
 



 



 
 
 
 
 
Karina Nosevič, 5 a kl. 
 
Sausio tryliktoji 
 
 

 
Tos nakties tyloj 
 
Aš menu žodžius- 
 
Lietuva, Lietuva, Lietuva! 
 
 
Ir girdžiu lyg raudą 
 
O joje ir vėl- 
 
Lietuva, Lietuva, Lietuva! 
 
 
Tos nakties raudoj--- 
 
 
Tylus verksmas, 
 
Skausmo klyksmas, 
 
Šūviai ir aiškūs žodžiai: 
 
Mes už laisvę! 
 
Mes už Lietuvą! 
 
 
Ir dabar sau tyliai 
 
Mintyse sakau- 
 
Lietuva! Lietuva, Lietuva! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rūta Kurmytė, 5 a kl. 
 
Laisvės kelias 
 
 
Tamsa užplūdo tėvynės žemę, 
 
Ir ašaros pasruvo ant aukų. 
 
Net prisimint sunku, 
 
Kaip buvo ten baisu. 
 
 
Nors pasiduoti buvo lengva, 
 
Mes kovojom, nesustojom. 
 
Gynėm motiną- 
 
tėvynę mūsų. 
 
 
Žaizdos vis gilėjo, 
 
Skausmas nemažėjo, 
 
Bet žaizdas užgydė 
 
Giesmės ir vienybė. 
 
 
Kyla saulė – 
 
Dažos trim spalvom . 
 
Šviečia danguje 
 
Mūs vienybės ženklas! 



 
 
Damian Klim, 5 c kl.                                                                                      
 
Laisvė 
 

 

Daug šalių jau yra laisvos, 
 
Lietuva tarp jų. 
 
Sausis, kovas ir vasaris –                                                     
 
Daug datų eiliuot. 
 

 

Daug dienų mes gynėm laisvę, 
 
Daug dainų dainavom. 
 
Rusai žaidė tankais, ginklais, 
 
Mes – taikūs, nekariavom. 
 

 

Patriotai ėjo miškan 
 
Knygnešiai nešė knygas. 
 
Tai tiek šiandien apie laisvę, 
 
Lietuva dabar laisva! 
 
 
 

 

                                                                                           Oskaras Čepaitis, 7 b kl. 
 
                                                                                       Neužmirštuolė 
 

 

Įsisegu neužmirštuolę, 
 

Kad nepamirščiau niekada, 
 

Kaip mūsų žmonės laisvę gynė, 
 

Kaip iškovojo ją drąsa. 
 

 

Įsisegu neužmirštuolę, 
 

Kad nepamirščiau niekada, 
 

Kaip laisvę tą branginti reikia, 
 

Juk ji skirta didiems darbams. 



Martynas Žalalis, 7e 
 
Laisvė 
 

 

Mums laisvė kaip oras svarbi, 
 
Dabar tu su ja gyveni. 
 
Liepsnojo laužai raudoni, 
 
Mus puolė tada svetimi. 
 

 

Prie bokšto skubėjo visi, 
 
Svajojo būti laisvi. 
 
Tam, kad ją šiandien brangintum, 

Tėvai ją turėjo apginti. 

 
 
Šiandien žvakutė lange 
 
Ir neužmirštuolė draugo atlape 
 
Mums primena, kaip Lietuva augo. 
 
Mes gimėm, kad laisvę išsaugotume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorotėja Kravčenkaitė, 7 e kl. 
 
Laisvė 
 

 

Kiekvienas trokšta laisvę turėti, 

Žodžius garsiai tarti. 
 
Žmonių tai didžiausia vertybė, 

Tačiau gali ir išbandymu tapti. 

 
 
Kai brutalūs priešai 
 
Žodį laisvą atimti bandė, 
 
Gynės žmonės gražiausiais ginklais – 

Drąsa, daina, meile. 

 
 
Nepabūgo jie pykčio, 
 
Net ginklų žiauriausių. 
 
Žvaigždės dainas jų kartojo, 
 
Laužai viltim raibuliavo. 



Izabelė Byčkovaitė, 7 e kl. 
 

Laisvės sparnai  

Laisvė lyg paukštis skris danguje! 

 

Ji taip arti, nakties tamsoje...  

Ir mes neleisim, neleisim jos atimti, juk  

Laisvė lyg paukštis skris danguje!  

Brangesnė už lobius, turtus,  

Tik įduoki jai sparnus, ir  

Laisvė lyg paukštis skris danguje!  

Ji taip arti, nakties tamsoje...          Akvilė Mineikytė, 8 f kl. 

          Išsilaisvinimas 

 Prieš daugelį metų Lietuvoj, 

 Kilnių, drąsių ir mylinčių žmonių šaly, 

 Supančiota grandinėmis, 

 Užrakinta ir paslėpta giliausiuose rūsiuose, 

 Bet nepraradusi vilties išvysti šviesą, 

 Kalėjo laisvė. 

 Tačiau išaušo ta diena, 

 Kai žemę mylinčių žmonių širdy, 

 Prisiminimai apie laisvą 

 Ir nepriklausomą valstybę 

 Norą tapti vėl laisvais 

 Įliepsnojo. 

 Ir tauta dėl laisvės pasiaukojo. 

 O mes, prisimindami tą auką, 

 Jiems dėkojame, 

 Kad tų drąsių žmonių dėka 

 Laisvai kvėpuojame. 



Deimena Žilinskaitė, I a kl. 
 

Laisvė 
 

 

Aš bėgu palaidais plaukais 

Savaisiais Lietuvos laukais, 

Jie nutvieksti karštųjų saulės spindulių, 
 

Man kalbą kužda kartu su vėju. 
 

 

Ten miško medžiai dega raudona spalva, 
 

O aš galvoju apie brangiąją tėvynę, 
 

Tą, kuri kadaise tiek patyrė. 
 

 

Širdis suspurdo manoj krūtinėj, Sustoju ir 

apsižvalgau, O čia, prie mano basų kojų, 

auga Pienė, mačiusi daug kartų. 

 
 

Ir aš prisimenu tą kraupią dieną, 
 

Kai didvyriai prie šių miškų 
 

Mano Lietuvėlę gynė. 
 

 

Aš nuskyniau laukų pienę, 
 

Ir užtemo mano akyse. 
 

Skausmas veržėsi nelaukęs, 
 

Griebė mano liauną ranką. 
 

 

Ir liejasi man vaizdiniai- 
 

Kai partizanas slepiasi miške, 
 

O pasiklydęs vaikas bastosi tuščiame sode. 
 

 

Ir vėl širdis suspurdo manoj krūtinėj- 
 

Laukų šaltis pasiekė mane. 
 

Ir bėgu aš toliau šilkine pieva link namų, 

Kai suprantu- jau baigėsi- aš vėl laisva! 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hilda Bružaitė, I a kl. 
 

Myliu tave! 
 

 

Pramerkusi akis aš pirmąkart išvydau 

Žalių miškų ir vandenų Apsuptą 

brangiąją gimtinę. 

 
 

Čia žmonės be ginklų kovojo, Gynė, 

saugojo ir mylėjo. Nepalaužė jų dvasios nei 

Sibiras, Nei žaizdos kruvinos ir griausmingi 

šūviai. 

 
 

Lietuva apgynė laisvę, 
 

Kurią branginame širdy. 
 

Ir jei ne drąsūs žmonės, 
 

Nebūtume laisvi. 
 

 

Nebeturėtume gražios kalbos, gimtųjų žemių, 
 

Nebematytume linksmų žmonių veidų, 
 

Nebegirdėtume lakštingalos miškuos, 
 

Tik Lietuva mums suteikia grožybę. 
 

 

Ačiū, Jums gynėjai, kad išsaugojot Lietuvą, 
 

Kad nepasidavėt ir kovojot. 
 

Ačiū už jūsų drąsą ir tikėjimą, 
 

Už meilę begalinę ir stiprybę. 



Meda Žukaitė, I c kl. 
 
OKUPACIJA 
 

 

Jau nieko nebežinau, nieko nejaučiu, tik pamenu tą šaltį, tą šiurkštų skausmą. 
 
Tie dūmai atėmė man uoslę, tie tankų skleidžiami garsai apkurtino mane, 
 
Bet niekas, niekada nepavertė manęs aklu. 
 
Aš matau, matau tiesą. 
 

 

Staiga ėmė degti kažkas krūtinėje. 
 
Tas jausmas, ta nepakartojama liepsna, užvaldė ji mane, 
 
Todėl aš stoviu, todėl aš nejudu iš vietos išdidžiai iškėlęs galvą, 
 
Nors ir srūva kraujas krūtine. 
 

 

Vis dar girdžiu beviltiškus riksmus, skausmo išplėštas maldas ir tas siaubingas mašinas, 
 
Tačiau labiausiai man įstrigo tų pabaisų minos. 
 
Jie atrodė bejausmiai, žiaurūs antžmogiai esą, 
 
Bet jų akys man parodė žmogiškumą, jos parodė baimę. 
 

 

Gal todėl tą kartą, tas jaunuolis gaiduko nuspaust nesugebėjo, 
 
O gal tai buvo menkas sutapimas? 
 
Vis klausiu to savęs, 
 
Su viltim, kad tėvynė mana išliks visada sava. 



Ieva Visockytė, II a kl. 
 
Vėjo ūžesys 
 

 

Nuo piliakalnių mūsų didžių 
 
Vėjo ūžesiu protėviai šneka, 
 
Apie kovą narsių karžygių, 
 
Saugojusių gimtąjį kraštą. 
 

 

O kova jų nebuvo beprasmė, 
 
Savo sielas į dangų paleido, 
 
Kad vaikai jų galėtų gyventi 
 
Namuose gimtojo krašto. 
 

 

Kad pievose amžiais girdėtų 
 
Paukščius čiulbant laisvės dainą 
 
Ir kad miškai čia visad kvepėtų 
 
Viltimi, svajonėm, tikėjimu. 
 

 

Kad užaugę jie taptų tokie, 
 
Kurie drąsiai kovotų dėl visko, 
 
Ką išsaugoti buvo pavykę, 
 
Kad siektų dorojo tikslo. 
 

 

Kad gerbtų jie mažą ir didį, 
 
Kiekvienam rodytų kelią 
 
Į tą pačią šviesą ir viltį, Lydinčias visą gyvenimą. 
 

 

Neapleistų nei vieno žmogaus, 
 
Kad net pykstančiam ranką ištiestų 
 
Ir padėtų šiam praregėti, 
 
Kad šviesesnę dieną kviestų. 
 

 

Te išgirsta kiekvienas iš mūsų 
 
Vėjo ūžesio tariamą mintį, 
 
Apie kovą narsių karžygių, 
 
Saugojusių gimtąją šalį. 



Greta Steponavičiūtė, IV b kl. 
 

 

Kasryt pabudęs pamiršti 
 
Įvertinti, ką jau turi. 
 
Net jei ji neįkainojama, 
 
Laisvė nuvertinama. 
 
Kančia grįstais keliais 
 
Ji pas tave ateis, 
 
Žaibišku greičiu 
 
Žiūrėk – sakysi „jos nebeturiu“. 
 
Kasryt pabudęs pamiršti 
 
Įvertinti, ką jau turi. 
 
**** 
 
Laike ištirpęs nebegrįši, 
 
Ten, kur buvai jau vieną sykį. 
 
Praeitis juk tolima, 
 
O ateitis dar nepasiekiama. 
 
Atmerk akis ir pamatyki, kad 
 
Laike ištirpęs nebegrįši, 
 
Ten, kur buvai jau vieną sykį. 
 
Skamba jau dabarties daina. 
 
Tik šią akimirką ji dar gyva. 



Mano laisvės gynėjau, 
 

 

Parašyti Tau laišką būtų daug paprasčiau ir lengviau, jeigu mes būtume bendraamžiai. 

Deja, man dar tik keturiolika, Tau - jau turbūt gerokai per trisdešimt. Labai daug kuo skiriasi 

dabartinis laikmetis nuo anuometinio, kai Tu pasiryžai tapti aktyviu laisvės gynėju. 
 
Man šiandien būtų labai smalsu sužinoti, ar tą lemtingąją Sausio 13-ąją buvo laiko susimąstyti apie 

tai, kas yra Laisvė, Nepriklausomybė, laisva Lietuva, laisvės gynėjas. Kaip tu suvokei šiuos ir 

daugybę kitų žodžių, kurie susiję su laisva ir nepriklausoma Lietuva, kurioje man lemta šiandien 

gyventi? 
 

Aš kasdien lyg koks lepūnėlis naudojuosi Tavo taip sunkiai, galbūt net tragiškomis 

aplinkybėmis iškovotais laisvės vaisiais. Tačiau labai dažnai susimąstau, kokia kaina Lietuvos 

laisvė ir nepriklausomybės šviesa buvo iškovota. Manau, Tu taip pat pritartum, kad mes dažniau 

turėtume apie tai susimąstyti, padaryti išvadas. 
 

Galbūt ir Tau būtų įdomu sužinoti, ką aš manau apie laisvę, laisvą ir nepriklausomą 

Lietuvą? Laiško eilutėse LIETUVA - tik septynios raidės. Vienam žmogui tai paprasta raidžių 

grupė, kitam - šalis, kurioje jis gyvena, dirba, mokosi... Dar kitam šis žodis sušildo, džiugina širdį. 
 

Aš esu tas žmogus, kuriam Lietuva - ne raidžių derinys, bet žodis, kuriame telpu aš, mano 

brolis, tėvai, gimtasis Vilnius ir daugybė kitų labai svarbių dalykų. 
 

LAISVĖ. Kiek daug vilties, laukimo ir tikėjimo telpa šiame žodyje. Be Tavęs, mano laisvės 

gynėjau, nebūtų ir mano laisvės. Šiandien tikriausiai man būtų daug niūriau ir liūdniau gyventi 

gimtojoje Lietuvoje. 
 

Daug negalvodamas ir neieškodamas ypatingų žodžių, į Tave, mano laisvės gynėjau, aš 

kreipiuosi su nuoširdžia padėka ir pasididžiavimu! Tau buvo svarbu kovoti prieš neteisybę, Tavęs 

neišgąsdino tankų šūviai prie Televizijos bokšto. Už teisybę tu kovojai beginklis, plikomis rankomis, 

dainomis, tikėjimo dvasia. Tu stojai prieš tankus ir ginklus, nes Tavo drąsa ir teisybės troškimas 

buvo Tavo didžiausias ginklas. 
 

Aš tave noriu prisiminti ne tik Sausio 13- ąją, bet visuomet ir ne tik tada, kai man sekasi, bet 

ir tuomet, kai man sunku. Su pasididžiavimu noriu sakyti: taip, tai aš padariau, aš esu iš Lietuvos, 

aš esu lietuvis! 
 
Pridėjęs ranką prie širdies galiu pasakyti, kad noriu dirbti savo šaliai, noriu didžiuotis Lietuva, 

nenoriu nuvilti Tavęs, mano laisvės gynėjau! Tu ne veltui gynei laisvę, tu ne veltui už ją kovojai. Aš 

didžiuojuosi, kad esu lietuvis, ir nenuvilsiu Tavęs, mano Lietuva! 
 

Rokas Smetonis, 8 f kl. 



Gabrielė Giniotytė, IIa 
 

2021-01-13 
 

Laiškas laisvei 
 

Laisve, 
 

 

ar dar nepavargai? Ar dar pastovi ant kojų? Ar dar liko stiprybės tavyje? O, kad žinočiau, 

iš kur tu kilus ir ką mačius… Deja, man lieka tik spėlioti ir gaudyti pasakojimų grūdelius. 
 

Kiek daug istorijų ir kuždesių girdėjau, bet ar tai teisybė? Galbūt tai tik kitų jausmai, o ne 

tikroji tu. Niekas nežino, kas iš tiesų esi ar kaip mus priglaudi. Manau, esi daugiau nei ištraukos 

vadovėliuose ar senolių pasakojimai. Norėčiau įsivaizduoti, jog tu viskas, ko trokštame. Noras, 

maldavimai, neišklausyti žodžiai, neišvaikščioti kalnai ir miškai, baimė. Tu, baimės dukra ir drąsos 

sūnus viename. Atstumdami vieną surandame kitą, o galbūt, atvirkščiai, reiktų atstumti abu norint 

surasti tave tuštumos pavėsy, kuriame ilsiesi. Ko atsisakė tie, kuriuos apdovanojai savo 

prieglobsčiu? Ar jie turėjo paaukoti savo paskutinį oro gurkšnį, o galbūt įkvėpti patį pirmąjį? 
 

Man, paprastam žmogui, tavęs niekad nebus per daug. Tad ar verta save pamesti ieškant 

nesurandamo?.. Ar dar daug tavęs liko, ar dar spėsiu tave pavyti? 

 
 

Gabrielė 



Ūla Novickė, IIa 
 

2021 01 13 
 

Sveikas, Nepažįstamasis, 
 

 

labai norėčiau Tau pasekti pasaką apie gražią šalį, apaugusią miškais, iš vakarų 

skalaujamą Baltijos jūros. Ta šalis - Lietuva. 
 

Ilgą laiką jos laisvę buvo pavergę agresoriai iš rytų. Žmonės nebenorėjo ir nebegalėjo kęsti 

šios priespaudos. Taikūs Lietuvos žmonės pasipriešino brutaliam Sovietų Sąjungos vadovybės 

bandymui jėga išlaikyti tautą nelaisvėje. Užimti svarbių strateginių objektų atvyko specialiai 

parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Tai buvo žmonės be skrupulų, be 

sąmonės likučių. Jiems pasipriešinti reikėjo vienybės ir drąsos. 
 

Nors, kai vyko visi šie įvykiai, manęs dar nebuvo šioje žemėje, toji 1991 metų Sausio 13-

osios žiemos pavakarė giliai įstrigusi mano sąmonėje. Ji paliko randus ir daugelio šeimų likimuose. 
 

Iš vis dar veikiančios televizijos ekranų diktorės Eglės Bučelytės kviečiami žmonės rinkosi 

prie Televizijos bokšto, Parlamento rūmų. Beginkliai, susikibę rankomis vyrai ir moterys, 

jaunuoliai ir suaugusieji stojo prieš tankus, prieš agresorius su šautuvais. Nors Televizijos bokštas 

ir buvo paimtas, Parlamento rūmų pulti nebeišdrįso. 
 

Ši pasaka prasidėjo liūdnai, bet, kaip ir visos pasakos, nors netekome trylikos brolių ir 

vienos sesers, baigėsi gerai. Buvome laimingi, apgynę laisvę, galėjome kurti ateitį. 
 
Visi žmonės, kurie įveikėte baimę bei nerimą, stovėjote, kovojote, gynėte dainuodami dainas bei 

kūrendami laužus, žmonės, kurie nešėte karštą arbatą, žmonės, Lietuvos piliečiai, nepriklausomai 

nuo tautybės, - aš niekada nepamiršiu Jūsų. Ačiū už laisvę nevaržomai siekti savo svajonių. 

 
 

Jūsų Ūla 



Titas Avižinas, IIa 
 

2021 01 13 
 

Laiškas 
 

Mielas Žmogau, 
 

 

sveikas, kaip gyveni? Ar sunku buvo prisitaikyti gyventi visiškai kitoje šalyje, nei gyvenai 

anksčiau, Lietuvoje? Ką dar pameni apie ją? Kadangi išvykai būdamas mažas, norėčiau tau 

papasakoti apie tavo tėvynę ir apie tai, kokia svarbi yra Lietuvos laisvė. 
 

Jau seniai Lietuva yra laisva, nepriklausoma demokratinė valstybė, šiuo metu vadovaujama 

Prezidento, tačiau tai nutiko beveik lygiai prieš trisdešimt metų – 1991 metų Sausio 13 dieną. Tą kartą 

Sovietų Sąjungos kariniai daliniai bandė užgrobti Lietuvos radiją ir televiziją, tačiau atsirado labai 

drąsių tautiečių, kurie stojo prieš ginkluotus sovietų karius. 14 iš jų žuvo garbingai kovodami už 

Lietuvos laisvę ir tai įrodo, kaip besąlygiškai jie mylėjo savo tėvynę ir kaip ryžosi už ją sumokėti 

aukščiausią kainą. Tarp žmonių, kovojusių už mūsų šalies laisvę, buvo ir vienas mano mokyklos 

mokytojas – Kęstutis Bredelis, jis buvo vienas iš sunkiausiai sužeistų žmonių, tačiau medikai sukūrė 

stebuklą ir Kęstutis išgyveno. Taip pat tarp Lietuvos laisvės gynėjų buvo ir šią vasarą mus palikęs mano 

draugų senelis ir mano kaimynas – Vincas Vyrukaitis, jis buvo tas žmogus, kurio dėka aš supratau, 

kokia svarbi yra laisvė ir kaip svarbu, kad mūsų valstybė dabar gali vadintis laisva šalimi. Mūsų ir 

Vyrukaičių šeimos buvo labai artimos ir mes labai dažnai viską darydavome drauge, ne išimtis ir 

Sausio 13-osios ar Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios dienų minėjimai Nepriklausomybės aikštėje. Aš 

esu dėkingas Vincui Vyrukaičiui už laisvės supratimą ir jos svarbą mums. 

Tikiuosi, pažadinau šviesius prisiminimus apie Tėvynę, jos laisvę. 
 

Nuoširdžiai - 
 

Titas Avižinas 



2021 sausio 13 
 

Ištrauka iš Jono Amšiejaus dienoraščio 
 

Mielas dienorašti, 
 

 

šiandien - Sausio 13-oji diena. Diena, kuri nulėmė, kokiame pasaulyje, laisvame ar pilname 

baimės, aš gimsiu. Apie šią dieną kiekvienais metais išgirstu ką nors nauja, ką nors, ko dar 

nebuvau girdėjęs, ir man tai patinka. Tai kiekvieną kartą mane verčia susimąstyti apie laisvę, 

kovojusius už ją ir kainą, kurią privaloma sumokėti, norint ją pasiekti. Vakar išgirdau pasakojimą 

iš savo močiutės, jos prisiminimus apie Sausio 13-ąją. Ji papasakojo, kad tuo metu ji su mano teta 

buvo išvykusios į užsienį, į Vokietiją. Tą dieną joms grįžus į savo namą visi buvo tylūs ir neištarė nė 

žodžio - per televiziją rodė, kas dedasi Lietuvoje. Viskas, ką ji su teta galėjo daryti, tik verkti. Taip 

pat sužinojau ir galiu pasigirti, kad jos brolis, mano dėdė Augustinas, tą dieną buvo prie Seimo ir 

kūreno laužus. Viliuosi, kad dėdės pasakojimas suvienys ir sustiprins mūsų giminystę ir paskatins 

vėl pagalvoti, ką gi laisvė reiškia man, gimusiam ir augusiam nepriklausomoje Lietuvoje. Bet jau 

žinau, kad dėl jos turiu dėkoti žmonėms, tą dieną buvusiems prie Seimo, Lietuvos radijo ir 

televizijos pastato bei Vilniaus televizijos bokšto. 



Liepa Strazdaitė, 5c kl. 
 

Rašinys apie Lietuvos laisvę 
 

 

Mano giminėje buvo daug žmonių, kurie tikėjo Lietuvos laisve. Mano prosenelis, Vincentas 

Tamulis, gimė 1915 m. Raseinių apskrity, kaime. Jo tėvai buvo ūkininkai, turėjo nemažai žemės ir 

gyvulių. Vyresnė sesė išmokė jį skaityti ir rašyti. Mažasis Vincukas buvo gabus mokinys, ir jį iš karto 

priėmė į antrą pradinės mokyklos klasę. Vėliau jis mokėsi Raseinių gimnazijoje ir karo mokykloje, įgijo 

jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1938 m. baigė Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą ir dirbo miškininku. 

1940 m. Lietuva buvo okupuota. Nemažai senelio gimtojo kaimo vyrų išėjo į miškus, tapo partizanais. 

Prosenelis partizanams parašydavo dokumentus, kad jie neva dirba miško apdirbimo įmonėse - tokiu 

būdu pridengdamas kovotojus miške. 1946 m. mano prosenelis buvo suimtas, nuo vasario iki rugsėjo 

kalinamas, kankinamas KGB kalėjime. Jis nieko esminio neprisipažino net ir kankinamas, tai jį 

išgelbėjo, o tuo tarpu miško pramonės specialistų labai reikėjo sugriautam Lietuvos ūkiui. Vincentas 

Tamulis įskiepijo Lietuvos laisvės troškimą ir savo vaikams. Jo sūnus, mano senelis Algirdas Tamulis, 

taip pat dirbo miškininku-girininku Taurų girininkijoje, Vilniaus raj., netoli pasienio su Baltarusija. 

Prasidėjus sąjūdžiui jie su visa šeima dalyvaudavo mitinguose. Kadangi senelis buvo medžiotojas ir 

namuose turėjo daug ginklų, jis rėmė pirmuosius nepriklausomos Lietuvos pasieniečius ginklais ir už tai 

buvo apdovanotas medaliu. Kitas prosenelis Pranas Stankaitis priklausė šaulių sąjungai ir 1940 m. buvo 

nušautas rusų kareivių Šakių rajone. Nors visi šie įvykiai įvyko man dar negimus, ir aš apie juos žinau iš 

tėvų ir senelių pasakojimų, jie man yra labai svarbūs. Kovodami dėl Lietuvos nepriklausomybės žuvo 

labai daug žmonių ir aš suprantu, kad jie pasiaukojo tam, kad mes dabar galėtume gyventi laisvoje, 

nepriklausomoje Lietuvoje. 



Elzė Sereikaitė, 7e 
 

Noras būti laisviems 
 

 

Kodėl laisvė tokia trapi? Nežinau. Laisvę sunku išsaugoti. Bet prieš tris dešimtmečius 

lietuviams pavyko tai padaryti. 
 

Jie buvo labai atsidavę savo tėvynei. Norą apginti savo tėvynės laisvę dar paskatino tai, kad 

vos prieš kelis mėnesius signatarai buvo pasirašę Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą 

ir lietuviai buvo atgavę laisvę. Deja, mūsų valstybėje dar šeimininkavo svetima kariuomenė. Visų 

lietuvių, kurie Sausio 13-osios naktį ėjo prie Televizijos bokšto (ir kitų vietų), dėka mūsų tėvynės 

laisvė buvo apginta. Esu tikra, kad tie, kas puolė lietuvius, pabūgo todėl, kad pamatė, kokie jie 

vieningi. Visi lietuviai laikėsi už rankų. Tačiau tai nesustabdė sovietų. Ir, deja, po tos nakties liko 

be galo daug sužeistųjų. O žuvo net keturiolika... Norėčiau, kad tą naktį žuvusieji dabar matytų, kad 

mes išsaugojome laisvę. 
 

Man pasisekė, kad gimiau prabėgus beveik septyniolikai metų po tos nakties, ir man neteko 

to išgyventi. Paklausiau namiškių, ką jie veikė Sausio 13-ąją. Mama papasakojo, jog sausio 12-ąją 

universiteto dėstytoja pasakė, jog jie geriau važiuotų namo. O važiuojant kamavo nerimas, kad gal 

kareiviai nepraleis. Tėtis papasakojo, jog buvo šokiuose, ir tik grįžęs namo ir įsijungęs televizorių 

pamatė ir suprato, kas vyksta. Taigi nė vienas iš mano namiškių nedalyvavo Sausio 13-osios 

įvykiuose...Tiesa, dar paklausiau močiutės ir ji pasakė, kad tiesiog viską stebėjo per televizorių, ir 

dabar gailisi, kad nepasiryžo išeiti iš namų. 
 

Labai gerbiu kiekvieną, kuris ten dalyvavo. Ir tikrai nekaltinu namiškių, kad jie ten nėjo ir 

nedalyvavo, nes jei pati turėčiau progą, tikrai nepasiryžčiau... Aš net neįsivaizduoju, ką reiškia 

gyventi nelaisvoje valstybėje... 



Matas Kietis, 7 b kl. 
 

Rašinys 
 

Mintys apie laisvę 
 

 

Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Šiandien, Sausio 13-ąją, susimąstome, 

kodėl esame laisvi? Kokia laisvės kaina? 
 

Praėjo lygiai trisdešimt metų nuo to laiko, kai žmonių minios stovėjo prie strateginių objektų ir 

gynė savo šalį. Jie visi buvo neapdovanoti didvyriai. Deja, bet keturiolika žmonių tąkart padėjo galvas 

dėl savo valstybės nepriklausomybės. Jei ne jie, mes turbūt priklausytume Sovietų Sąjungai. 
 

Tą baisų sausio dvyliktosios vakarą žmonės matė, kad vyks puolimas. Jie susirinko prie 

televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato ir Aukščiausiosios Tarybos pastato. Jie dainavo, kūrė 

laužus. Girdėjosi daug šūvių, sprogstamųjų paketų, važinėjo tankai. Žmonės, net ir beginkliai, stojo 

prieš tankus. Buvo labai daug sužeistųjų – apie septynis šimtus. 
 

Lietuva ne vieną kartą buvo praradusi laisvę. Carinė Rusija buvo uždraudusi net lietuvišką 

raštą. Uždarytas Vilniaus universitetas. Žmonės norėjo laisvės, protestavo, bet jos ilgai negavo. 
 

Išaugo nauja karta. Nauja karta, kuri gimusi jau nepriklausomoje Lietuvoje. Mes tik iš 

pasakojimų žinome, kas yra okupacija... Todėl visi branginame ir saugome laisvę, nes ji suteikia 

žmogui galimybę rinktis ir atsakyti už savo pasirinkimus. 



Margaritos Karalkevičiūtės, 8d kl. 
 

Laisvė 
 

 

1991 metais sausio 13 dieną mes, lietuviai, kovojome už tėvynės laisvę. Nepriklausomybės 

troškimas tą naktį pasiglemžė 14-os žmonių gyvybes, o tūkstančiai žmonių buvo sužeisti. Visgi 

nepaisant fizinių sužalojimų, jų dvasinės vertybės ir patriotiškumas neleido jiems pasiduoti ir 

pasitraukti iš svarbiausios gyvenimo kovos. 
 

Dažnai kyla klausimas – kas yra laisvė? Ar mums tai beliko paprasta sąvoka, kurios vertės 

mes nebesuprantame? Manau, jog tai, dėl ko tą naktį keturiolika Lietuvos didvyrių paaukojo 

gyvybes, ir yra laisvė, ir yra mūsų kultūra, kalba, didinga istorija, nepriklausoma tauta. Šiais laikais 

jaunam žmogui sunku suvokti laisvės troškimą, įsivaizduoti, kaip toli žmogus pasiryžęs eiti ir ką 

yra pasiryžęs paaukoti dėl tėvynės. Nepatyrė 50 metų nelaisvės, sovietinės agresijos, nuo okupantų 

rankos mirusio artimojo skausmo... 
 

Turime dėkoti visiems lietuviams už tai, kad jie buvo tokie drąsūs, neišsigando tankų, 

šaudymų, ėjo ir kovojo už tai, kad šią dieną mes būtume laisvi. Ta naktį lietuvių minia alsavo viena 

mintimi : „Mes laimėsime!“ 

 



Ula Bessmertnaitė, 8d kl. 
 

Laisvė 
 
 

 

Kasmet švenčiama garbinga ir Lietuvos istorijai ypač svarbi diena - Sausio tryliktoji. 

Tai - mūsų šalies Laisvės gynėjų diena. Kasmet prisimenami tie, kurie už šalies laisvę paaukojo 

brangiausią dalyką, kokį tik įmanoma turėti šiame pasaulyje,- savo gyvybę... 
 

Vyresnioji karta visuomet sutinka šią datą didžiuodamasi, nes esame laisva ir 

nepriklausoma tauta. Tačiau mūsų ,,telefonų“ karta... Kažin, ar ji iš tiesų supranta, kas yra toji 

tikroji tėvynės laisvė. Ji tapo savaime suprantamu dalyku - mes įpratome taip gyventi. Nežinome, 

ką reiškia būti užgrobtiems, pavergtiems, išduotiems. Šiais laikais laisvė nebėra taip vertinama, 

branginama. Bet... Argi reikia laukti, kol jos neteksime, kol ji bus išplėšta mums iš rankų, kad 

pradėtume ja džiaugtis ir didžiuotis? Ne. Tereikia įvertinti tai, ką turime dabar... 
 

Tėvynės laisvė - tai, ką branginame ir mylime labiausiai. Mamos ir tėčiai. Seni geri 

draugai, su kuriais bendraujant, atrodytų, išnyksta visos pasaulio problemos. Vienintelė tokia 

Žemėje močiutė, kuri yra visuomet pasiruošusi ginti, saugoti, padėti ir pamaitinti. Geriausias 

keturkojis draugas, kurio, nors ir baisiai išdykusio (kartkartėmis aplinkiniai grasina jį išvežti į 

prieglaudą), niekuomet neiškeistume net ir į aukso kalnus. Šiluma, šviesa, savotišku grožiu ir 

jaukiais prisiminimais spinduliuote spinduliuojantys namai. Argi, jei visa tai bandytų išplėšti, atimti 

tarsi žaisliuką iš vaiko, taip lengvai pasiduotume?.. 
 

Tėvynės laisvė - tai mes patys. Mūsų asmenybės, charakteriai, pomėgiai ir būdas. 

Savitas stilius. Gebėjimai ir talentai. Kuriami ir atliekami gražūs, geri darbai. Drąsūs, didvyriški, 

nesavanaudiški poelgiai. Noras išreikšti save. Balsas, kurį, jei tik panorėtum, galėtų išgirsti visas 

pasaulis. Argi pamatę, jog kažkas kėsinasi nutildyti, ištrinti tą balsą, nesigrumtume siekdami jį 

išsaugoti?.. 
 

Tėvynės laisvė - tai mūsų vienybė. Gebėjimas susitarti bei išklausyti, pastebėti ir padėti. 

Draugiškumas ir empatija vienas kitam. Ta nepaprasta, tarytum magiška galia nuversti kalnus 

padaryti tai, ko vienas žmogus niekada nebūtų galėjęs ir sugebėjęs. Stiprybė ir laukinė drąsos 

dvasia. Nejaugi nesusikibtume už rankų, neatiduotume savo paskutinių jėgų, kad ta dvasia nebūtų 

užmušta?.. Laisvė - tai mūsų pasaulis. Mūsų jėga. Mūsų stiprybė. Tikiu, kad ilgainiui ją įvertinsime 
 
visi. 

 
 



Arnoldas Cijunaitis, I c kl. 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai? 
 

 

XXI amžiaus lietuviams jau nebereikia kovoti už laisvę. Gyvename tokioje Lietuvoje, kur 

niekas nedraudžia skaityti lietuviškų knygų, rašyti lietuviškai, visi lietuviai moka skaityti ir rašyti 

lietuvių kalba. Turime savo šalies simbolius, nacionalinį himną, kurį visi giedame per valstybines 

šventes, tarptautines sporto varžybas. 
 

Lietuvos palikimas mums atrodo užtikrintas, sunkiai galime įsivaizduoti, kaip jautėsi 

praeities žmonės, gyvenę Lietuvoje, kurioje visa lietuvybė buvo užgožiama, slopinama. Žmonės, 

gimę laisvoje Lietuvoje, retai prisimena, ką teko praeitoms kartoms išgyventi kovojant dėl laisvės ir 

teisės kalbėti, skaityti, rašyti savo kalba, nešioti savo simbolius. Man prisiminti Lietuvos istorijos 

įvykius svarbu, nes jie man padeda suprasti, koks svarbus yra mūsų šalies palikimas, ką praeities 

kartoms teko išgyventi, kad dabarties kartos gyventų laisvoje Lietuvoje. 
 

Knygas lietuvių kalba, kurių šiais laikais pilna kiekvieno namuose, spaudos drautimo 

laikotarpiu buvo laikomos kontrabanda ir už jų laikymą žmonės būdavo baudžiami. Tačiau 

atsirasdavo žmonių, kurie nepaisydavo įstatymų ir slaptai platino lietuviškas knygas, slaptai mokė 

savo vaikus kalbėti, skaityti, rašyti lietuviškai. Šie žmonės padėjo išsaugoti lietuvių kalbą ir tik jų 

dėka šiais laikais ją turime. Šių žmonių pastangos man padeda suprasti, kokia svarbi lietuvių kalba 

yra Lietuvai, ir padeda būti dėkingam, kad šiandien galiu ja šnekėti. 
 

Nuo senų laikų Lietuvai dažnai tekdavo kovoti dėl laisvės ir išgyventi agresiją. Kryžiuočių 

ir kalavijuočių puldinėjimai, gyvenimas Rusijos imperijos sudėtyje, SSRS okupacija, agresija, 

lietuvių trėmimai į Sibirą – istorijoje Lietuvos laisvei ir išlikimui daug kartų kilo didelė grėsmė. 

Dažnos praeities lietuvių kartos gerai pažinojo kovą dėl laisvės ir išlikimo. Noras išlikti lietuvius 

skatino kovoti, priešintis laisvės atėmėjams, žmonės kovoję už Lietuvą šiandieną laikomi šalies 

didvyriais, kuriuos pagerbiame per valstybines šventes, apie kuriuos mokomės mokykloje. 
 

Dabartinė Lietuva yra pastatyta ant praeities lietuvių išgyvenimų, sunkių pastangų išlaikant 

lietuvių palikimą, tautinę laisvę. Man prisiminti Lietuvos istorijos įvykius yra svarbu, nes 

gyvendamas laisvoje Lietuvoje negalvoju, ką praeitoms kartoms teko išgyventi, kad dabar galėčiau 

rašyti, skaityti lietuviškai, giedoti Lietuvos himną, gyventi laisvoje Lietuvoje. 

 

 



Aurėja Kazlauskaitė, I c kl. 
 

 

Kova dėl Lietuvos laisvės nebuvo bereikšmė. Dėl to patirto skausmo ir pralieto kraujo aš ir 

kiti lietuviai dabar esame čia – laisvoje Lietuvoje. Dėl to buvo verta kovoti. Visi žmonės, kurie 

aukojosi, yra verti medalių ir begalinės pagarbos. Tai jie yra mūsų didvyriai. Jie negailėjo savo 

gyvybės, nes tikėjo, kad jų tikslas kažkada taps tikrove, bet dėl jos reikėjo kovoti. Tai buvo sunkūs 

laikai. Tačiau Lietuvos tautai, per vargus ir negandas, pavyko išlikti. Pagarbos verti tie, kurie per 

sausio tryliktą, be ginklų ir tik su meile ir daina, stovėjo prieš tankus, važiuojančius kiaurai per 

susirinkusias minias. Žmonės bijojo, bet nepasidavė. Visi lietuviai tikėjo, kad tai dar nebus pabaiga, 

ir jie buvo teisūs. Lietuva gyvuoja iki šiol. Galbūt savo plotu neprilygsta ji kitoms, galingesnėms 

valstybėms, bet tai netrukdo jos lygiai taip pat branginti, saugoti ir dėl jos aukotis. Niekas, kas dėl 

jos kovojo, nemirė veltui. Jie įkvėpė kitus, tuo tarpu ir mane, kad dėl to, kas brangu,– verta kovoti. 

Jie išdrįso pasipriešinti ir tik dėl jų, tų drąsiai kovojusių žmonių, mes galime nevaržomai pasakyti, 

kad esame lietuvių tauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milda Marija Ivoškaitė 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos įvykiai? 
 

 

Kiekviena tauta turi gilią savo šalies istoriją, tačiau Lietuva yra labai turtinga savąja, 

išgyvenimais, stiprumu ir vienybe. Mūsų šalies didvyriai yra iškentėję karus, atimtą laisvę, trėmimus, 

tačiau visur juos lydėjo viltis ir vienybė. Žmonės kartu sujungę jėgas atgavo Lietuvos laisvę. 
 

Žmonės visada ieškojo išeičių, kaip gyventi laimingai, tačiau be laisvės – laimingo gyvenimo 

nebus niekada. Puikus pavyzdys būtų žiaurioji Sausio 13-oji. Mūsų šalies žmonės taikiai priešinosi 

Sovietų Sąjungos vadovybei. Žmonės kovojo už laisvę sau, laisvę savo šaliai ir ateinančiai kartai. Jiems 

pavyko, nors aukų buvo ne viena, tačiau žmonių širdys plakė vienu rimtu, kupinos vilties. 
 

Lietuvos įvykiai ir šalies istorija man yra labai įdomi ir svarbi, nes visų pirma tai yra mano 

šalis, mano gimtinė. Jos praeitis yra išskirtinė, pamokanti ištvermės, vienybės. Dažnai skaitau 

knygas, ieškau visokiausių šaltinių apie mūsų šalies istorinius įvykius. Taip stengiuosi gilintis į 

praeitį, suprasti, ką teko išgyventi žmonėms, kurie stovėjo ir gynė mus. Jaučiu labai didelę pagarbą 

žmonėms, kurie kovojo už mūsų laisvę ir užtikrino mums saugią ateitį mūsų pačių šalyje. 

 

 

 

 

 

 

 



Agnė Burneikytė, III c kl. 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai? 
 

 

Trečia nakties. Atsistojęs prie plačiai atdaro lango jis geria į save nakties vėsą. Tolumoje dunda 

traukiniai. Jis prisimena senelių pasakotas istorijas. Baimė. Skausmas. Sielvartas. Ašaros. Skaudus 

susitaikymas su likimu. Bejėgiškumas. Viskas vienu metu. Turėjo išties būti tragiška. Ir buvo. Visgi 

stingdantis šaltis neužšaldė moralės, smarkiai siautėjęs vėjas neužpūtė vilties liepsnelės, badas 

nepražudė orumo. Niekas nenugalėjo stiprių asmenybių, taurių sielų. Dabar viskas kitaip. Dabar pro 

traukinių langus šmėžuoja mažytės tamsios figūrėlės. Jos naktį važiuoja per miškus, per laukus, grožisi 

žvaigždėtu dangumi, stebi vis besivejantį mėnulį, geria mėtų arbatą ir klauso džiazo. 
 

Jie grįžo į tėvynę. Nors ne visi, tačiau grįžo. Jie nepasidavė. Niekas negali sutrypti jų noro 

gyventi, būti laimingiems, palaužti jų laisvės siekimo. Nors grįžimas į tėvynę nereiškė grįžimo į senas 

vagas, grįžimas suteikė stiprybės. Neturėti jokių materialių turtų, tačiau turėti gimtąją žemę po kojomis 

reiškė labai daug. Taip pat daug bemiegių naktų ir daug tirštai debesuotų dienų, daug akimirkų, praleistų 

užverktomis akimis, susirietus į kamuoliuką, gulint ant grindų tarp šuns šerių ir meldžiant stiprybės. 

Šiandien pavakare jis buvo išėjęs pasivaikščioti senamiestyje. Rausvai nusidažęs giedras dangus, ryškūs 

auksiniai saulės dryžiai ant išbalusios odos. O mėnulis... Kartais popiet mėnulis atrodo tarsi balta 

greipfruto skiltelė danguje. Gera kartais pakelti galvą ir giliai įkvėpti oro, kvepiančio laisve. Gera 

nebijoti būti tuo, kuo esi. Gera turėti savo subjektyvią nuomonę. Gera nebūti marionete. Kiek toliau, 

prie upės, jis matė sėdinčią ant suolelio senjorų porelę. Jie neturi bijoti, jie neturi skubėti, jie neturi 

sielvartauti. Jie plačiai šypsojosi, džiaugėsi akimirka. Sudžiūvusiais duonos trupiniais lesino antis bei 

gėrėjosi besileidžiančios saulės vaizdiniais. 
 

Rankoje puodelis atšalusios kavos. Nors ji beveik ledinė, ji ne tokia šalta kaip oras žiemos 

naktį. Sušalusius šildė ne kiek liepsnojantys laužai, kiek verdantis laisvės troškimas. Narsa. Ryžtas. 

Stipria meile deganti krūtinė. Jie stojo ginti, neturėdami nė kruopelės abejingumo, nė žiupsnelio 

egoistiškumo. Jie buvo pasiryžę. Net išgyvenimo instinktą buvo užgožęs jų taurus siekis - juk 

gyvenimas supančiotam nė truputėlio nepanašus į gyvenimą. Tai veikiau egzistavimas. Gyvenimas 

ir egzistavimas yra du visiškai skirtingi dalykai. Bet dabar... Jis stebėjo, kaip kelkraščiu žingsniuoja 

vyriškis, vedinas dviem mažais žmogiukais už rankų. Vaikus iš darželio paėmęs tėvas pažadėjo, 

kad visi kartu pakils aukštai aukštai, į padanges, jie galės gerti karštą šokoladą ir iš viršaus grožėtis 

miesto bei miškų panorama, tad šie, džiaugsmingai trypčiodami tėvui iš šonų, puikavosi tądien 

darželyje išmokę lietuvišką abėcėlę. „Ar gali būti kas gražiau už gyvenimą, vaikai?“ 
 

Jis susimąstė. Dar niekada anksčiau taip giliai nesuprato, koks dėkingas jis jaučiasi. Dar 

minutę, kitą patylėjęs žvelgė į tolį, į žybsinčias žvaigždes juodumoje. Vidun siūbtelėjęs vėjo srautas 

užpūtė degančią žvakę. Jau laikas. Laukia kita, gražių akimirkų ir prisiminimų kupina diena. 



Skaistė Kasnauskaitė, III c kl. 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai? 
 

 

Kai mąstau apie Lietuvai svarbius istorinius įvykius, mano vaizduotėje iškyla 

bendruomenės, kovojančios dėl bendro tikslo, vaizdas. Toks vaizdas priverčia didžiuotis lietuviais 

ir jų sugebėjimu siekti užsibrėžtų tikslų drauge, palaikydami vieni kitus. Įsivaizduojant šį reginį, 

man į galvą ateina vienintelis žodis – vienybė. Nors pati dar nebuvau gimusi, kai Lietuva, o tiksliau, 

lietuviai iškovojo nepriklausomybę ir negalėjau prisidėti prie šio įvykio, aš be galo gerbiu ir 

didžiuojuosi tais, kurie buvo pasiryžę paaukoti ir net paaukojo savo gyvybes vardan ne tik savo, bet 

ir ateities kartų gerovės. Vienybė, mano nuomone, yra pats stipriausias ginklas, kokį tik galima 

turėti. Dažniausiai pavienių žmonių nuomonės ir norai nebus išklausomi, tačiau susivieniję 

bendraminčiai gali priversti dalykus keistis. 
 

Aš niekada nebuvau „žmonių“ žmogus. Mėgstu užsibrėžtų tikslų siekti viena, neprašydama 

pagalbos iš kitų ir niekam jos nesuteikiu, turbūt todėl vienybė man yra toks savotiškas, nesavitas, 

net šiek tiek keistas dalykas. Kodėl žmonės, niekieno neraginami, nespaudžiami, nepažadėti jokio 

materialaus apdovanojimo, su džiaugsmu širdyse yra pasiryžę kartu žūti gindami kažką, kas vargu 

ar apgintų juos? Turbūt todėl, kad didžiausias apdovanojimas jiems - tai žinojimas, jog jie neliko 

abejingi ir prisidėjo prie Lietuvos istorijos kūrimo bei jos laisvės. Džiaugiuosi galėdama pasakyti 

jog žmonės, gynę Lietuvą, ją gynė ne be reikalo ir jų aukos nenuėjo veltui. Šie herojai visuomet 

išliks mūsų atmintyse, nes dėl jų aukos, drąsos ir sugebėjimo susivienyti mūsų šalis šiandien yra 

tokia, kokia yra. 
 

Manau, jog jaunoji karta nesupranta ir nevertina laisvės. Kadangi mes gimę jau laisvoje 

šalyje, mums sunku suvokti, kaip žmonės gyveno rusų priespaudoje, nes gyvenimas laisvėje yra 

vienintelis mums pažįstamas gyvenimas. Iš tėvų žinau, jog tai nebuvo lengvas laikotarpis ir manau 

jog mes, jaunoji karta, turėtume būti dėkingesni tiems, dėl kurių drąsos mums netenka patirti to, ką 

teko patirti mūsų tėvams, seneliams. Lietuviai išliko todėl, kad puoselėjo savo lietuviškumą, jį 

mylėjo ir gynė. Jaunimas turėtų daugiau domėtis savo kilme, savo tradicijomis ir istorija, nes tai 

daro mus išskirtiniais. Mūsų pareiga yra išsaugoti šį išskirtinumą ir, atėjus laikui, ginti jį visa 

širdimi. Sakoma, jog tik praradęs žmogus imą vertinti tai, ką turėjo, ir aš tikiuosi, kad mums neteks 

prarasti šios laisvės, nors tik tuomet pradėtume ją vertinti ir branginti. 

 

 



Vilius Kaminskas, III c kl. 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai? 
 

 

Lietuvos istorijos įvykiai man yra svarbūs tuo, kad jie atskleidžia didelę dalį Lietuvos 

praeities gyvenimo. Kiekvienas istorinis įvykis Lietuvoje yra labai svarbus ir jis išlieka labai ilgą 

laiką. Kaip ir tą, Sausio 13-osios, naktį, kuomet įrodėme savo galią būdami vieningi ir kovodami 

kartu. Tą naktį mūsų tėvai ir seneliai buvo ir iki šiol yra istorijos dalis, kuri įkvepia visada kovoti 

kartu, nes didžiausias žmogaus ginklas yra protas ir vienybės galia. Dauguma mūsų, šių dienų 

moksleivių ir studentų, net nenutuokiame kaip tą naktį iš tikrųjų buvo „karšta“. Žiūrint įrašus, nors 

ir po 30 metų po tos nakties, pašiurpsta oda. Visa Lietuva tą naktį buvo lyg didžiulė vandens 

banga, savo galia užgesinusi agresyviai nusiteikusią liepsną. Tačiau ta banga nebuvo grėsminga, ji 

viską užgesino ir nuramino, nesukeldama niekam pavojaus. Tokios bangos sustabdyti neįmanoma, 

kai ją sudaro milžiniška vieningų žmonių minia, susikibusi rankomis. Tą naktį Lietuva įrodė visam 

pasauliui ką sugeba kiekvieno iš mūsų rankos, kaip jomis galima nugalėti ginklą. Labai 

didžiuojuosi ir dėkoju kiekvienam, ten buvusiam. Nesuabejojusiam ir ėjusiam kovoti. Jūs, 

Lietuvos kovotojai, būsit visada prisiminti kaip tikri didvyriai, įkvepiantys dar ne vieną ateities 

kartą, savo poelgiais ir tvirtumu. 

 

 

 

 

 

 



Viktorija Sučkova, III c kl. 
 

Kuo man svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai? 
 

 

Mes labai retai susimąstome, ką iš tikrųjų mums reiškia laisvė, tėvynė, jos praeities istorija 

bei žmonių išgyvenimai… Kokia tikroji Lietuvos istorijos įvykių svarba? Mes gyvename laisvą bei 

nepriklausomą gyvenimą, turėdami daugybę įvairių galimybių, tikslų, svajonių, bet dažnai 

nevertiname to, ką turime. Mums atrodo, jog tai įprasta, tai buvo ir bus. Bet ar pagalvojame, jog 

kažkada už tai reikėjo nemažai sumokėti? Už galimybę rinktis, laisvai reikšti savo nuomonę bei 

mintis, už galimybę svajoti ir kelti sau ateities tikslus, realizuoti savo planus bei pačius 

geidžiamiausius norus. Kas suteikė mums tokias begalines galimybes, kurias turėdami vis tiek 

liekame kažkuo nepatenkinti? 1991-ųjų metų sausio įvykiai tapo vieni reikšmingiausių, lėmusių 

mūsų ateities nepriklausomus gyvenimus. Būtent lietuviai - laisvės gynėjai bei kovotojai, aukojosi 

dėl savo šalies, artimųjų bei ateities kartų laisvės. Būtent Lietuvos gyventojų vienybė suteikė mums 

tai, ką turime dabar. O turime labai daug… Vertėtų susimąstyti, jog be praeities nebūtų ir ateities… 

Manau, kiekvienas Lietuvos pilietis turi didžiuotis tiek savo šalies istorija, tiek žmonėmis, kurie 

taip išdidžiai kūrė ją. Mane asmeniškai, žavi tie žmonės, kurie stojo į kovą dėl nepriklausomybės 

bei artimųjų gėrybės, rizikuodami savo gyvybėmis. Juk Lietuva yra tas brangus žemės lopinėlis, 

kurio nesugebėtų pakeisti joks kitoks. Tai tas kraštas, kuriame gimė kiekvieno lietuvio istorija bei 

pradėjo formuotis ilgas gyvenimo serpantinas. Mūsų krašto istorija svarbi kiekvienam piliečiui, 

kadangi būtent ji nulėmė mūsų likimą bei tai, kuo mes tapome dabar. Lietuva gyvuoja tik dėl mūsų 

patriotiškumo, bet nyksta, dėl mūsų abejingumo. Tas pats ir su lietuvių tauta – mes be 

patriotiškumo ir meilės savo kraštui tarsi kūnas be sielos. 



Viktorija Karalkevičiūtė, IV b kl. 
 

AŠ PRISIMENU, KODĖL ESAME LAISVI 
 

 

1990 m. Lietuva išsivadavo iš Sovietų Sąjungos ir tapo nepriklausoma valstybe. Sovietinė 

dabartis virto praeitimi, bet niekur nedingo. Ji buvo taip arti, kiekvieno žmogaus atminty, kiekviename 

žingsnyje. Visgi sovietai nenorėjo pripažinti Lietuvos laisvės ir 1991 m. Sausio 13–ąją ginklais, tankais 

stojo prieš tautos balsu ir patriotiškumu apsišarvavusią lietuvių minią. Seni ir jauni, kaimynai ir 

bendradarbiai, draugai ir pažįstami – visi stovėjo ten, sukabinę savo rankas, stojo vienas šalia kito ir 

sudarė gyvą skydą. Skydą, kuris prieš 30 metų išgelbėjo mūsų valstybę, mūsų tautą. Ir šiandien Sausio 

13–osios palikimas išlieka gyvas mūsų širdyse. Visgi tiems, kurie gimė laisvoje, nuo sovietinės įtakos 

nutolusioje Lietuvoje, dažnai sunku suvokti tos lemtingos nakties įvykių realybę. Iš kur žmonės turėjo 

tiek drąsos eiti ten, kur aidi šūvių garsai, negalvodami apie pavojų gyvybei? Ir kaip rusų kariai galėjo 

kelti automatų buožes prieš plikomis rankomis tankus sustabdyti bandančius lietuvius? Juk tokius 

dalykus galima išvysti tik filmuose, perskaityti tik knygose. Ir dažnai atrodo, jog Sausio 13–osios 

liudininkai pasakodami apie viską pakeliui naikinančius tankus, sovietų karių agresiją, įspėjamuosius ar 

tiesiai į žmones leistus šūvius kalba taip įprastai lyg tie įvykiai nebuvo labai nutolę nuo kasdienybės. 

Bet pažvelgus į viską plačiau suvoki, jog Sausio 13–oji tebuvo finišo linija po visų 50 metų kovos. Ir, 

deja, tokia buvo kaina ir būtina auka, kad aš, tu ir mes galėtume būti laisvi. Tad gerbkime tūkstančius 

pasipriešinusių žmonių, ypač tuos keturiolika, gyvybę paaukojusių Lietuvos herojų, ir niekada 

nepamirškime, kokia svarbi yra laisvė. Gyvenkime ir mylėkime savo tėvynę taip, kaip ją būtų mylėję 

šalies didvyriai, išdrįsę tikėti savo valstybės ateities vizija. Ir niekada neleiskime nei sau, nei kitiems 

pamiršti, kodėl esame laisvi. 


