
93 LAIDOS LINKUVOS GIMNAZISTAI PAKVIETĖ Į PASAKĄ 

 

Praėjusią savaitę Linkuvos abiturientai visą savaitę mokiniams, miestelio bendruomenei ir svečiams 

demonstravo kelių mėnesių darbą – tradicinį spektaklį. Nuo pat gimnazijos įkūrimo gyvuojanti tradicija 

laukiama ne tik dėl gražaus reginio ant scenos, bet ir susitikimo su praėjusiais metais gimnaziją baigusia 

laida – vakaras pavadintas „Mes vėl drauge“. 

 

Gimnazistai vaidino pagal M. Dautartaitės pjesę „Pelenė“, režisierė - mokytoja Virginija Sidorova, turinti 

didžiulę patirtį įžvelgti mokinių talentą vaidybai. Žiūrovai leipo juokais iš šiuolaikiniais motyvais paįvairintos 

visiems iš vaikystės žinomos pasakos. Ant scenos įkūnyti puikiai pažįstami personažai: Pelenė (Samanta 

Pėželytė), princas (Paulius Pašakarnis), pamotė (Kornelija Bajalytė), netikros Pelenės seserys Luiza (Urtė 

Navickaitė) ir Lota (Domilė Romanovaitė), senelis (Mantas Kanapeckas), krikštamotė (Karolina Pakalnytė), 

Alfonsas (Ramūnas Virbičianskas) ir kiti veikėjai. 

 

Pamotei nuolat duodant Pelenei dirbti sunkiausius darbus ir labiausiai mylint savo dukras sužinoma 

naujiena – rengiamas pokylis, kurio metu princas turi išsirinkti žmoną, nes taip norintys jo tėvai... Jaunas ir 

laisvės dar trokštantis princas visai nenori vesti, tačiau Pelenė, kurią vakarui paruošia geroji krikštamotė, 

sužavi princą. Nors artimųjų intrigos ir pinigų troškimas bando sutrukdyti meilės istorijai – pasaka baigiasi 

kaip visiems įprasta. Nuo scenos pasigirsta ir pamokymai žiūrovams – „Savo gyvenimą dėliojame iš pasakų, 

kurios kartu su mumis nuo pat vaikystės...“ Vaidinimas – padėka ir priminimas, kad savoje gimnazijoje 

užsibūsi nebeilgam. 

 

93-osios laidos gimnazistai įvedė ir naujovę – dainuojant finalinę dainą didžiuliame ekrane pasirodė visų 

laidos mokinių vaikystės nuotraukos. Savo auklėtiniams pagirų negailėjo Angėlė Zalunskienė, šeštadienio 

vakarą ji neslėpė ir ašarų – smagu matyti užaugusius savo mokinius. Tiesa, auklėtoja visą savaitę jaudinosi 

ne mažiau nei aktoriai, pasipuošusi vakarine suknele ji ir pati žengė į sceną – šoko pokylyje kartu su kitais! 

„Ačiū, kad turėjau galimybę pasijusti tikra pokylio ponia…“, - įsijautusi į vaidmenį dėkojo auklėtoja. 

Padėkos žodžius gimnazistams, jų auklėtojai ir režisierei išsakė ir direktorius Vaclovas Stapušaitis – tradicijos 

saugomos, tuo ir išsiskiria seniausia šiaurės Lietuvos gimnazija. Į premjerą pakviestas Seimo narys Vitalijus 

Gailius prasitarė, kad po tokio jaunystės proveržio ant scenos geros energijos pasisėmė visai ateinančiai 

darbo savaitei! Už išskirtinių tradicijų ir patriotiškumo puoselėjimą gimnazijai jis dovanojo įrėmintą Tautišką 

giesmę – direktoriaus tikinimu dovana atsiras dar vis renovuojamose ir dažais kvepiančiose gimnazijos 

patalpose. 

 

„Mes vėl drauge“ – tradicinius žodžius kartojo pernai gimnaziją baigę ir į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstoję 

gimnazistai. Gydytojai, informatikai, vertėjai, kariškiai, grožio ir meno specialistai – tokie yra Linkuvos 

gimnazijos mokiniai. V. Stapušaičio nuomone, tradicijos jau seniai baigusius skatina grįžti į savo pirmąją 

mokymo įstaigą: „Bendravimo džiaugsmas, savų tradicicijų, savo krašto, miestelio, gimnazijos mylėjimas yra 

didi mūsų gimnazijos vertybė, visiems dėkoju už tai“. 

 

88 laidos Linkuvos gimnazijos garbės gimnazistė Simona Lipskytė 

 


