
 Posmais, dainomis, darniu pučiamųjų orkestro skambesiu ir šokiais – taip 

,,Romuvos“ gimnazija pasitiko Kovo 11-ąją 

 

      Dažnai lietuviams priekaištaujama, kad esame pernelyg santūrūs, kad nemokame linksmintis. 

Kovo 7-osios vakarą  ,,Romuvos“  gimnazija sukvietė savo bendruomenę į vakarą – koncertą, skirtą 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei – Kovo 11-ajai. Pilnutėlėje aktų salėje koncerto laukė 

mokiniai, jų draugai, broliai ir sesės, tėvai, seneliai, mokytojai, gimnazijos administracija. Šis 

vakaras, kurį suorganizuoti pasiūlė gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, pranoko visus 

lūkesčius. 

 Koncertą  ,,Tautiška giesme“ pradėjo gimnazijos pučiamųjų orkestras ,,Romuva“, kurio gretose 

profesionaliai groja jaunieji muzikantai. Gimnazijos direktorius pasveikino visus susirinkusius ir 

pakvietė garsinti savo tėvynę  darbias, talentais, meile artimiausiems žmonėms. Orkestras stebino 

susirinkusią bendruomenę tobulai atliekamais pasaulinio garso kūriniais. Ansamblis ,,Fresco“, 

vadovaujamas Aušros Kardašienės, džiugino visus skambiomis ir švelniomis dainomis. Šis 

kolektyvas kovo 4 dieną itin sėkmingai sudalyvavo ,,Dainų dainelės 2018“ konkurse. Kolektyvo 

pasirodymą tą dieną stebėjome per LRT televiziją. Dainavo ir choras ,,Nota bene“. Skambėjo 

lietuviškos, angliškos, ispaniškos dainos. Atlikėjų repertuaras parodė, kad Lietuva – visavertė 

didelio pasaulio dalis. Skaitovė Beatričė Burneikaitė perskaitė miniatiūrą ,,Iš kur atsiranda vaikai“, 

o viso vakaro metu muzikinius kūrinius lydėjo projekto ,,100 posmų apie Lietuvą“ lietuvių autorių 

eilėraščių ištraukos. Klausėmės ir solo atliekamų dainų: Gedvilė Janulytė ir Evelina Negrijūtė 

dainavo akomponuodamos sau gitara, klausėmės švelnaus Gretos Grušaitės balso. Salė virpėjo nuo 

skambių balsų, gražių melodijų, plojimų, susižavėjimo šūksnių. Visus neįtikėtinai išjudino jaunieji 

gimnazijos šokėjai, o ypač abiturientų šokis „Pasimatymas“, kurį sužavėta salė prašė pakartoti. Ir 

kaipgi to nepadarysi, kai visi plojo taip, kad net užraudo delnai. Vakaro pabaigoje abiturientai atliko 

dainą ,,Kol visi kartu“, paskutinė tradiciškai nuskambėjo gimnazijos daina. Už nuostabų vakarą 

dėkojome  choro ir ansamblio vadovei Aušrai Kardašienei, muzikos mokytojai Virginijai Užienei, 

orkestro vadovui Romualdui Žukauskui, šokių vadovei Ligitai Makarienei, renginio organizatorei 

Ingai Dovidaitienei, lietuvių kalbos mokytojoms Gitanai Trinkaitei ir Daliai Vėlaitienei.  

 Jei švęsti, tai  taip, kad skambėtų viskas aplinkui, jei linksmintis, tai taip, kad degtų delnai ir širdys. 

Šis vakaras visiems  - ir dalyviams, ir žiūrovams – įrodė – lietuviai švęsti ir linksmintis moka. Moka 

linksmintis ,,Romuva“. Su Kovo 11-ąja, Tėvyne... ,,Romuvos“ gimnazijos bendruomenė sveikina 

tave iš visos širdies. 
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