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GIMNAZIJAI-95

Kaip vėjas sugrįžę į savo namus...
Šie metai Joniškio „Aušros“ gimnazijai ypatingi – mokykla švenčia savo 95-metį ir tuo
didžiuojasi. O ir kaip nesididžiuos, jei turi kuo pasidžiaugti — joje nuolat lankosi buvę
gimnazijos mokiniai, dalijasi savo sėkmės istorijomis, kartais abejonėmis dėl to, ar tai, kas
pasiekta, verta vadinti sėkme, susitinka su buvusiais mokytojais, klasių auklėtojais, diskutuoja
su šiandien besimokančiais. Ir jaunas, ir savo gyvenimo vidurvasarin jau įžengęs žmogus
malonių susitikimų metu turi ką pasakyti, kuo pasidžiaugti.

Šįkart susitikta su dviem LRT radijo žurnalistais – Simonu Bendžiumi ir Edvardu Kubiliumi.
Simonas LRT radijo žinių reporteris, televizijos laidos „Šventadienio mintys“ vedėjas, vienas iš
redaktorių, Edvardas – LRT radijo žinių vedėjas. Abu jauni, ambicingi, jaučia pareigą ir
atsakomybę už tai, ką daro. Gal todėl ir susitikimuose su jaunatvišku maksimalizmu kalbėjo apie
tai, kaip svarbu žmogui siekti savo svajonės, nesirinkti pinigų kapšo, nes tai laimės neatneša.
Svarbiausia, ką akcentavo abu pašnekovai, dirbti mėgstamą darbą, gyventi juo. Įdomi detalė –
dar mokyklos suole ir vienas, ir kitas norėjo būti sporto žurnalistais, bet... paviliojo kitos laidos.
Tiesa, Simonas prasitarė, kad studijų metais jam buvo nusišypsojusi laimė komentuoti sporto
žinias „Ryto garsų“ laidose, toje pat studijoje, iš kurios sklisdavo itin malonus radijo diktoriaus
Juozo Šalkausko, taip pat buvusio mūsų mokyklos auklėtinio, balsas. O kartą – kaip vieną iš
nuotykių prisimena Simas – jam teko netgi moterų rankinio varžybas komentuoti (neapsijuokė,
nors tai ne jo mėgstamiausia sporto šaka). Edvardui Kubiliui sportas liko pomėgiu, nes šiuo
metu, prisipažino vaikinas, jo aistra — žinios, siekis, kad jų klausytų ne tik senjorai. Beje, abu
jaunuoliai yra atlikę studentiškas praktikas „Joniškio dienose“.

Svečiai atsivežė ir susitikimų su moksleiviais metu pademonstravo įvairių laidų kuriozinių įrašų –
pasirodo, kad technika streikuoja ir didelėse šalies LRT studijose. Atsakydami į moksleivių,
mokytojų klausimus, vaikinai atviravo, kad turi nemenkų ambicijų: Edvardas Kubilius, apsigynęs
magistro darbą, rengiasi dėstytojauti VU žurnalistikos katedroje, Simonas Bendžius (magistro
diplomą jau turi) dabar gilinasi į mokslo, atradimų pasaulį, jam neišdildomą įspūdį paliko likimo
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pamėtėtas šansas – LRT televizijoje teko tiesiogiai komentuoti palydovo „Lituanica Sat – 1“
pakilimą į kosmosą. O kur dar meilė muzikai, įvairi savanoriavimo veikla...

Abiejų žurnalistų karjeros kraitelėje — apdovanojimai, kuriems patys neteikia reikšmės:
Edvardas Kubilius LRT teikiamo BITINUKO savininkas, Simonas Bendžius pelnė
PRAGIEDRULIŲ apdovanojimą už turiningas, prasmingas laidas. Pavydėtinas kuklumas — nė
vienas apie tai nepasakojo smulkiau. Trumpi buvusių lietuvių kalbos mokytojų blic interviu su
žurnalistais Simonu ir Edvardu atskleidė šių jaunų žmonių požiūrį į žmogiškos laimės, gyvenimo
prasmės paieškas ir nuoširdų prisipažinimą, kad sėkmės paukštę už uodegos jie jau pagavo,
bet sustoti nežada.

Susitikimai baigėsi, nusivylusių, norime tikėti, nebuvo. Dėkodama už apsilankymą mokykloje
skyriaus vedėja Vilija Bartašienė sakė, kad smagiausia, jog tiek Simonas, tiek Edvardas rado
laiko ir noro susitikti, pabendrauti. Moksleiviams, esame tikri, tai buvo gražios sėkmės pamokos,
mums, mokytojams, dar vienas malonus pokalbis – susitikimas su buvusiais mokiniais,
pavijusiais svajonę. Esame įsitikinę, kad jie, kaip ir tas vėjas, po kurio laiko vėl sugrįš į savo
namus, juk sakė, kad planų ir idėjų turi į valias.

Lietuvių kalbos mokytoja

Birutė Krajinienė
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