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eksperimentų. Atrasti įvairūs gruntai, suteikiantys skirtingus dažo 
išsiliejimo efektus. Kartais naudoja popieriaus masės reljefą. Pa-
veikslai gimsta iš jautriai pastebėtų akimirkų gamtoje – tai ištisi 
ciklai senamiesčio grindinio, upės vandens raibuliavimo, metų 
laikų kaitos arba filosofinės laiko, smėlio laikrodžių temos. Pa-
veikslai lakoniški ir subtiliai elegantiški. 

Už mokėjimą prakalbinti molį palinkėkime dailininkei sėkmės 
gyvenime ir kūryboje.         
�

L. Šulgaitė. „Augalas 1“. 2003 m.

Sveikinkime ir 
būkime  
pasveikinti
Meilutė PEIKŠTENIENĖ

T arpukario Lietuvoje nespėjo  
 susidaryti tradicija sveikinti 

vieniems kitus Vasario 16-osios proga. Iš 
to meto likę tik keli proginiai atvirukai, 
kurių reprodukcijas prieš kelerius metus 
išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 
Naujų Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai skirtų atvirukų nėra. Todėl kilo 
mintis skelbti atviruko konkursą, skirtą 
moksleiviams. Šio konkurso tikslas – 
paskatinti moksleivius susidomėti  
XX a. pradžios mūsų šalies valstybingumo 
istorija, o visuomenę – sveikinti vieniems 
kitus Valstybės atkūrimo šventės proga. 

J au antrus metus iš eilės Lietuvos nacionalinio muziejaus  
 Signatarų namai organizuoja moksleivių atviruko ir plakato 

konkursą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 
16-ajai – paminėti. 

Pirmaisiais metais gruodžio mėnesį į Signatarų namus iš įvai-
rių Lietuvos miestų ir atokiausių miestelių, kuriuose yra viduri-
nės, pagrindinės, dailės mokyklos, suplaukė apie tris šimtus, o 
šiais – per keturis šimtus vaikų piešinių. Kartenos, Kvėdarnos, 
Gelgaudiškio, Rudilių, Šadžių, Šilutės, Utenos, Marijampolės, 
Radviliškio, Krekenavos, Kupiškio, Šalčininkėlių, Raseinių, Drus-
kininkų ir kitų miestų bei miestelių mokiniai, vadovaujami mo-
kytojų, piešė nepriklausomybės šventę – Vasario 16-ąją. Beje, 
aktyvesni yra vaikai gyvenantys mažuose miesteliuose – pirmai-
siais metais negavome nė vieno piešinio iš Vilniaus ir daugelio 
didžiųjų miestų.

Atrinkti labiausiai pavykusius piešinius, nustatyti konkurso 
laimėtojus maloniai sutiko Vilniaus dailės akademijos profe-
soriai Juozas Galkus ir Albertas Gurskas. Buvo išrinkta po du 
atviruko ir plakato laureatus, trisdešimt diplomantų. Laureatai 
ir diplomantai su juos rengusiais mokytojais ir šeimos nariais 
kviečiami į Signatarų namus, kur vasario pirmąją savaitę, vyksta 
šventė – darbų pristatymas ir aptarimas. Sveikinimo žodį jiems 
taria ir darbus aptaria garbūs komisijos nariai. Laureatams ir di-
plomantams įteikiami pagyrimo raštai, diplomai ir dovanos. Jų 
mokytojai apdovanojami padėkos raštais už pilietiškumo ir tautiš-
kumo ugdymą. Lietuvos nacionalinis muziejus laureatų sukurtus  
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L. Šulgaitė. „Įtrūkusi baltuma“. 1973 m.
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atvirukus ir plakatus išleidžia dideliu tiražu. Dalis plakatų Švietimo 
ir mokslo ministerijos rūpesčiu išsiunčiama į užsienio šalių lietuvių  
mokyklas. 

Maloniai kviečiame visus apsilankyti Signatarų namuose, ap-
žiūrėti gerokai papilnėjusią ir nuolat pasipildančią ekspoziciją. Čia 
rasite atvirukų, kuriais galėsite pasveikinti savo artimuosius Va-
sario 16-osios proga, o spalvingi plakatai padės sukurti šventinę 
nuotaiką.          

�

Atvirukas. 
ERNESTA MASIULIONYTĖ, 
12 m. Panevėžio r. Kupiškio  
Povilo Matulionio vidurinė  
mokykla, atviruko ir plakato  
konkurso laureatė.
Mokytoja Lina Riaubienė

Congratulate and be congratulated! 
Meilutė PEIKŠTENIENĖ

For two consecutive years the House of Signatories of the 
Lithuanian National Museum has been organising the Post-
card and Poster Competition among the school pupils for the 
commemoration of the day of Restoration of the Lithuanian 
Statehood, the 16th February.  
The tradition to congratulate each other on the occasion of 
16th February was not developed in the interwar Lithuania. 
Only few occasional cards remained from these times; their 
reproductions were issued several years ago by the Lithu-
anian National Museum.  So far there are no cards created 
specifically for the Day of Restoration of the Lithuanian Sta-
tehood. Therefore, the suggestion was made to organise the 
card competition among school pupils. The objective of this 
competition is to increase the interest of pupils in the history 
of statehood of our country of the beginning of 19th century, 
and to encourage the community to extend congratulations 
on the occasion of Restoration of the Lithuanian Statehood.    
The winners are awarded with Letters of Appreciation, Diplo-
mas and gifts. Their teachers are also awarded with Letters 
of Appreciation for the Development of Citizenship and Public 
Spirit. The Lithuanian National Museum issues huge amounts 
of cards and placards of winners. Part of placards is sent, by 
the concern of the Ministry of Education and Science, to the 
Lithuanian schools of foreign countries.

Plakatas su himnu.  
Laura MAZURKEVIČIŪTĖ, 16 m. Druskininkų 
„Ryto“ gimnazija. Mokytoja Ramunė  
Sadauskienė. 2008 m.

Atvirukas su medžiu. 
MIGLĖ BABELYTĖ, 14 m. Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla.
Mokytoja Edita Ramelienė 2008 m.

Plakatas. 
SONATA ŠTOMBERGAITĖ, 14 m.  
Telšių r. Pavandenės pagrindinė mokykla, 
atviruko ir plakato konkurso laureatė

Plakatas. 
LIVIJA MEDECKYTĖ, 10 m.
Panevėžio r. Krekenavos 
Mykolo Antanaičio 
vidurinė mokykla, 
atviruko ir plakato konkurso 
laureatė.
Mokytojas 
Henrikas Mazūras. 2008 m.


