Gimnazijoje – ypatingas gabiausių gimnazistų pagerbimo vakaras „Romuvos garbė“
Pavasarį gimnazija su nekantrumu laukia tos dienos, kai yra apibendrinami šių mokslo metų gimnazistų
laimėjimai tarptautinėse, respublikinėse ir miesto dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose, pergalės sporto
varžybose. Tai toks momentas, kai visa bendruomenė suvokia, kokie gabūs, talentingi, protingi jauni žmonės
mokosi mūsų gimnazijoje. Gegužės 3-iąją vyko gabiausių ir talentingiausių romuviečių pagerbimo vakaras
„Romuvos garbė“. Salėje besirenkančius vakaro svečius, bendruomenės narius, mokinius ir mokytojus pasitiko
gimnazijos orkestras. Tai ypatingas kolektyvas, suburiantis savo gretose ne tik dabartinius mūsų gimnazijos
mokinius, bet ir kitų miesto gimnazijų ugdytinius. Orkestre šiuo metu įvairiais instrumentais groja net 10
„Romuvos“ progimnazijos septintokų, sėkmingai muzikinę karjerą orkestre pradėjo ir 4 mūsų gimnazijos
pirmokai. Prie orkestro įvairių renginių metu mielai prisijungia ir buvę abiturientai. Ir šį vakarą saksofono solo
partiją atliko buvusi romuvietė Urtė Daužvardytė, orkestre grojo Samanta Guseva. Viso renginio metu skambėjo
šio kolektyvo atliekama klasikinė ir šiuolaikinė muzika. Kiekvieną gabų jauną mokinį, žengiantį raudonu garbės
kilimu atsiimti padėkos ir apdovanojimų, orkestras palydėdavo šventinėmis fanfaromis.
Renginį vedė gimnazijos geografijos mokytoja Joana Mekšriūnienė ir trečios klasės gimnazistas Paulius Užgalis.
Paulius - miesto vokiečių kalbos olimpiados II vietos laimėtojas, „Tarptautinių jaunimo debatų“ vokiečių kalba I
vietos laimėtojas, nacionalinio tarptautinių debatų vokiečių kalba finalo III vietos laimėtojas, pirmą kartą
„Romuvos“ gimnazijos istorijoje nuskambėjusio „Romuvos balsas 2017“ laimėtojas.
Pauliui teko dvi nominacijos - METŲ VOKIEČIŲ KALBOS ŽINOVAS ir „ROMUVOS“ BALSAS 2017“. Šio
vaikino sėkme džiaugėsi šaunioji jo vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė ir Pauliaus muzikos vadovė
Karolina Butrimavičienė.
Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiai bendruomenei ir svečiams tarė gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis.
Savo buvusiais mokiniais, itin sėkmingai tęsiančiais mokslus mūsų gimnazijoje, džiaugėsi „Romuvos“
progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė ir Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius.
Svarbiausioji šventinio vakaro dalis – padėkų gabiausiems mokiniams įteikimas ir Metų nominacijų skyrimas.
Nors sakoma, kad dažniausiai žmogaus gabumai atsiskleidžia kokioje nors vienoje srityje, tačiau šį teiginį visiškai
paneigia mūsų gimnazistai. Vienas iš tokių jaunuolių - Jokūbas Pelanskis, kuris šiais metais pelnė METŲ FIZIKO
IR METŲ CHEMIKO nominacijas. Jis - tarptautinės fizikos olimpiados Šveicarijoje ir 55-osios Lietuvos mokinių
chemijos olimpiados bronzos medalių laimėtojas, fizikos ir chemijos olimpiadų I vietos laimėtojas, respublikinio
22-ojo profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkurso ir matematikos olimpiados II vietos laimėtojas, Šiaulių
apskrities vaikinų matematikos olimpiados – konkurso I vietos laimėtojas. Ir svariausia pergalė - 65-oji Lietuvos
mokinių fizikos olimpiada - AUKSO MEDALIS! Pirmieji šio gabaus fiziko, chemiko, matematiko žingsniai buvo
žengti namuose, nes Jokūbo ir mama, ir tėtis - fizikai. Tokių šeimų Lietuvoje reta.
O METŲ MATEMATIKO nominacija šiais metais teko Ričardui Navickui, kuris 65- ojoje Lietuvos mokinių
fizikos olimpiadoje pelnė sidabro medalį. Jis matematikos, fizikos, chemijos olimpiadų I vietos laimėtojas,
informacinių technologijų konkurso BEBRAS pirmojo etapo I vietos Šiaulių mieste laimėtojas. O tarptautinėje
jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Indonezijoje Ričardas pelnė bronzos medalį. Džiaugiamės, kad šiems
protingiems vaikinams Jokūbui ir Ričardui mokslo keliu eiti padeda fizikos mokytojai Aurelija Pelanskienė ir
Romualdas Uža, chemijos mokytojos Teresė Šėporaitienė ir Genovaitė Stankevičienė, biologijos mokytoja Lina
Kneižienė, matematikos mokytoja Zita Savickienė. Bendras mokinių ir mokytojų darbas subrandina gražų derlių.
METŲ ISTORIKO nominacija šiais metais teko Jovarui Šimuliui, kuris miesto istorijos olimpiadoje laimėjo II
vietą ir sėkmingai dalyvavo respublikinėje istorijos olimpiadoje. Jo didžioji pagalbininkė, padedanti įminti
istorijos mįsles, mokytoja Nida Vaigauskienė. METŲ BIOLOGU skelbiamas Benediktas Trumpulis, kuris yra
biologijos eksperimento „Fitoremediacijos panaudojimas valant dirvožemius, užterštus toksinėmis medžiagomis "
organizatorius ir vykdytojas, biologijos miesto olimpiados dalyvis, mūsų aplinkos saugotojas, tikras biologijos
žinovas. Kristijonas Žalys - METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ŽINOVAS. Jis taip pat ir biologijos
olimpiados III vietos laimėtojas ir meninio skaitymo anglų kalba konkurso II vietos laimėtojas. Kristijonui
informacinių technologijų labirintais žengti padeda mokytoja Nijolė Bružaitė. Ignas Kaveckas - METŲ
GEOGRAFAS. Jis - Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos konkurso „Mano gaublys“ I vietos laimėtojas,
miesto geografijos olimpiados IV vietos laimėtojas. Po geografijos pasaulį Igną sėkmingai veda mokytoja Joana
Mekšriūnienė.
Gimnazijoje mokosi gausus būrys talentingų humanitarų. Šie žmonės žvelgia į pasaulį kitaip ir tas pastebėtas
akimirkas išsaugo popieriaus lape. O kaip gražiai gimtasis lietuviškas žodis skamba jaunų gimnazistų lūpose, kai
jie deklamuoja eilėraščiuose, kai kuria prozos ar dramos kūrinius. Ir koks gražus būna tekstas, kai iš jo pabėga
visos klaidos...

Taigi susipažinkime... METŲ LITUANISTĖ – Ignė Laurynaitė, kuri respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje buvo įvertinta sidabro medaliu, Šiaulių miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmė I vietą,
raštingumo konkurse - taip pat I vieta. Ji - Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkurso laureatė. Be to,
jau ne vienerius metus ateitininkų veikloje aktyviai dalyvaujančios Ignės straipsnis išspausdintas žurnale
„Ateitis“. Žavi Ignės požiūris į tikrąsias vertybes, raiškus, vaizdus žodis, filosofiniai pasvarstymai apie tai, kas
kiekvienam iš tiesų yra labai svarbu. Ignei ruoštis olimpiadoms padeda lietuvių kalbos mokytoja Giedrė
Samalionienė.
Respublikinis jaunųjų filologų konkurso etapas romuviečiams buvo itin sėkmingas. Už geriausią prozą aukso
medaliu šiame konkurse apdovanotas I vietos laimėtojas abiturientas Airidas Labinas, o prozos sekcijoje už savo
kūrybą sidabro medaliu buvo apdovanota Milda Zurbaitė. Ji - Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos
konkurso laureatė. Bet tai dar ne viskas. Balandžio 6 dieną Panevėžio J. Miltinio gimnazijoje vyko XI
respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso baigiamasis renginys. Jame Mildos drama „Kruizas“ autoritetingos
komisijos buvo pripažinta geriausia – Milda tapo šio konkurso laureate. Jaunąją dramaturgę įteikdami laimėtojos
prizą pasveikino J. Miltinio gimnazijos direktorius bei Panevėžio meras. „Kruizą“ inscenizavo talentingi J.
Miltinio gimnazijos mokiniai. Airidą lietuvių kalbos moko mokytoja Dalia Vėlaitienė, o Mildos lietuvių kalbos
mokytoja Vida Norvaišienė.
Dvi jaunos gimnazistės – Emilija Japertaitė ir Paulina Buitvidaitė - neabejotinai yra geros rusų kalbos žinovės.
Paulina Šiaulių miesto rusų kalbos olimpiadoje laimėjo I , o Emilija – II vietas. Tai joms suteikė teisę dalyvauti
respublikiniame Lietuvos mokinių rusų kalbos ( gimtosios ir užsienio ) olimpiados etape. Be to, Paulina Šiaulių
apskrities rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkurso II vietos laimėtoja. Lietuvos mokinių rusų kalbos ( gimtosios ir
užsienio ) olimpiadoje dalyvavusios ir savo gebėjimus atlikdamos testo, kalbėjimo ir kūrybinio darbo raštu
užduotis demonstravusios šios dvi mūsų gimnazistės pasirodė puikiai –Emilija Japertaitė laimėjo III vietą, o
Paulina Buitvidaitė apdovanota Švietimo ir mokslo ministrės pagyrimo raštu. Emilija Japertaitė skelbiama
gimnazijos METŲ RUSŲ KALBOS ŽINOVE. Rusų kalbos subtilybių ją moko mokytoja Nataliją Jackus.
Norime pasidžiaugti ir itin geromis Kotrynos Onaitytės anglų kalbos žiniomis. Ji - miesto oratorinio meno anglų
kalba konkurso I vietos laimėtoja, miesto poezijos ir prozos raiškiojo skaitymo anglų kalba konkurso II vietos
laimėtoja. Kotryna Onaitytė yra skelbiama gimnazijos METŲ ANGLŲ KALBOS ŽINOVE. Anglų kalbos ją
moko mokytoja Rita Švedienė.
Menas – stipri jėga. Gimnazija džiaugiasi ne tik gimnazistų mokslo laimėjimais, bet ir gabiais menininkais.
METŲ TECHNOLOGU skelbiamas Tautvydas Viliopas, kuris miesto technologijų olimpiadoje laimėjo II vietą.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Tautvydo Viliopo pristatytas darbas „Saulės mūšio fragmentai“ buvo
įvertintas LEU įsteigta nominacija už kūrybingą istorinių įvykių vizualizavimą. Tautvydo mokytojas Rimvydas
Daužvardis.
O vakaro metu vis skambėjo naujos pavardės, raudonu kilimu žingsniavo gabus gimnazijos jaunimas. Ir pergalių
buvo tiek daug!
Karolina Ignotaitė jaunųjų filologų konkurse buvo pripažinta geriausia vertimų sekcijoje. Emilija Dobrovolskytė –
miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados III vietos laimėtoja. Ieva Auškalnytė - miesto lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiados III vietos laimėtoja ir samprotaujamųjų rašinių konkurso I vietos, raštingumo konkurso III
vietos laimėtoja. Miglė Lazdauskytė – miesto meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja. Elžbieta
Stankūnaitė – anglų kalbos olimpiados 2 klasėms III vietos laimėtoja. Benas Česnauskas – Šiaulių apskrities 9-12
klasių mokinių matematikos olimpiados I vietos, biologijos ir chemijos olimpiadų III vietos laimėtojas. Rūta
Švambarytė – istorijos olimpiados II, o biologijos olimpiados III vietos laimėtoja. Arnas Šmita - biologijos
olimpiados III vietos laimėtojas. Greta Petrauskaitė - biologijos olimpiados III vietos laimėtoja, matematikos
olimpiados - konkurso II vietos laimėtoja. Atidžiojo grožinių kūrinių skaitymo konkurse Greta užėmė I vietą,
konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ užėmė III vietą.
Eglė Tankelevičiūtė – fizikos olimpiados III vietos laimėtoja ir informacinių technologijų konkurso BEBRAS
pirmojo etapo II vietos Šiaulių mieste laimėtoja. Jovaras Šimulis – istorijos olimpiados II vietos laimėtojas.
Vakarė Gotautaitė –Šiaulių miesto 9-ų klasių istorijos olimpiados II vietos laimėtoja. Eglė Genytė - Šiaulių miesto
9-ų klasių istorijos olimpiados III vietos laimėtoja. Visada šiems gabiems mokiniams pasiruošusios padėti
mokytojos Rasida Laurinavičienė, Gitana Trinkaitė, Virginija Latožienė, Dalia Četvergienė, Kristina Karošaitė.
Gimnazijos vardą garsino ir gausus sportininkų būrys. Vaikinų komanda Lietuvos mokyklų žaidynių Šiaulių
miesto vaikinų turizmo varžybose iškovojo I vietą, merginų tinklinio komanda Šiaulių miesto mokyklų tinklinio
žaidynėse užėmė II vietą, o vaikinų tinklinio komanda Šiaulių miesto mokyklų žaidynėse ir moksleivių mėgėjų
tinklinio lygos varžybose taip pat užėmė II vietą, merginų komanda tarpmokyklinėse lengvosios atletikos rungčių
varžybose iškovojo II vietą. Komandas treniruoja nenuilstančios kūno kultūros mokytojos Angelina Burdinienė ir
Danguolė Gaubienė.

Buvo paminėti ir trys svarbūs gimnazijos gyvenimo momentai. „GERUMO AITVARO“ ir „GIMNAZIJOS
SĖKMĖS“ nominacijas pristatė etikos mokytoja ir karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė. Tradicinė „Gerumo
aitvaro“ nominacija šiais metais skiriama Jūratei Šulskytei. Tai kukli, mandagi, kultūringa ,visada pasiruošusi
padėti mergina, besirūpinanti savo močiute, prižiūrinti benamius gyvūnus. „Gimnazijos sėkmės“ nominacijos
iniciatorius yra gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis. Šių metų nominacijos skyrimo kriterijus – sėkminga
karjera Šiauliuose. Iš gausaus būrio gimnaziją baigusių ir sėkmingai Šiauliuose dirbančių jaunų žmonių išrinkta
lietuvių gestų kalbos vertėja Greta Naujokaitė.
O gimnazijos Mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė paskelbė, kad gimnazijos mokinių savivalda
nusprendė METŲ AKTYVISTO nominaciją skirti abiturientei Dovilei Gustytei.
Vakaro metu susirinkusiųjų akis džiugino šokių kolektyvo „Eurika“ pasirodymai. Buvo padėkota šokėjoms –
abiturientėms, kurios šoko šiame kolektyve ne vienerius metus. Ypatinga padėka kolektyvo „Eurika“ vadovei
Arnoldai Kapačinskienei.
Žavėjo gimnazijos ansamblio ir choro dainos. Padėkos skirtos ir šių kolektyvų vadovei Aušrai Kardašienei bei
meno vadovui, koncertmeisteriui Arijui Ivaškevičiui, muzikos mokytojai Virginijai Užienei. Lietuvos respublikos
seimo nario Valerijaus Simulik padėjėja Regina Kvedarienė įteikė padėką trečios klasės gimnazistui Donatui
Levgaudui už rimtą ir atsakingą požiūrį į savo pareigas, už pagalbą renginių metu. Donatas – renginių įgarsintojas,
apšvietėjas.
Taigi padėkos, prizai, dovanos buvo išdalinti ir tikrai šią dieną galime vadinti laiminga diena. Toks buvo ir vienos
ansamblio atliekamos dainos pavadinimas. Laimės paukštė mėgsta drąsius, linkusius rizikuoti, bandyti, klupti ir
vėl keltis. Ir niekada nenuleisti rankų. Sėkmės visiems jums, prasmingai žengiantiems šiuo gyvenimo keliu.
Puoselėkite savo talentus kaip augalus, laistykite juos žiniomis, užsispyrimu, pergalės troškimu. Ir tada jie žydės ir
džiugins visų akis ir širdį. Net ir nedidelis laimėjimas keičia mūsų kasdienybę. Tegul rytojus atneša jums sėkmę,
laimę ir sveikatą.
Mokytoja Rasa Malinauskienė

