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Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė, visuomenininkė, Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarė.  
Gimė 1948 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje. Užaugo Anykščiuose. 1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno 

vidurinę mokyklą. 1966–1971 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, 

įgijo filologės, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos išsilavinimą. 1971–1980 m. ji dirbo 

mokytoja Tverečiaus (Ignalinos r.) ir Maišiagalos (Vilniaus r.) vidurinėse mokyklose, 1982–1990 

m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 

1988–1990 m. I. Andrukaitienė dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, buvo 

Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkė. 1990–1992 m. I. Andrukaitienė buvo Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo deputatė, Kovo 11-osios Lietuvos 

Nepriklausomos valstybės Atstatymo Akto signatarė.  

Baigusi kadenciją, 1993–1995 m. I. Andrukaitienė dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 1995–2000 m. buvo šios mokyklos (nuo 1997 m. – 

gimnazijos). direktorė. 2000– 2001 m. ji buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja, 2001–2005 – šios gimnazijos direktorė. 2005–2013 ji vėl dirbo Anykščių Antano 

Vienuolio gimnazijos direktore. 2013–2015 m. buvo Antano Vienuolio progimnazijos direktorė.   

I. Andrukaitienė apdovanota Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Anykščių rajono savivaldybės „Šimtmečio 

anykštėno“ atminimo ženklu (2018 m.), Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu 

„Tarnaukite Lietuvai“ (2019 m.). 

 

 

 

SĄJŪDŽIO PAŠAUKTI 

 

Su Jono Biliūno mokykla mane sieja įvairūs ryšiai – esu XXIII laidos abiturientė, praėjus dešimtmečiui 

po Vilniaus universiteto lietuvių kalbos studijų baigimo direktoriaus V. Bražėno pakviesta dėsčiau lietuvių 

kalbą ir literatūrą, atkūrus nepriklausomybę dirbau Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, vėliau − 

direktore. 

Kai galvoju apie mokyklą, pirmiausia atmintyje iškyla mano mokytojai. Įvairių dalykų – ir tų, kuriuos 

mėgau, ir tų, kurie nelabai sekėsi. Prisimenu todėl, kad kiekvienas iš jų buvo ne tik mokytojas, bet ir vedlys, 

savo asmeniniu pavyzdžiu mokęs gyvenimo. 

Atmintin įstrigo lituanisto V. Bražėno tvirta laikysena, kai mūsų, tuomet devintokų, klasėje išvedęs 

bene trylika dvejetų trimestre vadovybės buvo verčiamas juos ištaisyti pagal tuomet egzistavusią nerašytą 

vertinimo formulę „tris rašau, du minty“. Mokytojas kiek turėjo minty, tiek ir rašė. Tie dvejetai taip ir liko 

neištaisyti. Man tai buvo įsidėmėtinos savo principų gynybos ir tvirto stuburo išlaikymo pamokos, išmoktos 

visam gyvenimui. 

Man matematika buvo kančia, o mokytojas S. Kunčinas ją vadino aukštąja poezija. Patikėti šia aksioma 

mums turėjo padėti nepamirštami ir nesibaigiantys garsieji mokytojo „kontroliukai“ − papildomi olimpiadiniai 

uždaviniai iš rusiškų metodikos žurnalų. Kiek su jais teko vargti! Pagalvoju dabar – o ar ne jie, tie savanoriškai 

privalomi „kontroliukai“, išmokė kantrybės, atkaklumo, griežtos disciplinos, gebėjimo prisiversti dirbti ir 

užsispyrimo įveikti tai, kas man, ne matematikei, buvo beveik neįveikiama. Tai buvo drąsos prisiimti iššūkius 

pamokos. 

Fizika irgi ne mano sritis. Mokytojas P. Aleksiejus buvo įsimylėjęs savo dalyką ir įkvėptai aiškindavo, 

kad fizika yra pasaulio harmonijos pagrindas, todėl ji yra savaiminis grožis, kuriuo neįmanoma nesigėrėti. Man 

nesisekė įžvelgti to grožio ir mokytojo pastangos atrodė beviltiškos. O tų neišsipildžiusių pamokų prasmė 

atsiskleidė vėliau, kai supratau, kad nieko gyvenime nepasieksi be fanatiškos meilės tam reikalui, kurio imiesi. 

Lankiau foto ir turizmo būrelius. Jiems vadovavo mokytojas J. Juknevičius − charizmatiška asmenybė, 

vaikščiojanti enciklopedija, eruditas, poliglotas, neginčijamas autoritetas. Mokytojo nepriklausoma laikysena 

tais visuotinės priklausomybės laikais kėlė nuostabą ir pagarbą. Ir išliko pavyzdžiu iki šiandien. 

Mūsų auklėtojos O. Dundulienės gebėjimas bendrauti nekeliant balso, ramiai, neskubant, su toliaregišku 

pakantumu buvo tolerancijos, pagarbos kitam – ne tik vyresniam, bet ir bendraamžiui − pamokos. Inteligentiška 

auklėtojos laikysena, jos orus santūrumas siūlė būsimo – mūsų ateities − elgesio modelį. 

Su nostalgija sakau − mūsų Mokytojai. Išskirtinės asmenybės. Jų dėka už tarybinės mokyklos fasado 

egzistavo kita, su tarybine tikrove mažai ką bendro turinti mokykla, kurioje buvo laiko patikrinta tikrųjų 

vertybių sistema, tapusi mūsų tolimesnio kelio pagrindu. Simboliškai galiu pasakyti – jau tada mokytojai mus 

ruošė pasitikti ir priimti būsimą Sąjūdį, iki kurio atėjimo dar buvo geras dvidešimtmetis. 



Mintimis grįžtu į 1988 metus. Šeštus metus dirbu 

Jono Biliūno humanitarinėje mokykloje lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja. Vilniuje jau prasidėjęs Sąjūdis, 

tūkstantiniai mitingai sprogdina sovietinę tikrovę. 

Anykščiuose apie tai kalbamasi nedidelėse bendraminčių 

grupelėse, o viešumoje – visiška tyla. Tik liepos viduryje ją 

sudrumsčia iki Anykščių atžygiavęs „Roko maršas“. 

„Anties“ koncerto metu iškeliama Tautinė vėliava ir 

vidurnaktį važiuojama prie trispalviais kaspinais papuošto 

Puntuko pagerbti legendinių lakūnų atminimo. 

Tyla Anykščiuose po tokio pilietinio sukrėtimo 

nebegalėjo tęstis. 1988 m. liepa. Grįžau iš Vilniaus, kuriame 

bauginantys ir kartu svaiginantys Sąjūdžio mitingai seka 

vienas po kito. Buvusi Jono Biliūno mokyklos lituanistė Ona 

Šakėnienė mane pakviečia į slaptą pasitarimą labai svarbiu 

klausimu. Ištraukia iš rankinės mažą trispalvę vėliavėlę, 

apvyniotą aplink kotelį, ir sako: „Imk, va taip ir neškis 

suvyniotą, kad kas nepamatytų. Iš Puntuko kaspinų 

pasiuvau...“ 

Pasitarimui susirinkome pas buvusią Jono Biliūno 

mokyklos mokytoją Janiną Kaušpėdienę. Svarstome, nuo ko 

pradėti Sąjūdį Anykščiuose. Trys iš šešių pasitarimo dalyvių 

– Jono Biliūno vidurinės mokyklos XXIII laidos abiturientai: 

Ledina Kaladienė, Irena Andrukaitienė ir Rimantas Vanagas. 

Du kauniečiai – Audrius Butkevičius ir Birutė Nedzinskienė 

− ir anykštėnė Alma Ambraškaitė. Kalbame apie politinę 

situaciją, apie būtinybę steigti Sąjūdžio grupę Anykščiuose. 

Sutariame susitikti platesniame rate, pažadame pasikviesti po vieną ar du patikimus pažįstamus. 

 Į antrąjį susirinkimą A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus salėje 

pakviečiau koleges mokytojas Sofiją Pakalnienę ir Vilę Paliulienę. Atėjo apie 30 anykštėnų. Daugiau kaip 

trečdalis susirinkusiųjų – buvę biliūniečiai arba Jono Biliūno vidurinės mokyklos mokytojai. Paaiškėjo, kad 

Anykščiuose svarstymai dėl Sąjūdžio radimosi vyko trijose nepriklausomose grupėse. Jose dalyvavo, buvo 

iniciatoriai ar kaip nors kitaip prisidėjo biliūniečiai Arvydas Dulevičius, Irena Andrukaitienė, Ledina 

Kaladienė, Audrius Vingrys, Arūnas Liogė, Rimantas Vanagas. 

Susirinkimo metu sudaroma dešimties žmonių Anykščių Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurioje – penki 

biliūniečiai: Irena Andrukaitienė, Gintaras Vaičiūnas, Arvydas Dulevičius, Ledina Kaladienė (vėliau 

pasitraukė), Audrius Vingrys. Negalėčiau sakyti, kad nebuvo nerimo priimant tokį sprendimą. Tuo metu dar 

buvo visiška nežinia, į kurią pusę pakryps įvykiai. Bet – žingsnis žengtas. Taip prasidėjo biliūniečių kelias į 

Sąjūdį. 

Prisistatyti visuomenei buvo vienintelis kelias − mitingas. Kitos galimybės išeiti į viešumą neturėjome − 

rajoninis laikraštis ir vietinis radijas buvo valdžios rankose. Nutarėme, kad po kelių dienų iniciatyvinė grupė 

rinksis aptarti mitingo tematikos, ir kiekvienas įsipareigojome pakviesti į diskusiją po vieną patikimą, 

autoritetingą žmogų. 

 Diskusijoje dalyvavo apie dvidešimt anykštėnų. Tarp jų – ir mano pakviestas mūsų mokyklos 

direktorius V. Bražėnas. Pokalbis, kurį vedė A. Butkevičius, neturėjo jokių išankstinių gairių. Tuomet mes daug 

ką darėme ekspromtu. Pirmiausia su kaunietiška radikalia retorika, kuri kai ką gąsdino, jis pristatė situaciją. 

Klausimų iš diskusijos dalyvių pusės buvo daug, įtikinamų atsakymų – mažai. Akivaizdu buvo tik viena – likti 

besiplečiančio Sąjūdžio nuošalyje nebeįmanoma ir šis suvokimas slopino galimų pasekmių nerimą, kuris, kaip 

gerokai vėliau paaiškėjo, buvo ne be pagrindo. 

Artėjo Rugsėjo pirmoji. Mokslo metų atidarymo šventėje prie „Laimės žiburio“ vykdavo tradicinė 

literatūros pamoka, kurioje dalyvaudavo visa mūsų mokyklos bendruomenė. Direktoriui pasiūliau mintį − gal 

šiais metais mokyklos eisena galėtų žygiuoti su Tautine vėliava. Direktorius sutiko. Vėliavą (nedaug kas ją 

Anykščiuose turėjo) pasiskolinau iš mokytojos B. Cimbalistienės. Tik jos, deja, neprireikė. Rugsėjo pirmosios 

rytą direktorius pasakė, kad dėl vėliavos kol kas susilaikysime. Nežinau motyvų. Jis neaiškino, aš nesiteiravau. 

Tik buvo gaila. 

Anykščių sąjūdžio mitingas Dainų slėnyje 1988 m. 

rugsėjo 4 d. kalba Irena Andrukaitienė 

 



 Pirmasis Anykščių Sąjūdžio mitingas. Valdžia atmetė du mūsų prašymus dėl mitingo vietos, kol 

galiausiai leido jį rengti Dainų slėnyje − „ištrėmė“ mus už miesto. 

Nerimavome, ar žmonės susirinks. Žinojome, kad skelbimai buvo plėšomi vos spėjus pakabinti. 

Sąjūdžio dailininkė biliūnietė Jūratė Vingrienė skubėjo gaminti naujus, kuriuos po rajoną pagal geranorišką 

susitarimą išvežiodavo greitoji pagalba, vykstanti pas ligonius. 

Rugsėjo ketvirtoji. Tądien oras buvo lietingas, bet tai, ką pamatėme Dainų slėnyje, pranoko visus mūsų 

lūkesčius. Susirinko tūkstantinė minia žmonių. Koks džiaugsmas, kad mumis patikėjo! Šiais istoriniais vaizdais 

prasideda Anykščių Sąjūdžio ikonografija, kurios autorius – fotografas, biliūnietis Alfredas Motiejūnas. 

Prie svečių pakylos radome jau atėjusius valdžios atstovus ir partijos komiteto sekretorius. Jų 

nekvietėme. Bet ateiti juk nėra uždrausta – skelbimai vieši. Glaudžiu būreliu jie spietėsi šalia stulpo su 

garsiakalbiu. Taip ir prastovėjo visą mitingą. 

Mitingo atidarymui turėjo nuskambėti Maironio „Lietuva brangi“. Diriguoti buvo prikalbintas, tiesa, 

nelengvai, muzikos mokyklos mokytojas. Choras laukia estradoje, jau turime pradėti, o ką tik šalia pakylos 

sukinėjęsis dirigentas staiga kažkur dingo. Ir neatsiranda. Pasimetėme. Pauzė darosi per ilga. Dirigentas vis 

negrįžta. Ką daryti? Pastebėjęs, kad čia kažkas ne taip, energingu žingsniu prieina Pranas Dūmanas − Jono 

Biliūno mokyklos muzikos mokytojas − ir sunerimęs klausia: „Reikia padėti? Galiu.“ Drąsiai įkopia į šalia 

estrados stovinčią skulptūrinę dirigento pakylą ir galingu rankų mostu užveda giesmę. Įkvėptai dirigavo. Ir 

pagavo giesmę tūkstantinė minia, ir aidėjo ji šilelio skliautais. Nepamirštamos akimirkos... 

Mitinge šalia svečių Arvydo Juozaičio, Kazimiros Prunskienės, Arūno Žebriūno, Kazimiero Uokos 

kalbėjo trys Anykščių Sąjūdžio atstovai − biliūniečiai Irena Andrukaitienė (kultūros lauko situacija), Arvydas 

Dulevičius (ekologinės problemos) ir Leonas Alesionka (demokratijos ir viešumo pamokos). Mitingo metu 

įvyko pirmoji Anykščių Sąjūdžio kultūrinė akcija. I. Andrukaitienė kalbėdama pasakė, kad pirmosios Sąjūdžio 

gėlės yra skiriamos knygnešiui Valerijonui Laskauskui – kaip padėka už lietuviškos knygos sklaidą spaudos 

draudimo metais, kaip pagarba už gimtosios kalbos saugojimą. 

Gėles ant knygnešio kapo nešė tautiniais drabužiais pasipuošę Jono Biliūno vidurinės mokyklos 

pradinukai Milena Andrukaitytė ir Gediminas Cimbalistas. Kartu buvo nešama ir pirmoji Anykščių Sąjūdžio 

iškelta Tautinė vėliava, lydima dviejų merginų tautiniais drabužiais. 

Taip Sąjūdis išėjo į viešumą ir pradėjo savo veiklą. Mitinge paskelbėme, kad trečiadieniais muziejaus 

salėje vyks susitikimai su žmonėmis. Pradžioje svarbiausia buvo sulaukti žmonių atsako į kvietimą jungtis. 

Pirmąjį trečiadienį gal valandą laukėme tuščiai. Paskui pastebėjome A. Vienuolio namo verandoje sėdintį 

žmogų. Pagalvojome – gal jis nesuprato, kur turėjo užeiti. Nuėjau pakviesti. Pasakė, kad jis ne pas mus, šiaip 

laukia. Vėliau jis ateidavo į kiekvieną susirinkimą. Gal po metų pasisakė man, kad tada buvo pasiųstas stebėti. 

Manau, kad ir iki šiol ne iki galo aišku, kas buvo kas tuomet ne tik Sąjūdžio aplinkoje, bet ir pačiame Sąjūdyje. 

Bet tai jau atskira tema. 

 Gausėjo Sąjūdžio gretos, plėtėsi darbų ratas. Biliūniečiai buvo šių darbų sūkuryje. Spalio mėnesį 

pradeda eiti Sąjūdžio laikraštis „Žiburys.“ Pradžioje buvusi jo rengėja, vėliau, susikūrus redakcinei kolegijai, I. 

Andrukaitienė tampa redaktore ir porą metų su nedidelėmis pertraukomis dirba šį darbą. Beje, klišes „Žiburio“ 

iliustracijoms padarydavo LKP CK spaustuvė neoficialių biliūniečio Jono Junevičiaus, tuomet dirbusio 

„Kolektyvinio darbo“ korespondentu, ryšių dėka. 

Netrukus įsikuria Tremtinio klubas. Vienas iš jo organizatorių ir kuratorių yra G. Vaičiūnas. Pelnęs 

žmonių pasitikėjimą, jis tampa pirmuoju Anykščių krašto pasipriešinimo sovietinei okupacijai metraštininku: 

žmonės atneša dešimtmečius nuo saugumo akių slėptas partizanų nuotraukas, pasakoja savo šeimos narių 

partizanų likimus. Surinkta medžiaga vėliau, jau nepriklausomybės metais, papildyta archyviniais tyrinėjimais, 

tampa solidžia G. Vaičiūno studija apie pokario ginkluotą pasipriešinimą Anykščių krašte. 

 1988 m. spalio 22−23 d. vyksta istorinis steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas, 

transliuotas per televiziją ir dvi dienas prikaustęs visos Lietuvos dėmesį. Anykščių Sąjūdžio rėmimo grupė 

delegatais į šį suvažiavimą išrinko penkis Anykščių Sąjūdžio atstovus. Keturi iš jų – biliūniečiai: I. 

Andrukaitienė, A. Vingrys, E. Cimbalistas ir L. Alesionka. Kandidatu į Sąjūdžio Seimą išrinktas A. Vingrys. 

 1988 m. lapkričio mėnesį iniciatyvinę grupę pakeičia Anykščių Sąjūdžio rėmimo grupės susirinkime 

išrinkta Sąjūdžio taryba, kurią sudarė penkiolika narių. Šeši iš jų − biliūniečiai: I. Andrukaitienė, L. Alesionka, 

E. Cimbalistas, A. Dulevičius, G. Vaičiūnas, A. Vingrys. Taryba vadovybės nerinko, nusprendė dirbti 

kolegialiai − visi buvo Sąjūdžio eiliniai. 

1989 m. gegužės mėnesį įvyksta Anykščių rajono Sąjūdžio rėmimo grupių konferencija, išrenkama 

nauja Sąjūdžio taryba. Veiklos plečiasi, ateina nauji žmonės. Sąjūdžio taryboje septyniolika narių, iš jų – 

devyni biliūniečiai: I. Andrukaitienė, L. Alesionka, E. Cimbalistas, A. Liogė, V. Pukenis, P. Sapkauskas, G. 

Vaičiūnas, R. Vaitkus, A. Vingrys. Pirmą kartą renkama Tarybos vadovybė. Po rinkimų paaiškėja, kad ji 



pereina į biliūniečių rankas: pirmininke išrenkama I. Andrukaitienė, vienu iš pavaduotojų – A. Vingrys. L. 

Alesionka dėl jam vienam žinomų priežasčių po poros mėnesių pasitraukė iš Sąjūdžio, pradėjęs nuo jo tolti po 

jam nesėkmingai pasibaigusių Tarybos pirmininko rinkimų. 

 Sąjūdis ilgai neturėjo savo patalpų. Pagrindinė Sąjūdžio „būstinė“ (direktoriui V. Balčiūnui 

neprieštaraujant) įsikūrė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus salėje. Didieji 

renginiai visuomenei vyko Kultūros rūmuose, o direktoriui V. Bražėnui leidus, Jono Biliūno mokyklos aktų 

salė tapo savotišku Sąjūdžio filialu, kur vyko Sąjūdžio konferencijos, susirinkimai, įvairūs susitikimai ir kiti 

renginiai. 

Pirmieji dveji Sąjūdžio metai buvo nepaprastai intensyvūs. Dvasinis atgimimas nešė laisvėjimo 

džiaugsmą, atvėrė tiesos sakymo galimybę, skatino norą pažinti tiek metų draustą ir slėptą istorinę tiesą, drąsino 

pilietinei veiklai. Sąjūdžio renginiai sekė vienas kitą užpildydami visą viešąją Anykščių erdvę, kiekvienas iš jų 

masiškumu prilygdamas mitingui. Priminsiu pačius svarbiausius. 

1988 m. spalio viduryje įvyksta didžiulė talka, skirta Vorutos piliakalnio sutvarkymui. Lapkričio mėnesį 

Anykščiuose iškeliama Tautinė vėliava, įvyksta masinė parašų rinkimo akcija prieš TSRS Konstitucijos 

pataisas, kuriomis numatyta siaurinti respublikų teises. Anykštėnų pastangomis surinkta 14 000 parašų (pusė 

rinkimų teisę Anykščių rajone turinčių balsų). Sąjūdis surengia viešą diskusiją – „Haid parką“ kaimo tema. 

Žmonės pirmą kartą drąsiai ir aštriai reiškia savo nuomonę apie kaimo dabartį ir kalba apie jo ateitį. Sąjūdis 

įvedė naują tradiciją, besitęsiančią iki šiol − Miesto dienos minėjimą. Į miesto kultūrinę atmintį sugrąžinamas 

istorinis Anykščių herbas. Minint Lietuvos kariuomenės dieną Rubikiuose atstatomas sovietiniais laikais 

suniokotas paminklas Nepriklausomybės kovose žuvusiam kariui L. Biriukui. Gruodžio pabaigoje surengiamas 

įspūdingas vakaras, skirtas didžiosios Kūčių ir Kalėdų švenčių prasmės sugrįžimui. 

 

 

Tradicinis Jono Biliūno vidurinės mokyklos renginys – Jono Biliūno 110-ųjų gimimo metinių minėjimas prie rašytojo 

kapo – „Laimės žiburio“ 1989 m. balandžio 11 d. kalba Irena Andrukaitienė 

 

 

1989 m. vasario mėnesį Sąjūdžio darbo grupė surengia išskirtinį Vasario 16-osios minėjimo keturių 

renginių ciklą. Kiekvienas iš jų turėjo simbolinę prasmę, pabrėžusią esminius tautinės savimonės akcentus: 

istorinę atmintį, gimtosios kalbos svarbą, tautinės kultūros reikšmę, valstybingumo būtinybę. Kovo mėnesį 



vyksta TSRS liaudies deputatų rinkimai. Anykščių Sąjūdis teikia organizacinę pagalbą Lietuvos Sąjūdžio 

remtiems kandidatams. Tai buvo pirmoji rinkiminių kovų praktika − pasirengimas artėjantiems 1990 m. 

rinkimams į LTSR Aukščiausiąją Tarybą. Sąjūdis, minėdamas Gedulo ir Vilties dieną, kartu su Tremtinio klubu 

surengia ekspediciją po tas rajono vietas, iš kur buvo tremiami žmonės, pagerbiamos partizanų žūties vietos ir 

jų kapai, prie Anykščių kapinių atidengiamas J. Tvardausko ir L. Tarabildos paminklas stalinizmo aukoms. 

Visame rajone vyksta partizanų palaikų perlaidojimas. Organizuojamos kultūros paminklų – Pienionių dvaro ir 

Anykščių žydų kapų − tvarkymo talkos. Sąjūdis įsitraukia į Lietuvos laisvės lygos pradėtą parašų rinkimo 

akciją dėl okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Anykščių rajone surenkama 18 600 parašų. Renkami 

parašai dėl lietuvių kalbos paskelbimo valstybine kalba. Sąjūdis pakviečia anykštėnus į Baltijos kelią. Rudenį 

tęsiama dar 1988 m. pradėta kova dėl Anykščių senamiesčio išsaugojimo. Tik dėl Sąjūdžio atkaklumo ir 

anykštėnų palaikymo (surinkta 4000 parašų) šiandien miesto centre turime sakralią Vyskupo skvero erdvę, o ne 

kulinarijos-konditerijos kombinato monstrą, kurį buvo suplanavusi tuometinė valdžia ir bet kokia kaina siekė šį 

absurdišką sumanymą įgyvendinti. 

Visose šiose veiklose kartu su kitais aktyviais Sąjūdžio dalyviais ir nepamainomais pagalbininkais − 

viso Anykščių krašto žmonėmis − nepailsdami darbavosi biliūniečiai. Vieni buvo daugumos Sąjūdžio veiklų 

pradininkai, įkvėpėjai, organizatoriai, vykdytojai, mitingų ir renginių kalbėtojai, kiti – Sąjūdžio vestai laisvės 

bylai talkinę dalyviai. 

Mus visus vedė šventa laisvės idėja. Tai buvo nepaprasto pakilimo ir dvasinio atsivėrimo metas, 

neregėto masto istorinės, kultūrinės atminties žadinimo metas, išlaisvinęs mūsų kūrybines, žmogiškąsias galias 

ir nustebinęs mus pačius – kiek daug mes galime! 

Du biliūniečiai, abu iš XXIII abiturientų laidos, išėjo į didžiąją politiką. Sąjūdžio kandidatė, Jono 

Biliūno vidurinės mokyklos mokytoja Irena Andrukaitienė vienmandatėje Anykščių apygardoje 1990 m. buvo 

išrinkta į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir 1990 metų kovo 11 d. įvykdė tautos valią – pasirašė 

Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Aktą. 

 Leonas Alesionka pagal daugiamandatėje apygardoje keltą LDDP sąrašą buvo išrinktas 1992−1996 m. 

Lietuvos Respublikos Seimo nariu. 

 Sąjūdžio laikų aidas po trisdešimties metų sugrįžta, primindamas tas su niekuo nepalyginamas dienas, 

kurias mums dovanojo didysis Atgimimas. O mes, biliūniečiai, į mokyklos istoriją kiekvienas įrašėme savo 

Sąjūdžio puslapį – mūsų Mokytojų atminimo vardan. 


