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Gimnazijai- 95-eri...

Praėjusią savaitę į gimnaziją sugrįžo du jos šaunūs ir garbingi auklėtiniai- gydytojai. Abu jie
studijavo tuos pačius mokslus Kauno medicinos universitete, abu įgijo gydytojo profesijas, tik
abu pasuko skirtingais keliais... Renginio vedėja- abiejų svečių lietuvių kalbos mokytoja Regina
Šimkuvienė pasidžiaugė savo mokinių apsilankymu, sėkme, juos pristatė susirinkusiai
vyresniųjų klasių mokinių auditorijai.

Dainius Butvilas, gimnaziją baigęs prieš beveik dvidešimtį metų, šiandien medicinos mokslų
daktaras, sėkmingai derinantis tradicinės kinų ir šiuolaikinės Vakarų medicinos
žinias. Abi šios sistemos puikiai sutaria ir pačioje Kinijoje, į kurią D. Butvilas nuolat
keliauja tobulintis. Žinių jis sėmėsi ir tradicininės kinų medicinos ligoninėse, ir iš
atokiuose kaimuose gyvenančių liaudies gydytojų. Tokių kaip jis specialistų –
turinčių ir šiuolaikinės Vakarų medicinos išsilavinimą, ir tvirtus kinų medicinos
pagrindus – Lietuvoje nedaug. D.Butvilo specialybė – fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojas, jo disertacija – iš epilepsija sergančių žmonių
reabilitacijos. Lietuvos sveikatos mokslų universitete šiandien medikas atsakingas
už akupunktūros specialistų rengimą, Rytų medicinos studijas. Vilniaus
universiteto Konfucijaus institute su tradiciniu kinų gydymo menu supažindina
plačiąją visuomenę. Daugumą laiko D.Butvilas skiria savo pacientams, taikydamas
jiems tokius metodus kaip akupunktūra, šildymas iš pelynų susuktu cigaru (moksa) ir
kt. Beje, Dainius šiandien turi privačią kliniką Kaune, kur pacientams taiko gydymą akupunktūra
ir šildymą moksa. Apie visus šiuos dalykus Dainius pasakojo susirinkusiems gimnazistams,
svajojantiems apie gydytojo profesiją.

Antrasis svečias- joniškiečių mylimas gydytojas- chirurgas Gytis Skirmantas. Gytis dirba
Joniškio ligoninėje, todėl didžioji dalis joniškiečių jį puikiai pažįsta, didžioji dalis joniškiečių- jo
pacientai, tik nedaugelis žino, kad jis- Joniškio „Aušros“ gimnazijos auklėtinis. Malonus, visada
besišypsančiomis akimis jis bendrauja su kiekvienu, pagalbos besikreipiančiu. Gytis Skirmantas
papasakojo moksleiviams, kaip, savo tėčio įtikintas, tapo gydytoju, kaip už tai jis jam dėkingas;
pasakojo apie studijas Kaune, gydytojo darbą. Svečias pabrėžė, kad gydytojo darbas teikia
didžiulį moralinį pasitenkinimą, kai pavyksta padėti žmogui. Beje, jis atskleidė mokiniams ir
vieną paslaptį- savo pomėgį muzikai. Pasakojo, kaip kiekvieną vasarą jis pasikviečia kurso
draugus (taip pat šventai mylinčius muziką) į savo sesers Jakiškių dvarą... Ir ten iki išnaktų
skamba muzika... Dvaro svečiai gali klausytis muzikuojančių... gydytojų. Vienas iš moksleivių
paklausė Gyčio, ar meilė muzikai- būtina sąlyga, kad būtum geras gydytojas? Gydytojas
šypsodamasis atsakė, kad būtina, nes gydytojo darbas- ypač įtemptas darbas, reikalaujantis
ypatingo dėmesio, susikaupimo, todėl atsipalaidavimas, iškrova yra būtina. Beje, Gytis buvo
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atsinešęs gitarą ir dovanojo kelias malonias akimirkas mūsų gimnazistams ir mokytojams.

Miela, kad gimnazijos buvusieji auklėtiniai atidėję darbus kaip paukščiai sugrįžo į savo mokyklą,
„ kur pradžia jų jaunystės ir kelio pradžia“, savo pavyzdžiu padrąsino šiandieninius moksleivius,
įkvėpė pasitikėjimo savo jėgomis. Mokytojai pasidžiaugė savo mokinių gražiais ir prasmingais
darbais.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vilija Bartašienė
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