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Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“
Šiais metais prie iniciatyvos „Atmintis gyva, nes
liudija“, skirtos paminėti Laisvės gynėjų dieną,
prisijungė apie 1300 įvairių švietimo ir kitų institucijų
Lietuvoje ir užsienyje.
Sausio 12-osios rytą, 8.00 valandą, institucijų,
bendruomenių, privačių asmenų languose sužibo
žvakelės,
simbolizuojančios
gyvybę,
šviesą,
teisingumą, atmintį ir vienybę, primenančios Lietuvos
piliečių pastangas apginti atkurtos valstybės
nepriklausomybę.

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos išvakarėse atidaryta
paroda apie Raoulį Wallenbergą Tolerancijos centre
Švedijos
ambasada,
bendradarbiaudama
su
Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi ir
Tarptautine komisija, sausio 25 dieną Lietuvos
visuomenei pristatė parodą bei filmą apie Švedijos
diplomatą Raoulį Wallenbergą, Antrojo pasaulinio
karo metu Vengrijoje gelbėjusį žydus.
Renginyje
dalyvavo
Nepriklausomybės
Akto
signataras,
politikas,
profesorius
Vytautas
Landsbergis bei gausus būrys mokinių su mokytojais
iš Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bei
Vilniaus Užupio gimnazijos.

Nacionalinė konferencija „Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusių
žydų istorijos“
Sausio 26 d. Ariogalos kultūros centre vyko
nacionalinė
mokyklų
bendruomenėms
skirta
konferencija, skirta Tarptautinei Holokausto aukų
atminimo dienai paminėti.
Renginys vyko jau septintą kartą. Konferencijos
tikslas – puoselėti istorinę atmintį, prisiminti
klestėjusias Lietuvos žydų bendruomenes, jų indėlį
kuriant Lietuvos valstybę bei prisiminti ir pagerbti
Holokausto aukas.
Konferencijoje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš 27
Lietuvos mokyklų bei daugiau nei 300 dalyvių.
Konferenciją organizavo Tarptautinė komisija kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo
centru. Renginį dalinai parėmė Geros valios fondas.
Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimai vyko daugelyje Lietuvos mokyklų.

We remember
Tarptautinė Komisija pakvietė Tolerancijos ugdymo
centrus prisijungti prie Pasaulio žydų kongreso
inicijuotos pasaulinės akcijos „We remember“ („Mes
prisimename“).
Prie akcijos prisijungė ne tik Tolerancijos ugdymo
centrai, bet ir Ariogaloje vykusios meninės
konferencijos „Lietuvos miestuose ir miesteliuose
gyvenusių
žydų
istorijos“
dalyviai.

Šilutės rajono Vainuto gimnazijoje įsteigtas Tolerancijos
ugdymo centras
Tolerancijos ugdymo centras bus pavadintas vietinio žydų gelbėtojo, kunigo
Dominyko Dundulio vardu.

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje: www.komisija.lt
komisija@lrv.lt
Gedimino pr. 11, Vilnius
tel. 8 706 63818

