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Leidžiamas nuo 1992 m.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių laikraštis

NUOŠIRDŽIAI IR ATVIRAI ...
Sveikiname Jus, Direktoriau, su Mokytojo
diena ir 35 metų mūsų mokyklos ir 5 metų gimnazijos jubiliejumi.
Direktorius:
- Ačiū už sveikinimus.



Gerb. Direktoriau, „Žibinto“ redakcija žino,
kad šiais metais suėjo 23 metai, kai Jūs vadovaujate šiai mokyklai.
Apie tai, kas džiugina Jūsų, kaip gimnazijos
direktoriaus, širdį ir kas liūdina, užsukome pasidomėti. Ar galime sutrukdyti ir užduoti Jums
keletą klausimų?
Direktorius:
- Galima.
Kiekviename darbe būna sėkmių ir nesėkmių ar skaudesnių patirčių, nevykusių sprendimų... Ar per tiek laiko Jūs kažką panašaus patyrėte? Kaip apibūdintumėte tuos 23 vadovavimo metus, prabėgusius mokykloje?
- Buvo visko - ir sėkmių, ir nesėkmių. Buvo ir klaidų, bet visą laiką ėjome į priekį.
Turėjome prioritetus, turėjome viziją ir tikslą – būti gimnazija, būti kitokia gimnazija,
turinčia savo veidą ir stiprią bendruomenę.
- Apie savo darbą kalbėti nenorėčiau. Jeigu jau dirbu tiek metų ir turiu svajonių,
manau, kad yra neblogai... . Jeigu rimtai, tai gimnazija - mano gyvenimo dalis, čia –
mano antrieji namai, čia – mano mokiniai, kolegos, kiti gimnazijos darbuotojai. Aš jais
visais didžiuojuosi. Nesvarbu, kokie jie, bet dėkoju jiems visiems už buvimą kartu, už
susikalbėjimą ir supratimą, už žmogiškus santykius. Dėkoju jiems už viską. Manau, kad
mūsų gimnazijos bendruomenė yra verta pagarbos, nes gimnazija turi ateitį ir perspektyvą. Tik gaila, kad iki šiol mūsų gimnazija, būdama pačia geriausia, dar nėra renovuota.
Jūs vadovaujate gimnazijai ir dar dirbate mokytoju. Labiau patinka direktoriauti ar mokytojauti? Kodėl?
- Patinka visi darbai, kuriuos dirbu, todėl nenorėčiau išskirti nė vienos pareigybės.
Nesvarbu, kokias pareigas užimi, svarbiausia viską daryti su meile ir atsakomybe ir
tikėtis gero rezultato.
Nesvarbu, direktorius ar mokytojas, kiekvienas turime daryti kuo mažiau klaidų,
nes dirbame su mokiniais, kurie patikėjo mūsų gimnazijai savo ateitį, ir mes, mokytojai,
turime jiems padėti, nes jie – mūsų vaikai.
Girdėjom sakant, kad kiekvienas vadovas turi būti ir geras aktorius. Ar Jūs sutinkat
su tokia nuomone?
- Ar vadovas turi būti geras aktorius? – ko gero taip. Visas gyvenimas yra vaidinimas . Geras vadovas – tai nebijantis tarnauti, kovoti ir siekti pergalės. Nors kartais gyvenimo tarpsnyje nebūna nei pergalės, nei pralaimėjimo.
Esu įsitikinęs, kad mano, kaip gimnazijos vadovo, svarbiausia sėkmės formulė – kvalifikuoti darbuotojai ir elgesys su žmonėmis, kuriuos stengiuosi išklausyti, suprasti, užjausti,
padrąsinti... Žmones reikia mylėti.
Jūs tikite ir pasitikite žmonėmis. Ar dėl to netenka nusivilti?
- Vienintelė kliūtis mūsų rytdienos planams įgyvendinti gali būti šiandieninės abejonės. O abejonių mūsų darbe turi būti kuo mažiau. Aš, kaip direktorius, atsakau ne tik
už savo, bet ir už visų gimnazijos bendruomenės narių veiklą ir jų darbo rezultatus.
Kokie Jūsų lūkesčiai iš mokinių, tėvų, mokytojų?..
- Norėčiau, kad tėvai, mokytojai ir mokiniai kalbėtų viena kalba, kad visi suprastų.
Noriu, kad visi žinotų ir suvoktų, kad Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija – mūsų visų gimnazija ir kurti ją turime visi.
J.V. Gėtė yra pasakęs: „Elkitės su žmogumi taip, koks jis yra. Ir jis liks toks, koks
jis yra“. Aš elgiuosi su žmogumi taip, koks jis galėtų ir turėtų būti, ir jis tampa (arba ne)
toks, koks galėtų ir turėtų būti . Džiaugiuosi, jeigu man pavyksta, o jei ne...
- Prisiminiau kinų patarlę: „Mokytojas atveria duris, bet mokiniai įeina patys“.
Direktoriau, ką norėtumėte pasakyti ir/ar palinkėti savo žmonėms - gimnazijos
bendruomenei?
- Visiems linkiu, kad visko būtų tiek, kiek reikia. Kad tarp nesibaigiančių darbų visi
rastume laiko pažiūrėti į akis tiems, su kuo dirbame, mokomės, gyvename, ką mylime...
- Mokytojo dienos proga noriu pasveikinti visus kolegas su palinkėjimais:
- Imkite šypseną ir dovanokite tiems, kurie jos niekada neturėjo. Atraskite šaltinį ir
atgaivinkite tą, kuris nukritęs į dulkes. Paimkite ašarą ir padėkite ant veido tam, kuris
niekada neverkė. Paimkite drąsą ir įdėkite į tą sielą, kuri nemoka kovoti. Paimkite gyvenimą ir papasakokite tam, kuris nesupranta. Atsiverkite vilčiai ir gyvenkite jos šviesoje.
Imkite gerumą ir padovanokite tam, kuris nemoka daryti gero. Atraskite meilę ir padarykite taip, kad ji augtų mūsų žemėje.
- Ačiū visiems už gražius ir prasmingus darbus ir toliau kviečiu eiti tobulėjimo
keliu.
Nuoširdžiai DĖKOJAME DIREKTORIUI už interviu, sugaištą laiką ir dėmesį
„Žibintui“. LINKIME GEROS MOKYTOJO DIENOS, GRAŽAUS IR ĮSIMINTINO
GIMNAZIJOS JUBILIEJAUS.

„Žibinto“ redakcija

„Žininto“ redakcija

Jau rašėme I-ame „Žibinto“ laikraščio puslapyje, kad šiais metais mūsų mokykla švenčia 35 metų jubiliejų. Istorijos tėkmėje tai neilgas laiko tarpas, bet mokyklos veikloje, tai labai
reikšmingas ir turtingas etapas. Per tuos 35 metus šioje mokykloje mokėsi tūkstančiai mokinių, dirbo daug mokytojų. Ir jeigu kada nors į savo mokyklą norėtų kartu susirinkti visi
buvusieji mokiniai, jie niekaip netilptų po jos stogu, nors mūsų mokykla yra pati didžiausia rajone.
Šiandien, kaip ir mūsų mokykla, savo darbo jubiliejų švenčia ir keletas mūsų gimnazijos Mokytojų, bibliotekos darbuotojų.
„Žibinto“ redakcija nepasikuklino ir aplankė gimnazijos veteranes... 

Istorijos ir politologijos mokytoja
MILDA SLEDŽIUVIENĖ
Kodėl pasirinkote istorijos
– pedagogikos specialybę?
Istoriją pasirinkau, galima
sakyti, atsitiktinai, nes nešiau
dokumentus
studijuoti
prancūzų kalbą, o man priėmimo komisijoje sako: „Ir ką
jūs, mergaite, veiksite su ta
prancūzų kalba?“. Kadangi
gerai sekėsi visi humanitariniai mokslai, pasukau prie
istorijos... Dabar tikrai nekeisčiau pasirinkimo, o pedaNuotr. mokyt. M. Sledžiuvienė,
gogika, nes norėjau studijuoti
iš asmeninio archyvo
5 metus.
Kuo Jus žavi istorija? Kaip Jūs įsimenate tiek daug
istorinių datų, veikėjų pavardžių, įvykių?..
Istorijos pažinimas ir suvokimas atėjo vėliau, su metais
ir darbo praktika. Istorijoje mane žavi asmenybės, jų idėjos, o labiausiai tokios akimirkos, kai kur nors nuvyksti ir
supranti, kad tu viską apie tai žinai, belieka tik prisiliesti ir
įsitikinti, ar tai tiesa. Daugybė istorijos datų, pavardžių ar
įvykių jau seniai rado vietą atminties kertelėse. Dabar belieka tik laiku ir reikalingas žinias pasirinkti.
Be istorijos kuo dar domitės?
Laisvalaikiu mėgstu spręsti kryžiažodžius. Dar patinka
menas ir kultūra. Bet labiausiai mūsų šeima mėgsta keliones. Jos prasidėjo dar sovietiniais studijų metais, kai su
vyru Valdu (Valdas – mokytojos sutuoktinis – mūsų gimnazijos istorijos mokytojas Valdemaras Sledžius –
„Žibinto“ inf.) ir keliais kurso draugais vasaros stipendiją
išleisdavome ne kavinėse, o kelionėse. Tada aplankėme
Rygą, Taliną, Karaliaučių, Tolminkiemį, Peterburgą, o
1989m. pirmą kartą vykome už geležinės uždangos - į
Suomiją.
Kaip dažnai lankotės muziejuose?
Muziejuose lankomės dažnai, nes tai susiję su kelionėmis. Aplankyta tikrai daug ir ne tik Lietuvoje:
Luvras, Ermitažas, Britų nacionalinis, Londono gamtos
ir istorijos, Impresionistų Paryžiuje, S. Dali Katalonijoje,
Viktorijos ir Alberto Londone ir kiti. Bet man labai patinka
muziejai po atviru dangumi, kai visas miestas jau muziejus
- renesanso lopšys Florencija, gražuolė Barselona ar Pizos
miesto ansamblis. Labai džiaugiuosi, kad teko vaikščioti
Pompėjos gatvėmis, aplankyti paslaptingąjį Stonhendžą ir
karališkąjį Vindzorą, kopti į Atėnų Akropolį, leistis į Romos forumą ar Knoso griuvėsius... Man tada knyginė istorija tampa vaizdine ir padeda ją dėstyti. Mano mylimiausia
istorinė asmenybė yra Napoleonas, todėl buvo labai įdomu
aplankyti Vaterlo mūšio lauką ir muziejų, matyti Borodino
panoramą ar Napoleono kapą Paryžiuje. Tačiau mane ne
mažiau žavi gražuolė Kernavė, Punia ar Napoleono kepurės piliakalnis.
Ar yra toks muziejus Lietuvoje ar pasaulyje, kurį
Jūs labai norėtumėte aplankyti? Koks tai muziejus?
O pamatyti dar norėtųsi tikrai daug ką – įspūdingas
skulptūras Velykų saloje, anapus Atlanto Čičen Icos ar
Maču Pikču piramides, dar pastovėti ten, kur Trojos būta,
bet... tam reikia daug laiko, sveikatos ir pinigų .
Ar kada gailėjotės pasirinkusi istorijos mokytojos
darbą?
Pasirinkusi istoriją nesigailėjau, gal tik sovietmetyje
pykau, kai labai dažnai reikėjo tarnauti politikai. O kad
mokytoja, tai gailiuosi dažnai dėl visuomenės ir valdžios
neteisingo požiūrio bei vertinimo.
Kokie dalykai Jums suteikia džiaugsmo ir pakelia
nuotaiką?
Džiaugsmo teikia ir kelia nuotaiką mokinių nuoširdumas ir geranoriškumas. Džiugina mokinių laimėjimai, kai
gerai išlaiko egzaminą ir įstoja į norimą specialybę, kai
prisimena ir bendraujam 10 ir daugiau metų po mokyklos
baigimo. Labai smagu, kai pavyksta pamoka - matai išplėstas mokinių akis ir supranti, kad sudominai...
Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriate būdama istorijos mokytoja?
Man sunku tada, kai matau abejingus, grubius, agresy -

vius jaunus žmones, kurie nieko nenori pasiekti, o jų akys
ar lūpos sako - „kam man reikia to mokslo, juk viską lemia pinigai“.
Kuo istorija (kaip pamoka) svarbi mokiniui?
Dažnai sakoma, kad istorija gyvenimo mokytoja. Manau, kad jaunam žmogui istorija padeda užaugti ir subręsti, padeda suprasti pasaulį, išmokti gyventi tarp žmonių.
Ko palinkėtumėte savo kolegoms mokytojams, savo
mokiniams ir sau pačiai? Kokia gyvenimo išmintimi
norėtumėte pasidalinti?
Mokyklos 35-mečio proga savo kolegoms noriu palinkėti sveikatos ir kantrybės. Linkiu dažniau atsipalaiduoti
ir pakelti akis nuo sąsiuvinių ar vadovėlių. Savo mokiniams linkiu įvairių laimėjimų ir pažinimo džiaugsmo,
kuris taptų ateities pamatais. Istorija mums pateikia daug
įvairių pamokų.
Sau, savo šeimai ir visiems linkiu, kad istorija mūsų
nebaustų už neišmoktas pamokas, o padėtų ramiai ir laimingai gyventi.
Ar nenusibodo dirbti vienoje ir toje pačioje mokykloje? 35 metus matyti tas pačias sienas, tuos pačius
koridorius... ir kabinetas, tikriausiai, tas pats?..
Kartais atrodo, kad tikrai nusibodo. Kadangi aš esu
sėslus ir ištikimas žmogus, todėl dažnai kaitalioti darbovietės negalėčiau. Mokykla nuolat keičiasi: keičiasi mokiniai, direktoriai, mokytojai, net santvarka Lietuvoje pasikeitė .

Anglų kalbos mokytoja
GRAŽINA DUBICKIENĖ
Žinome, jog jau 35 metus
dirbate „Aušros“ gimnazijoje, esate anglų kalbos mokytoja, mėgstate keliauti... Ką dar mėgstate veikti?
- Dabar jau tikrai visi sužinos, kokia aš sena ... .
-Taip, mėgstu keliauti, atnaujinti namus, skaityti, vykti
į teatrus. Teatras – didžioji
aistra, nepraeinanti nuo studijų laikų.
Nuotr. mokyt. G. Dubickienė
Kodėl pasirinkote mokytis romanų - germanų kalbų ir literatūros specialybę?
Kuo Jus sužavėjo šios kalbos?
- Pasirinkau tai, ką geriausiai mokėjau. O žavi mane
daug kalbų: ispanų, italų, japonų, prancūzų.
Kiek Jums buvo metų, kai jau žinojote, kuo norite
būti?
- Nuo vaikystės planavau būti gydytoja. Tik bėda –
visiškai nemokėjau fizikos (tai buvo pagalbinis stojamasis
egzaminas į Medicinos fakultetą). Taigi, stojau ten, kur
man buvo lengviausia. Taip atsidūriau Vilniaus Universitete, filologijos fakultete.
Jei laiko mašina atsigręžtų atgal ir Jūs galėtumėte
pakeisti vieną dalyką, ką keistumėte?
- Miestą, kuriame gyvenu. Norėčiau gyventi dideliame
mieste.
Ar kada gailėjotės pasirinkusi mokytojos kelią? Ką
Jums tas laikas davė?
- Mokytojos kelio nesirinkau, pedagogikos nestudijavau.
Gavau paskyrimą, turėjau atidirbti 3 metus (kaip ir visi
tada, baigę aukštąsias mokyklas). Maniau – trumpam.
Užsisėdėjau .
Ar buvo Jūsų mokytojavimo karjeroje situacija
(situacijų), kai nežinojote atsakymo į mokinio užduotą
klausimą? Papasakokite vieną įsimintiniausią?
- Žinoma, kad buvo. Bet konkrečiai nė vienos neatsimenu.
Ko palinkėtumėte mokiniams, savo jaunesniems kolegoms ir sau pačiai? Kokia gyvenimo išmintimi norėtumėte pasidalinti?
- Mokiniams linkiu žingeidumo, ryžtingumo siekiant
savų tikslų. Nebijokit būti kitokie negu visi, nepaisykit, ką
kaimynė pasakys. Savo jauniems kolegoms linkiu labai
gerai pagalvoti, ar jie tikrai patenkinti tuo, ką dabar veikia. Sau linkiu sveikatos ir rimtų permainų .

Rusų kalbos mokytoja
VANDA UNGURAITIENĖ
Kodėl pasirinkote mokytojos darbą?
- Tai buvo natūralus dalykas, ne atsitiktinumas. Tikrai
nesakysiu, kad apie mokytojo
darbą svajojau nuo vaikystės.
Tiesiog mokykloje man labai
patiko kalbų pamokos: savo
žiniomis, kūrybiškumu ir šiltu
bendravimu žavėjo lietuvių, o
ypač - rusų kalbos mokytojų
pamokos.
Ar nesigailite, kad pasirinkote būti mokytoja?
Nuotr. mokyt. V. Unguraitienė
- Jeigu šiandien iš naujo reikėtų pasirinkti profesiją, vėl tapčiau mokytoja . Būna
akimirkų, kai pasidaro sunku ir nusvyra rankos, kai nesu
patenkinta savimi, tada šmėkšteli mintis, kodėl nepasirinkau ramesnio darbo. Bet tokios mintys aplanko labai retai.
Mūsų mokykloje dirbate 35 metus, ką Jums tas laikas davė?
- ...daug davė: į gyvenimą išleidau keturias auklėtinių
laidas, pažinau daug nuostabių kolegų, sutikau daug nuoširdžių, gabių mokinių. Per tiek metų teko padirbėti ir mokytoja, ir direktoriaus pavaduotoja, ir mokyklos direktore,
ir vėl grįžti į mokytojos pareigas . Dirbdama mokykloje
daug ką atradau, išbandžiau, daug ko išmokau, kai ko atsisakiau...
Kurie metai Jums buvo sunkiausi mokymo metai?
Kodėl?
- Tokių metų mano karjeroje nebuvo. Kiekvieną darbą
priimdavau ir šiandien priimu tokį, koks jis yra.
Ar turite savo mokymo sistemą? Jei taip, papasakokite apie ją.
- Kiekvienas mokytojas turi savo darbo stilių, savas
nuostatas, savus principus ir t.t. Aš — ne išimtis 
Kuo rusų kalba (kaip pamoka) svarbi mokiniui?
- Man labai apmaudu, kad III-oje gimnazijos klasėje
kasmet mažėja mokinių, pasirenkančių rusų kalbą kaip
antrąją užsienio kalbą.
Pagal Europos kalbų politiką gimtoji kalba reikalinga
indetitetui, anglų kalba – komunikacijai, o norint būti tikru
europiečiu, reikia mokėti dar bent vieną ar dvi kalbas.
Perfrazuodama žymų psicholingvistą F. Smithą, galiu
pasakyti, jog viena kalba atidaro vienas duris, o dvi – visas
likusias.
Kokie Jūsų santykiai su mokiniais?
- Manau, kad į šį klausimą geriausiai atsakytų patys mokiniai .
Apibūdinkite gerą mokytoją, kokios savybės jam reikalingos?
- Mokytojas turėtų būti ne tik reiklus, principingas ir
kompetentingas savo dėstomo dalyko profesionalas, bet ir
rūpestingas, betarpiškai bendraujantis, kiekvienam mokiniui dėmesio norintis skirti žmogus. Šių dienų realijos
sąlygoja ir dar vieną mokytojui būtiną savybę – imlumą
technologinėms naujovėms ir nebijojimą keistis pačiam. Ir
dar manau, kad mokytojas kartais turi būti ir šiek tiek
„trenktas“ .
Mokytoja, kokie artimiausi Jūsų planai?
- Gerai atšvęsti mokyklos gimtadienį, susitikti su buvusiais kolegomis, mokiniais ir savo auklėtiniais.
Iš kur Jumyse tiek energijos: visur spėjate, ir dar
žinome, kad užsiimate rankdarbiais - gaminate iš odos
papuošalus.
- Bėgant metams energija po truputį senka, bet jos
„pasikraunu“ dirbdama su jaunimu 
O papuošalų gamyba - tai viena iš mano jaunystės
svajonių, kuri „apsireiškė“ tik prieš porą metų. Kurdama
papuošalus aš jaučiuosi laiminga...
Ko palinkėtumėte mokiniams, savo jaunesniems kolegoms ir sau pačiai? Kokia gyvenimo išmintimi norėtumėte pasidalinti?
- Prisiraukite stiprybės šaknies, nuskinkite dvasingumo
žiedų, priskabykite kantrybės lapų, nuraškykite nuoširdu Nukelta į 3 psl.

MARTĄ MARČIULIONYTĘ pažįstu ir su ja bendrauju nuo paruošiamosios klasės (apie 10 m.— aut. pastaba).
Mokydamiesi pradinėse klasėse, mūsų klasės draugai ir mokytoja pastebėjome, kad Marta - „tyrinėtoja“: jai viskas rūpi, viskuo domisi, atsakingai ir jautriai į viską reaguoja... Nuo mažumės jau matėsi, kad mano draugė - „prie meno“ . Marta būdavo visur ir jos niekur ir niekam netrūkdavo:
noriai žaisdavo ir bendraudavo tiek su suaugusiais, tiek su visais vaikais.
Su metais Marta tampa brandesnė, išmintingesnė, kūrybingesnė (...daug „kentėjau“ ir vis dar „kenčiu“ nuo jos „meniškumo“, bet, kol kas, atsilaikau - aut. pastaba).
Mokydamasi antroje klasėje Marta pradėjo „kepti mažus“ eilėraščius. Trečioje klasėje buvo mokyklos pažiba, ją daug kas pažinojo. Būdama
ketvirtokė Marta „vedė“ pamoką apie kosmosą ne tik savo klasės draugams, bet ir kitų klasių mokiniams ( .. tuo metu ji svajojo tapti kosmonaute – aut.
pastaba). Penktoje klasėje Marta dalyvauja rajoninėje raiškaus skaitymo konkurse (...nuo to laiko kasmet dalyvaudavo ir tapdavo konkurso laureate - aut.
pastaba), susidomi ir studijuoja Biologijos pasaulį, dalyvauja olimpiadose, konkursuose. Šeštoje klasėje Marta išrenkama klasės seniūne ir 3 metus iš
eilės puikiai atstovavo mūsų klasei: niekieno neprašoma organizavo klasės valandėles, viktorinas, mini klasės ir mokyklos konkursus... Marta gerai sutarė su S. Nėries pagrindinės mokyklos mokytojomis, pavaduotojomis ir net mokyklos direktore. Septintoje klasėje Marta jau dalyvaudavo įvairiose konfeNuotr. Marta Marčiulionytė, IA
rencijose, susirinkimuose (...kartais jos nebūdavo pamokose, nes turėdavo „svarbių reikalų“ su mokyklos bendruomene – aut. pastaba). Marta tapo žinoma
ne tik Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, bet ir už jos ribų.
Aštuntoje klasėje Martos veikla dar labiau subrendo ir suaktyvėjo: vis dažniau dalyvaudavo įvairiuose konkursuose, vis dažniau atsidavė kūrybai: rašė eilėraščius, sukūrė poemą „Dešimtoji apeiga“, išleido eilėraščių rinkinį ,,(ne)Tuščios Eilutės“‘, kurį išleistuvių proga padovanojo Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai.
Per 10 draugystės metų, Martą matau kaip gerą, kartais „pametusią protą“ draugę: kartais juokiamės abi iš bet ko ir iš nieko , mums gera ir linksma kartu. Ir kaskart džiaugiamės, kad viena kitą galime pakęsti .
Jūs paklausite, ar draugės nesipyksta?
– Pasipykstam: kokias dvi dienas išlaikom pyktį ir vėl tampam geromis klasės draugėmis ir puikiomis draugėmis .
Linkiu Martai viso ko geriausio (ji mane taip pat vis bando įtraukti į veiklą, o tai, manau, jos pliusas)  .
Rasa Karpavčiūtė, IA

Marta Marčiulionytė, IA
POEZIJOS PAUKŠTĖ

...DALINANTIS AUGA...
Ne čia gimė ir ne čia augo, bet didžiąją savo gyvenimo dalį gyvena čia. Aukštaitė nuo Ukmergės, dar ir dabar kalboje girdisi aukštaitiška tarmė, moka kalbėti sparnuotais poezijos žodžiais...
(Kas šis žmogus?)
Baigusi Vilniaus universiteto istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę, savo karjerą
Nuotr. Elena Bacevičienė
pradėjo dabartiniame Vilniaus technikos universitete.
Taip jau lėmė likimas, kad gyvenimo sūkurys nubloškė
į Vilkaviškį. Pradėjusi dirbti Vilkaviškio viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėjos pareigose ir besisukanti tarp skaitytojų, su kuriais norėjosi pasidalyti perskaitytų knygų mintimis, ilgam apsistojo Vilkaviškio
mieste, kurį dabar laiko savo miestu.
Aš negaliu nemylėti nei šio miesto, nei šios gimnazijos,
juk čia prabėgo gražiausi mano gyvenimo metai – sako
Elena, — atrodo, šis jausmas jau įaugo į kraują, nes, kad
ir kur bebūčiau, apima toks nenumaldomas noras, kuo
greičiau sugrįžti namo.
Atšventusi įkurtuvių iškilmes, plačiai duris atvėrė Vilkaviškio antroji vidurinė mokykla ( dabar —Vilkaviškio
„Aušros“ gimnazija) Mokyklos bibliotekai reikėjo kvalifikuoto darbuotojo sukomplektuoti ir susisteminti augantį
knygų fondą. Tad Elena Bacevičienė čia labai tiko. Jos
rankomis ir žiniomis biblioteka įgavo bibliotekos pavidalą, keitė patalpas, plėtėsi ir gražėjo. Šiais metais mūsų
gimnazija skaičiuoja 35 - erius gyvavimo metus. Elena
Bacevičienė praaugo gimnaziją, pavasarį ji švęs 40-ties
darbo metų jubiliejų.
Būdama tarp knygų, kvėpuodama protingų žmonių
mintimis, pati rašo ir rašinėja, bando įvairius žanrus, kuria savo gyvenimo istoriją ir deda į knygas. Šiuo metu yra
išleistos dvi jos knygos, trečioji - kūrimo stadijoje.
2011m. šventėje — konkurse „Lygiadienio giesmė“
Elena Bacevičienė buvo pakviesta i Nepriklausomųjų
rašytojų sąjungą.
Būdama literatų klubo „Seklyčia“ nare, dalyvavo įvairiuose konkursuose, kur laimėjo laureatės, diplomantės
apdovanojimus.
„Reikliai į savo kūrybą žiūrinti, nenublizgintais žodžiais savąja žmogiškąja šiluma su skaitovais besidalinanti kūrėja“, - rašė „Santakos“ red. pavaduotoja Laima
Vabalienė, apdovanojant 2012 . Mažojo poezijos pavasario laureatę Eleną Bacevičienę.
„Žibinto“ informacija

Elena Bacevičienė,
gimnazijos bibliotekininkė

DU TRIOLETAI
Kiekvieną mirksnį skaičiavai,
Stebėdama, kaip leidžias saulė.
Prašei, šaukei, verkei, meldei,
Kiekvieną mirksnį skaičiavai.
Ir nustebai, kad tu gali
Save pripildyti kaip taurę.
Kiekvieną mirksnį skaičiavai,
Stebėdama, kaip leidžias saulė.
*
Prisiglausti, paliesti, pajausti,
Apkabinti žvilgsniu ir širdim.
Atsiliept į gerumą, į šauksmą.
Prisiglausti, paliesti, pajausti.
O sutikusi giedantį paukštį,
Dalyti dalyti savim.
Prisiglausti, paliesti, pajausti,
Apkabinti žvilgsniu ir širdim.
***
Taip tyliai kalasi žolė
Ir tiesiasi laukimo gijos.
Nuo paukščio sparno
Lig žvaigždės —
Ilgumas kelio — mylių mylios.
Gerumas, sklindantis kūnu,
Ištrykšta vainiku ant pirštų,
Degioja lyg žvakes vardus
Iš atminties, kad neužmirštų.
Ištirpsta žodžių plazdesy
Nebūtos, o gal būtos tiesos
Ir akina ryški ugnis,
Kurią taip norisi paliesti.
***
Budėk, kad nakty išdavystė
Negultų į tavo patalą
Ir tavo sapnuos neišskleistų
Galingų melo sparnų.
Nes kaip tu apsaugosi širdį,
Jei ji tik vienintelė sako,
Kad myli, kai kviečia
Ir šaukia tave vardu.
Kaip meilę apginsi,
Jei nori kažkas ją supurvinti,
Jei nori išduoti
Žodžiais, veiksmais, mintimis.
Kiekvieno gyvenime
Kažkada atsiranda kryžkelė
Ir stebi tave keturpusė viltis.

APMĄSTYMAS
Jeigu būčiau žuvis, aš mokėčiau tylėti,
Bet esu tik žmogus, galintis mylėti.
Jeigu būčiau drugys, aš mokėčiau skraidyti,
Bet esu tik žmogus, gebantis matyti.
Jeigu būčiau kelias, aš mokėčiau vingiuoti,
Bet esu tik siela, norinti dainuoti.
Jeigu bučiau medis, aš mokėčiau ošti,
Bet esu tik siela, norinti svajoti.

Poezijos paukštė laisva,
Giesmės nesuturėsi.
Balse skamba gaida sava,
Dainos jos nepakeisi.
Balta kaip debesis jinai
Švytės per visą dangų.
Ką ji atneš — tu nežinai.
Gal nutūps ant tavo rankų.
Ji virpina sielą, širdį.
Ji keičia tavo žvilgsnį.
Ji tolina dvasios mirtį.
Pavergia tavą mintį.

FUTURISTINIS PASAULIS
Baltos lankos, juodos avys,
Spindi rausvos mūsų naktys.
Mėlyna saulė, žalias dangus,
Krinta nuo medžių slyvų medus.
Pilkos ramunės, baltos alyvos,
Rieda žeme išvirkščios slyvos.
Juodosios rožės, baltosios eglės,
Tūpčioja tvarte aukso perekšlės.

TUŠČIOS EILUTĖS
Neliko nei garso, nei žodžių,
Pranyko tekstai, kuriuos tau rodžiau.
Sustojo sekundės, dingo minutės,
Liko tik tuščios tuščios eilutės...

Aukso plaukeliai, sidabro nagai,
Kur tu gražesnį žmogų matai?
Baltos vien lankos, juodos vien avys...
Spindi rausvos mudviejų naktys...

Atkelta iš 2 psl.

Rusų kalbos mokytoja
VANDA UNGURAITIENĖ
mo vaisių.
Visa tai sudėkite gerų darbų keptuvėn, pasūdykite artimo meilės druska, pridėkite
mielaširdystės ir dosnumo, apibarstykite susitaikymo milteliais, įmaišykite atlaidumo.
Vartokite kasdien po 3 šaukštus patys, dalinkite visiems artimiems ir visi ramiai
gyvenkit.
„Žibinto“ redakcija dėkoja Mokytojoms: Mildai, Gražinai ir Vandai už interviu!

- Ar jūs turite nors
truputį sąžinės?!

- Mokytoja,
Jūsų gražūs
bateliai...

- Turime, bet ja
nesinaudojame!

… Cirkas išvažiavo, o aš likau…

- ...Mėgstu daug vaikščioti, kad besikartojančios mintys susilietų į
organišką ritmą: dešinę
– kairę, dešinę - kairę...

...nepamiršk, kad mes — tie žmonės,
dėl kurių mus perspėjo tėvai...

...mano kaimynai visada klausosi
geros muzikos,
Nesvarbu — nori jie to ar ne...
- Lįsk lauk. Ko gi tu
tam maiše tūnai?..

...atėjau, pamačiau ir pabėgau...

...sunku rasti išeitį, kai tau rodo į duris…

„Aušroje“ nauja sporto šaka — dailusis čiuožimas ant žolės. Priimami
tik I klasių gimnazistai.

- Nepyk, aš nesu piktą menanti: atkeršysiu ir pamiršiu...
… jei nenori, kad į
tave žiūrėtume,
nustok būti graži...

- Kaltų neieškosim ir rankom
nemosikuosim...
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