XXVIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Trys mūsų gimnazistės - Vakarė Gotautaitė (2a), Rūta Švambarytė (3a) ir Greta Petrauskaitė (3a) atstovavo Šiaulių miestui XXVIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje ,,Vasario 16 – osios ir
Kovo 11 – osios Lietuva: valstybės atstatymo istorijos (1917 - 1922 m. ir 1987 – 1993 m.)“
respublikiniame etape. Olimpiada vyko vienoje iš seniausių Lietuvos mokyklų – Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijoje, kurią baigė net šeši Vasario 16 – osios akto signatarai bei daug kitų
garsių asmenybių. Merginos ne tik atliko olimpiados užduotis, bet ir aplankė į Paežerių dvarą ,
dalyvavo teminėje ekskursijoje ,, Pasivaikščiojimas su grafiene Pranciška Butleriene po
Marijampolę“, aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų, buvo akcijos ,, Varpo aidas šimtmečio atgarsiai“ dalyvės, vakarojo su jaunimo folkloro ansambliu ,, Žolynukai“.
Vakarė Gotautaitė pateko į olimpiados superfinalą, kuriame rašė esė ,, Vidaus ir tarptautinės
politikos iššūkiai atkuriant Vasario 16 – osios ir Kovo 11 – osios Lietuvas“. Olimpiados uždarymo
ceremonijoje Vakarė buvo apdovanota padėkos raštu ir rėmėjų prizais.
Gimnazistės susipažino su bendraamžiais, įgijo nemažai patirties, todėl ir kitais metais nusiteikusios
šturmuoti istorijos mokslo aukštumas.
Gimnazisčių mintys apie istorijos olimpiadą:
,, Respublikinė istorijos olimpiada buvo labai įdomi ir vertinga patirtis, kuri ilgai išliks atmintyje.
Gražus miestas, gilią istoriją turinti gimnazija ir žingeidūs bei draugiški žmonės – visa tai leido
turiningai ir smagiai praleisti laiką. Kai ruošiausi olimpiadai, supratau posakio ,, Historia est
magistra vitae“ reikšmę, o Marijampolėje įsitikinau, kad istorija – geriausia gyvenimo mokytoja“.
(Vakarė Gotautaitė)
,,Pasibaigusi istorijos olimpiada dar ilgai išliks visų jos dalyvių atmintyje. Visiems įspūdžiams
praėjus, svarbu ir toliau gyventi su istorija, kurti Lietuvos ateitį“. ( Rūta Švambarytė)
,,Dalyvavimas Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje praplėtė mano akiratį. Per dvi dienas įgijau
neįkainojamos patirties: susipažinau su daugybe bendraminčių, aplankiau nors ir netolimą, bet dar
netyrinėtą miestą. Svarbiausia, kad teko dar viena galimybė išbandyti savo jėgas bei sukaupti
nemenką patirties bagažą, kuris, tikiuosi, padės ruoštis ateityje laukiantiems iššūkiams.“
( Greta Petrauskaitė)
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