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Praeitis ir ateitis 
susitinka šiandien



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

Pilį 1853 m. pastatė Frankfurto baronas Majeris Karlas fon Rotšildas, 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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Klaidų pataisymai

Praeitame „Informacijų“ numeryje (3/600) pastebėjome 
netikslumų ir klaidą.

4-o puslapio žinutę laikykite netikslia, atnaujinimą pa-
skelbėme skaitmeniniame žurnalo variante (rasite www.
vlbe.org/informacijos ir https://issuu.com/vlbe).

13-ame puslapyje pirmoje ir antroje nuotraukoje yra 
Reda Mažeikienė, ne Reda Savickienė. Atsiprašome už 
nesklandumus.

„Mama, aš savimi labai didžiuojuosi!“ – grįžęs iš 
mokyklos staiga taria man devynmetis ir pasa-
koja, kaip jo bendraklasiai susibarė prieš būsimą 
futbolo turnyrą (būna Vokietijoje tokie turnyrai 
mokyklose, kai klasė žaidžia prieš kitas klases), 
nepasidalindami, kas kokioje pozicijoje žais, o 
tada jis paskirstė pozicijas, ir visi tapo patenkinti. 
Dabar tiki, kad netgi laimės. Vaikas tiesiog švyti. 
Aš šypteliu. Vėl sėdu prie žurnalo maketo ir pa-
žvelgiu į tai, ką skaitau, naujomis akimis. Ar mes 
mokame didžiuotis savo pasiekimais? Ne pasi-
pūsti, tuščiai puikuotis, maitindami savo ego, bet 
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad kažką pasiekėme, 
įvykdėme ir padarėme tai puikiai, nešdami nau-
dą, gerovę, pažangų pokytį į kitų žmonių gyveni-
mą. Juk tai motyvuoja mus pačius, įkvepia kitus. 
Nuo tokio sveiko pasidžiaugimo savimi gerų da-
lykų tik daugėja.

Šis žurnalo numeris skirtas būsimam diplomatų 
ir Europos lietuvių bendruomenių bei jaunimo 
organizacijų vadovų susitikimui Hiutenfelde, tad 
ne vienas straipsnis yra apžvalginis. Skaitytojui 
bus priminta būsimo suvažiavimo, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės, Vokietijos lietuvių ben-
druomenės, Renhofo pilies istorija. Pasidžiauki-
me tais, kurie kūrė jų istoriją.

Žvelgiantiems į ateitį, ypač rekomenduoju ati-
džiai peržiūrėti Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų viceministro Egidijaus Meilūno straipsnį, 
kuriame matysite diasporai skirtų projektų kon-
kursų informacinį grafiką. Aktyvieji ir turintys 
minčių gali jas įgyvendinti.

Paskutinis žurnalo puslapis kviečia į ateinančių 
metų rugsėjo 15-17 d. Hiutenfelde vyksiančias 
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Jolita Zykutė

„Lietuvių tautinei ambasadorystei Vokietijoje – 70 metų“,  
projektiniai psl. 6-8, 12-20, 26-28.

Europos lietuvių kultūros dienas, kurios žada 
būti įspūdinga lietuviškos kultūros fiesta. Būti-
nai pasižymėkite šią datą!

O pabaigai dar kartą pažvelkite į viršelio šūkį. 
Praeitis ir ateitis susitinka šiandien. Kaip pasi-
keistų mūsų gyvenimas, jeigu šiuos žodžius pri-
simintume kasdien? Ir bent truputį pasidžiaug-
tume savo (bei kitų) pasiekimais.
Jolita Zykutė

žurnalo „Informacijos“ vyr. redaktorė
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DIPLOMATŲ IR EUROPOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMŲ HIUTENFELDE APŽVALGA
Š.m. spalio mėn. Renhofo pilyje Hiutenfelde 
įvyks IV-asis Lietuvos Respublikos amba-
sadorių/diplomatų ir Europos lietuvių ben-
druomenių bei jaunimo sąjungų pirmininkų/
lyderių suvažiavimas, kurio tradicija prasidė-
jo 2008 m. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) pirmininkė Dalia Henke, viena iš ren-
ginio idėjos autorių ir organizatorė, pasakoja 
apie jo istoriją.

Diplomatų ir Europos lietuvių bendruomenių 
atstovų suvažiavimai tuo pačiu tikslu ir toje pa-
čioje vietoje vyko 2009 ir 2014 metais, nes Vo-
kietijoje gimusi iniciatyva vis kviečia susitikti 
originaliame, Europoje niekam neprilygstamame 
lietuvybės centre – Rennhofo pilyje. Kiti tokio 
susitikimo formato iniciatoriai tuo metu buvo LR 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, 
Europos lietuvių kultūros centro direktorius Ri-
mas Čuplinskas ir tuometinis Vokietijos lietu-
vių bendruomenės (VLB) pirmininkas Antanas 
Šiugždinis.

Suvažiavimo prasmė ir tikslas

Praeityje dar neturėjome techninių galimybių 
bendrauti virtualiai. To mus „išmokė“ pandemija. 
Tačiau nuotoliniai susitikimai, net jei jie ir pade-
da spręsti įvairias problemas, niekada neprilygs 
gyvam bendravimui. Tad pradiniai šio suvažiavi-
mo formato tikslai nekinta jau daugelį metų.

Būsimo susitikimo darbotvarkėje bus spren-
džiami įvairūs klausimai, apžvelgiama situacija 
ir intensyviai diskutuojama. Pasirinktas temas 
diktuoja pasaulio įvykiai ir politinė Lietuvos 
dienotvarkė: valstybės ir diasporos bendradar-
biavimas stiprinant diasporos organizacijas ir 
skatinant bendruomeniškumą, bus aptariami 
XVIII Lietuvos Vyriausybės diasporos politikos 
prioritetai, lituanistinio švietimo plėtra, tikslai 
ir naujos galimybės, pilietinės diasporos telkties 
svarba ir būdai Lietuvai, pasitelkiant praeities 
(iki 1990 m.) praktiką. Taip pat bus aptariamas 
diasporos dalyvavimas rinkimuose. Susitikimą 
reziumuosime apžvelgdami klausimą, kokio ben-

Suvažiavimas 2008 m.
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dradarbiavimo su diplomatinėmis atstovybėmis 
tikisi diasporos organizacijos Europoje.

Šio suvažiavimo dalyviai – Lietuvos Respublikos 
URM delegacija, LR diplomatinių atstovybių ir 
konsulinių įstaigų vadovai Europoje, Europos lie-
tuvių bendruomenių pirmininkai arbų jų įgalioti 
atstovai iš 25 valstybių.

Renginio organizatoriai – URM Globalios Lietu-
vos departamentas, LR Respublikos ambasada 
Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazija, VLB ir 
PLB.

Praeitų suvažiavimų tikslai

Pirmo susitikimo tikslas buvo pasikeisti nuomo-
nėmis apie lietuvių bendruomenių ir LR diplo-
matinių atstovybių bendradarbiavimą, taip pat 
buvo išklausytos problemos, su kuriomis susi-
duria užsienyje gyvenantys lietuviai. Dar viena 
susitikimo su Europos lietuvių bendruomenių 
pirmininkais dalis buvo skirta aptarti bendradar-
biavimo galimybes rengiantis, pvz., 2009 m. Lie-
tuvos pristatymui užsienyje, pažymint Lietuvos 
vardo paminėjimo 1000-metį ir Vilnių – Europos 
kultūros sostinę. Taip pat buvo siekiama identi-
fikuoti galimas veiklos sritis, kuriose laukiamas 
aktyvus lietuvių bendruomenių įsitraukimas.

Po Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir nau-
jausios emigracijos bangos Europoje gyvenan-
tiems lietuviams teko iš naujo apibrėžti savo 
identitetą, išnagrinėti valstybių sienas peržen-
giančios veiklos galimybes. Lietuvos instituci-
joms ir diplomatinėms atstovybėms savo ruožtu 
reikėjo iš naujo apibrėžti savo bendradarbiavimo 
su išeivija tikslus ir formas. Tapo akivaizdu, kad 
Lietuva – ne tik išeivijos paramos gavėja, bet ir 
teikėja, išeivija – ne tik rūpinasi savo reikalais, bet 

ir gali padėti Lietuvai.

Šiandien tebėra aktualūs klausimai, kurie buvo 
keliami prieš keturiolika metų – išeivijos panau-
dojimas Lietuvos pristatymui, įvaizdžio kūrimui 
ir Lietuvos istorijos, kultūros paveldo užsienyje 
identifikavimo ir išsaugojimo svarba.

Pasiekti buvusių suvažiavimų rezultatai

Tokie susitikimai paskatino URM numatyti Glo-
balios Lietuvos departamento svarbą po to, kai 
buvo panaikintas Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR vyriausybės. Jis koor-
dinuoja visų LR institucijų „Globalios Lietuvos“ 
strategijos vykdomą veiksmų planą. Galima įvar-
dinti proveržiu, kad po daugiau negu 30-ties 
metų Lietuvos nepriklausomybės istorijoje XVIII 
LR Vyriausybė, kaip niekada daug dėmesio savo 
programoje skiria diasporos politikai. Taip pat 
nuo 2020 m. turime diasporoje tiesiogiai rinktą 
vieną atstovą LR Seime, iš 141 Seimo nario.

Kuo tokie renginiai naudingi?

Neformalus betarpiškas asmeninis bendravimas, 
informacijos ir patirties dalijimasis – vienas svar-
besnių visuomeninės veiklos aspektų. Tokiuo-
se renginiuose galima pasisemti ne tik įvairios 
skirtingų sričių patirties, mokytis iš kitų, megzti 
kontaktus ir kartu diskusijose ieškoti palankiau-
sių sprendimų, nes toks suvažiavimo formatas 
diktuoja, kad visi esame lygūs ir turime vienodą 
balso teisę.

Šie suvažiavimai stiprina saitus tarp pačių lietu-
vių bendruomenių, tarp jų ir PLB, gerina ryšius 
su Lietuvos institucijomis. Renginyje tariamasi 
ir priimami aktualūs strateginiai sprendimai sie-
kiant progreso Lietuvos diasporos politikoje.

Akimirka iš 2014 m. suvažiavimo
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sutrukdė pasaulinė pandemija) kaip didelė, po 
pasaulį pasklidusi draugiška šeima. Mus skiria 
jūros ir vandenynai, bet vienija Lietuva ir no-
ras išlaikyti lietuvybę bei visokeriopai stiprinti 
Lietuvą savo svetur įgyta patirtimi. Neformalūs 
pokalbiai prie kavos puodelio ir pietų stalo bei 
vakarienės metu – taip pat viena iš svarbesnių 
tokio formato renginių dalis.  

Reikšmingiausi ar įdomiausi pranešimai

„Quo vadis, Pasaulio Lietuvių Bendruomene“ – ne 
tik šio Seimo leitmotyvas, bet ir dr. Ilonos Stru-
mickienės (Lietuva) pranešimas apie PLB svar-
bą, reikšmę ir potencialą. Šis pranešimas asme-
niškai man buvo vienas iš svarbesnių. Ji kalbėjo 
apie PLB ateitį ir reikšmę šių dienų kontekste. 
Išlieka svarbu, kad PLB apjungtų skirtingas kar-
tas ir išeivijos bangas bei lietuvius gyvenančius 
įvairiausiose kultūrinėse terpėse su skirtingais 
poreikiais bei iššūkiais. Svarbi ir gyvybinga šio 
Seimo dalis – atstovų iš lietuvių bendruomenių, 
nuo naujai susikūrusių iki seniausių, pranešimai.

Reikšmingiausi šio PLB Seimo rezultatai ir 
sprendimai?

Išrinkta jaunatviška ir profesionali valdyba bei 
kiti renkamieji PLB organai. Priimtos svarbios 22 
rezoliucijos, nuspręsta dėl trijų padėkų. Tai ir pa-
diktuoja kitų trijų metų PLB strategines kryptis, 
tempą ir įvairių projektų temas.  

XVII PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIMAS. 
KUR EINAME?
Š.m. liepos 17-20 d. Vilniuje įvyko XVII Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Sei-
mas, savo tema pasirinkęs šūkį „Quo vadis, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomene“. Apie šį 
renginį pasakoja viena iš jo organizatorių 
PLB pirmininkė Dalia Henke. 

Svarbiausi PLB Seimo renginiai dienotvarkėje

Iškilmingas PLB XVII Seimo atidarymas buvo be 
galo pakylėtas ir vyko Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės Valdovų rūmuose Vilniuje. Svečius 
sveikino Jo Ekscelencija Prezidentas Gitanas 
Nausėda, Ekonomikos ir inovacijų ministrė Auš-
rinė Armonaitė, buvęs LR Prezidentas Valdas 
Adamkus.

Kitą dieną pradedant PLB Seimą giedant LR 
himną Nepriklausomybės aikštėje prie LR Seimo 
rūmų buvo pakelta PLB vėliava kartu su Lietu-
vos ir ES vėliavomis. Tai labai svarbi ir simboli-
nė akimirka kiekvienam dalyviui. Plazdanti PLB 
vėliava per visas PLB Seimo dienas simbolizuo-
ja mūsų saitus su Lietuvos valstybe ir rodo, kad 
esame viena nedaloma tauta, vieninga ir stipri, 
nesvarbu, kur dabar gyvename ir kokią pilietybę 
turime.  

Tuo PLB Seimai skiriasi nuo kitų PLB renginių, 
konferencijų ir suvažiavimų.

PLB Seimo atmosfera

Susirinkome po keturių metų (praeitais metais 
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Priimtos šios rezoliucijos:

1. DĖL KEIČIAMO VISUOMENINIŲ REIKALŲ 
KOMISIJOS TIKSLO (Ragina šią PLB komisiją 
aktyviai veikti, stiprinant Lietuvos nacionalinį 
saugumą ir mažinant karinės invazijos į Lietuvą 
grėsmę, telkti lietuvių diasporą, kad ji būtų bu-
dri, atspari hibridinėms agresijoms ir pasiruošusi 
pilietiniam neginkluotam pasipriešinimui (rezis-
tencijai). Lietuvių diaspora turi būti pasiruošusi 
veikti efektyviai.)

2. DĖL GEDIMINO LEGIONO PALAIKYMO 
(Kviečia užsienyje gyvenančius pasaulio lietu-
vius finansiškai remti Gedimino legioną, kuris 
šiomis lėšomis rems Ukrainą ir jos žmones.)

3. DĖL ETNINIŲ ŽEMIŲ BALTARUSIJOS GAR-
DINO SRITYJE (Ragina LR Vyriausybę palaikyti lituanistines mokyklas, kurias Baltarusijos valdžia 
bando uždaryti.)

4. DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NARIŲ KADENCIJŲ (Paruošti PLB 
Konstitucijos pakeitimo projektą dėl kadencijų ribojimo.)

5. DĖL REZOLIUCIJŲ VYKDYMO ATASKAITŲ (PLB XVIII Seimui pateikti PLB XVII Seimo priim-
tų rezoliucijų tekstus ir išsamias šių rezoliucijų įgyvendinimo ataskaitas.)

6. KREIPIMASIS Į MINISTRĘ PIRMININKĘ INGRIDĄ ŠIMONYTĘ (Dėl reguliaraus bendradarbia-
vimo su PLB valdyba.)

7. DĖL RINKIMŲ Į PLB VALDYBĄ IR VEIKLOS KOMISIJAS (Suorganizuoti išankstinį kandidatų 
prisistatymą prieš rinkimus 2025 m.)

8. DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS (parama ir palaikymas)

9. DĖL INFORMACIJOS APIE LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ IR LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SKLAIDOS  PER DIPLOMATINES ATSTOVYBES (Suorganizuoti šią informacijos sklaidą per LR 
atstovybes.)

10. DĖL BENDRUOMENIŲ ETNINĖSE LIETUVIŲ ŽEMĖSE GYVAVIMO IR VEIKLOS TVARUMO 
IŠLAIKYMO BEI ILGALAIKĖS STRATEGIJOS SUKŪRIMO (Tarpininkauti kuriant tokią strategi-
ją.)

11. DĖL SOLIDARUMO ĮNAŠŲ (Užtikrinti savalaikį metinį solidarumo įnašo surinkimą atsižvelgiant 
į bendruomenių finansines galimybes.)

XVII PLB Seimo nariai ir svečiai Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje

PLB pirmininkė Dalia Henke
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12. DĖL SPORTO REIKALŲ (Iš anksto ruoštis Pasaulio sporto žaidynėms ir ruošti strategiją sportui 
skatinti.)

13. DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KULTŪROS MINISTERIJA (Įsteigti atskirą skyrių darbui su 
diaspora siekiant tinkamai įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ strategiją.)

14. DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO (Dirbti su Lietuvos valstybės institucijomis spren-
džiant Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausimą rengiant referendumą bei įvertinant kitus teisinius 
šio klausimo sprendimo būdus, kad visi lietuviai galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę; remti pastangas 
įgyvendinti galimybę užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams balsuoti rinkimuose ir referendu-
muose internetu.)

15. DĖL PILIETINIO SUSITELKIMO (Kova su propaganda, darbas Pilietinio pasipriešinimo Tary-
boje, stalo pratybos: 1) rasti būdų glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos diaspora, informuoti ją, kaip 
kovoti su propaganda šalyse, kuriose gyvena lietuviai, taip prisidedant prie Lietuvos gynybos ir sau-
gumo stiprinimo; 2) įtraukti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovus į numatomą kurti Pilietinio 
pasipriešinimo tarybą ir būsimame Valstybės gynimo plane aiškiai apibrėžti Lietuvos diasporos vai-
dmenį skirtingose pilietinio pasipriešinimo situacijose; 3) įtraukti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovus į „stalo pratybas“, kad galėtume diasporoje tikslingiau pasiruošti dienai X.)

16. DĖL UKRAINOS PALAIKYMO (Visokeriopa parama Ukrainai stojant į ES bei palaikyti sankcijas 
Rusijai.)

17. DĖL PROJEKTO „PASAULIO LIETUVIŲ ANGELAS“ (Suorganizuoti Pasaulio lietuvių angelo 
koplytstulpio pastatymą Angelų kalnelyje Trakų rajone.)

18. DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KONSTITUCIJOS KALBOS (Pataisyti PLB 
Konstitucijos kalbą.)

19. DĖL INFORMACIJOS SKLAIDOS (Paruošti aktualią užsienio lietuviams informaciją apie pasau-
lio lietuvių bendruomenių veiklą ir ją pateikti per vieną informacinę sistemą (wiki pagrindu.)

Kas liko „už kadro“?

Tik gyvi ir betarpiški susitikimai, mokymasis vieni iš kitų, dalijimasis patirtimi  gali išlaikyti mūsų 
visuomeniniais pagrindais grįstos veiklos dvasią ir motyvuoti tolimesniems darbams. Tai suteikia 
energijos ir yra geras užtaisas ateičiai. Ir taip iki kito PLB Seimo (šypsosi).

Iškilmingas XVII PLB Seimo atidarymas Valdovų rūmuose
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DIDINAMAS LIETUVOS DĖMESYS 
DIASPORAI

Lietuvą galima vadinti diasporine valstybe – kone 
trečdalis lietuvių tautos yra pasklidęs po pasaulį. 
Neoficialiais duomenimis už Lietuvos ribų gyve-
na per 1,3 mln. lietuvių kilmės asmenų. Lietuvai 
tai yra didelė jėga, atrama, taip pat ir didelė atsa-
komybė, globalizacijos sąlygomis siekiant padėti 
išlaikyti ir puoselėti užsienyje gyvenančių lietu-
vių ir lietuvių kilmės asmenų tautinę tapatybę, 
įtraukti diasporą į Lietuvos gerovės ir saugumo 
kūrimą.

Siekdama išlaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuvos 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas

Akimirka iš 2022 m. Druskininkuose vykusių XI Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių. Mariaus Dovidausko nuotr.

diaspora, Lietuva dešimt metų įgyvendino „Glo-
balios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo 2012-2021 metų 
programą. Tai buvo pirmasis tarpinstitucinis di-
asporos politikos srities dokumentas. „Globalios 
Lietuvos“ programa atliko labai svarbų vaidmenį 
stiprinant ryšį tarp Lietuvos ir diasporos, įgy-
vendinant svarbiausius siekius – padėti užsieny-
je gyvenantiems tautiečiams puoselėti tautinę 
tapatybę, palaikyti ryšius su Tėvyne, pagal ga-
limybes dalyvauti jos gyvenime ir prisidėti prie 
naujos, modernios Lietuvos kūrimo. 
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2021 ir 2022 me-
tus galima pavadinti 
naujo kokybinio Lie-
tuvos diasporos po-
litikos etapo pradžia. 
Ministrė Pirmininkė 
Ingrida Šimonytė ne 
kartą pabrėžė, kad 
diasporos politika 
yra vienas iš Aštuo-
nioliktosios Lietuvos 
Vyriausybės priori-

tetų. Vyriausybės programoje diasporai skiriama 
itin daug dėmesio. Įgyvendinant šios programos 
nuostatas, 2021 m. gruodį buvo patvirtintos 
Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės 
„Globali Lietuva“ 2022-2030 metams, o 2022 
m. rugpjūtį – strateginių gairių įgyvendinimo 
veiksmų planas. Šie dokumentai ne tik užtikri-
no „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo 
tęstinumą, bet ir suteikė pagrindą kokybiniam 
pokyčiui siekiant stiprinti ir plėsti valstybės ir 
diasporos ryšį, dialogą bei partnerystę, skatinti 
lietuvybės užsienyje puoselėjimą, aktyvesnį di-
asporos įsitraukimą kuriant gerovę ir saugumą 
Lietuvoje bei grįžimui į Lietuvą. Į strateginių gai-
rių „Globali Lietuva“ įgyvendinimo veiksmų pla-
ną įsitraukė net 30 valstybės institucijų, pirmą 
kartą – net 7 savivaldybės. Plane numatyta 200 
konkrečių veiksmų.

Strateginėse gairėse „Globali Lietuva“ daugiau 
dėmesio skiriama toms sritims, kurioms jo iki šiol 
trūko. Visų pirma – lituanistinio švietimo plėtrai, 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu formaliojo ir 
neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose 
užsienyje mokosi tik apie 7,5 proc. užsienyje gy-
venančių mokyklinio amžiaus lietuvių ir lietuvių 

Užsienio reikalų viceministras 
E. Meilūnas / URM nuotr.

Užsienio reikalų viceministro E. Meilūno susitikimas su naujai kadencijai išrinkta 
PLB pirmininke D. Henke (nuotraukoje ketvirta iš kairės). J. Azanovo / URM nuotr.

kilmės vaikų ir jaunuolių. Toks žemas rodiklis 
ženklina grėsmę valstybei ateityje prarasti ryšį 
su didele savo diasporos dalimi. Taigi strategi-
nėse gairėse ir jų įgyvendinimo veiksmų plane 
numatyta nemažai priemonių, kurių tikslas – di-
dinti lituanistinių mokyklų populiarumą, siekti, 
kad mokinių skaičius jose nuolat augtų, daugėtų 
pačių mokyklų. Vienas iš esminių pokyčių – nuo 
2023 m. sausio 1 d. įtvirtinama nuolatinės, ne tik 
projektinės, finansinės paramos lituanistinėms 
mokykloms skyrimo iš valstybės biudžeto gali-
mybė. Jau yra parengtas ir artimiausiu metu bus 
patvirtintas lėšų, skirtų lituanistinio švietimo 
įstaigoms užsienyje atitinkamoms programoms 
vykdyti, apskaičiavimo, skyrimo ir naudojimo 
tvarkos aprašas. Tai bus reali parama lituanisti-
nėms mokykloms. Pagal vaikų skaičių mokykloje 
bus skiriama lėšų, iš kurių bus galima apmokėti 
dalį patalpų nuomos, kitas susijusių paslaugų iš-
laidas, mokėti mokytojams atlyginimus.

Valstybės dėmesys didinamas ir diasporos įsi-
traukimui į Lietuvos gyvenimą ir gerovės bei 
saugumo Lietuvoje kūrimą, kviečiant dalintis 
užsienyje įgytomis žiniomis, sukaupta patirtimi, 
skatinant lietuviškos kilmės eksportą, pritrau-
kiant į Lietuvą investicijas ir turistų srautus. 
Įgyvendinant šią strateginę kryptį, siekiama ne 
tik sudaryti kuo palankesnes sąlygas diasporos 
dalyvavimui Lietuvos gyvenime, bet ir geriau pa-
žinti diasporą, skatinti jos pilietiškumą.

Kita svarbi Lietuvos diasporos politikos stra-
teginė kryptis – grįžimo į Lietuvą skatinimas. 
Naujuose strateginiuose dokumentuose numa-
tyta priemonių, kuriomis tikimasi ne tik padėti 
sugrįžti, bet ir užtikrinti palankias reintegracijos 
sąlygas. Užsienio reikalų ministerijos Globalios 
Lietuvos departamente įkurtas Grįžimo į Lietu-
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vą skyrius, kuris koordinuoja visas su diasporos 
grįžimu susijusias priemones. Nuo 2023 m. pra-
džios šis skyrius bus atsakingas už grįžimo pla-
navimui reikalingos informacijos teikimą vieno 
langelio principu.

Labai svarbus strateginių gairių „Globali Lietu-
va“ ir jų įgyvendinimo veiksmų plano tikslas yra 
bendruomeniškumo užsienyje skatinimas ir di-
asporos organizacijų stiprinimas. Bendruomeniš-
kumas yra viena iš svarbiausių aktyvaus diaspo-
ros gyvavimo ir ryšio su Lietuva sąlygų. Labai 
džiaugiamės ilgamete aktyvia Vokietijos lietuvių 
bendruomenės veikla. Šios ir kitose valstybėse 
veikiančių bendruomenių indėlis į diasporos ir 
valstybės ryšio stiprinimą yra neįkainojamas.

Deja, šiuo metu įvairios diasporos organizacijos 
vienija tik iki 5 proc. užsienyje gyvenančių lietu-
vių ir lietuvių kilmės asmenų. Atsižvelgiant į tai, 
yra numatytos priemonės, kurių tikslas – padėti 
diasporai telktis ir prisidėti prie jų organizacijų 
stiprinimo: remti diasporos organizacijų veiklos 
projektus, organizuoti mokymus ir kvalifikacijos 
kėlimo seminarus, remti diasporos organizacijų 
renginius, veiklą kultūros, sporto ir kitose srity-
se. Diasporos organizacijų projektų rėmimo kon-
kursus numato rengti Jaunimo reikalų agentūra, 
Lietuvos kultūros taryba, Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondas, Švietimo mainų paramos 

fondas, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio rei-
kalų ir Vidaus reikalų ministerijos. Informacija 
apie 2023 metų konkursus pateikiama pridėta-
me infografike.

Į visas veiklas bus įtrauktos Lietuvos diplomati-
nės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje, 
sieksime stiprinti aktyvų atstovybių ir diasporos 
bendruomenių, organizacijų bendradarbiavimą.

Labai svarbu, kad nuosekliai didėja diasporos 
politikos įgyvendinimui skiriamas valstybės fi-
nansavimas. Tai irgi prisidės prie tvarių pokyčių 
stiprinant valstybės ryšius su Lietuvos diaspora 
užtikrinimo.

Džiugu, kad kuriant naujas Lietuvos diasporos 
politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ ir jų 
įgyvendinimo veiksmų planą aktyviai dalyvavo 
ne tik Lietuvos valstybinės institucijos, savival-
dybės, bet ir Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjunga, „Global Lithua-
nian Leaders“, Lituanistinių mokyklų asociacija, 
„Diaspora LT“ ir kitos diasporą telkiančios orga-
nizacijos, atskiri aktyvūs tautiečiai užsienyje.

Turime puikų bendro valstybės ir diasporos at-
stovų darbo brėžiant svarbiausias veiklos diaspo-
ros politikos srityje kryptis pavyzdį. Tad kviečiu 
ir toliau vienyti pastangas vardan bendrų tikslų, 
vardan Lietuvos.
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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ – LIETUVOS 
JĖGA PASAULYJE
PLB pirmininkė Dalia Henke

PLB istorija

Lietuvių bendruomenės (LB) skirtingose šalyse 
vienija kelių kartų lietuvius – nuo pirmųjų emi-
grantų  iki mūsų ir mūsų vaikų, kurie esame va-
dinami trečiabangininkais ar net ketvirtabangi-
ninkais. Juk net ir tų, kurie emigravo po 1990–ųjų, 
jau yra trys kartos – mano bendraamžiai užsienyje 
dažnai turi ne tik vaikų, bet ir anūkų. Tiesa, ben-
druomenių veikimo sąlygos labai skirtingos – vie-
naip joms sekasi Vokietijoje, Norvegijoje, Airijoje, 
JAV ir visai kitaip Rusijoje, Australijoje, Venesu-
eloje.

Iki 1990 m. bendruomenių tikslas buvo padėti 
Lietuvai tapti nepriklausoma ir patiems nenu-
tautėti. Vėliau – kaip pagelbėti Lietuvai įstoti į 
Europos Sąjungą ir NATO, EBPO.

Be lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse 
svarbus vaidmuo tenka kultūrai, tradicijų saugo-
jimui, sielovadai bei sportui. Veikia chorai, šokių, 
skautų, ateitininkų draugijos, kultūros klubai, 
fondai, organizuojamos įvairios šventės ir t.t.

PLB struktūra

PLB vadovaujasi 1958 m. priimta Konstitucija, 
kuri vis koreguojama prisitaikant prie šių dienų 
poreikių. Aukščiausias organas – PLB Seimas, ku-
ris 2022 m. vasarą susirinko į PLB XVII Seimą 
ir rinko naują valdybą, pirmininką ir kitus renka-
mus vienetus. Kiekviena LB turi bent du atsto-
vus PLB Seime.  

PLB valdyba ir kiti renkamieji vienetai yra iš-
rinkti pagal PLB Konstitucijos nuostatus ir Sei-
mo reglamentą, nuosekliai ir su dideliu atsidavi-
mu dirba pagal PLB Statutą.

Įvairūs klausimai sprendžiami per LR leidžia-
mąja valdžią – LR Seimo ir PLB komisiją. Kad 
tinkamai atstovautume pasaulio lietuvių intere-
sams, atstovai iš 10 valstybių yra rinkti iš visų 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) yra 1958 m. JAV įsteigta didžiausia išeivijos skėtinė 
organizacija, vienijanti lietuvių bendruomenes 54-iose pasaulio šalyse. Kodėl ši organizacija 
svarbi ir reikalinga, ypač šiandien?

kontinentų. Veikiame ir per kitą komisiją – Lie-
tuvos diasporos reikalų koordinacinę komisiją, 
kuriai vadovauja LR Ministrė Pirmininkė Ingrida 
Šimonytė. Bendradarbiaujame su įvairiomis sa-
vivaldybėmis, universitetais, susiorganizavusia 
Lietuvos visuomene.  Lituanistinis švietimas ku-
ruojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 
net įkurtas atskiras skyrius.

Kodėl reikalinga tokia organizacija kaip PLB?

Jeigu tokios nebūtų, ji būtų bet kuriuo atveju 
įkurta dabar. Emigracijos srautai, lietuvių vieni-
jimasis į susiorganizavusias visuomenės struk-
tūras už Lietuvos ribų – lietuvių bendruomenes 
rodo ir PLB svarbą. LB svarbius klausimus ir di-
asporos problemas bendrai apjungdama spren-
džia PLB. Esame Lietuvos jėga pasaulyje.

PLB Seimas 2009 m.
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Svarbiausi PLB pasiekimai, nuveikti darbai

Tarp daugelio PLB kėlė šias temas ir klausimus: 
ryšio su Lietuvos valstybe, t. y. gimimu įgytos 
pilietybės išsaugojimas, užsienio lietuvių įsitrau-
kimas į Lietuvos pilietinį, ekonominį, socialinį ir 
kultūrinį gyvenimą, Lietuvos vardo garsinimas, 
verslo ir investicijų pritraukimas, grįžtamosios 
migracijos skatinimas ir efektyvios Lietuvos 
valstybės institucijų komunikacijos su užsienio 
lietuviais ir jų bendruomenėmis užtikrinimas. 
Dedamos didžiulės pastangos, kad Lietuvoje 
būtų daugiau žinoma apie PLB, jos istoriją, akty-
vumą, įvairias ilgametes lietuvių bendruomenių 
veiklas, Lietuvių char tos reikšmę (Vyriausiojo 

Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 m. pareng-
tas ir paskelbtas dokumentas, išreiškiantis lietu-
vių išeivijos tautinio solidarumo principus).

Organizuojami įvairūs susitikimai Lietuvoje ir 
užsienyje, parodos, koncertai, sporto renginiai.

Vienas iš mūsų pasiekimų – po trijų dešimtmečių 
darbo, pagaliau turime Pasaulio lietuvių apygar-
doje išrinktą LR Seimo narį.

Kiti mūsų tikslai – internetinis saugus ir anoni-
miškas balsavimas, pilietybės išsaugojimas. Tiki-
mės, kad ir juos kada nors įgyvendinsime. Juolab, 
kad už mūsų nugaros – šimtai aktyvių, ir patrio-
tiškų lietuvių. Esame  ne politinė organizacija, 
bet dažnai reikalingi politiniai sprendimai, kad 
galėtume prasmingai gyvuoti.

PLB – tai Lietuvos ambasadoriai visame pasauly-
je, reprezentuojame Lietuvą, garsiname ją. Tauti-
nio kostiumo bei šakočio tam nebeužtenka.

PLB veikla pastaruoju metu

Paskutiniai metai PLB buvo kupini politinių po-
kyčių, paveikti pandemijos, karo Ukrainoje, bet, 
reziumuojant paskutinės kadencijos veiklą ir įsi-
vardijant įvairių projektų rezultatus, galima teig-
ti, kad jie buvo sėkmingi ir turiningi.

Per 2018-2022 m. susikūrė Kipro, Pietų Afrikos, 
Šri Lankos-Indijos, Taivano, Peru, Čilės, Ekva-
doro, Malaizijos, Singapūro, Korėjos, Vietnamo 
lietuvių bendruomenės iš 54 esamų, užmegzti 
ryšiais su aktyviais lietuviais Portugalijoje, Indi-
joje, Meksikoje, Honkonge, Indonezijoje dėl ben-

PLB Seimas 2012 m.

PLB Seimas 2012 m.
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druomenių steigimo šiose šalyse. Pasaulyje vei-
kia apie 235 neformalių lituanistinių mokyklų, 
kuriasi naujos virtualios mokyklėlės, daugybė 
chorų, tautinių šokių kolektyvų, sporto, literatū-
ros klubų, jaunimo sąjungų, fondų. 22 lietuviškas 
parapijas užsienyje aptarnauja lietuvių kilmės 
dvasininkai, kitas 18 – vietiniai tų šalių dvasinin-
kai. Taip pat veikia 68 lietuviškos misijos.

Įkurtas PLB ateities fondas (po Lietuvių Fondo 
JAV sparnu), organizuojame kongresus, suva-
žiavimus ir įvarius susitikimus leidžiame metinį 
almanachą „Pasaulio lietuvis“, šiuo metu sudari-
nėjame PLB knygą, kuri padės visus mus, esan-
čiuosius ne Lietuvoje, suskaičiuoti ir geriau pa-
žinti.  

Svarbiausi darbai ateičiai

Pagrindinės šios valdybos strateginės priorite-
tinės kryptys: lietuvybė; aktyvi ir pilietiška Lie-
tuvos diaspora; solidarumas; tvarumas; Lietuvos 
saugumas ir susitelkimas. Liko vos dveji metai 
iki pakartotinio referendumo dėl Lietuvos pilie-
tybės išsaugojimo, įgijus kitos šalies pilietybę. 
Turime ruoštis ir išspręsti šį klausimą.

Svarbi visokeriopa parama Ukrainai ir susitelki-
mo pilietiniam pasipriešinimui strategijos skirtos 
diasporai ruošimas. Stiprinsime ir išnaudosime 
esamus kontaktus ir aljansus su kitomis pasaulio 
diasporų organizacijomis. Taip pat stiprinsime 
LB ir ryšius tarp skirtingų šalių LB. Bendradar-
biausime ir gilinsime ryšius su susiorganizavusia 
Lietuvos visuomene. Toliau didinsime PLB žino-

mumą Lietuvoje ir tarp LB įvardindami PLB val-
dybos vykdomus projektus bei priemones.  

Naujosios PLB komandos pristatymas

XVII PLB Seimas, kur dalyvavo 111 atstovų iš 
37 pasaulio š alių, šią vasarą išrinko naują PLB 
valdybą. Trečiai kadencijai išrinkta pirmininkė 
Dalia Henke (Vokietija), per pirmąjį PLB valdy-
bos posėdį išrinktas pirmininkės pavaduotojas 
Laurynas Micevičius (Sporto reikalų komisija). 
Valdybos nariai – Aurelija Orlova (Italija, viešie-
ji ryšiai), Irma Petraitytė-Lukšienė  (Vokietija, 
Visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Er-
nesta Kazlauskaite-Tsakona (Graikija, finansų 
ir lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (JK, 
švietimo sritis), Jūratė Caspersen (Šveicarija, kul-
tūros sritis), Aušra Andriuškaitė (Taivanas, plė-
tros ir tvarumo sritis), Laurynas Gerikas (Belgija, 
ekonominio 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 išrinkti nariai – 
Jonas Bružas ir Laura Vidžiūnaitė.

 Išrinkti Kontrolės komisijos nariai – Daiva Kaz-
lauskas, Egidijus Meškėnas ir Edita Vaitkaitienė. 
PLB atstovybei Lietuvoje laikinai palieka vado-
vauti Vida Bandis.

Buvo priimtos 22 rezoliucijos. Jas rasite internete 
www.plb.lt/seimai-category/xvii-seimas

PLB Seimas 2015 m. N
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
ISTORIJA IR DABARTIS
Laisva, draugiška, išsilavinusi ir itin pilietiška 
tauta. Taip didžiosios dalies vokiečių akimis at-
rodo lietuviai. Medikai, menininkai, mokslininkai, 
diplomatai, pedagogai, amatinininkai ir kitų spe-
cialybių atstovai arba tiesiog darbštūs žmonės 
formuoja mažos, tačiau įdomios ir perspektyvios 
šalies veidą.

Nuo ko viskas prasidėjo? Antrojo pasaulinio karo 
pabaiga. Tikėdami, kad savo namus paliko tik 
trumpam (savaitei ar mėnesiui), lietuviai gelbė-
damiesi nuo sovietų traukiasi į Vakarus. Daugu-
ma pabėgėlių (vadinę save tremtiniais) pakliuvo 
į Vokietiją, kur gyvenimas stovyklose buvo itin 
nelengvas, o ateitis miglota. Įvykiai klostėsi taip, 
kad teko nedelsiant galvoti apie tolesnį gyveni-
mą svetur. Vokietija tapo savotišku Europos lie-
tuvių bendruomenes vienijančiu centru, tačiau 
didesnis saugumo garantas visgi buvo Amerika, į 
kurią jie vėliau ir pasklido. Antroji lietuvių banga 
Vokietiją užliejo po Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

Kaip keitėsi laikinai ar nuolat Vokietijoje gyve-

nančių lietuvių skaičius iliustruoja šie skaičiai: 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1945 m. – apie 
65 000, 20 a. 6 dešimtmečio pradžioje – apie 
8 000, 2002 m. oficialiais duomenimis gyve-
no apie 10 000, 2011 m. – daugiau kaip 43 000 
lietuvių, dabartiniu metu su senaisiais išeiviais 
Vokietijoje gyvena apie 50 000 lietuvių, nors tu-
rinčių lietuviškas šaknis yra gerokai daugiau. (Šal-
tiniai: V.Bartusevičiaus knyga „Vokietijos lietuviai, 
1950-1990“, www.vle.lt)

1946 m. kovo 3-4 d. demokratiškai išrinkti trem-
tinių atstovai (nuo kiekvieno tūkstančio po vie-
ną) susirinkę Hanau stovykloje priėmė Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės (LTB) Statutą ir iš-
rinko Vyriausiąjį LTB Komitetą iš 9 narių. Todėl 
1946 m. kovo 4 d. reikia laikyti oficialiu Vokieti-
jos lietuvių bendruomenės įkūrimu.

1950 m. vasario 16 d. LTB formaliai persitvarkė 
į VLB ir tapo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) dalimi. Išrinkta PLB Vokietijos Krašto ta-
ryba ir valdyba. 

Liepos 6-oji 2020 m. Hiutenfelde.
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Bėgant metams VLB užduotys ir iššūkiai kito. 
Šiuo metu VLB struktūroje dalyvauja penki skir-
tingas užduotis atliekantys organai: VLB Taryba, 
VLB valdyba, Garbės teismas, Kontrolės komisija 
ir Tarybos Rinkimų komisija. Kiekvienas šis orga-
nas turi konkrečias užduotis. Prie VLB Tarybos ir 
valdybos dar yra atskiros grupės, kurios rūpinasi 
finansais, švietimu, politine ar kita veikla.

Su VLB struktūra glaudžiai susiję Vasario 16-osios gim-
nazijos Kuratorija (aukščiausioji Vasario 16-osios gim-
nazijos valdymo institucija), Fondas Vasario 16-osios 
gimnazijai remti ir Lietuvių kultūros institutas. 

VLB Taryba yra aukščiausias VLB organas, ku-
ris iš dalies prižiūri, kad būtų teisingai vykdomos 
veiklos. VLB Taryba (15 narių) yra renkama kas 
trys metai, ją renka visi VLB nariai.

VLB valdyba atlieka reprezentacinį vaidmenį, 
koordinuoja apylinkių (šiuo metu aktyvių yra 11) 
ir mokyklėlių (iš viso 9) veiklą Vokietijoje, orga-
nizuoja tarptautinius ir vietinius renginius. Šiuo 
metu daug pastangų ir darbo dedama į VLB finan-
sų sistemos ir narių sąrašų sutvarkymą. Apylinkės 
ir mokyklėlės savarankiškai organizuoja bei vykdo 
savo užduotis ir projektus savo regionuose. Nuo 
1951 m. VLB turi savo leidinį – „Informacijos“. 

VLB turto valdymas dalinai išlaiko VLB veiklą. 
Šiuo metu sistema yra pertvarkoma siekiant 
efektyviai valdyti esamą turtą, jį didinti ir tinka-
mai reprezentuoti.

Lietuvių kultūros institutas

Lietuvių kultūros institutas (LKI)  įkurtas 1981 
m. kovo 7 d. Jis buvo įsteigtas privačia iniciatyva 
kaip VLB dalis. Jam beveik 40 m. vadovavo  dr. 
Vincas Bartusevičius.

Instituto tikslai:

• dėti pastangas, kad būtų išlaikytas ir išsaugotas 
nuo pražūties lietuvių kultūros palikimas Vokie-
tijoje, kad nepranyktų be žinios pėdsakai, jog lie-
tuvių gyventa Vokietijoje,

• skatinti ir remti kultūros iniciatyvą,

• sudaryti ir plėsti ryšius su atitinkamomis vo-
kiečių įstaigomis ir asmenimis,

• palaikyti ryšius su Lietuvos kultūros darbuoto-
jais.

LKI archyve yra VLB organų bei apylinkių bylos 
nuo 1950m., Vokietijos lietuvių katalikų sielo-
vados archyvas, dokumentai ir palikimai iš kitų 
Vokietijoje veikusių lietuviškų organizacijų ir 
privačių asmenų veiklos, lietuvių DP stovyklose 
1944-1950 m. leisti leidiniai ir plakatai.

LKI bibliotekai virš 30 m. vadovavo diplomuotas 
bibliotekininkas Artūras Hermanas. LKI bibliote-
koje buvo per 15 000 sukataloguotų knygų. Nuo 
1996 m. knygos buvo įtraukiamos į elektroninį Pi-
etvakarių Vokietijos bibliotekų katalogą.  2016 m. 
LKI lituanistinė biblioteka buvo perduota saugoti 

Vasario 16-osios gimnazija atsikrausto
į Hiutenfeldą 1954 m.sausio mėn.
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kalbomis. Nuo 2003 m. (Nr. 11) LKI prisideda prie 
„Annaberger Litauische Annalen“, metraščio apie 
lietuvių ir vokiečių-lietuvių santykius, leidimo.

LKI bendradarbiavo su Lietuvos M. Mažvydo 
Nacionaline biblioteka, surengė virtualią baltų 
DP gyvenimo parodą ir lietuvių išeivių leidinių 
1944-1951 m. parodą.

1990 m. pavasarį Sovietų Sąjungos prieš Lietuvą 
vykdyta blokada apėmė ir vaistų tiekimą. Todėl 
buvo suorganizuota akcija „Vaistai Lietuvai“, ku-
riai vadovavo LKI ir jo sudaryta patariamoji gy-
dytojų komisija. Iki 1991 spalio mėn. buvo surink-
ta arti milijono eurų vertės vaistų.

Mirus LKI steigėjui ir vedėjui dr. Vincui Bartu-
sevičiui buvo svarstoma, kas atsitiks su LKI. Per  
LKI narių ir VLB valdybos bei tarybos atstovų 
pasitarimą buvo nutarta, kad LKI tęs savo vei-
klą toliau. Prie ligšiolinių 5 LKI narių buvo priim-
ti 7 nauji. LKI valdybą sudaro vedėja dr. Sandra 
Petraškaitė-Pabst, pavaduotoja Irma Petraity-
tė-Lukšienė ir Marija Dambriūnaitė-Šmitienė.

2021 m. LKI atšventė savo 40 m. gyvavimo su-
kaktį. Ta proga spalio 22-24 d. LKI valdyba Hiu-
tenfelde suruošė mokslinę konferenciją.

Paruošė Marytė Šmitienė ir Justina Vaičė. Taip pat 

panaudota E. Kislych-Šochienės ir M. Šmitienės 

straipsnio „Vokietijos lietuvių bendruomenės septyni 

dešimtmečiai meilės savo šaliai“  informacija.

Berlyno valstybinei bibliotekai (Preußischer Kul-
turbesitz), kuri jas įtraukė į savo fondus, leisdama 
viešai naudotis.

1981-2014 m. LKI rengė mokslinius suvažiavi-
mus, daugiausiai vokiečių kalba.  34 suvažiavi-
muose 137 referentai skaitė 195 paskaitas. Iš jų 
29 lietuviai išeiviai, 55 lietuviai iš Lietuvos ir 53 
vokiečiai ar kitataučiai. Per tą laikotarpį sureng-
ta 28 muzikos koncertai ir 8 meno darbų parodos. 
Buvo išleisti 25 LKI suvažiavimų leidiniai – paskai-
tų tekstai spausdinti lietuvių, vokiečių ar abejomis 

Lietuvių kultūros instituto konferencija

Renhofo pilies pirkimo metai. 1953 m.
Nuotr. kun. A.Steigvilos
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RENHOFO PILIS – LIETUVYBĖS 
PUOSELĖTOJA VOKIETIJOJE

Renhofo pilis (Schloss Rennhof) yra Hiuten-
felde (Hüttenfeld), kuris yra Lamperthaimo 
(Lampertheim) miesto dalis Bergštrasės 
(Bergstraße) apskrityje, Heseno federalinė-
je žemėje. Tai Nibelungų krašto vidurys ir 
pati Vakarų Europos širdis. „Tai vieta, kur 
kadaise tarp Vormso (Worms) ir Odenvaldo 
(Odenwald) esančiuose tankiuose miškuose 
karaliai ir kunigaikščiai medžiojo laukinius 
žvėris, kur pagal seną padavimą prie netoli-
mo upelio buvo nužudytas Nybelungų gies-
mės herojus Zygfridas“, – knygoje „Vokieti-
jos lietuviai, 1950-1990“ pasakoja dr. Vincas 
Bartusevičius.

Rotšildų statyta pilis

Kai 1952 m. Vokietijos lietuvių bendruomenė 
(VLB) valdybos posėdyje nusprendė ieškoti skly-
po Vasario 16-osios gimnazijos statybai, į paieš-
kas įsitraukė katalikų sielovados direktorius tėvas 
Alfonsas Bernatonis OFM Cap.Po metų važiuo-
damas pro Hiutenfeldą jis pamatė parduodamą 
triaukštę žymiųjų Rotšildų giminės baronų pasta-
tytą Renhofo pilį, kuri atrodė labai tinkama moky-
klai įrengti.1953 m., kai pilis šventė 100-ąjį gimta-
dienį, ją įsigijo Vokietijos lietuviai. 

Apie pilies gimtadienį tuo metu turbūt niekas 
negalvojo, nes buvo pakankamai rūpesčių tvar-
kant pirkimo dokumentus ir planuojant persi-
kraustymą.

Pilies istorija prasideda, kai Frankfurto bankinin-
kas baronas Karlas Majeris fon Rotšildas (Carl 
Mayer von Rothschild) 1839 m. įsigijo sklypą ir jo 
sūnus Majeris Karlas fon Rotšildas (Mayer Carl 
von Rotschild) už 295 000 reichsmarkių 1853 m. 
pastatė ampyro (kitaip vadinamo vėlyvojo klasi-
cizmo) rūmus, bet pats juose niekad negyveno. 
1886 m. baronui mirus, rūmus kartu su kitu di-
deliu tėvo palikimu paveldėjo jo duktė Laura Te-
resė fon Rotšild (Laura Therese von Rotschild).

1889 m. Renhofo pilis tapo kunigaikščių fon Lio-
venštain-Verthaim-Froidenberg (von Löwenst-
ein-Wertheim-Freudenberg) šeimos nuosavybe, 
o 1917 m. ją įsigijo Vormso (Worms) miestelio 
pramonininkų šeima Freiherren Heyl zu Herr-
nsheim.

1952 m. gruodžio 1 d. Hiutenfeldo statybinių me-
Sraigtiniai laiptai vedantys į bokšto apžvalginę 

aikštelę. Justino Gečo fotografija
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džiagų pardavėjas Filipas Adamas Rhainas (Phi-
lipp Adam Rhein) pilį įsigijo iš ankstesnių savinin-
kų, kurie nebeturėjo palikuonių ir nebegalėjo atlikti 
skubiai reikalingo remonto. Vos po kelių mėnesių 
F.A. Rhainas 1953 metų balandžio 1 dieną pilį 
pardavė lietuvių bendruomenei. Pirkimo sutar-
ties deryboms vadovavo aukščiau minėtas tėvas 
A. Bernatonis. Teritorija su pilimi, jos remontas, 
reikalingi pertvarkymai mokinių bendrabučiui ir 
kitų patalpų remontui kainavo 333 000 markių 
(DM). Šią sumą paaukojo viso pasaulio lietuviai.

Po gaisro

1984 m. kilo gaisras, kuris smarkiai suniokojo 
Renhofo pilį, tačiau VLB ir Vokietijos valdžios 
pastangų dėka ji buvo atkurta. VLB valdyba pas-
tatą iš pagrindų atstatė, pritaikydama jį naudoti 
lietuvių kultūriniams reikalams plačiąja prasme. 
Atstatant vieno pilies priestato pastogėje buvo 
įrengta koplyčia, kurios prieš tai nebuvo. Koply-
čios įrengimu aktyviai rūpinosi tėvas A. Berna-
tonis, tam savo testamente jis paliko didesnę pi-
nigų sumą. Koplyčią projektavo architektas prof. 
Ulrichas Beckas.

1989 m. birželio 24 d. Hiutenfelde vykstant Euro-
pos lietuvių dienoms, lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis iškilmingai pašventino koplyčią, 
kuriai buvo duotas Lietuvos Šventųjų koplyčios 
vardas. Jos altoriuje yra šv. Kazimiero relikvija.

Pagrindinę koplyčios sieną puošia  dailininko 
iš Lietuvos – Antano Garbausko vitražas, kuris 

buvo buvo įstatytas 1993 m.

Vitražas buvo sukurtas pagal koplyčios vardą – 
Lietuvos šventieji. Vidurinėje vitražo dalyje vir-
šuje matosi šv. Dvasia, žemiau kryžius, o apačioje 
rūpintojėlis. Kairėje pusėje – šv. Kazimieras, ap-
suptas miesto vaizdų, dešinėje – palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, apsuptas kaimo vaizdų. Žemiau 
figūrų – katedrų, kuriose jie palaidoti, vaizdai. 
Kairiame vitražo kampe matosi Gedimino stul-
pai ir rūtų šakelės, o dešiniame kampe – Vytis ir 
ąžuolo lapai. Vitražui parinkta purpurinė spalva, 
deranti prie koplyčios interjero.

Pilis šiandien

Laikui bėgant po truputį keitėsi ir pilies paskirtis. 
Vasario 16-osios gimnazija persikraustė į naujus, 
šalia stovinčius pastatus (1965 m. iškyla moky-
klos klasių pastatas, 1972 m. – mergaičių bendra-
butis, o 1987 m. – naujas berniukų bendrabutis), 
tad Renhofo pilis tampa labiau renginių ir verslo 
namais. Šiuo metu po pilies stogu glaudžiasi VLB 
administracinės patalpos, Lietuvių kultūros ins-
titutas, Vokietijos lietuvių bendruomenės archy-
vai, gimnazijos muzikos kabinetas, biblioteka ir 
koplyčia, 5 gyvenamieji butai, 5 biurai.

Pilies salėse rengiami VLB renginiai, pvz., Vasa-
rio 16-osios minėjimas, patalpos taip pat nuomo-
jamos kitoms šventėms, pvz., vestuvėms, krikš-
tynoms, seminarams. Lėšos gautos už nuomą 
naudojamos pilies ir administracijos išlaikymui. 
Už pilies yra didelis įspūdingas parkas, suprojek-

Vestibiulis ir pagrindiniai Renhofo pilies laiptai. 
Justino Gečo fotografija
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Pilies valdymas ir išlaikymas yra nemažas iššūkis 

visai bendruomenei. Todėl visada laukiame 

iniciatorių, profesionalios pagalbos, aukų ar idėjų. 

Esate savo srities specialistas ir turite pasiūlymų? 

Susisiekite: Justina Vaičė: justina@vlbe.org

Aukoti galima: Litauische Gemeinschaft in 

Deutschland e.V., 

IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00, 

BIC: DEUTDEDBMAN. (z.B. Verwendungszweck: 

Spende Schloss Renovierung) 

tuotas kaip kraštovaizdžio sodas.

Nesuskaitomai turtinga istorija

2023 m. yra ypatingi metai ne tik Renhofo piliai, 
švęsiančiai 170 metų jubiliejų, bet ir Vokietijos lie-
tuvių bendruomenei, nes sukanka 70 metų nuo jos 
įsigijimo. Ši data svarbi ne tik mums, lietuviams, 
bet ir Hiutenfeldo gyventojams, nes per šiuos 70 
metų jie turėjo progą iš arčiau pažinti Lietuvą ir 
lietuvius, mūsų kultūrą, istoriją ir papročius.

Sunku suskaičiuoti, kiek žmonių per tuos 70 
metų pilyje dirbo ir vis dar dirba Lietuvos nau-
dai, lietuvių kultūros ir mokslo švietėjiškoje, Lie-
tuvos reprezentacinėje veiklose. Sunku pasakyti 
skaičių, kiek per šiuos metus lankėsi garbių sve-
čių iš Lietuvos ar lietuvių iš kitų valstybių. Nesu-
skaičiuojamos ir valandos, praleistos posėdžiau-
jant, planuojant ir organizuojant kultūrinius ir 
politinius renginius. Esame dėkingi ir laimingi, 
kad detali istorija buvo užfiksuota ir sudėta į 
knygą. Lietuvių kultūros instituto steigėjas ir va-
dovas dr. Vincas Bartusevičius atliko milžinišką 
darbą parašydamas knygą „Vokietijos lietuviai, 
1950-1990“. Norintys iš arčiau susipažinti su Vo-
kietijos lietuvių istorija, knygą gali įsigyti VLB 
administracijoje.

Paruošė Justina Vaičė ir Jolita Zykutė.
Literatūra:
„Offprint iš Bergstraße rajono istorijos lapų“, 43 tomas, 
2010 m., psl. 219-221
Vincas Bartusevičius „Vokietijos lietuviai, 1950-1990“, 
„Versus“ leidykla, 2021 m.
 E.Kislych-Šochienės ir M.Šmitienės straipsnis „Vokietijos 
lietuvių bendruomenės septyni dešimtmečiai meilės savo 
šaliai“, žurnalas „Informacijos“, Nr. 3/598, 2022 m.

Renhofo pilies apžvalginis bokštas. LKI archyvai.
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SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
MINISTRE PIRMININKE
Rugsėjo 3-4 dienomis Vokietijoje lankėsi 
Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė. 
Asta Korinth

Šio vizito metu Ministrei Pirmininkei Berlyne 
buvo įteiktas tarptautinis Friedricho Augusto von 
Hayeko fondo apdovanojimas už „Pavyzdingą ir 
drąsų indėlį vardan laisvos ekonomikos ir visuo-
menės santvarkos bei tvirtos biudžeto ir rinkos 
ekonomikos politikos“.

Šis nuo 1999 metų veikiantis fondas remia laisvos 
rinkos ir visuomenės santvarkos pagrindų stipri-
nimą ir skatinimą nacionaliniu bei tarptautiniu 
pagrindu. Savo kalboje premjerė I. Šimonytė kal-
bėjo apie išmoktas pamokas, nueitą ekonominį ir 
politinį kelią, Lietuvai augant po išsilaisvinimo iš 
Sovietų Sajungos gniaužtų.

Nežiūrint savo itempto grafiko premjerė rado lai-
ko susitikti su Vokietijos lietuvių bendruomenės 
atstovais. Susitikimas vyko Lietuvos Respublikos 
ambasadoriaus Ramūno Misiulio rezidencijoje.  
Susitikimo metu vyko įvairios diskusijos. Vyriau-
sybės vadovė džiaugėsi, kad Vokietijoje gyvenan-
tys lietuviai nepamiršta lietuvybės, puoselėja 
tradicijas ir nėra abejingi politiniams pasaulio įvy-
kiams. Viena svarbiausių temų susitikimo metu – 
ekonominė ir politinė situacija Lietuvoje ir Vokie-
tijoje bei solidarumas su Ukraina.

Ministrė Pirmininkė pabrėžė ir ragino nepamirš-
ti tikrųjų kylančių energetikos kainų priežasčių –  

Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir Rusijos sąmonin-
gai naudojamo energetinio šantažo prieš Vakarus, 
skatino ir toliau nepasiduoti Rusijos skleidžiamai 
propagandai.

Susitikime dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Dalia Henke, Lietuvos garbės 
konsulė Heseno žemėje Gabrielė Gylytė-Hein, 
Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Tarybos 
bei valdybos atstovai, Berlyno, Frankfurto ir Ham-
burgo apylinkių valdybos atstovai ir kiti svečiai.

VLB nuoširdžiai dėkoja už renginį Lietuvos Res-
publikos ambasadoriui Vokietijoje R. Misiuliui ir 
visai LR ambasados komandai.

Susitikimo akimirka su premjere I. Šimonyte

Į susitikimą su LR Ministre Pirmininke I. Šimonyte susirinko gausus būrys Vokietijos lietuvių
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VYNO KELIAS IKI RENHOFO PILIES

Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) administracijos vadovė Justina Vaičė pasako-
ja apie dvi džiugias naujienas iš Renhofo (Rennhof) pilies – vardinį sausą raudoną vyną 
„Schloss Rennhof“ ir vardinį auksinį putojantį vyną „Schloss Rennhof“, kurie ne tik malo-
nins gomurius, bet ir prisidės prie lėšų rinkimo šios pilies išlaikymui ir remontui. 

Vardinis Renhofo pilies sausas raudonas vynas 
„Schloss Rennhof“

Vokietijos lietuvių bendruomenės centras yra 
įsikūręs Renhofo pilyje (Schloss Rennhof) Hiu-
tenfeldo mieste, Heseno žemėje. Šis kraštas nuo 
seno garsėja vietiniais vyndariais. VLB valdyboje 
daug metų buvo kalbama apie norą turėti „savo“ 
reprezentacinį vyną. Tik subręsti geram suma-
nymui, kaip ir geram vynui, reikalingas laikas.

2009 m. per Lietuvos Respublikos diplomatinių 
atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų ir Euro-
pos lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimą 
Hiutenfelde apsilankius lietuvės Zitos ir vokiečio 
Heinricho Vollmerių (Vollmer) šeimoje-vyninėje 
buvo garsiai išsakyta mintis, kad reikia reprezen-
tacinio, geros kokybės ir skonio VLB vyno. Per 
kitą darbuotojų suvažiavimą buvo pristatytos 
penkios „Vollmer“ vyninėje pagamintos vyno rū-
šys, iš kurių pasirinkta viena. Taip pat buvo pri-
statyta sukurta vyno etiketė su Vokietijos lietu-
vių bendruomenės vardu, Renhofo pilies bokštu, 
kuriame plevėsuoja lietuviška trispalvė. Etiketės 
autorius – Sergejus Šišulinas (Sergej Šišulin). Tai-
gi, vyno rūšis ir etiketė buvo išrinkta, beliko tik 
padaryti užsakymą. Kodėl tuo laiku tai neįvyko, 
jau niekas ir nepamena. Gal vis dar reikėjo laiko 
sumanymui subręsti?

Džiugu, kad 2022.08.18 pirmoji VLB vyno partija 
pasiekė Renhofo pilį ir iškart nukeliavo išbandy-
mui ant Hiutenfeldo miestelio tradicinės Kervės 
(Kerwe) šventės stalo, į kurią susirenka visas 
miestelis ir svečiai. Vyną ragavo profesionalai ir 
mėgėjai, kurie jį puikiai įvertino.

Labai smagu, kad VLB vyno gamintojas – žymio-
ji „Vollmer“ vyno darykla, žinoma tarptautiniu 
mastu. Ponia Zita Vollmer apibūdina vyno skonį 
taip: „Tai aksominis, sodrus sausas raudonas vy-
nas su natūraliu prinokusių miško uogų aromatu. 
Tinka gurkšnoti prie keptos mėsos arba patieka-
lų su lydytu sūriu, o taip pat ir deserto su šoko-
ladu.“

2023 m. Renhofo pilis švęs 170 metų jubilie-
jų (1853 m. ją užbaigė statyti vienas iš garsios 
baronų Rotšildų (Rothschild) atžalų). Lygiai po 
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Auksinis putojantis vynas „Schloss Rennhof“

Heinrichas Volmeris - garsiosios „Vollmer“ 
vyninės savininkas
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šimtmečio, 1953 metais, per VLB valdybos ir 
gimnazijos atstovų posėdį buvo nutarta pirk-
ti Rennhofo rūmus. Taigi, mūsų laukia gražus 
70-mečio jubiliejus.

Šia proga pristatome auksinį aromatizuotą pu-
tojantį vyną „Schloss Rennhof“. Tai unikalaus 
skonio 10% stiprumo vyno gėrimas su natūraliu 
prinokusio persiko aromatu ir 22 karatų aukso 
lapeliais.

Valgomojo aukso istorija labai turtinga. Senovė-
je jis buvo naudojamas kaip panacėja nuo beveik 
visų ligų. Senovės Rytuose „saulės metalą“ var-
tojo kaip prieskonį maistui ir gėrimams, o Egipto 
faraonai naudojo aukso miltelius, nes buvo tikri, 
kad tai ne tik prailgins jų gyvenimą, bet pomirti-
niame pasaulyje priartins prie dievų.

Jei putojančio vyno „Schloss Rennhof“ butelį ap-
versite dugnu aukštyn gėrime prasidės putojan-
tis aukso lapelių šokis. Taip, šis gėrimas tiesiog 
spinduliuoja elegancija! Ši retenybė idealiai tin-
ka tiems, kurie ieško kažko ypatingo. Tai ideali 
dovana šventėms ir progoms ar tiesiog gražioms 
akimirkoms kasdieniame gyvenime!

Raudoną sausą vyną ir auksinį putojantį vyną 
„Schloss Rennhof“ bus galima ragauti ir įsigyti per 
visas VLB organizuojamas šventes Hiutenfelde. 
Visos gautos pajamos skirtos VLB veikliai išlaiky-
ti, tame tarpe – pilies priežiūrai ir remontui.
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VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS DEBIUTAS 
HIUTENFELDO KERVĖS ŠVENTĖJE

Pasakodama apie tai, kaip kilo mintis sudalyvau-
ti tokiame renginyje, J. Vaičė sako, kad praeitą 
gruodį apsilankė Hiutenfelde metų gale vykstan-
čiame visų miestelio ne pelno siekiančių organi-
zacijų (toliau - NPO) susirinkime. Nors Hiutenfel-
de apie 2000 gyventojų, jie gan aktyvūs, veikia 
daug ne pelno organizacijų (Vereine), pvz. sporto, 
paukščių augintojų, gaisrininkų, sodininkų. Visos 
šios organizacijos turi teisę nemokamai pasi-
naudoti miestelėnų namais (Bürgerhaus). Tokio 
metinio susirinkimo metu NPO dalinasi ateities 
renginių planais, kada norėtų naudotis mieste-
lėnų namais, susiderina renginių datas ateinan-
tiems metams, kad jie nesidubliuotų. Apsilankiusi 
J. Vaičė išgirdo apie Kervės šventę, kurią Hiuten-
feldo NPO vadina metų įvykių. Pusę metų kartą 
į mėnesį NPO atstovai susitikinėjo, ruošdami ir 
derindami renginio programą. VLB administra-
cijos vadovei tai buvo puiki proga susipažinti su 
Hiutenfeldo NPO, jų nariais. Istoriškai Kervės 
šventė yra bažnyčios pašventinimo diena, ku-
rią švęsdavo visi to miesto ir apylinkės žmonės. 
Jos metu vykdavo mišios, po jų – mugė, karuse-
lės vaikams. Tai diena, kai „miestelio mergaitės 
puošdavosi gražiausiomis savo suknelėmis“. Įdo-
mu, kad skirtingose Vokietijos žemėse ir artimose 
šalyse Kervės šventė vadinama įvairiais vardais, 

Rugpjūčio 19-21 dienomis vyko tradicinė Hiutenfeldo miestelio Kervės šventė (Kerwe). Joje 
pirmąkart sudalyvavo ir Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB). Sumanymo iniciatorė – 
Justina Vaičė, kuri nuo praeitų metų rugsėjo eina VLB administracijos vadovės pareigas. Šis 
renginys – vienas iš daugelio jos realizuotų projektų, skleidžiant informaciją apie VLB.
Jolita Zykutė

tarp jų - „Kerb“, „Kirmis“, „Kerm“. Pastarasis žodis 
duoda užuominą, iš kur kilo žodis „kermošius“. 
Laikui bėgant šventės tradicijos keitėsi – vienur 
jų data perkelta į rudenį, kitur (kad būtų geresnės 
oro sąlygos šventėjams) – švenčiamos vasarą. Hiu-
tenfelde Kervė vyksta trečią rugpjūčio savaitgalį. 
Tai penktadienį-sekmadienį trunkanti šventė, 
suvienijanti ne tik vietines NPO, bet priviliojanti 
visus miestelėnus. Organizacijos stato palapines, 
jose prekiauja maistu, kurį perkantys, juo besi-
vaišinantys miestelėnai ir svečiai tokiu būdu pa-
remia šias institucijas. Miestelio centras tampa 
savotiška milžiniška puota. Vaikų laukia karuse-
lės. Svarbus šventės akcentas - „Kerwebaum“, t.y. 
spalvotomis juostomis dekoruotas buomas, vadi-
namasis „Kervės medis“.

J. Vaičė teigia, kad tai, jog šventė vyksta mokslei-
vių atostogų metu, kai daugelis išvažinėję, lėmė 
ribotą lietuvių pagalbininkų skaičių.  Todėl pri-
statant lietuvišką maistą buvo apsiribota lietu-
vių mėgiamu užkandžiu – kibinais, kuriuos noriai 
ragavo ir vokiečiai, ir, žinoma, lietuviai. Džiugu, 
kad stende apsilankiusieji ir miestelio gyventojai, 
ir NPO atstovai, nuoširdžiai džiaugėsi, matyda-
mi VLB tarp dalyvių. Tai buvo ne tik puiki proga 
parodyti save, bet ir įsijungti į Hiutenfeldo ben-
druomenę.

VLB nariai Marytė Šmitienė, Stasė Schulz, Jūratė 
Batura Lemke su sutuoktiniu Viliumi Lemke

Romuvos valdybos narė Loreta Maksimovienė ir 
VLB administracijos vadovė Justina Vaičė
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J. Vaičė mano, kad ateityje dalyvaujant Kervės 
šventėje galima įdomiai pristatyti ne kiek lietu-
višką maistą, bet Lietuvos ir regionų kultūrą. Ji 
dar kartą dėkoja visiems pagalbininkams, kurie 
padėjo įgyvendinti šį projektą.

Hiutenfeldo senbuvė, dailininkė Jūratė Batu-
ra Lemke, šeštadienį apsilankiusi lietuviškame 
stende, prisimindama šio miestelio Kervės istori-
ją, sako, kad anksčiau tokia šventė vykdavo šeš-
tadienį-pirmadienį, tad kai kurių įstaigų vadovai 
specialiai suteikdavo savo darbuotojams laisvą 
pirmadienį, kad šie apsilankytų renginyje, ir ten 
pirkdami maistą, besivaišindami paremtų orga-
nizacijas. Vėliau šventę nuspręsta rengti penkta-
dienį-sekmadienį.

J. Batura Lemke nuoširdžiai džiaugėsi, kad paga-
liau tokiame viso Hiutenfeldo miestelio bendruo-
menei svarbiame renginyje sudalyvavo VLB. Iki 
šiol lietuviai ir vokiečiai veikė savo ne pelno sie-
kiančiose organizacijose atskirai, vokiečių ren-
giamose šventėse dalyvaudavo retas lietuvis. 
Sveikindama su gražia pradžia, dailininkė tikisi, 
kad ateityje Hiutenfeldo Kervės šventėse įvyks 
ir daugiau gražių Lietuvą ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenę pristatančių renginių.

Kervės šventėje VLB dalyvavo pirmą kartą

MUMS REIKIA TAVO	BALSO!
"Balticoro" kviečia naujus dainininkus!

Repetuojame penktadieniais* nuo 19 iki 21 val. St.Olaf parapijos salėje, 
Speckenreye 41, 22129 Hamburg-Horn (U-Bahn: Horner Rennbahn).

* išskyrus mokyklinių atostogų Hamburge metu

info@balticoro.de www.balticoro.de
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA: 
MOKYMO SISTEMA IR 
BRANDOS EGZAMINAI
Rasa Weiß, Vasario 16-osios gimnazijos direktorė

Irena Sattler, Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja

Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė lietu-
viška gimnazija Vakarų pasaulyje, viso pasaulio 
lietuvių vertinama ir tausojama nuo pokario iki 
pat šių dienų. Gimnazija suteikia galimybę, gyve-
nant pačioje Europos širdyje, išlaikyti ir puoselė-
ti vieną autentiškiausių jos kalbų, svetur ugdyti 
tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapa-
tybę. Gimnazijoje mokiniai gauna brandos ates-
tatą, kuris pripažįstamas Vokietijoje ir visame 
pasaulyje.

Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi ir 
Vasario 16-osios gimnazijos profilis, tačiau jos 
tikslas visuomet buvo ir lieka tas pats – suteikti 
Vakarų Europoje gyvenantiems lietuvių kilmės 
vaikams sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, 
auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia, 
puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas bei neblės-
tančio mokinių ir mokytojų entuziazmo dėka 
garsinti Lietuvos vardą ir populiarinti jos kultūrą 
Vokietijoje ir visoje Europoje.

Švietimo sistema Heseno federacinėje žemėje

Vokietijoje yra 16 federacinių žemių. Kiekvienoje 
žemėje švietimo systema šiek tiek skiriasi. Lan-
kyti mokyklą Vokietijoje privaloma visiems vai-
kams nuo 6 iki 16 metų. Dauguma mokyklų yra 
valstybinės, nemažai privačių, tačiau jos griežtai 
prižiūrimos vietinės valdžios.

Pradinėje mokykloje (Grundschule) mokiniai 
baigia 4 klases. Baigę pradinę mokyklą mokiniai 
renkasi vidurinę mokyklą. Kokią vidurinę mo-
kyklą mokinys pasirinks, priklauso nuo pradinės 
mokyklos baigimo rezultatų. Heseno žemėje yra 
trys mokyklų tipai: pagrindinė mokykla (Haupt-
schule), realinė mokykla (Realschule) ir gimnazi-
ja (Gymnasium). Pagrindinėje mokykloje yra 5-9 
klasės, ten mokiniai gauna bendrąjį pagrindinį 
išsilavinimą.

Realinėje mokykloje yra 5-10 klasės. Šioje moky-
kloje mokiniai gauna bendrąjį išplėstinį išsilavini-
mą. Ši mokykla ruošia mokinius aukštos kokybės 
profesinėms studijoms arba aukštajai mokyklai 
(Fachhochschule).

Gimnazijos teikia bendrąjį pagilintą išsilavinimą, 
ten mokiniai mokosi nuo 5 iki 13 klasės. Išlaikę 
brandos egzaminus gimnazistai gauna brandos 
atestatą, kuris suteikia galimybes pasirinkti stu-
dijas universitete.

Trumpa Vasario 16-osios gimnazijos istori-
jos apžvalga

Vasario 16-osios gimnazija yra dvikalbė mokykla 
(vokiškai vadinama Privates Litauisches Gym-
nasium), įkurta 1950 metais. 1951 metais gimna-
zijai buvo suteiktas Vasario 16-osios vardas.

1999 m. buvo suteiktas Vokietijos valstybės pri-
pažintos privačios gimnazijos statusas.

Nuo 1999 m. lietuvių kilmės mokinių gretas kas-
met papildo vokiečių kilmės mokiniai, o valsty-
bės pripažintas brandos atestatas atveria abituri-
entams kelius į Europos ir pasaulio universitetus 
bei aukštąsias mokyklas.Vasario16-osios gimnazijos pastatas. 

Marytės Šmitienės nuotrauka
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Europos diena Niurnberge. Vasario 16-osios gimnazijos tautinių 
šokių kolektyvo pasirodymas. Oliver Geibel nuotrauka

2010 m. gimnazijai suteiktas Heseno žemės Švie-
timo ministerijos (Hessisches Kultusministe-
rium) gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

2020 metais gimnazija šventė 70 metų įkūrimo 
jubiliejų.

Vasario 16-osios gimnazijoje ugdymo procesas 
vyksta pagal Heseno žemės švietimo programą 
ir lietuvišką programą. Pagrindinė dėstomoji kal-
ba – vokiečių. Lietuvių kilmės mokiniai lanko lie-
tuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos bei 
religijos ir muzikos pamokas lietuvių kalba. Mo-
kiniai, kurie nepakankamai moka vokiečių arba 
lietuvių kalbą, lanko intensyvius kalbos kursus.

Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio akademinius 
pasiekimus, kalbų mokėjimo lygį, nauji gimnazis-
tai priimami iki 10-os klasės (į 11 klasę priimami 
mokiniai gerai mokantys vokiečių kalbą). Mokslas 
Vasario 16-osios gimnazijoje trunka 9 metus – nuo 
5 iki 13 klasės.

Brandos egzaminų sistema

13 klasėje mokiniai laiko brandos egzaminus. 
Brandos egzaminai Vokietijoje susideda iš dviejų 
dalių: raštu (schriftliches Abitur) ir žodžiu (mün-
dliches Abitur). Egzaminų raštu sesija praside-
da kovo, žodžiu – birželio mėnesį. Abiturientas 
iš viso laiko penkis egzaminus: tris raštu ir du 
žodžiu. Jeigu pasirinktą dalyką gimnazistas mo-
kosi išplėstiniu lygiu (Leistungskurs), jis privalo 
laikyti to dalyko egzaminą. Mokinys išplėstiniu 
lygiu gali mokytis 1 - 3 dalykus, kitų mokomųjų 
dalykų jis mokosi bendruoju lygiu (Grundkurs). 
Dar viena įdomi detalė brandos egzaminų siste-
moje yra tai, jog abiturientas penkis baigiamuo-

sius egzaminus ir jų mokymosi lygį (išplėstinį ir 
bendrąjį) turi pasirinkti taip, kad laikytų vokiečių 
kalbos, matematikos egzaminus bei tokių grupių 
egzaminus: kitų kalbų, gamtos mokslų ir sociali-
nių mokslų. Jau 11-os klasės antrame pusmetyje 
mokiniai pasirenka dalykus, kuriuos mokysis iš-
plėstiniu lygiu.

Brandos egzaminai vyksta gimnazijoje. Jeigu abi-
turientas neišlaiko egzamino raštu, jis gali laiky-
ti to dalyko egzaminą žodžiu per žodinių egza-
minų sesiją. Brandos atestato pažymių vidurkis 
skaičiuojamas įvedant svertinius koeficientus 
egzaminų įvertinimams ir 12-os bei 13-os klasių 
semestriniams pažymiams, atsižvelgiant į moky-
mosi lygmenį.

Sėkmingai išlaikę abitūros egzaminus, mokiniai 
gauna brandos atestatą, suteikiantį teisę studi-
juoti universitete (allgemeine Hochschulreife). 
Baigusieji 12 klasių ir atlikę praktiką gimnazistai 
gali stoti į neuniversitetines aukštąsias mokyklas 
(Fachhochschulreife), mokiniams, baigusiems 10 
klasių, išduodamas pagrindinės mokyklos baigi-
mo atestatas (Realschulabschlusszeugnis).

Brandos egzaminų vertinimo sistema

Kaip jau buvo minėta, abiturientas laiko du pri-
valomus ir tris savo nuožiūra pasirinktus egza-
minus. Nuo 11 klasės mokiniai vertinami 15 balų 
sistema (0 – mažiausias įvertinimas, 15 – aukš-
čiausias). 5 balai – jau teigiamas įvertinimas.

Abituriento egzamino raštu darbo įvertinimas 
(visų kalbų, istorijos, politikos ir ekonomikos, 
biologijos), yra šių trijų dalių vertinimo rezulta-
tų aritmetinis vidurkis:
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Akimirka iš Joninių šventės Hiutenfelde  
2022 m. Fotografas - Žanas Kalvaitis.

a) Turinio įvertinimas (argumentavimas, teiginių 
pagrindimas, aiški ir įtikinama rašančiojo pozici-
ja, mokinio gebėjimas remtis įvairiais šaltiniais).

b) Kalbos žodyno įvertinimas (kalbos sklandu-
mas, savitas rašymo stilius ir pan.)

c) Gramatikos žinios įvertinamos pagal pateiktą 
vertinimo lentelę.

Egzamino užduotys

Rašydamas brandos egzaminą (visų kalbų, isto-
rijos, politikos ir ekonomikos, biologijos, išskyrus 
matematikos), abiturientas turi atsakyti į 3–4 
klausimus ir kurti vientisą tekstą, remdamasis 
kultūrine bei socialine patirtimi. Rašto darbe 
gimnazistas turi atskleisti savo gebėjimą anali-
zuoti, pagrįsti, paneigti, įvertinti, sugretinti, ar-
gumentuoti, pakomentuoti, samprotauti, išnagri-
nėti problemą, pateikti įžvalgas, išsakyti požiūrį 
ir pan., bei atlikti tai, ko prašoma užduotyje.

Egzaminų laikymo tvarka

Svarbiausia, kad abiturientas, laikydamas egza-
miną, patirtų kuo mažiau įtampos. Į auditoriją 
mokinys gali atsinešti vandens, užkandžių. Jeigu 
abiturientas pastarųjų neturi, egzamino metu 
gali trumpam išeiti į koridorių, kur paruošta kava, 
arbata, lengvi užkandžiai. Koridoriuje visada yra 
budintis mokytojas.

Egzamino pradžioje gimnazistas susipažįsta su 
užduotimis (jų pasirinkimui yra trys), atidžiai 
perskaito tekstą. Išplėstinių kurso dalykų egza-
minams skiriama 300 min, bendrųjų – 255 min. 
Pandemijos laikotarpiu egzaminų raštu rašymo 
laikas buvo prailgintas.

Vasario 16-osios gimnazijos rezultatai

1,0 yra geriausias pažymių vidurkis. Vasario 
16-osios gimnazijos brandos egzaminų bendras 
pažymių vidurkis lyginant su kitų Heseno fede-
racinės žemės gimnazijų brandos egzaminų vi-
durkiu: 2020/2021mokslo metai Vasario 16-os-
ios gimnazija – 2,15, Heseno federacinė žemė 
– 2,25, 2021/2022mokslo metai Vasario 16-osios 
gimnazija – 2,06, Heseno federacinė žemė – 2,23.

Kaip matome, Vasario 16-osios gimnazijos mo-
kinių brandos atestato vidurkis yra geresnis nei 
Heseno žemės brandos atestato vidurkis, kuo 
mokykla labai didžiuojasi. Tai ir mūsų mokinių, 
ir visos gimnazijos bendruomenės pasiekimas.

Parengta pagal Vasario 16-osios gimnazijos metraščius
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Berlyno lietuvių mokyklėlės mama-savanorė Gie-
drė Juškienė pristato, kas vyko pas juos: „Mūsų 
mokyklėlėje sezonas prasidėjo su šėlsmu. Po va-
saros nuotykių vaikai susitiko su senais draugais 
ir susipažino su naujaisiais. Tuomet vyko lietu-
viškų dainų rateliai, smagūs spalvų žaidimai ir 
pasikalbėjimai mylima gimtąja kalba.“

Diuseldorfo lituanistinės sekmadieninės moky-
klėlės „Pasaka“ vadovė Aurelija Hadding pasa-
koja: „Rugsėjo 4 d. pakvietėme vaikus į mokslo 
metų atidarymo šventę. Pažindinomės, nes turė-
jome naujai prisijungusių vaikų, žaidėme žaidi-
mus, vaišinomės įvairiais gardėsiais. Mokinukai 
gavo dovanų po knygą iš leidyklos „Tikra knyga“ 
ir skirtuką su lietuviška atributika. Iš viso moky-
klėlėje šiais metais turime 24 vaikus.“

Hamburgo „Abėcėlė“ naują mokslo metų sezoną 
pasitiko su mokytojomis Sigita Beierschoder ir 
Virginija Batakiene, kurios žada su vaikais patirti 
daug smagių nuotykių.

Lituanistinės mokyklėlės Vokietijoje pradėjo naujus mokslo metus. Nors mokslo metų pra-
džios datos skirtingose žemėse skiriasi, tradiciškai sakome: „Su Rugsėjo 1-ąja!“

VOKIŠKA RUGSĖJO 1-OJI 

ttt

ttt ttt

Hamburgo „Abėcėlės“ mokytojos Virginija ir Sigita

Mažieji Berlyno lietuviukai. 
Fotografavo Giedrė Juškienė

Berlyno mokyklėlės vaikai žaidžia 
žaidimus. Fotografavo Giedrė Juškienė  

Iš kairės – mokyklos vadovė Aurelija, mažųjų 
klasės mokytoja Gintarė ir vyresniųjų klasės 

mokytoja Ligita su mokiniais.
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KAS YRA SVARBIAU UŽ PERGALĘ?

„Taip, lietuvių krepšinio rinktinės pergalė būtų 
buvusi super, bet jeigu atvirai, net pralaimėji-
mas nebuvo kartus, nes rungtynių metu būti 
kartu su kitais lietuvių sirgaliais – ypatingas 
išgyvenimas“, – sako Hamburge gyvenanti 
psichologė Ugnė Krenz, kuri su vyru Indriu-
mi ir trimečiu sūnumi Leonu buvo Kelne 
rugsėjo 1-18 d. vykusiame Europos krepši-
nio čempionate ir pamatė dvejas Lietuvos 
rinktinės varžybas.
Jolita Zykutė

Pradėkime nuo to, kad kaip šaunu, jog Hamburge 
yra lituanistinė mokyklėlė „Abėcėlė“, kuri rug-
sėjo pirmą šeštadienį pakvietė mokinukus į su-
sitikimą. Viena iš mamų parašė, kad mokyklėlę 
lankys, bet susitikime nedalyvaus, nes keliaus į 
Kelną žiūrėti krepšinio. Vos tai išgirdusi parašiau 
Ugnei, kad norėsiu pakalbinti apie įspūdžius. Tad 
šis tekstas apie juos. Krepšinio rungtynių eigą, 
rezultatus, Lietuvos rinktinės žaidimo nekomen-

tuosime, nes apie tai mirgėte mirga žiniasklaida. 
Mane domina tai, kas yra giliau nei meilė krepši-
niui.

Ugnės vyras Indrius – aktyvus krepšinio gerbėjas, 
sūnus Leonas regėjo varžybas tik per televizorių, 
tad iškart garsiai pasakė: „Aš dar niekada nebu-
vau krepšinio rungtynėse.“ Taigi, važiavo visi 
kartu. Bilietus įsigijo vos apie tai buvo paskelbta 
ir nekantriai laukė varžybų. Sūnus iš anksto de-
monstravo, kaip jis salėje skanduos „Lie-tu-va!“, 
ką nuvažiavęs aktyviai ir darė. Ugnė sako, kad 
rungtynėse matė mažų vaikų, bet ne tiek daug, ir 
prisipažįsta, kad būtų buvę smagu jų matyti dau-
giau. Moteris nerimaudama, kad gal per varžybas 
vaikui bus garsu, per daug triukšmo iš anksto įsi-
gijo specialias garsą slopinančias ausines, kurios 
ramiai gulėjo krepšyje ir nebuvo panaudotos.

Žvelgdama į nuotraukas (Ugnė specialiai jas fo-
tografavo žurnalui, tyčia vaikščiojo po sirgalių 

Rugsėjo 3 d. rungtynės.
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zoną, kad turėtume įdomesnių vaizdų, už ką, ma-
nau, visi skaitytojai esame dėkingi) regiu tik žalią 
spalvą. „O kur kitų komandų sirgaliai?“ – klausiu. 
Jų buvo, bet ne tiek daug kiek lietuvių.  

Šeima žiūrėjo šeštadienį (Lietuva-Prancūzija) ir 
sekmadienį (Lietuva-Vokietija) vykusias rung-
tynes. Iš anksto sirgaliai buvo pakviesti susitikti 
pora valandų prie Kelno katedros. Ugnei, Indriui 
ir Leonui beeinant link sutartos vietos, akyse 
jau „žaliavo“. Visi draugiškai bendravo, dainavo, 
šaukė, skandavo, tad rungtynių atmosfera prasi-
dėjo daug anksčiau. Rungtynėse keliskart buvo 
paleista lietuviška muzika, pvz., daina „Trys mi-
lijonai“. Tai dar labiau didino sirgalių aktyvumą. 
Apmaudu, kad Lietuvos rinktinė pralošė, bet 
Ugnė pasakoja, kad sirgaliai nuoširdžiai džiaugėsi 
kiekvienu taikliu metimu, sveikino vienas kitą, 
Leonui tiesdavo kumštį: „Duok žaibą“.

Kaip reagavo vokiečiai? Juk jie daug santūresni 
reikšdami emocijas. Ugnė sako, kad šeštadienį 
eisenoje regėjo, kaip vokiečiai šypsojosi, mojavo 
atgal. Sekmadienį salėje ir vokiečiai parodė savo 
emocionalumą, tad lietuviams sirgaliams buvo 
sunkiau juos „įveikti“.

Kai darome šį interviu, dar nežinome, kaip bai-
gėsi Europos krepšinio čempionatas, bet Ugnė 
tikina, kad nežiūrint Lietuvos rinktinės pralai-
mėjimų, tai buvo nepakartojamas išgyvenimas 
dalyvauti rungtynėse, pajausti bendrumo dva-
sią. Abi sutinkame, kad trimečiui Leonui tai bus 
gal vienas ryškiausių vaikystės išgyvenimų ne 
tik apie krepšinį, bet ir apie bendrystę, vienybę, 
buvimą lietuviu. Kad tai tiesa, liudija ir tai, kad 
berniukas kitą dieną susinešė daiktus į kambarį 
ir pasakė: „Aš kraunu daiktus, kad važiuočiau į 
viešbutį. Kada bus krepšinio rungtynės vėl?“

Trimetis Leonas ir jo mama Ugnė

Indriaus ir Ugnės Krenz šeima

Lietuvių sirgaliai Kelne
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Maloniai kviečiame dalyvius ir svečius!

Europos lietuvių kultūros dienos – naujas tęstinis renginys, skirtas Europos lietuvių 
kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti.

Pirmą kartą Europos lietuvių kultūros dienos 2022 m. įvyko Norvegijoje, Rogalando 
lietuvių bendruomenėje, ir kasmet keliaus po Europos šalis, 2023 m. atvykdamos į 

Vokietiją, Hiutenfeldą.

Kviečiame dalyvauti Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkus, kultūrinės 
veiklos kuratorius, meninius kolektyvus.

Renginį organizuoja Vokietijos lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Sekite mus „Facebook“ – Europos lietuvių kultūros dienos 2023 
Kontaktinė informacija: ELKD2023@vlbe.org

2023 m. rugsėjo 15-17 d.
Hiutenfeldas, Vokietija


