
Mokytojas Aidas Augustis

Gyvūnų fotografijų galerija

2022 m. gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo 

Kauno miesto piešinių ir fotografijų konkurse ,,Šv. Pranciškus – gyvūnų globėjas“. 
Konkurso organizatoriai – Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Šv. Jurgio konventas, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, 

Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija, Kauno Švietimo inovacijų centras, Kauno dailės mokytojų metodinis būrelis. 

Konkurso laureatų ir atrinktų geriausių 
kūrinių autorių paroda vyko Kauno Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Antrus metus rengiamo 
konkurso iniciatorius – dailės mokytojas 
Aidas Augustis.

Jaunųjų kūrėjų piešiniai, eksponuojami 
sakralioje bažnyčios erdvėje, spindi 
nuoširdumu, ieškojimų įvairove, atskleidžia 
savitą  suvokimą apie Šv. Pranciškų ir 
gyvūnų globą. 

Fotografijose užfiksuotos mažųjų augintinių gyvenimo, gydymo, priežiūros 
akimirkos, jų emocijos, būsenos. Svarbiu indėliu realizuojant šį projektą ir konkursą 
prisidėjo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė Undinė Diana 
Tumavičienė, skyrusi molbertus ir kartono lakštus darbams eksponuoti,  
pasirūpinusi didelės talpos atmintukais, kuriais apdovanoti  fotografijos konkurso 
laureatai.  

Atidarant konkurso laureatų parodą Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje 
koncertavo gimnazijos 5 d klasės mokinės Marta Urbė ir Patricija Abukauskaitė.   

Parodos-konkurso ekspozicija Šv.Jurgio bažnyčioje



Laureatais  tapo šie  gimnazijos mokiniai: Marija Atraškaitė, Andrija 
Kaminskaitė (II kl.), jų mokytojos Aušra Lavickienė,  Sima Venskūnienė);  Aisė 
Trakimaitė (IIIb kl.), mokytoja Jūratė Gudžiuvienė; Gustė Ožekauskaitė (6d kl.), 
mokytoja Rima Keturkienė; Barbora Žibortaitė (Ic kl.), mokytojas Aidas 
Augustis; Ugnė Adomaitytė (6 kl.), mokytoja Jolanta Jočienė. Taip pat piešinių 
konkurse laureatais tapo Kasparas Jurkulevičius (8b kl.)  ir Eglė Ožekauskaitė 
(8d kl.). Fotografijų konkurso laureatai – Justas Kepalas (8a kl.),  Ugnė 
Rutkauskaitė (Ia kl.), Saulė Lazdauskaitė (IIIb kl.), Lukas Smetaninas (IIIc kl.), 
Augustė Matijošaitytė (IV ckl.). Geriausi jaunieji kūrėjai apdovanoti diplomais ir 
prizais. Apie konkursą pasakoja Nomedos Pečiukaitienės straipsnis „XXI 
amžiuje“ – „Mokinių kūryba, skirta Šv. Pranciškui ir gyvūnams“. 

Fotografijos Jūratės Januškevičiūtės-Varnagirės, Nomedos 
Pečiukaitienės,  Aido Augusčio. Parengė dailės mokytojas Aidas Augustis

Fotografijų konkurso laureatė Ugnė Rutkauskaitė (I kl.) 
bei dalyviai Adrianas (8 kl.) ir Aušrinė (I kl.)

Piešinių konkurso laureatė Nikolė Masytė (II kl.)

Piešinių konkurso laureatė
Aistė Trakimaitė (III kl.)

Fotografijų konkurso laureatė
Saulė Lazdauskaitė (III kl.)

Konkurso laureatė 
Eglė Ožekauskaitė 

ir dalyvis 
Adrianas (8 kl.)

Konkurso laureatai po renginio

Fotografijų konkurso laureatas
Lukas Smetaninas (III kl.)

Mokytoja Aušra Lavickienė su laureatėmis 
Marija Atraškaite ir Andrija Kaminskaite (II kl.)
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