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Rugsėjo 23 d. paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena. Mūsų mokykla kiekvienais metais tradiciškai
dalyvauja paminėjime „Atminties kelias“, kurį inicijuoja
Tarptautinė istorinio teisingumo komisija. Apsilankėme
Liūdiškių kaime, kur miške, netoli kelio į Skiemonis, buvo
sušaudyta daugiau nei 1600 Anykščių žydų. Prie broliško
kapo holokausto aukoms akcijos dalyviai padėjo gėlių ir
uždegė žvakes. Apie tragiškus įvykius, prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui, kai naciai masiškai žudė žydus, papasakojo
Anykščių savivaldybės vyr. specialistas ir istorikas Gintaras
Vaičiūnas bei verslininkas ir visuomenininkas Artūras
Šajevičius. Sužinojome istorinius faktus apie Anykščių žydus,
jų įtaką miesto gyvenimui bei raidai ir skaudžiausią praeities
tragediją – žydų genocidą.
Anykščių žydai daugiausia vertėsi smulkiąja prekyba, turėjo savo parduotuves. Klestėjo linų apdirbimo, veltinių
gamybos įmonės, siuvėjų, batsiuvių, kepėjų amatai. Nuo 1935 m. pradėjo veikti mūrinė ugniagesių būstinė, kurios
komandą sudarė beveik vieni žydai. Žydas Feldmanas turėjo pirmą ir vienintelį tuo metu autobusiuką Anykščiuose.
Kitam žydui priklausė vienintelė benzino kolonėlė. Mieste veikė fotoateljė, kurioje dirbo žydai. Motkė Felčeris
pirmasis atrado Anykščių ekonomikai svarbius kvarcinio smėlio karjerus ir pradėjo juos eksploatuoti. Mieste dirbo
keli žydai gydytojai.
1941 metais prisiartinus vokiečių frontui pradėtas žydų persekiojimas. Žydai buvo suvaromi į sinagogas ir maldos
namus, o iš ten vedami į „darbo stovyklas“. Iš tikrųjų jie buvo šaudomi. Prie pat Laimės žiburio buvo sušaudyta apie
1600 žydų. Prisimename tuos žmones, kurie vadinosi žydai, kurie buvo kaip ir mes, Anykščių krašto žmones.
Praeities kartų atmintis gyva.
Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimą organizavo kultūrinės - pažintinės veiklos būrelio vadovė Zita
Arlauskienė.
Parengė Vaidas Laskauskas, T 14 ir Vytautas Rutkauskas, T 14
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Sunkiaatlečiai
iškovojo čempionų vardus Panevėžyje
Panevėžyje įvyko tarptautinis sunkiosios atletikos
turnyras, skirtas miesto
gimtadieniui
paminėti.
Turnyre varžėsi sportininkai
iš Estijos, Latvijos ir
Lietuvos.
Net
keturi
Anykščių
KKSC
sportininkai
iškovojo
čempionų vardus. Iš jų trys
sportininkai mokosi mūsų
mokykloje.
Merginų varžybose svorio kategorijoje +75 kg
sėkmingai startavo ir absoliučia nugalėtoja tapo Gintarė
Bražaitė, kuri pasiekė du naujus Lietuvos rekordus – 95 kg
rovime ir 112 kg stūmime.
Arnas Šidiškis
105
kg.
svorio
kategorijoje dvikovėje
„surinko“ 345 kg. (
rovimas – 160 kg.,
stūmimas – 185 kg.) ir
iškovojo
čempiono
vardą.
Mindaugas
Janulis
nugalėjo 94 kg. svorio
kategorijoje (dvikovės
rezultatas 285 kg.)
Sportininkų treneris
Algirdas Ananka.
Parengė Gintautas Kazakevičius, T 14

Projektas ,,Pasitikėk savimi“
Rugsėjo mėnesį mūsų mokykla kaip partnerė
dalyvavo Lietuvos darbo biržos vykdomame projekte
„Pasitikėk savimi“. Tema – „Susipažink su profesija“.
Projektą finansuoja ES socialinis fondas. Jo tikslas:
kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti
jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą
teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui
darbo rinkoje paslaugas.
Dvi projekto dalyvių jaunimo grupės, informuotos
ir supažindintos su gyvenamosios vietos darbo rinkos
poreikiais ir paklausiomis profesijomis, dalyvavo
teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, lankėsi
įmonėse. Pristatytos darbo rinkoje populiarios ir mūsų
mokykloje rengiamos virėjo, tarptautinių vežimų
ekspeditoriaus ir miško kirtėjo profesijos.

