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REDAKTORIAUS ŽODIS

Laipteliu aukščiau savęs
VLB „Informacijų“ vyr. redaktorė
Evelina Kislych-Šochienė
Mieli skaitytojai, mūsų draugai, Vokietijos lietuviai, mokytojai ir moksleiviai,
tėveliai,
tariu Jums rugsėjišką, išminties linkintį: labas! Ir vėl grįžome į Jūsų namus
nešini informacijomis. Pradedame vėl nuo pradžių. Nuo pradžių versti „Informacijų“ puslapius, ieškoti reikalingų nuorodų, įdomių naujienų. Nuo pradžių
pradedame versti mokyklinius vadovėlius.. Tik šį kartą – palipėję jau laipteliu
aukščiau, kažko išmokę.
O vasara ir atėjęs ruduo mums išties buvo dosnus ir apdovanotas. Dovanojo
mums naują, aktyvų, nusipelniusį patriotą – Lietuvos Respublikos napaprastąjį
ir įgaliotajį ambasadorių Vokietijos Federacinėje Respublikoje Darių Semašką.
Jau keletą mėnesių mėgaujamės ambasadoriaus darbu, jo apsilankymais. Informacijos taip pat susipažįsta ir taria: ačiū, kad esate.
Prasideda dideli ir matomi naujojo Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininko Alfredo Hermann žygiai – po Lietuvą, Vokietiją ir mūsų visų patriotines
širdis. Jis dar kartą primena apie mūsų visų vienybės tašką – Vasario 16-osios
gimnaziją Huttenfelde. Ir primena Vokietijoje gyvenančių lietuvių skaičius. Jie
išties dideli. Tai jau išties yra mažoji, tačiau tikrų tikriausia Lietuva dideliame
pasaulyje. Tik nereikia to bijoti.
O kur dar mūsų leidinį įprasminantys atradimai – šį kartą Jums visiems gerai pažįstama, jau 12-ką metų Vokietijoje gyvenanti Eglė Preinė. Savo poezijos
kampelį mūsų „Informacijose“ radusi lietuvė, dar viena svarbi mūsų lietuviškosios dėlionės detalė. Mėgaukitės. Ateityje bus dar daugiau gražių minčių ir
apmąstymų.

Dviratininkų rojus
Dviratininkams šis regionas labai draugiškas. Jei nuo Hamburgo iki Stade visada
minsite Elbės upės pakrante, įveiksite 30 kilometrų. Ši atkarpa – tik maža bendro
Elbės dviračio tako dalis. Nuo vieno Elbės galo Čekijoje iki kito Vokietijoje iš viso

Ir tai tik dalis, maža dalis, vaisių, kuriuos man pavyko nuraškyti vos trečiajame leidinio puslapyje.
Mes daromės didesni, labiau matomi, labiau vieningi ir nepailstantys ieškoti
savęs plačiame pasaulyje.
Yra tiek daug progų ir priežasčių sveikinti. Su tuo mus ir sveikinu!
O dabar fiksuojam momentus ir dalinamės jais su Jumis
– malonaus skaitymo!

Vyr. redaktorė, Evelina Kislych-Šochienė | Nuotr. autorius: Algirdas Šochas
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AKTUALIJOS
RUGSĖJO 22 D. MINIMA BALTŲ VIENYBĖS DIENA.

Miuncheno lituanistinei mokyklai – 65 metai!

Miuncheno lituanistinės mokyklos mokslo metų pradžios šventė | Nuotr. autorius: Rolandas Purtulis

Irma Petraitytė-Lukšienė
Nuo „Vargo mokyklėlės“ 1952- aisiais iki Miuncheno lituanistinės mokyklos
2017- aisiais
Pasikeitė laikmetis, tačiau mokytojų svarba, lavinant lietuvių kalbą gyvenantiems vaikams daugiakultūrinėje aplinkoje, nepasikeitė. Š. m. rugsėjo
10 d. Miunchene įvyko lituanistinės mokyklos naujųjų mokslo metų atidarymo šventė.
Violetta Hermann-Rauer papasakojo apie lietuvių k. pamokas „Vargo mokyklėlėje“, veikusioje prieš daugelį metų ir kalbėjo apie išmoktos lietuvių
k. naudą šiandieną. Austė Kuprevičiūtė su Domu Marcinoniu grojo gitara ir
lūpine armonikėle, Jokūbas dainavo, Guoda deklamavo, vaikai mokinosi
ir aktorinių judesių pratimų. Miuncheno lietuvių bendruomenės valdyba

Mieli tėveliai, mokyklų
vadovai, mokytojai,
pirmiausiai norėčiau pasveikinti visus mokyklėlių vadovus ir jų mokytojus su
prasidėjusiais mokslo metais, palinkėti energijos, kūrybiškumo ir džiaugsmo
dalijantis savo žiniomis su visais lietuviškomis savo šaknimis besidominčiais
vaikais bei tėveliais.
Linkiu, kad mūsų mokyklėlės bręstų, augtų ir stiprėtų, kad mūsų lituanistikos medelyne besidarbuojančių nepritrūktų. Prasidedantys mokslo metai
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dėkoja mokytojoms Daivai Bethke ir Viktorijai Ramanauskienei („Nykštukų“ grupė, 3-7m.), Virginijai Skiriūtei ir Redai Kaiser („Mokyklinukų“ grupė, 7-11.), Giedrei Ziogaitei-Steinbeisser („Mamyčių kiemas - žaidimų ir
lavinimo grupė mažiesiems“, 0-3m.) ir psichologei Ievai Krivickaitei (Paauglių psichologijos grupė „Aš, mano pasaulis ir kiti“, 11-16.).
Mokyklėlės kolektyvas dėkoja LR Švietimo ir mokslo ministerijai už dovanėles ir visiems, padėjusiems surengti Miuncheno lituanistinės mokyklos naujų
mokslo metų pradžios šventę!
„Informacijos“ redakcija sveikina lituanistinės mokyklos vadovę, mokytojus, moksleivius ir tėvelius su mokslo metų pradžia ir gražia sukaktimi. Linkime perpektyvių mokslo dienų ir įdomių akimirkų drauge!

– Lietuvos šimtmečio metai, laukia daugybė projektų ir renginių Lietuvoje
ir Vokietijoje. Smagu, kad LR Švietimo ir mokslo ministerija taip pat suintensyvinus savo darbą ir rūpestį užsienio lietuvių švietimo reikalais.
Ypatingas akcentas, kurį siūlyčiau visų mokyklėlių darbui šiais metais – tai
tėvų motyvacijos stiprinimas, jų skatinimas nenuleisti rankų mokant savo
vaiką kalbėti lietuviškai. Kaip pavyzdį norėčiau pateikti vienos štutgartietės, auginančios du vaikus 2 ir 5 metų mišrioje šeimoje, kurios abu vaikai
tik šiemet po vasaros atostogų pagaliau pradėjo su mama kalbėti lietuviškai.
Kartais reikia daug kantrybės ir nenuleisti per anksti rankų, jeigu nesimato
greitų rezultatų. Jis anksčiau ar vėliau pasimato.
Sandra Petraškaitė-Pabst

VLB: „Svarbiausias projektas buvo ir yra privati
lietuviška gimnazija Hiutenfelde“
VLB leidinio „Informacijos“ redakcijos informacija
Š. m. rugsėjo 10 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde įvyko bendruomenės ir naujojo Lietuvos Respublikos napaprastuojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Vokietijos Federacinėje Respublikoje Dariaus Semaškos susitikimas.

- rengti vaikų vasaros stovyklas, studijų dienas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu. Iki šiol VLB stengėsi visus juos įgyvendinti.

Realu
Šiuo metu VLB veikia 22 apylinkės, iš kurių, deja, šiuo momentu veikia tik 13
– maždaug 1 300 narių. Taip pat veikia daugybė mokyklėlių ir kitų asmeniškų
iniciatyvų visoje Vokietijoje. Visas šias veiklas VLB stengiasi koordinuoti ir paremti. Bet svarbiausias VLB projektas buvo ir yra – Gimnazija – privati lietuviška
gimnazija Hiutelfelde. A. Hermann priminė, kad šiuo metu situacija yra tokia,
jog Gimnazijoje mokosi žymiai daugiau vokiečių nei lietuvių vaikų. Sprendimas įsileisti vokiečius į Gimnaziją buvo tais laikais vienintėlis būdas ją išlaikyti.

A.Herrmann „Visos kitos, panašios gimnazijos (vengrų, estų, latvių)
jau seniai uždarytos, o V-16 gimnazija gyvuoja iki šiol. „
Tad VLB, užduotis – pakelti lietuvių mokinių skaičių. Dėl to VLB imasi projektų (tokių kaip “Vienybės taškas”) Gimnazijos mokinių skaičiui pakelti.

Ko VLB tikisi ir laukia iš ambasados?
Hiutenfelde lankėsi LR ambasadorius Vokietijoje Darius Semaška
Nuotr. autorius: Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė

Susitikimą pradėjo Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (toliau – VLB) pirmininkas Alfred Hermann, žodžiais: „Ambasadoriau, ši Gimnazija, kurioje Jūs dabar
esate, yra lietuvių centras, kurį po antrojo pasaulinio karo sukūrė pabėgėliai iš
Lietuvos.“ A. Hermann kalbėjo, kad visa bendruomenė labai nori, kad šis centras
– Vasario 16-osios gimnazija ir toliau sėkmingai egzistuotų ir tarnautų ateityje – nesvarbu, dėl kokių priežasčių Vokietijoje atsidursiantiems lietuviams. A.
Hermann teigė, jog Gimnazija, kaip lietuvių centras, turi būti tam pasiruošusi.

To, ką jie gali duoti. Reikalingi geri ir draugiški santykiai, moralinė pagalba –
tai žymiai svarbiau už finansinius poreikius. Žinoma, tarpininkavimo bei pagalbos finansams gauti VLB nevengia – šią pagalbą teigė mielai priimsianti.

Kaip VLB gali padėti ambasadai?

Susitikimo metu A. Hermann priminė visiems dalyviams apie VLB statute
iškeltus tikslus:

Patalpomis – pilies sale, kuri A. Hermann teigimu yra mažai naudojama,
tačiau galėtų būti efektyviai išnaudojama. Pirmininkas siūlė LR ambasadai
Vokietijoje organizuoti bendrus renginius. Pirmininkas pabrėžė, kad kultūra ir
politika – du neatsiejami elementai. VLB yra pasirengusi padėti politikams, diplomatams, istorikams bet kokiose informacijos paieškose (prisiminkime rastą
1918 m. vasario 16-osios nepriklausomybės aktą). VLB leidinys „Informacijos“
ir jo vyriausioji redaktorė Evelina Kislych-Šochienė taip pat mielai prisidės prie
bet kokios informacijos sklaidos ir publikavimo, straipsnių rašymo.

- išlaikyti gimtosios kalbos mokymą;
- steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas,
tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;

VLB ir ambasados tikslas – sukurti stiprią, lietuvišką kultūrą kuriančią ir palaikančią organizaciją Vokietijoje.

Formalu

Atgimusi tradicija Renhofo
pilyje–tiesioginė krepšinio
rungtynių transliacija
Š. m. rugsėjo 9 d. Renhofo pilyje, Hiutelfelde, buvo stebėtos krepšinio
rungtynės „EUROBASKET 2017“, kuriose Lietuvos rinktinė žaidė prieš Graikijos vyrų krepšinio rinktinę.
Gera nuotaika dalinosi ir rungtynes stebėjo daugiau kaip 50 lietuvių ir jų
atžalos. Publikos amžius siekė nuo 2 iki 70 metų. Nepaisant tądien įvykusio
lietuvių pralaimėjimo, lietuviai džiaugiasi įvykusiu susibūrimu ir dėkoja transliacijos stebėjimą organizavusiai Vokietijos Lietuvių Bendruomenei (VLB).

Lietuvos krepšinio rinktinės palaikymo komanda
Nuotr. autorius: Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė
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Vienybės taškas
Alfred Hermann | VLB pirmininkas
Vokietijoje gyvena daugiau kaip 50 000 lietuvių. Tik maža dalis tautiečių žino
apie įkurtą ir vokiečių pripažintą lietuvišką, Vasario 16-osios gimnaziją (toliau
– Gimnazija) ir ją įkūrusią Vokietijos Lietuvių Bendruomenę (toliau – VLB).
Į renginius ateinančių žmonių ratas laikui bėgant beveik nesikeičia. Jį sudaro
aktyvūs VLB nariai, moksleiviai, jų tėvai, mokytojai.
Kaip mes galime pritraukti čia gyvenančius, tūkstančius lietuvių, kurie iki šiol
nepažino Hüttenfelde įkurtos Vasario 16-osios gimnazijos? Greičiausiai tuomet,
kai pasiūlysime tai, kas sudomins iki šiol Gimnazijoje nesilankiusius lietuvius.
Ką mes galime jiems pasiūlyti? Tiksliau, ką turime jiems pasiūlyti? Kaip tai turėtų atrodyti? Kaip dažnai? Kokios viso to išlaidos? Kodėl mes apskritai turime
tai daryti?
Įstatymiškai VLB turi remti Gimnaziją ir čia veikiantį bendrabutį. Gimnazija yra
privati lietuviška mokykla, kurioje ryškiai akcentuojama lietuvių kalba. Gimnazijoje besimokančių moksleivių skaičius kasmet mažėja. Dar labiau mažėja ir

VLB Gimnaziją remia kiekvieną dieną – ir taip – jau dešimtmečius. VLB nuomuoja Gimnazijai visas patalpas vos už simbolinį 1 euro metinį mokestį. Tuo
pačiu VLB perleidžia Gimnazijos valdybai patalpas su visomis jų disponavimo
teisėmis. Tai reiškia, kad Gimnazija naudojasi nuomojamomis patalpomis dalyvaudami skirtinguose projektuose.
Šiuo metu aš kreipiuosi lietuvių šeimas, kurios galėtų savo vaikus leisti mokytis būtent šioje dvikalbėje, privačioje Gimaznijoje, taip padėdami šiam
lietuviškajam centrui, kuris dešimtmečiais stengiasi išsaugoti ir puoselėti
lietuvišką kultūrą Vakarų pasaulyje.
Alfred Hermann | Vorsitzender des VLB
In der BRD wohnen mehr als 50 000 Litauer. Die wenigsten kennen die Einrichtungen des Gymnasiums, des Kuratoriums und auch des VLB. Zu Veranstaltungen kommt fast immer der gleiche Personenkreis. Aktive Litauer in der
VLB, ehemalige Schüler, die Eltern der Schüler, Lehrer etc. etc.
Wie können wir die vielen tausende Litauer, die unsere Einrichtung nicht
kennen, nach Lampertheim - Hüttenfeld holen, locken?
Nur wenn wir etwas anbieten was diesen Personenkreis interessiert und sie
kommen wollen, fast müssen.
Was können wir anbieten? Besser was sollen wir anbieten? Wie soll das stattfinden? Wie oft? Welche Kosten kommen auf uns zu? Warum überhaupt diese
Aktion?
Der VLB soll laut der Satzung, das Gymnasium und das Internat unterstützen. Das Gymnasium ist ein Privates Litauisches Gymnasium, Betonung auf
Litauisch. Die Anzahl der litauischen Schüler sinkt seit Jahren. Die Anzahl der
Internatsschüler noch gravierender. Unabhängig welche Anstrengungen das
Gymnasium diesbezüglich macht, will der VLB selber aktiv in Werbung für
das Gymnasium und dem VLB einsteigen.

VLB pirmininkas A. Hermann pristato projektą „Vienybės Taškas“
Nuotr. autorius: Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė

Kosten! Umsonst gibt es nichts auf der Welt, alles kostet. Es gibt aber Menschen, die Ideen und Projekte unterstützen. Genau an diese Patrioten wende
ich mich. Einen Honorar gibt es nicht. Reisekosten und Aufenthalt begleichen wir. Dafür gibt es die ehrenvolle Aufgabe am Sonntagnachmittag eine
Art Vortrag, Workshop, Konzert etc. etc. durchzuführen.

Gimnazijos internate gyvenančių moksleivių skaičius. Nepriklausomai nuo pačios gimnazijos vadovybės pastangų, VLB asmeniškai yra pasiruošusi prisidėti
prie Gimnazijos viešinimo ir gyvavimo situacijos gerinimo.

Geplant ist alle 4 – 6 Wochen eine Veranstaltung in Schlosssaal von Schloss
Rennhof durchzuführen. Beginnen wollen wir Ende Oktober/ Anfang November mit einem Chorprojekt.

Visiems yra žinoma, kad šiame pasaulyje nieko nėra duodamo veltui. Tačiau yra
daugybė žmonių, norinčių ir galinčių bei remiančių skirtingus projektus, gimstančias idėjas. Būtent į šiuos filantropus aš ir kreipiuosi. Kelionės išlaidas mes
apmokame dėl garbingos užduoties pravesti užsiėmimus, wokshop’us, dovanoti koncertus gimnazijos bendruomenei.

Wenn es sich ergibt starten wir mit einem Gottesdienst in der Schlosskapelle,
dann, wer Lust hat kann die Kantine des Gymnasiums beim Mittagessen ausprobieren. Danach Besichtigung des Gymnasiums, des Parks und des Schlosses aus dem Jahre 1858. Anschließend die Veranstaltung im Schlosssaal.

Planuojama kas 4-6 savaites organizuoti skirtingus renginius čia įsikūrusioje
pilies salėje.
Susibūrimą ketiname pradėti sekmadienio Šv. Mišiomis pilies koplyčioje, tęsti pietumis bendrabučio valgykloje, ekskursija po Gimnaziją, jai priklausantį
parką (įrengtą 1858 metais) ir baigti renginiu pilies salėje.
Pranešimų rengėjai bus gerai žinomi Lietuvos menininkai, mokslininkai,
politikai, kurie dėl savo meilės Lietuvai yra pasiruošę perteikti mums savo
įgūdžius, žinias ir gebėjimus. Visus įvykius įamžinsime straipsnių, žinučių,
nuotraukų pavidalu, kurie bus skelbiami mūsų internetinėje svetainėje, mėnesiniame leidinyje „Informacijos“ bei kitose žiniasklaidos priemonėse. Mūsų
renginiai Gimnazijoje taip pat atsispindės planuojamame rengti trumpametražiame filme.
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Referenten für die Veranstaltungen sollten bekannte litauische Künstler, Wissenschaftler, Politiker sein, die aus Liebe und Zuneigung zu Litauen uns ihr
Können und ihr Wissen zur Verfügung stellen. Wir wollen die Veranstaltungen dokumentieren in Wort und Film. Es wird dann in unserem hauseigenen
Newsletter veröffentlicht, in der Homepage und in den Medien.
Privates litauisches Gymnasium, welches der VLB jeden Tag, jeden Monat,
jedes Jahr, bereits seit Jahrzehnten damit unterstützt, dass es für einen symbolischen Preis von 1€ Jahrespacht die Liegenschaft dem Kuratoriumsverein
überlässt und sich in vielen anderen Projekten beteiligt.
Jetzt brauchen wir Hilfe von den Litauern die bereit wären ihre Kinder in
diese Einrichtung zu schicken und von den Litauern die uns helfen dieses
litauische Zentrum, das Jahrzehnte die litauische Kultur und Sprache in der
westlichen Welt erhalten hat, zu einem zweiten Frühling zu verhelfen.

ŠVIETIMAS

Lituanistinės mokyklos – Lietuvos švietimo sistemos dalis
Sandra Petraškaitė-Pabst | VLB Tarybos ir valdybos narė švietimo reikalams
Informacijos apie Vokietijoje veikiančias lituanistines mokyklas randama mažai, tačiau užsienio lietuvių susidomėjimas jomis sparčiai auga. Š. m. birželio
21-23 dienomis Birštone įvykusiame ir bendram tikslui lituanistinių mokyklų
vadovus subūrusiame seminare dalyvavo ir Miuncheno Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, Miuncheno lituanistinės mokyklos kuratorė, Miuncheno universiteto doktorantė Irma Petraitytė-Lukšienė.
Kalbiname I. Petraitytę-Lukšienę apie Miuncheno lituanistinės mokyklos veiklą bei dalinamės jos įspūdžiais iš įvykusio seminaro.
Gerb. Irma, seminaro metu Tu atstovavai ir pristatei Miuncheno lituanistinę mokyklą. Papasakok trumpai apie jos dabartinę situaciją – džiaugsmus
ir rūpesčius.
Miuncheno lituanistinė mokykla, kurią 1952 metais kaip „vargo mokyklą“ įkūrė
pabėgėliai iš Lietuvos, šiemet švęs 65 metų gimtadienį. Suvokiant šios mokyklos atsiradimo aplinkybes bei priežastis, didžiuojamės, jog galime ją toliau
auginti ir stiprinti, pritaikant mūsų dienų idėjas ir mąstymą.
Šiandien mokykla dirba gan sėkmingai, turi penkias skirtingo amžiaus mokinių
grupes (45 vaikai) ir keturias mokytojas. Dirbame trimis kryptimis: susitikimai
su mamoms ir jų kūdikiais, lituanistinis ugdymas ir paauglių psichologija. Šiais
metais pradėjome organizuoti susitikimus su mamoms, auginančiomis nuo 0
iki 3 metų vaikus tam, kad mamos turėtų galimybę bendrauti, keistis idėjomis,
mokintis lietuviškų dainų. Tuo pat metu mes bendraujame ir su mažaisiais,
žaidžiame, mankštiname jų pirštukus, dainuojame lopšines. Miunchene gyvena daug jaunų šeimų, studentų, tad atpažinome didelį poreikį tokios grupės
atsiradimui.
Kita kryptis – lituanistinė mokykla, kuri suskirstyta į tris grupes: „Nykštukų
mokyklėlė“ (3-7 m.), „Saulutė“ (7-11 m.), ir vyresniųjų grupė (11-16 m.). Mo-

kykloje vaikai mokosi kalbėti lietuviškai, pažinti raides, skaityti, rašyti, kurti
dialogus, klausyti ir girdėti kitą pašnekovą. Naudojami Montesori mokymosi
principai, kartu pasitelkiant kūrybiškumą, muziką ir judesį.
Taip pat veikia sekmadieninė paauglių psichologijos grupė, pavadinimu „Aš,
mano pasaulis ir kiti“ (11 - 16 m.). Žinome, jog paauglystė yra nelengvas žmogaus gyvenimo laikotarpis, kuomet jaunas žmogus pergyvena staigius kūno
pokyčius, lydimus nesaugumo jausmo, konfliktinių, krizinių momentų. Paaugliui yra svarbu atrasti save ir savo vietą pasaulyje. Kaip taikliai pastebi grupės
vadovė psichologė Ieva Krivickaitė: „Neapibrėžtas savęs suvokimas (kas aš: dar
vaikas ar jau suaugęs?), vertybių perkainojimas, neišvengiamai sąlygoja pasikeitimus socialinėje erdvėje, kartais dramatiškus. Tai naujos erdvės ir pojūčių
ieškojimas, ribų testavimas, „Aš“ koncepcijos pertvarkymas, savo identiteto
paieška, kuri dažnai veda prie autoritetų neigimo, konfrontacijos su nustatytomis taisyklėmis, „bendraminčių“ grupuočių sukūrimo. Šitos savasties ir
tapatybės paieškos tampa dar sudėtingesnės gyvenant daugiakultūrinėje
aplinkoje. Būtent šių neformalių susitikimų, kurie vyksta gimtąja kalba, ir
yra užduotis, suteikti paaugliams papildomą galimybę pabendrauti su bendraamžiais jiems aktualiomis temomis, pabandyti surasti bendrystę ir atsakymus į rūpimus klausimus. Tėvams, auginantiems vaikus daugiakultūrinėje
ir daugiakalbėje aplinkoje, taip pat yra reikalingi papildomi pokalbiai, patirčių
apsikeitimai, kaip auklėti sūnų ar dukterį daugiakultūrinėje aplinkoje. Todėl
pradėjome plėsti mokyklos profilį ir organizuoti mokslinius pranešimus šiomis
temomis, kaip kad pranešimas ir diskusija kartu su dr. Sandra Petraškaite-Pabst apie dvikalbį auklėjimą, jo ypatumus ir iššūkius. Šio pranešimo metu viena
mama paklausė: „Tai, reiškia, mes taip pat esame dvikalbiai ir dvikultūriai“?
Tokio pobūdžio seminare dalyvavai pirmą kartą. Ką naujo išmokai? Su
kokiomis mintimis sugrįžai į Miuncheną?
Šio seminaro metu buvo akivaizdu, kad lituanistinis ugdymas įvairiose pasaulio šalyse turi būti ne tik vietinių lietuvių bendruomenių užduotis, tačiau
pirmoje vietoje – didžiulė Lietuvos atsakomybė. Todėl mane nudžiugino žinia,
jog ŠMM ir Vyriausybė pradeda į lituanistines mokyklas žiūrėti kaip Lietuvos

LR švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus darbuotojai | Nuotr. autorius: Sandra Petraškaitė-Pabst
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švietimo sistemos dalį. Tikiuosi, kad bus sistemingai ir atsakingai prie to dirbama. Svarbi patirtis buvo pamatyti Miuncheno lituanistinę mokyklą kitų lituanistinių mokyklų nuo Sidnėjaus iki Bostono, ypač kaimyninių Europos šalių,
kontekste. Tuomet išryškėja savos mokyklos stipriosios pusės ir vietos, kurias
reikėtų patobulinti. Įsiminė Čikagos litaunistinė mokykla, išleidusi savo
mokiniams pritaikytus vadovėlius, sukurtus pagal pradinių klasių ugdymo
programą, tam, kad kitose pasaulio šalyse gimę ar užaugę vaikai, grįžę į Lietuvą, turėtų galimybę mokintis Lietuvoje. Bostono lituanistinė mokykla taip
pat paliko didelį įspūdį, sukūrusi lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą
savaitgalinėms JAV mokykloms. Gailutė Urbonaitė, mokyklos vadovė, pastebėjo, jog šiems vaikams lietuvių kalba yra visgi ne gimtoji, o paveldėta. Mokyklos tikslas yra mokyti kalbos, o ne apie kalbą. Svarbiausia, vartoti kalbą ir
kartu įgyti socialinės kompetencijos pradmenis. Londono mokykla „Obelėlė“
paliko įspūdį dėl kasmetinių stovyklų, artimai bendradarbiaujant su Lietuvos
savivaldybėmis.
Seminaro metu daug buvo kalbama apie mokinių tėvų motyvaciją vedant
vaikus į mokyklą ir tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje. Mokyklų patirtys, priklausomai nuo valstybės, yra skirtingos. Tačiau dažnai kartojosi pasakojimai,
kad vaikai yra tuomet vedami į lituanistinę mokyklą, kai jų tėvai atpažįsta
konkrečią ir tiesioginę naudą. Lietuvių kalbos mokėjimas pats savaime, daugeliu atvejų, deja, nėra priežastis, mokyti vaikus lietuvių kalbos. Gaunant
kreditus po mokyklos baigimo, į kuriuos būtų atsižvelgiama stojant į universitetą (neformalių kompetencijų įforminimas) – yra svarus argumentas.
Šiam tikslui pasiekti, lituanistinė veikla turėtų vykti, žinoma, tarpvalstybiniu
lygmeniu. Prie nemotyvacijos vesti vaikus į lituanistinę mokyklą prisideda,
žinoma, ir intensyvus šeimų užimtumas, nuovargis, prioritetų paskirstymas.
Šviečianti saulė gali nulemti apsisprendimą išvykti į gamtą, užuot nuvedus
vaiką į lietuvių kalbos pamoką. Kita medalio pusė yra ir paties mokinio motyvavimas, kuris galėtų vykti per kokybišką mokinio ir mokytojo dialogą, vaikų
įtraukimą į bendrą mokyklos veiklą, užduočių įvairovę, leidžiant vaikams tapti tyrinėtojais. Tačiau ne tik. Vėlgi prisideda pačių tėvų vidinė motyvacija bei
džiaugsmas vaiko pasiektais rezultatais, papildomas vaikų lavinimas namuose. Daugelio pranešimų ir pokalbių metu kartojosi ta pati dilema, kad tėvai,
net abu būdami lietuviais, su vaiku namie kalba pvz. vokiškai ar angliškai.
Neretai vyrauja įsitikinimas, kad, kalbant tarpusavyje tos valstybės kalba,
bus lengviau integruotis esamoje visuomenėje. Buvo prieita išvada, kad greičiausiai išvykę lietuviai nevertina savęs kaip tautos, nesididžiuoja būdami jos
dalimi. Tad ir vengia kalbėti lietuviškai, nemoko vaikų gimtosios kalbos arba
sąmoningai stengiasi neprisijungti prie lietuvių bendruomės veiklos. Savo
pranešimo metu aš taip pat kalbėjau apie stipresnę komunikaciją su tėvais ir
būtinybę šviesti tėvus daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo temomis, kas
galėtų būti ir lituanistinių mokyklų bei pačių bendruomenių užduotis, žinoma, su stipriu Lietuvos institucijų palaikymu, papildomu mokytojų skatinimu. Lietuvos institucijos turėtų ne tik finansiškai remti lituanistinių mokyklų
veiklas, tačiau žiūrėti į litaunistines mokyklas kaip į lygiaverčius partnerius.

kuris apjungia įvairias pasaulio kalbas, taipogi patirčių keitimosi su kitų tautinių bendruomenių kalbų mokyklomis Miunchene. Sieksime ir tiesioginio
bendradarbiavimo su Miuncheno universitetu, bendrai rengiant pranešimus
daugiakalbystės temomis. Taip pat ateityje norėtume pasiulyti lietuvių kalbos kursus suaugusiems. Kaip visa apimantis tikslas būtų, mūsų mokyklą
integruoti ne tik į Lietuvos, tačiau ir į Miuncheno miesto mokyklų sistemą.
O kokias idėjas norėčiau perimti iš šio seminaro? Išgirdau gražių praktinių
pavyzdžių, kaip pavyzdžiui mobili biblioteka ar teatro dirbtuvės vaikams,
taip pat gimė idėja kviesti kvalifikuotus pedagogus iš Lietuvos patirčių apsikeitimui, sukurti ilgalaikias programas ir efektyvų mokyklos administravimą.
Tačiau labiausiai seminaras paskatino dar kartą apgalvoti mūsų mokyklos
misiją. Į klausimą, kodėl mano vaikas turėtų lankyti lituanistinę mokyklą,
galėtume atsakyti: nes jis turės galimybę grįžti į Lietuvą studijuoti, gyventi ir taip jam bus užtikrinta teisė į savo gimtąją kalbą.
Dėkoju už pokalbį.

Pristatyta nauja knyga
vaikams
Šių metų vasarą muzikos literatūros lentynas papildė knyga – „Smuikelės
giesmė”. Savo meniniu apipavidalinimu išsiskirianti, liaudies melodijų pagrindu sudaryta ir į šiuolaikinį rūbą įvilkta knyga – pirmoji pagalba pradedantiems smuikininkams ir jų mokytojams arba tiesiog išeitis ieškantiems ir
dar neradusiems savo smuiko pradžiamokslio. Žinoma, leidinys prieinamas
visiems – muzikos pedagogiką studijuojantiems ar tiesiog mėgstantiems
liaudies melodijas bei žaidimus.
Šios išskirtinės knygos autorė – trakietė Ieva Tijūnėlienė – kūrybinį įkvėpimą radusi visą savo gyvenimą kultūrai paskyrusioje savo močiutėje. 15 metų
smuiko mokytoja dirbanti I.Tijunėlienė buvo įsitikinusi, jog mokomoji literatūra – profesorių, mokslo daktarų, ekspertų sritis. Tačiau namiškių padrąsinta ir knygą į dienos šviesą išleidusi autorė džiaugiasi pirmąja savo knyga
ir pabrėžia pasirinktos pagrindinės turinio idėjos – meninio vaikų ugdymo
tautinės kultūros pagrindu – svarbą.
Platesnė informacija dėl knygos pristatymo ir įsigijimo:
tel. +370686 106 36 arba el. paštu: ievatjn@gmail.com

Kur galėtų tobulėti pačios mokyklos? Stipriau dirbti prie aiškios mokyklos
filosofijos, aiškaus tėvų įsitraukimo į mokyklos veiklą plano, tėvų lyderystės
ugdymo ir asmeninio augimo skatinimo, daugiau, moksleivio pasiekimų
įvertinimo, kūrybiškos ir žaismingos veiklos, vietinės valstybės švietimo sistemos išmanymo.
Tokiuose seminaruose vyksta mokymasis impulsinių paskaitų ir patirties
lituanistinėse mokyklose pasidalijimo dėka?
Taip. Tokia seminaro forma padeda sujungti idėjas su praktika.
Kokias idejas galvoji perimti planuojant Miuncheno lituanistines
mokyklėlės darbą?
Po šio seminaro įgijau dar daugiau noro ir motyvacijos realizuoti jau anksčiau
kilusias idėjas, tokias kaip – oficialiai užregistruoti Miuncheno lituanistinę
mokyklą (šiuo metu ji veikia kaip MLB iniciatyva), tam, kad praplėsti mokyklos galimybių ratą, kaip kad dalyvauti mainų programose su kitomis mokyklomis ar kviestis praktikantus iš Lietuvos ir kitų valstybių. Daugiau sieksime
kooperacijų su Miuncheno miesto organizacijomis, kaip kad Mütterzentrum,
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Pradedantiesiems smuikininkams ir jų mokytojams skirta knyga „Smuikelėsgiesmė“
Nuotr. autorius: Dana Buinickaitė

Mokslo metų pradžia Hamburgo darželyje ir mokyklėlėje
Į Hamburgo lituanistinio darželio ir mokyklėlės mokslo metų pradžios šventę, kuri įvyko š. m. rugsėjo 9 d., pirmieji atskubėjo labiausiai laukiantys
mokslų – pirmokėliai.

Po vasaros Lietuvoje į Hamburgą grįžę vaikai daug geriau dėliojo lietuviškus
žodžius, rišliai ir drąsiai atpasakojo aplankytas vietas, matytus vaizdus. Po
pokalbio apie atostogas, drauge pradėta trumpa paukščių, gandrų, apžvalga.
Aptarta jų svarba Lietuvai.

Mokyklėlė.

Darželis.

Net septyni, šiemet į pirmą klasę eisiantys vaikai susipažino su iki šiol
mokyklėlę lankančiais vaikais. Šventės metu vaikai ir mokytojai dalinosi
įspūdžiaisapie prabėgusias atostogas. Didižioji daugumą vaikų jas praleido Lietuvoje – lankė senelius, gimines.

Net trijų auklėtojų apsuptyje Hamburgo darželį lankantys vaikai mėgavosi
dėmesiu. Piešimai, pasakos, žaidimai ir įvairūs darbeliai įtraukė vaikus iki
pat užsiėmimo galo. Darželio kolektyvas džiaugiasi, kad jų gretas papildė
dar viena auklėtoja. Dabar jų turi net tris.

Hamburgo lituanistinio darželio ir mokyklėlės informacija

Mokslo metų pradžia Hamburgo lituanistinėje mokykloje
Nuotr. autorius: Justina Vaičė

Vokietijoje veikiančios

Moklo metų pradžia Hamburgo lituanistiniame darželyje
Nuotr. autorius: Justina Vaičė

lituanistinės mokyklos

Primename, jog Vokietijoje aktyviai veikia ir vis dar kuriasi lituanistinės mokyklėlės, burdamos visus vaikus bei jų tėvelius vienam
bendram tikslui – puoselėti tautiškumą – sistemingai mokytis ir nepamiršti lietuvių kalbos.

Kviečiame rinktis savo mieste veikiančią lituanistinę mokyklą:
Jums svarbiais švietimo klausimais galite kreiptis į VLB veikiančią Švietimo komisiją: Sandra Petraškaitė-Pabst, valdyba@vlbe.org
Berlyno lituanistinė mokykla
Vedėja – Vida Kaluza
El. paštas: rutag@web.de
Eseno-Miulhaimo lituanistinė
mokykla
Vedėja – Vilma Thunken
El. paštas:
mokyklele@lietuviai-muelheim.de

Frankfurto lituanistinė mokykla
Vedėja – Nijolė Balčiūnienė
El. paštas:
ltmokyklele@googlemail.com
Tel: 0160-96381246

Miuncheno lituanistinė mokykla
Vadovė/kuratorė
Irma Petraitytė-Lukšienė
El. paštas: mokyklele@miunchenas.de

Romuvos lituanistinė akademija
„Kalbu lietuviškai“
Vedėja – Irena Sattler
www.romuva.vlbe.org

Hamburgo lituanistinė mokykla
„Abėcėlė“
Vedėja – Asta Borusevičiūtė
El. paštas: asta_bo@yahoo.de

Niurnbergo lituanistinė mokykla
Vedėja – Gitana Bielskytė-Elsner
El. paštas: gb.elsner@mnet-mail.de
Mob.: 017645535272

Štutgarto lituanistinė mokyklėlė
„Traukinukas“
Vedėja – Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst
Tel.: 07144-858969
El. Paštas: valdyba@vlbe.org
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JAUNIMO (IM)PULSAS

V. Oleinikovas: „Stengsimės, kad užsienio lietuvių
jaunimo organizacijos gautų daugiau dėmesio“
Evelina Kislych-Šochienė | www.pasauliolietuvis.lt
Jau aštuntus metus Jungtinėje Karalystėje gyvenantis ir šiuo metu doktorantūros studijas Londono universiteto koledže kremtantis lietuvis Vladas Oleinikovas – naujasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) pirmininkas.

užsienio šalyse pasaulio lietuvių jaunimas ženkliai prisidėjo prie jos atgavimo. Natūralu, kad bendrai pasiekus šį tikslą, organizaciją kurį laiką išgyveno pereinamąjį laikotarpį. Iš dalies, jis vis dar tęsisiasi – kaip organizacija
ieškome naujos vienijančios vizijos. Mano nuomone tai – labai svarbus ir
atsakingas laikotarpis visai organizacijai. Vienas iš mano siekių – kuo labiau
konsoliduoti pačią organizaciją. Nuo pat organizacijos šaknų – tiesioginio
ryšio stiprinimo su pasaulio kraštų jaunimo organizacijomis, iki oficialaus
bendradarbiavimo su Lietuvos vyriausybinėmis institucijomis. Tikiu, kad PLJS
gali ne tik vienyti pasaulio lietuvius ir puoselėti lietuvybės tradicijas, bet ir
efektyviai atstovauti užsienio šalių jaunimui Lietuvos institucijose, padėti
užsienio lietuviams labiau prisidėti prie Globalios Lietuvos puoselėjimo.
Kokiose jaunimo veiklose asmeniškai tau (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje)
teko dalyvauti?

Naujasis PLJS pirmininkas V. Oleinikovas
Nuotr. autorius: Kristina Šimčikaitė

Taip pat ir Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungai (toliau – JKLJS)
pirmininkaujantis V. Oleinikovas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos ir užsienio jaunimo politika – jis itin palaiko užsienio lietuvių organizacijas.
V. Oleinikovą kalbiname apie sprendimą kandidatuoti į pirmininko postą, numatytus tikslus ir gimstančias idėjas.
Vladai Anglijoje gyveni jau ilgus metus. Kas tave atvedė būtent į šią šalį
ir kuo šiuo metu užsiimi?
Čia mane atvedė žinių troškimas ir mokslinės ambicijos. Bakalauro ir magistro studijos Kembridžo universitete (University of Cambridge) bei Londono
universiteto koledžo (University College London) prof. Francesco Gervasio
mokslinių tyrimų grupė, kurioje šiuo metu siekiu daktaro laipsnio, buvo geriausia terpė tobulėti ir augti.
Šių metų liepą įvykusio kongreso metu buvai išrinktas naujuoju PLJS
pirmininku. Ar buvo tikėjaisi šių pareigų?
Lengvai tapti pirmininku tikrai nesitikėjau, nes tai didžiulis avansu suteiktas
pasitikėjimas. Teks be galo stengtis, kad jį pateisinčiau savo darbais. Bene sunkiausia užduotis prieš Kongresą buvo įtikinti patį save, kad tikrai turiu pakankamai
patirties savo darbais reikšmingai prisidėti prie sėkmingo naujos valdybos darbo.
Vis gi, koks tavo manymu yra esminis PLJS tikslas? Kokie tavo, kaip naujojo PLJS pirmininko, tikslai?
PLJS yra nuolat jauna ir besikeičianti organizacija, tad natūralu, kad ir tikslais
jos su laiku turi kisti ir prisitaikyti prie globalios situacijos. Kadaise pagrindinis tikslas buvo nepriklausoma Lietuva. Savo komunikacija ir kontaktais
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Nors visada buvau labiau tiksliukas ir man lengviau sekėsi prie matematikos
lentos nei viešas kalbėjimas, nejučiomis susivokiau, kad į jaunimo veiklą
jau esu gana stipriai įsisukęs. Esu atstovavęs Lietuvos delegaciją ES projekte „Jaunimas kuriant žinių visuomenę Europoje“, kuriame su komandomis
iš kitų šalių teikėme pasiūlymus Europos Komisijai puoselėti kritiškai mąstančią ir demokratišką visuomenę. Vėliau universitete teko prisidėti prie
lietuvių studentų bendrijos renginių. Turėjau puikią galimybę inicijuoti ir
vystyti keletą stambesnių projektų – nuo šeštus metus jau skaičiuojančios
akademinės mentorystės platformos „Academic Buddy“ iki penktus metus
organizuojamos didžiausios tarptautinės Baltijos šalių studentų konferencijos „Cambridge Baltic Conference“. Persikėlęs į Londoną, pradžioje įnikau
į doktorantūros studijas. Tačiau ilgainiui įsijungiau į JKLJS projektus, ypač
jaunimo pilietiškumo ir ryšio su Lietuvą skatinimą.
PLJS jungia užsienyje gyvenantį Lietuvos jaunimą, jam atstovauja. Kokiais naujais planais ir idėjomis galėtumei pasidalinti?
Šiuo metu su nauja valdyba dar tik dėliojame didesnius projektus. Tačiau
jau dalyvavome „Laisvės pikniko“ nevyriausybinių organizacijų prisistatyme.
Bendrai siekiame aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis, įskaitant formuojančias Lietuvos jaunimo politiką, kadangi didelė dalis Lietuvos
jaunimo yra už šalies ribų. Stengiamės, kad pasaulio lietuviai turėtų savo
atstovų savanoriškoje Jaunimo reikalų taryboje (JRT), kuri oficialiai pataria
jaunimo politikos klausimais. Taip pat stengsimės užtikrinti, kad visos aktyvios užsienio lietuvių jaunimo organizacijos gautų daugiau dėmesio ir būtų
labiau įsijungusios į globalų Lietuvos gyvenimą.
Ką galėtumei palinkėti visam Lietuvos jaunimui, gyvenančiam svečiose
šalyse? Kur ir į ką kreiptis norint dalyvauti PLJS organizuojamose veiklose?
Linkiu pasaulio lietuviams nepamiršti, kad kiekvienas asmeniškai ir esame
Lietuva, kiekvienas esame jos dalis. Kaip teigė prof E. Aleksandravičius:
„Svarbu nepamiršti, kad Lietuva, kaip ir gyvenimas, yra tik viena“. Ji bus tokia, kokią mes patys ją kuriame kasdien, kad ir kur būtume.
Mūsų veiklą kviečiame sekti Facebook platformoje: https://www.facebook.com/PLJSajunga Taip pat galite į mus kreiptis dėl bendradarbiavimo ar kitų idėjų adresu: info@pljs.org

Wer ist JUGEND für Europa? Atranka į tarptautinį semi narą Vokietijoje vaikams
JUGEND für Europa ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) benannt und von der EU-Kommission (Generaldirektion Bildung und Kultur) vertraglich beauftragt, als Nationale Agentur das
EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION 2014 - 2020 in Deutschland
gemäß den Richtlinien umzusetzen.
Mit diesem Auftrag verbunden ist die finanzielle Förderung von europäischen Projekten im Jugendbereich, die Weiterentwicklung von Jugendarbeit
und die Unterstützung der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa
durch Erasmus+ JUGEND IN AKTION.
Als nationale Behörde übernimmt das BMFSFJ das Monitoring und die
Aufsicht in Bezug auf die Verwaltung des Programms auf nationaler Ebene.
Das BMFSFJ stellt eine ordnungsgemäße Umsetzung des Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION in Deutschland entsprechend den vertraglichen
Grundlagen sicher (Fachaufsicht).
Mehr Info: https://www.jugend-in-aktion.de/

Savanoriška Manija

Jaunimo reikalų departamento informacija
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau - Departamentas), vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos Jaunimo reikalų skyriaus, rengia atranką į renginį „Formaliojo
ir neformaliojo švietimo institucijų bendradarbiavimas“ (angl. „Cooperation
of non-formal and formal educational institutions“) vyksiantį Vokietijoje.
Renginyje kviečiami dalyvauti darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo
įstaigų atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai.
Seminaro vieta: Vokietija.
Seminaro laikas: 2017 m. spalio 16-20 d.
Seminaro dalyviai: su jaunimu dirbantys specialistai iš Lietuvos, Vokietijos
Atrankoje gali dalyvauti: darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo įstaigų
atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai ir kiti specialistai
turintys darbo su jaunimu patirties švietimo srityje. Bus atrinkti 4 dalyviai.
Seminaro tikslas: Lietuvos ir Brandenburgo atstovų gerosios patirties dalinimasis,
siekiant plėtoti formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų bendradarbiavimą,
įgyvendinant jaunimo švietimą bei integraciją į visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką.
Seminaro uždaviniai:

· Identifikuoti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimo sritis ;

Savanoriu gali tapti kiekvienas jaunas žmogus nuo 17 iki 30 metų! · Aptarti bendradarbiavimo galimybes;
--------------------------------------------------- · Sukurti pagalbinę priemonę bendradarbiavimui kurti ir įgyvendintią (bendraDer Europäische Freiwilligendienst richtet sich an alle Jugendlidarbiavimo koncepcijos aprašas, bendradarbiavimo užmezgimo ir palaikymo
chen zwischen 17 und 30 Jahren!

Galimybė Nr. 1
Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“

gairės, gerųjų patirčių pavyzdžiai t.t.).

Daugiau informacijos apie seminarą galite atsiųsti čia (anglų kalba).

Dalyvavimo išlaidos: tarptautinės kelionės Vilnius-Berlynas-Vilnius išlaidas apTai savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius bei vietinius sava- moka Departamentas. Viešnagės Vokietijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą,
norystės projektus, o taip pat ir jaunimo iniciatyvas, kviečia tapti nariais. Norin- transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Vokietitiems savanoriauti ir tapti jos nariu, užsukite: http://saltes.net/join/
jos pusė. Kelionės ikiVilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Galimybė Nr. 2

Reikalavimai:
· Amžius nuo 18 metų;
Europos savanorių tarnyba (EST)
· Geros anglų kalbos žinios;
Tai savanoriškos veiklos programa, pagal kurią jauni žmonės gali išvykti sava· Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis seminarui
noriauti į kurią nors iš Europos valstybių arba už ES ribų. Savanoris gali rinktis (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro);
iš kelių veiklos sričių, tokių kaip socialinė, menas ir kultūra, sportas, žiniasklai- · Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema;
da, aplinkosauga ir kt.studentų bendrijos renginių. Turėjau puikią galimybę
· Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą;
· Turėti patirties dirbti ir įtraukti naujas tikslines jaunimo grupes;

Europos savanorių tarnybos tikslas:

padėti jauniems žmonėms įgyti naujos patirties bei sudaryti jiems sąlygas
pažinti kitą valstybę, kultūrą, pramokti užsienio kalbų, skatinti plėsti akiratį
ir rasti savo kelią.
Savanoriška tarnyba gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Jeigu dalyvausi grupiniuose EST projektuose (10 ir daugiau EST savanorių), jie truks nuo 2 sav. iki 2 mėn.
Daugiau info http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/kaip-tapti-est-savanoriu-156

Dalyvio anketą galite parsisiųsti:
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/atranka-i-tarptautini-seminara
Užpildytų dalyvių anketų anglų kalba iki 2017 m. rugsėjo 25 d.
laukiame adresu: justina.lukaseviciute@jrd.lt
Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento
svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.
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KULTURA IR MENAS
Kviečiame teikti paraiškas Valstybinei J.Basanavičiaus premijai gauti
Internationale interdisziplinäre Konzertveranstaltung
Freitag, 6. Oktober 2017, 20 Uhr · Miralles Saal Hamburg · Mittelweg 42 · Hamburg

Start – Spectrum der Alternative Academy of Arts e.V.
Die gemeinnützige AAofA e.V. verknüpft unter dem Thema „Panta Rhei „Alles fließt – Alles ist mit allem verbunden“- unterschiedliche Künste und
zukünftig auch Wissenschaft interdisziplinär. Ihr Bestreben liegt darin, in
Konzerten, Workshops, Lesungen und Vorträgen viele Menschen aus vielen
Nationen anzusprechen und für ein Bewusstsein in Freude und Respekt für
jedes Leben zu gewinnen. Dafür stellen wir unser künstlerisches Handeln
und Schaffen in den Dienst für internationale Menschenrechte, Demokratie,
Freiheit, Gleichberechtigung und Toleranz.

Kultūros ministerija priima paraiškas Valstybinei Jono Basanavičiaus premijai
už reikšmingus pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės
kultūros srityje, gauti.
Pretendentus premijai gauti gali siūlyti fiziniai asmenys, mokslo ir
kultūros institucijos, kūrybinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos.
Daugiau informacijos: http://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/skelbiamas-kvietimasteikti-paraiskas-valstybinei-j-basanaviciaus-premijai-gauti

Neue Philharmonie Hamburg – Ltg. Fausto Fungaroli
Frauke-Maria Thalacker, Sopran
Martynas Švėgžda v. Bekker , Violine
Daan Boertien, Klavier // Tigran Mikaelyan, Violine // Alexander Krel, Violine
Lucas Schwengebecher, Viola // Clovis Michon, Violoncello
Fotografie & Lesung: Ferdinand Graf von Luckner
Werke von F.Schubert, W.A. Mozart, M. C. Redel, I. Denisenko, M. Sokaité
Karten bei der Konzertkasse GerdesRothenbaumchaussee 77, 20148 Hamburg
– 040 455802 an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Abendkasse

Vokietijos lietuviai ruošiasi Lietuvos šimtmečio dainų šventei
2018 metų lietuvio darbotvarkė – jau pilna. Joje apstu įrašytų Lietuvos šimtemčiui paminėti skirtų renginių – tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje. Didžiausia
jų – jau birželio 30 d. prasidėsianti ir liepos 6 d. pasibaigsianti dainų šventė
„Vardan tos..“. Pasiruošimo darbai vyksta jau nuo 2017 metų pradžios ir sėkmingai tęsiasi.
Vokietijoje lietuvių bendruomenėse taip pat veikia ir liaudies šokių kolektyvai,
ansambliai, kurie visuomet yra lygiateisiai Lietuvos dainų šventės dalyviai.

Smuikininkas Martynas Švėgžda v. Bekker
Nuotr. autorius: Monika Požerskytė
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„Informacijų“ žiniomis pasaulių lietuvių kolektyvų registracijoje dalyvavo ir
Štutgarto lietuvių ansamblis „Ridigdo“ (vad. Juozas Vasiliauskis) ir Hamburgo
lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Gintaras“ (vad. Agneta Rosemann), kurie
ragina atvykti į repeticijas ir savo muzikiniais sugebėjimais prisidėti prie istorinės šventės įgyvendinimo.
Daugiau informacijos apie šventę rasite http://www.dainusvente.lt/lt/programa/

PORTRETAI

Naujasis LR ambasadorius Vokietijoje:
„Diplomato darbas – kaip narkotikas“
Evelina Kislych-Šochienė
Š. m. liepos 11 d. Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vokietijos Federacinėje Respublikoje tapo Darius Semaška. Daugelis LR ambasadorių pažįsta kaip buvusį vyiausiąjį Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės patarėją Užsienio politikos klausimais arba kaip buvusį LR
ambasadorių Nyderlanduose, Vengrijoje ar buvusį nereziduojantį ambasadorių Makedonijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai. Šiandien D.
Semaška reziduoja Vokietijoje, kur būdamas LR ambasadoriumi čia sieks tolimesnės dvišalių santykių plėtros bei Vokietijos paramos Lietuvai pasitinkant
svarbiausius iššūkius.
Ambasadoriaus duoną pabandęs dar 2004 metais, kuomet pirmą kartą
tapo reziduojančiu Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vengrijos Respublikoje, sustoti negali iki šiandien.
Tuomet sekė Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovo
pavaduotojo ir ambasadoriaus ES Politikos ir saugumo komitete pareigos bei nuo 2012 iki 2017 metų Lietuvos ambasadoriaus ambasadoriaus
kadencijos metai Nyderlanduose. Diplomato darbą D. Semaška vadina
tiesiog narkotiku.
Siekdamai labiau supažindinti „Informacijų“ skaitytojus su naujuoju LR ambasadoriumi, kalbiname jį.
Jūsų diplomatinio darbo patirtis prasidėjo nuo 1994 metų Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje; dirbote Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos Misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje 1996 metais, o
1997 metais pradėjote dirbti Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Vašingtone. Apibūdinkite diplomato darbą, koks jis?
Visų pirma reikėtų nepamiršti, kad diplomato darbas – tai Lietuvos ir jos
interesų atstovavimas pasaulyje. Tai be galo įdomios, tačiau lygiagrečiai ir
didžiulę atsakomybę turinčios pareigos. Žinoma, būdamas diplomatu įgyji
galimybes ir priimi įpareigojimus bendrauti ir atstovauti Lietuvą siekiant Lietuvos užimamų pozicijų supratimo ir paramos joms bei derinant skirtingus
Lietuvos interesus ginančius ir atspindinčius projektus su kitų šalių atstovais.
Ambasadoriau, 1997-1999 metais Lietuvos ambasadoje Vašingtone dirbote drauge su dabartine LR prezidente Dalia Grybauskaite, o 2010 metais tapote vyriausiuoju Prezidentės patarėju Užsienio politikos klausimais. Kuo ypatingas buvo šis Jūsų profesinis patyrimas?
Galima sakyti, kad šios pareigos buvo mano, kaip diplomato, aukščiausias
įvertinimas ir suteiktas man pasitikėjimas. Išties gavus pasiūlymą dirbti Prezidentės komandoje, mums su žmona (ji taip pat diplomatė) teko palikti turėtas pareigas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Briuselyje bei grįžti į Lietuvą.

LR ambasadorius Vokietijoje D. Semaška | Nuotr. autorius: Redas Vilimas

Būti LR Prezidentės D. Grybauskaitės patarėju – itin įdomus ir iššūkių kupinas
darbas. Neįkainojama patirtis buvo patirti Prezidentei teikiamos informacijos svarbą bei atsakomybę už deramą tos informacijos pateikimo formą bei
turinį. Ir žinoma, be galo įdomu matyti kaip priimami sprendimai, būti arti
valstybei svarbių įvykių.
2009-2012 metai Lietuvai buvo gana reikšmingi pasiekimais. Tarkim, Prezidentei pavyko pasiekti, kad NATO parengtų gynybos planus Baltijos šalims,
kurių iki tol Aljansas neturėjo. Padaryta daug proveržių kituose Lietuvos užsienio politikoje svarbiuose projektuose, kaip kad „elektros tilto“ į Lenkiją tiesimas, povandeninio elektros kabelio į Švedija Nordbalt projekto „pastatymas
ant bėgių“, Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių tinklų sujungimo projekto inicijavimas ir kt.. O kur dar ryžtingas Rusijos dujų tiekimo monopolio atsisakymas,
2011 m. pradėjus savojo suskystintų dujų terminalo projektavimą ir jau 2014
metais jo eksploatavimą. Tai dar kartą priminė mums, kad nepriklausomybei
pasiekti reikia ryžtingų sprendimų ir užsibrėžtų tikslų atkaklaus ir ryžtingo
siekimo. Šiandien su šypsena prisimenu, kai dar 2001 metais LR premjeras
(im memoriam) Algirdas Brazauskas susitiko su Lenkijos premjeru, ir to
susitikimo metu Lenkijos Premjeras išdidžiai aiškino apie Lenkijos priimtą
sprendimą statyti suskystintų dujų terminalą Svinouščėje. Pirmasis dujovežis
Lietuvoje pasirodė jau 2014 m., o Lenkijoje – tik 2016 metais.
Tai vis gi, dabar esate LR ambasadorius Vokietijoje. Kokie Jūsų užsibrėžti
tikslai?
Pagrindinis ambasadoriaus tikslas – perduoti oficialą mūsų, Lietuvos, poziciją ir siekti kitų šalių pritarimų, pagalbos, paramos. Ambasadoriaus darbas
susideda iš tiesioginių pokalbių, susitikimų, su sprendimų priėmėjais, ir su
tais, kurie įtakoja viešają nuomonę. Pavyzdžiui šiuo metu labai svarbu skleisti, aiškinti, kodėl būtinas mūsų sąjungininkų, NATO narių, pajėgų buvimas
Lietuvoje.
Žinoma, nereikia visko pradėti iš pradžių, labai daug jau pasiekta – Vokietijos
politinis elitas mus remia, Vokietija siunčia karius į sustiprintų NATO priešakinių
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pajėgų batalioną Lietuvoje ir jam vadovauja. Bet, pavyzdžiui, mus neramina
Vokietijos visuomenės nedidelė parama šiuo klausimu. Apklausos rodo, kad
tik 31 proc. vokiečių Rusijos agresijos atveju remtų Vokietijos karių siuntimą
ginti Baltijos šalis. Tad, turėdamas man suteiktus įgaliojimus bei dažnas
progas susitikti su aukštais Vokietijos pareigūnais bei politikais, stengiuosi
atkreipti jų dėmesį į būtinybę atvirai ir viešai apie saugumo iššūkius kalbėti
Vokietijos žmonėms.

Su iššūkiais reikia kovoti visa
širdimi

Tai vis gi, ar LR Ambasada Vokietijoje – tik Lietuvos ar taip pat ir čia
gyvenančių lietuvių atstovybė?
Ambasados darbo dalis yra prisidėti prie išeivijos ryšio su Lietuva palaikymo, mūsų šalies interesų aiškinimo. Kiekvienas lietuvis, neabejingas savo
Tėvynei, gali prisidėti prie bendro tikslo - siekio skleisti gerą žinią apie Lietuvą, aiškinti savo pažįstamiems vokiečiams apie mūsų kraštui kylančius
iššūkius ir apie tai, kad su partnerių NATO bei ES pagalba juos iki šiol sėkmingai įveikėme. Tie mano pažįstami vokiečiai, kurie gerai susipažino su
mūsų nueitu keliu po Nepriklausomybės atkūrimo, nedvejodami teigia, kad
esame sėkmės istorija. Drąsiai kartokime tai.
Kalbant apie kasdienius rūpesčius, tai yra apie tam tikrų paslaugų Vokietijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams teikimą, būtina paminėti, kad Ambasadoje Berlyne veikia konsulinis skyrius, organizuojamos išvažiuojamos
konsulinės misijos. Šios paslaugos teikiamos už mokestį, tačiau jis padengia
tik dalį paslaugos teikimo kaštų. Lietuvos mokesčių mokėtojai subsidijuoja
konsulines paslaugas užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Tuo prisidedama prie bandymo išlaikyti jų ryšį su valstybe. Žinoma, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija per diplomatines atstovybes skiria šiek tiek paramos
ir išeivijos bendruomenių ar organizacijų. Tačiau idėjų ir projektų yra labai
daug, o finansavimas gana kuklus. Tad finansinės paramos galimybės yra
išties ribotos.

Virginija Grybaitė | pasauliolietuvis.lt
2017 m. vasario mėn. Vokietijos Lietuvių Bendruomenė išsirinko naują Valdybą, kurios pirmininku tapo Alfredas Hermannas. Hermannas gyvena Vokietijoje nuo 1959 metų, dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, yra buvęs
Miuncheno Lietuvių Bendruomenės pirmininku. Alfredo Hermanno šeimos

Visai neseniai lankėtės Vasario 16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde įvykusiame susitikime, kur susipažinote su Gimnazija, vietos lietuvių bendruomene. Kokiomis mintimis, idėjomis galėtumėte pasidalinti?
Žinoma, lietuvių išeivija Vokietijoje turi gana turtingą istoriją, tradicijas,
institucijas ir organizacijas. Kai kurios institucijos, kaip, pavyzdžiui, Baltijos universitetas Hamburge, sustabdė savo veiklą, o kitos ją tęsia. Tokia yra
Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde. Lietuvių skaičius Vokietijoje išaugo
iki 50 000, jei bent nedidelė dalis jų nuspręstų siųsti savo vaikus mokytis
Vasario 16-osios gimnazijoje, tuo jie reikšmingai prisidėtų išlaikant šią
puikią privačią gimnaziją kaip lietuvybės židinį ir neleistų jai „suvokietėti“.
Teko įsitikinti, jog Hiutenfeldo apylinkių gyventojai tiesiog veržiasi leisti
savo vaikus į šią gimnaziją. Turėti dalį vokiečių moksleivių yra gerai, tačiau
svarbu, kad šioje gimnazijoje mokytųsi ir reikšminga dalis lietuvių. Aš šią
puikiomis gyvenimo ir mokymosi sąlygomis ir aukštu ugdymo lygiu pasižyminčią gimnaziją palyginčiau su geromis „boarding“ mokyklomis Anglijoje.
Skirtumas tas, kad dėl Heseno žemės ir Lietuvos Vyriausybės skiriamos paramos mokslas Vasario 16-osios gimnazijoje nėra brangus.
Kokia, Jūsų manymu, ateitis laukia lietuviškosios Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje?
Tikiu, kad gera. Lietuva remia ir rems Gimnaziją įvairiais būdais. Ši Gimnazija šalia meilės ir pagarbos Lietuvai skiepijimo moksleiviams teikia mūsų
Valstybei naudą, skleisdama gerąją žinią apie mūsų šalį. Tad prisidėti prie to
– būtina. Kadangi esu Lietuvos diplomatas, tai daugiau pabrėžiu Lietuvos
garsinimo aspektą, geros žinios apie ją sklaidą. Tačiau puikiai suprantu, kad
ta gera žinia sukuriama konkrečių akademinių pasiekimų ir stipraus bendruomeniškumo ugdymo dėka. Tikiu, kad Vokietijos lietuviai tą įvertins ir
norės savo vaikus siųsti į ją mokytis.
Dėkojame už pokalbį.
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Alfredas Hermannas | Iš asmeninio A. Hermanno albumo

istorija yra išskirtinė. Jo protėviai yra prūsai, du šimtus metų gyvenę Lietuvos
teritorijoje. 1938 metais Hitlerio įsakymu prūsai buvo priskirti Vokietijos kraštui. Jaunus vyrus ėmė į kariuomenę, į ją buvo pašauktas ir Alfredo Hermanno
tėvas, vėliau tapęs karo belaisviu ir ištremtas į Uralą. Karui pasibaigus, po kelerių metų tremties tėvas buvo sugrąžintas į kraštą, iš kurio buvo kilęs, – į Lietuvą. Čia vedė, susilaukė vaikų. Lietuvoje Alfredas Hermannas mokėsi pradinėje mokykloje, tačiau baigė tik pirmą klasę, nes Vokietijai ir Sovietų Sąjungai
sutarus dėl karo belaisvių grąžinimo į Vokietiją, ten išvyko ir Hermannų šeima.
Alfredo Hermanno paprašėme papasakoti apie Bendruomenės veiklą, naujos
valdybos planus.
Alfredas Hermannas sako, kad Vokietijos Lietuvių Bendruomenėje yra apie 1500

narių, tačiau tik apie 400 jų yra aktyvūs, nuolat dalyvaujantys veikloje, o
iš viso Vokietijoje, statistikos duomenimis, yra apie 50 tūkstančių lietuvių.
Vokietijos lietuvių gyvenimo centras yra Hiutenfeldas, kur yra Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos būstinė ir 1954 metais buvo perkelta Vasario
16-osios gimnazija. Alfredo Hermanno nuomone, būtina pakeisti Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės struktūrą. Bendruomenė istoriškai organizuota taip,

kad visos lietuvių bendruomenės apylinkės turi padėti veikti centrui, t .y. valdybai, tačiau, pasak Hermanno, per daugelį metų situacija yra taip pasikeitusi,
kad bendruomenės valdyba turėtų padėti veikti apylinkėms. Šiuo metu bendruomenę sudaro 22 apylinkės, veikia tik 13, tačiau ir jų veiklą reikia aktyvinti,
padėti joms išgyventi, atnaujinti veiklą. Todėl, Alfedo Hermanno manymu,
naujai išrinktos Valdybos vienas svarbiausių uždavinių – padėti apylinkėms.
Valdybos nariai lankysis apylinkėse, stengsis padėti organizuoti veiklą. Alfredas Hermannas džiaugiasi, kad ši
Valdyba pirmoji per visą Vokietijos Lietuvių Bendruomenės istoriją yra sudaryta iš narių, kurie gyvena įvairiuose
Vokietijos miestuose – Erdinge, Diuseldorfe, Štutgarte
ir Niurnberge, o ne tik Hiutenfelde, kur veikia lietuviška
gimnazija ir Kultūros institutas. Tik vienas Valdybos narys
yra iš Hiutenfeldo. Pradžioje, išrinkus Valdybą, Alfredas
Hermannas beveik kiekvieną savaitgalį įveikdavo didžiulį
atstumą – apie 800 km. važinėdamas iš Erdingo (Miuncheno apylinkė) į Hiutenfeldą: reikėjo perimti darbus, susipažinti su esama situacija. Dabar Valdybos nariai dažniau
posėdžiauja konferenciniu būdu per Skype. Alfredas Hermannas mano, kad bendruomenės veikloje būtinas atsinaujinimas, reikia pritraukti naujai atvykusius lietuvius. Jis
pats yra pasitraukęs iš Miuncheno Lietuvių Bendruomenės pirmininko pareigų
ir perleidęs bendruomenės vadovavimą jaunajai kartai. Šiuo metu Miuncheno
Lietuvių Bendruomenei vadovauja Irma Petraitytė-Lukšienė, kuri yra Maksimiljano universiteto (Ludwig-Maximilians-Universität München) doktorantė ir
dėstytoja, Vokietijoje gyvenanti jau beveik dešimt metų.

“

vo apie Lietuvių Bendruomenę, kaip pagyvinti jos veiklą, aptarė problemas, su
kuriomis susiduria Vasario 16-osios gimnazija, jos išlaikymo klausimus.
Alfredas Hermannas pasakoja, kad Valdyba stengsis skatinti Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės apylinkes aktyviai dalyvauti Europos dienų renginiuose (kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę), labiau
išeitų į viešumą, parodyti visuomenei, kad lietuvių bendruomenė yra Europos
dalis, aktyviai veikianti ir atvira. Bus stengiamasi, kad
Vokietijos visuomenė daugiau sužinotų apie Lietuvą, pažintų Lietuvos kultūrą, todėl ketinama surengti ir Lietuvos
rašytojų, kurių knygos išverstos į vokiečių kalbą, knygų
pristatymus, skaitymus literatūrinėse kavinėse, kitose kultūrinėse erdvėse.

A. Hermannas
gyvena Vokietijoje
nuo 1959 m.

Valdybos planuose – įvairiose lietuvių bendruomenės apylinkėse surengti
paskaitų, koncertų ciklą. Šių metų gegužės mėnesį Alfredas Hermannas pirmą
kartą po 24 metų viešėjo Lietuvoje ir vienas iš šio vizito tikslų ir buvo apsilankyti
Lietuvos filharmonijoje, Kultūros ministerijoje, Kompozitorių sąjungoje, Operos
ir baleto teatre, kitose meno ir kultūros institucijose bei aptarti Lietuvos menininkų kultūrinių renginių galimybes Vokietijoje. Pokalbiai virto planais, štai su
Lietuvos kompozitorių sąjungos atstovais buvo suplanuota bendromis pastangomis suorganizuoti koncertus Renhofo pilies salėje.
Viešnagės Lietuvoje metu Alfredas Hermannas apsilankė ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovybėje, susitiko su PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis
(nuotraukoje). Su Vida Bandis, kuri 25 erius metus gyveno Vokietijoje, diskuta-

„

Žinoma, vyks renginiai ir lietuvių bendruomenėje. Kadangi šiais metais Vasario 16-osios gimnazija atsisakė
organizuoti tradicinę Joninių šventę, Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės valdyba daug prisidėjo, kad šventė įvyktų.
Ir šiais metais ji buvo kitokia, nei įprastai rengiama. Kaip
sako Alfredas Hermannas, tai buvo šeimos šventė – buvusių Vasario 16-osios gimnazistų grįžimo namo šventė.

Valdybos planuose ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas, tačiau Bendruomenės pirmininkas pabrėžia, jog šventė neturi
būti uždara, vykstanti tik lietuvių bendruomenėje, o reikia, kad ir kitų tautų
žmonės pasveikintų. Todėl viena iš idėju yra pakviesti aukšto lygio menininkus,
kaip smuikininkę Aną Marią Wehrmeyer, fagotistą Artūrą Gelusevičių, pianistą
Marco Alesi. Mintis buvo, kad kiekvienas solistas koncertuotų atskirai, o vėliau
pasirodytų kartu, atliekdami kūrinį, specialiai sukurtą šio jubiliejaus proga. Tai
būtų pasaulinė premjera.
Alfredas Hermannas iš karto po Joninių šventės Hiutenfelde vėl vyko į Lietuvą, kur
liepos 2–5 dienomis dalyvavo Panevėžio rajone vykusiame kraštų lietuvių bendruomenių ir lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkų suvažiavime. Alfredas Hermannas
pirmą kartą susitiko su lietuvių bendruomenių vadovais iš viso pasaulio. Jis sako, kad
tai buvo gera proga susitikti su įdomiais žmonėmis, pasisemti patirties, puikių naujų
idėjų. Tai buvo labai prasminga ir turininga kelionė. Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas neabejoja, kad, įgyvendinant naujus sumanymus, jo ir Valdybos laukia daug iššūkių. Tačiau jis įsitikinęs, kad juos įveiks, tereikia nuoseklaus darbo ir šiek
tiek laiko, o svarbiausia – su iššūkiais kovoti visa širdimi.

Alfredas Hermannas | Iš asmeninio A. Hermanno albumo
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS
Puslapį parengė: Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Asta D‘Elia | Nuotraukų autorius: Robertas Lendraitis
Gimnazijos mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius sveikino direktorė Janina Vaitkienė. Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams,
buvo pakeltos valstybinės vėliavos. Po jų iškilmingo pakėlimo visi susirinko
Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje, kur Šv. mišias laikė ir savo kelią atrasti
linkėjo katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis bei evangelikų kunigas Reinaldas Fūras (Reinald Fuhr).
Po Šv. Mišių šventė buvo pratęsta bendrabučio salėje. Ten buvo pristatyti
penktokai ir naujai į mokyklą atvykę mokiniai. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti ir su kitais Gimnazijos mokytojais bei klasių vadovais. Didelio
gimnazistų dėmesio sulaukė šiais mokslo metais naujai pradėję dirbti mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Patrizia Sauerzapf.
Kol gimnazistai su savo klasių vadovais toliau bendravo klasėse, tėvų komiteto nariai tėvelius kvietė pasivaišinti kavinukėje.
Džiugu, kad per vasaros atostogas buvo naujai įrengti modernūs tualetai ir
atnaujinti bendrabučio šiluminiai mazgai. Gimnazija kasmet tampa jaukesnė
ir modernesnė.

Lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla
Robertas Lendraitis
Saulėtą sekmadienio pavakarę buvo pasveikinti 2017-ųjų metų lietuvių
kilmės vaikų vasaros stovyklos dalyviai.

Naujųjų 2017-2018-ųjų mokslo metų
pradžios šventė

Įžanginius žodžius susirinkusiesiems tarė stovyklos vadovė Aušra Lorenz,
Dievo palaimos linkėjo katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis. Vėliau, po
Vasario 16-osios gimnazijos direktorės Janinos Vaitkienės pasveikinimo ir
supažindinimo su Gimnazijos vardo kilme, vaikams buvo įteiktos mažos
dovanėlės su lietuviška simbolika.

Pirmoji naujųjų mokslo metų diena Vasario 16-osios gimnazijoje buvo
iškilmingai pradėta š. m. rugpjūčio 14 d. Renhofo pilies aikštėje, Hiu-

Po vasaros lietuvių kilmės vaikų stovyklos atidarymo mažieji stovyklautojai
negaišo laiko ir Gimnazijos parko takeliu nurūko į sporto aikštę.

tendelde.

Stovyklautojai išgyveno naujų įspūdžių ir atradimų kupiną savaitę.

16 VLB INFORMACIJOS | 3- 2017 | RUGSĖJIS

Mokiniai klausia, politikai atsako

Heseno Landtago narė Nicola Beer diskutuoja su gimnazistais
Artėjant šalies parlamento rinkimams, apie 3 400 Vokietijos mokyklų
rengia mokomąjį simuliacinį žaidimą „Jaunimo rinkimai 2017“. Rugsėjo 1 d. sustiprinto politikos ir ekonomikos kurso mokiniai susitiko su
parlamento nare Nicola Beer.
Gimanzistai politikės klausinėjo apie parlamento rinkimus, diskutavo apie migracijos, globalinės politikos ir kitas problemas. Šį susitikimą filmavo Heseno
žemės televizija (Hessischer Rundfunk). Filmuotas reportažas buvo rodomas
rugsėjo 8 d., laidoje „Hessenschau“.
Šių mokomųjų rinkimų tikslas yra jauniems žmonėms formuoti įprotį dalyvauti rinkimuose ir ugdyti mokinių gebėjimą balsuojant argumentuotai priimti sprendimus. Politikos ir ekonomikos mokytojos dr. Gabriele Hoffmann ir
Sandra Haffa pamokų metu šiai akcijai paruošė ir mūsų gimnazistus.
Jaunimo rinkimai vyks rugsėjo 21 d., jų rezultai bus registruojami Berlyne, o nuo rugsėjo 24 d. jie bus skelbiami ir internetiniame puslapyje
www. juniorwahl.de.

Idėjų dirbtuvės „Judri mokykla“

Judėjimas – neatsikriama mūsų kasdienybės dalis. „Judriosios pertraukos“
yra labai svarbios ne tik mokinių fizinei sveikatai, bet ir jų protinei veiklai.
Vasario 16- osios gimnazija yra įsikūrusi nuostabiame gamtos prieglobstyje,
tačiau vis dėlto čia trūksta judėjimui, poilsiui ir mokymuisi lauke pritaikytų
erdvių. Dėl šios priežasties buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Judri mokykla“

(projekto globėjas – Bergštrasės apskrities viršininkas Kristijanas Engelhartas (Christian Engelhardt)).
Rugpjūčio 30 d. bendrabučio salėje susirinko aktyvūs mokiniai, tėveliai ir mokytojai. Pasiskirstę į tris grupes, jie kartu su partirtį keičiant mokyklos aplinką
turinčiu kraštovaizdžio architektu Dirku Šelhornu (Dirk Schelhorn) generavo
idėjas, kaip būtų galima pakeisti gimnazijos aplinką.
Projekto dalyviai žvalgėsi po mokyklos teritoriją, užsirašinėjo idėjas ir kūrė
plakatus. Tiek mokinių, tiek mokytojų pasiūlymai buvo panašūs: dauguma
pasigedo sūpynių, žaidimų, laipiojimo įrenginių bei poilsiui skirtų vietų. Taip
pat buvo siūlyta naujai įrengti mokyklos sodą ir „žaliąją klasę“.
Po pietų grupelės savo idėjas pristatė šiuo projektu besidominčiai publikai.
Projekto prezentacija patraukė ne tik mokinių, mokytojų ir tėvelių dėmesį, ja
domėjosi ir Bergštrasės apskrities viršininkas Kristijanas Engelhartas (Christian Engelhardt), Hiutenfeldo seniūnas Karlas Haincas Bergas (Karl-Heinz
Berg), miesto magistrato atstovas Hansas Šlateris (Hans Schlatter), Bergštrasės švietimo skyriaus atstovas Bernardas Cocas (Bernhadt Zotz), Vokietijos
lietuvių bendruomenės pirmininkas Alfredas Hermanas (Alfred Hermann),
dalyvavęs ir idėjų dirbtuvėse, kuratorijos pirmininkas Valdas Jelis, kuratorijos
narys kun. Vidas Vaitiekūnas, Kiwanis klubo pirmininkas Peteris Lypoltas (Peter Liepolt). Rotary klubui atstovavo Waiendų (Weyand) šeima.
Idėjų dirbtuvių rezultatus susitemins ir apdoros kraštovaizdžio architektų
biuras. Pirmojo projekto įgyvendinimo etapo metu didžiausias dėmesys bus
skiriamas bendrabučio medinio pastato pertvarkymui. Dėkojame Gimnazijos
draugų ir rėmėjų draugijai, finansiškai parėmusiai šio projekto planavimą.
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BENDRUOMENIU ALEJA

Lietuvos folkloro grupė „Žaisa“ Hamburge | Nuotr. autorius: Asta Korinth

Palydėta vasara Hamburge
Hamburgo lietuvių bendruomenės informacija
Š. m. rūgpjūčio 28 dieną susiburę jaukiai vakaronei kartu su folkloro grupe
iš Lietuvos„Žaisa“, palydėta Hamburgo uostamiestyje neužsibūnanti vasara.
Ansamblio nariai su gražiomis dainomis, žaidimais ir linksmais, bendrais šo-

kiais grįždami iš festivalio Olandijoje namo, į Lietuvą, simboliškai užsuko ir
pas tautiečius Hamburge.
Skambant gyvai muzikai vyko vakaronė po atviru dangumi. Tiek svečiai, tiek
Hamburgo lietuviai džiaugėsi nepraleidę progos susimatyti ir pasimėgauti
lietuviška dvasia kupinu vakaru.

Svarbu: Š. m. rugsėjo 23 d., 17:00 val. įvyks Kaselio lietuvių bendruomenės įkurtuvės, adresu: Kasseler str. 35, 34123 Kassel (Raum 10).

Išrinkta nauja Miuncheno lietuvių bendruomenės valdyba

Nauja Miuncheno bendruomenės valdyba | iš oficialaus bendruomenės tinklapio

Š. m. birželio 11 d. išrinkta Miuncheno lietuvių bendruomenės valdyba:
Informacija iš:
http://www.miunchenas.de/

Irma Petraitytė-Lukšienė (pirmininkė)
Diana Vensbergienė
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Adomas Griauslys
Romualdas Liachavičius

Ramunė Pečkytė
Daiva Zavistauskaitė
Kristina Kandratavičiūtė

SIELOVADA

Sielovadinės naujienos iš
Hamburgo
Hamburgo lietuvių katalikų
sielovados informacija
Visa informacija: www.hamburgas.vlbe.org
Spalio 4 d. 18:30 val. Hamburge bus laikomos
lietuviškos Šv. Mišios kunigo dekano Vaclovo
Šarkos atminimui.
Nuo 1946 iki 1986 metų kunigas rūpinosi lietuvių
sielovada Hamburge ir jo apylinkėse. Daug gero

ir neįkainojamo kunigas V. Šarka yra nuveikęs
ir Lietuvos, vietinės vyskupijos naudai. Jo palaikai bus perkeliami iš Reinbeko kapinių (Vokietija) į Dūkšto parapiją (Lietuva).
Taip pat primename, kad kas antrą mėnesio
sekmadienį Hamburgo sielovados patalpose
vyksta bendros maldos lietuvių kalba. Susitikimų
metu skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama įvairiais tikėjimo, dvasiniais klausimais. Artimiausi
susitikimai numatomi rugsėjo 17 d. ir spalio 1 d.
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KONTAKTAI

Apylinkė

Vardas, pavardė

Telefonas

El.paštas

Berlin
berlynas.vlbe.org

Petras Breimelis

015784859922

berlynas@vlbe.org
petrasbreimelis@gmail.com

Essen-Mülheim
www.lietuviai-muelheim.de

Astrida Jasmontienė

0157/55685551

info@lietuviai-muelheim.de

Frankfurt
www.facebook.com/frankfurto.lietuviai

Kestas Bužinskas

0163/6372343

frankfurtolb@gmail.com

Hagen

Valdas Jelis

02331/43532

VaJelis@aol.com

Hamburg
www.hamburgas.de

Lina Jahn

0151/10731289
040/64 55 38 19

valdyba@hamburgas.de
lina.jahn@gmx.net

Kassel

Rimantas Dailidonis

0174/7194570

rimas67@inbox.de
kaselio.bendruomene@gmail.com

Leipzig

Giedrė Balčauskė

01577/7383949

leipcigolb@googlemail.com

Lübeck
www.liubekas.de

Donatas Wegner

04524/900 337

liubekas@aol.com

München
www.miunchenas.de

Irma Petraitytė-Lukšienė

0173/5755866

pirmininkas@miunchenas.de
irmapl@yahoo.de

Nürnberg
www.niurnbergo-lietuviai.de

Kristina Braun

09876 /9789919
0179/20736350

bmeile@gmx.de

Romuva Hüttenfeld
www.romuva.vlbe.org

Willi Lemke

06256/1573

baturalemke@gmx.de

Saarland
www.saarlandas.de

Laima Rui

Stuttgart
stutgartas.vlbe.org

Litauische Gemeinschaft
Ortsverband Stuttgart

07144/858969

stuttgartas@vlbe.org

Mainz (nėra apylinkė)

Inga Skudiene

0163/8066621

iskudas@gmail.com

Gießen (nėra apylinkė)

Jolita Walz (Centro ap.)

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS)
vljs.vlbe.org

Rūta Ruočkutė

20 VLB INFORMACIJOS | 3- 2017 | RUGSĖJIS

saar.lietuviai@googlemail.com

jolitawalz@gmx.de
0157/80618318

rutaruo@gmail.com

ATRADIMAI

Manoji ilgesio pusė
Eglė Preinė – aktyvi VLB narė,
jau 12-ką metų gyvenanti nedideliame Vokietijos miestelyje – Celėje.
Įdomybes apie šį miestą skaitykite kitame numeryje!
Žurnalistė Eglė Preinė: http://www.eglepreine.de/
Trumpam buvau Lietuvoje.
Vairuotojas iš Rygos oro uosto išeinančią mane, lietuvę, atpažįsta jau iš tolo,
šaukdamas: „Gal į Kauną?“. Visgi dar sava, pagalvoju, sėsdama į visa valanda
ankščiau nei autobusas važiuojantį mikriuką su kitais emigrantais, kurie savęs irgi emigrantais nevadina. Jie irgi gyvena žvilgsnius ir planus nukreipę į
Lietuvą. Su mumis važiuoja ir viena vietinė lietuvė – iš komandiruotės Suomijoje. Ji mikriuke – mažuma. Vienas emigravęs visą laiką tyli, bet nusišypso,
jei kas pajuokauja. Kiti trys kalbasi apie geresnius ar prastesnius žemės ūkio
mašinų variklius, vyriškai. Kitas vis atsigeria iš mažos plokščios gertuvės vidinėje kairėje švarko kišenėje: jam turbūt atostogos, ir jis pasidavęs tėvynės
ilgesiui.
Gimtinė pasitinka didele, turbūt estiška, gėrimų išparduotuve pasienyje. Dėžėmis, pakuotėmis nešamas alus ir kiti svaigieji – krepšinio čempionatas. Ir
mes laimėsim, skelbia apvalūs reklaminiai stendai, vos įvažiavus į kokį bažnytkaimį su didele medžiais apaugusia aikšte ir privaloma ūkinių prekių parduotuve. Mano gimtasis miestas nusėtas drabužių parduotuvėlėmis, kur viskas
pigiau. Vienas kitas gražiau ištaisytas namas prie pagrindinės gatvės, vietinis
restoranas su pokylių sale, arba „Pas katiną“. Nelabai kas pasikeitę mieste, tik
tie apvalūs stendai skelbia – „Panevėžys atsinaujina“. Turbūt. Nežinau.

Autorė Eglė Preinė | Nuotrauka iš asmeninio albumo

„Bet vis tiek, kamuoja juk tėvynės ilgesys“, - klausia manęs giminaitės vestuvėse, į kurias atskridau. Nežinau, norėčiau atsakyti, aš nuoširdžiai nebežinau,
ar ilgiuosi rūkytų dešrų, viliokliškai išdėliotų miesto gimtadienio mugėje,
juodos duonos ir balių. Gal dar ko nors...
Koks būna tėvynės ilgesys? Kurioje vidinėje švarko kišenėje jis pasislėpęs?
Švęsdami, muzikantų pokštų besiklausydami telefonu žiūrime krepšinį. Paskui pralaimėjimo liūdesį skandiname stikliuku. Teisus turbūt žurnalistas Paulius Gritėnas, nebe kažkokie mes, lietuviai, ypatingi su savo krepšiniu. Lietuvoje, atpažįstu, ryškus ir stiprus pergalės ilgesys! Kur dar nugalėti galėtume?
Aš nežinau, kur mūsų, bet žinau, kur mano pergalės. Kai dvigubą gyvenimą
gyvenu: viena koja ten, kita – šen, viena pusė galvos vokiška, kita - lietuviška, širdis linksta prie savo, bet jau įpratusi prie svetimo. Tokia aš – dviguba.
Tik tautybė viena – lietuvė, skaitau pase, kurį ką tik pasikeičiau. Ir pergalė
mano viena – matyti tą, gražesniąją, dvigubo gyvenimo pusę.
Kiekvienas iš mūsų renkamės, ką žiūrėdami pamatysime – kaip šioje nuotraukoje: lūšnos ar jaukaus namelio pusę? Ilgesys, jis gyvas, kai esi už ribos,
ne toje pasienio pusėje, kai pastatai sau sieną tarp to ir ano, savo ir svetimo.
Aš nenoriu statyti sienos savo širdyje. Aš esu dalis visose pasaulio pakampėse
išsibarsčiusios visumos. Dalelė visų lietuvių. Kaip tas namukas nuotraukoje
su dviem jo skirtingais galais, neatskiriamais. Be vieno nebūtų kito. Be kito,
nebūtų vieno. Vientiso.
Mano tėvynės ilgesys slepiasi toje dešinėje, gražesnėje, namelio pusėje,
apsodintoje hortenzijomis, aptvertoje dažyta tvorele.

Nuotrauka Eglės Preinės

Aš vos ilgiau nei šešiasdešimt valandų pabuvau tėvynėje – Lietuvoje.
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