
     Sausio 13–osios rytą, Vilniaus Antakalnio
gimnazija pasitiko uždegtais atminimo laužais.
Į pilietiškumo pamoką, skirtą atminti 1991–ųjų
metų sausio įvykius ir pasidžiaugti iškovota
laisve, atvyko Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda, Tarptautinės
komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris,
Vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas
su komanda, Vilniaus miesto meras Remigijus
Šimašius su savivaldybės darbuotojais. 
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PILIETINĖS INICIATYVOS
„ATMINTIS GYVA,  NES
LIUDIJA“ MINĖJIMAS

VILNIAUS ANTAKALNIO
GIMNAZIJOJE

   Atvykusius į renginį svečius pasitiko ne tik Antakalnio
gimnazijos mokiniai su mokytojais, bet ir Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai.

Vilniaus „Ryto“ progimnazija

https://vilniausrytoprogimnazija.lt/


   Pilietiškumo pamokos metu gimnazijos languose
degė žvakutės, simbolizuojančios atmintį, vienybę ir
pergalę. Pasak Tarptautinės komisijos vykdomojo
direktoriaus Ronaldo Račinsko, „praėjus trims
dešimtmečiams mes turime daugiau suprasti tos dienos
svarbą, tos dienos pergalę, nes tai buvo ne mažesnis
įvykis istorijoje nei, pavyzdžiui, Berlyno sienos griūtis.
Mums patiems svarbu suvokti kokia yra Sausio    
 13–osios data, o tada ir pasaulis įvertins šios datos
svarbą.“

Pilietiškumo pamoką
pradėjusi gimnazijos
direktorė Anželika

Keršinskienė, vėliau žodį
perdavė trims gimnazijos

mokiniams, kurie kreipėsi į
Lietuvos Respublikos
Prezidentą klausimais:

„Kuo Jums svarbi Sausio
13–oji? Ko tikitės,

Prezidente, iš mūsų kartos?
Kokią matote Lietuvos

ateitį?“ Prezidentas
Gitanas Nausėda,

atsakydamas į mokinių
klausimus – tuo pačiu

uždavė klausimą ir
mokiniams: „O kokią
Lietuvos ateitį matote

Jūs?“, taip pat
pasidžiaugdamas, jog

dabartinė jaunoji karta yra
laisva savo

pasirinkimuose: gali
studijuoti tai, ką nori,

pasirinkti kokioje šalyje
studijuoti, keliauti po
pasaulį be apribojimų.
Lietuvos Prezidentas

pabrėžė, jog „laisvė rinktis
yra didelė vertybė, tokios
galimybės neturėjo kartos,

gyvenusios sovietinės
okupacijos sąlygomis.“

  Gimnazijos istorijos ir
pilietiškumo mokytoja
Violeta Kriščiūnienė apie
jaunimo santykį su istoriniais
įvykiais sakė: „Jaunimas turi
žinoti kas vyko 1991 metais,
kad galėtų susivokti
šiandieniniame pasaulyje.
Istorijos žinojimas yra tarsi
priemonė, kuri padeda įveikti
iškilusius iššūkius dabartyje.“

Nuotraukų autorius
Kęstutis Arlauskas



    Jau šešioliktus metus Tarptautinė komisija nacių
ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti kvietė Lietuvos švietimo
įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei
visus Lietuvos žmones prisijungti prie pilietinės
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

    Šiais metais prie pilietinės iniciatyvos prisijungė
daugiau nei 1500 žmonių bei institucijų (darželių,
mokyklų, Tolerancijos ugdymo centrų, kitų
švietimo įstaigų, savivaldybių, organizacijų ir t.t.).

     Daugiau skaitykite:
https://www.komisija.lt/sausio-13-aja-vyko-laisves-
gyneju-dienos-paminejimas/.

LIETUVOJE VYKĘ MINĖJIMAI

Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Alytaus r. Krokialaukio Tomo
Noraus – Naruševičiaus gimnazija

 

Vilniaus Gaono žydų istorijos
muziejus

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“

Lietuvos Respublikos Ambasada Ukrainoje

      „1990 metais mes pradėjome griauti
sovietinę imperiją, o dabar ukrainiečiai tęsia
tai, kad imperija būtų galutinai sugriauta.“
   Emanuelis Zingeris, Tarptautinės

komisijos pirmininkas, Nepriklausomybės

Akto signataras ir LR Seimo narys.

Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji
biblioteka

https://www.komisija.lt/sausio-13-aja-vyko-laisves-gyneju-dienos-paminejimas/
https://krokialaukis.alytus.lm.lt/
https://www.jmuseum.lt/
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Kauno Senamiesčio progimnazija Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Vilniaus r. Paberžės
„Verdenės“ gimnazija

Kauno r. Užliedžių mokykla –
daugiafunkcis centras

Kauno r. Domeikavos privatus vaikų
darželis „Pipirai“

Šiaulių VŠĮ „Mūsų kiemelis“

Alytaus „Drevinuko“ mokykla – darželis

 Daugiau nuotraukų iš vykusių Sausio 13–osios minėjimų Lietuvoje galite rasti Komisijos
galerijoje: https://www.komisija.lt/galerija/.

https://www.komisija.lt/
https://www.senamiestis.kaunas.lm.lt/
https://saltinioprogimnazija.lt/
https://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/
https://www.drevinukas.lt/
https://www.drevinukas.lt/
https://www.komisija.lt/galerija/

