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Gililtos

Ignalinos kra5to rytinej daly,

Netoli Baltarusij os rubeZiaus,

Gilutq kaimas i5sidriekEs pladiai

Vakary kryptimi nuo Tverediaus.

lJpelis teka pro gyvenvietq 5i4.

EZeras dia pat, vakaruose.

Galima pagafi Zuvq, net veZiq

Gaivintis vesiose bangose.

Reljefas banguotas neauk5tom kalvom.

Aplinkui kaimai su gatvelem.

I5 Siq kasdien4 sueina vaikai

Mokyklon, pradet mokslo keli4.

Ank5diau a5tuonmete dia buvo pilna,

Salia stadionas nemaZas.

Dar sodas, jame gaivus Sulinys,

Prie pastato gelynas graLus.

Sodybos jaukios abipus gatves,

Savo iiki turi kiekvienas.

Dirba Lemp, augina gyvuliukus,

PriZiiiri darbus, triiisia prie Sieno.

Nuvykti i miestus jei reikia, gali.

Autobusas ila atv aliuoja.

Parduotuviq tinklas juk gana platus.

Isigyt pavyks, k4tik sugalvojai.

Gyventojai ram[s, bendrauti smagu.

Kaimynai taikiai gln/ena.

NeskriaudLiakitrl, to moko ir vaikus.

Tokios tradicijos nuo seno.
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Prisiminimui

Giliitq a5tuonmete mokykla (1962-1966 m.)

Apie mol<yklq molqttojus, mokinius, ugdymq ryii su visuomene, kolukiu

Mokyklos pastatas - medinis, pastatytas i5 dviejq (gal keli$ kitur stovejusiq namq sienojq

(rastq). Stogo danga * Siferis. Sienos buvo i5kaltos sauso tinko lapais. UZ lango buvo nemaZas

vaismedZiq medelynas bandymams. I5 Sio, i5kasE obelaites, Salia mokyklos pasodinome ([veiseme)

sodeli. I5kaseme ten ir Sulin1. Si kase Misilnas, Matkevidius, Budelis. Savomis mokiniq ir

mokl.tojq jegomis irengeme prie mokyklos, Salia kelio, erdvq stadion4. Klases mokltojq kambarys

tilpo pastate, o patalpelq dirbtuvdms teko nuomoti pas RimkienE, vdliau - pas Luk54. Mokykla

stovejo toliau nuo kaimo, saugioje nuo bet kokio transporto vietoveje.

Nuo 1962-09-01 buvau paskirtas Sios mokyklos direktoriumi. Prie5 tai dirbusi direktore

Girdziu5iene su Seima i5sikele gyventi kitur. Dirbo mokytojai: Driukai, Jur5yte, Karlu5aite,

Karliend, Kavoli[nai, Mikulenaite, Misiuniene, Navickaitd, Ruk5enai, G. ir V. Sabaliauskai, K.

Urbanavidi[te, Valdemararte, V. Valeniene, Zabukiend,Larkatskiene. Molqtojq kolektyvas buvo

darnus. Dirbom sfriningai, paprastai. Po pamokq r.yko darbas bfireliuose, saviveiklos repeticijos,

sporto treniruotds, varZybos. Mokiniq, lyginant su vidurine mokykla, nedaug, tad drausme buvo

gera. Mokl.tojq ir mokiniq santykiai buvo geri. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo meno

saviveikloje. Po valstybiniq Svendiq minejimq \yko meninds dalys - programos. Be to r,ykome

vaidinti, Sokti ir i mokyklos mikrorajono kaimus - i Motieji5kes, Si,yles kaim4. Pasirodymai buvo

tiesiog kaimo sodiediq grydiose.

Mokykloje ugdomas darbas, kaip iprasta r,yko pamokose, po pamokq - pagal i5 anksto

sudarytus planus.

Ry5ys su mokiniq tevais, visuomene buvo geras. Tevri susirinkimus teveliai pastoviai

lankydavo, padedavo mokyklai, savanori5kai dalyvaudavo talkoje remontuojant mokykl4. Vis4

dien4 veZe Lvyr4 smeli kuri i5pyle, i5lygino mokykloje. Po to vir5uje buvo sudetos naujos grindys,

nes senqsias "suede" grybas.

Tais laikais buvo iprasta padeti Zemes fikiui, kol[kiui sezoniniuose darbuose. Kiekvien4

rudeni dahnokai po pamokg neretai jas nedaug sutrumpinq, talkininkavome: rovdm linus, rinkom

bulves" Kollkis duodavo sunkveZimi rykti I ekskursijas, sporto varZybas.

Baigq Si4 a5tuonmetE mokykl4 jaunieji abiturientai toliau mokytis daugiausia vyko i
Mielagenq ir Aduti5kio vidurines mokyklas. NemaZa jq dalis baigq aukStuosius mokslus, kaip antai

K. Urbonavidifte-Duniauskiene - biologe, biologijos mokyoja, A. Misiflnaite - lituaniste, lietuviq

kalbos mokytoja, V. Navickaite - lituaniste, dirbo rajoninio laikra5dio redakcijoje, J. Navickaite -
gydytoj a-stomatolo ge ir t.t.

Mokykla Gihtose, kaip ir kitur, rySkus mokslo pradmenq, Svietimo Ziburys, Sviesos

Sq4urys.
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