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Pražydo Velykos gražiausiais žiedais,
Pasklido jų kvapas takais ir laukais.
Margučiai vilioja gausa ir spalva, 
Prie stalo susėda šeimyna visa.
Viens kitam linki laimės, sėkmės ir kloties,
Naujiems pradėjimams didžiulės erdvės.
O mes linkim Jums ištvermės darbuose,
Tesikelia rytas su saulės šviesa.

            

Linksmų šv. Velykų
Nuoširdžiai dėkojame Jums už bendradarbiavimą.
Dėkojame rėmėjams, kurių gera valia mes galime atlikti reikalingus darbus,  įgyvendinti 

svajones, organizuoti renginius palemoniečiams.
Dėkojame  įmonių vadovams ,,Daistatus‘‘, ,,Palemono keramika‘‘, ,,Lietuvos geležinke-

liai‘‘, ,,Kauno tiltai‘‘, ,,Mimeta‘‘, ,,Lytagra‘‘,  Express market‘‘, LR Seimo nariams G. Vasi-
liauskui ir K. Starkevičiui, Palemono gimnazijos direktorei R.Baniulienei, klebonui D. Vasi-
liauskui, K. Nausėdai, R. Senkienei - visiems geros valios žmonėms. Ačiū, kad esate kartu.

Už bendruomeniškumą, aktyvią neatlygintiną visuomeninę veiklą Palemono bendruome-
nės labui dėkoju bendruomenės centro tarybos nariams: I. Norvaišaitei, R. Čepkauskui, D. 
Laurenčikienei, V. Motiejūnui, O. Staugienei, N. Vilkauskienei, R. Vinckevičienei, B. Alio-
nienei, seniūnaičiui V. Moliejui, Kauno miesto Panemunės policijos komisariato pareigū-
nams, Palemono gimnazijos mokiniui M. Rabašauskui.

                                                                   
 Palemono bendruomenės centras
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Redaktorės 
žodis

Šventiniu laiku prisimename brangiausius žmones,  gal-
vojame , kas galėtų jų veide įžiebti šypseną, svarbu, kad gali-
ma išgirsti ir pamatyti artimuosius, o svarbiausia -  buvimas 
kartu.  

   
Būkite laimingi prisikėlę, būkite palaiminti, sveiki,
Tegul auštantis Velykų rytas būna Jums lyg atgaiva širdy. 
Tegul sklando tik gerumo aura, tegul džiugina nauja diena. 
Su šventomis Velykomis, mielieji, su gražia naujų darbų 
pradžia. 

Jus pasiekia 12 –as ,,Palemoniečio‘‘ numeris.
Trumpai, bet apie viską: apie džiaugsmus ir lūkesčius.
Bendruomenė – tai  žmonių grupė, daugiau ar mažiau 

susijusi teritoriniu ir socialiniu atžvilgiu, vienijama bendrų 
interesų bei tikslų (Socialinių terminų žodynas). Bendruome-
nės centras įkurtas 2003 metais. 

2016 metai geri ir svarbūs  Palemono bendruomenei, nes  
gegužės mėnesį įžengėme į švarią, atnaujintą, pilną prekių 
,,Expressmarket“ parduotuvę. Rugpjūčio mėnesį atidaryti 
laidojimo namai ,,Anapilis‘‘, rūpinomės, laukėme ir sulau-
kėme, o spalio mėnesį duris atvėrė nauja biblioteka ( senoji 
veikė nuo 1961 metų).

Praėję metai turtingi jubiliejais  - Palemono parapijai – 
20,  Vaikų dienos centrui-20 , Palemono gimnazijai-40.

Palemoniečiai aktyviai dalyvavo ekskursijose: Vilniuje 
(LR Seimas), Trakuose -Angelų kalva, Kryžių kalne – Nai-
siai, Ukmergės dvaruose – Taujėnų, A.Smetonos, Siesikų, 
tarptautinėje bendruomenių mugėje Vilniuje.

Su  viso pasaulio lietuviais Karaliaus Mindaugo dieną 
giedojome  Lietuvos himną.   

Šventėme ir vasaros šventę ,,Vasara, dar pabūk su mu-
mis‘‘, kurioje visi kartu su ,,Biplan‘‘  traukėme smagią dainą  
,,Palemone sužydėjo visos gėlės-tulpės, rožės ir visi kiti žie-
dai...‘‘  Jau treji  metai šventėse neprekiaujama alkoholiu. 

Matėme Ryčio Zemkausko sukurtą filmą ,,Mano kiemas‘‘ 
apie Palemoną ir jo gyventojus.

Vyko rinkimai į LR Seimą. Pirmą kartą mūsų apygardoje 
išrinkome du seimo narius, tai G.Vasiliauską ir K.Starkevičių. 
Tikimės, kad ir gyvensime du kartus geriau ir gražiau.

Džiaugiamės, kad ansamblis ,,Marių banga‘‘ dainuoja, 
atsiranda naujų  dainuojančių  ir grojančių narių, kuriama 
nauja programa, o vadovauja palemonietė muzikė Loreta. 
Ansambliečių dainos džiugino slaugos ligoninėje besigy-
dančius ligonius,  skambėjo kitose seniūnijose vykstančiuose 

renginiuose.
Džiaugiamės, kad palemoniečiai buraiasi į šiaurietiško 

vaikščiojimo grupę, kad sveikatinimo mankštoje dalyvauja 
vis daugiau žmonių. 

Keletą metų Užgavėnes šventėme gimnazijos stadione, o 
šiemet  -  vaikų lopšelyje darželyje ,,Lakštutė‘‘, Palemono 
gimnazijoje, Palemono gatvėje.  Per vieną dieną žiemą va-
rėme tris kartus ir labai sėkmingai.

Savanorystė – tai įvairaus amžiaus žmonių laisva valia 
skiriamas laikas, žinios, patirtis  ir energija visuomenės la-
bui. Turime savanorių, kurie atlieka vienadienius darbus, 
turime, kurie savanoriauja nuo bendruomenės centro įkū-
rimo, nuo 2003 metų.  Savanoriai tvarko aplinką ir ne tik 
prie namų, padeda organizuoti renginius, dalyvauja talkose 
tvarkant regioninį parką ir kitas svarbias palemoniečiams 
vietas.  Palemone pastatėme 5 skelbimų lentas, kuriose ran-
date informaciją apie renginius. Gera, kai bandome įgyven-
dinti svajones.  Prie Marių 16 namo norime sutvarkyti sodą, 
išpjauti menkaverčius krūmus, iškuopti šiukšles.   Kviečia-
me prisidėti ir namo gyventojus... Kasmet bendruomenės 
aktyvas organizuoja talkas, viena jų - išvežtų , neteisėtai 
pastatytų garažų teritorijos tvarkymas . Gaila , kad tikrieji 
garažų šeimininkai labai neatsakingai pasielgė, palikdami 
kalnus šiukšlių, nereikalingų daiktų. Kyla klausimas, kodėl 
bendruomenės savanoriai turi tvarkyti?...

Džiaugiamės, kai Palemono bendruomenės žmonėms se-
kasi, tačiau, kai anonimai rašo skundus, liūdna. Sakykime 
tiesą atvirai, diskutuokime, veikime, siūlykime,  bet nerašy-
kime bendruomenės vardu, nes bendruomenė, tai 4000 bal-
savimo teisę turinčių Palemono  gyventojų. 

XX a. pradžioje lietuviai vaikus auklėjo ir jie mokėjo sa-
kyti ačiū, prašau, atsiprašau, buvo mokomi užjausti ir pa-
dėti, nes taip elgėsi ir jų tėvai. Šiandien   Palemone turime 
individų, kurie gali ateiti į privatų kiemą ir pasiimti dviratį,  
karutį ar kopėčias dar išplūsdami  šeimininką necenzūri-
niais žodžiais .

Palemone gyveno ir žymūs žmonės. Tai  Klemensas Po-
peliučka – karo inžinierius (gyvenęs tarpukariu), Alfonas 
Ražauskas - mokytojas, poetas, šachmatininkas (40 metų 
atidavęs palemoniečių vaikų mokymui),  Vincentas Taujenis 
-  mokslininkas, agronomas, svajojęs pastatyti bažnyčią Pa-
lemone.  Tik  grįžus iš Sibiro, atgimimo laikmečiu, ši idėja 
inicijuota Albertinos Taujenytės.  Vincento Taujenio atmini-
mą reiktų įamžinti Atminimo lentele.

Senokai sklando idėja apie atminimo paminklo sukūrimą 
,,Iš Kauno marių negrįžusiems‘‘, knygos apie Palemoną ir 
palemoniečius leidybą.

2017 metai Piliakalnių metai, tikėtina, kad turėtų būti  
pagražintas Vieškūnų piliakalnis. Čia irgi būtų reikalingos 
savanorių rankos. Ir šventė ,,Vasara, dar pabūk su mumis‘‘ 
vyktų ant piliakalnio. 

Žinoma, rūpi ir keliai, ir šaligatviai, ir kelio ženklai, jau-
nimo ir senjorų laisvalaikis, reikalingas ir dviračių takas.

Taigi svajoti galime, o įgyvendinti vieną ar kitą darbą rei-
kalingi savanoriai. 

 Galite ir Jūs siūlyti savo svajones, o mes padėsime jas 
įgyvendinti.

Rita Šlinkšytė - Agurkienė



3PALEMONIETIS

2016 metai – 
Gailestingumo metai

2015-2016m.    lapkričio 
20-ą dieną popiežius Pran-
ciškus, pakviesdamas  mus  
maldai   ir  gailestingumo  
darbams, paskelbė Ypatingo 
gailestingumo  metais.

Lapkričio7d. atsiliep-
dami į Lietuvos vyskupų 
kvietimą, Vilniaus Carito 
inicijuoti keturi Palemono  
bendruomenės nariai-Elena, 
Rita, Natalija, Valdimaras  
išvykome į Pravieniškes 
lankyti  nuteistųjų. Juk  ten  
kali mūsų visuomenės  na-
riai, patekę už spygliuotų 
vielų  gal  todėl,  kad  nera-
do  savęs tarp mūsų, nematė 
išeities, kaip  išgyventi. Gal  
ir  juos  supę žmonės buvo  
abejingi, gal  ir šalies  eko-
nominė  padėtis  pastūmėjo 
klystkelių link?

Važiavome  nusiteikę 
visiškai  nekamantinėti  jų,  
jokiu  būdu  nesmerkti ir  

neteisti. Keliones  metu su-
kalbėjome gailestingumo 
vainikėlį,  kad Dievas būtų 
atlaidus jų padarytoms  klai-
doms.

Susitikome su  nuteis-
taisiais šventose Mišiose, 
kurias  aukojo ekselencija  
vyskupas  Kęstutis  Kėvalas. 
Savo homilijoje  Jis  akcen-
tavo,  kad  Dievas, atmes-
damas  nuodėmę, niekada  
neatstumia  nusidėjėlio, kad  
kiekvienas žmogus  Jam 
brangus  ir  svarbus, o mums 
aplankyti  kalinius tas  pats, 
kas  pasilenkti  prie  Jėzaus.

Vėliau  gyvai bendravo-
me su   kalinčiais. Džiugino 
tai,  kad  prieš  save  matėme 
nuoširdžius,  smalsius, mąs-
tančius, sulaukėme nemažai  
klausimų ypač moralės  ir  
tikėjimo,  pomirtinio gyve-
nimo klausimais . patiki-
nome,  kad  ir  po  mirties 

žmogus egzistuoja  , tik be  
kūniškojo  prado, svarbu lai-
ku  surinkti  savo  dalis, kad 
be  baimės atsistotum  Die-
vo   akivaizdoje. Maloniai  
nuteikė , kad  labiausiai juos 
domino  dvasiniai  dalykai. 
Patarėme patekus  į keblią 
situaciją, paklausti savęs: 
„Ką mano  vietoje  darytų 
Jėzus?“. Kadangi nuodėmė  
ardo visatos  struktūrą,  pa-
galbinę priemonę pasiūlėme   
maldą,  tegul  ir  trumpą, 
svarbu  nuoširdžią.  Nuo-
jauta  sakė,    kad  Senąjį 
Testamentą jiems  gali  būti  
sunkiau  suprasti, nuvežėme  
Palemono parapijos  dovaną 
- dešimt Naujojo  Testamen-
to  egzempliorių. Tikime,  
kad  vyrukai  tikrai  atras  
laiko  Dievo  žodžiui, o  jei  

ko  nesupras,  pasiaiškins  su  
kapelionu.

Sakėme,  kad kalėjimo 
vidaus taisyklės  neleidžia  
atvežti  materialinių  gė-
rybių,    bet  išgirdome at-
sakymą, kad  tai  , ką mes  
palikome,  „esą  vertingiau 
už sausainius  ir  pinigus“. 
Išsiskyrėme palinkėdami  
jiems  kantriai atlikti  skirtą  
bausmę,  o  laisvėje  atras-
ti tikrąjį gyvenimo  kelią.      
Priminėme, jog  ištikus  sun-
kumams,  nepamirštų,  kad 
Dievas  visada  yra  šalia.

Tikime, kad Jėzus, atne-
šęs į Betliejų kuprinę gelbė-
jimosi  vaistų,      visada ateis   
į pagalbą    ir užpildys  būties  
tuštumą.

  Elena Kontrimienė

   2016 metai bibliotekai, o kartu ir visai Palemono ben-
druomenei, atnešė daug permainų. Pagaliau, po ilgų metų 
svarstymų ir planų, spalio 6 dieną įvyko Palemono bibli-
otekos naujų patalpų atidarymas. Biblioteka įsikūrė gim-
nazijos pastate, adresu Marių g. 37. Renginio metu vyko 

Susitikime naujose Palemono 
viešosios bibliotekos patalpose

patalpų pašventinimas, naujų bibliotekos elektroninių 
paslaugų pristatymas, supažindinimas su 3D spausdintu-
vu, kūrybinės dirbtuvėlės mažiesiems bei rašytojos Linos 
Navickaitės kūrybos pristatymas. Labai džiaugiamės, kad 
tą dieną sulaukėme daugiau kaip 100 lankytojų bei svečių. 

   Dar nespėjote apsilankyti? Paskubėkite. Kiekvieną an-
tradienį 14 val. mūsų mažųjų skaitytojų laukia kūrybinės 
dirbtuvėlės, kurių metu mokome pasigaminti įvairiausius 
darbelius iš popieriaus, veltinio, medžių lapų bei kitų kū-
rybai tinkančių medžiagų. Taip pat turime daug stalo žaidi-
mų, kuriuos ypač mėgsta žaisti mokiniai ilgosios pertrau-
kos metu ar po pamokų. Vyresniems skaitytojams siūlome 
nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus, didelę kny-
gų bei periodikos leidinių pasiūlą. Taip pat rengiame me-
nininkų, fotografų darbų parodas, susitikimus su lietuvių 
rašytojais. Vieną iš jų turėjome gruodžio 15 d. Biblioteką 
aplankė rašytoja, žurnalistė Audronė Urbonaitė. Visi bibli-
otekoje vykstantys renginiai bei užsiėmimai yra nemokami 
ir skirti Jums, mieli palemoniečiai.

Bibliotekos vedėja Asta Meiliūnaitė  - Gudaitienė

Kauno Palemono bendruomenės centras yra nevyriausybinė 
organizacija, todėl kviečiame skirti 2% gyventojų pajamų 

mokesčio veiklai paremti, užpildant paramos formą FR0512.
Kauno Palemono bendruomenės centro atsiskaitomoji sąskaita:

LT36 7044 0600 0378 6621 AB SEB bankas
Įmonės kodas: 136027317

Registracijos adresas: Marių - 20, Kaunas
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Kai trumpėja dienos, ilgi su-
temų šešėliai virsta naktimis, 
tada aplanko 

mintys. Nubunda išgyventi 
metų skauduliai, prisimena-
me džiaugsmingas minutes ir 
nūdienos  aktualijos neduoda 
ramybės.

Priklausau tai kartai, kurios 
gyvenimas buvo padalytas 
pusiau: tremties metai ir su-
grįžimo laikotarpis. Pastarasis, 
ačiū Dievui, ilgesnis ir turinin-
gesnis.

Mūsų, Gužių šeima, sukūrė 
ir puoselėjo savo gyvenimą 
pakaunėje, galima sakyti, ant 
Kauno marių kranto. Kai už-
liejo nukeltų gyvenviečių vie-
toves,  Kauno marios, mūsų 
namai, pastatyti ant kalno, 
išliko. Tik keli hektarai žemės  
„nuskendo“.

Niekada nepamiršiu 1948 
metų gegužės 22 dienos. Nors 
man tada buvo tik ketveri, na-
muose kilo baisi sumaištis, kai 
tėvams buvo įsakyta, kuo sku-
biau pasiimti būtiniausių daik-
tų, maisto ir vykti į Palemono 
geležinkelio stotį. Mūsų šeima 
buvo bene pirmoji įrašyta į tre-
miamųjų  sąrašus už tai, kad 
tėvelis buvo 1918-1919 metų 
savanoris ir nepriklausomos 
Lietuvos metais dirbęs  kaimo 
seniūnu. Vyresnio brolio Prano 
namuose nebuvo, tad jis trem-
ties išvengė.

Tas nesvetingas, šalčiu 
kaustomas kraštas buvo Kras-
nojarsko sritis, mūsų gyve-
namoji vieta – posiolok Chol-
mistyj. Mano pasaulėžiūra 
formavosi dvejopai: namuose 
buvo diegiamos vienos verty-
bės, mokykloje – kitos. Nors 
mokykloje mokėsi keletas lie-
tuvių, tarpusavyje su jais kal-
bėtis lietuviškai buvo draudžia-
ma. Sovietinis režimas laikėsi 
vienos  taisyklės: nutautinti ir 
sunaikinti kitų tautybių žmo-
nes, ypač tremtinius.

Pro metų tėkmę...
Dabar galvoju, jog mano 

mamai buvo labai sunku suktis 
namuose, vykdyti prievartinio 
darbo normas, auginti vaikus. 
Tremtyje gimė mano broliukas, 
o tomis sąlygomis, kurios slėgė 
kiekvieno tremtinio pečius, kū-
dikį užauginti buvo labai sun-
ku. Tuo labiau, kad pasiligojęs 
tėvas neatlaikė. Nugabentas į 
ligoninę, jis mirė. Mamai teko 
vienai spręsti, kuo pamaitin-
ti vaikus, kuo juos aprengti 
ir kaip „įtikti“ vietos valdžiai. 
Tuos skaudžius praradimus,  
sunkias negandas patyrė 
visi tremtiniai. Dar nuožmiau 
buvo elgiamasi su politiniais 
kaliniais. Bet stipriausi atlaiko. 
Atlaikė ir mano mama,

Kai padvelkė atšilimo pava-
sariu ir vienas kitas tremtinys 
ėmė ruoštis kelionei į Lietuvą, 
atrodė, dangaus skliautai tapo 
vaiskesni, žmonės geresni. 
Dviem vaikais vedina mama 
– aš ir broliukas Valius – 1956 
m. grįžome į Tėvynę. Brolis 
Pranas, išvengęs tremties, 
jau buvo susisukęs  savo liz-
delį, tad juo pasirūpinti mamai 
neteko. Visada pasigedome 
tėvo. Kai mūsų šeima buvo re-
abilituota,  konfiskuotas turtas 
sugrąžintas, atsidūrėmė savo 
namuose, kurių neturėjome 
net  aštuonerius metus. Pradė-
jome kurti gyvenimą iš naujo.

Kai sudėlioju visus akcen-
tus, permąstau savo gyveni-
mą, suprantu, ką patyrė visi 
tremtiniai, visi be kaltės nu-
teistieji politiniai kaliniai. Šie 
žmonės man artimi savo siela, 
tvirtomis politinėmis nuosta-
tomis, jie nuoširdesni ir atvi-
resni. Ištikus nelaimei, pirmieji 
skuba padėti. Todėl ir sutikau 
vadovauti LPKTS Palemono 
poskyrio tremtiniams. Pradė-
jau atskaitos tašką nuo 2001 
metų. Kaip buvusi ilgalaikė šio 
poskyrio narė, visus pažinojau, 
su visais  ne vienerius metus 

bendravau. Poskyrio pirminin-
kė Emilija Moliejienė dėl svai-
katos atsisakė eiti pirmininkės 
pareigas, tada visų narių akys 
nukrypo į mane. Sutikau. Ir 
nesuklydau prisiėmusi šį įpa-
reigojimą. Juk šalia  puikios 
pagalbininkės, mano kolegės 
ir likimo sesės. Tai – Emilija 
Moliejienė, Antanina Mitru-
levičienė, Joana Mitkuvienė, 
Aldona Staugienė, Domicelė 
Galijotienė ir kitos. Šiuo metu 
poskyrio narių skaičius šiek 
tiek perkopia 40.

Ypatinga, išskirtine veikla 
gal ir nepasižymime. Sukamės 
savame ratelyje. Minime svar-
biauisias valstybines šventes, 
švenčiame narių jubiliejus. 
Kiekvienais metais minime 
1948-ųjų gegužės 22 dieną, 
kai iš Palemono geležinkelio 
stoties išbildėjo ešelonai į ry-
tus. Einame prie geležinkelio, 
dedame gėlių, uždegame žva-
kutes, pasimeldžiame už ne-
grįžusius.  Ir būtinai nuskam-
ba giesmė „Marija Marija“ 
bei tremtinių himnas – „O tas 
dulkėtas traukinys.“ Jau dabar 
aptariame su aktyviausiomis 
narėmis, kaip paminėsime 
Aldonos Navickienės jubiliejų. 
Kitąmet, pavasarį, jai sukaks 
95-eri. Džiugu, kad buvusi poli-
tinė kalinė Genovaitė Dūdienė 
pretenduoja į kario-savanorio 
ir Laisvės kovų dalyvio teisinį 
statusą.

Džiaugiuosi, kad Palemono 
bendruomenės centras tapo 
bemaž ir mūsų, tremtinių, an-
traisiais namais. Dalyvaujame 
renginiuose, jei reikia skiria 
mums  patalpas didesniems 
renginiams, keletas moterų  
– ansamblio „Marių banga“ 
dalyvės. Mes dalyvaujame 
bendruomenės renginiuose,  
bendruomenės nariai – mūsų 
šventėse. Už dėmesį, supra-
timą noriu padėkoti Palemo-
no bendruomenės centrui, 
šios gyvenvietės gimnazijos 
vadovams. Ar įmanoma būtų 

pamiršti Palemono bažny-
čios klebono, saleziečio Tėvo 
Massimo Bianco nuoširdų 
bendravimą su tremtiniais? 
Neįmanoma! Klebonas ben-
dravo su tremtinių šeimomis, 
rado raktelį į vaikučių širdeles. 
Jam išvykus tęsti savo misijos į 
Vilnių, kurį laiką miestelio ben-
druomenė jautė tuštumą.

Kasmet, kai LPKTS rengia 
išvykas  partizanų kovų takais, 
tie mūsų nariai, kurie dar tvirti 
ir žvalūs, būtinai dalyvauja šia-
me renginyje. Ir kasmetiniuose 
sąskrydžiuose „Su Lietuva šir-
dy“, vykstančiuose Ariogaloje, 
tarp gausybės  laisvės kovų 
dalyvių, tremtinių, politinių ka-
linių sutiksi ne vieną Palemo-
no poskyrio narį. Šių švenčių 
metu kiekvienas gauna gerą 
dvasinės energijos dozę, ku-
rios užtenka ilgam. Palemono 
bendruomenės centro pa-
stangomis kiekvieną rudenį 
minima Lygiadienio šventė, 
Senjorų diena. Jų dalyviais 
tampa ir LPKTS Palemono 
poskyrio nariai. Už tą išskirtinį 
dėmesį noriu padėkoti mūsų 
bendruomenės pirmininkei  
R.Agurkienei, seniūnaičiui 
V.Moliejui. Džiaugiuosi tuo, 
kad mūsų nariai dar žvalūs, 
dar tvirti ne tiek fiziškai, kiek 
dvasiškai, kad netenka dažnai 
rengti atsisveikinimo, iškeliau-
jant kuriam nors į Amžinybę. 

Kiekviena vasara pažeria 
gausybę žiedų, įvairių aroma-
tų „rinkinį“, ruduo – depresijos 
žiupsnį, o žiema suteikia ramy-
bės akimirkų. Juolab, kad pir-
masis žiemos mėnuo ant spar-
nų atneša Šv. Kalėdų stebuklą. 
Visi jo laukiame. Aplankykime 
senelius, neįgalius, žmones, 
kurių niekas nelanko, ir įžieb-
kime jų širdyse meilės, gėrio ir 
vilties ugnį.

      
Valerija 

MALECKIENĖ
 LPKTS Palemono 

poskyrio pirmininkė
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Daina Palemonui
Mano Palemonas, mano ilgesys
Mano jaunos dienos lieka tavoj paslapty.
 Rytą lakštingala suokia,
 Miško pavėsis svaigus.
 Stirnos laimingos klajoja,
 Mėlynas marių dangus.
               Niekas pakeisti negali
               Mano svajonių žalių
              Tarsi po atrastą šalį
              Tyliai klajoju mišku.
Kai Palemoną aplankom,
Mes nepamirštame jo.
Tai susikibkime rankom, 
Eikim drauge pasvajot.
                   

 Loreta Vaitkuvienė

Ansamblis „ Marių banga‘‘  
Ansamblis ‚,Marių banga ‘‘ neseniai minėjo 10 -ies metų ju-

biliejų. Pastaruosius 10 metų vadovavo Laimutė Jankauskienė 
, kuri dėl šeiminių aplinkybių šiais metais atsisveikino su mūsų 
kolektyvu. 

Ne kartą koncertavome Ringaudų ,Petrašiūnų ,Aleksoto ,Girs-
tučio , Ramučių, Semylų bendruomenių renginiuose ir, žinoma, 
kasmet Palemone. 

Buvome kviečiami ir į kitų Lietuvos vietų bendruomenių šven-
tes, bet kelionių  tekdavo atsisakyti... Labai pasigendame pagal-
bos iš seniūnijos . Norėtųsi  turėti  nuolatinę patalpą repeticijoms. 

Vasaros metu vyksta Palemono šventė ,,Vasara, dar pabūk su 
mumis‘‘,  kurioje  koncertuoja ‘‘Marių banga‘‘ , Palemono gimna-
zijos folkloro ansamblis ‘‘Bitula‘‘ ir kiti Lietuvos atlikėjai. 

Šiuo metu turime naują vadovę Loretą  Vaitkuvienę , kuri  kuria 
dainoms žodžius ir melodijas, turi puikų balsą.    Jau buvome 
pakviestos į Neveronių rudenio šventę, kur girdėjome gerus atsi-
liepimus apie mūsų ansamblį  , taip pat dalyvavome Petrašiūnų 
bendruomenės centro kvietimu rudeninėje Kauno jūros šventėje, 
balandžio 1-osios šventėje. Kartu su naująja vadove Loreta  at-
naujiname dainų repertuarą, todėl tikimės dar daugiau garsinti 
Palemono bendruomenės vardą. 

Ansamblio narė  Birutė Jančiauskienė 
Ansamblio narė ir BC  tarybos narė Danutė Laurenčikienė

Tarptautinio ERASMUS+ projekto 
dalyvių viešnagė Kaune

Kovo 20 - 24 dienomis Kauno Palemono gimnazijoje viešėjo 
tarptautinio ERASMUS+ projekto „Žalioji ekonomika ir darnus 
vystymasis. Replikacinė laboratorija jaunimo ugdymui bei anks-
tyvo pasitraukimo iš ugdymosi proceso sumažinimui“ („GREEN 
ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. A replicable 
laboratory to educate young people and reduce early school le-
aving“) dalyviai iš užsienio. 2014-2017 m. vykstančio projekto 
idėja - ugdyti mokinių pagarbą supančiai gamtai, įvertinti gamtos 
mokslų svarbą, pagilinti IT žinias, atliekant įvairias projekto vei-
klas, skatinti norą bendrauti užsienio kalba ir bendradarbiauti.  
Projektas apjungia keturias šalis - Italiją (Altamura; ITC „F. M. 
Genco“), Estiją (Rõuge Põhikool,  Rõuge Basic School), Turkiją 
(Adiyaman,  Altinşehir Anatolian High school) ir Lietuvą (Kau-
nas, Kauno Palemono gimnazija).

Projekto metu dalyviai aptarė itin aktualias temas šiuolaiki-
niame pasaulyje - atsinaujinančius energijos šaltinius, atliekų 
rūšiavimą ir perdirbimą, imitacinių įmonių verslo planus bei tra-
dicinius regiono patiekalus, saugotinus paminklus, regiono florą 
ir fauną. 

Projektas apima daug įvairios veiklos: jos dalis yra 6 mišrūs 
(mokytojų ir mokinių susitikimai), kurių metu mokiniai turi gali-
mybę ne tik pagilinti anglų kalbos žinias, bet ir pažinti kitų šalių 
kultūras, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, o mokytojai 
- susipažinti su tų šalių švietimo sistemomis, pasisemti naujų 
idėjų, pasidalinti sava patirtimi. Per trejus metus buvo sukurti šie 
intelektiniai produktai – „Praktinis vadovas“ (parengė Turkijos 
darbo grupė), „Didaktinis vadovas“ (parengė Estijos ir Lietuvos 
darbo grupės), grįsti replikaciniu pagrindu; vėjo jėgainių (Tur-
kija), saulės kolektorių (Italija), geoterminės (Estija) ir elektros 
(Lietuva) energijos tiekimo schemos. 

Šio vizito metu pristatyti verslo planai imitacinėms įmonėms, 
naudojančioms antrines žaliavas naujų produktų kūrimui, logoti-
pai bei veiklų aprašai. Taip pat projekto dalyviai turėjo galimybę 
lankytis maisto ir lengvosios pramonės įmonėse, amatų dirbtu-
vėse, kuriose ne tik stebėjo specialistų atliekamus darbus, bet ir 
patys išbandė savo jėgas. 

Viso projekto metu didelis dėmesys skiriamas informacijos 
pasiekiamumui internetinėje erdvėje - sukurta svetainė, skirta 
galutinių produktų viešinimui, Facebook puslapis. 

Alina Donėlienė , projekto vadovė
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Sveikiname jubiliatus  - 2017
Nuoširdumas ir meilė  telydi Jūsų dienas,

Linkime ilgiausių metų!!!

SVEIKINAME
Aldoną Navickienę  95
Birutę Alionienę  70
Bronę Paulauskienę 70
Salomėją Karoblienę  70
Stefaniją Šedienę 60
Darių Vasiliauską 30
      

 SVEIKINSIME
Janiną Gūžienę 70
Vytrautą  Staugą 80
Darių  Zasimauską 50
Joaną  Mitkienę 80
Veroniką Joniūnienę 70
Romą Čepkauską 60
Eugeniją Virganavičienę 90
Dalią Daukšienę 40
Danutę Baltaitienę 70
Sigitą Leščinskienę 50
Aušrą Rumšienę 50

Palemono bendruomenės centras
Atsiprašome, jei ne visus paminėjome

Svarbi informacija
Laiko ratas sukasi taip greitai, kad didžiosios metų 

šventės ir vėl mus verčia sustoti bei pežvelgti į nuveiktus 
darbus. 

Remiantis gyventojų apklausos duomenimis buvo 
įvardinti veiksniai, dėl kurių Kauno miesto gyventojai 
jaustųsi saugesni: 

Apšviestos gatvės - 70.05% 
Policijos pareigūnų patruliavimas užtikrinant gyvento-

jų saugumą-65.86% 
Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros-62.85% 
Bendruomenės ir policijos bendri patruliavimai užti-

krinant saugumą konkrečioje teritorijoje-60.03% 
Aktyvi saugios kaimynystės grupių veikla-58.32% 
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Kauno miesto Panemunės komisariato pareigūnai vieni 
pirmųjų šalyje pradėjo dirbti pagal naują bendros veiklos 
organizavimo modelį. Pagrindinis dabartinės policijos 
reformos tikslas yra užtikrinti gyventojų poreikius į sau-
gią gyvenamąją aplinką, greičiau reaguoti į įvykius, su-
teikti pagalbą nukentėjusiems, gerinti policijos paslaugų 
pasiekiamumą, kad daugiau pareigūnų dirbtų teritorijose, 
gatvėse, bendrautų su gyventojais. 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Kauno miesto Panemunės komisariato prižiūrimoje teri-
torijoje įsteigtos keturios veiklos grupės: Žemųjų Šančių, 
Aukštųjų Šančių, Panemunės-Rokų-Vaišvydavos ir Pale-
mono-Petrašiūnų. Kiekviename iš keturių minėtų rajonų 
kasdien, nuo 6 iki 24 valandos (prireikus ir nakties metu), 
dirba po du ekipažus, kurie užtikrina viešąją tvarką, eis-
mo saugumą ir yra pasiruošę bet kuriuo metu reaguoti į 
nusikaltimus, atlikti kitas užduotis. Be šių ekipažų, kaip 
ir anksčiau, gatvėse budi patrulių rinktinės ir kelių poli-
cijos pareigūnai. Padidėjęs policininkų skaičius gatvėse 
lemia nusikalstamumo  mažėjimą. Jau dabar pastebimi 
akivaizdūs pokyčiai: 

Sumažėjo nusikalstamų veikų; 
Padaugėjo pareigūnų dirbančių aptarnaujamoje terito-

rijoje; 
Operatyviau reaguojama į pranešimus; 
Greičiau išnagrinėjami skundai, pareiškimai. 
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Kauno miesto Panemunės policijos komisariate gyvento-
jų priėmimas rūpimais klausimais darbo dienomis ir va-
landomis vykdomas ir toliau. Visais rūpimais klausimais 
galima kreiptis į Palemono-Petrašiūnų veiklos grupės vy-
riausiąją tyrėją J. Dockienę tel. nr. (8 37) 303 913, el.p. 
jolita.dockiene@policija.lt, adresu Juozapavičiaus pr. 17, 
206 kab. Ne darbo valandomis, savaitgalio ir švenčių die-
nomis, atvykus į teritorinį policijos komisariatą, galėsite 
pasinaudoti prie pastato durų įrengtu pagalbos mygtuku. 
Paspaudus šį mygtuką, būsite tiesiogiai sujungiamas su 
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budė-

toju. Jeigu reikalinga skubi pagalba,  nedelsdami skam-
binkite bendruoju pagalbos telefonu 112. Jeigu pagalba 
nėra skubi arba tiesiog norite mums pranešti informaciją, 
kviečiame nepamiršti pasinaudoti ir policijos elektro-
ninių paslaugų sistema www.epolicija.lt. arba kreiptis į 
Kauno miesto Panemunės policijos komisariato prižiū-
rimoje teritorijoje dirbančią bendruomenės pareigūnę R. 
Zinkevičienę, tel. nr. (8 37) 303 009, el.p. rasa.zinkevici-
ene@policija.lt. 

Praėję metai dar kartą patvirtino, jog gyventojų, ben-
druomenės dalyvavimas užtikrinant gyvenamosios, dar-
bo ar mokymosi aplinkos saugumą taip pat labai svarbūs. 
Bendrų prevencinių priemonių metu pastebėjime, jog 
patys gyventojai gerai žino savo bendruomenės proble-
mas, todėl tik dirbdami išvien galime geriausiai parinkti 
jų sprendimo būdus. Labai svarbus visų mūsų noras ben-
dradarbiauti, stiprinat visuomeniškumo jausmą, didinat 
socialinę atsakomybę, skatinat pilietiškumą, nepakantu-
mo teisės pažeidimams kultūrą. Tik bendri darbai  daro 
stebuklus. 

Kauno apskrities VPK 
VTV BPVS vyr. specialistė  Rasa Zinkevičienė
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Džiaugiamės
Kovo 3d. Palemono gimnazijos muziejuje buvusi  mo-

kinė (Palemono gimnaziją, tuomet Palemono vidurinę 
mokyklą) baigė prieš 6 metus.  Karolina  Germanavičiūtė  
pristatė romaną  ,,Už stiklo durų‘‘.

Pirmoji Karolinos knyga ,,Lieknesnė, gražesnė, lai-
mingesnė‘‘ - atviras dienoraštis apie sveiką gyvenseną, 
parašyta prieš dvejus metus.

Karolinos pasveikinti atvyko gausus būrys giminaičių 
ir draugų, mokytojų ir mokinių, bendruomenės narių.

Per kelerius metus parašytos dvi knygos.  Linkime kū-
rybinės sėkmės ir svajonių įgyvendinimo.

Sveikiname
Vasario mėnesį Kauno rotušėje meras V.Matjošaitis 

kauniečiams įteikė garbingus apdovanojimus.
Gerumo kristalu už reikšmingus ir neatlygintinus dar-

bus Kauno bendruomenės labui , už pagalbą vaikams ir 
šeimoms Palemono vaikų dienos centre buvo apdovanota 
sesuo salezietė Irutė Dovydaitytė.

Praėjusį spalį dvidešimtmetį minėjęs Palemono vaikų 
dienos centras įsikūręs pastate, kuriame gyvena ir pačios 
seserys salezietės. Jų namai dideli, kad tilptų vaikai, ku-
riems padeda.

Dienos centrą lankantys vaikai ruošia pamokas, pie-
tauja, žaidžia. Kartu skatinami, motyvuojami mokytis, 
stengtis susikurti geresnę ateitį. Mokomi ir socialinių 
įgūdžių. Čia taip pat veikia įvairūs būreliai.

,,Stengiamės vaikams padėti susidėlioti vertybes, su-
sidėlioti šviesuliukus, kad galėtų į juos kabintis ir turėti 
kitokį gyvenimą nei dabar‘‘,- sako sesuo I.Dovydaitytė.

Sveikiname seserį salezietę  Irutę Dovydaitytę su gar-
bingu apdovanojimu.

                                                                                      

Skelbiame
2017m. balandžio 24-28dieną vyks treti   seniūnaičių 

rinkimai. Seniūnaičių rinkimų data, balsavimo būdai ir 
kita medžiaga bus skelbimų lentose, internetinėse svetai-
nėse, seniūnijose.  Palemono seniūnaitijoje kandidatuoja  
Valdimaras Moliejus. Jei į rinkimus atvyks mažiau nei 
5% seniūnaitijos rinkėjų, vyks pakartotiniai rinkimai. 
Balsuoti galima ir interneto svetainėje - seniunaiciai.kau-
nas.lt   Valdimaras Moliejus trumpai apie save:  ,,  Tėvai 
įsikūrė Palemone grįžę iš tremties, Palemone gyvenu nuo 
1958 metų. Mokiausi KTU, esu inžinierius. Žinau pale-
moniečių problemas ir stengsiuosi patenkinti lūkesčius‘‘

                                                                                                  Puslapį parengė Rita Agurkienė     Su Romualdu Visokavičiumi.

Knygos „Jungtys pristatymas“.

Su prezidente.

Kryžių kalne.
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Bažnyčiai 20.

Seime.

Mokyklos muziejaus atidarymas.

Naisiai.
Marių banga.

Onutė su Anzelmutės dainininku Ukmergės dvarai. Gimnazijai 40.

Kryžių kalnas 2016.

Gaminu suknelę.

BC šventėje ,,Vasara, dar pabūk su mumis“.

Vieškūnų maratono dalyviai.

Vieškūnų maratono nugalėtojos.

Tarptautinėje bendruomenių mugėje Vilniuje.

Kovo 11 su K. Popeliučkos 
sūnėnu Algirdu


