
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos XIII abiturientų laidos 

Šimtadienis „Žvaigždžių kruša“ 

Vasario 15 dieną koncertinėje salėje „Saulė“ vyko tradicinis Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 

renginys – XIII abiturientų laidos Šimtadienis „Žvaigždžių kruša“. „To dar nebuvo, tai 

nuostabu, nepakartojama, fantastiška, įspūdinga“, - tokiais žodžiais renginį apibūdino žiūrovai. 

Vakarą pradėjęs 4A klasės abiturientas Bernardas Jauga pasveikino susirinkusią gimnazijos 

bendruomenę ir pakvietė visus drauge su klasės draugu Pauliumi Užgaliu sugiedoti Lietuvos 

himną. Pirmoji Šimtadienio dalis – tai abiturientų spektaklis. Šiais metais ketvirtų klasių 

mokiniai pastatė vaidinimą „Žvaigždžių kruša“ pagal buvusios romuvietės Gabrielės 

Labanauskaitės pjesę. Abiturientams talkino daug kūrybingų asmenybių – tai teatro vadovė, 

spektaklio režisierė Inga Dovidaitienė, muzikos vadovė Aušra Kardašienė, šokių vadovė Ligita 

Makarienė, taip pat choreografas Liudas Nekrošius, muzikos mokytoja Virginija Užienė. 

Spektaklio siužete atskleidžiama mintis yra viena iš šių dienų aktualijų  - visi jauni žmonės 

siekia žūtbūt patekti  į televiziją ir dalyvaudami muzikiniame šou laimėti pelningą kontraktą, 

suteikiantį galimybę išgarsėti. Spektaklio dalyviai atskleidė skaudžias bendravimo problemas, 

kai kovojama tik dėl savęs ir kaip greitai gali būti paminamas žmogiškumas. Spektaklio 

kulminacijoje laimėjo tik vienas muzikinio šou dalyvis. Tačiau gyvenimas turi tęstis. Tad 

spektaklio atomazgoje  vaidintojai ir žiūrovai išgirdo visų ketvirtų klasių auklėtojų Gitanos 

Trinkaitės, Editos Klimaitės, Joanos Mekšriūnienės, Ilonos Lentinienės ir Ingridos Saunorienės 

skaudų ir pamokantį moralą apie šlovės laikinumą ir apie tai, kad žmogaus gyvenimo esmė  - 

būti tikra žvaigžde ne danguje, bet žemėje. Antroji šventės dalis prasidėjo abiturientų daina 

„Kol kartu“. Simboliniai teksto žodžiai tapo puikiu emociniu užtaisu, išlikusiu iki pat šventės 

pabaigos. Kaip tikri signatarai scenoje pasirodė ir antrosios dalies vedėjai – abiturientai 

Bernardas Jauga, Paulius Užgalis, Rimantas Januškevičius, Laurynas Sinkevičius, Eimantas 

Pečauskis, Rokas Glinskis, Jovaras Šimulis ir Edvardas Šimkevičius. Gimnazijos direktorius 

Vytautas Giedraitis XIII abiturientų laidai linkėjo ištvermės, kad jų rezultatai atvertų visus 

kelius į pasirinktas aukštumas. Atsidėkodami ketvirtokai įteikė ieškojimų ir atradimų simbolį - 

stiklinį gaublį su XIII laidos įrašu. Daug džiugių emocijų žiūrovams sukėlė istorijos mokytojos 

Nidos Vaigauskienės sveikinimo kalba. Abiturientų rankose plevėsuojant Lietuvos vėliavai su 

Vyčio simboliu mokytoja į sceną pakvietė vasario 16 dieną gimusį 4E klasės abiturientą 

Žygimantą Vertelį ir įteikė simbolinę dovanėlę. Be dovanų neliko ir vedėjai – jiems taip pat 

įteikta dovana, simbolizuojanti saldų laisvės skonį. Istorijos mokytojai abiturientai linkėjo ir 

toliau jaunų žmonių širdyse skiepyti patriotiškumą ir įteikė trispalvę. Tradiciškai abiturientus 

pasveikino ir gimnazijos trečiokai, kurie ketvirtokams įteikė išradingai sumaketuotus 

„Pusatestačius“ ir net po visą kibirą saldžių akimirkų. Kai vedėjai į sceną pakvietė tėvelius, 

niekas nesitikėjo šitokio reginio. Vienas po kito į sceną ėjo abiturientų tėveliai, kurie atliko 

legendinės grupės „Rondo“ dainą „Aukštumos“. Žiūrovai neslėpė emocijų – abiturientai plojo 

atsistoję, žiūrovai dainavo kartu: „Netikėk, ką priešai suoks,/ Ką šnekės tau svetimi/ Šis 

gyvenimas kitoks,/ Reikia būti savimi“. Per finalinę abiturientų dainą į salę paleisti balti 

kamuoliai tarsi simbolis jaunų žmonių svajonių, jaunų žmonių gyvenimo naujo etapo pradžios. 

Lietuvos valstybingumo  šimtmečio fone Šiaulių „Romuvos“ gimnazija pademonstravo patį 

svarbiausią bendruomeniškumo bruožą – vienybę. Tai buvo tarsi pirmasis XIII     abiturientų 

laidos egzaminas, kuris įvertintas pačiu aukščiausiu balu – žiūrovai skyrė 100 balų. 

 


