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Ažupietis

Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas

nuo 1997 m.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Mūsų
mokyklos
bendruomenė
prisijungė prie pilietinės iniciatyvos
„Atmintis gyva, nes liudija“. Languose
sužibo žvakių liepsnelės, primindamos
apie pasiektą pilietinę pergalę prieš 27
metus. Akcijos dalyviai prie krūtinių
prisisegė neužmirštuolės žiedus –
pagarbos ženklą žuvusiems.
Renginio skaitovas Dominykas
priminė, kad Tarptautinė komisija
nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
kiekvienais metais kviečia švietimo
įstaigas, valstybės institucijas bei visus
geros valios žmones paminėti Sausio
13-osios įvykius ir prisijungti prie
pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva,
nes liudija“.

Laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė,
tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti jos netekti galimybės augti, tobulėti. Sausio tryliktosios įvykiai parodė žmonių
vienybę nelygioje kovoje prieš sovietų okupantus. Jų pasiaukojimas suteikė
vilties gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje.
Tą naktį sovietų kariniai daliniai šturmavo televizijos bokštą bei radijo
ir televizijos komiteto pastatą. Beginkliai žmonės su rožiniu rankose gynė
savo Tėvynę. Buvo aukų. Keturiolika žuvusiųjų. Jie savo gyvybes paaukojo,
kad mes visi būtume laisvi.
Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę. Neužmirštuolė – atminties ir pagarbos
ženklas.
Renginio pabaigoje susirinkusieji žiūrėjo A. Tamulytės filmą „1991
m. sausio 13 prisimenant“.
Pilietinę akciją organizavo mokytoja Zita Arlauskienė.

Parengė Dovilė Lapūnaitė, 3V16
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Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“
Šiais metais tradiciniu pagarbos
bėgimu jau 27-ąjį kartą pagerbiamos
Sausio 13-osios įvykių aukos – žmonės,
žuvę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir
mirę
nuo
sužalojimų,
patirtų
sovietiniams
kariniams
daliniams
šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą
bei Radijo ir televizijos komiteto
pastatą. Bėgimas organizuojamas nuo
1992 m.

Bėgimas
„Gyvybės ir mirties
keliu“ – simbolinis.
Jis nėra skirtas
varžytis. Kiekvienas
dalyvis bėga savo
pasirinktu tempu.
Apytiksliai devynių
kilometrų
ilgio
bėgimo
trasa
simbolizuoja kelią
Vilniuje
nuo
žuvusiųjų Lietuvos
Laisvės gynėjų poilsio vietos Antakalnio kapinėse iki Televizijos bokšto.
LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės, Anykščių 505
pėstininkų kuopos savanoriai kiekvienais metais dalyvauja šiame bėgime.
Šiais metais karių savanorių gretose bėgo ir buvę mūsų mokyklos, ir
dabartiniai mokiniai: Arnas Bagočiūnas (S17) ir Mantas Viburis (3E15).
Vaikinams tai jau aštuntasis bėgimas.
Parengė Dovilė Katinaitė, S17

