
„Romuvos” gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje” 

 

Kovo 3 d. Šiaulių „Romuvos” gimnazijoje antrą kartą vyko tarptautinė mokinių konferencija „Laisvės 

kelias istorijos tėkmėje”. Šiemet buvo sulaukta rekordinio dalyvių skaičiaus: artėjant Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai apie laisvę į Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją susirinko kalbėtis 200 

mokinių iš 30 mokyklų, perskaityta 40 pranešimų. Tai patvirtina, kad mūsų jaunimas domisi tautos 

praeitimi, brangina laisvę. Konferencijos dalyvius sveikino gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, 

LRS narys, istorikas, profesorius Arūnas Gumuliauskas. 

Pranešimai buvo skaitomi keturiose sekcijose: „Asmuo valstybėje“, „Mūsų krašto paveldas“, „Istorijos 

paslaptys“ bei „Skaudūs vingiai“. Visų pranešėjų  atidžiai klausėsi Šiaulių universiteto istorijos katedros 

dėstytojai ir studentai, kurie išrinko geriausius pranešimus. Pirmojoje sekcijoje buvo pristatomi Lietuvos ar 

tam tikro regiono žinomų asmenybių nuopelnai, jų svarbiausi darbai.  Sekcijoje „Asmuo valstybėje“ už 

geriausius pranešimus buvo apdovanoti Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinys Ainis Pikūnas, antrąją 

vietą skyrė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinė Aidija Mockevičiūtė. Ilgai svarsčiusi, komisija skyrė 

dvi trečiąsias vietas: Emai Grodeckaitei ir Eglei  Bladytei iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos bei 

„Romuvos“ gimnazijos antrokėms: Augustei Lemežytei ir Laura Lideikytei. Sekcijoje „Mūsų krašto 

paveldas“ mokiniai pristatė savo miesto ar miestelio paveldo objektus, siūlė keliauti po Šiaurės Lietuvą. 

Šioje sekcijoje geriausiu išrinktas Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijos mokinių Kęstučio Šiaučiūno, 

Lijanos Mažintaitės darbas apie Joniškio rajono medinius kryžius. Antrą vietą laimėjo Kauno senamiesčio 

progimnazijos aštuntokai, kurie kalbėjo apie Laikinąją sostinę, trečia vieta skirta Mažeikių M. Račkausko 

mokinėms Dovilei Zubavičiūtei, Agnei Jankauskaitei, kurios kvietė keliauti ir pažinti Židikų seniūnijos 

paveldo objektus. Sekcijoje „Istorijos paslaptys“ buvo kalbama apie Saulės mūšį, bolševikų kovas, du 

pranešimai buvo kirti šaulių sąjungos veiklai nagrinėti, kalbėta apie kovas už laisvę lietuvių literatūroje. 

Šioje sekcijoje dalyvavo ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokinės Ramūnė Raziūnaitė ir Dana Jasaitė, 

kurios kalbėjo apie lietuvių ir latvių šventes, tradicijas. Merginos tvirtino, jog turi dvi tėvynes, bet 

baigusios mokyklą mūsų kaimyninėje šalyje studijas tęs būtent Lietuvoje. Geriausiu pripažintas romuviečio 

gimnazisto Pauliaus Marcinkaus pranešimas apie kovą už laisvę lietuvių literatūroje. Antrą vietą laimėjo 

Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai Ieva Stučinskaitė, Emilija Baranauskaitė, Roberta Einorytė, Rokas 

Šarkus, kurie pristatė Šaulių sąjungos raidą ir veiklą. Trečia vieta atiteko Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijos 

mokinei Saulei Lenkauskaitei, kuri parengė pranešimą apie bolševikus. Sekcijoje „Skaudūs vingiai“  buvo 

kalbama apie tremtį, partizanus, holokaustą. Kaip teigė komisija, būtent šioje sekcijoje sunkiausiai buvo 

išrinkti laimėtojus, kadangi visi pranešimai buvo labai svarūs, įdomūs. Pirmą vietą komisija skyrė Prienų 

„Aušros“ gimnazijos mokiniams  Augustei Lyberytei, Aurelijai  Valčiukaitei, Domantui Šiupšinskui, kurie 

nagrinėjo savo gimnazijos partizanų veiklą. Antrą vietą laimėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinės 

Agnė Mykolaitytė, Greta Malinauskaitė, Austėja Miknevičiūtė, kurios sukūrė filmą apie Pakruojo tremtinę 

ir jos gyvenimą. Trečioji vieta buvo skirta „Romuvos“ gimnazijos pirmokėms Eglei Genytei ir Emilijai 

Dobrovolskytei, pristačiusioms tremtinės Valerijos Jokubauskienės gyvenimą tremtyje, laisvės siekį. Visi 

geriausius pranešimus paengę mokiniai buvo apdovanoti konferencijos rėmėjų dovanomis, kurių buvo 

nemažai, nes renginį sutiko paremti Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, Šiaulių 

„Aušros“ muziejus, turizmo ir informacijos centras, Šokolado muziejus, Šiaulių universiteto istorijos ir 

filosofijos katedra. 

Konferencijos metu dalyviai buvo kviečiami pasidalinti mintimis apie renginį. Svečiai gyrė konferencijos 

organizavimą, gimnazijos erdves, teigė, jog dalyvavimas konferencijoje suteikia galimybę įsivertinti save, 

pasisemti naujų idėjų, praplėsti savo akiratį. 


