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Ar aš galiu 
pakeisti pasaulį?



Giedokime „Tautišką giesmę“ 
kartu su viso pasaulio lietuviais!

Liepos 6-ą dieną, kaip ir kiekvienais metais, visi pasaulio lietuviai giedos „Tautišką 
giesmę“ vardan mūsų tautos vienybės. Nuo 2009 m. vykstantis renginys yra unikali 

tautos iniciatyva, palaikoma pavienių žmonių ir aktyvių bendruomenių, tapęs gyva 
mūsų laikų tradicija ir neatsiejama Lietuvos identiteto dalimi pasaulyje.

2019 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė liepos 6-ąją, Valstybės dieną, 
ne tik Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės“ diena.

Šiemet „Tautiška giesmė“ vienu metu visame pasaulyje skambės jau 14-ąjį kartą.

„Tautiškos giesmės“ diena – mus vienijanti šventė ir gyvas įrodymas, kaip nedidelė 
tauta gali daryti didelius bei reikšmingus dalykus.

Maloniai kviečiame burtis savo bendruomenėse ir giedant Lietuvos himną susijungti 
su viso pasaulio lietuviais!

Sekite informaciją savo bendruomenėse, „Facebook“ paskyrose.

Platesnę informaciją apie šį renginį pasaulyje rasite www.tautiskagiesme.lt
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REDAKTORIAUS ŽODIS
„Jolita, du kannst doch nicht die Welt ändern!“, – sako 

mano sūnaus bendraklasio mama vokietė, kol laukiame 

vaikų prie mokyklos. Sureagavo į mano pasakojimą apie 

kažkokią neteisybę, kuriai nesiruošiu pasiduoti. Aki-

mirksniui nutylu. Medžiuose tebečiulba paukščiai, sau-

lė tebešviečia danguje, automobiliai tebevažiuoja gatve. 

Mano mintyse gimsta suvokimas – „Ji tikrai tuo tiki. Kad 

nepakeis pasaulio...“

O aš tikiu kitaip! Tikiu, kad galiu pakeisti, jei labai pasi-

stengsiu. Net jeigu ir nelankiau superherojų mokyklos.

Kodėl tikiu?

Gal todėl, kad aš iš Lietuvos.

Iš šalies, kur 1863 m. uždraudus lietuvišką spaudą ir mo-

kyklas, paprasti kaimo žmogeliai vietoje to, kad nuleistų 

rankas, pasiraitojo rankoves ir slapta gabeno lietuviškas 

knygas, o motinos mokino vaikus namuose.

Iš šalies, kur žmonės 1991 m. sausio 13-ąją atsistojo begin-

kliai prieš tankus, sulaikydami tuos, kurie manė, kad gali 

Lietuvoje daryti, ką nori.

Tikiu, kad galiu pakeisti pasaulį. Dar tikiu, kad tai pada-

ryti galite ir jūs. Kiekvienas. Tiek, kiek leidžia jėgos. Jei 

stengsimės.

Šis „Informacijų“ numeris – gyvas liudijimas, kaip pasaulį 

keičia straipsnių herojai. Virdami ukrainietiškus barščius, 

juos parduodami (ar pirkdami), ir taip surinkdami pinigų 

vaistams, skirtiems kenčiantiesiems Ukrainoje. Nenuils-

damai mokantys lietuvių kalbos vaikus, o tai yra itin su-

dėtingas iššūkis daugiakalbėje aplinkoje. Po mirties savo 

turtą paskirdami remti lietuvišką veiklą – Hamburgo lie-

tuvių savišalpos draugijos istorija. Susiburdami lietuvių 

bendrijose, ir taip siekdami išsaugoti tautinę tapatybę.

Jūs, mieli skaitytojai, taip pat galėtumėte būti šio žurnalo 

herojais. Jeigu visi susivienysime, pasaulis pasikeis grei-

čiau.

Taigi, vienas, du, trys... Pradedam!

Jolita Zykutė,

laikinai einanti žurnalo „Informacijos“ redaktorės pareigas

„Lietuvių tautinei ambasadorystei Vokietijoje – 70 metų“,  
projektiniai psl. 4-9, 14-23.

Nuotraukos autorė Aistė Jankevičiūtė

Jolita Zykutė
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EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS 
DIENOS IŠ NORVEGIJOS 
KELIAUS Į VOKIETIJĄ! 
Vokietijos lietuvių bendrijos valdybos narė 
Asta Korinth dalijasi įspūdžiais iš ką tik 
įvykusių Europos lietuvių kultūros dienų 
Norvegijoje, ir nudžiugins kiekvieną „Infor-
macijų“ skaitytoją – ateinančiais metais šis 
šaunus renginys vyks Vokietijoje. Argi ne 
puiki proga pažymėti jau praėjusį garbingą 
70-ąjį Vokietijos lietuvių bendruomenės ju-
biliejų?

Kas yra Europos lietuvių kultūros dienos?

Š.m. birželio 3-6 d. Norvegijoje, Sandes miestely-
je, vyko Rogalando lietuvių bendrijos organizuo-
tos pirmosios Europos lietuvių kultūros dienos. 
Šis renginys skirtas Europos lietuvių kultūrinei 
veiklai skatinti ir puoselėti. Jame dalyvavo gar-
bingi svečiai iš Lietuvos Respublikos Seimo, Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro, tautinių šokių ir dainų 
kolektyvai, bendruomenių atstovai, kultūrinės 
veiklos kuratoriai iš 10-ties šalių – Airijos, Belgi-
jos, Lietuvos, JAV, Jungtinės Karalystės, Švedijos, 
Šveicarijos, Norvegijos, Ukrainos ir Vokietijos.

Trys renginio dienos buvo labai intensyvios – ku-
pinos džiaugsmo, pažinčių, dainų, šokių, bendra-
vimo, kelionių, išskirtinių emocijų. Vyko diskusi-
jos ir forumai apie diasporos kultūrą, jos politiką, 
meninių kolektyvų pasirodymai.

Kaip vyko renginys?

Pirmas vakaras buvo pažintinis. Ant bendro vaišių 
stalo dalyviai dėjo lauktuves, būdingas savo atsto-
vaujamoms šalims. Rogalando lietuvių bendrijos 
pirmininkas Saulius Trepekūnas pasveikino visus 
susirinkusius, daug dėmesio sulaukė ypatingas 
svečias – Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Makarova, atvykusi tiesiai iš Kijevo.

Nors tą dieną prieš šventės atidarymą daugelis iš 
jau atvykusių svečių buvome įveikę kelionę į kal-
nus ir užkopę ant Preikestolen uolos, po kurios 
atrodė, kad jau nebepajudinsime kojų, vakare nuo-
vargis tarsi išgaravo.

Kitą dieną lietuviška daina ir šokiais džiaugėsi 
Hommersake miestelio gyventojai ir svečiai, nes 

vyko festivalis, kuriame dalyvavo ir lietuviai. Me-
ras negailėjo lietuviams gerų žodžių, džiaugėsi jų 
kūrybiškumu ir darbštumu.

Forumuose ir diskusijose kalbėjome apie ben-
drus planus, kultūros svarbą išsaugant tapatybę 
diasporoje, bendradarbiavimą su Lietuvos Res-
publikos kultūros atstovais. Labai noriu pasi-
džiaugti, kad Lietuvos politikos bei kultūros at-
stovai mato šios temos svarbą ir skiria jai daug 
dėmesio.

Šio šaunaus renginio puošmena buvo Lietuvių 
namų atidarymas Hommersake miestelyje. Me-
dinis namas ant kalnelio su fantastišku vaizdu į 
ežerą, pažymėtas garbingu krepšininko Arvydo 
Sabonio 11 numeriu pavergė kiekvieną. Roga-
lando lietuvių bendruomeniškumo ir kantrybės 
rezultatas gali būti mums visiems įkvėpimo ir 
veiklos pavyzdys. Vietos lietuviai nepabūgo įsi-
gyti nugriovimui pasmerktos lūšnelės ir prikel-
ti ją naujam gyvenimui. Ilgametės finansavimo 
paieškos bei namo renovacija užtruko ir kainavo 
daug kantrybės, bet rezultatas – pribloškiantis. 
Tuo vietiniai lietuviai nusipelnė didžiausią mies-
telio gyventojų pagarbą.

Simboliška, kad renginio vėliavos perdavimas Vo-
kietijai įvyko būtent naujuose Lietuvių namuose.

Renginio vėliavos perdavimo Astai Korinth akimirka.
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Trys dalykai, kurie labiausiai įsiminė iš ren-
ginio

Sunku atrinkti, kas buvo įspūdingiausia, nes vi-
sas renginys buvo fantastiškas, puikus lietuviš-
kos emocijos ir energijos fejerverkas.

Jeigu visgi reiktų atrinkti, kaip pirmą dalyką įvar-
dinčiau emocijas, užplūdusias po kelių valandų 
kopimo į labiausiai Norvegijoje lankomą vietą – 
Preikestolen uolą, kai pasiekus tikslą ir besida-
linant lietuviška duona, suskambėjo lietuviška 
daina.

Antras įsimintiniausias dalykas – be galo įkve-
pianti Lietuviškų namų įkūrimo istorija.

Trečias – nežiūrint, kad oficialioji šventės dalis 
buvo be galo smagi, vis dėlto visi dalyviai savo 
socialiniuose tinkluose mini tuos pačius paslap-
tingus skaičius – „414“. Išduosiu paslaptį, ką jis 
reiškia. Tai yra dvivietis kambarys, kuris ste-
buklingai tapo guminiu, ir jame vyko neoficiali 
šventės dalis. Vakarais šiame kambaryje netilo 
lietuviškos dainos ir muzika. Paskutinį vakarą į 
šį dvivietį kambarį sugužėjo net apie 70 žmonių 
(mėgstantiems tikslumą pasakysiu, kad skirtin-
guose socialiniuose tinkluose skaičius svyruoja 
nuo 65 iki 75).

Didžiausią įspūdį palikę dalyviai

Rogalando lietuvių dainuojanti „Šeimyna“ – be 
galo miela lietuviška šeima, parodžiusi, kaip dai-
na apjungia ir suartina kelias kartas. Beje, su 
„Šeimyna“ taip susidraugavome, kad jie labai nori 
aplankyti mūsų bendruomenę Vokietijoje. Šei-
mos galva, tėtis Gintautas, ir buvo tas, kuris pir-
mas pasiūlė, kad Europos lietuvių kultūros die-
nų vėliava būtų perduota mums į Vokietiją, kam 
džiaugsmingai pritarė kiti renginio dalyviai.

Negaliu nepaminėti Dalios Makarovos, atvy-
kusios iš karo niokojamos Ukrainos. Su ja daug 
kalbėjomės apie šalies politiką, esamą situaciją ir 

Lietuvių namai traukia kiekvieno akį.

Lietuvių namų atidarymo akimirka.

Tautiniai šokiai sulaukė daug dėmesio.Dainavo ir jaunas, ir senas.
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D
alia Henke

ateities viltis. Ši moteris jau apie 40 metų gyve-
na Ukrainoje ir ten jau kelis dešimtmečius akty-
viai palaiko lietuviškumo dvasią.

Įspūdį paliko visų dalyvių pasirodymai, entuzi-
azmas, šiltas bendravimas.

Kas labiausiai nustebino?

Tai, kad mums, Vokietijos bendruomenei, teko 
garbė perimti renginio veliavą, Tai buvo labai ne-
tikėta!

Kodėl šventės estafetę perėmė Vokietija?

Atvirai prisipažinsiu, nežinau, kaip pelnėme to-
kias dalyvių simpatijas, kad mums buvo pasiū-
lyta perimti Europos lietuvių kultūros dienų or-
ganizavimą.Visi tuo džiaugėsi, sveikino. Daugelis 
dalyvių pažadėjo  kitais metais būtinai atvykti  į 
Vokietiją.

Konkrečių planų, kas vyks, dar nėra, džiaugiamės 
praėjusio renginio emocijomis, bet artimu metu 
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyboje kal-
bėsimės apie šį renginį, nes ilgai tik gerais prisi-
minimais gyventi negalime, turime laiku pradėti 
ruoštis. Reikia sudaryti šventės organizatorių 
komandą, su kuriais sėsime prie stalo ir kursime 
bendrą renginio viziją.

Vokietijai reikia tokio renginio, ir nuoširdžiai 
džiaugiamės perėmę estafetę. Greta senųjų šokių 
kolektyvų kaip „Gintaras“ ar „Ridigdo“ kuriasi 
nauji kolektyvai, tad bus puiki proga jiems tapti 
matomais. Visiems Vokietijos lietuviams tai bus 
suburiantis ir vienijantis renginys.

Kaip kilo Europos 
lietuvių kultūros 
dienų sumanymas, 
pasakoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė 
Dalia Henke. 

Šis renginys – nau-
jas tęstinis reiškinys, 

skirtas paskatinti Europos lietuvių kultūrinę 
veiklą bei sustiprinti tapatybės puoselėjimą. Pa-
galiau turime pamatyti Europoje esančias lie-
tuviškas tautinių šokių grupes, chorus ir kitus 
kolektyvus, taip aktyviai besiruošiančius Dainų 
šventėms Lietuvoje. Planuojama, kad lietuvių 
kultūros dienos kasmet keliaus po skirtingas Eu-
ropos šalis.

Kituose kontinentuose tokios tradicijos buvo 
puoselėjamos jau seniai: Australijoje, Šiaurės 
Amerikoje ir Pietų Amerikoje kas kelerius metus 
vyksta Šokių ir dainų šventės. Džiaugiuosi, kad 
kitais metais susitinkame Vokietijoje!

Šiemetinės šventės organizatoriai – Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė kartu su Lietuvos naci-
onaliniu kultūros centru ir Rogalando lietuvių 
bendrija. Beveik pusę metų kas keletą savaičių 
susitikdavome aptarti renginį, jo turinį, tad pro-
grama augo, ir buvo tokia įvairialypė.

Renginyje dalyvavo daug garbingų svečių.
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Garbūs svečiai dalinasi įspūdžiais apie Europos lietuvių kultūros dienas.

1. Kokios mintys po pirmųjų Europos lietuvių kultūros dienų?

2. Kodėl reikalingi ir prasmingi tokie renginiai?

1. Daugiau nei akivaizdu, kad tokie renginiai giliai liudija, kokia vieninga 
ir stipri yra mūsų tauta, kokia susitelkusi mūsų diaspora!

2. Gyvas ryšys tarp savų, tarp lietuvių, tarp bendruomenių, net ir skir-
tingose šalyse ar kontinentuose, yra pagrindinė patriotiškumo, pilietiš-
kumo, vienybės jėga ir galia! Tokie renginiai yra ne apie istoriją, tokie 
renginiai yra apie ateitį! Mūsų! Visų ir visur! Bet kartu!

1. Nors po renginio praėjo savaitė, iki šiol nešiojuosi labai šiltus prisimi-
nimus. Europos lietuvių kultūros dienos ir Lietuvių namų atidarymas 
parodė, kiek daug jungčių sieja kraštų bendruomenes. Turime daugiau 
bendrystės nei skirtumų. Todėl juntama vienybė, pasididžiavimas mūsų 
tauta, kuri išsibarsčiusi po skirtingus pasaulio kraštelius, tačiau lietuviš-
kos tapatybės išsaugojimas – tvirtose bendruomenių, kolektyvų rankose.

2. Bet kokie renginiai, kurie suburia mūsų diasporą yra be galo svar-
būs, ypač esant sudėtingai geopolitinei situacijai. Vienybėje mūsų jėga 
ir atrama Lietuvai.

              1. Supratau, kad pasklidę po pasaulį lietuviai labiau nei esantys Lietu-
voje didžiuojasi, kad yra lietuviai, geba spindinčiom akim šokti lietuviš-
kus šokius, su meile dainuoti lietuviškas dainas, moka vertinti lietuvišką 
tautinį kostiumą. Sakoma, kad tik išvykęs imi vertinti tai, ką palikai Lie-
tuvoje. Labai jauti, kad jie nori būti Lietuvos dalimi. Užgniaužia gerklę 
matant solidaus amžiaus moteris, besiklausančias lietuviškų dainų ir 
šluostančias nuo ašarų sudrėkusias akis.

Buvo graudu girdėti lietuves mamas, su vaikučiais jau kalbančias an-
gliškai, ir suprasti, kad Lietuva su jais pamažu praranda ryšį. Kartu 

suvokiau, kad lietuviai yra lietuviai, ir jie niekur nepražus. Rogolando lietuvių bendruomenė turi 
atsidavusį, organizuotą pirmininką S.Trepekūną, įkūrusį ir vadovaujantį trims meno kolektyvams. 
Bendruomenė iš griuvėsių atstatė pastatą ir įkūrė Lietuvių namus, kurie vienys ir šildys visus aplink 
gyvenančius lietuvius, ir ne tik juos.

Iš kitų valstybių suvažiavo puikių meno kolektyvų ir atsidavusių jų vadovų. Visi savi, tarsi giminės, 
atvirom širdim, orūs, gražūs, draugiški susikūrė sau „Lietuvos namus“ Norvegijoje ir gyveno ten tris 
paras. Bendravimui skirdavo visą įmanomą laiką. Iki paryčių užtrukdavę naktiniai pasidainavimai 
rodo, kaip svarbu lietuviui būti su lietuviu kartu, dainuoti, bendrauti, diskutuoti, o tuo pačiu spręsti 
iškilusias bendras problemas.

2. Tokie renginiai labai reikalingi už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuviams. Jie tarsi energijos užtai-
sas, tarsi lietuviško oro gurkšnis, suteikiantis papildomų jėgų, noro būti ir likti lietuviu. Nesvarbu, kur 
gyventum. Supratau ir tai, kad šie renginiai ne mažiau reikalingi lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje. 
Iš gyvenančių užsienyje galima pasimokyti, kaip mylėti ir vertinti tai, ką turime čia, Lietuvoje. Šokis, 
daina, tautinis kostiumas – patys tikriausi dalykai, kurie ir ugdo tautinę tapatybę, ir, be abejo, kvie-
čia burtis į kolektyvus ir ruoštis dalyvauti jubiliejinėje 2024 m. dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“ 
Lietuvoje.

Straipsnyje panaudotos asmen.archyvų, Juliaus Berger, Rolando Biguzo, 
Viktorijos Jagminienės nuotraukos.

D
alia A

sanavičiūtė

In
ga  K

riščiūnienė
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DEKANO VACLOVO ŠARKOS 
ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAS 

Jolita Zykutė  

Dekanas Vaclovas Šarka šią gegužę būtų mi-
nėjęs 100-ąjį gimtadienį. Iki šiol šis kunigas 
yra prisimenamas kaip išskirtinė asmenybė, 
kurios širdyje ne tik degė meilė Lietuvai, lie-
tuvybės išsaugojimui, bet ir didelė atjauta 
kiekvienam žmogui.

Ateityje kun. Vaclovą Šarką žurnalas „Infor-
macijos“ būtinai pristatys išsamiau. Šįkart 
dalinamės įspūdžiais iš jo šimtmečiui skir-
to susitikimo Hamburgo lietuvių bendruo-
menėje, kur tuo metu kaip tik lankėsi pran-
ciškonų vienuolis Gediminas Numgaudis iš 
Lietuvos. 

Drąsus kovotojas už lietuvybę

Ar žinote, kad aktyvus kovotojas už lietuvybę 
kunigas V.Šarka atkakliai rašė laiškus Sovietų 
sąjungos vadovams, protestuodamas prieš jų 
vykdomą neteisybę Lietuvoje, iš kur jis buvo pri-
verstas bėgti? Įdomu, kad kai pagaliau gavo ge-
neralinio sekretoriaus Leonido Brežnevo laišką 
su leidimu tris mėnesius aplankyti Lietuvą, drą-
susis kunigas parašė atsakymą, kad pasinaudos 
tokia galimybe tik tada, kai tokią ilgą viešnagę 
galės turėti ir kiti lietuviai!  Reiktų žinoti, kad tuo 
metu išeivijoje gyvenantys lietuviai galėdavo ap-
lankyti tėvų žemę tik penkias dienas. Jis nesilei-
do į sielos kompromisus, nors gimtosios žemės 
daugiau ir nepamatė... Tik po mirties, kai buvo 
atgauta Lietuvos Nepriklausomybė, buvo perlai-
dotas Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios 
šventoriuje.

V.Šarkos vardą daugelis senųjų lietuvių prisime-
na su dėkingumu – jis ne tik globojo tuos, kuriems 
sunkiau sekėsi, bet keliavo po Vokietiją, agituo-
damas vaikus siųsti į Vasario 16-osios gimnaziją. 
Vos sužinojęs apie kažkur apsigyvenusius lietu-
vius, juos lankydavo, burdavo draugėn.

Hamburgo lietuvių katalikų sielovados vadovė 
Lina Jahn parengė parodą V.Šarkos atminimui, 
kuriame buvo eksponuotos ir Vokietijos lietuvių 
bendrijos archyvuose saugomos fotografijos.

Monsinjoro Wilmo Sanderso prisiminimai

Kunigo V.Šarkos šimtųjų gimimo metinių minėji-
me dalyvavo jo ilgametis bičiulis monsijoras Wil-
mas Sandersas (vok. Wilm Sanders), pasidalinęs 
prisiminimais. W.Sandersas pasakojo apie kelio-
nę 1978 m. į Pabaltijį. Tai buvo įvairių religinių 
konfesijų atstovų ekskursija Lietuvon, Latvijon 
ir Estijon. Tokia kelionė buvo įmanoma tik prisi-
dengiant susidomėjimu „socializmo pasiekimais“. 
Monsijoras pasakojo, kad keliautojus lydėjęs gi-
das buvo akivaizdus KGB klapčiukas, tačiau net 
ir tai nesutrukdė tikrojo kelionės tikslo – išreikš-
ti solidarumą tuometinėse sovietinėse Pabaltijo 
respublikose gyvenančioms katalikų, protestan-
tų, žydų, ortodoksų ir kt. konfesijų bendruome-
nėms. Aiškindami gidui, kad kultūrinės-pažinti-
nės programos keliautojai nori tik iki pietų, nes 
po to pageidauja „shoping“ (t.y. „apsipirkti“), visi 
pasiskirstę po tris-keturis žmones slapta lanky-
davo religines konfesijas Lietuvoje.

Vasario 16-os gimnazijos mokiniams buvo suteiktas 
sutvirtinimo sakramentas 1985 m. Hiutenfelde. 

Kun.V.Šarka trečias iš kairės.
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Galite tik įsivaizduoti, kaip turėjo jaustis, pvz., 
Vilniaus arkivyskupas, kai atidaręs savo kance-
liarijos duris pamatė porą užsieniečių, kalbančių 
itališkai ir sakančių, kad jie iš Vokietijos. Jeigu 
tarp šias eilutes skaitančiųjų yra skaitytojų, ku-
rie prisimena tuos laikus, gerai žinote, kad toks 
įvykis šiandien prilygtų ateivių skambučiui į jūsų 
buto duris. Įsileistumėte? Ar pamanę, kad tai 
KGB provokacija, užtrenktumėte duris? W.San-
dersas pasakojo, kad tuometinis arkivyskupas 
pakvietęs išgerti arbatos pasėdėjo penkias minu-
tes biure, tada pradėjo keistai sukti galvą ir akis, 
pakilo, pakviesdamas pereiti į kitą kambarį. Ten 
po keleto minučių pakartojo tą patį. Monsinjoras 
sakosi iškart suvokęs, ką reiškia toks elgesys – jis 
įspėjo apie tai, kad jų pokalbiai įrašinėjami, tad 
bent kaitaliojant kambarius iš dalies galėjai „pa-
sunkinti“ šnipinėjimą. Atsisveikindamas arkivys-
kupas įteikė svečiui rūpintojėlio skulptūrą, ištar-
damas: „Tokia yra katalikų bažnyčios situacija 
Lietuvoje“. Šis gestas (kurio KGB negalėjo susek-
ti, nes nematė skulptūrėlės perdavimo) buvo itin 
iškalbingas.

Monsinjoras W.Sandersas buvo susitikęs ir su Ni-
jolės Sadūnaitės, tuo metu kalėjusios Sibire, bro-
liu, taip pat aplankė Vaclovo Šarkos brolį. Šiam 
turėjo perduoti 500 vokiškų markių. Sovietiniais 
laikais tai buvo didelė pinigų suma, kurią galėjai 
išleisti tik valiutinėse parduotuvėse. Ką pirkti už 
tiek pinigų? W.Sandersas šypsodamasis prisime-
na, kaip V.Šarkos brolis tarė: „Padangas automo-
biliui!“ Taip jie ir padarė. Bent tokiu būdu deka-
nas galėjo paremti savo artimuosius. Monsijoro 
pasakojimas panašėjo į filmą apie šnipus, tik širdį 
skaudino, kad tai, deja, buvo tikra istorija, kurią 
patyrė Lietuva ir kitos sovietų okupuotos šalys.

Pranciškonų vienuolio Gedimino viešnagė

Iš Lietuvos kunigo V.Šarkos šimtmečio pami-
nėjimui atvyko pranciškonas brolis Gediminas 
Numgaudis. Jis yra Pakutuvėnų Šv. Antano Pa-
duviečio vienuolyno ir parapijos vyresnysis, 
evangelizacijos ir misijų sekretorius, veda laidas 
„Marijos radijuje“. Pranciškonai globoja Hambur-
go lietuvius sielovados klausimais jau ne pirmus 
metus. Prieš pandemiją Hamburge yra lankęsi ir 
kiti vienuolyno broliai – Paulius, Juozapas Marija.

Kartu su broliu Gediminu atvyko adoruotoja 
Violeta Gaubytė. Ji ne tik muzikavo ir giedojo per 
mišias, bet taip pat pasidalino asmenine patirti-
mi apie jų parapijoje veikiančią maldos grupę, 
aiškindama, kaip ją galima suburti, kokią naudą 
patiria dalyviai.

Svečių trijų dienų viešnagė buvo itin intensyvi. 
Be mišių atvykusieji bendravo su Hamburgo lietu-
viais. Žinoma, karas Ukrainoje buvo viena iš svar-
biausių temų pokalbiuose. Kaip brolis Gediminas 
išmintingai pasakė, jo nuomone, šis karas – Pas-
kutinysis Teismas, kuriame kiekvienas žmogus 
turi pasirinkti, kas jis, ir su kuo jis. Pranciškonai 
Pakutuvėnuose nuo seno turi ryšius su katalikų 
bendruomene Kijeve, tad aktyviai padeda orga-
nizuodami labdaros misijas, savo parapijos na-
muose priglaudė keletą nuo karo pabėgusių šei-
mų iš Ukrainos.

Pokalbis su broliu Gediminu suteikė naują pers-
pektyvą į tai, kas vyksta Rusijoje. Pasak vienuo-
lio, nors daugelis gali karo priežastimi įvardinti 
ekonominius, politinius argumentus, jaučiama 
labai stipri šėtonizmo įtaka. Klausantis brolio 
Gedimino kartais negalėjai patikėti tuo, ką jis 
pasakoja, nors, kad tai ne iš piršto laužta infor-
macija, galima rasti kiek paieškojus internete. 
Pavyzdžiui, Rusijos gynybos ministras Sergejus 
Šoigu atlikinėja šamanizmo apeigas. Prieš porą 
metų Rusijos raganos sušaukė suvažiavimą, kuria-
me palaimino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. 
Rusijos ortodoksų popai ir kiti bažnyčios tarnai – 
tikri „politrukai“ (pažodžiui išvertus „politiniai 
vadovai“). Netoli Maskvos jau prieš porą metų 
pastatyta cerkvė, kurios sienas puošia freskos, 
Rusijos politinius veikėjus vaizduojančios kaip 
šventuosius.

Brolis Gediminas pakvietė visus lietuvius mels-
tis už Ukrainos pergalę ir Rusijos atsivertimą.

Renginio organizatorius – Hamburgo lietuvių sielovada.

Brolis Gediminas maloniai kviečia visus Vo-
kietijos lietuvius viešint Lietuvoje apsilankyti 
svečiuose, o internete sekti 

www.facebook.com/pakutaofm

Čia galite rasti daugiau informacijos apie Šv. 
Antano Paduviečio parapiją Pakutuvėnų kai-
me, Plungės raj., meiliai vadinamą „Pakūta“.
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KOLABORANTAI: KAIP TAMPAMA 
IR KAIP NETAPTI? POKALBIS SU 
LAURYNU KASČIŪNU

Lina Dusevičienė, tekstas perspausdintas iš diasporos portalo Pilietybė.lt

Šiomis dienomis, rusijos karo prieš Ukrainą ir Lukašenkos režimo 
nusikaltimų kontekste, ryškėja svarbi tema, daugeliui lig šiol žinota 
iš istorijos vadovėlių ir aštraus siužeto filmų – kolaboravimas. Kas 
ir kur gali jus verbuoti? Į kokius žmones taikosi priešiškos jėgos? 
Kaip vyksta verbavimas? Kaip jam atsispirti? Ir kodėl diasporos 
lyderiai yra patrauklus taikinys?

Apie rusijos ir Baltarusijos žvalgybų aktyvesnius veiksmus Pilietybė.lt 
bendrakūrėja iš Vokietijos Irma Petraitytė-Lukšienė kalbėjosi su Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu Kasčiū-
nu.

Visų pirma, atsispirkime nuo konkrečių faktų. Ukrainoje nuo karo pradžios po-
licija sulaikė 750 asmenų, dalyvaujančių sabotažinėje veikloje, iškėlė 484 bau-
džiamąsias bylas dėl kolaboravimo (2022 m. gegužės 12 d. duomenys, – red.).

LR Krašto apsaugos ministras Arydas Anušauskas yra perspėjęs, kad „karas 
vyksta ne tik fronte, bet ir užnugaryje. Rusijos pamėgtas žvalgybinių – diver-

sinių grupių veikimas, sprendžiant pagal apimtis, buvo paremtas užverbuotais Ukrainos piliečiais. Tais, 
kuriuos su Kremliumi siejo bendrų vertybių paieška“.

Neseniai Lietuvos piliečių „delegacija“ lankėsi pas Lukašenką ir viešai išpažino savo lojalumą.

Sovietų okupacijos metais Lietuvoje su KGB vienaip ar kitaip bendradarbiavo iki 100 000 asmenų.

Valstybės saugumo departamentas teigia, kad „priešiškų valstybių žvalgyba prieš Lietuvą išlieka 
intensyvi. Rusijos ir Baltarusijos tarnybos bando verbuoti į jas atvykstančius Lietuvos gyventojus. 
Rusijos ir Kinijos žvalgybos aktyviai šnipinėja kibernetinėje erdvėje“.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas prieš kelias sa-
vaites kalbėdamas LRT Radijui ragino Lietuvos piliečius išlikti budriems ir įspėjo: „nereikia galvoti, 
kad režimo specialiosioms tarnyboms esi neįdomus.“ Šios tarnybos „bando verbuoti bet ką, o vėliau 
bandys ieškoti galimybių naudingai aktyvuoti ar kaip nors išnaudoti“.

Visa tai rodo verbavimo ir kolaboravimo grėsmių aktualumą ir būtinumą didinti visuomenės budrumą 
bei pasiruošimą.

Kas ir kur gali jus verbuoti?

L.Kasčiūno teigimu, su rusijos atstovybių uždarymu Lietuvoje rizikos tarsi sumažėjo, tačiau jos niekur 
nedingo. Pastebima labai aktyvi Baltarusijos institucijų veikla, ypač renkant informaciją apie Lie-
tuvos piliečius. Net ir tokiu paprastu atveju, kai Lietuvos piliečiai vyksta į Baltarusiją asmeniniais 
tikslais palengvintu vizų režimu ir kirsdami sieną privalo užpildyti klausimynus, kuriuose įterpti su 
kelione nesusiję klausimai. Ši informacija yra būdas atsirinkti potencialius viliojimo taikinius.

Anot pašnekovo, iš pirmo žvilgsnio lengvos pažintys viešbučiuose, kavinėse, baruose, neįpareigo-
jantis bendravimas socialiniais tinklais ar „atsitiktinai“ susitikus, einant laikui perauga į užklausas 
sužinoti ar surasti informaciją ir painius santykius. Toks įtraukimo procesas gali užtrukti metų metus, 
jų metu tarnybos renka informaciją, fiksuoja kompromituojančius faktus, kuriuos vėliau naudoja šan-
tažuoti ir priversti dirbti tarnyboms.

Laurynas Kasčiūnas

Irma Petraitytė-Lukšienė
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Į kokius žmones labiausiai taikosi valstybei priešiškos jėgos?

Turint užduotį gauti tikslinės informacijos, nusitaikoma į konkretų reikiamą žmogų. Tokiais atvejais 
labiausiai patrauklūs aukštas pareigas užimantys žmonės, partijų nariai, valstybės tarnautojai įvai-
riuose lygiuose, turintys prieigą prie saugomos informacijos. Taip pat domina asmenys, pažįstantys 
tuos, kurie priima sprendimus. Bandoma prieiti ir prie politikų giminių, gyvenančių netgi kitose ša-
lyse, per gimines norima daryti įtaką sprendimams, norui bendradarbiauti. „

„
„

„

Slaptąsias tarnybas gali dominti ir mūsų diasporos lyderiai visame 
pasaulyje, užimantys valstybines pareigas, aktyviai dalyvaujantys 

politinėje veikloje, turintys ryšių su Lietuvos valstybinėmis institucijomis.

Priešas turi žinoti, jog ši tauta priešinsis. Patriotiškumas, pilietiškumas ir 
suvokimas, kad mes esame valstybingumo verta tauta, didina atsparumą.

Žinomas atvejis, kuomet buvo verbuotas studentas, tame gyvenimo etape neturėjęs nei pažinčių, 
nei galimybių prieiti prie įslaptintos informacijos. Tačiau jeigu jo studijuojama sritis gali būti „tram-
plynu“ į valstybės ar diplomatinę tarnybą, į politiką, jis taip pat gali dominti priešiškos valstybės 
tarnybas.

Pašnekovas pabrėžia, kad slaptąsias tarnybas gali dominti ir mūsų diasporos lyderiai visame pa-
saulyje, užimantys valstybines pareigas, aktyviai dalyvaujantys politinėje veikloje, turintys ryšių 
su Lietuvos valstybinėmis institucijomis. Jie gali būti verbuojami per asmeninius kontaktus, viešus 
renginius, kuomet apsimetama tyrėjais, žurnalistais ar menininkais.

Pastaruoju metu ypatingai aktyvi rusijos tarnybų veikla užsienyje – per rusijai palankias politines 
partijas, rusų bendruomenes įvairiose šalyse. Pavyzdžiui, Vokietijoje gausi rusakalbių žmonių ben-
druomenė, susikūrusi dar sovietmečiu ir ypač išaugusi posovietiniais metais, ten neabejotinai veikia 
tinklas, stabdantis pro-ukrainietiškas veiklas.

Kaip vyksta verbavimas?

Anot l.Kasčiūno, būdai įtraukti – ypatingai gausūs ir išradingi. Tarnybos įgudę pastebėti ir išnaudoti 
žmonių silpnybes. Vienas dažnesnių – suviliojimas bare, kur atsipalaidavę žmonės tampa mažiau 
įtarūs: sukuriant progas kompromituojančioms nuotraukoms, kurias vėliau būtų galima panaudoti, 
bandant išgauti kontaktų naudojantis nusitaikyto asmens telefonu.

Pašnekovas pabrėžia, jog svarbu nepamiršti ir ideologinio aspekto, kuomet žmonės iš tikėjimo akty-
viai dalinasi prorusiškais įsitikinimais ir taip padeda priešiškoms jėgoms.

Šiais laikais atskiras būdas – socialiniai tinklai, kuriuose tarnybos aktyviai seka pasirinktus politiškai 
aktyvius žmones, siekia patekti į draugų ir sekėjų ratą, įgudusiai provokuoja diskusijas po įrašais.

Kaip netapti verbavimo taikiniu ir atsispirti verbavimui?

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas akcentuoja, kad priešas turi žinoti, jog 
ši tauta priešinsis. Patriotiškumas, pilietiškumas ir suvokimas, kad mes esame valstybingumo verta 
tauta, didina atsparumą. Netgi socialiniai nepritekliai neturėtų tapti priežastimi būti užverbuotam 
priešiškos šalies tarnybų.

Venkime atsitiktinių pažinčių, budriai vertinkime užduodamus klausimus, tausokime savo asmeni-
nius duomenis.

Kviečiame sekti Valstybės saugumo departamento informaciją ir taikyti jų nuolat pildomas 
atsparumo grėsmėms rekomendacijas.

https://www.facebook.com/LietuvosVSD
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Taip, gali. Hamburgo lietuvių bendruomenės 
(HLB) valdybos pirmininkė ir Vokietijos lietu-
vių bendruomenės valdybos narė Asta Ko-
rinth pasakoja apie jos sumanytą akciją, kai karo 
pabėgėlės iš Ukrainos ruošė barščius ir virti-
nukus, o juos pardavus gauti pinigai buvo skir-
ti pirkti vaistams Charkive likusiems žmonėms.  

Viskas prasidėjo nuo pažinties su pabėgėlėmis iš 
Ukrainos

Vasario 24 d. pradėta Rusijos agresija prieš Ukrainą ne-
paliko beveik nei vieno abejingo. Tautiečiai vienijosi tiek 
Lietuvoje, tiek čia, Vokietijoje, ir kuo tik pajėgdami rėmė 
Ukrainos žmones. Aš stengiausi padėti jau čia atvykusiems 
Ukrainos piliečiams. Tarp pabėgėlių sutikau tris nuostabias 
moteris: Ruslaną, Iriną ir Anią. Tai trys draugės, kurioms 
kartu su savo vaikais pavyko pabėgti iš Ukrainos į Vokietiją. 
Apie jų kelionę į Vokietija  – ilga skaudi istorija, bet tas isto-
rijas atsineša turbūt kiekvienas ukrainietis, perėjęs sunkų 
bėglio nuo karo kelią.

Mano pažintis su tomis trimis nuostabiomis moterimis per-
augo į draugystę. Stengiausi padėti joms ne tik materialiai 
(suorganizavau padedančių lietuvių grupę, įvairiais būdais 
remiančių pabėgėlius), bet ir psichologiškai. Ukrainietės 
puikiai pritapo ir mano draugių rate, kvietėme ir kviečiame 
jas kartu pasivaikščioti po miestą ar parką. Pagal galimybes 
kartu ką nors veikiame, kad į jų gyvenimą svetimoje šalyje 
įbertume bent žiupsnelį „normalaus gyvenimo“.

Pagalba kasdieniniame gyvenime

Kartais būdavo reikalinga pagalba gyvenimiškose situacijo-
se, pavyzdžiui - kaip nusiimti pinigų su banko kortele? La-
bai įsimintina Ruslanos, Irinos ir Anios pirma savarankiška 
kelionė viešuoju transportu iš Geestacht miestelio, kur yra 
pabėgėlių centras, į Hamburgą. Jas „lydėjau“ aiškindama te-
lefonu arba siųsdama nuotraukas per mesendžerį, taip pa-
dėdama susigaudyti, kur persėsti, ką reiškia informacija au-
tobusų ir traukinių švieslentėse. Dabar jos ir pačios  drąsiai 
naudojasi viešuoju transportu.

Džiaugiuosi, kad įgavau šių moterų pasitikėjimą. Kartais 
tenka aiškinti vokiško gyvenimo subtilumus, žinomus tik 
čia ilgiau gyvenantiems. Pavyzdžiui, Irina šiuo metu gyve-
na ją su vaikais priglaudusių vokiečių šeimoje, susidurdama 
su kalbos barjeru ir skirtinga buitimi. Moteris klausė, kodėl 
ją priėmusi šeima keistai žiūri, kai ji indus plauna rankomis, 
juk nesunku. Teko paaiškinti, kad indaplove plauti indus 
yra ne tik patogiau, bet ir ekonomiškiau. Pirmą kartą ap-
silankius Irinos naujuose namuose krito į akis, kad virtuvė 

AR GALI BARŠČIŲ 
LĖKŠTĖ PAGERINTI 
PASAULĮ? 

buvo apklijuota lapeliais su vokiškais 
žodžiais. Taip ji dar prieš pradėdama 
lankyti vokiečių kalbos kursus, mokė-
si kalbos. Pamačiusi, kad esu šiek tiek 
nustebusi, Irina pasigyrė, kad šituos 
žodžius jau išmoko, reiks naujų lape-
lių.

Kartu pabėgėlių namuose gyve-
nusios močiutės Svietos istorija

Įsimintinas susitikimas buvo su mo-
čiute Svieta, kuri su sergančiu vyru 
atvyko iš vieno Ukrainos kaimo ir 
gyveno tuose pačiuose pabėgėlių 
namuose. Mačiau, kad jos gyveni-
mas nelepino. Sužinojau, kad reikia 
telefono, nes turėjo tik senovišką su 
mygtukais. Išmaniojo telefono jai rei-
kėjo ne dėl prabangos, bet kad turėtų 
galimybę sekti Ukrainos žinias ir vir-
tualiai susisiekti su savo artimaisiais. 
Telefoną jai padovanojo viena pažįs-
tama lietuvė Vilma, aš tik perdaviau. 
Kiek džiaugsmo ir dėkingumo! Taip 
„užsidirbau“ močiutės Svietos pyragą 
„Napoleoną“, kurį ji pati iškepė, kitam 
susitikimui pažadėdama dar bandelių 
su vyšnių uogiene.

Daug bendraujame ir apie įvykius, ir 
apie sunkumus jų suaugusiems vai-
kams, dažnai tenka guosti, kai aplan-
ko neviltis ar užpuola namų ilgesys ir 
gaunu žinutę “Asta, viskas, nebegaliu, 
noriu namo…”

Kaip kilo sumanymas surengti 
labdaros akciją?

Ruslaną, Ania ir Iriną slėgė ne tik 
niūrus pabėgėlių centro kambarys, 
kuriame apie asmeninę erdvę gali tik 
pasvajoti, bet dar labiau neramino 
mintys apie artimuosius Ukrainoje 
ar savo vyrus, likusius kovoti už savo 
šalį. Nuolat graužė sąžinė, kad jos ra-

Tokių barščių lėkščių buvo parduota daug.
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miai miega, kai artimieji dreba nuo si-
renų kaukimo. Sunku, kai jauti nieko 
negalįs padėti.

Kartą pokalbio metu kilo mintis, 
kad jos galėtų paruošti ukrainietiš-
kų patiekalų ir mes, HLB nariai, per 
susirinkimą juos nusipirktume. Su-
rinkti pinigai už patiekalus bus skirti 
Ukrainai.

Nusprendėme virti tradicinius ukrai-
nietiškus barščius ir virtinukus. Artė-
jo balandžio 24 d. vyksiantis metinis 
Hambugo savišalpos fondo ir HLB na-
rių susirinkimas, nusimatė ilga darbo 
diena, o ir žmonių ta proga susirenka 
nemažai, tai pagalvojome, kad tai tin-
kamas laikas pasivaišinti ukrainietiš-
kais patiekalais.

Kaip vyko pasiruošimas akcijai?

Visos trys moterys pradėjo ruoštis 
šiai dienai daug anksčiau. Jos neturi 
virėjų patirties ir tokio kiekio maisto 
dar nebuvo gaminusios, todėl labai 
jaudinosi. Pasitelkusios savo tautie-
tę, taip pat pabėgėlių prieglaudos gy-
ventoją, pradėjo vakarais „repetuoti“ 
virtinukų gamybą. Virtinukams reikia 
miltų, o miltų lentynos kaip tik buvo 
ištuštėjusios, tad su Asta Dirginčiūte 
ir Irena Ahne rūpinomės miltų „tie-
kimu“. Dar viena netikėta proble-
ma – rasti specialią metalinę formą, 
kuri naudojama darant virtinukus. 
Ant jos užtiesiamas iškočiotos tešlos 
lakštas ir dedamas įdaras. Taip galima 
greitai padaryti didelį kiekį virtinukų 
ir Ukrainoje kiekvienoje šeimoje jį 
rasi. Išieškojome parduotuves – nėra. 
Teko skolintis iš Hamburge gyvenan-
čių ukrainiečių. Taip pat sprendėme, 
ką daryti su šaldikliu – juk šviežiai 
paruoštus virtinukus reikia užšaldy-
ti, kitaip jie sulips. Neturėjau jokios 
nuojautos, kaip tokia akcija pavyks, 
tai stengiausi nesukelti savo naujoms 
draugėms didelių lūkesčių.

Ir atėjo balandžio 24 d….

Kai ryte sugužėjome su puodais ir 
„bliūdais“ į Hamburgo katalikų sielova-
dos patalpas, kur vyko minėtas rengi-
nys, supratome, kad sėkmė garantuo-
ta. Susirinkę lietuviai ne tik skanavo 
maistą vietoje, bet ir pirko išsinešimui 
į namus.

Kaip tik tą dieną ukrainiečiai šventė 
Velykas, todėl Ruslana, Ania ir Irina 

atvyko ne tuščiomis, bet su tradiciniu ukrainietišku Velyki-
niu pyragu. Nuotaika buvo puiki, nes akcija pavyko – barš-
čių puodas liko švarutėlis, o virtinių net ne visiems pasisekė 
nusipirkti išsinešimui į namus, nes jų nebeužteko.

Taigi, sumanymą vainikavo sėkmė!

Džiugino ir surinkta pinigų suma (420 eurų), ir bendravimas. 
Ukrainietės mūsų tautiečių kompanijoje jautėsi labai gerai. Dar 
ilgai sėdėjome kartu ir bendravome. Ania pasakojo apie išgy-
ventas pirmas karo dienas, apie kelionę į Vokietiją. Visiems 
buvo sunku sulaikyti ašaras.

Ruslana, Ania ir Irina džiaugėsi ne tik bendravimu, bet pasi-
juto reikalingos ir galinčios net iš čia padėti savo tautiečiams. 
Surinkti pinigai buvo pervesti į Charkivo regioną, iš kurio 
moterys atvyko. Už tuos pinigus buvo nupirkti ten likusiems 
gyventojams būtiniausi reikalingi vaistai.

Ar tokia akcija vyks ir ateityje?

Džiaugiuosi, kad moterys pačios manęs klausinėja, kada vėl 
kartosime. Manau, kad kartosime. Būtinai. Tai buvo verta. 
Svarbu mums visiems suvokti, kad pagalba gali būti įvairi, 
kiekvienas gali veikti pagal jo jėgas.

Hamburgo lietuviai ragauja ukrainietiškus barščius.

Virtinukų gaminimo „repeticija“ pabėgėlių prieglaudoje.



14 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |BIRŽELIS

HAMBURGO LIETUVIŲ SAVIŠALPOS 
DRAUGIJOS ISTORIJA 
Atsiradimas

Hamburgo lietuvių savišalpos draugijos idėja at-
sirado, kai iš Lietuvos dar 1941 m. pasitraukęs 
architektas Stasys Leščiukaitis (gimė 1914 m. 
balandžio 14 d. Gudaičiuose) buvo jau garbaus 
amžiaus ir susirgo. Jis gyveno Hamburge ir buvo 
viengungis. S.Leščiukaičiui visada buvo svarbi 
Lietuva ir lietuvybės išlaikymas. Pasitaręs su 
jam patikimais žmonėmis, kam galėtų atitekti fi-
nansinis palikimas, nusprendė, kad po jo mirties 
turi būti įsteigta Savišalpos draugija, kuriai ir 
bus paskirtas vyro palikimas, o iš palūkanų, gau-
tų už padėtus pinigus, būtų remiama prasminga 
lietuviška veikla. Draugija buvo įkurta  aktyvių 
lietuviškos veiklos puoselėtojų – kun. V.Šarkos, 
gydytojos L.Pašaitienės, T. ir M. Lipšių bei kt. 
iniciatyva.

1981 m. S.Leščiukaitis mirė ir buvo palaidotas 
Hiutenfeldo kapinėse, netoli Vasario 16-osios 
gimnazijos, kur amžino poilsio vietą buvo sura-
dę jau daug lietuvių. Po keleto metų mirė kitas 
Hamburgo lietuvis, Izidorius Sragauskis. Jis irgi 
neturėjo šeimos, jam taip pat labai rūpėjo Ham-
burgo ir apylinkių lietuvių tautinis ir kultūrinis 
paveldas. Todėl savo palikimą paskyrė savišalpos 
draugijai. I.Sragauskis taip pat buvo palaidotas 
Hiutenfeldo kapinėse.

Šių dviejų lietuviškumo išsaugojimu besirūpinu-
sių vyrų dėka savišalpos draugija parėmė daug 
lietuviškos kultūros ir veiklos iniciatyvų, tebegy-
vuoja iki šiol, nors S.Leščiukaičio ir I.Sragauskio 

kapaviečių Hiutenfelde nebeišliko. Pagal Vokie-
tijos įstatymus visų žmonių kapavietės naikina-
mos praėjus 25 metams po mirties, nebent jie 
būtų labai žinomi, arba naudojimąsi kapaviete 
giminės pratestų už mokestį.

Draugijos įstatai

Hamburgo lietuvių savišalpos draugija pagal jos 
įstatus yra skirta gimtosios šalies kultūros, ver-
tybių puoselėjimui. Įstatymiškai draugija yra nu-
mačiusi tokią veiklą: gimtosios šalies tautinis ir 
kultūrinis paveldo puoselėjimas per lietuviškos 
kalbos rėmimą lietuviškose šeštadieninėse mo-
kyklose, sporto renginius, tautiškas ir tradicines 
šventes, katalikų ir evangelikų dvasinį aprūpi-
nimą. Taip pat padeda į vargą patekusiems lie-
tuviams Hamburgo lietuvių bendruomenėje bei 
Šlėzvige-Holšteine (vok. Schleswig-Holstein) ar 
šiaurinėse Žemutinės Saksonijos (vok. Nieder-
sachsen) apylinkėse. Rėmimo norintys asmenys 
ar organizacijos parašydavo prašymą ir pateik-
davo jį draugijai prieš valdybos posėdį, kuris ap-
svarstydavo, ar skirti finansavimą.

Paremti renginiai

Per savo gyvavimą draugija daugiausiai rėmė 
Hamburgo lietuvių bendruomenės veiklą, kaip 
Vasario 16-osios minėjimus, Kalėdų eglutes, ki-
tus tautinius renginius, Hamburgo lietuvių jau-
nimo grupę, tautinių šokių būrelį, šeštadieninę 
mokylėlę, Literatūros būrelį, katalikų ir evange-
likų dvasinius renginius, susitikimus su Lietuvos 

politikais, lietuviško teatro 
grupių pasirodymus, lietu-
viškų knygų pristatymus, 
vaikų grupės priėmimą iš 
Lietuvos ir į vargą pateku-
sius lietuvius.

Dėl pasaulinės ekonominės 
krizės 2007 ir 2008 metais 
draugijos finansai stipriai 
sumenkėjo ar jų visai nebū-
davo, tad nuo tol organizaci-
jos veikla buvo minimali.

Draugijos nariai

Tarp savišalpos draugijos 
ir Hamburgo lietuvių ben-
druomenės narių visados 

Hamburgo lietuvių bendruomenė ir Hamburgo savišalpos 
draugijos valdyba per labdaros akciją Ukrainai paremti.
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muzikantas tarp jų buvau tik aš vienas... Pava-
dinimo savo grupei nebuvome sugalvoję. Muzi-
kavome, repetavome, iki vėliau išsisėmus suma-
nymui, nutraukėme savo veiklą.

Bet tada jau atėjo Nepriklausomybė, atsidarė 
sienos, ir į Hamburgą atvyko daugiau jaunų žmo-
nių, Au Pair merginų. Benduomenėje padaugėjo 
jaunimo, ir vieną dieną senoji Hamburgo lietu-
vių karta tarė, kad jie užleidžia vietą naujiems 
nariams veikti. Taip aš tapau Hamburgo lietu-
vių bendruomenės pirmininku. Ar būčiau ak-
tyvus bendruomenės narys, jei nebūtų parėmę 
mūsų sumanymo muzikuoti? Žinoma! Nes vos 
atvykęs į Vokietiją, įstojau ir lankiausi Ham-
burgo lietuvių bendruomenėje, grojau tautinių 
šokių ansambliui. Visgi, tas prisiminimas, kad 
patikėjo, parėmė, skyrė pinigų kurti lietuviškos 
estradinės muzikos ansamblį, kuris mums, tuo-
metiniams jaunuoliams, buvo be galo svarbu, 
itin glosto širdį.“

2022 m. balandžio 
24 d. buvo išrinktas 
naujas Hamburgo 
lietuvių savišalpos 
draugijos pirminin-
kas. Juo tapo Rimas 
Baliulis, pakeitęs 
prieš tai buvusią 
pirmininkę Neringą 
Lesmann. Savišal-
pos draugijos valdy-

bos nariai yra Asta Korinth, Neringa Lesmann ir 
Vilius Pareigis.

Kalbėdamas apie ateities planus, R.Baliulis sako 
tikįs, kad Europos centriniam bankui paskelbus, 
kad indėlių palūkanos augs, pagerės ir draugijos 
finansinė padėtis.

Jūs taip pat galite finansiškai paremti draugi-
jos veiklą aukodami jai pinigus. Už tai aukotojai 
gaus kvitą (Spendebescheinigung), kurį galima 
pateikti mokesčių inspekcijai ir taip nurašyti šią 
sumą iš asmeninių pajamų mokesčio. Dėl plates-
nės informacijos, prašome kreiptis į savišalpos 
draugiją. 

Paramą pervesti:

Selbsthilfewerk der Litauer in Hamburg e.V.

DE 97 2019 0003 0089 1753 01

Verwendungszweck: Spende

Rimas Baliulis

buvo glaudus ryšys. Daugelis narių veikė abie-
jose organizacijose. Pirmasis Hamburgo lietuvių 
savišalpos draugijos pirmininkas buvo Izidorius 
Sragauskis (miręs), po to sekė Kostas Mašidlaus-
kas (miręs), Ričardas Baliulis, Petras Biermannas 
(miręs), Dr. Neringa Lesmann (2016-2022 m.), o 
dabar išrinktas Rimas Baliulis.

Aktyvūs nariai buvo Liucija Pašaitienė, Ieva Ba-
nevičienė, Marija Bėrentienė,

Valerija ir Jonas Čekauskai, Mykolas Lipšis, Van-
da Mozūraitienė (jie jau mirę). Dabartiniai nariai: 
Teresė Lipšienė, Dalia Malinauskienė, Dalia Hen-
ke, Vilius Pareigis, Elena Baliulienė ir kiti.

  
Straipsnis parengtas pagal Elenos Baliulienės 

pasakojimą. Asmenis, turinčius daugiau informacijos 
ar norinčius ją patikslinti, maloniai prašome pranešti 

redakcijai.

Ilgametis Hamburgo lietuvių savišalpos drau-
gijos narys Vilius Pareigis, šiemet išrinktas 
pirmininko pavaduotoju, dalijasi prisimini-
mais apie 1989-1990 m.

„Atvykęs į Hamburgą 1988 m. iškart įstojau į 
Hamburgo lietuvių bendriją ir į savišalpos drau-
giją. Buvau dvidešimtmetis jaunuolis. Hambur-
ge tuo metu lietuvių draugijoje beveik nebuvo 
jaunų žmonių, tik seniau atvykusieji, jau garbes-
nio amžiaus. Susibūrė 3-4 jaunuoliai kaip aš, ku-
riems buvo apie dvidešimt metų, ir pasitarę su-
manėme įsteigti lietuviškos estradinės muzikos 
ansamblį, kuris atliks populiarias šiuolaikines 
dainas. Tuo metu audiokasetės ar plokštelės iš 
Lietuvos su lietuviška muzika buvo daugiau nei 
retas dalykas. Norėjome groti panašiai kaip lie-
tuviška grupė „Aliukai“.

Pasiteiravome, ar Hamburgo lietuvių savišalpos 
draugija paremtų mūsų sumanymą. Pateikėme 
prašymą ir gavome pinigų muzikos instrumen-
tams, kolonėlėms ir mikrofonams įsigyti. Kolo-
nėles ir mikrofonus mūsų siūlymu galėjo nau-
doti ir Hamburgo lietuvių benduomenė savo 
reikmėms. Nusipirkome dėvėtą „joniką“ (elektri-
nį pianiną), būgnus, aš turėjau seną akordeoną, 
ir pradėjome repeticijas. Kad turėtume, kur re-
petuoti, patalpas parūpindavo Petras Bierman-
nas, Rimas Baliulis. Tai buvo ne šiaip muzika-
vimai, bet labiau lietuviško jaunimo susitikimai, 
nes kaip paaiškėjo, mano bendraminčiai nelabai 
mokėjo groti, turėjau jiems nuolat rodyti. Tikras 
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2021 m. pabaigoje vyko trijų dienų neformalio-
jo lituanistinio švietimo ugdytojų ir daugiakalbius 
vaikus auginančių tėvų virtualūs mokymai „Viena-
kalbystė yra išgydoma“. Dauguma dalyvių sutiko 
su sociolingvistės dr. Ingridos Hilbig pasiūlyta api-
brėžtimi, kad kalba yra brangi dovana, kainuojanti 
laiko, pastangų ir nuoseklumo, tačiau tai – nuostabi 
dovana vaikui, ir įsidėmėjo kito mokymų lektoriaus 
Mindaugo Vidugirio linkėjimą kalbos mokytis širdi-
mi, o ne protu.

Renginio organizatorės Lina Lefteri ir Lina Pranaitytė 
dalinasi informacija apie šiuos mokymus, tikėdamos, kad 
pateiktos žinios gali padėti ir lituanistinio švietimo mo-
kytojams, ir tėvams, siekiantiems perduoti lietuvių kalbą 
savo vaikams.

Renginio tikslas

Šių mokymų tikslas buvo stiprinti kalbines, socialines ir 
emocines kompetencijas lituanistinio ugdymo kontekste; 
pasidalinti praktinėmis patirtimis bei mokymo metodais 
su lituanistinio švietimo ugdytojais ir dvikalbius ar dau-
giakalbius vaikus auginančiais tėvais.

Būtent socialinės ir emocinės kompetencijos daugiakal-
bystės kontekste dažnai nesusiejamos ir jų tarpusavio ry-
šio svarba numenkinama. Šie mokymai siekė glaudžiau 
susieti motyvacijos, socialinio palaikymo ir pastiprini-
mo būtinumą, taip motyvuojant mokytojus bei lietuvių 
kilmės tėvus tikslingai plėsti vaikų lietuvių kalbos įgū-
džius. Per kelis mokymų sekmadienius klausėme: ko reikia 
sėkmingam lituanistiniam švietimui – gero(s) mokytojo(s), 
„iškaltos“ gramatikos, glaudžios bendruomenės ar emoci-
nės tėvų/mamų ir vaikų gerovės? Galbūt visų išvardintų 
faktorių sąsajos?

Kodėl pasirinkta būtent ši tema?

Pagal vieną iš naujesnių tyrimų, tik 5-7% ne Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių kilmės vaikų lanko lituanistines mo-
kyklas. Taigi, mamoms ir tėvams tenka nemažas krūvis 
išmokyti vaikus lietuvių kalbos. Šiais laikais yra gana 
daug informacijos, knygų bei užduočių, skirtų puoselė-
ti lietuvių kalbą, bet lituanistinis ugdymas diasporoje 
iš tėvų, mamų bei mokytojų reikalauja ne tik pedagogi-
nių, bet kartu ir stiprių socialinių bei emocinių įgūdžių, 
bendruomenės santykių plėtojimo ir motyvacijos. Dėl to 
dalyvauti tikslingai kvietėme ne tik savaitgalinių litua-
nistinių mokyklėlių mokytojas bei mokytojus, bet ir ne 
Lietuvoje gyvenančius lietuvių kilmės tėvus ir mamas.

VIENKALBYSTĖ YRA 
IŠGYDOMA!

Mokymų lektoriai ir jų paskaitos

Dr. Inga Hilbig - Vilniaus universiteto Li-
tuanistinių studijų katedros mokslinin-
kė, tyrinėjanti dvikalbystę, šeimų kalbų 
politiką, sociolingvistiką, kalbinį (ne)
mandagumą ir tarpkultūrinę komunika-
ciją. I.Hilbig buvo viena iš sociolingvis-
tinio projekto „Lietuvių kalba diaspo-
roje: mokėjimas, vartojimas ir nykimas“ 
(2015-2017) tyrėjų. Šiuo metu jos su 
kolegėmis vykdomas tyrimas tarpdis-
ciplininiame tarptautiniame projekte 
Mothernet (www.mothernet.eu) apima 
lietuvių diasporos motinų išgyvenimus 
neharmoningosios vaikų dvikalbystės 
su lietuvių kalba atvejus. I.Hilbig dažnai 
skaito paskaitas ir veda seminarus apie 

Lektorė dr. I.Hilbig

Renginio organizatorė L.Lefteri

Renginio organizatorė 
L.Pranaitytė

Lektorius M.Vidugiris
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ankstyvąją dvikalbystę diasporos litua-
nistinių mokyklų bendruomenėms – mo-
kytojams ir tėvams.

Dr. I.Hilbig paskaita vadinosi „Dvikal-
bystės mitai“ Jos metu lektorė kreipė 
dėmesį į pačios šeimos kalbos politiką, 
harmoningus santykius su vaiku bei ry-
šio kūrimą (tiek tarp tėvų ir vaikų, tiek 
tarp vaikų ir kalbos, tiek tarp kalbos be-
simokančiųjų ir Lietuvos), aptarė papli-
tusius mitus apie dvikalbystę ir jų aktu-
alumą ar klaidingumą. I.Hilbig pabrėžė, 
jog yra svarbu nepalikti kalbos savieigai 
ir kad reikia užsibrėžti tikslus.

Po paskaitos vykusi gyva diskusija ir 
patirčių pasidalinimas tarp dalyvių pa-
rodė, jog I.Hilbig požiūris padėjo vienai 
ar kitai dalyvei apsisprendžiant, kokio 
lituanistinio mokymo jos norėtų savo 
vaikams.

Mindaugas Vidugiris – profesionalus 
lektorius, vidinės organizacijų kultūros 

formavimo, krizių valdymo ir asmeninio 
tobulėjimo ekspertas. Vienas iš Airijos 
lietuvių bendruomenės lituanistinės 
mokyklos „Keturi vėjai“ įkūrėjų, patirti-
nių stovyklų „Masters of Calm“ ir semi-
narų mokyklų bendruomenėms „Wha-
tansu“ iniciatorių. (Re)formavo daugiau 
nei 250 Lietuvos ir užsienio organizaci-

jų. Jo siekis – išguiti visuotinį pritariamą galvų linksėjimą 
ir eiti prie esmės, „prisikasti“ prie problemų, provokuoti 
bei padėti bendruomenėms ne nuspėti ateitį, bet ją kurti. 
Moto – „Leiskite jums nepritarti“

M.Vidugiris vietoj paskaitos dalyviams uždavė daugybę 
klausimų. Pradėta buvo nuo: „Kas mus iš tikrųjų moty-
vuoja auginti dvikalbius vaikus?“ bei “Kodėl man asme-
niškai svarbu, kad vaikai mokėtų lietuvių kalbą?”

Diskusijos buvo ilgos (ir dar būtų trukusios ilgiau, jei ne 
mokymų pabaiga), nes atsakymai į šiuos klausimus ap-
ėmė skaudžias temas, kurios buvo išnagrinėtos mažose 
grupelėse, o vėliau ir dideliame diskusijų rate: prievolė iš 
Lietuvoje gyvenančių giminaičių, kaltės jausmas, glaudi 
kalbos ir tapatybės sąsaja ir pan.

Antroje M. Vidugirio vedamų užsiėmimų dalyje, dalyvės 
diskutavo tema „Kas labiau įtakoja lietuvių kalbos mo-
kymąsi: lituanistinių mokyklėlių lankymas ar nuoseklios 
mamų ir tėvų pastangos namuose?” Diskusija vyko tarp 
lituanistinės mokyklėlės mokytojos ir puikiai lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti savo vaikus išmokiusios mamos. 
Pokalbis buvo gana trumpas, nes greitai buvo pasiektas 
visuotinis sutarimas, kad lietuvių kalbos mokėjimas yra 

sunkaus mamų ir tėvų įdirbio rezultatas. Būtent šio po-
kalbio išvada mums kaip organizatorėms įrodė, jog ren-
ginio koncepcija buvo teisinga ir tikslingai pasiekė reikš-
mingiausias grupes lituanistinio ugdymo kontekste.

Užsiėmimuose dalyviai taip pat reflektavo apie savo iš-
vykimo į užsienį istorijas. Ši užduotis leido visiems pri-
siminti, kokią svarbią reikšmę tuomet jų kasdienybei ir 

Lauros Rivera fotografija iš „Unplash“.

Vaikas gali išmokti daug kalbų.
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gyvenimo kokybei turėjo vietos kalba. Kaip sun-
ku buvo vieniems, kurie kalbą tik pradėjo moky-
tis ir kaip palengvino kasdienybę kitiems, jau ją 
išmokusiems. Visi dalyviai pripažino, kad kalbos 
mokymosi procesas yra ilgas ir sudėtingas. Tai 
leido kiekvienam įsijausti į savo vaiko rolę, kuris 
kaip tik dabar mokosi tiek vietos kalbą, tiek vie-
ną ar kelias papildomas iš tėvų paveldėtas kalbas. 
Vykusiose diskusijose dalyviai pabrėžė, kokia 
svarbi jiems yra taip jų įvardintų „pastiprinan-
čių klubų” rolė lituanistinio švietimo kontekste ir 
džiaugėsi, jog šie virtualūs mokymai būtent tai ir 
aprėpė.

Kita svarbi ir be galo jautri užduotis mūsų suvo-
kimą apie kalbą išplėtė iki neaprėpiamos erdvės. 
Mažose grupelėse dalyviai buvo paprašyti pasi-
dalinti savo istorija, kaip jie pirmą kartą gyveni-
me įsimylėjo. Iš pirmo žvilgsnio užduotis pasi-
rodė visiškai nesusijusi su mūsų organizuojamų 
mokymų tema ir sukėlė dalyviams šiokią tokią 
nuostabą ir nepatogumą. Vėliau paaiškėjo, kad ši 
užduotis, nuvedusi dalyvius į tokius šiltus prisi-
minimus, išplėtė kalbos, o ypač gimtosios, suvo-
kimą ir svarbą. Tai kas prasidėjo pasakojimu apie 
pirmąją meilę vėliau perėjo į diskusijas, kokios 
svarbios yra emocinės kompetencijos auginant 
vaiką ir kaip gražiai atsiskleidžia tėvų ir vaikų 
bendravimas, kai kiekvienas kalba savo širdies 
kalba. Šia užduotimi taip pat buvo sustiprinta is-
torijų pasakojimo svarba ir jų įtaka vaiko kalbos 
vystymuisi.

Renginio organizatorės džiaugėsi, jog renginio tiks-
las – pabrėžti kalbinių kompetencijų sąsajas su so-
cialinėmis ir emocinėmis kompetencijomis – pasi-
teisino ir visi renginio dalyviai šį tą išsinešė iš šių 
virtualių mokymų. Net jei tai ir buvo sunkiai atsa-
komas, bet be galo svarbus klausimas.

Projektą finansavo Lietuvos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija.

Dvikalbius ar daugiakalbius vaikus auginanči-
us tėvus, norinčius dalintis patirtimi bei gauti 
naudingų patarimų iš kitų, maloniai kviečiame 
prisijungti prie „Facebook“ grupės „Dvikalbis 
vaikas“ 

https://www.facebook.com/groups/dvikalbisvaikas

Šiemet mokytojų ir tėvų švietimo seminaras 
planuojamas 2022 m. spalio 8-9 d.Prašome 
sekti VLB informaciją „Facebook“ ir interneto 
svetainėje.

Tuyen Vo nuotrauka iš „Unplash“.

Lietuvių kalbos mokymasis - bendras tėvų, mokytojų ir 
bendruomenės rūpestis.



VLB INFORMACIJOS  | 2022 |BIRŽELIS 19

INOVATYVUS KALBŲ MOKYMASIS 
PLEČIANT SKURDŲ ŽODYNĄ 
DAUGIAKALBĖJE APLINKOJE

Laura Danilavičiūtė

Maždaug apie pusė pasaulio žmonių kalba dau-
giau nei viena kalba ir auga dvikalbėje ar dau-
giakalbėje aplinkoje. Mokslininkės Aleksandra 
Gottardo ir Amy Grant dvikalbystę įvardina kaip 
žmogaus įgūdį kalbėti ir mąstyti dviem kalbomis, 
kalbėti jomis pakaitomis, pereinant iš vienos į 
kitą. Panašiai galime apibrėžti daugiakalbystę.

Dar XX a. antroje pusėje vaikų daugiakalbystė 
buvo vertinama kaip neigiamas reiškinys. Many-
ta, kad daugiau nei viena kalba kalbančių vaikų 
raštingumo gebėjimai yra prastesni, tačiau da-
bar mokslininkai sutaria, kad daugiakalbystė yra 
naudinga žmogaus kognityvinei raidai. Kalbų 
mokėjimas daro mąstymą lankstesnį, gerina ko-
gnityvinius ir komunikavimo įgūdžius, gebėjimą 
susikaupti. 

Kalbos mokymų tyrėjai teigia, kad mokėjimas 
kalbėti daugiau nei viena kalba „veikiau stimu-
liuoja, o ne trikdo kalbinę ir bendrą vaiko raidą“ 
(E.Bialystok, 2011). Dvikalbystės nauda tiriama 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. „Papil-
domų kalbų mokymasis ir kasdienis vartojimas 
padidina mūsų smegenų atsparumą senėjimo le-
miamiems pokyčiams padidindamas jų kognityvinį 
rezervą – smegenų gebėjimą funkciškai kompen-
suoti biologinius pažeidimus. (...) Dvikalbiams 
asmenims demencijos simptomai išsivysto 4-5 
metais vėliau nei mokantiems tik vieną kalbą“. 
(Dr. U.Neniškytė, 2018).

Užsienio šalyse gyvenantys lietuviai atsiduria 
daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje. 
Dažnai net jei abu tėvai kalba lietuviškai, vaikas 
darželyje, mokykloje, kieme, parduotuvėje girdi 
ir naudoja daugiau nei vieną kalbą. Gan įprasta 
situacija: vaikas su mama kalba lietuviškai, su 
tėčiu angliškai, jis eina į vokišką mokyklą, lanko 
futbolo būrelį, kurio treneris kalba turkiškai ir 
vokiškai, žaidžia kieme su ispaniškai kalbančiais 
vaikais, o ledų parduotuvėje girdi draugus, užsi-
sakančius ledų itališkai.

Akivaizdu, kad daugiakalbystės puoselėjimas ir 
išlaikymas susiduria su iššūkiais. Viena iš pa-
grindinių problemų, kai vaikas auga dvikalbėje ar 

daugiakalbėje aplinkoje – mažesnis lietuvių kal-
bos žodynas. Bendras daugiakalbių vaikų žody-
nas, vertinant visas kalbas, yra tokios pačios ap-
imties, kaip ir vienkalbių vaikų žodynas. Tačiau 
atskirai vertinant kiekvieną daugiakalbio vaiko 
kalbą priešmokykliniame ir jaunesniame moky-
kliniame amžiuje, žodynas yra siauresnis.

Berlyno lietuvių mokyklėlė nėra išimtis – mūsų 
vaikai taip pat susiduria su žodyno skurdumo, 
kalbos rišlumo problema.

Kaip sprendžiame šią problemą?

Berlyno mokyklėlę lanko trisdešimt skirtingo 
amžiaus vaikų. Nuo dvimečių iki devynmečių. 
Pamokos skirstomos pagal vaikų amžių. Mažųjų 
grupėje renkasi patys mažiausieji. Viduriniojo-
je – keturmečiai ir penkiamečiai. Trečioji grupė 
skirta mokyklinio amžiaus vaikams. Visų vaikų 
kalbos gebėjimai ir įgūdžiai skiriasi. 

Berlyno lietuvių mokyklą lankantys vaikai auga 
daugiakalbėje aplinkoje, lietuvių kalbos  žodyno 
gausa beveik visiems yra iššūkis. Todėl mokykloje 
nuosekliai taikomi šie pagrindiniai kalbos mokymo 

Kaladėlės padeda mokytis lietuvių kalbos.
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metodai – imersijos metodas ir grįžtamojo ryšio 
metodas. Tai padeda puoselėti lietuvių kalbą, kai 
jos vartojimas vaikų aplinkoje yra ribotas.

Imersijos metodas reiškia, kad užsiėmimų metu 
visa veikla ir komunikacija vyksta lietuvių kalba. 
Jei užduodamas klausimas kita kalba, į jį visada 
atsakoma lietuviškai. Jei nepavyksta suprasti, 
siekiama naudoti kuo paprastesnius žodžius ar 
pasitelkti vizualines priemones – piešti, rodyti 
rankomis.

„Grįžtamojo ryšio“ metodas – kiekvieno mokinio 
tėvai, pagal turimas galimybes maksimaliai daly-
vauja mokymosi procese: nuo tikslų nustatymo 
iki vaiko gebėjimų įvertinimo. Informacija apie 
mokymąsi yra reguliariai pateikiama tėvams: 
pranešama apie vaiko kalbinius gebėjimus bei 
pažangą ir apie tai, ką reikia ugdyti bei tobulinti. 
Tėvai iš anksto supažindinami su pusmečio temų 
planu ir turi galimybę įsitraukti ir siūlyti savo te-
mas.

Kalbos mokyme naudingi įvairūs žaidimo meto-
dai. Jie gerina vaikų įsitraukimą, bei padeda su-
kurti pozityvią atmosferą ir aplinką pamokose. 
Todėl mokyklėlėje su vyriausiais vaikais ėmėme 
taikyti žodžių žaidimo metodą. Pav. Nr 1. Žodžių žaidimas

INOVACIJA – žodžių žaidimo metodas

Žodžių žaidimo metodas remiasi atskirų žodžių 
spėliojimu. Vaikai spėlioja ant lentos parašytą 
žodį. Žodis yra parinktas specialiai iš analizuo-
jamos temos. Mokiniai žino, kiek raidžių yra žo-
dyje. Pateikus pirmąjį bandymą, vaikai sužino ir 
vizualiai pamato, ar spėjimas buvo taiklus. Rai-
dės, kurių vieta yra tiksliai atspėta, parašomos 
mėlyna spalva. Raidės, kurios yra tame žodyje, 
tačiau jų vieta nėra atspėta, parašomos geltona 
spalva. Neatspėjus raidės, ji žymima pilka spalva. 
(pavyzdys paveiksle Nr. 1).

Akimirka iš Berlyno lituanistinės mokyklėlės.
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Taikant šį metodą galima aiškiai išnagrinėti žo-
džio struktūrą, jo rašybą, kaip jis skamba. Vaikai 
spėliodami žodžius analizuoja garsinę žodžio 
sandarą. Tai padeda lengviau suprasti ir įsiminti 
naujus žodžius, jų rašybą bei tarimą.

Pastebėta, kad žodžių žaidimas labai įtakoja įsi-
menant naujų žodžių rašybą. Šis metodas tuo 
ir ypatingas, kad jo taikymas leidžia žaismingai 
aptarti žodžio sandarą, jo rašybą. Pavyzdžiui – 
žodis „ąžuolas“ yra įsimintinos rašybos žodis. 
Pritaikius žodžių žaidimo metodą, o po to rašant 
žodžių diktantą, visi vaikai parašė šį žodį teisin-
gai, nors prieš tai jį rašydami darė  klaidų. Žodžių 
žaidimo metodas yra itin efektyvus ypatingos ar 
įsidėmėtinos rašybos žodžiams įsiminti. Dar žo-
džių žaidimo efektyvumas pastebimas atliekant 
žodžių garsinę analizę bei mokantis žodžių rašy-
bos.  

Žodžių žaidimas padėjo aktyviai įsitraukti į pa-
mokos eigą ir žaismingai mokyti(is) kartais gan 

sausos ir nemotyvuotiems vaikams nuobodžios 
gramatikos, žodžių rašybos ir kitos mokymosi 
veiklos. 

Žodžių žaidimas yra efektyvus žodžio sandarai 
analizuoti. Taikant šį metodą buvo skiriamas ko-
kybiškas laikas žodžio sandarai nagrinėti. Vaikai 
konstravo žodžius iš jau atspėtų raidžių, nagrinė-
jo, kokia raidė eina po kokios. Pastebėjo dėsnin-
gumą, jei žodis baigiasi „-ti“, jis yra veiksmažodis.

Žaidimo metu vaikai vieni iš kitų mokėsi naujų 
žodžių. Klasėje skambėjo daug įvairių žodžių, 
kaip spėliojimo alternatyvų. Vaikai vertino vieni 
kitų spėjimo taiklumą. Net ir neatspėjus žodžio, 
pamokos metu spėliojant naudojama, sakoma, ir 
girdima daug naujų žodžių.

Kviečiame ir jus savo mokyklose diegti inovacijas 
ir dalintis jomis!

Mokytoja Laura Danilavičiūtė 
pasakoja apie lietuvių kalbą.

Fotografijų autorė Giedrė Juškienė
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LIETUVIŠKO „DRAUGYSTĖS TILTO“ 
PAMOKOS IR ĮSPŪDŽIAI

Vasario 16-osios gimnazijos mokytojas Povilas 
Villuveit keliavo į ką tik Atėnuose įvykusį kas-
metinį Europos lituanistinių mokyklų sąskrydį 
„Draugystės tiltas“, iš kurio parsivežė ne tik pui-
kių įspūdžių, bet ir idėjų šeštadieninės moky-
klėlės veiklai. Tikimės, kad pasakojimas įkvėps 
ir jus, o gal netgi suvilios kitąmet visa šeima ar 
lituanistinės mokyklėlės klase apsilankyti šiame 
renginyje?

Povilas Villuveit mokytojauja Vasario 16-osios gim-
nazijoje dvejus metus, dėsto anglų, vokiečių kaip už-
sienio kalbą ir Lietuvos krašto pažinimą ir kalbą. Jau 
praeitais metais jis su šeima dalyvavo „Draugystės 
tilte“ Romoje, tad nekantriai laukė renginio Atėnuose, 
kur pristatė Vasario 16-osios gimnaziją, primindamas 
visiems dalyviams apie šią unikalią daugiau nei 70 
veiklos metų skaičiuojančią lietuvių mokymo įstaigą 
užsienyje. Šventės svečiai turėjo iš anksto pasiruoš-
ti interaktyviai pristatyti savo mokyklą. P.Villuveit su 
dukromis ketvirtoke Auguste ir šeštoke Henrieta su-
rengė „Auksinio proto“ žaidimą, aiškindamiesi, kurie 
iš dalyvių dėmesingiausiai klausėsi pranešimo apie 
gimnaziją, tad galėjo teisingai atsakyti į klausimus.

Jolita Zykutė

Renginio šūkis „Leiskimės į Odisėją – grįžkime 
namo!“ labai simbolinis ir aktualus užsienio 
lietuviams, kurių į „Draugystės tiltą“ šiemet 
susirinko apie 80. Tarp jų – daugiausiai šei-
mos iš Graikijos, bet buvo ir lituanistinių 
mokyklėlių atstovai iš Airijos, Anglijos, Nor-
vegijos (net trijų skirtingų mokyklų!), Kipro. 
P.Villuveit šeima – vieninteliai dalyviai iš 
Vokietijos. Vertinant susirinkusių vaikų 
amžių įdomu, kad šįkart buvo ir grupelė 
11-13 metų amžiaus paauglių. Daugiausiai 
vaikų – ikimokyklinukai, dalyvavo keletas 
pradinukų.

Šiemetiniai „Draugystės tilto“ organizatoriai 
naudojosi praeitų metų renginio organiza-
torių patirtimi – svečiai gyveno viešbutyje, 
kur ir vyko visos veiklos. Viešbutis įsikūręs 
Glyfadoje, pietinėje Atėnų pakrantėje, ku-
rią skalauja Egėjo jūra, tad nors programa 
buvo labai intensyvi, buvo galima spėti ir 
išsimaudyti, ką daugelis dalyvių mielai darė, 
surengdami draugiškas maudynes.

P.Villuveit jaunesnioji dukra Augustė lanko 
šeštadieninę lituanistinę mokyklėlę Hiuten-
felde, tad jam buvo labai įdomi kitų mokyklų 
patirtis. Lektorės Jolantos Nėjutės seminare 
„Kaip sukurti stiprią mokyklą?” mokytojai 
dalinosi savo istorijomis, kurios, kaip pri-
sipažįsta P.Villuveit, privertė žibėti jo akis. 
Nors prieš pandemiją Hiutenfeldo šeštadie-
ninė mokyklėlė aktyviai veikė, buvo net dvi 
vaikų klasės, per karantiną ir nuotolinius 
susitikimus lankymas ir vaikų skaičius su-
mažėjo, tad reikia rasti būdą, kaip atgaivinti 
veiklą, pagyvinti užsiėmimus.

Labai įkvepianti Graikijos lituanistinės mo-
kyklos „Giliukai“ patirtis – ji nuotoliniu būdu 
rengia linksmų eksperimentų vakarus vai-
kams. Tai smagūs chemijos ar biologijos sri-
ties eksperimentai, kurie visiems dalyviams 
patinka, ir taip pasiekiamas tikslas ugdyti 
kalbinius vaikų gebėjimus.

Kita puiki mintis – žaidimų vakaras. Įdomi 
detalė – jį veda ne mokytojas, o lietuviškai 
kalbantis paauglys, žaidžiantis su mažes-

Povilas Villuivet su dukromis Auguste 
ir Henrieta „Draugystės tilte“ Atėnuose.
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niaisiais įvairius žaidimus lietuviškai. Beje, 
mokykla „Giliukai“ skirta visiems Graikijos 
lietuviukams, tad pamokos vyksta nuotoli-
niu būdu „Zoom“ programoje, o gyvi susiti-
kimai rengiami kartą į mėnesį. Tada moki-
niai atvažiuoja su šeimomis, vaikai pamato 
bendraklasius.

Kitas įdomus „Giliukų“ renginys – „Vakaras 
su knyga“, kai nuotoliniu būdu vaikams gar-
siai skaitomos lietuviškos knygos, vyksta 
susitikimai su autoriais. P.Villuveit sako, kad 
šeštadieninėje Hiutenfeldo mokykloje yra 
didelė lietuviškų knygų vaikams biblioteka, 
tad ieškos būdų, kaip paskatinti tėvus akty-
viau joje lankytis, prieš kiekvieną pamokėlę 
pasiimti naujų knygų. Svarbu, ne tik kalbos 
mokantis mokytojas, bet į veiklas reikia 
įtraukti ir tėvus.

P.Villuveit prisimena ir Liuksemburgo mo-
kyklą, nedalyvavusią šiame renginyje, bet  
organizuojančią vyresnių vaikų debatus. 
Juose dalyvavo Vasario 16-osios gimnazi-
jos mokiniai. Tokia diskusijų, argumentuo-
tų ginčų renginio idėja galėtų būti įdomi ir 
kitoms lietuviškoms mokyklėlėms, turin-
čioms vyresnių klasių vaikų.

Nors mokantis kalbą svarbu gebėjimas ra-
šyti, bet kai kurios lituanistinės mokyklos, 
pavyzdžiui, Kipro, pamokose atsisakė gra-
matikos. Kalbos mokoma per meną, įvairią 
projektinę veiklą. Pasak mokytojų, kalbiniai 
vaikų rezultatai labai geri, tad modelį tęs ir 
toliau. Kuris būdas teisingiausias, ko gero, 
lituanistinės mokyklos turi spręsti pačios, 
atsižvelgdamos į savo mokinius, jų specifi-
ką, poreikius.

„Draugystės tiltas“ prasidėjo penktadienio vakare, šeš-
tadienį vyko aukščiau minėtas seminaras mokytojams 
ir seminaras tėvams „Kaip švęsti gyvenimą“, kurį vedė 
lektorės Lina Baltrukonienė ir Dalias Staponkutė. Jis 
buvo skirtas skirtas šeimoms, susiduriančioms su 
tarpkultūrinėmis problemomis. Tuo metu vaikų laukė 
įspūdingas susitikimas jūros vėžlių gelbėjimo centre, 
kur dideliuose kubiluose auginami ir gydomi išgelbėti 
sužeisti vėžliukai. Informacija buvo labai įdomi, nors 
ne vienas vaikų prisipažino, kad labiau nei klausytis, 
kad ir įdomių pasakojimų, jie norėjo patys paliesti vėž-
liukus. Tačiau šie, deja, norėjo draugauti tik iš tolo... Po 
ekskursijos vaikai kūrė aitvarus, kuriuos leido į dangų.

Po pietų visi dalyviai pasinėrė į rankdarbius, vadovau-
jami tautodailininkų iš Lietuvos pynė Vilniaus krašto 
verbas, karpė karpinius, kuriais galėtų papuošti Ka-
lėdų eglutę, ir iš kartono gaminosi Užgavėnių kaukes. 
Kaip sako P.Villuveit, verbų rišimas – itin įspūdingas 
dalykas, tad stengsis tokią veiklą su savo mokiniais 
daryti kasmet. Karpiniai iš popieriaus gali būti ir la-
bai sudėtingai atliekami, tačiau yra ir tokių, kuriuos 
įveiks net mažos rankutės. Dalyviai gavo po knygelę 
apie karpinius, kad karpytų ir namuose. Po šventinės 
vakarienės dalyvių laukė vakaronę, kurioje folkloro 
ansamblis iš Panevėžio “Raskila” priminė, kad šokti ir 
dainuoti moka kiekvienas.

Sekmadienį vyko pažintinė ekskursija į Akropolį. Ar 
lieka laiko draugystėms, kai renginio programa tokia 
intensyvi? Šypsodamasis P.Villuveit patvirtina, kad 
tikrai taip. Tai įvyksta natūraliai.

Kitais metais „Draugystės tiltas“ keliaus į Egiptą, Hur-
gados miestą, kur veikia lietuviška mokyklėlė „Jūros 
arkliukai“. Nors ši mokykla šiemetiniame renginyje 
nedalyvavo, bet atsiųstame video kvietime žadėjo 
įdomią programą ir smagius patyrimus. Džiugu, kad 
draugystės tiltas iš Europos nusities net iki Afrikos!

Aitvarų gaminimo šventė.
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Naujai išrinkta Kaselio lietuvių ben-
druomenės pirmininkė Jurgita Baniu-
lytė-Petrovic dalinasi informacija apie 
aktyvų bendruomenės gyvenimą. 

KAIP GYVENA 
KASELIO 
LIETUVIAI? 

5-asis gimtadienis Frankfurte prie 
Maino 

Kaselio (Kassel) lietuvių bendruomenė 
praeitą rugsėjį šaunia išvyka į dangorai-
žių miestą Frankfurtą prie Maino atšventė 
5-ąjį bendruomenės gimtadienį. Dienos iš-
vykos metu aplankė daug įspūdingų vietų: 
Main Tower, „naują“ senamiestį, pirmąjį 
Parkhaus Vokietijoje, imperatoriaus kate-
drą. Alaus darykloje ragaudami regiono pa-
tiekalų dalinomės įspūdžiais, mezgėsi nau-
jos pažintys. Kelionė laivu leido pamatyti 
Frankfurtą kitu kampu. Nauji išgyvenimai 
sujungė esamus ir, tikime, naujus narius, 
sustiprino bendrystę! Ačiū Viktorijai Dvar-
vytytei ir visiems dalyvavusiems.

Viešnagė „Schifflersgrund“ muziejuje

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
ną  paminėjome aplankydami „Schifflers-
grund“ muziejų, kuriame galima pamatyti, 
kaip glaudžiai susijusi Lietuvos ir Vokieti-
jos istorija.

Daugiau nei keturis dešimtmečius beveik 
neįveikiama siena skyrė vokiečius Vaka-
ruose ir Rytuose. Tai buvo vadinamosios 
„geležinės uždangos“ dalis nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. Apžvalgos bokštai, spy-
gliuota viela, keramzitas ir minos buvo 
naudojamos daugiau nei 1378 km, kad 
žmonės iš Vokietijos Demokratinės Respu-
blikos nepatektų į Vakarus.

Pasienio muziejus Schifflersgrund įkurtas 
1991 m. spalio 3 d. Tai vienas seniausių pa-
sienio muziejų Vokietijoje. Tarp jo ekspo-
natų – originalios 1990 m. pavasario pasie-
nio kontrolės kabinos ir įvairios transporto 
priemonės bei sraigtasparniai. Šią techniką 
sienų apsaugai naudojo Vokietijos Demo-

Akimirka iš kelionės Frankfurte prie Maino.

Viešnagė „Schifflersgrund“ muziejuje.



VLB INFORMACIJOS  | 2022 |BIRŽELIS 25

kratinės Respublikos pasienio kariuomenė ir Fe-
deralinė pasienio apsauga (šiandien – federalinė 
policija).

Muziejus suteikia išsamią nežmoniškos Vokie-
tijos Demokratinės Respublikos sienų apsaugos 
sistemos apžvalgą svečiams iš Vokietijos ir užsie-
nio, tarp kurių – daugybė moksleivių grupių.

Kovo 11-oji yra viena svarbiausių naujausios 
Lietuvos istorijos datų. Lietuva pirmoji iš SSRS 
okupuotų kraštų 1990 m. paskelbė atkurianti 
Lietuvos Nepriklausomybę. Siena skyrusi Vokie-
tiją griuvo 1989 m. spalio 3d....

Paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

Į Kaselio lietuvių bendruomenę atkeliavo sma-
gi paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“! Ši 
Lietuvių kalbos instituto sukurta paroda skirta 
žaismingai pristatyti svarbiausius lituanistikos 
ir kalbotyros pasiekimus, supažindinti su lietu-
vių kalbos istorija, skatinti pasididžiavimą lie-

tuvių kalba, 
atskleisti jos 
išskirtinumą 
ir vietą pa-
saulio kalbų 
k o n t e k s t e 
bei prista-
tyti lietuvių 
kalbą užsie-
niečiams.

Ekspoziciją sudaro unikalūs, interaktyvūs ekspo-
natai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam pa-
liesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitu-
mą. „Žaislus“ sukūrė dizainerė Gražina Viniček. 
Visi buvome sužavėti, kaip puikiai pristatyta lie-
tuvių kalba, o tokios parodos skatina norą giliau 
ja domėtis. 

Šventė „Labas, vasara“

Birželio 4 d. mūsų bendruomenėje šurmuliavo 
tradicinė vasaros šventė „Labas, vasara“. Prie 
Ehrlebach rinkosi lietuviai, išsiilgę bendravimo. 
Visi džiaugėsi puikiu oru, užteko šilumos ir šven-
tinės nuotaikos. Nors iš šono žvelgiant atrodė, 
kad šis renginys – nieko neįprasto, tik šventė po 
atviru dangumi su draugais ir pažįstamais, bet 
būti kartu buvo taip gera. Visi dalyviai prisidėjo 
prie „Labas, vasara“ sėkmės. Be skanaus ant gro-
telių kepto maisto bedruomenės nariai parūpino 
užkandžių ir desertų. Visi dalyvavo žaismingoje 
loterijoje, žaidė, šoko ar šiaip plepėjo. Kiekvienas 
rado ką veikti. Kol visi šventė, kažkas stovėjo prie 
grotelių: ypač dėkui Virgiui Reinartui ir mūsų 
naujam bedruomenės nariui Lothar Zimmer-
mann, itin profesionaliai atlikus šį sunkų darbą

Ar žinote? Dievas adat datas, De-
vas dasyati dhanas (sanskritas). 
Dievas davė dantis, duos ir duo-
nos (lietuvių kalba). 

Nuotr. autorės Jurgita Baniulytė-Petrovic, Viktorija 
Dvarvytytė.

Interaktyvi paroda apie kalbą.

Kaselio lietuviai pasitinka vasarą.
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NIURNBERGO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ PAŽYMĖJO 
EUROPOS DIENĄ

Gegužės 9-ąją švenčiama Europos, taikos ir vie-
nybės, diena ir taip prisimenamas reikšmingas is-
torinis įvykis – 1950 m. paskelbta Roberto Šuma-
no deklaracija, kurioje buvo išdėstyta idėja apie 
naujovišką politinį bendradarbiavimą, dėl kurio 
karas tarp Europos valstybių būtų neįmanomas.

Europos Sąjungos deklaracijoje minimos pama-
tinės vertybės – vienybė ir solidarumas, kurių 
svarba vykstant karui Ukrainoje yra itin aktuali. 
Galime pasidžiaugti Europos Sąjungos vienybe 
ir ryžtu siekiant, kad į Europą vėl sugrįžtų taika. 
Esame Sąjunga, siekianti to paties tikslo.

Būtent tokią – solidarią ir vieningą – Europą kvie-
tė paminėti ir Niurnbergo senamiesčio širdyje 
gegužės 21 d. organizuotas renginys. Aikštėje 
prie Šv.Lorenco bažnyčios vyko „Europos šalių 
mugė“, kurios metu savo šalis, kultūrą ir veiklas 
pristatė Europos valstybių bendruomenės. Taip 
pat buvo galima susipažinti su įvairių Europos 
šalių istorija, lankytinomis vietomis, virtuve ir 
kulinariniu paveldu. Aikštėje įrengtoje scenoje 
pasirodė dainų ansambliai, orkestrai, šokių ko-
lektyvai, mišrios atlikėjų grupės.

Lina Kalvelytė-Mikeliūnienė

Išreiškiant solidarumą su Ukraina buvo renka-
mos lėšos šios šalies piliečiams paremti. Pasiti-
krinti žinias, sužinoti įdomių dalykų apie Euro-
pos Sąjungą ir laimėti skanių prizų buvo galima 
dalyvaujant „Laimės rato“ sukime bei kituose 
smagiuose bendruomenių sugalvotuose žaidi-
muose.

Niurnbergo lietuvių bendruomenė (pirmininkė 
Kristina Braun) koordinuojama Gitanos Biels-
kytės-Elsner kartu su Vasario 16-osios lietuvių 
gimnazijos tautinių šokių ansambliu (vadovai 
Audronė ir Gintaras Ručiai) iš Hiutenfeldo su 
direktore Rasa Weiß skambiai pristatė Lietuvos 
kraštą.

11.00 - 17.00 val. mugėje veikė stendas su įvai-
riausio pobūdžio informaciniais leidiniais apie 
Lietuvą, turistinius žygio maršrutus ir gražiau-
sias lankytinas vietas. Leidinius mielai sklaidė 
Lietuva susidomėję, pirmą kartą apie ją girdintys 
praeiviai, o tie, kurie jau buvo ten lankęsi, pasa-
kojo apie savo geras emocijas ir dalijosi Lietu-
voje patirtais įspūdžiais. Labai nedrąsiai, tačiau 
šiltai  bendruomenės narius lietuviškai sveikino 

Niurnbergo lietuviai per Europos dieną išreiškė 
palaikymą Ukrainai.
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ir prieš kelias dešimtis metų emigravę žmonės. 
Išvyko iš tėvynės, bet kalbos nepamiršo!

Prie stendo prieiti arčiau viliojo ir įspūdingai 
atrodantis šakotis, ir lietuviškais rugiais kve-
pianti duona. Skanėstus noriai ragavo visi – 
tiek vaikai, tiek suaugę. Kai kurie paragavę do-
mėjosi net receptais ir gamybos technologija.                                                                       
Lietuvių palapinės pažiba, nepalikusi nė vieno 
praeivio abejingo, buvo šiaudų sodas, kvepiantis 
subrendusia vasara, dvelkiantis lietuvišku santū-
rumu, bet ne prastumu. Visi norintys galėjo iš-
bandyti jo rišimo techniką. Palapinės šeimininkai 
kvietė praeivius išmokti surišti mažiausią sodo 
elementą – reketą, o rišimo metu dar spėjo papa-
sakoti apie jo reikšmę lietuvių kultūrai.

Veikė ir kitas rankdarbių stalas: mažos ir didelės 
rankos pynė tris spalvas - geltoną, žalią, raudoną. 
Draugystės apyrankių pynimuose atsirado vie-
tos ir kitoms taip gerai šiuo metu pažįstamoms 
geltonai ir mėlynai spalvoms. Šios spalvos tarp 
galybės kitų dominavo šventėje, o ukrainiečių 
dėkingumas už palaikymą buvo begalinis.

Kol mugė šurmuliavo, scenoje nesustojo veiks-
mas. 13.00 val. Pasipuošęs lietuviškais tautiniais 
kostiumais Vasario 16-osios gimnazijos šokių 
ir dainų kolektyvas kaustė žiūrovų dėmesį. Su-
skambus muzikai ir balsams, minia ėmė siūbuoti 

į taktą. Nors dainų tekstai svetimtaučiams buvo 
per kietas riešutėlis, šokių žingsneliai pasirodė 
ne tokie sunkūs. Šokėjų kviečiami prisijungti, 
žiūrovai mielai sutiko ir su šypsenomis papildė 
šokių kolektyvo gretas.

Antroje renginio dalyje lietuviai susibūrė į vieną 
vietą – šokių ir dainų kolektyvas atskubėjo prie 
Niurnbergo lietuvių bendruomenės palapinės, 
prisijungė ir į konsulinę misiją Niurnberge atvy-
kę Lietuvos ambasados Vokietijoje darbuotojai. 
Čia dalyvių laukė skani staigmena – Lietuvos 
vėliavos spalvų tortas. Pasivaišinę ir trumpai 
atsikvėpę lietuviai tęsė savo programą – kvietė 
bendroms dainoms ir šokiams. Praeiviai turėjo 
galimybę iš arčiau apžiūrėti tautinius rūbus, ne 
vienas uždavė klausimų šia tema, o dar dažnes-
nis prašė bendros nuotraukos.

Taip greitai pralėkė laikas. Artėjant šventės pa-
baigai niekas nenorėjo palikti renginio vietos. 
Ir organizatoriai, ir dalyviai vis dar pulsavo tuo 
ritmu. Demokratija, laisvė, įvairovė, vienybė, tai-
ka, atviros širdys – renginio kūrėjai ir jo dalyviai 
įprasmino šiuos žodžius. Matant Europos pilie-
čių, valstybių, institucijų vienybę ir susitelkimą 
šiandieniniame kontekste, galime tikėti, kad tai-
ka vėl grįš į Europą.

Gausus šventės dalyvių būrys.
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Karas Ukrainoje tęsiasi. Visuomenėje pastebimas noras „pabėgti“ nuo šios temos. Kviečiame Jus nepa-
vargti ir palaikyti ukrainiečių kovą, nes karas Ukrainoje – karas už laisvą Lietuvą, už laisvą Europą.  Nuo 
2022 m. vasario 24 d. Miuncheno lietuvių bendruomenės pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė 
kiekvieną savaitgalį Miunchene dalyvauja demonstracijose prieš Rusijos karą Ukrainoje, sako kalbas, 
ragindama Vokietijos visuomenę nepriprasti prie karo, nebekartoti klaidų, padarytų po 2014 m., akty-
viai tiekti humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai.

Kviečiame ir Jus aktyviai dalyvauti mitinguose prieš Rusijos agresiją! Skelbiame I.Petraitytės-Lukšie-
nės kalbą, pasakytą mitinge. Kviečiame įsiskaityti ir apmąstyti joje išsakytus žodžius.

Negalime užmerkti akių neteisybei, kuri vyksta! Kita agresijos auka gali tapti Lietuva! 

Aktyviai palaikykime Ukrainą!   

Vokietijos lietuvių bendruomenių valdybų rinkimai 2022 metų kadencijai 

Vasario 27 d. išrinkta  Kaselio  (Kassel) lietu-
vių bendruomenės valdyba. Pirmininke tapo 
jau ketvirtą kadenciją bendruomenės valdybo-
je dirbanti Jurgita Baniulytė-Petrovic, jos pava-
duotoja – Rūta Grikšelienė, iždininke išrinkta 
Viktorija Dvarvytytė.

Balandžio 3 d. išrinkta Berlyno lietuvių ben-
druomenės valdyba: Jolanta Wolff – pirminin-
kė, Reda Mažeikienė – vicepirmininkė, Raminta 
Kurklietytė atsakinga už kultūrą ir švietimą, 
Elina Čiblienė atsakinga už kultūrą ir švietimą, 
Christian Fedeler – sekretorius, atsakingas už 
viešiuosius ryšius, Aušra Fedeler atsakinga už 
finansus, Berlyno lietuvių mokyklėlės reikalus.

Birželio 11 d. įvyko Romuvos apylinkės visuo-
tinis susirinkimas. Valdyba sutiko toliau vado-
vauti Romuvai iki ateinančio narių susirinkimo 
sausio mėnesį. Valdybą sudaro: pirmininkė Lai-
ma Nader, Eglė Dosinienė, Dalė Kriščiūnienė, 
Lina Lefteri ir Loreta Maksimovienė. Išrinkta 
revizijos komisija: Irena Šulinskienė ir Petras 
Veršelis.

Balandžio 24 d. Hamburgo apylinkės lietuviai 
metiniame susirinkime išsirinko naują valdy-
bą. Startuoja: Asta Korinth – pirmininkė, Irma 
Voigt – raštvedyba, Laura Vespa – iždas. Kon-
trolės komisija: Vilius Pareigis, Jurgita Simaity-
tė, Irena Ahne.

Nuotraukos – Marytės Šmitienės, Viktorijos Dvarvytytės, iš informacijos pateikėjų archyvų.
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Slava Ukraini!

Brangūs Ukrainos draugai, brangūs Ukrainos vai-
kai ir mamos, brangūs Ukrainos kariai,

šiandien jūs mokate aukščiausią kainą: savo kū-
nais ir savo gyvybėmis kovojate prieš žiaurų Rusi-
jos okupantą. Jūs ginate mūsų laisvę ir demokrati-
ją. Jūs kovojate už tai, kad mes šiandien galėtume 
saugiai šildytis saulėje ir mėgautis vakarietišku 
komfortu. Dėl to savo dienas ir naktis jūs pralei-
džiate bunkeriuose arba jau masinėse kapavietė-
se.

Vokietijos kancleris ir ginklai
Kokie yra drąsūs Ukrainos kariai, tokia drąsi tu-
rėtų būti ir Vokietijos vyriausybė. Toks pat drą-
sus turėtų būti ir Vokietijos kancleris. Vokietijos 
kancleris iki šiol nėra aiškiai pasakęs, koks yra di-
džiausias Vokietijos tikslas šiame kare.

Vokietijos kancleris pagaliau privalo užimti aiškią 
poziciją ir tiesiai šviesiai pareikšti, kad Ukraina 
turi laimėti šį karą, o Rusijos Federacija – pralaimėti. 
Galutinis tikslas turi būti Rusijos nugalėjimas!

Sklinda spėlionės ir svarstymai, kas iš tikrųjų sly-
pi už šio nuolatinio Vokietijos stabčiojimo ir delsi-
mo. Prašome kanclerio nerengti jokių neoficialių 
ar slaptų susitarimų, jeigu juose Ukraina nedaly-
vauja!

Jeigu kancleris iš tikrųjų nori taikos Ukrainoje ir 
jeigu tikrai nenori Trečiojo pasaulinio karo, tuo-
met jis privalo visas jėgas skirti tam, kad Rusijos 
kariuomenė nedelsiant būtų sustabdyta mūšio 
lauke.

Vakarietiška sunkioji ginkluotė į Ukrainą turi būti 
tiekiama šiandien ir tol, kol iš Ukrainos pasitrauks 
paskutinis rusų okupantų kareivis. Ne liepos vidu-
ryje, ne rugpjūtį ir ne spalį ar lapkritį! Šiandien!

Kiekviena delsimo diena kainuoja šimtus žmonių 
gyvybių, kiekvienas delsimo mėnesis kainuoja 
tūkstančius. XXI amžiaus malda turėtų skambėti 
taip: ginklai, ginklai ir ginklai Ukrainos gynybai!

Lietuva ir „Bayraktaras“
Kol Vokietija delsia, piliečiai iš mažiau nei 3 milijo-
nus gyventojų turinčios Lietuvos, siekdami prisi-
dėti prie Ukrainos gynybos, per tris dienas surin-
ko 6 milijonus eurų koviniam dronui „Bayraktar“. 
Olena Zelenska pavadino tai neįtikėtinu draugys-
tės ir vienybės ženklu.

Vokietijos piliečiai, parodykite ir jūs tokią drau-
gystę ir vienybę! Aukokite kitiems koviniams 
dronams. Jeigu kancleriui trūksta ryžto, padėkite 

jam! Padėkite jam suteikti Ukrainai būtiną karinę 
pagalbą, kad ji galėtų apsiginti nuo žiaurios Rusi-
jos puolimų. Padėkite sustabdyti Ukrainos tautos 
genocidą! Padėkite Ukrainai apginti savo šeimas ir 
apginti savo laisvę!

Pacifizmas ir neatsakingumas
Svarbu paminėti Vokietijoje paplitusį pacifizmą 
ir deklaruojamą „Frieden schaffen ohne Waffen“ 
(vok. taikos kūrimas be ginklų). Pacifistai pasisako 
prieš ginklus ir prieš karą, tokiu būdu kliudydami 
tiekti ginklus Ukrainai.

Tačiau būtent šiandien yra tas laikas, kai visi pa-
cifistai Vokietijoje ir pasaulyje turėtų masiškai su-
kilti ir protestuoti. Reikalauti, kad Rusijos Federa-
cija sudėtų ginklus ir nedelsdama nutrauktų karą 
prieš Ukrainą. Rusija apsiginklavusi kariauja prieš 
taikius Ukrainos žmones, vykdo ukrainiečių tau-
tos genocidą.

Jeigu šie pacifistai, užuot sukilę prieš Rusijos gin-
klus ir karą, imasi blokuoti ginklų tiekimą į Ukrai-
ną, kad motinos ir tėvai negalėtų apsaugotų savo 
šeimų nuo rusų kankinimų, prievartavimų ir žu-
dymų, tuomet šis pacifizmas yra nemokamas bi-
lietas į genocidą! Tuomet pacifistai tarnauja karo 
nusikaltėlio interesams.

Rusijos ateitis po Ukrainos pergalės
Po visiško Rusijos karinio ir politinio pralaimėjimo 
laisvasis demokratinis pasaulis turėtų pasiekti, 
kad Maskva sumokėtų Ukrainai visas reparacijas. 
Vakarų valstybės turėtų perimti Maskvos kontro-
lę (taip kaip buvo pasielgta su Vokietija po Antrojo 
pasaulinio karo). Rusija turėtų būti demilitarizuo-
ta ir denuklearizuota.

Su Rusijos režimu turi būti elgiamasi taip, kaip 
buvo elgiamasi su nacių režimu. Su Putinu turi 
būti elgiamasi taip kaip su Hitleriu ir kaip su tero-
ristu Osama bin Ladenu. Nebūna geresnių fašistų 
ar geresnių teroristų.

Ukraina – ES narė
Ukrainos ateitis – Europos Sąjungoje! Ukraina yra 
stipri ir demokratiška šalis, turinti laisvą sielą ir 
nuostabius žmones. Šiandien ji ties fronto linija 
stabdo Rusijos agresijos plitimą į Vakarus.

Mūsų pareiga – remti Ukrainą kiekvieną dieną, 
tiekti jai humanitarinę ir karinę pagalbą tol, kol 
Rusijos fašistai, žudikai ir teroristai galutinai ne-
pasitrauks iš Ukrainos teritorijos.

Nuo karo negalime pavargti nė vieną dieną, prie 
karo negalime priprasti nė vieną dieną – kol laisva 
Ukraina laimės!

Irmos Petraitytės-Lukšienės kalba, pasakyta 2022 m. birželio 12 d. Miuncheno 
Karolio (Stachuso) aikštėje per demonstaciją prieš Rusijos karą Ukrainoje.
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APIE MOTINOS DIENĄ, FUTBOLĄ IR 
HAMBURGO ŠEIMŲ KLUBĄ
Lidija Möller

Gegužės pirmąjį sekmadienį Lietuvoje tradiciškai 
švenčiama Motinos diena. Šią dieną mūsų litua-
nistinė vaikų ir tėvų mokykla „Abėcėlė“ pakvietė 
šeimas su vaikais susitikti piknike miesto parke.

Pėsti ir ratuoti, nešini krepšiais su skanėstais, žai-
dimais, futbolo kamuoliais susirinko didelis būrys 
tėvelių ir vaikučių iš Hamburgo ir jo aplinkių. Kol 
patys mažiausi bandė ropinėti ir pažinti pasaulį 
ant žolės, vyresnieji siautė lyg vėjas. Juokavome, 
kad geriausia metų lietuviškos mokyklos pamoka 
vyksta dabar, žaidžiant futbolą. Futbolas, į kurį 
įsitraukė ir sportiški tėčiai, beveik iki vakaro užė-
mė aktyviausius ir energiausius dalyvius, suteik-
damas mamoms progą pabendrauti ir pasimėgauti 
gražia pavasario diena.

Labai džiugu, kad į pikniką susirinko ne tik „Abė-
cėlės“ senbuviai, bet ir buvę mokinukai bei naujos 
jaunos šeimos auginančios jauniausią lietuviukų 
kartą. Norime tikėti, kad užsimezgusios pažintys 
praplės ir atnaujins mūsų ratą, o susitikimai atgai-
vins per pandemijos metus prigesusį bendrystės 
jausmą.

Kviečiame visas lietuviškas, pusiau lietuviškas ar 
tiesiog prijaučiančias šeimas su dideliais ir mažais 
vaikais bei augintiniais įsijungti į Hamburgo šei-
mų klubą. Kviečiami visi, kurie nori praplėsti pa-
žinčių ratą, surasti naujų draugų vaikams ir sau, 
pasimatyti su mielais senais, bet retai matomais 
pažįstamais ir tiesiog kartu smagiai praleisti laiką 
lietuviškame būryje.

Hamburgo šeimų klubas skirtas laisvam bendra-
vimui, dalyvavimas jame nesaistomas narystės ir 
kitų įsipareigojimų. Apie susitikimus, kuriuos kol 
kas planuojame kartą per du mėnesius skelbsime 
„Abėcėlės“ bei Hamburgo lietuvių bendruomenės 
„Facebook“ paskyrose.

Prieš išsiskirdami vasaros atostogoms kviesime 
visus susitikti Hamburgo lietuvių bendruomenės 
rengiamoje Joninių šventėje birželio 25 dieną.

Hamburgo lietuviai traukia į šeimų susitikimą
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PAVEIKSLAI GELBSTI GYVYBES
Jolita Zykutė

Daugelis šių darbų jau puošia Vokietijoje gy-
venančių žmonių namus, o jų autorė, ukrai-
nietė menininkė Olesia Gūk, visus pinigus 
už parduotus paveikslus skiria kariams ar 
labdaringoms organizacijoms Ukrainoje. 
Galbūt šios dailininkės darbas atsidurs ir 
Jūsų namuose, o į jį žvelgdami žinosite, kad 
regite ne tik dailų vaizdą, bet tai yra liudiji-
mas, kad ir Jūs norėjote pakeisti pasaulį? 

Nors turiu beveik dvidešimt metų žurnalistinės 
patirties, pirmąkart interviu metu verkiu. Verkia 
ir pašnekovė. Abi vis šluostomės ašaras, ir kalba-
me toliau. Tik graudulys grįžta ir grįžta. Kai mote-
ris pasakoja apie tėvynėje likusį vyrą, savanoriškai 
padedantį labdaros organizacijoms išvežiodamas 
mikroautobusu labdarą. Apie draugus, kurie užsi-
rašė į kareivius, ir dabar rizikuoja gyvybe. Apie tai, 
kad nors ji ir saugi būdama Vokietijoje su dukryte, 
bet nuolat verkia, nes „suprantate, mes nenorėjo-
me čia važiuoti, mes čia atsidūrėme“.

Tačiau šioje skausmo istorijoje yra ir vilties spin-
dulys. Apie tai, kad net juodžiausiu metu galime 
padėti kitiems. Bėgdama nuo karo Odesoje mote-
ris paėmė su savimi keletą akvarelių, kurias susu-
ko į ritinį. Jos aliejumi tapyti paveikslai liko ten, 
nes netilpo...

Atvykusi į Hamburgą pas vyro giminaičius, mote-
ris paskelbė vietinės ukrainiečių bendruomenės 
„Facebook“ paskyroje, kad kviečia įsigyti jos dar-
bų, o pinigus prašo pervesti pasirinktinai vienai 
iš labdaringų organizacijų ar kariams Ukrainoje. 
Olesia sako, kad norėjo bent kiek prisidėti prie 
to, kad jos tėvynei būtų lengviau. Žmonės pra-
dėjo dalintis šiuo įrašu, skleisdami žinią po platų 
pasaulį. Paveikslai sulaukė didelio susidomėjimo, 
norinčių įsigyti juos buvo net daugiau nei akva-
relių. Todėl moteris pradėjo piešti naujas. Pirkėjai 
yra ir iš Hamburgo, ir iš visos Vokietijos. Dailinin-
kė prisipažįsta, kad ji kuria ir portretus, ir miesto 
vaizdus, tačiau gėlės yra tai, kas ypač džiugina jos 
širdį. Gal todėl, kad tai – tikėjimo, jog viskas bus 
gerai, ženklas?

Jeigu norėtumėte įsigyti Olesios Gūk darbų, ir taip 
paremti Ukrainos karius ar labdaringas organizacijas, 
susisiekite su menininke 

el. paštu Olesya.gook.art@gmail.com arba 

„Facebook“ profilyje www.facebook.com/olesya.gook

Dailininkė bendrauja ukrainietiškai, rusiškai, angliškai. 

Menininkė Olesia Gūk prie tapyto paveikslo.

Akvarelė „Aguonos“

Akvarelė „Aguonos“
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Sveikiname Dr. Sandrą Petraškaitę-Pabst išleidus pirmąją 
poezijos knygą „Kiaunės jaukinimas“!

ant laiko tilto stabteliu,

persisvėriu per turėklus:

upės dugne

tyvuliuoja aukštas dangus,

išskleidęs balkšvus debesinius

sparnus –

magina,

traukte traukia

kilti – leistis,

stoti akistaton,

galynėtis su

veidrodine apgaule,

bet mano vaikas vietoj nenustygsta,

įsikerta tvirtai į

ranką:

Mama, einam

taria

ir nebepaleidžia

2020 m., Štutgartas

Knygos pristatymas vyks Vilniuje liepos 1 d. 19 val. Čiurlionio namuose, spalio 8 d. Hiutenfelde.
Norėdami įsigyti knygą, prašome kreiptis į autorę


