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Gabrielius Budinas

Mano darbas yra mano gyvenimas

Jau 20 metų Kuršėnų politechnikos mokykloje mokiniams suteikiama galimybė įgyti
kirpėjo specialybę. Daug metų dirbdama profesijos mokytoja Kuršėnų politechnikos mokykloje,
kirpėjo profesijos išmokiau dešimtis mokinių, merginų ir vaikinų, kurie sėkmingai baigė mokslus ir
sėkmingai pradėjo ir tęsia profesinę karjerą, daug pasiekė. Su kai kuriais buvusiais mokiniais
bendrauju ir dabar praėjus daug metų po mokyklos baigimo.
Dažnai susimastau nuo ko priklauso mano buvusių mokinių sėkmė, nes sėkme skirtingi
žmones vadina daug dalykų. Manau, kad svarbiausia yra atrasti savo talentą ir darbą, kuris „veža“.
Kirpėjai iš pašaukimo ne tik nesigaili dėl profesijos pasirinkimo, bet ir neįsivaizduoja jokios kitos
sferos, kur jie jaustųsi taip gerai. Kiekvienam darbui, norint jį gerai atlikti, reikia vidinės
motyvacijos ir meilės. Tapti geru kirpėju – ne taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Užtat įdėtos
pastangos ir siekis tobulėti ne tik gali, bet ir atneša dosnių vaisių.
Neatsitiktinai noriu papasakoti Gabrieliaus Budino istoriją. Gabrielius iki šiol negali
atsidžiaugti savo pasirinkimu tapti kirpėju. Į Kuršėnų politechnikos mokyklą Gabrielius atėjo
mokytis staliaus profesijos ir tuo pačiu įgyti vidurinį išsilavinimą. Dar besimokydamas staliaus
specialybes ir aktyviai dalyvaudamas įvairiuose mokyklos ir respublikos renginiuose ne kartą
sakė, kad įgijęs staliaus profesiją ateis mokytis dar kartą kitos, kirpėjo profesijos. Kartais atrodė,
kad jis juokauja. Tačiau visi matėme ir žinojome, kad jis yra kitoks nei kiti mokiniai, nes nuolat
stebindavo mane ir kolegas savo šokiais, mintimis, pokalbiais ir bendravimu. Supratau, kad jis
nejuokavo tada, kai 2012 m. įstojo dar kartą mokytis kirpėjo specialybės ir per 2 metus sėkmingai
baigė mokymo programą.
Mokydamasis kirpėjo specialybės mokykloje daug dėmesio skyrė savarankiškam
mokymuisi ir žinių siekimui bei pirmam darbui salone „Salon H“ Šiauliuose. Tai buvo gera
Gabrieliaus darbo pradžia.
Gabrieliui labai svarbus žmonių, su kuriais bendrauja, susitinka, pasitiki ir sutinka būti
jo klientais palaikymas. Tokie santykiai ji skatina siekti užsibrėžto tikslo. Jis nuoširdžiai ir laisvai
bendraudamas greitai sugebėjo susirasti kirpėjų grupes internetinėje erdvėje ir savo siekiais
sudominti darbdavius.
Taip Gabrielius atvyko dirbti į „WOXX BARBERS“ saloną Vilniuje 2014 m., kuriam
vadovauja meistras Raimundas Pasternackis. Gabrielius ne kartą minėjo, kad jo darbdavys jam yra
autoritetas, jo darbo kokybės, tikslų įgyvendinimo siekiamybė.
Kaip sako pats Gabrielius, dirbti reikia labai daug, kad pritrauktum prie savęs klientų,
bet būtina nepamiršti, kad nuoširdus atsidavimas darbui duoda labai puikius rezultatus. Be to reikia
labai mylėti tai, ką darai tam, kad atsirastų grįžtamasis ryšys. O geras žodis visada nuteikia
pozityviai ir skatina dar geriau dirbti. Mano darbas yra mano gyvenimas.
Baigdamas pokalbį Gabrielius palinkėjo jaunimui, kad rinktųsi drąsiai profesiją, sakė
kad svajonės pildosi, tik nereikia savęs „blokuoti“ neigiamomis mintimis: gal nepavyks, o kas bus

jeigu... Reikia mažiau kreipti dėmesį ir klausytis ką sako ar šneka apie tave kiti. Bus taip, kaip turi
būti ir kaip nori, kad būtų...
Man, kaip mokytojai džiugu, kad Gabrielius surado savo kelią ir drąsiai siekia naujų
profesinių aukštumų. Sėkmės jam!
Vita Jurgelienė
Vyresnioji profesijos mokytoja
Su klientų atsiliepimais ir Gabrieliaus Budino darbais galima susipažinti internetinėje
erdvėje WOXX BARBERS –Vilnius.
Fragmentai iš fotosesijos.
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