Jau ketvirti metai Lietuvoje organizuojamas konkursas kuriuo siekiama prasmingai paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti
savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą.
Kovo 10 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko konkurso ,,Lietuvos istorijos žinovas“ II etapas.
Jame dalyvavo ir I etapo gimnazijoje nugalėtoja Rūta Švambarytė (3a). O dabar siūlome susipažinti
su Rūtos įspūdžiais iš konkurso.
Rūtos mintys apie konkursą:
,,Konkursas paliko pačius geriausius įspūdžius. Seime lankiausi pirmą kartą. Konkurso pradžioje į
Kovo 11-osios Akto salę susirinkus dalyvius sveikino A. Gumuliauskas, B. Valionytė,
Ž.Vaškevičienė, kurie pabrėžė istorijos mokslo svarbą kiekvienam piliečiui.
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė B. Valionytė teigė, kad kartais
visuomenėje yra per daug nuvertinami humanitariniai mokslai, o tarp jų ir istorija. Visiems
dalyviams ji linkėjo būti butšakniais ir išsaugoti Lietuvos istorinę atmintį. Pačios konkurso
užduotys man pasirodė labai įdomios, joms atlikti reikėjo ne tik istorinių žinių, bet ir loginio
mąstymo. Po užduočių visi dalyviai grupėmis dalyvavo ekskursijoje Seime. Kovo 10 dieną
prasidėjo Seimo pavasario sesija, turėjome galimybę stebėti Seimo posėdį, pamatyti Seimo narius iš
arti. Taip pat galėjome apžiūrėti Seime veikiančias parodas. Per tą laiką buvo ištaisyti mūsų darbai,
kuriuos aptarė pagrindiniai užduočių rengėjai - Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas
prof. dr. R. Petrauskas ir Vilniaus Licėjaus direktorius S. Jurkevičius. Prof. dr. R. Petrauskas
atkreipė dėmesį, kad klausimai buvo rengiami atsižvelgiant į visus Lietuvos istorijos laikotarpius ir
apėmė visas epochas ir šmaikščiai atsiprašė už sudėtingus klausimus. Vėliau nugalėtojus ir dalyvius
pasveikino LR Seimo Pirmininkas V. Pranskietis, kuris drąsiai visus dalyvaujančiu konkurse
pavadino tikrais istorikais, ragino nenusiminti, jei nepavyko atlikti užduočių taip gerai, kaip tikėjosi,
nes, kaip teigė Seimo pirmininkas, Seimo nariai tikrai neatsakytų geriau į tuos pačius klausimus. O
prof. dr. R. Petrauskas jį dar papildė sakydamas, kad ir istorikai tiek daug nežino, kiek šio konkurso
dalyviai, nes analizuoja tik vieną konkretų istorijos laikotarpį. Labai džiaugiuosi galimybe dalyvauti
šiame konkurse, kuriame aš ne tik papildžiau savo istorinių žinių bagažą, bet ir pamačiau Seimo
gyvenimą, sutikau tikrus istorijos mylėtojus, susirinkusius ankstyvą šeštadienio rytą iš visos
Lietuvos. Kovo 11-osios išvakarėse vykęs renginys sužadino patriotinius jausmus ir dar didesnę
meilę savo Tėvynei Lietuvai“.

