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Įvadas 

Aleksandras Algis Dičpetris – vienas ilgiausiai mokykloje dirbusių direktorių, tačiau duomenys 

apie jo veiklą yra labai išskaidyti, todėl mokyklos muziejaus vadovė pasiūlė kūrybinį darbą – surinkti ir 

susisteminti medžiagą apie direktorių A. Dičpetrį, taip prisidėti prie jo veiklos įamžinimo ir muziejaus 

medžiagos turtinimo. Man patiko ši mintis, todėl nutariau imtis darbo. Su projektinio darbo vadove 

aptarėme, kieno atsiminimus reikėtų rinkti, kokias publikacijas patyrinėti, kad atskleisčiau Dičpetrio, 

kaip auklėtojo, mokytojo, direktoriaus, veiklą bei apibūdinčiau jį kaip žmogų. 

Darbo tikslas – iš atskirų leidinių bei žmonių prisiminimų surinkti faktus apie  Dičpetrio veiklą, 

per tai atskleisti jo asmenybę. 

Tikslui pasiekti išsikėliau uždavinius: 

a) pakalbinti  seserį; 

b) užrašyti žmonos prisiminimus; 

c) surinkti buvusių auklėtinių ir mokinių prisiminimus; 

d) užrašyti ryškiausius mokytojų atminty įstrigusius epizodus; 

e) akcentuoti  biografijos faktus bei svarbiausius darbus. 
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Biografija 

Algis Aleksandras Dičpetris Linkuvos vidurinės mokyklos direktoriumi dirbo ilgiausiai – net 18 

metų. 

A. Dičpetris gimė 1939 metų balandžio 2 dieną Linkuvoje. 

1957 m. baigė mokyklą kaip XXXIII laidos abiturientas. Klasės auklėtoja – S.Bagdonienė. 

Baigęs Linkuvos vidurinę, 1957-1962 metais studijavo Vilniaus Valstybinio universiteto Istorijos ir 

filologijos fakultete, įsigijo anglų kalbos ir literatūros specialybę. 

Studijuodamas pasižymėjo neeiliniais gabumais, aktyvia visuomenine veikla, todėl 1962 metais 

baigęs studijas penkerius metus (1962-1967m.) universitete dirbo Anglų kalbos katedros dėstytoju. 

 1967 m. dėl šeimyninių aplinkybių grįžo į Linkuvą ir vidurinėje mokykloje mokė vaikus anglų 

kalbos. 

1982 m. buvo paskirtas Linkuvos vidurinės mokyklos direktoriumi ir joje dirbo iki pat mirties. 

 Mirė 2001 metais gruodžio 25 dieną, palaidotas Linkuvos kapinėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 pav. Algis Aleksandras Dičpetris 
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Veikla dirbant Linkuvos vidurinėje mokykloje 

 Eidamas direktoriaus pareigas, skatino mokytojus ir mokinius glaudesniems ryšiams su kitų 

šalių moksleiviais, pats stengėsi tobulintis užsienyje, kai tik tam atsirado galimybės. 

 1990 m. su grupe šalies anglų kalbos mokytojų tobulino anglų kalbos įgūdžius ir kėlė  

kvalifikaciją Henley koledže Konventryje, Didžiojoje Britanijoje. 

 1990 m. gruodį su Švietimo ministerijos sudaryta mokyklų direktorių grupe dalyvavo 

Olandijoje, Utrechte, vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kur buvo nagrinėjamos aktualios valdymo 

ir užsienio kalbų dėstymo problemos Europos ir pasaulio mokyklose. Čia užmegzti dalykiniai ryšiai su 

Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių dėstytojais, mokytojais, leidyklų darbuotojais. 

 1993 m. spalį jo iniciatyva į mokyklą atvyksta Norvegijos Lillestromo mokyklos oficiali 

delegacija (4 mokiniai ir 2 mokytojai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojo Toro Nakstado). 

 1994 m. gegužį mūsų delegacija (2 mokiniai, 2 mokytojai, vadovaujami direktoriaus A. 

Dičpetrio) vyko į Norvegiją. 

 f) 1996 m. grupė norvegų mokinių ir mokytojų lankėsi mūsų mokykloje, 1998 m. norvegai 

atvyko į mokyklos 80-mečio jubiliejų. Vyko produktyvus bendradarbiavimas: bendri susitikimai, 

praktiniai užsiėmimai, dalijimasis patirtimi, ekskursijos po Lietuvą. Taip 1993-1998 m. buvo 

vykdomas tarptautinis projektas „Demokratijos, savivaldos, draugystės ir kultūrinių ryšių plėtojimas 

bei įtvirtinimas tarp Lillestromo ir Linkuvos vidurinių mokyklų”. 

 1994 m. jo iniciatyva imta bendradarbiauti su Škotijos Glasgow universiteto profesoriumi 

Bryanu T. Pecku pastarojo rengtame projekte „ Baltijos šalys, švietimas ir Europos sąjunga”. A. 

Dičpetrio parašyti metodiniai straipsniai publikuoti aukštosios mokyklos aprobuotame leidinyje 

(vadovas Bryan Peck). 1994 m., 1998m. švietimo reformos Lietuvoje ir Linkuvos vidurinėje mokykloje 

patirtimi dalijosi straipsniuose, skirtuose pasaulinei pedagoginei visuomenei. 

 Direktoriaus iniciatyva mokykloje lankėsi mokytojos Dianne Foster ir Janice J. Jerabek iš 

Amerikos, Interlink School of Englich direktorė Anna Karsay Shackleford ir daug kitų svečių. 

  Kartu su kolektyvu puoselėjo senąsias gimnazijos tradicijas. 

  Prasidėjus Atgimimo renginiams dalyvavo ekologiniame žygyje prie Mūšos. 1991 m. Sausio 

įvykių naktį budėjo prie Parlamento, vėliau dalyvavo aukų laidotuvėse. 

  Dalyvavo kraštiečių „Žiemgalos” draugijos veikloje. 

  Buvo komiteto Linkuvos 500-tų metų sukakčiai paminėti narys, sąmoningai ir principingai 

palaikė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. 
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2 pav. Darbo kabinete prie stalo 
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Sesers atsiminimai 

Sesuo Aldona Dičpetrytė-Zakarauskienė šiltai prisimena savo vyresnį brolį (Priedas Nr. 1). Ji 

pasakoja, kad Algis buvo už ją vyresnis trejais metais. Tėvai buvo kolūkiečiai, ėjo į darbą, vaikai 

likdavo namuose, juos prižiūrėjo baba, kuri buvo labai pamaldi, mokė poterių. Kai Algis buvo dar 

vaikas, labai norėjo būti kunigu. Jam patikdavo gegužinės pamaldos –„mojavos“, kurios vykdavo tai 

pas juos namuose, tai  pas Valionius (broliai dvyniai Valioniukai -Vytautas ir Ignas – nuo vaikystės 

buvo Algio geriausi draugai). Brolis visada mėgo tai, kas gražu, todėl padėdavo puošti altorėlį. Bet kai 

pradėjo eiti į vidurinę mokyklą, mirė baba, pasikeitė atmosfera ir noras būti kunigu dingo. Mokykloje 

gerai mokėsi nuo pirmos iki vienuoliktos klasės, pabaigęs vidurinę įstojo į Vilniaus universitetą, 

Istorijos ir filologijos fakultetą. Mokėsi gerai, buvo aktyvus, todėl liko universitete dėstyti studentams. 

Sesuo apgailestauja,  kad Algiui, kaip dėstytojui, gyvenimo sąlygos nebuvo palankios, nes teko gyventi 

bendrabutyje kartu su studentais, atskiro kambario neturėjo. Taip kiek laiko pravargęs ir matydamas, 

kad gyvenimo sąlygos nepagerės, turėjo mesti darbą universitete. Nutarė grįžti į Linkuvą, nes sužinojo, 

kad čia vidurinei mokyklai reikia anglų kalbos mokytojo. Mokyklos direktorius Klikūnas pažadėjo 

duoti butą. Reikėjo persikraustyti iš Vilniaus į Linkuvą. Nors daiktų daug neturėjo, bet knygų buvo 

visas kalnas. Reikėjo saugiai parsigabenti ir magnetofoną. Sesuo važiavo padėti persikraustyti, šešis 

sunkius lagaminus teko tempti į geležinkelio stotį. 

Aldona prisimena, kad butą broliui davė netoli nuo mokyklos, kitapus gatvės prieš raudonuosius 

rūmus. Rugsėjo pirmąją jį paskyrė penktos klasės auklėtoju. Buvo nelengva, nes nebuvo pratęs dirbti su 

vaikais. Studentus mokyti – visai kitoks darbas. Greitai apsiprato, auklėtinius labai brangino, visada 

jiems padėdavo, šie gerbė auklėtoją. Dirbti mokytoju sekėsi gerai, darbu buvo patenkintas, buvo 

aktyvus, mėgo vadovaujamą darbą, todėl ilgą laiką buvo mokyklos partinės organizacijos sekretoriumi. 

Dar kartą jam siūlė darbą Vilniuje, bet tėvai garbaus amžiaus ir sesuo pareikalavo, kad jis 

neišvyktų, nepaliktų jai vienai jais rūpintis. Dičpetris paklausė – visą likusi gyvenimą dirbo mokykloje, 

padėdavo senstantiems tėvams ir seseriai.  

Kaip sesuo sako, ar angliškai, ar lietuviškai kalbėti jam buvo tas pats. Po nepriklausomybės 

atkūrimo turėjo daug draugų užsienyje, palaikė ryšius su jais, susirašinėjo. Sesuo teigia, kad brolis 

buvęs labai geras, daug padėdavęs, su juo buvo galima pasitarti, pasiginčyti, bet susipykti neteko. Jai ir 

dabar ne tiek mirusių tėvų gaila, kiek brolio. Anksti ir netikėtai jam mirus, brolio jai labai trūksta. Jis 

buvo geras ne tik artimiesiems – ištiesdavo pagalbos ranką ir aplinkiniams žmonėms. Įsitikinusi, kad ir 

vaikams mokykloje jis buvo geras. Galbūt tie, kurie buvo dideli neklaužados, kartais ir pamini jį blogu 

žodžiu. 
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3 pav. Su šeima 
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Žmonos B. Dičpetrienės atsiminimai 

A.Dičpetris visą gyvenimą domėjosi literatūra ir muzika (2 priedas). Tai du svarbiausi jo hobiai. 

Labai daug skaitė jaunystėje, pirko  klasikinės ir populiariosios literatūros  kūrinius. Namuose buvo 

labai daug knygų, net serijos „Drąsiųjų keliai“ turėjo beveik visas knygas. Dirbdamas mokykloje turėjo 

mažiau laiko, bet vis vien domėjosi, skaitė naujausią grožinę literatūrą bei pedagoginę spaudą ir 

literatūrą. Kita aistra – muzika. Jis įsirašydavo į magnetofono juostą mėgstamą muziką, transliuojamą 

per radiją. Namuose yra daug plokštelių, audiokasečių, kompaktinių diskų su įvairiausiais muzikiniais 

kūriniais. (Iš matytos jo plokštelių kolekcijos aišku, kad domėjosi ir estradine muzika, kurią atlikdavo 

užsienio atlikėjai). Sovietiniais metais kai kurių įrašų buvo sunku arba neįmanoma gauti, kolekcija 

rodo, kad muzika jo gyvenime užėmė svarbią vietą. 

4 pav. Dalis muzikinių plokštelių kolekcijos 
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Dičpetriui darbas buvo visas jo gyvenimas. Jis buvo maksimalistas. Mokiniai, auklėtiniai, jų 

problemos, džiaugsmai ir rūpesčiai tapdavo jo paties gyvenimo dalimi. Direktoriaujant mokyklos 

problemos (net namuose) pasiglemždavo jį visą. Sėkmes, džiaugsmą išgyvendavo kartu su kolektyvu. 

Apie nesėkmes kalbėti nemėgo, dažnai aplinkiniai nieko  nežinodavo, galbūt pastebėdavo kiek 

pasikeitusią nuotaiką, matydavo ne tokį veržlų ir kalbų. Kartais rajono valdžios požiūris į mūsų 

mokyklą būdavo atsainus, netgi ignoruojantis, tačiau direktorius stengėsi to, ką patirdavo švietimo 

skyriuje ar savivaldybėje, neparodyti kolektyvui, net namuose retai apie tai prasitardavo. Mokytoja 

teigia,  apie tokį rajono požiūrį į mūsų mokyklą, į direktorių sužinojusi iš kitų direktorių tik po 

Dičpetrio mirties. Nusivylimą išgyvendavo vienas, paskutiniais metais bendraminčių rajone, kolegų 

tarpe vis mažėjo. Dirbdamas mokykloje iš visų reikalaudavo pareigingumo, kruopštumo. Vizualinė 

medžiaga (stendai, parodos, skelbimai) – nepriekaištingai estetiški. Kalbus, mokantis bendrauti, 

sugebantis atleisti. Siekis – mokykla palaiko ryšius (sovietmetis) su kitų respublikų mokyklomis,  

atgavus nepriklausomybę – su užsienio šalimis. Pats noriai dalyvavo tarptautiniuose projektuose, 

tikslas – ugdyti mūsų mokyklos moksleivius  naujausiais metodais, parodyti, kad ir gyvendami mažame 

miestelyje, gali pamatyti, pasiekti tiek, kiek kitų šalių jaunuoliai. Tokius projektus skelbdavo Švietimo 

ministerija,  aukštosios mokyklos. Jis troško juose dalyvauti, tam reikėjo tobulintis, daug skaityti, 

dalyvauti įvairiuose konkursuose. Aišku, buvo labai svarbu, kad tuo metu pats galėjo laisvai kalbėti 

angliškai, todėl  pateko į anglų kalbos kursus, organizuojamus Anglijoje. Po to dalyvavo švietimo 

ministerijos projekte Anglijoje. Visur susirasdavo draugų, ieškojo mokyklų, kurios užmegztų ryšius su 

mūsų mokykla. Buvo komunikabilus, todėl greitai pavyko užmegzti ryšius su Norvegijos Lillestromo 

gimnazija. Bendravo ir su Škotijos Glazgovo universiteto profesoriumi Bryan Peck. Jo paskatintas 

straipsnį apie ugdymo procesą Linkuvos vidurinėje mokykloje  išspausdino Škotijoje išleistoje 

knygoje, turėjo būti jos tęsinys. Po direktoriaus mirties, kartu su anglų kalbos mokytoja E. Šopyte abi 

turėjo užbaigti pradėtą darbą dalyvaudamos antros knygos  „ The Baltic States, Education and the 

Eurpean Union “ publikacijoje.   
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Direktorius mokykloje dirbo dviem skirtingais laikotarpiais – sovietmečiu ir Lietuvos atgimimo 

laikotarpiu. Tarybiniais metais mokykla paklusniai turėjo vykdyti Švietimo ministerijos nurodymus. 

Tada mūsų vidurinė mokykla turėjo komunisto Karolio Poželos vardą. Atgavus nepriklausomybę 

atšauktas - nebenorėjom politizuotos mokyklos. Mokykla garsėjo  stipriu, aukšto intelekto mokytojų 

kolektyvu, atsiliepiančiu į visuomenės pokyčius. Direktorius visada buvo priekyje, palaikė  glaudžius 

ryšius su garsiais mūsų gimnazijos abiturientais: Broniumi Nainiu, Alfonsu Šešplaukiu-Tyruoliu, Jonu 

Geniu. 

5 pav. Su žmona 
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Buvusių auklėtinių atsiminimai 

„Visą sovietmetį iš mokytojo buvo reikalaujama, kad pamokos būtų idėjiškos, pagrįstos 

marksizmo teorija, sovietinės pedagogikos „naujovėmis“. Renginiuose turėjo viešpatauti ateistinė 

dvasia ir nurodymų iš aukščiau vykdymas“,– rašo A.Dičpetris knygai „Linkuva“ ruoštame straipsnyje. 

Ir mes vertindami mokyklos, direktoriaus, mokytojų, dirbusių sovietmečiu, veiklą turėtume į tai labai 

rimtai atsižvelgti. Viskas buvo įsprausta į tokius tvirtus rėmus, kad iš jų išsiveržti, jiems nepaklusti 

buvo beveik neįmanoma. Tokia tvarka žeidė tiek mokytojus, tiek mokinius ir paliko širdyse nemažai 

nuoskaudų, pykčio, neapykantos. 

Remiuosi trijų skirtingų laidų auklėtinių, mokyklą baigusių sovietmečiu, prisiminimais (3,4 

priedai), t.y. pirmosios jo laidos auklėtinės Joanos Savickaitės-Pavarotnikienės (XLVIII laida – 1972 

metai), Andželikos Guobužaitės-Lukoševičienės, Sauliaus Filipavičiaus (LVI laida - 1980 metai) 

mintimis apie to laiko mokyklą ir mokytoją, auklėtoją, direktorių A.Dičpetrį.  Jie vieningai sutarė, kad 

jau pavadinimas „dičpetriukai“ daug ką reiškė. Auklėtojas visada buvo kategoriškas, reiklus ir 

auklėtiniams, ir kitiems mokiniams. Jis reikalaudavo, kad  būtų tvarkingai apsirengę, atsineštų 

tvarkingus vadovėlius ir sąsiuvinius. Pamokoms ir renginiams visada kruopščiai ruošdavosi, to 

reikalaudavo ir iš mokinių, o auklėtiniai privalėjo tiek mokytis, tiek renginiuose pasirodyti geriau nei 

kiti. Kartais tolerantiškas, bet retai besišypsantis. Buvo ir gerų, mielų akimirkų. Anglų kalba ne vienam 

kietas riešutėlis, ypač tarimas. Auklėtojas kartais netekdavo kantrybės bemokydamas taisyklingai tarti 

vieną ar kitą garsą. Išklausyti pamokymų tekdavo visiems, nors dažniausiai kaltas tik vienas ar kitas 

mokinys. Auklėtojas tai paversdavo visų kalte, nes troško, kad kolektyvas būtų tvirtas, vieningas. Toks 

kolektyvinis kaltumas arba džiaugsmas ne visada būdavo priimtinas, bet dabar visi suvokia, kad tie 

reikalavimai buvo neįkainojama dovana, nes jie suvienijo kolektyvą. Ir dabar jie vieningi. Auklėjo ne 

vien žodžiais, kartais – visiška tyla, ilgam įstrigusia atmintyje. 
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 Supykęs išbardavo visus ir palikdavo tyliam pamąstymui kelioms dienoms. Arba nepadėdavo, 

drausdavo - neleido švęsti šimtadienio taip, kaip auklėtiniai norėjo, atsisakė padėti ruoštis renginiui. 

Bet tai ne žlugdė, o skatino veikti – šimtadienį šventė slapta, o renginiui iš principo labai šauniai 

pasiruošė. 

6 pav. Su pirmąja laida 
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 Silpnai besimokančius pabardavo, o tuos, kurie deklamuodavo, dainuodavo, sportavo, buvo 

aktyvūs, visada palaikė ir skatino. Todėl džiaugėsi, kad iš tos (LVI laida) klasės išaugo  mokslininkų,  

kunigų (S.Filipavičius), aktorių (R. Jovas). „Ir mes, ir auklėtojas visur ir visada „laikėm frontą“: 

daugiausiai surinkdavom makulatūros, metalo laužo, gerai dirbom talkose, kolūkiuose rinkdami 

akmenis, kasdami bulves, raudami runkelius. Nereikėjo didelių raginimų. Vasaros darbo ir poilsio 

stovyklose dirbom nuoširdžiai, gerai, bet kai auklėtojas pakvietė į talką prie statomo mokyklos 

priestato, norinčių nebuvo. Kai statybose nepasirodėm, tėveliai gavo auklėtojo laišką... Teko neštuvais 

tempti plytas, kasti žemes, dirbti kitus sunkius darbus. Nebuvo smagu, bet rugsėjį atėję į pačių tvarkytą 

mokyklą, džiaugėmės ir didžiavomės savo darbu“.  

Klasės valandėlės būdavo įdomios, kalbėdavo politinėmis, mokslinėmis, kasdienėmis temomis. 

Ypač patikdavo valandėlės, kai išradingai sveikindavo vieni kitus ir auklėtoją su gimtadieniais. 

Auklėtojas visada reikalavo dirbti, domėtis, pažinti, suprasti ir būti aktyviems. Nors trokšdavo, kad 

auklėtiniai visur būtų pirmi, su paraleline klase konkurencijos nebuvo. Abi laidos subūrė savus 

estradinius ansamblius, grojusius mokyklos šokiuose, renginiuose, turėjo ir solisčių. Auklėtojas skatino 

šitą veiklą. Muzikos įrašų pasiklausydavo ir per anglų kalbos pamokas, nes muzika – auklėtojo hobis. 

 Klasėms tekdavo atstovauti mokyklai turistinėse, orientacinėse varžybose. Auklėtojas visada 

būdavo kartu. Įsiminė turistinis žygis netoli Kudirkos Naumiesčio: kelias dienas nurodytu maršrutu 

keliavo pėsčiomis. Vakare – pasiruošti valgį, aprašyti dienos įvykius, nustatytu laiku gultis, keltis. 

Baigiamajame vakare komandos turėjo dainuoti susikurtą dainą. Tąkart dainai žodžius sukūrė 

auklėtojas. Netrūko ir pokštų. Auklėtojas labai kietai miegodavo, vaikinai ištraukė palapinės kuoliukus, 

laukė, ar prabus palapinei nusileidus. Nepajuto... 

Išgyveno ir nemalonų akimirkų. Auklėtojui reikėjo (turbūt tai buvo mokyklos uždavinys) atkalbėti 

S.Filipavičių nuo patarnavimo bažnyčioje. Auklėtojas su ironija mesdavo vieną kitą repliką Sauliui, 

kaip nepaklusniam, nesukalbamam auklėtiniui. Baigiamojoje klasėje valandėlės metu paprašė parašyti 

ateities svajones – kai susitiks po kelių metų, skaitys, aiškinsis, išsipildė ar ne. Kai jisai parašė 

idealistines, romantines svajones, auklėtojas nusijuokė, kad Saulius, kaip visada, nori taisyti pasaulį. 

Vaikinas įsižeidė ir nutaikęs progą lapelį pasiėmė. Nemalonumų, grėsmių netrūko: nujautė – 

auklėtiniai slapta švęsdavo Vasario 16 ( jei kas būtų sužinojęs, visiems grėsė dideli nemalonumai). 

R.Jovas respublikiniame skaitovų konkurse deklamavo Maironio poemos „Jaunoji Lietuva“ įžangą – 

mokykla susilaukė patikrinimų, kliuvo ir auklėtojui. Auklėtiniai į respublikines krepšinio varžybas 

išvyko ant marškinėlių išsipurškę tautinę vėliavą. Tarybiniais laikais tai buvo nusikaltimas. Auklėtoją, 

visą klasę tardė. Jam tai kainavo daug bemiegių naktų. Pyko, barėsi, bet jie jautė, kad taip daryti 

privaloma, o galvoja kitaip. Auklėtiniams jis visada buvo autoritetas. Kartais pasijuokdavo iš jo 

žmogiškų silpnybių, bet visada gerbė, net bijojo. Atmintyje išliko kaip atsakingas, pareigingas, reiklus, 

kūrybingas, visada ištiesiantis pagalbos ranką.  
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IŠVADOS 

1. Rašydamas kūrybinį darbą susidariau nuomonę, kad A. Dičpetris buvo:  

 gerbiamas ir mylimas kaip žmogus, mokytojas ir direktorius; 

 aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose ir kitose veiklose; 

 buvo išklausantis, padedantis ir gerbiantis kitus; 

 darbą laikė svarbiausiu dalyku gyvenime, buvo reiklus, netgi kategoriškas; 

 visą gyvenimą labai domėjosi muzika ir literatūra. 

2. A. Dičpetris ilgiausiai direktoriumi dirbo mūsų  vidurinėje mokykloje, net 18 metų. 

3. Artimiausiems žmonėms – seseriai, žmonai – buvęs supratingas, atidus, padedantis žmogus, 

besistengiantis savo problemomis neapsunkinti artimųjų. 

4. Kalbindamas pašnekovus pagilinau bendravimo įgūdžius. 

5. Užrašytus mokytojų prisiminimus (5,6 priedai) dedu prie priedų, nes jie labai išplėstų darbą. 

6. Tikiuosi, kad mano darbu bus galima pasinaudoti muziejuje. 

  



16 

LITERATŪRA 

1. Linkuva, monografija. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2018. 

2. Linkuvos gimnazija 1918-2008. Mokyklos istorijos apybraiža. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos leidykla, 

2008. 

  



17 

PRIEDAI 

1 priedas 

Aldonos Zakarauskienės pasakojimas apie brolį A. Dičpetrį 

 

Buvome brolis ir sesuo, jis buvo už mane vyresnis trejais metais, buvome du vaikai šeimoje, tėvai 

buvo valstiečiai ėjo į darbą, o mes buvome prie namų, turėjome babą. Baba tėvus išleisdavo į darbą, 

buvo labai pamaldi, mus mokė tikybos ir mano brolis, kai buvo paaugliukas ir ėjo į mokyklą, labai 

norėjo būti kunigu. Kai mes ėjome į tikybą, reikėjo dvejus metus mokytis tikybos, pirmus metus ėjome 

išpažinties, o antrus metus ėjome komunijos. Mokė mano brolį kunigas Inkratas, gavo jis už gerą 

mokymąsi knygutę ir pagyrimą. Ir būdavo gegužinės pamaldos, mojavos vadinamos, kaip ir dabar, 

būdavo ta mojava pas mus arba pas Valionį, labai altorėlius užtaisydavo, gėles merkdavo ir jis sakė: „ 

Aš būsiu kunigas“,-  bet pradėjo eiti  į mokyklą, pasikeitė atmosfera, dar baba numirė ir nebebuvo jis 

kunigu. Gerai mokėsi, visose klasėse gerai mokėsi nuo pirmos iki vienuoliktos klasės, nes tais laikais 

buvo vienuolika klasių. Paskui, kai pabaigė vienuolika klasių, tada įstojo į Vilniaus universitetą, 

Istorijos ir filologijos fakultetą  ir dirbo su studentais baigęs. 5 metus mokinęsis, gyveno bendrabutyje 

kartu su studentais. Neturėjo atskiro kambario. Šeštus metus nuvažiavo Vilniun, sakė, duos kambarį, 

bet kai nuvažiavo, nebuvo nei kambario, nieko, ir jis ekstra atveju paskambino į Linkuvos gimnaziją ir 

paklausė, ar nereikia anglų kalbos mokytojo, bet kad būtų butas, nes jis sakė, kad daugiau niekada su 

studentais nebegyvens. Bendrabučiai labai pripeliję buvo, nekoks gyvenimas bendrabučiuose. Kai 

reikėjo ekstra persikraustyti, tai ką, nieko neturėjo, tik magnetofoną ir knygų kalną, pagrinde anglų 

kalbos. Siauruku nuo Vilniaus geležinkelio stoties vykome į Linkuvos stotį, bet buvo labai sunku. 

Lagaminai buvo šeši, o rankos tik dvi, lagaminai didžiausi, ir tais laikais nebuvo nei taksi, nieko, ir va - 

sugebėjome perkraustyti mano brolį. 

Linkuvos mokyklos direktorius buvo Klikūnas, kai atėjo mano brolis dirbti. Aš paskambinau jam ir 

paklausiau, ar nereikia anglisto. Sakė, reikia, bet va jau ryt rugsėjo pirma, tai ir kad jis būtų mokykloje. 

Perkraustėme jį pas tėvus ir rugsėjo pirmą mano broliui sako direktorius: „ Aš butą duosiu ir žmoną 

surasiu“. Jam davė antroje pusėje raudonos mokyklos butą, buvo du kambariukai ir virtuvėlė. Tada 

buvo daug jaunų mokytojų, keisdavos ir išeidavo. Būdavo, laukdavom naujų mokytojų iš įvairių 

dalykų. Atėjo rugsėjo pirma ir jį paskyrė 5 klasės auklėtoju, jis nebuvo pratęs su vaikais dirbti, nes 

buvo dirbęs su studentais, bet greit susibendravo ir išleido pirmą laidą iki pat 11 klasės. Labai 

auklėtinius brangino ir gerbė, kaip ir vaikai auklėtoją. Ir iki šiol kai kurie jam ant kapo neša gėles ir 

žvakes. Jam labai gerai sekėsi, buvo partinis sekretorius, buvo taip mokytojas, buvo labai patenkintas. 

Siūlė darbą  jam Vilniuje, bet aš jam pasakiau, kad tėvai seni ir kol tėvai numirs, noriu, kad būtum 

Linkuvoje, kad neliktų viskas ant mano vienos galvos. Ir taip visą laiką jis išbuvo, ir mokytojavo, ir 

numirė čia, Linkuvoje. 

Jo tikslas buvo būti anglų kalbos mokytoju. Turėjo svajonę, kad kai ateis dirbti į Linkuvą, kad gautų 

geresnį butą. Ir svajonės išsipildė: ir žmoną gavo, ir daug draugų turėjo užsienyje. Jam anglų kalba taip 

pat kaip ir lietuvių buvo ir vienodai kalbėjo jomis. 
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Man kaip brolis jis buvo kaip auksas, labai geras buvo, visi man sakydavo, kad jis tau tiek gero yra 

padaręs, jis tave labai myli, o ką tu jam tiek daug gero padarei? Kad jis iki šiai dienai  būtų, būtų labai 

gerai, man ne kiek tėvų gaila, o kiek jo. Jis labai daug padėdavo, nuo mažens buvo geras, kai seniau 

būdavo keliai duobėti, tai jei kokia senutė eidavo ir negalėdavo per duobę perlipti, visada pervesdavo. 

Kas iš vaikų neklausė mokykloje, tai nebent jiems buvo kažkiek blogas. Jis man širdyje buvo ir bus 

pats mylimiausias brolis. 
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2 priedas 

Klausimai apie Direktorių A.Dičpetrį jo žmonai 

 

• Kokie buvo  direktoriaus hobiai (literatūra, muzika, dailė, sportas) jaunystėje? Ar išliko jie ir 

vyresniame amžiuje? 

Direktorius visą gyvenimą domėjosi literatūra ir muzika. Skaitė, pirko tiek klasikinės literatūros, tiek 

populiarias įvairių autorių knygas. Namuose buvo labai daug knygų (net serijos „Drąsiųjų keliai“ turėjo 

labai daug knygų - pirkdavo visas). Jis mėgo klausytis muzikos: tiek klasikinės, tiek populiarios tuo 

metu. Namuose yra labai daug plokštelių, audiokasečių, kompaktinių diskų. Taip pat mėgo įsirašyti 

mėgstamą muziką klausydamasis radijo transliuojamą koncertą 

 

• Koks A.Dičpetris buvo studijų ir darbo universitete metais? Kaip žiūrėjo į dėstytojo darbą? 

Apie šį laikotarpį turbūt geriau galėtų papasakoti jo draugai: medikas, klasės draugas Petras 

Žebrauskas, kuris gyvena Vilniuje, bet su juo būtų galima susisiekti per Igną Valionį, nes jis pas jį 

atvažiuoja... 

 

• Kas privertė mesti darbą universitete, grįžti į Linkuvą, kaip šituos pasikeitimus išgyveno? 

Šiuo klausimu labai daug galėtų papasakoti jo sesuo Aldona Didžpetrytė-Zakarauskienė iš Ūdekų.... 

 

• Buvo labai apsiskaitęs žmogus. Kada skaitydavo? Kiek tam skirdavo laiko? Kokia literatūra 

domėjosi? 

Daug skaitė jaunystėje. Dirbdamas mokykloje mažiau turėjo laiko, bet visada domėjosi ir skaitė 

naujausią grožinę literatūrą, taip pat domėjosi ir skaitė pedagoginę spaudą ir literatūrą. 

 

• Kas A.Dičpetriui, kaip mokytojui, vėliau kaip direktoriui, buvo mokykla, darbas joje? 

Algis buvo maksimalistas: kol dirbo mokytoju – mokiniai, auklėtiniai jam buvo visas gyvenimas, kai 

pradėjo dirbti direktoriumi – jis gyveno mokyklos rūpesčiais ir džiaugsmais ir mokykloje, ir namuose... 

 

• Kaip išgyveno sėkmes? Kaip nesėkmes? 

Sėkmes išgyvendavo kartu su kolektyvu. Apie nesėkmes nemėgo kalbėti, labai dažnai  aplinkiniai net 

nežinodavo... 

• Ar lengvai priimdavo pokyčius visuomenėje, reikalavimų pasikeitimus mokykloje, pažiūrų į 

daugelį dalykų kaitą? 

Direktorius mokykloje dirbo dviem skirtingais laikotarpiais: sovietiniais laikais ir Lietuvos 

atgimimo laikotarpiu. Tarybiniais metais mokytojai paklusniai turėjo vykdyti Švietimo ministerijos 

nurodymus ( kartais mes, mokytojai, už tai dabar smerkiami), bet Linkuvos K.Požėlos vidurinė 

mokykla garsėjo labai stipriu, aukšto intelekto mokytojų kolektyvu, jaučiančiu visuomenės pokyčius... 
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Direktorius buvo priekyje, palaikė labai glaudžius ryšius su garsiais buvusiais mūsų gimnazijos 

abiturientais: Broniumi Nainiu, Alfonsu Šešplaukiu-Tyruoliu, Jonu Geniu... 

 

• Ką jis laikė svarbiausiais, pagrindiniais, prestižiniais dalykais darbe, gyvenime? 

Pareigingumas, kruopštumas, mokėjimas bendrauti su žmonėmis, sugebėjimas atleisti.... 

 

• Kaip išgyvendavo kartais labai atsainų ar netgi ignoruojantį rajono valdžios požiūrį į mūsų 

mokyklą? 

Stengėsi to neparodyti kolektyvui... Ir aš net kai ką sužinojau iš kitų direktorių tik po jo mirties.. Dažnai 

tai išgyvendavo vienas, nes paskutiniais metais bendraminčių vis mažėjo... 

 

• Ar dalyvavimas įvairiuose su užsieniu susijusiuose projektuose buvo būtinybė kaip mokyklos 

vadovui, ar tai plaukė iš jo gyvenimiškų nuostatų ir žmogiškų norų? 

Aš manau, viskas buvo daroma  remiantis žmogiškais norais, stengiantis ugdyti mūsų mokyklos 

moksleivius pačiais naujausiais metodais, norint moksleiviams parodyti, kad visiškai nesvarbu, 

kokiame mažame miestelyje gyveni, bet gali ir pamatyti, ir pasiekti tiek pat, kiek gali ir pasiekia viso 

pasaulio jaunuoliai... 

 

• Kaip į tuos projektus įsijungdavo (pasiūlydavo kas nors, pats ieškodavo galimybės, kt.), ar po 

projektų palaikydavo ryšius su buvusiais dalyviais, keisdavosi informacija, bendradarbiaudavo kuriant 

naujus projektus?  

Kai kurie projektai būdavo skelbiami švietimo ministerijos, aukštųjų mokyklų... Aišku, pirmiausia 

reikėjo tobulintis ir dalyvauti įvairiuose kursuose, ministerijos projektuose... Dar turbūt labai svarbu, 

kad galėjo laisvai bendrauti anglų kalba, todėl ir pateko į anglų kalbos kursus Anglijoje, po to Švietimo 

ministerijos projekte Anglijoje. Kadangi sugebėjo lengvai bendrauti su žmonėmis, visur ieškojo ir 

susirasdavo draugų, ieškojo mokyklų, kurios norėtų draugauti su mūsų mokykla. Taip pavyko užmegzti 

ryšius su Norvegijos Lillestromo gimnazija, jie išliko draugai iki jo mirties (dar ir dabar aš bendrauju 

su Toru...)  

Bendravimas su Škotijos Glazgovo universiteto profesoriumi Brian T. Peck aprašant ugdymo 

procesą Linkuvos vidurinėje mokykloje (Teaching and learning in Lithuania Since Rebirth) tęsėsi ir po 

publikacijos iki jo mirties. Po to turėjome kartu su mokytoja E.Šopyte užbaigti pradėtą darbą 

dalyvaujant antros knygos publikacijoje (The Baltic States, Education and the Eupopean Union ). Brian 

prisimindavo ir mane... 

Bernadeta Dičpetrienė 

 (Kalba netaisyta)  
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 3 priedas 

Dičpetrio auklėtinės Joanos Savickaitės-Pavarotnikienės atsiminimas 

 

Mūsų klasės auklėtojas, vėliau mokyklos direktorius A. Dičpetris, buvo energingas, reiklus, 

tolerantiškas, nuolat su šypsena, iškalbingas žmogus. 

Nebuvo išskirtinių auklėtinių. Visus išklausydavo, patardavo. Klasė buvo draugiška tarpusavyje ir 

su paraleline klase. Be didelių auklėtojų raginimų, net su noru, dalyvaudavome visuose tuometiniuose 

užklasiniuose darbuose: talkose, makulatūros, metalo laužo rinkimuose. 

Klasės valandėlės būdavo įdomios, įvairiomis temomis. Kartais patys kalbėdavome, kartais savo 

mintis vienu ar kitu klausimu išreikšdavome raštu. Auklėtojas viską apibendrindavo, neminėdamas 

pavardžių. 

Turėjome savo klasės ansamblį. Su A klase konkurencijos nebuvo. Koncertuodavome ne tik 

mokyklos renginiuose, bet ir kolūkiuose įvairių susibūrimų metu. 

Auklėtojas visada mus palaikydavo, užstodavo įvairių konfliktų, nesusipratimų metu, nors ne visada 

būdavome teisūs. 

Buvo daug įdomių, linksmų vakaronių, gimtadienių, susitikimų. Dabar vieno išskirti negaliu. 

Auklėtojas mano atmintyje išliko, kaip supratingas, norintis padėti, palaikyti, paskatinti žmogus, 

visada geros nuotaikos, pilnas idėjų. Buvo mūsų visų mylimas ir gerbiamas. 

 

Buvusi auklėtinė Joana Savickaitė - Pavarotnikienė. 

(Kalba netaisyta)  
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4 priedas 

Andželikos Guobužaitės Lukoševičienės atsiminimai 

 

1. Koks jis buvo auklėtojas? Griežtas, reiklus, atlaidus, išklausantis? 

 

Jau vien tai, kad mus visi vadindavo " Dičpetriukais" daug ką pasako. Gal tai lėmė auklėtojo 

dėstomasis dalykas, mat anglų kalba visiems siejosi su didesniais sunkumais. Auklėtojas buvo reiklus, 

kartais kategoriškas. Žinojome, kad visada turime būti tvarkingai apsirengę, tolerantiški, pasiruošę 

pamokoms ar renginiams, mokytis, ir renginiuose pasirodyti geriau nei kiti. Tai tiesiog buvo įaugę į 

kraują.... Nedažnai matydavome jį besišypsantį... Aišku, būdavo ir labai mielų akimirkų. 

 

2.  Kaip auklėdavo nepaklusnius? 

 

Išklausyti pamokymų tekdavo visiems mums, nes jei bendraklasiai ką nors darė netinkamai, buvo 

visų mūsų kaltė. Turėjome būti vieningas kolektyvas. Bent jau to visada siekė mūsų auklėtojas. Jis 

visus išklausydavo, patardavo. Tada mums gal ir buvo nepriimtina, bet dabar tai tapo neįkainojama 

dovana mums visiems - mes vis dar nepaprastai vieningi, mielai ir gausiai renkamės į susitikimus kas 5 

metai. 

 

3. Koks požiūris į silpnai besimokančius, stropius, pareigingus, siekiančius tikslo? 

 

Auklėjo, auklėjo ir auklėjo... žodžiais, o kartais ir visiška tyla. Įstrigo atmintin daugiau tos tylos 

dienų, kai auklėtojas supykęs išbardavo mus ir palikdavo kelioms dienoms tyloje apmąstymams. Pvz., 

neleido mums švęsti šimtadienio taip, kaip mes norėjome ( patys slapta šventėm), atsisakė padėti 

pasiruoši renginiui ( patys, iš principo, šauniai pasiruošėm ir t.t. Silpnai besimokančius pabardavo, o 

bendraklasius, kurie gražiai deklamavo, dainavo, sportavo visada palaikė ir skatino jų tolimesnę veiklą. 

Mūsų klasėje išaugo ir mokslininkai, ir kunigai, ir aktoriai..... Visur ir visada, kaip sakoma, laikėm 

frontą. 

 

4. Kiek ir kaip reikalaudavo visuomenei svarbios veiklos ( talkos, makulatūros, metalo laužo 

rinkimas)? 

 

Oi, jau tos veiklos tai mes ir patys visada siekėme. Vilkom, nešėm, rinkom... ir makulatūrą, ir 

metalo laužą iš viso miestelio vilkdavom visi. O jau talkose tai mūsų klasė visada aktyviai 

dalyvaudavo. Beje, tai buvo nerealus laikas, praleistas bulvių, runkelių ar akmenų laukuose. Be didelių 

raginimų, net su noru mes tai darydavome. Pamenu, po vasaros darbo ir poilsio stovyklose, praleistos 

dieną kolūkio laukuose, o naktimis mokyklos bendrabutyje, nebepanorom ateiti į talką prie naujosios 

mokyklos pastato  (tada dar tik statė priestatą). Tai ir mano tėveliai gavo auklėtojo laišką, kad jūsų 
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dukra neatvyko į talką. Kur besidėsi, teko eiti, nešti plytų su neštuvais, kasti žemių... Aišku, mokslo 

metų pradžioje, kai jau buvome vienuoliktokai, ateiti į naują, pačių rankomis sutvarkytą mokyklą buvo 

smagu. 

 

5. Kokios būdavo klasės valandėlės? Ar šnekėdavo pats, ar liepdavo pasiruošti mokiniams? Kokiomis 

temomis kalbėdavote? Jos buvo įdomios, aktualios jums ar ne? 

Klasės valandėlės vykdavo auklėtojo kabinete, t.y. anglų kalbos kabinete - kabinose. Tai buvo toks 

pirmas mokykloje kabinetas su ausinėmis, muzikos klausymu ir panašiai. Klasės valandėlės būdavo 

įdomios, kalbėdavom įvairiomis temomis. Dalis mūsų sėdėdavo už didelio stalo prieš auklėtoją prie 

lentos ( tame tarpe ir aš tarp vaikinų ), o kita dalis kabinose. Tai jiems būdavo smagiau, ramiau. O jau 

mes tai turėjome visada atidžiai klausytis ir priimti visą moralą akis į akį. Klasės valandėlės būdavo 

įvairios: ir politinės, kai patys turėdavome pasiruošti ir pasakoti prieš visą klasę apie tai, kas nutiko 

pasaulyje; ir linksmos valandėlės, kai ir bendraklasius sveikindavom ir patį auklėtoją. Auklėtojas 

visada mus ko nors mokė: dirbti, domėtis, pažinti, suprasti, būti aktyviais ir panašiai. 

 

6. Ar valandėlių ar šiaip pokalbių metu kalbėdavote apie muziką, jei taip, apie kokią? Gal atsinešdavo 

įrašų, plokštelių pasiklausyti, gal skatino muzika domėtis, dainuoti, groti? 

 

Būdavo ir tokių pokalbių, bet paties auklėtojo vieno dainuojančio tikrai nematėme. Turėjome savo 

klasės ansamblį. Su A klase konkurencijos nebuvo. Koncertuodavome ne tik mokyklos renginiuose, bet 

ir kolūkiuose, įvairių susibūrimų metu. Dar mums tekdavo daugiau klausytis muzikos anglų kalba, bet 

kažko konkretaus negalėčiau išskirti. Tiesa, auklėtojo dėka turėjome ir šokių mokytoją (nuostabioji 

mūsų dailės ir braižybos mokytoja Liutkevičiūtė), ji, auklėtojo prašymu, mokė mus šokių, o mes jai 

atsilygindavome eidami į talkas nešti malkų. Turėjome klasės himną " Mūsų dienos, kaip šventė" (jį 

dainavome kartu su auklėtoju, ne kartą ir ne du). Mūsų klasės ansamblis grojo mokyklos šokiuose, 

bendraklasė nuostabiai grojo kanklėmis, Jūratė ir Ilona dainavo mūsų ansamblyje... Ir visa tai ne be 

auklėtojo pastangų... 

 

7. Kokias keliones, ekskursijas, žygius organizuodavo, kas iš jų įstrigo atmintyje? 

 

Mūsų klasė daug kartų atstovavo mokyklai turistinėse, orientacinėse varžybose, vykdavome kartu su 

auklėtoju ir vasaros metu. Labiausiai įstrigo dalyvavimas turistiniame žygyje kažkur apie Kudirkos 

Naumiestį. Kelias dienas mūsų klasė kartu su auklėtoju keliavom pėsčiomis tam tikru maršrutu, 

vakarais apsistodami vis naujoje vietoje miegoti. Dar vakare turėdavome patys valgyti pasiruošti ir 

dienos įvykius aprašyti. Laiku gultis ir keltis. Galutinis tikslas buvo bendras visų komandų susitikimas, 

meninė programa ir varžybos. Dar prieš išvykstant iš Linkuvos, mes niekaip nesugalvojom, kokia 

meninę programą rodysim, ir kaip visada gavome velnių. Ir šį kartą auklėtojas mus gelbėjo. Sukūrė 

mums pristatymo dainą. Dar ir dabar pamenu: 

"Kur Kruoja, kur Mūša, 
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ten tėviškė mūsų 

miela ir brangi Linkuva. 

Iš ten mes atvykom 

Ir sveikinam Jus šią dieną. 

Mes linkim Jums laimės, 

Gero vėjo ir saulės 

Visiems, kas atvykote čia. 

Jei patiks, tai paplokit, 

Nepatiks, nusijuokit... 

Bet likime visad draugais..." 

Mes buvome išdykę... Mūsų auklėtojas labai kietai miegodavo... Tai vaikinai buvo net palapinės 

kuoliukus ištraukę, norėjo pasižiūrėti, ar auklėtojas pajus, kad palapinė griūna... Darbo ir poilsio 

stovyklos metu bendrabutyje, kai auklėtojas užmigdavo, išeidavom laukan, prie Banaičio kūdros 

maudytis... Ryte auklėtojas, atėjęs mūsų pakelti, rasdavo purvinus batus išrikiuotus... 

 

8. Koks buvo auklėtojo požiūris į paralelinę klasę: ar jautėsi konkurencija, ar skatino lenktyniauti, 

pirmauti mokslo ir kitose srityse? 

 

Jau tai, kad buvome A klasėje, lėmė, kad visada ir visur turėjome pirmauti. Tais laikais A klasė 

būdavo miestiečiai, o B – vaikai iš kaimo. Ypatingos konkurencijos nebuvo. Dėl pirmavimo kitose 

srityse klausimas nekildavo. Buvom aktyvistai. Net nuo penktos klasės būtent mūsų klasės mokiniai 

(tame tarpe ir aš) laikydavome vėliavą ir stovėdavom garbės sargyboje pionieriškų visos mokyklos 

liniuočių metu, mūsų klasės mokiniai vesdavo renginius... 

 

9. Labiausiai Jums įsiminęs įvykis iš klasės gyvenimo, koks jame buvo auklėtojo vaidmuo? 

 

Buvo daug įdomių, linksmų vakaronių, gimtadienių, susitikimų. Dabar negaliu išskirti vieno. Kartais 

nebūdavome tokie paklusnūs ir geri. Elgdavomės savaip. Išmokome iš auklėtojo užsispyrimo. 

Susipykome su auklėtoju, jau gerai nepamenu dėl ko. Turėjome pasiruošti renginiui, t.y. paruošti 

meninę programą. Bendraklasė Milda parašė per naktį scenarijų pagal Žemaitės „ Marti“ ir „Petras 

Kurmelis“. Apie šiuolaikinę (t.y. mūsų laikmečio) moterį. Vaidinimą tai paruošėm, bet kartu jau ir 

norėjom su auklėtoju susitaikyti. Pamenu, visi susikibę už rankų, vorele iš aktų  salės patraukėme į 

anglų kalbos kabinetą su muzika ir gėlėmis atsiprašyti ir atsivesti auklėtojo. Galvojom – neatleis. 

Atleido. Puikiai pavyko vaidinimas. Patiko visai mokyklai, bet vis tiek dar gavom nuo auklėtojo 

pylos... 

Klasės auklėtojui teko daug iškęsti būtent dėl mūsų aktyvumo, lietuvybės garbinimo (slapto). 

Rinkdavomės slapta senovinėje troboje švęsti Vasario 16-osios, bendraklasis Saulius patarnavo 

bažnyčioje (vėliau pasirinko kunigavimą). Rimantas respublikiniame skaitovų konkurse skaitė Maironį, 

į respublikines krepšinio varžybas išvykome su slapta ant baltų marškinėlių išpurkšta tautine vėliava.... 
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Tarybiniais laikais tai buvo nusikaltimas. Auklėtoją ir mus visus tardė, kvietėsi pokalbiams... 

Atsilaikėm. Tai auklėtojui kainavo daug nervinių ląstelių ir bemiegių naktų. Auklėtojas bardavo mus, 

bet visada jautėm, kad pritaria mums, bent jau mintyse. 

 

10. Koks, kaip žmogus, auklėtojas išliko jūsų atmintyje? 

 

Klasės auklėtojas mums visada buvo autoritetu. Tiesa, kai kada pasijuokdavome iš jo žmogiškų 

silpnybių, bet visada gerbėme ir savotiškai net nebijojome. Atsakingas, pareigingas, supratingas, 

norintis padėti, pilnas idėjų, reiklus, kūrybingas, visada pagelbstintis (net tada, kai jau buvome nebe 

mokiniai). Aš asmeniškai paskutinį kartą pajutau auklėtojo gerumą mirus mano broliui. Jau buvo praėję 

19 metų po mokyklos baigimo, kalėdiniu laikotarpiu. Auklėtojas sakė kalbą kapuose. Keistas 

sutapimas, bet auklėtojo netekome po metų irgi kalėdiniu laikotarpiu. 

      (Kalba netaisyta)  
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5 priedas 

Rasos Ašmenavičienės atsiminimai 

 

Linkuvos gimnazijoje, tuomet K.Požėlos vidurinėje  mokykloje, pradėjau dirbti 1982 metų rugsėjį. 

Tai buvo pirmasis rugsėjis ne tik mano karjeroje, bet ir A.Dičpetrio. Tuomet jis tapo direktoriumi. 

Abiejų kelio pradžia - mano kaip nepatyrusios mokytojos ir A.Dičpetrio kaip daug žinančio ir patyrusio 

mokytojo ir pirmuosius žingsnius žengiančio Direktoriaus. Jei ne Direktoriaus reiklumas, ko gero, 

šiandien nebūčiau išsiugdžiusi daugybės savybių: pareigingumo, atsakingumo, suvokimo, kad reikia 

ruoštis kiekvienai pamokai ir maksimaliai reikalauti iš savęs, kad visur ir visada turiu elgtis kaip 

TIKRA MOKYTOJA. Pykau tada, nes nesupratau kartais tų reikalavimų, norėjosi laisviau gyventi. Tik 

po kiek laiko atėjo suvokimas, kad reikia imti pavyzdį iš tiek daug žinančio žmogaus, kuris viskuo 

domisi, daug pasiekęs, nes koks tu mokytojas, jei toliau savo nosies nematai. Nežinau, ar manimi 

pasitikėjo, ar norėjo išbandyti, bet kraudavo visokius darbus, o aš išmokau juos padaryti, nors nuolatos 

bumbėdama. Išskirtinė Direktoriaus savybė - gebėjimas sklandžiai ir įdomiai kalbėti, kalbėti net 

nepasiruošus. Noriu papasakoti vieną atsitikimą, puikiai iliustruojantį Direktoriaus talentą. Tai atsitiko 

1989 metais per 65-osios laidos, kurios auklėtoja buvau aš ir kuri pasiūlė naują mokyklos tradiciją- 

išeinanti abiturientų laida dovanoja mokyklai paveikslą, tradicinį spektaklį. Ruošėmės vaidinti 

E.Mareckaitės pjesę „Eglės namai“. Prieš spektaklį, kaip jau įprasta, Direktorius A.Dičpetris pasakoja 

susirinkusiems praeitų laidų abiturientams (buvo tokia tradicija, kad į spektaklius atvykdavo ne tik 

paskutinės laidos abiturientai, bet ir ankstesnių laidų), kas naujo įvyko per metus, kaip pasikeitė 

mokykla, o abiturientai, mano auklėtiniai, laukia spektaklio pradžios. Jauni žmonės dažnai nepagalvoja, 

kad nekaltas išdykavimas gali pridaryti daugybę problemų. Taip ir nutiko. Belaukdami artistai 

A.Juozapaitis ir D.Navickas draugiškai kvailioja ir bekvailiojant Dainius prakerta Audriui lūpą. 

Audrius - pagrindinis artistas. Ką daryti? Atšaukti spektaklį? Bet jau visi sumokėjo, nusiteikę laukia 

pasirodymo. Nusprendžiame surizikuoti, greitai nuvežame Audrių į Pakruojo ligoninę, kur jam susiuva 

prakirstą lūpą ir jis gali vaidinti. Jūs galvojate, kad padarėme pertrauką? Pranešėme, kad įvyko 

nelaimė? Ne, visą tą laiką direktorius A.Dičpetris kalbėjo. Kalbėjo, kol nuvežė, susiuvo, parvežė. Ir kai 

sužinojo, kad jau artistas susiūta lūpa jau pasiruošęs, baigė savo kalbą. Visi žinodavo, kad Direktoriaus 

kalba ilgai netrunka, nes susirinkusieji laukia spektaklio, bet tąkart visi buvo nustebę, kad tiek ilgai 

kalba, bet gerbdami Direktorių nešurmuliavo, nereiškė nepasitenkinimo. Neatsimenu, apie ką toliau 

kalbėjo Direktorius, ne kalba rūpėjo, nes labai jaudinausi, ar sugebės vaidinti, ar iš viso galės vaidinti. 

Kyla klausimas, ar visi sugebėtų šiandien kalbėti ne bet ką, o įdomiai, kad klausytojai neimtų 

skirstytis? Šis nutikimas parodo, kad Direktorius buvo puikus oratorius, gebėdavo ir rimtai kalbėti, ir 

pajuokauti, savo charizma sugebėdavo valdyti auditoriją. Spektaklis įvyko, Direktorius išgelbėjo 

situaciją. Tik tada susirinkusiems pasakėme, kas nutiko su artistais. Salėje buvo mirtina tyla, juk 

Audriui buvo sunku garsiai kalbėti, bet spektaklis pavyko. Buvome dėkingi Direktoriui, kad išgelbėjo 

situaciją. 

 Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Ašmenavičienė  
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6 priedas 

Apie Direktorių Aleksandrą Algį  Dičpetrį 

 

Dirbau Žeimelio vid. mokykloje ir buvau išėjusi vaiko atostogų, kai 1989 m. vasarą sulaukiau 

netikėto vizito – atvyko Linkuvos mokyklos direktorius A. Dičpetris su  pavaduotojais  V. Bazariene ir 

A. Abromavičiumi. Jie pakvietė dirbti į Linkuvą. Sutikau, nes man tiesiog buvo arčiau ir patogiau 

važinėti į darbą.  

Mokykla ką tik buvo atšventusi 70 metų jubiliejų, visur jautėsi Sąjūdžio dvasia. Tą rugsėjį pedagogų 

kolektyvas pasipildė net šešiais naujais mokytojais: be manęs ėmė dirbti lituanistė Birutė Deveikienė, 

pradinių klasių mokytojos Lora Makarevičiūtė – Kriščiūnienė ir Nijolė Šniolytė, dailės mokytoja Andra 

Didžiutė ir kūno kultūros mokytojas Algis Masilionis. Direktorius mus labai šiltai pasveikino, pristatė 

kolektyvui, ta proga ne tik įteikė  gėlių, bet ir padovanojo po jubiliejinį medalį, laikraštį, brošiūrą apie 

mokyklą. Kaip pastebėjau vėliau, jis mokėjo bet kokia proga tarti gražų žodį, parodyti dėmesį. 

Pavyzdžiui, mane visada pasveikindavo  su vardo diena, sutikęs koridoriuje paspausdavo ranką 

linksmai šypsodamasis. O nepamiršdavo todėl, kad mudvi su jo seserimi  Aldona esame bendravardės. 

Kalbėjo greitakalbe, niekada neieškojo žodžio kišenėje, buvo puikus oratorius.  

Direktorius A. Dičpetris iš tiesų buvo labai įžvalgus žmogus. Mane stebino jo sugebėjimas numatyti 

ateitį, prisitaikyti prie naujos situacijos. Jis nesilaikė įsikibęs praeities, o drąsiai sutiko naujo gyvenimo 

iššūkius. Prisimenu, kaip per pertraukas visi klausėmės sausio tryliktosios įvykių, kaip vėliau jis pats 

vyko budėti prie parlamento, kaip vykome į susitikimą su Tėvu Stanislovu ir kt. Jis palaikė glaudžius 

ryšius ne tik su užsienyje gyvenančiais linkuviais ( Izolda Poželaite - Davis, Rože Šomkaite ir kt.), bet 

stengėsi, kad mokykla susirastų draugų tose šalyse, kurios buvo sovietmečiu nepasiekiamos. Taip 

užsimezgė draugystė su Lilestromo mokykla Norvegijoje. Direktoriui labai  rūpėjo  mokyklos prestižas,  

mokytojų išsilavinimas, jų darbo kokybė, ryšys su tėvais, visuomene, t. y. jis buvo ne praktiškas, 

ūkiškas direktorius, o daugiau  humanitaras, teoretikas, rašęs straipsnius į pedagoginę spaudą lietuvių ir 

anglų kalbomis.  

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja: A. Ašmonavičienė 


