
  Jubiliejų pasitinkant...  
Iš seniausios Žemaitijos mokyklos     

istorijos 

 Nuo Varnių „mokslinyčėlės“ įkūrimo 

praėjo 550 metų. „Žemaičių Vyskupystėje“ 

M.Valančius rašė: „Toj gadynėj visuose Že-

maičiuose nė vienos mokslinyčios ir nė ko-

kios nebuvo seminarijos, todėl jaunuomenė 

mūsų nieko nemokėjo, o būtinai nieko ne-

mokančią kaip galėjo švęsti į kunigus? To-

dėl vyskupas Motiejus II- asis metuose 

1469 įsteigė Varniuose mokslinyčėlę, kurioj 

patalpino jaunikaičius, ketančius kunigais 

būti.“  

Taip gimė Varnių mokykla, kuri vėliau bu-

vo vadinama parapijine.  Jos egzistavimu 

labiausiai rūpinosi  Varnių kanauninkai. 

Mokyklos įsteigimas  buvo labai svarbus 

dalykas ne tik Varnių, bet ir visos Žemaiti-

jos istorijoje. Mokytoju būdavo vienas iš 

kunigų, katedros giedotojas, kuris už savo 

darbą gaudavo algą iš Luokės dvaro. Vys-

kupystės oficiolas A.Juškevičius 1774 m.  

Varnių mokyklėlės išlaikymui užrašė nema-

žą sumą pinigų, o vyskupas J.Lopacinskis 

pastatydino trobelę mokytojui. Taip 18 a. 

pabaigoje mokykla prakuto: kasmet joje 

mokydavosi apie 150 mokinių. 19 a. pra-

džioje joje dirbo labiausiai M.Valančiaus 

pagirtas mokytojas I.Štachas. 

Po 1831 m. sukilimo, pradėjus mokyklas 

rusinti, mokytojais buvo nebe kunigai, o 

valdžios skiriami pasauliečiai. Tuo laiku 

mokinių būdavo apie 40, ir tai tik žiemos 

mėnesiais. Lietuviškos spaudos ir lietuviškų 

mokyklų draudimo metais Varnių mokyklos 

mokytojai buvo rusai. Vaikus mėginta mokyti 

ir privačiai, tačiau privati mokykla 1907 m. 

buvo uždaryta.   

1918 m. Varnių mokykloje buvo 4 skyriai. 

Čia 1918-1922 m. dirbo L.Vasiliauskas, pir-

masis mokytojas lietuvis. Tai buvo atkaklus, 

griežtas žemaitis, mokinius auklėjęs 

J.Biliūno dvasia, skiepijęs jautrumą, užuojau-

tą, gerumą. Iki karo Varniuose buvo 3 mo-

kyklos.  

Ir štai tragiški 1941-ieji, kurie vienaip ar ki-

taip skaudžiai palietė ir Varnių mokytojus, 

dirbusius Lietuvai didžiausio pavojaus aki-

vaizdoje.  Karo metais mokyklos vedėju dir-

bo V.Mickus, vėliau -Ratkus. Na, o kaip kū-

rėsi  Varnių gimnazija, šiandien nelengva tai 

įsivaizduoti. Pirmiausia buvo surinkti norin-

tys mokytis mokiniai, jų tėvai, o paskui 

kreiptasi į Telšių švietimo skyrių. Leidimas 

buvo gautas. Mokykla pradėjo veikti 1944 m. 

lapkričio 4 d. Pirmasis direktorius buvo 

J.Gūžys. Pirmasis pedagogų tarybos posėdis 

įvyko gruodžio 9 d. Ta diena ir laikoma mo-

kyklos gimtadieniu. Šiais metais gimnazijai 

jis jau  75-asis.  

Gimnazijos maironiečiai 

Gimnazijos naujienos 

 

2019 m. rugsėjis—lapkritis Nr. 1 



 Kasmet, rugsėjo mėnesį, vyksta Eu-

ropos paveldo dienos, kurių metu yra atve-

riamos užmirštų, apleistų ar uždarų objektų 

durys. Renginiuose lankytojai turi išskirtinę 

galimybę susipažinti su dar neatrastu Lietu-

vos kultūros paveldu. Europos dienos – pui-

ki proga dalyvauti, pamatyti, išgirsti, prisi-

liesti, pajausti... 

 Mes, mūsų mokyklos maironiečiai ir 

kraštotyrininkai, rugsėjo 20 d. vykome į 

Rietavą, kur taip pat dalyvavome Europos 

paveldo dienose 2019 „Kultūros paveldas: 

pažink ir pramogauk.“ EPD 2019 atidary-

mas vyko prie kunigaikščių Oginskių pa-

minklo dvaro sodyboje. Svečius pasveikino 

istorinių šokių grupė iš Baltarusijos 

„Polonika-Lituanika“. Pamatėme, kaip dvi 

poros šokėjų, apsirengusių to meto aplinkos 

rūbais, šoka pagal Oginskio polonezą. Po to 

vyko akcijos „Šoka visa Lietuva“ pristaty-

mas. Šokti bandėme ir mokiniai, ir mokytojai

- visi šventės dalyviai. Kita renginio dalis vy-

ko Santakos saloje. Ten pamatėme, kaip rei-

kia žaisti diskgolfą, kas norėjo, galėjo pašau-

dyti iš lanko, pajodinėti ant Rietavo žirgyno 

poni arkliukų. Grįžę prie Oginskių rūmų ko-

lonados, klausėmės įdomaus gidės pasakoji-

mo apie kunigaikščių Oginskių kultūrinę ir 

politinę veiklą to meto Lietuvoje. Nepaprastą 

įspūdį padarė didžiulė balta Rietavo Šv. ar-

kangelo Mykolo bažnyčia, kurią 1853 m. pra-

dėjo statyti Irenėjus Oginskis. Bažnyčioje, ša-

lia didžiojo altoriaus, yra šio kunigaikščio 

biustas. 

 Taigi išvykoje į netoli esantį Rietavą 

pabuvome tik keletą valandų, bet sužinojome 

ir pamatėme tikrai nemažai. Kiekviena kelio-

nė- nauja patirtis. 

    

 H.Laurinavičiūtė, 8 klasė 

 

 

Išvyka į Rietavą 

Europos kalbų diena 

                                                          

 Rugsėjo 27 dieną mūsų mokykloje 

vyko Europos kalbų diena. Kiekviena klasė 

turėjo skirtingas veiklas. Pradinukai per pa-

mokas žiūrėjo filmukus ir žaidė žaidimus 

Europos kalbomis. Vyresniųjų pamokos bu-

vo šiek tiek kitokios.  Mokiniai susipa-

žino su Europos šalių vėliavomis ir kalbo-

mis, dainavo angliškai, rusiškai ir prancū-

ziškai, skaitė tarmiškus tekstus, mokėsi tir-

palų ir kaulų pavadinimus vokiškai, žaidė 



Lapkričio  4-osios popietę mes, mairo-

niečiai, kartu su kraštotyrininkais, mūsų va-

dovėmis R.Poškute ir I. Vansavičiene bei su-

sitikimo viešnia V. Vengriene susirinkome 

mokyklos muziejuje. Susibūrimas buvo skir-

tas 150-osioms J.Tumo-Vaižganto gimimo 

metinėms paminėti.  

Susitikimą pradėjome poezijos pos-

mais, K. Inčiūros eilėraščiu "Vaikščiojanti 

šviesa", skirtu Vaižganto atminimui. Po to 

klausėmės mokytojos V. Vengrienės praneši-

mo apie J. Tumą: galėjome giliau pasinerti į 

pačio rašytojo pasaulį, jo biografiją. Kalbė-

jome apie jo kultūrinę veiklą, kūrybą, asme-

nybę. Labai gražūs šio rašytojo žodžiai apie 

Lietuvą: "Nuo pat kūdikio lopšio ir iki pase-

nusio lazdos aš nieko taip nemylėjau, deja, 

nė paties Pono Dievo, pripažįstu, nors ir be 

to prisipažinimo visiems aišku, kiek slieko 

širdžia tą velėną, po kurią aš štai jau septin-

tą dešimtį metų landžioju... Vyžota, lopyta 

mano Lietuvėlė, bet mano. Lininiai, arielki-

ninkai, mėšluočiai, dažnai padlecai tie lietu-

viai, bet - mano broliai."  

Mūsų susitikimo pabaigoje dar skaitė-

me ištraukas iš Vaižganto pasakojimo apie 

Lietuvos kaimo gamtos grožį. Patys išgir-

dome, kokia turtinga ir vaizdinga šio aukš-

taičių rašytojo kalba. 

    

 I.Janulevičiūtė, I klasė 

Popietė muziejuje 

matematinius žaidimus angliškai, atliko fiziki-

nius bandymus, sužinojo, kaip skamba kom-

piuterio įrenginiai Europos kalbomis. Gimna-

zistai dalyvavo viktorinoje anglų kalba apie 

Jungtinę Karalystę. Visi turėjo labai daug 

smagios ir įdomios veiklos, todėl sunku vis-

ką išvardinti... Per tokias netradicines die-

nas mes sužinom labai daug įdomių dalykų, 

kurie mums tikrai praverčia. Netradicinės 

dienos praplečia mūsų akiratį: daug suži-

nom, daug išmokstam. Taip pat jos lei-

džia mums atsipalaiduoti ir šiek tiek pat-

raukti dienai į šalį tuos sunkius mokslus. 

Viso to nebūtų, jei ne mokytojai, kurie 

deda labai daug pastangų, kad mums bū-

tų geriau. Todėl turime  tarti jiems LA-

BAI AČIŪ už dideles ir prasmingas pas-

tangas. Tik dėl jų mokykloje mes jaučia-

mės kaip namuose. 

 

 

E.Taurozaitė, 6 klasė 



kos žinome, kad jau nuo mažens jo dvasioje 

brendo laisvės troškimas ir pasipriešinimas bet 

kokiai prievartai ar išnaudojimui. Savo laisvę 

Vaižgantas gynė visą gyvenimą. Tai ypač išryš-

kėjo Kaune. Niekam nepataikavo, bet su visais 

elgėsi nuoširdžiai ir atvirai. Buvo budinti tautos 

sąžinė, tas veiklusis, darbštusis lietuvis, apie kurį 

rašė savo knygose. Jeigu maištaudavo, tai dėl tei-

sybės, kurią rėždavo į akis. J. Kossu-

Aleksandravičius savo prisiminimuose rašė, kad 

„...daugeliui jis buvo keistas, bet jis buvo natūra-

lus, didelės ir skaisčios sielos žmogus. Nenuora-

ma. Visus pažino, ir visi jį pažino. Jis leisdavo 

sau viską: garsiai tarti žodį teatre Prezidentui, nu-

imti nuobodų poetą nuo estrados, pavyzdžiui, be-

klausydamas S. Anglickio poemos, sušuko: 

„Gana! Nusibodo, nuimkit šitą!“ Optimistas, en-

tuziastas, visa mylintis. Jo devizas buvo: myliu ir 

mylėsiu! Ir ta vaižgantiška meilė pati gražiausia, 

šviesiausia. J. Tumas gerbė kiekvieno žmogaus 

pažiūras, buvo labai tolerantiškas. Baisiai neken-

tė davatkiškumo, fanatizmo, fariziejiškumo. Sa-

kydavo, kad svarbiausia yra švari žmogaus sąži-

nė, graži siela, gera širdis.“ 

 

E.Vikniutė, 7 klasė 

Vaižgantas - kalbi, nenustygstanti vietoje 

ir nesivaržanti asmenybė. Tokie žmonės įgyja 

ne tik daug gerbėjų, bet ir kritikų. Visapusiškai 

talentingi ir aktyvūs žmonės yra tikra rakštis 

abejingųjų ir vidutinybių panagėse. J. Tumas-

Vaižgantas buvo „visuomenės lepūnėlis“. 

Žmonės jį mėgo ir juo tikėjo. Jam leista pasa-

kyti daug daugiau negu kitiems kunigams. Iš 

tikrųjų šis žmogus buvo Kauno visuomenės 

nuotaikų barometras, gyva legenda, žaižaruo-

janti iki šiol. O štai buvęs bendrakursis kuni-

gas P. Korzonas, tuo metu Telšių klebonas, 

tyčia važiavo į Kauną, į Vytauto bažnyčią, ir, 

pasiklausęs kunigo J. Tumo pamokslo, ap-

šmeižė kanauninką arkivyskupui J.Skvireckui, 

kad J. Tumas skelbia erezijas, o Šv. Raštą va-

dina poezija.  Įdėmiau pažvelgus į rašytojo 

biografiją, matyti, kad visas jo gyvenimas bu-

vo tarsi minų laukas. Ir ant jų Vaižgantas daž-

nai užlipdavo. O tos minos – tai ne tik pavy-

das, pagieža, bet ir noras pažeminti, išmušti iš 

kūrybinio darbo vėžių ir suniekinti žmogų, ku-

ris visą gyvenimą savo raštais ir kitokiais dar-

bais teigė aukščiausią grožį, puoselėjo lietuvy-

bę ir tautiškumą. 

Trumpam pažvelkime baramojo Vaiž-

ganto širdin. Pirmiausia – tai buvo laisvas 

žmogus. Žinomas jo posakis: „O aš pasiliksiu 

– laisvas sau – žmogus.“ Iš rašytojo publicisti-
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J. Tumui – Vaižgantui – 150 
(2019 – ieji paskelbti Vaižganto metais) 


