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Mokyklos       veteranai 

   Prieš N metų,  Jūs  mokėtės Kauno politechnikos institute. Kas at-
sitiko, kad po 3 metų mokymosi Jūs persigalvojote ir įstojote į Vilniaus 
valstybinio pedagoginio in-
stituto Istorijos-pedagogikos 
fakultetą (dabar - Vilniaus 
Universitetas)? Kodėl pa-
sirinkote būtent istoriją? 
Labai norėjote mokytojauti?
  - Pajutau, kad nesu 
technokratas... Istorijos 
studijų pasirinkimui daug 
įtakos turėjo seneliai, 
tėvai, jų gyvi pasakoji-
mai, apie ką dabar rašoma 
vadovėliuose. Mokytojauti 
norėjau, nes patinka dirbti 
su žmonėmis.
   Pacituosiu dviejų 
veikėjų minčių skirtybes: „ Nėra prasmės prisiminti praei-
ties, jei ji neturi įtakos dabarčiai“ (Charles Dickens)  ir „Is-
torija yra gyvenimo mokytoja“ (Ciceronas). Ar Jūs sutinkate 
su teiginiu, kad istorija dažniausiai nėra nei praktiška, nei 
kažkokias privilegijas garantuojanti šaka.  Kaip Jūs manote, 
kaip istorikas?
   - Požiūris į istoriją priklauso nuo žmogaus vertybių. Jeigu tau rūpi 
tavo ar kitų tapatumas, kilmė-tai svarbi disciplina. Istorija, deja, 
gyvenimo mokytoja būna tik kai kada - dažniausiai po sukrėtimų...  
Tikrą istoriją galbūt stebi tik pats Dievas, nes žmogus visada kažkiek 
subjektyvus...
   Jei galėtumėte sugrįžti atgal į metus, kai padarėte  lemtingą 
sprendimą, kur stotumėte mokytis, ar norėtumėte ką nors pa-
keisti? Ar esate patenkintas savo darbu?
   - Iš esmės mažai ką keisčiau- rinkčiausi socialines humanitar-
ines disciplinas. Esu patenkintas savo darbu, nes jis stabdo dvasinį 
senėjimą....
   Esate Kaunietis.  Kodėl didmiestį iškeitėte į Vilkaviškį?
   - Vilkaviškis man nesvetimas, nes prieš karą čia gyveno mano sene-
liai, kurie apie šį miestelį pasakodavo...
   Gerb. Mokytojau, Jūsų pedagoginis stažas skaičiuojamas nuo 
1979 metų, o mūsų gimnazijoje dirbate nuo 1983 m. Sutikote 
ir išleidote į gyvenimą nemažai mokinių, gal žinote, kiek es-
ate jų išleidę?  
    - Esu šioje mokykloje išleidęs dvi auklėjamąsias abiturientų laidas. 
O šiaip susidarytų nemažas būrys.
   Kiekvienais metais ateina mokytis vis nauji mokiniai , kaip 
jie keičiasi?
    - Be abejo, kiekviena karta vis kitokia. 
   Ką manote apie šių dienų mokinius? Kokios jų savybės verčia 
sunerimti , o galbūt priešingai , žavi?
  - Dabar jaunimas labai vertina bet kokią naudą palyginus su 
ankstesnėm kartom. Labiau rūpi pažymiai. Rinkos sąlygomis tai 
vertybė. Bet jaunas žmogus turi nepamiršti ir romantizmo, gyvo 
bendravimo, dėmesingumo, atsiprašymo ir kitų vertybių... Tokių 
mokinių yra ir jie mane žavi.
   Jūsų manymu, ar nors kiek priklauso nuo mokytojo mo-
kinio žinios, susidoimėjimas, pavyzdžiui - istorija, ar čia tik 
mokytojo reikalas ir pastangos?
    - Jeigu mokinys nesimoko namuose, tai žinių minimumas priklauso 
nuo mokytojo įdėtų pastangų pamokoje. Ir tai ne visada. Manyčiau, 
kad sudominimas istorijos dalyku priklauso pamokoje nuo mokytojo. 
Bet tai tinka ne visoms istorijos pamokoms.
   Pakalbėkime apie gimnazijos muziejų. Jūs esate gimnazijos 
muziejaus pradininkas, kūrėjas, puoselėtojas, mokyklos istorijos 
saugotojas, kurį pavadintume  vienu žodžiu - metraštininkas. 
Kaip sekasi? 
   - Gimnazijos muziejus turi dvi kryptis: kaupti senuosius lietuvių lei-
dinius (kalendorius, laikraščius, knygas ir pan..) ir kaupti eksponatus 
apie mūsų mokyklos istoriją, todėl be mokinių ir jų tėvelių pagalbos ir 
paramos būtų sunku rinkti medžiagą apie mūsų mokyklą. 
    Naudodamasis proga norėčiau paprašyti gimnazistų tėvelių, ku-
rie anksčiau mokėsi ir baigė mūsų mokyklą, padovanoti muziejui su 

Istorijos  mokytojas  VALDEMARAS SLEDŽIUS

ankstesne mūsų mokykla susijusių nuotraukų,  daiktų, dokumentų, 
brošiūrų, laikraščių, suvenyrų... Tėveliams „senienų“ gal jau ir 
nebereikia, bet mūsų muziejuje  šie daiktai įgautų neįkainojamą 
išliekamąją vertę.
   Gimnazijos muziejaus darbas – nenutrūkstamas: vedamos istorijos,  
lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, vyksta susirinkimai, diskusijos, 
priimame svečius – visus lankytojus, kurie patys jį suranda.  
   Mokiniai Jus žino kaip istorijos mokytoją VALDEMARĄ 
SLEDŽIŲ, o koks esate už gimnazijos sienų, kokie Jūsų 
pomėgiai , kaip leidžiate laisvalaikį?
    - Laisvalaikį leidžiu keliaudamas su savo šeima po istorines Euro-
pos vietas. Mėgstu meškerioti, nors nesu profesionalus žvejys. Mėgstu 
skaityti gerus žurnalus, žiūrėti filmus, kurie „kažką palieka“...

 Dėkojame mokytojui už sugaištą laiką. 
                                          Airidas Zinkevičius ir Gytis Kaunas, IE

  Užeiname į patalpą, užuodžiame knygų kvapą, girdime popie-
riaus lapų šnaresį , matome tūkstančius įvairiaspalvių, įvairių 
formų ir dydžių knygų... 
   Einame tolyn , žvalgomės, knygos tvarkingai surikiuotos pa-
gal pavadinimus, temas, autorius…  Šį kartą knygų nesiren-
kame, einame į kitą patalpą, prieš nuspausdami durų rankeną, 
žvilgtelim pro stiklo duris: ant lentynų tvarkingai  sudėtos en-
ciklopedijos, vadovėliai ... Už stiklinių durų sėdi ilgaplaukė mo-
teris. Ji kažką skaičiuoja, rašo, pasirašo...  

      Tikriausiai jau supratote, kad tai – „Aušros“ gimnazijos bib-
liotekos- informacijos centro tylioji skaitykla. 
  Šiandien pravėrėme šio pasaulio duris ne atsitotiktinai , 
atėjome pakalbinti  gimnazijos ilgametę darbuotoją NIJOLĘ 
ŠIDLAUSKIENĘ.
   Prisistatome. Sutariame dėl interviu.  Paklausiame, kokiu 
kreipiniu į ją galėtume kreiptis. Kalbamės...

            Gerb. Nijole, Jūsų au-
tobiografijoje parašyta, 
kad šiemet - 35 metai , 
kai dirbate bibliote-
kininke mūsų gimna-
zijoje . Ar nenusibodo?

    – Ne, tikrai nenusibodo, 
dar tokios mintys net 
nekyla, nes dirbti bib-
liotekininke man - tai 
naujų  iššūkių, nuolatinio  
mokymosi, tobulėjimo ir 
bendravimo su jaunais,  
protingais žmonėmis 
malonumas   

   Gal galite prisiminti 
savo pirmąją darbo dieną bibliotekoje?  Papasakokite, kaip 
patekote į knygų pasaulį?  
   - Į knygų pasaulį patekau atsitiktinai. Buvo 1979 metai. Tuo laiku 
darbų mokytoju dirbo A. Naruševičius,  jis ir pasakė, kad 2 vidurinei 
mokyklai (tada taip vadinosi mūsų gimnazija – aut. pastaba) reikia 
bibliotekininko. Taip ir patekau :) . 
   Kaip keitėsi biblioteka, kokia ji buvo prieš 35 metus?
   - Kadangi nebuvau bibliotekos specialistė, dabar net juokinga pri-
siminus, pradžioje  knygas į lentynas „rikiuodavau“  pagal jų dydį. 
Vėliau, supratusi, kad man trūksta žinių, pradėjau lankyti seminarus, 
paskaitas. Dirbdama mokyklos bibliotekoje baigiau kursus nuotoliniu 
būdu.
    Neslėpsiu, darbo pradžia buvo sunki. Prisimenu  laikus, kai  knygas 
tekdavo „rinkti“ iš visur, kur tik žinojome, kad jų galime gauti. Knygas 
nešdavo mokiniai, mokytojai, daug knygų mokyklai yra padovano-
jusi ir Vilkaviškio miesto biblioteka.  Tuo laiku mokyklos biblioteka 
neturėjo pakankamai knygų lentynų, tai tekdavo  jas dėti ir ant grindų. 
   Per 35 metus  daug kas pasikeitė: pradžioje knygų fondas buvo la-
bai mažas, bet po truputį jis vis augo, didėjo...  Neturėjome vadovėlių 
saugyklos,  ilgą laiką jie buvo saugojami drėgname mokyklos rūsyje. 
Būdavo momentų, kad ir rūsyje tekdavo padirbėti: kadangi mokyklos 
rūsys buvo drėgnas, tai vadovėlius dažnai tekdavo nešioti iš rūsio į 
biblioteką ir atgal...  Bibliotekoje būdavo knygas džiuvindavome, 
nes jos būdavo drėgnos, o kai pradžiūdavo, vėl nešdavome į rūsį. 
Tik mūsų direktoriaus A. Žikevičiaus dėka, kuris visais įmanomais 
būdais stengėsi praplėsti ir modernizuoti  mūsų bibliotekos patalpas, 
šiandien jau turime  erdvę , su informacijos  centru ir tyliąja skaityk-
la, biblioteką, kurioje yra įsikūrusi ir vadovėlių bazė.   
   Kokia Jūsų, kaip bibliotekininkės, misija šiandien?
   - Dirbu su vadovėlių fondu. Jau keletas metų, kai IV-ų klasių gimna-
zistams vadovėlius išduodu individualiai, anksčiau to nebuvo. 
   Kaip manote, ar  mokiniai vertina bibliotekininko darbą? 
Gal ką norėtumėte  pasakyti mokiniams – knygų ir vadovėlių 
„dėvėtojams“?
   - Manau, kad dar ne visi mokiniai vertina ir supranta bibliotekininko 
darbą. Pasak jų, nėra nieko sunkaus paimti knygą ar vadovėlį ir  
išduoti mokiniams. Jie net neįsivaizduoja, koks kelias laukia bet koki-
os knygos, iki ji pasiekia skaitytoją.   O vadovėlių „dėvėtojų“ norėčiau 
paprašyti, kad jaustų pareigą ir atsakomybę už pasiskolintą knygą ar 
vadovėlį: neplėšytų lapų, nepieštų ar kitaip jų neterliotų, laiku  ir kuo 
geresnės išvaizdos, grąžintų  ją  bibliotekai. 
   Kas Jums, kaip mokyklos bibliotekos veteranei ,  labiausiai 
patinka ir nepatinka? Kodėl?
  - Džiaugiuosi, kad mūsų gimnazijos bibliotekoje įsikūręs infor-
macijos centras, įdiegtos naujos informacinės technologijos. Man 
visada patiko ir patinka bendrauti su įvairiais žmonėmis, džiaugtis 
jų pasiekimais, darbais...  Visada džiaugiuosi laimingais bibliotekos 
lankytojais ir norėčiau, kad jų būtų kuo daugiau. Nepatinka, kad mūsų 
bibliotekoje – labai šalta. Laukiu nesulaukiu gimnazijos renovacijos.
   Ko norėtumėte palinkėti bibliotekos lankytojams? 
   - Vienas garsus rašytojas yra pasakęs: „Galima išeiti pradinį, vidurinį 
ir aukštąjį mokslą, bet jeigu  nebus bibliotekos, kur kiekvieną dieną 
galėtum patikslinti ir pagilinti savo žinias, plėsti akiratį, tobulinti 
mąstymą ir taurinti jausmus, niekuomet netapsi žmogumi“. Todėl 

linkiu visiems bibliotekos lankytojams ir skaitytojams išlikti imliems 
žinių troškimui ir  būti sąžiningiems žmonėms.

Dėkojame už interviu ir nuoširdų bendravimą.

... Ar kada atėję į biblioteką  pagalvojame, kiek kruopštaus 
darbo įdėta tam, kad bendravimo su knyga procesas mums 

būtų malonus?...  

                                       Rusnė Kardauskaitė, IB ir Agnė Bernotaitė, IIIA

   Kokia buvo Jūsų pir-
moji svajonių  profesija?

  -Tik mokytoja, nes au-
gau tokioje aplinkoje 
- mano abu tėvai buvo 
mokytojai.

 Mūsų mokykloje dirbate 
nuo 1980 metų. Pri-
siminkite, kas pasikeitė 
per tą laikotarpį? 

   - Atrodo, kad niekas 
nepasikeitė. 

 Mokytojauti pradėjau   
tik pabaigusi  Vilniaus 
valstybinį pedagoginį 
institutą 1980 m. ir 
mokytojauju iki da-

bar. O dėl pasikeitimų, tai manau, kad niekas 
nepasikeitė: kaip mokiau mokinius prieš 34 metus, 
taip mokau juos iki dabar, tik dabar mokau savo 
buvusių mokinių vaikus.
 Jūs esate baigusi chemijos ir biologijos specialybę ir 
įgijusi chemijos ir biologijos mokytojos kvalifikaciją. 
Kodėl pasirinkote būti chemijos mokytoja, o ne biolo-
gijos, arba abi iš karto?
  - Po studijų, atvykusi į mokyklą, pradžioje dirbau 
biologijos mokytoja, nes tuo laiku buvo dvi chemijos 
mokytojos ir trečios nereikėjo. Bet kai viena išėjo iš 
mokyklos, aš „persikrausčiau“ į dabartinį chemijos 
kabinetą ir po šiai dienai, 34 metai,  jame dirbu. Ir 
šiaip, man chemija visada labiau patiko nei biologija.
   Kas Jums labiausiai patinka chemijos mokymo pro-
cese?
   - Beveik viskas. Yra teorija ir praktika. Aš mėgstu 
konkretumą.  
   Kuo chemija galėtų būti įdomi ir patraukli kiekv-
ienam gimnazistui? Gal galėtumėte duoti patarimų, 
kaip reikėtų mokytis chemijos? 
   - Pirmiausia reikia išklausyti, jei nesupranti - 
pasiaiškinti. Ir svarbiausia, chemiją reikia mokytis 
sistemingai, nes viskas tarpusavyje yra susiję. Visa 
chemija yra labai įdomi, tik reikia ją suprasti.
   Kokia chemijos reakcija mūsų gimnazistams labi-
ausiai patinka?  
   - Anksčiau, kai dar mokėsi mūsų gimnazistų tėvai, 
tai jiems labai patikdavo cheminė reakcija „vulka-
nas“ ir kai rudas kapeikas (kapeikos, dabar - centai) 
paversdavau sidabrinėmis, nes jos buvo didesnės 
vertės. Dabar tai neaktualu, nes aliumininiai centai  
mažesnės vertės negu variniai. Pastaruoju metu ban-
dymai, dažniausiai, yra rodomi virtualioje aplinkoje, 
o ten jų yra visokiausių... Labiausiai mokinius domi-
na degimai ir sprogimai.
    Sako, dabar maiste daug chemijos. Ar tai tiesa? 
   -Taip, tai tikrai tiesa. Chemija - visur, todėl sunku 
dabartiniam žmogui būtų be jos gyventi.
  Ar savo šeimai, gamindama maistą, Jūs, kaip che-
mikė, atliekate tyrimus? Ar valgote viską, kas skanu? 
   - Jokių tyrimų aš neatlieku, nes, jei atvirai, 
nemėgstu gaminti. Mielai perku pusgaminius ir, 
kaip bebūtų keista, niekada nežiūriu, kas parašyta 
ant etiketės, nes  neįskaitau be akinių. O jeigu atvirai, 
tai, kas parašyta ant etiketės, yra daug melo.  Tiesa 
tik ta, kad aš niekada neperku traškučių, kokakolos, 
energetinių gėrimų, vaisvandenių, sulčių, labai retai 
perku mineralinį ir geriamą vandenį. 

AČIŪ mokytojai už interviu ir gerą nuotaiką.

Marta Marčiulionytė ir Rasa Karpavičiūtė, IA 

Chemijos  mokytoja  DALIA MARTIŠIENĖ

Nuotr. bibliotekininkė N. Šidlauskienė

Nuotr. mokytoja D. Martišienė

Nuotr. mokytojas V. Sledžius



Gimnazisto         saviraiška

          P a s i v a i k š č i o j i m a s
    Ramiai žengiu rudenėjančiomis 
Vilkaviškio gatvėmis. Klausausi po 
kojomis čežančių lapų garso, dėl 
duonos trupinio ar suvargusio va-
balėlio besipešančių žvirblių čirš-
kimo, pasiklydusio tarp pageltusių 
medžių šakų vėjo ūžimo. Pakeliu 
akis į dangų. Įsistebeiliju į auksinę 
rudenio saulę, žydrą, bekraštį dan-
gų, kurio erdves kutena balti šilkas-
parniai debesėliai.
   Ant pilko, suskeldėjusio grindinio 
guli raudonas klevo lapas. Pakeliu 
jį nuo žemės, atidžiai ištyrinėju jo 
gysleles ir įsidedu į rankinę tarp už-
rašų knygelės lapų. Gal kada nors, 
po daugelio metų, radusi šį lapą tarp 
mėgstamos knygos puslapių, prisi-
minsiu šį tylų pasivaikščiojimą po 
gimtojo miesto gatves.
   Išklystu iš didžiojo kelio, dėl mažo 
takelio, vedančio pro Vilkaviškio 
kultūros centro namus. Noriu apsi-
lankyti parkelyje po gluosniais, kur 
pirmą kartą skaičiau poeziją mo-
kykliniame poezijos pavasarėlyje. 
Vos tik išvystu gluosnius, prisime-
nu po jais sakytas Maironio eiles: 
„Ramios, malonios vasaros naktys, /
Medžio užmigęs nejuda lapas. / Vis-
kas užmigo, viskas nurimo, / Vienos 
tik žvaigždės mirkčioja, dega...“.
   Užverčiu galvą aukštyn ir žvelgiu į 
gluosnį galiūną, į nusvirusias šakas, 
puikią slėptuvę nuo viso pasaulio. 
Švelniai praskiriu ir pralendu pro 
jas. Atsiduriu lyg kitame pasauly-
je. Priešais mane stovi milžiniškas 
gluosnio liemuo, aplinkui ligi žemės 
nusvirusios jo šakos ir tyras, švel-
nus, užburiantis jų šnarėjimas.
   Atsiremiu į gluosnį ir galvoju apie 
šį mažą, nežymų miestelį, išauginusį 
didelius žmones. Prisimenu dieme-
džio žiedais papuoštas Salomėjos 
Nėries eiles ir pačią poetę, kasmet 
sugrįžtančią su alyvų žydėjimu. 
Mąstau apie daktarą Joną Basana-
vičių ir mintyse suskamba šmaikš-
tūs Juozo Erlicko žodžiai: „Gyveno 
kažkada toksai Jonas Basanavičius. 
Būdavo stovi jis pakelėj ir žiūri - at-
eina kažkokia tai merga. Jis tą mer-
gą už rankos, nusitempia į krūmus, 
išsitraukia brošiūrą iš kelnių kišenės 
ir skaito lietuviškai. Taip po kurio 
laiko radosi visokie kudirkos, vai-
čiulaičiai ir salomėjos“. Nepamirštu 
ir Lietuvos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos. Tai - didis žmogus. Juk 
ne kiekvienas gali parašyti tautišką 
giesmę. Su šiuo apmąstymu palieku 
slėptuvę iš po gluosnio.
   Vėl tęsiu pasivaikščiojimą po rude-
ninį Vilkaviškį. Nuspalvintas šiltais 
gamtos tonais miestas man atrodo 
gražesnis nei visada. Jaučiuosi lai-
minga, žengdama tarp lapų lietaus, 
šalto vėjo verpetų, malonių saulės 
spindulių. Man nieko nėra geriau už 
gimtąjį Vilkaviškį.
   Grįžus namo išsitraukiu iš ranki-
nės užrašų knygelę ir ant žemės ty-
liai įsklendžia raudonas klevo lapas. 
Švelniai bežiūrėdama į jį, imu apra-
šinėti savo mintis ir potyrius.
       

Martarta  Marčiulionytė, IA  

   Lituanistui tenka atsakomybė ne tik 
už mokinių gebėjimą rašyti, skaityti, 
interpretuoti, diskutuoti ir t.t., bet ir 
už įgūdį pasirinkti, kur kreipti savo 
laiką. Ar šiais modernumo laikais, 
kai mokinius supa naujos technologi-
jos, kai didelis gyvenimo tempas, 
įmanoma juos sudominti lietuvių 
kalba ir ar literatūra? 
   - Lituanistui tenka atsakomybė 
už mokinių įgūdį ,,pasirinkti, kur 
kreipti savo laiką”?.. Taip, tenka tokia 
atsakomybė, kaip ir kitų dalykų 
mokytojams. Bent jau bandau mo-
kinius įtikinti, kad literatūra, dailė, 
teatras, muzika, fotografija – tai dar vienas langas į pasaulį. Atlapojus ar 
bent pravėrus šį langą, gyvenimas tampa įvairesnis… Tiek mokiniui, ku-
rio mėgiamiausias dalykas matematika ar fizika, tiek sportuojančiam… 
Neįmanoma?  Įmanoma. Tokių mokinių yra. O ar mokinius ,,šiais mod-
ernumo laikais” įmanoma sudominti lietuvių kalba ir literatūra? Vėlgi, 
ko gero, taip. Kitų ir dominti nereikia – jau domisi. Kieno širdutė jautri 
grožiui ar šiaip žmogiškai jautri, tai savaime krypsta į literatūrą. Gerai 
būtų bent jau tiek, kad ir tie mokiniai, kurių domėjimosi sritys kitos, 
suvoktų literatūrą kaip vertybę.
   Būti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju – Jūsų svajonė, pašaukimas, 
atsitiktinumas ar kita? 
   - Viskas, ko gero, prasidėjo kaip svajonė... Kaip puiku, galvojau – rašysiu 
eilėraščius ir mokysiu literatūros. Eilėraščiai – juk jie apie pasaulio grožį, 
o dar klasėje reikės kalbėti apie tuos pačius eilėraščius. Eilėraščiai – ir 
apie gyvenimo sudėtingumą, apie jo slėpinius, o juk pamokose irgi apie 
tai teks kalbėti. Taip galvojau kokioje dešimtoje - dvyliktoje klasėje. Kai 
auklėtoja davė anketą, kuo būsiu, taip ir parašiau: mokytoju, noriu paro-
dyti kitiems, koks gražus pasaulis. Na, o ar pašaukimas, negaliu pasakyti, 
nes parodyti, koks yra pasaulis, galima ne tik būnant mokytoju. Abejonės 
retkarčiais kyla... Žmogus įvairiapusis, tad tos abejonės gal ir turi kilti. 
Pasirinkdami kad ir sau labai artimą sritį, mes juk atskiriame save nuo 
kitų galimybių, kurios mumyse buvo ar galbūt dar yra.
   Mokiniai Jūsų pamokoje  geriau mokosi literatūros ar gramatikos? 
   - Nežinau. Žemesnėse klasėse tenka daugiau mokytis gramatikos, 
mažiau literatūros, o aukštesnėse klasėse – atvirkščiai. Viskas susilieja. Ir 
pažymys juk vienas. Retai būna taip, kad mokiniui, kuriam sekasi moky-
tis gramatikos, nesisektų literatūra. Bet būna. 
   Kokie principai Jums svarbiausi Jūsų darbe ir gyvenime? Kokie dalykai Jus 
erzina arba žeidžia? 
   - Nuoširdumas. Žmogiškumas. Gebėjimas ir norėjimas išgirsti kitą. Dar-
bo bendrumas, kai žmonės turėdami skirtingų gebėjimų, geranoriškai, 
be noro dirbtinai dominuoti, derina tuos gebėjimus ir, bendrai ką nors 
atlikę, gali  kartu pasidžiaugti. Tikėjimas, kad kiekvienas žmogus be jok-
ios išimties gali ištarti ką nors vertinga ir tu gali iš jo pasimokyti. O visų 
visų svarbiausia yra pajustas bendrumo jausmas – su kitu žmogumi, su 
grupe žmonių... Tokiomis vertybėmis turėtų būti grįsta bet kuri bendra 
veikla. Labiausiai žeidžia išvardintų vertybių priešingos apraiškos.
   Kas esate tuomet, kai nesate mokytojas? 
   - Nors ir kaip save guostume ar ramintume, daugelis iš mokytojų vis 
tiek lieka mokytojais ir namuose. Ypač lietuvių kalbos. Pajuokaujame 
save paguosdami: mokytojas – ne profesija, mokytojas – diagnozė. O jei 
rimčiau atsakyti, tai iš tikrųjų mokytojo darbui dažniausiai neužtenka tik 
kokios nors tavo asmenybės dalies – viso asmens reikia. Ar kunigystė 
– profesija? Ko gero, ne. Ir mokytojo darbas panašus. Tai lyg ir gyveni-
mo būdas. Gal dėl to mokytoją net jo nepakalbinę atpažįsta bet kokioje 
kompanijoje. O užmiršti bent kokiems metams, kad esi mokytojas, tikrai 
vertėtų. 
   Jūs esate meniškos sielos ir, kiek mums yra žinoma, kuriantis žmogus. Ar 
seniai rašote eilėraščius? Nuo ko viskas prasidėjo? 
   - Nuo kokios devintos klasės. O prasidėjo nuo nuostabos... Toks gražus 

Ž M O N Ė S  G I M N A Z I J O S  B E N D R U O M E N Ė J E
 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ANDRIUS DAMUŠIS atvirai

pasaulis. Po to kita nuostaba – kodėl niekas apie tai nepasako?.. 
   Ar planuojate išleisti savo poezijos knygą? O gal jau ji yra, tik mes nežinome?  
  - Ne, dar  nėra jos – knygelės. Buvau jau beparuošiąs. Kažkas sutrukdė. 
Gal kvailas  įsitikinimas: išleisiu tada, kai pajusiu, kad eilėraščiai reikalingi 
kitiems, na, kad eilėraščiai patinka kitiems. 
   Esate mokytojas, kuriam tenka ne tik mokyti  gimnazistus lietuvių kalbą 
ir literatūrą, bet ir laiku spėti ištaisyti sąsiuvinius, vesti konsultacijas, ruošti 
mokinius konkursams, olimpiadoms, egzaminams ir t.t. Be pedagoginės 
„virtuvės“ dar esate dviejų vaikų tėtis, kuriems taip pat reikia Jūsų dėmesio, 
užsiimate kūryba - esate poetas, skaitovas, dalyvaujate įvairiose kūrybinėse 
veiklose... Įdomu, kaip Jūs telpate į savo kasdienybės rėmus? 
   - Kaip ir kiekvienas žmogus, bandau ,, tilpti į savo kasdienybės rėmus”. 
Gyvenimas yra daugiau nei eilėraštis ar literatūra...  Tik kartais nustembi 
(gali būti tokių akimirkų): atrodo, kad eilėraštyje – tuose kito žmogaus 
būties lašuose  - daugiau gyvenimo negu pačiame gyvenime. 
   Turėdamas ilgametę pedagogo patirtį, kokia išmintimi norėtumėte pasi-
dalinti? 
   - Jau ta ,,išmintis” ir turėjo išryškėti iš buvusių atsakymų. Mano turtas 
– tai patirtis, įgyta daugelyje mokyklų. Keista, dirbu jau šeštoje. Patyriau 
ir savo kolegų mokytojų žmogiškos kantrybės pavyzdžių, ir atjautos, ir 
supratimo, ir nepaprasto darbštumo, kurio kitaip nepavadinsi kaip pa-
siaukojimu (ta mokytoja iš Vištyčio, ačiū jai )... Bet neužmirštamiausias 
šis vaizdas: pradinių klasių mokytoja stovi prie klasės durų  korido-
riuje, vaikai apspitę ją, krykščia, kelia rankas, šaukia jai savo vaikiškus 
rūpesčius ir džiaugsmus,  kiti zuja aplinkui, bet po kiek laiko vis sugrįžta 
prie būrio; mokytoja pataiso kaspiną vienai mergaitei, paglostydama jos 
plaukus, pataiso kitai, berniukui trukteli švarkelį... Tai buvo paprasta 
kaimo mokytoja, netaikė jokių  „modernių technologijų“ ar metodikų.. 
Jos ,,metodas” – žmogiška šiluma. Jos neišmoksi iš jokio vadovėlio, tai 
ne „išmintis“. Prisimenu šį vaizdą ( „kasdienybės rėmų“ protarpiuose) ir 
... Gal pavydžiu? Ne. Tokio gerumo neįgimiau. Tik stengiuosi atkovoti 
savyje daugiau vietos jam. Yra tokia Antano Vaičiulaičio knyga – ,,Tavo 
veido šviesa”. Susiraskite, perskaitykite – ne privalomai. Šios knygos gali 
užtekti visam gyvenimui. Ta knyga irgi apie žmogiško gerumo šviesą. 
Daug tokių mokytojų – daugelyje mokyklų. Ir mūsų mokykloje taip pat.  
Galbūt per jų pamokas ir patriukšmaujama, galbūt kai kas gali pasakyti, 
kad ,,visko neišmokina”, gal net keistoki... 
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Klaudija Benosenko, IVG

Pažvelk į dangų, užuot vaikščiojęs nuleidęs galvą. 
Dėk į save gerus, o ne blogus dalykus, 
kurie padaro Tave tik paprastu žemišku vartotoju. 
Atmerk akis, ne tas gyvenimiškas, o tas, kurios yra Tavo viduje ir sieloje. 
Giliai širdyje mes visi norim to pačio – būti laimingi. 
Pasaulis pilnas kaukių ir apgaulės. 
Tai žmonės – be veidų. Nebūk vienas iš jų. 
Kai gyvenimas Tave gniuždys – šypsokis, nors ir atrodys nebeįmanoma. 
Niekas nėra vertas, jog aukotum savo gyvenimą dėl kažkieno pasakytų skau-
džių žodžių ar kritikos. 
Niekas nėra vertas tiek Tavo ašarų, nes nei vienas neverks tiek daug dėl Tavęs. 
Turi paleisti praeitį, o ne nuolat vedžiotis ją su savimi. 

Nuotr. mokytojas A. Damušis

Ji neleis Tau pamatyti tikro gyvenimo.
Kada tada džiaugtis, jei ne dabar? 
Kodėl žmonės viską atideda rytdienai? 
Laimė neatidėliojama. 
Ji bėgs ir niekada nesustos.
Atidėliojimai tik pririša Tave skausmo grandinėm ir kaskart išplėšia viltį... 
Viskas yra tik TAVO galvoje. 
Ką patys susikuriame – tą ir turime.
Mūsų galvoje per daug „negaliu“,  „nenoriu“ ir „nekenčiu“. 
Per daug šiukšlių, kurios virsta į didelį neišvalomą sąvartyną. 
Išmesk jas ir priimk naujai išvalytą kūną. 

I š v a l y t a s  k ū n a s

Pavasaris

Šiltas vėjas,
Šiltas lietus...
Nuogas kaip karklas
Vėjy žmogus...

Kaip namuose
Čiulbsi paukšteliai 
Paupiuose...

Sutyška švelniai
Paukščių balsai,
Lapučiais tyška
Lietaus lašai.

Ūžauja vėjai –
Paukštytę neša...
Šūkčioja vėjai
Tartum vaikai...
Tu brolį alksnį,
Upelę sesę
Laukų namuos
Susitikai...

Debesys

Gūra ir gūra
Pūkiniai, balkšvi...
Mainosi, liejasi
Viršum galvos,
Gūra ir lekia
Be pabaigos...

Vienas kaip senis,
Berūkantis pypkę,
Kitas – barzdotas
Karalius soste...
Ten tai dvi avys
Raguotos lauke...

Gūra ir gūra
Visu dangumi
Vasaros debesys –
Kaip aitvarai –
Seniai, karaliai
Ir avinai...
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 S k a i t i n i a i
MES  NEGIMĖME  BŪTI  TOBULI, 

MES  GIMĖME  BŪTI  SAVIMI

                            Žmogaus gyvenimas toks tra-
pus ir trumpas prieš milžinišką 
amžių laikotarpį. Toks mažas, 
bet toks reikšmingas mums. 
Kiekvieną dieną, „įplaukdami“ 
į kasdieninę rutiną, mes net 
nesusimąstome, kiek nuostabių 
dalykų praleidžiame. Paklūstame 
taisyklėms,  „rašome“ į save 
kažkieno sukurtą gyvenimišką 
suvokimo ir mąstymo programą, 
net nenutuokdami, kad tai - mus 

paverčia nesąmoningais vergais. Mes taip įsisukame į pil-
kumo ir banalumo apsiaustą, kad netikėtai ko nors mūsų 
paklaus: „Kas Tu esi? - mes, paprasčiausiai, neturime ką 
atsakyti, nes nežinome.
      Ar turėdami žmogišką kūną, tik vieną kartą, nev-
erta išlaisvinti visas turimas vidines galias, gebėjimus, 
unikalumą ir tikrą, nevergišką asmenybę?  Ar tai darant, 
kitų akimis mes nusikalstame?
   Mūsų protas, kontroliuojamas mūsų jausmų, suspaudžia 
pasaulio suvokimą į siaurą, naujovių nepriimantį 
pasaulėlį, kuriame nėra nei tolerantiškumo, nei kito as-
mens savitumo priėmimo.
   Žmogus yra atviras pasauliui ir tikiu, kad mes visi giliai 
širdyje trokštame išsilaisvinti - surasti ir žinoti, kas iš 
tikrųjų esame. Mes tik pasiduodame baimėms: baimei ban-
dyti, ieškoti ir nerasti, baimei būti atstumtam ir nesupras-
tam, baimei nepritapti.
   Niekas negimė tobulas. Niekas niekada tobulumo ir 
nepasieks...  Tai todėl mes vis dar kuriame standartus - kok-
iu reikia būti ar kaip atrodyti? Argi netobulumas ir nėra 
arčiausiai tobulumo? Ar buvimas savimi nėra žaviausias 
žmogaus bruožas?
   Atverk save pasauliui ir pasaulis atsivers Tau. Tu pamat-
ysi visai kitokį jo grožį ir neapsiribosi mažu ir pilku su-
vokimu. Atverk save. Nes mes negimėme būti tobuli, mes 
gimėme būti savimi!

Klaudija Benosenko, IVG

                                                  S AV I G A R BA 

    Apie žmogų, kuris elgiasi pagarbiai su kitais, galima pasakyti, jog 
jam rūpi ne tik kiti žmonės, tačiau ir jis pats. Svarbiausias dalykas 
norint išmokti būti pagarbiam kitiems yra gerbti patį save. Jeigu 
savęs negerbiate, tai kaip įmanoma gerbti kitus? Pagarba kitam yra 
labai svarbus komunikavimo įrankis.
   Labai gaila, jog pagarbos kitiem sunkiai mokoma mokyklose, 
tai turėtų būti ne tik gyvenimo būdas, bet ir kasdienis šio įgūdžio 
tobulinimas. Buvimas pagarbiam, tai ne tik mokėjimas pasakyti 
„atsiprašau“ ar „ačiū“, tai sugebėjimas gerbti žmogų, kuris negerbia 
jūsų ar paties savęs. Prisiminkite, pagarbą užsitarnauja pagarba. 
Štai keli patarimai, kurie padės jums įnešti į savo gyvenimą dau-
giau pagarbos pačiam sau bei kitiems.
   Visų pirma gerumas ir mandagumas.
   Visuomet apsvarstykite kito žmogaus padėtį ir jausmus prieš 
kažką sakydami ar reaguodami. Puikia pradžia gali būti tiesiog 
užleidus senam žmogui savo sėdimą vietą autobuse ar padedant 
vaikui pereiti gatvę.
   Geros manieros pokalbio metu.
  Bendraukite kultūringai, taip pat labai svarbus akių kontaktas. Tai 
vieni pagrindinių požymių, jog žmogus jus gerbia.  Beje, šie ženklai 
parodo, jog esate susidomėjęs klausytojas.
   Paprašykite leidimo, prieš naudodami ne savo daiktus.
  Jeigu to nepadarysite, tai gali būti traktuojama kaip vagystė arba 
taip pat grubumas ar neapdairumas. Nesielkite su ne savo daiktais 
taip laisvai, lyg jie būtų jūsų. Pagalvokite prieš kalbėdami. Visuom-
et apgalvokite, ar šie žodžiai, kuriuos tarsite, neįžeis kito asmens. 
Mes dažnai pertraukinėjame kitus, tai labai nekultūringa ir kartais 
net įžeidžia.
   Pagrindai.
  Visuomet vartokite tokius žodžius kaip „prašau“, „ačiū“, maloniai 
atsisveikinkite ir pridėkite šypseną, tai sukurs malonią atmosferą ir 
pokalbis taps jaukesnis.
   Tikėkite tuo, ką sakote.
  Niekas nemėgsta melagių ir žmonių, kurie nevertina savo žodžio. 
Garbingas žmogus visuomet laikysis savo žodžio ir tesės pažadus. 
Jeigu jaučiate, jog pažado galite neišpildyti, būtinai pasakykite apie 
tai ir atsiprašykite. Tai bus daug garbingiau nei jo neištesėjimas. 
  „Už pinigus galima nusipirkti namą, bet ne šeimą, lovą, bet 
ne miegą, laikrodį, bet ne laiką, knygą, bet ne žinias, valgį, bet 
ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne 
sveikatą, seksą, bet ne meilę, draudimą, bet ne saugumą. Kaip ma-
tote, pinigai – dar ne viskas“. - (Kinų patarlė)

   Kas šiandien išdrįstų teigti, kad mūsų tarpasmeniniai santyki-
ai yra pagrįsti pagarba kitam? Tikriausiai – neatsirastų nė vieno, 
nes kasdieninė patirtis rodo, kad santykiai tarp žmonių nėra pa-
kankamai pagarbūs – ir tai labai švelniai kalbant. Neseniai buvau 
„įvykio“ liudytoja. Aną dieną pasnigus, gatve ėjęs vidutinio amžiaus 
elegantiškas vyriškis paslydo ir ...parkrito. Ir koks kraupus juokas 
pasigirdo už kokių dešimties metrų. Atsisukau – kvatojo du jaunu-
oliai ir mergina, vilkintys  gimnazijos uniformas, kokių 17–18 m. 
amžiaus. Ne paaugliai. Nugara perbėgo šiurpulys. Ką jau kalbėti 
apie priėjimą prie parkritusio ir pagalbą jam. Panašių situacijų 
kasdienybėje gausu. Ir nepasakysi: žmonės, gerbkite kitą ir save. 
Nesupras, tik užriaumos, kad nesikabinėtume. Tad kas vyksta su 
mūsų pagarbiais santykiais? Pažvelkime įdėmiau.
   „ Ar tu gerbi save?“
   Atrodytų suprantama, kad žmogus, nemokantis skaityti, skaityti 
ir negali. O nemokantis užsienio kalbos, nesupranta, kas sakoma 
ar rašoma ta kalba. Tačiau kasdienybėje apie tai, kas atrodytų aki-
vaizdu, retai susimąstome. Maža to, įsivaizduojame, kad nors yra 
dalykų, kurių nemokame, tai nekliudo mums visavertiškai gyventi. 
Kartais manome, kad jų išmokstame savaime, be specialių mus 
ugdančiųjų ar savo pačių pastangų. Taip neretai būna, kai žmogus 
vertina savo asmenines savybes. Jei dešimties pirmų sutiktųjų 
gatvėje paklaustume: „Ar tu gerbi save?“, tikriausiai numanote, 
kad retai išgirstume neigiamą atsakymą. Vadinasi, šioje srityje yra 
tam tikros painiavos: pats žmogus mano, kad jis gerbia save, o ar 
taip yra iš tikrųjų, psichologijos požiūriu, dar klausimas. Ir ne toks 
asmeniškas, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Mat savigarbą klaid-
ingai suprantantis žmogus, bendraudamas su kitais, juos veikia, 
o kartais net žeidžia. Negerbiantis savęs asmuo nesugebės ger-
bti ir kito, kaip ir nesuprantantis užsienio kalbos nesusikalbės su 
kitu. Taigi, jei norime, kad žmogus gerbtų kitą, pirmiausia turime 
išmokyti jį gerbti save, tiksliau – padėti jam išsiugdyti savigarbą.

   Psichologijoje asmens savigarba yra suprantama kaip pagarba sau 
pačiam, teigiamas savęs (pirmiausia – asmeninių savybių) ir savo 
gyvenimo (santykių su kitais, savo pasiekimų ir t. t.) vertinimas.

Parinko „Žibinto“  redakcija                                         

  PLANAI ATEINANTIEMS METAMS -
KAIP PASIEKTI UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ?

   Paskutinėmis metų dienomis daugelis mūsų kuria planus atein-
antiems metams arba užsibrėžia padaryti kažką svarbaus. Tačiau 
dažniausiai tiems planams nelemta išsipildyti. Kodėl taip lengvai pa-
siduodame, ką daryti, kad įgyvendintume tai, ką pasižadėjome?
    Inertiškumas ir savęs pažinimas
   Pradėti gerai mokytis, mesti rūkyti, pagerinti santykius šeimoje, 
mokykloje, tarp draugų, kurti savo verslą, rasti kūrybišką darbą, 
sustiprėti fiziškai... Kaip dažnai mes ne tik svajojame, bet ir prisie-ki-
ame sau įgyvendinti visus numatytus planus. Mes nuoširdžiai tikime, 
kad pasiseks, jei prisiversime žengti pirmąjį žingsnį.
   Tačiau po kiek laiko paaiškėja, kad tai, kas atrodė gyvenimiškai svar-
bu, taip ir lieka svajonėmis. Kodėl?
   Žmonės gali pasikeisti, nes mes, žmonės, gebame pasukti savąjį 
gyvenimą į gerąją pusę. Juk mūsų smegenys užprogramuotos visą 
laiką stengtis dėl kažko. Pasirodo, tam, kad išnaudotume visas savo 
pilkųjų ląstelių galimybes, reikalingas nuolatinis praktinis darbas.
  „Daugelis mokslininkų teigia, kad tam, kad pakeistumėme savo 
įpročius, reikia nuo 6 iki 10 mėnesių“. 
   Įgyvendinti tai, ką sumanėme, mums trukdo inertiškumas, o padeda 
kūrybingumas ir noras pažinti kažką nauja, taip pat ir pačius save. Pa-
bandykime užmegzti dialogą su pačiu savimi ir suprasti savo tikruo-
sius norus ir poreikius. Paskui reikėtų sąžiningai įvardinti, kas mus 
motyvuoja ir kas trukdo planų įgyvendinimui.  Tik apsiginklavę savo 
tikėjimo planais, mes einame savirealizacijos ir saviraiškos keliu, savęs 
pažinimo keliu.
    Pradedame veikti
    „Nesvarbu, kokius įpročius jūs stengiatės išsiugdyti, kokias svajones 
norite įgyvendinti, niekas nepavyks be tikėjime savimi. Tikėjimas 
savimi laidžia už emocijas atsakingai smegenų daliai atsikratyti 
baimės“.
    Psichologai mano, kad suplanuoti kažką nauja kitiems met-
ams ir tai įgyvendinti padės ne tik tikėjimas savimi, bet ir naujų 

idėjų užrašymas. Užsirašę tai, ką esate suplanavę, 
visada prieš akis turėsite savotišką priminimą, 
galėsite įvertinti idėjas iš laiko perspektyvos.Be to, 
užrašymas padeda susisteminti uždavinius, padeda 
atsakyti į iškylančius klausimus. Psichologai pataria 

popieriaus lapą padalyti skiltimis jas pavadinant „Situacija“, „Jaus-
mai“, „Mintys“ ir „Problemos“ bei „Jų sprendimas“. Be to, perein-
ant prie paskutinės dalies reikia pasistengti mesti iššūkį sau patiems 
ir savo įpročiams ir rasti naujus kelius, naujai įvertinti situaciją. Ir 
sprendimas atsiras.
    Kaip pildyti pažadus
  Suprantama, kad numatytų pažadų išpildymas pareikalaus daug 
darbo ir gali sukelti prieštaringus jausmus. Gali atrodyti, kad visas 
pasaulis prieš jus, svyra rankos, neretai teks pasitelkti vaizduotę, kad 
įsivaizduotumėte nuostabią ateitį ir naują save. Svarbiausi – laikytis 
pažadų ir vykdyti užsibrėžtą planą.
  Prisiekite sau, kad būtinai vykdysite tai, ką esate sumanę, nepalikite 
vietos atsitraukimui ir abejonėms, tai padės jums, kai ims blėsti pi-
rminis entuziazmas. Kitas etapas – padarykite, kad pažadus būtų 
įmanoma įgyvendinti, sudarykite konkretų veiksmų planą. Kitaip 
bus sunku pradėti ir tęsti tai, ką pradėjote. Nepamirškite konkretaus 
sąrašo ir darbų grafiko, įsprauskite save į rėmus ir jums pasiseks.
  Vykdykite tai, ką sumanėte, kasdien. Į kuo smulkesnes dalis dalinsite 
savo užduotis, tuo lengviau jas bus įgyvendinti. Jos turi tapti jūsų 
gyvenimo dalimi ir tai taps įpročiu.
   Permainų kelyje jums visą laiką teks rinktis. Pasistenkite, kad 
pasirinktumėte teisingai. Tada nekils neigiamos emocijos, frustracija, 
stresas. Teigiamai vertinkite tai, ką pasiekėte, jei kas laikinai nepavyks-
ta, nesigėdinkime ir negraužkime savęs, filosofiškai reaguokite į 
nesėkmes ir pradėkime viską iš naujo - pataria psichologai.

Parinko „Žibinto“ redakcija

   „Nuo šiandien pradėsiu mokytis“, „Nuo pirmadienio mesiu rūkyti“,     „...
nepirksiu ir nevartosiu energetinių gėrimų“, „Nuo kitų metų nebevartosiu 
keiksmažodžių“ ir pan. – pažįstamos frazės, tiesa?  
     „Žibinto“ redakcija domėjosi, kodėl  (kai kurie) žmonės ignoruoja ir neg-
erbia savęs?. Ar žmogus, pats vienas, be niekieno pagalbos,  gali „susitvarkyti“ 
su savimi ir būti laimingas? 
   Išvada: Gali. Tik reikia  labai  norėti..
       Mieli gimnazistai, 
        Gal ateinantys 2015 metai – laikas, kai verta pradėti gyventi, vadovaujantis, 
rodos, įprastais, bet teisingu keliu vedančiais dalykais?..
    Kol kas atrinkome tik 11 skelbiamų tiesų, kurios, kaip manome, priartina 
kiekvieną iš mūsų prie tikrosios laimės branduolio: 
   1. Gerbkite save. Iš pagarbos kyla ir pasitikėjimas savimi, o tai yra tiesiausias 
kelias į sėkmę.
  2. Gerbkite kitus žmones. Tik taip ir patys galite būti kitų gerbiami. O žmonės, 
kuriuos gerbiate, bet nesulaukiate iš jų tokios pat atgalinės reakcijos, tiesiog nėra 
verti jūsų dėmesio.
  3. Jauskite atsakomybę už savo jausmus. Turite galią kontroliuoti savo gyvenimą, 
tad niekada nieko dėl nieko nekaltinkite. Viskas priklauso tik nuo jūsų pačių.
   4. Prisiminkite, kad kiekvienas pasiekimas yra pagrįstas rizika. Ją priimkite kaip 
malonumą, kelią link tikslo. Gyvenimas be rizikos – nuobodus ir pilkas.
  5. Prisiminkite, kad kiekviena nesėkmė yra pamoka arba, kitais žodžiais tariant, 
sėkmės pirmtakė.
  6. Jei suklydote, nedelsdani imkitės būtinų priemonių klaidai ištaisyti. Prisiimkite 
visą atsakomybę už tai, kas padaryta. Aplinkiniai tai akcentuos labiau nei padarytą 
klaidą.
   7. Kiekvieną dieną praleiskite šiek tiek laiko vieni. Nesvarbu, ką darote, stenkitės 
bent 30 minučių praleisti tyloje ir ramybėje su savo mintimis. Tai padės labiau 
suprasti save, savo veiksmus ir norus.
  8. Keiskitės nekeisdami savo vertybių. Nesikeičiantys drauge su laiku žmonės 
gyvena labai varganą gyvenimą. Tačiau susiformavusias vertybes privaloma 
išlaikyti.
  9. Nesutardami su mylimais žmonėmis, pasikliaukite tik esama padėtimi, 
nesigręžiokite į praeitį. Ji yra pastovi, nekintanti ir dažnai barniuose atnešanti tik 
skausmą.
  10. Būkite rūpestingi žemei, kurioje gyvenate, ir orui, kuriuo kvėpuojate. Tai 
turėtų būti akivaizdu, kad kenkdami jiems, kenkiate sau ir savo artimiesiems.
  11. Taip dažnai, kaip tik galite, lankykitės vietose, kuriose dar nė karto nebuvote. 
Atsidurdami skirtinguose žemės taškuose, sutikdami skirtingus žmones, galite 
tapti daug laimingesni, nei buvote iki tol.

NOTA GIMNAZIJOS „ERELIAMS“
  Jei ir toliau diskriminuosite „Aušros“ gimnazisto 
vardą ar kitaip dergsite gimnazijos prieigas: rūkysite, 
gurkšnosite (nesvarbu kur, kaip ir kokius) „miksus“, 
keiksitės, nepadoriai ir (ar) nepagarbiai elgsitės, ne-
paisysit ir netoleruosit Mokinio elgesio taisyklių, pa-
mokų metu  nedėvėsite  uniformos, pažadame, kad 
„Aušros“ gimnazijos Seniūnų tarybos ir Mokinių par-
lamento kantrybė baigsis. 
  Seniūnų taryba, kartu su Mokinių parlamentu, ne-
apsikentę minėtų „provokacijų“, gali  smogti  netikėtą 
smūgį gimnazijos „Erelių“ eskadrilei. Nesakysime da-
tos, kada tai įvyks, tik ĮSPĖJAME – „Ereliai“, būkite 
budrūs ir pasiruošę!.. Stebėsime jus, jei reikės ir štur-
muosime, o po to ramiai atsitrauksime į savo pozici-
jas. Išimties atveju galimas taikos sutarties pasirašymo 
variantas, tačiau tam reikės Mokytojų tarybos sutiki-
mo ir gimnazijos  direktoriaus A. Žikevičiaus  „palai-
minimo“.
   Mes nenorime karo, todėl tikimės „Erelių“ navigaci-
nę sistemą „perprogramuoti“ taikiu, žmogišku būdu.

     Te visad šviečia saulė ir dangus būna giedras!..


