Ignas Rusilas. „Misija Sibiras'16“ sausis

Laba diena,
Jei tikėsime senolių išmintimi, kad kaip pradėsi naujuosius metus, tokie jie visi ir bus, tuomet „Misija
Sibiras“ komandos laukia neįtikėtinai produktyvūs metai! Vien per sausio mėnesį nuveikta tiek daug, kad
net sunku patikėti, jog visa tai spėjome nuveikti vos per 31 dieną. Tad, norime trumpai Jums papasakoti,
koks buvo „Misija Sibiras“ sausis:

Artėjant Laivės gynėjų dienai susitikome atsigerti arbatos su asmenybe, kuri visiems labiausiai ir
asocijuojasi su šia diena – profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Susitikimo metu profesorius ištarė labai
teisingus žodžius: „pamišę dėl Lietuvos“. Taip galėtume apibūdinti ir mūsų susitikimą – laisvės, gyvosios
istorijos ir pilietiškumo temos neišsemiamos. Šios pora valandų kartu tapo įkvėpimu naujiems darbams ir
idėjoms!

Susitikimas su profesoriumi įkvėpė nuo diskusijų pereiti prie konkrečių darbų. Kupini motyvacijos
suorganizavome dar vieną Didžiųjų pristatymų seriją. Prieš naujuosius metus Didžiuosius pristatymus
surengėme Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje, o sausį juos įgyvendinome Kėdainiuose, Utenoje,
Varėnoje, Tauragėje ir Telšiuose. Taip Didieji pristatymai apraizgė bene visą Lietuvą ir pasiekė šimtus
širdžių, neabejingų mūsų istorijai ir pilietiškumui!

Labai stengiamės, kad pilietiškumo idėjos sklistų kuo toliau ir paliestų kuo daugiau žmonių. Bet vien
Didžiųjų pristatymų tam nepakanka. Norėdami, kad „Misija Sibiras“ pasiektų kiekvieną, nusprendėme
imtis dar vienos iniciatyvos – dalyvių dienoraščių pavertimo garsine knyga, skirta akliesiems ir
silpnaregiams. Džiaugiamės, kad Lietuvos aklųjų biblioteka svetingai mus sutiko, palaikė šią idėją ir
suteikė erdvę jai įgyvendinti. Tad, dabar kiekvienas „Misija Sibiras‘16“ ekspedicijos dalyvis gali įgarsinti
savo dienoraštį, ir tokiu būdu iš ekspedicijos atsivežtomis mintimis ir išgyvenimais pasidalinti su tais,
kurie patys dienoraščio perskaityti negalėtų.

„Misija Sibiras“ istorijos nuo šiol bus prieinamos ne tik audio, bet ir popierinėje knygoje, ir ne bet kokioje,
o vadovėlyje! 7 klasės literatūros vadovėlyje patalpinta vienos iš „Misija Sibiras‘15“ ekspedicijos dalyvių
dienoraščio ištrauka. Moksleiviai raginami pažiūrėti ekspedicijos filmą, susipažinti su istorijomis ir
emocijomis, perduotomis pačių jaunų žmonių, kurie lankėsi Tomske, parašyti įsivaizduojamą laišką su
žinia, jog nori dalyvauti atrankoje, projekto organizatoriams. Septintokai, kurie šiandien rašo
įsivaizduojamą laišką mums, tikriausiai pildys ekspedicijos atrankos anketą po kelerių metų! Atsiradimas
vadovėlyje moksleiviams yra geriausias įrodymas, jog pilietiškumo ugdymas iš tradicinių formų gali virsti
naujomis, jaunajai kartai suprantamomis formomis.
Pagarbiai
„Misija Sibiras“ komanda

