
Pirmoji pažintis su Vilniumi

       

   Vilniuje prie Gedimino pilies ir Prezidentūros 2006 m.
Iš kairės: pirmoje eilėje – Greta, Gintarė, Jūratė (aš),

Mantas; antroje eilėje – Radvlė, Vesta, mokytoja –
Laima Krasauskienė

„Vilnius, laisvė...“ –  tariu mintyse žvelgdama į šias į fotografijas. Tai buvo mano pirmoji kelionė į

Vilnių,  mūsų  šalies  sostinę,  pirmasis  kartas,  kai  savo  akimis  išvydau  legendomis  apipintą  miestą,

didingosios  kunigaikščio  Gedimino  pilies  bokštą  ir  vietą,  kuri  geriausiai  atspindi  šalies  laisvę  ir

demokratiją –  Prezidentūrą. 

Prisimenu, kaip Kraštotyros būrelio vadovė Laima Krasauskienė aiškino mums, dar penktokėliams,

jog negalima gerai pažinti savo krašto, nepažinus pačios svarbiausios šalies vietos, kultūros židinio –

sostinės. Taigi, ši mūsų nedidelė, bet labai patriotiškai nusiteikusi grupelė išsiruošė į įdomią pažintinę

kelionę.  Mes vaikštinėjome Vilniaus  gatvėmis,  aplankėme Gedimino  pilį,  Prezidentūrą,  pabuvojome

tose salėse, kur buvo ir yra sprendžiami patys svarbiausi mūsų šaliai klausimai. Didžiausią įspūdį paliko

Baltoji salė, kurioje įvairių iškilmių metu apdovanojami žmonės, savo darbais garsinantys Lietuvą. Tai

vieta, turinti ypatingą reikšmę, leidžianti suprasti, kokia svarbi yra laisva šalis ir kad noro dirbti, stengtis

dėl gimtinės niekas negali išrauti iš patriotiškų širdžių.

 Kadangi  ši  kelionė  vyko  prieš  septynerius  metus,  mes,  jaunieji  ekskursantai,  dar  taip  gerai

nesupratome,  kokią reikšmę tautai  turi  laisvė –  galimybė laisvai  kalbėti  sava kalba,  giedoti  tautinę

giesmę ir nevaržomai iškelti trispalvę. Šiandieną, žvelgdama į fotografijas, aš matau laisvės simbolius,



besišypsančius mūsų veidus ir džiaugiuosi, kad mums neteko patirti priespaudos, suvaržymų ir galime

atvirai  mylėti  savo  Tėvynę.  Dažnai  pagalvoju,  kas  būtų,  jeigu  čia  pleventų  ne  Lietuvos  vėliava,  o

Prezidentūrą  puoštų  ne  mums  gerai  pažįstamas  Vytis...  Begalinis  lietuvių  noras  išsaugoti  savo

tautiškumą,  kultūrą,  vaikų  sąmonėje  brandinti  lietuvišką  identitetą  nutiesė  nepriklausomybės  kelią,

kuriuo žengiame ir šiandien. 

Taigi, šios fotografijos byloja man ne tik apie pirmąjį apsilankymą sostinėje, bet ir apie galimybę

didžiuotis laisva, nepriklausoma gimtine, vieninga tauta, savo kultūra bei praeitimi. Gedimino bokštas,

liudijantis  kadaise  buvusią  tvirtą,  galingą  pilį,  šiandien  man  simbolizuoja  lietuvių  ryžtą,  valią,

patriotiškumą ir siekį kovoti, kad gimtoji žemė galėtų laisvai alsuoti, nebūtų suvaržyta svetimų pančių. 
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