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Priedą „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ „Švietimo naujienų“
redakcija parengė kartu su Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato direkcija.

Viskas prasidėjo čia...
Baltijos kelias, iškilus 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvy
kis, tapo tikra trijų Baltijos tautų – Lietuvos, Latvijos
ir Estijos – vienybės diena. Ji įrodė tautų stiprybę,
susitelkimą ir laisvės siekį visam pasauliui, o svar
biausia – kiekvienam Baltijos šalių gyventojui. Jau tą
dieną tapome laisvi ir nepriklausomi, neliko baimės,
tik tikėjimas savo stiprybe ir pasitikėjimas kitais.
Baltijos kelio akciją žymintys dokumentai 2009 m.
įtraukti į tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio
atmintis“. Taigi jie bus išsaugoti. Tačiau kaip iš
saugoti tą nuotaiką, stiprybės ir vienybės jausmą,
kurį jutome stovėdami Baltijos kelyje? Juk tai,
visų pirma, dvasinė būsena, ją išgyveno kiekvie
nas šios laisvės akcijos dalyvis. Šiandien Baltijos
kelio patirtis ir išgyvenimai turi ypatingą vertę.
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai
Tai turtas, kurį privalome perduoti jaunajai kartai.
Kad jaunimas galėtų pajusti stovėjusiųjų Balti
laisvės troškimą pasauliui bylojanti žmonių grandinė prasidėjo
jos kelyje nuotaikas ir išgyvenimus, taptų prieš 26-erius metus
nuo Gedimino pilies bokšto – vieno svarbiausių Lietuvos vals
vykusios akcijos metraštininkais, sumanytas projektas „Baltijos
tybės ir jos praeities simbolių – ir per Katedros aikštę tęsėsi iki
kelias ir mūsų laisvė“. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezerva
Rygos bei Talino. Tai vienas pagrindinių vaikų piešinių, vaizduo
to direkcijos vykdyto projekto kertinė ašis – kartų bendravimas,
jančių Baltijos kelią, motyvų.
įspūdžių, nuotaikų, atsiminimų apie Baltijos kelią perteikimas jau
Tikimės, kad mūsų projektas, puikiai įvertintas mokyklose, bus
niems žmonėms. Visa tai jie rinko, užrašė, vaizdavo piešiniuose.
tęsiamas ir taps reikšminga mokinių patriotinio ugdymo dalimi.
Projekte dalyvavusių mokyklų mokiniai susipažino su Sąjū
džio laikais tautos forumu tapusia Vilniaus pilių teritorija, kurioje
vykdavo daugiatūkstantiniai mitingai, rodantys tautos vienybę
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siekiant valstybingumo atkūrimo. Neatsitiktinai trijų Baltijos šalių
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Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos ugdytiniai
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Baltijos kelias – neprilygstamas kovų už laisvę įvykis
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, įgyven
dindama projektą „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“, siekė pabrėžti
Baltijos kelio istorinę reikšmę, priminti visuomenei, o ypač vai
kams ir jaunimui, svarbų 1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos vals
tybių įvykį, parodžiusį pasauliui ryžtą apginti savo šalių laisvę
ir nepriklausomybę. Baltijos šalių pilietiniai judėjimai – Estijos ir
Latvijos liaudies frontai bei Lietuvos sąjūdis – pakvietė gyven
tojus tą dieną sudaryti žmonių rankų grandinę ir taip pasaulio
bendruomenei pranešti apie prieš 50 metų Maskvoje pasirašytą
nusikalstamą Molotovo-Ribentropo paktą bei slaptuosius proto
kolus, nutraukusius Vidurio ir Rytų Europos tautų laisvą istorinę
raidą. Lietuvoje vinguriavęs Baltijos kelias tūkstančius žmonių
sukvietė į 50 ruožų, žymėjusių okupacijos laikotarpio ir besitę
siančios kovos už laisvę metus. Gyva Baltijos šalių gyventojų
grandinė nusidriekė 650 km nuo Gedimino pilies bokšto Vilniuje
iki Hermano bokšto Taline ir simboliškai atribojo okupuotas Bal
tijos šalis nuo sovietinės represinės sistemos.
Ši akcija savo pilietiškumo mastu ir reikšme – iki šiol nepri
lygstamas visų Baltijos šalių kovos už laisvę įvykis. Įvertinus jo
svarbą tarptautinei bendruomenei, su Baltijos keliu susiję doku
mentai 2009 m. buvo įtraukti į tarptautinį UNESCO dokumentinio
paveldo registrą „Pasaulio atmintis“, kuriame ši kolekcija pava
dinta „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes
laisvės vardan“ (angl. „The Baltic Way – Human Chain Linking
Three States in Their Drive for Freedom“).

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija šiuo pro
jektu, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, kėlė vaikų
ir jaunimo pilietiškumo bei žmogiškųjų vertybių ugdymo tikslus,
skleidė informaciją apie Baltijos kelią. Projekte dalyvavo Vilniaus
Simono Daukanto, Vilniaus Jono Pauliaus II, Širvintų „Atžalyno“
progimnazijų, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Vil
niaus Sofijos Kovalevskajos mokyklos (dabar – Vilniaus Sofijos
Kovalevskajos progimnazija bei Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
gimnazija), Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos, Vilniaus
„Aušros“ mokyklos-darželio bendruomenės.
Per vieną iš veiklų buvo numatyta plačiau supažindinti mo
kinius ir mokytojus su teritorija, iš kurios gyvasis Baltijos kelias
vingiavo per Lietuvą link Latvijos ir Estijos. Mokyklų koordina
toriai vaikams papasakojo apie projekto tikslus ir uždavinius bei
pakvietė į Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą prisiminti
Baltijos kelio įvykių. Vilniaus pilių teritorija mena seniausius
laikus – Lietuvos valstybingumo kūrimąsi, čia telkiasi daugybė
istorijos, kultūros ir gamtos paminklų. Per ekskursiją dalyviai
sužinojo, kaip Baltijos kelias buvo organizuojamas ir įgyven
dinamas, apžiūrėjo istorines vietas, užkopė į Gedimino pilies
bokštą, nuo kurio gyvoji žmonių grandinė leidosi link Katedros
aikštės ir driekėsi Vilniaus gatvėmis. Tai padėjo geriau pajusti
istorinių įvykių raišką bei imtis kitų projekto veiklų – parodyti sa
vo požiūrį į šią istorinę pilietinę akciją vaikų ir jaunimo piešinių
konkurse bei rinkti Baltijos kelio dalyvių prisiminimus.

Projekte dalyvaujančių mokyklų auklėtiniai galėjo pajusti, kad
istorija – tai ne tik vadovėliuose užfiksuotos datos, bet ir pačių
žmonių požiūris. Tam labai padėjo Baltijos kelio dalyvių prisimi
nimai – mokyklų jaunimas artimoje aplinkoje ieškojo asmenų,
dalyvavusių Baltijos kelyje, bendravo su savo tėvais, seneliais,
kaimynais, kalbino ir užrašė jų įspūdžius. Klausydami prisi
minimų mokiniai galėjo pajusti ir įvertinti pilietinio dalyvavimo
bendruomenės gyvenime dėl bendro tikslo prasmę. Štai keletas
Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos auklėtinių surinktų
prisiminimų ištraukų:
Dainilė Juodytė (13 m.) užrašė savo tėvelio Dainiaus (37 m.)
prisiminimus: „<...> Kai man buvo 13 metų, na, kiek dabar tau,
pamačiau ant stalo gulintį laikraštį. Pradėjau skaityti. Jame buvo
parašyta, kad vyksta Baltijos kelio akcija. Pranešiau tėvams, kad
išvažiuoju, sėdau ant dviračio ir išvykau. Mama labai manimi
didžiavosi <...>.“
Rugilė Ziukaitė (11 m.) aprašė savo močiutės Valerijos
(66 m.) pasakojimą: „<...> Kartu su visais džiaugėsi ir mano
močiutė. Ji buvo laiminga, išdidi už savo Lietuvą. Jausmas ne
apsakomas <...>.“
Kamilei Andriuškaitei (11 m.) Onutė Vašatkevičienė (75 m.)
pasakojo: „<..> Niekada neteko matyti tokios gausybės žmonių.
Ore tvyrojo vienybė, atrodė, kad esame viena šeima, pasiryžusi
viskam <...>.“
Tetos Elenos Šemetienės pasakojimą užrašė Mykolas Ja
nukaitis (12 m.): „<...> Visi sugiedojome „Tautišką giesmę“, o
virš galvų praskridęs lėktuvėlis sveikino sparnų mostais. Jau
vakare sužinojome, kad ši žmonių grandinė nuo Vilniaus iki
Talino nebuvo nutrūkusi. Mes džiaugėmės <...>.“
Kornelija Strazdaitė (12 m.) užrašė Zitos Adomaitienės
(62 m.) pasakojimą: „<...> Visi džiaugėmės istorine akimirka,
Baltijos šalių vienybe, jausmų tyrumu ir tvirta valia bei ryžtu <...>.“
Rasai Morkūnaitei (12 m.) apie Baltijos kelią pasakojo Julija
Vaidonavičienė (82 m.): „<...> Žmonės tikėjo nepriklausomybe,
ją dabar ir turime. Kai kurios moterys verkė iš džiaugsmo, aš
taip pat verkiau <...>.“
Bendraudami su savo artimaisiais daug apie Baltijos kelią
sužinojo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai:
Viktorija Dapkutė (13 m.) klausėsi Loretos DidžiokaitėsUbartaitės (44 m.) prisiminimų: „<...> Linkėčiau kiekvienam

pajusti, ką jaučiau per Baltijos kelio akciją, – tai žodžiais nenu
sakoma. Manau, kad baimė – silpnųjų jausmas. Baltijos kelyje
stovėjo žmonės, nebijantys nieko, pasiryžę kovoti dėl savo
laisvės, mylintys Lietuvą. Ėjome ranka rankon, širdis širdin,
atrodė, kad visos širdys plakė vienu ritmu. Viešpatavo širdžių
kalba, ašaros, šypsenos, apkabinimai <...>.“
Karinai Ašenbergaitei (12 m.) tėvelis Rimantas Ašenbergas
(39 m.) pasakojo: „<...> Man buvo 14 metų. Visi kalbėjo apie šią
akciją. Baltijos kelyje dalyvavau su draugais. Jautėmės pakylėtai,
išgyvenome įkvepiantį jausmą, kad stovime dėl Tėvynės <...>.“
Vytenis Lisauskas (13 m.) užrašė Gintauto Tilindžio (41 m.)
prisiminimus: „<...> Tada man buvo 15 metų. Apie organizuojamą
Baltijos kelią pasakė tėvai. Tariausi su tėvais, draugais, kaimy
nais ir nusprendžiau dalyvauti, nes tai buvo neeilinis įvykis. Juk
žmonės susivienija ne kiekvieną dieną <...>.“
Samanta Vaidakaitė (13 m.) užrašė Jadvygos Grinienės
(51 m.) prisiminimus: „<...> Mane prisijungti prie Baltijos kelio
akcijos pastūmėjo patriotiškumas ir Lietuvos garbės siekis. Va
kare pradėjau ruoštis: nusiprausiau, pasiruošiau drabužius ir
užkandžius. Tada man buvo dvidešimt šešeri. Atvykau kartu su
draugėmis ir seserimi. Stovėjome prie Musninkų viaduko. Kartu
su savimi turėjau mažą vėliavėlę ir namų raktus <...>.“
Matas Dambrauskas (13 m.) kalbėjosi su Sigitu Kirtikliu
(39 m.): „<...> Man buvo 13 metų. Apie Baltijos kelią pasakė tė
vai bei išgirdau per radiją. Su tėvais nuvažiavome prie viaduko.
Turėjome trispalvę vėliavėlę. Močiutė buvo priskynusi gėlių <...>.“
Milena Asteikaitė (13 m.) iš Jūratės Garnienės (45 m.) su
žinojo: „<...> Buvau devyniolikos. Apie organizuojamą Baltijos
kelią pasakė Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja. Tariausi
su draugais. Tuo metu atrodė, kad privalome dalyvauti. Kitų po
žiūris mums buvo nesvarbus. Dalyvavau Baltijos kelio atkarpoje
ties Viesų kaimu. Jautėmės pakiliai, išgyvenome nuostabų ir
įkvepiantį jausmą <...>.“
Karina Mažulytė (13 m.) užrašė Jolantos Jurkevičienės
(42 m.) prisiminimus: „<...> Man buvo 16 metų. Tėvai nusprendė
dalyvauti Baltijos kelio akcijoje, tad aš prie jų prisijungiau. Sto
vėjau automagistralėje ties Maišiagala. Buvo jaučiamas didelis
patriotiškumas, viltis ir meilė Tėvynei. Baltijos kelias turėjo didelę
įtaką, atsirado patriotizmas, draugystė, meilė kaimynams. Buvau
labai laiminga, jaučiausi pakiliai, išdidžiai <...>.“
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Vaikų užrašyti įvairių kartų atstovų prisiminimai apie Baltijos kelią – tai gyvosios istorijos liudijimai. Jaunimas sužinojo, kad jų
tėveliai, kurie tuo metu buvo panašaus amžiaus – aštuonerių, dvylikos, trylikos, penkiolikos metų, kartu su artimaisiais dalyvavo
Baltijos kelio akcijoje ir suvokė, kaip svarbu visiems ten būti ir taip parodyti savo smerkiantį požiūrį į Molotovo-Ribentropo paktą
bei slaptuosius protokolus, atėmusius iš Baltijos šalių nepriklausomybę.
Su vaikų ir jaunimo surinktais Baltijos kelio dalyvių prisiminimais, kaip ir mokinių pieštais nuoširdžiais piešiniais, užfiksavusiais
asmeninį požiūrį į šį įvykį, mokyklų bendruomenių nariai buvo supažindinti per vykusius renginius bei parodas „Baltijos kelias ir
mūsų laisvė“. Baltijos kelio dalyvių prisiminimai bei vaikų piešiniai papuoš Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
rengiamą leidinį, numatytos darbų parodos ir prisiminimų pristatymai Vilniaus miesto savivaldybėje bei Lietuvos Respublikos Seime.

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

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

Baltijos keliui skirto projekto ren
giniai tapo tikra patriotinio ugdymo
švent e. Akt yv iai įsit rauk ė įstaig ų
bendruomenių nariai, mokyklų sa
lėse apie mūsų šalies laisvės ke
lią, ryškiausius Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės atkūrimo įvykius
kalbėjo vaikai bei mokytojai. Per šią
šventę buvo juntama kartų vienybės
dvasia ir noras įsijausti į to meto
tikrovę. Jaunimas vedė renginius,
skaitė Baltijos kelio dalyvių prisimi
nimus, mokyklų bendruomenių nariai
pasakojo savo asmeninius įvykius
bei išgyvenimus, patirtus dalyvau
jant Baltijos kelio akcijoje. Užrašyti
prisiminimai liudijo, kad kiekvieno
žmogaus sprendimas telktis ir vie
nytis yra ypač svarbus. Tai kūrė tą
ypatingą atmosferą, kaip ir tada, kai
visus nepažįstamus Baltijos kelyje
stov inč ius žmon es vien ijo nor as
drauge su Latvijos ir Estijos gyven
tojais rankų grandine sukurti laisvės
erdvę ir ryžtą ją apginti.

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

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

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

Aura Matiukaitė, 7b kl., mokytojos Aušra Dringelienė, Danutė Kanevičienė,
Vilniaus Simono Daukanto prog-ja
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Projekto renginiai mokyklose
 Širv int ų „Atž al yn o“ prog imn az ij oj e org an iz uot am e
projekto renginyje dalyvavo septintokai, pedagogai, mokyklos
vadovės. Visa įstaigos bendruomenė galėjo pasidžiaugti rezulta
tais – mokiniai surinko gausybę Baltijos kelio dalyvių prisiminimų.
Progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Šermukšnėlė“ (va
dovė Raminta Maslinskienė) pradėjo renginį šokiu „Laisvė“, o
mokiniai Vytautė Lisauskaitė ir Justinas Blažys šventės daly
viams papasakojo apie Baltijos kelią. Mokyklos bendruomenei
buvo pristatytas šiai progai technologijų mokytojo Kęstučio
Misiūno sukurtas filmas, kuriame panaudotos Baltijos kelio nuo
traukos iš mokytojo Edvardo Gatelio asmeninio archyvo. Filme
prisiminimais dalijosi mokyklos pedagogai: muzikos mokytoja
Gražina Gudonienė, geografijos mokytoja Aldona Barkauskienė,
matematikos mokytoja Palmira Puzinaitė, informacinių techno
logijų mokytojas E. Gatelis, anglų kalbos mokytoja Genovaitė
Mažulienė.
Per šį renginį knygomis apdovanoti mokiniai, kurių piešiniai,
vertinimo komisijos nuomone, labiausiai atitiko reikalavimus.
Šventę vainikavo pagal poeto Justino Marcinkevičiaus eiles
sukurta Eurikos Masytės daina „Laisvė“ (solistas Justinas Bla
žys), tapusi neoficialiu Sąjūdžio laikų himnu. Šis kūrinys pakvietė
renginio dalyvius pajusti vienybės jėgą.
Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje renginys, skirtas
projekto rezultatams pristatyti, vyko Vasario 16-ąją – Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną. Į aktų salę susirinkę mokiniai, mokyto
jai bei svečiai sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Renginį vedė
Karolis Veršelis (mokytoja Gabrielė Vaitiekėnienė) bei Aurelija
Korenikova (mokytoja Ilona Jakštienė).
Šventę papuošė Danieliaus Prokopovičiaus (mokytoja Elena
Steiblienė) skaitytos eilės apie tėvynę, ekrane rodyti istoriniai
Baltijos kelio vaizdai, skaidrės, kuriose pateikti progimnazi
jos auklėtinių piešiniai. Ypač jaudinančiai skambėjo mokytojų
I. Jakštienės, G. Vaitiekėnienės, Erikos Gerulaitienės, Neringos
Januševičienės parengtų mokinių raiškiai skaitomos Baltijos
kelio dalyvių prisiminimų ištraukos. Tai atskleidė, kaip mūsų
šalies gyventojai 1989-ųjų rugpjūtį drauge su Latvijos ir Estijos
žmonėmis pasmerkė slaptuosius didžiųjų valstybių protokolus,
nulėmusius okupaciją, parodė pasauliui laisvę mylinčių tautų
troškimą. Baltijos kelio dalyvių prisiminimus iš savo artimųjų
lūpų užrašė patys progimnazijos mokiniai. Taip pat jie dalyvavo
piešinių, skirtų Baltijos keliui įprasminti, konkurse. Per renginį
nugalėtojai (mokytoja Jurgita Krušinskaitė) buvo apdovanoti
knygomis.
Baltijos kelio prisiminimus palydėjo septintokės Malgožatos
Patricijos Minkel (muzikos mokytoja Agneška Moisevič) atlieka
ma daina „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ bei kiti jaunimo pamėgti
patriotiniai kūriniai, kuriuos dainavo mergaičių choras. Šventinę
popietę papuošė šeštokių šokis (mokytoja Božena Ustjanova)
skambant mokyklos vaikų choro „Nastolatki“ (vadovė Alina Ju
dicka) atliekamai dainai „Žemėj Lietuvos“.
Baltijos kelio dvasią įprasmino visos mokyklos bendruomenės
dalyvavimas, sumaniai mokytojų E. Gerulaitienės ir E. Steiblie
nės papuošta salė, mokinių rankose plazdančios trijų Baltijos
šalių vėliavėlės. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje vykęs
renginys atmintyje atgaivino laisvės troškimo kelią, kurį, sujungę
rankas, nutiesė trijų Baltijos valstybių tautos. Prie projekto veik
lų prisijungęs progimnazijos jaunimas parodė savo prasmingus
žingsnius laisvoje šalyje.
Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bendruo
menė ypač entuziastingai ir aktyviai įsitraukė į prisiminimų rinki
mo veiklą. Ne mažiau aktyvūs buvo ir konkursui daugybę piešinių
pateikę mokiniai. Mokykloje vykusiame renginyje dalyvavo 6b ir
7b klasės auklėtiniai bei mokytojai. Renginį vedė mokiniai Kamilė
Samusiovaitė ir Mantas Matulaitis. Organizaciniais klausimais
rūpinosi istorijos mokytoja Kristina Adamonienė, jai talkino
muzikos mokytoja Vilma Retienė. Renginio dalyviai apžiūrėjo
mokinių priešinių parodą, skirtą Baltijos keliui įprasminti (paren
gė dailės mokytoja Zita Dikienė), dar kartą prisiminė šio įvykio
akimirkas, žiūrėjo filmą, klausėsi mokinių Kristupo Krinicko, Vil
tės Rabazauskaitės, Aivaro Buteikio, Vaivos Valušytės, Liutauro
Usonio ir Kornelijos Strazdaitės skaitomų jaudinančių artimųjų

prisiminimų. Per renginį pagerbti piešinių konkurso nugalėtojai.
Dalyvius suvienijo laisvės dvasia, kai visi kaip puikus jungtinis
choras dainavo laisvės troškimu alsuojančias dainas – „Laisvė“,
„Baltas paukštis“, „Bunda jau Baltija“.
Baltijos keliui paminėti skirtą renginį Vilniaus Sofijos
Kovalevskajos progimnazijoje vedė aštuntokai Sofija Pavlova
ir Arturas Veremejevas. Į mokyklos salę susirinkusiems moki
niams buvo parodytos filmo apie Baltijos kelią ištraukos, o apie
Lietuvos laisvės bei nepriklausomybės atkūrimo siekį ir ryškiau
sius įvykius papasakojo istorijos mokytoja Liudmila Kislych. Ji
pristatė pirmąjį viešą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo,
vykusį 1987 m. rugpjūčio 23 d., garsųjį 1988 m. mitingą Vingio
parke, kuriame dalyvavo apie 200 tūkst. žmonių, taip pat ir Bal
tijos kelio akciją. Renginio programą paįvairino progimnazijos
merginų vokalinis ansamblis „Bravo“ (vadovė Jelena Zykina),
atlikęs Ievos Narkutės dainą „Raudoni vakarai“ bei grupės
„Pikaso“ kūrinį „Europos vidury“.
Visus ypač sujaudino lietuvių kalbos mokytojos Svetlanos Va
binskienės pasakojimas apie Baltijos kelio akciją, tą kiekvieno
žmogaus asmeninį sprendimą dalyvauti, ypatingą atmosferą, kai
nepažįstamus žmones vienijo bendras tikslas. Mokytoja priminė
to laikmečio tikrovę – teko susirasti transportą, kuriuo galėtų
nuvykti už miesto, nes tada nedaug kas galėjo pasigirti turintis
automobilį. Skambant Marijaus Mikutavičiaus dainai „Trys mili
jonai“, renginio dalyviai prisiminė 1989 m. Baltijos kelio dalyvių
nuotaiką, sujungė savo rankas į rankų jūrą, simbolizuojančią
jaunatvišką laisvės troškimą, viltį ir solidarumą.
Per renginį apdovanoti piešinių konkurso „Baltijos kelias ir
mūsų laisvė“ nugalėtojai. Vaikus parengė dailės mokytoja Je
lena Šepeleva.
Per Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos bendruo
menės organizuotą renginį „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ buvęs
mokyklos direktorius, Sąjūdžio aktyvistas, mokytojas Vytautas
Dailidka pasidalijo prisiminimais apie šią akciją. Jis papasakojo,
kad Šalčininkų bendruomenė labai aktyviai tiesė gyvąją gran
dinę. Ir dabar gimnazijoje itin svarbus meilės gimtajam kraštui,
pagarbos istorijai bei ją kūrusiems žmonėms ugdymas – mo
kytojas V. Dailidka čia įkūrė muziejų ir vadovauja jaunųjų mu
ziejininkų būreliui.
Vertinimo komisijai atrinkus įdomiausius darbus, atminimo
dovanėlėmis buvo apdovanoti piešinių konkurso nugalėtojai.
Mokinius konkursui parengė dailės ir muzikos mokytoja Jad
vyga Sinkevič.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Kiriuškienė pasidalijo
prisiminimais apie tuo laiku sklandžiusį laisvės troškimą ir visus
jungusį bendrą tikslą – savo šalies laisvę. Dalyviai susipažino
su projekto koordinatorės J. Sinkevič parengta vaizdo medžiaga
apie piešinių konkursą. Per renginį pakiliai skambėjo mokinių
ansamblio dainos Lietuvai, visų dalyvių dainuojami jaunimo pa
mėgti kūriniai. Susikibę rankomis mokiniai, kaip ir prieš 26-erius
metus Baltijos kelio dalyviai, patvirtino, kad laisvės, solidarumo
dvasia dar gyvuoja.
Į Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje vykusį
renginį „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ susirinko septintokų bei
pedagogų būrys. Per renginį mokiniai pristatė savo surinktus
Baltijos kelio dalyvių prisiminimus. Knygomis buvo apdovanoti
piešinių konkurso nugalėtojai.
Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis į renginį „Baltijos ke
lias ir mūsų Laisvė“ sukvietė visą bendruomenę – nuo mažiausių
darželinukų iki ketvirtokų ir jų pedagogų. Per renginį apdovanoti
piešinių konkurso laimėtojai.
Projekte dalyvavusių mokyklų bendruomenių nariai palankiai
atsiliepė apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato di
rekcijos įgyvendintą nacionalinį projektą ir jo rezultatus. Pasak
Vilniaus Jono Pauliaus II mokyklos direktorės Janinos Vysockos,
projektas kiekvienam jo dalyviui, ypač jaunimui, leido įsijausti
į 1989 m. įvykius, asmeniškai pajusti Baltijos kelio dvasią ir ją
jaunatviškai išreikšti.

Angelė ČEPĖNAITĖ
Projekto „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ koordinatorė
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Projekte dalyvavę Vilniaus
„Aušr os“ mok yklos-darž elio
auklėtiniai apsilankė Vilniaus
pilių valstybiniame kultūrinia
me rezervate, dalyvavo eks
kursijose, skirtose Baltijos ke
lio įvykiams prisiminti, apžiū
rėjo istorines vietas, Gedimino
pilį, nuo kur ios ir pras id ėjo
istorinė grandinė.
Kad vaikai geriau suprastų
to laikmečio iššūkius, žiūrėjo
me daug vaizdo medžiagos.
Auklėtiniai rinko tėvų, senelių
prisiminimus ir entuziastingai
bei kantriai piešė, bandė pie
šiniuose užfiksuoti tų dienų
nuotaiką bei savo įspūdžius
daugiau sužinojus apie Bal
tijos kelią. Susidarė didžiulis
pluoštas piešinių, todėl pa
rodai teko atrinkti geriausius.
Projekt as prap lėt ė vaik ų
žinias bei suvokimą, kad kiek
vieno žmogaus dalyvavimas
yra svarbus ir nuo jo priklauso,
kaip bus sprendžiami šaliai bei
kiekvienam asmeniui reikš
mingi klausimai.

Tatjana KAZIMIERĖNIENĖ
Vilniaus „Aušros“ mokyklosdarželio dailės studijos vadovė,
mokytoja metodininkė

Projektas „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ buvo puiki galimybė mokiniams sužinoti
apie istorinį įvykį, vykusį prieš 26-erius metus, kai visi troško įkvėpti laisvės oro.
Kadangi septintokai yra gimę laisvoje Lietuvoje, apie Baltijos kelią jie žinojo tik iš
istorijos pamokų, rašytinių šaltinių, dokumentinių kadrų. Ši karta savotiškai atitolusi
nuo tų laikų įvykių. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį ieškota gyvų liudininkų,
vaikai užrašė visa tai išgyvenusių žmonių prisiminimus. Taip jie daugiau sužino
jo, mąstė, svarstė, bandė suprasti. Piešdami interpretavo, ieškojo savo laisvės
simbolių. Sudėtingiau sekėsi rinkti prisiminimus, nes mokinių tėvai jauni, dauge
lis prieš 26-erius metus patys dar buvo vaikai, tad nelabai ką galėjo papasakoti.
Teko apklausti autentiškų prisiminimų galėjusius pateikti pažįstamus, gimines.
Projektas buvo įdomus, naudingas ir reikalingas, padėjo išryškinti Baltijos ke
lio svarbą Lietuvai. Mokiniai turėjo puikią progą geriau suprasti to meto istorinius
įvykius, žmonių lūkesčius, laisvės kainą. Projekto tęsinys būtų prasmingas, jei
įsitrauktų vyresniųjų klasių mokiniai, kitos mokyklos.

Erika GERULAITIENĖ
Vilniaus Jono Pauliaus II prog-jos lietuvių kalbos mokytoja

6

Teorinio dalykų turinio priartinimas prie
mokinių patirtinio suvokimo – svarbiausia
užduotis mokyklose. Mokytojams tai ne
menkas iššūkis, nes dalyko informacijos
kiekis dažnai priverčia panaudoti didžiąją
dalį ugdymui skirto laiko. Tad visos peda
gogams prieinamos praktinės veiklos mo
kinius motyvuoja, sužadina jų smalsumą ir
padeda lengviau suvokti turinį. Atlikdami
tokias užduotis ugdytiniai ne tik tobulina
savo mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius,
bet ir puikiai panaudoja prigimtines galias:
pojūčius, jausmus, dėmesį, atmintį, patirtį.
Taip perprasta informacija tampa ne tik
ilgalaikė, bet ir puikiai naudojama kitose
gyvenimo situacijose.
Projektas „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“
suteikė galimybę mokiniams ne tik daugiau
sužinoti apie visame pasaulyje analogų ne
turintį reiškinį – Baltijos kelią, bet ir pajusti,
prisiliesti prie šalies istorijos per artimųjų
prisiminimus, išgyvenimus, susieti savo
šeimos, giminės, gyvenamosios vietovės ir
Lietuvos istoriją į bendrą visumą. Tai leido
suvokti save kaip tautos istorijos dalelę,
atrasti paprastą tiesą, kad tautos gerovė
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.
Šis projekt as – puik us būd as ugd yt i
mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, tai
galimybė mokytojui bent kiek kompensuoti
teorijos mokymo nepatrauklumą, atverti
ugdytiniams naują istorinės praeities pa
žinimo erdvę.

Kristina ADAMONIENĖ
Ukmergės Dukstynos pagr. m-klos istorijos
mokytoja, projekto koordinatorė

Džiaugiamės, kad Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
bendruomenė dalyvavo projekte „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“.
Į šią veiklą aktyviai įsitraukė ir septintokai, ir jų tėvai, ir istorijos
bei dailės mokytojos. Mokiniai nuoširdžiai apklausė tėvelius:
išgirdo autentiškų pasakojimų apie Baltijos kelio akciją ir juos
užrašė, remdamiesi tekstine medžiaga, kūrė piešinius. Mokykloje
surengėme puikią parodą bei įdomias diskusijas. Septintokams
ypač patiko ekskursija po Vilniaus pilių teritoriją, juos sužavėjo
archeologo Stanislovo Patkausko paprastumas ir atsidavimas
darbui.
Aš pati asmeniškai dar kartą išgyvenau tuos nepamiršta
mus jausmus ir emocijas iš savo mamos imdama interviu apie
1989 m. rugpjūčio įvykius. Manau, kad projektas galėtų būti
tęsiamas ir su kitų klasių mokiniais.

Aušra DRINGELIENĖ
Vilniaus Simono Daukanto prog-jos
istorijos mokytoja metodininkė

Baltijos kelias – gyva žmonių grandinė, apjuosusi tris Baltijos
šalis. Tai gražus, svarbus ir prasmingas įvykis, palikęs ryškų
pėdsaką mūsų tautos istorijoje. Tačiau, laikui bėgant, augant
naujoms kartoms, daug kas pasimiršta. Šis projektas paskatino
tiek mūsų gimnazijos mokytojus, tiek mokinius, tėvelius prisiminti
šalies istoriją, pasklaidyti ne vieną veikalą, peržiūrėti įrašus ar
nuotraukas, išklausyti Baltijos kelio dalyvių pasakojimus, suvokti
įvykio svarbą, naujai viską išgyventi. Šiandien, kai nuolat skuba
me, lekiame, pamirštame svarbiausias žmogiškąsias vertybes,
be galo svarbu žinoti savo šaknis, krašto istoriją, puoselėti ir
saugoti tai, ką didžių žmonių dėka turime čia, gimtojoje Lietuvoje.

Viena projekto veiklų – piešinių kūrimas. Nuoširdūs dar
bai atspindėjo meilę gimtajam kraštui, pagarbą istorijai bei ją
kūrusiems Baltijos šalių žmonėms. Projektu „Baltijos kelias
ir mūsų laisvė“ domėjosi visa gimnazijos bendruomenė. Su
kūrėme piešinių filmuką, organizavome renginį, dalyvavome
ekskursijoje po Vilniaus pilių rezervatą. Manau, kad tokios
iniciatyvos, projektai turėtų būti tęsiami.

Eglė KIRIUŠKINIENĖ
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio g-jos
direktorės pavaduotoja ugdymui

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko Vilniaus pilių valstybi
nio kultūrinio rezervato direkcijos organizuoto projekto „Baltijos
kelias ir mūsų laisvė“ renginys. Jame dalyvavo 7 klasių mokiniai,
projekto koordinatorės Vida Stakauskaitė ir Danguolė Urbana
vičienė, progimnazijos administracija bei pedagogai. Taip pat
atvyko svečių iš Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcijos.
Per renginį kalbėta apie nepaprastą Baltijos kelią, parodytas
mokytojo Kęstučio Misiūno sukurtas filmas, kuriame apie šią
akciją kalba mūsų mokyklos mokytojai. Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu 7 klasių mokiniai rinko artimųjų prisiminimus apie
Baltijos kelią, vėliau patys juos skaitė. Taip pat buvo surengta
piešinių paroda ta pačia tematika (su mokiniais dirbo dailės
mokytoja Rita Suchockienė). Komisija pripažino, kad piešiniai
puikūs ir originalūs, tad buvo itin sunku išrinkti geriausius. Ren
ginį vainikavo Eurikos Masytės daina „Laisvė“ (solistas Justinas
Blažys). Klausydamiesi šio kūrinio, visi dalyviai susikibo ranko
mis ir taip parodė vienybę, solidarumą, stiprybę.
Mokiniams nepaprastai patiko dalyvauti šiame projekte.
Rinkdami prisiminimus jie sužinojo, kaip artimieji savo darbais
ir poelgiais yra prisilietę prie Lietuvos laisvės.

Danguolė URBANAVIČIENĖ
Širvintų „Atžalyno“ prog-jos mokytoja metodininkė
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Baltijos kelias – gyvas

„Lietuva, Latvija, Estija“ – tai žodžiai, kurie su dideliu pasidi
džiavimu skambėjo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijo
je bei gimnazijoje, įgyvendinant projektą „Baltijos kelias ir mūsų
laisvė“. Projektas prasidėjo praėjusių metų vasarą: mokiniai ir jų
mokytojai grožėjosi Gedimino pilimi, klausėsi pasakojimo apie
Baltijos kelią, jo pradžią ir reikšmę.
Džiaugiamės, kad ekskursija po šią ypatingą teritoriją buvo
ne šiaip sau pasivaikščiojimas, o didelio darbo pradžia. Visą
vasarą (ir dar keletą mėnesių) Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
progimnazijos ir gimnazijos mokiniai kūrė piešinius, iliustruojan
čius Baltijos kelią bei su juo susijusius įvykius.
Ir ką manote? Mums pavyko puikiai! Darbo vaisiai – nuosta
būs. Spalvinguose darbeliuose atsispindėjo vienybė, draugišku
mas, vienas kito palaikymas ir nepaprastas noras būti laisviems.
Jie suvokė Baltijos kelio reikšmę net ir po tiek daug metų, nors
ten nedalyvavo, suprato širdimi...
Ši išmintinga idėja nesibaigė vien piešinėliais, nes 2016 m.
pradžioje mūsų įstaigoje buvo surengtas renginys, skirtas
Baltijos keliui paminėti ir, aišku, puikiems ugdytinių darbams
pristatyti. Čia didžiausią indėlį įnešė patys mokiniai: vedė renginį,
pasakojo apie Baltijos kelią, pristatė savo piešinius, pasidalijo
išgyvenimais.
Renginys neapsiėjo ir be gerbiamos istorijos mokytojos Liud
milos Kislych pasakojimo apie Lietuvos susikūrimą, valstybės
pradžią. Ji nepamiršo papasakoti ne tik apie Baltijos kelią, bet
ir apie Lietuvai nepaprastai reikšmingą dokumentą – 1918 m.
vasario 16 d. pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
Mokytoja teigė: „Link Lietuvos nepriklausomybės buvo judėta
sunkiai, bet vieningai. Tik veikdama tarsi vienas kumštis, tauta
galėjo pasiekti laisvę...“ Šie žodžiai paskatino veikti, privertė
susimąstyti, kad siekdami tikslo turime bendradarbiauti, juk ne
veltui sakoma: „Vienas lauke ne karys“.

Vėliau žiūrėjome įtaigius vaizdo įrašus apie Baltijos kelią,
matėme rankomis susikibusius ir tvirtai savo šalių (Lietuvos,
Latvijos, Estijos) vėliavas laikančius žmones (jų buvo apie du
milijonus). Čia vyravo tarpusavio supratimas, santūrumas, drau
gystė, nors ir buvo susirinkusi gausybė žmonių, tačiau per Bal
tijos kelio akciją neįvyko nė vieno rimtesnio incidento, avarijos.
Per renginį skambėjo ir Baltijos kelio himnas „Bunda jau Balti
ja“. Dainą lietuvių kalba atliko Žilvinas Bubelis, latvių – Viktoras
Burakovas-Zemgalis, estų – Tarmo Pihlapas. Himną niūniavo
me visi kartu.
Šviesios nuotaikos į renginį įnešė ir gerbiama lietuvių kalbos
mokytoja Svetlana Vabinskienė. Pedagogė dalyvavo Baltijos
kelio akcijoje, todėl kalbėjo paprastai ir jautriai. Jai dalijantis prisi
minimais ne vienas mokinys nubraukė ašarėlę, neliko abejingas.
Per šį rimtą renginį netrūko ir žaidybinių elementų. Sakoma,
kad per žaidimą išmokstama rimčiausių dalykų, todėl susikibo
me rankomis ir patys bandėme įsivaizduoti save Baltijos kelyje.
Ir pasijutome... fantastiškai. Taigi kokia šio renginio ir projekto
reikšmė? Atsakymas – milžiniška. Jausmai, emocijos, išgirs
ti faktai apie Baltijos kelią – viskas buvo vertinga, o tai, kas
pajaučiama širdimi, ilgiau ir nepamirštama. Mes savo širdyse
prikėlėme Lietuvos istoriją.
Esame labai dėkingi Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezer
vato direkcijai, pakvietusiai mus prisijungti prie projekto „Baltijos
kelias ir mūsų laisvė“.
Ačiū mokytojoms, mokiniams, „užsikrėtusiems“ Baltijos kelio
projektu, ačiū tiems, kurie padėjo įgyvendinti projektą ir renginį
mokykloje ar tiesiog palaikė šią idėją.

Edita RAULYNAITYTĖ
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos prog-jos lietuvių kalbos mokytoja
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