
Kai tėvynės meile dega jaunos širdys – tėvynė gali būti rami 

   Jaunimas – tai ta varomoji jėga, kuri visais laikais vedė tautas į priekį. Šiais laikais jauno žmogaus kovos 

laukas – aktyvus tikslo siekimas, žinių troškimas, svajonių įgyvendinimas. Bet jaunas žmogus, kaip jaunas 

daigas, turi tvirtai įleisti šaknis į savo žemę, kad galėtų galingai stiebtis aukštyn. Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetį šventė visa Lietuva. Galingai ši svarbi tautai ir valstybei data buvo minima ir 

,,Romuvos“ gimnazijoje. 

Visa veikla buvo orientuota į tris koncepcijas - ,,Kurk. Pažink. Švęsk“. Visi renginiai, skirti valstybės 

atkūrimo šimtmečiui, renginių plane išsidėstė nuo vėlyvo rudens iki pavasario, tad dalis dovanų tėvynei jau 

atiduota, bet dar laukia dalis labai svarbių ir gražių momentų. Ką gali žmogus jaunas žmogus padovanoti 

savo kraštui? Turbūt nėra nieko vertingesnio už gerus, prasmingus darbus, kurie kuria ir jauno žmogaus, ir 

visos šalies ateitį. Tad ,,Romuvos“ gimnazistai dovanojo tau, LIETUVA, savo žingsnius... Spalio mėnesį 

vyko pilietinė akcija ,,Atminties šviesa“, lietuvių kalbos mylėtojus subūrė raštingumo konkursas „Kalba – 

mūsų identitetas“, kovo mėnesį numatytas dailyraščio konkursas „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis!, lapkričio 

mėnesį gimnazistai dalyvavo samprotavimo rašinių konkurse „Mąstau apie Lietuvą“, sausio 11 vyko 

meninio skaitymo konkursas „Skaitau Lietuvai”, o vasario 9 kartu su visu miestu minėjome Gimtosios 

kalbos puoselėjimo dieną. Kovo mėnesį taip pat vyks bendras gimnazijos ir mikrorajono progimnazijų 

renginys ,,Lietuvių kalba linksmai“. Mūsų jaunieji draugai – progimnazijų mokiniai buvo sukviesti į 

tautosakinę kultūrinę popietę „Aš atidarysiu išminties skrynią“. Jų dar laukia bendras gamtos mokslų 

renginys „Avilys“. Lietuvai skyrėme įvairias šimtmečio dovanas: pilietinę iniciatyvą „Trispalvis“, 

sukvietėme gimnazistus į pilietiškumo forumą „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“, išbandysime jėgas 

1000 metrų bėgime ir krepšinio turnyre „3 prieš 3“. Rūpinimasis Lietuvos ateitimi – tai ypatingas dėmesys 

jaunam žmogui, tad Tarptautinę savanorių dieną šventėme padėdami kitiems – dalyvavome „Laimės 

keksiukų“ akcijoje, aktyviai dalyvavome minėdami Karjeros ir Tolerancijos dienas. Kovo 23 gimnazijoje 

vyks respublikinė karjeros ugdymo konferencija. 

Ir dar daug žingsnių žengsime, kurių kiekvienas – skirtas Tėvynei. Tai ir 9 -12 klasių mokinių geografijos 

olimpiada „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje“, istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos Lietuvos 

respublikos prezidentūroje ir Genocido aukų muziejuje, jubiliejinis T. Grotuso gamtos mokslų konkursas, 

netradicinės kūrybinės veiklos „Skiriu Lietuvai“, foto konkursas „Aš ir žymūs žmonės“, mokinių 

konferencijos „Istorinis – kultūrinis paveldas ir asmenybė“ ir „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, 

literatūrinis protmūšis, grožinių tekstų ištraukų iliustracijų konkursas „Piešiu Lietuvą“, nominacijos 

„Romuvos sėkmė“ rinkimai, didžiausio mokyklinio laikraščio „Šimtmečio aidas“ kūrimas. Ir, aišku, 

Šimtadienis, šventinis meno kolektyvų koncertas „Romuvos balsas“ bei viską vainikuojanti „Romuvos 

garbė“. 

O vasario 15-osios vakarą, sutemoms nusileidus ant Šiaulių miesto gatvių, nuo J.Janonio gimnazijos 

pajudėjo iškilminga jaunimo eisena. Linksmos ir spalvingos eisenos priekyje būgnais dundėjo 

instrumentinė grupė ,,Ritmas kitaip“. Į Prisikėlimo aikštę žingsniuojantį jaunimą akimis lydėjo gatvėse 

besiburiuojantys žmonės, kurie jungėsi į bendrą eiseną. Visi susirinkusieji į centrinę miesto aikštę stebėjo 

Šiaurės Lietuvos kolegijos dovaną - projekciją „Atkurtai Lietuvai – 100“. Šventės kulminacija- iškilmingai 

pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Šventėje dalyvavo mūsų gimnazijos pirmų ir antrų klasių mokiniai, 

kartu su LMS šventėje žygiavo 1b klasės mokinys Giedrius Jackus, 2a klasės mokiniai skautai Augustė ir 

Grantas Šapkinai simboliškai švietė kelią žygiuojančiam jaunimui. 

Kai jauno žmogaus širdis dega meile, o rankos ieško darbo ir veiklos – tėvynė gali būti rami. Šviesi jos 

ateitis – garantuota. 
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