
Paminėjome Sausio 13-osios trisdešimtmetį 

 

Sausio 11-15 d. gimnazijoje vyko virtualus Sausio 13-osios įvykių 30-ųjų metinių 

minėjimas. Per įvairių dalykų pamokas mokytojai pasakojo apie 1991 m. sausio mėnesio tragiškus 

įvykius, tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą, mokiniai dalyvavo konkursuose, kaupė ir 

pristatė projektų medžiagą, rengė stendą, dalyvavo atminimo akcijoje. 

Šia svarbia proga IV-tų klasių mokiniai parengė integruoto projekto „Aš – tavo laisvė“ 

skaidres. Projekto vadovės – mokytojos A. Jablonskaitė, V. Budinienė, J. Paulauskienė, G. 

Černyšiova, J. Makovska. Pagrindiniai tikslai – paminėti Sausio 13-osios įvykių tirsdešimtmetį ir 

pagerbti aukų atminimą, pagilinti mokinių žinias apie žuvusius Laivės gynėjus. Mokiniai kaupė, 

apibendrino ir parengė pristatymą apie žuvusiuosius ir jų tragiškas mirties akimirkas. Sudėtine 

projekto dalimi tapo mokinių piešiniai ir laiškai, rašiniai, parašyti gimtosiomis lietuvių, rusų ir 

lenkų kalbomis, skirti Laisvės gynėjams ar Sausio 13-osios įvykiams paminėti.  

Gimnazijos III-okai, vadovaujami istorijos mokytojos A. Jablonskaitės, parengė virtualų 

stendą „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“, kuriame užfiksuoti visi pagrindiniai 1991 m. sausio 

mėn. įvykiai. Stendas atspindi tuometės Lietuvos visuomenės vienybę pavojaus akivaizdoje, 

ryžtingą parlamento laikyseną – priešintis ir nepasiduoti. Smurtas prieš beginklius žmones ir 1991 

m. sausio aukos pažadino Vakarų pasaulio sąžinę – Lietuva sugrįžo į Europos politinį žemėlapį, o 

į Baltijos valstybių pastangas atstatyti savo valstybingumą pradėta žiūrėti kaip į istorinę būtinybę. 

Mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase paskelbtame 

konkurse „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“. Konkursui buvo pateikti piešiniai ir laiškai, skirti 

žuvusiems Laisvės gynėjams ar Sausio 13-osios įvykiams paminėti (vadovai – J. Paulauskienė, A. 

Jablonskaitė, V. Budinienė).  

Sausio 13-osios rytą gimnazijos mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, 

nes liudija“. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri reiškia gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir 

vienybę. Mokiniai 8.00 val. uždegė žvakes savo namuose prie langų. Taip buvo pagerbtos taikių, 

beginklių žmonių aukos vardan Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės.  

Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra svarbus 

potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga 

priminti ir parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę 

apginti iškovotą laisvę.  
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