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Baltijoskelias,iškilus1989m.rugpjūčio23d.įvy
kis,tapotikratrijųBaltijostautų–Lietuvos,Latvijos
irEstijos–vienybėsdiena.Jiįrodėtautųstiprybę,
susitelkimąirlaisvėssiekįvisampasauliui,osvar
biausia–kiekvienamBaltijosšaliųgyventojui.Jautą
dienątapomelaisviirnepriklausomi,nelikobaimės, 
tiktikėjimassavostiprybeirpasitikėjimaskitais.
Baltijoskelioakcijąžymintysdokumentai2009m.

įtraukti į tarptautinįUNESCO registrą „Pasaulio
atmintis“.Taigi jie bus išsaugoti.Tačiau kaip iš
saugotitąnuotaiką,stiprybėsirvienybėsjausmą,
kurį jutome stovėdami Baltijos kelyje? Juk tai,
visųpirma,dvasinėbūsena, ją išgyvenokiekvie
nasšioslaisvėsakcijosdalyvis.ŠiandienBaltijos
kelio patirtis ir išgyvenimai turi ypatingą vertę. 
Taiturtas,kurįprivalomeperduotijaunajaikartai.
Kad jaunimasgalėtų pajusti stovėjusiųjųBalti

joskelyjenuotaikasirišgyvenimus,taptųprieš26eriusmetus
vykusiosakcijosmetraštininkais,sumanytasprojektas„Baltijos
keliasirmūsųlaisvė“.Vilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezerva
todirekcijosvykdytoprojektokertinėašis–kartųbendravimas,
įspūdžių,nuotaikų,atsiminimųapieBaltijoskeliąperteikimasjau
niemsžmonėms.Visataijierinko,užrašė,vaizdavopiešiniuose.
ProjektedalyvavusiųmokyklųmokiniaisusipažinosuSąjū

džiolaikaistautosforumutapusiaVilniauspiliųteritorija,kurioje
vykdavodaugiatūkstantiniaimitingai,rodantystautosvienybę
siekiantvalstybingumoatkūrimo.NeatsitiktinaitrijųBaltijosšalių

laisvėstroškimąpasauliuibylojantižmoniųgrandinėprasidėjo
nuoGediminopiliesbokšto–vienosvarbiausiųLietuvosvals
tybėsirjospraeitiessimbolių–irperKatedrosaikštętęsėsiiki
RygosbeiTalino.Taivienaspagrindiniųvaikųpiešinių,vaizduo
jančiųBaltijoskelią,motyvų.
Tikimės,kadmūsųprojektas,puikiaiįvertintasmokyklose,bus

tęsiamasirtapsreikšmingamokiniųpatriotiniougdymodalimi.

AudronėKASPERAVIČIENĖ
Vilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezervatodirekcijosdirektorė

viskas prasidėjo čia...

UkmergėsDukstynospagrindinėsmokyklosugdytiniai

Širvintų„Atžalyno“progimnazijosmokiniai
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pajusti,kąjaučiauperBaltijoskelioakciją,–taižodžiaisnenu
sakoma.Manau,kadbaimė–silpnųjųjausmas.Baltijoskelyje
stovėjo žmonės, nebijantys nieko, pasiryžę kovoti dėl savo
laisvės,mylintys Lietuvą.Ėjome ranka rankon, širdis širdin,
atrodė,kadvisosširdysplakėvienuritmu.Viešpatavoširdžių
kalba,ašaros,šypsenos,apkabinimai<...>.“
KarinaiAšenbergaitei(12m.)tėvelisRimantasAšenbergas

(39 m.) pa sa ko jo: „<...>Manbuvo14metų.Visikalbėjoapiešią
akciją.Baltijoskelyjedalyvavausudraugais.Jautėmėspakylėtai,
išgyvenomeįkvepiantįjausmą,kadstovimedėlTėvynės<...>.“
VytenisLisauskas(13m.)užrašėGintautoTilindžio(41m.)

pri si mi ni mus: „<...> Tadamanbuvo15metų.Apieorganizuojamą
Baltijoskeliąpasakėtėvai.Tariausisutėvais,draugais,kaimy
naisirnusprendžiaudalyvauti,nestaibuvoneeilinisįvykis.Juk
žmonėssusivienijanekiekvienądieną<...>.“
SamantaVaidakaitė (13m.) užrašė JadvygosGrinienės

(51 m.) pri si mi ni mus: „<...>ManeprisijungtiprieBaltijoskelio
akcijospastūmėjopatriotiškumasirLietuvosgarbėssiekis.Va
kare pradėjau ruoštis: nusiprausiau, pasiruošiaudrabužius ir
užkandžius.Tadamanbuvodvidešimtšešeri.Atvykaukartusu
draugėmisirseserimi.StovėjomeprieMusninkųviaduko.Kartu
susavimiturėjaumažąvėliavėlęirnamųraktus<...>.“
MatasDambrauskas (13m.) kalbėjosi suSigituKirtikliu

(39 m.):„<...>Manbuvo13metų.ApieBaltijoskeliąpasakėtė
vaibeiišgirdauperradiją.Sutėvaisnuvažiavomeprieviaduko.
Turėjometrispalvęvėliavėlę.Močiutėbuvopriskynusigėlių<...>.“
MilenaAsteikaitė(13m.)išJūratėsGarnienės(45m.)su

žinojo:„<...> Buvaudevyniolikos.ApieorganizuojamąBaltijos
keliąpasakėVilniauspedagoginiouniversitetodėstytoja.Tariausi
sudraugais.Tuometuatrodė,kadprivalomedalyvauti.Kitųpo
žiūrismumsbuvonesvarbus.DalyvavauBaltijoskelioatkarpoje
tiesViesųkaimu. Jautėmėspakiliai, išgyvenomenuostabų ir
įkvepiantįjausmą<...>.“
KarinaMažulytė (13m.) užrašė Jolantos Jurkevičienės

(42m.)prisiminimus:„<...>Manbuvo16metų.Tėvainusprendė
dalyvautiBaltijoskelioakcijoje,tadašpriejųprisijungiau.Sto
vėjauautomagistralėjetiesMaišiagala.Buvojaučiamasdidelis
patriotiškumas,viltisirmeilėTėvynei.Baltijoskeliasturėjodidelę
įtaką,atsiradopatriotizmas,draugystė,meilėkaimynams.Buvau
labailaiminga,jaučiausipakiliai,išdidžiai <...>.“

Vilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezervatodirekcija,įgyven
dindamaprojektą„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“,siekėpabrėžti
Baltijoskelioistorinęreikšmę,primintivisuomenei,oypačvai
kamsirjaunimui,svarbų1989m.rugpjūčio23d.Baltijosvals
tybiųįvykį,parodžiusįpasauliuiryžtąapgintisavošaliųlaisvę
irnepriklausomybę.Baltijosšaliųpilietiniaijudėjimai–Estijosir
LatvijosliaudiesfrontaibeiLietuvossąjūdis–pakvietėgyven
tojustądienąsudarytižmoniųrankųgrandinęirtaippasaulio
bendruomeneipraneštiapieprieš50metųMaskvojepasirašytą
nusikalstamąMolotovoRibentropopaktąbeislaptuosiusproto
kolus,nutraukusiusVidurioirRytųEuropostautųlaisvąistorinę
raidą.LietuvojevinguriavęsBaltijoskeliastūkstančiusžmonių
sukvietėį50ruožų,žymėjusiųokupacijoslaikotarpioirbesitę
siančioskovosužlaisvęmetus.GyvaBaltijosšaliųgyventojų
grandinėnusidriekė650kmnuoGediminopiliesbokštoVilniuje
ikiHermanobokštoTalineirsimboliškaiatribojookupuotasBal
tijosšalisnuosovietinėsrepresinėssistemos.
Šiakcijasavopilietiškumomastuirreikšme–ikišiolnepri

lygstamasvisųBaltijosšaliųkovosužlaisvęįvykis.Įvertinusjo
svarbątarptautineibendruomenei,suBaltijoskeliususijędoku
mentai2009m.buvoįtrauktiįtarptautinįUNESCOdokumentinio
paveldoregistrą„Pasaulioatmintis“,kuriamešikolekcijapava
dinta„Baltijoskelias–žmoniųgrandinė,sujungusitrisvalstybes
laisvėsvardan“(angl.„TheBalticWay–HumanChainLinking
ThreeStatesinTheirDriveforFreedom“).

Bal ti jos ke lias – neprilygstamas kovų už laisvę įvykis

Vilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezervatodirekcijašiuopro
jektu,kurįišdaliesfinansavoLietuvoskultūrostaryba,kėlėvaikų
irjaunimopilietiškumobeižmogiškųjųvertybiųugdymotikslus,
skleidėinformacijąapieBaltijoskelią.ProjektedalyvavoVilniaus
SimonoDaukanto,VilniausJonoPauliausII,Širvintų„Atžalyno“
progimnazijų,UkmergėsDukstynospagrindinėsmokyklos,Vil
niausSofijosKovalevskajosmokyklos(dabar–VilniausSofijos
Kovalevskajosprogimnazija beiVilniausSofijosKovalevskajos
gimnazija),EišiškiųStanislovoRapolioniogimnazijos,Vilniaus
„Aušros“mokyklosdarželiobendruomenės.
Pervienąišveiklųbuvonumatytaplačiausupažindintimo

kiniusirmokytojussuteritorija,iškuriosgyvasisBaltijoskelias
vingiavoperLietuvąlinkLatvijosirEstijos.Mokyklųkoordina
toriaivaikamspapasakojoapieprojektotikslusiruždaviniusbei
pakvietė įVilniauspiliųvalstybinįkultūrinį rezervatąprisiminti
Baltijos kelio įvykių.Vilniaus pilių teritorijamena seniausius
laikus–Lietuvosvalstybingumokūrimąsi,čiatelkiasidaugybė
istorijos, kultūros ir gamtospaminklų.Perekskursiją dalyviai
sužinojo, kaipBaltijos kelias buvoorganizuojamas ir įgyven
dinamas,apžiūrėjo istorinesvietas,užkopė įGediminopilies
bokštą,nuokuriogyvojižmoniųgrandinėleidosilinkKatedros
aikštėsirdriekėsiVilniausgatvėmis.Taipadėjogeriaupajusti
istoriniųįvykiųraiškąbeiimtiskitųprojektoveiklų–parodytisa
vopožiūrįįšiąistorinępilietinęakcijąvaikųirjaunimopiešinių
konkursebeirinktiBaltijoskeliodalyviųprisiminimus.

Projektedalyvaujančiųmokyklųauklėtiniaigalėjopajusti,kad
istorija–tainetikvadovėliuoseužfiksuotosdatos,betirpačių
žmoniųpožiūris.TamlabaipadėjoBaltijoskeliodalyviųprisimi
nimai–mokyklųjaunimasartimojeaplinkojeieškojoasmenų,
dalyvavusiųBaltijoskelyje,bendravosusavotėvais,seneliais,
kaimynais, kalbino ir užrašė jų įspūdžius.Klausydami prisi
minimųmokiniaigalėjopajusti ir įvertintipilietiniodalyvavimo
bendruomenėsgyvenimedėlbendrotiksloprasmę.Štaikeletas
UkmergėsDukstynospagrindinėsmokyklosauklėtiniųsurinktų
prisiminimųištraukų:
DainilėJuodytė(13m.)užrašėsavotėvelioDainiaus(37m.)

pri si mi ni mus: „<...> Kaimanbuvo13metų,na,kiekdabartau,
pamačiauantstalogulintįlaikraštį.Pradėjauskaityti.Jamebuvo
parašyta,kadvykstaBaltijoskelioakcija.Pranešiautėvams,kad
išvažiuoju,sėdauantdviračio ir išvykau.Mamalabaimanimi
didžiavosi<...>.“
Rugilė Ziukaitė (11m.) aprašė savomočiutėsValerijos

(66m.) pasakojimą: „<...>Kartu su visaisdžiaugėsi irmano
močiutė.Jibuvolaiminga,išdidiužsavoLietuvą.Jausmasne
apsakomas <...>.“
KamileiAndriuškaitei(11m.)OnutėVašatkevičienė(75m.)

pa sa ko jo: „<..>Niekadanetekomatytitokiosgausybėsžmonių.
Oretvyrojovienybė,atrodė,kadesamevienašeima,pasiryžusi
viskam<...>.“
TetosElenosŠemetienėspasakojimąužrašėMykolasJa

nu kai tis (12 m.): „<...> Visisugiedojome„Tautiškągiesmę“,o
viršgalvųpraskridęs lėktuvėlis sveikinosparnųmostais. Jau
vakare sužinojome, kad ši žmonių grandinė nuoVilniaus iki
Talinonebuvonutrūkusi.Mesdžiaugėmės <...>.“
KornelijaStrazdaitė (12m.) užrašė ZitosAdomaitienės

(62m.)pasakojimą: „<...>Visidžiaugėmės istorineakimirka,
Baltijosšaliųvienybe,jausmųtyrumuirtvirtavaliabeiryžtu<...>.“
RasaiMorkūnaitei(12m.)apieBaltijoskeliąpasakojoJulija

Vaidonavičienė(82m.):„<...>Žmonėstikėjonepriklausomybe,
jądabarirturime.Kaikuriosmoterysverkėišdžiaugsmo,aš
taippatverkiau <...>.“
Bendraudami su savoartimaisiais daugapieBaltijos kelią

sužinojoŠirvintų„Atžalyno“progimnazijosmokiniai:
ViktorijaDapkutė (13m.) klausėsi LoretosDidžiokaitės

Ubartaitės (44m.) prisiminimų: „<...> Linkėčiau kiekvienam
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VaikųužrašytiįvairiųkartųatstovųprisiminimaiapieBaltijoskelią–taigyvosiosistorijosliudijimai.Jaunimassužinojo,kadjų
tėveliai,kurietuometubuvopanašausamžiaus–aštuonerių,dvylikos,trylikos,penkiolikosmetų,kartusuartimaisiaisdalyvavo
Baltijoskelioakcijojeirsuvokė,kaipsvarbuvisiemstenbūtiirtaipparodytisavosmerkiantįpožiūrįįMolotovoRibentropopaktą
beislaptuosiusprotokolus,atėmusiusišBaltijosšaliųnepriklausomybę.
SuvaikųirjaunimosurinktaisBaltijoskeliodalyviųprisiminimais,kaipirmokiniųpieštaisnuoširdžiaispiešiniais,užfiksavusiais

asmeninįpožiūrįįšįįvykį,mokyklųbendruomeniųnariaibuvosupažindintipervykusiusrenginiusbeiparodas„Baltijoskeliasir
mūsųlaisvė“.BaltijoskeliodalyviųprisiminimaibeivaikųpiešiniaipapuošVilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezervatodirekcijos
rengiamąleidinį,numatytosdarbųparodosirprisiminimųpristatymaiVilniausmiestosavivaldybėjebeiLietuvosRespublikosSeime.

Vaiva Liubeckaitė, 6b kl., mokytoja Jadvyga Sinkevič, 
Eišiškių Stanislovo Rapolionio g-ja

Milena Asteikaitė, 7b kl., mokytoja Rita Suchockienė, 
Širvintų „Atžalyno“ prog-ja

Odeta Deviatnikova, 7b kl., mokytoja Zita Dikienė, 
Ukmergės Dukstynos pagr. m-kla

Miglė Kutrevičiūtė, 5 m., Vilniaus Aušros mokykla-darželis, 
Tatjanos Kazimierėnienės dailės studija

Diana Mickelevič, 7a kl., mokytoja Jurgita Krušinskaitė, 
Vilniaus Jono Pauliaus II prog-ja

Aura Matiukaitė, 7b kl., mokytojos Aušra Dringelienė, Danutė Kanevičienė, 
Vilniaus Simono Daukanto prog-ja

Baltijoskeliuiskirtoprojektoren
giniai tapo tikrapatriotiniougdymo
švente.Aktyviai įsitraukė įstaigų
bendruomenių nariai,mokyklų sa
lėse apiemūsų šalies laisvės ke
lią, ryškiausius Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybėsatkūrimo įvykius
kalbėjovaikaibeimokytojai.Peršią
šventębuvojuntamakartųvienybės
dvasia ir noras įsijausti į tometo
tikrovę. Jaunimas vedė renginius,
skaitėBaltijoskeliodalyviųprisimi
nimus,mokyklųbendruomeniųnariai
pasakojo savo asmeninius įvykius
bei išgyvenimus, patirtus dalyvau
jantBaltijoskelioakcijoje.Užrašyti
pri si mi ni mai liu di jo, kad kiek vie no 
žmogaus sprendimas telktis ir vie
nytisyraypačsvarbus.Taikūrė tą
ypatingąatmosferą,kaipirtada,kai
visus nepažįstamusBaltijos kelyje
stovinčius žmones vienijo noras
draugesuLatvijosirEstijosgyven
tojaisrankųgrandinesukurtilaisvės
erdvęirryžtąjąapginti.
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Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje organizuotame
projektorenginyjedalyvavoseptintokai,pedagogai,mokyklos
vadovės.Visaįstaigosbendruomenėgalėjopasidžiaugtirezulta
tais–mokiniaisurinkogausybęBaltijoskeliodalyviųprisiminimų.
Progimnazijostautiniųšokiųkolektyvas„Šermukšnėlė“(va

dovėRamintaMaslinskienė)pradėjorenginįšokiu„Laisvė“,o
mokiniaiVytautėLisauskaitė irJustinasBlažysšventėsdaly
viamspapasakojoapieBaltijoskelią.Mokyklosbendruomenei
buvo pristatytas šiai progai technologijųmokytojo Kęstučio
Misiūnosukurtasfilmas,kuriamepanaudotosBaltijoskelionuo
traukosišmokytojoEdvardoGatelioasmeninioarchyvo.Filme
prisiminimaisdalijosimokyklospedagogai:muzikosmokytoja
GražinaGudonienė,geografijosmokytojaAldonaBarkauskienė,
matematikosmokytojaPalmiraPuzinaitė,informaciniųtechno
logijųmokytojasE.Gatelis,anglųkalbosmokytojaGenovaitė
Mažulienė.
Peršįrenginįknygomisapdovanotimokiniai,kuriųpiešiniai,

vertinimo komisijos nuomone, labiausiai atitiko reikalavimus.
Šventę vainikavo pagal poeto JustinoMarcinkevičiaus eiles
sukurtaEurikosMasytėsdaina„Laisvė“(solistasJustinasBla
žys),tapusineoficialiuSąjūdžiolaikųhimnu.Šiskūrinyspakvietė
renginiodalyviuspajustivienybėsjėgą.
VilniausJonoPauliausIIprogimnazijojerenginys,skirtas

projektorezultatamspristatyti,vykoVasario16ąją–Lietuvos
valstybėsatkūrimodieną.Įaktųsalęsusirinkęmokiniai,mokyto
jaibeisvečiaisugiedojoLietuvosvalstybėshimną.Renginįvedė
KarolisVeršelis(mokytojaGabrielėVaitiekėnienė)beiAurelija
Korenikova(mokytojaIlonaJakštienė).
ŠventępapuošėDanieliausProkopovičiaus(mokytojaElena

Steiblienė)skaitytoseilėsapietėvynę,ekranerodyti istoriniai
Baltijos kelio vaizdai, skaidrės, kuriose pateikti progimnazi
josauklėtiniųpiešiniai.Ypač jaudinančiaiskambėjomokytojų
I.Jakštienės,G.Vaitiekėnienės,ErikosGerulaitienės,Neringos
Januševičienės parengtųmokinių raiškiai skaitomosBaltijos
kelio dalyvių prisiminimų ištraukos.Tai atskleidė, kaipmūsų
šaliesgyventojai1989ųjųrugpjūtįdraugesuLatvijosirEstijos
žmonėmispasmerkėslaptuosiusdidžiųjųvalstybiųprotokolus,
nulėmusiusokupaciją, parodėpasauliui laisvęmylinčių tautų
troškimą.Baltijos kelio dalyvių prisiminimus iš savo artimųjų
lūpųužrašėpatysprogimnazijosmokiniai.Taippatjiedalyvavo
piešinių,skirtųBaltijoskeliui įprasminti,konkurse.Perrenginį
nugalėtojai (mokytoja JurgitaKrušinskaitė) buvo apdovanoti
knygomis.
BaltijoskelioprisiminimuspalydėjoseptintokėsMalgožatos

PatricijosMinkel(muzikosmokytojaAgneškaMoisevič)atlieka
madaina„Skriski,skriskiLietuvėlėn“beikiti jaunimopamėgti
patriotiniaikūriniai,kuriuosdainavomergaičiųchoras.Šventinę
popietępapuošėšeštokiųšokis(mokytojaBoženaUstjanova)
skambantmokyklosvaikųchoro„Nastolatki“(vadovėAlinaJu
dicka)atliekamaidainai„ŽemėjLietuvos“.
Baltijoskeliodvasiąįprasminovisosmokyklosbendruomenės

dalyvavimas,sumaniaimokytojųE.GerulaitienėsirE.Steiblie
nėspapuoštasalė,mokiniųrankoseplazdančiostrijųBaltijos
šaliųvėliavėlės.VilniausJonoPauliausIIprogimnazijojevykęs
renginysatmintyjeatgaivinolaisvėstroškimokelią,kurį,sujungę
rankas,nutiesėtrijųBaltijosvalstybiųtautos.Prieprojektoveik
lųprisijungęsprogimnazijosjaunimasparodėsavoprasmingus
žingsniuslaisvoješalyje.
UkmergėsDukstynospagrindinėsmokyklos bendruo

menėypačentuziastingaiiraktyviaiįsitraukėįprisiminimųrinki
moveiklą.Nemažiauaktyvūsbuvoirkonkursuidaugybępiešinių
pateikęmokiniai.Mokyklojevykusiamerenginyjedalyvavo6bir
7bklasėsauklėtiniaibeimokytojai.RenginįvedėmokiniaiKamilė
SamusiovaitėirMantasMatulaitis.Organizaciniaisklausimais
rūpinosi istorijosmokytoja KristinaAdamonienė, jai talkino
muzikosmokytojaVilmaRetienė.Renginiodalyviaiapžiūrėjo
mokiniųpriešiniųparodą,skirtąBaltijoskeliuiįprasminti(paren
gėdailėsmokytojaZitaDikienė),darkartąprisiminėšioįvykio
akimirkas,žiūrėjofilmą,klausėsimokiniųKristupoKrinicko,Vil
tėsRabazauskaitės,AivaroButeikio,VaivosValušytės,Liutauro
UsonioirKornelijosStrazdaitėsskaitomųjaudinančiųartimųjų

prisiminimų.Perrenginįpagerbtipiešiniųkonkursonugalėtojai.
Dalyviussuvienijolaisvėsdvasia,kaivisikaippuikusjungtinis
chorasdainavolaisvėstroškimualsuojančiasdainas–„Laisvė“,
„Bal tas paukš tis“, „Bun da jau Bal ti ja“.
Baltijos keliui paminėti skirtą renginįVilniausSofijos 

KovalevskajosprogimnazijojevedėaštuntokaiSofijaPavlova
irArturasVeremejevas.Įmokyklossalęsusirinkusiemsmoki
niamsbuvoparodytosfilmoapieBaltijoskeliąištraukos,oapie
Lietuvoslaisvėsbeinepriklausomybėsatkūrimosiekįirryškiau
siusįvykiuspapasakojoistorijosmokytojaLiudmilaKislych.Ji
pristatėpirmąjįviešąmitingąprieAdomoMickevičiauspaminklo,
vykusį1987m.rugpjūčio23d.,garsųjį1988m.mitingąVingio
parke,kuriamedalyvavoapie200tūkst.žmonių,taippatirBal
tijoskelioakciją.Renginioprogramąpaįvairinoprogimnazijos
merginųvokalinisansamblis„Bravo“(vadovėJelenaZykina),
atlikęs IevosNarkutės dainą „Raudoni vakarai“ bei grupės 
„Pikaso“kūrinį„Europosvidury“.
VisusypačsujaudinolietuviųkalbosmokytojosSvetlanosVa

binskienėspasakojimasapieBaltijoskelioakciją,tąkiekvieno
žmogausasmeninįsprendimądalyvauti,ypatingąatmosferą,kai
nepažįstamusžmonesvienijobendrastikslas.Mokytojapriminė
to laikmečio tikrovę– tekosusirasti transportą, kuriuogalėtų
nuvyktiužmiesto,nestadanedaugkasgalėjopasigirtiturintis
automobilį.SkambantMarijausMikutavičiausdainai„Trysmili
jonai“,renginiodalyviaiprisiminė1989m.Baltijoskeliodalyvių
nuotaiką, sujungėsavo rankas į rankų jūrą, simbolizuojančią
jaunatviškąlaisvėstroškimą,viltįirsolidarumą.
Per renginį apdovanoti piešinių konkurso „Baltijos kelias ir

mūsųlaisvė“nugalėtojai.VaikusparengėdailėsmokytojaJe
le na Še pe le va.
PerEišiškiųStanislovoRapolioniogimnazijosbendruo

menėsorganizuotąrenginį„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“buvęs
mokyklosdirektorius,Sąjūdžioaktyvistas,mokytojasVytautas
Dailidkapasidalijoprisiminimaisapiešiąakciją.Jispapasakojo,
kadŠalčininkųbendruomenėlabaiaktyviaitiesėgyvąjągran
dinę.Irdabargimnazijojeitinsvarbusmeilėsgimtajamkraštui,
pagarbosistorijaibei jąkūrusiemsžmonėmsugdymas–mo
kytojasV.Dailidkačiaįkūrėmuziejųirvadovaujajaunųjųmu
ziejininkųbūreliui.
Vertinimo komisijai atrinkus įdomiausius darbus, atminimo

dovanėlėmis buvo apdovanoti piešinių konkurso nugalėtojai.
Mokiniuskonkursuiparengėdailės irmuzikosmokytojaJad
vygaSinkevič.
DirektorėspavaduotojaugdymuiEglėKiriuškienėpasidalijo

prisiminimaisapietuolaikusklandžiusįlaisvėstroškimąirvisus
jungusįbendrątikslą–savošalieslaisvę.Dalyviaisusipažino
suprojektokoordinatorėsJ.Sinkevičparengtavaizdomedžiaga
apiepiešiniųkonkursą.Perrenginįpakiliaiskambėjomokinių
ansambliodainosLietuvai,visųdalyviųdainuojamijaunimopa
mėgtikūriniai.Susikibęrankomismokiniai,kaipirprieš26erius
metusBaltijoskeliodalyviai,patvirtino,kadlaisvės,solidarumo
dvasiadargyvuoja.
 ĮVilniaus SimonoDaukanto progimnazijoje vykusį

renginį„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“susirinkoseptintokųbei
pedagogųbūrys. Per renginįmokiniaipristatėsavosurinktus
Baltijoskeliodalyviųprisiminimus.Knygomisbuvoapdovanoti
piešiniųkonkursonugalėtojai.
Vilniaus„Aušros“mokykla-darželis įrenginį„Baltijoske

liasirmūsųLaisvė“sukvietėvisąbendruomenę–nuomažiausių
darželinukųikiketvirtokųirjųpedagogų.Perrenginįapdovanoti
piešiniųkonkursolaimėtojai.

Projektedalyvavusiųmokyklųbendruomeniųnariaipalankiai
atsiliepėapieVilniauspiliųvalstybiniokultūrinio rezervatodi
rekcijosįgyvendintąnacionalinįprojektąirjorezultatus.Pasak
VilniausJonoPauliausIImokyklosdirektorėsJaninosVysockos,
projektaskiekvienamjodalyviui,ypačjaunimui, leidoįsijausti
į1989m.įvykius,asmeniškaipajustiBaltijoskeliodvasiąirją
jau nat viš kai iš reikš ti.

AngelėČEPĖNAITĖ
Projekto„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“koordinatorė

Projekto renginiai mokyklose



Projekte dalyvavęVilniaus
„Aušros“mokyklosdarželio
auklėtiniai apsilankėVilniaus
pilių valstybiniame kultūrinia
me rezervate, dalyvavo eks
kursijose,skirtoseBaltijoske
lio įvykiamsprisiminti, apžiū
rėjoistorinesvietas,Gedimino
pilį, nuo kurios ir prasidėjo
istorinėgrandinė.
Kadvaikaigeriausuprastų

tolaikmečioiššūkius,žiūrėjo
medaug vaizdomedžiagos.
Auklėtiniairinkotėvų,senelių
prisiminimus irentuziastingai
beikantriaipiešė,bandėpie
šiniuose užfiksuoti tų dienų
nuotaiką bei savo įspūdžius
daugiau sužinojus apieBal
tijos kelią.Susidarė didžiulis
pluoštas piešinių, todėl pa
ro dai te ko at rink ti ge riau sius.
Projektas praplėtė vaikų

žiniasbeisuvokimą,kadkiek
vieno žmogaus dalyvavimas
yrasvarbusirnuojopriklauso,
kaipbussprendžiamišaliaibei
kiekvienam asmeniui reikš
min gi klau si mai.

TatjanaKAZIMIERĖNIENĖ
Vilniaus„Aušros“mokyklos-

darželiodailėsstudijosvadovė,
mokytojametodininkė

Projektas„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“buvopuikigalimybėmokiniamssužinoti
apieistorinįįvykį,vykusįprieš26eriusmetus,kaivisitroškoįkvėptilaisvėsoro.
KadangiseptintokaiyragimęlaisvojeLietuvoje,apieBaltijoskeliąjiežinojotikiš
istorijospamokų,rašytiniųšaltinių,dokumentiniųkadrų.Šikartasavotiškaiatitolusi
nuotųlaikųįvykių.Perprojektoįgyvendinimolaikotarpįieškotagyvųliudininkų,
vaikaiužrašėvisataiišgyvenusiųžmoniųprisiminimus.Taipjiedaugiausužino
jo,mąstė,svarstė,bandėsuprasti.Piešdamiinterpretavo,ieškojosavolaisvės
simbolių.Sudėtingiausekėsirinktiprisiminimus,nesmokiniųtėvaijauni,dauge
lisprieš26eriusmetuspatysdarbuvovaikai,tadnelabaikągalėjopapasakoti.
Tekoapklaustiautentiškųprisiminimųgalėjusiuspateiktipažįstamus,gimines.
Projektasbuvoįdomus,naudingasirreikalingas,padėjoišryškintiBaltijoske

liosvarbąLietuvai.Mokiniaiturėjopuikiąprogągeriausuprastitometoistorinius
įvykius,žmonių lūkesčius, laisvėskainą.Projektotęsinysbūtųprasmingas, jei
įsitrauktųvyresniųjųklasiųmokiniai,kitosmokyklos.

ErikaGERULAITIENĖ
VilniausJonoPauliausIIprog-joslietuviųkalbosmokytoja

Teorinio dalykų turinio priartinimasprie
mokiniųpatirtiniosuvokimo–svarbiausia
užduotismokyklose.Mokytojams tai ne
menkas iššūkis, nes dalyko informacijos
kiekisdažnaipriverčiapanaudotididžiąją
dalįugdymuiskirtolaiko.Tadvisospeda
gogamsprieinamospraktinėsveiklosmo
kiniusmotyvuoja,sužadinajųsmalsumąir
padeda lengviau suvokti turinį.Atlikdami
tokias užduotis ugdytiniai ne tik tobulina
savomokslinio tiriamojo darbo įgūdžius,
betirpuikiaipanaudojaprigimtinesgalias:
pojūčius,jausmus,dėmesį,atmintį,patirtį.
Taip per pras ta in for ma ci ja tam pa ne tik 
ilgalaikė, bet ir puikiai naudojama kitose
gyvenimosituacijose.
Projektas„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“

suteikėgalimybęmokiniamsnetikdaugiau
sužinotiapievisamepasaulyjeanalogųne
turintįreiškinį–Baltijoskelią,betirpajusti,
prisiliesti prie šalies istorijos per artimųjų
prisiminimus, išgyvenimus, susieti savo
šeimos,giminės,gyvenamosiosvietovėsir
Lietuvosistorijąįbendrąvisumą.Taileido
suvokti save kaip tautos istorijos dalelę,
atrasti paprastą tiesą, kad tautos gerovė
priklausonuokiekvienoišmūsų.
Šis projektas – puikus būdas ugdyti

mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, tai
galimybėmokytojuibentkiekkompensuoti
teorijosmokymo nepatrauklumą, atverti
ugdytiniamsnaują istorinės praeities pa
žinimoerdvę.

KristinaADAMONIENĖ
UkmergėsDukstynospagr.m-klosistorijos

mokytoja,projektokoordinatorė
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Džiaugiamės,kadVilniausSimonoDaukantoprogimnazijos
bendruomenėdalyvavoprojekte„Baltijoskeliasirmūsųlaisvė“.
Įšiąveikląaktyviaiįsitraukėirseptintokai,irjųtėvai,iristorijos
bei dailėsmokytojos.Mokiniai nuoširdžiai apklausė tėvelius:
išgirdoautentiškųpasakojimųapieBaltijoskelioakcijąirjuos
užrašė,remdamiesitekstinemedžiaga,kūrėpiešinius.Mokykloje
surengėmepuikiąparodąbeiįdomiasdiskusijas.Septintokams
ypačpatikoekskursijapoVilniauspiliųteritoriją,juossužavėjo 
archeologoStanislovoPatkauskopaprastumasiratsidavimas
darbui.
Aš pati asmeniškai dar kartą išgyvenau tuos nepamiršta

mus jaus mus ir emo ci jas iš sa vo ma mos im da ma in ter viu apie 
1989m. rugpjūčio įvykius.Manau, kadprojektas galėtų būti
tęsiamasirsukitųklasiųmokiniais.

AušraDRINGELIENĖ
VilniausSimonoDaukantoprog-jos

istorijosmokytojametodininkė

Baltijoskelias–gyvažmoniųgrandinė,apjuosusitrisBaltijos
šalis.Taigražus, svarbus irprasmingas įvykis,palikęs ryškų
pėdsakąmūsų tautos istorijoje.Tačiau, laikuibėgant,augant
nau joms kar toms, daug kas pa si mirš ta. Šis pro jek tas pa ska ti no 
tiekmūsųgimnazijosmokytojus,tiekmokinius,tėveliusprisiminti
šaliesistoriją,pasklaidytinevienąveikalą,peržiūrėtiįrašusar
nuotraukas,išklausytiBaltijoskeliodalyviųpasakojimus,suvokti
įvykiosvarbą,naujaiviskąišgyventi.Šiandien,kainuolatskuba
me,lekiame,pamirštamesvarbiausiasžmogiškąsiasvertybes,
begalosvarbužinotisavošaknis,krašto istoriją,puoselėti ir
saugotitai,kądidžiųžmoniųdėkaturimečia,gimtojojeLietuvoje.

Viena projekto veiklų – piešinių kūrimas.Nuoširdūs dar
baiatspindėjomeilęgimtajamkraštui,pagarbą istorijaibei ją
kūrusiemsBaltijos šalių žmonėms.Projektu „Baltijos kelias
irmūsų laisvė“ domėjosi visa gimnazijos bendruomenė.Su
kūrėmepiešinių filmuką, organizavome renginį, dalyvavome
ekskursijoje poVilniaus pilių rezervatą.Manau, kad tokios 
iniciatyvos,projektaiturėtųbūtitęsiami.

EglėKIRIUŠKINIENĖ
Šalčininkųr.EišiškiųStanislovoRapolioniog-jos

direktorėspavaduotojaugdymui

Širvintų„Atžalyno“progimnazijojevykoVilniauspiliųvalstybi
niokultūriniorezervatodirekcijosorganizuotoprojekto„Baltijos
keliasirmūsųlaisvė“renginys.Jamedalyvavo7klasiųmokiniai,
projektokoordinatorėsVidaStakauskaitėirDanguolėUrbana
vičienė,progimnazijosadministracijabeipedagogai.Taippat
atvyko svečių išVilniauspilių valstybinio kultūrinio rezervato
di rek ci jos.
PerrenginįkalbėtaapienepaprastąBaltijoskelią,parodytas

mokytojoKęstučioMisiūnosukurtasfilmas, kuriameapiešią
akcijąkalbamūsųmokyklosmokytojai.Projektoįgyvendinimo
laikotarpiu 7 klasiųmokiniai rinkoartimųjų prisiminimusapie
Baltijoskelią,vėliaupatysjuosskaitė.Taippatbuvosurengta
piešinių paroda ta pačia tematika (sumokiniais dirbo dailės
mokytojaRitaSuchockienė).Komisijapripažino,kadpiešiniai
puikūsiroriginalūs,tadbuvoitinsunkuišrinktigeriausius.Ren
ginįvainikavoEurikosMasytėsdaina„Laisvė“(solistasJustinas
Blažys).Klausydamiesišiokūrinio,visidalyviaisusikiboranko
misirtaipparodėvienybę,solidarumą,stiprybę.
Mokiniams nepaprastai patiko dalyvauti šiame projekte.

Rinkdamiprisiminimusjiesužinojo,kaipartimiejisavodarbais
irpoelgiaisyraprisilietęprieLietuvoslaisvės.

DanguolėURBANAVIČIENĖ
Širvintų„Atžalyno“prog-josmokytojametodininkė
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Vyr.redaktorėZinaRimgailienė,kalbosredaktorėInesaČižiūnaitė,maketuotojaEglėLesniauskienė.

„Lietuva,Latvija,Estija“–taižodžiai,kuriesudideliupasidi
džiavimuskambėjoVilniausSofijosKovalevskajosprogimnazijo
jebeigimnazijoje,įgyvendinantprojektą„Baltijoskeliasirmūsų
laisvė“.Projektasprasidėjopraėjusiųmetųvasarą:mokiniaiirjų
mokytojaigrožėjosiGediminopilimi,klausėsipasakojimoapie
Baltijoskelią,jopradžiąirreikšmę.
Džiaugiamės,kadekskursijapošiąypatingąteritorijąbuvo

nešiaipsaupasivaikščiojimas,odideliodarbopradžia.Visą
vasarą(irdarkeletąmėnesių)VilniausSofijosKovalevskajos
progimnazijosirgimnazijosmokiniaikūrėpiešinius,iliustruojan
čiusBaltijoskeliąbeisujuosusijusiusįvykius.
Irkąmanote?Mumspavykopuikiai!Darbovaisiai–nuosta

būs.Spalvinguosedarbeliuoseatsispindėjovienybė,draugišku
mas,vienaskitopalaikymasirnepaprastasnorasbūtilaisviems.
JiesuvokėBaltijoskelioreikšmęnetirpotiekdaugmetų,nors
tennedalyvavo,supratoširdimi...
Šiišmintingaidėjanesibaigėvienpiešinėliais,nes2016m.

pradžiojemūsų įstaigoje buvo surengtas renginys, skirtas
Baltijos keliui paminėti ir, aišku, puikiemsugdytinių darbams 
pristatyti.Čiadidžiausiąindėlįįnešėpatysmokiniai:vedėrenginį,
pasakojoapieBaltijoskelią,pristatėsavopiešinius,pasidalijo
išgyvenimais.
RenginysneapsiėjoirbegerbiamosistorijosmokytojosLiud

milosKislychpasakojimoapieLietuvossusikūrimą,valstybės
pradžią.JinepamiršopapasakotinetikapieBaltijoskelią,bet
irapieLietuvainepaprastaireikšmingądokumentą–1918m.
vasario 16 d. pasirašytą LietuvosNepriklausomybėsAktą.
Mokytojateigė:„LinkLietuvosnepriklausomybėsbuvojudėta
sunkiai,betvieningai.Tikveikdamatarsivienaskumštis,tauta
galėjo pasiekti laisvę...“Šie žodžiai paskatino veikti, privertė
susimąstyti,kadsiekdamitiksloturimebendradarbiauti,jukne
veltuisakoma:„Vienaslaukenekarys“.

Bal ti jos ke lias – gy vas

Vėliau žiūrėjome įtaigius vaizdo įrašus apieBaltijos kelią,
matėme rankomis susikibusius ir tvirtai savo šalių (Lietuvos,
Latvijos,Estijos)vėliavaslaikančiusžmones(jųbuvoapiedu
milijonus).Čiavyravotarpusaviosupratimas,santūrumas,drau
gystė,norsirbuvosusirinkusigausybėžmonių,tačiauperBal
tijoskelioakcijąneįvykonėvienorimtesnioincidento,avarijos.
PerrenginįskambėjoirBaltijoskeliohimnas„BundajauBalti

ja“.DainąlietuviųkalbaatlikoŽilvinasBubelis,latvių–Viktoras
BurakovasZemgalis,estų–TarmoPihlapas.Himnąniūniavo
me vi si kar tu.
Šviesiosnuotaikosįrenginįįnešėirgerbiamalietuviųkalbos

mokytojaSvetlanaVabinskienė.PedagogėdalyvavoBaltijos
kelioakcijoje,todėlkalbėjopaprastaiirjautriai.Jaidalijantisprisi
minimaisnevienasmokinysnubraukėašarėlę,nelikoabejingas.
Peršįrimtąrenginįnetrūkoiržaidybiniųelementų.Sakoma,

kadperžaidimąišmokstamarimčiausiųdalykų,todėlsusikibo
merankomisirpatysbandėmeįsivaizduotisaveBaltijoskelyje.
Ir pa si ju to me... fan tas tiš kai. Tai gi ko kia šio ren gi nio ir pro jek to 
reikšmė?Atsakymas–milžiniška. Jausmai, emocijos, išgirs
ti faktai apieBaltijos kelią – viskas buvo vertinga, o tai, kas
pajaučiamaširdimi, ilgiauirnepamirštama.Messavoširdyse
prikėlėmeLietuvosistoriją.

EsamelabaidėkingiVilniauspiliųvalstybiniokultūriniorezer
va to di rek ci jai, pa kvie tu siai mus pri si jung ti prie pro jek to „Bal ti jos 
keliasirmūsųlaisvė“.
Ačiūmokytojoms,mokiniams,„užsikrėtusiems“Baltijoskelio

projektu,ačiūtiems,kuriepadėjoįgyvendintiprojektąirrenginį
mokyklojeartiesiogpalaikėšiąidėją.

EditaRAULYNAITYTĖ
VilniausSofijosKovalevskajosprog-joslietuviųkalbosmokytoja

Viršelyje Veronikos Jakutavičiūtės, IId kl., mokytoja Jelena Šepeleva, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos g-ja, piešinys


