
   

NAUJIENLAIŠKIS Rugsėjis, 2015 

Šiame numeryje: 

 Tarptautinės komisijos     

   sekretoriato veikla 1–3 p. 
 

 Komisijos partnerių ir    

   Tolerancijos ugdymo  

   centrų organizuotos  

   veiklos 3–4 p. 

Tarptautinės komisijos projektas apie 
Čijunę Sugiharą 

Rugsėjo mėnuo prasidėjo Tarptautinės komisijos 
sekretoriato inicijuotu projektu Lietuvos mokykloms apie 
Japonijos konsulą Lietuvoje – Čijunę Sugiharą.  Projektu 
siekiama paminėti 75-ąsias metines nuo 1940 metų   

bėgusiems nuo prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo Europoje.  
Projekte dalyvauja 12 Tolerancijos ugdymo centrų, kurie  
įgyvendindami įvairias veiklas susipažins su Č. Sugiharos  
asmenybe, jo veikla ir pasirinkimu gelbėti žmonių gyvybes Antrojo 
pasaulinio karo metu. 

Seminaras „Kauno IX forto istorijos vieta istorinės atminties  
suvokime“ 
 
Rugsėjo 10 dieną Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Kauno IX forto muziejumi orga-
nizavo seminarą ,,Kauno IX forto istorijos vieta istorinės atminties suvokime“. Seminare  
Tarptautinės komisijos mokslinių tyrimų programų koordinatorius istorikas Alfredas Rukšėnas 
skaitė paskaitą apie Kauno IX forte vykusį žydų naikinimą. Primindamas faktus lektorius pabrė-
žė, kad tai, kaip buvo žudomi žmonės šiame forte ir kitose vietose, labiausiai atsispindi Karlo 
Jėgerio ataskaitoje.  Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas su  
mokytojais diskutavo apie istorijos vertinimą ir istorijos įvykių analizavimą. Pasak Ronaldo 
Račinsko, „tarp atskirų žmonių grupių paplitęs istorinių įvykių vaizdavimas tik juodai baltomis 
spalvomis yra dažnai neobjektyvus, paveiktas stereotipų ir prietarų.  Kviesčiau Jus pačius ir 
ugdyti Jūsų mokinius sugebėti atsitraukti nuo susiformavusių klišių ir dažnai siauro „etninio“ ar 
net asmeninės patirties (tikros ar menamos) pasakojimo. Kviesčiau išsiugdyti sugebėjimą ver-
tinti istorinius įvykius universalių bendražmogiškų vertybių kontekste“. Seminare du mokytojai 
iš Tolerancijos ugdymo centrų pasidalino savo patirtimi, kaip Holokausto temą galima dėstyti 
etikos ir anglų kalbos pamokose. Antroje seminaro dalyje Kauno IX forto muziejaus  
darbuotojai pristatė edukacinių programų idėjas, tokias, kaip „Žydų indėlis į Lietuvos kultūrą ir 
istoriją“, „Bausti negalima pasigailėti“, „Žydų gelbėtojai“, „Daiktai – mirties liudininkai“, 
„Pabėgimas“.  Mokytojai analizavo pristatytus edukacinių programų pavyzdžius ir aktyviai 
diskutavo – kaip siūlomos programos tiktų įvairaus amžiaus mokiniams. Seminare dalyvavo 40 
Lietuvos Tolerancijos ugdymo centrų atstovai, mokyklų vadovai, istorijos, kalbų, dorinio  
ugdymo mokytojai. 

Tolerancijos ugdymo centrų tinklą papildė nauji centrai 

Rugsėjo mėnesį Tolerancijos ugdymo centrų tinklą papildė 3 nauji centrai:  

 Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla,  

 Vilniaus Naujamiesčio mokykla,  

 Biržų „Saulės“ gimnazija. 

vasaros, kuomet Japonijos  
konsulas Č. Sugihara Lietuvoje 
beveik mėnesį išdavinėjo  
tranzitines vizas  žmonėms,  
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Rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos 
paminėjimas „Atminties kelias“ 

Siekiant prisiminti per Holokaustą sunaikintas gausias Lietuvos žydų bendruomenes Tarptau-
tinė komisija įvairias švietimo įstaigas pakvietė dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Atminties 
kelias“ –  kartu nueiti į žydų žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę 
savo kelionę. Minėjimo dalyviai, susipažinę su žydų kultūra, tradicijomis, vietos žydų  
bendruomenių istorija, į masinių žudynių vietas nešė akmenėlius su gyvenusių ir žuvusių žydų 
vardais. Daugiau nei 140 Lietuvos mokyklų ir Tolerancijos ugdymo centrų organizavo netradi-
cines pamokas, rengė parodas, inicijavo minėjimus vietos žydų masinių žudynių vietose. 

Alytaus Jotvingių gimnazija Alytaus r. Ūdrijos mokykla-daugiafunkcis centras 

Joniškio r. Žagarės gimnazija Kauno A. Puškino gimnazija 

Klaipėdos Gedminų progimnazija Tauragės Tarailių progimnazija 

Renginys Vilniuje, Panerių Holokausto ir kitų nacizmo aukų memoriale, vyko rugsėjo 22 dieną. 
Per 200 mokinių ir mokytojų iš 10-ties Vilniaus ir Trakų Vokės mokyklų praėjo simboliniu 
„Atminties keliu“, prisimindami žmones, kuriems 1941–1944 metais šis kelias buvo paskutinis, 
vedęs į mirtį. Mokyklų bendruomenės dalyvavo oficialiame valstybiniame renginyje kartu su 
Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės atstovais, Lietuvos žydų bendruomenės nariais ir 
užsienio valstybių ambasadų Lietuvoje atstovais. Mokiniai į Panerių memorialą atsinešė akme-
nėlius su vardais, primenančiais šioje vietoje nužudytus žmones. Emanuelis Zingeris, Tarptau-
tinės komisijos pirmininkas, renginyje pasakė: „Čia prisimename žuvusiuosius, iš kurių neliko 
nieko: tik kaulai ir pelenai. Deja, visoje Lietuvoje yra daug tokių vietų“. Baigdamas savo kalbą 
Tarptautinės komisijos pirmininkas kreipėsi į Vilniaus merą Remigijų Šimašių, palinkėdamas, 
kad „Vilnius turėtų tapti atminties vieta, nes net 40% Vilniaus gyventojų žuvo čia“.  
Panerių memoriale vykusiame renginyje dalyvavo: Trakų Vokės vidurinė mokykla, Vilniaus 
„Gijos“ jaunimo mokykla, Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, Vilniaus 
„Vilnios“ pagrindinė mokykla, Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla, Vilniaus Simono Daukan-
to gimnazija, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazi-
ja, Vilniaus Užupio gimnazija, Vilniaus Viršuliškių mokykla.  

 

Dėkojame visoms Lietuvos mokykloms, mokytojams ir mokiniams už 
dalyvavimą atminimo renginiuose ir brandžios istorinės atminties 

ugdymą. 

Tarptautinės komisijos pirmininkas, 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 

akto signataras Emanuelis Zingeris 

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius 
 Ronaldas Račinskas su mokiniais 
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Komisijos partnerių ir Tolerancijos ugdymo centrų organizuotos veiklos 

Kėdainių žydų bendruomenės  
žudynių minėjimas 
Š. m. rugpjūčio 31 d. Daukšių kaime įvyko simboli-
nis Kėdainių žydų bendruomenės žudynių 74-ųjų 
metinių paminėjimas. Tuo pačiu metu žuvusieji 
buvo pagerbti ir Tel Avive (Izraelis), juos pagerbė 
ten gyvenantys Kėdainių krašto žydų palikuonys. 
1941 m. rugpjūčio 28 d. Daukšių kaime buvo su-
šaudyti 2076 žydai iš Kėdainių, Šėtos, Žeimių ir 
kitų vietovių.  

Kaune paminėtas Japonijos konsulo Lietuvoje Č. Sugiharos 
„Gyvenimo vizų“ išdavimas, išgelbėjęs žmonių gyvybes  
Japonijos ambasados Lietuvoje ir Kauno Sugiharos namų muziejaus iniciatyva š. m. rugsėjo 4 
d. buvo organizuoti renginiai, skirti Japonijos konsulo Č. Sugiharos veiklai atminti. Kaune  
S. Daukanto gatvėje buvo atidengta memorialinė lenta, skirta Č. Sugiharai. Kauno geležinke-
lio stotyje buvo pristatyti proginiai antspaudas ir vokas pažymėti 75-osioms „Gyvenimo 
vizų“ išdavimo metinėms, demonstruoti filmai apie Č. Sugiharą bei veikė fotografijų paroda 
apie Č. Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo J. Zwartendijko gyvenimą ir darbus. Miesto  
renginiuose Kaune aktyviai dalyvavo Kauno Dailės gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro 
mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojo Sauliaus Mikuckio. 

„Tiltai“ – tai šių metų Europos žydų kultūros dienos, minimos 
rugsėjo 6 d., tema, kuria siekta atkreipti dėmesį į tiltus tarp 
praeities ir dabarties, į bendradarbiavimą ir saitus tarp įvairių 
bendruomenių. Europos žydų kultūros dienai buvo skirta 
daugybė įvairių renginių Vilniuje, Kaune, Garliavoje,  
Žiežmariuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Kalvarijoje, Jonavoje, 
Kėdainiuose, Radviliškyje, Rokiškyje, Pandėlyje, Švėkšnoje ir  
Telšiuose. Europos žydų kultūros dieną savo renginiais  
paįvairino ir Tolerancijos ugdymo centrai: 

Europos žydų kultūros dienos  

Kauno rajonas, Garliava 
Š. m. rugsėjo 7 d. Jonučių gimnazijoje 
buvo prisimenama Garliavos žydų 
bendruomenės istorija. Jonučių  
gimnazija ir progimnazija pristatė  
literatūrinę muzikinę kompoziciją 
„Tiltai“, o dramos studijos „Vaidyba“ 
moksleiviai spektaklio „Benjamino 
kelionė“ ištrauką.

Kaunas 
Rugsėjo 10 dieną Kauno sinagogoje vyko renginys mokytojams ir Kauno visuomenei, kuriame 
buvo pristatyti atvirukai, išleisti pagal buvusios Kauno geto kalinės Ester Lurje piešinius. Šie 
atvirukai parengti edukaciniams tikslams – kaip papildoma medžiaga, iliustruojanti Kauno 
geto istoriją. Renginyje dalyvavo Kauno Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai, daug dėmesio 
skiriantys Lietuvos žydų istorijos ir Holokausto temoms. Renginį organizavo Kauno žydų religi-
nė bendruomenė su gausiu būriu partnerių bei rėmėjų. 

Akimirkos iš istorinės atminties renginio Paneriuose: 
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Fotografijų paroda  
„Lietuva – pirmoji meilė. Izraelis – mano namai“ 

Rugsėjo 22 d. Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Gregory  
Fridbergo fotografijų parodos „Lietuva – pirmoji meilė. Izraelis – mano namai“ atidarymas. 
Renginyje dalyvavo mokyklos bendruomenė bei svečiai iš Lietuvos, Izraelio, JAV. Parodos 
atidarymo metu kalbėjęs Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas 
pasidžiaugė, kad „šioje mokykloje daug dėmesio skiriama istorinei atminčiai. Ir nors  
šiandien atidaromoje parodoje kalbame apie gyvenimą ir dabartį, bet eksponuojamose  
nuotraukose galima justi ir praeitį.“ Parodos autorius Gregory Fridberg ne tik pristatė savo 
kūrybą, bet papasakojo ir savo gyvenimo istoriją, susijusią ir su Holokausto tema.  

Tolerancijos ugdymo centrų atstovai lankosi buvusioje mirties 
stovykloje – Aušvice (Lenkijoje) 

Rugsėjo 23–25 dienomis Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro 
mokytojai su mokiniais lankėsi Aušvico muziejuje. Aplankyti vietą, kur buvo masiškai žudomi 
žmonės, nusprendė Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė, istorijos mokytoja Irena  
Gasiūnienė. 2014 m. kartu su kitais Tolerancijos ugdymo centrų mokytojais ji dalyvavo  
Tarptautinės komisijos organizuotame išvažiuojamajame seminare Lenkijoje. Pamatyti vaizdai 
bei sužinota istorija paskatino mokytoją organizuoti ekskursiją mokiniams. Mokytoja Irena 
Gasiūnienė sako: „Galima mokiniams daug papasakoti ir net parodyti nuotraukas, filmų  
ištraukas, tačiau manau, jog tik apsilankę Aušvico muziejuje mokiniai pamatys ir suvoks, ką 
vieni žmonės padarė su kitais žmonėmis.“ 

 

Spalio mėnesį į Aušvicą ruošiasi vykti Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos Tole-

rancijos ugdymo centro atstovai bei Alytaus Ramanausko-Vanago ir Varėnos „Ąžuolo“ 
gimnazijose veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai ir mokiniai. Šiose gimnazijo-

se veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų koordinatoriai taip pat dalyvavo išvažiuojamuose 
seminaruose Lenkijoje, Aušvico-Birkenau muziejuje, kuriuos 2011 ir 2014 metais organizavo 
Tarptautinės komisijos sekretoriatas.  

komisija@lrv.lt 
Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 

Tarptautinė komisija  
nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Kalvarija 
Rugsėjo 6 d. Kalvarijos sinagogoje vykusioje atmini-
mo valandoje „Statome tiltus. Istoriją kuriame  
kartu“  buvo prisiminta žydų istorija, susipažinta su 
žydų kultūra ir paveldu.  Kalvarijos gimnazijos Tole-
rancijos ugdymo centro atstovės Arūnė Vaičiūnaitė-
Levuškinienė ir Daura  Jonylienė skaitė Icchoko 
Mero ir Jokūbo Josadės kūrinius, susirinkusiems 
organizavo diskusiją tema „Ar kuriame istoriją  
kartu?“. Diskutavusieji priėjo išvadą, jog istorijos 
kurti atskirai negalėjome ir negalime. 
 
 

Kėdainiai 
Rugsėjo 6 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras organizavo ekskursiją „Žydų 
bendruomenės istorija Kėdainių krašto miesteliuose“. Pažintinę ekskursiją po Kėdainių kraštą 
vedė Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė, kartu su gausiu būriu mokytojų iš Tole-
rancijos ugdymo centrų aplankiusi Josvainių, Krakių, Dotnuvos, Šėtos, Kėdainių ir Daukšių 
kaime esančias žydų masinio sušaudymo vietas. 
 

Panevėžys 
Paroda „Ana Frank – istorija šiandienai“  
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos, Panevėžio miesto žydų bendruomenės ir Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centro iniciatyva Panevėžio „Saulėtekio“ progim-
nazijoje rugsėjo 9–21 dienomis veikė Anos Frank namų (Olandija) parengta paroda, skirta 
Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai.  

Tarptautinės komisijos vykdomasis 
direktorius R. Račinskas 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai 


