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Trečiasis „Laiptų“ numeris skirtas svarbiausioms Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Todėl
šįkart mūsų žurnalistai ėmėsi nelengvos užduoties. Jie pabandė jauno žmogaus, augančios asmenybės
akimis pažvelgti į tuos, kurie savo darbais jau yra įrodę, ką reiškia mylėti Tėvynę – pažinti jos praeitį ir
dalinantis žiniomis bei išmintimi gausinti neabejingų savo šaliai žmonių būrį, prisiimti atsakomybę
atkuriant ir saugant valstybės Nepriklausomybę. Susitikome su aktore, politikos ir visuomenės veikėja,
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatare Nijole Oželyte, mokslininku, Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto profesoriumi, politiku ir visuomenės veikėju Liudu Mažyliu, na, o klausydamiesi
istoriko, gidų sąjungos nario, knygų apie Lietuvos istoriją autoriaus, Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijos direktoriaus Eugenijaus Manelio pasakojimo apie Lietuvos kelią Laisvės link aplankėme
daug istorinių Vilniaus vietų. Tai, kas po visų susitikimų liko jaunųjų žurnalistų širdyse ir mintyse, jie
surašė į „Laiptų“ straipsnelius. Prašome paskaityti. O tiems, kam patinka proto mankšta – kryžiažodis apie
1918 metų Vasario 16-ąją Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusias asmenybes.
Sambūrį ,,Laiptai“ remiančios mokytojos Jolanta, Laima, Milda
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RŪTA ŠALKAUSKIENĖ
ATMINKIT
O Sūnūs, Dukterys, atminkit,

Jūs atsakingi?

Yra šalis ant margo ir beribio svieto,

Jūs atsakingi!

Ją Lietuva vadinam mes!

Būkit tiesoje!

Mažutė, išprausta lietaus,

Matykit,

vos krašteliu prie jūros prisišliejus...

kur Jai sopa, o kur gelia,

Tokia žalia, žalia...

Pečius suremkit, neišduokit!

Maitintojais laukais užklota.

Jei reiks... ir vėl apginkit,

Tokia balta, balta...

Žodžiu apginkit, darbu padabinkit,

Pavasarį žiedais apėjus.

Jei reiks... krauju!

Tokia skaisti, skaisti...

Net ir tada, kai bus tikrai nepatogu!

Kančioj išbuvus, kovoj laimėjus...
Ją Lietuva vadinam mes!

Mažutė, išprausta lietaus,
vos krašteliu prie jūros prisišliejus...

Ji - Dovana,

Tokia graži, graži...

paties Dangaus padovanota!

Gyvenimo kely lydėjus...

Sava kalba kalbėti,

O Sūnūs, Dukterys, atminkit,

Vaikus auginti,

Kai mūs šioj žemėj nebebus,

Viltimi gyventi,

Ją Lietuva vadinsit Jūs.

Šaknis Dangun įleisti...
O Sūnūs, Dukterys, atminkit,

2020 vasario 8 d.

Ne samdiniais, kūrėjais esat gimę!

Kelyje iš Kupiškio į Uteną
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LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS
MINĖJIMAS

Kiekvienais metais Sausio
13-ąją degami laužai pagerbti
1991 metų siaubingos nakties
žuvusiuosius, kurie paaukojo
gyvybę už Lietuvos laisvę. Ne
išimtis ir šie metai. Sambūrio
,,Laiptai” žurnalistės Gabija ir
Liepa nutarė pasidomėti, kokie

renginiai
Vilniaus
mieste
primena lemtingosios nakties
įvykius. Kaip ir kasmet, laužai
degė prie Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos bokšto. Ir
pats televizijos bokštas nušvito
trispalvės
spalvomis,
o
lietuviškos
dainos
kvietė

prisiminti, kokia vis dėlto mūsų
šalis nuostabi ir kaip gražu, kad
žmonės kiekvienais metais
ateina pagerbti žuvusiųjų ir
pasidžiaugti, jog dabar jų dėka
galime būti laisvi.

,,Lankėmės ir Nepriklausomybės aikštėje, kur iš pradžių buvo rodomas dokumentinis filmas apie
Sausio
13-osios įvykius - matėme interviu su sužeistaisiais bei nufilmuotus tos nakties įvykius.
Žuvusiųjų pagerbimo ceremoniją vedė aktorius
Rimantas Bagdzevičius. Ceremonijos metu
kiekvienas žuvusysis buvo pagerbtas paskelbiant
jo vardą ir pavardę, fakelu uždegant laužą ir į
dangų iššaunant po tris saliutus. „Jie buvo
beginkliai, didesni už save. Tesaugo mus Jūsų
barikados nuo beprasmybės ir godumo, tesuteikia
šviesos, telydi viltimi”, – renginio pabaigoje tarė
aktorius R. Bagdzevičius.
Buvo gera matyti tiek daug įvairaus amžiaus
žmonių, susirinkusių tiek prie televizijos bokšto,
tiek Nepriklausomybės aikštėje. Mes pačios pirmą
kartą nukeliavome prie televizijos bokšto bei į
Nepriklausomybės aikštę paminėti Sausio 13osios, tačiau labai džiaugiamės, nes ši kelionė
sužadino mūsų patriotiškumą ir meilę Lietuvai.”
Liepa Rutkauskaitė, Gabija Šilaikytė

4/ Sausio 13-oji

APIE

PASIRINKIMUS SU

„Laiptai“

NIJOLE

OŽELYTE

1990 m. kovo 11d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo aktas. Niekas tuo metu nenutuokė, kad maždaug po metų,
1991 m. sausio 13-osios naktį, okupantai sugrįš... Kovodami už laisvę
beginkliai žmonės stovėjo prieš sovietinius tankus. Tą naktį buvo
išgyventa žodžiais nenusakoma žmonių patirtis. Laisvė pareikalavo
keturiolikos aukų, septynių šimtų dviejų sužeistųjų, tūkstančiai stovėjo
gatvėse. Vieni - prie Televizijos bokšto, kiti laukė prie LR
Aukščiausiosios tarybos (dabartinio Seimo), o treti gynė Spaudos
rūmus ir kitus valstybei svarbius pastatus. Tai buvo dar vienas SSRS
ketinimas atimti iš Lietuvos laisvę. Sunku patikėti, bet šiandien esame
laisvi vien todėl, kad TĄ naktį žmonės rinkosi atsakomybę, o ne
asmeninius patogumus.
Prisiminti Sausio 13-osios įvykių į mūsų mokyklą atvyko Nijolė
Oželytė– aktorė, politikos ir visuomenės veikėja, Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarė. Įžengusi į mūsų gimnazijos aktų salę ji skleidė ne
gedulo, o šventinę nuotaiką. „Jeigu žmogus turi tikslą, jis gali pakęsti viską. Kaip ir tą Sausio 13osios naktį“, – taip mūsų viešnia pradėjo savo kalbą. „Aš bėgau palikdama du mažamečius vaikus,
nes man buvo gėda nestovėti tenai kartu su visais žmonėmis.“ Niekas nevertė eiti į gatves ir rizikuoti
savo gyvybe, tačiau kiekvienas turėjo savą priežastį. Toks buvo Nijolės Oželytės pasirinkimo
motyvas ir pasakojimo pradžia. O kas nulėmė kitų pasirinkimą? „Žinot rusišką lėlę „matriošką“?
Mes visai kaip ji, pradėdami bręsti jaučiame ir galvojame tik apie save. O vėliau pradeda rūpėti
žmonės aplink mus. Bent tiek aš per savo ilgą gyvenimą supratau. Mano asmeniniai jausmai yra
platesni už mane pačią. Kai kurių žmonių jausmai aprėpia jų šeimą, o kai kurių visą bendruomenę –
lietuvių bendruomenę.“
Kalbėdama apie Sausio 13 – osios įvykius
signatarė negalėjo išvengti prisiminimų iš
sovietinio laikotarpio kasdienybės – būtent to,
kas vertė lietuvius siekti laisvės. „Tuo metu
mums nebuvo įdomi politika. Žinojome tik tiek,
kad SSRS kariai pjaustė merginoms trumpus
sijonus, nes jos negalėjo būti „ištvirkėlės“, o
vaikinus ilgais plaukais pasigaudavo gatvėse ir
kirpdavo.“ Tokia buvo tų laikų žmonių realybė,
tačiau jauniems žmonėms buvo sunku suprasti,
kur yra problema. „Pirmą kartą sužinojau, ką
rusai darė iš tikrųjų, kai skaičiau knygą, kurios
net negalėjau pabaigti. Knygoje buvo rašoma

apie tai, kaip sovietai trėmė prie Laptevų jūros
niekuo nekaltus lietuvius: vyrus, moteris su
mažais vaikais, senelius ir kaip tie vaikai
numirdavo iš šalčio. Motinos laukdavo pavasario,
kol atšils žemė, kad galėtų savo vaikus palaidoti,
ir kiekvieną dieną buvo priverstos pro krūvas
mirusių vaikų kūnų eiti į darbą.“ Šių laikų žmogui
skamba absurdiškai, jog įmanoma pakęsti tokį
nežmonišką elgesį ir prisitaikyti prie žiaurių
gyvenimo sąlygų. „Prieš porą metų mano anūkė
manęs paprašė kartu pažiūrėti filmą „Emilija iš
Laisvės alėjos“, nes jai kilo klausimų. O tada
paklausė, ar taip, kaip
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pavaizduota kine, tikrai buvo. Aš atsakiau, jog taip, tikrai buvo. O ji neiškentusi paklausė, nejau mes
nesupratome, kad su mumis elgėsi kaip su daiktais. Mes iš tikrųjų nesupratome, nes kai žmogus yra
nuolatinėje baimėje, jo psichika visiškai prie to prisitaiko tam, kad žmogus neišprotėtų.“ Kyla mintis,
jog lietuviai silpna tauta, negalinti
pasipriešinti prievartai. Tačiau įvertinus
sovietinio gyvenimo realybę tampa aišku,
jog bandyta prisitaikyti dėl išlikimo.
„Nesuprasdama, kaip su mumis iš tikrųjų
elgėsi, aš buvau komjaunuolė, pionierė,
vėliau viską supratusi be galo pykau ant
mamos, kodėl ji man nepaaiškino, kad su
mumis elgėsi kaip su šiukšlėmis. Išklausiusi
priekaištus mama ramiu balsu atsakė – bent
jau išlikome. Aš supratau, kad mūsų tauta yra
labai keistuoliška - rami, bet gili. Mūsų
tikslas buvo išlikti, kad paskui galėtume
augti. Bet kartais atsitinka tokių dalykų, kaip
žmogaus gyvenime įsimylėjimai – pakyli į tokį aukštį, kai tave tiesiog neša sparnai. Taip ir toji
Sausio 13 – oji - tiems, kas pasirinko laisvę, buvo skrydis.“ Pasiklausius šių istorijų darosi sunku
patikėti, jog nelaisvės sąlygomis užsiauginome sparnus ir išdrįsome skristi. „Svarbiausias dalykas
žmogaus gyvenime yra pasirinkimas. Pasirinkimas vyksta iš to, ką per savo gyvenimą savyje
sukaupėte iki pasirinkimo momento – štai atsakymas, kodėl esame laisvi.“
Julija Navickaitė
Elzė Kozlovskytė
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LIETUVOS VALSTYBINGUMO KELIU SU
ISTORIKU EUGENIJUMI MANELIU
Vasario 4 - ąją mokyklos laikraščio ,,Laiptai”
žurnalistai gavo išskirtinę galimybę dalyvauti ekskursijoje,
kurios gidas buvo Eugenijus Manelis. Tai knygų apie
Lietuvos istoriją autorius, gidų sąjungos narys, o šiuo metu
- Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius.
Mūsų ekskursijos tikslas – susipažinti su Lietuvos
valstybingumo istorija ir žmonėmis, kūrusiais Vilnių ir
Lietuvą.
Pirmiausia koncentravomės į Lietuvos tautinio
atgimimo laikotarpį ir savo kelionę pradėjome nuo
pažinties su 1863 – 1864 m. įvykiais. 1863 – 1864 m.
sukilimas – Rusijos okupuotų tautų laisvės kova prieš
carinę valdžią. Jo vadus - lietuvį Antaną Mackevičių ir
lenką Zigmantą Sierakauską - nužudė rusų žandarai,
baltarusis Kostas Kalinauskas buvo įkalintas uždarytame
ir kalėjimu paverstame dominikonų vienuolyne, vėliau
taip pat nužudytas. Šis sukilimas padarė įtaką tolimesniam
Lietuvos tautiniam atgimimui: 1911 m. Vilniuje pradėtas leisti lietuviškas laikraštis „Aušra“, skirtas
Vilniaus krašto lietuviams, kuris skatino domėtis savo šalies istorija. Praeidami pro buvusį karmelitų
vienuolyną, įkurtą Mikalojaus Radvilos Senojo pavedimu XVI a., sužinojome, kad XVIII a. pab.
jame pradėjo veikti dar vienas tautinio atgimimo idėjas skleidęs centras - Vilniaus diecezinė kunigų
seminarija. Čia XIX a. pab. taip pat brendo tautinę savimonę turinčių žmonių būrys: Petras Kraujalis,
Vladas Mironas, Jurgis Šaulys, Liudas Gira, Silvestras Gimžauskas, Vincas Mickevičius – Krėvė.
Jie visi buvo valstiečių vaikai, iš savo šeimų atsinešę pagarbą gimtajai lietuvių kalbai ir supratimą,
kad ją reikia saugoti, todėl susibūrė slapta draudžiamą lietuvišką spaudą skaitančių studentų
draugija. Seminarijoje vyravo lenkiška dvasia. Ir dalis seminaristų, ir dėstytojai nepritaria lietuviškų
idėjų sklaidai. Kai kurie šios slaptos lietuvių grupelės nariai buvo netgi iš seminarijos pašalinti už
draudžiamą veiklą - rektoriui liepus atnešti visas
lietuviškas knygas jų surenkama tiek, kad ant vieno stalo
netelpa. Tačiau už Lietuvą kovojo ne tik paprasti
žmonės, bet ir lietuvių inteligentai. Jie rašė laiškus
Vilniaus vyskupui ir popiežiui,
siekdami atkurti
seniausią Vilniuje gotikinio stiliaus mūro bažnyčią.
Tikslas pasiektas ir 1901 m. gruodžio mėnesį šv.
Mikalojaus bažnyčioje jau pradedamos aukoti
lietuviškos šv. Mišios. Šioje bažnyčioje tautinė veikla
nenutrūksta dešimtmečiais, lenkų okupacijos metu joje
buvo meldžiamasi ir sakomi pamokslai tik lietuvių kalba,
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o ir vėlesniu laikotarpiu, iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, ji
išliko tautinės ir rezistencinės minties židinys. Bažnyčios kieme
tebestovi sovietmečiu - 1959 m. - pastatyta šv. Kristoforo akmeninė
skulptūra (skulptorius Antanas Kmieliauskas). Paminklas skirtas karo
metais netoli bažnyčios žuvusiam kunigui, prieškario kultūros
veikėjui, lietuvybės puoselėtojui Kristupui Čibirui. Norėta pastatyti šį
paminklą prie K. Čibiro kapo Rasų kapinėse, bet nepavykus gauti
leidimo skulptūra pastatyta bažnyčios šventoriuje. Vaizduojamas
Vilniaus globėjas šventasis Kristoforas, nešantis per upę kūdikėlį
Jėzų. Pasak skulptoriaus, Šv. Kristoforas pavaizduotas tarsi eitų prieš
vėją. Sovietmečiu skulptorius sukūrė laisvos Lietuvos alegoriją. Tuo
metu tai buvo akivaizdus rezistencijos aktas, nes Vilniaus herbas su
Šv. Kristoforo figūra buvo uždraustas. Dėl šio paminklo menininkas
buvo pašalintas iš dailininkų sąjungos. Vaikščiodami po senąjį Vilnių
atradome ir daugiau vietų, kuriose skirtingais laikotarpiais nuolat
buvo kurstoma lietuvybės ugnis.
Siauromis
senamiesčio
gatvelėmis eidami Aušros vartų
link sustojome prie kiekvienam
vilniečiui
gerai
pažįstamo
pastato, liudijančio dar vieną
Lietuvos istorijos puslapį –
nacionalinės
filharmonijos.
Rusų pirkliams, gabenantiems
prekes į Lietuvą pro Aušros
vartus iš pietinių LDK žemių,
XVI a. šioje vietoje buvo įkurti
Rusų pirklių namai. Vėliau,
XIX a., pastatas renovuotas ir
jame įrengta Vilniaus salė,
skirta įvairioms konferencijoms
ir susibūrimams. 1905 m.
Rusijoje prasideda revoliucija,
kurios metu tautos, esančios
carinės Rusijos sudėtyje, siekia
autonomijos, todėl gruodžio 4 –
5 dienomis tuometinėje naujoje
Vilniaus
salėje
Jonas
Basanavičius,
daktaras,

sukaupęs politinės patirties
bagažą Bulgarijoje ir grįžęs į
Lietuvą,
kartu
su
bendraminčiais sušaukia Didįjį
Vilniaus Seimą, į kurį atvyksta
2000 atstovų. Vienas to meto
šaltinis rašė: ,,Kas čia atsitiko?
Iš kur čia šitiek kaimiečių
atvažiavo?“ Ko gero, nuostabą
kėlė daugumos Vilniaus svečių
nemiestietiška apranga. Išlikę ir
tokie amžininkų liudijimai, kad,
kai
susirinkusiųjų
buvo
paklausta, kas mokės už salės
nuomą, visi sutartinai sušuko:
,,Vileišis!”, o žinomas Lietuvos
politikas,
visuomenininkas
sėdėdamas
pirmoje
eilėje
atsakė:
,,Sumokėsiu.“
Iš
skirtingų
Lietuvos
vietų
suvažiavę žmonės nuveikė daug
darbų. Prezidiumo nariais buvo
išrinkti Jonas Basanavičius,

Juozas Gabrys - Paršaitis,
Steponas
Kairys,
Jonas
Kriaučiūnas, Antanas Smetona
ir kt. Suvažiavimo metu
priimtas sprendimas reikalauti iš
caro autonomijos Lietuvai su
Seimu Vilniuje. Caro valdžia
paskelbiama pikčiausiu lietuvių
kalbos
priešu.
Pasirašytas
dokumentas
buvo
greitai
išsiųstas Rusijos carui Nikolajui
II, tačiau atsakymas lietuvių
netenkino, o keli suvažiavime
dalyvavę nariai nubausti. Vis
dėlto, pasirašytas dokumentas
davė pradžią lietuvių tautinės
savimonės
atsiradimui
ir
sustiprėjimui. Už indėlį į
Lietuvos tautinį atgimimą šalia
dabartinio
Filharmonijos
pastato stovi paminklas, skirtas
tautos patriarchui dr. Jonui
Basanavičiui.
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Dr. Jono Basanavičiaus pavardę prisiminėme ir
prie pastato, kuriame buvo pasirašytas Vasario 16 –
osios Nepriklausomybės Aktas ir atidžiai išklausėme
dokumento pasirašymo priešistorę. Sužinojome, kad
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas lietuvių širdyse
pasėjo abejonių. Buvo nuspręsta palaikyti Rusiją
turint tikslą suvienyti Mažąją ir Didžiąją Lietuvas.
Vėliau, jei Rusija laimėtų karą, Lietuva galėtų dar
kartą prašyti autonomijos. Tačiau situacija susiklostė
kiek kitaip. Vokietija, matydama, jog karą pralaimi,
1917 m. puola Lietuvą - plėšia, žudo žmones, niokoja
turtą. Tų pačių metų rudenį dabartiniame Rusų dramos teatre su Vokietijos parama įvyksta Vilniaus
konferencija, joje suformuojama dvidešimties patikėtinių taryba, kuriai priklauso Jonas Basanavičius,
Jonas Vileišis, Mykolas Biržiška ir kt. Paliekamos 5 vietos tautinėms mažumoms - rusams, baltarusiams,
žydams ir lenkams, tačiau lenkai atmeta pasiūlymą. Taryba rašė memorandumus Vokietijos
imperatoriui, kad sumažintų ekonominę naštą lietuviams, būtų sustabdyti gyventojų plėšimai. 1917 m.
gruodžio 11 d. pasirašomas aktas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo su sostine Vilniumi, bet Lietuva lieka
susieta amžinais ryšiais su Vokietija (susisiekimu, paštu, muitais ir pinigais). Po šios deklaracijos
paskelbimo Lietuvoje kyla bruzdesys, skyla 20 – ties patikėtinių taryba - išeina iš pareigų Jonas Vileišis,
Gabrielius Narutavičius ir Mykolas Biržiška. Kyla panika, skyla vyriausybė, tad Antanas Smetona ir
Petras Klimas pradeda ieškoti kompromiso. Galiausiai priimamas pasiūlymas skelbti visišką
nepriklausomybę ir atsisakyti visų ryšių su Lenkija, Vokietija ir Rusija. 1918 m. vasario 16 d. šiame
pastate – Štralio name - pasirašomas Nepriklausomybės aktas, po kuriuo savo parašus palieka visi 20
signatarų. Spaustuvėje, priklausančioje Martynui Kuktai, buvo leidžiamas „Lietuvos sąjūdžio“
laikraštis. Jį redagavo Petras Klimas ir viename laikraščio numeryje išspausdino 1918 m. Vasario 16 –
osios Nepriklausomybės aktą. Pasirašytas aktas pradedamas įgyvendinti. Nors Vokietijos valdžia
nepripažino Vasario 16 – osios dokumento, lietuviai pradėjo steigti valstybines komisijas (jos vėliau
taps ministerijomis), rūpinosi susisiekimu, kariuomene, švietimu, prie šv. Mikalojaus bažnyčios
atidaryta lietuviška mokykla. 1918 m. kovo 3 d. tarp Vokietijos ir Rusijos pasirašoma Brest-Litovsko
taika, kuri sudarė sąlygas Lietuvai politiškai atsiriboti nuo Rusijos ir lengviau iš jos grįžti lietuvių
tremtiniams ir karo pabėgėliams. Po kelių mėnesių, lapkričio 9 – 10 d., Vokietija leidžia sudaryti pirmąją
Lietuvos vyriausybę, kuriai vadovauja Augustinas Voldemaras. 1918 m. lapkričio 23 d. išleidžiamas
įsakymas dėl kariuomenės steigimo, pradedami kviesti savanoriai į besikuriančią Lietuvos kariuomenę.
Nors jauna Lietuvos valstybė būsimiems kariams negalėjo pasiūlyti nė tinkamos aprangos, o ginklais
teko mainytis su vokiečiais, į Lietuvos kariuomenę ėjo patriotai. Įteisinama lietuvių kalba, įvykdomas
istorijos tęstinumas – valstybė pradeda gyvenimą.
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Paskutinis aplankytas objektas - autentiška
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio narių būstinė,
kurioje gimė visos Lietuvos Nepriklausomybės
idėjos. Nuo 1988 m. iki 1990 m. kovo 11 d. šiame
pastate dažnai viešėdavo nuolatiniai Sąjūdžio
atstovai. Paprastų Sąjūdžio narių buvo daugybė ir
bet kas čia galėdavo rasti tinkamą vietą, nuo
rokerio iki akademiko. Sąjūdis buvo išskirtinis,
nes kiekvienas narys turėjo galimybę prisidėti prie
lietuviškumo skatinimo jam patinkančia veikla.
Pavyzdžiui, muzikantai rengė koncertus visoje
Lietuvoje, kartu skleisdami laisvės idėjas, mokslo
bendruomenės atstovai rengė žygius po istorines
vietas ir t.t. Tačiau organizuoti įvairias veiklas buvo sudėtinga, nes KGB struktūros gilinosi net į
mažiausias smulkmenas. Vienuose atsiminimuose rašoma: ,,Mano tėtis įleido saugumiečius į namus ir
sušuko ,,Laisve!” Nekviesti svečiai nustebo, kokia čia nesąmonė, o mano tėtis paaiškino: ,,Toks mano
dukters vardas - Laisvė. Atėmėte vieną, tai bent kitą turiu namie.” Mūsų gidas taip pat pasidalino
atsiminimais apie sovietinės okupacijos tikrovę - apie tremtį buvo daugeliui žinoma, tačiau nekalbama
viešai. Jis prisiminė: ,,Mano tėtis žinojo apie viską, kas vyksta aplinkui, bet man nieko nepasakodavo.
Nuolat klausinėdavau kodėl, o jis man atsakydavo: ,,Tu eisi į mokyklą, papasakosi kažkam ir pridarysi
problemų visai šeimai, todėl geriau apie tai visai nekalbėti.”
1990 metų Kovo 11-ąją buvo mitingas Vingio parke, subūręs Nors atgavus nepriklausomybę
pasirašytas
Lietuvos apie 250 000 žmonių, 1989 m. Lietuvos ekonomika nebuvo tokia
Nepriklausomybės
Atkūrimo rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias, stipri, kaip tikėtasi, ir žmonės
Aktas. Nors Lietuva iš pradžių suvienijęs 2.5 milijonų laisvės turėjo įdėti daug pastangų bei
nesulaukė pripažinimo iš užsienio ištroškusių piliečių iš trijų darbo, kad situaciją ištaisytų,
valstybių, bet tai nesustabdė jos valstybių, ir 1991 m. Sausio 13 – tačiau tai padaryti nebuvo labai
savarankiškai siekti valstybės osios įvykiai prie Televizijos sunku, nes kiekvienas lietuvis
nepriklausomybės
atkūrimo. bokšto ir Seimo. Po Sausio 13 – turėjo nesunaikinamą motyvacijos
Didžiausi ir labiausiai priartinę osios
įvykių
pirmoji
mus šaltinį - kantrybe, ryžtu, vienybe ir
prie laisvės atgimimo laikotarpiu pripažinusi
valstybė
buvo viltimi
iškovotą
Valstybės
vykę renginiai buvo 1988 m. Islandija, o vėliau jos pavyzdžiu Nepriklausomybę
rugpjūčio 23 d. vykęs Sąjūdžio pasekė ir kitos pasaulio valstybės.
. Kelionė, trukusi ilgiau nei kelias valandas, pasibaigė ir visi išalkę, bet laimingi, patobulinę savo
žinių bagažą jautėmės be galo dėkingi mūsų gidui Eugenijui Maneliui. Šis žmogus savo įdomiais istorija
paremtais pasakojimais sugebėjo kiekvienam ekskursijos dalyviui palikti gilesnį supratimą apie tai, kad
kiekviena miesto gatvelė, kiekvienas pastatas ar skulptūra primena reikšmingus istorinius įvykius, vieta,
pro kurią praeiname kiekvieną dieną net nesusimąstydami ir neatkreipdami dėmesio, liudija Lietuvos
valstybingumo ir nepriklausomybės puoselėjimą, sunkų kelią, nueitą siekiant turėti laisvą Lietuvą.
Džiaugiamės, jog kelionė buvo naudinga ne tik mums, bet ir gidas nenusivylė savo klausytojais bei
sutiko dar kartą pasimatyti ir pasivaikščioti po Vilnių ne tik XIX a. pab. - XX a. keliais.

Erika Balasevičiūtė, Milda Bieliūnaitė
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KRYŽIAŽODIS
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė 20
žinomų asmenybių. Pasitikrinkite, ką apie jas žinote. Spręsdami kryžiažodį
įrašykite signatarų pavardes.
1.

12.

11.
15.

9. 20.

4.

2.
6.

3.

10.

19.
7.

17.

8.
16.
14.

13.

5.

18.

Linkime sėkmės!
Atsakymai kitame „Laiptų” numeryje
Kryžiažodžio autorės:
Kornelija Grubliauskaitė, Eglė Vareikytė
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KLAUSIMAI
1. Kuris iš signatarų Pirmojo pasaulinio karo metais priklausė Lietuvių mokslo draugijos vadovėlių
leidimo komisijai ir 1918 m. parengė vadovėlį „Raštijos bei literatūros teorija"?
2. Kuris iš signatarų pabaigęs universitetą apsigyveno Vilniuje ir dirbo žinomo advokato T. Vrublevskio
padėjėju?
3. Kuris iš signatarų 1905 m. įsteigė spaustuvę Kaune ir leido laikraštį „Lietuvos balsas"?
4. Kuris iš signatarų 1918 m. vasario 16 dieną vadovavo posėdžiui, kuriame visi nariai pasirašė
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą?
5. Kuris iš signatarų buvo katalikiško jaunimo Ateitininkų ir Pavasarininkų federacijų, Lietuvių katalikų
mokytojų sąjungos vienas iš kūrėjų ir vadovų?
6.Kuris is signatarų grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, bendradarbiavo spaudoje, redagavo „Lietuvos
žinias", dalyvavo lietuvių kultūrinių, švietimo ir visuomeninių draugijų veikloje?
7. Kuris signataras per trumpą laiką parengė ir išleido apie penkiasdešimt įvairių mokslo leidinių ir pats
parašė vadovėlį „Lietuvių kalbos sintaksė" bei sudarė chrestomatiją „Skaitymai. Lietuvių kalbos
pamokoms"?
8. Kuris signataras, baigęs studijas, kurį laiką projektavo geležinkelio tiltus (Samaros ir Kursko
gubernijose) ir buvo Vilniaus kanalizacijos projektavimo darbų pradininkas?
9. Kuris iš signatarų Kaune įsteigė knygų leidimo bendrovę „Žinia"?
10. Kuris iš signatarų buvo vienas iš turtingiausių Lietuvos žmonių?
11. Kurio signataro dėdė Bernardas Kęstutis - Gediminas kildino savo giminę iš Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių?
12. Kuris signataras dalyvavo rengiant 1907 m. vykusią pirmąją lietuvių dailės parodą?
13. Kuris signataras kartu su A. Smetona ir J. Vileišiu dalyvavo derybose su Vokietija, kurių metu 1918 m.
kovo 23 d. buvo gautas Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimas?
14. Kuris signataras išvertė antikinio graikų rašytojo Sofoklio kūrinius?
15. Kuris signataras 1919 metais buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos Prezidentu?
16. Kuris signataras buvo Steigiamojo Seimo pirmininkas, einąs valstybės prezidento pareigas ir Vilniaus
lietuvių gimnazijoje dėstė gamtos mokslus?
17. Kuris iš signatarų mokėsi Peterburgo dvasinėje akademijoje, dėstė Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo)
universiteto Teologijos-filosofijos fakultete?
18. Kuris iš signatarų rengė publikacijas laikraščiui „Varpas“, kitiems nelegaliems lietuvių periodiniams
leidiniams?
19. Kuris iš signatarų buvo vienas iš „Aušros” bendrovės leidusios „Aušros” žurnalą įkūrėjų?
20. Kuris iš signatarų rėmė Lietuvos autonomijos, savivaldos ir socialinės lygybės siekius, kuriuos bandė
įgyvendinti Alsėdžiuose, kur buvo paskelbta vadinamoji Alsėdžių respublika?
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DONORYSTĖ

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
trisdešimtmetį Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko
kraujo donorystės akcija. 23 žmonės dovanojo
kraują Nacionaliniam kraujo centrui. Didžiuojamės
išdrįsusiais dalintis su tais, kuriems labai reikia
pagalbos. Dėkojame visiems dalyvavusiems.
Švęsti laisvę ir dalintis gyvenimu. Meilę Tėvynei ir
jos žmonėms pareikšti labai konkrečiais darbais.
Koks tai nenusakomai geras jausmas!
,,Juk visiems mums vieną kraują davė LIETUVA."
Mokytoja Laima
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APIE LAISVĘ SU PROFESORIUMI LIUDU MAŽYLIU
Į Vilniaus Pilaitės gimnaziją kovo 6-ą dieną atvyko mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius, politikas ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis. Ši asmenybė buvo
beveik niekam nežinoma Lietuvoje iki 2017 metų kovo 29 – os dienos. Dėl savo pomėgio
kolekcionuoti, viskuo domėtis, profesorius nusprendė ieškoti Lietuvai svarbiausio dokumento –
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto. Sėkmingai radus Nepriklausomybės Aktą
Mažylio pavardė skambėjo per visą Lietuvą. Lietuvai šis radinys tapo svarbiausia ir brangiausia
dovana Nepriklausomybės šimtmečio proga.
Tik Liudui Mažyliui
pradėjus savo kalbą, susidarė toks
įspūdis, lyg sėdėtume universitete
ir klausytume istorijos paskaitos.
Nelabai supratome, ką profesorius
norėjo pasakyti, nes nesijautėme
pakankamai išsilavinę suprasti jo
kalbą, bet vėliau, kiek labiau
įsijautę, įsiklausę, supratome, kad
nėra taip sudėtinga suvokti, kas yra
sakoma. Pristatydamas, apie ką
kalbės, profesorius paminėjo tris
Lietuvos valstybės šventes: Liepos
6-ąją, Vasario 16-ąją ir Kovo 11ąją ir pasakė, jog šios šventės
primena mūsų valstybės nueitą
kelią, bei pabrėžė, kad suprasti ir žinoti savo valstybės istoriją yra labai svarbu.
Liudas Mažylis - tai žmogus, atradęs Vasario 16-osios akto originalą. Mokslininkas
pasakodamas, kodėl ėmėsi ieškoti šio dokumento, atsakė labai paprastai: tikėjosi, kad atsiras
doktorantų ar šiaip istorijos žinovų, kurie imsis šio darbo, bet, kadangi tokių neatsirado, teko pačiam
pradėti paieškas ir keliauti į Vokietiją. Pirmiausia, L. Mažylis, ieškodamas Nepriklausomybės Akto,
atrado ne tai, ko ieškojo, o, kaip pats teigia, antrą pagal svarbumą Lietuvai dokumentą - Gruodžio
11-osios sutartį, kurią pasirašė dar 1917 m. gruodžio 11 dieną Lietuvos Tarybos nariai, spaudžiami
Vokietijos valdžios. Tai buvo prieštaringo turinio deklaracija dėl Lietuvos valstybės atkūrimo su
sostine Vilniumi.
Pirmiausia, paieškas pradėjo 2016 metų vasarą, jau po pusės metų, 2017 m. kovo 29
dieną, Liudas Mažylis galėjo savimi didžiuotis, atradęs Vasario 16-osios akto originalą. Profesorius
sunkiai galėjo patikėti, kad jam pavyko. Jis archyvuose žiūrinėdamas mikrofilmus visų pirma
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praleido ieškomą dokumentą,
tačiau vėliau sugrįžo prie jau
peržiūrėtos archyvinės medžiagos
ir bandė suprasti, ar tai, ką jis
praleido, nėra tikrasis aktas. Ir
profesoriui pavyko – jis atrado
rašytinį Nepriklausomybės Akto
originalą lietuvių kalba. Archyvo
darbuotoja
pavarde
Vilkė
neprileido
L.Mažylio
prie
popierinio dokumento, o pati
kopijuodama Vasario 16-osios
Akto paliko mažą savo piršto
antspaudą.
Vienas
įdomesnių
faktų buvo apie Vilhelmą fon Urachą (kitaip žinomą kaip karalių Mindaugą II). Manome, kad apie
jį per profesoriaus paskaitą išgirdome pirmąsyk ir buvo labai įdomu plačiau pasidomėti apie
Mindaugą II. Tai buvo kandidatas į keleto Europos valstybių sostus: Monako, Albanijos, Lenkijos ir
Elzaso-Lotaringijos Didžiosios kunigaikštystės. Lietuvos taryba paskelbė jį Lietuvos karaliumi 1918
m. liepos 11d., tačiau Vilhelmas fon Urachas į Lietuvą niekada neatvyko ir karūnuotas nebuvo.
Paaiškėjus, kad vokiečiai pralaimės pasaulinį karą, Mindaugas II buvo atšauktas iš Lietuvos sosto,
tad liko savo didingoje Lichtenšteino pilyje, kuri, beje, iki šiol priklauso jo provaikaičiams.
Liudas Mažylis, baigdamas kalbą, buvo paklaustas apie jam skirtą premiją už
Nepriklausomybės Akto radimą. Jis atsakė, kad premijos neėmė, nes ne dėl premijos ieškojo
Nepriklausomybės Akto, o dėl to, kad jam pačiam buvo įdomu. Profesorius norėjo surasti originalą,
kadangi niekas kitas to nepadarė. O mes linkime Jums mylėti Lietuvą bei domėtis jos istorija taip,
kaip domisi ir mūsų gerbiamas profesorius Liudas Mažylis. Juk ne visi dalykai siejami su
pinigais, meilė Lietuvai – tai yra svarbiausia. Ir galime didžiuotis, kad atsiranda
tokių pasišventusių Lietuvai žmonių.
Luka Arnašiūtė,
Gabija Šilaikytė
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