Minėdama 20-tį Pilaitės vidurinė mokykla koncertavo ir rodė filmą

Kovo 9-ąją į Pilaitės vidurinę mokyklą skubėjo čia dirbę ir dirbantys mokytojai, Pilaitės bendruomenės atstovai, svečiai iš Seimo ir Vilniaus
savivaldybės. Mokyklos direktorius Zotikas Popovas šventės pradžioje paskelbė, kad būtent šią dieną Pilaitėje Vilniaus savivaldybė prieš dvidešimt
metų nutarė įsteigti mokyklą. Pasidžiaugė, kad tai gera data: Kovo 11-osios išvakarės, tad turime galimybę kartu prisiminti ir visiems reikšmingą
Nepriklausomybės Akto pasirašymą. Kovo 11-oji paminėta atsistojus ir bendrai sugiedojus tautišką giesmę. Ką mokykla nuveikė ir ko verta,
direktorius kvietė spręsti pasiklausius mokyklos surengto koncerto, pasižiūrėjus video filmą ir pasižvalgius po pačią mokyklą.
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Pirmoji šventės dalis – koncertas – prasidėjo scena: mokinys, išlaikęs brandos egzaminus, renkasi būsimą profesiją. Ji kankina dilema: būti ar
nebūti mokytoju:

Tokios dilemos kankinamas jis atsiduria pačiose įvairiausiose situacijose, pasaulio ir visatos vietose. Galiausia supranta, kad būti mokytoju labai
mielas ir turiningas užsiėmimas:
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Po trumpos pertraukos, kuri buvo skirta šventės svečiams pasivaikščioti po mokyklą ir susipažinti su apčiuopiamais moksleivių darbais, prasidėjo
antroji jos dalis:
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Antroje dalyje rodytas filmas. Buvo galima pamatyti pačią įvairiausią mokyklos veiklą ir susipažinti su pačiais svarbiausiais pasiekimais.
Po koncerto ir filmo būtų suteikiamas žodis svečiams. Dalyvavo net du Seimo nariai. Danutė Bekintienė pasidžiaugė, kad mokykla nemažai
nuveikė, bet apgailestavo, kad nepateko į renovuojamų pastatų sąrašą. Deputatė dovanų mokyklos bibliotekai perdavė mažu tiražu išleistą solidžią
knygą „Vasario16-oji – Lietuvos valstybingumo atkūrimo diena“:

Deputatas Paulius Saudargas pažymėjo: su įdomumu žiūrėta ir klausyta aukšto lygio programa tik paliudijo, kokia tai puiki mokykla:

Pilaitės šv. Juozapo parapijos klebonas Valdas Girdžiušas pastebėjo: mokykla neturi būti siejama tik su pastatu. Pastatui užpildyti būtina dvasia, o
dvasingumas yra ugdomas. Tai ilgas ir nelengvas darbas:

Pilaitės bendruomenę atstovavo Pilaitės seniūnas Albinas Šniras, Pilaitės pagyvenusių žmonių dienos centro „Diemedis“ lankytojai ir jų vadovė
Irena Orvidienė, „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė ir jos Tarybos narė Angelė Šarlauskienė:

„Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė prisiminė, kad beveik prieš 10 metų šios mokyklos aktų salėje užgimė jų bendruomenės užuomazgos, čia
mokslus baigė trys jos sūnūs, ir tai leido įsitikinti, kad ir ši mokykla yra jaunų talentų kalvė, o jos vadovas iš tikro yra jėga, kaip kad atsiliepia
moksleiviai. Visų „Pilaitės bendruomenės“ narių vardu perskaitydama Sveikinimo raštą palinkėjo mokyklai kuo greičiau tapti jaukia gimnazija.
Pasveikinti mokyklos su 20-mečiu bendru būreliu išstojo Martyno Mažvydo progimnazijos, Šeškinės mokyklos administracija ir Pilaitės
ikimokyklininių įstaigų atstovai:

Žodis buvo suteiktas ir Vilniaus savivaldybės švietimo reikalų atstovui Džeraldui Dagiui. Jis ilgai skaitė pavardes, kurie mokyklos jubiliejaus proga
apdovanojami Vilniaus savivaldybės padėkos raštais. Nuo jo neatsiliko ir mokyklos direktorius Zotikas Popovas, nepamiršdamas padėkos raštais
apdovanoti ir mokyklos valytojų, ir techninio personalo atstovų:

Du kartus padėkų raštų iš Pilaitės vidurinės mokyklos administracijos ir Vilniaus savivaldybės atsiimti kviesta neseniai čia mokyklos pavaduotoja
ugdymui dirbusi biologijos mokytoja, o dabar Teatro studijos vadovė, mokyklos jubiliejaus šventės scenarijaus autorė, ne vieno čia pastatyto
spektaklio scenaristė ir režisierė Vita Nedzveckaitė:

Mokyklos mokiniai direktoriui įreikė savo rankomis numegztą raudonai baltą gulbę, kuri priminė laivą:

Galėję stebėti, kaip Pilaitės vidurinės mokyklos direktorius koncerto metu traukia arijas, šoka, video filme atsakinėja į mokinių klausimus ar
dalyvauja mokyklos ir užklasinės veiklos renginiuose, įsitikino: be tokio laivo moksleiviai sunkiau išplauktų į savarankišką kelionę po labai sudėtingą
gyvenimo vandenyną:
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