POKYČIAI JURBARKO KOMITETE
Jau daugiau kaip prieš trisdešimt metų mūsų krašto žmonės ėmė vis dažniau ir dažniau
kalbėti apie Krailsheimą, jo draugiškus vietos gyventojus, kurie labai noriai dalinosi savo darbo
patirtimi ir gyvenimo įpročiais su jurbarkiškiais. Praėjus dešimčiai metų nuo pirmosios pažinties –
2000 metais – buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Jurbarko ir Krailsheimo savivaldybių.
Ir iš karto tų pačių metų lapkričio 6 d. Krailsheime buvo įsteigtas Jurbarko komitetas (Crailsheimer
Jurbarkas Komitee), kurio pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Gotlobas Loberis (Gottlob Lober).
2012 metais į šias pareigas buvo išrinktas Volfgangas Šmidas (Wolfgang Schmid), kuris jau labai
daug žinojo apie Jurbarko kraštą, tradicijas, turėjo nemažai draugiškų ryšių su jurbarkiškiais. Dar
2002 metais su 35 mokinių choru jis pirmą kartą buvo atvykęs į Jurbarką ir iškart pamilo mūsų miestą,
tapo didžiuliu Jurbarko patriotu ir garsintoju. Žinoma, tai buvo nemažas ir mokytojos Danutės
Lapienės bei jos chorų bendruomenių, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ir Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos nuopelnas. V. Šmido vadovaujamas Jurbarko komitetas visuomet
inicijavo glaudų bendradarbiavimą tarp abiejų savivaldybių, rengė Jurbarko delegacijų priėmimo ir
finansavimo programas, rūpinosi į Krailsheimą atvykusiais jurbarkiškiais, reprezentuodavo Jurbarko
kraštą įvairiuose renginiuose.

2014 m. Volfgangas Šmidas su Krailsheimo vyrų choru koncertavo Jurbarko savivaldybėje

Būdamas gražaus gyvenimo amžiaus ir norėdamas daugiau laiko skirti savo
artimiesiems, Jurbarko komiteto vadovas Volfgangas Šmidas praėjusių metų pabaigoje paliko savo
postą, tačiau ir toliau kiek bus galimybių dirbs komitete, nes jis ir jo žmona Ursula – tie žmonės, kurie
visada savo širdyse saugojo ir saugo meilę Jurbarkui.
Apie Volfgango Šmido veiklą ir sąsajas su Jurbarku praėjusių metų pabaigoje gražiai
atsiliepė Pietų Vokietijos naujienraštis „Hohenloher Tagblatt“ ir Krailsheimo savivaldybės interneto
laikraštis „Stadtblatt“.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius už buvusį gražų ryšių
palaikymą ir bendradarbiavimą nusiuntė Volfgangui Šmidui padėką, parašydamas, kad „Krailsheimo
ir Jurbarko santykiai tęsiasi daugiau nei 30 metų. Jūs buvote tas, kuris rūpestingai puoselėjo ir plėtojo
šią bendruomenę. Labai ačiū už tai.“

Nuo 2022 metų sausio 1 d. Jurbarko komiteto Krailsheime pirmininko pareigos
patikėtos Frydrichui Liudvigui (Friedrich Ludwig), kuris, dar būdamas labai jauno amžiaus,
1994 metais aktyviai įsijungė į Baltijos šalių bičiulių ratą, o nuo 2000 metų noriai pradėjo dirbti ką
tik susikūrusiame Jurbarko komitete. Frydrichas Liudvigas, kaip ir jo pirmtakai, yra taip pat didžiulis
Jurbarko krašto gerbėjas, daug kartų su žmona Ivona (Yvonne) viešėjęs mūsų mieste, čia turintis būrį
bendraminčių, nemažai padėjęs materialiai ir intelektualiai įvairioms rajono įstaigoms ir religinėms
bendruomenėms.

2016 m. pasitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Jurbarko ir miestų partnerių (trečias dešinėje – Frydrichas Liudvigas)

Savivaldybės meras, pasveikindamas naująjį vadovą, išreiškė viltį, kad bendromis
pastangomis bus išsaugota miestų draugystė dar daugybę metų, ir palinkėjo sėkmės naujose
pareigose.
Gyvenime niekas nestovi vietoje, vyksta įvairūs pokyčiai. Bet svarbiausia ir
maloniausia, kad tų pokyčių metu Krailsheimo bendruomenė stengiasi išsaugoti bendrų veiklų
tęstinumą.
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