
Vokietijos organizacija „Pagalba Lietuvos vaikams“ šventė 20 metų jubiliejų  

 Š.m. balandžio 3-4 dienomis Želsvos pagrindinės mokyklos delegacija dalyvavo 
šventėje, skirtoje tarptautinės organizacijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ 20 metų jubiliejui, 
Vokietijoje, Šrobenhauseno (Schrobenhausen) mieste. 
 Kai organizacija su jos įkūrėju  ponu Manfredu Švaku (Manfred Schwaak) gruodžio 
mėnesį pradeda kelionę į Lietuvą, pirmasis sustojimas būna Želsvoje, mažoje kaimo mokykloje. 
Visa bendruomenė žino  pono Manfredo šeimos istoriją ir supranta, kodėl jam brangus šis kraštas. 
Nuo 2002 metų šios organizacijos pagalba mokykloje įgyvendinta daug projektų ir sumanymų. 
Mūsų mokiniai kasmet gauna gerumo ir kultūros pamoką, mokosi pasidalinti dovanomis su savo 
artimaisiais.  
 Su didele atsakomybe ir džiaugsmu priėmėme organizacijos kvietimą dalyvauti 20 
metų jubiliejaus šventėje. Atstovauti Lietuvai, Marijampolės savivaldybei ir mūsų mokyklai buvo 
pakviesti Liudvinavo seniūnė Irena Lunskienė ir Marijampolės muzikos mokyklos tautinių šokių 
kolektyvas „Javonėlis“ (vadovė Alina Kvietkauskienė).  
 Iškilminga jubiliejaus šventė vyko Bauerio firmos (Bauer AG) Konferencijų salėje. 
Šventėje dalyvavo Lietuvos garbės konsulas Vokietijoje Benjamin Wittstock, miesto meras Dr. 
Karlheinz Stephan, atstovai iš Hipp, Henkel, Hartmann ir Bauer firmų, privatūs rėmėjai, 
organizacijos nariai, jaunieji menininkai iš Klaipėdos ir Vokietijos. Šventės akimirkas fiksavo 
Vokietijos TV ir miesto laikraščio „Lokales“ korespondentai.  
 Daug dėmesio ir plojimų šventėje sulaukė tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“. Visus 
sužavėjo gražūs tautiniai rūbai, nuotaikingi ir linksmi liaudies šokiai, nuoširdumas ir šypsenos. 
Šokėjai davė interviu Vokietijos TV. Įdomu buvo bendrauti su Lietuvos garbės konsulu, susitikti su 
senais draugais-mokyklos rėmėjais.  Šventėje taip pat koncertavo jaunieji menininkai iš Klaipėdos 
bei Vokietijos. 
 Mūsų delegacija sulaukė daug dėmesio: buvome pakviesti į susitikimą su 
Šrobenhauseno (Schrobenhausen) meru Dr. Karlheinz Stephan miesto Rotušėje, dalyvavome  
ekskursijoje po miestą. Šrobenhauseno gimnazijoje ir senelių namuose susitikome su mokyklos ir 
senelių namų direktoriais, gimnazijos mokytojų kolektyvu. Tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“ 
surengė koncertus mokiniams ir seneliams. Jiems padovanojome albumus apie Lietuvą, 
Marijampolės savivaldybę, mokinių dailės darbus. Džiugu, kad  viešnagė Šrobenhausene buvo 
puikiai organizuota: kolektyvo „Javonėlis“ šokėjai šiltai ir draugiškai priimti vokiečių šeimose, 
puikiai pasirūpinta delegacijos vadovų gyvenimo sąlygomis ir laisvalaikiu.  

 Dalyvavimas organizacijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ jubiliejiniuose renginiuose 
paliko neišdildomus įspūdžius ir sustiprino mūsų draugystę. Gera žinoti, kad tolimoje Bavarijoje 
yra draugai, kurie visada pasirengę dalinti šilumą ir meilę mūsų mokyklos vaikams. Kaip sako 
senovės filosofas Seneka: „Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską atlieka širdis". 
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