Dainų šventė

Pirmąją liepos savaitę Vilniuje šurmuliavo kaip niekad daug moksleivių, susirinkusių į tradicinę
Respublikinę moksleivių dainų šventę „Mūsų vardas – Lietuva“. Šioje šventėje dalyvavo ir mūsų
gimnazijos merginų choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės N.Valvonienės. Sostinėje
praleidome 5 dienas – liepos 3-7d.

Pirmąją dieną Vilniuje buvome laisvos ir kadangi nebuvo repeticijų, išvykome pasižvalgyti po
miestą ir papramogauti.

Liepos 4-5d. Vingio parke vyko dainų dienos repeticijos ir nors dangus buvo apsiniaukęs ir iš
dangaus krito lietaus lašai, tačiau surinkusi daugybė moksleivių buvo gerai nusiteikę ir
pasiruošę smagiam darbui. Visų dalyvių veiduose švytėjo gausybė šypsenų, o nuostabios
šventės dainos visus telkė ilgam repeticijų darbui. Šventėje dalyvavo daugiau nei 8000
tūkstančiai jaunų dainorėlių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Visi aktyviai ir noriai dalyvavo
repeticijose, ir žinoma, su nekantrumu laukė liepos 6d. – dainų dienos.

Liepos 6-oios dieną visi dalyviai susirinko į paskutinę – generalinę šventės repeticiją, kuriai
neilgai trukus prasidėjo ir pati šventė. Visų dalyvių veidai spindėjo nuo šypsenų, o Vingio parkas
brazdėjo nuo šventės dalyvių ir susirinkusių žiūrovų šurmulio. Į šventę atvyko daug žinomų
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žmonių: Lietuvos moksleivių dainų šventės globėja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, Seimo narys, ministras pirmininkas Andrius Kubilius, švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius, Vytautas Landsbergis ir dar daug kitų. Šventė tradiciškai buvo pradėta
Lietuvos poeto Maironio eilėmis – daina „Lietuva brangi“. Vėliau skambėjo daugybė kitų
skambių ir melodingų kūrinių. Šventėje buvo pagerbti ir Lietuvos bardas Vytautas Kernagis bei
poetas Justinas Marcinkevičius. Čia skambėjo jų kūriniai – V.Kernagio dainų pynė „Baltas
paukštis, kurs danguj“ ir visiems gerai žinomas Just.Marcinkevičiaus eilėraštis-daina „Dėl tos
dainos“. Šventinį sveikinimą jauniesiems dainorėliams skyrė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė
bei švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius. Jie sveikino Vingio parke į šventę susirinkusią
jaunąją šalies kartą. LR prezidentė džiaugėsi tokia gausybe į šventę susirinkusių moksleivių ir
sakė: „mus jungia vienas žodis, viena tauta, viena šalis – Lietuva.“ Renginio eigoje 21val.
šventės dalyviai, žiūrovai kartu su visame pasaulyje išsibarsčiusiais tautiečiai giedojo
V.Kudirkos „Tautišką giesmę“. Dainų dienos koncertas vyko daigiau nei tris valandas, renginį
vainikavo Laimio Vilkončiaus aranžuota daina „Mūsų vardas-Lietuva“. Po finalinės dainos
niekas neskubėjo išsiskirstyti: į estrados priekį buvo sukviesti ir pagerbti chorų vadovai, visiems
buvo teikiamos gėlės. Tačiau tai dar nebuvo pabaiga – jaunieji dainorėliai, kartu su vadovais,
šventės dirigentais žiūrovais užtraukė jau paskutinę Vytauto Kernagio „Mūsų dienos kaip
šventė“ dainą.

Po šventės grįžome į bendrabutį, kuriame gyvenome visas penkias dienas, linksmai praleidome
paskutinę naktį šalies sostinėje ir sekančią dieną patraukėme atgal į gimtuosius Butrimonis.
Džiaugiamės, galėjusios dalyvauti šioje nuostabioje šventėje. Na o mums, choro
vyriausiosioms, tai buvo neužmirštamas laiko ir metų, praleistų kartu su gimnazijos merginų
choru ir jo vadove, vainikavimas.

Žydrūnė Seiliūtė gimnazijos merginų choro narė
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