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Projekto uždaviniai:

išsiaiškinti sąvokos emeritai reikšmę;

surinkti medžiagą apie 
VSMC mokytojus-emeritus;

užrašyti VSMC bendruomenės narių 
atsiminimus ir atrinkti nuotraukas;

parengti pristatymą.

Dalyviai I-III gimn. kl. mokiniai



Gerbiamieji mūsų 
mokytojai – emeritai,

svarbiausias darbas yra būti čia ir dabar. Reikia 
tiesiog rasti savo darbą ir jį dirbti.

Mes mokame užjausti, suprasti kitą žmogų, 
pasišvęsti tam tikriems darbams.

Jeigu Tau tai rūpi, tai imkis permainų, nesėdėk 
sudėjęs rankų ir nenukabink nosies. Imkis 

veiklos, kai niekas kitas nenori jos imtis, kai 
girdi, kad to padaryti neįmanoma. 

Kai tikrai tiki tuo, ką darai, tikslą pasieksi, 
nepaisant kliūčių.

VSMC direktorė Natalja Kimso



Mylima Kristina,

rašyti apie Jus man nelengva, tiesiog nemoku 
rasti tinkamų žodžių, bijau, kad žodžiai neišreikš 

mano vidinių jausmų.

Esi nuostabi: tolerantiškas, empatiškas, 
inteligentiškas ir fantastiškas žmogus.

Puiki mokytoja, pavaduotoja ir kolegė. 

Visą laiką mane lydi tik šilti prisiminimai. 

Man labai pasisekė, kad turėjau 
galimybę dirbti kartu, daug ko išmokau.

Nuoširdžiai dėkoju ir linkiu, 
mylima Kristina, ilgų sveikatos metų.

Kolegė Jolanta 



VSMC pavaduotoją ir 
matematikos mokytoją Kristiną 

prisimenu tik geriausiais žodžiais.

Visada puikios nuotaikos, 
geranoriška, visada padėdavo įveikti įvairias 
ataskaitas.

Visus žavėjo geru humoro jausmu ir 
kerinčia šypsena.

Vladimiras



Miela Marija,

esate nuoširdus, atsakingas žmogus, 
visuomenininkė, bendruomenės narių gynėja.

Jolanta P.

Mūsų Marija – chemijos mokytoja, 
metodinės tarybos ir cento tarybos narė.

Gera patarėja mokiniams ir mokytojams... 
Mėgsta keliauti po Lietuvą...

Vladimiras



Nepakeičiamoji kolege Regina,

buvote ilgametė užsienio kalbų 
metodinės grupės pirmininkė,

vokiečių kalbos mokytoja – metodininkė.

Visada pasitempusi, elegantiška, išmananti 
savo dalyką - vokiečių kalbą, punktuali, 
padedanti savo 
mažiau patyrusiems kolegoms...

Vladimiras



Mielosios draugės Maryte ir Reginute,

siunčiu šilčiausius sveikinimus ir apkabinimus dviem 
nuostabioms draugėms, mano kolegėms. Pasakysiu 
trumpai – norėčiau būti tokio šviesaus proto, 
tokio neblėstančio grožio ir elegancijos, tokio linksmumo ir 
paprasto žvilgsnio į gyvenimo problemas, tokios drąsos ir 
tokios spindinčios meilės, kurią skleidėte aplink.

Glupstva, - sakydavai Maryte.

Panos,- sakydavai Reginute.

Pasijausdavom geriau ir visada rasdavom supratimą ir 
pritarimą.

Ačiū, mielosios draugės, turim į ką lygiuotis!

Kartelės nenuleisim – grožis, išmintis, linksmumas – lai lydi 
jus ir mus jus prisimenant.

Gražių, jaukių švenčių. Šiltai apkabinu.

Ilona



Mieloji Rita,

mūsų kelias VSMC prasidėjo kartu, gaila, kad 
Jūs baigėte karjerą anksčiau...

Man trūksta Jūsų moteriškų, netgi motiniškų, 
patarimų, kolegiškų apsikeitimų patirtimi. 

Kol jaunas, daug ką praklausai, bet atmintis 
gyva, todėl iki šiol atsimenu Jūsų teisingas 
įžvalgas įvairiais darbo ar gyvenimo klausimais.

Esate inteligentiška, darbšti, kūrybinga ir 
teisinga mokytoja. Tiesos siekiamybė darbe 
sukūrė stiprios ir kovingos moters įvaizdį, bet iš 
tikrųjų Jūs esate jautri ir nuoširdi, gyvenimą 
mylinti moteris.

Jaukių gyvenimo akimirkų!

Vilma



Miela Rita,

siunčiu šiltus sveikinimus ir apkabinimus, 
viliuosi, kad tau viskas gerai, kad randi 
įkvėpimo įvairiuose grožio šaltiniuose.

Tavo intelektas ir stoiška lietuvybės skleidimo 
galia ne vieną mokinį ir mokytoją žavėjo.

Buvai VSMC Mokytoja, o atrodei kaip VU 
docentė!

Ilona



Miela Vida,

esi jaunatviškos dvasios, pavydėtinos 
energijos moteris.

Tau amžius ne kliūtis imtis naujų 
projektų, siūlyti iniciatyvas.

Moki įsiklausyti į kitų nuomonę, 
empatiška, nuoširdi ir supratinga.

Inteligencijos ir išminties lobis.

Vita



Miela Vida,

retai, ypač jau subrendę, sutinkame žmonių, iš 
kurių norėtume mokytis.

Jūs esate tas žmogus, iš kurio norėčiau mokytis 
geranoriškumo, lankstumo ir atvirumo.

Bendraudama su jumis visada girdėjau tik 
gerus žodžius, teisingus pamokymus be jokio 
pamokslavimo, mokiausi būti ramesnė ir 
mažiau jaudintis dėl nereikšmingų dalykų.

Tegul šypsena visada puošia jūsų veidą!

Oksana



Gerbiama kolege Olga,

esate gera matematikos žinovė, 
matematikos mokslininkų gerbėja ir tyrinėtoja.

Jolanta P.

Mieloji Olia,

mane žavi Jūsų nuoširdumas ir tolerancija, 
užsidegimas sudominti matematika mokinius, 
nuolatinis siekis pažinti, išsiaiškinti, atrasti 
nepažintas sritis.

Vilma



Mano kolega Nerijus 

yra amžinas optimistas, humoristas, empatiškas, 
šiltas, visada skubantis į pagalbą, istorijos žinovas, 
gidas, dirbo Nemenčinėje muziejuje (iki VSMC), 
kartu su manimi įsteigė VSMC muziejų (2008 m.).

Dažnai mėgdavo kartoti žodį ,,atseit”:-)

Kolegė Andžela

Mielasis Nerijau,

esi tolerancijos, džentelmeniškumo, pakantaus 
mokytojo nepakantiems mokiniams pavyzdys:-)

Pasiilgau intelektualių įžvalgų net, rodos, 
paprastuose, buitimi dvelkiančiuose, pokalbiuose.

Vilma



Mielas Nerijau,

kas gi gali beatstoti mokslingus pokalbius apie 
istorijos kryžkelius, įvykius, asmenybių žavesį. 
Paklausi klausimo, o gausi visą 
įžvalgų enciklopediją, puikią diskusiją, jau 
nebežinai paskui nuo ko ir pokalbis prasidėjo. 
Ačiū, Nerijau, už tas mielas, šiltas akimirkas, kai 
parodei, su kokia meile galima kalbėti apie 
istoriją.

Gražių tau švenčių, kūrybinių proveržių, stiprios 
sveikatos ir to optimizmo, kuriuo taip moki 
dalintis.

Šiltai apkabinu – Ilona

P. S. labai trūksta trečiame aukšte 
pasklindančio šprotų kvapo:-)



Gerbiama Brone,

mes esame susitikę tik keletą kartų, bet 
Jūsų legenda mokykloje keliavo iš lūpų į 
lūpas: aktyvi, džiaugsminga, kolektyvo 
komandos narė ir puiki pedagogė. Jūsų 
draugės - bendražygės visada laukdavo 
Jūsų užsukant į mokyklą. Manau, Jūsų 
darbas VSMC paliko neišdildomą pėdsaką.

Vilma



Mūsų širdyse amžinai dega atmintis išėjusiems Anapilin...

Aleksandrui – in memoriam – gyvenimo didybė ir 
trapumas.

Išlieka prisiminimai – tas vyriškas pasitempimas ir 
aristokratiška laikysena, pagarba moteriai, pareigingumas 
darbe. Prisiminimai apie tave, Aleksandrai, sugrįžta kartu 
su amžiną atilsį tėčio prisiminimais. Visada man buvot 
panašūs – gal todėl, kad abu buvot lenkai. Kaip vis 
primindavai man, kad galiu kalbėti lenkiškai, kaip 
kreipdavaisi į mane – pany Drozd. Ir juokdavomės, ir 
kalbėdavome daug, apie viską – nepamiršdavai paklausti 
apie vaikus, kur jie, kuo užsiima. Sakydavai – laikyk arčiau 
savęs, kol gali... Poetiška, muzikali, jautri tavo siela lai būna 
amžinai šviesoje.

Ilona



Aleksandras

buvo nepakartojamas harmoningas, šviesus, sąžiningas, 
atsakingas ir paslaugus, turintis gerą humoro jausmą 
žmogus. Žmogus, kuris visuomet ateis į pagarbą, patars, 
išklausys, išties pagalbos ranką. 

Atėjus į mokyklą pirmus metaus dirbti, Aleksandras kartu 
su kitomis kolegėmis pakvietė išgerti savo pagamintos 
ypatingos kavos ir po kavos smaguriavimo pakvietė prieiti 
prie lango... buvo ruduo... paklausė: „Ką matote už lango? 
„Už lango ruduo.“ - atsakiau aš. Aleksandras pasakė: 
„Atkreipkite dėmesį į lapus, jie dar žali, bet netrukus jie bus 
spalvoti, o vėliau nukris... Jūs net nepastebėsite, kaip metai 
prabėgs, o jie taip greitai bėga... Dirbant mokykloje nespėji 
pamatyti vieno rudens, kai ateina kitas ruduo...“.

Tuomet, kai man buvo šiek tiek daugiau nei 25 m., atrodė,

kad gyvenimas toks ilgas!

Tačiau kiekvieną rudenį vis prisimenu Aleksandro žodžius...

Ana D.



Gerbiamieji mūsų 
mokytojai – emeritai,

linkiu kurti geresnį pasaulį tarp savo artimųjų, kaip tai darėte dirbdami mūsų centre.

Juoktis dažniau ir daug, pelnyti žmonių palankumą, būti aukščiau netikrų draugų išdavystės, užsitarnauti 
sąžiningų kritikų pripažinimą.

O gal tiesiog sutvarkyti sodo sklypelį, mėgautis kasdienio gyvenimo akimirka.

Jūs esate mūsų centro istorijos dalis - mūsų bendruomenės didelės širdies dalis.

Prasmingų Šv. Kalėdų - direktorė Natalja Kimso


