Lietuvos jaunime, noriu palinkėti, kad, kur bebūtum pasaulyje, visuomet būk ištikimas savo kraštui, 
Lietuvai Tėvynei.                Steponas Kairys   
 
 1895 metų vasara mums buvo ypatingai reikšminga – stojome gimnazijon. 1895 metų pavasarį tėvo buvome 
įskiepyti, nufotografuoti ir motinos nuvežti į Šiaulius pasirengti kvotimams. Visi trys: Vaclovas, Viktoras ir aš – kvotimus 
išlaikėme.              Mykolas Biržiška 

  
 Alfonsas Petrulis garsėjo savo lietuviškumu, nes kur tik kunigavo, ten steigė lietuviškas mokyklas ir draugijas, 
talkino leidžiant įvairią lietuvišką spaudą, gynė tikinčių lietuvių teises Bažnyčioje. 

 
 Mano pareiga buvo lankytis knygynan ir paėmus vieną kitą knygą slapčia po apsiaustu nešti ir įduoti gimnazistui, 
kuris troško apsišviesti.            Jonas Vileišis 
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Signatarų gimnazijos 
susitiko Marijampolėje 

Vasario 8 dieną  I d klasės mokiniai kartu su 
geografijos mokytoja G. Kazimieraitiene bei 
istorijos mokytoja K. Murauskiene vykome į 
Marijampolės marijonų gimnaziją, kurioje mus šiltai 
sutiko tautiškai apsirengę mokiniai ir geranoriškai 
bendraujan tys  mokyto ja i .  Dal yvavome 
konferencijoje „Signatarų susitikimas“, skirtoje 
L i e t u v o s  v a l s t yb ė s  š i m t m e č i u i  b e i 
Nepriklausomybės akto signatarams paminėti. Mūsų 
gimnazijoje mokėsi keturi signatarai: Steponas 
Kairys, Jonas Vileišis, Mykolas Biržiška ir Alfonsas 
Petrulis. Juos įkūnijo I d klasės mokiniai Joris 
Dėlkus, Justinas Tamašauskas, Jokūbas Šimkus ir 
Povilas Šalna. Kartu su Marijonų gimnazijos 
abiturientais mūsų vaikinai inscenizuotai pristatė 
savo, XIX amžiaus mokinių, biografijas ir veiklas. 
Istorijos mokytoja K.Murauskienė skaitė pranešimą 
apie Šiaulių berniukų gimnaziją, jos istoriją ir 
šiandieną, klausėmės Lietuvos nacionalinio 
muziejaus istorikų pranešimų apie signatarus, 
stebėjome bendraamžių pasirodymus.  

 

Pasisiuvo tautinius 
kostiumus 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita 
Stankevičienė (kairėje) ir ugdymo skyriaus vedėja 
Daiva Rindzevičienė Atkurtos Lietuvos valstybės 
100-mečiui specialiai pasisiuvo autentiškus 
tautinius rūbus: dzūkų krašto ir žemaičių.  

 I d klasės mokiniai kartu su mokytojomis G. Kazimieraitiene bei 
K. Murauskiene dalyvavo Marijampolės marijonų gimnazijoje 

vykusioje konferencijoje „Signatarų susitikimas“. Nuotraukoje – 
prie Jono Jablonskio paminklo.  


