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Viršelyje: Hamburgo tautinių  
šokių „Gintaras“ vadovė A. Rosemann 

Nuotr.   
iš asmeninio  
A. Rosemann archyvo 

Nemėtome pėdų. Mes jas paliekame giliai įspaustas... žemėje. Kai kas 
per jas pereina, jas pamačius pavydi, kai kas – matuojasi. Taip, tokie tie 
lietuviai visame pasaulyje. Paliekantys atspaudus, įspaudus ir visokius 
spaudus po savęs. Ir, žinoma, jau vaikštantys po pasaulį, randantys vie-
telę Vokietijos gyventojų mintyse ir atsiminimuose. 

Ir vėl mėnesis – daug valandų, praleistų puoselėjant. Save ir kitą. Sako-
ma, ,,didžiausia prasmė visame daryme yra tai, kad tai, ką Tu darai, liktų 
ne tau, o suteiktų kitam laimę, dvasinę prasmę‘‘. Juk jeigu išleidęs knygą 
ją skaitysi pats, nebus smagu, ar ne? Arba, jeigu grosi solo koncerte sau 
pačiam? Tai toli gražu nėra tikslas. Jeigu sau, tai tik maža dalele.

Ir vėl susitvarkėme su užduotimi. Užduotimi suteikti kitiems laimę. Su-
organizuoti renginį, kuris suteiks žinių ir paliks tik geriausius įspūdžius, 
išleisti knygą, kurią skaitys viso pasaulio lietuviai, o vokiečiai žūtbūt pra-
šys ją išversti. Kaip klausytojas prašo biso, kuomet išgirsta muzika būna 
geresnė, nei jis tikėjosi ar buvo girdėjęs. Viskas yra dėl vienas kito. Pa-
galvokime, juk tai yra mūsų visų esminis tikslas. Palikti po savęs kitam.

Galima gintis, neigti ar nepritarti, tačiau viską, ką mes darome – tvar-
kome sodą, pasirašome svarbiausias sutartis ar memorandumus, or-
ganizuojame referendumus ar tiesiog vedame pamokėlę lituanistinėje 
mokyklėlėje – viskas yra vienas kitam ir vienodai svarbu. Tokie mes, Vo-
kietijos lietuviai, ir liksime. Vėl stengsimės, plušėsime, kaip ir su „Infor-
macijomis“. Atrodytų, visai paprasta vieną kartą per mėnesį išleisti žur-
nalą, tačiau vargu bau taip nėra. Kaip sakoma, kažkur, tai reiškia niekur. 
Socialiniai tinklai niekuomet neturės išliekamosios vertės, o feisbuke 
platinamų žinučių mes neįsegsime į knygą ar archyvą. O „Informacijas“, 
kurios susistemina, pateikia ir suarchyvuoja didžiąją dalį to, kas įvyksta, 
– įsidėsime. Bet kada. Duok Die, kad jau ir greitu metu.

Tad Jūsų dėmesiui ir vėl, jau 67 metus, o šiame formate – jau pusantrų 
metų leidžiamas Vokietijos lietuvių gyvenimo padangę aprašantis žur-
nalas, kuriame, apart gausybės veidų ir nutikimų, ir vėl bus staigmenų 
– ryškių portretų, kuriuos Jūs jau spėjote pamilti. Šį kartą  jis – šokantis. 

Gero skaitymo! 

Evelina
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AKTUALIJOS

Seimas skelbia referendumą dėl  
daugybinės pilietybės

BNS naujienų tarnybos informacija 

Vilnius, spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas (LRS) nusprendė, 

kad referendumas dėl dvigubos pilietybės (red. pastaba. piliety-

bės išsaugojimo) instituto išplėtimo vyks kitų metų gegužės 12 

dieną ir gegužės 26 dieną, kai planuojami prezidento rinkimų pir-

mas ir antras turai.

Pagal priimtą nutarimą, privalomajame referendume bus balsuojama 

dėl tokio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto: „Lietuvos Respu-

blikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nusta-

tytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs kons

titucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės 

ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės piliety-

bę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos 

Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus 

konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo 

tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstatymo numatytus atski-

rus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. 

Referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų  2020 metų 

sausio 1 dieną.

Redakcijos informacija. Kviečiame ir raginame visus Vokietijos lietuvius būti pilietiškais – dalyvauti vi-
suose, 2019-aisiais metais įvyksiančiose rinkimuose ir atiduoti savo balsą pareiškiant tvirtą savo poziciją. 
Tai labai svarbus žingsnis pasaulietiškos Lietuvos įtvirtinimui ir kiekvieno iš mūsų tolimesniam gyvenimui. 
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Berlyne pa-
sirašė tarpusavio supratimo memorandumą

tarptautinį bendradarbiavimą. Mums didelė garbė, būti savo-
tiškais pradininkais, sakyčiau švyturiais, šiame diasporų tarp-
tautinio bendradarbiavimo kelyje. Lietuvai, kaip niekada, rei-
kalingi patikimi partneriai ir draugai. Abi šalys sutarė dėl joms 
svarbių klausimų puoselėjimo bei palaikymo. Tačiau, noriu pa-
brėžti, jog PLB prioritetai išlieka nepakitę – tai Lietuvos vardo 
garsinimas pasaulyje, bei lietuvybės puoselėjimas. Galėčiau 
perfrazuodama N. Armstrongo žodžius, pasakyti, kad tai ma-
žas žingsnis bendruomenei, tačiau tai didžiulis žingsnis visai 
išeivijos politikai“, - sakė PLB Valdybos pirmininkė Dalia Henke.

Ukrainiečių pasaulinis kongresas yra visuomeninė organiza-
cija vienijanti virš 20 mln. pasaulyje gyvenančių ukrainiečių, 
aktyviai veikianti Jungtinių Tautų Organizacijoje bei Europos 
Taryboje, kurios tikslas – klestinti tėvynė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra pelno nesiekianti organi-
zacija, kurios misija – ugdyti ir išlaikyti užsienyje gyvenančių-
jų lietuvybės dvasią.

Nuotr. E. Kislych-Šochienės

Memorandumo pasirašymo akimirka 

PLB informacija 

Šių metų spalio 22 d. 12:00 val. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) Berlyne, 
Ukrainos Respublikos Ambasadoje, iškilmingai pasirašė tarpusavio supratimo me-
morandumą su Ukrainiečių pasauliniu kongresu (UPK), kuriame numatė pagrin-
dines tarpusavio bendradarbiavimo gaires. Pasirašant memorandumą dalyvavo 
abiejų tautų išeivijos organizacijų vadovai bei išeivijos atstovai ir abiejų valstybių 
diplomatinio korpuso darbuotojai.

„Labai džiaugiuosi šiuo susitarimu ir rimtu nusiteikimu išplėsti PLB veiklą bendradar-
biavimui su kitomis bendrus geopolitinius interesus turinčiomis bendruomenėmis. Jūsų 
pasirinkimas tokį susitarimą pirmoje eilėje pasirašyti su ukrainiečiais yra labai svarbus ir 
simboliškas. Tikiuosi, kad ateityje šis susitarimas peraugs į konkrečias bei prasmingas PLB 
ir UPK vietų bendruomenių veiklas. Tai yra istorinė diena PLB ir bendrai Lietuvos diasporos 
politikai“, - sakė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių depar-
tamento direktorius Marijus Gudynas.

„Nors tarpusavio supratimo memorandumai ir nėra teisiškai įpareigojantys dokumentai bei 
neneša jokių teisinių pasekmių juos pasirašiusioms pusėms, mes labai džiaugėmės, kad po 
pakankamai ilgo bei sudėtingo kelio link, šis dokumentas pasirašytas ir jis atkartoją PLB 
XVI-ąjame Seime priimtos direktyvos dvasią. PLB išaugo bei subrendo pradėti platesnį, 
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Parodos „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų 
Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“ atidarymas
Asta D‘Elia

Spalio 16 d. Renhofo pilyje buvo atidaryta paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų 

Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Iš Lietuvos atkeliavusią kilnojamą parodą apie be-

globius Rytprūsių vaikus prieš tai buvo galima aplankyti keliuose Vokietijos mies-

tuose. Hiutenfelde ji bus eksponuojama iki šių metų gruodžio mėnesio pabaigos.

Lankytojai turi progą susipažinti su istorine Rytų Prūsijos situacija, kurios faktai parem-
ti nuotraukomis ir dokumentais iš archyvų. Vaikų kelionių iš suniokotos Rytų Prūsijos į 
Lietuvą, klajonių po skirtingas Lietuvos vietoves maršrutai sužymėti žemėlapyje, o mo-
biliuose monitoriuose galima pasiklausyti autentiškų liudijimų įrašų.

Renhofo pilies salėje parodos atidarymo dalyvius – mokinius, jų tėvelius, gimnazijos 
darbuotojus, buvusius mokinius ir kitus istorija besidominčius svečius – pasveikino Va-
sario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė ir VLB pirmininkas Alfredas Herma-
nas. Sveikinimo kalbas sakė LR Seimo narys Kęstutis Masiulis ir LR ambasados Vokietijoje 
atstovas Audrius Paura. Politikas Žygimantas Pavilionis, atvykęs į Frankfurtą, nepraleido 
progos užsukti į parodos atidarymą ir įteikė gimnazijos vadovei lietuviškos atributikos.

Lampertheimo miesto magistrato atstovas Gotlybas Ol (Gottlieb Ohl) savo kalboje pa-
brėžė Vasario 16-osios gimnazijos, kurią prieš keletą metų baigė jo dukra, svarbą. Visi 
kalbėtojai buvo vieningos nuomonės – Lietuva ir Vokietija jau nuo senų laikų palaiko 
glaudžius tarpusavio ryšius, labai svarbu nepamiršti istorijos ir mokytis iš jos.

Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas (Wolfgang Freiherr von 
Stetten) skaitė keletą ištraukų iš Rytprūsių našlaičių prisimi-
nimų, kuriuose minima, jog po karo lietuviai patys skurdžiai 
gyveno, bet dažnas jų paskutiniu kąsniu dalijosi su beglo-
biais vaikais. Lietuvos garbės konsulas Badeno-Viurtember-
go federalinėje žemėje, bendraujantis su saujele dar iki šio-
lei gyvų „vilko vaikų“, visokeriopai juos remia ir greitu metu 
žada apie juos išleisti knygą.

Gimnazijos lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Asta 
D`Elia kalbėjo apie daugumai iki šių dienų mažai žinomą 
temą, pristatė 2014 m. mokinių vykdyto projekto „Vilko vai-
kai. Būti kitokiam“ veiklas ir išvadas. Mokytojos kvietimu į 
parodos atidarymą atvyko filmų kūrėja ir rašytoja Ingeborg 
Jacobs, anuomet gimnazistams skaičiusi paskaitą ir prista-
čiusi savo knygą apie neįtikėtinus Rytprūsių našlaitės Liesa-
beth Otto gyvenimo vingius.

Tramdydamas ašaras savo prisiminimus apie vaikystę ir jau-
nystės dienas pasakojo „vilko vaikas“ Siegfried Gronau. Puikiai 
lietuvių ir vokiečių kalbas mokantis gyvasis istorijos liudyto-
jas, Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo ieškojęs duonos, suti-

Parodos atidarymo dalyviai 
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tokė Marija Fiodorova atliko populiarią Rytų Prūsijos dainą „Vakarais briedžiai išeina iš 
kopų“ („Abends treten Elche aus den Dünen“). Gimnazistei gitara akomponavo muzi-
kos mokytojas Gintaras Ručys, atsakingas už renginio muzikinę programą.

Po oficialios parodos atidarymo dalies svečiai turėjo progą prie kavos puodelio pa-
bendrauti su gyvaisiais istorijos liudytojais, įsigyti knygų, o vakare vyko filmo „Vilko 
vaikai“ peržiūra.

Paroda eksponuojama Hiutenfelde iki š. m. gruodžio 25 d. Kviečiame!

Nuotr. Gabrielės Gylytės-Hein, M. D. Schmidt

ko ir gerų, ir blogų žmonių. Vėliau prisidengęs fiktyvia ta-
patybe S. Gronau sugebėjo išgyventi. Savo prisiminimus jis 
užrašė knygoje „Klyksmas vaiduoklių mieste“. Pokario bai-
sumus savo akimis matęs vyriškis savo kalbą baigė opti-
mistine gaidele. Aštuntą dešimtį perkopęs vyras džiaugėsi 
puikia sveikata ir dėkojo angelui sargui, ištiesusiam jam 
ranką sunkiausiomis gyvenimo minutėmis.

Renginio dalyvius muzikine kompozicija apie draugystės 
vertę džiugino septintokai Sam Pilz ir Hilard Schiffmann, 
jiems pritarė 7–8 klasių instrumentinis ansamblis. Dvylik-

Siegfried Gronau knyga „Vilko vaikas“ Paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“

Išvažiuojamoji konsulinė misija Miunchene
Lietuvos ambasados Vokietijoje informacija 

Lietuvos Respublikos ambasada Berlyne, siekdama su-
daryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas 
Lietuvos piliečiams, gyvenantiems pietinėje Vokietijos 
dalyje, 2018 m. lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis pla-
nuoja organizuoti konsulinę misiją į Miuncheną (tiksli 
misijos vieta vėliau bus pranešta užsiregistravusiems).

Miunchene dirbs ambasados pareigūnai, kurie priims Lietuvos 
Respublikos piliečių prašymus dėl pasų ir/ar asmens tapaty-
bės kortelių keitimo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės, užsienyje 
sudarytų civilinės būklės aktų (gimimų, santuokos ir ištuokos) 
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš 
Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios 
vietos deklaracijas, teiks kitas konsulinės paslaugas.

Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome ne vėliau kaip 
iki lapkričio 9 d. rašyti elektroninį laišką (pateikiant vardą, pa-
vardę, asmens kodą, atvykimo tikslą, savo telefono Nr., gyv. vie-
tos adresą) ambasadai elektroniniu paštu: konsulat.de@mfa.lt 

Telefonas pasiteiravimui: +49 30 890 681 22, +49 30 890 
68120, arba +49 30 89068121 Nuotr. Irmanto Gelūno | 15min. | Pasas
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LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Šimtas lietuviškų akimirkų pakeliui papasakojo apie savo mokyklą ir Naisius. Tik atvykusius 
mus pasveikino pradinukai savo dainelėmis ir šokiais. Kiek įsi-
drąsinę prie dainų ir šokių prisijungė ir Hamburgo lietuviai. Tada 
lituanistinės mokyklos mokinukai dalyvavo pamokose su Naisių 
mokyklos vaikais, o lituanistinės mokyklos mokytojai bendravo su 
šios mokyklos direktoriumi. Po pamokų stovyklautojai lankėsi mo-
lio dirbtuvėse ir mokėsi lipdyti dubenėlius, užsuko į Šiaulių rajono 
literatūros muziejų, kur susipažino su poeto Z. Gaidamavičiaus – 
Gėlės kūryba, pabuvojo miesto bibliotekoje ir kultūros namuose. 
Projekto, stovyklos baigiamasis akordas buvo ketvirtadienį, 
Šiaulių sanatorinės mokyklos ir Hamburgo lituanistinės moky-
klos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ją pasirašė mokyklos 
direktorė Lijana Giedraitienė ir Hamburgo lituanistinės moky-
klos „Abėcėlė“ vadovė Vitalija Fabian. 

Nuotr. autorės 

Vitalija Fabian 
Hamburgo lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ mokiniai ir mokytojai š. m. spalio 4 – 
11 dienomis dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotame projekte 
„Pažinkime šimtametę Lietuvą“. Šį projektą parengė Hamburgo lietuvių bendruo-
menės valdybos narės Justina Vaičė, Vitalija Fabian ir Laura Vespa.
Spalio 4 dieną Brėmeno oro uoste klegėjo Hamburgo lituanistinės mokyklos mokinių būrys. Į 
stovyklą Lietuvoje išsiruošė 10 mokinių,  mokytojos – V. Fabian, L. Möller ir V. Batakienė bei Ham-
burgo bendruomenės valdybos narė L. Vespa. Vakarop pasiekėme mūsų stovyklavietę Šiaulių 
sanatorinėje mokykloje. Įsikūrėme mokyklos bendrabutyje ir apsidairėme po mokyklos valdas. 
Kitą dieną mūsų laukė pamokos Šiaulių krašto „Aušros“ muziejaus tarpukario Lietuvos pradžios 
mokyklos klasėje. Čia projekto dalyviai mokėsi rašyti plunksna, dalyvavo skaitymo pamokoje 
apie Gedimino pilį ir kūrė knygų skirtumus ant lino. Po pietų stovyklautojai lankėsi Dviračių 
muziejuje, kur susipažino su dviračių istorija, o vakare visi mokėsi plaukti mokyklos baseine. 
Šeštadienį stovyklautojai praleido Vilniuje. Lankėsi Signatarų namuose, kur klausė J. Ba-
sanavičiaus pasakų ir giedojo Lietuvos himną prie Nepriklausomybės akto. Pietaudami visi 
šventė stovyklautojo Oskaro gimtadienį, o po pietų dalyvavo edukaciniame interaktyviame 
ture Energetikos ir technikos  muziejuje „Mokslas ir technika vaikams“. 
Sekmadienį visi ilsėjomės, o pirmadienį pradėjome mokslais Šiaulių sanatorinėje mokykloje. Ham-
burgo lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo pamokose su sanatorinės mokyklos 
pradinukais. Čia vaikai kartu rašė, skaitė, piešė, mankštinosi, o mokytojai domėjosi ugdymo meto-
dais ir priemonėmis. Kol vaikai po pietų buvo pasinėrę į lietuviškos animacijos pasaulį, lituanistinės 
mokyklos mokytojai dalyvavo susitikime su Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojais ir auklėtojais. 
Čia abiejų mokyklų mokytojai dalinosi patirtimi ir įžvalgomis, lygino Lietuvos ir Vokietijos švietimo 
sistemas, atsakė į rūpimus klausimus. Vakare stovyklautojų laukė pratybos ir žaidimai baseine. 
Antradienį lankėmės Šiaulių Jovaro progimnazijos 4c klasės pamokose, kur kartu dainavome 
ir stebėjome ketvirtokų atliekamą liaudies šokių programą. Po pietų projekto dalyviai lankėsi 
Šiaulių gamtininkų stoties žirgyne ir Katinų muziejuje. Vaikai glostė katinus, maitino žirgus 
ir jodinėjo poniais. Vakare visi sugužėjo pas mokinio Gorgio senelius švęsti jo gimtadienio. 
Trečiadienis buvo Naisių diena. Mokyklos direktorius Vytautas Šimkus atvyko į Šiaulius ir 

Hamburgo lituanistinės mokyklėlės vaikai LietuvojeNuotr. ????| ???Visi projekto dalyviai 

Šimtas lietuviškų akimirkų
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Ieva Gilytė-Robertson

Kai prieš 18 metų, po pirmojo magistrantūros kurso, išvykau į Vokietiją metams padir-
bėti aukle ir pasimokyti kalbos, minties likti – nebuvo. Dabar, atsigręžiant atgal, visiškai 
neapgalvotas, spontaniškas sprendimas išvykti pakeitė mano ir mano tėvų gyvenimą. 
Baigus auklės programą galėjau sėsti į autobusą (lėktuvų bilietai buvo pasakiškai brangūs) 
ir važiuoti atgal, bet pasilikau, kadangi gavau galimybę atlikti keletą praktikų Shell kon-
cerne. Taigi, įgijusi nemažai patirties, planavau grįžti į Lietuvą ir pabaigti  manęs laukiantį 
antrąjį verslo vadybos magistrantūros kursą, tačiau vis tik negrįžau, nes čia įsimaišė jaus-
mai. Metams išvykusi lietuvaitė sutiko škotą, atvykusį į Hamburgą aštuoniems mėnesiams 
atlikti praktikos. Paskelbus apie sužadėtuves, abiejų tėvams tapo aišku, kad mes nebegrį-
šime atgal namo, nes abu čia turėjome darbus ir Hamburgas buvo mudviejų miestas. Ir iki 
šiol jame jaučiamės puikiai, kaip ir mūsų atžalos: dvylikametė Greta ir aštuonmetis Magnus. 
Vos mus sutikę žmonės pirmiausia klausia, kaipgi mes kalbame: vokiškai, angliškai, lie-
tuviškai? Ir iš tiesų – šeimoje vyrauja visos trys kalbos: aš su vyru kalbu vokiškai, nes šia 
kalba bendraudami  susipažinome ir, patikėkit, kita kalba kalbėtis labai sunku, nes vokie-
čių – mudviejų kalba. Aš su vaikais kalbu tik lietuviškai, kaip ir mano vyras su jais kalba 
tik angliškai. Kokia yra mūsų šeimos kalba? Jos – nėra! Bet tai mūsų bendravimui netruk-
do. Sunkiausia dalia atitenka mano vyrui, kurio lietuviškų žodžių kraitelis nėra didelis, ir jis 

jog jai daug lengviau vaikus mokyti kalbos, nei taisyti įsitvirti-
nusias tėvų kalbos klaidas. Taip būtų buvę ir pas mus, nes, kad 
ir kaip gerai kalbame vokiškai, klaidų darome užtektinai. Taigi 
Magnui su kalbomis ne itin sekėsi, todėl jau trečius metus ei-
name pas logopedę. Galėtume nebeiti, nes kalba jis gerai, bet 
aš neskubu nutraukti šių savaitinių pasimatymų, nes vaikas ten 
labai noriai eina, o mokslai juk dar niekam nepakenkė. 
Pasidomėję kitomis daugiakalbėmis šeimomis dažnai matome, 
kad vaikai tarpusavyje kalbasi tos šalies kalba, kurioje gyvena. 
Nežinau, kodėl ir kaip, bet mūsų vaikai kalbasi lietuviškai. Gal 
todėl, kad vos Magnui gimus pasakėme Gretai, jog su broliuku 
kalbėtų tik lietuviškai. Mes su vyru nusprendėme, jog vaikai tar-
pusavyje turi kalbėti lietuviškai, nes esame įsitikinę, kad vokiečių 
kalba kažkada pradės vyrauti, o anglų kalbos mokoma mokyklo-
je. Ir mūsų vaikai kolkas tarpusavyje kalba lietuviškai. Būna, kad 
jiems pritrūksta žodžių, nes jų žodynas tikrai nėra labai platus, tad 
nejučiomis ima vartoti vokiškus žodžius. Tada užsukusi į kambarį 
ko nors paklausiu lietuviškai ir jie vėl ima kalbėtis lietuviškai.
Beje, ne kartą esame pastebėję, kad jei, jiems bendraujant, į kam-
barį nueina mano vyras, vaikai pradeda kalbėti angliškai. Tačiau 

mano ir vaikų pokalbių nesupranta. Iš pradžių jam buvo labai sunku, jis jautėsi lyg atskir-
tasis, o aš to nesupratau, kol jo kaupta tylėjimo ir bandymo prisitaikyti bomba – sprogo! 
Išsikalbėjus priėjome prie išvados, kad abiems mums svarbu, jog vaikai susikalbėtų su sene-
liais. Todėl mano užduotis – stengtis išversti svarbius dalykus. Štai taip ir vertėjauju. Mums 
tai – pats normaliausias dalykas žemėje, o susidomėjusių žvilgsnių viešose vietose, kai mes 
žongliruojame trimis kalbomis, esame susilaukę nemažai. Kiekvieną sykį pasakodami, kad 
mūsų vaikai kalba trimis kalbomis, susilaukiame palaikymo. Nors niekada nepamiršiu Gretos 
lopšelio auklėtojos, kuri manęs ne kartą prašė kalbėti su ja vokiškai (jai buvo metukai), kad 
vaikui būtų lengviau adaptuotis darželyje. Tokiems patarimams turėjau visada vieną atsaky-
mą: kalbėsime abu su vyru tik savo kalbomis, o jei vokiečių kalba nesiseks, eisime ieškoti pa-
galbos. Bet Greta jau 2-ejų metukų galėjo kalbėti visomis trimis kalbomis. Tai mus, žinoma, 
tik dar labiau paskatino laikytis pasirinkto kurso. Taip elgtis mus įkvėpė ir logopedė, pas kurią 
einame su Magnumi. Kai aš jai papasakojau, kad mums buvo patarta su vaikais kalbėtis vo-
kiškai, ji pasakė, jog mūsų sprendimas likti prie gimtųjų kalbų buvo teisingas. Ji akcentavo, 

vaikai supranta, kad turi mokėti kalbą ne tik dėl senelių, bet ir 
dėl  vienmečių draugų Lietuvoje. Vos nuvažiavę, jie nori susitikti 
su jais, o tai, žinoma, didelė paskata ir toliau kalbėti lietuviškai. 
O kaipgi anglų kalba? Nepaisant to, kad tėtis buvo nuolatinėse 
komandiruotėse ir tik retai turėjo galimybę paskaityti vakarinę 
pasaką, vaikai kalba ir ja. Jam nebūnant namuose, aš naudo-
damasi skaipu skambindavau uošviams, kad vaikai pasikalbėtų. 
Kartais ,,škotiška‘‘ močiutė skaitydavo pasakas iš toli. Žiūrėjome 
filmukus. Naudojamės įvairiausiais būdais. Dėl kalbos – vasaros 
atostogas leidžiame atskirai. Tokiu būdu vaikai, kaip mes sako-
me, gauna intensyvius kalbos kursus.

Štai toks trikalbis, šeimyninis gyvenimas verda Vokietijoje.
Nuotr. iš asmeninio albumo

Robertson šeima 

Žongliravimas trimis kalbomis
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Vienas pavojingiausių žmogaus gyvybei grybas – musmirė

ANTROJI MOKYKLINUKŲ PAMOKĖLĖ MIUNCHENE

Mokytojos Viktorija Ramanauskienė ir Reda Kaiser

Š. m. spalio 13 dieną įvyko jau antroji Mokyklinukų grupės pamokėlė. Ji pradėta 
gražiu eilėraščiu: 

Labas rytas saulei ir mažam paukšteliui.
Labas rytas žolei ir margam drugeliui.
Žaisime, draugausim, šoksim ratelius.
Te nauja dienelė džiugins mus visus.

Pamokėlės pradžioje atlikdami įvairias užduotėles mokėmės, kartojome raides – AĄBCČ. 
Taip pat pasidalinome eilėraščiais apie abėcėlę, juos skaitėme ir mokėmės.

Antroje pamokos dalyje kalbėjome apie savo šeimą ir draugus. Skaičiuočių pagalba pasida-
linome į dvi grupes, tarpusavyje tardamiesi kas kurią kūno dalį pieš, piešėme savo svajonių, 
geriausią draugą ir draugę.

Paskutinėje pamokėlės dalyje džiaugėmės rudenio spalvomis – kalbėjome apie medžius 
ir miško gėrybes – čiupinėjome rudens lapus, konkorėžius, giles, uogas. O Jūs, ar žinojote, 
kad kiekvienas grybas auga tik prie tam tikro medžio? Pavyzdžiui, po drebule rasime au-
gantį raudonviršį. Tad vardijome, kokius grybus pažįstame, kuriuos teko rasti miške patiems 
ar seneliams.

Pamokos pabaigoje, kad atsimintumėme, kuris grybas yra vienas pavojingiausių mūsų gy-
vybei, gaminome labai gražias musmires. Pamokėlių pertraukėles lydėjo graži lietuviška 
muzika.

Dėkojame susirinkusiems vaikučiams – susimatykime lapkričio 10 dieną.

Nuotr. autorių Pamokėlės pradžioje atliktos įvairios užduotys
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JAUNIMO (IM)PULSAS

https://de-de.facebook.com/vokietijosjaunimas/
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Lietuvei menininkei – svarbus apdovanojimas
Nuoširdžiai sveikiname, Violeta!
Daugiau informacijos apie lietuvių menininkę V. Vollmer rasite jos 
interneto svetainėje http://www.vivoart-design.de/ 

Nuotr. Wilfried Vollmer, Katalin Ehrig

Menininkė V. Vollmer savo namuose

Berlyno lietuvių bendruomenės informacija 

Š. m. spalio mėnesį Berlyne gyvenanti menininkė, iš Šiaulių kilusi Violeta Vollmer 
pelnė Brandenburgo žemės meno premiją, kurią jai asmeniškai įteikė Mokslo, tyri-
mų ir kultūros ministrė Dr. Martina Münch.

KULTURA IR MENAS

Premijos įteikimo akimirka 

Sveikiname laureatus!
Nuotr. Deutsches Kulturforum östliches Europa / Anke Illing

Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informacija 

2018 m. spalio 10 d. Berlyno Rotušėje buvo įteikta Georg Dehio skatinamoji premija rašy-
tojui Alvydui Šlepikui ir jo vertėjui Markusui Roduneriui už romaną „Mano vardas Marytė“. 

Skatinamoji premija rašytojui A. Šlepikui

Georg Dehio skatinamoji premija knygų rašytojams

Lietuvių menininkė V. Vollmer
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http://vivoart-design.de
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Mocarto kūrinių iki įtaigių lietuvių kompozitorių A. Malcio, A. Šenderovo, A. Martinaičio opusų. 
Lietuvą šimtmečio proga sveikino Europos centrinio banko (toliau – ECB) prezidentas Mario 
Draghi, kuris iš Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko atsiėmė ECB kultūros 
dienų trofėjų ir pažadėjo kitąmet surengti įspūdingą Europos sąjungos šalių kultūros šventę. 

Pasak Lietuvos-Vokietijos forumo pirmininkės Gabrielės Gylytės-Hein, Lietuvos žvaigždės 
sužavėjo Vokietijos Europos finansų ir kultūros centrą Frankfurtą – tai pripažino pats Eu-
ropos centrinio banko vadovas M. Draghi. Kaip pirmininkė rašo savo feisbuko paskyroje, 
Frankfurto miesto mero Uwe Becker teigimu, tokio lygio Lietuvos pasirodymas Europos 
finansų centre Frankfurte – pirmą kartą. 

Gabrielė Gylytė-Hein reiškia didžiulę pagarbą Lietuvos Centrinio banko komandai ir 
kitiems padėjusiems Lietuvos kultūrą prisistatyti aukščiausiu lygiu Europoje: „Lietuvos-
Vokietijos forumui buvo didelė garbė prisidėti prie šio unikalaus ir įkvėpiančio projekto.“

Nuotr. Pia THAUWALD, G. Gylytės-Hein, Lietuvos banko 

Š. m. spalio 16 d. Alte Oper Frankfurt salėje vyko Lietu-
vos kamerinio orkestro (dirigentas Martynas Stakionis) 
koncertas, uždaręs Europos centrinio ir Lietuvos banko 
organizuotas „Lietuvos kultūros dienas“ Frankfurte. 

Šios kultūros dienos tęsėsi beveik tris – rugpjūčio, rugsėjo, 
spalio mėnesius ir buvo skirtos Lietuvos šimtmečiui paminė-
ti. Šiems įvykiams skirtos Europos kultūros dienos, kurias jau 
16 kartą organizuoja Europos centrinis bankas (toliau – ECB), 
šeimininke pirmą kartą tapo Lietuva. Jų metu Frankfurte vyko 
įspūdingi, klausytojų abejingais nepalikę koncertai.

Kaip rašo Lietuvos Nacionalinė Filharmonija, koncerte skam-
bėjo Europos muzikos paveldo šedevrai – nuo J. S. Bacho ir  W. A. 

Lietuvos kamerinio orkestro koncerto Frankfurte akimirka 

Šeimininkaujančiai šaliai perduodama skulptūrėlę

Įspūdingas Lietuvos kultūros dienų 
uždarymas Frankfurte

Vokietijos spaudoje pasirodęs straipsnis apie koncertą ir dirigentą M. Stakionį 

Europos kultūros dienos 2018 metais skirtos Lietuvai 

Redakcijos informacija 
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Lietuvių fagotininkas A. Gelusevičius:  
„Muzika – universali kalba“

Kaunas-Vilnius-Miunchenas. Baigęs Juozo Naujalio muzikos gimnaziją, bakaluro 
studijas pasirinkote Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tačiau vėliau studijas 
tęsei jau Vokietijoje. Kas lėmė Jūsų apsisprendimą pasirinkti Miuncheną? 

Paskutinius gimnazijos metus Kaune mokiausi pas Artūrą Mikoliūną Juozo Muzikos Gim-
nazijoje, bet taip pat šeštadieniais vykdavau į Mikalojaus Konstantino Menų Mokyklą, kur 
turėdavau keletą paskaitų, kurių svarbiausia buvo specialybė pas profesorių Šarūną Ka-
čionį. Jau baigdamas mokyklą norėjau pabandyti savo sėkmę užsienyje, bet pradėjau per 
vėlai – registracija į stojamuosius jau buvo pasibaigusi. Kadangi Lietuvoje turim nuostabių 
Fagoto specialybės dėstytojų, nenusiminiau, ir įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
ją (LMTA) Vilniuje pas Š. Kačioną. Šie nuostabūs pedagogai dar pirmaisiais studijų metais 
skatino mane dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose užsienyje.

Mano studijų Miunchene istorija ilga ir komplikuota (gal net ironiškai juokinga), nes bai-
giantis pirmiems studijų metams, prieš pat egzaminus, paaiškėjo kad mano riešas buvo prieš 
metus lūžęs ir reikia nedelsiant atlikti operaciją, siekiant išvengti komplikacijų. Todėl nebai-
gęs pirmo kurso paėmiau akademines atostogas. Nors gydytojai man sakė, kad negalėsiu 
groti pusę metų, pradėjau lėtai judinti pirštus ir groti fagotu dar nepraėjus mėnesiui. Nors ir 
ranka buvo gipse, laikui bėgant pripratau. Dar vasaros pabaigoje teko sudalyvauti Jarvi Aka-
demijoje Estijoje. Ten turėdamas meistriškumo kursus pas Martin Kuuskmann, susilaukiau jo 
paskatinimų sudalyvauti stojamuosiuose pas Dag Jensen. O tai buvo mano svajonė, apie ku-
rią, kaip apie realią galimybę, nelabai mąsčiau. Įkvėptas pradėjau domėtis ir sekančiais me-
tais, pagaliau pabaigęs pirmą kursą, sudalyvavau stojamuosiuose egzaminuose Miunchene. 

Kalbino Dalytė Kazlauskaitė 

Fagotininkas Artūras Gelusevičius – lietuvis meninin-

kas, jau kurį laiką gyvenantis ir besitobulinantis Miun-

chene, kur šiuo metu siekia pabaigti net dvejas magis-

trantūros studijas. Muziką jis laiko universalia kalba, 

kuria susikalba visur, o grodamas tiek gimtineje, tiek už-

sienyje jaučia didelį malonumą. Beje, jis nuostabiai jau-

čiasi ne tik grodamas, bet ir rengdamas bendrus projek-

tus su lietuviais ir Vokietijos lietuvių bendruomenemis.

Dalinamės trumpu interviu su lietuviu atlikėju A. Gelusevičiumi. 

Artūrai, iš kokio Lietuvos krašto esate kilęs?

Aš esu gimęs ir užaugęs Kaune. Augau panemunės rajone, ne-
toli Nemuno ir pušyno.

Fagotininkas A. Gelusevičius
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Muzika – universali kalba 

Kaip jaučiasi lietuvių menininkai užsienyje, Jūs – Vokietijoje?

Sunku atsakyti už visus, nes, manau, kad mes visi daugiau ar mažiau turime skirtingus ir 
unikalius išgyvenimus bei patirtis čia. Bet, manau, kad labai gerai, nes menininkams yra 
sudarytos tikrai geros sąlygos studijuoti ir dirbti. Man asmeniškai labai džiugu mokytis Vo-
kietijoje ir turėti įvairių projektų su skirtingais orkestrais, kameriniais ansambliais, ar net 
kaip ir solistui. 

Kooperuojatės bei bendrai muzikuojate su kitais, žinomais lietuvių atlikėjais, meni-
ninkais, tokiais kaip pianistė Guoda Gedvilaite-Göhle. Paskutinį kartą drauge gro-
jote Frankfurte? Koks tai buvo koncertas?

Koncertas buvo labai įvairialypis. Nors jame skambėjo išskirtinai tik prancūziška ir lietuviš-
ka klasikinė muzika, programoje nestigo romantikos su tokiais kompozitoriais kaip Camil-
le Saint-Saëns ar Balys Dvarionas ir modernios muzikos, parašytos Vytauto Mikalausko ar 
Henri Dutilleux. Pianistės G. Gedvilaitės atlikti M. Ravelio ir M. K. Čiurlionio kūriniai suteikė 
programai dar daugiau romantinių spalvų. Man būtų paprasčiau pagroti ir taip pasidalinti 
idėjomis, negu jas aprašyti.

Koks jausmas atrasti, jungtis ir groti su lietuviu Vokietijoje? Ar muzikuoti ne savo 
gimtojoje šalyje sukelia kitokius jausmus?

Man yra labai malonu turėti bendrų projektų su lietuviais! Nors aš ir esu įpratęs bendrauti 
ne tik per muzika, bet ir vokiečių ar anglų kalbomis, visgi visada malonu laisvai lieti min-
tis savo gimtąja kalba. Tuo pačiu labai noriu padėkoti G. Gedvilaitei, Martynui Šedbarui ir 
Povilui Bingeliui už galimybę kartu muzikuoti. Labai džiugu įgauti neįkainojamos patirties 
su šiais šauniais muzikantais. Groti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje teikią tokį pat džiaugsmą. 
Visgi muzika yra išties universali kalba.

Esate dažnas svečias ir Vokietijos, Miuncheno lietuvių bendruomenės organizuo- 
jamuose renginiuose?

Visuomet stengiuosi, kiek įmanoma prisidėti prie lietuvių 
bendruomenės renginių iš muzikinės pusės. Miunchene 
yra keletas žmonių, kurie visada stengiasi praturtinti lietu-
vių bendruomenės šventes muzika. Visuomet stengiuosi su 
jais susitikti kas antrą savaitę ir padėti paruošti kūrinius.

Kokie Jūsų ateities planai? Gal galėtumėte jais pasida-
linti? Ar jie – Vokietijoje, o gal – Lietuvoje?
Mano artimiausi planai yra Miunchene. Šį semestrą pradėjau 
dvejas magistrantūros studijų programas – Kamerinę muziką 
su medinių pučiamųjų instrumentų kvintetu ir Fagoto atlikimo 
meną. Nors visada smagu sugrįžti į Lietuvą, šiuo metu labai 
noriu įgauti daugiau patirties kaip fagotistas vakarų Europoje.

O Lietuva? Ar rengiate koncertus ir joje? Ar karts nuo 
karto sugrįžtate ir perduoti savo sukauptą muzikinę pa-
tirtį Lietuvos publikai?
Į Lietuvą grįžtu būtinai bent jau vasarą. Všį „Kamerinis 
Raktas“ jau nuo 2007 metų kiekvieną vasarą organizuoja 
meistriškumo kursus jauniesiems muzikantams. Nuo pat 
pirmos stovyklos ten sėmiausi patirties kaip dalyvis, bet 
pastaruosius keleltą metų dalyvauju stovykloje jau kaip dės-
tytojas. Kursų pabaigoje yra surengiamas dalyvių koncertas 
Raudondvario bažnyčioje, kurio metu kartais turiu malo-
numą iliustruoti fagoto partiją jauniesiems muzikantams.

Dėkojame už pokalbį.

Nuotr. Laurent Daniel
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Tautinių šokių „Gintaras“ vadovė A. Rose-
mann: „Tai buvo man iššūkis“

Kalbino E. Kislych-Šochienė 

Niekuomet nesusimąsčiusi apie gyvenimą užsienyje ar lietuvių tautinius šokius 
– ne kaip šokėja, bet kaip choreografė – vadovė, Vokietijos lietuvė Agneta Rose-
mann visą tai turi. Šiandien ji labai džiaugiasi gyvenimu Hamburgo uostamies-
tyje ir perimtu, neįkainojamu, trisdešimt metų sėkmingai gyvuojančiu šokių 
kolektyvu „Gintaras“. 
Hamburgo lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“ skaičiuoja 30-uosius savo gyvavi-
mo metus. Kolektyve šoka įvairaus amžiaus žmonės, jauniausiai šokėjai 12, o vyriausiajam 
– daugiau nei 50 metų. Šokių kolektyvo „Gintaras“ nariai  šoka ne tik tautinius sceninius, 
bet ir folklorinius šokius. Savo šokiais džiugina ne tik lietuvius, gyvenančius užsienyje, bet 
ir Vokietijos žmones. Tokiu būdu šis šokių kolektyvas populiarina lietuviško šokio tradicijas 
ir reprezentuoja Lietuvą. Jau du kartus, 2014 ir 2018 metais, kolektyvas dalyvavo Lietuvos 

dainų šventės užsienio lietuvių programoje. Tautinių šokių ko-
lektyvas „Gintaras“ visada džiugina žiūrovų akis Vasario 16- 
osios šventėse Hamburge, šokdina žiūrovus Joninių vakarais 
Liubeke, Berlyne ar Hamburge. 

Kalbiname Agnetą apie Lietuvą, jos gyvenimą Vokietijoje, nau-
jas pareigas ir Hamburgo tautinių šokių kolektyvą „Gintaras“.

Ką veikėte Lietuvoje prieš atvykstant į Vokietiją?

Gimiau ir užaugau Naujojoje Akmenėje. Mano mama choreo-
grafė. Iš jos paveldėjau meilę šokiui. Pati šokau nuo ketverių 
metukų, baigiau ir muzikos mokyklą, kanklių klasę.  Įstojusi 
į universitetą šokau ansamblyje „Šviesa“. Draugė vis ragino 
ne šokti, o kartu su ja kankliuoti, nes tuo metu trūko kankli-
ninkių. Tačiau aš jai sakydavau, jog bijau, kad išėjus šokėjams 
šokti, galiu kankles į šoną patraukti ir šokti kartu. Baigusi uni-
versitetą, šokau Jurgitos Galdikienės vadovaujamame ansam-
blyje „Vaiva“. Šokis – mano hobis, kuris, dėka mano mamytės, 
mane lydi iki šiandien. Pamenu, kai reikėjo rinktis studijas, 
norėjau, kaip ir mama, studijuoti choreografiją Klaipėdos uni-
versitete. Tačiau mamytė, Birutė Viktoravičiūtė,  paklausė ma-
nęs: ,,tu nori šokti ar vadovauti?“. Tad pasukau visai kitu keliu. 
Studijuodama magistrantūrą, dirbau Lietuvos turizmo fonde. 
Tuo metu labai daug keliavau, nes dalyvaudavome Turizmo 
parodose, tačiau nė karto nebuvau pagalvojusi, jog norėčiau 
gyventi kitoje šalyje. Prieš išvykdama į Vokietiją dirbau vyr. 
projektų vadove „Verslioje Lietuvoje“. Minčių apie šalies pa-
keitimą net neturėjau, buvau ta, kuri sakiau, kad niekur nėra 
geriau nei Lietuvoje, tad aš  tikrai niekur iš čia nevažiuosiu. 
Bet, pasirodo, niekaip nepasimokau iš to posakio ,,Niekada 
nesakyk niekada“. Atsitiko taip, kad tapau meilės emigrante.

Persikėlimas į Vokietiją. Kokia Jūsų istorija?
Nuvažiavusi vasaros atostogų į Vokietiją pas pusseserę, kuri čia 
gyvena jau daugiau nei 20 metų, sutikau jį, kurį tik pamačius 
man pakirto kojas ir atėmė kalbos dovaną, nors iš prigimties 
esu pleputė. Draugavome kelerius metus skraidydami kas dvi 
savaites Vilnius-Bremenas, Bremenas-Vilnius. Jis nusprendė 
atsikraustyti į Lietuvą. Norėčiau pasakyti, kad gyvenome ilgai 
ir laimingai, tačiau turiu akcentuoti, kad tik laimingai, bet 
neilgai. Lietuvoje Jens (mano vyro vardas) jautėsi labai gerai, 
išmoko lietuvių kalbą, susirado draugų, įsidarbino ,,Western 
Union“. Rodos, nieko netrūko, tačiau po kurio laiko jis gavo 
darbo pasiūlymą iš Vokietijos, apie kurį visada svajojo. Tad po 
ilgų diskusijų, apsvarstęs pliusus ir minusus, jis grįžo atgal, o 
aš likau stovėti tarpduryje, nežinodama kas bus toliau. Tiesą 
pasakius, jis nieko nežadėjo ir jokių mūsų bendrų planų ne-
buvo. Grįžo greitai, tik šį kartą su žiedu. Ir vėl prasidėjo pliusų 
minusų žaidimas, nes aš labai nenorėjau išvykti. Labai mylė-Nuotr. ????| ???A. Rosemann drauge su vyru Jens

PORTRETAI
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jau savo darbą, šokių kolektyvą, kuriame šokau. Buvo sunku 
palikti draugus, šeimą, juk savo šalyje, savo mieste Vilniuje 
jaučiausi kaip žuvis vandenyje. Vis dėlto, viską apsvarstę nu-
sprendėme vykti į Vokietiją, nors po vestuvių dar ilgai nesi-
kroviau lagaminų, nes norėjau darbe užbaigti projektą. Ne 
veltui sakoma, kad gimę po ožiaragio ženklu yra nepataisomi 
darboholikai, jei darbas jiems mielas. Ir štai aš čia, Vokietijoje.

Lietuvybė. Esate Hamburgo lietuvių tautinių šokių kolek-
tyvo ,,Gintaras“ vadovė, sėkmingai perėmusi kolektyvo 
vairą iš K. Ūsaitės. Kaip tai įvyko?
Tikriausiai kaip ir daugelis, prieš išvykdama iš Lietuvos do-
mėjausi, kas vyksta Hamburge, ar yra lietuvių bendruomenė, 
lietuviška mokykla, feisbuko dėka susiradau pažįstamų, kurie 
jau gyvena Vokietijoje. Žinoma, radau ir šokių kolektyvą „Gin-
taras“, tačiau šokti jame, kad ir kaip būtų keista, neplanavau. 
Kartą paskambino man Asta Borusevičiūtė, su kuria užau-
gome tame pačiame mieste, ir paklausė, ar galėčiau laikinai 
pavaduoti „Gintaro“ šokių vadovę, nes ji laukiasi. Tai buvo man 
iššūkis, nes aš gi šokėja, o ne choreografė, bet laikinai perimti 
vairą sutikau. Tik pradėjusi vadovauti šokių kolektyvui „Ginta-
ras“ prisiminiau mamos pasakytus žodžius, pasakytus tada, 
kai rinkausi, ką studijuot, . Ji buvo teisi, nes šokti ir vadovauti  
– tikrai ne tas pats. O kadangi aš ir pati šoku, tai man buvo 
dvigubai sunkiau. Tuomet tikrai džiaugiausi, kad vaikystėje 
namuose dažnai matydavau šokių aprašymus ir nuolat mamos 
klausdavau, kokia šių visų, lape esančių, ženklų reikšmė. Tai 
man padėjo statant naujus šokius. Kuomet vadovei Kristinai 
Kaveckienei (K. Ūsaitei) gimė nuostabi dukrytė Salomėja, jie 
su šeima nusprendė grįžti gyventi į Lietuvą. Taip ir likau „Gin-
taro“ vadovė, kaip sakoma, nėra nieko pastoviau už laikinumą. 

,,Gintaras“ – tada ir dabar. Koks jis? Kiek lietuvių šoka 
šiame kolektyve?
Negalėčiau pasakyti, kad yra skirtumas tarp tada ir dabar. Ži-
noma, pasikeitus vadovams, neliko labai daug šokėjų, tačiau 
prisijungė nemažai naujų. Kolektyvas labai mylėjo vadovę 
Kristiną, ji buvo kolektyvo siela – rami, santūri, miela, tad daž-
nai girdėdavau, jog Kristina sakė taip… o kai buvo Kristina…, 
bet tai tikrai normalu, juk, kai ir įmonėse keičiasi vadovai, visi 
ima lyginti,  kaip buvo ir kaip yra. „Gintaro“ kolektyve yra šo-
kėjų branduolys, prie kurio jungiasi vis nauji šokėjai. Šis šokėjų 
branduolys suteikia kolektyvui stabilumo, o man motyvacijos 
ir stiprybės dirbti toliau. Šiuo metu sąraše yra 19 šokėjų, ta-
čiau lankančiųjų repeticijas galiu suskaičiuoti 15. Kolektyve 
daugiausia yra merginų, tad šiais metai statome ir merginų 
šokius. Vaikinų turime tik keturis, tad juos saugome kaip savo 
akį. Nuolat ieškome žmonių, kurie norėtų ir galėtų prisijungti.

Kokius galėtumėte įvardyti Jūsų ir kolektyvo pasiekimus?
Tikriausiai kiekvienas koncertas, kiekviena kelionė kartu jau yra 
pasiekimas. O jų per 2017- 2018 metus turėjome tikrai ne vieną. 
Šiais metais buvo ypač daug pasirodymų, tačiau  įsimintiniausia 
– 2017 metų Vasario 16-osios šventė Hamburge, nes tai buvo 
mano pirmasis koncertas su „Gintaru“. Beje, dar ir įsimintinas 
tuo, jog viena iš šokėjų, pasirodo, šoko koncerte jau besilauk-
dama vaikelio. Ji niekaip nesuprato,  kodėl jai taip sukosi galva 
per „Galalių gegužinę“, o po to sužinojo, kad laukiasi. 2018 m. 
Vasario 16-osios koncerte šokome kartu su Stokholmo lietuvių 
tautinių šokių kolektyvu „Baltija“. Jausmas buvo nepakartoja-
mas, kuomet šokome tuos pačius šokius vienu metu. Kiekvienas 
koncertas yra nuotykis, o apie juos galėčiau pasakoti valandų 
valandas. Atsimenu 2017 metų vasarą, kai gavome kvietimą 
dalyvauti Palangos miesto tarptautiniame šokių festivalyje, Nuotr. ????| ???Hamburgo tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“ Lietuvoje

Nuotr. ????| ???Rosemann šeima  
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o ištempti. Man labai svarbu, kad repeticijose būtų tvarka, taip 
pat svarbu darbo rūbai ir lankomumas. Nes be darbo, repeticijų, 
gerų rezultatų pasiekti neįmanoma. O geras rezultatas man yra 
tada, kai mano akys kupinos džiaugesio. Po kiekvieno koncerto 
peržiūrime video ir stengiamės ištaisyti padarytas klaidas, kad 
kitą kartą viskas pavyktų geriau. Kadangi kolektyvą labiausiai 
motyvuoja ir suburia koncertai, tad mūsų tikslas – kuo daugiau 
pasirodymų, kelionių kartu. Draugaujame su Stokholmo šokių 
kolektyvu „Baltija“ , po Dainų šventės užmezgėme kontaktą su 
Briuselio lietuvių šokių kolektyvu. Ką gali žinoti, gal 2019 metais 
ir tarptautinį lietuvių šokių kolektyvų festivalį Hamburge suor-
ganizuosime. Juk ne tik mūsų kolektyvui pasirodymai yra svar-
būs ir motyvuoja, manau, tai svarbu visiems meno kolektyvams.

Ar ši veikla yra Jums būdas išgyventi atstumą?
Manau, kad šiuo metu ši veikla man yra savęs realizacija. Iš pri-
gimties esu labai aktyvi, komunikabili ir nenustygstanti vietoje, 
visada pilna idėjų ir pasiūlymų. O Vokietijoje kol kas esu labai ne-
ilgai, tad išgyvenu adaptacijos ir savęs atradimo etapą. Ši veikla 
mane motyvuoja judėti į priekį, nenuleisti rankų ir neužsidaryti 
namuose, nes turbūt tai yra lengviausia, bet kartu ir sunkiausia. 
Tikiu, kad vieną dieną atrasiu save ir čia, Vokietijoje. Atstumo ne-
jaučiu, Lietuva nėra toli. Kai pasiilgstu, skrendu į Lietuvą arba at-
skrenda tėvai, draugai. Kiekvieną kartą prieš išvažiuodama rami-
nu mamą, sakydama jai, jog bus taip pat, kaip ir buvo. Aiškinu jai, 
kad  į Naująją Akmenę iš Vilniaus reikia važiuoti 3 valandas, o, va-
žiuojant pas mane, iki Rygos – 1,5 valandos, po to lėktuvu iki Bre-
meno dar 1,5 valandos, tad susidaro tos pačios trys valandos…

Kokia dar lietuviška veikla užsiimate Hamburge?

Juokiuosi, kad tikriausiai švietėjiška. Kai tik atvykau į Vokietiją, 
namuose subūriau mažąją Lietuvą. Pas mus beveik visi drau-
gai yra lietuviai, mano vyras lietuviškai kalba gana laisvai, net 
į žvejybą važiuoja su lietuviais. Kartu švenčiame lietuviškas 
šventes. Man labai svarbi lietuvių kalba. Savo sūnų leidžiu į lie-
tuvišką mokyklėlę Hamburge, vasaros atostogas jis praleidžia 
Lietuvoje pas senelius. Grįžus jam iš Lietuvos, džiaugiuosi gir-
dėdama švarią lietuvišką kalbą. Labai norėčiau, kad jis išmoktų 
ir lietuviškai rašyti, man tai labai svarbu. Mūsų kaimynai jau 
moka pasakyti „labas“, „į sveikatą“, „ačiū“, „prašau“. Didžiuojuo-
si, kad esu lietuvė, tačiau gerbiu ir vokiečių kalbą, kurią dabar 
intensyviai mokausi, ir jų kultūrą, juk gyvenu jų šalyje.  

Ko palinkėtumėte dar tik besikuriantiems kolektyvams? 

Palinkėčiau niekada nenuleisti rankų, net ir tada, kai atrodo, kad 
nieko nebus, nepavyks. Net ir tada, kai į repeticiją ateina tik trys 
žmonės, svarbu neprarasti vilties, nes, kaip ir minėjau, svarbiau-
sia yra branduolys, prie kurio jungiasi kiti, nauji. Vėliau iš tų nau-
jų kai kurie tampa branduolio dalimi ir tokiu būdu branduolys 
laikui bėgant didėja ir stiprėja. Tie, kurie nors kartą gyvenime yra 
pabandę šokti, žino, kad ,,kartą paragavęs, negali sustoti“. Tad 
svarbu surasti tokius žmones, nors tai ir nėra lengva. Ir žinoma, 
ieškoti galimybių koncertuoti, susidraugauti ir bendrauti su ki-
tais šokių kolektyvais. O tiems, kurie svarsto, pradėti šokti ar ne, 
linkiu pradėti, nes ne veltui yra sakoma, kad šokis – harmonin-
giausias judėjimas, lavinantis visą kūną ir sielą bei padedantis 
apsisaugoti nuo daugelio ligų. Kai kažkas teisinasi, jog nemoka, 
tai netiesa, nes visi moka šokti, tik reikia labai norėti ir tuo tikėti.

„Gintaras“ visada laukia naujų narių, nesvarbu, moterų ar 
vyrų – visų. Turi įvairių šokių repertuarą,  skirtą ne tik miš-
rioms poroms. 

„Gintaras“ dėkoja už palaikymą ir paramą Lietuvos ambasadai 
Vokietijoje, Vokietijos ir Hamburgo lietuvių bendruomenėms.

Nuotr. Arūno Sartanavičiaus, Rasos Joniškienės.Nuotr. ????| ???Agneta šoka nuo vaikystės, keturių metukų 

kuris vyko per Baltų dienas. Visi labai apsidžiaugėme, tačiau, likus 2 savaitėms iki kelionės, iš 
visų šokėjų likome dviese su Simonu. Tada teko ilgai svarstyti, ką daryti, nes buvome jau pa-
žadėję, kad atvyksime. Nuolat klausinėjau šokėjų, gal jie pažįsta ką nors, kas anksčiau šoko ir 
per dvi savaites gebėtų išmokti šokius. Taip susipažinau su pasaulio lietuvių prezidente Dalia 
Henke, nes būtent ją kaip šokėją man pasiūlė. Pamenu, labai nedrįsau jai skambinti, juk jos 
nepažįstu. Paaiškinau, kad reikia pagalbos, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Ji be ilgų 
įkalbinėjimų mielai sutiko mums padėti.  Taip ir liko vėl pas mus šokti. Labai pagelbėjo  ir  
buvusi vadovė Kristina su vyru, kurie prisijungė kartu su dukryte Lietuvoje. Žodžiu, iš vienos 
poros subūrėme keturias ir sėkmingai sudalyvavome. Patyrėme išties daug nuotykių ir įspū-
džių. Esame dėkingi už kvietimą Palangos šokių kolektyvui „Banguolis“. Didžiuojamės, jog 
pratęsėme Kristinos Kaveckienės sukurtą  tradiciją dalyvauti Dainų šventėje, kurioje daly-
vavome ir šiais metais. Džiaugiamės ir galimybe šokti Rotušės aikštėje renginio „Sujunkime 
Lietuvą“ metu, neapsakomas jausmas šokti didelėje scenoje Vilniaus širdyje. Esame be galo 
dėkingi Vokietijos lietuvių bendruomenei ir Hamburgo lietuvių bendruomenei už paramą 
vykstant į Dainų šventę. Jų dėka galėjome šokti visi vienodais tautiniais rūbais, ypač džiau-
giamės ir didžiuojamės naujais sijonais. Didelį įspūdį paliko ir koncertas Miunsteryje, kurio 
metu Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo įteikta Vestfalio taikos premija. Taigi 
mūsų pasirodymą stebėjo pati prezidentė, šokome Dainų šventės šokį „Spečiaus kadrilį“. Už 
pakvietimą esame dėkingi Lietuvos ambasadai Berlyne, kurie mus vis prisimena ir pakviečia 
dalyvauti įvairiuose renginiuose. Mums tai yra  labai svarbu. Žinoma, ir šis koncertas pra-
ėjo ne be nuotykių. Bet apie nuotykius tikriausiai plačiau papasakosiu kitame straipsnyje.

Koks yra Jūsų pagrindinis tikslas, tapus kolektyvo vadovę?
Man iš tiesų yra labai svarbu šokti, tačiau šokti gerai, o ne kaip išeina. Šiuo atveju esu tikrai 
griežta, net vyrai buvo priversti nusipirkti tapkutes, kad kojų pirštai būtų ne kaip  lygintuvai, 
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BENDRUOMENIU� ALEJA

Kristina Braun

Ilgai kelionės į Lietuvą laukęs ponios S. Heinlein iš Šva-
bacho (Vokietija) dovanotas paketas, galiausiai, visai 
prieš rugsėjo pirmąją, pasiekė Tauragės socialinių 
paslaugų centrą. Dovanota naujų rūbų siunta pradžiu-
gino centro direktorės pavaduotoją Jovitą Petkienę. 

„Jaunuoliams prieš naujus mokslo metus tai bus malonus 
siurprizas.“, - tuo metu kalbėjo direktorės pavaduotoja.

Šio poelgio dėka buvo užmegzta draugystė tarp Tauragės 
socialinių paslaugų centro ir Niurnbergo lietuvių benduo-
menės, aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.

Socialinių paslaugų centre vykstantys rūbų mainai ypač 
naudingi net tik reikiantiems paramos žmonėms, bet ir ki-
tiems, sunkiai besiverčiantiems, miesto gyventojams. Nors 
tai ir nedidelis darbelis, tačiau bendromis jėgomis suteikėme 
džiaugsmo tiems, kuriems ši parama reikalinga. 

Centro vardu perduodu padėką ponui S. Heinlein, bei Oksanai 
ir Sigitui Braun už tarpininkavimą. Paketą perdavė Niurnber-
go lietuvių bendruomenės pirmininkė Kristina Braun.

Niurnbergo lietuvių bendruomenė ir toliau norėtų prisidėti 
prie socialinio paslaugų centro teikiamų paslaugų. Bendruo-
menė ieško tų, kurie galėtų mums padėti pervežti nemokai 
labdarą į Tauragėje įsikūrusį socialinių paslaugų centrą. 

Įdėjas ir pasiūlymus rašykite šiuo el. pašto adresu: bgintis@gmx.de

Nuotr. autorės Nuotr. ????| ???Labdara iš Vokietijos pasiekė Tauragės socialinių paslaugų centrą 

MAŽI  DARBAI – DIDELIS DŽIAUGSMAS
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Per 8–9 mėnesius nuo sovietų valdžios politikos žuvo iki 10 milijonų žmonių. Ukraina 
prarado apie 25 proc. savo gyventojų. Taip Sovietų valdžia sunaikino Ukrainos kaimo kul-
tūrą ir sutrukdė Ukrainai siekti nepriklausomybės. Šiandien 24 šalys, tarp jų ir Lietuva, 
2005 metais pripažino Holodomorą Ukrainos tautos genocidu.

Šiame minėjime Miuncheno lietuvių bendruomenę atstovavo Mindaugas Lukšys.

Nuotr. Ukrainos generalinio konsulato Miunchene

Kaselio LB informacija 

Š. m. spalio 13 d. išrinkta nauja Kaselio lietuvių bendruome-
nės (LB) valdyba. Nuo šiol ją sudaro: 

Rimantas Dailidonis

Greta Dailidonė

Ričardas Stanionis

Joana Bagdanavičienė

Jurgita Baniulytė-Petrovič

Miuncheno lietuvių bendruomenės informacija 

Š. m. spalio 17 d. Miunchene, Marienplatz buvo paminėtas 

1932–1933 m. Ukrainoje įvykdytas „Holodomoras“ (nužudy-

mas badu). Minėjimą organizavo Ukrainos moterų asociaci-

ja Vokietijoje (vok. Ukrainischer Frauenverband in der BRD e.V).

Miunchene paminėtas „Holodomoras“

Darbą pradėjo nauja Kaselio lietuvių ben-
druomenės valdyba 

Kaselio LB valdybos nariai 

Redakcijos ir visų Vokietijos lietuvių vardu sveikiname naująją Valdybą ir linkime kūrybiškų metų!

1932–1933 m. Ukrainoje įvykdytas „Holodomoras“ Nuotr. ????| ???Organizuoto minėjimo Marienplatz aikštėje dalyviai 
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„Misija Sibiras“ – svečiuose 
pas Vokietijos lietuvius

Spalio 23 d. Ekspedicijos „Misija Sibiras“ komanda lankėsi Hiutenfelde, Vokieti-
jos Lietuvių Bendruomenėje (VLB) ir, kaip patys dalyviai rašė savo feisbuko pa-
skyroje, taip peržengė Lietuvos ribas ir netgi šios ekspedicijos rėmus. 

„Misija Sibiras“ – jau tryliktus metus vykstantis projektas, kurio metu organizuojamos 
ekspedicijos į Sibirą. Kaip rašoma ofi cialiame ekspedicijos tinklapyje, ekspedicijos tikslas 
– sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbo-
lius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius, žuvusiems lietuviams Sibire 

atminti. Ekspedicijos metu taip pat siekiama pabendrauti su 
Sibire tebegyvenančiais tautiečiais ar jų atžalomis. Grįžus iš 
ekspedicijos keliaujama po Lietuvos ir pasaulio bendruome-
nes bei skatinama domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją 
ateities kartoms. 

Projektą Vokietijos lietuviams pristatė du „Misija Sibiras“ da-
lyviai – Matas Toliušis (2018 m. Kazachstano ekspedicija) ir 
Lukas Paltanavičius (2016 m. Igarkos ekspedicija). Dalyviai 
dalinosi savo įspūdžiais, emocijomis iš 2016 ir 2018 metų 
ekspedicijų. Kaip rašoma „Misija Sibiras“ tinklalapyje, net dvi 
šiemet į Kazachstano Respubliką vykusios ekspedicijos grupės 
(iš viso 24 žmonės) sugebėjo įrodyti, jog Lietuvos istorijos da-
lis slypi ne vien Sibire, bet ir kitose šalyse. Per 11 ekspedicijos 
dienų komanda iššukavo 16 bendrų miestų kapinių, kuriose 
skaitydami antkapių užrašus ieškojo lietuviškų pavardžių ir 
užrašų. Jiems pavyko surasti, inventorizuoti ir sutvarkyti be-
veik 200 lietuviškų kapų, apie kuriuos informaciją paskelbti 
planuojama greitu metu.

Susitikime dalyvavo VLB valdybos pirmininkas Alfredas Her-
manas, Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde direktorė Ja-
nina Vaitkienė, Romuvos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 
Jurgita Pickel, Gimnazijos mokytojai ir kiti.

Nuotr. Rūta Lange, Marytės Šmitienės 

Ekpedicijos dalyviai drauge su Vokietijos lietuviais

„Misija Sibiras“ pristatyta Hiutenfelde

Parengta pagal VLB ir „Misija Sibiras“ informaciją

https://www.facebook.com/pg/Vokietijos.Lietuviu.Bendruomene/photos/?ref=page_internal
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Gimnaziją perėmęs sunkiu jos gyvenime 
metu: In memoriam Vincas Natkevičius

jojama dėl gimnazijos tolesnės egzistencijos. Pačiam direktoriui Natkevičiui ir katalikų kuni-
gams (vienuoliui Alfonsui Bernatoniui, kun. Broniui Liubinui) ne kartą teko skristi į Ameriką ir 
Kanadą „ubagauti“, prašant materialinės pagalbos mokinių maistui ir pasenusių pastatų remon-
tui. Vyravo skurdas. Mokytojai, kiti darbuotojai ir pats direktorius dirbo už mažus atlyginimus.
V. Natkevičiaus direktoriavimo laiku Vokietijoje kairieji studentai protestavo prieš viską – nu-
sistovėjusias visuomenines struktūras, Vietnamo karą, užsilikusias nacionalsocialistų idėjas. Ir 
lietuviškas jaunimas užsikrėtė šita dvasia. V. Natkevičius, baigęs mokslus prieškarinėje Lietu-
voje, stengėsi mokykloje puoselėti lietuvybę ir krikščioniškąsias vertybes, laikydamasis kai ku-
rių jau pasenusių papročių, buvo jaunesnių auklėtojų nesuprastas ir tarp kartų atsirado įtam-
pa. Po 13 metų veiklos gimnazijoje jis 1980 metais išėjo į pensiją. Dar 1973 m. buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbos ir vesti lituanistikos seminaro Frankfurto prie Maino universitete, kur 
dirbo ilgai, populiarindamas Lietuvą, lietuvių kultūrą ir kalbą tarp svetimtaučių studentų.
Vincas Natkevičius (Natkus) gimė 1918 m. lapkričio 6 d. Ožkabalių kaime, Vilkaviškio apskri-
tyje. 1938 m. baigė Vilkaviškio J. Basanavičiaus gimnaziją, 1938–1942 m. studijavo VDU Te-
ologijos-filosofijos ir Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetuose lituanistiką ir 
filosofiją, 1945–1949 m. – Tiubingeno universitete filosofiją ir sociologiją. Tiubingeno uni-
versitetas suteikė jam magistro (M.A.) laipsnį už darbą apie simpatiją ir meilę Maxo Sche-
lerio filosofijoje. Į Vokietiją pasitraukė 1944 metais bėgdamas nuo Raudonosios armijos.
Vinco Natkevičiaus vardas artimai susijęs ir su Europos lietuviškųjų studijų savaitėmis, prasidėju-
siomis 1954 m. Jis nuo pat pradžių reiškėsi jose kaip organizatorius, moderatorius, paskaitininkas.
1999 m. birželio 26 d. Fyrnheime (Viernheim), eidamas aštuoniasdešimt pirmuosius me-
tus, mirė lituanistas, pedagogas, literatūros tyrinėtojas, filosofijos mylėtojas, ateitininkas, 
visuomenininkas, ELF veikėjas ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius.
Kad iki šiol Vasario 16-osios gimnazija gyvuoja, yra ir Vinco Natkevičiaus nuopelnas.

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Ona Bartusevičienė

Prieš 100 metų lapkričio 6 d. gimė Vincas Natkevičius, 
buvęs Vasario 16-osios gimnazijos mokytojas, nuo 1967 
m. vadovavęs jai 13 metų. Gimnazijos direktoriaus par-
eigas perėmė sunkiu gimnazijos gyvenime metu. Dar 
ištisus dešimtmečius po daugelio gimnazijos mokyto-
jų ir mokinių emigracijos į užjūrius VLB valdyba, kuri 
tuomet buvo atsakinga už gimnaziją, turėjo dėti daug 
pastangų, kad rastų tinkamą direktorių gimnazijai iš 
Vokietijos ar bent iš Europos lietuvių. Tuometiniai VLB 
valdybos nariai jautė pareigą gimnaziją išlaikyti, kad 
lietuviškas jaunimas galėtų ir toliau mokytis lietuviš-
koje gimnazijoje ir nenutautėtų. 

Su V. Natkevičiaus paskyrimu pagaliau baigėsi dažnas direktorių 
keitimosi periodas. Mokslo metai pradėti su 102 vaikais. Nors 
jau mokiniai mokėsi naujame pastate esančiose klasėse, berniu-
kai ir mergaitės dar gyveno ne bendrabučiams skirtoje pilyje. 
Po didelių pastangų, užsitikrinus lietuvių pabėgėlių paramą bei 
vokiečių vyriausybės finansinį prisidėjimą, 1971 m. rugpjūčio 12 
d. pradėtas statyti naujas bendrabutis mergaitėms, po jo turėjo 
būti pastatytas ir bendrabutis berniukams. Jau 1972 m. birželio 
17 d. metais pastatas buvo pašventintas ir mergaitės galėjo jame 
apsigyventi. Ne kartą dėl finansų ir mokinių trūkumo buvo abe-

Velėnos atvertimo mergaičių bendrabučio statybai iškilmės 1973.06.27. Kairėje Kunigas Bronius Liubinas (buvęs direktorius), dešinėje Vincas Natkevičius
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Sėkmingas Štutgarto krepšinio komandos 
sezono startas

Andrius Kudarauskas

Štutgarto krepšinio komanda „L-Team“ skaičiuoja jau antrus gyvavimo metus. 

Susibūrę 2017-2018 metų sezone, prisijungėme prie vietinės sporto draugijos 

ir radome sporto salę reguliarioms treniruotėms. Smagu, kad kolektyvas pildėsi 

naujais nariais – šiuo metu komandoje yra virš 20 lietuvių, vienas braliukas iš 

Latvijos ir amerikietis, prijaučiantis lietuviškai krepšinio mokyklai. 

2018-2019 sezone ir toliau reguliariai renkamės į treniruotes, dalyvaujame draugiškuose 
turnyruose bei esame pateikę paraišką dalyvauti „Kreislygoje“. Reprezentuodami lietuviš-
ką krepšinio identitetą, vilkime naują, Lietuvoje pagamintą žaliai baltą sportinę aprangą. 

Jau pirmosiose sezono varžybose „L-Team“ pavyko iškovoti pirmąją oficialią pergalę!

Neužtrukome ir užtikrintai nugalėjome „TSV Ingelfingen“ komandą rezultatu 72:51. Nors var-
žovas nebuvo vienas iš stipriausių, bet, ko gero pats tinkamiausias šiam etapui – kelių gyny-
binių sistemų bei keletą dalykų puolime išbandymui. Sezono pradžia nuteikė optimistiškai!

Palaikant vis gausėjančiai sirgalių komandai, antrose sezono rungtynėse rezultatu 65:56 
buvo įveikti priešininkai – „BG Tamm/Bietigheim“ klubas. Antra iš eilės pergalė ir jau 
sezono pradžioje bandymas įsitvirtinti turnyrinės lentelės viršuje.

Šįkart rungtynės klostėsi daug sudėtingiau. Virš trijų kėlinių vyko kova taškas į taš-
ką, nuolat keitėsi pirmaujanti komanda. Dėka ilgesnio žaidėjų suolelio iki paskutinių 
minučių pavyko išlaikyti intensyvumą ir ketvirtame kėlinyje perlaužti varžybų eigą.

Pasiekta nelengva pergalė, suteikusi daug gerų  emocijų  žaidėjams ir gausiam 
(bei garsiam!) palaikančiųjų  būriui. Ačiū!

Lapkričio mėnesį „L-Team“ žais tris savaitgalius iš eilės – 11 d. Nekarsulmo, 17 d. ir 
24 d.d. Kornvestheimo miestuose. Kviečiame lietuvius atvykti ir pasibūti lietuviškame 

būryje bei pasisemti gerų emocijų. 

Klubo naujienas galima sekti fesibuko puslapyje „L Team 
Stuttgart“: https://www.facebook.com/LTeamstuttgart/ 
Nuotr. „L-Team“ komandos archyvo

Apie „L-Team“ rašo vokiška spauda 

Štutgarto krepšinio komanda „L-Team“

https://www.facebook.com/LTeamstuttgart/


24  VLB INFORMACIJOS  |11 - 2018  |  LAPKRITIS

Asta D‘Elia

Rugsėjo 19 d. Heseno žemėje buvo minima Maitinimo 

mokyklose diena. Maisto tiekėjai ir mokyklos raginami 

atkreipti dėmesį į tai, ką valgo ir geria vaikai, skatinami 

pristatyti savo patiekalų asortimentą.

Mūsų gimnazijos mokytoja Marija Schaefer ir virtuvės ko-

manda šią dieną siūlė paragauti gardžių patiekalų, paga-

mintų iš šviežių produktų. Prie įėjimo į valgyklą buvo galima 

paskanauti moliūgų sriubos, lakštinių apkepo su špinatais ir 

daugiaryžio (rizoto) su grybais.

Nuotr. Dr. G. HoffmannMaitinimo mokyklose dienos akimirka

Maitinimo mokyklose diena
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Asta D‘Elia

Gimnazistės Džesika Žagminas, Julija Hoerl ir Amelie Vogl 
dalyvavo Europos jaunimo demokratijos projekte. Jį vyk-
dė Bergštrasės apskrities, Lenkijos Svidnicos regiono ir 
Lampertheimo miesto atstovai. Demokratijos projekte 
dalyvavo Hiutenfeldo Vasario 16-osios ir Hepenheimo 
Štarkenburgo gimnazijos bei Lampertheimo Alfred-Delp 
ir Svidnicos regiono Pszenno mokyklos. Projekto vadovė – 
Eva Redemann (Bergštrasės apskritis).

Mokiniai iš Vokietijos ir Lenkijos mokyklų apsilankė prie Reino 
esančiame Nibelungų miestu vadinamame Vormse (Worms). 
Demokratijos šventė vyko Hambacho pilyje, kuri nuo senų laikų 
yra Vokietijos demokratijos simbolis ir lopšys. Projekto dalyviai 
bendravo su politikais, užmezgė ryšius su bendraamžiais, da-
lyvavo idėjų dirbtuvėse ir diskusijose, atliko įvairias užduotis.

Europos jaunimo demokratijos projekto rezultatus 22 jau-
nuoliai pristatė Lampertheimo miesto savivaldybės posėdžių 
salėje. Susitikimo pabaigoje miesto meras Gottfried Stoermer 
aktyviems mokiniams įteikė po mažą dovanėlę.

Nuotr. J. Hörl

Europos jaunimo demokratijos projektas

Jaunimo demokratijos projekto dalyvės

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS
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Asta D‘Elia

Rugsėjo 27-osios vakarą Renhofo pilies salėje vyko rengi-
nys, skirtas Vokietijos vienybės dienai. Svečius, užpildžiu-
sius salę iki paskutinės kėdės, pasveikino direktorė Janina 
Vaitkienė. Savo kalboje ji pabrėžė laisvės svarbą vieningo-
je Europoje ir ragino nepamiršti gresiančių pavojų. Europos 
parlamento narys Michael Gahler su minėjimo dalyviais 
pasisveikino ir atsisveikino lietuviškai. Sakydamas kalbą 
jis priminė istorinius faktus, bylojančius apie Europos ša-
lių laisvės siekimą. Politikas teigė, kad tai buvo pirmieji 
žingsniai Europos susivienijimo link. Lampertheimo mies-
to savivaldybei Vokietijos vienybės dienos minėjime ats-
tovavo magistrato nariai Gottlieb Ohl ir Helmut Hummel.

Vienuoliktos klasės mokiniai skaitė nuotraukomis iliustruotą 
pranešimą „Sienas statyti ir griauti“. Gimnazistus parengė is-
torijos mokytoja Monika Bischoff . Gausiai susirinkusiems sve-
čiams Geordan Gesnik (12 kl.), Frederic Nader (9 kl.) ir Marc 
Breithaupt (12 kl.) atliko Geordano sukurtą dainą „Liberty“. Savo 
kompozicija apie draugystės vertę klausytojus džiugino septin-
tokai Sam Pilz ir Hilard Schiff mann. Jiems pritarė 7–8 klasių 
instrumentinis ansamblis. Penktokė Emilia Kabus grojo arfa ir 
šoko baletą. Mokinei akomponavo tryliktokė Beata Sergūnaitė. 
Šventinio minėjimo programą praturtino Hiutenfeldo mote-
rų choras (vadovas Marc Bugert) ir jaunimo choras „Young 
Voices“ (vadovas Ronald Ehret). Per pertrauką svečiai mie-
lai vaišinosi tryliktokų siūlomais užkandžiais, pyragais ir 
gaiviaisiais gėrimais. Už renginio muzikinę programą buvo 

atsakingas muzikos mokytojas Gintaras Ručys. Minėjimą organizavo vyresniųjų klasių va-
dovė dr. Gabriele Hoff mann.

Nuotr. Dr. G. Hoffmann

Vokietijos susivienijimo 
dienos minėjimas

Vokietijos susivienijimo dienos minėjimo akimirka 

Asta D‘Elia

Per savanorystės dieną „Mes kažką nuveiksime“ („Wir 
schaff en was“) Lampertheimo mieste buvo įgyvendinti 34 
projektai. Du iš jų buvo realizuoti mūsų gimnazijoje. Sa-
vanorystės dienos projektus koordinavo vyresniųjų klasių 
vadovė dr. Gabriele Hoff mann.

Rugsėjo 15 d. Romuvos sodyboje susirinko apie 100 aktyvių 
tėvų, mokinių, gimnazijos darbuotojų ir bičiulių. Talkininkai, 
pasipuošę mėlynos spalvos marškinėliais, skirtais šiai ypatin-
gai dienai, kibo į darbą. Jie valė takų trinkeles, ravėjo gėlynus, 
grėbė lapus, kasė pamatus laipiojimo piramidei ir t.t. Moko-
mosios mokinių bendrovės „All!in“ nariai, padedami mokyto-
jos Sandros Haff os, tvarkė mokyklos kioskelio patalpas. 

Po atlikto darbo savanoriai vaišinosi gimnazijos virėjų paga-
mintu troškiniu ir kitais skanėstais. Talkininkus aplankė ir do-
vanų atvežė Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer.

Nuotr. M. D. Schmidt

Savanorystės diena

Akimirka iš savanorystės dienos 
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SIELOVADA

Štutgarto lietuvių bendruomenė 
LITAUISCHE GEMEINSCHAFT STUTTGART | FINKENSTRAßE 36 | D-70199 STUTTGART
E-MAIL: STUTGARTAS@VLBE.ORG | WWW.STUTGARTAS.VLBE.ORG

Lietuviškos Šv. Mišios už mirusiuosius Štutgarte

Lapkričio 11 d. 15val.

kath. Kirchengemeide St. Thomas Morus

Korianderstraße 34 | 70619 Stuttgart

KVIETIMAS

Šv. Mišias aukos kunigas dr. Virginijus Grigutis. Po pamaldų (iki 17:30 val.) visi susirinkusieji galės pabendrauti 
su kunigu bei susirinkusiais tautiečiais.

Atkreipkite dėmesį, kad Šv. Mišios vyks naujoje vietoje, nebus galimybės naudotis virtuvėle, tad prašytume 
prie pokalbių stalo prisidėti net tik savo užkandžiais/gėrimais, bet ir turėti dėl savęs stalo indus bei įrankius.

Sekančios lietuviškos Šv. Mišios Štutgarte vyks įprastoje vietoje – St. Josef koplyčioje (Finkenstraße 36, 70199) 
gruodžio 9, kovo 3, gegužės 5 dienomis, nuo 15val.

Maloniai kviečiame visus tikinčiuosius susirinkti bendrai lietuviškai maldai.
Už iniciatyvą ir organizaciją nuoširdžiai dėkojame Inai Vosyliūtei. 

Pagarbiai,

VLB Štutgarto apylinkės 2018 m. valdyba

Korespondencijos adresas / Adresse:

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Stuttgart
Finkenstraße 36
70199 Stuttgart

stutgartas.vlbe.org
el. Paštas / E-Mail: stutgartas@vlbe.org

Banko sąskaitos duomenys / Bankverbindung:

Litauische Gemeinschaft Stuttgart

Volksbank Stuttgart eG

IBAN: DE88600901000565227009
BIC: VOBADESS

mailto:stutgartas@vlbe.org
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Prisimenant Andrių Šmitą – Gedenken 
an Andreas Schmidt

Gruodžio 15 d. (šeštadienį), minėdami 10-ąsias mirties metines, prisimename Andrių Šmitą.
16:15 – susitinkame prie Gimnazijos kryžiaus ir nueiname į kapines.  
17:00 – šv. Mišios pilies koplyčioje. 
Po to pasidalinsime prisiminimais pilies salėje prie kavos ir užkandžių. 
Apie dalyvavimą praneškite iki gruodžio 2d.: marytesmitiene@gmail.com, 06256-1380

* * *
Am Samstag, den 15. Dezember 2018 gedenken wir zum 10. Todestag von Andreas Schmidt.
16:15 Uhr – Treffpunkt am Kreuz des Litauischen Gymnasiums und gemeinsamer Gang zum Friedhof  
17:00 Uhr – Gottesdienst in der Schlosskapelle des Litauischen Gymnasiums 
Anschließendes Beisammensein im Schlosssaal mit Kaffee und Snacks. 

Apie dalyvavimą praneškite iki gruodžio 2d.: marytesmitiene@gmail.com, 06256-1380 

Šeima / Fam. Schmidt

08.07.1947 - 14.12.2008

mailto:marytesmitiene@gmail.com
mailto:marytesmitiene@gmail.com
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Susitikimas su arkivyskupu Stefanu Hesse 
ir Kalėdinė eglutė Hamburge

bus todėl, jog Hamburgo vyskupija globoja lietuvių katalikų sielovadą daugiau kaip 40 metų. 

Katalikų sielovadą taip pat globoja broliai pranciškonai iš Lietuvos – kun. OFM P. Vainei-
kis ir Gediminas Numgaudis. Vyskupų konferencijos metu jie yra paskirti rūpintis lietuvių 
išeivija visame pasaulyje. 

Tą pačią dieną, gruodžio 16 d. taip pat įvyks Hamburgo lietuvių bendruomenės organi-
zuojama Kalėdinė eglutė St. Ansgar mokykloje.

Kviečiame dalyvauti.

Nuotr. IlSismografo, Pauliaus Maudėno, iš asmeninio albumo

Redakcijos informacija 

Gruodžio 13-16 dienomis Hamburgo lietuvių katalikų 
sielovados patalpose (Liubeke str. 101) vyks Advento 
rekolekcijos. Jas užbaigs gruodžio 16 d. 14 val. Ham-
burgo St. Ansgar mokyklos koplyčioje įvyksiančios šv. 
Mišios ir susitikimas su Hamburgo arkivyskupu Stefanu 
Hesse ir broliumi pranciškonu kun. Pauliumi Vaineikiu.

Šis susitikimas su arkivyskupu Hamburgo lietuvių katalikų sie-
lovadai ir čia veikiančiai lietuvių bendruomenei yra labai svar-

„Kalėdinė eglutė“ Hamburge Nuotr. ????| ???Brolis Paulius Vaineikis

Arkivyskupas S. Hesse
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https://vlbe.org/event/rennhof-jazz/
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„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę  gautus spaudos praneš imus redaguoti savo nuož iūra. Spausdinama medž iaga nebūtinai atstovauja VLB Valdybos 
nuomonei.  „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turin į  naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltin į  ir  redakcijai  atsiųsti  vieną  leidinio egzempliorių. 
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