
Įgyvendintas projektas, skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams 

paminėti 

 

Daug dėmesio monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų paminėjimui skyrė Biržų r. 

Vabalninko Balio Sruogos gimnazija. 

Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi, turėdama monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 

kambarį. Jame - monsinjorui brangi nuotrauka su Dalai Lama, kryžius, kunigystės 

penkiasdešimtmečio proga jam padovanotas popiežiaus Jono Pauliaus II, mylimiausio rašytojo 

Juozo Tumo-Vaižganto portretas, monsinjoro dovanotos knygos.   

„Būčiau nelaimingas, – sakė monsinjoras, – jei Vabalninko vaikai šių knygų nepaliestų. 

Noriu tikėti, kad šios knygos čionai nepelys. Jei šimtoji dalis į jūsų galvytes pateks – būsiu 

labai laimingas.“  

Šių minčių paskatinti gimnazijos ateitininkai vasario-kovo mėnesiais organizavo 

„Skaitymo iššūkį monsinjoro kambaryje“. Visų klasių mokiniai kartu su tikybos mokytoja Rasa 

Šlekiene lankėsi šiame kambaryje, rado sau tinkančių knygų, skaitė. Mokiniai, perskaitę tris ir 

daugiau knygų dalyvavo laimingiausio skaitytojo rinkimuose. 

„Skaitymo iššūkis monsinjoro kambaryje“ ir susitikimas su knygos „Gyvenimas, koks 

jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ autore Ramune Sakalauskaite davė 

pradžią monsinjorui skirtų jubiliejinių metų paminėjimui Vabalninke. 

2022-ųjų metų eigoje gimnazija, norėdama geriau pažinti monsinjoro gyvenimą,  

organizavo ne vieną renginį. 

Respublikinė-nuotolinė konferencija 

2022 metų gegužės 18 d. buvo organizuota respublikinė nuotolinė konferencija 

„Žmogaus vidinio pasaulio kovose labai norėčiau būti dar naudingas savo tėvynei“. Idėjos 

autorė – tikybos mokytoja Rasa Šlekienė. 

Konferencijos pranešėjai palietė labai įvairias temas iš monsinjoro Kazimiero 

Vasiliausko gyvenimo: „Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimas Vabalninko krašte“( 

Vabalninko Balio Sruogos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopa), 

„Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Mažeikytei“ (Vidas Dusevičius, Vilniaus 

Šv.Kristoforo gimnazijos filosofijos mokytojas), „Šalčininkų r. Kalesninkų Mergelės Marijos 

Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia - pirmoji monsinjoro Kazimiero Vasiliausko paskyrimo 

vieta“( Juliana Markel, Šalčininkų r. Kalesninkų L.Narbuto gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui), „Kazimieras Vasiliauskas Kauno kunigų seminarijoje. Ko mokėsi 

būsimasis kunigas(Kauno kunigų seminarijos Rektorius  kun. teol. dr. Ramūnas Norkus), 

„Istorijos detektyvai. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Kupiškyje“(Kupiškio Lauryno 

Stuokos Gucevičiaus gimnazijos I klasės mokiniai), „Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 

gyvenimas kaip giesmė“(Aliona Malinauskienė, Panevėžio J.A. Čingų ateitininkų kuopos 

vadovė).  

Žodinius pranešimus paįvairino Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Šv. Kotrynos 

ateitininkų kuopa su literatūrine-muzikine kompozicija „Kun. Kazimieras Vasiliauskas – 

politinis kalinys Sibiro lageriuose“, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos III g klasės mokinių 

literatūrinė kompozicija(Julija Greviškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja).  

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimas buvo įprasmintas Vilniaus technologijų 

mokymo centro mokinio Manto Šulaus vaizdo pranešimu(mokytoja Ramunė Kerulytė), 

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos III d klasės mokinė  savo pranešime pasakojo apie Vilniuje 



prie  Šv. Rapolo bažnyčios esantį monsinjoro Kazimiero Vasiliausko  skverą ir skulptūrą 

(mokytojas Vidas Dusevičius). 

Savo atliktus darbus pristatė Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai: Vainius 

Brazdžiūnas(mokytojas Sigitas Kuginys) „Žvakidė, taurė – tekinti medžio darbai – Kazimiero 

Vasiliausko gyvenimo simboliai“,  Stacie Tamonytė(mokytoja Danguolė Šulnienė) tapybos ant 

šilko darbas „Lyg šiąnakt būtų pastatyta Katedra. O jos atidaryt skubėtų monsinjoras“ 

(Marcelijus Martinaitis“, Klaudija Auželytė(mokytoja Zita Janeliūkštytė) elektroninės leidybos 

produktai – knygų skirtukai „Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas“. 

Miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesos“ 

2022 m. balandžio – gegužės mėnesiais vyko Biržų rajono savivaldybės 5-12 klasių 

mokinių miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesos“. Konkursas organizuotas 

bendradarbiaujant su Biržų švietimo pagalbos tarnyba. Konkurse sulaukta darbų iš Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos mokyklos, Biržų „Aušros“ pagrindinės, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės 

mokyklos Pabiržės Pagrindinio ugdymo skyriaus, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazijos, BTVMC Vabalninko skyriaus. 54 dalyviai konkursui pristatė 60 darbų. Komisija 

atrinko 10 geriausių darbų, kurie buvo atspausdinti  atvirukais.  

Spalio mėnesį gimnazijoje buvo surengta miniatiūrų konkurso laureatų ir dalyvių darbų 

paroda, vyko laureatų apdovanojimas. Padėkos buvo įteiktos ir mokytojams, rengusiems 

mokinius konkursui.   

Trečio aukšto fojė, šalia monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kambario, veikė popierinių 

skulptūrų paroda „Draugystė“, kurias gamino 5-12 klasių mokiniai. Šios parodos idėją įkvėpė 

monsinjoro Kazimiero Vasiliausko sentencijos, jo gyvenimo pavyzdys.  

Idėjų įgyvendinimui vadovavo dailės mokytoja Jūratė Pranciliauskienė. 

  Žygis – monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų paminėjimui 

Prasmingas ir jaunimą įtraukiantis renginys vyko 2022 m. birželio mėnesį. Paskutinę 

mokslo metų dieną buvo organizuotas žygis pėsčiomis iš Vabalninko į Kateliškius, monsinjoro 

gimtinę. Kartu su gimnazijos mokiniais žygyje dalyvavo Biržų rajono mokinių savivaldų 

atstovai, Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501-osios kuopos nariai, kviesti 

svečiai. Žygyje dalyvavo ir viena iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų paminėjimo 

iniciatyvinės grupės narių, knygos apie K. Vasiliauską autorė, žurnalistė Ramunė 

Sakalauskaitė.  

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtajame kaime žygio dalyviams vyko popietė, 

kurios metu buvo apdovanoti skaitymo iššūkio nugalėtojai, skambėjo muzika, dainos, buvo 

vaišinamasi šaulių išvirta koše, Čypėnų seniūnaitijos gyventojų paruoštomis vaišėmis. 

 Jaukioje, gerai monsinjorą Kazimierą Vasiliauską pažinojusių Barzdenių sodyboje 

suaugusiems žygio dalyviams buvo pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, 

koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“. 

Monsinjoro K. Vasiliausko 100-mečiui skirta Šv. Kazimiero stela 

2022 m. spalio 18 d. renginiu buvo užbaigtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų 

paminėjimas Vabalninko krašte. Visa diena buvo skirta šiai iškiliai mūsų krašto asmenybei. 

Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko Šv. Mišios  už monsinjorą 

Kazimierą Vasiliauską, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. 

Bažnyčios šventoriuje buvo atidengta ir pašventinta monsinjoro K. Vasiliausko 100-

mečiui skirta Šv. Kazimiero stela (skulptorius Jonas Gencevičius).   



Už šią gražią idėją, įamžinti monsinjoro atminimą pastatant Šv. Kazimiero stelą, 

vabalninkiečiai dėkingi idėjos sumanytojai ir įgyvendintojai Ramunei Sakalauskaitei, 

iniciatyvinei grupei.  

Visus metus sklaidydami monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo puslapius, 

įsileidome į savo širdis daugiau šviesos, gėrio, pasitikrinome vertybes, suvokėme, kad 

gyvenant šiuo laikmečiu, ypač reikia ramybės, tarpusavio santykių darnos ir taikos.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė 

 

 

 

 


