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Aktyvi lietuviška 
vasara



Nuomojama išskirtinio grožio erdvė 
Jūsų renginiams -  Rennhofo pilies patalpos ir parkas! 

Pilį 1853 m. pastatė Frankfurto baronas Mayer Carl Freiherr von Rothschild, o nuo 1953 m. 
ji priklauso Vokietijos lietuvių bendruomenei.

Ši vėlyvojo klasicizmo stiliaus pilis yra Hiutenfeldo miestelio savivaldybės centre. Už pilies yra didelis 
senas parkas, ypač pamėgtas dėl gražios aplinkos fotosesijoms.

Kviečiame rengti gimtadienius, vestuves, krikštynas, klasės susitikimus, įmonės kolektyvo vakarėlius, 
seminarus, išleistuvių pokylius ir kitus renginius bei šventes!

Nuomojamos dvi salės: 100 kv.m (60-90 sėdimų vietų) ir 60 kv.m (20-40 sėdimų vietų). 
Nuomos kaina nuo 200 eurų.

Pilyje yra koplytėlė, galima susitarti su kunigu dėl lietuviškų mišių krikštynoms ar vestuvėms.  

Laukiame Jūsų visais metų laikais!

Kontaktai: Justina Vaičė, justina@vlbe.org, „Facebook“: Schloss Rennhof.
Pilies adresas: Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld
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REDAKTORIAUS ŽODIS
„Mama, aš nenoriu planšetės! Nenoriu žaisti „Minecraft“! 
Nenoriu saldumynų! Bet aš noriu pas močiutę, į Lietuvą!!!“- 
rauda Vokietijon iš atostogų Lietuvoje grįžęs devynmetis. 
Rauda nuoširdžiai, kaip moka verkti tik vaikai. Šalia sėdi 
jį raminanti mama. Ašaros nebėga, bet ir jos širdis verkia. 
Nori. Į Lietuvą.

Po kelių dienų ilgesys silpsta, bet vaikas per pusryčius 
staiga suokalbiškai pasako: „Aš vistiek noriu į Lietuvą“.

Ar esate patyrę tokių situacijų?

Ką sakote vaikams?

Kaip raminate savąsias širdis?

Vasara daugeliui lietuvių Vokietijoje – Lietuvos lankymo 
metas. Juk atostogos...

Tad šis „Informacijų“ numeris turėjo būti priderintas ra-
miai atostogų nuotaikai – pristatyti Vokietijoje kuriančius 
lietuvių rašytojus, atspausdinant po jų kūrinio ištrauką, 
kad galėtumėte „paskanauti“, ką gi rašo tie, kurių pavardes 
greičiausiai girdėjote, o štai knygos pavartyti iki šiol nete-
ko, nes lietuviškas knygynas, deja, bet nestovi už kampo.

Visgi šiemetinė vasara – išskirtinai turtinga. Birželio mėn. 
šventėme Jonines, liepos 6-ąją giedojome kartu „Tautišką 
giesmę“, liepos 14-17 d. Druskininkuose šurmuliavo XI Pa-
saulio lietuvių sporto olimpiada, o liepos 17-21 d. Vilniuje 
susirinko XVII Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas. 
Įvykių tiek daug, kad ramius paskaitymus nusprendėme 
nustumti į šoną, ir pristatome vykusius renginius bei jų 
įspūdžius.

Skaitykite, ir būkite įkvėpti patirčių, o ateityje būtinai su-
dalyvaukite.

Dar tikiuosi, kad skaitydami pasidžiaugsite, kiek nuostabių 
lietuvių gyvena Vokietijoje. Prisipažinimus, kodėl žmonės 

N
u

ot
ra

u
ko

s 
au

to
rė

 A
is

tė
 J

an
ke

vi
či

ū
tė

Jolita Zykutė

renkasi giedoti „Tautišką giesmę“, skaičiau su jauduliu šir-
dyje. Dar širdį glostė Hamburgo ir Berlyno lietuvių ben-
druomenės valdybon ėjusiųjų pasidalinimai, kodėl tai darė, 
nors veikla atima laiką, kurį galėtum praleisti su šeima.

Kaip gera žinoti, kad yra žmonių, kuriems rūpi tai, kas rūpi 
tau. Rūpi Lietuva, lietuvybės išsaugojimas, bendruomeniš-
kumo stiprinimas. Ir tai daro kiekvienas taip, kaip moka. Ar 
rengia piešimo kursus, ar suburia žmones šokti ir dainuoti, 
ar rūpinasi lietuviškų knygų bibliotekėle, kurią priglaudžia 
savo namuose, ir kaip koks senų laikų knygnešys rūpinasi 
literatūros platinimu – draugiškai rekomenduoja: „Skaičiau 
gerą lietuvišką knygą. Kai susitiksime, atvešiu!“

Argi mes, čia gyvenantys lietuviai, nesame šaunūs? Ruošda-
ma šį numerį įsitikinau, kad taip. Šaunūs, rūpestingi, idealistai, 
jei kartais ką nors ir „pagrybaujame“ į šoną, tai tik todėl, kad 
truputį pavargome. O gal todėl, kad reikia atostogų. Lietuvoje.

Jolita Zykutė

žurnalo „Informacijos“ vyr. redaktorė

„Lietuvių tautinei ambasadorystei Vokietijoje – 70 metų“,  
projektiniai psl. 8-11, 16-30.
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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS  XVII SEIMAS
Liepos 17-20 dienomis 
Lietuvos Respublikos Sei-
mo rūmuose posėdžiavo 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) XVII Seimas. 

Buvo išrinkta nauja PLB 
valdyba. Trečiai kadencijai 
išrinkta pirmininkė Dalia 
Henke (Vokietija), per pir-
mąjį PLB valdybos posėdį 
išrinktas pirmininkės pa-
vaduotojas Laurynas Mi-
cevičius (Sporto reikalų 

Dėkodamas už aktyvią veiklą Užsienio reikalų ministras Liepos 17-osios – Pasaulio lietuvių vienybės 
dienos – proga garbės ženklus ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ skyrė užsienio lietuvių ben-
druomenėms ir nusipelniusiems užsienyje gyvenantiems lietuviams.

Vokietijos lietuvių bendruomenei, aktyviai veikiančiai 76-uosius metus, už ilgametį Vokietijos lietu-
vių vienijimą ir jų organizacijų stiprinimą, už Vasario 16-osios gimnazijos – lietuvybės židinio Vokie-
tijoje – puoselėjimą ir lituanistinio švietimo plėtrą, už lietuvių kultūros ir istorinio palikimo saugoji-
mą, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą ir pilietiškumo skatinimą, skirtas aukščiausias garbės 
ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.

Ilgametei Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos ir Lie-
tuvių kultūros instituto valdybos narei Marijai Ramunei Dambriūnas–Schmidt buvo skirtas garbės 
ženklo medalis už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos 
kūrimą.

Nuoširdžiai sveikiname! 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę Mindaugas Jacinevičius, Reda 
Mažeikienė, Laura Vespa, Irma Petraitytė-Lukšienė, Asta Korinth, 

Rasa Weiß, Žanas Kalvaitis.

SVEIKINAME!

komisija). Valdybos nariai: Aurelija Orlova (Italija, viešieji ryšiai), Irma Petraitytė-Lukšienė  (Vokie-
tija, Visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Ernesta Kazlauskaite-Tsakona (Graikija, finansų ir 
lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (JK, švietimo sritis), Jūratė Caspersen (Šveicarija, kultūros 
sritis), Aušra Andriuškaitė (Taivanas, plėtros ir tvarumo sritis), Laurynas Gerikas (Belgija, ekonomi-
nio bendradarbiavimo sritis), Rimvydas Rubavičius (JK, PLJS valdybos pirmininkas į PLB valdybą 
įeina automatiškai ir yra renkamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos Kongreso).

Konfliktų sprendimo komitetui pirmininkaus Mindaugas Jacinevičius, kiti du nariai išrinkti Jonas 
Bružas ir Laura Vidžiūnaitė.

Išrinkti kontrolės komisijos nariai – Daiva Kazlauskas, Egidijus Meškėnas ir Edita Vaitkaitienė.

PLB atstovybei Lietuvoje laikinai palieka vadovauti Vida Bandis.

Seimo metu pateiktos 29 rezoliucijos, iš kurių 22 buvo priimtos. Jas rasite internete www.plb.lt/
seimai-category/xvii-seimas 

PLB Seime iš Vokietijos dalyvavo Dalia Henke, Mindaugas Jacinevičius, Vokietijos lietuvių bendruo-
menę atstovavęs Žanas Kalvaitis, Asta Korinth, Reda Mažeikienė, Irma Petraitytė-Lukšienė, Laura 
Vespa (svečio teisėmis), Rasa Weiß.
Dėmesio – šiame internete skelbiamo žurnalo numeryje pateikiama pataisyta informacija, kuri skiriasi nuo 

atspausdintos žurnale. 
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VLB TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA 

2022 balandžio 30 d.

Hüttenfeld

Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkių valdyboms

Aplinkraštis Nr. 1

VLB valdyba pakvietė išrinktas nares į pirmą posėdį, kuris įvyko 2022 m. balandžio 30 d.

VLB Rinkimų komisijos nariai pasiskirstė pareigomis:

VLB Tarybos rinkimų komisija

Rinkimų komisijos pirmininkė – Inesa Grikšaitė-Lendraitienė

Pirmininkės pavaduotoja – Irena Sattler

Sekretorė – Rasa Godliauskienė 

Narė – Dalia Kriščiūnienė

Narė – Renata Lipsche

Rinkimų komisijos adresas:

Inesa Grikšaitė-Lendraitienė

c/o Litauische Gemeinschaft

Lorscher Str.1

68623 Lampertheim

El. Paštas: rinkimai@vlbe.org

Rinkimų komisija nutarė ir skelbia, kad rinkimai į VLB Tarybą įvyks korespondentiniu būdu 2022 m. lapkričio 26 d.

VLB apylinkių valdybos sudaro rinkėjų sąrašus dviem egzemplioriais. Į rinkėjų sąrašus abėcėlės tvarka įrašomi visi 
pilnateisiai apylinkės rinkėjai, nurodant jų pavardes, vardus, nario numerį, gimimo datą, tikslų adresą. Sąrašo gale 
pažymima atskleidimo data. 

Vienas rinkėjų sąrašo egzempliorius pristatomas Rinkimų komisijai iki 2022 m. rugsėjo 17 d. Sąrašų atskleidimo 
data ne vėliau 2022 m. spalio 01 d.
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Mieli Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai ir Vasario 16-osios Gimnazijos rėmėjai,

kaip jau esame informavę, 2016 m. VLB Tarybos išrinkti Vasario 16 Gimnazijos Rėmimo Fondo nariai inicijavo 
finansinės veiklos patikrinimą už praėjusių 10 metų laikotarpį. Patikrinimo metu buvo nustatyti grubūs Fondo 
finansinės veiklos pažeidimai, kuriuos buvo priskiriami ilgamečiui Fondo iždininkui Antanui Šiugždiniui. Fondo nariai 
turėjo pakankamai pagrindo įtarti, kad Antanas Šiugždinis iš Fondo pasisavino ženklią pinigų sumą, klastodamas 
finansinius dokumentus. Tyrimo metu buvo prieita prie išvados, kad A. Šiugždinis neteisėtai pasisavino 19.100,00 €.

2020 m. gruodžio 31 d.  Fondo Valdyba inicijavo civilinį ieškinį prieš Antaną Šiugždinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir 
įgaliojo advokatą Mindaugą Jacinevičių atstovauti Fondo interesus.  

2022 m. kovo 24 d. A. Šiugždinis įsipareigojo atlyginti 21.090,40 € žalą, susijusią su neteisėtai pasisavintomis VLB 
lėšomis, o taip pat išlaidomis, kurias Fondas patyrė tirdamas neskaidrią savo buvusio ilgamečio iždininko veiklą.

2022 m. balandžio 6 d. ši suma (kartu su teismo ir teisinio atstovavimo išlaidomis) buvo pervesta į Fondo sąskaitą!

Verta paminėti, kad Darmštato miesto prokuratūra dar nuo 2017 m. pabaigos tyrė A. Šiugždinio veiksmus ir 
baudžiamosios atsakomybės aspektu. Darmštato prokuratūra 2021 m. pavasarį pranešė, kad baudžiamoji byla yra 
nutraukiama, tačiau įpareigojo A. Šiugždinį Vasario 16-osios Gimnazijos Rėmimo Fondui sumokėti 2.000,- € sumą. Šį 
įpareigojimą A. Šiugždinis įvykdė.

Tenka apgailestauti, kad nors neteisėtai pasisavintos lėšos ir buvo teismo keliu sugrąžintos, A. Šiugždinio veiksmai 
ir atsakomybės vengimas padarė didžiulę žalą Fondo reputacijai. Tačiau ši nemaloni istorija tik dar kartą įrodė, kad 
neskaidrūs ar neteisėti veiksmai bendruomenės veikloje negali likti nepastebėti ir anksčiau ar vėliau už juos tenka 
atsakyti.

Tariame nuoširdų AČIŪ VLB nariams, kurie negailėdami savo laiko ir jėgų aktyviai prisidėjo prie šio tyrimo ir pasiektų 
puikių rezultatų: BRONEI LIPŠIENEI († 2019), MARTYNUI LIPŠIUI, KRISTINAI BRAUN, MINDAUGUI JACINEVIČIUI, STASEI 
SCHULZ, MARIJAI ŠMITIENEI, EDMUNDUI JANKŪNUI ir JURGITAI NOREIKAITEI-PICKEL.

Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti Valdyba

2022-07-15

Pranešimas dėl buvusio Vasario 16-osios Gimnazijos Rėmimo Fondo iždininko
Antano Šiugždinio bylos
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Baltijos šalių kino dienos Miunchene

Algis Vitkus (1945-2022)
2022 m. birželio 22 d. mirė VLB Švetzingeno (Schwetzingen) apylinkės 
narys Algis Vitkus. Algis yra lankęs Vasario 16-osios gimnaziją, kuriai 
vėliau, dirbdamas Švetzingeno lietuvių darbo kuopoje, daug padėjo. Dar 
gimnazistas Algis įstojo į Lietuvių skautų sąjungą. Buvo jūrų skautas, 
priklausė dr. Vydūno skautų vyčių būreliui.

1963 m. Algis su reprezentacine lietuvių skautų grupe dalyvavo 11-oje 
džiamborėje (pasaulinėje skautų stovykloje) Maratono mieste, Graikijoje. 
Į ją susirinko virš 10 tūkstančių skautų iš 89 valstybių, tarp kurių vėliavų 
išdidžiai plevėsavo ir Lietuvos vėliava. 1971 m. Algis prisidėjo prie jubi-
liejinės stovyklos Švetzingene ruošos ir pravedimo. Už savo nuopelnus 
lietuviškajai skautijai Algis buvo pakeltas į vyresniojo valtininko laipsnį.

2022 m. liepos 7-10 d. Miunchene vykusios jau trečią kartą rengiamos Baltijos 
šalių kino dienos (Baltische Filmtage München) šiemet tema pasirinko tikėjimą, 
meilę, viltį ir humorą. Tikėjimas savimi, viltis geresniais laikais, meilė tėvynei ir 
laisvei, o humoras – kaip geriausias vaistas krizių metu.

Programoje pristatyti keturi lietuviški filmai: Giedrės Žickytės „Šuolis“ (2020), 
Rolando Buožio ir Roko Darulio dokumentinis filmas apie pasaulio čempionę 
Rūtą Meilutytę „Rūta“ (2018), Marijos Kavtaradzės „Išgyventi vasarą“ (2018) ir 
Alantės Kavaitės „Sangailės vasara“ (2015). Šiais filmais siekta ne tik pristatyti 
Lietuvos kultūrą, bet ir padėti vokiečiams suprasti šiandienos situaciją.

Viena festivalio organizatorių ir kuratorė Miuncheno lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė pabrėžė, kad šiandien be galo aktualus 
Giedrės Žickytės filmas „Šuolis“ apie Simą Kudirką, 1970-aisiais peršokusį iš 
sovietinio laivo į JAV pakrančių apsaugos katerį. Ji sakė: „Ši S.Kudirkos iš Griš-
kabūdžio istorija šiandieninio rusijos karo Ukrainoje, Europoje, metu, tampa dar 
reikšmingesnė. Kas išliko, tai neretai dviprasmiškos Vakarų šalių pozicijos rusi-
jos agresijos atžvilgiu. S.Kudirka buvo kviečiamas pas aukšto rango politikus, į 

A.Vitkus būdamas VLB 
Valdybos nariu 1980 m.

televizijos laidas, apie jį sukurtas net filmas. Tačiau jam taip ir nepavyko pasiekti, kad iš lagerių būtų ištrauktas 
bent vienas deportuotas Lietuvos gyventojas.“

Didžiausios ir visas ukrainiečių bendruomenes Vokietijoje apjungiančios skėtinės sąjungos Valdybos narė, ak-
tyvi kovotoja prieš rusijos karą Ukrainoje Lesya Shramko-Kerres sakė, kad rusijos karo Ukrainoje kontekste, 
Baltijos šalių kino dienos Vokietijoje svarbios pirmiausia tuo, kad kaip tautos geriau suprantame vieni kitus.

„Kitose šalyse, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, lig šiol per daug buvo į pirmą vietą iškelta rusijos kultūra, o Ukrai-
nos kultūrą mažai kas žinojo. Filmą „Šuolis“ galime suprasti kaip šuolį iš Sovietų Sąjungos į laisvą pasaulį. Labai 
svarbu, kad Vokietijos piliečiai suprastų, kodėl mes kalbame apie Sovietų Sąjungą kaip apie tautų kalėjimą. 
Šis filmas tarsi paaiškina, kodėl mums teko bėgti nuo šitos baisios sistemos praeityje. Žiūrint filmą, matomos 
akivaizdžios sąsajos su rusijos karu prieš Ukrainą: ne tik rusijos agresija, bet ir žmonių protestai, demonstra-
cijos. Tokie filmai pažadina susidomėjimą mūsų šalimis. Galbūt, pamatę „Šuolį“, Vokietijos gyventojai labiau 
prisijungs prie demonstracijų, bus paskatinta daugiau diskusijų“, – tikisi L. Shramko-Kerres.

Baltijos kino dienų programą rengė Miuncheno lietuvių bendruomenė kartu su latvių ir estų bendruomenė-
mis bei Miuncheno miesto biblioteka, renginį rėmė Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje.

Miuncheno lietuvių bendruomenės pranešimas spaudai ir fotografija

Be darbo skautijai Algis buvo veiklus ir kitose sferose. Vadovavo kelioms bendruomenės rengtoms 
vaikų stovykloms. Kai Vokietijoje buvo ruošiamas IV-as Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, daug 
prisidėjo prie jo organizavimo. Algis šešerius metus buvo VLB Tarybos narys, 1979-80 m. atsakingas 
už jaunimo reikalus.

VLB visada su dėkingumu ir pagarba prisimins šią iškilią asmenybę.

Renginio plakatas
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rengti 52-ojo 
g i m t a d i e n i o 
šventę, nes 
daugelis jaunos 
kartos BLB na-
rių net nežino-
jo, kada ji įkur-
ta. Į gimtadienį 
susirinko daug 
žmonių, dalyvavo ir Lietuvos ambasados dar-
buotojai, ir keletas menininkų iš Berlyno.  

Dizainerė Elina Makey-Čiblienė pristatė savo 
kurtas sukneles, buvo surengtas tikras madų šou. 
J.Wolff sakosi norėjusi sukurti tąkart kažką neei-
linio, tad sugalvojo savotišką esę, derinusi tikro-
viškus BLB gyvenimo epizodus („Bendruomene, 
ar galėtumėte man padėti? Mano dukra ser-
ga vėžiu, guli ligoninėje, mums reikia vertėjo...“, 
„Bendruomene, sveiki, gal galėtumėte padėti? Pa-
mečiau asmens dokumentus, kur man kreiptis?“, 
„Bendruomene, ačiū jums už suteiktą informaciją 
dėl darbo. Truputis kantrybės ir pastangų davė 
puikius rezultatus – nors darbą gavau ne pagal 
specialybę, tačiau be jūsų pagalbos nebūčiau 
ir tokio gavusi...“) su lietuvių poetų eilėraščiais. 
J.Wolff prisipažįsta, kad siekė, jog renginio sve-
čiai žinotų, kad BLB svarbu ne tik susitikimai ar 
nario mokesčio surinkimas, bet ir tai, kaip gyve-
na žmogus ir džiaugsme, ir skausme. Aplinkiniai 
jautriai sutiko šią esę, autorė išgirdo daug šiltų 
žodžių ir padėkų.

BERLYNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ISTORIJA IR RENESANSAS

Dabartinė Berlyno lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkė Jolanta Wolff pasako-
ja apie turtingą bendruomenės istoriją, pa-
tirtus iššūkius, kai atrodė, kad ji išnyks, ir 
dalinasi sėkmės receptu, kaip pavyko ben-
druomenę atgaivinti. Užbėgdami už akių 
išduosime, kad, pasak J.Wolff, svarbiausia 
„mylėti savo tautą. Tada natūraliai kyla no-
ras bendrauti, organizuoti įvairiausius ren-
ginius ir susitikimus“.  

Jolita Zykutė

BLB gimimo diena

1965 m. rugpjūčio 14 d. septynetas lietuvių, susi-
rinkusių žymaus verslininko ir kolekcionieriaus 
Mykolo Žilinsko namuose Gneisstrasse 10, Ber-
lyne, įkūrė Berlyno lietuvių bendruomenę (BLB). 
Pirmininku tapo M. Žilinskas, sekretore – Trudė 
Bumbulienė, iždininke – Marija Brakienė.

Šiemet 80-ąjį gimtadienį atšventusi Marina Au-
der (Auderytė) – vienintelė likusi vyriausia ben-
druomenės valdybos narė nuo 1965 metų, t.y. 
nuo pat pirmųjų Berlyno lietuvių bendruomenės 
įkūrimo dienų. Po neilgo laiko Marina valdyboje 
ėjo iždininkės pareigas. Pagal specialybę M.Au-
der yra architektė. Pirmasis jos architektūrinis 
darbas buvo Berlyno Tėgelio (Tegel) aerouosto 
projektas. Po to ji projektavo Technikos ir Darbo 
muziejų Manheime (Technikmuseum).

Pasak M. Auder, kuri prieš keletą metų dalinosi 
prisiminimais apie BLB praeitį, vietos lietuviams 
bendruomenės susitikimai buvo labai svarbūs. Iš 
pradžių jie nežinojo, kaip reiktų „teisingai orga-
nizuoti“ bendruomenės veiklą, tad tiesiog eidavo 
vienas pas kitą į namus, ieškojo lietuvių, gyve-
nančių ne tik Berlyne, bet ir visoje Vokietijoje, 
tarėsi, kokias šventes suorganizuoti. Taip pat 
rengdavo išvykas į kitus Vokietijos miestus pas 
lietuvius.

Įsimintiniausi BLB organizuoti renginiai

BLB kasmet minėdavo tokius renginius kaip Lie-
tuvos Nepriklausomybės diena, Velykų bei Kalė-
dinė šventė, Mindaugo karūnavimo diena. 2017 
m. tuometinis BLB tarybos pirmininkas Petras 
Breimelis surado BLB steigimo dokumentą, ir 
taryba, nudžiugusi tokiu radiniu, nusprendė su-

Marinai Auder suteikiamas Vokietijos lietuvių 
bendruomenės garbės nario vardas. 2017 m.
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Daugelis BLB narių su malonumu prisimena Lie-
tuvos Nepriklausomybės 100-mečio paminėji-
mą, kurį rengti padėjo ambasada. Buvo pakvies-
tas žurnalistas ir istorinių dokumentinių filmų 
autorius Rimantas Bružas, skaitęs paskaitą „Is-
torijos perimetrai. 1918-2018“. Atvyko vyrų cho-
ras iš Lietuvos „Ažuolai“ (suaugę berniukų choro 
„Ąžuoliukas“ nariai), surengęs gražų koncertą. 
Kitą dieną jie koncertavo bažnyčioje, kur Berlyno 
lietuviai vėl aktyviai susirinko. Tautodailininkė, 
LTS Žemaitijos skyriausvaldybos narė, Elvita Ša-
putaitė pristatė savo karpinius. Kaip sako J.Wolff, 
tai buvo šventė, kur jautei vienybę, tautiškumą, 
žmonės buvo pakylėtos nuotaikos. Tai buvo pro-
ga net būnant ne savo šalyje pajausti savo krašto 
svarbą, reikšmingumą, kad esi kartu, Lietuvoje, 
tarp savų.

BLB sąstingis ir renesansas

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl BLB veikla 
pastaraisiais metais užgeso, galima įvardinti pan-
demiją, kai gyvas bendravimas ir renginiai tapo 
neįmanomi. J.Wolff, kuri pati iš BLB valdybos 
veiklos buvo tuo metu pasitraukusi keleriems 
metams, sako, kad labiausiai dėkoti, kodėl ben-
druomenė atsigavo, reikia ankstesniam valdybos 
pirmininkui P.Breimeliui, dabartiniam Vokietijos 
lietuvių bendruomenės Tarybos nariui. Dar 2021 
m. rudenį jis pasidalino su J.Wolff rūpesčiu „mirš-
ta mūsų bendruomenė, kažką reiktų daryti“. Buvę 
bendražygiai prisiminė senus laikus, kaip organi-
zuodavo renginius, išvykas. Po keleto mėnesių, 
prieš Kalėdas P.Breimelis pakvietė vėl susitikti. Į 
šį pokalbį J.Wolff pasikvietė ir neseniai į Berlyną 
persikėlusią dizainerę  E.Makey-Čiblienę.

Susitikime P.Breimelis pranešė, kad VLB valdyba 
sprendžia klausimą, ką toliau daryti su bendruo-
mene Berlyne. Yra du keliai – jeigu niekas nevyks-
ta, ir niekas nenori, kad vyktų, teks bendruome-
nę uždaryti, arba reikia daryti posėdį, rinkimus ir 
atgaivinti bendruomenę. J.Wolff prisipažįsta, kad 
viduje sukirbėjo „Negi uždarysime... Juk vyko to-
kie šaunūs renginiai ir susitikimai. Ir ambasada 
šalia, su kuria daug bendravome, ir lietuvių Ber-
lyne gyvena daug. Nejaugi viskas bus nubraukta 
lengva ranka?“

Mėnesį mąsčiusi J.Wolff kitam pokalbiui pas Petrą 
Breimelį pasikvietė Christianą Fedeler. Jis yra vo-
kietis, bet studijuodamas lietuvių kalbą Lietuvoje 
(šiuo metu prisaikdintas vertėjas), daug domėjo-
si mūsų šalies kultūra, papročiais, istorija. J.Wolff 

BLB Joninės 2022 m. Iš kairės į dešinę Raminta Kurklietytė, Aušra Fedeler, 
Gerda Fedeler, Reda Mažeikienė, Nijolė Raisig, Daiva Gorczyca.

Pasiruošimas E.Makey-Čiblienės kurtų 
suknelių pristatymui. 2017 m.
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sako be galo nudžiugusi, kad ir Ch.Fedeler suti-
ko eiti į valdybą. Taip prasidėjo kelias link rinki-
mų, kurie įvyko 2022 m. balandžio 3 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje. Atvykę bendruome-
nės nariai išsirinko naują šešių asmenų valdybą. 
Pirmininke tapo Jolanta Wolff, vicepirmininke 
Reda Mažeikienė, Raminta Kurklietytė ir Elina 
Makey-Čiblienė išrinktos atsakingos už kultūrą 
ir švietimą, Christian Fedeler – sekretorius, at-
sakingas už viešiuosius ryšius, Aušra Fedeler at-
sakinga už finansus, Berlyno lietuvių mokyklėlės 
reikalus.

Dabartinė BLB veikla ir ateities planai

Pavasarį naujoji BLB valdyba surengė tradici-
nį sezono atidarymą. Susirinko nemažas būrys 
žmonių, buvo grilis, tad visi galėjo neformaliai 
pabendrauti.

Antrasis renginys – Joninių šventė, kuri pritraukė 
daugiau nei du šimtus žmonių. Tai pirmas toks 
didelis susibūrimas po pandeminio laikotarpio. 
BLB valdybos komanda dėjo daug pastangų, kad 
būtų ir vaišių, ir pramogų. J.Wolff dėkoja R.Mažei-
kienei, sukūrusiai tautinių šokių grupę, ir R.Kur-
klietytei, subūrusiai liaudies dainų grupę. Tarp 
Joninių svečių buvo ir lietuvių, ir vokiečių. Pas-
tarieji buvo pakerėti lietuviškų dainų ir šokių, 
mūsų žmonių gebėjimo susitikus imti ir uždai-
nuoti liaudies dainas.

J.Wolff norėdama visiems priminti turtingą BLB 
praeitį, surengė savotišką vaizdinę „ataskaitą“ - 
ant didelės lininės staltiesės (ją BLB gavo šiemet 
per susitikimą ambasadoje su Lietuvos Respubli-

kos Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen), 
sukabino fotografijas iš ankstesnių bendruome-
nės susitikimų, atsiliepimų.

Ateityje BLB valdyba planuoja surengti Kalėdinę 
šventę, būtinai kooperuosis su lituanistine Berly-
no mokyklėle. Kad vaikams būtų įdomu, stengsis 
pakviesti teatrą iš Lietuvos.

Sėkmės receptas

Paklausta, kokį patarimą duotų norintiems at-
gaivinti ar suaktyvinti savo bendruomenės vei-
klą. J.Wolff sako: „Reikia mylėti savo tautą. My-
lėti bet kokiomis prasmėmis, visais aspektais. 
Kai tu myli – nelieka pretenzijų. Tada natūraliai 
kyla noras ir bendrauti, ir organizuoti susitiki-
mus ir įvairiausius renginius“.

„Ąžuolų“ choro koncertas per Lietuvos 
100-mečio minėjimo šventę.

BLB dainų ansamblos „Saulalė“ atlieka lieuvių 
liaudies dainą. Kanklėmis groja Nijolė Raisig.
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Aušra Fedeler pasakoja apie savo kelią į BLB valdybą, kur ji atsakinga už finansus ir Berly-
no lituanistinės mokyklėlės reikalus.

Kai vyko bendruomenės susirinkimas ir rinkimai į tarybą, kaip tik buvo prasidėjęs karas Ukrainoje. 
Susimąsčiau, o jei užpultų Lietuvą? Mūsų, gyvenančių čia, pareiga būtų padėti jai. Tam būtinai rei-
kalinga bendruomenė. Aš dirbu slaugytojos padėjėja, darbe daug rutinos, monotonijos. Jau anksčiau 
pajutau, kad trūksta iššūkių, noriu išmokti ko nors nauja. Kai išgirdau, kad reikia žmogaus valdybo-
je finansų tvarkymo pozicijai, iš pradžių tariau: 
„Tik ne aš...“ Tada pagalvojau – o kodėl ne? Juk 
taip norėjau iššūkių. Sutikau, ir nesigailiu. Mano 
vyras Christianas taip pat yra valdyboje, atsako 
už viešuosius ryšius. Jis pagelbsti rašant laiškus į 
banką ir panašiai.

Žinoma, darbas valdyboje užima laiko, už tai ne-
gauni finansinio atlygio, aukoji laisvalaikį ar laiką 
su vaiku, bet paklausiu savęs – „O kas tai darys, 
jeigu ne mes?“ Juk BLB – kaip namas, kuris turi 
turtingą praeitį – t.y. pamatus. Nuo mūsų visų 
priklausys, kokį namą pastatysime. Į ateitį žvel-
giu realistiškai – jeigu nėra finansinių galimybių, 
didelių švenčių nesuorganizuosime, tačiau visa-
da yra išeitis, pvz., galima surengti pikniką. Svar-
biausia, kad kažką darytume.

Raminta Kurklietytė, BLB atsakinga už kultūrą ir švietimą, pasakoja apie planus, idėjas ir 
motyvus eiti į valdybą. 

Esu muzikantė, tėtis puoselėjo lietuvių liaudies kultūrą, gamino dūdeles, kankles, tad užaugusi tokioje 
aplinkoje paveldėjau norą dainuoti, domėtis (etno)kultūra. Konservatorijoje mokiausi groti saksofonu. 
Prieš kokius 12 metų mane pakvietė pravesti bendruomenės Joninių šventę Berlyne, susikūrė dainų 
ansamblis „Saulalė“. Su broliu, kuris irgi gyvena Berlyne, netgi rengdavome „Kultūra ir virtuvė“ rengi-
nių ciklą – aš buvau atsakinga už muzikinę dalį ir dainas, o jis už lietuviškus patiekalus. Tokie renginiai 
vyko rajono, kuriame tada gyvenau bendruomenės namuose. Paskui persikėliau gyventi kitur, susitel-
kiau į šeimą, ansamblis pakriko, nes daug dalyvių, gyvenę tik kelis metus Berlyne, išvažiavo.

Kai šį pavasarį buvo rinkimai į BLB, atėjau ir pasiūliau savo kandidatūrą, nes pajutau, kad to reikalauja 
pasikeitusi situacija –  karo Ukrainoje akivaizdoje manyje atgijo senovės protėvių jėgos, atsirado daug 
energijos puoselėti lietuviškumą ir dalintis sukaupta patirtim bei žiniom. Jutau, kad reikia burtis, vie-
nytis, ieškoti tų, kurie suvokia bendrumo, jungimosi svarbą ir prasmę. Atsirado žmonių, kurie degė 
noru dainuoti, tad mes ir pradėjom dainuoti. Pirmas mūsų pasirodymas buvo Joninių-Rasų šventėje. 
Taip atgimė „Saulalė“.

Kalbant apie ateitį, reiktų skirti planus ir idėjas, nes daug sumanymų atsiremia į finansus. Reikia rašyti 
projektus, ir tik gavęs paramą gali po kokių metų juos įgyvendinti.

Kol kas bandome veikti savo jėgomis. Tęsime „Saulalės“ repeticijas, turime grojančiųjų kanklėmis ir ki-
tais instrumentais. Tarp ansamblio narių yra ir anksčiau aktyviai folkloro grupėse dainavusių žmonių. 
Džiaugiuosi, kad ateina tie, kurie nori dainuoti ne tik vardan pasirodymo scenoje, bet vardan paties 
dainavimo, vienybės, pajausti dainų dvasią. Tai juk savotiška terapija! Planuoju, kad greta lietuviškų į 
repertuarą įtrauksime ir porą ukrainietiškų dainų.

Pažįstu Lietuvoje keletą įdomių etnologu profesionalų, tad tikiuosi, kad parašę projektą gausime finan-
savimą ir galėsime pakviesti juos į svečius, pvz. surengti skudučių iš nendrių gaminimo ir mokinimosi 
jais groti dirbtuves, sutartinių dainavimo mokymus…

Dar vienas sumanymas – surengti gatvės meno ir hiphopo renginį-festivalį. Noriu, kad BLB renginiais 
pasiektų kuo platesnį lietuvių ratą iš įvairių visuomenės sluoksnių, turinčių skirtingų pomėgių.

Rudeniop planuojame lietuviškai kalbančių bendruomenės narių ir nenarių susitikimus kavinėje.
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Maloniai kviečiame tapti Vokieti-
jos lietuvių bendruomenės nariu! 

Vokietijos lietuvių bendruomenė yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, tu-
rinčios savo padalinius 53-se pasaulio 
kraštuose, dalis. Ji vienija visus Vo-
kietijoje gyvenančius lietuvius ir ats-
tovauja jų interesams.

Jei norite tapti VLB nariu, užpildykite 
nario pareiškimo anketą ir pasiųskite 
ją artimiausios apylinkės valdybai arba 
tiesiai Vokietijos LB valdybai.

Dokumentą PDF formatu rasite čia: 

https://vlbe.org/nario_pareiskimas.pdf 

arba gausite kreipęsi office@vlbe.org  

Hamburgo lietuvių bendruomenės valdybos narė Irma 
Voigt dalinasi savo istorija:

„Atvykau į Vokietiją prieš 27 metus labai šaltą, vėjuotą ir 
lietingą dieną. Atvažiavau su vienu pirmųjų Nepriklauso-
mos Lietuvos abitūros pažymėjimų, kuris (atseit) turėjo ga-
lioti visoje Europoje. Turėjau daug didelių siekių, gyvenimo 
svajonių, ir net nenujaučiau, kad teks daug eiti labai akme-
nuotu keliu, kol pagaliau pasieksiu savo tikslą.

Mano pradžia – ploviau lėkštes restorane. Netrukus pra-
dėjau mokslus (Ausbildung), tada pabaigiau dvejus metus 
trunkančius tolimesnius mokslus (Fortbildung) ir tapau ba-
lansų buhaltere. Atrodė, kad metas prisijungti prie lietuvių 
bendruomenės, bet pakeičiau darbą, pradėjau studijuoti pri-
vačioje Hamburgo aukštojoje mokykloje. Dienotvarkė buvo 
sustyguota minutės tikslumu: darbas ir studijos. Prisijungti 
prie Hamburgo lietuvių bendruomenės ir vėl neliko nei vie-
nos laisvos akimirkos, juo labiau, kad gyvenau tolėliau nuo 
Hamburgo. Mintyse pasižadėjau, kad tai padarysiu, kai baig-
siu studijas. Ir? Savo pažado neištesėjau, nes dar nebaigusi 
mokslų susilaukiau dukters. Apkrova dar labiau padidėjo, 
nors su vyru visas užduotis dalijomės po lygiai: darbas, stu-
dijos ir mažas vaikas. Po mokslų tapau Štadės (vok. Stade) 
miesto prokuratūros patarėja ekonomikos klausimais. Ne-
trukus gimė sūnus. Greitai grįžau į darbą, tad lietuvių ben-
druomenės veiklą vėl teko stebėti tik iš tolo...

Šiandien mano vaikai – jau paaugliai, be galo savarankiški. 
Pajutau, kad pribrendo laikas svajonių įgyvendinimui. Pra-
eitų metų gruodį pirmą kartą atėjau į Hamburgo lietuvių 
bendruomenę daryti Kalėdinių vainikų. Sutikau nepapras-
tai spalvotas asmenybes, radau bendraminčių. Pokalbis už-
simezgė betarpiškai, iš karto atsirado šiltas bendravimas. 
Gera buvo pasikeisti išgyvenimais, nuomonėmis, kartu kaž-
ką kurti. Būtinai norėjau tapti šios bendruomenės dalimi.

Šių metų kovo mėnesį atėjau į Hamburgo lietuvių bendruo-
menės (HLB) susirinkimą, rankoje laikydama prašymą pri-
imti į narius. Net minties nebuvo, kad tapsiu valdybos nare. 
Tuometinė HLB valdybos pirmininkė Asta Korinth pasiūlė 
mano vardą įtraukti į kandidatų sąrašą. Tik prieš minutę 
buvau tapusi bendruomenės nare, tad neatsakiau nei „taip“, 
nei „ne“. Visgi mano vardas buvo užrašytas ir buvau išrinkta 
į valdybą. Tai vertinu kaip man avansu išreikštą bendruo-
menės pasitikėjimą. Priėmiau jį su pagarba ir vidine priesai-
ka jį pateisinti.

Visada noriai ieškojau naujų iššūkių, tad tapti valdybos 
nare buvo man nauja ir netikėta gyvenimo užduotis. Ti-
kiuosi, kad kartu su bendruomene surengsime daug gražių 
renginių, bendrai puoselėsime lietuvybės idėją, garsinsime 
Lietuvos vardą.

Kodėl aš įstojau į Vokietijos lietuvių bendruomenę? 

Šeima mano užmojus sutiko labai šil-
tai. Mačiau, kad vyro akyse užsižiebė 
pasididžiavimo liepsnelė – juk prieš 22 
metus jis įsimylėjo ne tik lietuvaitę, bet 
ir pačią Lietuvą. Po Hamburgo lietuvių 
Joninių šventės (red. pastaba – Irma 
Voigt buvo viena iš pagrindinių jos or-
ganizatorių) mano dukra paprašė nuo 
šiol kalbėti su ja tik lietuviškai. Matyt, 
graži lietuviška Joninių šventė pasėjo 
jos širdyje norą surasti savyje lietuviš-
ką sielos dalį. Kitas jos siekis – vėliau 
studijuoti Vilniuje.

Viskam savo laikas. Mano laikas tapti 
lietuvių bendruomenės dalimi atėjo 
dabar.“

Irma Voigt Hamburgo Joninėse  
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KAIP VOKIETIJOS LIETUVIAI 
ŠVENTĖ JONINES 
„Kitais metais aš neisiu į draugės gimtadienį, o iškart važiuosiu į Joninių šventę, nes šiandien pavėla-
vome. O gaila...“ - netikėtai prisipažįsta viena pirmokė, stebėdama, kaip vandenyje išdykauja Joninių 
švęsti susirinkę Hamburgo lietuviukai, kai jų mamos, virtę vainikais puoštomis undinėmis, vėsinasi 
greta. Galima būtų ilgai pasakoti, kaip kokia Vokietijos lietuvių apylinkė šventė Jonines, mes siūlome 
patiems pasižiūrėti, ir kitais metais būtinai švęsti kartu!

 Reda Mažeikienė pina Joninių 
vainiką, kuriuo pasidžiaugti gali ne 

tik Berlyno Joninių dalyviai, bet ir 
mes, nes jis puikuojasi ant šio žurnalo 

viršelio.

Kaselio lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Jurgita Baniulytė-Petrovic 

sako, kad Joninių vainikus pynė ir 
Kaselio lietuviai.Agnetos Rosemann vadovaujami Hamburgo šokių ansamblio „Gintaras“ 

nariai šoko ir per Jonines, įtraukdami ir žiūrovus.

Gausus Jonines šventusių Hamburgo lietuvių būrys.Hamburgo lietuvės pina vainikus.

Berlyno lietuvių bendruomenės šokių ansamblis, kurį subūrė Reda 
Mažeikienė, džiugino savo pasirodymu Joninių svečius.
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Pirmoji Joninių šventės dalis buvo skirta Vasario 
16-osios gimnazistams ir jų tėvams. Heseno žemės 
valstybės sekretorius Europos klausimais Uwe 
Becker abiturientams Justinui G. ir Pia R. įteikė ap-
dovanojimus „Žmonės, verti pagarbos“ (vok. Mens-
chen des Respekts).

Prieš prasidedant pagrindinei šventės daliai, sve-
čius pasitiko „Ridigdo“ ansamblis iš Štutgarto. Pa-
gal Joninių tradiciją praėjusieji Joninių vartus turėjo 
nusiplauti rankas ir, palikę visus rūpesčius už var-
tų, įsiliejo į šurmuliuojančių svečių ir draugų būrį.

Susirinkusius sveikino Vokietijos Lietuvių Ben-
druomenės prezidiumo pirmininkas Martin 
Lipschis, Vasario 16-osios gimnazijos direktorė 
Rasa Weiß, Vokietijos Bundestago narys Dr. Mi-
chael Meister, Lampertheim miesto meras Gott-
fried Störmer, LR garbės konsulė Gabrielė Gyly-
tė-Hein, sveikinimus nuo Bergštrasės apskrities 
mero Christian Engelhardt perdavė apskrities at-
stovas (Kreisbeigeordneter) Heinz Klee .

JONINIŲ ŠVENTĖ HIUTENFELDE 
Po pertraukos ir vėl buvo suorganizuotos 
Joninės Hiutenfelde, į kurias sugužėjo ne tik 
vietiniai lietuviai ir vokiečiai, bet ir iš toli-
mesnių kampelių atvažiavę svečiai.
Justina Vaičė

Gimnazijos direktorė R.Weiß dėkoja šokėjams.
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Bergštrasės Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas Wolfgang Freudenberger apdovanojo tris 
gimnazistus laimėjusius Europos konkursą – devintokę Marija G. ir Kasparą J. bei septintokę Juliją G. Iš 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atkeliavo sveikinimas ir dovanos Lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiados laureatui gimnazistui Aldui S. Koncertą tęsė grupė „Two&Four“ ir štut-
gartiečių ansamblis „Ridigdo“.

Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių ansamblis.
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Joninių šventės šurmulio akimirka.

Šoka gimnazistai.

Tautinių šokių ir dainų ansamblis „Ridigdo“ iš Štutgarto.

Planuojantys leisti savo vaikus į gimnaziją galėjo 
sudalyvauti ekskursijoje po ją. Norintys svečiai ga-
lėjo nusipinti žolynų vainiką. Krepšinio aikštelėje 
rungtyniavo dabartiniai gimnazistai su buvusiais 
gimnazijos mokiniais. Veikė kūrybinės dirbtuvės 
mažiesiems, o pilies salėje gimnazistai su draugais 
pristatė koncertą „Draugams“.

Rolanas su šeima pravedė žaidimus vaikams ir 
suaugusiesiems, o šaunusis „Ridigdo“ ansamblis 
linksmino ligi pat tamsaus vakaro: vieni dainavo 
kartu su ansambliečiais, kiti šoko lietuvių tautinius 
šokius. Dėl sausros visame regione buvo uždrausta 
degti laužus, bet tai nesutrukdė šauniai praleisti il-
giausią vasaros dieną.

Manome, kad į Joninių šventę susirinko 800-1000 
žmonių. Penkiose palapinėse dūzgė ne bitės, o virė-
jai, kepėjai, pagalbininkai, gėrimų pilstytojai. Norin-
tys sulaukti savo eilės turėjo apsiginkluoti kantry-
be, bet tie, kas paragavo vaišių ir gėrimų juto, kad 
širdis atsileidžia. Ir ko tik virtuvėje nebuvo: šašly-
kai, cepelinai, kepta duona, šakočiai, blynai, dešre-
lės... Visko norėjai paragauti, viskas kvepėjo. Mugė-
je galėjai nusipirkti lietuvių tautodailininkų medžio 
dirbinių, mezginių, lietuviškos atributikos.

Šventės rengėjai – VLB ir Vasario 16-osios gimnazi-
ja. Suorganizuoti tokį renginį be pagalbininkų yra 
neįmanoma, todėl rengėjai nuoširdžiai dėkoja vi-
siems, kas dalyvavo šventėje ir prisijungė prie orga-
nizavimo prieš, per ir po renginio. Šios Joninės, kaip 
ir visos savanorių organizuojamos šventės, priklau-
so nuo kiekvieno dalyvio ir svečio. Rengėjai viliasi, 
kad ateityje atsiras daugiau pagalbininkų, kurie ga-
lės padėti ar prisidėti mintimis, idėjomis ir darbais, 
tada šventė bus dar įspūdingesnė, ir viskas vyks dar 
sklandžiau.
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„DAILĖS VAKARAI SU RASA“ 
TELKIA VIETOS BENDRUOMENĘ 
Rasa Flay 

12 dailės vakarų suaugusiems ir penki užsiėmi-
mai paaugliams, vedami FLB narės, dailininkės 
Rasos Flay, menine gija sujungė septynių mė-
nesių laikotarpį, prasidėjusį 2021 m. lapkričio 
mėn. 3 d. ir su pertraukomis, pandeminėms tai-
syklėms leidus, besitęsusį iki liepos 3-osios. Pa-
talpose, kuriose įprastai vyksta Frankfurto prie 
Maino šeštadieninės lituanistinės mokyklėlės 
„Ąžuoliukas“ pamokos, kartą per savaitę vakare 
susirinkę dalyviai tapė, piešė, kartu su dailinin-
ke nagrinėjo pagrindines spalvas, jų reikšmę ir 
prasmes lietuviškoje bei pasaulio kultūrose. Su-
sitikimų metu dalyviai eksperimentavo temomis 
„Šventinė naktis“, „Mano ženklas“, „Linijos ribos“, 
„Parko peizažas“, „Perspektyva paveiksle“, „Daik-
tų istorijos“.

Parodoje šios temos nebuvo nurodytos šalia dar-
bų autorių pavardžių, tad žiūrovai galėjo patys 
surasti, kurie kūriniai reprezentuoja šias temas. 
Jeigu kūrinys – išryškinta pasaulio esatis, o kūry-
binio proceso tikslas yra ne tik tikrovės atvaiz-
davimas vizualiomis priemonėmis, bet ir gilesnis 
pasaulio pažinimas per stebėjimą ir savistabą, tai 
eksponuojami darbai džiugino savo įvairumu, o 
žiūrovai turėjo galimybę pamatyti juos supan-
čią tikrovę kūrėjų akimis. Parodoje savo kūrinius 
eksponuoti maloniai sutiko nuolatiniai dailės 
vakarų lankytojai Loreta Goerg, Kristina Račai-
tytė-Grün, Gitana Diržienė, Ernesta Jarukaitė, 
Žanas Kalvaitis, Dovilė Staniulionienė, Inga Ro-
senberg. Prie jų prisijungė jaunieji bendruome-
nės kūrėjai Laurina Goerg, Felix Grün, Norbertas 

Milaševičius, Saulė Staniulionytė, Tėja Balčiū-
naitė, Elija Balčiūnaitė ir Ąžuolas Ramaškevičius.

Parodos svečiai aktyviai klausinėjo dalyvių apie 
jų patirtis, o kūrėjai pabrėžė, kad buvo nepapras-
tai įdomu kūrybinio proceso metu pažvelgti į 
daiktą ar reiškinį naujai ir nestandartiškai. Daly-
viai dalinosi, kad užsiėmimų metu susiformavę 
įgūdžiai padėjo laisviau interpretuoti užsiėmi-
mų temą, įgyti daugiau pasitikėjimo įgyvendi-
nant savo menines idėjas, nors daugelis teptuko 
rankoje nelaikė nuo mokyklos laikų. Susitikimų 
dalyviai džiaugėsi atsiradusia galimybe pabūti 
su bendraminčiais, pasišnekėti lietuviškai, pasi-
dalinti aktualijomis ir atsipalaiduoti po įtemptų 
dienos darbų, pasineriant į spalvų ir formų pa-
saulį. Visiems, tiek suaugusiems, tiek ir jaunie-
siems kūrėjams, labiausiai įsiminė tapybos ple-
neras šalia mokyklėlės esančiame parke, kurio 
metu dalyviai tapė ir piešė jų dėmesį labiausiai 
patraukusį medį ar parko peizažą.

Pagrindinis susitiki-
mų „Dailės vakarai su 
Rasa“ bei užsiėmimų 
paaugliams tikslas – 
prisidėti prie Frank-
furto prie Maino lietu-
vių bei lietuvių kilmės asmenų telkimo į tvirtą 
bendruomenę, kuriamą tarpusavio supratimo 
bei veikimo kartu pagrindu. Pradėti rengti dai-
lės vakarus Rasą motyvavo įsitikinimas, kad tik 
bendra kūrybinė veikla skatina kiekvieno daly-
vio kūrybiškumą, lavina meninį bei estetinį su-

2022 m. liepos 3 d. popietę Frankfurto prie Maino lietuvių bendruomenės (FLB) nariai ir 
svečiai gausiai rinkosi į kultūrinį bendruomenės renginį, apjungusį „Dailės vakarų su Rasa“ 
dalyvių piešinių ir tapybos darbų parodą bei dokumentinio filmo „Kuršininkai“ peržiūrą. 

Nuo 2022 m. spalio 
mėn. vyks naujas 
„Dailės vakarai su 

Rasa“ ciklas!

Natiurmortas tikrovėje ir kaip jį atvaizdavo Loreta Goerg. R.Flay aiškina susidomėjusiems apie 
paveikslų kūrimo procesą.
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Apie dailininkę Rasą Flay 

Dailės vakarų suaugusiems ir užsiėmimų paaugliams vedėja Rasa Flay vi-
zualiųjų menų bei dizaino srityje pradėjo dirbti dar 2011-aisiais, po indivi-
dualių studijų pas Lietuvoje žinomus tapytojus Arvydą Baltrūną ir Ričar-
dą Bartkevičių bei interjero dekoravimo studijų mokymo centre „Dizaino 
dirbtuvės“ Maskvoje.

Įpusėjus antrajam būsto interjero įrengimo projektui Rasai teko trumpam 
persikelti į JAV, Virdžinijos valstiją, o iš ten – į Hanojų, Vietnamą, kuris 
net ketveriems metams, nuo 2012 iki 2016-ųjų, tapo jos namais. Atradu-
si daugiasluoksnius Vietnamo tradicinės kultūros klodus Rasa pasirinko 

tapybos laku studijas pas Vietnamo vaizduojamosios dailės universiteto profesorę Le Kim My ir 
užsiėmimus japonų lako dailininkės Yuki Nambos bei vietnamiečio tapytojo Nguyen Huy Hoan stu-
dijose. Natūralios ir urbanistinės aplinkos simbiozė tapo pagrindine to meto meninės praktikos tema. 
2014 ir 2015 m. Rasos kūriniai buvo eksponuoti grupinėse parodose, surengtose Hanojaus galerijoje 
„Work Room Four“, o 2016 m. dailininkė pakvietė į savo personalinę parodą japonų bendruomenės 
centre „An Nam Parlour“. Meninę veiklą bei kūrybą Rasa tęsė ir persikėlusi į Izraelį, Tel Avivą. Jos 
sukurta fotografijų serija „Dangiškieji jūros kūnai“ kartu su tapybos laku darbais 2018 m. buvo ro-
domi grupinėje parodoje „Keturi kampai“, galerijoje „Chabba Art“, Herzlijoje. 2020 m. turėjusi įvykti 
personalinė paroda Vilniuje buvo atšaukta dėl Covid-19 pandemijos, bet 2021 m. liepos mėn. Rasa, 
jau persikėlusi į Frankfurtą prie Maino, pakvietė vietinę lietuvių bendruomenę į vienos dienos parodą 
„Lotoso šalies magija“. Nuo 2021 m. spalio mėn. Rasa veda dailės pamokėles Frankfurto prie Maino li-
tuanistinėje mokyklėlėje „Ąžuoliukas“. Dailininkės darbų yra įsigyję privatūs kolekcininkai iš Japonijos, 
Italijos, Belgijos, JAV, Indijos bei Armėnijos.

vokimą, stiprina psichologinį atsparumą, pilietinį 
aktyvumą, ugdo kultūrines kompetencijas. Toks 
bendras, realiuoju laiku ir „gyvai“ vykstantis kū-
rybinis veiksmas stiprina tarpasmeninius daly-
vių ryšius, kuria saugią erdvę, kurioje kiekvienas 
gali siekti savo asmeninių poreikių tenkinimo, 
tokių kaip saviraiškos džiaugsmas, meninių įgū-
džių tobulinimas, pasitenkinimas, atsirandantis 
dalinimosi savo idėjomis su kitais metu.

Po parodos įvyko dokumentinio filmo „Kuršinin-
kai“ peržiūra. Gyvojo bendravimo džiaugsmas 
tęsėsi, kai lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ 
vadovė, visos bendruomenės siela Nijolė Balčiū-
nienė pristatė filmą, o peržiūros dalyviai akty-
viai aptarinėjo jį ir herojus. Filmo autorius Rimas 
Bružas – klaipėdietis žurnalistas, dokumentinin-
kas ir rašytojas, eilę metų tyrinėjan-
tis Lietuvos regionus ir pasakojantis 
ten gyvenančių bendruomenių isto-
rijas.

Filmas ,,Kuršininkai“ yra ketvirtoji 
dokumentinės apybraižos ,,Istorijos 
perimetrai“ dalis, perkelianti žiūro-
vus į Kuršių Neriją ir pajūrio kraštą 
bei supažindinanti su ten gyvenan-
čia kuršių etnine grupe, pasižymin-
čia savo kalba, papročiais bei savita 
pasaulėžiūra. Praėjusių metų rudenį 

Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde paties 
režisieriaus R.Bružo pristatytas filmas labiau-
siai sudomino sąsajomis su latvių tauta. Po filmo 
peržiūros Frankfurte žiūrovams atsivėrė ir kiti 
svarbūs istorijos apie kuršius aspektai – kalbos, 
jos išsaugojimo ir bendruomenės išlikimo temos. 
Pasak N.Balčiūnienės, dabar tenka dar jautriau 
įsiklausyti ir giliau nei anksčiau suvokti kalbos 
praradimo pavojų.

Renginyje dalyvavę vokiškai kalbantys svečiai 
dėkojo, kad šį filmą galėjo pamatyti su vokiečių 
kalbos subtitrais ir susipažinti su Lietuvos pajū-
ryje gyvenančiais kuršiais, kurių kalboje atseka-
ma ir vokiečių kalbos įtaka. Už filmo vertimą į vo-
kiečių kalbą FLB aktyvas dėkoja Vasario 16-osios 
gimnazijos mokytojui Povilui Villuveit.
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Parodos dalyviai ir svečiai.
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KODĖL GIEDU „TAUTIŠKĄ GIESMĘ“?

Rima Tr. iš Kaselio: „Nes labai norėjau susi-
pažinti su Kasselyje gyvenančiais lietuviais!“

Vitalijus, Miunchene gyvena 11 m.: „Man lie-
pos 6-oji prilygsta Vasario16-ajai. Nuo pat 
pradžių dalyvauju šioje tradicijoje. Man tai 
yra pagrindinis lietuviškumo simbolis, apjun-
giantis visą pasaulį.“

Daiva Zavisauskaitė iš Miuncheno: „Tautišką 
giesmę“ išmokau dar tais laikais, kai ji buvo už-
drausta. Giedodavome ją šeimoje kaip maldą. 
Manau, kad kur bebūtum, reikia jos neužmiršti.“

Edita, Miunchene gyvena 20 m.: „Labai svar-
bu, kur tu priklausai. Visada buvau ir liksiu 
lietuvė, tad man svarbu švęsti šią dieną.“

Rūta iš Kaselio: „Vakar giedojau himną su 
anūkais kartu-online 🥰. Todėl, kad nors gy-
venu Vokietijoje, bet daug gerų ir gražių pla-
nų turiu Lietuvoje.🥰

Irena iš Hamburgo: „Kai Hamburge lietuviai 
pradėjo rinktis giedoti himno, kasmet, kai at-
eina liepos 6 d., savaime kyla noras susitikti 
su lietuviais. Džiaugiuosi, kad esu lietuvė.“

Živilė Müller iš Hamburgo: „Man ši diena labai svarbi. Noriu, kad Lietuva būtų ir toliau išliktų 
nepriklausoma. Šiuo metu Lietuvai gręsia įvairios grėsmės, tad norėjau pademonstruoti savo 
solidarumą su savo šalimi ir čia gyvenančiais lietuviais.“

Drąsa J. iš Kaselio: „Todėl, kad aš esu lietu-
vė ir ja liksiu visada. Himno giedojimas – tai 
patriotizmo aktas. 8 metus dirbau Lietuvoje 
gide, pasakojau turistams apie mūsų šalį, jos 
grožį ir vertybes. Todėl patriotizmas man vi-
sada liks labai svarbus.“

Milda I. iš Kaselio:
„Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!
Kaip ąžuol‘s drūt‘s prie Nemunėlio
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Šešupėlės
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!
Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!

Žodžiai S. Zauerveino. Kad daugiau nieko ir 
nebegalime pridėt - viskas tuom ir pasakyta...“
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„Kiekvienais metais tuo pačiu laiku“ – taip galėtume pavadinti nuo 2009 m. vykstančią gyvą viso 
pasaulio lietuvių tradiciją liepos 6 d. kartu giedoti „Tautišką giesmę“. Vokietijos lietuvių paprašėme 
atsakyti į klausimą: „Kodėl aš ateinu giedoti himno?“ Kalba taisyta minimaliai.

Kaselio lietuviai

Hamburgo lietuviai
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Aušra iš Kaselio: „Atsakymas paprastas „Nes 
aš myliu Lietuvą � . Giedojau himną namie 
prieš televizorių su visa Lietuva ❤❤❤.“

Vita iš Kaselio: „Dirbau iki pusę venuolik-
tos valandos. Kai 20 val įsijungiau Lietu-
vos himno transliaciją, valandą turėjau aiš-
kinti kolegoms, kodėl aš tai darau, o kai su 
vokiečių kalba ne kas, prašiau rusės kolegės 
išversti, ką pasakoju. Tai ir pati to himno ne-
girdėjau, ir viską praleidau. Tai va toks mano 
himnas…“

Donatas iš Miuncheno: „Atsimenu, kaip mes moky-
kloje 1989-1990 m. per pertraukas giedojome „Tau-
tišką giesmę“, ir dabar, po 30 m., malonu Miunche-
no centre sudalyvauti šiame renginyje.“

Genutė Valienė iš Kauno: „Tautiška giesmė“ yra vienas 
iš valstybingumo atributų. Labai svarbu lietuviams ją 
mokėti ir kartu ją giedoti. Esu iš Kauno, atvykau pas 
sūnų į svečius, bet liepos 6 d. švenčiu ir čia, Miunchene.“

Liusė: „Visą gyvenimą praleidau Vokietijoje, 
bet labai didžiuojuosi, kad mano mama iš 
Lietuvos ir esu lietuvė. Ačiū, mama, kad pri-
valėjau mokytis lietuvių kalbos.“

Odeta Roberson iš Niujorko: „Atvažiavau aplan-
kyti savo seserį Miunchene ir negaliu praleisti 
progos atšvęsti Mindaugo karūnavimą todėl, kad 
aš esu lietuvė, labai tuo didžiuojuosi.“

Noah: „Aš esu Noah, gyvenu Miunchene, ir 
aš labai myliu Lietuvą.“

Goda Baltrušaitytė: „Aš giedu „Tautišką 
giesmę“, nes man patinka Lietuva, ir nes aš 
esu lietuvė.“

Viktorija iš Kaselio: „Kai atėjau giedoti Lietuvos him-
no ir išgirdau šį klausimą, iš pradžių jis man pasirodė 
juokingas, net nežinojau ką atsakyti. Juk tai atrodo 
suprantama ir turi tiek daug atsakymo galimybių nuo 
„nes tai dar viena galimybė susitikti su bendruome-
nės nariais“ iki „nes tai jau tapo tradicija“. Bet visi 
šie banalūs atsakymo variantai manęs netenkino ir 
kažkas giliai vis kėlė kitą klausimą „Ar tai tikrai vis-
kas?“ 20 val. (21val. Lietuvos laiku) suskambėjus pir-
miesiems himno akordams ir iš širdies sugiedojus jo 
pirmąsias eilutes „Lietuva, tėvyne mūsų, Tu didvyrių 
žeme...“ širdyje ir akyse atsivėrė tikrasis šio klausimo 
atsakymas. „Tautiška giesmė“ tai tarsi mėgstamiausia 
daina nuo kurios pašiurpsta oda, o ir neretai, neju-
čiomis išspaudžia ašarą. Himno giedojimas tai mano 
Tėvynės meilės išreiška. Meilės, kurią mano mylimas 
senelis taip nuoširdžiai skiepijo mano tėčio širdyje, o 
jis tai perdavė man. Mano pasaulėžiūroje žodis „Tė-
vynė“ - žodžio „šeima“ sinonimas. Galiu drąsiai ir gar-
siai pasakyti: „Aš myliu savo šeimą, savo gimtąją šalį 
ir savo ištakas“. Taigi, Lietuvos himno giedojimas - tai 
mano Tėvynės meilės išraiška, kurią aš perėmiau iš 
savo senelio ir perduosiu savo anūkams. Todėl kai pir-
mą kartą prieš 20 metų sugiedojau „Tautišką giesmę“, 
taip giedu ją ir šiandien, ir giedosiu iki paskutiniųjų 
savo metu.“

Jurgita iš Kaselio: „Aš giedu Lietuvos himną, nes jį 
giedojo mano seneliai, sovietmečiu ištylėjo mano tė-
vai, ir mes išsikovojome teisę jį giedoti patys. Giedant 
„Tautišką giesmę“ apima pasididžiavimo jausmas, kad 
esu lietuvė, kad gimiau tokioje ypatingoje, turtingoje 
istorija, kultūra ir savitoje savo dvasia šalyje. Ją gie-
dant kūnu eina šiurpuliukai! Galiu drąsiai sakyti: aš 
tikrai myliu Lietuvą!“

Reda Kaiser iš Miuncheno: „Lietuva taip neilgai eg-
zistuoja kaip valstybė, tad turime ją paremti giedo-
dami „Tautišką giesmę“ visame pasaulyje.“

Kodėl „Tautišką giesmę“ gieda Miuncheno 
lietuvių vaikai?

Berlyno lietuviai

Frankfurto lietuviai
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AR KITĄKART PASIMATYSIME PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE?
Jolita Zykutė

Ar žinote, kur yra Kaišiadorys? O San Fran-
ciskas? Taigi, Kaišiadorys nugalėjo San Fran-
ciską 11:1. Greičiausiai šypsotės, kad juokauju. 
Tikra tiesa. Tik patikslinsiu, kad tai yra dvi 
futbolo komandos – „Kaišiadorys“ iš Kaišiado-
rių ir „San Franciskas“ iš San Francisko, var-
žęsi XI Pasaulinėse lietuvių sporto žaidynėse, 
vykusiose Druskininkuose liepos 14-17 d.

Įspūdžius iš šių žaidynių pasakoja Frankfur-
to lietuvių bendruomenės pirmininkas Žanas 
Kalvaitis, šiemet buvęs Vokietijos lietuvių 
bendruomenės (VLB) delegacijos vadovu. 

Dalyviai iš Vokietijos

Ž.Kalvaitis žaidynėse dalyvavo ir pats kaip spor-
tininkas – net keturiose rungtyse. Pasakodamas 
apie pasiekimus jis sako, kad ne vieno iš delega-
cijos narių rezultatai labai menkai (keliomis se-
kundės dalimis ar menku taškų skirtumu) sky-
rėsi nuo trečios vietos laimėtojų, taip pat buvo 
nugalėtojų (tarp jų – ir jis pats) atskirose rungty-
se. Ričardas Baliulis iš Hamburgo iškovojo bron-
zą tarp stalo teniso žaidėjų amžiaus kategorijoje 
nuo 80 metų. Nors svarbiausias dalykas Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse yra ne medaliai, o bu-
vimas kartu, bendrystės dvasia, visgi smagu su-
rasti savo ribas, išbandyti, ar gali greičiau, geriau 
nei kiti.

Šiemet VLB atstovavo devyni sportininkai mė-
gėjai, bet iš Vokietijos dalyvių buvo ir daugiau – iš 
viso 35 žmonės (kiti dalyviai užsiregistravo per 
kitas organizacijas). Mūsų sportininkai dalyvavo 
lengvosios atletikos, teniso, badmintono, plauki-
mo, šachmatų, smiginio ir petankės rungtyse.

VLB lietuvių sportinė veikla

Ar lietuviai Vokietijoje aktyviai sportuoja? 
Ž.Kalvaitis prisimena prieš kurį laiką iš Vokieti-
jos Lietuvon išvykusią gyventi Neringą Užomec-
kienę. Su ja susipažino Heidelberg mieste bėgant 

Vėliavą nešė visi žaidynių dalyviai.

Žaidynėse išdalinti 323 medalių komplektai.
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maratoną. Tada ir gimė idėja sukurti lietuvišką 
bėgimo ir sportinio ėjimo klubą Vokietijoje, kurio 
vadove tapo N.Užomeckienė. Klubas organizavo 
sporto renginius, sveikatos ir sporto šventes. Į 
jo veiklą buvo prisijungę virš šimto žmonių, tarp 
įsimintinesnių renginių – Pasaulio lietuvių bėgi-
mas  su vaišėmis Mannheim parke, net valsty-
bines šventes minint buvo rengiamos simbolinės 
bėgimo, ėjimo rungtys.

Frankfurto bendruomenėje Ž.Kalvaitis irgi ren-
gia sporto renginius, pvz. kasmetinį Sausio 13-os-
ios bėgimą (anksčiau vykdavo Romuvos apy-
linkėje), virtualų lietuviškos olimpinės mylios 
bėgimą (birželio 23-iąją bėgte įveikti mažiausiai 
1988 metrų atstumą), virtualų Pasaulio lietuvių 
bėgimą „5 už Lietuvą“. Taip pat buvo keletas žy-
gių dviračiais, kelis kartus buvo lipama į beveik 
1000 m aukščio Großer Feldberg viršukalnę ne-
toli Frankfurto.

Kalbant apie Vokietijos lietuvių sporto aktyvis-
tus, reiktų paminėti Štutgarte egzistuojančią 
vyrų krepšinio komandą, dalyvaujančią net vie-
tos regiono lygoje. Kaip pripažįsta Ž.Kalvaitis, 
komandinėse rungtyse, kai turi dalyvauti daug 
sportininkų, sudėtinga tokiam žmonių kiekiui su-
siorganizuoti, kad galėtų kartu atvykti į Lietuvą 
į žaidynes. Daug lengviau, kai pasirinkta „indivi-
dualistinė“ sporto šaka.  

Įkvėptas patirčių Druskininkuose Ž.Kalvaitis 
sako turįs minčių daug labiau suaktyvinti spor-
tinį gyvenimą VLB, tik tam reikia suburti ben-
draminčių komandą. Galbūt jūs, skaitantis šias 
eilutes, norite būti jos narys?  

Labiausiai įsiminę momentai

Kiek dalyvių buvo, kas ką laimėjo – dalykai, kurie 
įdomūs informacijos ištroškusioms smegenims, 
bet širdis labiau jaudina (ir motyvuoja) asmeni-
nės patirtys. Paprašiau Ž.Kalvaičio pasidalinti, 
kas jam buvo įspūdingiausia dalyvaujant žai-
dynėse. Noriu tikėti, kad jo atsakymas įkvėps ir 
jus: „Pirmą kartą gyvenime teko nešti milžinišką 
trispalvę. Esu matęs, kad tokias dideles vėliavas 
nešė Vilniuje ar kituose miestuose, bet kai tai da-
rai pats, apima nenusakomas jausmas, kurio ne-
perteiks nei vaizdo įrašas, nei fotografijos. Jį rei-
kia patirti. Šią 250 m vėliavą nešė visi žaidynių 
dalyviai, nueiti su ja reikėjo 2 km. Kol išsukome 
iš degalinės (iš kur pajudėjo procesija), užtruko 
pusvalandį. Po vėliava lakstė vaikai, žmonės ei-
dami dainavo ir šoko. Širdį užliejo galinga emo-
cijų banga, labai stipriai jautėsi visų vienybė. 
Vokietijoje Nepriklausomybės dienos ar jos atkū-

Druskininkų gatve einanti vėliavos nešėjų procesija.
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rimo minėjimų šventės būna labai gražios, 
bet nebūna šimtų ar tūkstančių žmonių, 
kaip kad buvo Druskininkuose.

Antras įspūdingiausias dalykas – poty-
ris, ką reiškia dalyvauti oficialiose sporto 
varžybose. Aš nevažiavau kažko nugalėti, 
sprotuoju laisvalaikiu po darbo, tad man 
pati šventė susijusi ne su sportu, o pasi-
buvimu tarp tų, kurie panašiai mąsto gy-
venime. Kai iššauna pistoletas ir pasileidi 
stadiono takelyje bėgti šimtą metrų su 
aštuoniais sportininkais, nepamirštamas 
įspūdis. Net nežinojau, kaip atsistoti, kaip 
pradėti bėgti. Tai keistas ir įdomus jausmas. 
Vaikštau į baseiną, daug plaukioju, bet iki 
šiol nebuvo tekę šokti į vandenį suskam-
bėjus skambučiui ir plaukti 50 m. Prisimi-
nimai apie šią patirtį liks visam gyvenimui.

Trečias širdį labiausiai šildantis dalykas – 
masė žmonių, jų atvirumas, šypsenos. Ne-
buvo taip, kad pažįsti žmogų ar ne. Visi žai-
dynių dalyviai turėjome žalią pakabuką, tad 
susitikus kitą, iškart užkalbini, klausi iš kur. 
Dalyvių buvo iš 26 pasaulio šalių, bet visi 
atrodė savi“.

(Iš kairės į dešinę viršuje) Alicija, Rimas, Dainius, Ulrike, 
(apačioje iš kairės į dešinę) Povilas, Marla ir Tadas Baliuliai 

dalyvavo petankės rungtyje.

Ričardas Baliulis iš Hamburgo (dešinėje) iškovojo 
bronzą tarp stalo teniso žaidėjų nuo 80 metų ir jo 

draugas Stasys Valkauskas iš Kauno.
Nikas Karvelis iš Hamburgo, 

užėmęs 7-tą vietą.
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Dalyvavimo sąlygos

Jeigu beskaitant jumyse sukirbėjo noras dalyvauti būsi-
mose žaidynėse, atminkite, kad reiktų sekti  organizatorių 
informaciją, nes kaskart žaidynių sąlygos šiek tiek skiriasi 
(pvz. sporto šakų kiekis, dalyvių amžius ir pan.) Dalyviai 
negali registruotis individualiai, paraiškas dalyvauti teikia 
tik organizacijos. Kelionės į žaidynes apmokėjimu papras-
tai rūpinasi patys dalyviai, tačiau organizatoriai gali pa-
dengti dalį pragyvenimo išlaidų. Pvz., šiemet dalyviai gavo 
15 eurų maitinimuisi bei buvo skirta 30 eurų nakvynės 
išlaidoms rungtynių dieną kompensuoti.

Įdomu, kad kitose šalyse yra tautiečių sportinę veiklą re-
miančių mecenatų lietuvių. Ar taip galėtų būti ir Vokieti-
joje, tegul būna atviras klausimas.

Planuojama, kad Palangoje vyksiančių žaidynių dalyviai 
bus apgyvendinti naujai pastatytame sporto komplekse, 
kuris talpina virš 2 tūkst. svečių, tad neabejotina, kad gy-
vendami vienoje vietoje sportininkai mėgėjai galės dar 
daugiau bendrauti ir draugauti.

P.S.

Ar pamenate „Kaišiadoris“, minėtus šio straipsnio įžangoje? Finale su Peterborough FC (Jungtinė 
Karalystė) jie pralaimėjo 1:2. Kad ir ne pirma vieta, o tik antroji, bet tikiu – kaišiadoriečiams tikrai 
malonu, kad šio miestelio vardą jų futbolo mėgėjų komandos dėka įsidėmėjo tiek lietuvių iš viso pa-
saulio! Jeigu esate kilę iš Kaišiadorių, gal apsiimtumėte suorganizuoti ir paruošti Vokietijos lietuvių 
futbolo komandą?

Faktai ir įdomybės

Lietuvos tautine olimpiada vadintos žaidynės pirmą kartą surengtos 1938 m. Kaune, o vėliau dėl karo 
ir sovietinės okupacijos 4 dešimtmečius nebuvo rengiamos. Žaidynės atgaivintos 1978 m. Toronte 
(JAV), antrosios vyko 1983 m. Čikagoje, trečiosios 1988 m. Adelaidėje.

Šių metų žaidynės išskyrė sporto rungčių įvairumu – sportininkai mėgėjai varžėsi 29 rungtyse. Tarp jų 
ne tik populiariausios sporto šakos – krepšinis, futbolo, tinklinio, teniso, plaukimo, šachmatų varžybose, 
bet ir badmintonas, futbolas 7x7, golfas, jėgos trikovė, lengvoji atletika, orientavimosi sportas, paplūdimio 
tinklinis, irklenčių sportas, golfas, šaudymas iš lanko, biliardas, sportinė žūklė, smiginys, petankė.

Žaidynėse dalyvavo 2314 dalyvių iš 26 šalių. Daugiausia dalyvių atvyko iš Jungtinės Karalystės (329 
sportininkai) ir JAV (238 sportininkai). Populiariausiu žaidynių sportu buvo krepšinis (tai niekieno 
nestebina, ar ne?), kurio varžybose dalyvavo 482 žaidėjai.

Išdalinti 323 medalių komplektai. 597 medalius iškovojo Lietuvos sportininkai, o antroje ir trečioje 
tituluočiausiųjų vietose – Jungtinės Karalystės lietuviai, laimėję 51 medalį, bei 23 medalius iškovoję 
Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkai.

Jauniausia dalyvė – septynerių metų Jürgen iš Estijos, dalyvavusi šiaurietiškame ėjime, vyriausiasis 
dalyvis – 87-erių metų Stanislovas iš Klausučių, žaidęs stalo tenisą.

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis Rolandas Žukauskas per 3 val. atliko 3,5 tūkst. atsispaudimų, 480 
pagerindamas ankstesnį rezultatą.

Nuo 1991 m. žaidynės vyksta Lietuvoje kas ketverius metus. 2021 m. turėję vykti žaidynės buvo 
perkeltos į 2022 m. Būsimos XII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks 2025 m. Palangoje.

VLB delegacijos atstovas Ž.Kalvaitis 
sudalyvavo ir keturiose rungtyse.
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Birželio 28-30 d. Vilniuje vyko antrasis Pasaulio lietuvių rašytojų su-
važiavimas. Jo tikslas – suburti po pasaulį pasklidusius lietuvių kilmės 
rašytojus, kuriančius ne vien tik lietuvių kalba, bet savo kūryba teigian-
čius lietuviškosios tapatybės svarbą. Suvažiavime dalyvavo rašytojai iš 
Airijos, Australijos, Belgijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kana-
dos, Kipro, Lenkijos, Meksikos, Nyderlandų, Prancūzijos, Šveicarijos ir 
Lietuvos. Iš Vokietijos suvažiavime dalyvavo Jutta Noak ir Sandra Pe-
traškaitė-Pabst. Dalyvių kūrybos ištraukos publikuotos Pasaulio lietuvių 
rašytojų kūrybos almanache „Egzodika 2“. Planuojama, kad kitas suva-
žiavimas vyks 2025 m.
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kad negali jų paliest arba paragauti… O jeigu, vis 
dėlto viskas ne taip? O kas, jeigu užlipus ant jų, 
sutiktum debesiečius? Ir jie pasiūlytų tau pažaisti 
debesų futbolą? Būtų velnioniškai smagu!

„Informacijų“ skaitytojams siūlau būtent šią savo 
kūrinio ištrauką, nes kai burbi, visko gali nutikti. 
Bent jau taip atsitiko Spinčiui.

Ko gero, visos knygos turi vienokią ar kitokią 
atsiradimo istoriją. Tad, ne išimtis ir knyga apie 
namų gyventoją Spinčių, kuris mūsų namuose 
apsigyveno daugiau nei prieš 25-erius metus. 
Šį keistą rankų darbo pliušinį padarą, primenantį 
begemotą ar Trolį Mumį, gimtadienio proga man 
padovanojo draugai. „Štai, – sako, – čia – Spin-
čius. Spintos gyventojas.“ Patupdžiau jį ant spin-
tos, kaip buvau lieptas. Keitėsi namai, keitėsi ir 
spintos. O ant spintos – Spinčius. Vis kažko lau-
kė…

Kai dukros pradėjo lankyti darželį, grupės au-
klėtoja paskatino tėvelius sugalvoti ir pasek-
ti vaikams pasaką. Kad būtų įdomiau, ją dar ir 
užrašyti į pasakų knygą. Mat auklėtojos vaikams 
skaitydavo prieš pietų miegą pasakas. Apie ką 
pasekti pasaką dukroms vakare, ilgai mąstyti ne-
teko. Spinčius pirmas „pasisiūlė“ apie jį parašyti. 

Povilas Villuveit, gyvenantis Lorše (Lorsch) ir dir-
bantis Vasario 16–osios gimnazijoje mokytoju, 
2018 m. buvo paskelbtas Nacionalinio vaikų lite-
ratūros konkurso I-osios premijos laimėtoju. Au-
torius sako, kad jo knyga „Spinčius“ yra istorijos 
ir pasakos vaikams, bet kartais patinka ir suaugu-
siesiems. Siūlome artimiau susipažinti su rašytoju.

Pasakoja P. Villuveit:

„Rašau knygas, nes tikrovėje ieškau magijos 
prieskonių. Patinka pasakoti išgalvotus, pramany-
tus dalykus. Štai, plaukia dangumi debesys. Žinai, 

Siekdami skaitytojus supažindinti su Vokietijoje kuriančiais rašy-
tojais ir autoriais, žurnale „Informacijos“ pradėsime naują rubriką 
„Lietuviškų knygų lentyna“, kurioje pasakosime apie rašančius kū-
rėjus, skelbsime jų kūrybos ištraukas.
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Dukroms labai patiko. Patiko ir vaikams daržely-
je. Tuomet jau kas vakarą pasakodavau istorijas 
apie Spinčių. Praėjus dešimčiai metų tos istorijos 
pagaliau sugulė į knygą.

Dabar apie Spinčių pasakoju jaunesnioms du-
kroms. Tai jų dėka Spinčius gyvuoja ir toliau. Is-
torijų tiek, kad užtektų ir dar vienai knygai.

2020 m. dalyvavau pirmajame „Knygiukų projek-
te“. Parašiau istoriją „Mėnulio Tigras“, kurią gali-
ma ir parsisiųsti. Tai istoriją apie baimes ir kaip 
jas nugalėti.

2022 m. Venclovų namų paskelbtame konkur-
se pasaka apie Šv. Kazimiero bažnyčios karūną 
laimėjo pirmąją vietą. Ją galima rasti muziejaus 
Facebook paskyroje

Šiuo metu rašau istoriją apie Troleibusą Rolį ir 
jo vairuotoją Rolandą (Rolą). Jau daugelį metų 
jiedu kursuoja tuo pačiu maršrutu. Rolis atidžiai 
stebi jį supantį pasaulį, kuriame tiek visko įdo-
maus, bet tuo pačiu ir nesuprantamų ar nepa-
aiškinamų dalykų. Kodėl vos ne kasdien atsika-
bina ūsai? Gal  mieste apsigyveno Truk(t)džiai iš 
kosmoso? O kur gyvena Valdovė Elektra, kurios 
dėka jis gali judėti? Ar pavyks jam ją pamatyti? 
Ir ar Rolą pagaliau aplankys anūkė Matilda ir jis 
galės ją vežioti troleibusu po miestą?“

Ištrauka iš knygos „Spinčius“, išleido „Švies-
kime vaikus“, 2020 m.

Burbos kalnas

Atsibudo Spinčius ryte nekokios nuo-
taikos. Ir tas blogai, ir  anas negerai. 
Oras prastas. Sumuštiniai neskanūs. Ir 
Spinta su  Lygintuvu per garsiai juo-
kiasi... Viskas blogai!

Slampinėja Spinčius po namus ir burba 
panosėje. Bur bur bur! O taip burbuliuo-
jant kambaryje ėmė ir iškilo didelis Bur-
bos kalnas. Aukštas aukštas – beveik 
iki pat lubų. Nustebo Spinta su Lygin-
tuvu: kaip čia dabar su kalnu kambaryje 
gyventi reikės? Ir kiek jis vietos užima!.. 
Juk kai norėsi pereiti iš vieno kambario 
galo į kitą, turėsi ropštis per kalną. Arba 
užsimanysi į virtuvę arbatos išgerti, tai ir 
vėl pusdienį sugaiši.

Bet ir įveikti tą Burbos kalną ne taip 
jau paprasta. Pasirodo, lipant reikia 
burbėti. Nes jei neburbėsi – neperlipsi 
kalno. Ropščiasi Lygintuvas viršukal-

nėn bumbėdamas.

 – Vis lyginu ir lyginu… Atsibodo! Tai kelnes, tai 
marškinius… Įgriso iki gyvo kaulo! Jie tokie susi-
raukšlėję ir susiglamžę po skalbimo... Bet paskui 
kokie gražūs būna!

Čiūžt žemyn! Nieko neišeina. Kitiems ne ką ge-
riau sekėsi. Gal tik Spinta burbėjo daugiau. Bet 
ji labai didelė. Ir kai pasiekė kalno viršūnę, ne-
pratilpo – įsirėmė į lubas. Vos neužstrigo ten ant 
viršukalnės. Tai būtų vaizdelis: spinta ant kalno!

Prašė draugai Spinčiaus, maldavo, kad ką nors 
Burbos kalnui darytų. Kaip nors pradangintų jį. 
Bet Spinčius užsispyrė. Ne, ir viskas.

Riogsos dabar kambaryje Burbos kalnas. Ir nors 
tu ką...

Spinčiui dabar kasdien reikėdavo ir pačiam lipti 
per Burbos kalną. Į virtuvę – bur bur bur per kal-
ną. Atgal į kambarį – vėl per kalną. Bur bur bur! 
Gal dar ilgai kalnas būtų stūksojęs kambaryje, 
bet  Spinčiui ir pačiam pabodo laipioti.

 – Tai daryk ką nors! Sugalvok! – maldavo drau-
gai.

Ir Spinčius sugalvojo. Sukvietė visus namų gy-
ventojus ir ėmė juokinti. Nuo juoko ir kvatojimo 
Burbos kalnas ištirpo.

Liko mažas mažutėlis akmenėlis. Jį Spinčius į ki-
šenę atminimui įsidėjo. Kai kitą kartą vėl daug 
burbės, palies kišenėje akmenėlį, prisimins, kaip 
išaugo Burbos kalnas, ir liausis bambėjęs.
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Nors rašytoja Jolita Herlyn jau dvylika metų gy-
vena Hamburge, Lietuvos bibliotekose jos roma-
nai – tarp skaitomiausiųjų. Žurnalas „Informacijos“ 
jau ne kartą kalbino rašytoją išėjus jos knygoms, 
tad šįkart skaitytojams vietoje jau gerai pažįsta-
mos autorės pristatymo – išskirtinė proga bene 
pirmiesiems paskaityti naujausio kūrinio ištrauką.

J.Herlyn sako: „Rašau, kad nenuskurstų mano 
kalbos namai, kuriuose jaučiuosi geriausiai. Ra-
šymas – būdas per savo patirtis susijungti su 
kitais žmonėmis. Rašymas man ne terapija, o 
sunkus darbas. Rašau ne dėl savęs, bet dėl kitų. 
Parašiau dešimt romanų, vienuoliktas – „Gė-
dos vaikas“ pakeliui. Pagrindinės temos – savęs 
paieškos, meilė, kaltė, asmeninių santykių peri-
petijos, emigracija. Romane „Moterų sodas“ atsi-
randa vietos ir Hamburgo istorijos puslapiams, o 
tiksliau – XIX amžiuje meilės emigrante tapusiai 
Zanzibaro princesei Salmei, kuri tapo pirma ara-
be moterimi, parašiusia autobiogafiją. Romane 
„Gėdos vaikas“ nagrinėjami Vokietijos juodao-
džių likimai XX amžiuje.“

Ištrauka iš romano „Gėdos vaikas“, leidykla 
„Alma littera“, romanas pasirodys 2022 m. 
rugsėjį.

Su šeima švęsdama tryliktąjį gimtadienį Eliza net 
neįtarė, kad lygiai po dviejų savaičių ir dviejų die-
nų į jos nuobodų tvarkingą gyvenimą įžengs pati 
Lemtis. Nebuvo jokių pranašiškų ženklų, jokių 
keistų sapnų ar įsimintinų nuojautų. O jei ir buvo, 
ji jų nepastebėjo. Ne taip, kaip prieš senelio mirtį, 
kai į jos langą trenkėsi balandis ir ji danguje pa-
matė kryžiaus formos debesį. Arba tą dieną, kai 
su mama važiuojant traukiniu į Hamburgą už lan-
go pasirodė dviguba vaivorykštė, ir po valandos 

ant šaligatvio ji rado dešimt markių. Tikras lobis!

Dažniausiai, kad įvyks kažkas ypatingo, ją per-
spėdavo kairysis paausys. Norėdamas atkreipti 
Elizos dėmesį jis imdavo įkyriai niežėti. Jei tai 
atsitikdavo sėdant ant dviračio, žinodavo, kad 
greičiausiai nuleis padangą, todėl reikia būti at-
sargesnei. Kartą paausys ją perspėjo, kad nesta-
tytų dviračio prie senosios obels. Žinoma, ji iškart 
nesuprato, ką tiksliai tas niežėjimas reiškia, bet 
kitą rytą viskas tapo aišku. Naktį įsisiautėjo tokia 
vėtra, kad išvertė medį su visomis šaknimis! Var-
gu ar po kamienu dviratis būtų išgyvenęs.

Paausio niežėjimas buvo susijęs ne tik su dvi-
račio nuotykiais. Jis išpranašaudavo ir kitus da-
lykus. Gerus ir blogus. Ne visada jo siunčiamus 
signalus Eliza sugebėdavo perprasti. Dažnai tik 
vėliau susigaudydavo. Tačiau šį kartą paausys 
tylėjo.

Kai mama džiugiai susijaudinusi paragino su-
galvoti norą prieš užpučiant žvakutes ant torto 
ir tėtis į rankas paėmė fotoaparatą, Elizos galvo-
je buvo tarsi iššluota. Norai kažkur išsibėgiojo, o 
gal grumdamiesi už svarbiausio noro titulą taip 
nusikamavo, kad užmigo sąmonės užkaboriuose.

– Greičiau, – nekantravo penkeriais metais jau-
nesnis brolis Leo, nuo ryto varvinęs seilę į braš-
kėmis puoštą balto kremo tortą.

Jo skonis berniukui sūkuriavo ant liežuvio galo. 
Kai ryte mama iš konditerijos parnešė rožėmis 
išpaišytą popierinę dėžę, išzyzė, kad parodytų, 
kas joje, o po valandos neištvėrė, atsidarė šaldy-
tuvą, piršteliu nubraukęs nuo šono lyžtelėjo bal-
to kremo apvadą ir net užsimerkė iš malonumo. 
Norėjo ir vieną braškę nugvelbti, bet suprato, kad 
paslėpti žalą nebus taip paprasta. Sunkiai susi-
valdė, net keturis kartus į šaldytuvą lindo ir dė-
žutės dangtį kilnojo. Vis pakrapštydavo kraštelį, 
vis lyžtelėdavo kremo šlakelį, bet braškių nelietė. 
Torto laukimo valandos jam labai prailgo.

– Nejaugi nežinai, ko nori? – niekinamai patem-
pė lūpas dvejais metais vyresnė sesuo Verona.

Sesuo labai pykdavo, jei kas sumanydavo sutrum-
pinti jos vardą ir vadinti ją Vera ar Rona. Verona 
žinojo, kad tokį išskirtinį vardą gavo neatsitiktinai. 
Jos tėvai – Renatė ir Rolfas Vėberiai – medaus 
mėnesį praleido Šiaurės Italijoje ir taip įsimylėjo 
Veroną, kad savo pirmagimei, kuri tame mieste ir 
buvo pradėta, neabejodami suteikė jo vardą. Tas 
neabejojimas ir tvirtas nuomonės turėjimas taip 
pat persidavė dukrai. Per sekundę sugalvoti gim-
tadienio norą jai būtų buvę vieni niekai. Net ne-

Autorės profilis „Facebook“ 

https://www.facebook.com/author.jolita.herlyn
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būtų reikėję galvoti, nes ji visada viską žinodavo 
iš anksto. Aiškiai ir tiksliai. Viską. Kokią suknelę 
apsivilks per vakarėlį, kokią knygą skaitys kitą 
mėnesį, kaip išspręsti matematikos uždavinį ar 
nupiešti begemotą. Kokie sausainiai skaniausi ir 
kaip juos kepti. Kuo bus užaugusi, kada ištekės 
ir kiek vaikų turės. Prieš gimtadienį ji sudaryda-
vo tikslų norimų dovanų sąrašą. Tokį patį tėvams 
įteikdavo ir prieš Kalėdas. Nedaug trūko, kad prie 
kiekvienos dovanos dar būtų įrašiusi ir jos kainą.

– Neskubinkite jos, – burbtelėjo senelė. – Negi 
bijote, kad žvakutės sudegins tortą?

Senelė Ursula niekada nepraleisdavo anūkų 
gimtadienių. Ypač po to, kai mirė jos vyras. Apsi-
krovusi dovanomis, skirtomis ne tik jubiliatui, bet 
ir kitiems šeimos nariams, ji atvažiuodavo trauki-
niu iš kito Vokietijos galo. Ta proga būtinai pasi-
dažiusi lūpas. Blizgančiais rožiniais lūpų dažais. 
Traukinių stotyje ją pasitikdavo visos trys šeimos 
moterys ir iškart, net neužsukusios namo, keliau-
davo į legendinį miestelio viešbutį, tiksliau – į jo 
žiemos sode įrengtą kavinaitę. Ursula sau užsaky-
davo kavos su šlakeliu konjako, Renatei kavos be 
konjako, anūkėms pieniškų kokteilių ir visoms – 
rankų darbo šokoladinių saldėsių. Su pistacijomis 
ir migdolais. Skanaudama juos net užsimerkdavo 
iš malonumo. O štai tortams ji buvo abejinga, to-
dėl Elizos pūsti žvakučių ir neskubino.

Tėčio tėvai į svečius atvykdavo daug rečiau nei 
senelė Ursula. Ir niekada neatvykdavo žiemą. 
Mat buvo įsigiję nedidelį butuką pietų Ispanijoje 
ir kaip paukščiai išskrisdavo ten žie-
moti spalio pradžioje. Nors abu buvo 
prisiekę frankofilai, ispaniškos nekil-
nojamojo turto kainos nelygioje kovo-
je nurungė meilę Žydrajai pakrantei. 
Į Vokietiją jie sugrįždavo Velykoms, 
jei jos būdavo vėlyvos, arba gegužės 
pradžioje. Tokio gyvenimo ritmo jokie 
anūkų gimtadieniai negalėjo sutrik-
dyti. Kadangi senelius Eliza matydavo 
retai, jų ir šiandien nepasigedo. Pasi-
tenkino jų atsiųstu atviruku, ant kurio 
puikavosi paplūdimys su vieniša pal-
me. Panašų gavo ir prieš metus. Su 
tuo pačiu paplūdimiu, tik palmė kita. 
Seneliams labai patiko palmės. Elizai 
jos nerūpėjo, tad ji truputį stebėjosi, 
kad Ispanijoje nėra kitokių atvirukų, 
skirtų gimtadienio šventei.

Kartais šeimos pobūviuose dalyvau-
davo ir teta Ana, mamos jaunėlė se-

suo. Prie stalo ji ilgai nenusėdėdavo, vis lėkdavo 
parūkyti. Geru oru – į kiemą, blogu – į verandą. 
Ana gyveno dūmų debesyje ir be jo jausdavosi 
nuoga. Ji pati buvo kaip dūmas: netikėtai pasi-
rodydavo ir taip pat netikėtai išnykdavo. Šį kartą 
į gimtadienį ji neatvyko, nes išgyveno dar vieną 
depresiją dėl skyrybų su dar vienu draugu.

Žvakutės ant torto sumažėjo per pusę. Eliza dar 
kartą apžvelgė susirinkusius prie stalo. Svarstė, 
ar mama su tėčiu taip pat paragins sugalvoti norą 
ir greičiau jas užpūsti. Tačiau jie nieko nesakė, tik 
kantriai laukė. Tėtis abiem rankomis apsikabinęs 
fotoaparatą, dengiantį pusę veido, o mama apka-
binusi tėtį per liemenį. Eliza mėgavosi dėmesiu 
ir niekur neskubėjo. Visų akys buvo nukreiptos į 
ją. Tik į ją! Ne į vyresnę seserį žavintis jos pasie-
kimais, ne į jaunesnį brolį juokiantis iš jo mielų 
išdaigų. O į ją. Tik į ją!

Už dėmesį Elizai teko nuolat kovoti. Tokia vi-
durinio vaiko šeimoje dalia. Nelengva užduotis, 
nes iš prigimties mergaitė buvo drovi. O kai turi 
viską sugebančią, energija ir sumanumu spindu-
liuojančią seserį, kurios kiekvieną mostą ar žodį 
lydi pagyros, tai tampa neįmanoma misija. Porą 
kartų įveikusi drovumą Eliza pabandė iškelti tikrą 
skandalą. Ir kaip reagavo tėvai? Truputį nustebo, 
atlaidžiai nusišypsojo, pavadino ją „dramos kara-
liene“ ir numoję ranka toliau sėkmingai ignoravo 
jos įnorius, nors tai net nebuvo įnoriai, tik malda-
vimas kruopelės dėmesio.
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KUR VOKIETIJOJE GAUTI 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ? 

Psichologų teigimu, knygų skaitymas – geriausias būdas pailsėti. Kalbos mokymo specialistai 
nuolat kartoja, kad knygų skaitymas padeda mokytis kalbos, o mokantiesiems – išlaikyti žo-
dyno turtingumą. Dar viena mokslininkų nustatyta taisyklė – jei skaito tėvai, skaitys ir vaikai, 
o daug skaitydami jie baigs mokyklą geresniais pažymiais. Trumpai sakant – skaityti ne tik 
malonu, bet visokeriopai naudinga. Kur ieškoti knygų, jei aplankys noras skaityti lietuviškai? 

Elektroninis nemokamas lobynas

Apsilankę www.epaveldas.lt svetainėje rasite tikrą lobyną – suskaitmenintą senų knygų, fotografijų, įvairių 
dokumentų archyvą. Taip, galite paskaityti ir kelių šimtų metų ranka rašytus laiškus, bet veikiau jus domins 
vėlesnių laikų literatūra – rasite ir lietuvių literatūros klasikus, ir vaikystės nostalgiją keliančias knygas. Kai 
kuriais ištekliais galima naudotis tiesiog atsidarius www.epaveldas.lt ir į paieškos laukelį įvedus autoriaus 
pavardę ar norimos knygos pavadinimą. Pvz., pabandykite įvesti „Petras Tarasenka „Pabėgimas“ ir jums pa-
siūlys šaunią ne tik paaugliams patiksiančią nuotykių apysaką apie vokiečių riterių nelaisvėn paimtą lietu-
vių didiko sūnų Alpą, kuris padėjo iš nelaisvės Marienburgo pilyje pabėgti Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Kęstučiui (šis pabėgimas – ne rašytojo išmonė, o metraščiuose užfiksuotas dalykas, dėl savo nuotykingumo 
laikomas vienu populiariausių Lietuvos istorijos epizodų). Dėmesio, matysite ne elektroninę knygą, o perfo-
tografuotą popierinės knygos variantą.

Kai kuriais atvejais reikės prisiregistruoti prie epaveldas.lt sistemos – pvz., jei norite paklausyti plokštelės 
įrašo, kur aktorius Laimonas Noreika skaito Adomo Mickevičiaus „Poną Tadą“.

Kur nusipirkti lietuviškų knygų?

Lietuviškas knygas dažnas perka viešnagės Lietuvoje metu, tačiau jų galima įsigyti ir Vokietijoje!  
„Facebook“ egzistuoja grupė „Lietuviškų knygų turgelis Vokietijoje“, veikianti nuo 2016 m. lapkričio mėn. 
ir vienijanti apie 2,5 tūkst. narių.

Kaip sako Eglė Zicari, perėmusi prieš trejetą metų grupės administravimą iš jos įkū-
rėjos, gal net daugiau nei 95 procentai visų narių yra moterys. Kai kurios jų – tik 
pirkėjos (ir knygų kaupėjos, mėgstančios turėti biblioteką namuose), kitos akty-
vios „perku-perskaitau-parduodu“ šalininkės. Dar yra pasyvių grupės narių, ne-
dalyvaujančių veikloje. Šiuo metu grupės įrašus tvarko keturios administratorės.

E.Zicari aiškindama apie savo pomėgį knygoms pasakoja, kad pati gan vėlai – tik 
pirmoje klasėje pradėjo skaityti, bet iškart tapo užkietėjusi „knygų rijike“ – sėsdavo 
į galinį suolą klasėje ir per pamokas skaitydavo knygas. Dažnai knygai įveikti už-

tekdavo pamokos. Kai suprato, kad iš bibliotekos galima paimti ne vieną, o daug knygų, manija tik sustiprėjo. 
Dabar žurnaliste dirbanti ir mažus vaikus auginanti moteris sako, kad jai, kaip ir daugeliui knygoms trūksta 
laiko, bet pripažįsta, kad nors laiko trūkumu skundžiasi daug žmonių, daugelis jų turėdami laisvą minutę 
vietoje to, kad imtų knygą į rankas, verčiau neria į interneto platybes.

Šioje „Facebook“ grupėje galima ne tik pirkti ar parduoti knygas, bet ir padiskutuoti, kokia knyga verta dė-
mesio, o kalėdiniu laikotarpiu vyksta gražia tradicija tapusi iniciatyva – knygų mainai. Norintys dalyvauti 
mainuose praneša apie savo norą ir adresą, pridėdami, kokio žanro knygos patinka. E.Zicari nuomone Vokie-
tijos lietuviai (ar, tiksliau, lietuvės) dažniausiai mėgsta skaityti meilės romanus, tačiau jie varijuoja nuo visai 
paprastų iki rimtesnių, klasikos.

Bibliotekos bendruomenėse ir lituanistinėse mokyklose

Ar žinojote, kad lietuviškų knygų bibliotekų (ar lituanistinių mokyklų bibliotekėlių) turi ne viena Vokie-
tijos lietuvių bendruomenė?  

Jolita Zykutė
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Berlyno lietuvių mokyklėlė turi savo biblioteką, kuri prieinama tik nariams. Ją administruoja viena šei-
ma, knygomis mokinių tėvai keičiasi savarankiškai. Kiekviena bibliotekėlės knyga yra pažymėta moky-
klėlės lipduku. Knygos bibliotekoje atsirado iš projektų, finansuotų Švietimo ir mokslo ministerijos, arba 
yra padovanotos. Ateities planuose – siekis surasti nuolatines mokyklėlės patalpas, kuriose galima būtų 
turėti knygų lentyną bibliotekai. Esant dabartinei situacijai, knygomis nėra keičiamasi taip aktyviai.

Diuseldorfo mokyklėlė „Pasaka“ knygas skolina visiems norintiems. Daugiausiai tai literatūra vaikams. 
Biblioteka veikia sekmadieniais, kai vyksta pamokos. Biblioteka turi net elektroninį katalogą! Jį pamatyti 
galima čia www.pasaka.net/page-oVAzElxhV

Frankfurte lietuviškų knygų biblioteka veikia patalpose, kurios nuomojamos lituanistinės mokyklėlės 
„Ąžuoliukas“ veiklai ir bendruomenės reikmėms. Biblioteka gali naudotis visi norintys, iš anksto pas mo-
kyklos vadovę Nijolę Balčiūnienę užsisakę knygą. Geriausiai, jei užsakoma ne vėliau kaip prieš savaitę, 
nes knygos laikomos uždarose spintose, ir reikia laiko jas surasti. Pasiskolinta knyga įrašoma specialiame 
žurnale, kur fiksuojamas ir jos gražinimas. Bibliotekos sąraše (yra ir elektroninis variantas) rasite gro-
žinės, pažintinės literatūros vaikams bei suaugusiesiems, žodynų, metodinių leidinių, vadovėlių, kurie 
naudojami ir mokymo procese.

Hamburgo lietuvių bendruomenė gali pasidžiaugti, kad „Lietuvių katalikų sielovados“ patalpose, esančiose 
Lübeckerstr. 101, yra keletas spintų su lietuviškomis knygomis. Daugelis jų – sena lietuviška literatūra, tačiau 
yra ir naujų romanų, pažintinių knygų. Pastarąsias, kaip taisyklė, atnešę padovanoja vietos lietuviai per įvai-
rius čia vykstančius renginius. Bibliotekos niekas nekuruoja, ji veikia pasitikėjimo principu.

Lituanistinė mokyklėlė „Abėcėlė“ turi porą spintų su vaikiškomis knygomis, kurias galima pasiskolinti, kai 
veikia mokyklėlė. Tėveliai ar mažieji skaitytojai turi patys užpildyti kortelę, kokias knygas pasiskolina ar 
grąžina.

Hiutenfelde norintiems skaityti lietuviškai – tikras rojus! Rasite dvi turtingas bibliotekas ir dar tik pradedan-
tį savo gyvenimą skaitymo kampelį vaikams.

Lietuvos kultūros instituto (LKI) biblioteka

LKI bibliotekos gyvavimą Hiutenfelde galima suskirstyti į du eta-
pus – iki 2016 m. ir po jų. Sukataloguotų lietuviškų knygų ar knygų 
apie Lietuvą LKI bibliotekoje buvo virš 15 tūkstančių. Nuo 1996 m. 
pradžios knygos buvo įtraukiamos į elektroninį Pietvakarių Vo-
kietijos bibliotekų katalogą, tad jas galėjo pasiekti visas kompiu-
terizuotas pasaulis. Biblioteka rūpinosi LKI narys, diplomuotas 
bibliotekininkas Artūras Hermannas (Artur Hermann). 2016 m. 
gruodžio 16 d. biblioteka buvo perduota saugoti „Preußischer Kul-
turbesitz“ fondo Berlyno valstybinei bibliotekai.

Šiuo metu LKI bibliotekoje yra keli tūkstančiai vertingų istorijos, ir 
ne tik, knygų. Knygas bibliotekai padovanoja vietos lietuviai. Kai 
kurie jų perduoda net savo asmenines bibliotekas, pvz. Šmitų šei-
ma. Į institutą perkelta ir dalis dr. V.Bartusevičiaus bibliotekos. 
Norintys pasinaudoti biblioteka gali kreiptis į Marytę Šmitienę.   

Skaitymo kampelis vaikams Renhofo pilyje – iniciatyva, kilusi trijų daugiakalbių berniukų mamai ir Vo-
kietijos lietuvių bendruomenės lituanistinio švietimo globėjai Linai Lefteri.  Skaitymo kampelyje didelis 
dėmesys bus skiriamas šiuolaikinei lietuvių autorių vaikų ir jaunimo literatūrai. Knygas bus galima skai-
tyti vietoje, arba pasiskolinti į namus. Taip pat planuojama organizuoti skaitymo vakarus, literatūrines 
edukacines dirbtuves, bei kitus įvairius literatūrinius renginius vaikams.

Vasario 16-osios gimnazijos biblioteka Renhofo pilyje

1984 m. pilies gaisro metu labai nukentėjo ir biblioteka. Biliotekos fondams atstatyti buvo paskelbtas 
knygų „vajus“ – lietuviai, lietuviškos draugijos, leidyklos, knygų autoriai iš viso pasaulio aukojo ir siuntė 
knygas. Taip biblioteka pasipildė retesniais ir vertingais leidiniais, pvz. 1963 m. Lietuvių enciklopedijos 
leidyklos JAV išleista „Enciklopedija“, Ateities literatūros fondo išleista knyga „Lietuvių poezija išeivijoje 
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1945-1971 m. III tomas“. Daug meilės ir darbo atkuriant biblioteką įdėjo šviesios atminties Bronė Lipšienė, 
gimnazijos ilgametė lietuvių kalbos mokytoja ir lietuvybės išeivijoje puoselėtoja. Šiuo metu bibliotekos 
vedėja – Raimunda Jankūnienė.

Dabar bibliotekoje yra apie 30 tūkst. knygų, įskaitant vadovėlius. Perkami tik mokykliniai vadovėliai. 
Vokiškos švietimo programos vadovėlių įsigijimą finansuoja Heseno žemės Kultūros ministerija. Gimna-
zijoje lietuviškai  dėstomų disciplinų (lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, religijos, muzikos) 
vadovėliams įsigyti lėšas skiria Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Grožinės li-
teratūros fondą papildo dovanos ir aukos. Gražia tradicija tapo tai, kad išeidami iš gimnazijos abiturientai 
dovanoja jai savo pamėgtas knygas. Tokiu būdu jie tarsi palieka gimnazijoje dalelę savęs.

Biblioteka aptarnauja ne tik gimnazijos, bet ir aplink gyvenančią lietuvių bendruomenę, skaitytojams gali 
pasiūlyti grožinės literatūros lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Miuncheno lituanistinė mokyklėlė yra sukaupusi nemažai knygų (daugiausia vaikiškos), dalis jų yra 
pas bendruomenės ar mokyklos narius. Tačiau mokyklėlė neturi savų patalpų, tad sudėtinga organi-
zuoti bibliotekos veiklą. Knygas galima pasiskolinti kreipiantis tiesiai į mokyklėlę. Buvo idėja tartis su 
viena iš Miuncheno miesto bibliotekų, kad priimtų lietuviškas knygas ir žmonės galėtų jas skolintis, ta-
čiau kol kas ši mintis nėra įgyvendinta. Dar yra sumanymas surasti netoli mokyklėlės patalpų viešą knygų 
lentyną (vadinamąjį „knygų namelį“) ir ten dėti lietuviškas knygas. Taip būtų galima keistis lietuviškomis 
knygomis.

Niurnbergo lituanistinė „Mamos mokyklėlė“ atskiros bibliotekos neturi. Yra bendra biblioteka su vietos 
lietuvių bendruomene. Lina Kalvelytė-Mikeliūnienė, Niurnbergo lietuvių bendruomenės narė ir skaity-
mo entuziastė, sutiko biblioteką priglausti savo namuose, ir skolina knygas norintiems.

Knygų skaitymo klubai

Knygų skaitymas ir susirinkus (ar nuotoliniu būdu) jų aptarimas knygų skaitymo klube – neįtikėtinai 
bendruomeniškumą skatinantis dalykas, tačiau kol kas nepavyko surasti informacijos, ar jie veikia Vokie-
tijoje. Jeigu esate tokiame klube (ar nepristatėme jūsų bendruomenės lietuviškos bibliotekos), maloniai 
prašome pranešti informacijos@vlbe.org.

Hamburgo šeimų klubas prie mokyklėlės „Abėcėlė“ nuo rudens turi minčių aptarinėti skaitytas knygas 
susirenkant gyvai ar nuotoliniu būdu. Susidomėjusieji, kreipkitės mamuvaikuabecele@gmail.com.

Romuvos apylinkės valdybos narė ir skaitymo entuziastė Lina Lefteri kviečia susisiekti tuos, kuriems 
įdomi knygų klubo idėja Romuvos apylinkėje ir aplink. El.paštas lina@vlbe.org.

Vasario 16-osios gimnazijos bibliotekoje
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Klaipėdos jaunimo teatro (www.kjt.lt) 
gastroliuos Vokietijoje. Rugsėjo 24 d. 
Niurnberge, rugsėjo 25 d. Štutgarte, 
spalio 1 d. Berlyne, spalio 2 d. Ham-
burge vaikai matys spektaklį J.Mar-
cinkevičiaus „Grybų karas“ (rež. V. 
Masalskis), suaugusieji - „Graži ir ta 
galinga“. 

Daugiau informacijos ieškokite tų 
miestų lietuvių bendruomenių ir mo-
kyklėlių internetiniuose puslapiuose, 
„Facebook“. Taip pat galite rašyti gas-
trolių koordinatorei Gitanai el.paštu: 

gb.elsner@mnet-mail.de

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Rugsėjo 16 d. 19 val. Hamburge (sielovados patalpo-
se Lübeckerstr. 101, 22083 Hamburge) įvyks susiti-
kimas su Živile Kropaite-Basiule ir jos knygos „#fai-
niausia pasaulyje močiutė“ pristatymas. 

Knygiukų autorių kelionės 

Birželio 19 d. iliustruotoja Lina Itagaki ir rašytojas Marius Marcin-
kevičius atvyko į Hiutenfeldą, kur pristatė literatūros pažinimo pro-
gramos „Vaikų žemė“ projektą „Baltijos šalių autorių knygiukai“. 
Drauge su vaikais autoriai kūrė naujus knygiukus, bendravo, bei 
pristatė naują M.Marcinkevičiaus knygą „Superbobutės“.
„Vaikų žemės“ projekto knygiukus galima atsisiųsti iš www.vai-
kuzeme.lt/projektai/tiny-books/knygiukai-2/, atsispausdinti, su-
lankstyti ir skaityti. Knygiukai yra išversti į daugelį pasaulio kalbų, 
tad galima padovanoti net kitakalbiams draugams.
Š.m. spalio 9 d. Hiutenfelde įvyks naujas susitikimas vaikams su 
knygiukų autoriais – rašytoja Evelina Daciūte ir iliustruotoja Agne 
Nananai. Tuo metu suaugusieji galės sudalyvauti kasmetiniame 
VLB organizuojamame renginyje lituanistinio švietimo ugdytojams 
apie skaitymą, jo būdus, sutrikimus, šiuolaikinę lietuvišką literatūrą 
vaikams.
Projektą organizuoja Liuksemburgo lietuvių bendruomenė bendra-
darbiaudama su „Vaikų žeme“, Liuksemburgo lituanistine mokykla 
„Avilys“, Briuselio 2 Europos mokykla, Vokietijos lietuvių bendruo-
menės Romuvos apylinke. Rėmėjas - Lietuvos kultūros taryba.
Lina Lefteri 

Būsimi renginiai

Akimirka iš spektaklio „Grybų karas“.

M.Marcinkevičius ir L.Itagaki



32 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |LIEPA
„Vokietijos LB valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja VLB valdybos 
nuomonei.  „Vokietijos LB valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir  redakcijai  atsiųsti  vieną leidinio egzempliorių. 
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