
Pasieniečių mokykloje paminėta artėjanti
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Kovo 7 d. artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Pasieniečių
mokykloje  vyko  iškilmingas  minėjimas.  Į  minėjimą  atvyko  Kovo  11-osios  akto
signataras Nikolajus Medvedevas, Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos vadovai,
leidyklos  Versmė  projektų vadovas Andrius  Biziulevičius,  leidyklos  Versmė  renginių
organizatorius  ats. plk. Arūnas  Dudavičius ir knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus
barikadose“ autorius  Juozas Girdvainis,  kiti  svečiai ir jaunieji  muzikantai iš Vilniaus
miesto Karoliniškių muzikos mokyklos.

 

 
Renginio metu buvo prisiminti istoriniai įvykiai, kai 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji
Taryba – Atkuriamasis Seimas priimė aktą  „Dėl  Lietuvos Nepriklausomos valstybės
atstatymo“.  Šiuo aktu Lietuvos Respublikos  Aukščiausioji  Taryba, reikšdama Tautos
valią, nutarė ir iškilmingai paskelbė, kad yra atkuriamas 1940 metais svetimos jėgos
panaikintas  Lietuvos  Valstybės  suvenerių  galių  vykdymas,  ir  Lietuva  vėl  yra
nepriklausoma valstybė.
 

Artėjančios  Kovo  11-osios  proga  signataras  Nikolajus  Medvedevas,  prisimindamas
istorinius faktus ir įvykius, visus pasveikino su šia švente.
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Mokyklos  bendruomenę  taip  pat  pasveikino  ir  mokyklos  viršininko  pavaduotojas
laikinai  atliekantis  mokyklos  viršininko  funkcijas  pulkininkas  leitenantas  Ričardas
Nariūnas  ir įteikė  Valstybės  sienos  apsaugos tarnybos vado  apdovanojimą  antrojo
laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasižymėjimo ženklą  „Valstybės sienos
sargyboje  15  metų“  Vadimui  Loič,  Pasieniečių  mokyklos  Bendrųjų  reikalų  skyriaus
vyresniajam specialistui.
 

Šventiniame mokyklos renginyje buvo pristatyta  ,,Versmės“ leidyklos išleistos Juozo
Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija  Vilniaus barikadose“ ir vyko diskusija  apie
istorinius įvykius.
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Mokyklos bendruomenė įdėmiai klausėsi istoriko, žurnalisto ir knygos autoriaus Juozo
Girdvainio  ir  leidyklos  Versmė  projektų  vadovo  Andriaus  Biziulevičiaus.  Knygoje
„Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ užrašyti 1991–1996 m. Nepriklausomybės
Akto  signatarų,  Parlamento  gynėjų,  stačiusių  barikadas  aplink  Parlamentą,  įvairių
organizacijų  vadovų,  kurie  nebijodami  atsakomybės  davė  leidimus  gabenti  prie
Parlamento techniką,  statybines medžiagas,  maistą  ir padėjo organizuoti  gynėjų ir
žmonių,  susibūrusių  aplink  Parlamentą,  reikiamą  aprūpinimą  lemtingomis  sausio
12-osios, 13-osios ir kitomis dienomis, prisiminimai.
 
Istorikas ir žurnalistas J.  Girdvainis pasakojimo forma, gyvu ir atviru įvykių dalyvių
žodžiu, autentiškais jų pasakojimais-liudijimais rekonstruoja šią skaudžią ir didvyrišką
valstybės  istorijos  atkarpą.  Profesionaliam  žurnalistui  pavyko  prakalbinti  laisvės
gynėjus,  barikadų statytojus,  tuomečius Lietuvos  teisėtvarkos atstovus,  atgimusios
Lietuvos valstybės vadovus, Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojus, organizavusius
miesto  gynybą.  Skelbiami  ir  Lietuvos  nepriklausomybės  gynėjų Kaune,  Šiauliuose,
Klaipėdoje  liudijimai.  Nepamiršti  ir  prakalbinti  paprasti  žmonės,  priglobę,  sušildę,
pamaitinę prie Parlamento suplūdusias minias iš visos Lietuvos.
 

 

 
Knygą  iliustruoja  autentiškos  įvykių dalyvių ir  žinomų fotografų nuotraukos,  trumpi
kūrybos intarpai, publicistiniai pamąstymai. Autorius puikiai atskleidžia lietuvių tautos
ir  Lietuvos Respublikos  piliečių  dvasinį  pakilimą  ir  vienybės  jausmą.  Tik  perskaitę
knygą ir pažvelgę į to meto nuotraukas suprasime, kad mūsų tėvai ir seneliai perdavė
mums Nepriklausomos Lietuvos gyvybingumo idėją, istorijos ir kultūros supratimą ir
drauge  pareigą  ateities  kartoms  išsaugoti  tokias  vertybes  kaip  garbė,  drąsa,
patriotizmas, pasiaukojimas, sąžiningumas, žmogiškumas.
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knygą ir pažvelgę į to meto nuotraukas suprasime, kad mūsų tėvai ir seneliai perdavė
mums Nepriklausomos Lietuvos gyvybingumo idėją, istorijos ir kultūros supratimą ir
drauge  pareigą  ateities  kartoms  išsaugoti  tokias  vertybes  kaip  garbė,  drąsa,
patriotizmas, pasiaukojimas, sąžiningumas, žmogiškumas.
 
Šįsyk  šventinį  mokyklos  renginį  vainikavo  jaunieji  muzikantai  iš  Vilniaus  miesto
Karoliniškių muzikos mokyklos. Mokyklos bendruomenė džiaugėsi ir garsiais plojimais
lydėjo kiekvieną jaunuolių bigbendo su pučiamaisiais instrumentais atliekamą dainą.
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