XVI Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas „Ateitį kuria tradicija“
Laima SIDARYTĖ
2021 m. birželio 19–20 ir 26–27 dienomis Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga (LLJS)
kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) organizuoja XVI Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą.
Pirmą kartą Kongresas keliasi į virtualią erdvę, o su delegatais tikimės susitikti
Punske 2022 metais kultūrinėje kongreso dalyje.
2017 metais Suomijoje vykęs Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas nutarė kitą
Kongresą rengti 2021 metais Lenkijoje. LLJS kartu su PLJS pradėjo ruoštis šiam
svarbiam įvykiui. Kongreso organizacinis komitetas susitiko 2019 metų vasarą
Punske. Susitiko metu buvo aptartos Kongreso gairės, patvirtinta Kongreso data
ir vieta. Deja, pandemija pakeitė mūsų planus. Nežinodami kiek truks ši situacija,
po ilgų diskusijų, galutinai nusprendėme organizuoti kongresą virtualiai. Nuo
2020 m. lapkričio mėnesio pradėjome ruoštis šiam renginiui, sukvietėme komandą
iš daugiau nei 6 skirtingų šalių ir dviejų žemynų. Pasiskirstėme į kelias grupes ir
pasirinkome sau užduotis, kurias vykdome savaitės bėgyje, o kiekvieną
sekmadienį susitinkame „zoom“ platformoje, kur aptariame ką nuveikėme per tą
savaitę ir kas nepavyko. Iššūkių nemažai norint sutelkti lietuvių jaunimą iš
skirtingų laiko zonų visame pasaulyje. Kartu sprendžiame iškilusias problemas ir
atliekame užduotis. Grupės atskirai bendrauja „slack“ platformoje. Šios dvi
platformos leidžia bendrauti ir dirbti kartu, todėl jomis bus pasinaudota rengiant
Kongresą.

PLJKongresas. Virtualūs susitikimai
Vertindami užsienyje gyvenančio jaunimo potencialą, tautinės atminties išlaikymo
svarbą, bei išaugusį aktyvumą virtualioje erdvėje, šių metų kongreso temą
parinkome „Ateitį kuria tradicija“.
Šie žodžiai svarbūs kiekvienam pasaulio lietuviui. Būtent tradicijų išlaikymas
svetur leidžia nepamiršti iš kur ir kas esi, o Punsko krašte lietuviškos tradicijos vis
dar gyvos. Praėjus šimtmečiui po šios teritorijos atskyrimo nuo Lietuvos, lietuvybė
čia vis žydi. Tradicijas reikia palaikyti ir perduoti jas kitoms kartoms, taip kuriant
ateitį. Identiteto ugdymas labai svarbus, nes žmogus turėtų būti kaip medis, kuris
giliai įleidęs šaknis sunkiai išraunamas.
Kongresas tai ne tik aukščiausias PLJS organas, kuris įstatymiškai turi vykti kas
ketveri metai, o jo metu turi būti priimti reglamentai, peržiūrėtas statutas ir
keliami organizacijos tikslų klausimai. Kongresas tai visų pirma proga susipažinti
su žmonėmis, kurie turi tas pačias šaknis, myli savo tėvynę, tačiau gyvena
skirtinguose pasaulio kraštuose. Per daugelį metų Kongreso metu žmonės

užmezga ir palaiko naujus ryšius, susiranda draugų ar net gyvenimo partnerių. Ši
dalis yra labai svarbi, bet labai sunku ją realizuoti virtualioje erdvėje. Dėl to mūsų
renginys bus praturtintas įvairiais susipažinimo žaidimais. Taip pat bus galimybė
bendrauti neoficialiai su renginio dalyviais „slack“ platformoje. Kadangi šie būdai
tik maža dalimi kompensuoja gyvą bendravimą, todėl nusprendėme neatsisakyti
kultūrinės dalies, kurią planuojame vykdyti Lenkijoje 2022 metais.
Kviečiame visus susitikti!
Daugiau informacijos apie kongresą:
Nuoroda į renginį: https://fb.me/e/14BfeUwgN
Facebook: @PLJSKongresas- https://www.facebook.com/PLJSKongresas
Instagram: @pljkongresas, @pljs_org ?
LinkedIn:
Lithuanian
World
Youth
Association
–
https://www.linkedin.com/company/world-lithuanian-youth-association
Twitter: @PasaulioLJS
#PLJKongresas

