
Garbingas apdovanojimas 

 Nuo 2006 m. ir Lietuvoje balandžio 15 diena yra žinoma kaip Tarptautinė pasaulinės 

kultūros diena. Ta proga vyksta įvairūs renginiai, skirti kultūros puoselėjimui. Šiųmetė Pasaulio 

kultūros diena tapo ypatinga mūsų mokyklos 8d kl. mokinei  Irmai Sidabraitei. 

 Mokinė dalyvavo Taikos vėliavos komiteto organizuotame rašinio konkurse („Kaip 

suprasti žodžius:„ Kultūra yra grožis?“), skirtame balandžio 15-ajai – Pasaulinei kultūros dienai – 

paminėti, ir tapo nugalėtoja. I.Sidabraitė  buvo pakviesta į Vilnių atsiimti apdovanojimo ir dalyvauti 

Pasaulio Kultūros dienos renginiuose. 

 Aštuntokė  stebėjo iškilmingą Taikos vėliavos pakėlimo ceremoniją Vilniaus 

Nepriklausomybės aikštėje, pirmąkart gyvai pamatė sveikinimo kalbą sakiusią LR Seimo 

pirmininkę L. Graužinienę, LR Kultūros ministrą Š. Birutį ir daug kitų žymių Lietuvos veikėjų bei 

garbingų užsienio svečių. Po ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje  I.Sidabraitė LR Seime 

aplankė N.Rericho paveikslų reprodukcijų parodą „Pradžia“, klausė bardų koncerto. Mokinė 

dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Didieji kultūros puoselėtojai“, vykusioje Seimo 

Konstitucijos salėje, kurioje pranešimus skaitė tokie Lietuvos kultūros puoselėtojai kaip I. 

Seliukaitė (Regionų kultūros skyriaus vedėja), J. Glemža (Lietuvos kultūros kongreso tarybos 

narys), V. Bagdonavičius (Vydūno draugijos garbės pirmininkas), garbūs užsienio svečiai: Willy 

Augustat (Europos tarptautinės asociacijos Taika per kultūrą prezidentas, Austrija), Ishak Akay 

(Baltijos-Turkijos kultūrų akademijos prezidentas) ir kt. Būtent šios konferencijos metu Irma ir 

buvo apdovanota padėka, kurioje mokinė simboliškai įvardijama kaip  2015 m. kultūros 

ambasadorė. Apdovanojimą įteikė Taikos vėliavos komiteto pirmininkė Tarptautinio Taikos 

vėliavos komiteto prie JT koordinatorė Lietuvoje dr. A. Narvilienė ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto narys prof. Vytautas Juozapaitis. 

 Mokinei šis apdovanojimas labai svarbus, ji didžiuojasi ir džiaugiasi, kad buvo 

įvertintas jos rašto darbas kultūros tema. Savo rašinyje Irma svarsto:  „Gal nesu visiškai teisi, bet, 

mano manymu, žmonės klysta manydami, kad kultūrinį paveldą kuria tik išskirtinės asmenybės, 

savotiškos įžymybės, neeilinio išsilavinimo ar intelekto žmonės. Visiškai sutinku, kad galerijose 

eksponuojami paveikslai – puikiai savo sritį išmanančių žmonių darbai. Tačiau juk ir mažylio 

piešinėlis gali būti išskirtinis savo tyru naivumu, vaikišku požiūriu į pasaulį, tuo tikrumu, kuris 

greičiausiai ir įmanomas tik vaiko darbe. Kas sakė, kad debesis reikia spalvinti mėlyna spalva? Taip 

sakė mama? Tėtis? O galbūt mokytoja?.. Pakelkim akis į dangų ir pamatykim patys: debesys 

niekada nebūna žydri, žydras yra tik dangus, pats fonas... Tai ar pyplys, piešiantis debesis raudonai, 

yra neteisus?.. Kodėl visiems priimtina, kad debesys gali būti mėlyni, bet tikrai negali būti raudoni? 

Tai tik susitarimo klausimas, tik nuo mūsų pačių požiūrio priklauso, kas yra gražu, o kas – ne, kas 

yra gerai, o kas – ne. Taip pat ir kultūra. Man kultūra yra grožis“. 

 Namo naujoji „kultūros ambasadorė“ grįžo šiek tiek pavargusi, tačiau supratusi, kad 

kultūrą galima kurti ne tik sostinėse, kultūrą būtina puoselėti ir mažuose miesteliuose, atokiuose 

kaimuose. Mokinė, pabendravusi su kultūros gynėjais ir puoselėtojais, šiandien jau nebeabejoja, kad 

kultūros kūrėjas gali būti kiekvienas žmogus. Smagu, kad kūrybingų mokinių iniciatyvos yra 

pastebimos respublikiniu ar tarptautiniu lygiu, tai padeda jauniems žmonėms pasijusti kultūros 

dalimi ir ugdo jų atsakingumą. 
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