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ĮVADINIS ŽODIS
Mieli Miuncheno lietuvių bendruomenės nariai ir draugai,
Paskutiniai 12 mėnesių mums buvo labai aktyvūs ir ypatingi. Pirma, išrinkta labai vieninga, kompetetinga ir atsakingai dirbanti
valdyba. Antra, turime stiprią Miuncheno lituanistinės mokyklos mokytojų komandą – veikia 4 grupės, kuriose dirba 5 mokytojos
ir 1 psichologė. Trečia, šie metai buvo ypač turtingi veiklomis ir renginiais. Dalyvavome susitikimuose su tuometiniu LR Ūkio
ministerijos ministru Mindaugu Sinkevičiumi, komercijos atašė Diana Lipps, Lietuvos ambasados Vokietijoje atstovais. Taip pat
vyko susitikimai su LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR prezidento kanceliarijos atstovais. Vyko pokalbiai su 10 Kauno raj.
savivaldybių merų pavaduotojų. Susitikome ir su IT įmonių atstovais iš „Infobalt Lietuva“, su pardavimų vadove iš „Investuok
Lietuvoje“. Sudalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame seminare, skirtame lituanistinių mokyklų vadovams. Taip
pat buvo dalyvaujama Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Helsinkyje. Dalyvavome Europos saugumo politikos
konferencijoje Miunchene. Bavarijos žemės parlamento (der Bayerische Landtag) organizuojamuose renginiuose. Su CSU partijos
atstovais kalbėta dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Bavarijos. Parašyti straipsniai portalui „Pasaulio lietuvis“ apie
valstybinių švenčių formatus, apie lituanistinį švietimą. Organizavome paskaitą ir diskusiją apie daugiakalbį ugdymą, jo
privalumus ir iššūkius - su Dr. Sandra Petraškaite-Pabst. Ir, žinoma, šventėme Lietuvos valstybines šventes, tradiciškai Mamos
dieną, Jonines, šv. Kalėdas. Žygiavome, bendravome, diskutavome, planavome, kūrėme. Apdovanojome labiausiai Miuncheno
lietuvių bendruomenei nusipelniusius narius.
Ateityje dar planuojama diskusija apie dvigubą pilietybę, lietuviškas kinas Miunchene, Lietuvos valstybės šimtmečio renginiai,
bendri socialiniai ir kultūriniai projektai su keliomis Lietuvos savivaldybėmis. Tolimesnis dalyvavimas Švietimo ir Mokslo
ministerijos bei Užsienio reikalų ministerijos organizuojamuose renginiuose, taip atstovaujant MLB ir stiprinant ryšį su Lietuvos
institucijomis ir visuomene.
Didelis ačiū visiems, prisidėjusiems prie Miuncheno lietuvių bendruomenės darbo sėkmės.

Irma Petraitytė-Lukšienė
MLB valdybos pirmininkė
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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
MINĖJIMAS ŠIUOLAIKINIO MENO MUZIEJUJE
HAUS DER KUNST, 2017.2.16

Mitchell Siporin. Begalinė kelionė (1946)

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
MINĖJIMAS HAUS DER KUNST, 2017.2.16
LAIŠKAS HAUS DER KUNST (2017)
16. Februar: Erster Unabhängigkeitstag Litauens anlässlich der Staatsgründung 1918
Am 16. Februar 2017 feiert Litauen seinen 99. Unabhängigkeitstag (Tag der Wiederherstellung des Staates, 16.02.1918). Im Jahr
2018 wird das 100-Jährige Jubiläum dieser Unabhängigkeit gefeiert. Zu diesem Anlass möchten die Mitglieder der Litauischen
Gemeinschaft in München (gegründet im Jahr 1944 von den litauischen Flüchtlingen und Vertriebenen) die Postwar-Ausstellung
im Haus der Kunst gemeinsam analysieren und versuchen, die Erfahrungen der Okkupation des Heimatlandes Litauen, wie auch
die Erfahrungen der Wiederherstellung des Staates und damit verbundenen Brüchen und Aufbruchsstimmungen in Gesellschaft,
Politik und künstlerischer Praxis, aber auch die Modernisierungsversuche global zu kontextualisieren. Die Postwar-Ausstellung
bietet dafür eine herausragende Möglichkeit. In dieser Ausstellung lässt sich insbesondere sehr gut das Spannungsverhältnis
zwischen Kosmopolitismus, lokalen Traditionen und vorgeschriebenen Formen des Okkupanten aufarbeiten. Im Raum 7 über
formsuchende Nationen werden wir darüber reden, in welchen Formen die litauische Identität nach 1918 (Wiederherstellung
des Staates), 1939-1990er (Sowjetische Okkupation) und auch nach den 1990 (zweite Wiederherstellung der Unabhängigkeit)
erfasst wurde. Welche Formen haben die Angst, verlorene Gemeinschaften und die Hoffnung? Wie sich die wirkliche
Unabhängigkeit in der Kunst ausdrückt? In welchen Formen wird das eigene Heim erfasst? Auch das Thema der Propaganda in
Kunst und Politik werden wir anfassen, indem wir die Kunstwerke aus Russland, China, Italien im Raum 4 zum Thema Realismen
analysieren.
Das ist eine einzigartige Ausstellung, die uns eben diesen Impuls gegeben hat, die Umgangsweise mit eigener Geschichte
nachzudenken, sie zu kontextualisieren, sowie aus mehreren Perspektiven zu betrachten.
Die Ausstellungsanalyse und das Gespräch mit den Mitgliedern der Litauischen Gemeinschaft München sollte im besten Fall
gefilmt werden, um diese Diskussion mit den Historikern und Politikern Litauens weiterzuführen. Vor allem im Hinblick auf das
100-Jährige Jubiläum der Unabhängigkeit nächstes Jahr sind diese Diskussionen von höchster Relevanz.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
MINĖJIMAS, HAUS DER KUNST, 2017.2.16
STRAIPSNIS PORTALUI PASAULIO LIETUVIS

Pablo Picasso. Žudynės Korėjoje (1951)

Andrzej Wróblewski. Geto likvidavimas (1948)

Straipsnis: http://pasauliolietuvis.lt/koncertas-veliava-kaip-svesti-valstybines-sventes/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8zy8Ptm335Q&t=1041s

ŽYGIS PĖSČIOMIS, ISARTHAL, 35 KM
KARTU SU VOKIETIJOS REZERVISTAIS, 2017.3.4

SUSITIKIMAS SU IT ĮMONIŲ ATSTOVAIS
IŠ INFOBALT LIETUVA MIUNCHENE, 2017.3.7

Aidas Marčenas
Ir kai nubundi

LAISVĖS DIENA: KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS,
2017.3.11
“1990 metų kovo 11-oji buvo, yra ir visada liks mano gyvenimo stebuklas. O stebuklų mes paprastai nesiryžtame išaiškinti.
Belieka jų neužmiršti ir nuolat mintimis būti su tais, kurie jame dalyvavo. (…) Žmonės keičiasi. Jie turi galios ir valios ne tik
perrašyti savo biografijas, klastoti jas ir mėginti nugyventi svetimą gyvenimą, bet kartais ir ryžtingai atsikratyti baimės ir tapti
žmonėmis sau ir kitiems. O ypač žmonės keičiasi, kai juos kas nors sukrečia. Sukrečia mus ištikusi liga, baimė, meilė, mirtis.
Sukrečia ir laisvė, ypač kai ji ateina be ilgų uvertiūrų – staiga. (…) Kovo 11-oji mane ištiko baigiant rašyti disertaciją Palangoje.
Išgirdęs per radiją, kas įvyko, nuėjau prie jūros susidėlioti minčių ir susivokti. Supratau, kad įvyko stebuklas. (…) Kovo 11-osios
dėka aš tapau laisvu žmogumi. Laisvė mane ištiko kaip esminis gyvenimo įvykis. (…) Matydamas, kas ištinka didžiąją nelaisvos
šalies inteligentijos dalį (dabartinė Rusija yra kone tobulas pavyzdys), dar labiau suvokiu, koks lūžis mano paties gyvenime
įvyko po kovo 11-osios. Tad ačiū kovo 11-ajai ir mus ištikusiai laisvei.“ - Leonidas Donskis*

kai vis dėlto nubundi
susuptas į nakties vėliavą
nakties vėliavą
išsiuvinėtą raudona pilnatim
viršum Vilniaus
kai nubundi
sklidinas švelnių šnabždesių
ir pavasario vėjo
ir kai vis dėlto vienas balsas
pasiteirauja kuo tu vardu
kai vienas galingas balsas pasiteirauja
netikėtai pats sau
atsakai
legionas

///
Prof. Dr. Em. Gerd Birk

*http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/leonidas-donskis-mus-istikusi-laisve-500-592077

PASKAITA IR DISKUSIJA APIE DAUGIAKALBĮ
UGDYMĄ, JO PRIVALUMUS IR IŠŠŪKIUS
SU DR. SANDRA PETRAŠKAITE-PABST, 2017.4.29
Lietuvių kalbos mokymasis nėra
savaime suprantamas procesas
arba duotybė, tai turėtų būti
suprantama kaip vaikų teisė į ją,
kurią turėtų užtikrinti tėvai savo
pastangomis ir nuosekliu darbu,
sudarydami sąlygas ją išmokti.
///
Dr. Sandra Petraškaite-Pabst

Šios paskaitos eigoje buvo akivaizdu: daugiakalbis ugdymas yra ištisas mokslas, reikalaujantis abiejų tėvų kasdieninių pastangų. Ir, žinoma, paties
vaiko pastangų. Daugiakalbis ugdymas pats savaime neįvyksta. Atėjusių mamų pasakojimai taip pat parodė, kokia ši tema yra aktuali ir kaip ją
lengvai savo kasdienybėje galime pamiršti... kol vaikas vieną dieną pasako: mama, aš noriu kalbėti vokiškai. O iki 8 metų vaikas gali netgi prarasti
anksčiau įgytus kalbos įgūdžius. Tai reiškia, daugiakalbystės temomis reikia pradėti domėtis ir rūpintis nuo pat pirmos vaiko gimimo dienos.
Dr. Sandra Petraškaite-Pabst pasidalino su mumis žiniomis iš naujausių mokslo teorijų apie svarbius lietuvių-vokiečių dvikalbystės ir trikalbystės
aspektus. Prieita išvados, jog ne vien mūsų Vokietijoje gimę vaikai, jau mes patys esame dvikalbiai ir dvikultūriai.

PASKAITA IR DISKUSIJA APIE DAUGIAKALBĮ
UGDYMĄ, JO PRIVALUMUS IR IŠŠŪKIUS
SU DR. SANDRA PETRAŠKAITE-PABST, 2017.4.29
Dvikalbis auklėjimas nuo pat ankstyvos vaikystės tėvams yra ne
vien malonus savaime suprantamas užsiėmimas, bet tam tikras
išbandymas bei atsakingas darbas, reikalaujantis sąmoningo
nusistatymo ir kasdienių pastangų: nuolatinio nepertraukiamo
tolygaus dėmesio paskirstymo dviem arba trim kalboms iš karto,
išradingumo ir kūrybiškumo įvedant ir puoselėjant savo šeimai
priimtinas taisykles bei ritualus. Be savaime suprantamo
idealizmo egzistuoja visa eilė mokslinių argumentų, kurie
tvirtina, kad daugiakalbystė asmeniui naudinga. Dviejų ir daugiau
kuo intensyviau išmoktų kalbų gebėjimas:
•
teigiamai veikia visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi;
•
yra tam tikras tramplynas mokantis kitų užsienio kalbų;
•
gebėjimas « persijungti » iš vienos kalbos į kitą, išlikęs iki
gilios senatvės, yra puiki smegenų apsauga nuo senatvės
demensijos ligų.
Kiekviena kalba kaip tam tikros kultūros nešėja, atverianti langą
į pilnesnį pasaulio vaizdą ir savęs paties pažinimą, savo
identiteto paieškose, kurios gali tęstis visą gyvenimą, yra didelė
ir prasminga dovana, kurią tėvai gali ir privalo perduoti savo
vaikams. Kaip vyksta dviejų ar daugiau kalbų mokymasis nuo
pat gimimo iki mokyklinio amžiaus ir vėliau, kaip lydėti vaiką
šiame kelyje, kaip motyvuoti jį, norint perduoti lietuvių kalbą,
kai visas pasaulis vertina tik anglų kalbą. Apie tai išgirsite šioje
paskaitoje, po jos turėsite galimybę pasidalinti savo asmenine
patirtimi ir pastebėjimais, užduoti Jums rūpimus klausimus.
///
Dr. Sandra Petraškaite-Pabst

Die Vorteile der Mehrsprachigkeit sind heutzutage fast jedem bekannt.
Die hartnäckigen Mythen über Sprache und Mehrsprachigkeit sind
längst von den Forschern entlarvt und aus dem Weg geräumt. Darüber
hinaus haben Linguisten inzwischen nachgewiesen, dass Bilinguale in
vielen kognitiven Tests besser abschneiden, weil sie früh trainiert
werden, sich auf eine Sache (auf eine Sprache) zu konzentrieren und
eine andere Sache (eine andere Sprache) auszublenden. Bilinguale
Kinder erwerben dadurch einen kognitiven Vorsprung, über den sie
auch als Erwachsene verfügen und der ihnen im Alter hilft, dem
geistigen Abbau entgegenzuwirken. Außerdem fördert die
zweisprachige Erziehung das Abstraktionsvermögen, da die Kinder sehr
früh begreifen, dass eine Sache mehrere Namen haben kann.
Die Familien, die sich dafür entscheiden, ihr Kind zweisprachig zu
erziehen, haben es trotzdem nicht einfach. Sie lassen sich auf ein
Abenteuer mit vielen spannenden Herausforderungen ein und müssen
erst ihren Weg finden, wie sie das Kind beim Erwerb mehrerer
Sprachen sinnvoll unterstützen. Im Fall der litauisch-deutschen
Zweisprachigkeit tauchen aber auch sehr spezifische Fragestellungen
auf, die nur dieses Sprachpaar betreffen. Basierend auf der Kenntnis
der linguistischen Mehrsprachigkeitstheorien und auf den Erfahrungen
der Erziehung der eigenen drei zweisprachigen Kinder im Alter von 15,
12 und 8 Jahren in einer "Mischehe", wird dieser Vortrag nicht nur das
Wissen über Sprache und Spracherwerb vermitteln, sondern auch
problematische
Einstellungen
zu
Mehrsprachigkeit
und
Kommunikationspraktiken aufzeigen.
///
Dr. Sandra Petraškaite-Pabst

KAS VIENIJA LIETUVIUS VISAME PASAULYJE?

Kas gi vienija lietuvius visame
pasaulyje? Manau, mus vienija istorija,
po pasaulį išsibarsčiusius lietuvaičius
vienija Kūčios, įvairios tradicijos, gimto
krašto, šeimos bei draugų ilgesys, na,
žinoma, krepšinis ir, aišku, daina.
Štai vieną ar du kartus per mėnesį
susirenkame ir kartu dainuojame.
///
Kristina Kandratavičiūtė

MAMOS DIENA, 2017.5.14

Sigita Vaišnoraitė ir Artūras Gelusevičius grojo gitara. Dainavo Kristina Kandratavičiūtė, Daiva Zavistauskaitė, Milda Zaksaitė ir Mindaugas Lukšys.

SUSITIKIMAS SU KAUNO RAJ. MERŲ
PAVADUOTOJAIS, 2017.6.1

Susitikimas su Kauno, Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių miestų merų pavaduotojais Miunchene. Pokalbiai apie galimybę
vystyti bendrą veiklą su Miuncheno Lietuvių Bendruomene, apie vaikų teisių apsaugą Vokietijoje, apie Lietuvos šimtmetį, apie Kauną - kultūros
sostinę 2022, apie galimas kooperacijas tarp Miuncheno ir Kauno miestų.
MLB atstovauja Alfred Hermann, Irma Petraitytė-Lukšienė, Diana Vernsbergienė ir Daiva Gedvilaitė.

MINDAUGO LUKŠIO PRANEŠIMAS APIE
GYVENIMĄ ŠALIA RUSIJOS SIENOS,
AKTUALIĄ LIETUVOS SAUGUMO SITUACIJĄ,
RUSIJOS PROPAGANDOS VAIDMENĮ, 2017.6.14

Mindaugo Lukšio, MLB nario, pranešimas apie gyvenimą šalia Rusijos sienos, aktualią Lietuvos saugumo situaciją, Rusijos propagandos vaidmenį,
taip pat apie Lietuvos gynybos sistemą bei Šaulių Sąjungą ir jos padalinio kūrimą Vokietijoje.
Straipsnis:https://www.reservistenverband.de/Regional/6065651004/evewa2.php?d=1514900119&d=1265895653&menu=6001&newsid=3856
9&&gliederung=6065651004

ŽYGIS DVIRAČIAIS MÜNCHEN–FREISING,
2017.6.17

UŽSIENIO ŠALIŲ LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ VADOVŲ IR ŠVIETIMO
TARYBŲ PIRMININKŲ SEMINARAS
BIRŠTONE, 2017.6.20-22

Šiame LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame seminare Irma Patraitytė-Lukšienė atstovavo Miuncheno lituanistinę mokyklą, kuri yra
MLB neatsiejama dalis. Seminaro metu buvo akivaizdu, jog LR vyriausybė siekia, užsienio šalių lituanistines mokyklas/užsienio lietuvius labiau
integruoti į Lietuvos švietimo sistemą ir ypatingai ruošiasi finansuoti projektus, vykdomus tarp lituanustinių mokyklų ir įvairių lietuvos institucijų
(finansavimo prioritetas!). Buvo galimybė keistis patirtimis su labai stiprių mokyklų vadovais iš Bostono, Čikagos, Londono, Dublino,... Vyko
paskaitos ir aktyvios diskusijos darbo grupių metu. Parsivežita daug impulsų ir idėjų, kaip toliau auginti ir stiprinti Miuncheno lituanistinę
mokyklą.

UŽSIENIO ŠALIŲ LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ VADOVŲ IR ŠVIETIMO
TARYBŲ PIRMININKŲ SEMINARAS
BIRŠTONE, 2017.6.20-22

Po Birštone vykusio lituanistinių mokyklų vadovų
seminaro Dr. Sanda Petraškaitė-Pabst (VLB Tarybos
ir valdybos narė) ėmė interviu iš Irmos PetraitytėsLukšienės (MLB valdybos pirmininkė ir Miuncheno
lituanistinės mokyklos kuratorė). Pirmoje šio
straipsnio dalyje rašoma apie savaitgalininę
lituanistinę mokyklą Miunchene, o antroje dalyje įspūdžiai, naujos žinios ir pamąstymai iš seminaro.
Visas straipsnis:
http://pasauliolietuvis.lt/lituanistines-mokykloslietuvos-svietimo-sistemos-dalis/

JONINĖS MIUNCHENE,
2017.6.24

...akimirkos iš Miuncheno Lietuvių Bendruomenės organizuotos Joninių šventės. Labai gražus ir muzikalus vakaras su įdomiais pokalbiais. Jonines
organizavo Kristina Kandratavičiūtė ir Daiva Zavistauskaitė. Austė Kuprevičiūtė grojo gitara ir visi kartu dainavome Sauliaus Mykolaičio "Arbata"
bei Vytauto V. Landsbergio "Žvaigždė puodynėj“.
Į šventę atvyko Janina Jurkonis, kuri jau 40 metų yra MLB narė!

MIUNCHENO LIETUVIAI PASITINKA
ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMETĮ SU TAUTIŠKA
GIESME ODEONSPLATZ, 2017.7.6

Miuncheno Lietuviai pasitinka atkurtos Lietuvos šimtmetį, giedodami Lietuvos tautišką giesmę garsiojoje Odeons aikštėje, Miuncheno centre. Ši
vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai, kadangi Odeons aikštėje yra pastatyta Theatiner bažnyčia, kurią puošia visai Lietuvai brangus ženklas Lietuvos
Vytis. Tautiška giesmė stipriai nuvilnijo lietuviškos atributikos fone.

AUSTĖS KUPREVIČIŪTĖS SEMINARAS APIE
MIKROBIOLOGIJOS PASAULĮ, 2017.7.16

MIUNCHENO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TIKSLAI

Miuncheno Lietuvių Bendruomenė (MLB), įkurta 1944 metais, yra oficialiai ne pelno siekianti registruota
organizacija (Vokietijos Lietuvių Bendruomenės dalis), skirta lietuviams, gyvenantiems Miunchene ir jo
apylinkėse. Į bendruomenės renginius kviečiami visi MLB draugai, besidomintys bei norintys dalyvauti
bendroje veikloje (kultūra, mokslas, politika, sportas, edukacija, psichologija, religija).

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės tikslas yra sujungti aktyvius lietuvius Miunchene, kurti dialogą su Lietuvos
akademikais ir politikais, taip pat stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Vokietijos politinių, mokslinių bei pilietinių
organizacijų, šitaip prisidedant prie abiejų šalių komunikacijos ir kooperacijos stiprinimo. Ypatingai svarbu
stipriau kooperuotis su Miuncheno miesto savivaldybe, universitetais, socialinėmis bei pilietinėmis
organizacijomis, dirbant abiems šalims aktualiomis temomis.
Lietuvių bendruomenę iš esmės suprantame kaip platformą, kurioje žmonės, turintys bendras vertybes ir
bendrus sąlyčio taškus, susitinka tam, kad rengtų bendrus projektus, keltų klausimus, diskutuotų, kritikuotų.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
SUOMIJOJE, LIEPOS 6-12 D.

Lietuvos ambasadoje Helsinkyje. Vokietijos delegatai Rūta Ruockutė, Simonas Černiauskas, Dominyka Sidabraitė, Irma Petraityte-Luksiene kartu
su Lietuvos ambasadoriumi Suomijoje Valdemaru Sarapinu, Vilniaus archivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kunigu Antanu Saulaičiu ir PLB
pirminike Dalia Henke.
Liepos 6-12 dienomis Suomijoje vyko penkioliktasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvavo per 50 dalyvių iš JAV, Kanados,
Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Rusijos, Lenkijos, Austrijos, Šveicarijos, Suomijos. Diskutavome su Ryčiu
Zemkausku, pirmais PLJS pirmininkais – arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kunigu Antanu Saulaičiu. Kalbėjome su socialinės apsaugos ir
darbo viceministru Eitvydu Bingeliu, kapitone Greta Žiliūte iš Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
SUOMIJOJE, LIEPOS 6-12 D.
Irma Petraitytė-Lukšienė su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu.
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas PLJS kongrese 2017 apie
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą 1970-80 metais: Užduotis - Lietuva tampa
laisva ir užrašykite žingsnius/strategiją, ką turėtumėte daryti! Buvo formuojama
sąmoninga karta, formuojama lyderystė, kad Lietuvos jaunuoliai už Lietuvos ribų
galėtų politiškai veikti.
Besiklausant šios paskaitos buvo aišku, jog Lietuva yra išskirtinė tauta, gebanti
susiimti/susitelkti krizės bei lūžių momentais.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
SUOMIJOJE, LIEPOS 6-12 D.

Rytis Zemkauskas Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sajungos kongrese Suomijoje (6.-12.7.) kalbėjo su
mumis apie Lietuvą kaip apie socialinį tinklą
(postmodernios valstybės idėja), kad kiekvienas,
besijaučiantis lietuviu bet kurioje pasaulio šalyje,
jaustųsi lygiaverte Lietuvos dalimi. Ir kad Lietuva
turėtų atpažinti lietuvių užsienyje potencialus:
vietiniai ryšiai, vietinės aplinkos išmanymas (pvz.
būti Lietuvos konsultantais, patarimai politikams).
Kalbėjo apie diplomatinio tinklo, paremto
savanoryste, kurimą ir svarbą.
Be to, pasak Zemkausko, jei valstybę išplėstume iki
tinklo, būtų galima ją greičiau atkurti.
Ir, turbūt, svarbiausias išgirstas ir visa apimantis
sakinys - dirbti visuomenei, kad mes visi gyventume
geriau!

SUSITIKIMAS SU LR ŪKIO MINISTRU,
2017.6.26

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės nariai Reda
Kaiser, Irma Petraitytė-Lukšienė, Mindaugas Lukšys
ir Adomas Griauslys susitikime su LR ūkio ministru
Mindaugu Sinkevičiumi, ministro patarėju Mindaugu
Janulioniu, ambasados II. sekretoriumi Antanu
Venckumi ir Daina Lipps, komercijos atašė.

APSILANKYMAS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTERIJOJE, 2017.8.21

Dovanos Miuncheno lituanistinei mokyklai iš Švietimo ir mokslo ministerijos.
Irma Petraitytė-Lukšienė su ministerijos darbuotojomis.

TURTAS YRA MOKĖTI LIETUVIŲ KALBĄ

Po daugelio metų gyvenimo užsienyje vėl priartėjau prie
Lietuvos ir aktyviai seku jos gyvenimą. Pajutau, kad
nesvarbu, kiek metų praleistum kitoje visuomenėje, kitoje
kultūroje - Tavo šaknys liks ten, kur gimei ir užaugai.
O mūsų šaknys neatsiejamos nuo kalbos. Todėl gimtąją
kalbą reikia ugdyti ir lavinti, nes ji yra dalis mūsų kultūros,
mūsų identiteto, dalis mūsų pačių.
Mes kalbame labai sena ir reta kalba, kurią žino ne
daugiau kaip 3 milijonai žmonių visoje planetoje. Iš
draugų, jau gimusių Jungtinėse Valstijose, patierties
pamačiau, koks turtas yra mokėti lietuvių kalbą – kaip jie
didžiuojasi savo kalba ir kaip ta kalba suburia juos kartu.
///
Reda Kaiser

MIUNCHENO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
MOKSLO METŲ ŠVENTĖ, 2017.9.10

Norėčiau palinkėti mokytojoms
sėkmės ir stiprybės - tai iš tiesų
sunkus
ir
daug
kantrybės
reikalaujantis darbas. O tėveliams
- būti dar aktyvesniems ir padėti
savo vaikams: kalbėti lietuviškai
namuose, skaityti lietuviškas
pasakas
ar
kartu
mokytis
deklamuoti eilėraščius.
///
Daiva Zavistauskaitė

Nuo "Vargo mokyklėlės" 1952 iki Miuncheno lituanistinės mokyklos 2017!
Pasikeitė laikmetis, tačiau mokytojų svarba, lavinant lietuvių kalbą gyvenantiems
vaikams daugiakultūrinėje aplinkoje, nepasikeitė. Ačiū mūsų mokytojoms Daiva
Bethke ir Viktorija Ramanauskienė (Nykštukų grupė, 3-7m.), Virginija Skiriute ir
Reda Kaiser (Mokyklinukų grupė 7-11.), Giedrė Ziogaitė-Steinbeisser Giedre Ziog
(Mamyčių kiemas 0-3m.) ir psichologei Ieva Krivickaitė (Paauglių psichologijos
grupė, 11-16.). Violetta Hermann-Rauer papasakojo apie lietuvių k. pamokas
"Vargo mokyklėlėje" prieš daugelį metų ir kalbėjo apie išmoktos lietuvių k.
naudą šiandieną. Austė Kuprevičiūtė ir Domas Marcinonis grojo gitara ir lūpine
armonikėle, Jokūbas dainavo, Guoda deklamavo, vaikai mokinosi ir aktorinių
judesių pratimų su aktore Inga Atkočiūniene.

Smagu
matyti
būrelį
mokytojų,
kurie
geranoriškai stoja pagalbon vesti vaikus
lietuviškos kalbos keliais ir takeliais. Ir tiesiog
supranti, jog neliksi vienas, kai vaikučiai pradės
tarti pirmuosius lietuviškus žodžius ir tada, kai
norėsis galvą į sieną daužyti ir įrodinėti, jog
gimtosios kalbos mokėjimas dar niekam
nepakenkė.
///
Kristina Kandratavičiūtė

MIUNCHENO LITUANISTINĖ MOKYKLĖLĖ
NUO 1952

Savaitgalinės lituanistinės mokyklos idėja Miunchene gimė apie 1952 metus. Tuomet ji vadinosi "Vargo mokyklėlė".
Nuo 1944 iki 1951 lietuviai gyveno pabėgėlių stovyklose, kaip Das DP-Center München-Lohengrinstraße, 1946 m. perkeltas
į München Freimann (amerikietiškai: Warner Kaserne). 1945-1951 Stovyklų gyvavimo metais Miunchene vyko aktyvus
kultūrinis gyvenimas (gyveno daug lietuvių mokslininkų, menininkų, rašytojų, kunigų, studentų), veikė darželis, pagrindinė
mokykla, 2 gimnazijos, chorai, buvo spausdinamos knygos, veikė netgi lietuvių aukštoji mokykla tremtyje - Tarptautinis
UNRRA universitetas Miunchene.
1952 buvo uždaryta lietuvių pradinė mokykla (dėl mažo vaikų skaičiaus), ko pasekoje ir pradėjo veikti "Vargo mokyklėlė".
Šiandien Miuncheno savaitgalinėje lituanistinėje mokykloje veikia 4 skirtingo amžiaus grupės, lanko 40 vaikų/paauglių,
dirba 5 mokytojos ir 1 psichologė.
Plačiau apie lituanistinės mokyklos grupes: www.miunchenas.de → lituanistinė mokykla

MIUNCHENO LIETUVAITĖS DEKLAMUOJA
“AMERIKOS BALSUI”
1953.8.14, HOLZHAUSEN

1953.8.14, Holzhausen. Miuncheno lietuvaitės deklamuoja
“AMERIKOS BALSUI” (Voice of America, VOA) – JAV radijo
stotis, veikianti nuo 1942 metų. 1951-2004 metais „Amerikos
balsas“ rengė laidas ir lietuvių kalba. 53-ejus metus transliuota
lietuviška „Amerikos balso“ programa buvo svarbus
informacijos ir demokratijos idėjų šaltinis, šiapus „Geležinės
uždangos“ esantiems lietuviams teikęs vilties.
Lietuviai po Antrojo Pasaulinio karo buvo ypatingai stipri ir
sąmoninga karta.
Foto: Julijos Baronės archyvas

BALTŲ DIENOS ŠVENTĖ MIUNCHNE
SU FOLKLORO ANSAMBLIU PYNIAVA
IŠ UKMERGĖS, 2017.9.16

Kartu su folkloro ansambliu "Pyniava" iš Ukmergės šventėme Baltų vienybės
dieną ir rudens lygiadienį. Ypatingas momentas, kai visos kartos susitinka,
karpo karpinius, pina juostas, dainuoja, šoka, žaidžia.

KAIP ĮSIVAIZDUOJU
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ?
Lietuvių bendruomenę įsivaizduoju
kaip didelę, gražią šeimą. Man
svarbu, kad jaunimas ir vyresnio
amžiaus žmonės išlaikytų ryšį,
mokytųsi vieni iš kitų, kalbėtų
lietuviškai, išsaugotų papročius ir
pagarbą vieni kitiems. Kartu mes
esame stiprūs ir galingi - savo kalba,
sugebėjimais ir tikrumu. Dalinkimės
šiomis vertybėmis vieni su kitais - tai
neįkainuojama!
///
Daiva Zavistauskaitė

GOTTESDIENST DER NATIONEN,
FRAUENKIRCHE, MIUNCHENAS, 2017.9.24

Miuncheno lietuvių bendruomenė priėmime kartu su Diakon Matthias Scheidl ir Monsignore Dr. Alexander Hoffmann.
Msgr. Dr. Alexander Hoffmann, kuris kalba ir lietuviškai, gražiai apibrėžė tėvynės sąvoką - tėvynė ten, kur susitinka žmonės.

ŠIŲ DIENŲ IŠŠŪKIS?

Kembridžo universiteto filosofijos studijų doktorantas Vilius
Bartninkas
apie
vertybes
ir
šiuolaikinę
kartą:
„Didžiausias mano kartos iššūkis bus psichologinis
persilaužimas – įsisąmoninimas, kad iš absoliutaus
individualizmo reikia pereiti prie bendruomeninės veiklos,
kad visi galėtume būti sėkmingi ir laimingi.“

SUSITIKIMAS SU LR PREZIDENTO KANCELIARIJOS,
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS,
UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO ATSTOVAIS
MIUNCHENE, 2017.9.19
Inspiruojantis susitikimas ir pokalbiai apie
pilietiškumo ir politinio raštingumo ugdymą
mokyklose, visuomeninių ir bendruomeniškų
veiklų naudą ir skatinimą, apie lituanistinio
mokymo specifiką savaitgalinėse mokyklose,
apie dialogo stiprinimo poreikį tarp Lietuvos
valstybinių
institucijų
ir
lietuvių
bendruomenių.
Susitikime dalyvavo: Salomėja Bitleriūtė
(Ugdymo plėtotės centro metodininkė,
atsakinga už socialinių mokslų mokytojų
kvalifikacijos tobulinimą), Aušra Birietienė
(Švietimo ir mokslo ministerija, atsakinga už
neformalųjį pilietiškumo ugdymą), Rūta
Dubauskaitė (LR prezidento kanceliarijos,
Valstybės pažinimo centro specialistė),
Rimantas Petravičius (Visagino Draugystės
progimnazijos direktorius), Šarūnas Gerulaitis
(Ugdymo plėtotės centro socialinio ugdymo
poskyrio vadovas, atsakingas už socialinio
ugdymo turinio formavimą), Irma PetraitytėLukšienė (Miuncheno lietuvių bendruomenės
pirmininkė), Mindaugas Lukšys (Miuncheno
lietuvių bendruomenės narys).

FORUMAS
„DFS DIALOGFORUM SICHERHEITSPOLITIK“
2017.10.29

Irma Petraitytė-Lukšienė ir Mindaugas Lukšys dalyvavo Forume DFS DialogForum Sicherheitspolitik "Europa auf dem Weg zu gemeinsamer
Verantwortung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik“, Bayerischer Hof (Garbės konsulo Bavarijoje Benjamin Wittstock siūlymu).
Ant podiumo atstovai iš partijų: CSU, SPD, FDP, Die Grünen, AfD.

III-ČIASIS VALDYBOS SUSITIKIMAS, 2017.12.3

Trečiasis Miuncheno lietuvių bendruomenės valdybos susitikimas po metinio susirinkimo-valdybos rinkimų birželio mėnesį. Vyko labai
koncentruotas ir intensyvus darbas. Aptarėme aktualijas, pasiekimus, planus. Tame tarpe - artimiausius renginius kaip Vasario 16-osios
minėjimas, taigi Šimtmetis!

PIRMASIS ADVENTO SEKMADIENIS MIUNCHENO
LITUANISINĖJE MOKYKLĖLĖJE, 2017.12.3

Pirmasis advento sekmadienis Miuncheno lituanisinėje mokyklėlėje: pirmosios žvakutės uždegimas, namuose kepti sausainiai ir vafliai, žaidimai
rateliu, snaigių karpymas ir pasiruošimas Kalėdinei šventei.
Šią gražią popietę suorganizavo mokytojos Daiva Bethke ir Virginija Skiriutė.

ŽYGIS SU VOKIETIJOS REYERVISTAIS,
2017.11.25

Miuncheno Lietuvių Benduomenę jau antri metai iš eilės kviečia į žygį „Die Marschgruppe Oberbayern / Bayern“. Žygiuoja kareiviai, rezervistai,
policininkai ir, žinoma, civiliai. Įdomu žygio metu pabendrauti su žmonėmis, kurie kiekvieną dieną yra atsakingi už mūsų saugumą, tačiau šiuos
žmones retai savo kasdieniniame gyvenime sutinkame.

ATVIRAS VOKIETIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS
HÜTTENFELDE, RENNHOF PILYJE, 2017.11.19

Lapkričio 19 d. posėdžiavo VLB apylinkių pirmininkai, VLB tarybos, VLB statuto keitimo komisijos nariai ir svečiai.

ŠV. MIŠIOS SU PROF. DR. EM. GERD BIRK
KIEKVIENĄ KETVIRTĄ MĖNESIO SEKMADIENĮ

SUSITIKIMAI PUODELIUI KAVOS
SEKMADIENIAIS PO ŠV. MIŠIŲ, 2017.11.26

Jau tradicija, po šv. Mišių su Prof. Dr. em. Gerd Birk (vokiečių ir lietuvių k.) susitikti puodeliui kavos, pabendrauti.
Fraueninsel patalpose, Sendlinger Str. 30. Vaikučiai (dešinėje) užfiksavo visus dalyvaujančius.

KALĖDINĖ ŠVENTĖ, 2017.12.10

Kalėdinė šventė Miuncheno Lietuvių Bendruomenėje: Kalėdinės lietuviškos dainos, vadovaujant Artūrui Gelusevičiui, Lituanistinės mokyklėlės
programa (parengė Daiva Bethke, Virginija Skiriute ir Viktorija Ramanauskienė), žinoma, ir Kalėdų Senelis iš šiaurinių Biržų (Dominykas
Marcinonis ir Austė Kuprevičiūtė). Padėkos raštai įteikti labiausiai nusipelniusiems bendruomenės nariams: Daivai Zavistauskaitei, Dianai
Vensbergienei, Mildai Zaksaitei, Editai Nickuvienei, Profesoriui Gerd Birk, Erwin Strobel. Janina Jurkonis ir Julija Baronė gavo padėkos raštus už 40
metų narystę bendruomenėje.
Iš dienos centro "Mes esame", Vilniuje, atsivežėme į šventę rankų darbo kūrinių.

VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS
valdyba 2017/2018
KOMANDA

IRMA PETRAITYTĖ-LUKŠIENĖ
MLB Valdybos pirmininkė
Ludwigo Maximiliano Universiteto
doktorantė (LMU München), meno
ir dizaino istorijos dėstytoja.
Tarptautinėje ir tarpdisciplininėje
doktorantūros programoje MIMESIS
organizuoja mokslinius pranešimus
bei
konferencijas,
rūpinasi
bendradarbiavimu kultūros bei
mokslo
srityse
Lietuvoje
ir
Vokietijoje. Miuncheno miesto visų
pradinių mokyklų (150 mokyklų)
tėvų komiteto valdybos narė (GEB),
engažuojasi mokyklos ir švietimo
politikoje. Raktiniai žodžiai Irmos
veiklose – dialogas, bendruomeniškumas, pilietinė visuomenė.

ROMUALDAS LIACHAVIČIUS
MLB Valdybos sekretorius

DIANA VENSBERGIENĖ
MLB Valdybos iždininkė

Studijavo teoligijos bakalaura,
psichologijos magistrą. Sisteminės
psichoterapijos
konsultantas,
baigęs
šeimų
psichoterapijos
kursus (multifamien therapie).
Dirba
Klaipėdos
liuteronų
bažnyčios antruoju kunigu ir
kunigu misijose (Bavarija), St.
Gregor Kinder, Jugend und
Familienhilfe Augsburg.
Suburė
Naujosios
Sandoros
bendruomenę (Kaunas, Klaipeda).
Baigęs evangelizacijos mokyklą
Reka zivota (Gyvenimo upė,
Padolinec, Slovakija). Dalyvavo
misijose Kazakstane, Lenkijoje.
Krikščioniškų giesmių ir dainų
autorius. Groja gitara, buvo The
Password
krikioščnikšo
roko
muzikantu. LT Šaulys.

MLB administracijoje Diana
dirba jau nuo 2011 metų.
Studijavo Kauno Kolegijoje
ekonomikos
ir
teisės
fakultete
verslo
administravimą
bei
personalo
organizavimą.
Vokietijoje gyvena nuo 2008
m. ir turi daug metų
profesinės patirties finansų,
logistikos bei personalo
vystymo srityse. Diana yra
visuomeniskai labai aktyvi.
Nuo 2010 metų ji dirba
patarėja
migracijos
klausimais organizacijoje IN
VIA „Katholischer Verband
für
Mädchenund
Frauensozialarbeit‚‘.

ADOMAS GRIAUSLYS
MLB Valdybos narys
MLB narys nuo 2017 metų.
Studijavo Vilniaus Universitete
fizikos srities bakalaurą bei
magistrą. Į Vokietiją atvyko
2015 metais atlikti mokslinės
praktikos ir šiuo metu dirba
inžinerijos/IT srities darbą
Miunchene.
Laisvalaikiu mėgsta įvairias
sporto šakas, leisti laiką
gamtoje, keliauti. Nusprendė
tapti bendruomenės nariu dėl
unikalios atmosferos, kurią
galima pajusti dalyvaujant MLB
rengininiuose, tartum gimtoji
šalis būtų čia pat, ne už šimtų
kilometrų.

RAMUNĖ PEČKYTĖ
MLB Valdybos narė
Dirba Application Specialist
for Microsoft Dynamics AX
Support,
Microsoft
Deutschland GmbH

VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS
KOMANDA

KRISTINA KANDRATAVIČIŪTĖ
MLB Revizija

DAIVA ZAVISTAUSKAITĖ
MLB Revizija

Kristina gimė ir augo Lietuvoje,
Lazdijuose. Įgijo buhalterio
bakalauro
ir
Kauno
Technologijos
Universiteto
viešojo
administravimo
ir
valdymo magistro laipsnius.
Lietuvoje nuo 1998 dirbo
buhalterinį darbą.
Augina dvi dukrytes - Guodą ir
Gustę, kurios aktyviai lanko
Miuncheno lituanistinę mokyklą.
„Myliu ir gerbiu Lietuvos
tradicijas, žmones ir pačią
Lietuvą. Šeimoje laikausi senųjų
lietuviskų tradicijų ir puoselėju
lietuvybę - ji iš mūsų namų dar
tikrai
neišėjo.
Dalyvauju
lietuviškose mišiose ir kartu
organiyuoju
renginius.
Esu
darbsti ir atsakinga Europos

Gimusi ir užaugusi Suvalkijoje,
Kybartų miestelyje. Pagal
specialybę yra ikimokyklinio
auklėjimo pedagogė. Daiva yra
ateitininkė, daug prisidejusi
prie
katalikiškų
jaunimo
stovyklų veiklos. Nuo 2003m.
gyvena ir dirba Vokietijoje.
Šiuo metu dirba vaikų
auklėtoja viename Miuncheno
vaikų darželyje.
Nuo 2005m. yra aktyvi MLB
narė - vedusi ir organizavusi
mokyklėlę vaikams, prisidejusi
prie
kulturinių
renginių
atsiradimo,
religinės
bei
muzikinės veiklos bažnyčioje.
Daiva dainuoja bendruomenės
muzikos ansamblyje.

SAULIUS NICKUS
MLB Internetinė svetainė

PROF. DR. EM. GERD BIRK
MLB Lietuviškos šv. Mišios
Mitglied der Ordensgemeinschaft
der Steyler Missionare (siehe
www.steyler.de); Studium der
Philosophie in St. Augustin bei
Bonn und in St. Gabriel in Mödling
bei Wien, Theologie in Rom, dort
1966
Priesterweihe;
danach
Ausbildung zum Professor für
Religionspädagogik und Homiletik
in St. Gabriel und St. Augustin in
München;
wissenschaftlicher
Referent für die bayerischen
Diözesen
(siehe
www.rpzbayern.de).
M
J

Saulius nuo 2014 metų
prižiūri
MLB
interneto
svetainę. Studijavo Kauno
Technologijos Universitete,
Informatikos fakultete ir igijo
kvalifikuoto
inžinieriaus
bakalauro diplomą. Veliau
dirbo Wrigley atstovybėje
Lietuvoje
informacinių
technologijų srityje, o 2003
metais,
gavus
darbo
pasiūlymą iš Miunchene
esančio Centrinio Wrigley
ofiso Europoje, kartu su
šeima
persikėlė
čia,
į
Miuncheną, kur ir dabar
gyvena.
„Kadangi
turiu
išsilavinimą
informacinių
technologijų srityje, mielai
prisidedu prie MLB tinklalapio
palaikymo/atnaujinimo.“

VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS
Lituanistinė mokykla
KOMANDA

VIRGINIJA SKIRIUTĖ
Mokyklinukų grupės (7-11m.) vadovė
Gimė Vilniuje 1967m., mokėsi Vilniaus
kultūros mokykloje chorvedybos.
Vėliau studijavo Vilniaus Muzikos
Akademijoje ir Austrijos Grazo miesto
aukštojoje
Vaizduojamojo
meno
mokykloje.
Šiuo
metu
dirba
Müncheno operos teatre. Nuo 1998m.
gyvena Garchinge, augina 2 vaikus.
„Mielai sutikau dalyvauti Miuncheno
Lietuvių bendruomenės vaikų ugdymo
programoje. Be galo svarbu man, o ir
visiems
atvykusiems,
išlaikyti
lietuvybę, išmokinti savus vaikučius
lietuvių kalbos, pažinti Lietuvą, jos
tradicijas bei gyvenimo būdą.“

REDA KAISER
Mokyklinukų grupės mokytoja
Gimė Kaune, Dainavos rajone. Baigė
Vilniaus Universitete Anglų kalbą ir
literaturą. Penkis metus dėstė ją
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijoje,
Kaune. 1989 metais išvyko į Niujorką
ir studijavo politinius mokslus New
Jersey
Ramapo
College.
Po
devynerių metų gyvenimo Niujorke
įsikūrė vyro gimtąjame mieste
Miunchene ir pradėjo dirbti
amerikiečių
kompiuterių
kompanijoje.
„Po daugelio metų gyvenimo
užsienyje vėl priartėjau prie Lietuvos
ir aktyviai seku jos gyvenimą.
Pajutau, kad nesvarbu, kiek metų
praleistum kitoje visuomenėje,
kitoje kultūroje - Tavo šaknys liks
ten, kur gimei ir užaugai.“

DAIVA BETHKE
Nykštukų grupės (3-7m.) vadovė
Nuo mokyklos laikų organizavo
užsiėmimus su vaikais. Dalyvavo
būsimo pedagogo programoje,
vesdavo pradinukams pamokas,
renginius bei išvykas. Baigusi
mokyklą studijavo pedagogiką ir
psichologiją Šiaulių Universiteto
Pedagoginiame Institute, kuriame
įgijo bakalauro laipsnį. Domėjosi
Waldorfo
ir
Montessori
pedagoginiais konceptais.
„Būdama smalsi ir ieškodama
naujovių, atsidūriau Vokietijoje. Čia
mano karjera pasuko visai kita
linkme, bet širdyje visada jutau, jog
kai turėsiu savų vaikų, kursiu būrelį.
O štai čia pasirodo mokyklėlė laukia
naujų mokytojų. Džiaugiuosi, jog
galiu prisidėti prie vaikų švietimo
programos.“

VIKTORIJA RAMANAUSKIENĖ
Nykštukų grupės mokytoja
„Mokytoja svajojau būti visada,
pagal išsilavinimą esu istorikė.
Augau didžiulėje šeimoje, todėl
dažnai tekdavo užimti mokytojos
vietą namuose, taip pat kelis metus
dirbau aukle. Myliu vaikus dėl jų
gebėjimo šypsotis ir priversti
šypsotis esančius šalia. Esu tvirtai
įsitikinusi, kad jokiame kitame
darbe nėra tiek pozityvumo, kiek
dirbant su vaikais. Laisvalaikiu labai
mėgstu užsiimti kulinarija ir
konditerija bei knygų skatymu, taip
pat mėgstu keliauti, lankyti
muziejus, parodas.“

VLB-MIUNCHENO APYLINKĖS
Lituanistinė mokykla
KOMANDA

GIEDRĖ ZIOGAITĖ-STEINBEISSER
Žaidimų ir lavinimo grupės
mažiesiems nuo 0 iki 3 m. vadovė
Studijavo Vilniaus universitete
Slavų filologiją (bulgarų kalba,
bakalauras) ir Riomerio
universitete viešąjį administravimą
(mokesčių
administravimas,
magistras). Vėliau ji dirbo turizmo
agentūroje (įvažiuojamojo turizmo
vadybininke)
bei
advokatų
kontoroje Valiunas Ellex (teisininkų
padėjėja).
Giedrė domisi muzika bei teatru, ji
buvo folklorinio ansamblio „Ratilio“
narė.
„Kadangi daug metų lankiau
folklorinį
ansamblį,
tikiuosi,
susitikimus padaryti muzikaliais ir
smagiais.“

IEVA KRIVICKAITĖ
Sekmadieninės paauglių grupės
„Aš, mano pasaulis ir kiti“ vadovė
2004m. baigė VDU Psichologijos
magistrą. Stažavosi JAV, kur mokėsi
kaip dirbti jaunimo grupėse.
Ketverius
metus
vadovavo
vienintelei Lietuvoje nepilnamečių,
turinčių
problemų
dėl
psichoaktyvių medžiagų vartojimo,
įstaigai. Tuo metu aktyviai dalyvavo
prevencinėje veikloje – kartu kūrė
pagalbos sistemą seimo darbo
grupėse,
skaitė
pranešimus
konferencijose ir vedė mokymus.
Persikėlusi į Vokietiją dirba
Jugendhilfe
sistemoje.
Ievos
tiesioginis darbas yra asmeninės
konsultacijos su merginomis ir
jaunomis moterimis, turinčiomis
įvairių psichosocialinių problemų.
Ieva dirba ir su migrantais,
pabėgėliais. Ji yra sertfikuota
psichologinių traumų konsultantė.

TAPTI MIUNCHENO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS (MLB) NARIU

Užpildyti anketą: www.miunchenas.de → organizacija/narystė

Miuncheno Lietuvių Bendruomenė yra puiki platforma, norintiems inicijuoti ir vystyti visuomenei svarbius projektus; norintiems
susipažinti ir dirbti kartu su įdomiais, aktyviais ir visuomeniškais žmonėmis; norintiems dirbti kūrybišką darbą; norintiems dirbti prie
valstybinės reikšmės problemų sprendimų; norintiems stiprinti lyderystės įgūdžius; norintiems kelti klausimus ir diskutuoti!
Kūrybiškumas, visuomeniškumas, pilietiškumas, atvirumas, atsakomybė, strateginis mąstymas, įžvalgumas – yra labai svarbios savybės,
vystant ir plėtojant tokią organizaciją.
Ką man duoda narystė MLB?
• Tai yra organizacija, glaudžiai susijusi su mūsų kultūra ir mūsų identitetu. MLB yra dalis namų;
• MLB nariai yra įvairiausių sričių specialistai - nuo architektų, IT ekspertų, mokslininkų, teisininkų, medikų iki mokytojų, operos solistų,
menininkų, sporto mėgėjų. Taigi MLB suteikia platformą rasti bendraminčių, apsikeisti patirtimis, inicijuoti bendrus projektus.
• MLB narys įgyja oficialų statusą ir patikimumą, žiūrint iš įvairių Lietuvos ir Vokietijos institucijų pusės, pvz.: organizuojant kultūrinius
renginius, keliant mums svarbius klausimus, išsakant savo poziciją, ieškant projektams finansavimo, bendradarbiaujant tarp Lietuvos ir
Vokietijos;
• Mūsų vaikai turi galimybę mokintis lietuvių kalbos; MLB informuoja tėvus daugiakalbystės temomis;
• Skatina pilietiškumą ir lyderystę. Tai yra darbas ne vien sau asmeniškai, tai yra darbas visuomenei. Taigi narystė ir aktyvi veikla MLB
duoda naudos automatiskai mums visiems;
• Galimybę nemokamai dalyvauti LR Užsienio reikalų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos seminaruose pvz. lyderystės ugdymo temomis;
• Galimybę dalyvauti MLB narių metiniame susirinkime, galimybę rinkti valdybą ir tapti valdybos nariu;
• MLB nariams siunčiamas Vokietijos lietuvių bendruomenės mėnesinis žurnalas lietuvių kalba „Informacijos“.
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