
Intensyvus pasiruošimas 

 

Linkuvos  gimnazijos direktorius Vaclovas Stapušaitis sako, kad šie metai gimnazijai – kaip niekad įdomūs. 

Besiruošdamas artėjančiam įstaigos šimtmečiui, kolektyvas sugalvoja vis įdomesnių renginių, viena po kitos 

pristatomos parodos, lankosi ir su mokiniais susitinka daug pasiekę buvę gimnazijos auklėtiniai. 

Abiturientai dėlioja tradicinio spektaklio akcentus – šiemet bus parodyta Keturakio komedija „Amerika 

pirtyje“, kurią prieš kelis dešimtmečius yra pristatę Linkuvos  gimnazistai. Numatomo šiųmečio tradicinio 

spektaklio premjera ir tradicinis vakaras „Mes vėl drauge“ – kovo 3 dieną Linkuvos kultūros centre.  Spektaklio 

režisierė, mokytoja Virginija Sidorova atskleidžia, kad šiemet spektaklis turės itin daug meninių sprendimų – bus 

pripildytas muzikos, šokių, kitokių pasirodymų. „Juk šimtmečio spektaklis!“,- šypsosi režisierė. 

Viena po kitos keičiasi ir parodos – buvo pristatyta Jono Nekrašiaus fotografijų paroda „Indija – Sanskrito 

tėvynė“, o dabar gimnazijos sienas puošia Vytauto Didžpetrio dokumentinė fotografijos paroda „Šiaurės Lietuvos 

etninė kultūra: architektūra ir kraštovaizdis“. Autoriaus nuomone, be gelmių turtų, žemdirbiškos dvasios, Šiaurės 

Lietuva unikali ir autentišku kultūros paveldu. „Šiaurės Lietuvos architektūrą sudaro darni pastatų, želdinių, 

kiemo erdvių ir mažosios architektūros formų visuma, atspindinti regiono ypatumus, žmonių gyvenseną ir vietinę 

gamtą. Parodos tikslas – priminti kiekvienam šios autentikos svarbą ir išsaugojimą“,- rašo autorius. 

Gimnazijoje po truputį ryškėja ir muziejaus kontūrai – dėliojami per dešimtmečius sukaupti vertingi daiktai, 

įvairūs apdovanojimai, fotografijos, paveikslai. V. Stapušaitis pasakoja, kad muziejus nebus statiškas, atvirkščiai – 

čia vyks integruotos pamokos, susitikimai, kiti nedideli renginiai: „Turėsime tikrą, gražų gimnazijos muziejų, apie 

kurį svajota ne vienus metus, tai – tikra šimtmečio dovana“. 

Pamokas veja pamokos, o renginius – renginiai, štai Vasario 16-ąją  gimnazijos kolektyvas paminėti žada 

linksmai ir išradingai, kaip tą daryti kviečia prezidentė Dalia Grybauskaitė! „Visus pakvietėme megztis trispalvius 

šalikus, jais puošimės dar prieš valstybės šventę, rinksime ilgiausius ir gražiausius šalikus nusimezgusią klasę, 

dovana jai – išvyka į Prezidentūrą“, - įdomiomis išvykomis motyvuoja direktorius moksleivius, rodydamas jau 

paruoštą trispalvį šaliką ir sau, o ant stalo kloja ir kelias vėliavas – jos puoš ugdymo įstaigos langus. 
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