
        „Pasaulis mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti 

beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė 

apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų 

šūvius jie atsakė skanduodami: Lie- tu- va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo 

kojų“. 

                                                                                                Justinas Marcinkevičius 

 

 

    Išėję, bet neužmiršti... 

Mokinių laiškai laisvės gynėjams 

 

 

 

 

 

 

                             Mieli Sausio 13 – osios didvyriai, 

     Jūs žuvote tais metais, kuriais aš dar nebuvau gimusi. Jūs esate Lietuvos didvyriai, nes atidavėte 

savo gyvybes už Lietuvos laisvę. 

   Prieš daugelį metų Lietuva dar nebuvo laisva. Bet vieną sausio 13 dieną pasirodė tankai. Daug 

žmonių išėjo į gatves tam, kad apgintų Lietuvos laisvę. Prie televizijos bokšto žuvo žmonės, Jūs 

buvote to įvykio liudininkais. Jūs labai mylėjote savo tėvynę ir norėjote matyti ją laisvą. Tą naktį 

nieko nebijojote ir tikėjote, kad Lietuvos laisvė bus apginta. Visi Jūs norėjote kurti šeimas, mokintis, 

dirbti, auginti vaikus, bet priešo kulkos nutraukė Jūsų svajones.  

     Mes Jūsų neužmiršome. Kiekvienais metais Sausio 13-ąją prisimename Jūsų vardus ir pavardes, 

ant langų uždegame žvakutes. Tų žvakučių liepsnelės mums padeda nusikelti į tuos įvykius, kuriuos 

Jūs išgyvenote. 

     Jūs esate didvyriai, nes Jūsų dėka Lietuva yra laisva. Aš galiu eiti į mokyklą, bendrauti su viso 

pasaulio žmonėmis, būti laiminga ir džiaugtis gyvenimu. Noriu būti tokia pat stipri ir ištverminga, 

kaip ir Jūs, kurie kovojote už Lietuvos ir mūsų laisvę. 

 

                                                               Su pagarba 

                                                               Gustė Dumašiutė, 6c klasė 

 

 



                                                         Labas, Laisvės gynėjai, 

   Rašau iš mažo miestelio, vardu Jurbarkas. Norėčiau padėkoti už viską, ką dėl mūsų padarėte. Jūs, 

narsūs Lietuvos žmonės, gynėte Lietuvą bei paaukojote dėl jos savo gyvybes. Buvo baisi naktis, bet 

Jūs jos nepabūgote ir stojote prieš tankus su didele viltimi, kad viskas bus gerai, kad meilė tėvynei 

nugalės priešą. Jūsų ginklai – daina ir meilė, dar begalinė drąsa ir pasiaukojimas. Jūsų stiprybė – 

tikėjimas. Jūs įrodėte, kad lietuvių tauta yra drąsi ir vieninga. 

    Ačiū Jums, kad buvote. Visada jausiu Jums pagarbą ir dėkingumą, kad gimiau laisvoje šalyje, 

kad esu laisvas žmogus. 

                                                       Su pagarba 

                                                        Meda Šauklytė , 6a klasė 

    

   

 

                                                          Labas, Laisvės gynėjau, 

    Rašau Tau, nes noriu padėkoti už tai, kad apgynei Lietuvos laisvę. Norėčiau būti tokia drąsi, kaip 

ir Tu. Dabar Ukrainoje vyksta karas. Ji kariauja su tais pačiais priešais, nuo kurių žuvote ir Jūs. Ten 

vyksta baisūs dalykai: žūsta žmonės, griūva pastatai, daugelis žmonių netenka savo namų. Tik Jūsų 

dėka mes šito siaubo nepatyrėme. 

    Kiekvienais metais sausio 13 dieną mes uždegame žvakutes ir prisimename Jus, mūsų didvyriai. 

Dėkoju už tai, kad paaukodami savo gyvybes, grąžinote Lietuvai laisvę. Tikiu, kad mes sugebėsime 

ir toliau apginti savo laisvę ir vertinsime ją kaip brangiausią turtą. Tikiu, jog ir ateities kartos Jus 

prisimins kaip didvyrius, kurie apgynė Lietuvos laisvę. 

                                                                                             Su pagarba 

                                                                                             Urtė Majauskytė, 6a klasė 

 

 

 

                                    Labas, Laisvės gynėjau Titai, 

 

    Kai palikai šį pasaulį, tau buvo vos aštuoniolika metų... Įdomu, kokiomis mintimis gyventum 

šiandien? 

Liejosi kraujas, žuvo nekalti žmonės, kurie tik norėjo gyventi laisvi. Jūs tada buvote beginkliai, bet 

drąsūs. Už jūsų pasiaukojimą tą naktį, šiandien aš galiu džiaugtis laisvu ir laimingu gyvenimu. Tavęs 

ir Tavo bendražygių  nepamiršome. Sausio 13 dieną languose suliepsnoja žvakutės, kurios liudija 

Jūsų atminimą. Dar mes dainuojame, pagerbiame jus tylos minute. Man sunku įsivaizduoti, ką tau 

teko patirti tą naktį, nes tas pats priešas, kuris bandė pavergti mūsų tautą, dabar bando okupuoti 

Ukrainos žmones. Tačiau viso pasaulio dėka ir Ukrainos vienybe, jiems nepavyksta tai padaryti. 

    Dar kartą noriu padėkoti tau už laisvą tėvynę. AČIŪ, Titai. 

 

                                                                                                  Su pagarba 

                                                                                                  Armandas Archipovas, 6a klasė 

 

 

 



                                    Labas, Laisvės gynėjau, 

 

     Labai noriu padėkoti už Tavo drąsą, ryžtingumą ir pasiaukojimą. Nei vienas iš mūsų negali 

įsivaizduoti, ką reiškia stovėti plikomis rankomis prieš žmogų, kuris jau seniai savo sielą ir širdį 

atidavęs velniui. Stovėti ir nesitraukti, kai pro tave skrieja švilpiančios kulkos, kurios labai greitai 

gali kliudyti ir tave. Kaip Tu jauteisi? Aš nesuprantu, kaip Tu nepasitraukei, kaip Tavęs neišgąsdino, 

nes šiais laikas sunkiai rasi žmogų, kuris atiduotų gyvybę už tėvynės laisvę.  

  Tai buvo naktis, kai Jūs dainomis apgynėte Lietuvos nepriklausomybę. Tada kiekvienas iš Jūsų 

galėjo mirti už tiesą, už laisvę, bet likimas pasirinko Jus... Trylika laisvės gynėjų. Tu ir visi kiti ilgai 

išliksite mūsų širdyse. Mes Jus prisiminsime kaip Lietuvos herojus, nes tik Jūsų pasiaukojimo dėka 

mes dabar galime laisvai ir nevaržomai kalbėti savo kalba, keliauti, išsakyti savo mintis. Nuoširdus 

AČIŪ. 

                                                                           Su pagarba 

                                                                           Lukrecija Danieliūtė, 8a klasė 

 

 

Labas, Laisvės gynėjau, 

  

  

     Rašau Jums, kad galėčiau padėkoti ir išreikšti didžiulę pagarbą už mums suteiktą šviesią ateitį. 

Tik Jūsų dėka mes dabar galime laisvai gyventi ir nebūti priklausomi nuo kitų. Aš kiekvieną dieną 

vis prisimenu ir negaliu suprasti, kaip Jūs tai išgyvenote, kaip Jūs tuščiomis rankomis galėjote stovėti 

prieš tankus ir ginkluotus žmones. Jūs man visą gyvenimą buvote, esate ir būsite kaip gyvenimo 

pavyzdys. Man labai įdomu, ką Jūs galvojote, kai stovėjote ir žiūrėjote mirčiai tiesiai į akis? Bet to 

jau nesužinosiu... 

   Kai buvau mažesnė, visko pilnai nesupratau ir nežinojau, kaip tai yra baisu. Tačiau dabar jau esu 

šiek tiek vyresnė ir viską pilnai suprantu, o kai dar netoliese, Ukrainoje, dabar vyksta tas pats, darosi 

baisu. Norėčiau dar kartą labai stipriai padėkoti už Jūsų nepaprastą drąsą ir nenuleistas rankas. Jeigu 

ne Jūs, mes dabar negalėtume reikšti savo nuomonės ir laisvai gyventi. Ačiū Jums, Jūs esate mūsų 

didvyriai. 

  

                                                                                               Su pagarba 

                                                                                               Rugilė Gaščiūnaitė, 8a klasė 

 

 

                                           Labas, Laisvės gynėjau, 

 

      Noriu tarti didelį AČIŪ už tai, kad gimiau laisvoje Lietuvoje. Ačiū, kad galiu laisvai mokintis, 

bendrauti, gyventi, išsakyti savo nuomonę. Ačiū, kad tą naktį išdrįsote stovėti prieš tankus, ginkluotus 

karius ir ginti mūsų mylimą tėvynę dainomis. 

      Negaliu suvokti, kaip Jums buvo baisu stovėti visiems beginkliams, susikabinus už rankų giedoti 

mūsų himną, dainuoti lietuviškas dainas. Jūs parodėte didelę drąsą, meilę, ištvermę ir pasiaukojimą 

dėl mūsų tėvynės. 

       Jūsų kova nenuėjo veltui! Kiekvienais metais mes jus prisimename, uždegame žvakutę ir 

įsisegame neužmirštuolę. Jūs esate didvyriai mūsų širdyse. 

 
                                                                                     Su pagarba 

                                                                                    Austėja Jakštytė, 8b klasė 

 



 

                                          Labas, Laisvės gynėjau, 

 

    Noriu Tau padėkoti, kad suteikei man ir visai Lietuvai laisvę. Laisvė - tai viena didžiausių ir 

brangiausių vertybių. Sausio 13-ąją Tu parodei savo drąsą ir ištikimybę mūsų tautai, mūsų namams. 

Laisvės gynėjau, ar nebuvo baisu stovėti prieš kareivius, kurie buvo ginkluoti, o Tu be ginklo, tik su 

meile Lietuvai? Dauguma šių dienų gyventojų nepasiaukotų taip, kaip Tu. Todėl mums yra svarbu 

Tave pagerbti. Juk tą tamsią naktį Jūs visi stovėjote prie televizijos bokšto ir rodėte savo vienybę. 

Tu stovėjai šaltyje, bet ar buvo šalta? Išsiliejo daug kraujo... Ar tu bijojai? Kaip jauteisi, kai pamatei 

kitų ašaras ir skausmą? Klausimų daug, o atsakymas vienas –  Tave šildė kupinos vilties gynėjų 

širdys. 

   Tikiu, kad buvo baisu, todėl iš visos širdies dėkoju ir gerbiu Tave. Mes niekada nepamiršime 

Jūsų. 

                                                                          Su pagarba  

                                                                         Gabija Juškevičiūtė, 8b klasė 

 

 

                                              Labas, Laisvės gynėjai, 

   

     Reiškiu didelę pagarbą jūsų tėvams ir artimiesiems, kad užaugino tokius drąsius, ryžtingus žmones 

kaip Jus. Jautrios dainos ir gražūs žodžiai neužgydys žaizdų ir nenuplaus nuoskaudas už Jūsų mirtį. 

Gyvenimas toks neteisingas ir žiaurus, kad atėmė iš Jūsų tokį gražų, laimės kupiną gyvenimą, šitaip 

greitai ir negailestingai. Noriu pasakyti, kad laisvę gavome, kaip dovaną. Jūsų ginklas buvo daina, 

kuri ir dabar skamba ir gyvuoja. Sausio 13-oji – tai diena, kai už Lietuvos laisvę sumokėjote krauju. 

Šią dieną dabar minime Jums atminti. Kiekvienais metais minėdami šią svarbią dieną prisimename, 

kokia buvo ir gali būti vieninga mūsų tauta. Vis iš naujo išgyvename ar įsivaizduojame tos nakties 

siaubą, žmonių kančias ir viltį gyventi laisvoje Lietuvoje. Už laisvę, kurią turime dabar, turime būti 

dėkingi šios kraupios ir pražūtingos nakties aukoms- Jums.  

              

                                                                                         Su pagarba  

                                                                                         Austėja Juščiūtė, 8c klasė 

 

 

                                         Labas, Laisvės gynėjau, 

 

         Norėčiau Tau padėkoti už laisvę. Tik tavo pasiaukojimo dėka, man nereikia bijoti šaudymų, 

mirties, trėmimų, gatvėje važiuojančių tankų. Mano tėvams nereikia sukti galvos, kaip savo vaikams 

pasakyti, kad turime susikrauti svarbiausius daiktus ir išvykti nežinant, kada grįšim. 

         Visada Tave ir kitus gynėjus prisimenu dainuojant lietuvių liaudies dainas, nes žinau, kad tą 

naktį budėdami prie laužo, degančio šalia televizijos bokšto, Jūs jas dainavote. Man net skaudu 

pagalvoti, kiek visi patyrėte, norėdami atgauti tai, ko mes pakankamai neįvertiname. 

        Sausio 13 dieną  aš uždegu žvakutę kiekvienam už Jūsų  pasiaukojimą. Man visada atrodė, kad 

tai ne tik pagarbos ženklas, bet ir lyg priminimas, kad jūs mirėte dėl mūsų. 

          Nežinau, ar kada suprasiu, koks tai jausmas nepasiduoti ir toliau kovoti, nors baimė bando 

užvaldyti ne tik širdį, bet ir protą. Dėkoju už viską. 

                                                                                                    Su pagarba 

                                                                                                    Saulė Greičiūtė, 8a klasė 

 



                                        Labas, Laisvės gynėjau, 

     Artėjant sausio 13- ajai aš uždegu žvakutę ir stebiu jos karštą liepsną, prisimenu močiutės 

pasakojimą apie senelio išvykimą į Vilnių, tą kovą, kurioje žuvo žmonės, dainuodami lietuviškas 

dainas ir stovėdami prieš tankus. Ačiū už tai, kad pasiaukojote dėl mūsų ir suteikėte laisvės jausmą.         

Laisvę reikšti mintis gimtąja kalba, vaikščioti šia žeme, kuri priklauso Lietuvai. Laisvai naktimis 

stebėti žvaigždes, nebijoti, jog galiu nesulaukti rytojaus ir tapti ta viena iš spindinčių žvaigždžių 

danguje. Skaičiuodama žvaigždes, pastebiu kelias ryškiausias. Manau, kad jos šiame dangaus skliaute 

skirtos Jums. 

     Žvaigždės, kurios kas naktį atsiranda danguje, neleidžia man užmiršti tos nakties, kurioje 

praliejote savo kraują. Tad dėkoju už laisvę, kad galiu sulaukti saulėlydžio ir džiaugtis saulės 

spinduliais, kurie mane džiugins tol, kol būsiu gyva. 

Dar kartą AČIŪ. 

                                                                                                    Su pagarba 

                                                                                                    Rugilė Adomaitytė, 8a klasė 


