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Projektas !vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/1026
2010 m. rugs"jo 7 d.

PROJEKTO
„JAUNIMO EKSPEDICIJA ! SIBIR" „ATMINK“
VEIKLOS IR FINANSIN# ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Marijos Dangun #mimo vienuolynas
#mon"s kodas: 192060071

Telefonas: 8 5 275 0210

El. pa$to adresas: ses.danguole@gmail.com

Internetin" svetain": www.assumpta.lt

I$ www.aukok.lt pra$yta suma projektui: 15 000,00 Lt
I$ www.aukok.lt gauta suma projektui: 1 560,82 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ"
Marijos Dangun %mimo seser& kongregacija (Religious of the Assumption) yra religin"
bendruomen". Kongregacij' !k(r" 1839 m. Marija Eugenija Milleret ($v. J"zaus Marija Eugenija)
Pary)iuje. Pasaulyje yra daugiau nei t(kstantis Asumpcion seser&. Lietuvoje bendruomen" su
kardinolo Juozo Audrio Ba*kio sutikimu !sik(r" 1993 m. +iuo metu Lietuvoje gyvena ir dirba
penkios seserys, taip pat su jomis bendradarbiauja nema)ai pasaulie*i&. Seser& misija vykdoma j&
namuose, kur gyvena de$imties studen*i& bendruomen" (tikslas – bendruomen"s ir tarnyst"s
patirtis vieneri& met& projekte), seserys dirba pal. Jurgio Matulai*io parapijoje, pal. Jurgio
Matulai*io socialiniame centre, integruotoje bendro ugdymo kataliki$kos dvasios mokykloje
„Versm"“, Vilniaus pedagoginio Universiteto Katalik& tikybos katedroje, Vilniaus Carite. Taip pat
vykdo neformali' $viet"ji$k' veikl' organizuodamos seminarus, stovyklas, piligrimines keliones,
ugdymo savaitgalius vaikams ir jaunimui.

INFORMACIJA APIE PROJEKT"
Projekto tikslas:
Atsiminti, apm'styti ir !am)inti Komijos respublikos kal"jimuose lietuvi& tremtini& ir politini&
kalini& istorij', kaip dal! )monijos kov& u) laisv, ir taik' pasaulyje; o ta jaunimo sukaupta
informacija ir patirtimi dalintis su visuomene, j' jautrinant istorijos suvokimui, taikai ir teisingumui.
Tai jaunimo !na$as kuriant demokratij', skatinant atvirum' ir pilietin! atsakingum'. Taip pat tai
taikos ir solidarumo misija, kuri i$rei$kia nesmurtin! pasiprie$inim' bet kokiam totalitariniam
re)imui. Materialiai i$liekantis ekspedicijos tikslas yra Komijos respublikoje esan*i& kalini& ir
tremtini& kapini& tvarkymas, memorialini& viet& !am)inimas, nepa)ym"t& kapini& aptv"rimas.
Projekto veiklos, eiga:
Jaunimo ekspedicija „Atmink“ ! Rusijos Federacijos Komijos Respublik' vyko nuo 2010 m.
liepos 26 d. iki rugpj(*io 13 d., ekspedicijoje dalyvavo 15 )moni&.
Ekspedicijos metu daugiausia d"mesio skyr"me GULAGO sistemos lageriuose kal"jusi&
lietuvi& kapini& tvarkymui, susitikome su $iose vietose dar gyvenan*iais lietuviais, „Memorial“
organizacijos, atsakingos u) represij& auk& !am)inim' Rusijoje, atstovais. Kelion"s metu nor"jome
ne tik geriau pa)inti lietuvi& tautos represij& istorij' ir prisid"ti prie jos !am)inimo, bet kartu m'styti
apie neteisyb, $iuolaikiniame pasaulyje, ypa* apie tas vietas, kur ir $iandien ribojama )od)io bei
tik"jimo laisv". Kelion"s mar$rutas ir istorinis kontekstas sudar" s'lygas ekspedicijos dalyviams
!sitikinti, jog g"ris negali kilti i$ prievartos bei )mogaus laisv"s ribojimo. Tai kartu buvo ir piligrimin"
kelion" – lageri& vietose buvo meld)iamasi, aukojamos $ventosios Mi$ios (tarp ekspedicijos
dalyvi& buvo kunigas), d"kojama u) $iose vietose kent"jusi& )moni& dr's' ir i$tikimyb, laisv"s
idealams. Istorijos !vykiai buvo apm'stomi i$ krik$*ioni$kos perspektyvos.
Ekspedicijos metu reguliariai vyko grup"s susitikimai, kuriuose ekspedicijos dalyviai dalinosi
mintimis apie $! istorijos laikotarp! bei savo asmenines kelion"s metu !gytas patirtis. Daugelis
ekspedicijos dalyvi& buvo nustebinti Rusijos )moni& geranori$kumu ir atvirumu. Kelion"s metu
sutikti rusai adekva*iai vertino Stalino laik& istorijos !vykius, visi$kai nesistengdami j& pateisinti.
Pokalbiai su vietiniais gyventojais pad"jo geriau suvokti $alies realyb,, )moni& pasaul")i(r' ir
mentalitet'.
Lankant lageriuose )uvusi& politini& kalini& kapines susidar" !sp(dis, jog $is istorijos etapas
(kartu su lietuvyb"s p"dsakais) jau eina ! u)mar$t! – kapin"s baigia i$nykti (tiek d"l nepakankamos
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prie)i(ros, tiek d"l at$iauri& gamtos s'lyg& – da)nai kapus reik"davo tiesiog „atkovoti“ i$ tundros),
be to, stipriai ma)"ja gyv& istorijos liudytoj&. Patys !sitikinome, jog norint pristabdyti kapini& nykimo
proces' b(tinos skubios valstybinio masto priemon"s. D)iaug"m"s, jog savo veikla galime bent
simboli$kai prisid"ti prie istorin"s atminties i$saugojimo. Ekspedicijos metu kapini& tvarkymas !gijo
ir kit' prasm, – $iuo apsilankymu vietiniams gyventojams nor"jome parodyti, kad lietuviai r(pinasi
savo t"vynaini& kapais, ir tokiu b(du nesudaryti prielaid& ketinimams naujai u)laidoti ar kitaip
naikinti sen'sias lietuvi& kapines (pvz., vienos aplankytos kapin"s Vorkutoje jau dalinai u)statytos
pramoniniais pastatais).
Ekspedicijos metu daug diskutavome apie istorij' – jos vertinim', interpretavim', viening'
samprat'. Dalis grup"s nari& kelion"s metu ai$kiai suvok" visuotinio totalitarini& re)im&
nusikaltim& !vertinimo bei pasmerkimo svarb' (kaip nacizmo atveju). M(s& pa*i& patirtis parod",
jog tai ypa* svarbu „prarastajai“ kartai, ie$kan*iai istorinio teisingumo (t' akcentavo visi prie$
kelion, ir jos metu sutikti tremtiniai ir politiniai kaliniai), taip pat ir jauniems )mon"ms, ypa* siekiant
i$vengti istorijos revizavimo ar naujo interpretavimo ateityje.
Ekspedicijos tvarkara$tis
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1.
2.
3.
4.

Diena
07.26 (pirmadienis)
07.27 (antradienis)
07.27-29 (tre*iadienis)
07.29 (ketvirtadienis)

5.

07.30 (penktadienis)

6.

07.31 ($e$tadienis)

7.

08.01 (sekmadienis)

8.

08.02 (pirmadienis)

9.

08.03 (antradienis)

10.
11.
12.

08.04 (tre*iadienis)
08.05 (ketvirtadienis)
08.06 (penktadienis)

13.

08.07 ($e$tadienis)

14.
15.

08.08 (sekmadienis)
08.09 (pirmadienis)

16.

08.10 (antradienis)

17.
18.
19.

08.11 (tre*iadienis)
08.12 (ketvirtadienis)
08.13 (penktadienis)

Svarbiausi dienotvark%s punktai
Traukinys Vilnius-Maskva
Maskva: susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje.
Traukinys Maskva-Inta.
Kapini& prie Intos pauk$*i& fabriko tvarkymas (1)1; Vosto*nyj
kapini& tvarkymas (2), Intos muziejaus lankymas.
Ko)ymas: kapini& tvarkymas (3), stovyklaviet"s buvusio lagerio
vietoje ap)i(r"jimas.
Vorkuta: Oktyabrskiyj gyvenviet"s lankymas; Severnyj miestelio
kapini& tvarkymas (4); Senoji Vorkuta; kapini& tundroje tvarkymas
(5).
1953 m. Vorkutos sukilimo min"jimas 29 $achtos lagerio sukilimo
kapin"se; kapini& tvarkymas (6); $v. Mi$ios sukil"li& su$audymo
vietoje; susitikimas su „Memorial“ atstovu.
Senoji Vorkuta: persiuntimo punkto ir lenk& paminklo
ap)i(r"jimas.
Kelion" traukiniu ! +iaur"s Ural' (link Labytnangi (Salechard
sritis), 106 km. u) Poliarnos), pakeliui – trumpi sustojimai -iumoje
ir Seidoje – lageri& vietose.
.ygis Uralo kalnuose – buvusioje lageri& zonoje.
Kelion" traukiniu ! Pe*ior'.
/01 (NIB) kapin"s; Kedrovyj +or: susitikimas su seni(nu ir lietuve
moterimi; moter& ir vaik& lagerio kapavie*i& ap)i(r"jimas.
Kelion" i$ Konec Bor ! Andronov'; Andronovo kapini& tvarkymas
(7).
Pe*iora: miesto, cerkv"s ir vienuolyno ap)i(r"jimas.
Kad)eromas: Dozmer kapini& tvarkymas (8), susitikimas su
lietuviu Petru; Kad)eromo kapini& lankymas; kelion" traukiniu !
Ukht'.
+v. Mi$ios Ukhtoje prie paminklo represij& aukoms, miesto
ap)i(r"jimas, ekspedicijos t,stinumo numatymas.
Traukinys Ukhta-Maskva.
Traukinys Maskva-Vilnius.
Atvykimas ! Vilni&.

Skliaustuose nurodomas ekspedicijos dalyvi! sutvarkyt! kapini! skai"ius.
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Kelion"s metu !gyta patirtimi ir asmenin"mis !)valgomis apsisprend"me dalintis su
visuomene. +iuo metu yra rengiamas planas, kuriame numatoma ekspedicijos dalyvi& tolesn"
veikla – planuojame organizuoti vie$us ekspedicijos pristatymus, vizitus ! mokyklas, parapijas,
u)tikrinti informacijos sklaid' spaudoje bei internete, taip pat numatoma surengti foto parod' bei
inicijuoti trumpo edukacinio pob(d)io video filmo, skirto mokykloms, suk(rim' (ekspedicija buvo
!am)inta profesionalia vaizdo kamera). +iomis iniciatyvomis norime prisid"ti prie lietuvi& ir vis& kit&
taut& represij& lageriuose ir tremtyse atminimo bei skatinti gilesn! istorijos suvokim' (ypa* tarp
jaun& )moni&). Taip pat svarstomos galimyb"s ateityje organizuoti pana$aus pob(d)io ekspedicij',
kurioje dalyvaut& jaunimas i$ kit& – ypa* Vakar& Europos – $ali&.
+i ekspedicija buvo unikali proga prisiliesti prie gyvos lietuvi& tautos istorijos, giliau nagrin"ti
tauti$kumo, kankinyst"s ir patriotizmo temas bei asmeni$kai !sipareigoti prisid"ti prie taikos ir
teisingumo k(rimo savo aplinkoje. Be to, tokiu b(du simboli$kai prisid"jome prie $iemet vykstan*i&
Lietuvos istorijai ypa* svarbi& !vyki& – Lietuvos nepriklausomyb"s atk(rimo 20-me*io bei trem*i&
prad)ios 70-me*io – min"jimo.
Projekto biud&etas:

I. Personalo ka$tai
II. Materiali& daikt& !sigijimas/nuoma
III. Organizacin"s i$laidos
IV. Kitos i$laidos – Kapini& tvarkymas
ir memorialini& viet& pa)ym"jimas
Kelion# $ Pe"ior% ir Andronov%
Vienos nakties apgyvendinimas
Vorkutoje
Reikalingos priemon#s darb!
atlikimui: dr#gm& sulaikantys da'ai,
vinys, plaktukai, pj(klai,
impregnantas, r(d'i! valiklis ir kt.
I$ viso:

Planuota
i!leisti, Lt
15 000

15 000

I!leista, Lt

I!laidas "rodantys
dokumentai

1 582
979

Bilietai

420

Kasos orderis

183

-ekiai

1 582

Projekto rezultatai:
Kelion"s mar$rutas traukiniais ap"m" beveik 6500 kilometr& po Rusij' (did)ioji dalis –
Komijos Respublikoje): Maskva – Inta (tvark"me dvejas kapines, kuriose palaidoti i$ Lietuvos
i$ve)ti politiniai kaliniai) – Ko)ymas (tvark"me vienerias kapines) – Vorkuta (tvark"me trejas
kapines, kartu su vietos bendruomene dalyvavome 1953 m. Vorkutoje vykusio 29-osios $achtos
sukilimo min"jime, susitikome su Aleksandru Kolmykovu i$ „Memorial“ organizacijos) – +iaur"s
Uralas (kop"me ! Uralo kalnus) – Pe*iora (tvark"me vienerias kapines, susitikome su lietuve
Marcele, garlaiviu vykome tvarkyti Andronovo kapini&) – Kad)eromas (tvark"me vienerias kapines,
susitikome su lietuviu Petru) – Ukhta – Maskva. Ekspedicijos metu ypating' d"mes! skyr"me
taigoje esan*i& Andronovo kapini&, kuriose palaidoti vien lietuvi& tautyb"s politiniai kaliniai,
tvarkymui (kapines aptv"r"me medine tvora), tokiu b(du nor"dami labai konkre*iai prisid"ti prie
istorin"s atminties i$saugojimo ir !am)inimo. Ekspedicijoje sutvark"me a$tuonerias kapines, vienas
i$ j& – aptv"r"me medine tvora.
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Kitas, nema)iau svarbus nors materialiai neap*iuopiamas projekto rezultatas – tai liudijimas
vietiniams aplankyt& miest& ir kaimeli& gyventojams, kad ten palaidotos represij& aukos n"ra
pamir$tos ir j& istorin" atmintis toliau saugoma.
Dabar $io projekto pristatymai yra tolimesnis Lietuvos visuomen"s jautrinimas trem*i&,
represij& tema. Projekto dalyviai ekspedicijoje gal"jo betarpi$kai prisiliesti prie Lietuvos istorijos,
reflektuoti buvusios soviet& s'jungos totalitaristinio re)imo pasekmes.
Keletas ekspedicijos akimirk':
Dozmer Kapin"s ir susitikimas su Kad)erome gyvenan*iu lietuviu Petru:

Kelion" per tundr' Vorkutoje:
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Daugiau informacijos ir nuotrauk' galite rasti (ia:
http://www.budas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=702%3Amaeikikio-lydimapiligrim-ekspedicija-komi-respublikoje&Itemid=53#
http://www.facebook.com/pages/Ekspedicija-Atmink/474694950009
http://www.assumpta.lt/
http://picasaweb.google.com/linge.mindaugas
http://www.delfi.lt/news/daily/education/tremtinio-duonos-ragave-jaunuoliai-isvyko-i-ekspedicijaatmink.d?id=34875109
http://www.lemtissibiras.lt/

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i$laidas pagrind&ian(iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b)t' vie$ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Beatriz Mengs ________________
A.V.
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