
GIMNAZIJOS DIREKTORĖS SVEIKINIMAS 

    Gyvenimas matuojamas ne pragyventais metais, o kokį pėdsaką palieka jis 

kitų žmonių gyvenime, jų mintyse, jų širdyse. 

 

Gimnazijai 100 metų. Daug tai ar mažai? Nelygu, kuo matuosime. Jei žmogaus nueitu 

keliu, tai daug, jei gimnaziją baigusių mokinių prirašytais, o mokytojų ištaisytais 

sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais – susidarys labai ilgas, gražus 

margaspalvis kelias. 

Gimnazijos pastatą galime renovuoti, nupirkti naujus baldus, sukurti patogias aplinkas, 

tačiau ji vis tiek bus šalta, nes Gimnaziją pirmiausia kuria žmonės – buvę, esantys ir 

būsimi. 

Apžvelgiant 100 metų pasiekimus, galima pasidžiaugti svariais mūsų ugdytinių 

pasiekimais, darniu, draugišku, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu, gerais mokinių 

ir mokytojų santykiais, aktyviais, sumaniais mokiniais, turtinga materialine baze, 

sugebėjimu ne tik bendradarbiauti, bet ir kurti naujas tik mūsų bendruomenei būdingas 

veiklas, pabrėžiančias gimnazijos išskirtinumą ir savitumą. Didžiuojuosi, kad mes esame 

liudininkai sukaupto didelio patirties ir žinių palikimo, kurį toliau didiname ir dalinamės 

su kitais. 

Kaip greitai bėga metai! Kaip viena diena. Buvo visko, visko ir reikia. Bet dar daugiau tik 

bus. Bus dar daug gražių rugsėjų, bus dar daug žydinčių pavasarių, bus džiaugsmo 

ašarų, bus mielų mokinių ir jų besišypsančių akių. 

Linkiu „Aušros“ gimnazijai eiti tobulėjimo keliu, atrasti ir kurti naujas žinias, dalintis sukauptais turtais ir neužmiršti, kad ilgai 

išlieka tik tie darbai, kurie yra pasiekti remiantis bendražmogiškoms vertybėms. 

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai, šio gražaus, garbingo jubiliejaus proga linkiu Jums, kad Jūsų svajonės virstų realybe, o 

realybė – nuostabia svajone.                                                                                                                 Gimnazijos direktorė Nerija Baltrėnienė 

 

ILGIAUSIAI GIMNAZIJAI VADOVAVUSIOS 

DIREKTORĖS ŽODIS 

 

Šiemet Kauno ,,Aušros’’ gimnazijos bendruomenė atsisveikino su 

net 29 metus mokyklai vadovavusia Direktore B.Valungevičiene - 

žmogumi, kuris kelis dešimtmečius buvo tikra gimnazijos siela, o 

daugeliui buvusių mokinių visiems laikams išliks ir vienintele 

Direktore. 

  

Šiandien daugelis Kauno širdy – Laisvės alėjoje – 

įsikūrusios ,,Aušros’’ gimnazijos kitaip vadinamos ir nepamena, nors 

mokyklos pavadinimai keitėsi daug kartų.Tačiau ,,Aušros‘‘ vardas, suteiktas 1923 m. minint laikraščio ,,Aušra‘‘ 40 metų sukaktį, visada 

geriausiai reprezentavo mokyklą ir jos dvasią.Gavusi garbingą vardą gimnazija tarsi įsipareigojo tęsti prof. P.Dovydaičio ir profesoriaus 

M.Biržiškos – Nepriklausomybės aktų signatarų bei gimnazijos vadovų – darbus, neišsižadėti jų idėjų. Idealistinis signataro P.Dovydaičio 

siekis,,padirbėti aukščiausiai Tiesai,Gėriui ir Grožiui‘‘ visais laikais buvo artimas ir svarbus gimnazijos bendruomenei, puoselėjančiai  

humanistines vertybes. Simboliška, kad 1918 m.vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų misiją tęsė gimnazijos ugdytiniai  1990m. kovo 

11d. Nepriklausomybės Akto signatarai prof. V. Landsbergis, A.Sakalas, A.Butkevičius - jau kitais laikais stoję prie Lietuvos valstybės vairo. 

Šiandien švenčianti 100 metų įkūrimo jubiliejų gimnazija šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją. Aušros – pakilimo šviesos - 

dvasia gyva , nes nenutrūkstantis mokinių ryšys su gimnazija primena, jog Lietuvoje ir visame pasaulyje yra nemažai žmonių,visais laikais save 

vadinančių ,,aušrokais‘‘ ir visada norinčių į gimnaziją sugrįžti,todėl gimnazija yra kaip tiltas, šimtmečio  proga sujungiant is buvusius mokinius, 

gimnazijos draugus ir gimnazijos bendruomenę. Darbingo ir prasmingo ateinančio šimtmečio!                                  

B.Valungevičienė 

AUŠRELĖ 

 
 
 

GIMNAZIJOS HIMNAS 
 
 
O jeigu kartais, po daugio metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna! 
 

 
Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dieną  
Likimas būt išskyręs mus -  
Draugus minėsim visus, kaip vieną,  
Ir pilnus sąmojo linksmus, -  
Nes širdis viena, ilgesio pilna,  
Skausmo kupina, pasiliks jauna! 
 

 
Te metai žeidžia, te metai gydo,  
Te vienas mirksnis žudo mus -  
Tai nenuplėškim rytojui šydo,  
Jis tik netikras įdomus -  
Vis širdis viena, ilgesio pilna,  
Skausmo kupina, pasiliks jauna! 
 

 
O jeigu kartais, po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Bet širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna!  

Žodžiai J. Aisčio 

Muzika L.Dzvonkienės 

KAUNO ,,AUŠROS’’ GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS NUO 1989 METŲ  2015 m. SPALIO 23 D. PENKTADIENIS 



 

 

„Aušros’’ spindulių apšviesti... 
 
Gražina Zizaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui 

 
Mokslininkai teigia, kad 
kūrybinių ir kitų gebėjimų 
užuomazgos gali būti 
paveldimos, tačiau didelę 
įtaką jiems daro aplinka. 
Prof. J. Laužikas teigia, 
kad vaiko prigimties 
pakeisti negalima, 
ugdymo paskirtis – padėti 
atsiskleisti vaiko 
prigimties galioms. 
Mokyklai, kaip ir kitoms 
institucijoms tenka 
nelengva užduotis ugdyti 
ir vystyti kūrybines galias. 

Gimnazijos neformalaus švietimo formų įvairovė 
padeda mokiniams atskleisti savo unikalumą, 
patenkinti poreikį dalyvauti kūrybos procese, 
lavinti intelektą, jutimus, skonį, vaizduotę, 
išradingumą bei iniciatyvą, todėl neformaliajam 
švietimui keliami uždaviniai: 
ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per 
saviraiškos poreikio tenkinimą; 
ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką 
požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo 
būdo įvairovę. Mokiniams sudarytos sąlygos 
rinktis neformalias veiklas pagal 21 programą, tai 
meninės, akademinės, literatūrinės, sportinės 
srities būreliai, kurių pasiekimai džiugina – 
gimnazistų choras „Aušra“, vadovaujamas 
mokytojo eksperto Dainiaus Druskio, daugelio 
konkursų nugalėtojas, respublikinių, Kauno dainų 
švenčių dalyvis, muzikiniai ansambliai dalyvauja 

gimnazijos renginiuose, dramos būrelis, 
vadovaujamas režisierės Neries Akelaitienės, 
džiugina įdomiais pastatymais, dalyvauja miesto 
renginiuose. Laikraščio „Aušrelė“ žurnalistai 
nušviečia įvairus gimnazijos gyvenimo įvykius 
(vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
Lina Sutkuvienė). Sportininkai tęsia ryškiausias 
gimnazijos sporto tradicijas, pasiekimais džiugina 
krepšinio, futbolo, lauko teniso, tinklinio, 
atletinės gimnastikos srityse. Būrelių vadovai- 
mokytojai metodininkai V.Milčevičienė, Loreta 
Gustaitienė, Aurimas Bušmanas, vyr. mokytoja 
Indrė Každailytė- siekia, kad ši veikla būtų artima 
kiekvienam, todėl organizuoja masines sporto 
šventes gimnazijos bendruomenei. Sporto šventė 
ir bendruomenės žygis, skirti gimnazijos įkūrimo 
100-čiui paminėti, išjudino visus 
gimnazistus ,mokytojus, tėvelius. 
Tradiciniai gimnazijos renginiai – valstybinių 
švenčių minėjimai, konkursai, viktorinos, akcijos, 
koncertai- taip pat jungia bendruomenę. Skatinant mokinių kūrybines galias, ugdant 

komunikacines, bendražmogiškas kompetencijas 
kasmet organizuojama kūrybinė savaitė 
„Mokomės kurdami“, kurios metu mokiniai dirba 
kitose aplinkose,atlieka kūrybines užduotis, 
bendrauja su įvairių sričių specialistais. Ši veikla 
mokinių vertinama ir mėgstama. 
Dvasingumo ir aukščiausių vertybių vedini 
gimnazijos įkūrėjai suteikė mums visiems 
galimybę tęsti kilniausius darbus dėl Lietuvos 
ateities, ugdyti ir kurti ateities Žmogų, paliekantį 
ryškiausias pėdas gimnazijos ir Tėvynės istorijoje. 
Gyvuok ir klestėk, mūsų šaunioji gimnazija... 
                                                                                                                                                                                                                            
 

Kauno ,,Aušros“ gimnazija – 
moderni ir kaitai atvira mokykla.  
Jūratė Martinaitienė, direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

 
1971 m. buvo įvestas 
sust iprintas dai lės 
mokymas, 1995 m. 
atidarytos  pirmosios 
humanitarinio profilio 
gimnazinės klasės. Tuo 
metu pradėta sustiprintai 
mokyti istoriją ir anglų 
kalbą, o 1998 m. 
mokyklai suteiktas 
gimnazijos statusas, po 
dviejų buvo įsteigtos 
realinio profilio klasės, 
2004 m. pradėjo veikti 

Kompetencijos – gabių vaikų ugdymo centras. 
Gimnazijoje puoselėjamas kultūrinis paveldas, 

ugdomos doras, išsilavinęs pilietis, gebantis 
atskleisti savo pašaukimą bendruomenėje. Kauno 
„Aušros“ gimnazi ja tenkina mokinių 
savirealizacijos poreikius, sudaro sąlygas rinktis 
ugdymo turinį, įvairiapusę neformaliojo ugdymo 
veiklą. Šiuo metu gimnazija I-II klasių mokiniams 
siūlo pagilintą matematikos, anglų, lietuvių kalbų 
mokymą, galima rinktis lietuvių, anglų kalbos, 
matematikos dalykų modulius pasiekimų 
spragoms kompensuoti. III-IV klasėse siūlomi visų 
dalykų bendrieji ir išplėstiniai kursai bei daug 
pasirenkamųjų dalykų: filosofija, psichologija, 
ekonomika ir verslumas, braižyba, ispanų kalba, 
lotynų kalba, debatai anglų kalba, teatras, 
fotografija, grafinis dizainas, taikomasis menas, 
amatai ir dizainas, medžio apdirbimas ir statyba, 
turizmas ir mityba. Gimnazijos mokytojai 
sėkmingai taiko įvairias edukacines aplinkas: 
organizuoja pamokas muziejuose; rengia  
pilietines akcijas, sportines šventes; vykdo 
projektus per kūrybinę savaitę ,,Mokomės 
kurdami“ bei birželio mėnesį atlikdami 

tiriamuosius darbus gamtoje, organizuodami 
darbą kūrybinėse dirbtuvėse; pamokose taiko 
informacines technologijas. Visi mokomieji 
kabinetai kompiuterizuoti, įdiegtas TAMO 
elektroninis dienynas, 28 kabinetuose yra 
multimedia, penkiolikoje – dokumentų kameros, 
keturiuose naudojamos interaktyvios lentos,  
pradėjo veikti mobili planšetinių kompiuterių 
klasė. Gimnazijoje dirba 64 mokytojų kolektyvas, 
36 iš jų – mokytojai metodininkai, o 9 – mokytojai 
ekspertai. Sutelktas aukštos kvalifikacijos 
kolektyvas pajėgus ugdyti atsakingas, iniciatyvias, 
kūrybingas asmenybes. 
 

Bendruomenės žygio iniciatoriai Algimantas Jucevičius ir 
Juozas Dapkevičius su žygio dalyviais 2015m.rugsėjo 12d. 

,, Aušra‘‘ – sportiška gimnazija 
 

Gintautas Rimkevičius, direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

 
,,Aušros“ gimnazija – 
seniausia Kauno 
lietuviška gimnazija, 
išsiskirianti senomis 
tradicijomis. 
Garsinant gimnazijos 
vardą nemažą indėlį 
įnešė ir gimnazijos 
sporto mylėtojai, 
iškovoję ne vieną 
skambią pergalę 
mieste, šalyje ir už jos 
ribų. 
Imdami pavyzdį iš 

vyresnės kartos aušrokų ir stengdamiesi nuo jų 
neatsilikti, savo pėdsaką garsindami  gimnaziją 

stengiasi palikti ir atkurtos gimnazijos 
sportininkai. Galbūt todėl, kad mokinių fizinis 
aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas ir sveikata – 
viena iš prioritetinių gimnazijos veiklos sričių, juk 
sportas ne tik fizinė veikla, bet ir būdas formuoti 
sveikos gyvensenos įgūdžius. Galime pasidžiaugti 
ir sporto laimėjimais – 2002 m. už dalyvavimą 
respublikiniame konkurse „Mokykla-sporto 
visiems centras“ nominacijos „Mokykla ir jos 
sportininkai“ miestų grupėje gimnazija  
apdovanota Lietuvos sporto  federacijų sąjungos 
preziudimo III laipsnio diplomu, 
2002 m. Kauno m. moksleivių sporto žaidynių 
rankinio varžybose iškovota I vieta, 2002 m. „Mc 
Donaldo“ paplūdimio tinklinio turnyre užimta I 
vieta, 2004 m.  Kauno m. moksleivių sporto 
žaidynių tinklinio varžybose iškovota I vieta, 2004 
m. „Orbit“ Lietuvos moksleivių tinklinio sporto 
žaidynėse iškovota I vieta, 2004 m. Kauno m. 
moksleivių sporto žaidynių rankinio varžybose 
iškovota I vieta, 2005 m. Kauno m. moksleivių 
sporto žaidynių dviračių sporto varžybose 

iškovota II vieta, 2005 m. Kauno m. moksleivių 
sporto žaidynių turizmo varžybose I vieta, 2006 
m. Kauno m. moksleivių svarsčio kilnojimo 
varžybose skirtose Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti užimta II vieta, 2009 m. 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio merginų 
badmintono varžybose iškovota I vieta, Lietuvos 
mokinių olimpinio festivalio teniso varžybose 
iškovota I vieta, 2013 m. Lietuvos gimnazijų 
mažojo futbolo 5x5 turnyre iškovota I vieta, 2014 
m. Lietuvos gimnazijų mažojo futbolo 5x5 turnyre 
iškovota I vieta, 2015 m. Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio orientacinio sporto varžybose 
iškovota I vieta. 
 Sportas jaunimui daro labai stiprų edukacinį 
poveikį. Jis veikia asmens lavėjimą ir švietimo 
vyksmą, yra teigiamų emocijų išgyvenimo šaltinis, 
lemiantis draugiškus, šiltus ir nuoširdžius žmonių 
santykius.  
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Mūsų 

mokyklos 

vardai 
 
 
 

Pirmoji Kauno lietuvių 

gimnazija (1915–1918) 

 

Kauno „Saulės“ 

gimnazija (1918–1920) 

 

Kauno I-oji valstybinė 

gimnazija (1920–1923) 

 

Kauno  valstybinė 

„Aušros“ gimnazija 

(1923–1927) 

 

Kauno „Aušros“ 

berniukų valdžios 

gimnazija su 

komercinėmis klasėmis 

(1927–1936)  

 

Kauno „Aušros“ 

berniukų valstybinė 

gimnazija (1936–1940)  

 

Kauno I-oji  vidurinė 

mokykla (1940–1941)  

 

Kauno I-oji gimnazija 

(1941–1944) 

 

Kauno I-oji  berniukų 

gimnazija (1944–1948) 

 

Kauno I-oji Komjaunimo 

vardo  berniukų 

gimnazija (1948-1949) 

 

Kauno I-oji  Komjaunimo 

vardo  berniukų vidurinė 

mokykla (1949–1950) 

 

Kauno I-oji Komjaunimo 

vidurinė mokykla (1950-

1989) 

 

Kauno „Aušros“ vidurinė 

mokykla (1989–1998) 

 

Kauno „Aušros“ 

gimnazija – nuo 1998 m. 

 

 

„Aušros’’ jubiliejui skirti 
renginiai 
  
Gimnazijos šimtmetis ypač laukta šventė, kuriai 
buvo ruošiamasi visus metus. ,,Aušrelė‘‘ 
užfiksavo svarbiausius jubiliejui skirtus 
renginius. 
2014m. gruodžio 12 d. gimnazijoje vyko 
respublikinė konferencija ,,Žinomi ir nežinomi 
Lietuvos švietimo puslapiai’‘, skirta gimnazijos 
įkūrimo 100-čiui. Konferencijoje sveikinimo žodį 
tarė B.Valungevičienė, „Aušros“ gimnazijos 
direktorė, dr. O. Visockienė, Kauno švietimo ir 
ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus direktorės 
pavaduotojas M.V.Birbilas. J.Jagminienė, Lietuvos 
švietimo muziejaus muziejininkė, skaitė 
pranešimą „Pranas Mašiotas tarpukario Lietuvos 
vadovėlių mokykloms autorius“. E.Vitkauskienė, 

„Aušros“ gimnazijos istorijos vyresnioji mokytoja, 
bei 3e klasės mokinys B. Kalinauskas pristatė 
pranešimą „Asmenybės vaidmuo švietimo 
istorijos raidoje“, Kauno gimnazijų istorines 
sąsajas aptarė dr. D. Garnienė, Maironio 
gimnazijos direktorė, S. Drazdavičienė, „Saulės“ 
gimnazijos direktorė, Lijana Čiarienė, „Saulės“ 
gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui. 
Konferencijos svečiai džiaugėsi gimnazijų 
bendradarbiavimu. Įžvalgomis dalinosi A. 
Žikevičius, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 
direktorius, Z. Orantienė, Raudondvario 
gimnazijos mokytoja, jaunųjų maironiečių 
organizacijos vadovė. 
Gimnazijoje kasmet organizuojama kūrybinė 
savaitė „Mokomės kurdami“. 2014-2015 mokslo 
metais mokinių kūryba buvo skirta gimnazijos 
100-čio jubiliejui. Mokiniai netradiciškai bandė 
pažinti mokyklos istoriją: kūrė, vaidino, filmavo. 
Savo kūrybinius darbus pristatė gimnazijos 

bendruomenei. Taip nutolstanti istorija ir vėl 
tapo sava. 
2015 m.rugsėjo 12 d. vyko netradicinis renginys- 
bendruomenės žygis, kurį inicijavo buvę 
gimnazijos mokiniai Algimantas Jucevičius ir 
Juozas Dapkevičius. Gimnazijos bendruomenė 
palaikė šią iniciatyvą ir 195 bendruomenės nariai 
2015 rugsėjo 12 d. išsiruošė į žygį Kleboniškio 
apylinkėmis. Dalyvavo mokiniai, jų sesės, broliai, 
tėveliai, mokytojai, buvę gimnazijos mokiniai. 
Visus suvienijo graži idėja ir svarbi intencija – 
gimnazijos įkūrimo 100-metis.Visa bendruomenė 
dėkinga nepailstantiems žygeiviams ir už idėją , ir 
už puikų organizavimą! 
Svarbi žinia apie gimnazijos istoriją sklinda ir iš 
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, nes 2015m. 
spalio mėnesį atidaroma 
paroda ,,Aušros’’gimnazijos istorijos puslapiai. 

,,Aušrelė’’ 



3 60 įdomių faktų apie Kauno ,,Aušros“ gimnaziją  
 
1. Gimnazija įkurta 1915 m.rugsėjo 15d. – iki nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. likus 2 metams ir 3 mėnesiams. 
2. Įkurtoje gimnazijoje dirbo tik keturi mokytojai, turėję specialius vokiečių valdžios leidimus. 
3. Iš 114 mokytojų, dirbusių gimnazijoje 1920 – 1940 m., 95 buvo vyrai. 
4. 1919 m. išleista pirmoji negausi 14 abiturientų laida. 
5.Gimnazija tampa pirmąja valstybine mokykla, įvedusia uniformą. 
6. Mokslas 1920m. gimnazijoje kainavo 200 auksinų per metus (prezidento algo buvo apie 6000 auksinų). 
7. Gimnazijai ,, Aušros‘‘ vardas suteiktas 1923 m. minint pirmojo lietuviško laikraščio 40 metų sukaktį. 
8. Besikuriančios Lietuvos kovose, kovose dėl Klaipėdos ir Vilniaus krašto žuvo ne vienas gimnazijos mokinys.  
 

,,Aušros‘‘ gimnazijos paminklinėje lentoje įrašyti pirmieji trys moksleiviai savanoriai, žuvę už Lietuvos 
laisvę- VINCAS DOVYDAITIS (žuvęs 1919 spalio 19d. Vilniaus fronte), ALGIRDAS JASAITIS (žuvęs 1923 
sausio 15d. vaduojant Klaipėdos kraštą), STASYS STANIULIS (1926m. balandžio 30d.Kaune žuvęs šaulys). 
 
9. Net 2 pirmieji gimnazijos direktoriai (P.Dovydaitis ir M.Biržiška) bei gimnazijos įkūrėjas S.Banaitis buvo 
1918 m. Vasario 16– osios Nepriklausomybės Akto signatarai.  
10. Trys buvę aušrokai V.Landsbergis, A.Sakalas bei A.Butkevičius yra 1990m. Kovo 11-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai. 
11. 1927m. atskiriamos berniukų ir mergaičių gimnazijos. Buvusioji ,,Aušros’’ mergaičių gimnazija dabar 
Maironio gimnazija. 
12. Net du iš ketvirtajame dešimtmetyje labiausiai mėgiamų poetų (S.Nėries, J.Aisčio, B.Brazdžionio ir 
A.Miškinio ) buvę aušrokai. 
13. J.Aistį ir A.Miškinį, du garsius neoromantikus, suvedė likimas ,,Aušros‘‘ berniukų gimnazijoje. Štai kaip 
J.Aistis prisimena pimąją pažintį: 
 
O va, kaip aš jį pažinau. 1923 metų rudeni atsitrenkė "Aušros" gimnazijon būrys rytų aukštaičių: 
Antanas Miškinis, Pulgis Andriušis ir kiti. Matydavau koridoriuose ir ypač drabužinėje vieną kareiviška 
miline, negailestingai sulankstyta kepure ir amžinu papirosu dantyse pramuštgalvį, kurs nuolat 
stumdėsi, dūko ir knygų ryšulėliu svaidėsi jis man didžiai nepatiko. 
Gyvenau tada Šančiuose. Vandens gatvėje. Mokyklon eidavau pėsčias. Taip vieną gražią rudens 
popietę, grįždamas namo, jau praėjęs Žaliąjį tiltą, nejučiom atsigrįžau: gi žiūriu - tasai vėjo pamušalas 
lyg mane vejasi. Niekad nemėgau nieko trukdyti ir lygiai nemėgau būti trukdomas, tai pasijutau 
nejaukiai ir net norėjau paspartinti žingsnį, bet galop nutariau: kas bus, tebūnie, bet jau nebėgsiu, 
tačiau ir nesulėtinau žingsnio - ėjau, kaip ėjęs. Užvijo jis mane padusęs ir tarė: 
- Miškinis... Antanas!..(J.Aistis. Apie laiką ir žmones) 
 
10.Puikiai žinomą eilėraštį ,,Gegutėlė‘‘ J.Aistis parašė gimnazijos suole. 
11.,,Baltos drobulės” autorius A.Škėma pirmosios literatūrinės patirties sėmėsi ,,Aušros” gimnazijoje. 
14. ,,Aušros‘‘ gimnazijos auklėtinis Pulgis Andriušis (tikrasis vardas - Fulgencijus Andruševičius) yra  
pirmosios lietuviškos knygos Australijoje autorius (apysaka „Sudiev, kvietkeli”, 1951 m.). 

15. Buvę aušrokai yra garsūs dailininkai Vytautas Kasiulis, J.Mačiūnas, R.Antinis, V.Stauskas, V.Valius, G.Kalpokas, aktoriai J.Kavaliauskas, V.Endriukaitis, 
J.Čepaitis, A.Žekas, L.Zelčius, kino grandai R.Verba, V.Žalakevičius, J.Gricius, režsisieriai G.Padegimas, A.Rubinovas, muzikai E.Kaniava, H.A.Žiūraitis, 
M.Tamošiūnas, V.Sagaitytė, K.Siurbytė, K.Kaveckas, R.Geniušas, mokslininkai A.Butkus, E.Gudavičius, sportininkai S.Butautas, J.Bernotas. Ir tai tik labai 
nedidelis žinomų žmonių sąrašas. 
16. 3-4 dešimtmetyje ,,Aušros‘‘ gimnazijos berniukų ir mergaičių krepšinio komandos buvo stipriausios Kaune. 
17.1938 m.pirmoje pasaulinėje lietuvių olimpiadoje aušrokai iškovojo 11 aukso, 20 sidabro, 15 bronzos medalių. 
18. ,, Aušros‘‘ gimnazistai buvo itin sportiški, lankė lengvąją atletiką, plaukimą, boksą, stalo tenisą, sklandymą, ledo rutulį, tinklinį, krepšinį, futbolą, net 
greitąjį čiuožimą! 
19. Iš pamokų pabėgę gimnazistai mėgdavo rinktis netoli Karmelitų bažnyčios buvusiame paplūdimyje . 
20. Šimtadienis –aušrokų idėja. 1925–1926 m. m. 8a berniukų klasėje vyko istorijos pamoka. Inspektorius P. Spudas,  kalbėdamas apie Napoleono 
grįžimą į valdžią iš tremties Elbos saloje, akcentavo jo 100 dienų valdymą. Šios klasės mokiniams kilo mintis: „O kodėl gi ir mums nesuorganizavus 
šventės-vakarėlio, skirto likusių 100 dienų iki mokslo metų pabaigos paminėti?“ Apskaičiavę, kada toji šimtosios dienos data, suorganizavo pirmąjį 
vakarėlį-šventę. Pasikvietė žymių to meto žmonių, paruošė meninę programą. 
Nuo 1927 m. ši šventė tapo tradicinė , ją imta švęsti visoje Lietuvoje. 
21.Pasipriešinimo sovietiniam rėžimui vienas iš lyderių Juozas Lukša –
Daumantas bei partizanai jo broliai Jurgis ir Antanas ,, Aušros‘‘ auklėtiniai. 
22. Keturias klases ,, Aušros‘‘ gimnazijoje baigė prezidento A.Smetonos sūnus 
Julius Smetona. 
23. Prieškariu anglų kalba nebuvo labai populiari: daugiau mokinių rinkdavosi 
mokytis prancūzų, o ne anglų kalbą. 
24. Jokia kita gimnazija trečiame dešimtmetyje neišleidžia tiek daug ir įvairų 
periodinių laikraštėlių. 
25. 1940 m. birželio 15 d. okupuota Lietuva. Tą dieną gimnazijoje įteikti 
atestatai, bet šventė dėl okupacijos pradžios neįvyko. Rudenį sujungtos 
berniukų ir mergaičių gimnazijos. 
 
1940 m. – „Paskutinieji metai gimnazijoje. Nelemtoji birželio penkioliktoji. 
Sovietų tankai. Mokytojos ir mokinės verkia. Paskubomis išduodami atestatai. 
Nei išleistuvių vakaro, nei linksmų palinkėjimų...“(Živilė Medekšaitė-
Adomaitienė) 
 
 „Buvau gimnazistas. Tą dieną, šeštadienį, Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijoje buvo numatytos iškilmingos abiturientų išleistuvės ir gimnazijos 
mokslo metų pabaiga. Mano tėvas pulkininkas Jurgis Bobelis, Kauno komendantas, atvežė mane ir brolį į gimnaziją. Kadangi jis buvo gimnazijos tėvų 
komiteto pirmininkas, turėjo ta proga pasakyti kalbą. Jam kalbant, priėjo vienas jo adjutantų ir kažką pasakė. Tėvas kalbą nutraukė ir paaiškino, kad 
turi išvykti. Pamojavo ranka ir išėjo. 
Gimnazijoje pajutom sukrėtimą. Direktorius pasakė: „Šiandien daug kalbų nebus. Ir jūs eikite namo.“ Nepasakė, kad Lietuva užimama, bet supratom, 
kad atsitiko kažkas nepaprasto. Kai tėvas išėjo, pamačiau jį tik po pusantros paros...“  – pasakojo 1941 m. abiturientas Kazys Bobelis. 
„1940 abi „Aušras“ padarė mišriomis ir pakeitė jų pavadinimus: pusę mergaičių perkėlė į tuomet vadinamą I-ąją vidurinę, o pusę berniukų – į II-ąją 
vidurinę mokyklą. Aš su kitais draugaus patekau į II-ąją. Taip išliko įdomus prisiminimas: 1941 m. birželyje išlaikėme baigiamuosius egzaminus, 

tačiau prasidėjo karas ir atestatų mes negalėjome gauti. Juos gavome tik 
liepos mėnesyje, kai išlaikėme papildomus lietuvių kalbos bei literatūros ir 
Lietuvos istorijos egzaminus. Kada jau vokiečių okupacijos metais vėl buvo 
atkurtos „Aušros“ berniukų ir mergaičių gimnazijos, atestatuose vietoje II-
osios vid.mokyklos vėl atsirado „Aušros“ mergaičių gimnazijos antspaudai. 
Taip mūsų keliolika vyrų turime atestatus, kad esame baigę „Aušros“ 
mergaičių gimnaziją. 
1941 m. birželyje dar vyko pamokos ir abitūros egzaminai, o į klasę jau 
neateidavo tai vienas, tai kitas moksladraugis,“ –  prisiminė Algirdas Jacynas. 
26. 1944m.vokiečiai neleidžia išduoti atestatų ragindami gimnazistus eiti į 
kariuomenę. Direktorius pas miesto notarą patvirtina nuorašus ir slapta išdalina 
gimnazistams. 
27.Gimnazijos kapelionui ir tikybos mokytojui S.Jokūbauskui suteiktas Pasaulio 
teisuolio vardas už žydų vaikų gelbėjimą. 
28. 1947 m. gimnazijos futbolo komanda tapo TSRS vidurinių mokyklų 
pirmenybių čempione. 
29. 1948 m. gimnazija pavadinta Komjaunimo gimnazija, o 1949 m. gimnazija 
pertvarkyta į vienuolikmetę vidurinę mokyklą. 
30. 1950 m. mokykloje atsirado pradinės klasės. 
31. 1953 m. šalia veikusių moksleivių pionierių ir komjaunimo organizacijų 
įkurta mokytojų partinė organizacija. 

A.Miškinis su bendraklasiais ( antras trečioje eilėje iš kairės) 

Nuo 1927m. ,,Aušros’’berniukų ir mergaičių gimnazistai šimtadienius švenčia drauge 

 
Mūsų 

mokyklos 

direktoriai 
 
 

Kun. Klemensas Šova 

1915 

Pranas Dovydaitis  

(1916–1922) 

Mykolas Biržiška  

(1923–1930) 

Antanas Kaunas  

(1930-1931) 

Matas Kriščiūnas  

(1931–1940)  

Jonas Valaitis 

 (1940–1941).  

Feliksas Treigys 

 (1941–1948) 

Benjaminas Bučinskas 

(1948–1949) 

 Vladas Rutkauskas 

(1949–1951) 

Jonas Jurkšaitis  

(1951–1952) 

Kazys Skuodis  

(1952–1953) 

Petras Dėjus 

(1953–1954) 

Jonas Bačiulis 

(1954–1962)  

Bronė Gagienė  

(1962–1968) 

Vladas Baltrušaitis  

(1968–1979) 

Algirdas Berūkštis  

(1979–1986) 

Bronislava 

Valungevičienė 

(1986–2015) 

Nerija Baltrėnienė 

Nuo 2015m. 
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32.1954 m. mokyla vėl tapo mišri – berniukai pradėjo mokytis kartu su 
mergaitėmis. 
33.1955 m. mokyklą baigė paskutinė berniukų laida. 
34. 1958 m. įvyko 40-ies laidų susitikimas. 
35. 1962 m. įkurtas mokyklos muziejus. 
36. 1968 m. įvyko 50-ies laidų susitikimas. 
37.1969 m. pradėta mokyklos pastato rekonstrukcija.  
38. 1971 m. pradėta sustiptintai mokyti dailės. 
39. 1972 m. baigta pastato rekonstrukcija. Mokykla grąžinta į Laisvės alėją. 
40. 1988 m. veiklą pradėjo Sąjūdžio rėmimo grupė. 
41.1988m.rudenį vykusio 70-ies laidų susitikimo metu buvo iškeltas 
mokyklos vardo grąžinimo klausimas. 
42. 1989 m. mokyklai grąžintas „Aušros“ vardas. Išleistas pirmasis 
„Aušrelės“ numeris. 
43.,,Aušros’’ vardas grąžintas metais anksčiau nei atgauta 
nepriklausomybė. 
44. 1994 m. pradėtas leisti mokyklos metraštis. Įrengta kompiuterių klasė. 

 
 
 
 
 
 
 
 
45. 1995m. 9-osioms klasėms suteiktas 1-ųjų gimnazijos klasių statusas. Paminėtas gimnazijos 80-
metis. Pirmąkart surengta kūrybinių darbų savaitė. 
46.1997 m. įkurta dailės galerija. Atkurta skautų organizacija. 
47. 1998 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Įvyko 80-ies laidų susitikimas. 
48. 1999 m. pirmajai atkurtos gimnazijos laidai atestus įteikė LR Prezidentas V. Adamkus. Įkurtas 
etnografijos muziejus-kabinetas. 
49. 2001 m. įvyko sustiprinto dailės ugdymo 30-ies metų jubiliejaus šventė. Pradėta dirbti pusmečiais. 
50. 2002 m. įvesta kuratorių pareigybė ir pradėta dirbti be skambučių. 
51. 2004 m. įkurtas Kompetencijos–gabių vaikų ugdymo centras. Surengta „Aušrovizija“. 
52. 2005 m. įvyko IV– as aušrokų suvažiavimas. 
53. 2009 m. įvyko 90-ies laidų susitikimas. 
54. 2011 m. pagal mainų programą gimnazijos mokiniai ir mokytojai lankėsi JAV Carolina friends 
school. 
55. 2013 m. paminėtas „Aušros“ vardo suteikimo 90-metis. 
56. 2015 m. minimas „Aušros“ gimnazijos 100-metis. 
57. Nuo 2015m. mokyklai vadovaujanti Nerija Baltrėnienė yra aštuoniolikta mokyklos vadovė. 
58. Ilgiausiai gimnazijai (net 29metus) vadovavo B.Valungevičienė. 
59. Aktyviausia klasė-1953m.laidos 11b, susitinkanti kasmet.  
60. 2015-2016m. 2-os klasės gimnazistai bus jubiliejinės 100-osios gimnazijos laidos abiturientai. 

 
 

1989 m. kovo 23 d. ,,Aušros” vardo grąžinimas. Direktorė B. 
Valungevičienė. 

AUŠRELĖ   Adresas: Laisvės al. 95, 44292 Kaunas  Raštinės tel. ir faksas: (8-37) 42 47 70 

Gimnazijos laikraštėliai – 
aktyvumo mokykla 

 
Valė Adomaitienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 
 
Kauno „Aušros“ gimnazija – 

pirmoji lietuviška gimnazija Kauno apskrityje – 
spalio 23 dieną švęs savo  įkūrimo 100-metį. 
Per šį laiką mokyklos pavadinimas keitėsi daug 
kartų: Pirmoji Kauno lietuvių gimnazija, 
Kauno ,,Saulės“ gimnazija, Kauno I– oji 
valstybinė gimnazija, Kauno 
valstybinė ,,Aušros“ gimnazija, Kauno ,,Aušros“ 
berniukų ir mergaičių gimnazija su 
komercinėmis klasėmis, Kauno ,,Aušros“ 
valstybinė berniukų gimnazija, Kauno I- oji 
vidurinė mokykla, Kauno I– oji berniukų 
gimnazija, Kauno Komjaunimo  vidurinė 
mokykla, Kauno ,,Aušros“ vidurinė mokykla, 
Kauno ,,Aušros“ gimnazija – tai gimnazijos 
vardai skirtingais istoriniais laikotarpiais. 
Tačiau ,,Aušros“ vardas, suteiktas pagerbiant 
carizmo metais draustą lietuvišką žodį ir tautos 
teises gynusį ,,Aušros“ laikraščio jubiliejų, buvo 
prasmingas gimnazijos istorijoje. ,,Kaip aušrai 
auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“, - rašė 
Jonas Basanavičius pirmojo numerio 
prakalboje. Šie žodžiai paskatino gimnazijos 
moksleivių visuomeninio aktyvumo proveržį, 
įkvėpusį ir gimnazijos laikraštėlių leidybą. 
Trečiame XX a. dešimtmetyje tiek daug 
periodinių leidinių nebuvo išleidusi jokia kita 
mokykla. Moksleiviai literatai, meno draugija, 
ateitininkai, „Vilties“ („Vyties“) organizacijos 
nariai, kai kurios klasės leido rankraštinius 
(rašytus ranka ir spausdintus šapirografu) 
laikraštėlius. Šie leidiniai ne tik lavino būsimų 
žurnalistų, rašytojų, įvairių kultūros sričių 
darbuotojų įgūdžius, bet ir skatino jų 
visuomeninį aktyvumą, išreiškė moksleivių 
nuomonę apie gimnaziją, mokymą, auklėjimą, 
kūrybą, bendravimą. 
Vienas aštriausių pirmųjų Kauno „Aušros“ 
gimnazijos periodinių leidinių buvo karikatūrų 
laikraštėlis „Šepšeliada“, leistas 1924 – 1926 

m. Jo redaktorius ir leidėjas buvo Pulgis 
Andriušis, vėliau žymus rašytojas, žurnalistas. 
1924 – 1925 mokslo metais Kauno „Aušros“ 
gimnazijoje leistas laikraštėlis „Nuotrupa“.  
1925 m. Kauno „Aušros“ gimnazijos ketvirta 
klasė leido rankraštinį laikraštėlį „Varpelis“, 
kurio redaktoriai buvo Marijonas Siemaška ir 
būsimas teisininkas Vytautas Kostas Čepas. 
Penktoje klasėje vietoj „Varpelio“ leistas 
„Šarūnas“, vėliau pasivadinęs „Spragilu“.  
Šeštos klasės moksleiviai 1925 – 1926 mokslo 
metais leido „Šeštoką“, kurio redaktorius buvo 
Juozas Danulevičius. 
1925 m. Kauno „Aušros“ gimnazijos kuopelė 
„Viltis“ (vėliau pasivadinusi „Vytis“) leido 
mėnesinį rankraštinį laikraštėlį „Aušros 
spindulėlis“. 
Kauno „Aušros“ gimnazijos ateitininkų kuopelė 
1925 – 1926 m. leido literatūros ir kritikos 
rankraštinį laikraštėlį „Skaidra“, kurio 
redaktoriai buvo būsimas žurnalistas ir 
literatūros kritikas Petras Juodelis bei Algirdas 
Jakševičius, vėliau teatro aktorius ir režisierius. 
1922 – 1925 m. Kauno „Aušros“ gimnazijos 
meno draugija leido laikraštėlį „Alfa ir 
Omega“, kurio redaktorius buvo Valys 
Drazdauskas, literatūros kritikas, vertėjas, 
žurnalistas. 
1926 – 1928 m. Kauno „Aušros“ gimnazijos 
meno draugija taip pat leido laikraštėlį „Alfa“, 
kurio redaktoriai buvo Petras Juodelis ir 
Ksaveras Vencius. 
1927 m. buvo leidžiamas ir „Aušros“ gimnazijos 
moksleivių karikatūrų laikraštėlis „Ač – Ič – Eč“. 
1927 – 1928 mokslo metais Kauno „Aušros“ 
berniukų gimnazijos septintos klasės 
moksleiviai vietoj „Spragilos“ leido 
šapirografuotą laikraštėlį „Bangos“. 
Kauno „Aušros“ gimnazijos spaudos situacija 
pasikeitė ketvirtame dešimtmetyje. Mokyklinių 
laikraštėlių Kauno „Aušros“ gimnazijoje visai 
neliko, nors literatų veikla vis dar buvo labai 
aktyvi. Lietuvos švietimo reikalams skirtoje 
spaudoje bei dienraščiuose rasime nemažai 
Kauno „Aušros“ gimnazijos literatų veiklos 
atgarsių, tačiau turėti savo laikraštėlį, matyt, 
nebuvo poreikio. 
1989 m., kai mokykla atgavo istorinį „Aušros“ 

vardą, buvo nuspręsta leisti periodinį 
laikraštėlį ,,Aušrelė“. Jaunieji žurnalistai 
nevengė visuomeninių temų, bet daugiausia 
stengėsi aprašyti mokyklos sporto, kultūros, 
mokslo renginius. Per ketvirtį amžiaus keitėsi 
ne tik ,,Aušrelės‘‘ žurnalistų kartos, laikraščio 
redaktoriai, bet ir formatas. ,,Aušrelė“ buvo 
spausdinama, kopijuojama ir dalinama 
gimnazijos bendruomenei; ruošiamas stendinis 
variantas. Išradingai dirbo jaunieji žurnalistai, 
kurie ne tik leido laikraštį, bet organizuodavo 
popietes, susitikimus su žurnalistais. 

Laikraščio  redkolegijos keitėsi ir 
keičiasi, bet žmogus turtingas tuo, kad lieka 
atsiminimai, patirtis, iš(si)ugdyta kolektyvinio 
darbo atsakomybė, kūrybiškumas, aktyvi 
gyvenimo pozicija. Pavartę senuosius 
laikraščius suprantame, kad atmintis nėra 
tobula – daug kas pamirštama, o tai, kas 
surinkta ir užrašyta, išlieka daug ilgiau ir įgauna 

vertę, nes praeitis – tai tas pats pasaulis, tik 
kitaip. Žmogaus gyvenime būna prasmingų ir 
įsimintinų dienų, kai susitinkame, 
bendraujame. Smagiausia susitikti jaunystės 
draugus, su kuriais esame surišti nematomais 
saitais, kurie nenutrūksta niekad, –  klasės, 
mokyklos... Sugrįžkime atgal į savo jaunystę, 
dienas, kurias praleidome mokyklos suole –  
nuo pirmos iki  šiųmetės, 97 laidos, –  rašiusieji 
ir skaičiusieji, visi, kurie susiję su  mokykla  – 
pirmąja lietuviška gimnazija Kauno apskrityje – 
švenčiančia 100 metų gimtadienį. 

                                                                                                              

Tarpukario gimnazistai fizikos pamokoje 


