
„Romuvos“ gimnazijoje – tarptautinė konferencija  „Laisvės kelias istorijos 

tėkmėje“ 

   Kiekvienos tautos istorija – tai jos mentaliteto, jos kultūros, jos vertybių pamatas. Ir kur 

begyventų žmogus,  jis visada nematomais saitais, kuriuos jaučia širdimi, yra susijęs su savo 

šaknimis – savo tėvyne. ,,Romuvos“ gimnazijoje pavasaris prasidėjo jau tradicija tapusiu renginiu -   

tarptautinė mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“. Šiemet kovo 2 dieną į 

gimnaziją susirinko rekordinis dalyvių skaičius  – daugiau nei 100 mokinių iš 30 įvairių  mokyklų. 

Konferencijos metu buvo perskaityta 50 pranešimų.  

Džiugu, kad atvyko mokinių ir mokytojų  iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Lazdijų, Kudirkos 

Naumiesčio, Panevėžio, Mažeikių  bei kitų miestų. Konferencijoje taip pat buvo pristatyti 

pranešimai iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos bei Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės 

mokyklos.  

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, kuris 

džiaugėsi, kad gimnazijoje vieši tiek daug svečių iš visos Lietuvos ir Latvijos bei Lenkijos.  

Konferencijoje dalyvavo ir profesorius, Lietuvos Respublikos seimo narys Arūnas Gumuliauskas, 

kuris teigė, jog labai svarbu, kad  konferencija tampa tradicija ir kasmet joje dalyvauja vis daugiau 

mokinių ir mokytojų, besidominčių Lietuvos istorija.  

 Pranešimų sekcijas moderavo ne tik mūsų gimnazistai (Greta Kvičiūtė, Bernardas Jauga, Kotryna 

Rudokaitė, Liutatauras Sinkevičius, Tautvydas Viliopas), bet ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorijos 

skyriaus vedėja Augustė Labenskytė, Šiaulių universiteto dėstytojos prof. R. R. Trimonienė bei doc. 

B. Salatkienė, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos mokytojas D. Stasys bei Lietuvos politikių 

kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus vadovė V. Jokubauskienė.  

Geriausi pranešimus pristatę mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti atminimo dovanomis, kurias 

įsteigė „Romuvos“ gimnazija, prof. A. Gumuliauskas, Šiaulių turizmo ir informacijos centras, 

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Klaipėdos universitetas, „Kelionių centras“.  

Kaip teigė dalyviai, konferencija visiems labai patiko, jie džiaugėsi ne tik pranešimų svarumu, 

įdomiai pateikta informacija, bet ir tuo, kaip konferencija buvo suorganizuota. Baisogalos 

gimnazijos mokytoja Aušra teigė, kad konferencija yra puikus įrodymas, kad jaunoji karta myli 

savo tėvynę Lietuvą ir didžiuojasi jos istorija. Išvykdami iš gimnazijos konferencijos dalyviai 

nesakė „Viso gero“ , o  linkėjo visiems pasimatyti  kitais metais. Tikėkimės, metai praeis labai 

greitai. Ir svarbiausia, kad iš konferencijos dalyviai išsivežė ne tik dovanų, bet ir naujų patirčių, 

žinių apie savo kraštą, susirado naujų draugų.  


