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Jau tapo tradicija, kad Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkams mokslo metų
pabaigoje savo veiklas pristato Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijosinformacijos skyriuje. Toks renginys įvyko gegužės 29 d.. Susirinkusieji, aptardami nuveiktus
darbus, dainas dainavo, dalinosi ekspedicijų įspūdžiais ir net pasiūlė nuvykti į Vilnių, aplankyti
Gedimino kalną kol jis nenugriuvo.
Šie Šimtmečio metai buvo ypatingi jauniesiems kraštotyrininkams. Mokiniai, vykdydami
projektą „Valstybės šimtmečio pėdsakais”, nemažai keliavo po Lietuva: aplankė Kauną,
minėdami Vydūno metus, surengė ekspediciją į Bitėnus, pamatė Rambyno kalną, gamtos
paminklą Raganų eglę, domėjosi Molavėnų piliakalniu, pabuvojo Maironio gimtinėje, Baublių
muzieju. Šiaulių mieste organizavo turistinį žygį, kviesdami surasti „100 miesto istorijų“,
susipažino su Nepriklausomybės akto Signatarais, kurie mokėsi Šiaulių gimnazijoje, patys ruošė
pažintinius mokomuosius stendus ir pristatymus, mokėsi dainuoti liaudies dainų ir net iš
daržovių ar molio gamino muzikos instrumentus, rengė susitikimus su žymiais miesto
kraštotyrininkais. Vaikus krštotyros žinių suteikė ir globojo mokytojos Marija Gedminienė,
Daiva Uržienė, Genovaitė Beniušienė, Danguolė Masandukienė, Rita Margevičienė.

Antroji renginio dalis buvo skirta Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokyklos ugdytinių
kraštotyros baigiamųjų darbų pristatymui. Šiais mokslo metais savarankiškai darbus parengė
penkios merginos. Jas konsultavo Genovaitė Beniušienė ir Rita Margevičienė. Darbai labai
įvairūs. Emilijos Karpiūtės darbas “Bičių gyvenimas” rėmėsi senelio pasakojimais apie bites ir
bitininkystę, Gabija Sajenkaitė palietė Šiauliuose gyvenančių romų tautybės žmonių gyvenimus,
Vaida Račkauskaitė aprašė mažai kam žinoma istoriją apie trispalvės iškėlimą virš J.Janonio
mokyklos 1956 m. Viktorijos Vaitkutės ir Šarlotos Tuzovos darbai buvo skirti šeimos
genealogijai. Jadvyga Urbonienė, kraštotyrininkė, Mikelio prizo laureatė, rekomendavo šiuos
darbus papildžius, drąsiai dalyvauti respublikinėse kraštotyros darbų parodose. Renginio laikas
neprailgo, nes patys mokiniai grupėse vieni kitų klausinėjo, kaip jiems sekėsi rengti
baigiamuosius darbus, ką jie sužinojo ir net uždavinėjo “suktus ir painius” klausimus, susijusius
su Lietuvos istorija, įvykiais. Romualdas Pelenis, Šiaulių jaunųjų turistų centro direktorius,
Mikelių mokyklos programos ugdytinėms įteikė baigimo pažymėjimus, o jaunesniesiems
kraštotyrininkams - padėkas, suvenyrus ir medalius už pasiekimus ir aktyvią veiklą. Palinkėję
vieni kitiems puikios vasaros, mokiniai sutarė ir kitais mokslo metais „draugauti“ su kraštotyra
Šiaulių jaunųjų turistų centre.
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