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Projekto tikslai:

•Paminėti Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmetį;

•Pagerbiant  atminimą pagilinti mokinių žinias 
apie žuvusiuosius Laisvės gynėjus;

•Skatinti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, 
patriotiškumą.



LORETA ASANAVIČIŪTĖ (1967–1991)

Lūpose sustingo paskutiniai
Loretos Asanavičiūtės žodžiai:

– Daktare, ar aš dar gyvensiu?

Į šitą jaunos merginos klausimą
atsakyti buvo ypač sunku.

Tanko pervažiuotas Loretos
likimas buvo nulemtas...

Ligoninė: Jos širdis teplakė vos
keletą valandų.

Jai buvo tik ... 23



LORETA ASANAVIČIŪTĖ (1967–1991)

• Gimė 1967 m. balandžio 22 d. Vilniuje.

• Šeimoje augo trys vaikai: vyresnysis Bronius, dukra Renata                  
ir Loreta – jauniausioji.

• 1985 m. ji gavo vidurinės mokyklos baigimo atestatą.

• 1988–1990 m. studijavo Vilniaus finansų ir kredito technikume (dabar 
– Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas).

• 1990 m. jį baigė, įgydama buhalterinės apskaitos specialybę.

• Lemtingaisiais 1988–1990 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio renginiuose.

• 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo „Baltijos kelyje“, skirtame pasmerkti 
Molotovo-Ribentropo paktą;



LORETA ASANAVIČIŪTĖ (1967–1991)

• 1991 m. sausio 11–13 d. budėjo kartu su šeima.

• Budint prie Televizijos bokšto sausio 13-osios naktį buvo
mirtinai sužalota užvažiavus kariniam tankui.

• Ligoninėje buvo operuota, tačiau, dėl ypač sunkių
sužeidimų, gyvybės išgelbėti nepavyko. Mirė nuo
sužalojimų Raudonojo kryžiaus ligoninėje.

• 1991 m. sausio 16 d. – kartu su kitomis Sausio 13-osios
aukomis buvo palaidota Antakalnio kapinėse Vilniuje.





VIRGINIJUS DRUSKIS (1969–1991)

„Nieko man neatsitiks”–
nerimaujančią žmoną guodė 
Virginijus Druskis, sausio 13-osios 
naktį išbėgdamas iš namų 
prie televizijos bokšto. 

Dar pridūrė: 

„Jeigu visi bijosim, 

Lietuva niekada nebus laisva“. 

Asta nebesulaukė vyro nei tą naktį, 
nei rytą, nors ieškojo su viltimi  –
gal sužeistas? 

Rado pavakary – nušautas.
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VIRGINIJUS DRUSKIS (1969–1991)

• Gimė 1969 m. vasario 1 d. Ukmergėje, vaikystėje su tėvais persikėlė 
gyventi į Vilnių.

• Mokėsi Vilniaus 40-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus 
Minties gimnazija).

• 1988 m. baigė į Vilniaus elektromechanikos technikumą (dabar –
Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas) įgydamas 
skaičiavimo techniko specialybę.

• 1988 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno 
technologijos universitetas) ir  studijavo radiotechniką. 

• 1990 m. birželio 2 d. vedė, žmona – Asta (Butrimauskaitė) Druskienė;



VIRGINIJUS DRUSKIS (1969–1991) 

• 1991 m. sausio pradžioje, Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš
Lietuvos valstybę dienomis, budėjo prie Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo rūmų.

• 1991 m. sausio 12–13 d. – budėjo Vilniuje, prie Televizijos bokšto.

• Sausio 13-osios naktį buvo nušautas prie Televizijos bokšto,
pataikyta į krūtinę ir plaučius.

• Pasak liudininkų – pirmoji auka.

• 1991 m. sausio 16 d. – kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje..



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Gabrielė Jurgaitytė, 

4H kl.



DARIUS GERBUTAVIČIUS (1973–1991) 

Kai nuo televizijos bokšto pusės 
pasigirdo šūviai, ūžavusi minia 
pakriko tvoros link. 

Pasak mačiusiųjų,  paskutinieji 
nuo šūvių bandė pabėgti keturi 
berniukai.

Darius Gerbutavičius krito 
pirmas: kulkos pataikė į kojas. 

Prie tvoros, įsikibęs rankomis  dar 
bandė perlipti – peršovė rankas. 

Penktoji kulka –į nugarą– buvo 
paskutinė.
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DARIUS GERBUTAVIČIUS (1973–
1991) 

• Gimė 1973 m. liepos 14 d. Vilniuje, vienturtis sūnus.

• 1980–1988 m. mokėsi Vilniaus 43-ojoje vidurinėje mokykloje 
(dabar – „Ryto“ progimnazija).

• 1988 m. baigęs devynias klases įstojo į Vilniaus 3-ąją statybininkų 
mokyklą (dabar – Vilniaus statybininkų rengimo centras), kur 
siekė įgyti staliaus–dailidės specialybę ir vidurinį 
išsilavinimą. Žuvo likus keliems mėnesiams iki mokslo baigimo.

• 1989 m. rugpjūčio 23 d. kartu su šeima ir artimaisiais dalyvavo 
„Baltijos kelyje“.

• 1991 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, buvo aktyvus narys.



DARIUS GERBUTAVIČIUS (1973–1991)

• 1991 m. sausio 11–13 d. budėjo Vilniuje prie Spaudos rūmų,
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo rūmų, Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietų desantininkų buvo
nušautas prie Televizijos bokšto. Peršautas penkiomis
kulkomis, mirtina – pataikė į plaučius

• Buvo pašarvotas Šv. Teresės bažnyčioje Vilniuje.

• 1991 m. sausio 16 d. – kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.





ROLANDAS JANKAUSKAS (1969–1991) 

Sekmadienį tie, kurie galėjo matyti 
Kauno televizijos transliaciją, ekranuose 
išvydo neatpažįstamai sužalotą veidą.

Dar nieko nenujausdami Rolando 
artimieji  laukė visą dieną. 

Jų televizorius Kauno stoties nerodė. 

Motinos akis, matyt, nebūtų suklydusi, 
kad ir kaip pasikeitęs sūnus.

Vakare pradėjo ieškoti. <...> 
Sunku beatpažinti. Ir dar rusenanti 

viltis – gal ne jis? 

Bet jokių abejonių nekėlė jūreiviški 
marškinėliai...
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ROLANDAS JANKAUSKAS (1969–1991) 

• Rolandas Jankauskas gimė 1969 m. sausio 2 d. Vilniuje.

• Po sūnaus žūties, tėvas Bronislovas Jankauskas, žymus dirigentas
ir chorvedys parašė gaidas Jono Mačiulio-Maironio eilėraščiui.
Muzikinį kūrinį dedikavo žuvusiam sūnui.

• Rolandas Jankauskas mokėsi Vilniaus 34-ojoje vidurinėje
mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija).

• Baigęs vidurinę mokėsi Vilniaus elektromechanikos technikume
(dabar – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir Informatikos
fakultetas).

• 1987 m. apgynęs diplominį darbą baigė studijas technikume, buvo
paskirtas dirbti į mokslinį tyrimų institutą „Venta“.



ROLANDAS JANKAUSKAS (1969–1991) 

• Nuo 1987 m. rudens studijavo – Vilniaus inžinerinio statybos
instituto Elektrotechnikos fakultete (dabar – Vilniaus Gedimino
technikos universitetas) pramonės įrengimų elektros pavarų ir
automatizavimo specialybę.

• 1991 m. sausio 12–13 d. su draugais ir artimaisiais budėjo Vilniuje
prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvo prie Televizijos bokšto, buvo
mirtinai sužeistas užvažiavus sovietų kariniam tankui.

• Sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis buvo pašarvotas Vilniaus
Sporto rūmuose.

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis
buvo palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Ervinas Rauluševičius 

4A kl.



RIMANTAS JUKNEVIČIUS (1966–1991) 

Iš tamsos pradėję plūsti   
užpuolikai į minią 

ėmė mėtyti sprogmenis. 

Rimas draugus drąsino:

„nesitraukim nė žingsnio“.

Nuo pabūklų trenksmo 

aplinkiniai parkrito. 

Jis liko stovėti lyg ąžuolas. 

Paskui sukniubo 

nuo pasalūnės kulkos.
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RIMANTAS JUKNEVIČIUS (1966–1991) 

• Gimė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Marijampolėje.

• 1976–1984 m. mokėsi Marijampolės 6-ojoje vidurinėje
mokykloje (dabar – Marijampolės Sūduvos gimnazija).

• 1985 m. baigė Kauno 23-iąją profesinę technikos mokyklą
(dabar – Kauno informacinių technologijų mokykla). Tais
pačiais metais buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą Sovietų
Sąjungos kariuomenėje.

• 1987 m. studijavo Kauno politechnikos instituto
Radioelektronikos fakultete (dabar – Kauno technologijos
universitetas) automatinio elektros ryšio specialybę



RIMANTAS JUKNEVIČIUS (1966–1991) 

• 1991 m. pradžioje, būdamas ketvirto kurso studentu, važinėdavo
į Vilnių budėti prie saugomų objektų.

• 1991 m. sausio 12–13 d. – budėjo Vilniuje prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį buvo pašautas prie Televizijos
bokšto, mirė Santariškių klinikinėje ligoninėje.

• 1991 m. sausio 14 d. – buvo pašarvotas Sporto rūmuose Vilniuje.

• 1991 m. sausio 16 d. – marijampoliečiai atsisveikino
Marijampolės 6-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar –
Marijampolės Sūduvos gimnazija), tą pačią dieną buvo
palaidotas Marijampolės miesto senosiose kapinėse.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams 

paminėti

Arnas Chmieliauskas

IVA kl.



ALVYDAS KANAPINSKAS (1952–1991) 

Niūrų sausio tryliktosios rytą 
kėdainiškių Kanapinskų bute 
sustojo laikrodis. 

Tą minutę Taikos gatvėn 

atėjo baisioji žinia...
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ALVYDAS KANAPINSKAS (1952–1991)

• Gimė 1952 m. liepos 26 d. Norkūnų kaime, Kėdainių rajone
gausioje šeimoje. Po tėvo mirties su mama Liucija Kanapinskiene,
broliais ir seserimis persikėlė gyventi į Kėdainius.

• Mokėsi Kėdainių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Kėdainių
„Atžalyno“ gimnazija), baigė Šlapaberžės profesinę technikos
mokyklą (dabar – Kėdainių profesinio rengimo centras).

• 1970–1972 m. tarnavo Sovietų Sąjungos kariuomenėje,
Petrozavodske. Tarnybą baigė seržanto laipsniu.

• Grįžęs į Lietuvą iki pat 1990 m. dirbo Kėdainių metalo
konstrukcijų gamykloje „Progresas“, įrankių baro šlifuotuoju.



ALVYDAS KANAPINSKAS (1952–1991) 

• Alvydas Kanapinskas – vienas pirmųjų aktyviausių sąjūdininkų
Kėdainiuose, aktyviai dalyvaudavęs platinant Sąjūdžio spaudą.
Nuo jaunystės buvo užsikrėtęs donorystės idėja

• 1991 m. sausio 12–13 d. – kartu su bendradarbiais iš Kėdainių
atvyko budėti į Vilnių prie Lietuvos Radijo ir televizijos komiteto
pastato.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį mirtinai sužalotas sprogstamo
paketo žuvo prie Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato.

• 1991 m. sausio 16 d. buvo palaidotas Kėdainiuose, Kauno gatvės
kapinėse.





ALGIMANTAS PETRAS KAVOLIUKAS 
(1939–1991)

Lemtingąją naktį,
ilgai nesulaukę Algimanto,
kaimynai grįžo prie bokšto – jo ieškoti. 

Tik veltui... 

O rytą, prie vieno iš Viršuliškių   

parduotuvės prekystalių,  

vietoj besišypsančio, 

paslaugaus pardavėjo A. Kavoliuko, 

žmonės išvydo  juodu kaspinu 

perjuostą jo portretą, gėles. 

Jų vėliau čia daug atnešė pirkėjai.
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ALGIMANTAS PETRAS KAVOLIUKAS 
(1939–1991)

• Gimė 1939 m. sausio 8 d. Daugailiuose, Utenos rajone. Šeimoje
augo penki vaikai – keturi broliai ir sesuo.

• Mokėsi Daugailių aštuonmetėje mokykloje (dabar – Daugailių
pagrindinė mokykla), vėliau Vilniaus prekybos mokykloje
(dabar – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla) mokėsi
prekybininko profesijos. Iki 1991 m. dirbo pardavėju Vilniuje,
vienoje iš Viršuliškių parduotuvių.

• Jaunystėje mėgo dirbti žemę, jodinėti, domėjosi
sportu. Pasižymėjo drąsa, draugiškumu ir švelnumu.

• Buvo vedęs, žmona – Genovaitė Kavoliukienė, turėjo tris vaikus.



ALGIMANTAS PETRAS KAVOLIUKAS 
(1939–1991)

• Lemtingomis 1991 m. sausio dienomis Algimantas Petras Kavoliukas
turėjo laisvą nuo darbo savaitę ir budėjo prie įvairių saugojamų
objektų.

• 1991 m. sausio 10–11 d. budėjo prie Spaudos rūmų Vilniuje.

• 1991 m. sausio 12–13 d. su šeima budėjo Vilniuje prie Televizijos
bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvo prie Televizijos bokšto, buvo
mirtinai sužeistas užvažiavus sovietų tankui.

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis buvo pašarvotas
Vilniaus Sporto rūmuose.

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis buvo
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Jurgita Stankovska
I A kl.



VIDAS MACIULEVIČIUS (1966–1991) 

Ir tą naktį buvo abu kartu, 
palikę žmonas rūpintis 
vaikais. 

Stovėjo šalimais, 
nesitraukdami.

Viena kulka buvo lemtinga –
pataikė Vidui į nugarą. 

Nuvežus į ligoninę, 
paaiškėjo, jog jis jau miręs. 
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VIDAS MACIULEVIČIUS (1966–1991) 

• Gimė 1966 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje.

• Mokėsi 34-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio
13-osios progimnazija), studijas tęsė Vilniaus inžineriniame
statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos
universitetas).

• Dirbo Eksperimentiniame žolės ir šiaudų perdirbimo mašinų
konstravimo institute.

• Domėjosi sportu, mokykloje aktyviai žaidė krepšinį, buvo
komandos kapitonas.

• Buvo vedęs, žmona – Aušra Maciulevičienė, augino sūnų.



VIDAS MACIULEVIČIUS (1966–1991) 

• 1991 m. sausio 12–13 d. – budėjo Vilniuje prie Televizijos
bokšto kartu su broliu Rimu.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietų desantininkų nušautas
prie Televizijos bokšto, brolis Rimas buvo sužeistas.

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis buvo
pašarvotas Vilniaus Sporto rūmuose.

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



VSMC mokinių piešiniai,
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Jurgita Stankovska 
I A kl.



TITAS MASIULIS (1962–1991)

– Aš tą naktį sirgau. 

Žiūrėjau televizorių. 

Klūpojau, meldžiausi. 

Paryčiui grįžo namiškiai. 

Besikalbant paskambino 

iš Vilniaus: 

– Sūnaus krūtinėje – šautinė 
žaizda. 

Padėtis beviltiška...
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TITAS MASIULIS (1962–1991)

• Gimė 1962 m. vasario 6 d. Kaune.

• Įsimintina Tito Masiulio senelių iš mamos pusės – Adomo ir
Bronislavos Gecevičių istorija, kurie 1943 m. priglaudė ir išgelbėjo
vieną žydų mergaitę, tais pačiais metais padėjo vienam žydų
berniukui.

• Bronislava ir Adomas Gecevičiai apdovanoti Žūstančiųjų gelbėjimo
kryžiumi.

• „Yad Vashem“ institutas Izraelyje Bronislavai Gecevičienei buvo
suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardą. Jos pavardė yra iškalta
akmens sienoje Jeruzalėje šalia kitų Pasaulio tautų teisuolių vardų.

• 1977 m. įstojo į Kauno politechnikumą (dabar –Kauno technikos
kolegija), studijavo civilinę ir pramoninę statybą.

• 1981 m. baigė pramoninės ir civilinės statybos kursą, įgijo techniko-
statybininko kvalifikaciją;



TITAS MASIULIS (1962–1991)

• 1981 m. gegužę buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą Sovietų
Sąjungos kariuomenėje, kariniame laivyne. Pusmetį mokėsi
jūreivystės mokykloje, vėliau tarnavo radistu sovietiniuose Baltijos
ir Juodosios jūros laivynuose. 1984 m. vasarą baigė tarnybą.

• 1984 m. grįžęs į Lietuvą dirbo statybininku, Kauno rajono kolūkio
„Pirmūnas“ statybos brigadoje.

• 1988–1989 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio organizuojamuose
mitinguose, pilietinėse akcijose. 1988 m. rugpjūčio mėnesį dalyvavo
ekologiniame protesto žygyje Tilžėje (Rusijos Federacija).

• 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo „Baltijos kelyje“.

• 1989 m. protestuodamas prieš sovietų okupaciją grąžino karinį
bilietą, su devyniais bendraminčiais oficialiai atsisakė Sovietų
Sąjungos pilietybės. 1990 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo akcijoje
„Europos kelias“.



TITAS MASIULIS (1962–1991)

• 1991 m. sausio 10–12d. su šeimos nariais budėjo Vilniuje prie
Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

• 1991 m. sausio 12–13 d., šeimos nariams išvykus į Kauną, liko su
draugais budėti prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietų desantininkų nušautas prie
Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis buvo pašarvotas
Sporto rūmuose Vilniuje.

• 1991 m. sausio 16 d. atsisveikinimas vyko Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje.

• Šv. Mišias už Titą Masiulį ir visus žuvusiuosius aukojo kardinolas
Vincentas Sladkevičius. Tą pačią dieną buvo palaidotas Kaune,
Petrašiūnų kapinėse.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Mila 
Bejerštein  

IIA kl.



ALVYDAS MATULKA (1955–1991)

Staiga nakties tamsoj pasigirdo 
tankų pabūklų trenksmas, 
automatų tratėjimas. 

Minia sukluso.

– Negi jie šaudo į žmones? –
paklausė Alvydas ir... susmuko 
šalia giminaitės. 

Sausio tryliktosios rytą radijas į 
Bajorus atnešė žinią: 

plyšo Alvydo Matulkos širdis...
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ALVYDAS MATULKA (1955–1991) 

• Gimė 1955 m. gegužės 30 d., Rokiškio rajone, Roblių kaime, tėvas
1946 m. buvo ištremtas į Sibirą, Primorsko kraštą.

• Alvydas Matulka mokėsi Panemunėlio vidurinėje mokykloje
(dabar – Rokiškio Panemunėlio mokykla – daugiafunkcis
centras), ją baigęs įstojo į Kauno profesinę technikos mokyklą
(dabar – Kauno technikos profesinio mokymo centras), mokėsi
šaltkalvio-įrankininko specialybės.

• Dirbo Rokiškio mašinų gamykloje, autotransporto įmonėje.
Vėliau šeima nusipirko ūkį Bajoruose, netoli Rokiškio, kur
ūkininkavo.

• Dirbo vairuotoju Rokiškio valstybiniame paukštininkystės ūkyje.

• 1988–1989 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.



ALVYDAS MATULKA (1955–1991) 

• 1991 m. sausio 12 d. – Alvydas Matulka su kitais rokiškėnais,
autobusu atvažiavo budėti į Vilnių, budėjo prie Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį staiga sukniubo Nepriklausomybės
aikštėje. Atvykusi greitoji pagalba jau nebespėjo išgelbėti jo
gyvybės. Medicinos ekspertai nustatė, kad „1991 m. sausio 13-
osios naktį, apie 2 valandą Alvydas Matulka mirė nuo ūmaus
miokardo infarkto.“

• 1991 m. sausio 16 d. atsisveikinimas su rokiškėnu Alvydu
Matulka vyko Bajorų kaime, Rokiškio rajone.

• Jis buvo palaidotas Rokiškio Kalneliškių kapinėse.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Ugnė
Martinavičiūtė

IVA kl.



APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS 
(1937–1991) 

Apolinaras Povilaitis –
vyriausias iš žuvusių
prie televizijos bokšto

tą kraupią naktį.

Šis geraširdiškai

besišypsantis žmogus

paveldėjo taikų, bet tvirtą

būdą genties, kuriai priklausė

ir Lietuvos prisikėlimo šauklys

Vincas Kudirka.

A.Povilaičio senelė buvo 

Kudirkaitė. Jam buvo tik 54



APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS 
(1937–1991) 

• Gimė 1937 m. vasario 3 d. Bliuviškių kaime, Šakių rajone,
daugiavaikėje šeimoje.

• Baigęs vidurinę mokyklą iš karto buvo pašauktas atlikti karinę
tarnybą Sovietų Sąjungos kariuomenėje, tarnavo ryšininku.

• Grįžęs iš kariuomenės apsigyveno Vilniuje, pradėjo dirbti: iš
pradžių oro uoste, o vėliau Vilniaus telefonų stotyje, naktinėje
pamainoje. Įstojo mokytis į amatų mokyklą ir Leningrado ryšių
instituto neakivaizdinį skyrių. Baigęs amatų mokyklą buvo
perkeltas dirbti į Vilniaus telefonų stoties namų ATS.

• 1967 m. vedė, žmona – Ona Povilaitienė. Susilaukė trijų vaikų:
1968 m. – dukros Editos, 1972 m. – sūnaus Dariaus, 1976 m. –
sūnaus Roberto.



APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS 
(1937–1991) 

• 1977 m. įsidarbino šaltkalviu šlifavimo staklių gamykloje, o 1980 m.
perėjo dirbti šaltkalviu į Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės
technologijos institutą galvanoplastikos laboratorijoje.

• 1988–1990 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio mitinguose.

• 1991 m. sausį budėjo Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Aukščiausios
Tarybos rūmų, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato.

• 1991 m. sausio 12–13 d. budėjo prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto nušautas sovietų
desantininkų, pataikius trims kulkoms žuvo vietoje.

• Apolinaras Povilaitis – vyriausias iš tą naktį žuvusiųjų prie Vilniaus
televizijos bokšto. Vasario mėnesį jam būtų sukakę 54 metai;

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis pašarvotas Vilniaus
Sporto rūmuose;

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis buvo
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Ugnė                       

Aleksandravičiūtė
IVF kl.



IGNAS ŠIMULIONIS (1973–1991)

1991 metų sausio 10 diena. 

Motina, 

vidurdienį grįžusi iš pamokų, 

sutiko Tave su draugu tarpduryje. 

Ėjai prie televizijos bokšto, 

nes ten jau stovėjo okupantų tankai. 

Grįžęs vakare pasakei, 

kad kareivukai visai mieli vaikinai, 

net leidę paliesti neperšaunamą 
liemenę. 

Tu vis dar netikėjai, kad jų pirštai,

nuspaudę automato gaiduką,

gali paleisti kulką į savo bendraamžį...

Jam buvo tik ... 17



IGNAS ŠIMULIONIS (1973–1991)

• Gimė 1973 m. gruodžio 17 d. Vilniuje. Buvo vienintelis vaikas 
šeimoje.

• Mama Nijolė (Linkevičiūtė) Šimulionienė vos aštuonerių metų 
buvo ištremta, kartu su savo mama ir močiute į Igarkos lagerius 
Sibire, mamos tėvas buvo ištremtas kalėti Intos 
lageriuose. Ignui teko Intoje kalėjusio senelio vardas.

• Ignas Šimulionis mokėsi 34-joje vidurinėje mokykloje (dabar –
Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija).

• 1991 m. sausį buvo 12-tosios klasės mokinys. Baigęs mokyklą,
ketino toti į Vilniaus universitetą arba Policijos akademiją. Buvo
aukštas, apie 178 cm ūgio,vyras.

• Besimokydamas įsitraukė į Lietuvos šaulių sąjungos veiklą,
priklausė „Geležinio vilko“ kuopai.



IGNAS ŠIMULIONIS (1973–1991)

• 1989 m. rugpjūčio 23 d. – dalyvavo akcijoje „Baltijos kelias“, skirtoje
pasmerkti Ribentropo-Molotovo paktą.

• 1991 m. sausį kartu su mama Nijole Šimulioniene ir bendraklasiais bei
jų tėvais visą savaitę budėjo prie Vilniaus televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 12–13 d. Ignas Šimulionis kartu su kitais šauliais budėjo
poste, prie pagrindinių durų į bokštą.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto nušautas sovietų
desantininkų. Tėvai jį rado tik kitą dieną morge. Septynios kulkos, viena
mirtina į kaktą, kitos – į ranką, krūtinę, pilvą. Parkritusiam jam buvo
trenkta buože į galvą.

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis pašarvotas Vilniaus
Sporto rūmuose.

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios aukomis buvo
palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



Šimtus tūkstančių žmonių 
Lietuvoje ir pasaulyje

sukrėtė Lietuvos Laisvės gynėjų auka



VYTAUTAS VAITKUS (1943–1991)

– Dieve brangus,
ką aš pamačiau Polocko gatvėje 
– sužaloti, sudraskyti!.. 

Neišlaikys širdis, galvojau, 
greičiau išeiti iš čia,

kol pati nesusmukau. 

Ir staiga –

atpažinau savo žmogų! 

Šone – žaizda, –

prisimena Apolonija Vaitkienė.

Jam buvo tik ... 48



VYTAUTAS VAITKUS (1943–1991)

• Gimė 1943 m. rugsėjo 22 d. Paežerio kaime, Šilalės rajone.

• Dirbo Lietuvos kino studijoje vairuotoju, vėliau papildomai
įsidarbino elektriku-santechniku Vilniaus Sporto rūmuose.

• Buvo vedęs, žmona – Apolonija Vaitkienė, augino sūnų Robertą.
Šeima gyveno Lazdynuose, Vilniuje.

• 1991 m. sausį su šeima budėdavo prie Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Nepriklausomybės aikštėje.

• 1991 m. sausio 12–13 d. – budėjo Vilniuje prie Televizijos bokšto.



VYTAUTAS VAITKUS (1943–1991)

• 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietų desantininkų
nušautas prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 14 d. kartu su kitomis aukomis
pašarvotas Vilniaus Sporto rūmuose.

• 1991 m. sausio 16 d. kartu su kitomis Sausio 13-osios
aukomis buvo palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.



VSMC mokinių piešiniai, 
skirti Sausio 13-osios įvykiams paminėti

Darij Šaškevič 

IIID kl.



VYTAUTAS KONCEVIČIUS (1941–1991) 

Vis dar turėjau vilties,  kol gydytojai 
bandė išgelbėti nuo sužalojimų, 

padarytų centruotos kulkos. 

Kankinosi daugiau kaip mėnesį,

bet nebuvo lemta, 

– užlūžta motinos balsas...

Ji suneria rankas, sustingsta. 

Veidas liūdnas ir giedras.

O nuo sienos žvelgia padidinta 

sūnaus nuotrauka. 

Aidas… sausio 13-osios šūvių, 

mirtinai pakirtusių jos sūnų.
Jam buvo tik ... 50



VYTAUTAS KONCEVIČIUS (1941–1991) 

• Gimė 1941 m. gegužės 24 d. Kairėnų kaime, Kėdainių rajone.

• 945 m. liepos mėn. mama Teklė Koncevičienė su ketverių metų
sūnumi Vytautu ir jo metais jaunesniu broliu Jonu buvo
ištremta į Ust-Ulyčo kaimą, Trojcko-Pečiorsko rajone, Komijos
ASSR.

• Tėvas – partizanas, taip pat buvo ištremtas į Sibirą, tik kiek
vėliau. Tėvas žuvo Sibire, jo palaidojimo vietos šeima nežinojo.
Brolis Jonas, vos šešerių, mirė Sibire.

• 1957 m. Vytautas Koncevičius baigė Ust-Ulyčo kaimo
septynmetę mokyklą.

• 1960 m. kartu su motina grįžo iš tremties į Lietuvą. Ilgą laiką
negalėjo gauti nei darbo, nei būsto.



VYTAUTAS KONCEVIČIUS (1941–1991)

• 1979 m. baigė Kėdainių profesinę technikos mokyklą (dabar – Kėdainių
profesinio rengimo centras). Dirbo melioracijos statybos montavimo
valdyboje suvirintoju, – vėliau suvirintojų brigadininku Jonavos
mechanikos gamyklos Kėdainių ceche.

• 1991 m. sausio 12–13 d. budėjo Vilniuje prie Televizijos bokšto.

• 1991 m. sausio 13-osios naktį pašautas sovietų desantininkų prie
Televizijos bokšto. Apie 4 val. ryto buvo atvežtas į Antakalnio ligoninę,
kur daugiau kaip mėnesį medikai kovojo dėl Vytauto Koncevičiaus
gyvybės, tačiau jos išsaugoti nepavyko.

• 1991 m. vasario 18 d. nuo patirtų sužalojimų mirė Antakalnio ligoninėje
Vilniuje.

• Buvo pašarvotas Pelėdnagių miestelio (Kėdainių rajonas) Melioracijos
statybos valdybos kultūros namuose.

• 1991 m. vasario 21 d. palaidotas Kėdainiuose, Kauno gatvės kapinėse.



Sporto rūmai. Tūkstančiai žmonių ėjo pareikšti 
paskutinę pagarbą žuvusiems Laisvės gynėjams



Gedulingoji Sausio 13-osios aukų laidotuvių eisena
nuo Žaliojo tilto juda link Vilniaus katedros



Atsisveikindama  su Laisvės gynėjais 
Katedros aikštėje 

susirinko tūkstantinė žmonių jūra  iš visos Lietuvos 



Laisvės gynėjų laidotuvių eisenoje žygiuoja
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai



Gedulingą eiseną Katedros aikštėje pasitinka
Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos
vėliavas laikantys žmonės



Tūkstančiai žmonių atsisveikino 
su Lietuvos Laisvės gynėjais



AMŽINĄ    PAGARBĄ    REIŠKIAME 

ŽUVUSIEMS  UŽ  LIETUVOS  LAISVĘ!



Lietuva-

Šventovių šventovė...

Už Gyvybę…

už Laisvę meldžias...

Dieną naktį, naktį ir dieną

Gaivią šviesą 

savim spinduliuoja...

Tu sakai, kad tokios nepažįsti...

Bet jinai ir Tave apglėbia,

Tavo rūpesčių naštą pasiima,

Kad tikėjimu šitą sunkumą

Į sparnuotą lengvumą paverstų...



Tolimuosius pasaulius ji girdi,

Nes išmoko širdim klausytis,

Nes išmoko suprasti, užjausti...

Tu sakai, kad tokios nepažįsti...

Bet jinai ir tave išgirsta,

Kai gūdžioj nevilty suklupęs

Tyliai be ašarų raudi...

Lietuva... Dėkoja ir laimina...

Motina turi šią teisę...



Į dangaus palaimingą liūtį

Ji skaisčia ugnimi atsako...

Tu sakai,

kad tokios nepažįsti...

Bet jinai ir Tave užlieja

Tyriausių liepsnų verpetais...

Bet Tave ji rasom išprausia,

Kad švarus pasiliktum šią dieną,

Kad Laisvę ir Tiesą pagarbintum...



Sausio 13-oji –
Tautos drąsos ir vienybės diena!


