
Informaciniame stende – apie svarbiausius Lietuvai įvykius

Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės 100-ečio sukakčiai, Druskininkų švietimo
centro pirmojo aukšto koridoriuje  įrengtame stende periodiškai  atnaujinama informacija
apie svarbiausius su Lietuvos laisve ir nepriklausomybe susijusius įvykius.

Būtent  tokias  žinias  viešinti  informacinėje  lentoje  kilo  mintis  Druskininkų
švietimo centro istorijos mokytojai Virginijai Palubinskienei: „Vasario 16-oji yra svarbi data
Lietuvai.  Jai  kasmet  visi  –  branginantys  savo  tautos  istoriją,  Valstybę  –  ruošiamės  ir
švenčiame. Manau, svarbu priminti ir prisiminti šimtmečio svarbiausius įvykius.
Vasario  16-oji  yra  pati  reikšmingiausia  Lietuvos  istorijos  data.  1918  metais  įkurta
nepriklausoma  valstybė,  kurią  turėjo  valdyti  demokratiškai  išrinkta  valdžia,  o  kartu
simboliškai atgaivinta ir senojoje Lietuvoje (1253-1795) puoselėta Lietuvos valstybingumo
tradicija. Ši data lyg tiltas sujungia 1253-ųjų liepos 6 dieną gimusią senąją Lietuvą ir 1990-
ųjų kovo 11 dieną atkurtą nepriklausomą Lietuvą: be Vasario 16-osios nebūtų ir Kovo 11-
osios sėkmės istorijos“, – teigė mokytoja V. Palubinskienė.

Praėjusių metų gruodį stende buvo viešinami su Lietuvos nepriklausomybės
aktu  susijusių  dokumentų  kopijos  ir  informacija:  Akto  kopija,  „Lietuvos  aido“  laikraščio
numerio, kuriame visuomenei buvo paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybę, faksimilė;
signatarų,  pasirašiusių  Aktą  nuotrauka,  ir  vienas  iš  svarbiausių  Valstybės  simbolių  –
Lietuvos himno – tekstas. 

„Mano  ketinimas  buvo,  kad  stende  atsispindėtų  svarbiausi  įvykiai,  kad
prisimintume, kas per tuos šimtą metų įvyko. Dabar lentoje galima paskaityti, prisiminti
informaciją  apie  1991-ųjų  sausio  13-ąją  už  Lietuvos  laisvę  žuvusius  Laisvės  gynėjus.
Artimiausiu metu pasirodys informacija apie Perlojos respubliką, dabar ruošiu medžiagą.
Visa  informacija  ir  toliau  bus  pateikiama chronologiškai,  paminint  artimesnes  vietoves,
žinomus  ar  vietinius  žmones.  Svarbesnių  datų  paminėjimui  ketinu  parengti  specialią
medžiagą Kovo 11-ajai“, – kalbėjo  mokytoja V. Palubinskienė. 

Mokytoja  patikino,  kad,  nors  istoriją  dėsto  įvairaus  amžiaus  mokiniams  ir
istorijos  pamokų  programos  kursas  skirtingas,  tačiau  dažnoje  pamokoje  išsivysto
pokalbiai, susiję su artėjančiu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu: „Istorijos pamokose
yra galimybė panagrinėti įvykius, kurie buvo labai seniai, juos palyginant, randant sąsajų
su šių dienų aktualijomis“.
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