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ALGIRDAS VOKIETAITIS

Algirdas Vokietaitis gimė 1909 m. kovo 9 d. Kaune
žymaus Lietuvos pedagogo Juozo Vokietaičio ir Magdalenos Tekoriūtės šeimoje. 

1926 m. baigęs Kauno „Aušros“ gimnaziją, 1926–1930 m. Kauno universitete 
studijavo iš pradžių agronomiją, vėliau – istoriją ir pedagogiką.

1927 m. baigė vasaros kursus kūno kultūros mokytojams, o 1929 m. tėvo 
paragintas išlaikė egzaminus ir įgijo kūno kultūros mokytojo teises.

A. Vokietaitis 1934 m. sėkmingai baigė Vienos universitetą (fizinio auklėjimo ir 
geografijos mokslus), kartu įgydamas plaukimo trenerio kvalifikaciją. 

Stonkus, S. (2009). A. Vokietaitis - Lietuvos kūno kultūros,   
sporto sistemos įkūrėjų: teorinės įžvalgos ir praktika. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, 1, 5–11.

Vokietaitis, A. (2003). Raštai. P. 5–9.



ALGIRDAS VOKIETAITIS

1937–1939 m. fizinį auklėjimą, psichologiją, rusų filologiją A. Vokietaitis studijavo 
Marburgo (Vokietija) universitete. Ten parengė ir apgynė filosofijos daktaro 

disertaciją „Esamos mokyklinės kūno kultūros sistematikos ir tautinės formos 
problema pirmaujančiose Europos šalyse“. 

1934–1938 m. dėstė Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose.

1941–1943 m. buvo Kūno kultūros rūmų direktorius.

Nuo 1943 m. įsitraukė į aktyvią rezistencinę veiklą. 
Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Mirė 1994 m. rugpjūčio 14 d. JAV.

1995 m. perlaidotas Kaune.

Stonkus, S. (2009). A. Vokietaitis - vienas Lietuvos kūno kultūros, 
sporto sistemos įkūrėjų: teorinės įžvalgos ir praktika. Ugdymas. Kūno kultūra.Sportas,1, 5–11.

Vokietaitis, A. (2003). Raštai. P. 5–9.



GRAŽINA VOKIETAITYTĖ-AMONIENĖ

Gražina Vokietaitytė gimė 1915 m. rugsėjo 15 d.

Ji buvo jauniausia A. Vokietaičio sesuo. Sekdama brolio pavyzdžiu, 
studijavo Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose, buvo aktyvi sporto 

puoselėtoja.

1937–1940 m. buvo Kauno M. Pečkauskaitės gimnazijos kūno kultūros 
mokytoja, 1940–1941 m. dirbo Kūno kultūros rūmuose, dėstė fizinį 

lavinimą. Nuo 1948 m. gyveno JAV.

Mirė 2018 m. gruodžio 25 d., sulaukusi 103 metų. 

Parengė ir išleido brolio A. Vokietaičio darbų rinkinį „Raštai“ (2003).

Vokietaitis, A. (2003). Raštai. P. 5–9.





Lietuvos sporto pradininkai ir puoselėtojai (iš kairės): G. Vokietaitytė, 

P. Lubino tėvas, M. A. Lubinienė, P. Lubinas, F. Griffin (M. A. Lubinienės 

sesuo), A. Vokietaitis ir B. Vokietaitytė. 1936 m.
Lietuvos kūno kultūros institutas 1945–1995 (1995). P. 14.



Remiantis bibliotekos inventorinių knygų 
įrašais, kolekcija bibliotekai padovanota 
1997 m. rugsėjo 4 d. 

Ją sudaro įvairių leidimo metų, kalbų ir 
tematikos knygos, iš viso 58 leidiniai.

Daugiausia knygų yra vokiečių kalba, 
kiek mažiau – anglų kalba.

Tai knygos apie šokio mokyklas ir istoriją, 
apie gimnastiką, plaukimą ir kitas sporto 
šakas.

Knygų viršeliuose yra įspaudai su savininko 
asmenvardžiu.
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J. Tumo-Vaižganto žodžiai, kuriuos 
dr. A. Vokietaitis buvo pasirinkęs 
gyvenimo motto:

„Aš nesiklausiau, ar kas man 
leis mylėti Tėvynę...
Laisvė – tai siela, kuri gaivina 
mano Tėvynę. 
Nėra Laisvės – nėra Tėvynės, 
nėra Tėvynės – nebus nei 
Laisvės“.

Vokietaitis, A. (2003). Raštai. P. 16.
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