svente

70 metų viduriniam ugdymui Šiluvoje

Mokykla – tai kelio pradžia, mokslo ir gyvenimo žinių aruodas, draugystės, bendravimo,
pažinimo, savęs atradimo pradžiamokslis. Tai ne tik pamokos, skaičiai, formulės ar gramatikos
taisyklės. Tai amžinai gyvas, klegantis ir nerimstantis vaikystės, paauglystės pasaulis,
auginantis ir brandinantis žmogų, mūsų šalies pilietį. Tai šaknys, maitinančios kiekvieną
tėviškės syvais, teikiančios stiprybės likimo verpetuose ir palaikančios suvokimą, kad esi savas,
svarbus, mylėtas ir mylimas. Mokykla svarbi kiekvienam.

Lapkričio 23d. Šiluvos gimnazija šventė vidurinio ugdymo 70-ies metų jubiliejų. Tarsi
pavasarį paukščiai sugrįžo mokyklą baigę mokiniai, dirbę mokytojai. Šventėje dalyvavo Raseinių
r. mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Raseinių r. sav. Administracijos Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriaus vyriausias specialistas Jonas Tamošaitis, Šiluvos seniūnijos seniūnas Juozas
Šlepas.

Šventė prasidėjo Šiluvos Švč. Mergelės bazilikoje Šv. Mišiomis, kuriose giedojo gimnazijos
mokiniai ir mokytojai. Visi, besirenkantys į šventę, gavo po atminimo dovanėlę - ženkliuką su
gimnazijos logotipu ir lankstinuką, kuriuos sukūrė gimnazijos mokytojai.

Šventinis renginys gimnazijoje prasidėjo Sofijos Vnučkienės, švietimo tradicijos Šiluvos
apylinkėse pradininkės, Pašušvio dvarininkės, fundacinio akto pasirašymo inscenizacija.
Dokumentas buvo įteiktas dabartiniam Šiluvos gimnazijos direktoriui Rimui Puidokui, 21-erius
darbo metus skyrusiam šios įstaigos puoselėjimui, jos tradicijų palaikymui, idėjų generavimui,
renovacijai, naujų erdvių kūrimui. Gimnazijos direktorius sveikindamas svečius ir visus
susirinkusius, džiaugėsi gimnazijos pasiekimais ir linkėjo sėkmingų skrydžių ateinančioms
kartoms
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Renginį tęsė IV-okų literatūrine-vaidybinė kompozicija „Laiškai“, kurios metu susitiko 1950,
1990 ir 2019 metų kartų abiturientai vienoje pamokoje. Vėliau svečiams buvo pristatytas
videoklipas, kuriame galima buvo grožėtis iš paukščio skrydžio ne tik gimnazijos vaizdu, bet ir
Šiluvos apylinkėmis, o jo metu skambėjo gimnazijos himnas. Po jo renginį, kurį vedė gimnazijos
mokiniai: Austėja Mažeikaitė, Inga Kundrotaitė, Antanas Zaranka ir Airidas Kundrotas, tęsė
koncertas, kuriame dainavo ir šoko mokiniai nuo mažiausiųjų iki abiturientų. Buvo skaitoma
buvusių mokinių kūryba: eilėraščiai bei prozos tekstai- mintys, laiškai. Skambėjo mokytojų bei
senjorų ansamblių dainos, šokiais džiugino RRKC Šiluvoje tautinių šokių ansamblis „Aušrinė“.

Šiluvos mokykla išugdė ir į gyvenimo kelią išlydėjo ne vieną būrį jaunų žmonių, išleista 70
laidų ir 1860 abiturientų. Todėl svečiai: buvę mokytojai, mokyklą baigusių laidų atstovai negailėjo šiltų, gražių žodžių, linkėjimų, ir dovanų.

Po koncerto šventė tęsėsi gimnazijos fojė, kur visų laukė šventinis tortas. Dar ilgai šurmuliavo
svečiai gimnazijos kabinetuose bei koridoriuose, kalbėjosi ir dalijosi prisiminimais. Visi turėjo
galimybę susipažinti, kuo mokykla gyvena dabar. Gimnazijos erdvėse šventės dalyviai grožėjosi
įvairiomis mokinių darbų parodomis, nuotraukų bei projektinių darbų ekspozicijomis.

Šventę kūrė labai nuoširdi, darni ir geranoriška Šiluvos gimnazijos bendruomenės komanda,
kuri negailėjo savo laiko ir pastangų, jog sugrįžę, buvę šios mokyklos mokiniai ir mokytojai
galėtų pasidžiaugti, kokia mokykla yra dabar ir su nostalgija prisimintų čia prabėgusius savo
mokyklinius ar darbo metus.

70 metų – tai ilgas laiko tarpsnis ir žmogaus ir mokyklos gyvenime, leidžiantis suvokti bei
apibendrinti praeitą kelią, įvertinti sukauptą išmintį, pasidžiaugti laimėjimais ir atradimais.
Sveikiname visus Šiluvos mokyklos bendruomenės esamus ir buvusius narius ir linkime, jog tiek
jų atmintyje, tiek mokyklos istorijoje išliktų geri darbai, išsipildę troškimai, mieli prisiminimai –
visa, kas brangu ir reikalinga kiekvienam iš mūsų.

Dėkojame prie šios šventės prisidėjusiems rėmėjams: UAB „Sigvilita“ direktorei Linai
Kuzmarskienei bei UAB ,,Gima Industry“ direktoriui Martynui Paulauskui.
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Mokytojos Rita Jocienė ir Regina Užumeckinė

Prano Laurinavičiaus nuotraukos
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