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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Kovo 10 dieną IIA, IIC, IB ir IU 
(ukrainiečių) klasės mokiniai, ly-
dimi istorijos mokytojos Ilonos 
Pociuvienės ir lietuvių kalbos mo-
kytojos Ligitos Sinušienės, išvyko į 
neįprastą vietą, į pačius Lietuvos 
valdymo organus – Seimą.

Seimo posėdis – iš arti 
 Įšokę į autobusiuką skubiai išlė-

kėme į Lietuvos sostinę. Važiuoti 
tikrai nebuvo nuobodu. Ką žinojo-
me ir ko nežinojome apie Lietuvos 
Seimą, pasitikrinome istorijos mo-
kytojos sukurtose užduotyse ir atsa-
kydami į klausimus.

Galiausiai pasiekus kelionės tiks-
lą – Vilnių – mūsų laukė smagi eks-
kursija po Seimą. Seimą išvydome 
pačiame įkarštyje, besiruošiantį 
Kovo 11-osios ceremonijai.

Pabuvojome pačioje Inauguraci-
jos salėje, prieš 33-ejus metus buvo 
pasirašytas Lietuvos nepriklauso-

Laibu liemeniu
Irkluoja praeiviai.
Erškėtrožių krūmuos
Tamsus šešėlis Brunono.
Upelis srūva raudoniu.
Vėlei pakėlusi žvilgsnį dangun, 
žinau:
Aš pagaliau laisva.

Vytautė Girdžiūtė, IIIC klasė, 
mokytoja – Jūratė Galinauskienė

Liepžiedžių dvelksmas
Ievų girliandos
Eglės skarotos –
Tai sielos buveinė.
Užuovėja kūnui, kai
Vėjai nerimsta,
Apsiniaukia dangūs.

Laisvė Paulikaitė, ID klasė, 
mokytoja – Raimonda Kače-
rauskienė

Laiškai begalybes,
Ilgesiui apsakyti.
Eilėmis apdabinti,
Tėvynei atminti.
Upėm našiosiom,
Valtim senosiom,
Atplauksiu namo, tėvynėn.

Gabija Valužytė, IIA klasė, 
mokytoja – Jūratė Galinauskienė

Pagarbą signatarams gimnazistai išreiškė Seime

Savo akimis turėjome galimybę stebėti Seimo pirmąjį pavasario posėdį. 

Akrosticho nugaletojos
Konkurso nugalėtojos Vytautė, 

Laisvė ir Gabija.

IŠ GIMNAZISTŲ
 KŪRYBOS

Tai – 3 iš 6 geriausių akrosticho 
kūrimo konkurso, skirto Lietuvos 
vardo paminėjimui, kūrinių, para-
šyti Palangos senosios gimnazijos 
jaunųjų poečių. Tris iš šešių apdo-
vanojimų pelnė būtent mūsų mies-
to Gimnazijos moksleivės. 

Iš viso konkursui buvo pateikti 
39 darbai iš 10-ies Klaipėdos kraš-
to mokyklų. Konkurso iniciatorius 
– Gargždų „Vaivorykštės“ gimna-
zijos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų metodinė grupė. 

Akrostichas – eiliuotas tekstas, 
kurio eilučių pirmosios raidės, 
skaitant nuo viršaus į apačią, suda-
ro žodį arba posakį. 

Štai ši puokštė su Lietuvos trispalve iškeliavo ant signataro A. V. Ulbos kapo Palangoje. 

Palangiškis Seimo narys M. Skritulskas pasakojo apie savo ir kolegų 
kasdienybę. 

Įspūdį paliko Iškilmingoji inauguracijos salė, kurioje priesaiką Lietuvai 
duoda kiekvienas mūsų šalies Prezidentas. 

Kaip galėjome neįsiamžinti prie žymiosios Seimo foto sienelės? 

mybės atkūrimo aktas, kurio dėka 
ištrūkome iš SSRS gniaužtų ir atkū-
rėme savo nepriklausomybę. Aplan-
kėme ir  Konstitucijos salę, kurioje 
1992 m. priimta dabartinė Lietuvos 
Konstitucija. Išgirdome ne tik negir-
dėtų istorijų apie Seimą, bet ir apie 
jo architektūrą bei statymą. Bet pa-
sakojimai yra tik pasakojimai – to 
nepamatysi savo akimis, tik įsivaiz-
duosi. Tačiau gavome galimybę ir 
patirti, kaip veikia mūsų šalies val-
džia, gyvai stebėdami patį pirmąjį 
pavasario Seimo posėdį. 

Susitikimas su 
palangiškiu Seimo nariu

Pavaikštinėję po šią instituciją, 
kurioje tikrai nėra neįmanoma pa-
siklysti, susirinkome į Seimo I-uo-
sius rūmus – į rimties ir susikaupi-
mo ceremoniją pagerbti Lietuvos 
nepriklausomybės akto signatarų. 
Išvydome šiai akimirkai puikiai 
pasiruošusią Lietuvos kariuomenę. 
Ceremonijos metu gėlės, skirtos 
signatarų kapams, išdalintos atsto-
vams iš skirtingų Lietuvos miestų, 
tarp kurių buvo ir mūsų Palangos 
gimnazistai. 

Po ceremonijos susitikome su 
palangiškiu Seimo nariu Mindaugu 
Skritulsku, iš kurio išgirdome, kaip 
vyksta įstatymų pasiūlymai ir priė-
mimas Seime bei kaip atrodo įprasta 
seimūnų diena. 

Ekskursijai traukiant link pabai-
gos  buvome pavaišinti gardžiais 
pietumis ir desertais pačioje Seimo 
valgykloje. Pasisotinę sulaukėme 
dovanų už tai, kad parvežame gėles 
Palangoje palaidom Kovo 11-osios 
akto signatarui Algimantui Vincui 
Ulbai pagerbti.

Aplankyta ir M. 
Mažvydo biblioteka

Turėjome laisvo laiko pavaikš-
čioti ir po patį Vilnių. Aplankėme 
Lietuvos nacionalinę Martyno Maž-
vydo biblioteką ir apžiūrėjome este-
tiškai išdėstytų knygų kolekcijas.

Galiausiai visi 
susirinkome Vil-
niaus katedros 
aikštėje, nuo ku-
rios patraukėme 
Palangos link. 
Nors patekome į 
patį vakarinį eis-
mo piką, keliauti 
nebuvo nuobo-
du. Autobusiuke 
skambėjo muzi-
ka ir, pasklidus 
linksmai nuotai-
kai, saugiai grį-
žome namo.

Izabelė Marija 
KAMINSKAITĖ, 

IIC klasė


