
GIMNAZISTŲ MENINĖ PROGRAMA TARPTAUTINIAME POEZIJOS 

FESTIVALYJE ,,POEZIJOS PAVASARIS 2012'' 

 

2012 m. geguţės 25 d. 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (Rotušės a. 

13) vyko tarptautinis poezijos festivalis ,,Poezijos pavasaris 2012''. Literatūros vakare buvo 

vainikuotas laureatas, skaitoma poezija. Renginį pradėti patikėta mūsų gimnazijos mokiniams: 

skaitovams Eglei Balionytei ir Deividui Margevičiui, atlikėjams Saulei Čipkutei (fleita) ir Juozapui 

Liaugaudui (dainuojamoji poezija). Savo kūrybą skaitė ir šių metų mokinių konkurso „Poezijos 

pavasarėlis" laureatė Lėja Kačerginskytė. Pabaigoje gimnazijos choras (vadovė Aušra Paliukaitienė) 

atliko „Lietuva brangi". Renginio tiesioginę transliaciją buvo galima stebėti Lietuvos televizijos 

antruoju kanalu.  

 

MAIRONIO MIRTIES 80-ŲJŲ METINIŲ PAMINĖJIMAS 
 

Jonas Mačiulis-Maironis mirė 1932 metų birţelio 28 dieną Kauno miesto ligoninėje, eidamas 

70-uosius gyvenimo metus. Minėdami šią datą gimnazijos bendruomenės atstovai padėjo gėles prie 

Maironio kapo, dalyvavo Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiose ir sakralinės muzikos koncerte. 

 

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ DALYVAVO ŠILUVOS ATLAIDUOSE 

 
Rugsėjo 14 dieną Kauno Maironio universitetinės gimnazijos bendruomenė – direktorė Daiva 

Garnienė, choro, maironiečių atstovai, mokytojai – dalyvavo Šiluvos atlaiduose. Tos dienos Šv. Mišios 

buvo laikomos uţ rašytojus, kultūros ir meno darbuotojus. Šiose Mišiose buvo meldţiamasi ir uţ 

prelatą, poetą Joną Mačiulį-Maironį, minint Maironio metus ir 150-ąsias jo gimimo metines. 

Po Mišių gimnazijos maironiečiai atliko meninę programą, kurioje skambėjo Maironio eilės ir 

giesmės. Poezija ir muzika mokiniai išsakė, kiek daug mūsų gimnazijai reiškia Maironio vardas. Po 

renginio maironiečiai gimnazijos kapeliono buvo pakviesti arbatos. Tuo metu maironiečių vadovai 

turėjo galimybę pabendrauti vyskupo metropolito S.Tamkevičiaus iniciatyva surengtos agapės metu. 

Grįţdami namo maironiečiai aplankė Jono Mačiulio-Maironio tėviškę – Bernotus. Visą kelionės dieną 

lydėjo sėkmė ir pakili nuotaika. Dar kartą sustiprinome pasiryţimą puoselėti Maironio atminimą ir 

gyventi vadovaujantis didţiojo Dainiaus idealais. 

   



ALDONOS RUSECKAITĖS KNYGOS „ŠEŠĖLIS JMM. 

MAIRONIO GYVENIMO MENINIAI BIOGRAFINIAI ETIUDAI“ 

SUTIKTUVĖS  

Rugsėjo 27 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko Aldonos Ruseckaitės 

knygos „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“ pristatymas. Renginyje 

dalyvavo ne tik gimnazijos mokytojai ir mokiniai, bet ir Kauno miesto visuomenės atstovai.  

Renginį pradėjusi autorė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona 

Ruseckaitė atskleidė, kad knygoje vaizduojamas paskutinis Poeto gyvenimo dešimtmetis, veiksmo 

gijos iš jo nusitęsia ir į ankstesnį laiką, parodoma Maironio kaip ţmogaus, menininko, dvasininko 

būties drama, paaiškino knygos gimimo, pavadinimo sumanymo idėją. „Mintis rašyti knygą kilo 

tuomet, kai perskaičiau kelis beveik neţinomus poeto laiškus. Supratau, kad apie Maironį ţmogiškąja 

prasme galima pasakyti kaţką naujo ir įdomaus“, – apie sumanymo ištakas sakė A.Ruseckaitė. Pasak 

autorės, rašant šį kūrinį perţiūrėta viskas, kas yra išlikę apie Maironį tiek jo vardo muziejuje, tiek ir 

kitose Lietuvos archyvinėse institucijose, kas rašyta to meto spaudoje. Tad pati medţiaga padiktavo 

ir šios knygos turinį – konkretų, dokumentinį, faktografinį. Renginyje dalyvavusi Seimo narė Vincė 

Vaidevutė Margevičienė pasidţiaugė Aldonos Ruseckaitės atliktu didţiuliu darbu puoselėjant 

Maironio atminimą ir įteikė Lietuvos Respublikos Seimo medalį bei Seimo pirmininkės Irenos 

Degutienės padėką. Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorė, socialinių mokslų daktarė 

Daiva Garnienė prisipaţino, kad jau seniai laukė muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės knygos 

pasirodymo, kadangi labai vertina rašytojos kūrybą, be to, niekas kitas taip gerai ir išsamiai nėra 

susipaţinęs su Maironio asmenybe, kūryba. „Nors knyga parašyta remiantis dokumentais, 

rankraščiais, prisiminimais, straipsniais, tačiau ji nėra nuobodi, galima skaityti kaip populiarų 

romaną, ji turėtų būti įdomi kiekvienam skaitytojui. Aš asmeniškai buvau suţavėta autorės stiliumi, 

kompoziciniais sumanymais. Skaitant knygą galima atgaivinti ir savo ţinias apie to meto istorinį ir 

kultūrinį laikmetį, daugiau suţinoti ne tik apie patį Maironį, bet ir apie jo bendraţygius, jų siekius, to 

meto buitį, bendravimo manieras. Manau, kad knyga bus naudinga ir mokiniams ruošiantis 

egzaminams“.  

Renginį pagyvino skaitovas, renginių vedėjas Vilius Kaminskas, skaitęs Maironio eiles, 

ištraukas iš knygos skaitė ir muzikinius numerius atliko Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 

gimnazistai. Pasibaigus renginiui rašytoja į knygą pasirašinėjo autografus, atsakė į skaitytojų 

klausimus.  

 

 



GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS IŠVYKOS MAIRONIO KELIAIS 

Šiais, Maironio metais, gimnazijos bendruomenė suplanavo ekskursijas Poeto keliais. Vasarą 

apsilankyta Šveicarijoje, Meggene, Poeto daţnai lankytoje St. Charles Hall viloje. Čia 1907 metais 

Maironis išleido poemą „Jaunoji Lietuva”. Vila įsikūrusi įspūdingoje vietoje: netoliese tyvuliuoja 

keturių kantonų eţeras, tolumoje dunkso Maironį pakerėjęs Rigi Kulm kalnas. 2007 metais, minint 

Maironio 145-ąsias gimimo metines, Šveicarijos lietuvių bendruomenės iniciatyva ant Maironį 

menančios vilos sienos buvo atidengta memorialinė lenta. Renginyje aktyviai dalyvavo ir gimnazijos 

mokiniai su mokytojais.  

Apsilankyta Bernotuose, Pasandravyje bei Kauno rajono Vilkijos seniūnijos Ringovės kaime, kur 

pastatytas paminklinis kryţius Maironiui.  

  
 

 

MAIRONIO METŲ PROGA – KONCERTAS KAUNO AUTOBUSŲ STOTYJE 

Lietuvoje labai aktyviai minint Maironio metus, Kauno maironiečiai buvo pakviesti parodyti 

meninę programą UAB ,,Kautra“ Kauno autobusų stoties laukiamojoje salėje. Šios įmonės atstovės 

Laimos Pakusienės idėja sulaukė atgarsio: į programą įsiliejo daug miesto maironiečių. Renginį vedė 

ir didţiąją programos dalį parengė maironiečiai iš Maironio universitetinės gimnazijos. Prie jų 

prisidėjo M.Maţvydo pagrindinės mokyklos, Šv.Kazimiero, Šančių vidurinių mokyklų, A.Smetonos, 

,,Saulės“ gimnazijų, J.Gruodţio konservatorijos mokiniai . Mūsų gimnazijai atstovavo vaikinų 

ansamblis, dainuojamosios poezijos atlikėjos Gabrielė Pukelytė ir Saulė Pukelytė, folklorinis 

ansamblis, sesės Saulė ir Viktorija Čipkutės, skaitovai Mikas Arlauskas, Giedrė Baltbarzdytė, 

Justinas Olekas ir renginio vedėja Agnė Aleknavičiūtė. 

Renginys pavyko – maironiečių dainas ir eilėraščius išgirdo didelis būrys skubančių ţmonių. 

Susilaukėme palaikymo ir iš publikos: keletas keleivių prisijungė prie maironiečių ir padeklamavo 

Maironio eilėraščių. Šaunu, įvairios nekultūrinės organizacijos puoselėja poeto Jono Mačiulio-

Maironio atminimą ir kad jo idėjos gyvos XXI a. lietuvaičių širdyse. 

 



JONO MAČIULIO-MAIRONIO 150-MEČIO ŠVENTĖ  

Spalio 26 diena, apvainikavusi Maironio metų renginius, buvo ypatinga Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos bendruomenei. Kartu su Kauno arkivyskupijos kurija, Kauno Šv. apaštalų 

Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kauno kunigų seminarija, Maironio lietuvių literatūros 

muziejumi iškilmingai paminėtos poeto, prelato Jono Mačiulio-Maironio 150-osios gimimo metinės. 

Šventiniai renginiai prasidėjo Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje 

bazilikoje. Mišiose, kurios buvo aukojamos uţ prelatą Joną Mačiulį-Maironį, dalyvavo gimnazijos 

bendruomenė, Lietuvos maironiečių draugijos nariai, atvykę iš įvairių Lietuvos regionų. Po to per 

200 dalyvių susirinko Maironio universitetinės gimnazijos aktų salėje, Maironio gimimo dienos 

sambūryje-minėjime. Svečiai klausėsi išradingos mokinių meninės programos – skambėjo muzika, 

poeto eilės ir dainuojamosios poezijos kūriniai. Minėjimo metu buvo apţvelgiami Jono Mačiulio-

Maironio gyvenimo etapai, susiję su Gubernijos gimnazija, Kauno kunigų seminarija, Arkikatedra 

bazilika ir dabartiniu Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Įdomius pranešimus perskaitė 

profesorius, habil. dr. prelatas Vytautas Vaičiūnas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė 

Aldona Ruseckaitė, IV klasės gimnazistas Andrius Elsbergas. Renginį vedė maironiečiai Agnė 

Aleknavičiūtė ir Ernestas Pravilionis.  

Pasibaigus šventiniam minėjimui, Maironio universitetinės gimnazija pakvietė visus į akciją 

,,Susivieniję apkabinkime Maironio senamiestį“. Akcijos dalyviai – Maironio universitetinės 

gimnazijos gimnazistai ir mokytojai, kitų mokyklų mokiniai, klierikai, renginio svečiai – susikibę 

rankomis sujungė keturias svarbiausias Jono Mačiulio-Maironio gyvenimą Kaune menančias vietas: 

Maironio universitetinę (anksčiau Kauno gubernijos) gimnaziją, Šv.Apaštalų Petro ir Povilo 

arkikatedrą baziliką, Kunigų seminariją ir Maironio lietuvių literatūros muziejų – poeto namus nuo 

1909 m. iki mirties (1932 m.). Dešimt minučių gaudţiant arkikatedros varpams, akcijos dalyviai 

stovėjo nepertraukiamoje grandinėje. Taip visi ne tik pagerbė Jono Mačiulio-Maironio atminimą, bet 

dar kartą sau ir kitiems patvirtino, kad net ir po 150 metų Maironio idėjos yra aktualios bei svarbios. 

Gyvąja grandine, kurioje rankomis susikibo per 700 dalyvių, mokiniai išreiškė viltį, kad tauta bus 

vieninga, kol ji gyvens puoselėdama Maironio idealus.  

Paskui Rotušės aikštėje Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai sudarė skaičių – 150. 

Dešimt minučių ,,gyvieji skaičiai“ plazdėjo trispalvėmis vėliavėlėmis – taip pagerbdami poeto 

atminimą ir patvirtindami Jono Mačiulio-Maironio skleistą patriotizmo dvasią. Visus Maironio 

sukakčiai skirtus renginius vainikavo susikaupimo valandėlė prie Poeto, prelato kapo. Maironio 

universitetinės gimnazijos gimnazistai, maironiečiai, padėję gėlių, atliko meninę programą. 

Renginyje dalyvavę svečiai prisiminė poeto bei prelato Maironio nuopelnus lietuvių tautai. Renginio 

metu gimnazistai praeivius vaišino raudonais obuoliais – būtent tokius labai mėgęs poetas, kuris 

garsėjo ir kaip kruopštus sodininkas. 



   
 

 
 

 
 

 
 



  
 

LYDERIŲ SEMINARAS PAŽAISLIO VIENUOLYNE 

Apsiniaukusią lapkričio 9-ąją praskaidrino būreliai maironiečių, kurie po truputį rinkosi po 

Paţaislio vienuolyno svečių namų stogu. Per 40 mokinių suvaţiavo iš įvairiausių Kauno ir net 

Lietuvos mokyklų: daugiausia iš Maironio universitetinės gimnazijos, Šančių ir ,,Vyturio“ 

katalikiškos vidurinės mokyklos, taip pat ,,Saulės“, J.Basanavičiaus gimnazijų ir Vilkaviškio rajono 

Sūdavos vidurinės mokyklos. Į renginį atvyko ir keturios studentės, maironietės alumnės: Ugnė 

Terentjevaitė, Lėja Kačerginskytė, Ţivilė Valaitytė ir Lina Leskauskaitė, vasarą baigusios Maironio 

universitetinę gimnaziją. Mokiniais rūpinosi mokytojos Judita Sakalienė (Maironio universitetinė 

gimnazija), Dalė Bubelienė (Šančių vidurinė mokykla), Asta Viliokatienė (J.Basanavičiaus 

gimnazija) ir Salomėja Mikelaitienė (Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla). 

Bruzdesys netilo, kol rinkomės kambarius, krovėmės daiktus. Apie šeštą valandą vakaro visi 

kuklūs, juk aplink nepaţįstamieji, susėdome prie vakarienės stalo, nukrauto gardumynais ir švieţiai 

iškeptu pyragu, kuriuos paruošė Šančių vidurinės mokyklos maironiečiai Sočiai pavalgę, 

nukeliavome į maldos kambarį. Čia po mokytojų sveikinimo kalbų ir mokinės Viltės ţaidimų, skirtų 

mokiniams susipaţinti, visi jau įsidrąsinę klausėmės nuostabių mokytojos Salomėjos eilių, taip pat 

merginų Gabrielės, Saulės bei Faustos gitara atliekamų dainų. Maldos kambaryje atmosfera buvo 

dţiugi ir jauki, visi turėjo progą susipaţinti, papasakoti apie save ir kartu padainuoti. Vėliau kas 

išsiskirstė į kambarius, kas ėjo pasivaikščioti po vienuolyno kiemą ir pasidairyti į baţnyčios kupolus, 

apšviestus mėnesienos. Pravėdinę galvas, pagrindiniame kambaryje vėl tęsė ţaidimus ir diskusijas. 

Pirmiausia iš senbuvių maironiečių, Ugnės ir Lėjos, gavome voką su daugybe uţduočių. Visi 

puolėme jas spręsti, ir nors iš pradţių kai kurios atrodė neįveikiamos, tačiau ţingsnis po ţingsnio 

įrodėme, kad mūsų maironiečiai ne iš kelmo spirti ir atlikome jas visas! Atsakėme į visus klausimus 

ir išsprendėme uţdavinius, sukūrėme pasaką panaudoję keisčiausius ţodţius ir net iš šešių ţmonių 

pastatėme ţmonių piramidę! Paskui, pasiskirstę grupėmis, lakstėme po koridorius ir varţėmės, ilgai ir 

smagiai ţaidėme šaradas. Veteranės pakvietė mus ţaisti tradicija tapusius ,,traukinuką“ bei ţaidimą-

galvosūkį. Tą vakarą salytėje ilgai skambėjo nuoširdus juokas ir dainos, kol galop garsai pritilo – 

pagaliau mokiniai nuėjo miegoti. 



Kitą rytą, jau septintą valandą, Maironio universitetinės gimnazijos maironiečiai kėlėsi 

gaminti pusryčių. Mūsų buvo daug, todėl ilgai neuţtrukome. Apie aštuonias atsikėlė visi ir 

pasisveikinę dţiugiai papusryčiavo. Po valandos atvyko lyderystės mokytoja iš Kauno kolegijos 

Ilona Skridlaitė. Tuomet visi susirinkome į dailės terapijos uţsiėmimą. Mokytoja mums pasakojo 

apie dailės terapiją, kada to išmoko ir kaip susidomėjo. Svarbiausia buvo negalvoti, koks piešinys 

išeis, tiesiog išlieti save popieriaus lape. Tokia veikla mums buvo įdomi, ji ramino, padėjo įsiklausyti 

į save, susikaupti. Pabaigę piešti, keliavome į ekskursiją po vienuolyną. Ypač suţavėjo baroko 

stiliaus baţnyčia. Nors jos išorė atrodo šalta ir didinga, tačiau viduje labai jauku. Vidaus sienos 

puoštos juodu ir rausvu marmuru, daugybe nuostabių paveikslų bei freskų. Aukštos lubos ir kupolai 

sukelia didybės įspūdį, visa tai labai graţu. Apsilankymas tokioje šventovėje sustiprina dvasią ir 

įkvepia norą gyventi dorai. Grįţę bendrai paruošėme pietus, paskui aptarėme seminarą, pasidalijome 

ţaidimo ,,Slaptas draugas“ įspūdţiais ir išsiskirstėme.  

Atvaţiavę moksleiviai buvo labai draugiški, nuoširdūs ir linksmi. Ypač gera buvo matyti 

maironietes, kurios, net ir baigusios gimnaziją, nenutolsta nuo maironietiškos veiklos, ir mokytis iš 

jų. Tokiuose renginiuose lengva susirasti naujų gerų draugų, taip pat smagiai praleisti laiką. 

Seminaras buvo labai įdomus, laikas praleistas turiningai, mielai čia vėl sugrįţtume. 

 

KAUNO MAIRONIEČIŲ DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS 

IR MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 

 
Lapkričio 15 d. Maironio universitetinės gimnazijos aktų salėje vyko meninio skaitymo ir 

dainuojamosios poezijos konkursas, kurį surengė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 

maironiečiai. Konkursas buvo skirtas Maironio 150-mečiui. Jame dalyvavo maironiečiai iš įvairių 

Kauno mokyklų. Salėje skambėjo nuostabios dainos ir puikūs eilėraščiai, skleidţiantys Maironio 

dvasią. Dţiugu, kad konkurso vertinimo komisijoje dirbo ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys 

Juozapas Liaugaudas. 

Renginyje dainavo ir grojo dainuojamosios poezijos atlikėjai iš J.Jablonskio, ,,Saulės“ 

gimnazijų, ,,Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centro bei Veršvų vidurinės mokyklos. Skaitovai atvyko iš „Aušros“ gimnazijos, J.Gruodţio 

konservatorijos, Šančių, Šv. Kazimiero, „Versmės“ bei Kovo 11-osios vidurinių mokyklų. Konkurso 

nugalėtojais tapo dainuojamosios poezijos atlikėjai iš ,,Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos 

Matas Kaunietis ir Dangiras Petraitis. Meninio skaitymo konkurso nugalėtoju paskelbtas Karolis 

Kaminskas (J.Gruodţio konservatorija). Mūsų gimnazijai atstovavusi Greta Marciulevičiūtė taip pat 

tarp laureatų. Sveikiname. 

 

 



MAIRONIO MINĖJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME 

 
Gruodţio 13 d. aktyviausi ir gabiausi gimnazijos mokiniai dalyvavo išvykoje į Lietuvos Respublikos 

Seimą, kur buvo atidaryta paroda „Maironis ir jo epocha“, kurią parengė Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus darbuotojos: direktorė Aldona Ruseckaitė, pavaduotoja muziejininkystei Raminta 

Antanaitienė, Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Maţukėlienė ir dailininkė Inga Zamulskienė. 

Renginyje koncertavo gimnazijos meno kolektyvai. Gimnazistai aplankė Seimo posėdį, dalyvavo 

paţintinėje ekskursijoje. 

 

  

 
 


