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Jubiliejiniai metai eina į pabaigą, o renginiai vis dar nesibaigia...

Lapkričio 14-ąją gimnazijoje visose klasių grupėse vyko netradicinės lietuvių kalbos pamokossusitikimai su buvusia gimnazijos mokine LAIMA TAMULYTE. Laima prieš septyniolika metų
baigė gimnaziją, tačiau gimnazijos 95-ečio proga KAIP VĖJAS SUGRĮŽO Į SAVO NAMUS...

Laima- mūsiškė...nuo šiandien tai žinos jau visi gimnazijos mokiniai.Juk matytas veidas TV
ekrane. Laima- dainininkė, humoristė, renginių organizatorė ir vedėja. Laima vedė renginius
dar besimokydama mokykloje...ir labai sėkmingai. Susitikimo metu jai buvo paruošta staigmenadėžė, kurioje sudėti dviejų mokykloje Laimos vestų renginių scenarijai ir vaidintų personažų
kostiumai. Pirmąjį kostiumą- žydrąją suknelę ji iš karto atpažino ir apgailestavo, kad Žydrosios
fėjos apradas nebe toks gražus, koks kad buvo tada. O antruoju, Gėlių karalienės kostiumu
Laima vilkėjo gėlių parado metu, kada mokykloje dar mokėsi pradinukai ir mokykla šventė
mokslo metų pabaigimo šventę... „Kaip seniai tai buvo,“- vos prisiminė Laima..

Viešnia mokiniams pasakojo apie save: kaip neįstojusi į tuometinę Klaipėdos koncervatoriją,
išvažiavo mokytis į Vilnių ir ten pasiliko, ir, ko gero, visam laikui; pasakojo, kaip siekė
užsibrėžtų tikslų- vaidinti, dainuoti... Laima pasakojo apie savo rengiamas progamas, sėkmes ir
nesėkmes darbe, laisvalaikį, keliones, vedamus renginius... „Vieno renginio metu man teko
pavaduoti buitinės technikos pardavėjus, ir, ką jūs galvojate – per dieną pardaviau prekių už 30
tūkstančių litų!“ – prisipažino žinoma dainininkė, humoristė ir renginių vedėja Laima Tamulytė,
geriau žinoma kaip Mama Rock‘N‘Roll. Tačiau dirbti tokio darbo ji nenorėtų, nes šiandien
jaučiasi esanti savo rogėse. Ne vienas vestuves, įmonės prezentaciją ar gimtadienį vedusi
Laima atskleidė savo darbo virtuvės detales. Pasirodo, reikia labai daug dirbti, kad renginiui
gerai pasiruoštum, kad jis pavyktų ir kad kiekvienas užsakovas liktų patenkintas. Laima
mokiniams atviravo apie savo mokyklinius metus- mėgtas ir nemėgtas pamokas, popamokinę
veiklą, moksleiviškas išdaigas ir prispažino, kad mokykla ir „Bendraamžių“ teatras jai buvo
atspirties taškai, davęs pagrindus tolimesniam gyvenimui.

Atsisveikindama Laima prisipažino, kad esanti labai laiminga, kad savo laimės paukštę tikrai jau
pagavusi, tačiau turinti naujų sumanymų, kurių atkakliai sieks. Visiems moksleiviams palinkėjo
būtinai surasti savo kelią ir juo drąsiai keliauti.

Po susitikimo mokiniai priėję kalbino viešnią, fotografavosi, abiturientai su viešnia net filmuką
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susuko. Išlydima Laima Tamulytė džiaugėsi, kad ištruko iš savo kasdienio darbų maratono ir
sugrįžo čia, į savo mokyklą, kuri yra jos sėkmingo kelio pradžia.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vilija Bartašienė
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