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„Kone visą gyvenimą neatstoja nuo manęs rūpestis  ir klausimas:  kaip ir kodėl  palyginti nedidelė  skaičiumi  

mūsų tauta, ta salelė tarp slavų ir germanų jūrų nebuvo užlieta ir nuplauta audringos  istorijos bangų, o išliko lyg 

baltiškojo kranto  nepajudinama uola.“ 

Kazys Bradūnas 

 

Visa Lietuvos istorija - tai tautos kova už teisę būti savimi, patiems spręsti savo likimą. Nuo XIX amžiaus 

sukilėlių kovų, nepriklausomybės šaukliais tapusių Vasario 16 - osios signatarų, atkaklia drąsa pasiryžusių iki 

pergalės kovoti pokario partizanų ir negausaus būrio disidentų, kurie žadino tautą ryžtingai siekti laisvės, kelias 

vedė į Lietuvos nepriklausomybę. 

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 

Žmonės džiūgavo, visą naktį prie parlamento rūmų degė laužai, skambėjo dainos. Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimas - tai Sovietų Sąjungos griuvimo pradžia. Tačiau sovietinė imperija nenorėjo susitaikyti su galios 

praradimu: 1991 m. sausio 13-ąją prieš taikius Lietuvos gyventojus panaudojo ginkluotą jėgą. Žuvo keturiolika 

laisvės gynėjų. Dar niekada tauta nebuvo tokia vieninga ir atkakli. Nepriklausomybę pavyko apginti ir išsaugoti.  

Daugelio žmonių svajonė išsipildė, tačiau privalome prisiminti, kokia tos išsvajotos NEPRIKLAUSOMYBĖS 

kaina.  

Istorijos mokytoja Gražina Stonienė 

 

Lietuvių kalbos pamokos, 1994 metai, 5, 7, 8 klasių mokiniai rašo prisiminimus ir išgyvenimus apie  nesenus 

įvykius, 1991 sausio 13 –ąją. Šiuos rašinius (11 penktokų, 12 septintokų, 38 aštuntokų darbai) lietuvių kalbos 

mokytoja D.Čaikauskienė išsaugojo ir po 20 metų perdavė gimnazijos muziejaus vadovei G. Stonienei.  

Mokinių rašinėlius jaunieji istorikai skaitė, analizavo, lygino su savo artimųjų pasakojimais ir galiausiai 

nutarė paversti atsiminimų knygele, kurią galės naudoti mokytojai ir mokiniai istorijos pamokose kaip autentišką 

šaltinį apie Sausio įvykius vaikų akimis. Manome, kad ir rašinėlių autoriams apsilankius mokykloje bus įdomu 

paskaityti ir prisiminti tų laikų išgyvenimus, patirtis, svajones.  
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Kauno 25-osios vidurinės mokyklos 
1994 01 13 

Penktokų rašiniai 
 
Kruvinasis sekmadienis 

Naktį mane prikėlė sirenos, tada važiavom prie 
televizijos bokšto, girdėjom  automobilių serijas, girdėjom kaip 
lindo po tankų vikšrais žmonės. Po to pradėjo brautis į bokštą 
ir užėmė jį. Po to pradėjo veikti Kauno televizija. 

Jonas Bogačiūnas 5a 
1994 01 13 

     
 
Iš 12-osios į 13-ąją 

Tą šeštadienį aš buvau namuose: žiūrėjau televizorių, 
klausiausi radiją ir vis kartojau žodžius: „Kas bus, tas bus, bet 
Lietuva nepražus“. Aš tikėjau, kad blogiau būti negalėjo, kad 
okupantai pasitrauks iš šventos Lietuvos žemelės. Bet... Viskas 
kaip aš galvojau klostėsi kitaip, blogiau. Per radiją grojo muzika 
- kuri kvietė budėti į Vilnių ir į Kauną. Kvietė ir į Juragius, 
Sitkūnus... Tačiau iš 12-osios į 13-ąją buvo užimta Vilniaus 
televizija ir pralieta daug kraujo. To nesitikėjau... 

Iveta Bajorinaitė 5 b 
1994 01 13 

 
 
 
Pavojus 

Mane pažadino baisus sirenų kauksmas. Aš atsikėliau ir 
paklausiau, kas atsitiko. Man pasakė, kad Lietuvą ištiko baisi 
nelaimė. Į Lietuvą atvažiavo desantininkai. Aš išgirdau per 
radiją, kad užėmė televizijos bokštą desantininkai. Prie 
televizijos bokšto liejosi nekaltas žmonių kraujas. Prie televizijos 
bokšto buvo šaudoma į beginklius žmones, kurie saugojo 
Lietuvos nepriklausomybę. Vieni žuvo vietoje, o sužeistuosius 
vežė Greitosios pagalbos mašinos į ligoninę. Vėliau sužinojome, 
kad užimtas Radijo ir televizijos komitetas. Užėmė ir Spaudos 
rūmus. Mes išgirdome, kad labai daug sužeistųjų žmonių. Tas 
skaičius vis didėjo ir didėjo. Mums buvo baisu tai girdėti. 

Tokios tragiškos nakties, kuri įvyko Lietuvoje, aš niekada 
nepamiršiu. 

Rita Dubinskaitė 5c 
1994 01 13 
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Koks likimas laukia Lietuvos? 
Š.m. sausio 13 dienos  vakarą mes nuėjome miegoti. 

Visi ramiai miegojome. Bet staiga suskambėjo telefonas. Tai 
skambino teta Danutė iš Vilniaus. Ji buvo labai išsigandusi. Teta 
sakė, kad baigia užimti televizijos bokštą. Desantininkai šaudo į 
beginklius žmones ir traiško juos tankais. Sužinoję šią liūdną 
naujieną, mes kėlėmės iš lovų ir bėgome įsijungti televizorių. 
Per televizorių dar rodė reportažą iš Vilniaus. Bet jis tuoj 
išsijungė, po to vėl įsijungė ir vėl išsijungė. Mes nežinojome, ką 
daryti. Po 15 minučių  televizoriuje atsirado vaizdas. Televizijos 
darbuotojai pranešinėjo, kas vyksta Lietuvoje. Lauke kaukė 
sirenos. Po kiek laiko man tėtis liepė eiti miegoti. Nes man 
staigiai keltis negalima. Aš nuėjusi miegoti, ilgai negalėjau 
užmigti nuo sirenų, ir galvojau, koks likimas laukia Lietuvos? 

Indrė Girdauskaitė 5b    1991 01 18 
 
Laisva Lietuva 

Sausio 13 –osios naktį aš pabudus išgirdau sirenų 
zvimbesį ir labai išsigandau. Paskui pro televiziją aš su tėveliais 
žiūrėjau, kas vyksta Lietuvoje. Ir išgirdome, kad Vilniuje nori 
užimti   televizijos bokštą apsiginklavę desantininkai. Jie 
pasinaudodami šūviais apsuko televizijos bokštą. Iš ryto 
išgirdome pro televiziją, kad sušaudyta trylika žmonių, o šimtai 
sužeistųjų. Jie mirė už laisvę už Tėvynę Lietuvą. Kaune dabar 
saugomas parlamentas ir Kauno televizija. Jeigu atvažiuos 
šarvuotieji tankai, mes nepasiduosime, o mes, vaikai, Lietuvai 
padėsime mokslu ir darbštumu. 

Visi kovoja už Lietuvą! 
 

Žana Kraunevičiūtė 5a 
1994 01 13 

 
Šeštadienį anksti ryte aš atsikėlusi įsijungiau 

televizorių, rodė, kaip žmonės budėjo prie Vilniaus televizijos.  
O sekmadienio naktį desantininkai šaudė į beginklius 

žmones, kaip kaukė sirenos. Aš sekmadienio naktį miegojau  ir 
todėl negirdėjau, kaip kaukė sirenos. Sekmadinio rytą kažkodėl 
pradėjo rodyti Kauno televizija, aš iš karto nesupratau, kodėl 
kaukė sirenos, kodėl rodė Kauno televizija. 

O tą pačią dieną sekmadienį sužinojau , sirenos kaukė 
todėl, kad ateitų žmonės į pagalbą, nes gali užimti Vilniaus 
televiziją. O kodėl rodė Kauno televizija, todėl, kad jau užėmė 
Vilniaus televiziją. Ir nuo tos dienos žmonės pradėjo saugoti, 
kad neužimtų desantininkai Kauno televiziją, telefono tinklus ir 
kitus svarbius pastatus. 

Ina Markelova 5b 
1991 01 23 
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Lietuva pavojuje 
Sausio 13d. Tą naktį aš visai neužmigau. Sausio 13d. 

yra mano gimimo diena. Apie 2 valandą pradėjo kaukti 
sirenos. Paskui atvažiavo mama iš svečių su giminėmis. Ir 
svarstė apie Lietuvos reikalus. Po to įsijungėme televizorių, 
paskambino giminės, siūlė eiti budėti prie Kauno televizijos, 
bet mes nėjome. Paskui iki ryto žiūrėjome televizorių. Taip 
praėjo baisi naktis. 
 

Andriaus Romeikos 5c 
 
 
 
Sausio 13 –osios naktis 

Šeštadienio ryte mes žinojome, kad buvo užimti 
Spaudos rūmai. Žinojome, kad reikia budėti prie parlamento, 
televizijos bokšto ir prie kitų gyvybiškai svarbių objektų. Dieną 
aš su mama išėjau budėti prie Kauno televizijos, nes žinojau, 
kad ir Kaune gali būti taip, kaip Vilniuje prie Spaudos rūmų. 
Pabudėję keletą valandų, grįžau namo. Grįžęs aš visą dieną 
žiūrėjau Vilniaus televiziją. Aš jaučiau, kad ši naktis bus nerami, 
taip ir buvo. 

Eglė Bučelytė skaitė paskutines žinias. Ir ji vis kartojo - 
mes dar gyvi, čia Lietuvos televizija. Po kiek laiko suūžė fabrikų 
ir gamyklų sirenos. Aš labai išsigandau, nes pagalvojau, kad 
prasideda karas. Kai nutilo Vilniaus televizija, tik tada 
supratau, kad užimta. Todėl pradėjo rodyti Kauno televiziją. Ji 
rodė visus Lietuvos įvykius ir tik ryte sužinojau, kad žuvo 14 
Lietuvos didvyrių. 

 
Andrius Spydys 5b 

 
 

Aš atsikėlusi anksti rytą nusiprausiau ir sėdau prie 
televizoriaus. Pažiūrėjusi televizorių, ėjau tvarkytis. 
Apsitvarkiusi aš paskambinau draugei, mes susitarusios  
išėjome į lauką, grįžusi iš lauko pavalgiau . Po to manęs atėjo 
pasikviesti draugės į laiptinę. Aš pabuvau laiptinėje iki 8 –ių 
vakaro. Parėjusi sėdau žiūrėti televizorių, aš jį žiūrėjau 
neilgai. Nuėjau miegoti. Aš tik viską sužinojau rytą. Man 
pasakė, kad užėmė televizijos bokštą. Dar pasakė, kad mirė 
13-a, o sužeistų 100-as žmonių. Aš labai pergyvenau ir 
galvojau, kas bus toliau. Aš sėdau žiūrėti televizorių ir viską tą 
patį sakė per laidą „Sekmadienio rytas “. 

1991 01 22 
Asta Talkevičiūtė 5b 
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Kritusiems už laisvę 
Sausio 13 – osios  naktį apie antrą valandą  mane 

pažadino  telefono telegrafo stoties sirena.. Aš įsijungiau 
televizorių, pasirodo  rodo Kauno televizija, nes Vilniaus 
televizija jau buvo okupantų. Davė žinią, kad naktį buvo 
žuvę 13 žmonių už Lietuvos laivę. Okupantai šaudė, žudė 
žmones. Ryte truputį aprimo, bet žmonės vis dar budi. 
 

Deividas Urbanavičius 5a 
1994 01 13 

 
 
Lietuvą užpuolė 

Sausio 13 –osios naktį Vilniuje žmonės saugojo 
Aukščiausios Tarybos rūmus ir televizijos bokštą. O 
okupantai irgi nesnaudė. Atvažiavo su tankais prie bokšto ir 
pradėjo šaudyti iš tankų ir automatų į taikius gyventojus. 
Žmonės vis skandavo  „Lie-tu-va, Lie-tu-va“. 
Kaune pradėjo kaukti fabrikų sirenos. Okupantai užėmė 
Vilniaus televiziją. Bet Kaune televizijos ekranai neužgeso, 
nes pradėjo rodyti Kauno televizija. Taip praėjo ta baisioji 
naktis, nusinešusi keturiolika žmonių gyvybių. 

Antanas Vasilius 5b 
1991 01 13 

 
 
 
  

Ernestas Vaičiūnas 5a 2017m. 
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1994 01 13 
Septintokų rašiniai 

 
Prieš trejus metus sausio 13-osios naktį įvyko baisi 

tragedija. Buvo labai baisu. Tą naktį okupantų armija užėmė 
televizijos bokštą ir Parlamento rūmus. Prie televizijos bokšto 
buvo net 15 aukų. Ir vyrai, ir moterys – visi tie žmonės žuvo už 
laisvą Lietuvą. Žurnalistai Vilniuje buvo labai išsigandę, tačiau, 
kol jie buvo gyvi, buvo pasiryžę sėdėti televizijos bokšte. Mano 
tėvelis sirgo ir gana sunkiai vaikščiojo, bet vis tiek ėjo budėti 
Kaune prie telefono tinklų. Praėjo treji metai, ir Lietuva dabar 
jau laisva. Tačiau mūsų respublikoje yra daug žmogžudysčių, 
vagysčių ir visokių kitokių blogų darbų. Mes kiekvienais metais 
sausio 13-ąją prisimename tą baisią tragediją ir visus žmones, 
kurie tą naktį žuvo už Lietuvos laisvę. 
 

Inesa Kasparavičiūtė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 

 
 

Prieš trejetą metų sausio tryliktąją naktį žuvo žmonės. 
Tą naktį žmonės gynė Lietuvos laisvę. Jie buvo susivieniję kaip 
viena šeima, degino laužus, šildėsi, dainavo. Žmonės gynė 
televizijos bokštą. Kiti namuose žiūrėjo Lietuvos televiziją, sekė 
įvykius ir meldėsi. 15 žmonių žuvo, tarp jų ir jauna mergina 
Loreta. 
Dabar sausio tryliktąją, po trejų metų mes mokykloje ir 
prisimename tą baisią naktį. Kalbame su mokytojomis apie 
didvyrius, kurie žuvo už Lietuvos laisvę. 
 

Gidorė Lisauskaitė 7b 
Kaunas, 1994.01.13 

 
 
 
Sausio 13-osios naktį aš nakvojau pas močiutę. Naktį 

mane prikėlė sirena ir moters balsas. Nuėjau į močiutės 
kambarį. Ji buvo atsikėlusi ir žiūrėjo televizorių. Vėliau vėl 
pradėjo kalbėti moteris. Ji sakė, kad visi žmonės, kurie nemiega, 
išjungtų šviesas. Mano pusbrolio mama irgi važiavo su kaimyne 
ginti Lietuvą. Iš mano giminaičių, ačiū Dievui, niekas nežuvo. Bet 
daugelio kitų vaikų tėveliai mirė. Už tai aš užjaučiu tų mirusiųjų 
vaikus ir artimuosius. 
 

Žana Mamlėjeva 7b 
Kaunas, 1994 01 13 
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Sausio 13 – oji 
Prieš 3 –etą metų sausio 13 –osios naktis buvo labai 

tragiška. Tą tragišką naktį aš žiūrėjau televizorių  ir mačiau, 
kad Vilniuje vyko didelis karas. Buvo labai baisu: žmonės 
šaudė vienas kitą. Vilniuje žuvo apie 15 žmonių už Lietuvos 
laisvę. Vilniuje kovojo už Lietuvos laisvę  ir mūsų mokytoja. Ta 
naktis buvo labai baisi.. Tą naktį aš jaučiau kažką blogo širdyje. 

Šiandien, sausio 13 –oji diena. Aš nieko nejaučiu. Aš 
noriu, kad per šią sausio 13-ąją nebūtų jokių šaudymų ir kad 
nežudytų žmonių. Tai štai kaip aš parašiau apie sausio 13 –
osios tragškąją naktį. 

Kristina N. 7b 
Kaunas, 1994 01 13 

 
 
 

Prieš trejus metus, sausio 13-osios naktį žuvo 15 žmonių. 
 Aš tada buvau 5 klasėje. Buvo baisu. Staugė sirenos. Mes 
su visa šeima žiūrėjom televizorių. Moterys ir vyrai – visi gynė 
laisvą Lietuvą. Mano mama ir tėtis gynė Kauno televizijos bokštą. 
Važinėjo tankai. Žmonės meldėsi, verkė susikibę rankom. Visą 
Respubliką apėmė baimė. 
 

V. Praudzinskaitė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 

 

 
Prieš trejetą metų buvo 1991-ieji – baisi sausio 13-osios 

diena. Tą dieną mes mokėmės mokykloje. Po kelių pamokų mus 
mokytoja išleido ir liepė sėdėti namuose, neišeiti į lauką. 
 Prie televizijos bokšto darėsi baisūs įvykiai. Tą naktį 
okupantų armija užėmė televizijos bokštą, taip pat ir Parlamento 
rūmus. Prie bokšto žuvo net 15 aukų. Visi žmonės buvo pasiryžę 
atiduoti savo gyvybes už Lietuvos laisvę. Tuo metu aš sėdėjau 
namuose ir žiūrėjau televizorių. Iš mūsų giminių niekas nebudėjo 
prie televizijos bokšto. 
 Dabar, paėjus trejetui metų, jau mūsų Lietuva laisva, bet 
kiekvienais metais mes prisimename žuvusius už Lietuvos laisvę. 
 

Kristina Samuilovaitė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 
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 Prieš trejus metus sausio 13-ąją buvo baisi naktis. 
Vilniuje žmonės, suvažiavę iš visos Lietuvos, stovėjo ir 
dengė savo krūtinėmis televizijos bokštą ir Parlamento 
rūmus. Netgi penkiolika žmonių žuvo prie televizijos 
bokšto, tarp jų ir viena jauna mergina Loreta. 
 Aš tą naktį miegojau, bet baisios sirenos mane 
prikėlė. Aš nieko nesupratau. Tik mama su tėte man 
paaiškino. 

Dabar aš prisimenu tą naktį, kurią buvo taip baisu, 
ir norėčiau, kad daugiau tai niekada nepasikartotų. Man 
labai gaila tų žmonių, kurie žuvo. Aš prisimenu, kaip buvo 
baisu: mokytojos, mamos liepė neiti niekur iš namų. 
 Kaip gerai, kad dabar nėra nieko to, kas buvo prieš 
trejetą metų. 
 

Ugnė Šeputaitė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 

 
 

 
 Prieš trejetą metų Sausio 13-ąją dieną žuvo mūsų 
tautiečiai – 15 žmonių. 
Ta naktis buvo kupina siaubo ir tamsos. Žmonės žiūrėjo 
televizorius, kiti saugojo televizijos bokštą, treti meldėsi. 
 Aš tą naktį žiūrėjau televizorių. Visur gaudė 
sirenos. Buvo labai baisu. Žiūrėdami televizorių, mes 
verkėme, nes tokio siaubo dar nebuvome matę. Aš tada 
buvau 4b klasėje, man 10 metų. Mama su tėte išvažiavo 
prie Kauno televizijos bokšto. 
 Tada mes visi važiavome prie Kauno telefonų 
tinklų. Visų buvo liūdna nuotaika. Degė laužai, žmonės 
šildėsi. Didžiulės, milžiniškos mašinos apsaugojo pastatą 
nuo užpuolikų. Buvo įjungti televizoriai, kad budintys 
žmonės matytų, kas darosi Vilniuje. 
 Kiekvienais metais Sausio 13-ąją dieną aš jaučiu tą 
siaubą, bet laikas ir gyvenimas užgydo ir pačią didžiausią 
žaizdą. Ačiū Dievui, kad vėl Lietuva laisva, bet blogio 
Lietuvoje nemažėja. Laikraščiai, televizoriai rašo ir praneša 
daugiau apie blogį, negu apie gėrį. 
 Ta diena yra prisiminimas, kiekvieno žmogaus 
susimąstymas, pagalvojimas. 
 

Giedrė Tamulynaitė 7b 
Kaunas, 1994.01.13 
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 Prieš trejetą metų, 1991-ųjų sausio 13-osios naktį, 
įvyko baisi tragedija Vilniuje. Buvo neapsakomai baisu bei 
buvo nepakartojamo siaubo naktis. Žuvo žmonės po baisių 
tankų ratais, žuvo moterys ir vaikai. Okupantų armija užėmė 
televizijos bokštą. Tada aš buvau 4-oje klasėje. Man tada 
buvo 10 metų. Sėdėdama ant sofos ir žiūrėdama televizorių, 
aš žiūrėjau į ekraną su siaubu ir ašaromis akyse. Visas kūnas 
pašiurpo iš siaubo. Kai kuriomis siaubo vietomis aš 
užsimerkdavau, o vėliau vėl su siaubu atsimerkdavau. Tai 
buvo tikra siaubo naktis. Vyrai ir moterys, susikibę už rankų, 
kovojo už laisvą Lietuvą. Visi lietuviai susirinkusieji troško 
laisvės, o beširdžių siaubūnų armija žudė žmones, traiškė 
juos tankų vikšrais. Visus juos šaudė iš automatu, krito ir 
žuvo moterys ir vyrai. Dar tą minutę per radiją šaukė : „Mes 
gyvi, mes dar laisvi“. Minutė po minutės žuvo žmonės. 
Vėliau, po visos tragedijos, Lietuva liko laisva. Už ją kovojo 
žmonės, lietuviai. Prie televizijos bokšto liko 15-iolika aukų. 
Visi pajuodę, kruvini. Jie pasiaukojo už Lietuvos laisvę. Aš irgi, 
gulėdama savo lovytėje, su siaubu ir laime širdyje verkiau ir 
džiaugiausi. Tačiau dabar, po trejeto metų, vėl prisimenu 
sausio 13-osios naktį, visus žuvusius ir sužeistus. Tačiau jau 
manęs neima baimė, nejaučiu skausmo. Juk Lietuva laisva!!!! 

Diana Urbonavičiūtė 7b 

Kaunas, 1994.01.13 

 

 

 

 

Prieš trejetą metų sausio tryliktosios naktį mes 
buvome namie. Aš jau miegojau, pabudau pažadinta sirenų 
kauksmo. Tą naktį buvo apsuptas Parlamentas, televizijos 
bokštas. Tik vienas televizorius buvo žinių šaltinis. Tą baisią 
naktį žuvo penkiolika žmonių. Visi jie pasiaukojo už Lietuvos 
laisvę. 
 Ir štai po trejų metų sausio tryliktąją mes prisimename 
tą baisią naktį. Jausti nieko negaliu, bet man gaila tų žmonių, 
kurie žuvo trokšdami nepriklausomybės. 
 

Jurgita Visackaitė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 
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Prieš trejetą metų tą baisiąją Sausio 13-osios naktį mes 
buvome namie. Buvo neramus vakaras, užimtas televizijos 
bokštas, apsuptas parlamentas, tik vienas televizorius buvo 
paskutinis žinių šaltinis. Tai taip baisu, kai kaukia sirenos ir 
išgirsti, kad yra aukų. Visi žmonės, kurie žuvo tą baisiąją sausio 
13-osios naktį, aukodamiesi laisvei, troško tik gero tėvynei ir 
savo vaikams. 
 Po trejų metų, dabar, 1994 metų sausio 13-osios dieną, 
didelės baimės nejaučiu, tik gaila tų žmonių, kurie žuvo dėl 
mūsų laisvės ir nepriklausomybės. 
 

Laura Valatkaitė 7b 
Kaunas, 1994 01 13 

  

Džiugas Berezovskis 5a 2017m. 
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1994 01 13 
Aštuntokų  rašiniai 

  
 
 

 
Sausio 13 –osios naktį kareiviai užgrobė televizijos 

bokštą. Naktį aš miegojau ir išgirdau kaip pradėjo cypti  sirenos, 
galvojau gal karas, karas prasideda. Po to viskas išaiškėjo. Kad 
kareiviai užėmė televizijos bokštą, mirė žmonės. Ligoninės buvo 
pilnos žmonių. Per televizorių  mačiau  tanko vikšrais 
pervažiuotą žmogų ir kaip mušė žmones su automatais per 
galvas. Man įsiminė  ši diena visam gyvenimu ir  nenoriu, kad tai 
pasikartotų. Ji galėjo tęstis iki 1994 metų, bet žmonės tai 
sulaikė. Kaip prisimenu,  buvo  daug aukų. 

 
 Alionis Tomas 8 d 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Šiandien Sausio 13 –oji  man eilinė diena, bet prieš 
trejus metus  tai buvo didelė siaubo diena. Sprendėsi Lietuvos 
likimas. Apie tą naktį, galima rašyti ir rašyti, kalbėti ir kalbėti, 
bet svarbiausia tai, kad tuo metu visa mūsų tauta , buvo 
vieninga. Vieni  budėjo prie okupuojamų objektų, kiti  prie 
televizijos ekranų, bet visi išgyveno vienodai . Mus išgelbėjo 
vieningumas... 
 
  S.Andriejūtė 8a 
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Šios įvykius, kurie vyko  prieš  trejus metus , aš labai gerai 
prisimenu. Sausio 13 –osios naktį okupantai užpuolė Vilniaus televizijos 
bokštą, radijo stotis, telefono tinklus, parlamento rūmus.. Sausio 13 - 
osios  naktį buvo daug  aukų  , o sužeistųjų  dar daugiau . Lietuvos 
žmonės  buvo    pasiruošę atduoti  savo gyvybę už Lietuvą ir laisvę.  
Daug žmonių važiavo prie Sitkūnų, nes galvojo ,  jog okupantai  gali 
užpulti . Aš taip pat  buvau  nuvažiavusi Sausio 14 –ąją. Okupantai 
nepasirodė Sitkūnuose. Aš manau , jog mūsų tautiečiai  labai myli ir 
gerbia  savo Tėvynę Lietuvą. 
 
  Kristina Aukščionytė 8b 
 
 
 
 
 
 Baisi ir siaubinga  buvo Sausio 13 –oji prieš trejus metus.  
Keturiolika žmonių atidavė  savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Žmonės saugojo  Parlamento  rūmus , televizijos  
bokštą, telefonų tinklus. Tą naktį visi buvo vieningi, kiekvienas stengėsi 
, kuo gali padėti . Rusijos okupantai užėmė  televizijos bokštą. Tuo metu 
įsijungė  Kauno televizija, 
kuri transliavo  visus šiuos įvykius. Mano tėvai  išgirdę sirenas, išvažiavo  
saugoti telefono tinklų.  Tą naktį mažai kas ramiai miegojo . Net po trejų 
metų žmonės  negali  užmiršti šios baisios nakties. Tai liko  kiekvieno 
žmogaus širdyje. Šia dieną minime kaip gedulo..  
 
 Kristina Babušytė 8a 

 

   Aš žiūrėjau televizorių, stebėjau, kas vyksta prie televizijos bokšto. Tėtis išvažiavo budėti. Tą naktį buvo užimtas 
Vilniaus televizijos bokštas. Išsijungė Vilniaus televizija. Po bokšto užėmimo, įsijungė Kauno televizija. Vilniuje jau 
buvo užimti spaudos rūmai. Iš viso žuvo 14 žmonių. 

 
Tomas Bacevičius 8b 

 
 

Sausio 13 –oji yra baisdi ir žiauri diena. Prisiminimų liko daug ir įvairių apie 
šią dieną. Okupantai okupavo  Spaudos rūmus, televiziją, radiją. Žuvo 14 Lietuvos 
piliečių. Žuvo ir kaunietis. Tai Titas Masiulis. Lietuviai ėjo tą naktį saugoti televizijos. 
Bet okupantai buvo tokie žiaurūs , kad į nieką nekreipė dėmesio. Traiškė žmones 
su tankais.  Kareiviams Įsakymas yra  įsakymas  

 
Ramunė Zeringytė 8a 
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  Visi atsimena tą baisią sausio 13 – osios naktį, kai rusų 
armijos kariai negailėstingai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą. 
Kaune buvo ramiau, bet žmonės ,sužinoję  kas įvyko   Vilniuje, iilgai  
nelaukę pradėjo statyti barikadas prie Kauno retrancliacijos bokšto ir 
prie telefono – telegrafo tinklų. Žmonėms buvo labai baisu, atrodė,  
kad jau tuoj atvažiuos tankai ir pradės šturmuoti. Ir vienas žmogus 
neatlaikė. Jis mirė nuo  infarkto. Vilniuje atėjo rytas. Baigėsi kova. 
Armija užėmė televizijos bokštą. Paaiškėjo, kad žuvo keturiolika 
žmonių. Niekas neužmirš tos baisios nakties. 

 
  Jonas Bagočiūnas  8a 

 

 
 
 

Praėjo kraupūs sausio 13-osios įvykiai, bet kekvienais metais, 
kai ateina ši diena, vėl visa tai atgyja mano širdyje. Vėl ši diena atrodo 
tokia niūri kaip ir 1991-aisiais. Kiekvieną kartą jaučiu užuojautą  
mirusių tėvynainių artimiesiems. Sunku jiems buvo tuomet. Bet dabar 
jie gali jausti ir pasididžiavimą, ir garbę. O visi mirusieji išliks mūsų 
širdyse ir ilgai dar gyvuos mūsų Tėvynės istorijoje. Nors ir maža mūsų 
šalis Lietuva, daug skausmo ir kančių žmonės patyrė per savo kovas 
už laisvę. Ir tikrai, mūsų didvyriai gins ir aukos, jei reikės, savo gyvybę 
už Tautos laisvę. Bet geriau, kad taip neatsitiktų per amžių amžius. 

 
 Dominykas Baltrušaitis 8c 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prieš trejus metus mes išgyvenome sunkias dienas.. 
Dauguma žmonių sako, kad 13 –as skaičius yra nelaimingas ar 
velnio tuzinas,  bet  man taip neatrodo . 
Tą dieną žuvo žmonės už Lietuvą, kiti rinkosi ginti Spaudos rūmų 
ir televizijos bokšto. Dabar Lietuva šią dieną prisimena , kaip labai 
svarbų įvykį. 
 
 Giedrė Benesiakaitė 8a 
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Prieš trejus metus mes išgyvename didelę nelaimę , turėjome daug 
pergyvenimų ir kai kas neteko savo  artimųjų , draugų ar pažįstamų. Buvo 
tikrai baisi  diena. Bet šiandien man neatrodo , kad prieš trejus metus  galėjo 
taip atsitikti, su visais  tais žmonėmis. Šiandien man Sausio  
13 – oji  man eilinė diena. Prisimenu tą 1991 -  ųjų dieną labai gerai, tuos 
žmones, jų veidų išraiškas, bet nieko nejaučiu, nei liūdesio, nei skausmo, 
tačiau žinau – tai gedulo diena. Už mūsų ateitį žmonės atdavė savo gyvybę. 
  

Laura Brazaitė 8a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jau praėjo keleri metai po tos tragiškos nakties, kai rusų kareiviai 
bandė užimti Lietuvą. Deja jiems nieko nepavyko padaryti, nes lietuvių širdys 
buvo vieningos ir jie neišsigando nei tankų, nei kareivių. Bet šitas įvykis 
neapsėjo be aukų. Keturiolika drąsuolių žuvo po vikšrais ir nuo priešų kulkų. 
Lietuviai buvo beginkliai, bet juos palaikė visas pasaulis. Kareiviams nepavyko 
užtverti visus žinių šaltinių. Po kelių valandų apie Lietuvoje vykstančius įvykius 

sužinojo visas pasaulis. Po kelių dienų įvyko drąsuolių laidotuvės. Daug žmonių 
apraudojo mirusiųjų lietuvių kapus. Tos dienos liks ilgai mano atmintyje, nors 
ir nelabai aš noriu prisiminti tokius graudžius įvykius. Aš noriu, kad mano 
gyvenimas būtų džiaugsmingas ir kad daugiau to nebūtų. 

  
 Martynas Dabašinskas 8a 

 
 

             

Šiandien man labai  kraupu prisiminti Sausio 13-ąją . Diena , kuri mums buvo sunki, buvo neseniai . 
Kiekvienais metais mums yra proga prisiminti sausio 13-ąją. Per televizorių mes vėl pamatome baisiąją rusų 
kariuomenę, jų negailėstingumą. Atsimename,kaip  žuvusiųjų tėvai ir artimieji  verkė.   O ir dabar jie labai 
pergyvena . Aš manau, kad dauguma žmonių dar ilgai prisimins tą krauju paženklintą dieną ir dar ilgai nešios 
savyje skausmą.  

Rita Dubinskaitė 8c 
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Praėjus trejiems metams po šios  tragiškos  sausio 13 –osis nakties  lieka tos pačios  kraupios  akimirkos. 
Lietuviai ėjo aukotis dėl Lietuvos laisvės. Jeigu dabar reikėtų ginti Lietuvą lietuviai  net nesuabejotų ir vėl eitų 
ginti. Tą naktį lietuviai buvo vieningi. Mes buvome beginkliai, o jie su ginklais, tankais, bet  mes  laimėjome. Mes 
nepabūgome ginklų. Tada niekas nežinojo kas bus. Jie šaudė į beginklius žmones, bet lietuviai neišsibegiojo. 
  Mūsų tauta ir dabar su liūdesiu, skausmu širdyje prisimena tą naktį žuvusius lietuvius. 
  Dieve duok, kad  nepasikartotų ši naktis. Kad būtų taika. Kad Lietuva  liktų laisva ir nepriklausoma. Būtume 
viening , kaip tą naktį. 

 
Jovita Ganaitė  8a 

 
 
 

Sausio 13-oji atrodo taip buvo neseniai. Ar  kas nors galėjo pagalvoti, 
kad tankai važiuos per žmones, laužys jų kaulus. Okupantai artinosi su 
tankais. O žmonės stovėjo, giedojo patriotiškas giesmes  padėjo vieni kitiems. 
Lietuva buvo viena labai didelė šeima. Dabar vargu ar ji būtu tokia. Ir niekas 
nedvejojo, stojo prieš tankus gindami savo meilę Lietuvai. Sausio 11 –oji -  
spaudos rūmų užėmimas, sausio 13-osios naktis - radijo ir televizijos bokšto  
užėmimas.  Tai - okpantų darbas. 14  žuvusiųjų. Pasaulis nesitikėjo. Kas 
nuramins žuvusiųjų motinas, kai pamatai jų akyse ašaras?  Nors jau prabėgo 
treji metai, ta siaubinga naktis liks mano atmintyje. Aš visuomet gerbsiu 
žuvusiuosius, jų atminimą. 

 
  Gliosaitės 8a 

 
 
 

Aš sausio 13-ąją miegojau, staiga išgirdau kaukiant sirenas. 
Man pasidarė labai baisu. Ryte jau buvo užimtas televizijos bokštas. 
Kareiviai šaudė su šautuvais į žmones kur papuolė. Kiti kareiviai buvo 
užsidėję kaukes, kad neatpažintų veido. Per tą nelaimę žuvo 14 
žmonių. Buvo dar ir užimti Spaudos rūmai. Prie parlamento  statomos 
barikados. . Praėjo trys metai . Žmonės  neužmiršo, kas buvo per 
sausio 13-ąją,.  Buvo išleisti laikraščiai,  ir knygos. 

 
Nerijus Grajauskas 8d  

 
 

     
 Sausio 13-osiso naktį aš miegojau. Bet staiga mama pabudo, užsidegė šviesą  ir pasakė, kad vyksta kova 

už laisvę. Aš labai išsigandau, apsirengiau ir nuėjau pas močiutę. Ji taip pat žiūrėjo televizorių ir aš  su ja visą naktį 
nemiegojome. Atvirai sakant per naktį nieko tokio baisaus nejaučiau.  Tikėjau, kad mūsų nedidelė Lietuva laimės. 
Kad ji bus nepriklausoma. Ir štai po kelių dienų pranešė per televiziją, kad Lietuva nepriklausoma. Mes visi 
buvome patenkinti. Bet kartu ir liūdėjome, kad iškovoti laisvę reikėjo tiek daug aukų. Tą dieną buvo pralieta daug 
kraujo. Mus lietuvius traiškė rusai  kaip muses . Aš labai gailiuosi, kad taip atsitiko.   

 
  Judita Griciutė 8d 
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Jau praėjo treji metai po tūkatantis devyni šimtai  
devyniasdiešimt pirmųjų sausio  tryliktosios  - mums įsimintinos dienos 
. Šią dieną visą pasaulį apskriejo  žinia apie siubingus įvykius Lietuvoje. 
Šios dienos išvakarėse  ir šią dieną  lietuvių tauta nerimavo , galvodami  
, kuo viskas baigsis . Didžiulės minios lietuvių stovėjo  prie Aukščiausios  
tarybos. Televizijos  bokšto   ir prie kitų  Lietuvai svarbių pastatų . 
rankose jie laikė plakatus :  „Šalin rusai “ 
„ Lietuva -  tik laisva“ ir dar dauk kitokių. Žiaurūs rusų armijos  kareiviai 
šaudė į beginklius žmones.  Važiavo su tankais bokšto link. Ir štai 
kareiviai  ėmė atakuoti  televizijos bokštą. Žmonės dar labiau  bu rėsi 
prie bokšto , bet tai nepadėjo  - okupantai įsiveržė į vidų . visa Lietuva  
pirmą kartą per radiją išgirdo   svetimą balsą, kuris skelbė  „ Vilniuje 
skelbiama  komendanto valanda, į gatves išeiti  nuo 22 iki 6 valandos 
draudžiama. Žmonės,  kurie buvo namuose, virė arbatą, kavą, darė 
sumuštinius ir nešė budėjusiems prie Lietuvai svarbių objektų. 
 Sausio 13 -  ąją rusų armija parodė , kokia gali būti žiauri  prieš beginklius žmones , vaikus , suaugusius. 
Visas pasaulis  buvo pasibaisėjęs rusų armijos elgesiu. Ši diena   bus   pažymėta  Lietuvos istorijoje.Ir šiandien 
lietuviai  prisimena žuvusius ir jų artimuosius , bei šią dieną įvykusius įvykius. 
 
 Jurga Ilekytė 8a 
 

1994 sausio 13 – oji  man primena tą naktį, kai žuvo  keturiolika žmonių nuo okupantų kariuomenės. Tą 
naktį  mes su šeima saugojom Lietuvos telekomo pastatą.  Žmonės  šoko, dainavo, dalino arbatą. Visi narsiai laukė 
okupantų. Sausio 13-osios dieną aš buvau prie Kauno televizijos bokšto. Visur buvo užstatytos barikados, su 
mašina negalėjom privažiuoti. Prie bokšto dirba mano tėtė.  

Giedrius Juknevičius 8a 

 
 
 

Jau praėjo treji metai, kai įvyko siaubinga naktis. Tada buvo 
kovojama už Lietuvos laisvę. Vieni žmonės ėjo kovoti prie televizijos 
bokšto , telefonų tinklų. Sausio 13 –oji  buvo kruvina naktis . ji visiems 
žmonėms  atnešė liūdesį. Tą naktį kaukė sirenos  , kvietė žmones  budėti 
prie  pastatų .  Mes  ėjome budėti  prie telefono tinklų .  Ten buvo daug 
žmonių, kurie gynė Lietuvos laisvę. Vilniuje tą naktį žuvo nemažai 
Lietuvos  gynėjų. Sausio 13 – osios  naktį  buvo  užimtas televizijos bokštas 
Vilniuje.  Pradėjo rodyti Kauno televizija. Mes dabar apie tai net 
nepagalvojame. O ar kada pagalvosime ar  žmonės , kurie žudė  yra 
beširdžiai. Tikiuosi , kad daugiu tai nepasikartos. 

Rasa Kazlauskaitė 8d 
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Sausio 13 –osios naktį buvo labai žiauru. Visi ėjo ginti   Lietuvos.   
Kareiviai  labai žiauriai pasielgė su žmonėmis. jie šaudė ir užmušinėjo , 
jie užėmė televizijos bokštą, Spaudos rūmus. Kareiviai negailėjo nieko. 
Ligoninėse  nebuvo vietų.  Jie labai padarė didelę klaidą, kai užėmė 
televizijos bokštą, Spaudos rūmus. 
  
  Genadijus Kerbelis 8 d 
 
 
 
 
 

 Sausio 13-oji yra pati skaudžiausia diena kiekvienam Lietuvos 
žmogui. Žuvo labai daug jaunų žmonių, kurie dar ilgai galėjo gyventi. 
Visi žmonės ėjo tą dieną į bažnyčias ir meldėsi už nukentėjusius. Visi  
žmonės, kurie tą dieną buvo prie televizijos bokšto, aukojosi už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ir bet kurią akimirką jų širdys galėjo užgesti, 
bet jie nieko neišsigando ir kovojo. Man tą dieną  buvo labai baisu 
todėl, kad cypė sirenos.  Po trijų metų ši diena kaip ir visos. Todėl, kad 
jau viskas praėjo. 

 
Žana Kraunevičiūtė 8c 

 

 

 
 
 

Tą naktį mes su tėvais beveik nemiegojome, nes klausėme radijo. 
Tada buvo jau užimtas televizijos bokštas. Žmonės ėjo ginti televizijos 
bokšto ir kovoti už Lietuvos laisvę. Naktį ūžė sirenos atrodė, kad artėja 
kažkoks pavojus. Lietuviai norėjo išvaryti okupantus. Okupantai šaudė, 
mušė, spardė lietuvius. 

 
Alvydas Kudirka 8d 

 
 
 

 Sausio mėnesį iš dvyliktos dienos vakaro į 13 dienos rytą aš 
išgirdau sirenas. Aš atsikėliau, priėjau prie lango ir pamačiau bėgančius 
žmones . Staiga man šovė mintis  įsijungti televizorių. Ir pamačiau prie 
Vilniaus televizijos bokšto stovinčius žmones ir žurnalistus prašančius ateiti 
ginti Lietuvą. Aš     su tėčiu apsirengėme ir išvažiavome į Juragius .  
Įvykiai man primena baisius žmones. 

 
 Tadas Laskovas 8a 
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Prieš trejus metus mes išgyvenome didelę nelaimę. Šiandien mes 
prisimename tą šiurpią ir kraupią naktį. 
Aš nenorėčiau, kad ji dar kartą pasikartotų.  Niekas  nenorėtų. Aš manau, kad per 
tas kelias dienas mes vos netekome Lietuvos laisvės. Daug žmonių ėjo sugoti ir 
ginti mums svarbius pastatus. Jeigu sovietiniai kareiviai dar ir dabar būtų užiemę 
televiziją, spaudos rūmus, mes niekada negirdėtume ir nematytume  reportažų 
apie Lietuvą ir tautos išgyvenimus. 
Aš manau, jeigu dar kiltų toks pavojus Lietuvai, susirinktų daug daugiau žmonių, 
nes jie suprato, kad laisvė yra brangiausias dalykas visame pasaulyje. 
  

Ramunė Markevičiūtė 8c 
 
 
 
 

Sausio 13 –oji. Praėjo jau keleri metai nuo to įvykio. Gaila tų 
žmonių, kurie žuvo, bet  kas buvo, to nepakeisi. Man Sausio 13 – oji 
tampa įprasta diena, bet vis viena širdies gilumoje prisimenu, 
užjaučiu. Tos žvakės, nuotraukos, jos primena tą kraupią dieną. 

 
 Inga Masionytė 8c 

 
 
 
 
 
   
 

Ką man sako sausio 13-oji? 
Praėjo žiaurūs sausio 13-osios įvykiai. Nemažai žmonių žuvo, taip 

pat buvo daug labai sužeistų. Kai ateina ši diena , ji būna labai niūri. Daug 
buvo ašarų, kai laidojo žuvusius sausio 13 -osios naktį. Šis įvykis liks 
amžinai mūsų širdyse. Lietuvos drąsūs  žmonės gynė televizijos bokštą. 
Sunku buvo jiems. Dabar, prisiminus tą naktį, atrodo, kad ji buvo rami, bet 
viskas buvo ne taip. Ta naktis tai pats didžiausias įvykis Lietuvoje.  

Žuvusieji buvo palaidoti Įvairiose  Lietuvos vietose. Kaunietis Titas 
Masiulis buvo palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Ten beveik visada  
dega žvakės. 

 
 Paulius Miškinis 8c 
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Sausio13 –oji buvo  pati didžiausia  nelaimė mano akyse . Aš visą 
vakarą žiūrėjau televizorių,. Mačiau žmones, kurie stovėjo aplink 
televizijos bokštą, dainavo ir šoko. Kai pradėjo važiuoti  tankai  visi žmonės  
aplink  televizijos bokštą padarė gyvą grandinę. Pasigirdo pirmieji  šūviai i 
š automatų, pasirodė pirmosios aukos. Nors ir stovėjo  aplink bokštą 
žmonės vis tiek  pavyko užgrobti. Žuvo 24 metų mergina, kurią sutraiškė 
tankas. 
Buvo užimti ir Spaudos rūmai. Per Sausio 13 –ąją   žuvo daug žmonių. 
Praėjo trys metai ir beveik visi užmiršo, kas buvo.  Jeigu dabar būtų vėl 
atvažiavę kareiviai, Lietuvos žmonės eitų ginti, bet jau ne taip, kaip prieš 
trejus metus. 
  

Eugenijus Mockus  8d 
 
 
 
 
       

 Šiandien išaušo graudus ir liūdnas sausio 13 - osios rytas. Koks buvo 
išaušęs lygiai prieš trejus metus. Graudžiai , su liūdesiu ir ašaromis  į šią 
nelaimę žiūri visa mūsų tauta,     Visi liūdi iprisimindami savo draugus, 
giminaičius, pažįstamus. Prisimindami juos mes pagerbiame tylos minute,  
uždegame žvakes, kurios taip greitai dega kaip ir mūsų gyvenimas. 
Tą vakarą,prie televizijos bokšto Vilniuje , lietuviai nepabūgo ginklo ir 
neišsilakstė po savus namus, o kovojo už mus visus ir mūsų tėvynę nors ir 
savo gyvybę atiduodami. Visa tauta prisimins tą įvykį ilgai perduodami žinias 
iš kartos į kartą. Ir tikiuosi šie kraupūs įvykiai daugiau nebepasikartos 
niekada. 

 
Rūta Orlonaitė  8a 

 
 
 

Prieš tris metus mūsų tauta išgyveno labai sunkų laikotarpį. Tuo metu ir jauni 
ir seni ėjo ginti savo tėvynės. Visi jie stojo be ginklų , negalvojo kuo visa tai gali 
pasibaigti. Nors tankai burzgė negailėstingai, bet žmonės neišsigando jų, visi stovėjo 
tarsi viena šeima, didelė ir draugiška šeima. Turbūt nė vienas iš tos šeimos negalvojo, 
kad tuoj gali palikti visus. Visus brolius ir seseris nesulaukęs nepriklausomybės. 
Dabar, po trijų metų mes prisimename tuos kurie žuvo nesulaukę laisvės. Nors ir treji 
metai praėjo, mes  degame  žvakes ir prisimename tą žiaurų ir negailėstingą metą. 
Kiiekvienais metais atgyja sielvartas  žmonių, tšeimų kurie prarado savo artimus, 
brolius, seseris, dukteris ir sūnus. Aš manau, kad jeigu ateitų toks metas kaip anąkart, 
tai žmonės nebūtų tokie tvirti kaip prieš tris metus. Per daug jie jau nusivylė ta laisve! 

 
J. Pakolkaitė  8a 
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Tai įvyko prieš trejus metus. Lietuvių tauta vieningai stojo ginti nuo rusų 

armijos parlamento rūmus  televizijos bokštą ,  kitus pastatus . Tą baisią naktį žuvo 
keturiolika  nekaltų tautiečių. Kolaborantai žudė nekaltus, beginklius žmones. 
Kiekvienais metais mes pagerbiame tuos žmones, uždegdami žvakutes jų 
atsiminimui. Manau, kad tie įvykiai liks ne tik mūsų atmintyje, bet ir tų , beširdžių 
žudikų atmintyje.  

 
Jolanta Paluvalovaitė 8a 

 

Tą naktį buvo labai labai baisu. Kaukė sirenos. Vilniuje rusai buvo užėmę televizijos bokštą. Kauno 
televizija buvo vienintelis žinių šaltinis. Žuvo  keturiolika žmonių. Tarp jų buvo ir viena mergina. Pirmiausia buvo 
užimti Spaudos rūmai, telefono tinklai. Žmonės buvo pasiruošę mirti. Aš buvau prie telegrafo pastato. 

Aidas Pricevičius 8b 

 
Prieš trejus  Lietuva pergyveno didelę  nelaimę. Žuvo  daug  žmonių , bet jie mirė už savo Tėvynės laisvę. 

Daug kas neteko  savo vaikų, tėvų, draugų , pažįstamų. Man atrodo , jei šiandien kiltų  tokia nelaimė,vėl susirinktų 
daug žmonių, kurie myli savo Tėvynę. Tada  aš visko gerai nesuvokiau, bet baimė ir nerimas buvo mano širdy. 
Sausio 13 –oji yra ir bus istorinė Lietuvos data. Už Lietuvos laisvę žmonės  visada atiduos savo gyvybes. 

Žydrūnė Sokaitė 8c 
 
 
Ką man sako Sausio 13 –oji 

Jau treji metai, praėjo nuo tos baisios nakties. Aš tą naktį 
miegojau. Atsikėlęs  sužinojau, kad užimtas Vilniaus televizijos bokštas. 
Žuvo daug žmonių. Vieni buvo  nušauti, kiti pervažiuoti  vikšrų.  

 
Andrius Spudys 8b 

 

 

 
Sausio 13-oji- tai vilties ir gedulo diena. Tą liūdną naktį aš buvau Vilniuje pas 

pusbrolį, netoli televizijos bokšto. Naktį mes išgirdome šūvius ir sirenas, visur ėmė 
dužinėti langai, mes labai išsigandome, bet vis tiek norėjome eiti prie televizijos 
bokšto. Tačiau mano  pusbrolio mama mūsų neišleido. Kai mes įsijungėme televizorių  
aš labai nustebau, nes per jį kalbėjo mano buvusi rusų mokytoja. Ji kalbėjo apie 
žuvusius. Mums visiems pasidarė dar baisiau. Daug žmonių buvo sužeistų,  negyvų, 
bet kiti vis tiek kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Po keletos valandų mes 
išgirdome garsų šūvį, ir tuo metu išsijungė televizorius, ir nieko nerodė, nes jau buvo 
užimtas televizijos bokštas rusų kareivių. Mirusių žmonių vaikai didžiuosis savo tėvais, 
nes jie iki paskutiniųjų kovojo už Lietuvos laisvę. 

 
Vytas Stančikas 8 a  
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1991 m.sausio 13 d. buvo baisi naktis . Mus puolė rusai. mano tėtis tą 

naktį dirbo , todėl niekas iš mūsų šeimos nestovėjo prie prie jokio objekto , 
kuri reikėjo saugoti. Aš sužinojau kas atsitiko tik kitą dieną, kai tėtis grįžo iš 
darbo. Kai tik jis grįžo vėl  išėjo, saugoti Kauno televizijos. 
Tai buvo baisiausia naktis mano ir kitų žmonių gyvenime, kaip gerai, kad tai 
baigėsi. 

Asta Talkevičiūtė 8b 
 
 
 

 
Aš buvau per sausio 13 – aja namuose. Aš per šią naktį miegojau, bet 

staiga išgirdau sirenas. Pabudusi atsikėliau ir nuėjau pas mamą. Tą dieną aš su 
mama namuose viena. Bet mama sakė eiti miegoti. Ryte atsikėlusi mama pasakė, 
kad užėmė televizijos bokštą. Aš pagalvojau, kad dabar nesibaigs gerai. Visą dieną 
žiūrėjau televizorių. Mačiau, kaip mušė nekaltus lietuvius. Laukėme mes , kada 
baigsis šaudymai ir kraujo praliejimas. Ilgai reikėjo laukti kol viskas baigsis. Labai 
gaila, , kad žmonės jauni ir seni žuvo už Lietuvos laisvę. Bet kaip viskas baigėsi aš 
pagalvojau lietuviai yra stiprūs ir be ginklų. 

 
 Renata Tamošaitytė 8d 

 
 
 
 

Prieš trejus metus  man viskas atrodė labai didvyriška : 
Ir kad žmonės žuvo už Lietuvos laisvę, paaukodami gyvybę, Šiandien po trejų 
metų, viskas atrodo kitaip. Ir jeigu šiandien grėstų pavojus, man neatrodo , kad 
Lietuvos  ginti susirinktų tiek daug žmonių,kaip prieš  trejus metus, sausio 
tryliktąją. Nemanau, kad,  Lietuvos kariuomenė drąsiai stotų prieš okupantus, o 
Lietuvos vyriausybė galbūt paliktų tautą likimo valiai. 
 

Antanas Vasilius 8b 
 
 
 
 
 

Sausio 13 –ąją aš stipriai miegojau ir nieko negirdėjau. Ryte sužinojau, kad įvyko tiek daug nelaimių. Rusų 
okupantai užėmė Vilniaus televizijos bokštą. Žmonės žuvo už Lietuvos laisvę. 

 
Tadas Vieraitis 8a 
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Saulė Slavinskaitė 5a 2017m. 
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Laisvė 

 

Įsimyli laisvę ašara, nuriedanti tremtinio skruostais, 

Kai jis dainas išgirsta savo gimtos šalies kalba, 

Bet jis širdim dainuoja, ne tik melodija ir žodžiais - 

Lietuvio širdyje jo žemės laisvė jam yra šventa. 

 

Kiek skirtingų tiesų, melų ir dar dėl jų pralieto kraujo, 

Tiek saulių Lietuvoj kabino, bet jos tik gesdavo ir krito. 

Ir kartais jos kraujuodavo, kaip saulė tryliktosios sausio... 

Iš jų visų tik Nepriklausomybės saulė Lietuvoj sužibo. 

 

Tai patriotų kraujas, pralietas Tryliktąją sausio, 

Tai dainos, laisvės vėjai ir viltis, rusenanti širdy. 

Tai įvykiai, kurie sukėlė šitiek panikos ir skausmo. 

Tai jie įrodė, kokia mums Lietuva yra svarbi. 

 

 

Paulina Juškevičiūtė II a kl., 2018 m. 
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Ką man reiškia Lietuvos laisvė 

Asmeniškai man laisvė - tai galėjimas netrukdomai išsakyti savo nuomonę, gyventi kaip patinka, 

daryti ką nori, kada nori, kur nori ir kaip nori, tik, žinoma, nevaržant aplinkinių laisvės. Pavyzdžiui, galiu laisvai 

bendrauti, diskutuoti su tėvais, draugais ar mokytojais. Galiu turėti savo nuomonę, net jeigu ji skiriasi nuo kitų. 

Galiu drąsiai kritikuoti nebijodama, kad mane gali ištremti ar uždaryti į kalėjimą kaip anksčiau. Taip pat galiu 

laisvai ieškoti internete reikiamos informacijos, nors yra daugybė šalių, kur tai ir dabar draudžiama. 

Už visa tai, ką dabar mes, lietuviai, turime, visada liksime dėkingi kovotojams, žuvusiems už 

Lietuvos laisvę, kuri buvo atkovota 1991 m. baisiausią sausio 13- osios naktį, ginant svarbiausius Lietuvos 

objektus: televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento rūmus ir kitus reikšmingus 

objektus. Tą šaltą, baisią naktį gindami Lietuvą žuvo 14 žmonių. Keli iš jų buvo vos 17 metų jaunuoliai. Manau, 

reikia didžiuotis žmonėmis, kurie stovėjo ryžtingai su mintimi ,,Laisva Lietuva“ per šaltį  prie televizijos bokšto 

Vilniuje, vieningai susikabinę rankomis giedojo Lietuvos himną. Taigi man sausio 13- oji yra pergalės diena ir už 

tai visada būsiu dėkinga  žmonėms, sąmoningai ėjusiems į kovą. Jie yra tikri didvyriai, kurie pasirinko mirtį vardan  

laisvos Lietuvos. 

Kai aš mąstau apie savo mažytę šalį ir jos didžiulį norą būti nepriklausoma valstybe, man kaupiasi 

ašaros ir aš labai didžiuojuosi, kad esu lietuvė. Jaučiu pareigą saugoti senąsias lietuvių tradicijas, papročius, kalbą 

ir, svarbiausia, laisvę, nes tai yra didžiausias turtas, kurį galiu palikti po savęs.     

Adrijana Aleknavičiūtė IIa kl., 2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nojus Armonavičius 5a 2017m. 
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Kas Tu? 
 

Niekada rimtai aš negalvojau, 
Kas yra Tėvynė mano – Lietuva. 

Kur ir mokausi, ir vaikštau, ir svajoju, 
Kur gyvena tėtis ir mama. 

 
Čia kiekvieną rytą keliamės su saule, 

Skubame į darbus, mokyklas... 
Bet ar susimąstome, kas tai, kada pasauly 

Girdime mes žodį „LIETUVA“? 
 

Rodos, tai ir žemė, ir šalis, 
Ir tėvų namai šilti. 

Mielas mūs vaikystės atsipindys 
Ir rami vieta, kur gyveni. 

 
Šitai juk ir tarmės mūsų krašto, 

Skambios liaudies dainos Sūduvos... 
Kaipgi be lietuviškojo rašto... 

Neįsivaizduotumėm be jo, juk, Lietuvos. 
 

Pilys, herbas, vėliava trispalvė, 
Kryžių kalnas, Kuršių Nerija, 

Kauno Žalgiris, Maironis, ežerų pakrantės – 
Visa tai – mūsų šalis šventa. 

 
Bet tada aš pažvelgiau pro langą 

Į vaikus, senjorus, vyrą, skubantį su šunimi,- 
Supratau, kad Lietuva ne vien valstybė, 

Lietuva – tai esam mes visi. 
 

E. Majauskaitė IV a kl. 2016 m. 
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Tankūs miškai, žali laukai, spalvotos pievos, vingiuotos eilės apie tėvynę ir jos meilę. Jei ne įvykiai 
prilietę kiekvieno mūsų gyvenimus, dabar nuostabios šalies paveldu nesidžiaugtumėme taip stipriai. Bet 
kaip kiekvieną pakeitė 1991 metų žiemos įvykiai? 

Ar tikrai blokados, tankų vikšrai, karinės pajėgos buvo tai, ką turime prisiminti? Mes privalome 
"įrėminti" tai, kokie vieningi sausio 13 dienos įvykių metu Lietuviai buvo. Galėjome dar daugelį metų 
šiuo bruožu pasižymėti, bet dabar daugiau nei pusė milijono bando laimę surasti už nedidelės valstybės 
sienų. Lėktuvo skrydžiai į Ispanijos laukus atrodo patrauklesni, nei tai, dėl ko kiekvieno mūsų protėviai 
kovojo. Bet prieš 26-erius metus vienu ritmu plakančios širdys prašę tik vieno - nepriklausomybės, 
nugalėjo stipriai ginkluotą armiją. Naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo 
užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato, parlamento. Patriotinės 
dainos, uždegančios visų dvasią, drąsa, kurios prireikė užstoti kelią tankui ir begalinė meilė, kuria iki 
paskutinių akimirkų alsavo visi 14 žuvusiujų tai - keli aspektai, kurie pavertė tą naktį pergalinga. Net ir 
sužeidus maždaug 200 žmonių, už gimtinės laisvę kovojom ir nepasidavėm. Mes įrodėme, kad maldos, 
tikėjimas, o svarbiausia - laisvas žodis, gali daugiau, nei grąsinantys šūviai ir gasdinančios okupantų 
minios. Bet galiausiai, po kruvinųjų įvykių, liepos 29 dieną rusai pripažino Lietuvos nepriklausomybę 
pasirašydami tarpvalstybinę santykių sutartį. Dabar tik tų narsių kovotojų už laisvę dėka, mes galime 
pasaulį tapyti 3 spalvom - geltona, žalia, raudona. 

Eidami Lietuvos gatve sukauptdami drąsą galime tik įsivaizduoti koks siaubingas būtų buvęs 
kiekvieno mūsų gyvenimas, jei būtume negynę savo tėvynės. Prieš emigruodami bent jau prisiminkime 
viską, kas buvo, ką paaukojom ir ką dabar atiduotume dėl laisvės, juk 1991 metų žiemos įvykiai mus 
visus taip suartino, bent jau trumpam buvome vienas, stiprus ir nenugalimas kumštis. 
 

III a gimnazijos klasės mokinė Emilija Zelenkauskaitė, 2018 m. 
  

Lukas Skvireckas 6a 2017m. 
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Mokinių mintys apie Sausio 13-ąją 1994 metais 

 

Prieš dvidešimt ketverius metus ir dabar mokiniai supranta ir vertina Sausio 13-osios įvykius 

panašiai, tik anuomet buvo didelė emocinė įtampa, nes tai teko patirti  daugiau ar mažiau kiekvienam.  

Tada aš visko gerai nesuvokiau, bet baimė ir nerimas buvo mano širdy. Sausio 13 –oji  yra ir bus 

istorinė Lietuvos data. Už Lietuvos laisvę žmonės  visada atiduos savo gyvybes, rašė Žydrūnė Sokaitė. 

Tai buvo baisiausia naktis mano ir kitų žmonių gyvenime, kaip gerai, kad tai baigėsi, pasakojo 

Asta Talkevičiūtė.  

Mirusių žmonių vaikai didžiuosis savo tėvais, nes jie iki paskutiniųjų kovojo už Lietuvos laisvę, 

tokios Vyto Stančiko mintys. 

Jau prabėgo treji metai, ta siaubinga naktis liks mano atmintyje. Aš visuomet gerbsiu žuvusiuosius, 

jų atminimą, rašė Gliosaitė 

Buvo ir pesimistiškai nusiteikusių, Antanas Vasilius rašė, kažin ar dabar Lietuvos kariuomenė 

drąsiai stotų prieš okupantus, o Lietuvos vyriausybė galbūt paliktų tautą likimo valiai.  

 Rūta Orlonaitė teigė, kad visa tauta prisimins tą įvykį ilgai perduodami žinias iš kartos į kartą. Ir 

tikiuosi šie kraupūs įvykiai daugiau nebepasikartos niekada. 

Nors Dieve duok, kad nepasikartotų ši naktis. Kad būtų taika. Kad Lietuva liktų laisva ir 

nepriklausoma. Būtume vieningi, kaip tą naktį, rašė Jovita Ganaitė.   
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Aš suprantu laisvę kaip gražų gyvenimą. Noriu kalbėti sava kalba, o ne kažkieno primesta. Noriu mokytis iš 

lietuviškų vadovėlių. Šiais laikais mažai kas vertina laisvę, nes daug kas nepatyrė, ką reiškia būti nelaisvam, ką 

reiškia ginti tėvynę. 

Mintaras 6b kl. 

Man laisvė yra gyvenimas, kai galima daryti gera sau ir kitiems - savo tautai. 

Emilija IIa kl. 

Būti laisvam yra didžiausia dovana, kokią tik galima gauti. Jei būsi turtingas, bet nelaisvas, turtai tau 

nerūpės, tu norėsi laisvės. Bet dėl jos reikia kovoti, taip, kaip kovojo mūsų tėvai, seneliai, proseneliai. 

Meda 6b kl. 

Laisvė yra tai, ką mes kuriame drauge. Visi kartu galime įveikti bet ką. Aš esu dėkinga visiems, kurie 

pasiaukojo dėl laisvės, dėkinga, kad gimiau laisva. 

Saulė. B. 6b kl. 

Laisvė yra tai, ko visi nori, bet ne visi turi. Mums, lietuviams labai pasisekė, kad mes turime laisvę. 

Ignas 6b kl. 

Laisvė man yra galimybė elgtis savo nuožiūra. Tai jausmas, tarsi visas pasaulis būtų viena. Būtent laisvė yra 

aukščiausia žmogiška savybė ir pagrindinis bendruomeniškumo principas. 

Ieva IIa kl. 

Žmonės nebevertina to, ką turi. Šiais laikais daugelis nesupranta laisvės prasmės. O juk laisvė yra tai, kas 

mus visus jungia, suvienija, be jos tauta negali gyventi. 

Ksaveras IIb kl. 

 

 

Kokioje šalyje gyvename, priklauso nuo visų mūsų, tad turime gražinti ją ir stiprinti sąžiningu darbu, naujais 

kūrybiniais sumanymais, pagarba žmogui. 

Istorijos mokytoja Gražina Stonienė 

 


