
 

„Didžiosios akcijos“ minėjimas 

Pilietinė eisena Kaune Holokausto įvykiams atminti 

 

2021 m. spalio 28 d. (ketvirtadienį) Kauno IX forto muziejus kartu su partneriais kviečia 

prisiminti ir pagerbti Holokausto aukas – dalyvauti pilietinėje atminimo eisenoje ir „Didžiosios 

akcijos“ minėjime.   

Prieš 80 metų – 1941 m. spalio mėnesį – Kauno gete įvykdyta atranka ir masinės žydų 

žudynės, vadinamos „Didžiąja akcija“. 1941 m. spalio 28 d. Demokratų gatvėje 

buvusioje aikštėje atrinkta 9200 Kauno geto žydų, iš kurių beveik pusė – vaikai. Kitą dieną (spalio 29-

ąją) visi pėsčiomis nuvaryti į IX fortą ir sušaudyti netoliese esančiame lauke. Tai vienos didžiausių 

Lietuvos istorijoje per tokį trumpą laiką įvykdytų gyventojų žudynių.  

Kaune organizuojama atminimo eisena siekiama išsaugoti ir aktualizuoti istorinę-kultūrinę 

atmintį apie Lietuvos žydų istoriją, priminti visuomenei apie tragiškus įvykius, vykusius Lietuvoje ir IX 

forte prieš 80 metų. Eisenos dalyviai kviečiami simboliškai atkartoti kelią, kuriuo 1941 m. į mirtį buvo 

varomi Kauno geto žydai, nuo Demokratų g. esančios aikštės (Demokratų g. ir Vytenio g. sankirta) iki 

IX forto masinių žudynių lauko.  

  

11.00 val. PILIETINĖ EISENA | Nuo Demokratų g. iki  IX forto  

Rekomenduojama atvykti 15–20 min. anksčiau. 

Prieš eiseną – muzikinė preliudija (Kauno valstybinis muzikinis teatras). 

Eisenos maršrutas Kauno gatvėmis: Demokratų g. – Milikonių kalno laiptai – Linkuvos g. – 

Baltijos g. – Žiemgalių g. – 9-ojo forto g. – Mosėdžio g. – B. Brazdžionio g. – Tyrlaukio g. – IX forto 

memorialas (atstumas – apie 5 km).   

Organizatoriai informuoja, kad eisenoje bus lipama laiptais, einama šaligatviais (kai kur 

kelkraščiais). Negalintiems maršruto eiti pėsčiomis organizuojamas nuvežimas nuo Demokratų g. iki 

Kauno IX forto memorialinio komplekso.   

  



13.00 val. MINĖJIMAS KAUNO IX FORTO MEMORIALINIAME KOMPLEKSE   

Holokausto aukų pagerbimas | Meninė programa prie monumento nacizmo aukoms atminti  

Minėjimui pasibaigus važiuos užsakytas transportas, parvešiantis dalyvius iki Demokratų 

g. aikštės.  

  

Renginys organizuojamas atsižvelgiant į galiojančius COVID-19 pandemijos 

reikalavimus. Būtina išankstinė registracija. 

  

Organizatorius   

Kauno IX forto muziejus   

   

Partneriai:  

LR Kultūros ministerija  

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti   

Kauno žydų bendruomenė   

Kauno miesto savivaldybė   

Kauno valstybinis muzikinis teatras  

Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-oji rinktinė   

Kauno rajono savivaldybė   

Kaunas 2022   

AIBĖ  

  

Informaciniai partneriai:  

LRT  

Kauno diena  

 

 

 

https://forms.gle/zqkugBLhadZXhEBb7

