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Paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena.
Sukurta mozaika „TOLERANCIJOS ŠIRDIS“

Tarptautinė komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
jau tryliktus metus inicijuoja
lapkričio 16-osios – Tarptautinės
tolerancijos dienos paminėjimą
Lietuvoje.
Šiais
metais
Tolerancijos dienos simbolis yra
MOZAIKA. Mozaika – tai piešinys arba paveikslas, kurio vaizdas gali
būti sukurtas iš įvairių medžiagų.
Mūsų
mokyklos
bendruomenė
sukūrė
mozaiką
„TOLERANCIJOS ŠIRDIS“. Tik tolerantiška širdis gali suprasti,
atjausti, padėti, gerbti. Kuriant mozaiką svarbu, kad turinys, t.y.
piešinio, vaizdo tema atspindėtų tolerancijos temą. Todėl mūsų
mozaika atspindi pabėgėlių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių
socialines problemas. Ši tematika aktuali ne tik mūsų šalyje, bet ir
visame pasaulyje.
Renginio skaitovės Lina Ginietytė ir Vilma Dilytė kalbėjo, kad
tolerancija nėra žodžių „gerumas“ ar „meilė“ sinonimas. Tolerancija –
tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali nuo mūsų
skirtis, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Toleruoti,
suvokti ir pripažinti, kad kitos lyties, tautybės, tikėjimo, seksualinės
orientacijos, pažiūrų ar kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis,
žemesnis, menkesnis.
Antrakursis mokinių tarybos narys Gintautas Kazakevičius
dėliodamas „Tolerancijos širdies“ mozaiką kalbėjo: „Mūsų antrakursiu tema – „Pabėgėliai“.
Mes pasirinkome žodį
„PALAIKYMAS“, nes tai yra tai, ko labiausiai reikia tūkstančiams
pabėgėlių šiandien. Teko ir mūsų protėviams palikti savo šalį ir bėgti
svetur laimės ieškoti. O kai kada net ne laimės – tiesiog išgyventi.
Palikus namus, susikurtą buitį, artimuosius ir draugus. Palikus visa
savo gyvenimą, ieškoti naujo. Tai tik vienas sugrįžimas į istoriją.
Dabar mes gyvename visai kitokioje šalyje. Esame ES ir NATO nariai.
Saugūs ir šiek tiek apsirūpinę. Pamiršę savo negandas ir skaudžią
praeiti. Esame užsiėmę ir kupini rūpesčių. Nelabai turime laiko ir
kartais gilintis į kitų bėdas. Net tų, kurie gyvena tame pačiame name,
toje pačioje gatvėje ar miestelyje. Ką jau kalbėti apie tuos, kurie
gyvena toli nuo mūsų. Nelikime abejingi tūkstančiams karo pabėgėlių,
palaikykime juos šiuo sunkiu metu“.
Pirmakursė Andželika Tiutčeva pridėdama pirmakursių dėlionės
dalį sakė: „Tolerancija – tai supratimas, kad kiekvienas iš mūsų yra
lygus su visais. Visi esame tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės ir
turime vienodas teises kaip ir kiekvienas. Iš esmės tolerancija yra
leidimas būti savimi ir gyventi taip, kaip nori, tad leiskime kitokiems –
būti savimi. Mūsų žodis – „PAKANTUMAS“.
Trečiakursis Ignas Aleksejūnas kalbėjo apie toleranciją
neįgaliesiems. Pasidžiaugė, kad šie žmonės vis labiau integruojasi į
visuomenę. Trečiakursių dėlionės dalį iliustruoja žodis „ATJAUTA“.

Kviesdami visus esančius būti tolerantiškus,
apie tolerancijos prasmę ir reikšmę kalbėjo
mokyklos vadovai. Pavaduotoja Vida Guogienė
priminė, kokia svarbi yra mokyklos bendruomenės
narių tarpusavio tolerancija, o mokyklos direktorius
Ramūnas Zlatkus paragino būti tolerantiškiems kitų
tautų atžvilgiu. Tylos minute buvo pagerbtas teroro
aukų Paryžiuje atminimas.

