VALERIJAUS SIMULIK 20 08-2012 METŲ VEIKLOS ATASK AITA ŠIAULIEČIAMS
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Vaikams – su meile ir atvira širdimi
Valerijus Simulik – dažnas svečias
mokyklose, vaikų renginiuose, remia
visas iniciatyvas, kurios skatina vaikų tobulėjimą, kūrybą. Respublikinis
vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Paukščiai“, konkursas „Dainų dainelė“, Šiaulių vyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė
Marijai“ – tik nedaugelis kasmetinių,
tradicinių renginių, kuriuos globoja ir
remia Valerijus Simulik.
Jau 15 metų sėkmingai gyvuoja
Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio
lyga (MMKL), prie kurios steigimo ir
gyvavimo Valerijus nemažai prisidėjo. Pavyko suburti tuos moksleivius,
kurie nori aktyviai sportuoti, bet neatitinka reikalavimų, kad patektų į

profesionalias komandas. Labai džiugu, kad susibūrė ir moksleivių teisėjų
klubas. Tokia MMKL yra vienintelė
visoje Lietuvoje.
Įsteigta Moksleivių boulingo lyga,
kurią taip pat globoja Valerijus. Boulingas – puikus būdas sportuoti tiems
moksleiviams, kurie neatranda savęs
krepšinyje ar kitose sporto šakose.
Kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi Valerijus kasmet organizuoja
konkursą „Aš lyderis“. Valerijus įsitikinęs, kad aktyviai mokyklos gyvenime dalyvaujantys vaikai negali būti
pamiršti. Jiems reikia padėkoti, juos
reikia paskatinti.

Valerijus Simulik nepraeis pro vaikus jų nepakalbinęs. „Man labai nuoširdžiai įdomu ir
smalsu, kaip jie gyvena, kuo užsiima, kokias problemas sprendžia“, - teigia Valerijus.

„Romuvos“ progimnazijoje
kasmet vyksta respublikinis
vaikų ir jaunimo muzikos
fesvalis „Paukščiai“,
kuriame dalyvauja
dešimtys vaikų kolektyvų
iš Šiaulių ir visos Lietuvos.

„Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė
teigė, kad kasmet sulaukia Valerijaus Simulik paramos
rengiant fesvalį „Paukščiai“. Valerijus Simulik ne
k suteikia ﬁnansinę paramą fesvaliui, bet ir pats
dalyvauja fesvalyje, bendrauja su moksleiviais.

Vasario 16-oji kartu su
Šiaulių profesinio rengimo
centro mokiniais paminėta
su dainomis, sveikinimais,
šokiais, Lietuvos istorijos
viktorina ir dovanomis.

Lietuvos himną Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai
giedojo pakėlę ranką prie širdies. „Tai negali nejaudin.
Tokios akimirkos ilgam išlieka atmintyje. Jaunimas išes
myli Lietuvą“, - po renginio teigė Valerijus Simulik.

Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio lyga gyvuoja jau 15 metų.
Kasmet lygoje dalyvauja 300-400 Šiaulių miesto mokyklų moksleivių.
Geriausiems – lygos steigėjo ir globėjo Valerijaus Simulik prizai.

2011-ieji. Valerijaus
Simulik remiamos
jaunosios Šiaulių
nklininkės – šalies
čempionės! Valerijus
nuolat remia vaikų
sporto komandas. Ir jos
labai dažnai pasiekia
puikių rezultatų.

2011 metų konkurso „Aš – lyderis“ laureatai kartu su konkurso globėju Seimo nariu Valerijumi
Simulik. Šventėje pagerbiami ne k laureatai, bet ir jaunųjų lyderių mokytojai, mokyklų vadovai.

Valerijus Simulik:
„Tęsėkime pažadus vaikams“
Man visada skauda širdį, kai įvairiausias problemas suaugusieji sprendžia vaikų, jų ugdymo sąskaita. Niekada
nepritariau tam, pats kiek galėdamas
remiu, skatinu vaikų ugdymą – ir per
pamokas, ir po pamokų, daug laiko skiriu vaikų užimtumui organizuoti.
Dar dirbdamas mokytoju puikiai
supratau vieną pagrindinę taisyklę:
jei vaikui davei pažadą, tęsėk. Ir džiaugiuosi, kai vaikų akyse tiesiog dega
noras kurti, dalyvauti, laimėti, stengtis
ne tik už save, bet ir
už kitus. Pavyzdžiui,
kiekvienais metais ne
tik remiu „Giesmių
pynę Marijai“, bet ir
pats klausausi giesmių. Šiaulių katedroje
skambančios
vaikų
giedamos
giesmės
kaskart sukrečia iki
2012-ųjų gegužę vyko jau
širdies gilumos. Tai penktoji Šiaulių vyskupijos
toks tyras prisilieti- vaikų ir jaunimo giesmių šventė
mas prie savo tautos „Giesmių pynė Marijai“, kurioje
dalyvavo daugiau kaip 600
tradicijos ir tikėjimo, jaunųjų giedorėlių. Visas penkias
kurio negali pajusti šventes, vykstančias Šiaulių
katedroje, rėmė Valerijus Simulik.
kiekvieną dieną.

Šventę „Giesmių pynė Marijai“
organizuoja Šiaulių vyskupijos
Jaunimo centras ir Šiaulių „Sandoros“
pagrindinė mokykla. Šios mokyklos
direktorius Kęstus Šals (kairėje)
teigia, kad be Valerijaus paramos
šventė atrodytų gerokai kukliau.

