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Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai – Sausio 27–ąjai paminėti                                       

#MesPrisimename / #WeRemember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sausio 27 d. Raseinių r., Ariogaloje vyko meninė 

konferencija „Istorijos pasakoja...“ Renginys buvo skirtas 

paminėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – 

sausio 27 – ąją. Į konferenciją, prasidėjusią meniniu Ariogalos 

gimnazijos pasirodymu, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 

mokinių, susirinko Tolerancijos ugdymo centrų 

bendruomenės (mokytojai ir mokiniai) iš 16 mokyklų. 

Konferencijos pradžioje Ariogalos gimnazijos direktorius 

Arvydas Stankus pasidžiaugė, kad šis renginys Ariogaloje 

vyksta jau šeštus metus ir kad atsiranda vis daugiau istorinių 

ženklų. Vienas iš jų – 2021 metais Ariogaloje atidengtas 

paminklas buvusios sinagogos vietoje. 

Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos vykdomasis 

direktorius, priminė apie sausio 27 – osios datą ir akcentavo, 

jog svarbu žinoti apie įvykius, kurie įvyko, bet svarbu ir užkirsti 

kelią blogiui ateityje. Konferencijoje viešėjo ir dalyvius 

pasveikino Raseinių r. savivaldybės meras Andrius Bautronis 

bei Modesta Lukoševičienė – Raseinių r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. 

 

 2022 metų konferencijos tema buvo 

žmonių istorijos, susijusios su Lietuva: 

išgyvenusių ar žuvusių Holokausto metu vieno 

žmogaus ar šeimos, žydų gelbėtojų istorijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkusieji pamatė vaidybinį siužetą 

„Neleisk pamiršti“ pagal Icchoko Rudašveskio 

dienoraštį, išgirdo ištrauką iš Grigorijaus 

Kanovičiaus kūrybos, susipažino su keturiais 

video siužetais: apie Šeduvos žydus, Kupiškio 

žydų gelbėtoją, Dotnuvos žydų likimą bei 

istorijas apie išgyvenusius Holokaustą vaikus 

Kaune.  

 

 

 

 

 

 

 

• TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO 

DIENOS MINĖJIMAS MENINĖJE KONFERENCIJOJE 

ARIOGALOJE  

 

Alytaus r. Daugų V. Mirono gimnazijos mokiniai 

Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniai 

Ariogalos gimnazijos direktorius 

A. Stankus 



Renginyje buvo pristatyta meninė kompozicija apie 

vilniečių žydų, gyvenusių iki Antrojo pasaulinio karo Vilniuje, 

meilę miestui ir savo kraštui. Konferencija baigėsi Alytaus 

šešių Tolerancijos ugdymo centrų bendru kūrybiniu projektu 

– menine kompozicija „Mūsų namai“. 

Konferencijos dalyviai ir svečiai prisijungė prie pasaulinės 

iniciatyvos #MesPrisimename/ #WeRemember. 

Renginį organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas 

kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru, 

kuris pavadintas Pasaulio tautų teisuolės – Janinos 

Tarapaitės–Šliburienės vardu.  

 

 

 

 

 

 

  

 

• TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO 

AUKŲ ATMINIMO DIENOS 

PAMINĖJIMAI TOLERANCIJOS 

UGDYMO CENTRUOSE  

 
Keletas Tolerancijos ugdymo centrų paminėjimo renginių: 

Sausio 28 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko konferencija, 

skirta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimui. 

Renginyje mokytojai dalinosi patirtimi apie įgyvendintus projektus, 

veiklas Lietuvos žydų istorijos, Holokausto temomis. Buvo kalbėta apie 

2021 metais įgyvendintą „Atminties kelio“ projektą bei kuriamą 

Šeduvos žydų miestelio – štetlo muziejų po atviru dangumi. 

Konferencijoje buvo pristatyta Šiaulių apskrities žydų bendruomenės 

parengta fotografijų paroda „Žydai anuomet ir dabar...“ Renginyje 

dalyvavo Radviliškio Lizdeikos gimnazijos bendruomenė, mokytojai ir 

švietimo darbuotojai iš Radviliškio Vaižganto progimnazijos, 

Radviliškio r. Marcelino Šikšnio gimnazijos, Radviliškio Gražinos 

pagrindinės mokyklos, Radviliškio Kultūros centro. Konferencijoje 

viešėjo Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Justinas Pranys, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės 

pirmininkas Sania Kerbelis su bendruomenės nariais, Tarptautinės 

komisijos švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.  

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo 

diena buvo minima daugelyje Tolerancijos 

ugdymo centrų. Mokytojai organizavo 

pamokas šiai datai atminti, filmų peržiūras, 

mokyklines konferencijas bei įgyvendintų 

projektų Holokausto tema pristatymus. 

Kalvarijos gimnazijos mokiniai 

Alytaus TUC pasirodymas 

#MesPrisimename/ #WeRemember 

Fotografijų paroda „Žydai anuomet ir dabar...“ 



 
 Sausio 27 d. Kauno Veršvų gimnazijoje vyko Tarptautinės 

Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo renginys „Laiko 

paženklinti...“ Renginyje buvo parodytas spektaklis „Jaunimas 

kalba apie karą“. Spektaklio siužetas sukurtas pagal Holokaustą 

išgyvenusios kaunietės Frumos Kučinskienės bei žydų kilmės 

kaunietės Bellos Shirin išklausytus atsiminimus. Renginyje taip pat 

buvo pristatytas Veršvų gimnazijoje įgyvendintas projektas „Laiko 

paženklinti žydų kultūros pėdsakai“. Gimnazijos 5 – 10 klasių 

mokiniai pristatė meninę kompoziciją, pagal Holokaustą 

išgyvenusių liudininkų prisiminimų knygą „Gyvybę ir duoną 

nešančios rankos“. Renginio dalyviai, minėdami Tarptautinę 

Holokausto aukų atminimo dieną, prisijungė prie pasaulinės 

iniciatyvos #Mes prisimename/ #We Remember. Kauno Veršvų 

gimnazijos renginyje viešėjo Kauno žydų bendruomenės 

pirmininkas Gercas Žakas, svečiai iš LSMU gimnazijos, buvę 

mokyklos mokiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretingos r. Darbėnų gimnazijoje vyko 

Atminties pamoka. Virtualiame susitikime – 

pamokoje apie Holokaustą, apie žmonių 

pasirinkimus Darbėnų gimnazijos IIIG klasės 

gimnazistai  diskutavo su vokiečių istoriku, 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nariu Dr. 

Christoph Dieckmann. 

 

 

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko 

pamoka, kurios metu gimnazistai susipažino su 

tarpukario Jonavos žydų bendruomenės gyvenimu 

bei šios bendruomenės tragiška lemtimi. Muziejininkė 

Giedrė Narbutaitė – Kontrimė jaunimui papasakojo 

jautrias žydų šeimų istorijas. Pamoka vyko 

netradicinėje erdvėje – naujai atidarytame 

Tolerancijos ugdymo centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus 

gimnazijoje sausio 27 dieną buvo minima 

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. 

Gimnazijos bendruomenė šią datą minėjo 

organizuojant gimnazijoje integruotas pamokas ir 

dalyvaujant Jurbarko miesto renginiuose.  

 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje vyko renginys 

„Mes prisimename“, kurio metu buvo skaitomi 

Kėdainiuose gyvenusių žydų tautybės žmonių 

prisiminimai, skambėjo žydiška muzika – kaip pažintis su 

gyvenusia Lietuvoje gausia iki Holokausto žydų 

bendruomene.  

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje vyko istorijos 

pamokos, skirtos prisiminti Holokausto istoriją bei pagerbti 

Holokausto aukas. Mokiniai domėjosi tų laikų įvykiais, piešė 

plakatus su užrašu „Mes Prisimename“, taip išreikšdami savo 

pilietinę poziciją prieš neapykantos apraiškas ir pagerbdami 

Holokausto aukas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kupiškio etnografijos muziejus, kuriame įsteigtas 

Tolerancijos ugdymo centras, parengė virtualią parodą 

„Kupiškio žydų bendruomenės akimirkos“. Muziejininkai 

virtualioje parodoje pristatė surinktas nuotraukas apie 

gyvenusius Kupiškyje žydus.  

 

 

 

 

 

 

Kupiškio etnografijos muziejaus 

darbuotojai prie paminklo 

nužudytiems Kupiškio žydams 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai ir švietimo 

darbuotojai kviečiami dalyvauti paskaitose nuotoliniu būdu. 

Paskaitas skaitys lektoriai, istorikai iš Lietuvos istorijos instituto, 

Vilniaus universiteto bei kitų institucijų, dalį paskaitų skaitys 

lektoriai iš Yad Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą 

mokyklos. Paskaitų temos susiję su Tarptautinės komisijos istorikų 

atliekamų istorinių tyrimų temomis, istorinių įvykių vertinimu. 

Paskaitos vyksta nuo vasario pradžios ir bus organizuojamos iki 

birželio mėnesio. 

 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

WWW.KOMISIJA.LT  

2022 

• PASKAITOS NUOTOLINIU BŪDU MOKYTOJAMS IR ŠVIETIMO 

DARBUOTOJAMS 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, fotografė Laima Penek 

Kauno dailės gimnazijos mokiniai 

Alytaus Putinų gimnazijos integruota pamoka 

Vilniaus A. Vienuolio 

progimnazija 

http://www.komisija.lt/

