
12 PARODA 

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS 

Mokinių taisyklės 1930 m. 
Šiaulių valdžios berniukų gimnazijos mokinio elgesio pagrindinės taisyklės. 

1930 m. 

Mokinys visada ir visur elgiasi taip, kad nepakenktų geram savo gimnazijos vardui: jo 

siela ir kūnas švarūs, tvarkingi, mokinys visada tiesus, kupinas širdingo noro apginti 

silpnesnį bei jaunesnį ir patarnauti vyresniam, myli savo kraštą ir dailiai elgiasi. 

1. Mokinys, brangindamas savo ir savo mokyklos vardą, gerbia savo mokytojus, auklė-

tojus bei pažįstamus ir susitikęs sveikina juos gimnazijos nustatyta tvarka. 

2. Tiesus ir tvarkingas mokinys sąžiningai vykdo visus gimnazijos administracijos nuta-

rimus, tvarkančius mokinio mokslinį, dorovinį bei religinį gyvenimą. 

3. Tvarkingas mokinys punktualiai lanko pamokas, nesivėluoja ir jų nepraleidžia; dėl 

svarbios priežasties negalėdamas atvykti į pamokas, praneša apie tai savo klasės šeimi-

ninkui per tris dienas. 

4. Mokinys, brangindamas laiką ir tvarką, vaikšto gatvėse mokslo metu ne ilgiau kaip 

iki 21 val., tik švenčių išvakarėse gali užtrukti iki 24 val. 

5. Švarus ir tvarkingas mokinys visur ir visada palaiko švarą, tvarką ir higieną: jo plau-

kai sutvarkyti, dėvi uniformą, turi visus savo mokslo įrankius, visada dėvi švarius balti-

nius, apavus, lanko nustatyta tvarka pirtį, nerūko, negeria svaigiųjų gėrimų it t. t. 

6. Tvarkingas mokinys lanko kino teatrus, spektaklius, koncertus, paskaitas, kitų rengia-

mus ar savo vakarėlius būryje (mokytojui vadovaujant), pavieniui (mokyklos administ-

racijai leidžiant) arba su tėvais. 

7. Mokinys, laikydamasis gimnazijos nustatytos tvarkos, be Pedagogų tarybos leidimo 

nedalyvauja jokiose organizacijose. 

8. Tvarkingas ir mylįs savo kraštą mokinys gerbia ir saugoja valstybės, visuomenės ir 

privatų turtą: jo nenaikina ir negadina, o sugadintus, prarastus ir sunaikintus daiktus 

taiso ar atperka savo lėšomis. 

51 psl.  J. Krivickas „Šiaulių berniukų gimnazija – J. Janonio vidurinės mokyklos istori-

ja“.  
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Mūsų gimnazija tokia,  kokioje mokomės,  

Tokia, kokią matome ir jaučiame. 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos laikraštis 

Skaitykite 7 psl. 

 

Bendruomenės žygis gimnazijos jubiliejui Parodoje - žymių Lietuvos šeimų 
ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje  

Skaitykite 8 psl. 

Skaitykite 4 -  5 psl. 



JUBILIEJUS 2 

Spalio 2 d. 11.00 val. — gimnazijos bendruomenės žygis iš Prisikėlimo aikštės iki Salduvės piliakalnio.  

Spalio 7 d. 15.00 val. – „Aušros“ muziejaus parodos „Žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių berniukų gimnazi-

joje“ atidarymas Venclauskių namuose. 

Spalio 13 d. 16.00 val. – Gimnazijos darbuotojų fotografijų albumo pristatymas gimnazijos aktų salėje. 

Spalio 22 d. – Gimnazijos istorijos diena: 

14.00 val. – Šv. Mišios Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, 

15.30 val. – Varpo atidengimas prie gimnazijos centrinio įėjimo, 

po renginio numatomos ekskursijos po gimnaziją.  

Spalio 29 d. 18 val. – Kūrybos darbų parodos „Mokinys-Mokytojas-gimnazistai...“ „Laiptų galerijoje“ 

atidarymas. 

Lapkričio 16 d. 10 val. – Respublikinė konferencija „Mokykla vaiko ateičiai“ (nuotolinė) 

Šventinis koncertas „Visada kartu“ dėl pandemijos nukeltas į 2022 m. gegužės mėn. 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos  
170-mečio renginiai 

JUBILIEJUS 3 

Direktorius Rimas BUDRAITIS 

 

Pasitinkame gimnazijos 170 metų sukaktį. Gyvena-

me nelengvą laikotarpį. Šiais mokslo metais labai stengia-

mės, kad dirbtume kontaktiniu būdu – gyvai. Todėl ir didžioji 

mūsų šventė – mokyklos jubiliejus, švenčiamas kas 10 metų, 

pirmas toks per mūsų darbo praktiką.  Šventę sutrumpinome 

– nukėlėme dalį į pavasarį. Tačiau spalio 22 dieną paminėsi-

me savo ypatingos mokyklos 170 metų nueitą kelią. Tiek lai-

ko čia dirbantys žmonės ir besimokantys gimnazistai kūrė ir 

puoselėjo  mokyklą. Ypač dideli pokyčiai įvyko per paskuti-

nius keletą metų: kuriamos laboratorijos, įrengti technologijų 

kabinetai, treniruoklių salė, modernizuojamos visos kitos pa-

talpos. Rekonstruotas gimnazijos stadionas ir  sutvarkyta mo-

kyklos aplinka  – ypač gražiai atrodo kiemas iš Tilžės gatvės 

pusės.  Didžioji dalis investicijų – iš Australijos lietuvio K. But-

kaus paramos lėšų. Atlikti darbai liks ir po šventės, nes kėlė-

me sau tikslą – investuoti į tolimesnę gimnazijos ateitį.  

Spalio 22 dieną susirinksime į Šv. Mišias mūsų miesto Katedroje. Po to atidengsime varpą – tikrą, nulietą Len-

kijoje. Jis tą dieną suskambės J. Janoniui skirtoje skulptūroje. Tokia ir buvo skulptūros autoriaus idėja. Bet 1975 metų 

sovietų valdžia varpo pakabinti neleido. Po varpo atidengimo dalyviai bus pakviesti į gimnaziją pasižvalgyti, pabend-

rauti prie arbatos puodelio. Kitus renginius ir veiklas keliame į pavasarį, tikimės, kad pandemijos situacija bus geresnė. 

Su švente, janoniečiai! 

 

Šventė 

1851 metų rugpjūčio 30 dieną Šiauliuo-
se pradėjusi veikti gimnazija pergyveno įvairius istori-
nius laikus ir pakitimus.  

XIX amžiaus viduryje carinė valdžia nu-
tarė Svisločės miesto gimnaziją (Gardino gubernija, 
Baltarusija) dėl joje vyravusių lenkiškų nuotaikų per-
kelti į Šiaulius. Buvo perkeltas gimnazijos personalas, 
dalis mokinių, biblioteka. Gimnazijai pastatytas nau-
jas pastatas Šiaulių centre, Šoseinaja (dabar Tilžės) gatvėje. 

Nuo atidarymo 1851 metais iki Pirmojo 
pasaulinio karo gimnazija vadinosi „Шавельская 
мужская гiмназия“ (iš baltarusių kalbos - Šiaulių vy-
rų gimnazija). Tai buvo klasikinė gimnazija. Visi bend-

rojo lavinimo dalykai dėstyti rusų kalba.  
Pirmojo pasaulinio karo metais Šiauliuo-

se pradėjo veikti lietuviška gimnazija, kuri 1919 me-
tais buvo suvalstybinta ir pavadinta Šiaulių valstybine 
gimnazija. 1928 metais, atsiskyrus berniukų ir mer-
gaičių gimnazijoms (po karo jos dirbo vienose patal-
pose), gimnazijai suteiktas Šiaulių valdžios berniukų 
gimnazijos pavadinimas. Sovietiniu laikotarpiu, 1946 
metais gimnazija pertvarkyta į vidurinę ir pavadinta 
Šiaulių Juliaus Janonio vidurine mokykla. 1996 metais 
mokymo įstaigai sugrąžintas gimnazijos statusas. Da-
bar ji vadinasi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija.  

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS 

Kaip keitėsi gimnazijos pavadinimai  

Gimnazijos muziejaus inf. 



4 ŽYGIS 

Bendruomenės žygis — 170 metų gimnazijos  

jubiliejui  

Arminas MASILIŪNAS,  

klubo „Tebūnie šviesa“  žurnalistas 

 Spalio 2 dieną, saulėtą šeštadienio rytą susirinko-

me Prisikėlimo aikštėje. Juliaus Janonio gimnazijos bend-

ruomenės žygis “Visada kartu” buvo skirtas gimnazijos 

170-ies metų jubiliejui.   

 Susirinkę pašokome jau anksčiau mokyklos stadio-

ne surepetuotą šokį ir grupelėmis patraukėme į Salduvę: 

klasės su klasių vadovais, o mokytojai ir darbuotojai kaip 

viena atskira klasė.  

 Tiesa, prieš eisenai pajudant, gavome žygio užduo-

tis. Pirmiausia reikėjo surasti spaudos ąžuolus ir prie jų 

nusifotografuoti. Po to ieškojome „Presto” arbatinės. 

 Žygis buvo trumpas, bet įsimintinas. Gimnazijos 

Mokinių seimo prezidentė Augustė Gočelkytė paskelbė, 

kad šiandien bus pakartotas istorinis faktas, kurį savo pri-

siminimuose signataras Mykolas Biržiška aprašo taip: 

 „Ant Salduvės kalno su gimnazistu Marijonu Svie-

chauskiu daviau priesaiką kovoti dėl Lietuvos, šios priesai-

kos laikiausi visą savo gyvenimą“. Naują priesaiką sukūrė 

Mokinių seimas, o žygio dalyviai ją vieningai skandavo. 

Filmavomės, fotografavomės ir džiaugsmingai pasivaikš-

čioję, grįžome į namus. 

Čia reikia dar atsiminti 

du gimnazijos sargus, su kuriais moki-

niams tekdavo susidurti: Mikulskį ir 

Tomašaitį ( oficialia kalba, rodos, Ta-

mošaitis). Tomašaitis gimnazijos va-

dovybės buvo naudojamas moki-

niams sekti, landžiojo mokinių butų 

palangėmis, žiemą paežerėje sekinė-

jo, ar nesičiužinėja jie ant ežero 

(buvo draudžiama dėl įvairių nelai-

mingų įvykių, kurie dėl to pasitaiky-

davo), pranešinėjo inspektoriui, ku-

rie draudžiamuoju laiku buvo paste-

bėti gatvėje, ir panašiai. Gimnazistai 

žiūrėjo į jį kaip į šnipą, su kuriuo kal-

bėjosi atsargiai. Jo žmona laikė moki-

niams bufetą, kuriame buvo galima 

išgerti arbatos, pavalgyti buterbrodų 

arba sausainių; sausainiams daug kas 

leisdavo paskutinius pinigus. Mikuls-

kio pareiga buvo skambinti didžiuoju 

varpu, išsikišusiu pro gimnazijos stogą 

ir koridoriuje virve patraukiamu, o 

taip pat varpeliu kas pamoką. Vieno 

kito įprašytas, jis kartais, kiek anks-

čiau paskambinęs, sutrumpindavo 

pamoką, kas būdavo ar tik atrodyda-

vo mokiniams svarbu ir už ką jis kai 

kada būdavo mokytojo ar net inspek-

toriaus pabartas ir gaudavo aiškintis 

apsirikęs. Kartais leisdavo jis kuriam 

mažiukui paskambinti apsidairęs, kad 

niekas nepamatytų. 

211 psl. M. Biržiška 

„Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuo-

se“. 

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS Sargas Jonas Mikulskis 

5 VARPAS 

Tegu gimnazijos varpai skamba 

mokyklai ir miestui!  
Gimnazijos 170 metų jubiliejui mokykla savo lėšo-

mis atnaujino 1975 metais pastatytą skulptūrą poetui Ju-

liui Janoniui (skulptūros autorius R. Kazlauskas). Vietoj lai-

kino medinio varpo sumontuotas tikras skambantis varpas, 

nulietas 2020 metais Lenkijoje už gimnazijos mecenato K. 

Butkaus paramą. Atkurta tai, kas buvo numatyta projek-

tuotojų 1975 metais, tačiau sovietinė valdžia neleido pada-

ryti, t. y. skulptūroje įmontuoti tikrą varpą.  

Tai jau antrasis gimnazijos varpas. Direktorius Ri-

mas Budraitis pažymėjo, jog pirmasis, nulietas 2011 metais 

Lenkijoje gimnazijos 160 - mečiui paminėti ir skirtas mūsų 

bičiuliams iš Australijos, jau kabo ir skamba prie centrinio 

įėjimo. Varpas buvo nulietas už  Australijos lietuvio Vlado 

Morkio palikimo lėšas. Tuomet buvo atkurta dar senesnė 

istorinė tiesa – nuo senų laikų lauke  prie gimnazijos  įėji-

mo kabėjo varpas, kuris skambėdavo ne tik gimnazistams, 

bet ir miestiečiams.  

„Šis varpas – mus visus jungiantis simbolis, subu-

riantis ne tik ypatingų švenčių metu. Juolab kad varpo 

ženklų mūsų gimnazijoje gana daug. Janoniečio dizainerio 

Vilmanto Dambrausko sukurtame gimnazijos ženkle, mūsų 

himno tekste „Gimnazijos vario varpelis...“ (muzika J. Lygu-

to, eilės M. Sirutavičienės) ir J. Janonio eilėraštyje „Naujas 

rytas“, kuris buvo mokyklos himnu sovietiniais laikais: „Ar 

girdėjai iškilmingą varpo garsą?“. Įdomu, kad gimnazija 

nuo stadiono pusės ribojasi su Varpo gatve“, - atkreipė 

dėmesį direktorius (citata iš Jono Nekrašiaus leidinio 

„Varpų menas Šiauliuose (XV a.– XXI a. pradžia)“. 

Gimnazijos inf. 

Gimnazijos direktorius  Rimas Budraitis  (iš dešinės)  ir  MB „Rodyklė LT“ vadovas Edvardas Daujotas 

prie ką tiktai  pakabinto  naujojo varpo.  



6 ALBUMAS 

Spalio 13-osios popietę, po pamokų, šventiškai pa-
puoštoje aktų salėje, buvo iškilmingai pristatytas gimnazi-
jos darbuotojų fotografijų albumas „Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos MOKYTOJAI“.  Net 76 gimnazijos darbuotojai 
sutiko būti įamžinti žinomo Šiaulių fotomenininko, dizaine-
rio Vilmanto Dambrausko unikalaus leidinio  puslapiuose. 
Visi jie – mokytojai, vadovai, sargai, darbininkai, valytojos, 
budėtojos, valgyklos darbuotojos - šventiškai pasipuošę 
susirinko į albumo pristatymo šventę.   
 `Renginys prasidėjo gimnazistų Julijos Jakaitytės 

(violončelė) ir Roberto Tamošiūno (fortepijonas) atliekamu 

A. Piazzola“ Libertango“. Albumo idėjos autorė, renginio 

organizatorė, Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėja Daiva Gedminienė dėkojo albumo autoriui, buvu-

siam janoniečiui V. Dambrauskui, kolegoms mokytojams, 

visiems, dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie unikalaus 

leidinio gimimo. Autoriaus dėka pirmą kartą Šiaulių Ju-

liaus Janonio gimnazija  pristatoma ne tradiciniais įvy-

kiais, renginiais, vaizdiniais, ne tuo, kas joje vyksta, 

sukurta, o per tuos, kas kiekvieną dieną ją kuria. Anot  

Daivos Gedminienės, būtent toks ir buvo sumanymo 

tikslas – gimnazijos 170 metų jubiliejaus proga įamžinti 

visą dabar čia dirbančiųjų bendruomenę.    

  Gimnazijos direktorius R. Budraitis akcentavo: „Iš 
tikrųjų kiekvienas, dirbantis gimnazijoje, nepaisant jo pa-

reigų, yra mokytojas“. Direktoriaus nuomone, tikriausiai 
kiekvienam žmogui iš savo mokyklinių metų šiandien būtų 
nuostabu turėti tokį albumą, nes tai - neįkainojama dova-
na atminčiai, juolab kad tokių leidinių vertė su metais tik-
tai didėja.   

Albumo autorius Vilmantas Dambrauskas juokavo: 
„manęs tikriausiai niekas nebegirdi“, mat visų susidomėju-
sios akys nukrypo į ekraną, kuriame keitėsi kolegų veidai, 
įamžinti leidinio puslapiuose.   

Visiems renginyje dalyvavusiems gimnazijos moky-
tojams, darbuotojams, buvo padovanota po albumą kartu 
su Juliaus Janonio gimnazijos ženkleliu. Muzikiniais pasiro-
dymais tarp apdovanojimų renginio dalyvius džiugino Da-
nas Buivydas (gitara) ir Milda Marija Kiškūnaitė 
(fortepijonas), gitaros grupė „Garso labirintai“ (vadovas 
Laimonas Tamošiūnas).  

Po renginio mokytojai kartu su albumo autoriumi 
fotografavosi prie gimnazijos foto sienelės, džiaugėsi jo 
autografais.   
 Gimnazijos darbuotojų fotografijų albumas yra jau 

antrasis V. Dambrausko kūrinys, skirtas gimnazijai: 2018 

metais išleistas jo fotografijų albumas „Šiaulių berniukų 

gimnazija. XIX a. I pusė – XX a. II pusė.“ 

Urtė RAMANAUSKAITĖ,  

klubo „Tebūnie šviesa“ žurnalistė 

Pristatytas gimnazijos darbuotojų fotografijų albumas 

Akimirkos iš fotografijų albumo  pristatymo. 

7 ALBUMAS 

„Pakanka bent retkarčiais paklausti savęs, ką 
matau (kokias spalvas, formas, atspalvius, smulkias 
detales), ką girdžiu (krebždesius, tolimus garsus), ką 
užuodžiu (benzino kvapą, praeinančios moters kvepa-
lus), ir pasaulis tampa ryškesnis, o drauge įdomesnis. 
Toks pasikartojantis susikaupimas pojūčiams padeda 
atsiriboti nuo būtų rūpesčių, o gresiantiems skirti tik 
tiek laiko, kiek reikia, nei daugiau, nei mažiau.“ 

Taip gimnazijos skaitykloje pristatydama savo 
tapybos darbų parodą “Gėlių flirtas” saulėtą spalio 18-
osios popietę kalbėjo dailės mokytoja Ingrida Budrai-
tienė. Atėjusius į parodos pristatymą pasitiko paveikslai 
su spalvingais gėlių žiedais. Nuostabi ryškiaspalvių gėlių 
jūra! Lankytojai gėrėjosi mokytojos tapyba, linkėjo 
neišblėstančios kūrybinės ugnelės.  

Kviečiame apsilankyti šioje parodoje ir prisi-
minti vasarą!  

 
Evelina RIUKAITĖ ir Urtė RAMANAUSKAITĖ, 

 
klubo „Tebūnie šviesa“ žurnalistės 

 

Ingridos Budraitienės flirtas su gėlėmis  

Dailės mokytojos Ingridos Budraitienės tapybos 

darbuose – įvairiaspalvių gėlių jūra.  

Akimirkos iš 

fotografijų 

albumo  

pristatymo. 



8 SPORTO ŠVENTĖ 

Sporto šventė sujudino ir gimnazistus, ir mokytojus 

  

 Rytą atėjus į mokyklą - nedidelė sumaištis: vieni 
skuba į stadioną, kiti - į kabinetus, kuriuose palieka savo 

kuprines, treti tiesiog blaškosi be jokio tikslo. Pagaliau visi 
susirenka priešais stadioną, nekantriai laukia, kada prasi-

dės šventė. 
 Renginys  prasideda direktoriaus ir fizinio ugdymo 
mokytojo kalbomis. Po to, skambant iškilmingai muzikai, 
atidaromas naujasis stadionas - mokyklos bendruomenė 
suguža į aikštelę. Visi, ir mokiniai, ir mokytojai,  draugiškai 
ir emocingai pašokame. Po šokio  pasilieka sportuoti pir-
mokai. Rungiamasi šiose rungtyse: baudų metimo į krepšį, 

kubelių karo, pilies statymo, orientavimosi sporto, pa-
veikslėlių sudėjimo. Kiekviena rungtis trunka po 170 se-
kundžių – lygiai tiek, kiek metų sukanka JJG! Po pirmokų 
sportuoti renkasi ir visos kitos klasės. 
 Dalyvavimas renginyje išjudino, galbūt ėmėme ge-
riau vieni kitus suprasti. 
Deja, po šio aktyvaus laiko dar reikia į pamokas. Taigi, 
čiumpame vadovėlius ir į klases! 
 Sporto šventę organizavo  fizinio ugdymo mokyto-
jai Irena Vidžiūnienė, Linda Gudaitė, Rima Kalvelienė ir 
Edvinas Gedgaudas.  

Sporto šventė atnaujintame stadione. Nuotaika puiki -  šoka ir mokiniai, ir mokytojai. 

Deivis KUNGYS,  

I c klasės mokinys  

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS Blynų baliai  

 Labai populiarūs gimnazijoje 

būdavo “Blynų baliai” Užgavė-

nėms. Tai -  šimtadieniai. Jie vykda-

vo drauge su Mergaičių gimnazija. 

Vakarui reikėdavo pasidaryti gražią 

kepurę, karūną ar ką nors pana-

šaus. Būdavo renkama pati gra-

žiausia kepuraitė. (Tarpukaris. Apie 

1930 m.)  

Gimnazijos muziejaus inf. 
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Šį rudenį mūsų 

gimnazija švenčia 170-ąjį gimta-

dienį! Vienas iš jubiliejinių rengi-

nių buvo mokinių rašyti laiškai, 

kuriuose - neišsakyti žodžiai mo-

kyklai. Kartu šie laiškai prisidėjo 

prie Europos kalbų dienos pami-

nėjimo. Rugsėjo pabaigoje laiš-

kai buvo pakabinti senojo pasta-

to antrame aukšte.  

Viena iš renginio 

organizatorių, anglų kalbos mo-

kytoja Daiva STAŠKEVIČIŪTĖ 

teigia: pirmiausia buvo galvota, 

kaip paminėti gimnazijos 170-ąjį 

jubiliejų įvairiomis kalbomis. 

Taip kilo idėja kviesti mokinius, 

kurie norėjo rašyti laiškus, skir-

tus gimnazijai. Iš viso buvo para-

šyta 115 laiškų anglų, prancūzų 

bei vokiečių kalbomis.  Mokyto-

joms Violetai, Ramunei ir Daivai, 

kurios kartu darbavosi ekspo-

nuojant darbus,  talkino antro-

kės Deimantė, Elžbieta ir Akvilė 

bei ketvirtokė Benita. Merginos 

nuoširdžiai dirbo sukabinant, 

komponuojant laiškus stenduo-

se, rinko spalvingiausius, gra-

žiausiai iliustruotus, išsamiau-

sius, įdomiausius darbus. Moky-

tojos Daivos teigimu, džiugu, 

kad mokiniai rašo prasmingo 

turinio laiškus, kai kuriuos netgi 

nuoširdžiai iliustruodami pieši-

niais.   

 Mokytojai, šios parodos 

organizatoriai, ypač džiaugiasi 

šių mokinių darbais:  

 Kipras ŠIDLAUSKAS ir Vili-

ja VITKAUSKAITĖ, IV b klasė, 

Rugilė VAIČIULYTĖ, III f klasė, 

Iveta BARDAUSKAITĖ, III d klasė 

(laiškai prancūzų kalba); 

 Ugnė MAŽOTAITĖ, II b 

klasė, Viktorija JONUŠKAITĖ III f 

klasė,  Roberta JURPALYTĖ, III f 

klasė, Ignė Vincenta KATINAITĖ, 

III c klasė, Pijus KAVALIAUSKAS, 

III d klasė, Austėja GERVETAUS-

KAITĖ, III c klasė, Ieva AUKŠČIO-

NYTĖ, III c klasė, Aleksandra 

VAIŠVILAITĖ, III e klasė, Viktorija 

MANEIKYTĖ, III d klasė (anglų 

kalba). 

  Ilzė VILEIKYTĖ I a klasė, 

Rugilė RAMOŠKAITĖ I, a klasė,  

Nojus KARINAUSKAS, II a klasė 

(vokiečių kalba). 

Gimnazistų laiškuose — neišsakyti žodžiai  

gimnazijai 
Erika PETRULYTĖ, 

 klubo „Tebūnie šviesa“ žurnalistė 

Nuotraukose parodos „Neišsakyti laiškai gimnazijai“ rengėjai ir autoriai:  anglų kalbos mokytojos (iš  kairės) Violeta 

Eidintienė, Daiva Staškevičiūtė, Ramunė Kančiauskienė, gimnazistai.  
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Parodoje — žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje  

 

  

 Spalio 7 dieną Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Ven-

clauskių rūmuose, atidaryta paroda „Žymių Lietuvos šei-

mų ženklai Šiaulių berniukų gimnazijoje“. Unikalioje paro-

doje įprasminami žymių Lietuvos šeimų ženklai Šiaulių 

berniukų gimnazijoje, šiais metais mininčioje 170 metų 

jubiliejų. Ekspozicijos stenduose –  daugybė įžymių asme-

nybių, per 170 metų palikusių ryškų pėdsaką gimnazijos, 

Šiaulių ir visos Lietuvos istorijoje. 

 Su gimnazija susijusios ištisos garsios šeimos: Vilei-

šiai, Biržiškos, Jakševičiai, Venclauskiai, Šalkauskiai, Zubo-

vai, Janavičiai, Sondeckiai, Rimkai, kt.  Įdomus faktas, jog 

seniausia Šiaulių gimnazija pastatyta bajoro Jono Jakševi-

čiaus (Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės tėvo) 

Šiaulių miestui dovanotame sklype. Kaip teigia parodos 

organizatoriai, žymūs lietuvių tautinio atgimimo ir Neprik-

lausomos Lietuvos valstybės kūrėjai, švietimo ir kultūros 

mecenatai, visuomenininkai Stanislava ir Kazimieras Ven-

clauskiai visada rūpinosi gimnazija, dalyvavo ją atkuriant 

1918 metais, daugybė jų globotinių galėjo nemokamai 

mokytis gimnazijoje (tokia privilegija už J. Jakševičiaus 

dovanotą sklypą gimnazijai), šeima finansiškai rėmė nepa-

siturinčių mokinių studijas gimnazijoje. 

 Parodą surengė „Aušros“ muziejus ir Šiaulių Juliaus 

Janonio gimnazija. 

Ekspozicijos stenduose - daugybė įžymių asmenybių, per 170 metų palikusių pėdsaką gimnazijoje.  

Parodos įspūdžiais dalijasi gimnazijos direktorius Rimas Budraitis ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus  direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė. 
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 Sovietmečiu pionieriai rinkdavo metalo laužą kokiam nors tikslui. Šiauliečiai ėmėsi iniciatyvos rinkti metalo laužą, 
kad būtų pastatytas paminklas Juliui Janoniui (nuo 1966 m. prie mokyklos stovėjo akmuo su užrašu „Čia stovės pamink-
las Juliui Janoniui“.  Deja, iš TSKP CK buvo gautas nurodymas laužą rinkti Čiukčijos pionierių rūmams, o ne paminklui 
Janoniui. 

 1973 metais prasidėjo priestato statyba. Direktorė susitarė su statybininkais, kad jie dalį pinigėlių "nubers" pa-
minklui. Paminklui parinktas vilniečio skulptoriaus R. Kazlausko projektas. Iš cemento buvo nulieta savotiška figūra, pri-
menanti kalvio priekalą. Viduryje, kiaurymėje, turėjo kaboti varpas su J. Janonio posmu. Figūrą nuliejo, o varpo nėra. 
Miesto valdžia  parašė Kultūros ministerijon, kad skirtų lėšų varpui. Ši užklausė Švietimo ministerijos. Ministras J. Rim-
kus atsakė: 

- Gal jie ten bažnyčią statosi, kad reikia varpo. Jokių varpų... 

 Tada dar kartą kreiptasi į CK, paaiškinta, kad bus paminklas Janoniui. Liepė skulptoriui atvežti į Vilnių paminklo 
modelį ir tada spręs, ką toliau daryti. Šiauliečiai nuvažiavo pas skulptorių, ant priekinės lengvojo automobilio sėdynės 
padėjo modelį ir važiavo į CK. Ties Gedimino aikšte keitėsi šviesoforo signalas, staiga stabdant mašiną, modelis tekštelė-
jo nuo sėdynės ir subyrėjo. Taip ir nebeteko parodyti. Skulptorius paėmė varines plokštes, išpjovė varpo siluetą ir pa-
kabino. Ne kiekvienas suprasdavo, kad tai varpas, bet jis kabojo, kol "lietuviai patriotai" vieną naktį pavogė vario 
plokštes.  

 Šis paminklas savo stilistika neblogai derėjo su 1970 metų architekto A. Vilko gimnazijos priestato architektūra. 
Paminėtina už šio paminklo projektą 1974 m. vilnietis skulptorius Romanas Kazlauskas pelnė antrąją respublikinę pre-
miją, o pirmąja premija apdovanota K. Bogdano skulptūra Juliui Janoniui, pastatyta Biržuose. 

 Švenčiant gimnazijos 150 metų jubiliejų, išdrožtas medinis varpas (2001 m.).  Autorius Vilius Biskis. 

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS 
Paminklo prie gimnazijos su simboliniu varpu atsiradimo istorija  

Spalio 5-oji diena – tarptautinė Mokytojų diena. Pagaliau po ilgų pandemijos metų Mokytojų diena buvo 
atšvęsta mokykloje, gyvai. Tik įėjus mokytojus pasitiko raudonas kilimas, muzika bei sveikinimai. Gimnazijos moky-
tojai lydimi gerų emocijų buvo įamžinti prie foto sienelės. Per ilgąsias pertraukas mokytojus džiugino Tautvydo Bal-
čiūno ir Mykolo Mikšio muzikiniai pasirodymai.  Keturioms pamokoms pasibaigus mokytojai išvyko į edukacinę eks-
kursiją Jurbarko rajone, susipažino su vaizdingais Sudargo piliakalniais.  

Ačiū visiems mokytojams už jų kantrybę, suteikiamas žinias ir nuoširdų bendravimą! 
 

Urtė RAMANAUSKAITĖ ir Evelina RIUKAITĖ,  
klubo „Tebūnie šviesa“ žurnalistės 

Raudonas kilimas — mūsų Mokytojams! 

Pagaliau po ilgų pandemijos metų Mokytojų diena buvo atšvęsta gyvai, ant raudono ir rudeninių lapų 
kilimų. 


