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O

.
su kuo šv. Kaledos
asocijuojasi
Jums?

Dalia Henkė, PLB pirmininkė
„Tai ne tik krikščioniška Jėzaus gimimą skelbianti data, bet taip pat šeimos susitikimo šventė. Per Kalėdas susirenka visa mūsų šeima, kartu leidžiame laiką,
vakarieniaujame, žaidžiame stalo žaidimus, einame kartu pasivaikščioti. Tai yra
laikas artimiems žmonėmis.
Šis laikas – man pats geriausias metuose, kuomet gali pasidžiaugti nuveiktais metų
darbais ir paplanuoti sekančius metus. Laikas apmąstymams prie Kalėdinės eglutės.
Sveikinu visus su artėjančiomis šventėmis, pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį!“

Alfredas Hermannas, VLB pirmininkas
„Man šv. Kalėdos vienareikšmiškai asocijuojasi su vaikyste ir
prisiminimas.
Gražių, jaukių švenčių!“
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Petras Breimelis, BLB pirmininkas
„Kaip tik dabar klausausi Kalėdinės lietuviškos muzikos.. Žiema, pirmas sniegas, Šv. Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai.. Tiek daug įspūdžių, prisiminimų ir vilties. Kasmet sau vis užduodu klausimą, kas man yra Kalėdos ir kasmet atsakymai skiriasi. Bėga metai, o su jais keičiamės ir
mes patys. Tai reiškia, kad mes augame, mokomės, bręstam, auginam, mokom kitus, savo gyvenimo kelyje sutinkam džiaugsmą, laimę,
meilę, liūdesį. Kaip bebūtų, laikas mus neša pirmyn. Kalėdos man – laukiamiausia metų šventė, dovanos, sveikinimai, dovanos ir
dovanos.. Antra – jos man – rimties ir susikaupimo metas. Mielieji viso pasaulio lietuviai, būkite laimingi, sveiki ir sotūs per ateinančias Kalėdas. Tegu Jūsų širdyse liepsnoja meilė Lietuvai karščiau už šventinio stalo žvakutes! “

Lina Jahn, HLB pirmininkė
„Kalėdos man – tai jaukus šeimos ir artimųjų užkurtas židinys, pripildytas meilės, ramybės ir džiaugsmo belaukiant Jėzaus Kristaus atėjimo. Tikiu ir linkiu visiems, kad Jėzus
Kristus per savo gimimą užeitų į mūsų širdis – nepalikime jo už durų! Su šventėmis, mielieji! “

Irma Petraitytė-Lukšienė, MLB pirmininkė
„Visų pirma Šv. Kalėdos man kvepia namais. Tai yra šeima, artumas, ramybė, dėmesys vienas kitam. Tai yra Kristaus gimimas, nauja pradžia. Viduje nešiojuosi ir vaikystės Kalėdas – šiluma, balta kruopščiai išlyginta staltiesė, mamos kepti kūčiukai, močiutės
virtas spanguolių kisielius, rūpestingi artimieji, pusbroliai ir pusseserės, džiaugsmas, krykštavimas, beribė erdvė, kurioje jautiesi saugus. Tokias šv. Kalėdas
stengiamės perteikti savo sukurtoje šeimoje. Tokių šv. Kalėdų linkiu kiekvienam. Išlaikyti vidinę ramybę, neįsisukti į supermarketų viliojančias lentynas, skirti laiko savo šeimai, draugams, pavaišinti
tradiciniais lietuviškais kūčiukais savo kaimyną. Skirti laiko
vienas kitam.“
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REDAKTORIAUS ŽODIS

Laikas užsiregistruoti
skrydžiui!
Vokietijos lietuvių bendruomenės „Informacijų“
Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė
Daugelis kalba, jog šie metai prabėgo tris kart greičiau nei prieš tai
buvę, tačiau tuo pačiu atnešė tris kart daugiau rezultatų, negu pavyko pasiekti 2016-aisiais. Tai patvirtina, jog mūsų galimybės tik auga –
šiandieninio žmogaus galimybės – neaprėpiamos.
Filmų kūrėjas Jonas Mekas – žmogus legenda – tai įrodė dar kartą. Teisingai
atrastas menininko gyvenimas ir jo kelias priveda prie neįtikėtinų rezultatų –
pasaulinio lygio įvertinimų. Šie rezultatai braukia visus pase įrašytus skaičius,
palikdami/ laisvę ir atvirumą. Visų pirma – vieni kitiems.
Socialiniame tinkle „Facebook“ braukiu pirštu per naujienas. Jų – Vokietijos
lietuvių tarpe – nors vežimu vešk. Suprantu, kad Lietuva išties viena tauriausių pasaulio šalių, kuri persikėlė į kiekvieną šalį ir žmonių širdis. Jie nešasi ją
kartu, kur tik beeitų. Tad 2018 metai atėjo ne netikėtai, o lauktai. Mes drąsiai švenčiame 100 metų gimtadienį nebijodami nei jaunystės ar senumo, ar
standartų. Lietuva, jeigu ji būtų moteris, didžiuotųsi savo vaikais, teoriškai,
praktiškai ar vertybiškai nepasimetusiais užsienyje.
O mūsų „Informacijos“ koreguoja pavadinimą ir dar kartą apeliuoja į visų Vokietijos lietuvių širdis – kiekvienas numeris – istorijos dalis, kurią mes kuriame patys. Tokių, kūrybingų ir ištikimų, 2018 metų linki visa žurnalo kūrybinė
grupė, kviesdama prisidėti prie istorijos kūrybos proceso visiais įmanomais
būdais. Taigi, registruojamės skrydžiui.
Nuotr. Evelinos Kislych-Šochienės

Laimingo ir lengvo pakilimo!
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
„INFORMACIJOS“

KVIEČIAME AUKOTI
„INFORMACIJOMS“!

Redaktorė: Evelina Kislych-Šochienė
evelina.kislych@vlbe.org
redakcija@vlbe.org

Banko sąsk.: Deutsche Bank Weinheim
BLZ 670 700 24
Konto-Nr. 581 7978

VLB Valdybos „Informacijas“
galite skaityti internete adresu
www.bendruomene.de

Dizaineris: Elinas Venckus

Verwendungszweck: auka Informacijoms
Išrašome aukų pažymą.

Dėl reklamos „Informacijose“
ir VLB interneto svetainėje
kreipkitės adresu
reklama@bendruomene.de

Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim
Tel.: 0162 5200 517

Der Bezug dieser Zeitschrift
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten
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VIRŠELYJE:
Nuotr. Tomo Petrikio
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė Vokietijoje
Rita Valiukonytė

AKTUALIJOS

Bienalė 2017: apdovanotas filmų kūrėjas Jonas Mekas
Darius Šulcas
„Reporteriai Vokietijoje“

Vienas garsiausių pasaulio Lietuvių menininkų
Jonas Mekas už viso savo gyvenimo pasiekimus
buvo apdovanotas š. m. gruodžio 2 d. Frankfurte
vykusioje Bienalėje.
Menininką metiniame „BEN AWARDS“ renginyje
(B3 Biennale 2017) sveikino ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Užsienio reikalų ministerijos
viceministras Darius Skusevičius, LR Seimo narys
Žygimantas Pavilionis, Lietuvos kultūros atašė
Vokietijoje Rita Valiukonytė, bei Vokietijos Lietuvių bendruomenės nariai: reporteriai Vokietijoje,
Darius Šulcas, Jurgita N. Pickel, Vasario 16-osios
Gimnazijos muzikos mokytojas Gintaras Ručys.
Renginio metus dalyviams teko išgyventi du
jaudinančius momentus, palietusius lietuvių ir
visų dalyvių širdis: audringos salės ovacijos
menininkui J. Mekui stovint ir už viso gyvenimo
pasiekimus apdovanotos vaizduojamojo meno
kolekcininkės Invild Goetz savojo piniginio apdovanojimo skyrimas menininko J. Meko kuriamam darbų archyvui.

Menininkas J. Mekas po adovanojimų su Vokietijos lietuviais

Nuotr. autoriaus, Ritos Valiukonytės

Trumpai apie menininką. J. Mekas gimė
1922 metais, Lietuvoje, Semeniškių kaime.
Šiandien jis – vienas svarbiausių ir labiausiai
vertinamų 20-ojo amžiaus filmų kūrėjų ir kritikų pasaulyje. Per savo, 60-ies metų karjerą
menininkas sukūrė gausybę pasaulyje pripažintų filmų, drauge su kitais, žymiais menininkais, tarp kurių – Andy Warhol, Nico, Salvador Dalí, Yoko Ono und George Maciunas ir kt.
Jonas Mekas 2017 erhält den Ehrenpreis BEN für sein Lebenswerk (Kategorie „Lifetime achievement award, influential artist moving image art“). Die B3 würdigt
damit seinen bahnbrechenden Einfluss auf die Entwicklung des unabhängigen
amerikanischen Films. Jonas Mekas, geboren 1922 im litauischen Semeniskiai,
ist einer der wichtigsten Filmemacher und kritiker des 20. Jahrhunderts. In
seiner über 60 Jahre langen Karriere hat der „Pate des amerikanischen Avant-

gardekinos“ unter anderem mit Andy Warhol, Nico, Salvador Dalí, Yoko Ono
und George Maciunas zusammengearbeitet. Anlässlich der Verleihung zeigen
Mekas und der schottische Regisseur und Videokünstler Douglas Gordon ihren
gemeinsamen Film „I Had Nowhere To Go“ (2016), der auf dem gleichnamigen
literarischen Tagebuch von Jonas Mekas beruht. Jonas Mekas ist nach Laurie
Anderson (2013) und Brian Eno (2015) der dritte Preisträger dieser Kategorie.
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Kas naujo, VLB?
VLB informacija
Nuotr. Evelina Kislych-Šochienė

VLB Valdybos nariai: (iš kairės) pirmininkas Alfredas Hermanas, viešųjų ryšių atstovas Sergėj Šišulin, vicepirmininkas Martynas Lipšys.

Š. m. gruodžio 2 d. Hiutenfelde įvykusio Vokietijos lietuvių bendruomenės (toliau-VLB) Valdybos posėdžio metu buvo priimta keletas pakeitimų.

macijų“ variantas, pasieksiantis VLB apylinkes, pagyvenusius narius, bibliotekas.

Posėdyje buvo pakviesti ir dalyvavo žurnalo „Informacijos“ vyriausioji redaktorė Evelina Kislych-Šochienė, dizaineris Elinas Venckus. Buvo aptarti viešinimo, turinio ir kiti, su komunikacijomis susiję klausimai. Džiaugiamasi, kad
„Informacijos“ pasiekia vis daugiau Vokietijoje gyvenančių lietuvių, patrauklesnis tampa žurnalo dizainas bei turinys. Vyr. redaktorė, sekretorė Rūta
Langė ir visa VLB Valdyba nutarė, jog ateityje yra būtinas ir spausdintas „Infor-

Posėdžio metu taip pat buvo nutarta atisakyti iki šiol buvusio tikslaus žurnalo
pavadinimo – VLB Valdybos „Informacijos“ ir pakeisti į – Vokietijos lietuvių bendruomenės „Informacijos“, kuris tikslina pagrindinį adresatą – visus Vokietijos
lietuvius.
Svarbus posėdžio momentas buvo VLB Valdybos nario pakeitimas. Iki šiol pareigas ėjusį ir viešuosius ryšius atstovavusį Gintautą Gudą keičia Sergėj Šišulin.

Aktuali VLB valdyba
Pirmininkas

Alfredas Hermanas | Erdingas

info@vlbe.org

Vicepirmininkas

Martynas Lipšys | Diuseldorfas

info@vlbe.org

Sekretorė ir švietimo reikalai

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst | Štutgartas

info@vlbe.org

Iždininkė

Kristina Braun | Niurnbergas

info@vlbe.org

Viešieji ryšiai

Sergėj Šišulin | Hamburgas

info@vlbe.org

Garbės pirmininkas

Dr. Vincas Bartusevičius

vincas.bartusevicius@vlbe.org
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ŽODIS
Lietuvių kalbos dienos –REDAKTORIAUS
aktualus kvietimas
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – VLKK) jau trečius metus iš eilės
kviečia minėti Lietuvių kalbos dienas ir taip prisidėti prie lietuvių kalbos prestižo didinimo ir sklaidos pasaulyje, lietuvių kalbos mokymosi
motyvacijos stiprinimo ir bendruomenių Lietuvoje ir užsienyje telkimo.
Komisija prašo surasti galimybių lietuvių bendruomenėse, mokyklose ir kt. 2018 m.
vasario 16 d. – kovo 11 d. surengti renginių (paskaitų, viktorinų, diskusijų ir kt.), skirtų lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusioms istorinėms
asmenybėms ir pan.
Informacija apie visus planuojamus Lietuvių kalbos dienų renginius bus skelbiama
2018 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje (žr. 2017 m. planą www.vlkk.lt_veikla_Lietuvių kalbos dienos). Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija šiais metais numato parengti užduočių kalbos viktorinoms ir pasidalinti jomis su renginių iniciatoriais
bei skirti prizų renginių dalyviams.
Visus susidomėjusius prašytume iki 2018 m. sausio 15 d. pranešti Komisijai apie planuojamus renginius (nurodant renginio pavadinimą, datą, vietą ir rengėjus) el. paštu
vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

Gerbiamieji,
norite pristatyti svarbų dokumentą į valstybinę instituciją visiškai saugiai ir oficialiai, bet nenorite švaistyti laiko registruoto
laiško siuntimui? Padarykite tai greičiau ir paprasčiau – naudokitės elektronine alternatyva paštui – E. pristatymo sistema.

Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti apačioje esančią nuorodą ir naudotis sistemos, privalumais jau šiandien.

Sukurti ir aktyvuoti
E. pristatymo dėžutę

Taisyklės (Peržiūrėti)

Sutartis (Peržiūrėti)

Kodėl verta?

*Spausdami nuorodą Jūs sutinkate su E.pristatymo sistemos Taisyklėmis ir Sutartimi

t Tai ypač saugu, greita, patogu ir nieko nekainuoja.
t Sutaupysite laiko ir pinigų, nes visus oficialius pranešimus ir dokumentus valstybės institucijoms siųsite elektroniniu būdu.
t Šia sistema jau naudojasi daugiau kaip 2000 valstybės institucijų, ir šis skaičius nuolat auga.
t Šiemet per E. pristatymo sistemą išsiųsta daugiau nei 500 tūkstančių e. siuntų: oficialių raštų, pranešimų, prašymų, pažymų ir kitų dokumentų.
Palyginkite – registruotas laiškas kainuoja apie 1 Eur ir keliauja apie 3 darbo dienas, o e. siunta yra nemokama ir persiunčiama akimirksniu.
Daugiau informacijos: www.epristatymas.lt.
Pagarbiai
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
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LIEBE LITAUISCHEN FREUNDE,
LIEBE FREUNDE LITAUENS,

Jetzt wehren sich die Eltern der Internatsschüler und ich als Vorsitzender des
VLB sehe die Ziele und Aufgaben, die wir in unserer Satzung haben, gefährdet.

ALS VORSITZENDER DES VLB DARF ICH IHNEN MEINE PERSÖNLICHEN IDEEN
UND ANSICHTEN ÜBERMITTELN.

Warum ist das so und aus welchen Gründen?

SEIT MEINER WAHL ZUM VORSITZENDEN SIND 300 TAGE VERGANGEN. TAGE
VOLLER INTENSIVER ARBEIT, VIELER ENTSCHEIDUNGEN, UNERWARTETER
WENDUNGEN, MIT VIELEN GESPRÄCHEN UND REISEN.
HIER EIN RESUME DER BRENNENDSTEN THEMEN ZUR JETZIGEN SITUATION BEI
VLB UND V16.

Jetzt erst haben wir die Möglichkeit uns als VLB einzumischen. Das erste Mal,
dass Internatseltern sich auch trauen, öffentlich Missstände anzusprechen.
Bisher hörte man davon, aber aus Rücksicht auf die Kinder wurde alles nicht
offen angesprochen, was auch eine eigenwillige Situation darstellt.
In dieser Zeit wurde auch der VLB langsam zum Buhmann erklärt.
Es wurde die Meinung aufgebaut: Das Gymnasium und das Kuratorium bezahlt die Gebäude und die Zinsen und Alles gehört nur dem VLB. Der VLB gibt
nichts dazu, behindert nur die Arbeit.
Es war und ist eine Selbstverständlichkeit die Gebäude und den Park und das

Nuotr. Evelina Kislych-Šochienė | VLB Valdybos pirmininkas Alfredas Hermanas

Thema Schule und Internat:
Als erstes fiel mir auf, dass immer von der Schule und vom Internat getrennt
gesprochen wird.

Schloss zu benützen.
Ist das eine Selbstverständlichkeit Gebäude in Eigentum eines Vereines zu
benützen, der in der Satzung im §1 die Förderung bestimmter Ziele mit litauischen Hintergrund hat?

Diese Einrichtung V16 ist als eine Einheit zu betrachten, die nicht auseinanderdividiert werden darf. Seit Jahren wird das gemacht, langsam und schleichend,
vor allem in den Köpfen einiger Mandatsträger. Man begann die Kosten der
Schule und die Kosten des Internates gegenseitig aufzurechnen. Inwieweit die
richtig sind, sei dahingestellt. Es wurde ein Vergleich zwischen den schulischen
Leistungen der „nur Schüler“ des V16 und der Internatsschüler angestellt. Man
begann auf Leistung zu setzten und vergaß den sozialen Aspekt und auch den
damit oft verspäteten Entwicklungsschub bei einigen Kinder, der nach ein paar
Jahren Aufenthalt in V16 entsteht.

In dieser ganzen Geschichte wurde das Geschenk des VLB, nämlich die geschenkte Miete einfach vergessen.

Die Anzahl der Deutschen Schüler nahm zu und die der Litauischen Schüler
sank permanent.

Nochmals für Alle die das vergessen haben sollten: Der VLB verpachtet die Liegenschaft für 1€ Jahrespacht an das Kuratorium. In Lampertheim – Hüttenfeld
ist die übliche Miete für gewerbliche Objekte 5€ pro m². Der Rest ist der Phantasie des Lesers überlassen um welche Summe es sich monatlich dreht, die der
VLB dem Kuratorium schenkt.

3 Jahre Rechtsstreitigkeiten zwischen Direktion und den Erziehern des Internates, hinterließen auch nicht mehr zu reparierende Spuren.
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Wir der neue Vorstand riefen diese „Selbstverständlichkeit“ den Menschen in
die Köpfe zurück. Es ist kein Gegenrechnen, nur feststellen von Tatsachen. Das
ist natürlich für viele Mandatsträger eine sehr peinliche Situation, denn die
letzten Jahre wurde laufend auf den VLB geschimpft, dass wir nichts machen
und was wir hätten machen sollen etc.
Die bestehenden Mietverträge und Verpflichtungen des Kuratoriums gegenüber VLB wurden „vergessen“ auch in der Öffentlichkeit nicht mehr erwähnt.

Andere Themen:

Thema „Bewegte Schule“:

Die Situation mit unserem ehemaligen Vorsitzenden A.S. verbesserte die
Lage des VLB und auch die Beziehungen zum Kuratorium nicht. Jetzt unterhalten sich Rechtanwälte in der Angelegenheit A.S.

Leider sind viele Fragen offen und vieles ist in der Planung nicht berücksichtigt und vieles auch in den Infos unvollständig. Bei der Zentralratssitzung
wurden nur Kostenvoranschläge und ein Plan vorgelegt. Eine Respektlosigkeit dem Zentralrat gegenüber und deren Mitgliedern. Die verantworlichen
Personen hierfür, glänzten mit Abwesenheit.

Ich will und darf in der jetzigen Phase nicht mehr dazu sagen, auch wenn
viele darauf brennen etwas zu erfahren.
Es gab noch so einige Unklarheiten die wir als Vorstand als Erbe übernahmen
und leider nur den Status der Entwicklungen feststellen konnten.
So nebenbei erfuhren wir, dass beim Errichten des Anbaus des Gymnasiums
„Gelder verschwunden“ seinen, die nachfolgenden Vorstände des Kuratoriums versäumten es anscheinend dem genauer nachzugehen.
Wir der neue Vorstand des VLB konnten leider nur feststellen, dass alles
verjährt und nicht mehr rückholbar war, auch nicht von den alten Vorständen des Kuratoriums die für deren Untätigkeit in diesen Punkten haftbar gemacht hätten werden können. Wie gesagt -Kuratoriumsangelegenheit – auf
die wir so nebenbei bei unseren Recherchen in Erfahrung bringen konnten.
Wir haben nur die Spitze des Eisbergs angekratzt – da kommt bestimmt noch
so Einiges auf uns zu.
Inwieweit dann, das finanzielle Auswirkungen haben wird und das Geld
zurückgeholt werden könnte, sei dahingestellt. Wir vom VLB Vorstand haben
unsere Aufgaben zu dem Thema gemacht.
Unser neuer Vorstand räumt auf, wir wollen Transparenz auch in den Abrechnungen. Beim VLB und auch ich den Abrechnungen zwischen VLB und Kuratorium.
Was die Abrechnungen innerhalb des Kuratoriums anbetrifft, dass sollen andere Überprüfen und für die Richtigkeit der Buchführung sorgen, wenn das
noch nicht gemacht sein sollte. Papier ist geduldig.
Wir der VLB waren es, die dem Kuratorium, vertreten durch Frau Vaitkiene,
vorschlugen, die Abrechnungen wegen Nebenkosten auf reelle Beine zu stellen, denn wir waren der Ansicht, dass wir der VLB, zu wenig bezahlten. Es
waren alles sehr niedrige Pauschalbeträge.

Meinen Recherchen nach ist Schloss Rennhof ein Kulturdenkmal, das als Gesamtensemble eingestuft ist. Meine Hinweise an den Architekten in diese
Richtung, am Workshoptag, kamen bei ihm anscheinend nicht an. Inwieweit
er die Diplomarbeit berücksichtigte, die ich ihm zusandte, auch nicht. Die
Direktion von V16 versicherte mir vorher, dass nur das Schloss unter Denkmalschutz stehe.
Auch unsere traditionellen Feste – Jonines wurden in die Planung nicht
aufgenommen.
Dürfen wir überhaupt dieses Gesamtensemble mit den Objekten der bewegten Schule zerstören?
Es wurde empfohlen sich mit den entsprechenden Behörden in Verbindung
zu setzten.
Dann das Problem mit dem Weiher? Gehen wir davon aus, dass die damaligen
Architekten wussten was die machen und nicht doof waren. Der Weiher war
in ein Entwässerungskonzept integriert, das jetzt nicht funktioniert. Das
wurde gar nicht berücksichtigt. Der Weiher ein im Park sich anzubietendes
Projekt für Biologieunterricht. Warum wird das nicht gemacht?
Dann gibt es seit Jahren die Idee einer Schulsporthalle in Hüttenfeld. Die
Direktion von V16 weiß darüber Bescheid. Lampertheim sprach mich erst
vor ein paar Tagen zu dem Thema an. Warum ist das nicht in die Planung
eingeflossen, zumindest ein eventueller Bauplatz sollte freigehalten werden.
Der Park als Gesamtensemble entfällt wohl? Da bleibt in dem Sinne nur der
Platz wo jetzt die Baracke steht übrig. Oder ist eine Schulsporthalle vor Ort
nicht wichtig?

Wir wollten dem Gymnasium etwas Gutes antun, mehr für die Nebenkosten
des Schlosses bezahlen und unseren Mietern korrekte Abrechnungen über
Nebenkosten erstellen.

Fazit: Die Hausaufgaben wurden unvollständig gemacht oder unter falschen
Voraussetzungen und Informationen.

Es stelle sich als ein riesen Problem für das Kuratorium dar – der VLB wagte
es Unterlagen anzufordern, die in dem Sinne bei jeder Nebenkostenabrechnung vom Gesetzt her dabei sein mussten. Alles geheim – Datenschutz –
war die Begründung!

Leider vermisse ich konkrete Angebote und Ziele vom Präsidium des Kuratoriums. Die Briefe von Herrn Jelis sind nicht immer hilfreich um das vorsichtig
auszudrücken.

Die Berechnungen zu den Nebenkosten des VLB und den unserer Mieter, die
bis Dato ungerechtfertigter Weise an das Gymnasium überwiesen wurden
strotzen voller Fehler, Unterlagen erhielten wir erst nach massiven Forderungen und wir mussten mit Unterschlagungsvorwürfen und Anzeigen drohen,
damit überhaupt sich so langsam in die richtige gesetzliche Richtung bewegt. Auf Grund dieser Erfahrungen überprüfen wir alles und jede Aussage
wird in Frage gestellt.

Thema Eigentümer und Mieter/Pächter:
Warum werden wir als VLB nicht bereits in der ersten Schritten von Planungen
mit eingeladen, bei Projekten die der Zustimmung des Zentralrats bedürfen?
Warum immer diese Eigenbrödlerei und Heimlichtuerei?

Es muss ein Gesamtkonzept her, was die Liegenschaft mit dem Park anbetrifft.

Mein Vorschlag wäre, einen Fragenkatalog zusammenzustellen, den dann die
jeweiligen Vorstände beantworten sollen, aus ihrer Sicht.
Dann bei einer oder mehreren gemeinsamen Treffen diese Unklarheiten
auszuräumen versuchen.
Die Fragenkataloge sollen verschiedene Themen ansprechen.
Ein Bereich betrifft die Schule und das Internat – Inwieweit werden deutsche
gesetzliche Auflagen erfüllt oder nicht erfüllt, können nicht erfüllt werden?
Ein anderer Bereich – Wie gehen wir in Zukunft als VLB und Kuratorium miteinander um? Wie können wir die Kommunikation verbessern?

Frau Vaitkiene und Herr Jelis haben 2015 den Mietvertrag unterschrieben und
wissen genau Bescheid ab wann der Zentralrat und die VLB Vorstand ins Boot
geholt werden müssen. Das ist nicht die Art von Zusammenarbeit die sich der
VLB vorstellt. Wir sind nicht der Feind, sondern der Freund!
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ŠVIETIMAS

Hamburgo lietuvių šeimų vaikams: interaktyvus priminimas apie liaudies kultūrą
Hamburgo lietuvių bendruomenės informacija
Š. m. lapkričio 18 d. Hamburgo lietuvių katalikų sielovados patalpose
(Lübecker str. 101) įvyko autorės Ievos Tijūnėlienės knygos „Smuikelės
giesmė“ pristatymas.
I. Tijūnėlienė – smuiko mokytoja, dirbanti Trakų meno mokykloje jau daugiau kaip 15 metų. Pirmą kartą išleistos knygos sėkmė nubloškė rašytoją net
į užsienį – Vokietijos uostamiestį – Hamburgą.
„ Hamburge veikia lituanistinis darželis“ ir mokyklėlė, kuriuose susibūrę lietuvių šeimų vaikai mokosi lietuvių kalbos, bendrauja, atlieka skirtingas užduotis, ruošia pasirodymus lietuvių bendruomenės organizuojamoms šventėms.
I.Tijūnėlienės „Smuikelės giesmė“ išskiria ne tik savo idėja, vizualiu apipavidalinimu – nepaprasto grožio iliustracijomis, kurios sukuria pasaką, bet ir
šiuolaikiškumu – knygos pabaigoje skaitytojai randa staigmeną. Autorė yra
įsitikinusi, kad be paprasto ir visiems žinomo smuiko mokymo, svarbu nepamiršti vaikų motorikos ir jų dėmėsio koncentracijos ypatumų. Nemenka autorės patirtis leido jai sukurti interaktyvius, trumpus žaidimus, padedančius
vaikams pertraukėlių metu pažaisti, apšilti: „Žaidimus pradėjau kurti prieš
metus. Jie taip pat gimė iš noro ir poreikio paįvairinti pradedančiųjų smuikininkų pamokas. 6–8-erių metų vaikai gana greitai pavargsta smuikuodami, tai
natūralu. O žaidžiant mano siūlomus lavinamuosius žaidimus jie ne tik pailsi,
bet ir mokosi ritmuoti, vysto smulkiąją motoriką, judesių koordinaciją. Žaidimų
pateikimo forma QR kodais – skirta šiuolaikiniam vaikui. Juk jie visi dabar gyvena su išmaniuoju telefonu rankose! Tai patrauklu, nesudėtinga.“

Nuotr. Evelinos Kislych-Šochienės | Akimirka iš įvykusio pristatymo
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Nuotr. Evelinos Kislych-Šochienės | Akimirka iš įvykusio pristatymo

Pristatymo metu vaikai ir jų tėvai ne tik klausėsi knygos atsiradimo istorijos,
bet ir drauge su autore išbandė minėtus ir jau išgarsėti spėjusius lietuvių
liaudies motyvais paremtus žaidimus. Susitikimas nepaliko abejingų vaikų
bei jų tėvų ir dar kartą priminė apie lietuvių liaudies kultūrą.

Pirmasis adventas Miuncheno lituanistinėje mokyklėlėje – ypatingas
Irma Petraitytė-Lukšienė
Nuotr. autorės | Akimirkos iš įvykusio advento savaitgalio
Miuncheno lituanistinėje mokyklėlėje
Š. m. gruodžio 3 d. Miuncheno lituanisinėje mokyklėlėje pirmasis advento sekmadienis buvo ypatinga diena. Pirmosios žvakutės uždegimas,
namuose kepti sausainiai, žaidimai, snaigių karpymas ir pasiruošimas
Kalėdinei šventei gruodžio 10 d.
Ačiū Miuncheno lituanistinės mokyklėlės mokytojoms – Daivai Bethkei ir
Virginijai Skiriutei už gražią popietę!

Prasideda registracija į 2018 metais Danijoje vyksiantį „Draugystės tiltą“
„Draugystės tilto“ organizatorių informacija

Prasidėjo registracija į tarptautinį Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydį „Draugystės tiltas 2018“.
„Laukėte, laukėte ir pagaliau sulaukėte: „Draugystės Tiltas
2018“ metais vyks birželio 1-3 d. Danijoje, Vejlės mieste prie pat
fiordo ir tik 30 km. nuo Legolando! Sąskrydžio tema – „Lietuviai
pasaulyje – 100 istorijos kaladėlių“. Tai bus žvilgsnis į istoriją ir
ją kūrusius bei tebekuriančius žmones.
Tamsta mokytoja jau ruošia namų darbus, o mes, organizatoriai,
dėliojame paskutinius programos taškus. Žymėkite datą savo
kalendoriuose ir laukite naujienų.“
Platesnė informacija: www.draugystėstiltas.com
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Kuo įdomus ir svarbus buvo „Globalios Lietuvos“ forumas apie valstybės ir diasporos partnerystę?
Sandra Petraškaitė-Pabst
Kiekvienas individas skiriasi šiame pasaulyje savo
tikslais, suvokimu, mintimis. Valstybė kaip vadybininkas turi įtraukti visus į savo erdvę. Niekas nesugeba
pabėgti nuo savęs, nuo savo šaknų. Žmonės, gyvenantys diasporoje, gaudami geresnį atlyginimą už darbą,
pradeda manyti esantys kažin kuo pranašesni už tuos,
kurie liko Lietuvoje.

Nuotr. Evelinos Kislych-Šochienės | Sandra Petraškaitė-Pabst

Buvo malonu dalyvauti seminare „GLOBALI LIETUVA“, nes
buvo juntamas 27-ių, forume dalyvavusių šalių dalyvių
noras sieti save su Lietuva. Vis dažniau atsigręžiama į savo
gimtąją šalį ir aktyviai sekamos jos aktualijos. Lietuva maža
šalis – turtinga savo žmonėmis, todėl svarbu suprasti kiekvienam išeiviui, kad tik suvieniję mes galime vesti savo
gimtąją šalį į priekį. Seminaro metu sužavėjo Airijos atstovės J. Murphy pranešimas apie airių išeivių pritraukiamas
investicijas ir grąžinamą verslą į tėvynę. Deja, mes, lietuviai
gana pasyviai įsitraukiame į valstybės gyvenimą, mažai
galvojame apie šalies ateitį, neturime tolesnių strateginių tikslų. Puikus buvo ir Belgijos lietuvių bendruomenės
pavyzdys, kuomet jos nariai kviečiasi paviešėti vaikus iš
Lietuvos į Belgiją. Buvo pateikta daug kitų puikių naujos
bendrystės, naujo požiūrio pavyzdžių. Tuo šis forumas buvo
išskirtinis ir labai svarbus.

Kokios mintys ir ateities kryptys ryškėja?
Tikiu, kad ateityje tauta, jungiama bendros lietuviškosios
tapatybės ir istorinės atminties, aktyviau įsitrauks į Lietuvos pilietinį, politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir
prisidės prie modernios Lietuvos kūrimo. Manau, kad šis
forumas paskatino dalyvius būtent tokiu būdu kalbėti apie
ne savo, kaip individo, o gimtos šalies ateitį.

Kaip suprantame švietimo indėlį į diasporos ir valstybės partnerystę?

Akimirka iš „Globalios Lietuvos“ forumo
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Švietimas yra labai plati sąvoka. Plačiąja prasme dauguma
užsienio lietuvių domisi įvykiais, seka naujienas iš Lietuvos
ir siekia išsaugoti lietuvybę. Apie tai byloja lankymasis
Lietuvoje, pagalba jai, tradicijų puoselėjimas ir kt. Būtina
pažvelgit į švietimą, kaip lietuvybę puoselėjančią plotmę
daug plačiau, moderniau, nes esame jau globali – visuotinė ir viską apimanti – Lietuva. Būtina, kad lietuviai, gyvenantys užsienyje, ne tik kurtų šeštadienines mokyklėles,
užsiimtų savęs paties savišvieta, bei lavintų savo vaikus, bet
veiktų politiškai, prisidėdami prie teigiamų pokyčių Lietuvoje, garsindami Lietuvą toje valstybėje, kurioje gyvena.
Didelį dėmesį reikia skirti ne tik komunikavimui, ryšių su
asmenimis, kurie nebūtinai priklauso bendruomenei, užmezgimui ir palaikymui, tačiau ir žmonėms, pasiekusiems
nemažų laimėjimų gyvenamojoje šalyje. Ši grandinė padės
šviesti ir lavinti kitus diasporos narius.
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JAUNIMO (IM)PULSAS

Lietuvos ambasada Vokietijoje studentams siūlo praktikos galimybę!
LR Užsienio reikalų ministerijos informacija

Jeigu:
esi Lietuvos pilietis;
baigei du studijų kursus;
labai gerai moki lietuvių ir vokiečių kalbas.
Lauksime gyvenimo aprašymo ir datos, kada norėtum atlikti praktiką, adresu: info-botschaft@mfa.lt
Daugiau informacijos apie praktikos vietas ir jų aprašymus rasite mūsų oficialiame tinklapyje: https://de.mfa.lt/de/lt/praktika
Atkreipiame dėmesį, kad gavus mūsų sutikimą, reikiamus dokumentus į Užsienio
reikalų ministeriją reikia pateikti ne vėliau kaip 2 mėn. prieš prasidedant praktikai.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga šį kartą kviečia susitikti Vilniuje!

PLJS informacija

PRELIMINARI PROGRAMA

švenčių laikotarpiu dauguma lankosi Lietuvoje – susitikti su
šeima, draugais bei pažįstamais. Artėjant naujiems metams Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (toliau – PLJS) kviečia susitikti
Vilniuje!

10:00 - 10:30 Atvykimas ir registracija

Norime pasidalinti šventine nuotaika, pasidžiaugti ir apsikeisti
besibaigiančių metų pasiekimais, sutikti draugus ir susipažinti,
generuoti drauge idėjas, diskutuoti bei kartu pasvajoti ir paplanuoti kitų metų tikslus.
Pažadame gerą nuotaiką ir jaukią atmosferą!
Jeigu sudomino ir norėtumėte dalyvauti – užpildykite šią registracijos
anketą: https://goo.gl/forms/7ire1sKcQZonmtSn2
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10:30 - 12:30 PLJS projektų, idėjų ir veiklos strategijos dirbtuvės
12:30 - 14:00 Pietų pertrauka
14:00 - 15:30 Sąjungų prisistatymai ir diskusijos
16:00 - 19:00 Pramoginė dalis
Nuo 19:00 Uždarymas ir neformali renginio dalis (vieta bus patikslinta)
Ateikite ir praleiskite laiką su mumis.
Iki susitikimo!
Vieta: Work‘Inn

Sunrise Valley, Saulėtekio al. 15, Vilnius

KULTURA IR MENAS

2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai
Lietuvos dailės muziejaus informacija
2 2018-uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos kultūros paveldo

Komisijos interneto svetainėje ec.europa.eu (https://goo.gl/KpAabn) ir programos
„Kūrybiška Europa“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (https://goo.gl/BP9roq).

metais. Ta proga visoje Europoje vyks daugybė įvairių renginių ir iniciatyvų, padėsiančių suprasti Europos praeitį ir įsivaizduoti ateitį.
Oficialus Europos kultūros paveldo metų atidarymas įvyko 2017 m. gruodžio 8
d. Italijoje, Milane, per Europos Komisijos rengiamą Europos kultūros forumą.
Kultūros paveldas yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Jis supa mus miestų pastatuose ir gamtoje. Tai ne tik literatūros ir meno objektai, bet ir amatai, kuriais užsiimame, istorijos, kurias pasakojame, maistas, kurį valgome, filmai, kuriuos žiūrime.
Europos kultūros paveldo metus remia bei įvairiuose šiai progai skirtuose renginiuose aktyviai dalyvaus ir Europos kultūros paveldo portalas„Europeana“ (www.
europeana.eu), nes skaitmeninis pasaulis kultūros paveldą paverčia lengvai ir laisvai prieinamu visiems.
Visa su Europos kultūros paveldo metais susijusi informacija skelbiama Europos

Nuotr. Creative Europa

Metų literatūrinis vakaras drauge su Škėmos „Baltąja drobule“ Berlyne
Lina Ever-Neverbickienė
Š. m. gruodžio 7 d. Berlyne (Berlyno Literatur Colloguium viloje ant Wannsee ežero kranto) įvyko lietuviškas vakaras ir vienas geriausių įvertintų
literatūros renginių čia, kurį organizavo LR Kultūros atašė Vokietijoje Rita
Valiukonytė ir Berlyno literatūros koliokviumo atstovai.

Senegalo styginiu instrumentu Kora sugebėjo taip suvirpinti susirinkusių širdis,
kad visi pamiršo koridoriuje paruoštas lietuviškas vaišes.

Tris valandas sausakimšoje vilos salėje svečiai klausėsi Antano Škėmos „Baltosios drobulės“ skaitymų su gitaros akompanimentu, pokalbio su Undine
Radzevičiūte apie jos romaną „Žuvys ir drakonai“ bei nuostabaus dueto Solo &
Indrė. (senegalietis atlikėjas Solo Cissokho ir lietuvių kanklininkė Indrė Jurgelevičiūtė). Pastarieji lietuviškomis ir afrikietiškomis melodijomis, kanklėmis bei

Nuotr. R. Valiukonytės

Nuotraukoje: Antanas Škėma
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M. K. Čiurlionio karalių pasakos Štutgarte
Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst
Štutgarto lituanistinės mokyklos vadovė
Š. m. lapkričio 18 d. Štutgarto lietuvių bendruomenėje vyko meninis, edukacinis renginys, skirtas Lietuvos
valstybingumo 100-mečiui, kurio metu vaikai ir suaugusieji turėjo progą plačiau ir giliau susipažinti su visų
laikų Lietuvos genijumi kompzitoriumi ir dailininku Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu (1875-1911).

Nuotr. Jurgitos Kasperavičiūtės | Štutgarto ansamblis „Ridigdo“ ir Čiurlionio renginio dalyviai

Svečiai iš Vilniaus Čiurlionio namų – Milda Pleitaitė,
Kazimieras Momkus pristatė knygą „Šiandien Čiurlionio
karaliai mums pasakas seka“, pakviesdami tiek jauną,
tiek subrendusį skaitytoją savo poetinių pasakų tekstais
naujai pažvelgti į pilnus simbolių M. K. Čiurlionio (toliau
– Čiurlionio) paveikslus bei išgirsti jo sukurtą muziką. Ją
smuiku atliko Milda Pleitaitė, o fortepijonu – Adomas
Pleita.
M. K. Čiurlionis – ir archaiškas ir labai šiuolaikiškas. Archaiškas, nes jo paveikslų erdvėje – tūkstantmetinė žmonijos
dvasinė patirtis, šiuolaikiškiškas, nes jo idealai aktualūs ir
dabartiniam dvasingumo pasiilgusiam žmogui. Čiurlionio
„Pasakos“ yra ne šiaip pasakos, jos greičiau tapytos filosofams, tai pasakos apie kosmosą, apie pirmapradę pasaulio
esmę, apie žemę ir žmogų, gėrį ir blogį. Štai pavyzdžiui
paveiksle „Karalių pasaka“, kuriame kaip saulė spinduliuoja karaliaus laikomas kaimelis. Taip dailininkas išaukštino
lietuviškąją kultūrą, išsaugotą šiandienoje. Pažiūrėję į kitą
paveikslą „Bičiulystė“ susimąstome apie draugystę, bičiulystę, kuri kaip saulė prašviesina visą žmogaus gyvenimą.
Štutgarto lituanistinės mokyklos „Traukinukas“ mokiniai
iš anksto jau ruošėsi šiam renginiui ir mokyklėlės užsiėmimų metu piešė Čiurlionio paveikslų tematika ir vertė
poetinius tekstus į vokiečių kalbą. O štai Smiltė, Neringa,
Evelina, Emilija, Tabea, Konstantinas, Lukas, Mykolas ir Simonas paruošė poetinę kompoziciją pagal žinomų lietuvių
poetų eilėraščius, skirtus Čiurlionio atminimui. Štutgarto
bendruomenės ansamblis, vadovaujamas Juozo Vasiliauskio leido išgirsti lietuvių liaudies dainų, kuriomis dar prieš
šimtų metų nuoširdžiai buvo susidomėjęs Čiurlionis, kaip
pirmasis profesionalus Lietuvos kompozitorius.

Nuotr. Jurgitos Kasperavičiūtės | Milda Pleitaitė ir Adomas Pleita pristato Čiurlionio muziką
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Prisilietimas prie Čiurlionio kūrybos štutgartiečiams leido
išgyventi bendrystės ir pakylėjimo akimirkas, kurias meno
dėka galime susikurti visur ir visada.

Hamburge pristatyta naujausia J. Herlyn knyga „Angelai neverkia“
Hamburgo lietuvių bendruomenės informacija
Į 2018-uosius Hamburge gyvenanti rašytoja Jolita
Herlyn žengia užtikrintai – su naujausia, šeštąja savo
knyga „Angelai neverkia: kas mes būtume be meilės?“. Šios knygos pristatymu jau spėjo pasidžiaugti
Hamburgo lietuvių bendruomenės nariai, kur jaukiose Hamburgo lietuvių katalikų sielovados patalpose
rašytoja pristatė savo naujausią kūrinį.
Prieš knygos pristatymą, Hamburgo lietuvių valdyba
ir susirinkę dalyviai pasveikino du, 90-ies metų jubiliejų šiemet švenčiančius lietuvius – Martyną Kurschat
ir Andrių Enulait. Garbingo amžiaus lietuviai džiaugėsi ne tik suteiktu dėmesiu, dovanotomis gėlėmis,
bet ir galimybe dalyvauti rašytojos J. Herlyn naujausio romano pristatyme bendruomenės narių rate.
Jaukų literatūrinį vakarą vedė taip pat Hamburge gyvenanti rašytoja Jutta Noak. Hamburgo lietuviai rašytojai
J. Herlyn uždavinėjo skirtingus klausimus, apie idėją,
kūrybinį įkvėpimą, laiką, kuomet kūryba pasireiškia aktyviausiai. J. Herlyn prasitarė, kad ties šia knyga užtruko
apie pusę metų. Pasak J. Herlyn, jos tėtis įvertino šią knygą
kaip vieną geriausių jos darbų. Šį faktą patvirtino ir vakarą moderavusi J. Noak, ir ištikimi jos knygų skaitytojai.
Knygoje rašytoja nagrinėja ne tik meilės, bet ir gyvenimo ligoje istorija. Knygos heroję Jurgą pasiveja ne tik meilė, bet
ir liga, nešanti kitokių jausmų sumaištį. Skausminga patirtis jai padeda naujai pamatyti pasaulį ir artimus žmones.

Nuotr. Sauliaus Jokužio | „Žmonės“

Nuotr. Iš Hamburgo lietuvių bendruomenės archyvo | Knygos pristatymo akimirka
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Su iššūkiais reikia kovoti visa
širdimi

Kultūros atašė Vokietijoje R. Valiukonytė:
„Tikrai turime kuo didžiuotis“
Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

Miela Rita, sukanka jau metai nuo to laiko, kuomet tapai Lietuvos
Respublikos kultūros atašė Vokietijoje. Kokie buvo tie metai Tau?

Beveik prieš metus, už Lietuvos kultūros atašė Vokietijoje vairo sėdo
jauna, perpektyvi ir idėjų nestokojanti moteris – Rita Valiukonytė.
Beveik po metų darbo kultūros srityje, lietuviai Vokietijoje džiaugiasi
nuveiktais darbais ir 2018-uosius, Kultūros paveldo metus pasitinka
iškėlę galvą – lietuviškosios kultūros laivas juda tik į priekį.

Šie metai nestokojo renginių ir kultūrinių įvykių, paminėsiu keletą jų. Ypatingai džiaugiamės sėkmingu literatūros pristatymu Vokietijoje. Lietuva buvo
garbės viešnia Leipcigo knygų mugėje. Pristatėme net 26 naujus į vokiečių
kalbą išverstus romanus, poezijos rinkinius ir lietuvių kultūrą pristatančius
leidinius. Lietuvos kultūros institutas surengė virš pusšimčio Lietuvos autorių
knygų pristatymų, skaitymų ir diskusijų. Kai kurie lietuvių autorių kūriniai,
kaip antai Guggolz leidykloje išleistas Antano Škėmos romanas „Balta drobulė“ (,,Das weiße Leintuch“), sulaukė itin didelio vokiečių kritikų ir skaitytojų
susidomėjimo. Spaudoje taip pat buvo aptariama Tomo Venclovos, Eugenijaus Ališankos, Undinės Radzevičiūtės, Lauryno Katkaus, Giedros Radvilavičiūtės ir kitų lietuvių autorių kūryba.

Apie praėjusius ir ateinančius naujuosius, 2018-uosius metus kalbiname Lietuvos kutūros atašė Vokietijoje R. Valiukonytę.

2017-aisiais metais dvi iškilios asmenybės buvo įvertintos garbingais apdovanojimais. Birželio 23 dieną Berlyne fotomenininkui Antanui Sutkui buvo
įteiktas Vokietijos fotografijos asociacijos Dr. Erich Salomon apdovanojimas.
Šis įvertinimas yra suteikiamas kiekvienais metais ir laikomas vienu iškiliausių Vokietijos fotografijos asociacijos prizų. Gruodžio 3 dieną Niujorke gyvenančiam filmų kūrėjui Jonui Mekui buvo įteikta „B3 Biennale des bewegten
Bildes“ premija už viso gyvenimo nuopelnus.
Metai buvo itin sėkmingi jaunosios kartos menininkams Ugniui Gelgudai ir
Neringai Černiauskaitei (Pakui Hardware), video menininkei Emilijai Škarnulytei, prestižinės DAAD menininkų programos rezidentui kompozitoriui ir
garso menininkui Arturui Bumšteinui, Miunchene gyvenančiai menininkei
Neringai Vasiliauskaitei. Tikrai turime kuo didžiuotis.
Dar norėčiau paminėti, kad per šiuos metus Lietuvoje apsilankė apie keturiasdešimt literatūros, muzikos, šokio, kino, teatro ir tarpdisciplininio meno
ekspertų ir žurnalistų iš Vokietijos. Tokių tiriamųjų vizitų dėka jau inicijuoti
nauji projektai, pasirodė Lietuvos kultūrą pristatantys straipsniai spaudoje.
Savo, kaip kultūros atašė kelionę Vokietijoje pradėjai paraleliai ir socialiniame tinklapyje Facebook. Esi sukūrusi savo, kaip vyriausybinės
organizacijos Litauische kulturattachée in Deutschland paskyrą, kurioje svečiuojasi, reguliariai lanko ir pamilo gausybė lietuvių. Kas tau
diktuoja kelią, patirtis?

Nuotr. Remio Ščerbausko
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Darbą socialinėje platformoje Facebook pradėjau dar dirbdama atašė Austrijoje, berods 2010-aisis metais. Turint ribotus finansinius resursus, tokios
platformos suteikia puikią galimybę komunikuoti apie vyksiančius renginius,
iniciatyvas bei svarbius įvykius. Pradžioje turėjau asmeninę paskyrą, kuri vadinosi ,,Litauische Kulturattachée“, vėliau, Facebook administratorių reikalavimu, teko atsisakyti šio pavadinimo ir pereiti prie savo tikrojo vardo ir pavardės. Pradėjus darbą Vokietijoje sukūriau oficialią kultūros atašė Vokietijoje
Facebook paskyrą, kurią šiandien administruoju paraleliai su savo asmenine.
Žiūriu į tai ne tik kaip į informacijos sklaidą, bet ir kaip į virtualų archyvą,
kurį vėliau perims ir administruos po manęs dirbantys kolegos. Jungtinėje

Karalystėje, skirtingai nei Lietuvoje ar Vokietijoje, yra itin
pamėgtas socialinis tinklapis Twitter. Paraleliai, nors turiu
pripažinti kur kas rečiau, skleidžiu informaciją ir šioje platformoje.
Tavo idėja „Save the date“, „Meet the artist“ bei bendros lietuvių menininkų paieškos bei susitikimai su
jais išties leido mums visiems dar labiau pažinti lietuviškąją kultūrą bei jos atstovus Vokietijoje. Kokių
tolimesnės idėjos ar projektai sukasi tavo galvoje?
Žinau, kad vis dar neišnaudoju visų Facebook galimybių,
norėtųsi pagyvinti informaciją įpinant šmaikštesnių istorijų, galbūt ir asmeninio turinio, kita vertus, labiau mėgstu
pasislėpti užkulisiuose, tad sunku pasakyti, ar man pavyks
virtualiai bendrauti kitaip. Bet kuriuo atveju, svarbiausia
juk turinys. O jo ir kitais metais bus nemažai. Planuose –
aktyvesnė veikla teatro srityje, taip pat skirsiu daugiau dėmesio iniciatyvoms Badeno−Viurtembergo žemėje, Šiaurės
Reino-Vestfalijoje ir Bavarijoje.
2018-ieji – svarbūs metai Lietuvai ir pasaulio lietuviams. Kaip jie bus pažymėti kultūros žemėlapyje bei
jos istorijoje?
Lietuvoje vyks itin daug renginių skirtų Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui, visą informaciją galima rasti oficialiame šimtmečio puslapyje: http://www.lietuva.lt/100/.
Žinoma, šiai progai skirti renginiai vyks ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Štai Vokietijoje Berlyno Konzerthaus salėsė
vyks Baltijos šalių muzikos festivalis. Jame bus pristatyti
kompozitorių Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Broniaus
Kutavičiaus, Ramintos Šerkšnytės ir Osvaldo Balakausko
kūriniai, gros „Mettis“ kvartetas, akordeonistas Martynas
Levickis. Festivalį vainikuos dirigentės Mirgos GražinytėsTylos diriguojamo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
pasirodymas. Baltijos šalių teatras (ir ne tik) bus pristatytas Niurnberge vyksiančiame festivalyje „Talking about boarders“. Taip pat ir Liubeko Šiaurės filmų dienos, Festivalis
„GoEast“, Riugeno kino festivalis pagrindinį dėmesį skirs
Baltijos šalims. O štai Leipcigo dokumentinių filmų festivalis
pristatys išskirtinę Lietuvos dokumentinio kino programą.
Labai džiaugiamės, kad Bamberge įsikūrusi menininkų rezidencija Villa Concordia 2018-tuosius taip pat skiria Lietuvai. Kitais metais šioje viloje svečiuosis dramaturgas Marius
Ivaškevičius, rašytoja Undinė Radzevičiūtė, kompozitorius
Vykintas Baltakas, saksofonininkas ir kompozitorius Liudas
Mockūnas, menininkai Kristina Ališauskaitė, Adomas Danusevičius, Andrius Zakarauskas ir Neringa Vasiliauskaitė. Tie,
kas gyvena Heseno federalinėje žemėje, galės aplankyti
gintaro juvelyrikos darbų parodą „Jūratės ašaros“ Hanau
mieste. Tai tik keletas projektų, jų yra kur kas daugiau, tad
kviečiu sekti naujienas mano Facebook paskyroje.
Ką, ateinančių, naujųjų metų proga, galėtumei palinkėti visiems lietuviams, kultūros atstovams, menininkams Vokietijoje?
Esame viena, po pasaulį pasklidusi šeima. Linkiu visiems
mums daugiau bendruomeniškumo, nenutrūkstančio ryšio su namais, na ir, žinoma, naujų kūrybiškų atradimų bei
įkvėpimo.

Nuotr. Jono Petronio
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BENDRUOMENIU ALEJA

Kalėdinė šventė Miuncheno lietuvių bendruomenėje
Irma Petraitytė-Lukšienė
Nuotr. iš Miuncheno lietuvių bendruomenės archyvo

Žinoma, į šventę atvyko ir Kalėdų Senelis iš šiaurinių Biržų – Miuncheno lietuvių bendruomenė taria ačiū Dominykui Marcinoniui ir Austei Kuprevičiūtei.

Šventės metu tai pat buvo įteikti padėkos raštai labiausiai nusipelniusiems bendruomenės nariams: Daivai Zavistauskaitei, Dianai Vensbergienei, Mildai Zaksaitei, Edita
Nickuvienei, Prof. Gerd Birk, Erwin Strobel. Janina Jurkonis ir Julija Baronė jau 40
Dieną įvykusias šv. Mišias lydėjo lietuviškos dainos, kurias atliko metų kaip yra bendruomenės narės!
Artūro Gelusevičiaus vadovaujama grupė. Itin kūrybingai pasirodė
lituanistinė Miuncheno mokyklėlė – ačiū Daivai Bethkei, Virginijai Šventę pasiekė ir rankų darbo kūriniai iš Vilniaus, dienos centro „Mes esame“.
Skiriutei, Viktorijai Ramanauskienei.
Ačiū visiems, kūrusiems šią šventę kartu!
Š. m. gruodžio 10 d. Miuncheno lietuvių bendruomenėje įvyko
Kalėdinė šventė.

Miuncheno lietuvių bendruomenės pirmininkė: džiugu
dirbti tokioje vieningoje komandoje
Irma Petraitytė-Lukšienė
Miuncheno lietuvių bendruomenės pirmininkė
Nuotr. iš Miuncheno lietuvių bendruomenės archyvo
Š. m. gruodžio 3-ąją dieną įvyko trečiasis Miuncheno lietuvių bendruomenės (MLB) Valdybos
susitikimas po metinio susirinkimo – valdybos
rinkimų, įvykusių š. m. birželio mėnesį.
Vyko labai koncentruotas ir intensyvus darbas.
Aptarėme aktualijas, pasiekimus, planus. Tame
tarpe – artimiausius renginius, tokius, kaip Vasario
16-osios, Lietuvos šimtmečio minėjimą, Violettos
Hermann-Rauer seminarą apie emocijų atpažinimą
veide, Lietuvių kalbos dienas, tarmių vakarą. Ateityje planuojama ir diskusija apie dvigubą pilietybę.
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Senųjų metų palydos
Frankfurte
Darius Šulcas
„Reporteriai Vokietijoje“ | Nuotr. autoriaus

Š. m. gruodžio 2 d. įvyko Frankfurto lietuvių vakaronė – Senųjų metų palydos.
Į šventę susirinko virš 100 lietuvių. Vakaronės metu koncertavo grupė „Pronto“ iš Alytaus.
Vakarą lydėjo daug žaidimų, loterijų, galima buvo vaišintis skaniu maistu.
Šventę organizavo – Frankfurto lietuvių bendruomenės narė Irena Šulinskienė su
komanda.

Nutiestas tiltas į latvių kultūros bendruomenę
Rasa Modic, Štutgarto lietuvių bendruomenės narė
Nuotr. Karina Ziegler
Nors Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblis „Ridigdo“ susikūrė tik
prieš tris metus, bet jo gretos paskutiniais metais pasipildė ne tik norinčiais dainuoti, bet ir muzikinį aukštąjį išsilavinimą turinčiais tautiečiais.
Vadovaujami charizmatiško įkvėpėjo Juozo Vasiliauskio, dainorėliai į repeticijas renkasi net du kartus per savaitę ir su entuziazmu ruošiasi 2018
m. Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio Dainų šventei.

odė trim kalbomis „Bunda jau Baltija“ sugrąžino visus į Baltijos kelią, kai susikibę rankomis latviai, estai ir lietuviai simbolizavo visam pasauliui esantys
vieningi. Kartu dainavo ir ošė visa salė, ne vienam ašaros ir gerklę užspaudė.
Pasirodymą ansambliečiai užbaigė trankia „Ridigdo“ sutartine.
Po puikių ovacijų, nuoširdžių atsiliepimų ir užmegztų ryšių buvo gera širdyje, kad buvo nutiestas tiltas į latvių kultūros bendruomenę.

Išgirdę apie lietuvaičių ansamblį, į Lietuvos štutgartiečius kreipėsi Latvijos
kultūros bendruomenės SAIME pirmininkė Karina Ziegler ir pakvietė juos dalyvauti Latvijos Nepriklausomybės 99-ųjų metų minėjimo renginyje. „Ridigdo“ ansambliečiai mielai sutiko ir atsakingai paruošė „broliukams“ latviams
Baltijos šalių vienybės odę trimis kalbomis „Bunda jau Baltija“.
Žvarbų lapkričio 18 d. šeštadienį po Lietuvos Čiurlionio namų, svečių iš Lietuvos organizuoto renginio dainorėliai skubėjo į pasirodymą evangelikų Martyno bažnyčioje, kur visi su pakilia nuotaika rinkosi į iškilmingą Latvijos Nepriklausomybės minėjimą. Renginys prasidejo Latvijos evangelikų liuteronų
bažnyčios užsienyje vyskupo Elmars Ernsts Rozitis malda latvių kalba. Po jos
sekė Latvijos himnas ir prezidento Raimondo Vėjuonio tiesioginis sveikinimas
iš Rygos. Baigiamąjį žodį tarė Latvijos ambasadorė Vokietijoje Elita Kuzma.
Koncertą pradėjo svečiai iš Latvijos, toliau renginį pratęsė mažieji latviukai, o
po jų atėjo eilė ir „Ridigdo“ dainorėliams. Pirmoji harmonizuota lietuvių liaudies daina „Tris dienas“ nuskambėjo pakiliai ir jautriai. Baltijos šalių vienybės

Miuncheno lietuvių bendruomenės valdybos sveikinimas

gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas:rasite kūdikį, suvystytą
vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. (Lk.2,10-12)

Artėjant šv. Kalėdoms, linkime Jums atgimimo džiaugsmo, saugumo ir ramybės šeimose,
prasmingų ir svarių darbų, drąsių idėjų, atvirumo viskam, kas nauja! Lai širdyje deganti
Mielieji,
ugnelė Jus skatina eiti į priekį ir sušildo kiekvieną, sutiktą Jūsų kelyje. Naujieji 2018 m. teat„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, veria plačiai vartus naujoms kūrybinėms galimybėms bei brandiems sumanymams.
kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums Gražių metų!
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS
Puslapį parengė: Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Asta D‘Elia | Nuotr. autorius Robertas Lendraitis

Emocijos, gyvenimo aistra ir kūrybos laisvė – festivalis
„Rennhof Jazz 2017“
Š. m. lapkričio 17-osios vakarą vyko jau tradiciniu tapęs jaunųjų muzikų
festivalis „Rennhof Jazz 2017“. Renginį pradėjo Vasario 16-osios vokalinis ir instrumentinis ansamblis (vadovas Gintaras Ručys).
Vėliau džiazo muzikos garsais Renhofo pilį užliejo Vilniaus Lietuvių namų
atlikėjai (vadovė Judita Taučaitė) ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos muzikai (vadovas Leonardas Bėkša). Pilies salę drebino Plungės Mykolo
Oginskio meno mokyklos bigbendas (vadovas Artūras Urniežius). Nors atlikėjai dar jauni, tačiau dauguma kolektyvų jau turi sukaupę nemažą koncertinę
patirtį. Jie sėkmingai dalyvauja įvairiuose festivaliuose bei konkursuose ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė pasveikino gausiai susirinkusius žiūrovus ir garbius vakaro svečius: Lietuvos Respublikos Seimo narį Žygimantą
Pavilionį, Bergštrasės ES reikalų komiteto pirmininką Volfgangą Froidenbergerį (Wolfgang Freudenberger), Bergštasės apskrities viršininko pavaduotoją
Folkerį Buserį (Volker Buser), LR Garbės konsulę Evą Dūdę (Eva Dude) ir buvusį LR Garbės konsulą Achimą Naumaną (Achim Naumann). Mokyklos vadovė džiaugėsi, kad šiame džiazo renginyje mokiniai muzikuoja kartu su savo
mokytojais, vieningai siekdami bendro tikslo. Džiazo festivalio pabaigoje
žiūrovų laukė dar viena staigmena – jiems koncertavo Kristoferis Hermanas
(Christopher Hermann) ir Marekas Hercas (Marek Herz) iš Frankfurto.
Sakoma, jog džiazas yra laisvės kalba, kuri mus vienija, tad tikimės Renhofo
pilyje ją vėl išgirsti. kitų metų rudenį!

Kelyje su Antanu Poška: atidaryta jo atminimui skirta paroda
Š. m. Lapkričio 23 ir 24 dienomis mūsų gimnazijoje buvo pristatyta paroda, skirta Antanui Paškevičiui-Poškai, motociklizmo pradininkui Lietuvoje, atminti.
A. Poška – neeilinė ir spalvinga asmenybė. Jį kaip esperantininką, mokslininką, keliautoją ir rašytoją pristatė Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos
pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Roma Jakubonienė. Mokytojos žodžius Laura Misiukonienė išvertė į anglų kalbą.
Gimnazistai įdėmiai klausėsi viešnios pasakojimo apie šią veržlią, kūrybingą,
žingeidžią asmenybę ir jos gyvenimo vingius. Prieš 90 metų A. Poška išdrįso
motociklu leistis kelionėn į Indiją ieškoti žmonijos kilmės šaknų. Mokiniai
sužinojo, kad kelionės atskleidžia tiek geriausias, tiek blogiausias žmogaus
charakterio savybes. Patyręs bendrakeleivio išdavystę, A. Poška nepraranda
energijos bei optimizmo ir savo jėgomis pasiekia kelionės tikslą. Šio tvirto
žmogaus nepalaužia ir ilgi metai, praleisti tremtyje.
Rodytoje filmuotoje medžiagoje ir parodos stenduose (parodos dizainerė Alina Norvilienė) atskleidžiama A. Poškos įvairialypė asmenybė, vaizduojama
praeities ir dabarties sąsaja, pabrėžiamas sveikas avantiūrizmas, energija ir
ryžtas, siekiant tikslo.
Projekto vadovas, keliautojas ir motociklistas Gintaras Kazilionis, demonstravo vaizdinę medžiagą apie vaikų ir jaunimo stovyklą „Pažinkime vieni kitus“
bei kvietė joje apsilankyti.
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Nuotr. Asta D‘Elia

Mokinių trumpųjų filmų konkursas
Heseno žemės vadovybė 2017 metus paskelbė Pagarbos metais. Šių metų programos
tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kaip svarbu rodyti pagarbą visose gyvenimo
srityse. Moksleivių trumpųjų filmų konkursas yra vienas iš daugelio šiems metams skirtų
renginių.
Kas yra pagarba? Į šį klausimą kurdami 5 minučių filmą bandė atsakyti mūsų gimnazijos dešimtokai Vėjūnė Čemeškaitė, Irmantė Dauginaitė, Danila Darbutas, Laimis Antanavičius ir Rokas
Kankalis. Mokinių videofilme be žodžių pasakojama apie tai, kaip draugystė pakeičia psichologinį smurtą mokykloje patyrusį klasės atstumtąjį.
Po rudens atostogų buvo gauta džiugi žinia: mūsų mokinių darbas pateko į geriausių trumųjų filmų penkioliktuką. Mokiniai su projektą globojusia mokytoja dr. Gabriele Hoffmann buvo
pakviesti į Vysbadeną. Filmų kūrėjus apdovanojo Heseno teisingumo ministrė Kuehne-Hoermann ir kultūros ministras prof. dr. Lorz. Kūrybingieji gimnazistai savo klasei laimėjo 200 eurų.
Apdovanojimų įteikimo ceremoniją filmavo Heseno žemės televizija.

Karmelitų misija

Š. m. lapkričio 9 ir 10 dienomis mūsų gimnazijoje lankėsi Tėvas
Feliksas Šandl (Felix Schandl) iš Kiolno.

Virginijus Grigutis
Dvi dienas trukusiuose susitikimuose su 10 – 11 klasių mokiniais, tikybos
mokytojais ir sutvirtinimo kandidatais Tėvas Feliksas pasakojo apie senosios regulos karmelitų ordino kilmę, supažindino su vienuoliško gyvenimo ypatumais, išskirdamas tris svarbiausius jo bruožus – maldą, darbą ir
tylą. Svečias karmelitas, pristatydamas atsikuriančio ordino veiklą Lietuvoje, mielai dalijosi ateities planais ir įspūdžiais iš savo pirmųjų kelionių į
nepriklausomą Lietuvą. Tėvas Feliksas noriai atsakinėjo į mokinių užduodamus klausimus ir pačius susitikimo dalyvius ragino savęs klausti labai
paprasto, bet esminio būties klausimo:„Ar aš gyvenime esu laimingas?“.

Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių minėjimas
LR Seimas 2017 metus paskelbė rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Š. m. lapkričio 29
d. gimnazijos bibliotekoje vyko Ievos Simonaitytės 120- ųjų gimimo metinių minėjimas.
Įvadinį žodį tarė ir Mažąją Lietuvą kaip lietuviškos raštijos lopšį pristatė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta D`Elia. Su rašytojos biografija minėjimo dalyvius supažindino Kamilė Maciulevičiūtė (12 kl.). Dvyliktokas Lukas Šošič skaitė ištraukas iš I. Simonaitytės romano „Aukštujų
Šimonių likimas“, 1936 m. pelniusio Lietuvos valstybinę litearūros premiją. Autorės kūriniuose
vaizduojami to meto Klaipėdos krašto gyventojų (lietuvininkų) likimai, juose atsiskleidžia šio
Lietuvos etnografinio regiono savitumas.
Bibliotekos vedėja Raimunda Jankūnienė, kilusi iš Šilutės, mielai dalijosi savo vaikystės prisiminimais ir kvietė mokinius pavartyti ant stalo išdėliotas rašytojos knygas.
Nuotr. Asta D‘Elia

Muzikos mokytojas Gintaras Ručys demonstravo vaizdinę medžiagą apie lietuvininkų tarmes ir
liaudies dainas.

Mokyklos kioskelio atidarymas
Mokomoji mokinių bendrovė „All!in“ lapkričio 13 d. pagaliau atidarė mokyklos kioskelį. Renhofo
pilies kieme, buvusiuose ūkiniuose pastatuose, mokiniai tam tikslui sutvarkė ir įrengė patalpą.
Anksčiau ši mokyklos erdvė buvo naudojama dviračiams statyti, tad darbo teko įdėti nemažai. Net
ir per rudens atostogas mokomosios mokinių bendrovės nariai negailėjo savo laisvo laiko – jį skyrė
projekto įgyvendinimui.
Atidarymo dieną gimnazijos kioskelis buvo sausakimšas. Daugelis mokinių norėjo įsigyti pardavinėjamų
valgių ir gėrimų ar bent jau pasmalsauti, kaipgi atrodo naujasis mokyklos kioskelis. Nuo šiol jis dirbs vieną
ar du kartus per savaitę. Po „darbo“ ir pamokų mokiniai švarins patalpas. Gimnazistai Hepenheimo sveikatos centre lankė higienos įgūdžių mokymo kursus, todėl žino, kaip svarbu laikytis higienos reikalavimų.
„Algos“ kioskelio darbuotojai negaus, o surinkti pinigai bus toliau investuojami ar aukojami. Mokinių
atlygis yra tai, ko jie išmoko kurdami verslo planą, apskaičiuodami išlaidas, dirbdami ir prisiimdami
atsakomybę. O ir bendramokslių padėka bei pripažinimas yra didžiulė dovana.
Mokomoji mokinių bendrovė „All!in“ egzistuoja jau penkerius metus, jos veikloje aktyviai dalyvauja 17 mokinių. Šios bendrovės globėjos yra politikos ir ekonomikos mokytojos dr. Gabriele Hoffmann ir Sandra Haffa.
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SIELOVADA

Lang erwartete Ankunft in der freien Heimat

Die Gemeinde in Dukstas erwartet die Ankunft des Sarges. | Fotos: Privat

Der gebürtige Litauer Vaclovas Šarka hat die meiste Zeit seines Lebens als Priester in Deutschlands Norden zugebracht. Seine Landsleute hier liebten und schätzten ihn. In seine Heimat wollte er immer
zurück – aber nur unter einer Bedingung. 30 Jahre nach seinem Tod
ist er nun heimgekehrt.
VON MARCO HEINEN
Wer Post von Pfarrer Vaclovas Šarka (ausgesprochen: Scharka) bekam, freute sich
nicht immer darüber. Vor allem große Staatsmänner nicht, so wie Nikita Chrustschow und Lenoid Breschnew. Sie dürften eher auf den Litauer geflucht haben,
der ihnen jahrelang in schöner Regelmäßigkeit aus Hamburg Grüße und Protestnoten sandte. Zu allen Festen des Jahres und anderen Anlässen schrieb der
Pfarrer Briefe, deren Wortlaut er zu allem Überfluss auch noch öffentlich machte.
Immer ging es um Litauen und die Forderung, dem kleinen baltischen Staat endlich seine Freiheit wiederzugeben.
Nicht, dass die Sowjets das ernsthaft in Erwägung gezogen hätten. Doch der
Wirbel, den der Litauer im Exil veran staltete, passte ihnen gar nicht. Und so luden die Sowjets den unbequemen Katholiken ein, sich einmal die Schönheit
des Sozialismus in Litauen aus der Nähe anzusehen. Doch Vaclovas Šarka schlug
das aus. Ob tot oder lebendig, er wollte nur in ein freies Litauen zurückkehren.
Die wiedererrungene Souveränität seiner Heimat im Jahr 1990 – in Moskau setzte
inzwischen Michael Gorbatschow auf Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umbau) – verpasste der Priester um knappe drei Jahre. Er starb am 3. Januar 1987 im
Marienkrankenhaus in Hamburg und wurde auf dem Friedhof von Reinbek beigesetzt, dort wo viele Elisabeth-Schwestern ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
Doch halt, für Pfarrer Šarka war es lediglich die vorletzte Ruhestätte. Ende September
dieses Jahres wurde er nach 30 Jahren exhumiert, nach Litauen überführt und
am 8. Oktober ganz im Osten, in Dukstas, unter großer Anteilnahme der Gemeinde ein zweites Mal beigesetzt. Im freien Litauen. Endlich.
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Stationen seines Lebens: Geboren am 2. Mai 1922 in Kaniukai, besuchte Vaclovas
zunächst die Grundschule in Dukštas, dann ein Gymnasium in Vilnius und machte 1941, mitten im Krieg, sein Abitur. Seine Kindheit und Jugend in dem ab 1939
von den Sowjets besetzten Land ermutigten Šarka, ein Leben im Dienste seiner
Heimat und der Menschen führen zu wollen. Er entschied sich für ein TheologieStudium und studierte in Vilnius und Kaunas. Doch unter sowjetischer Herrschaft
wuchs der Druck auf die Priesteramtskandidaten. 1944 zog Šarka die Reißleine
und machte sich auf den Weg nach Deutschland. In Eichstätt konnte er sein Studium fortsetzen und wurde 1946 schließlich zum Priester geweiht.
Als junger Vikar war Šarka wohl zunächst in einem Flüchtlingslager bei Geesthacht
und dann im Lager Grohn in Bremen eingesetzt. Dort erwarb er sich bei vielen
Landsleuten, die vor dem Krieg geflohen waren und von Bremen aus nach Amerika
und Australien auswandern wollten, sehr viel Respekt und Zuneigung. Anfang der
1950er Jahre kam er dann nach Hamburg und war der Seel sorger für die litauischen
Gemeinden von Hamburg, Bremen, Lübeck, Hannover, Salzgitter und anderen. „Er
war Priester nicht nur für die litauische Gemeinde in Hamburg, sondern im gesamten norddeutschen Raum. Er fuhr Zehntausende von Kilometern im Jahr“, erinnert
sich Msgr. Wilm Sanders, der Pfarrer Šarka Mitte der 1970er Jahre kennenlernte.
1977 trafen sich die beiden – Sanders war damals Senderbeauftragter für den
NDR-Hörfunk und Theologie-Dozent an der Katholischen Akademie – häufiger bei
Veranstaltungen der Akademie und aß auch mit ihm zu Mittag. „Manchmal kam
er mit einem Tablett voller Berliner, die er an alle verteilte“, erzählt Sanders. Doch
die beiden verband mehr als eine lose Bekanntschaft. Die Priester waren mit dem
byzantinischen Ritus vertraut. Und der war in der ukrainischen Mission gefragt, wo
Šarka oft als Diakon Dienst tat und Pfarrer Sanders häufig konzelebrierte. „Dort
konnte er mit der gleichen Verve, mit der er für die Freiheit Litauens warb, auch für
die Freiheit der Ukraine werben.“ Der auch körperlich stattliche Mann sprach dabei
stets „mit gewaltiger, großer Stimme“, sagt Sanders.
Als er selbst Ende der 1970er Jahre eine Reise nach Litauen machte, hatte er 500
Mark im Gepäck. Šarka hatte Sanders gebeten, das Geld seinem Bruder, einem

Bildhauer, zukommen zu lassen. Natürlich inoffiziell, denn
erlaubt waren solche Transaktionen nicht. Auch konnte der
Deutsche die Devisen nicht direkt aushändigen, sondern nur
auf dem Umweg über einen Intershop, wo sich Sanders von
Šarkas Bruder „beraten“ ließ. „Er wusste sofort, was er haben
wollte.“ Die Wahl fiel auf einen Satz Reifen, der sich gut weiterverkaufen ließ.
In Deutschlands Norden war Vaclovas Šarka längst zu einer Institution geworden, denn nicht nur die litauische Sache verfolgte er mit Herzblut, sondern auch seine Aufgaben als Priester.
„Überall wurde die doppelte Seelsorge benö- tigt, religiöse
und litauische“, wie es Lina Jahn aus der Gemeinde ausdrückt.
Und Sarkas Wohnung am Holzdamm war für viele Menschen,
die nicht mehr weiter wussten, eine erste Adresse – darunter
ehemalige Strafgefangene, denen er bei der Resozialisierung
helfen wollte. Auch am Bahnhof ging er auf die Menschen zu
und lud Hilfsbedürftige zum Abendessen ein. Seine Hilfe bot
der Priester nicht nur Landsleuten in der Diaspora an, sondern

“

auch Polen, Ukrainern, Weißrussen und Deutschen. Wenn er in
St. Theresien Hamburg die Messe las, strömten viele Menschen
herbei, darunter sogar litauische Orthodoxe und Protestanten.

Überall wurde
doppelte Seelsorge
benötigt, religoöse
und litauische.

„

GEMEINDEMITGLIED LINA JAHN

Noch heute sind die Bewunderung und der Dank Šarka gegenüber sehr groß. Am 1. Advent wird deshalb seiner gedacht.
Um 14.30 Uhr, in der Litauischen Mission in der Lübecker Straße
101 in Hamburg (Gäste willkommen!). Msgr. Sanders wird da
sein, um zu erzählen, von diesem Mann mit der wohltönenden
Stimme, der nun seinen Frieden gefunden hat.
Pfarrer Vaclovas Šarka (1. Foto) verfügte in seinem Testament,
dass sein Leichnam nach Litauen überführt werden solle, wenn
dieses frei und unabhängig sei. Nach der Exhumierung in Reinbek (2. Foto) wurden die sterblichen Überreste in einen neuen
Sarg gebettet und per Kurier nach Litauen gebracht, wo der
Sarg feierlich in Empfang genommen wurde (Foto 3). Selbst
30 Jahre nach dem Tod des freiheitsliebenden Priesters wurden
dabei noch Tränen der Dankbarkeit für ihn vergossen (Foto 4).

„Das ist hier der erste Tote, der den Friedhof wieder verlässt.“
38 Jahre arbeite ich auf dem Friedhof. Viele Tote habe ich im Grab gesehen, aber
heute ist es das erste Mal, dass ich einen Toten wieder aus der Erde hole“, sagt Sven
Jörß. Zusammen mit Detlef Hartel nimmt er auf dem Schwesternteil des Reinbeker
Friedhofs die Exhumierung Vaclovas Šarkas vor. Grabstein und Grabplatte wurden
schon im August abgeholt. Mit einem kleinen Bagger wird der erste Meter des
Grabes ausgehoben. Die Friedhofsgärtner erwarten, nur noch wenige Gebeine zu
finden. Sie sollten sich täuschen.
Vaclovas Šarka kannte die Schwestern von der hl. Elisabeth gut, denn in Reinbeklebten damals auch betagte Elisabeth-Schwestern aus Litauen, die er oft
besuchte. Šarka vertraute darauf, dass sie für seine Seelenruhe beten würden
und wollte auf ihrem Gräberfeld beerdigt werden. Jedenfalls vorübergehend.
Es wurden viele Jahre daraus. Erst jetzt unternahm es Sigitas Grigas, Pfarrer der
Gemeinde Dukstas, Šarkas heim zu holen, wohl auch, weil es nach 30 Jahren weniger
bürokratische Hindernisse gibt. Mit der Friedhofsverwaltung plante er alle Schritte.
Deren Mitarbeiterin Claudia Lemke ist auch am Grab. Sigitas Grigas kann indes nicht
persönlich dabei sein. Sein Plan: Er will die wenigen sterblichen Überreste, mit denen
die Friedhofsgärtner nach so vielen Jahren noch rechnen, demnächst mitnehmen –
und zwar im Linienbus nach Litauen. Sr. Myrta von den Elisabeth-Schwestern, die
selbst häufig nach Litauen reist und bei der Exhumierung ebenfalls zugegen ist,
kamen Zweifel an dieser Planung. Würde das gut gehen? Würde ein kleiner Sarg
reichen? Im Schwesternkonvent wurde darüber schon ausführlich debattiert.
Bei der Friedhofsverwaltung weiß es auch niemand so genau. Schließlich werden
nicht jeden Tag Leichen auf dem Reinbeker Friedhof exhumiert. Nicht eine einzige
bis dato, um genau zu sein.
Nach einem Meter Aushub bringen die Friedhofsgärtner Stützplatten im Grab an, damit nichts einstürzt. Es ist inzwischen 9 Uhr. Claudia Lemke geht rüber zum Büro, um
eine Kanne Tee zu holen, weil Schwester Myrta inzwischen blass und blasser wird.
Bei Ihrer Rückkehr bringt sie Lina Jahn von der litauischen Gemeinde mit. Sie telefoniert mit Pfarrer Grigas, der schon auf den Anruf gewartet hat. Inzwischen tragen alle

Anwesenden blaue Gummihandschuhe, was ein bisschen an amerikanische Krimiserien erinnert. „Ein Schuh, ein Schuh!“, ruft plötzlich jemand. Die beiden Männer
steigen aus dem Grab, ziehen sich weiße Schutzanzüge über und legen Atemmasken an. „Das müssen wir, wegen der hoch giftigen Sporen, die möglicherweise von
der Leiche ausgehen“, erklären sie.
Schwester Myrta hatte Weihwasser vorbereitet, frische Buchsbaumzweige und
ein schönes Kreuz – und natürlich eine kleine litauische Nationalflagge, alles für
den Sarg. Der auch in einer normal großen Ausführung bereit steht. Denn obwohl
die Friedhofsleute von ihrer Theorie überzeugt waren, dass „nichts mehr“ im Grab
zu finden sei, haben sie doch Vorsorge getroffen. Der Friedhofsgärtner arbeitet
inzwischen wie ein Archäologe, mit einer kleinen Kelle und einem Handfeger. Und
dann plötzlich liegt sie da, die Leiche Šarkas, in einem bemerkenswerten Zustand.
Früher hieß es, je besser eine Leiche nach Jahren erhalten sei, umso frommer habe
der Mensch sein Leben geführt. Wenn es eines Beweises bei Šarka bedurft hätte,
wäre er jetzt erbracht. Die kleine Versammlung blickt auf einen gut erhaltenen
Schädel, der in einem fahlen, ausgeblichenen, aber doch klar intakten Messgewand steckt. Selbst der römische Priesterkragen ist noch erkennbar, die Schuhe
sowieso. Sogar ein Buch ist noch zu erkennen. Lina Jahn ruft Pfarrer Grigas an. Das
mit dem kleinen Sarg und dem Bus hat sich erledigt. Doch zum Glück steht ja Ersatz
bereit, der noch schnell geschmückt wird. Sorgen, dass es nun bürokratischer werden könnte, den Leichnam nach Litauen zu bringen, erweisen sich nach ein paar
Telefonaten als unbegründet. Eine Sterbeurkunde und eine Bescheinigung, dass
die 25-jährige Ruhezeit abgelaufen ist, reichen völlig aus. Juristisch, so hatte Claudia Lemke schon vorher etwas unglücklich erklärt, gelte der Tote jetzt als „Sache“.
Nachdem sich die erste Überraschung etwas gelegt hat, besprengt Schwester Myrta
den Toten mit Weihwasser, der anschließend in den großen Sarg gebettet wird. Es
ist ziemlich still. Šarkas Leichnam wird in ein paar Tagen mit einer kleinen Spedition
die Heimreise antreten, vorher würde der Sarg in der Leichenhalle der Schwestern
stehen können, so viel ist schon klar. Als der Sarg auf dem Katafalk steht, sagt Sven
Jörß noch: „Das ist hier der erste Tote, der den Friedhof wieder verlässt.“ (myr/hix)
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2018-ieji – Tėvo Stanislovo metai
LRT.lt informacija
Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 29 d. bus minimos 100-osios vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio –
gimimo metinės, nuspręsta 2018-uosius paskelbti Tėvo Stanislovo metais.
Už šį sprendimą balsavo 80 Seimo narių, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 5 parlamentarai.

Vyskupas J. E. Jonas Kauneckas lankėsi pas Berlyno lietuvius
Oficialios Berlyno lietuvių bendruomenės informacija
Nuotr. iš oficialios Berlyno lietuvių bendruomenės Facebook paskyros
Š. m. gruodžio 13 d. Gerb. Vyskupas J. E. Jonas Kauneckas lankėsi pas Berlyne gyvenančius lietuvius. Išvykdamas atgal į Lietuvą Vyskupas palinkėjo visiems Berlyno lietuviams kuo geriausios kloties ir gražių artėjančių švenčių.
Taip pat pažadėjo vėl atvykti į Berlyną ir paaukoti Šv. Mišias Atvelykio šventėms.
Lauksime Jūsų, gerb. Vyskupe, 2018 m. balandžio 8 d. Berlyne.

Kviečiame į Šv. Mišias Miunchene
Miuncheno lietuvių bendruomenės informacija
Š. m. gruodžio 24 d. (sekmadienį) 11 val., Kūčių rytą Miunchene įvyks Šv. Mišios lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Adresu: Kreuzkirche, Kreuzstraße 10, Miunchenas (Sendlinger Tor).
Vargonais gros vargonininkas virtuozas, pianistas, geofizikas, anksčiau dirbęs Max Planck Institute prof. Vytenis Vasyliūnas. Bus dainuojamos tradicinės
lietuviškos Kalėdų dainos.

Ypatingi metai Štutgarto lietuvių katalikų bendruomenei
Karolis Genutis | Štutgarto lietuvių bendruomenės narys

adresu: Lange Strasse 47, 71404. Programoje numatyta Rožinio malda, adoracija, šlovinimas, užtarimo maldos.

Štutgarto katalikų lietuvių bendruomenei šie metai buvo ypatingi, nes
2017-ieji – tikinčiųjų bendruomenės įkūrimo metai. Šventoji Dvasia mus
buria ir mes esame nuolatinėje bendrystės maldoje.

Reguliarios kiekvieno mėnesio pirmo sekmadienio lietuviškos Šv. Mišios
vyks nuo 15 val. Kirchengemeinde St. Josef koplyčioje, Finkenstraße 36,
70199 Stuttgart: 02.04, 03.04, 05.04, 06.03 (šv.Mišias aukos kun.Birk iš
Müncheno) ir 07.01.

Sveikiname visus, kurie buvo kartu, su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Sveikiname kunigą dr. Virginijų Grigutį, kuris paskyrė mums savo
laiką aukoti Šv. Mišias kiekvieną mėnesį ir ateinančiais metais žadėjo taip pat
palaikyti mūsų besikuriančią bendruomenę.

Turime dar vieną gerą naujieną!

Mielieji, kviečiame jus visus į lietuviškas Šv. Mišias su kun. dr. Virginijumi
Grigučiu 2018 metais (pirmojo pusmečio tvarkaraštis):

Nuo šių metų Štutgarte, Kapelle St. Monika adresu Seeadlerstraße 11-13,
kiekvieną dieną nuo 17.00 iki 19.00 val. vyksta Šv. Sakramento ADORACIJA
bei ROŽINIS su vienuolėmis.

2018.01.20 Štutgarto lietuvių katalikų bendruomenė nuo 18.00 iki 21.30
val. kviečia prisijungti prie šlovinimo vakaro Katholische Kirche St.Johannes,

Taip pat kviečiame prisijungti maldininkus, kurie meldžiasi vieni už kitus,
prie mūsų WhatsApp Marijos Rožinio grupės numeriu 015166716110.
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ATRADIMAI
Eglė Konagis | egle@konagis.de

Kalėdiniai mandarinai

Vaikystėje, toje, kuri ryškiausius prisiminimus palieka, mandarinų nusipirkti
būdavo įmanoma, jei tik sėkmė lemdavo ir kaip tik tuo metu į parduotuvę užeidavai, kai mandarinai būdavo „iškeliami“ į prekybą. Prieš tai jų su savais parduotuvės sandėlyje jau kelias dėžes išsidalinus ir jei kantriai eilėje atstovėdavai,
drebėdamas, kad prieš pat tavo nosį jie paskutinėje dėžėje neužsibaigtų. Tokių
ilgai eilėje lauktų mandarinų krūvelę mama parnešdavo prieš Kūčias, ją paslėpdavo kur nors namuose iki tos dienos, ten, kur net mes su broliu nerasdavome.
Kalėdų bobutės tai būdavo slėptuvė.
Tai dienai išaušus, nors būdavo ji gal tiek apsiniaukus ar susnigta, kad saulės, jos
nebūdavo nematyti, ji tik nujausti, tokią dieną, Kūčių rytą, visa šeima burdavosi namuose. Tėtis, kaip ir kiekvienais metais, staiga suprasdavo turįs kažkokių
dar neužbaigtų reikalų savo garaže, lėkdavo trumpam iš namų, kad paskui kuo
greičiau sugrįžtų, gal dar pakeliui irgi kažkokį skanumyną, netikėtai „iškeltą“ į
prekybą parnešdamas. Mes su broliu sukdavomės su mama sovietinėje virtuvėje, kur tarp ašaras spaudžiančių kaimiškų svogūnų, sūdytos ir į vandenį per naktį išmirkti paliktos silkės, kalno virtų morkų, burokėlių ir skalsių, tik tokia proga
atidarytų mažyčių, rudenį surinktų ir konservuotų baravykų visi trys žongliruodavome peiliais ir puodais bei dubenėliais, čirškindavome, pjaustydavome,
maišydavome tiek, kad būtų užtekę ir kaimynams. Šitaip iki pietų būdavo suruošiamos Kūčių vaišės, aguonų pieną sumalti palikus jau pavakarėn – šviežiai.
Tada visi skubiai turėdavo išsiprausti, taip, lyg tai darytų vieną kartą per metus,
visuomet ta pačia eilės tvarka, mama, žinoma, paskutinė, nes jai dar likdavo
ką nors namuose surankioti ar patvarkyti. Paskui visi sugužėdavo prie iš miško
netoli kaimo parsivežtos eglutės, kur jau laukdavo ištraukti žaisliukai, visuose,
ne tik mūsų, namuose maždaug tokie patys: apvalaini seniai besmegeniai, raudonos žvaigždutės ir netikru sniegeliu papuošti sidabriniai burbulai. Kai žaliais,
geltonais ir mėlynais blizgučiais, panašiais į eglutės spyglius, užklodavome šakeles, ateidavo laikas uždegti tas kelias sovietines lemputes. Eglutė sužibėdavo!
O tuomet jau sėsdavome laukti, stalą balta staltiese ir kūčių valgiais padengę,
kol kaimynų languose užsidegs žvakės. Tėtis, pirmuosius žiburėlius kaiminystėje pamatęs, uždegdavo mūsiškę, irgi ant palangės. Mes sėsdavome laužyti
plotkelės ir kūčiavoti.
Kalėdų rytą po eglute mes, vaikai, visuomet rasdavome bobutės paliktų kvepiančių mandarinų. Su broliu juos suskaičiavę, kad abiems būtų po lygiai, po
du atiduodavome tėvams, o likusius nešdavomės į savo slėptuves, kas po lova,
kas spintoje, kur paskui kasdien po vieną išsitraukę suvalgydavome. Bėgančios
mandarinų sultys burnoje – gardžiausi tos vaikystės, kuri išlieka ryškiausiai,
prisiminimai. Kartais vieną kitą mandariną mama rasdavo ant Velykų, susitraukusį, pakiužusį, vis dar slepiamą ypatingai dienai po lova ar drabužių spintoje...
Jau daug metų gyvenu Vokietijoje ir daug metų jau nebegaminu su mama Kūčioms, nebevalgau silkės pataluos, jau daug metų sėdžiu kūčiavoti parėjusi iš
evengeliškų pamaldų su savo šeima prie vokiškai nudengto stalo su garuojančia
žąsimi, raudonaisiais kopūstais, kniodeliais ir riebiu žąsies taukų padažu. Jau
seniai aš nebesulaukiu Kūčių gimtuose namuose. Bet kai po sočios Kūčių vakarienės viena pasilieku virtuvėje, ranka nevaldomai pasiekia dideliame dubenyje
sudėtą mandarinų krūvelę – jų mano naujajame gyvenime visuomet galima
nusipirkti nestovint eilėje. Lupu žievelę, įkėpiu jos kvapo, deduosi skiltelę į burną, šviežios mandarinų sultys skleidžias – aš panyru į vaikystės Kalėdas, pas
mamą ir tėtį su broliu.
Kalėdiniai mandarinai, jie – mano prisiminimai.

Eglė Konagis | Nuotr.: Iš asmeninio albumo
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A. A. GLIOŽAIČIO STUDIJA APIE LIETUVOS DIDŽIOSIOS
KUNIGAIKŠTYSTĖS ŽEMĖLAPĮ
Tomas Duksa, Vilnius
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui, žymus geodezininkas, kartografijos istorikas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalo „Geodezija ir kartografija“ ir kitų leidinių bei daugelio mokslinių

Vokietijos lietuvių kilmės istorikai, kartografijos istorikai Lietuvių kultūros
instituto Hiuttenfelde darbuotojai yra neabejingi didingai Lietuvos tautos
praeičiai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniams dokumentams, seniesiems kartografiniams kūriniams, kurie yra vieni iš svarbiausių praeities
žinių šaltinių. Vasario 16-osios gimnazijoje auga jaunoji karta, kuri domisi
Lietuvos istorija, puoselėja lietuviškas tradicijas, tautines vertybes.
Kaip žinome, žemėlapis „MAGNI DUCATUS LITHUANIAE CAETERARUMQUE
REGIONUM ILLI ADIACENTIUM EXACTA DESCRIPTIO“ – „LIETUVOS DIDŽIOSIOS
KUNIGAIKŠTYSTĖS IR JAI GRETIMŲ SRIČIŲ TIKSLUS APRAŠAS“ – buvo išleistas Amsterdame, V. J. Blau leidykloje, 1613 m.

straipsnių autorius Algirdas Antanas Gliožaitis skiria savo knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai: sudarytas ir 1613 m. išleistas
kunigaikščio M. K. Radvilos Našlaitėlio“ šiai svarbiai sukakčiai paminėti ir šio
žemėlapio 400 metų jubiliejui.
Šis kartografinis kūrinys – ilgokai nešiota ir brandinta autoriaus idėja – pasirodė tik šiemet, o ne 2013 m., kai vyko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio žemėlapio 400 metų jubiliejus. Priminsiu skaitytojams, kad A. A. Gliožaitis
tais metais išleido žymiai didesnės apimties fundamentalią monografiją
„Mažosios Lietuvos žemė XVIII–XX amžių dokumentuose ir žemėlapiuose“,
o šio žemėlapio jubiliejui leidinyje „Gimtasis kraštas“ pateikė straipsnį „Kunigaikščio M. K. Radvilos žemėlapiui Magni Ducatus Lithuaniae – 400 metų“.
Reprezentacinį leidinį, skirtą M. K. Radvilos žemėlapiui, 2017 m. 100 egz.
tiražu išleido leidykla „Gairės“. Ši knyga yra 21,5 x 30,5 cm formato, 230 puslapių apimties. Manau, kad autorius šį veikalą skyrė, bet nededikavo knygoje,
dar vienai svarbiai datai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) 400 metų mirties sukakčiai
pažymėti. Šis mokslo leidinys (studija) istorijos tematika sudomins didelį
Lietuvos geografų, kartografų, istorikų būrį. Knygą įsigyti turėtų būti suinteresuotos mokslo ir mokymo įstaigos, kurioms ji bus naudinga. Tačiau šia
vertinga knyga galėtų pasidžiaugti taip pat Europos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės nariai iš 36 valstybių, tarp jų ir Vokietijos lietuviai, besidomintys Lietuvos istorija, praeities kartografiniais objektais. Artėjantis Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metis svarbus ir Vokietijoje gyvenantiems Lietuvių
bendruomenės nariams, kurie skatina atsigręžti į Lietuvos senuosius laikus,
Lietuvos valstybingumą ir siekti gilesnio jų istorinio, kultūrinio suvokimo.
Vokietijos lietuvių bendruomenė yra viena gausiausių lietuvių bendruomenė Europoje, savotiškas Europos lietuvių bendruomenes vienijantis centras.
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A. A. Gliožaitis, tyrinėdamas Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio kartografinę veiklą, savo knygoje ją nušviečia išsamiai ir įvairiapusiškai.
Šioje studijoje analizuojami XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje atlikti LDK
žemėlapio sudarymo ir leidybos darbai. Žemėlapis pripažįstamas vienu geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų
jis buvo Europos kartografų kopijuojamas, perdirbinėjamas ir spausdinamas
įvairiuose atlasuose. Šis žemėlapis atspindėjo to laikotarpio politinę, socialinę valstybės sanklodą, jos santykius su gretimomis valstybėmis. M. K.
Radvilos 1613 m. žemėlapis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir
kultūros paminklų, svarbus taip pat Europos kartografijai. Kunigaikštis M. K.
Radvila gerai pažinojo kitų kraštų kartografų sudarytus LDK žemėlapius, kurie jau nebetenkino valstybės poreikių, todėl jis suprato naujo LDK žemėlapio
naudą, detalaus žemėlapio būtinybę valstybės gynimui, tvarkymui, valdymui ir ryžosi šiam darbui. Žemėlapio įrašas lotynų kalba liudija, kad žemėlapis išleistas M. K. Radvilos Našlaitėlio (lot. Nicolaus Christophorus Radzivilus)
rūpestingu darbu ir lėšomis. Atkreipsiu skaitytojų dėmesį, kad LDK žemėlapis, sudarytas ir 1613 m. išleistas kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio, autorių domina daugiau nei 20 metų, Jis yra parašęs daug
mokslinių straipsnių, kuriuose pabrėžiama šio kartografinio kūrinio svarba
Lietuvos mokslui, istorijai, Lietuvos kartografijos paveldui. A. Gliožaitis aktyviai dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kurios buvo skirtos
šio žemėlapio 380, 400 metų jubiliejams pažymėti.
Tęsinys kitame „Informacijų“ numeryje.

Fotoreportažas
NUOTR. AUTORĖ EVELINA KISLYCH-ŠOCHIENĖ

„TAPATUMO NAMAI – HIUTENFELDAS“
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Mažas, jaukus ir Lietuva kvepiantis miestelis Hiutenfeldas – išties
ypatingas. Prasidedantis Renhofo pilimi, besidriekiantis nuostabaus grožio parku, ir niekada nesibaigiantis.
Toks jis, mūsų pamiltas ir apdainuotas lietuvių centras – mūsų tapatumo namai.
Pasinerkime į trumpą kelionę simboliais.
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„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja VLB Valdybos
nuomonei. „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir redakcijai atsiųsti vieną leidinio egzempliorių.
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