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GERBIAMI SKAITYTOJAI!

Užsiprenumeruokite
 „Akiratį“ 2014 metams!

Laikraščio „Akiratis“ 
(indeksas 0002) 

prenumeratos kaina

10 mėn. – 17,50 Lt,
6 mėn. – 10,5 Lt.

Užsiprenumeruoti laikraštį
galite visuose „Lietuvos pašto“

skyriuose. 

Laikraštį galite užsisakyti ir 
Kauno bei Vilniaus 

kurčiųjų reabilitacijos centruose. 
Čia metų „Akiračio“ 

prenumerata – tik 15 Lt .

Sportininkų 
pagerbimo šventė

Krepšinio veteranės, į nepriklausomą Lietuvą parvežusios pirmą olimpinį si-
dabro medalį, ir komandos vadovas R. Dovydėnas.

Knygų 
lentynoje –

ketvirta 
L. Paršelienės 

poezijos 
knyga

Skaitykite 12-13 p.
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PROJEKTŲ FINANSAVI-
MAS. Vilniaus KRC informavo, 
kad 2014 m. vykdys Vilniaus 
miesto bei Trakų, Ukmergės ir 
Šalčininkų rajonų bendruome-
nių projektus. Sausio mėnesį jau 
tapo aišku, kad Vilniaus KRC 
finansavimas lieka toks pat kaip 
ir pernai. Aptarnaujamų rajonų 
bendruomenių projektų vertė kol 
kas nežinoma.

KURČIŲJŲ KULTŪROS, 
UGDYMO, TRADICIJŲ SKLAI-
DA INTERNETO ERDVĖJE. 
„Akiračio“ redakcija 2014 m. 
įgyvendins Spaudos, radijo ir te-
levizijos rėmimo fondo (SRTRF) 
finansuojamą projektą „Kurčiųjų 
kultūra, švietimas, tradicijos 
– virtualioje erdvėje 2014 m.“. 
Projekto tikslai – pristatyti kur-
tiesiems ir neprigirdintiesiems 
svarbiausius Lietuvos, pasaulio 
ir Europos kurčiųjų kultūrinius 
renginius, ugdymo aktualijas, 
naujas knygas, kurčiųjų tauto-
dailininkų bei profesionalių dai-
lininkų surengtas parodas; supa-
žindinti su aktyviausiais kurčiųjų 
bendruomenės žmonėmis, pro-
paguojančiais kurčiųjų kultūrą; 
atskleisti kurčiųjų bendruomenės 
savitumą, propaguoti jos gimtąją 
kalbą – lietuvių gestų kalbą; pri-
statyti klausos negalios žmonių 
ugdymo pasiekimus ir proble-
mas; supažindinti visuomenę su 
kurčiųjų kultūriniu ir meniniu 
savitumu, formuoti teigiamą kur-
čiųjų įvaizdį visuomenėje. Šioms 
veikloms vykdyti SRTRF skyrė 40 
tūkst. litų.

PARAMOS SIUNTA IŠ 
JAV. Sausio 22-24 dienomis 
Panevėžio kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų pagrindinę mokyklą 
pasiekė didžiulė paramos siunta 
iš JAV: trys konteineriai baldų 
ir mikroautobusas. Sausio 23 d. 
mokykloje lankėsi svečiai iš JAV 
ambasados. Plačiau skaitykite 
vasario mėn. „Akiratyje“.

PAGERBIMAS. 2014 m. 
sausio 16 d. Vilniaus rotušėje pa-
gerbti geriausi 2013 m. Vilniaus 
m. sportininkai. Iškilmėse daly-
vavo ir sostinei atstovavę Kurčių-
jų olimpinių žaidynių prizininkai 
bei dalyviai.

POSĖDIS. Sausio 17 d. 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centre (J. Gruodžio g. 31, 
Kaunas) surengtas Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos tarybos 
posėdis. Jame svarstytas LGK 
vertėjo etikos kodekso projektas, 
asociacijos seminaro data, numa-
tyti kvalifikacijos kėlimo kursai, 
aptarti einamieji klausimai.

DERYBOS TĘSIAMOS. 
Sausio 20 d. LKD patalpose 
dar kartą susitiko kurčiųjų 
bendruomenės ir UAB „Tele2“ 
atstovai ieškoti sprendimo, kaip 
sumažinti vaizdo skambučių 
pokalbių kainas. 

LEIDINIAI IR KITOS PA-
SLAUGOS. Surdologijos centras, 
laimėjęs konkursą įgyvendinti  
Lietuvių gestų kalbos vertėjų pa-
slaugų teikimo 2013-2017 metų 
priemonių plano priemonę 1.2.4 
„Atrinkti metodinius gestų kalbo 
vertėjų centrus ir rengti lietuvių 
gestų kalbos mokymo, gestų 
kalbos vertėjų kvalifikacijos to-
bulinimo bei metodinę medžiagą 
įvairioms suaugusių vartotojų 
grupėms ir juos mokyti“, Neįga-
liųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos užsakymu 2013 m. pa-
rengė ir išleido 4 leidinius skait-
meniniu formatu. Tai – Lietuvių 
gestų kalbos pašnekesių žodynė-
lis (skirtas visuomenės nariams, 
viešąsias paslaugas teikiantiems 
specialistams bei kurčiųjų šeimų 
nariams, norintiems savarankiš-
kai mokytis LGK); dvi metodinės 
medžiagos, skirtos lietuvių gestų 
kalbos vertėjų kvalifikacijai tobu-
linti, „Teksto kūrimo strategijos“ 

Ó   Šiame numeryje  Ô

¯Aktualijos

2-3 Trumpai apie mus

4 Pirminės organizacijos pirmininkas – Seimo narės 
visuomeninis padėjėjas

5 Išgirstas LKD pagalbos prašymas

6-7 Tarėsi vertėjų centrai ir kurčiųjų bendruomenė

7 Gestų kalbos vertėjas apsimetėlis pavertė cirku 
N. Mandelos pagerbimo ceremoniją

¯Kultūra 

8 Naujamečiai renginiai Kaune

8-9 Knygų lentynoje – ketvirta Leonardos 
Paršelienės poezijos knyga 

¯Ugdymas

10 Baigiantis adventui - triguba meno dozė

11 Uostamiesčio kurtieji mokėsi fotografuoti

11 LKNUC paminėjo Sausio 13-ąją

¯Sportas

12-13 Sportininkų pagerbimo šventė

¯Pasaulio kurtieji

14 H.G. Langas – mokslininkas, mokytojas, advo-
katas

14 Įžymūs XIX-XX amžiaus kurtieji

¯Mes ir visuomenė

15-16 Labdaringas renginys „Padėkime išgirsti“

Trumpai apie mus
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ir „Viešoji kalba“ bei metodinė 
medžiaga „Lietuvių gestų kalba 
surdopedagogams ir kurčiųjų 
mokytojams, turintiems bendra-
vimo gestų kalba pagrindus. Ben-
dravimas mokykloje“. Pastarieji 
trys leidiniai yra parengti kaip 
komplektai su teksto sąsiuviniais, 
kurie yra rekomendacinio pobū-
džio nurodymai lektoriams, dirb-
siantiems pagal  metodinę vaizdo 
medžiagą, ir pavadinti mokytojo 
vadovais. Atkreiptinas dėmesys, 
kad leidinių autorių teisės pri-
klauso Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentui. Surdologijos centras 
NRD pavedimu baigia platinti 
leidinius pagal tikslines vartoto-
jų, kuriems jie yra skirti, grupes: 
savivaldybių socialinės paramos 
skyriams, kurčiųjų ugdymo įstai-
goms, aukštosioms mokykloms, 
kurčiųjų sistemos organizacijoms 
ar LGK vertėjų centrams.

Pagal anksčiau minimo 
plano 1.1.6 priemonę „Teikti 
gestų kalbos vertėjų paslaugas 
Lietuvos kurčiųjų draugijoje, 
kurčiųjų reabilitacijos centruose 
ir Surdologijos centre“ Surdolo-
gijos centras 2013 m. įdarbino ir 
teikė 14 LGK vertėjų (7,5 etato) 
paslaugas Vilniaus, Kauno, Pa-
nevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos 
kurčiųjų reabilitacijos centruose, 
Surdologijos centre bei Lietuvos 
kurčiųjų draugijoje.

Taip pat pagal to paties pla-
no 1.2.5 priemonę „Šviesti visuo-
menę ir klausos negalią turinčius 

asmenis gestų kalbos klausimais“ 
parengė ir atsakė į 30 kurčiųjų 
bendruomenės, sistemos spe-
cialistų ir suinteresuotos visuo-
menės dalies užduotų klausimų 
gestų kalbos tematika. Atsakymai 
pateikti lietuvių ir lietuvių gestų 
kalbomis. Juos galima rasti in-
ternete http://www.lkd.lt/enews/
id-surdologijos_centro_konsul-
tacijos_video.html.   

KAZIUKO MUGĖ VIL-
NIUJE. Kaziuko mugė Vilniaus 
senamiestyje vyks kovo 7-9 d. 
Organizatoriai kviečia Kaziuko 
mugėje dalyvauti amatininkus, 
tautodailininkus, liaudies meis-
trus, tautinio paveldo atstovus, 
prekiauti tradiciniais gaminiais 
- nemasinės gamybos amati-
ninkų dirbiniais ir kitais etninio 
materialiojo paveldo gaminiais, 
pagamintais iš tradicinių ža-
liavų, naudojantis rankų darbu 
ir kitomis senosiomis arba jas 
atitinkančiomis naujomis tech-
nologijomis, išsaugant unikalias 
kokybines gaminių savybes ir 
sudėtį, tautodailės ir dailiųjų 
amatų gaminiais. Visa informa-
cija pateikta www.kaziukomu-
gevilnius.lt. Norintys dalyvauti 
mugėje bus registruojami nuo 
sausio 28 d. iki vasario 4 d.  Tie-
sioginė registracija svetainėje 
www.kaziukomugevilnius.lt. 
Tel. (8 5) 272 87 94, mob. tel.:
+370 610 33 443, +370 618 47 
477 darbo dienomis nuo 10 
val. iki 17 val.

JAUNIMO APKLAUSA 
- PADĖK FORMUOTI EURO-
POS JAUNIMO POLITIKĄ.  

Esi jaunas žmogus? Turi 
savo nuomonę apie visuomenės 
procesus ir jauną žmogų Lietu-
voje? Pareikšk ją šioje trumpoje 
apklausoje ir padėk formuoti 
Europos jaunimo politiką. 

Ši konsultacija vyksta pa-
gal Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujančių valstybių išsi-
keltą jaunimo politikos prioritetą. 
Pirmininkavimo metu kiekviena 
šalis sukuria prioritetų sąrašą 
– įvardija tikslus, kurių kryptin-
gai sieks visus pusę metų. 

Toks procesas vyksta visais 
klausimais, kuriuos sprendžia 
Europos Sąjunga. Jaunimo po-
litika – ne išimtis. Šioje srityje 
šalys taip pat nusibrėžia, kokio 
pokyčio sieks.

Šių metų pirmąjį pusmetį 
ES Tarybai pirmininkauja Grai-
kija. Graikija yra trečioji ciklo, 
kuriam priklausė ir Lietuva, narė. 
Graikai siekia išsiaiškinti, kaip 
jaunų žmonių verslumas gali 
prisidėti prie socialinės atskirties 
mažinimo.

Norint sužinoti kuo dides-
nės dalies jaunų žmonių nuo-
monę buvo sukurta struktūrinio 
dialogo sistema tarp Europos 
Komisijos, valstybių narių ir jau-
nimo (14-29 metų) bei jaunimo 
organizacijų, ji užtikrina nuosek-
lias ir įvairiapuses konsultacijas 
su jaunimu.

Kviečiame užpildyti klausi-
myną ir dalyvauti konsultacijoje, 
taip prisidedant prie Europos 
Sąjungos jaunimo politikos for-
mavimo.

Klausimyną rasite: http:
//www.socmin.lt/index.php?-
1576751852 

PIRMIEJI ŠIEMET STAR-
TAVO ŠAŠKININKAI. Sausio 
11 d., šeštadienį, Šiauliuose vyko 
pirmasis šiais metais sporto tur-
nyras - Lietuvos kurčiųjų šaškių 
čempionatas. Jame varžėsi 35 
šalies sportininkai iš Vilniaus (6 
žaidėjai), Kauno (3), Šiaulių (18), 
Klaipėdos (5), Panevėžio (3). 
Šiųmečių varžybų trijų pirmų 
vietų laimėtojai vyrai: 1. Julius 
Barisevičius (Panevėžys), 2. Al-
fredas Bandzevičius (Kaunas), 
3. Antanas Rupšys (Šiauliai). Mo-
terys prizininkės išsirikiavo taip: 
1. Monika Lekavičienė (Šiauliai), 
2. Valerija Stanevičienė (Vil-
nius), 3. Danutė Bandzevičienė 
(Kaunas).

SUKLYDOME. 2013 m. 
gruodžio mėnesio „Akiračio“ 
(Nr. 12 (340) publikacijoje „Vil-
niuje diskutavo kurtieji ir vertė-
jai“ įsivėlė klaida. Sakinyje „Jie 
(LGK vertėjai – red. past.) yra 
baigę kolegines magistro studi-
jas, o jų paslaugų gavėjas studi-
juoja visiškai kitokią specialybę 
ir mokosi universitetinėje įstai-
goje“  vietoj „magistro studijas“ 
turi būti „bakalauro studijas“. 
Atsiprašome! 

 

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, 

Nors iš skausmo ir plyštų širdis. 

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai, 

Tik sapne kai kada aplankys. 

Užjaučiame buvusią ilgametę darbuotoją 
Leonidą Mariją Mikiškienę 
dėl mylimo sūnaus netekties.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 
kolektyvas.

Kelias atveda, kelias išveda
Trumpą mirksnį suteikęs gyventi...

Skaudžią netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiame 

Leonidą Mikiškienę
 dėl mylimo sūnaus mirties.

UAB “Vikada“ kolektyvas
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Aktualijos

Gruodžio 19 d. Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centro 
(KKRC) salėje vyko Kauno 
rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos (p. o.) renginys 
„Būkime kartu“.

Renginyje gausiai dalyvavo 
kurčiųjų organizacijų atstovai, 
atvyko svečiai iš Kauno rajono 
savivaldybės: Socialinės para-
mos skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Rima Jusienė, skyriaus vyr. 
specialistė Evelina Davainienė, 
Kauno rajono socialinių paslaugų 
centro socialinė darbuotoja Elvy-
ra Vizgaitienė, kineziterapeutė 
Daina Kazlauskienė.

Organizacijos veikla
Kauno rajono kurčiųjų p. 

o. pirmininkas Kęstutis Vaišnora 
pateikė metų veiklos ataskaitą. 
Šiuo metu organizacija vienija 
77 klausos negalią turinčius 
asmenis. Savo veiklos plėtoti jie 
telkiasi Neveronių seniūnijos pa-
talpose ir KKR centre. 

Organizacijos kūrimosi 
ištakos – 2007 m. Pirmuosius 
trejus metus prie jos vairo sto-
vėjo buvusi ilgametė Kauno 
teritorinės valdybos pirmininkė 
Malvina Stankauskienė. Vėliau 
vadovavimą perėmė K. Vaišnora.

Pirmininkas teikia į daugu-
mos kurčiųjų poreikius orientuo-
tas paslaugas: ugdo bei palaiko so-
cialinio ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžius, teikia asmeninio asisten-
to pagalbą, rūpinasi užimtumo ir 
laisvalaikio organizavimu.

Socialinio darbo bakalauro 
diplomą turintis (ir jau pradėjęs 
studijuoti magistratūroje) jaunas 
vadovas darbe plačiai naudojasi 
šiuolaikinėmis technologijomis: 
KKRC tinklalapyje turi atskirą 
skiltį, kurioje jo vadovaujami 
žmones ištisus metus gali rasti 
informacijos apie renginius.

Skubiais klausimais su žmo-
nėmis susisiekia naudodamasis 
internetine vaizdo kamera, e. 
paštu, SMS ir kt. 

Per ataskaitinį laikotarpį pa-
slaugomis pasinaudojo 57 nariai, 
suteiktos 137 asmeninio asisten-

to, 134 socialinio ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo pa-
slaugos. Pateikta gautų pajamų ir 
panaudotų išlaidų ataskaita. 

Rūpinantis žmonių užimtu-
mo ir laisvalaikio organizavimu 
dalyvauta: pramoginėje-eduka-
cinėje išvykoje į Druskininkus; 
renginiuose „Aš esu“ „Žalgirio“ 
arenoje ir Kauno rajono socia-
linių paslaugų centre; šeštojoje 
tarprajoninėje sporto šventėje 
Raseiniuose, renginyje „Sostinės 
dienos“, LKD 75-mečio, Tarptau-
tinės kurčiųjų dienos minėjimuo-
se, Vilkaviškio pirminės organi-
zacijos dešimtmečio jubiliejaus 
šventėje  ir kt. renginiuose.

Dalyvaujant Kauno rajono 
neįgaliųjų reikalų tarybos posė-
dyje į naują tarybą buvo išrinktas 
ir K. Vaišnora. Per posėdį kon-
sultuotasi rūpimais klausimais 
su Kauno rajono savivaldybės 
specialistais. 

Praeitų metų pavasarį pir-
mininkas susitiko su LR Seimo 
nare R. Popoviene. Aptarė infor-
macijos prieinamumo, gestų kal-
bos vertėjų trūkumo, techninių 
priemonių kompensavimo, 3G 
ryšio telefonų problemas bei ki-
tus socialinius klausimus. Pirmi-
ninkas pabrėžė, kad Seimo narė 
buvo pirmoji rajone specialistė, 
su kuria jis vos pradėjęs darbą 
užmezgė ryšį. Tolesnis bendra-
darbiavimas padėjo K. Vaišnorai 
tapti Seimo narės R. Popovienės 
visuomeniniu padėjėju. Pasak jo, 
tai žmogus, kuris nuolat domisi 
kurčiųjų bendruomenės proble-
momis, padeda jas spręsti. 

Organizacijos revizorė Nijo-
lė Tamašauskienė pateikė revizijos 
komisijos ataskaitą. Finansinės 
drausmės pažeidimų nerasta. 

Svečių pranešimai, tradici-
niai sveikinimai

Susirinkusi rajono ben-
druomenė ir svečiai paminėjo 
LKD 75 m. jubiliejų. Kauno 
teritorinės valdybos pirmininkė 
J. Pugačiauskienė apžvelgė drau-
gijos istoriją (pradedant 1938 
m.), pasakojo, kokios skirtingos 
KKRC ir KAGKVC atliekamų 

darbų funkcijos, kokius rajonus 
aptarnauja jos vadovaujama 
valdyba. Pasitelkus multimediją, 
demonstruotos rajonų pirminių 
organizacijų pirmininkų susi-
rinkimų, bendrų renginių nuo-
traukos. 

Kauno rajono socialinių 
paslaugų centro kineziterapeutė 
D. Kazlauskienė (netikėtai išju-
dinusi visus susirinkusius rankų 
pirštų ir plaštakų pratimais) iš-
samiai supažindino su centro 
teikiamų paslaugų įvairove, jų 
skyriais ir pagrindinėmis funkci-
jomis, sociokultūrinio užimtumo 
organizavimu, sveikatos stipri-
nimo, palaikymo priemonėmis 
(sportas, kineziterapija, įvairūs 
treniruokliai ir kita speciali 
įranga). Pristatė kontaktus. Su-
pažindino su asociacijos „Sporto 
idėjos“ tikslais. 

Už kasdienį, prasmingą 
ir nuolatinį rūpinimąsi Kauno 
rajono klausos negalią turinčiais 
gyventojais Socialinių paslaugų 
centro direktorės Linos Maro-
zaitės vardu K. Vaišnorai viešnios 
įteikė padėkos raštą, organizacijai 
– Kalėdų simbolika dvelkiančių 
dovanų ir daug saldumynų. 

Organizacijos nariai ne tik 
apibėrė savo vadovą šventiniais 
sveikinimais, bet ir apsupo šiltu 
šaliku...

Pirmininkas už aktyvią 
veiklą apdovanojo savo rajono 
žmones: Nijolę Tamašaukienę, 
Kazimierą Zybartą, Malviną 
Stankauskienę, Mykolą Balaišį, 
Silviją Balaišienę, Jaleną Valen-
tienę, Jeronimą Petkevičių, Zosę 
Gylienę, Mantą Zakarauską, 
Rūtą Motiejūnienę ir kt.

Artėjant pačioms gražiau-
sioms šventėms pasikeista pra-
smingais linkėjimais, nusipelnę ir 
gerbiami draugijos nariai, svečiai 
pirmininko buvo apdalyti dova-
nomis. 

K. Vaišnora apgailestavo, 
kad renginio dieną Kauno rajono 
savivaldybėje vyko atsakingas 
tarybos posėdis (pateiktos me-
tinės ataskaitos, kurias tvirtino 
savivaldybės taryba, spręsti kiti 
klausimai), todėl negalėjo at-

vykti rajono meras V. Makūnas 
bei kiti įstaigų vadovai, su kuriais 
bendradarbiaujama. Dėl svarbios 
priežasties atsiprašę jie patikino, 
kad ateityje mielai dalyvaus ben-
druomenės renginiuose.

KKRC meninių gebėjimų 
projekto vykdytoja Vida Esker-
tienė padėkojo visiems susi-
rinkusiems už  skleistą šventinę 
nuotaiką, palinkėjo, kad visus 
aplankęs Kalėdų angelas ramybę 
ir šilumą neštų ne tik į namus, 
bet ir į širdis, o Naujieji dovanotų 
daugiau, negu kiekvienas tikisi. 

Paskui ji pakvietė visus ap-
žiūrėti Kauno rajono kurčiųjų p. 
o. kalėdinę parodą, pasivaišinti 
prie šventinio stalo (vaišėmis pa-
sirūpino UAB „Neveresta“).

Apžiūrint parodą abejingų 
nebuvo. Kiekvienas eksponatas 
dvelkė šventine nuotaika, žėrėjo 
ryškiomis spalvomis, akį traukė 
atlikimo technika. 

Rankdarbių būrelio vadovė 
Malvina Stankauskienė, matyda-
ma parodos lankytojų dėmesį ir 
teigiamus įvertinimus, taip pat 
spinduliavo...

Renginį į gestų kalbą vertė 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro vertėjos Rūta 
Zaukienė ir Kristina Makaraus-
kaitė, į lietuvių kalbą – Vytautas 
Valiauga. 

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ

Pirminės organizacijos pirmininkas – 
Seimo narės visuomeninis padėjėjas

Kauno rajono kurčiųjų pirminės orga-
nizacijos pirmininkas K.Vaišnora.
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Sausio 9 dieną Lietuvos 
kurčiųjų draugija sulaukė 
netikėtų, bet įdomių svečių: 
viešosios įstaigos Šeškinės po-
liklinika Informacinių sistemų 
ir duomenų valdymo skyriaus 
vedėjo Andrejaus Savickio ir 
vyriausiojo specialisto Leoni-
do Konopliovo. 

Praėjo apie du mėnesiai, 
kai LKD prezidentė R. Klečkov-
skaja pasirašė ir išsiuntė visų 
savivaldybių sveikatos apsaugos 
ir socialinių reikalų skyriams pra-
šymą rasti galimybių nupirkti po 
planšetę joms pavaldžioms pir-
minės sveikatos priežiūros įstai-
goms (poliklinikoms). Pasak jos, 
tuomet kurtieji patys, be vertėjo 
pagalbos galėtų užsiregistruoti ir 
lankytis pas gydytojus. Gestų kal-
bos vertėjas jiems padėtų nuotoli-
niu būdu. LKD prezidentė reiškė 
viltį, kad visuose poliklinikų kabi-
netuose būtų galima įdiegti Skype 
programą, o kokybiškam ryšiui ja 
užtikrinti dar reikėtų nupirkti po 
komplektą ausinių ir mikrofoną. 

Atsiliepė vienintelė 
Šeškinės poliklinika
LKD svečiai A. Savickis ir 

L. Konopliovas paaiškino, kad 
vos juos pasiekė R. Klečkovskaj-
os pasirašyta rašto kopija, jie 
susidomėjo kurčiųjų problemos 
techniniais sprendimo būdais ir 
norėtų apie tai sužinoti daugiau. 

Tądien nedidelis pas prezi-
dentę susibūrusių LKD darbuo-
tojų būrelis negalėjo atsistebėti, 
kaip vangiai valdininkai reaguoja 
į raštus. Informacinių technologi-
jų (IT) specialistus kurčiųjų raštas 
pasiekė tik po dviejų mėnesių. 
Beje, per tą laiką niekas daugiau 
į LKD prašymą neatsiliepė ir ne-
paskambino.

Pasiūlyta asmeninė 
parama

A. Savickis ir L. Konoplio-
vas atvyko ne tuščiomis. Jie jau 
buvo suskaičiavę, kiek pirminės 
sveikatos priežiūros ir panašių į 
jas įstaigų (odontologijos kabi-
netai, reabilitacijos įstaigos ir kt.) 
veikia Vilniuje ir kiek kainuotų 
jas aprūpinti planšetėmis. Suskai-
čiuota, kad šiam tikslui reikėtų 

10 tūkst. Lt. (1 planšetės apytikrė 
kaina – 1000 Lt). Staigmena, kad 
šiuos pinigus pasirengęs kur-
tiesiems surasti vienas iš svečių 
asmeniškai – L. Konopliovas. Jis 
yra įkūręs Tarptautinį vieningą 
labdaros fondą. 

Planų ir idėjų gausa
Pristatęs Šeškinės polik-

liniką kaip „technologiškai ir 
mediciniškai pažangią įstaigą“, 
A. Savickis pradėjo siūlyti įvai-
rius planšečių panaudojimo va-
riantus. Pvz., jis siūlė jas išdalyti 
sveikatos priežiūros įstaigoms 
arba už užstatą ją sutartinėje 
vietoje pasiskolinti. 

Paprastai prezidentė, kreip-
damasi į įvairias žinybas pagalbos 
ar lygių galimybių kurtiesiems 
užtikrinimo, be problemos iš-
dėstymo, siūlo ir jos sprendimo 
būdus. Čia buvo priešingai. 

Vieną po kitos idėjas siū-
lantys svečiai laukdavo, kol LKD 
vadovė ras silpnąją jų vietą, o tada 
vėl ją tobulindavo. Gimė daugybė 
svarstytinų galimybių. Pvz., kai 
R. Klečkovskaja paaiškino, kad 
pasiskolinus planšetę iš tam tikros 
vietos paskui kurčiajam vėl tektų 
keliauti ją grąžinti, IT specialistai 
siūlė nuomą parinkti arčiau kur-
čiųjų gyvenamosios vietos. 

Svarstė, kaip kurtiesiems 
užtikrinti nemokamą arba patį 
pigiausią bendravimo sparčiuoju 
internetu (Wi-Fi) ryšį. Būtent 
ryšys, o ne planšetės šiuo atveju 
atsieitų brangiausiai. Jie jau buvo 
suskaičiavę, kiek per mėnesį jis 
patuštintų poliklinikų kišenę.  
Taip pat svečiai siūlė atsisakyti ir 
Skype programos diegimo polik-
linikų kabinetuose. Mat Šeškinės 
poliklinikoje iš viso yra 3000 
kabinetų... 

Remdamiesi mūsų teikiama 
mikrofono ir ausinių kaina, jie 
apskaičiavo, kad poliklinikai tai 
kainuotų dar 30 tūkst. Lt. 

Taip pat svečiai ragino mąsty-
ti apie tai, kad tas pačias planšetes 
būtų galima papildomai naudoti  
ir kultūrinėms bei socialinėms 
reikmėms. LKD viceprezidentas 
V. Pivoras atskleidė, kad jei kur-
čiasis bus priverstas poliklinikoje 
bendrauti asmeniniu išmaniuoju 
telefonu ir naudotis 3G ryšiu, nuo-
tolinio vertimo paslauga jam taps 
per brangi, vėl teks grįžti prie kon-
taktinių vertėjo paslaugų. Todėl IT 
specialistai paprašė LKD dar šiek 
tiek laiko geriausiam pagalbos pla-
nui subrandinti. Be to, jie žadėjo 
susisiekti su mobiliaisiais opera-
toriais, be komercinių paslaugų, 
vykdančių ir socialines programas. 
Galimas dalykas, IT specialistams 
tarpininkaujant bus galima gauti 
nuolaidų ar paramos ir iš jų.

Kodėl prezidentė nesulaukia 
atsakymų iš savivaldybių

Svečiai prisipažino, kad prieš 
atvykdami nuotolinio vertimo pa-
galbą bandė užsisakyti patys sava-
rankiškai, tačiau jiems nepavyko. 
V. Pivoras jiems pademonstravo, 
kaip tai vyksta. Įsitikinę, kad kur-
tieji žino, ko nori, svečiai tapo at-
viresni. Jie paaiškino prezidentei, 
kad tikėtis, pvz., Vilniaus miesto 
savivaldybės pagalbos, šiuo atveju 
beveik nerealu. Miestas skęsta 
skolose (1,3 mlrd. Lt skolos). Jie 
mano, kad panaši finansinė padė-
tis ir kitose savivaldybėse. Svečiai 
atkreipė dėmesį, kad LGK verti-
mo paslauga ne medicininė, bet 
ir socialinė paslauga, todėl tikėtis 
pagalbos iš konkrečių poliklinikų 
dar mažiau realu.

Stimulas padėti silpnes-
niems – asmeninės 

priežastys
Prieš svečiams išvykstant  

„Akiratis“ uždavė abiem po klau-
simą: „Kokie motyvai atvedė pas 
kurčiuosius?“ Andrejus atsakė: 
„Aš taip noriu. Toks mano tikė-
jimas, toks pašaukimas.“ O Leo-
nidas pasakė: „Auginu neįgalų 
vaiką. Tiesa, jis ne kurčias.“

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Išgirstas LKD pagalbos prašymas

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos Informacinių sistemų ir duomenų 
valdymo skyriaus vedėjas A. Savickis (dešinėje) ir vyriausias specialistas 
L. Konopliovas susidomėjo kurčiųjų problemos techniniais sprendimo būdais 
ir nori apie tai sužinoti daugiau.

Su svečiais kalbasi LKD prezidentė R. Klečkovskaja ir viceprezidentas V. Pivo-
ras.   
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Praėjusių metų pabaigoje 
penkių gestų kalbos vertėjų 
centrų vadovai, vertėjai, Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos, pen-
kių reabilitacijos centrų bei 
Surdologijos centro vadovai ir 
darbuotojai Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centre aptarė 
įvairius klausimus. 

Pasitarimo tikslas – aiškiai 
įvardyti socialinės reabilitacijos 
ir vertėjų centrų veiklas, išmokti 
glaudžiau bendradarbiauti, liautis 
konkuruoti, suteikti paslaugos 
gavėjams visokeriopą pagalbą, 
bet taip, kad visi atliktų savo 
funkcijas ir nedubliuotų kitos 
įstaigos darbo. 

Vis netrūksta 
nesusipratimų

Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centro direktorė ir renginio 
šeimininkė Jūratė Pugačiauskienė 
pradėdama pasitarimą primi-
nė reabilitacijos centrų veiklos 
esmę: informavimo tarpininko, 
asmeninio asistento, darbo vietos 
paieškos specialistų, laisvalaikio 
užimtumo, psichosocialinės rea-
bilitacijos ir kt. paslaugos. Dau-
gumai jos gerai žinomos, tačiau 
tai neapsaugo nuo netikėtumų 
ir konfliktinių situacijų. Panašiai 
nutinka ir LGK vertėjams. Ne-
trūksta trinties ir tarp šių dviejų 
žinybų specialistų tarpusavyje. 

J. Pugačiauskienė LKD var-
du pripažino, kad kurtieji tam tik-
rose situacijose ne visada sugeba 
užduoti visus būtinus klausimus, 
suprasti savo veiksmų padarinius, 
taip priversdami paslaugų tei-
kėjus spręsti už juos arba jaustis 
blogai. Jos nuomone, tokiais atve-
jais versti dirbti vertėją už du (už 
asmeninį asistentą ir vertėją) yra 
neteisinga. Nuoširdi įžanginė šei-
mininkės kalba nejučia padiktavo 
ir mandagų visos diskusijos toną.

Vertėjų centrų paslaugos
 ir iššūkiai

Reikia vertėjų sąrašo. Kau-
no AGKVC direktorė ir Lietuvių 
gestų kalbos vertėjų asociacijos 

Tarėsi vertėjų centrai ir 
kurčiųjų bendruomenė

prezidentė R. Leonavičienė savo 
pranešimą pradėjo pasakojimu 
apie plačiai pasaulyje nuskambė-
jusį atvejį, kai į gestų kalbą vertė 
psichiškai nesveikas žmogus. Taip 
pranešėja siekė atkreipti dėmesį į 
LGK vertėjo kvalifikacijos svarbą. 
Pranešėja siūlė sudaryti gestų kal-
bos vertėjų profesionalų sąrašą, jį 
patvirtinti ir imtis atsakomybės 
tik už jame esančių specialistų 
paslaugų kokybę. 

Reikia bendradarbiavimo 
sutarties. Kitas p. Ramunės tos 
dienos siūlymas – tarp vertėjų 
ir reabilitacijos centrų pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartį, o joje 
apibendrinti visus žinomus pro-
bleminius dalykus. Tądien pra-
nešėja juos ir vardijo. 

Konfidencialumas ir žmo-
niškumas – kaip jie dera? Štai 
pavyzdys. LGK vertėjas mato, kad 
kurčias asmuo pasirinko visiškai 
ne tą savo problemos sprendimo 

būdą. Tačiau vertėjo profesinė eti-
ka neleidžia jam kištis į asmeninį 
žmogaus gyvenimą. Jeigu jis po 
paslaugos teikimo nedelsdamas 
informuoja savo darbdavį arba 
atitinkamo KRC vadovą apie pa-
slaugos gavėjui iškilusį jo paties 
veiksmais sau sukeltą pavojų, 
jis nusižengia konfidencialumo 
principui. Jeigu tyli ir nieko ne-
daro, tampa bendrininku opo-
nuojančiai pusei arba nusižengia 
žmoniškumo principams. Į iš-
keltą problemą auditorija reagavo 
gyvai. Galų gale sutarta dėl vieno: 
tokiu atveju tylėti – vadinasi, pi-
lietiškai būti neatsakingam. Nu-
matyti būdai, kaip tokiais atvejais 
saugoti konfidencialumą.

Kvalifikacijos kėlimas, 
informacijos sklaida. R. Leona-
vičienė teigė, kad jai esą žinoma 
atvejų, kai neprofesionaliai, kaip 
anksčiau aptarta situacija ir kt., 
elgėsi ir KRC darbuotojai. Todėl 

pranešėja atsargiai siūlė: gal jau 
laikas kelti kvalifikaciją ir KRC 
specialistams?

Paslaugų gavėjų skaičius. 
Pranešėja taip pat informavo, 
kad 70 kurčiųjų aptarnauja vienas 
vertėjas. Ją domino, kiek kurčiųjų 
aptarnauja KRC darbuotojas. Pa-
aiškėjo, kad atsakyti į taip sufor-
muluotą klausimą neįmanoma. 
Taip yra todėl, kad dažnai vienas 
KRC darbuotojas teikia kelių 
tipų paslaugas. Arba per kurčio 
asmens apsilankymą jam iš eilės 
talkina keli specialistai.

Vertimo būdai ir tipai. Per 
susitikimą dar kartą aptarti ver-
timo būdai pagal sritis, paslaugų 
gavėjų amžių, negalios pobūdį, 
neprigirdėjimo laipsnį, apkur-
timo laiką, vertimą viena ranka 
ir abiem rankomis, kontaktinį, 
grupinį, nuotolinį vertimą ir t. 
t. Taip siekta šiandien atkreipti 
dėmesį į vertėjui tenkančius iš-
šūkius. Atskirai pasiguosta, kad 
mokyklose įdarbinti vertėjai 
kartais verčiami atlikti jiems ne-
priskirtinus darbus.

Apsauga nuo nepagrįstų 
kaltinimų. Ne paslaptis, kad 
kurtieji paslaugos gavėjai po 
tam tikrose institucijose gautų 
jiems nepriimtinų sprendimų 
atsakomybę linkę suversti LGK 
vertėjams. Siūlytos išeitys iš to-
kios padėties. Pvz., notarinėse 
kontorose sudaromi sandoriai yra 
filmuojami, todėl kurį laiką juos 
įmanoma peržiūrėti. Taip pat su-
dėtingam vertimui pagal galimy-
bes reikėtų pasitelkti du vertėjus. 
Jeigu vertėjas kaltinamas, pvz., 
palaikantis teisme vieną „pusę“, 
tuomet vertėją keisti arba siųsti 
juos du. Kalbėta apie atvejus, kai 
vertėjas pagrįstai turi teisę atsi-
sakyti teikti paslaugą.

Vertimas studentams. SC 
direktorė Nijolė Krasniauskienė 
siūlė vertėjų centrams atsisakyti 
vertimo paslaugų aukštosiose 
mokyklose. Juk iš tiesų kiekviena 
aukštoji mokykla turi pati pasi-
rūpinti, kad bet kurią negalią tu-
rintys studentai turėtų galimybes 
studijuoti tokiomis pat sąlygomis 

Pasitarimo dalyviai.

Aktualijos
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kaip ir sveikieji. Tuomet vertėjų 
centrams liktų daug laisvų rankų, 
sumažėtų sudėtingų vertimų, ku-
riuos vertėjams sunku atlikti dėl 
žemesnio ar kitokio nei paslau-
gos gavėjas išsilavinimo. Vertėjų 
centrų vadovai teigė, kad Lietuva 
tokiam vertėjų išskirstymui  dar 
nepasirengusi, kad tai atitrauktų 
iš vertėjų centrų daug specialistų. 
Iš diskusijos paaiškėjo, kad studi-
jų reikmėms kurtiesiems studen-
tams skiriamos nemažos lėšos kas 
mėnesį, bet LGK vertėjų jie ne-
samdo, o tikslines lėšas naudoja 
asmeninėms reikmėms. Kurčiųjų 
jaunimo organizacijoms duota 
užduotis išgvildenti problemą, 
teikti siūlymus.

Skubūs vertimo atvejai. 
Štai visi centro vertėjai tuo pa-
čiu metu su kurčiaisiais išvykę į 
miestą. Vertėjų centre specialistų 
neliko. Kaip tik tada skambina 
kurčiasis, kuriam atsitiko ne-
laimė. Ar šiuo atveju darbdavys 
turėtų priimti sprendimą atšaukti 
vieną vertėją iš paslaugos gavimo 
vietos ir siųsti jį į „karštąjį“ tašką? 
Kas turi už tokį veiksmą prisiimti 
atsakomybę? Juk atšauktas LGK 
vertėjas paslaugos negavusio 
kurčiojo akyse bus vienintelis 
kaltasis? Vertėjų centrai ragino 
kurčiųjų bendruomenę prisiimti 
atsakomybę už pasekmes, jei vis 
dėlto būtų apsispręsta vertėją iš 
„eilinio“ vertimo atšaukti.

Bazinės paslaugos. Kas tai? 
Vilniaus AGKVC direktorius D. 
Jakutis informavo, kad 2014 m. 

nesiųs į vadinamuosius komer-
cinius renginius vertėjų jų ne 
darbo metu. Esą vilniečiai paste-
bėjo atvejų, kai piktnaudžiaujama 
vertėjų paslaugomis. Įdomu, kad 
minėta diskusija pasisuko kiek 
netikėtu kampu. R. Leonavičienė 
informavo, kad, pvz., krikštynos, 
jubiliejiniai gimtadieniai, vestuvės 
daug kur užsienyje nėra kažkelin-
tos eilės renginys, kaip laikomasi 
nuomonės Lietuvoje. Esą tai pats 
būtiniausias reikalas. Mat giminės 
sueigos - vienintelis būdas įsilieti 
kurčiajam į girdinčių šeimynykš-
čių bendruomenę, pritapti.

Diskutuojant apie vadina-
mąsias bazines paslaugas, J.Puga-
čiauskienė perspėjo, kad visi 
kurtieji turi teisę į LGK vertimo 
paslaugą. Jų poreikiai, interesų 
ir veiklos  sritys – visa tai yra 
vertimo paslaugų objektas. Todėl 
daryti panašius apibendrinimus 
reikėtų labai atsargiai.

Kurčias vertėjas. Kauno 
AGKVC direktorė išskyrė kur-
čiojo vertėjo svarbą. Apgailesta-
vo, kad šiuo metu jam nėra kur 
tobulėti, kad net kurčiųjų ben-
druomenėje dėl darbo pobūdžio 
į jį žiūrima kreivai. Be to, vertėjų 
centruose jis dirba tarsi nelegalas, 
„slepiamas“ po įvairiausiomis 
pareigybėmis, neturi konkretaus 
statuso.

Kaupia pavyzdžius. Su-
dėtingų situacijų rinkinį kaupia 
ir dalį jo diskusijoje paviešino 
Kauno AGKVC direktorės pava-
duotojas A. Bražinskas. Jo atliktas 

darbas išties turi išliekamąją vertę 
ir turėtų būti tęsiamas. Norisi, kad 
daugiau būtų tokių iniciatyvų.

Vertėjų darbo krūviai. Su-
sirinkusiuosius domino atskirų 
vertėjų darbo krūviai per dieną. 
Čia (nelygu miesto didumas ir 
planavimas) esą jų suteikiama 
nuo 2 iki 5. Kurčiųjų nuostabą 
sukėlė žinia, kad maždaug 3 val. 
per dieną LGK vertėjai skiria 
pairengimui teikti paslaugas bet 
kuriose įstaigose.

LGK paslaugos vakarais. 
Vertėjų centrai, kaip ir anksčiau, 
laikėsi savo pozicijos: vertėjų 
stokojama, tad išskirstyti vertėjus 
pagal laiką, vadinasi, piko valan-
domis patirti dar didesnį jų sty-
gių. Kurtieji mygo: negi negalima 
prognozuoti? Juk ne visais metų 
laikais ir ne visą parą vertėjų po-
reikis vienodas. Kaip ir anksčiau, 
galų gale kurčiųjų bendruomenė 
atsitraukė. Jie tik išgavo pažadą, 
kad skubiais atvejais bus stengia-
masi visomis išgalėmis padėti. 
Tiesą sakant, su nedidelėmis iš-
imtimis taip buvo ir iki šiol. Bet 
kurčiųjų auditorija nebuvo labai 
patenkinta: kaip ir anksčiau, daug 
visokios veiklos vakarais jiems 
liks neprieinama. 

Šviečiamasis KRC darbas
Surdologijos centro atstovas 

ir LKD viceprezidentas V. Pivoras 
garsiai svarstė, kad neretai kurtie-
ji patys nežino, kas yra LGK. Kai 
jiems tai taps aišku, ims keistis ir 
požiūris į vertėją. Kitaip tariant, 

jis siūlė kurčiųjų lyderiams šviesti 
kurčiųjų bendruomenę. Panašiai 
kalbėjo ir LKD Respublikinės 
valdybos narys Kęstutis Vaišnora. 
Anot jo, reikia mokyti nemokan-
čius, padėti jiems, bet nedaryti 
darbų už juos pačius.

Vertimo paslaugų kokybė
ir kitos aktualijos

Nors ir atsargiai, tarsi ko 
vengiant, keltas tądien vertimo 
paslaugų kokybės klausimas. 
Bet jis tik praslysdavo į diskusiją 
ir vėl ištirpdavo kitų aktualijų 
fone. Vienintelė LKD prezidentė 
R.Klečkovskaja pagyrė vertėjus už 
kokybišką darbą, o kiti santūriai 
tylėjo. Ką gi, matyt, ši aktualija 
savo valandos dar turės palaukti.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Pasitarimo organizatorė Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centro direktorė 
J. Pugačiauskienė.

Gestų kalbos vertėjas apsimetėlis pavertė cirku 
N. Mandelos pagerbimo ceremoniją

2013 m. gruodžio 10 d. 
Johanesburge vyko atsisveiki-
nimo ceremonija su buvusiu 
Pietų Afrikos Respublikos 
prezidentu Nelsonu Mandela. 
Joje dalyvavęs gestų kalbos 
vertėjas buvo apsišaukėlis. 
Tai pranešė Pietų Afrikos 
kurčiųjų federacijos atstovė 
Nikolė du Tua. „Tai baisu, tai 
kažkoks cirkas. Tik jis pats ir 
suprato savo gestus“, – sakė ji.

Nikolė du Tua verčia į gestų 
kalbą (ir iš jos) oficialioms dele-
gacijoms Pietų Afrikos Respub-
likoje. Anot jos, trys vietos kur-
čiųjų federacijos atstovai negalėjo 
atpažinti gestų, kuriuos vartojo 
niekam nežinomas avantiūristas, 
nors Pietų Afrikos Respublikos 
gestų kalba yra viena visoms vie-
nuolikai oficialių šalies kalbų. 

„Jis mojavo rankomis, ta-
čiau neaišku, ką tuo norėjo par-
odyti“, – Nikolė du Tua citavo 

Pietų Afrikos kurčiųjų federaci-
jos direktorių Bruno Drucheną.

Gestų kalbos vertėjas ap-
simetėlis „dirbo“ VIP ložėje. 
Būtent čia savo kalbas sakė pa-
sauliniai lyderiai, įskaitant ir JAV 
prezidentą Baraką Obamą bei da-
bartinį Pietų Afrikos Respublikos 
prezidentą Džeikobą Zumą.

Vertėjas apsimetėlis Tam-
sanka Džantžijė (amsanqa 
Jantjie) anksčiau buvo kaltina-
masis keliose baudžiamosiose 

bylose. Toks pranešimas gruo-
džio 13 d. pasirodė Pietų Afrikos 
naujienų kanalo eNCA svetainė-
je. Kokios nors informacijos, ar 
T. Džantžijė buvo teisiamas, nėra. 
Jis pats atsisako tai komentuoti.

Iš rusų kalbos vertė 
Ieva VANAGAITĖ

Šaltiniai:  http://www.vesti.ru/
doc.html?id=1166069&cid=9 
http://lenta.ru/news/2013/12/

13/interpreter/  
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Kultūra
Artėjančių Naujųjų 

šventinę nuotaiką į Kauno 
kurčiųjų reabilitacijos centrą 
(KKRC) patys pirmieji atnešė 
bendruomenės mažieji. Jie 
jau gruodžio 27 d. su tėvais 
prie spindinčiais mezginiais 
papuoštos įspūdingos eglutės 
laukė tradicinių dovanėlių.

Visus nudžiugino KKRC 
pantomimos būrelio narių par-
odytas nuotaikingas spektaklis 
„Miško žvėrys“, pasakojantis apie 
geraširdės mergaitės nuotykius, 
pikto vilko išdaigas, kitų žvėrelių 
draugystę, zuikučio staigmeną: jie 
vaikams atvedė toli iš Šiaurės at-
vykusį, ilgai po mišką klaidžiojusį 
ilgabarzdį Kalėdų Senelį. Išvydęs 
būrį smalsučių Senelis skubinosi 
kiekvieną padrąsinti, pasisveikin-
ti, sužinoti, kaip jam sekasi... Zui-
kutis atvežė dovanas ir su Seneliu 
apdovanojo vaikus. 

Šie atsidėkodami deklamavo 
eilėraščius, patys arba tėvelių pa-
dedami atsakinėjo į klausimus ir 
vis stengėsi patekti į fotoobjektyvą 
– įsiamžinti prisiminimui. (Nuo-
taikingo spektaklio autorė ir reži-
sierė - pantomimos teatro vadovė 
Jūratė Viničenkienė.)

KKRC psichologė Donata 
Miknevičiūtė organizavo vaikams 
žaidimų, mažieji mielai varžėsi 
komandose bėgdami su maišais, 
spalvindami pagal pateiktus pie-
šinio kontūrus ir kt. 

Lėšomis prisidėjo Kauno 
kurčiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininko M.Balaišio surasti 
rėmėjai: UAB „Rimi Lietuva“, „Ai-
suva“ ir „Anvol“.

Gruodžio 28 d. į Naujametį 
žiburėlį rinkosi Kauno kurčiųjų 
bendruomenė. Susirinkusiesiems 
parodytas jungtinis KKRC panto-
mimos teatro, ritminių ir tautinių 
šokių, imituojamosios dainos 
kolektyvų spektaklis „Pelenės 
puota“, kurio siužetas primena 
visiems žinomą populiarią pasaką 
„Pelenė“. Pantomimos teatro va-
dovė J.Viničenkienė sakė, kad jai 
norėjosi įsimintiną vakarą į sceną 
sukviesti visus meno kolektyvų 
narius, jų pasirodymus sujungti į 
visumą. Akivaizdu, kad pasisekė 
- rezultatu gėrėjosi visi... Gražūs 

Naujamečiai renginiai Kaune

sceniniai drabužiai, smagūs šo-
kiai, imituojamosios dainos pri-
traukė žiūrovų dėmesį. 

KKRC imituojamosios dai-
nos atlikėjai šventę šildė dainomis 
„Svajonė“, „Krinta sniegas“, „Ka-
lėdos su draugais“ ir kt. Imituo-
jant ištrauką iš „Traviatos“ į sceną 
kilo ir pati KKRC direktorė Jūratė 
Pugačiauskienė (netolimoje pra-
eityje buvusi imituojamosios 
dainos kolektyvo narė). 

Šventiškai nusiteikęs KKRC 
sporto klubo „Tyla“ pirmininkas 
Algirdas Jurkša trumpai apžvelgė 
praėjusių metų sportininkų pa-
siekimus ir paskelbė geriausių 

Kauno kurčiųjų sportininkų 
penketuką. Specialiomis taurėmis 
apdovanoti: Birutė Aleknaitė, 
Ingrida Milkinaitė, Kazys Birieta, 
Justina Burbaitė-Mačiulienė ir 
Kęstutis Žižiūnas. Visą bendruo-
menę sveikindamas su artėjančiais 
Naujaisiais linkėjo, kad visi būtų 
vieni kitiems dėmesingi, draugiš-
ki, kvietė atsikratyti pavydo...

KKRC direktorė J. Pugač-
iauskienė už nuoširdų ben-
dradarbiavimą padėkos raštu 
apdovanojo šventės viešnią Vy-
tauto Didžiojo universiteto gestų 
kalbos ir kurčiųjų kultūros klubo 
„Gyva gestų kalba“ prezidentę 

Kauniečių kurčiųjų bendruomenė palydint 2013 metus. 

R.Taraškevičiūtę.
Pamažu į sceną lipo imituo-

jamosios dainos atlikėjai - vete-
ranai, svečiai, šventės dalyviai su 
kaukėmis ir kiti pageidaujantys 
parodyti savo talentus. Šventinį 
vakarą scena buvo atvira visiems. 
Kaip ir dera kaukių baliuje, ne-
stigo įspūdingų akimirkų - ap-
dovanojimų, efektingų linkėjimų 
ir geros nuotaikos.

Sausio 6 d. pasveikinti drau-
gų su Naujaisiais rinkosi senjorų 
klubo „Poilsis“ nariai (pirmininkė 
Danutė Ramonienė).

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ 
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Knygų lentynoje – ketvirta L. Paršelienės poezijos knyga 

Prieš pat Kalėdas kaunie-
tė Leonarda Paršelienė  nuste-
bino artimuosius ir draugus - 
išleido ketvirtą poezijos knygą 
„Praėjusių metų aidai“. 

Aštuoniasdešimt trejus savo 
gyvenimo metus į praeitį palydė-
jusi poetė eiliuota forma dalijasi 
džiaugsmais, patirta laime, skaus-
mais, netektimis ir lig šiol tiki po-
ezijos galia.

Poezijos leidinį praturtina 
žinomos tautodailininkės, likimo 
draugės Valerijos Dauginienės 
(Skaistgirys, Joniškio r.) meniški 
piešiniai bei prasmingi komenta-
rai ir pačios autorės nuotraukos.

Apie praeitį - eilėmis
Pati poetė teigia, kad arti-

nantis gyvenimo saulėlydžiui ir 
apžvelgiant nueitą kelią, esama 
įvykių, išgyvenimų, kuriuos nori-
si aprašyti. Kiti, į šią knygą sudėti 
eilėraščiai, iš įvairių laikotarpių.  
Gyvenime būta visko. Prisimini-
muose – vargana vaikystė, poka-
ris, tėvelio netektis, po ramesnės 
pertraukos - skaudūs išgyvenimai 
dėl motinos ir vyro Algimanto 
mirties. 

Vyresniosios kartos ben-
druomenės nariams L. Paršelie-

nės turbūt nebe-
reikia pristatyti. 

LKD istori-
jos puslapiuose ji 
liks aktyviausiųjų 
gretose. 

Ponia Leo-
narda ir dabar 
didžiuojasi savo 
energingais, gy-
venimo iššūkius 
mėgusiais ben-
draamžiais, ku-
rie domisi LKD 
veikla, kovoja 
su senatvėje už-
klupusiomis ne-
galiomis, palaiko 
vieni su kitais 
ryšį ir stengiasi 
dvasiškai nepa-
lūžti.

Nauj o s i o s 
poezijos knygos 
įvade autorė pri-
sistato trumpai. 

Brandžiausi jos gyvenimo 
metai – Kauno kurčiųjų moky-
mo-gamybos kombinate, kur 
ilgus metus dirbo direktoriaus 
pavaduotoja kultūriniam darbui, 
o išėjusi į užtarnautą poilsį septy-
nerius metus vadovavo kurčiųjų 
senjorų klubui „Poilsis“. Naudin-
go darbo įvertinimas – įvairūs 
apdovanojimai. Reikšmingiausiu 
iš jų laiko Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
antrojo laipsnio medalį, kuriuo 
ją 1999 m. apdovanojo preziden-
tas V. Adamkus. Iš paskutinių 
2013 m. įvertinimų – LKD prezi-
dentės padėkos raštas už ilgametę 
veiklą, Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centro (KKRC) direktorės 
padėka už visuomeninį darbą 
senjorų klubo „Poilsis“ jubiliejaus 
proga. 

Pirmieji poezijos daigai 
ir šiandienos eilės

Per pokalbį Leonarda Par-
šelienė prisiminė, kad poezija 
domėjosi ir jos a. a. tėvelis.

Dabar jau sunku atsekti, 
kada šviesos link kilo jos pačios 
pirmieji poezijos daigai. Prislėgtą 
likimo lemties, apkurtusią devy-
nerių metukų mergaitę priglaudė 
Kauno neprigirdinčiųjų mokykla-

internatas. Iš bendraamžių išmo-
ko gestų kalbą, godžiai gėrė peda-
gogų perduodamas žinias ir savo 
gabumais ėmė išsiskirti. Eilėraštis 
į jos gyvenimą atėjo natūraliai, 
nes poezijoje subtilus jausmas, 
daug šviesos, paslaptingais akor-
dais skamba kūrėjo širdies muzi-
ka.... Jos mylimiausia poetė lig šių 
dienų – Salomėja Nėris. Kalbantis 
ji padeklamavo dar mokyklos 
laikais išmoktą S. Nėries eilių po-
smą. Niekas neišdilo iš atminties 
– tarytum jaunystės dienų aidas 
sugrįžta prisiminimai. Eilėraštyje 
„Aštuoniolikta mano vasara“ už-
fiksuota jos jausmus stingdžiusi 
žinia - mirė mylima poetė: / Neti-
kėjau, ne, negali būti. Netiesa! / Ir 
vėl graudžios ašaros iš akių liejas... 
/ Užgeso lakštutės Salomėjos akių 
šviesa... / Ak, širdį skauda, gelia, 
mirė Salomėja... /

Kai prieš 30 metų šviesaus 
atminimo poetės ir LKD akty-
vistės G.Bagačiūnienės bute buvo 
organizuotas pirmasis kurčiųjų 
„Poezijos pavasaris“, p. Leonarda 
jau pati kūrė eiles. Amžinoje ty-
loje gyvenant to labai reikėjo, ta 
linkme eita su didele viltimi, dirb-
ta, ieškota patarimų, o svarbiausia 
– mokytasi eilėdaros taisyklių. 

Reikia suprasti, kad tyloje 
gyvenančiam žmogui, kuris vi-
siškai negirdi garsų intonacijos 
ir ritmo, eilėraščio menas yra su-
dėtingas uždavinys... 

L. Paršelienei labai daug pa-
dėjo savišvieta, reiklus charakte-
ris siekiant maksimaliai išnaudoti 
turimas galimybes. 

Tuo metu, kai kurčiam žmo-
gui nebuvo jokios alternatyvios 
kompensacinės technikos, ji pasi-
nėrė į knygų pasaulį. Tai perteikia 
jos eilėraštis „Mano knyga“. 

Poezija sustiprina
 ir guodžia

Ji vis dar optimistiškai teigia: 
„Gyventi sunku, bet gera savo šei-
moje turint gerus sūnus, marčias 
ir anūkus. Ir draugai nepamiršta, 
aplanko, padeda išsilaikyti, ne-
palūžti, neprarasti vilties. O gy-
venimas gražus ir tiek daug gerų 
žmonių.“ 

Pastarojoje knygoje daug 
eilių dedikuota sūnums Remigijui 

Daugiau kaip 50 metų Lietuvos kurčiųjų draugijos stei-
gimui, jos veiklai atidavė kurčiųjų kultūros puoselėtoja 
L. Paršelienė.

ir Linui, šviesaus atminimo vyrui, 
giminaičiams, mokytojams, gestų 
kalbos vertėjoms ir draugams. 

/ Aš ariu dirvą lyg baltą lapą, 
/ Jame daug pasėjau gražių gėlių. 
/ Be jokio komposto viskas tapo / 
Eilėraščiais, jie daug kur skamba 
„myliu“ / – štai taip lyg apiben-
drina mintis vienas L. Paršelienės 
eilių posmas... 

Pakilios gaidos prisimini-
mais skambantis yra eilėraštis 
„Gimtajam Panevėžiui“: / Aš lyg 
atgimstu, kai tave pamatau, / 
Mano šviesus mieste, daug išken-
tėjęs, / Mano meilė, mano ilgesys 
– tik tau, / Ir džiaugsmas plačiai 
išsiliejęs. / Veržiaus visa širdim, 
visa esybe / Prie Nevėžio, kur liko 
mano pėdos... / Tenai jauna širdim 
troškau teisybės, / Tenai užpuolė 
vargas, sunkios bėdos. / Aš lyg at-
gimstu, kai tavo gatvėmis einu, / 
Regiu prie upės nusitęsusias alėjas. 
/ Skaistakalnį, ir Plūkių kaimą dar 
menu... / Išaugai tu kaip ąžuolas. 
Aš tuo tikėjau. /

Lig šiol nusiraminimą ir viltį 
teikia jai poezija: / Poezijos pasau-
ly gyvenu - / Kaip gera man tada 
ir miela. / Vien šviesų džiaugsmą 
surandu - / Nurimsta iškankinta 
siela. / Kai posmai skamba many-
je, / Pasaulis tampa stebuklingas. 
/ Bet tas stebuklas slaptas širdyje 
/ Nespėjęs sulapot – pradingo. / 
Ir kai kankina sielą liūdesys, / 
Poezija ir stiprina, ir guodžia. / 
Ir mano mintys niekur nenuklys 
– Suguls ant popieriaus lyg skun-
das žodžiais. /

Nukelta į 10 psl.
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Ugdymas

Paskutinę advento sa-
vaitę Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų pagrindinės 
mokyklos (PKNPM) erdvės 
nušvito tapybos, keramikos, 
fotografijos darbų parodomis.

Į šventinį renginį susirin-
kusiai mokyklos bendruomenei 
savo keramikos darbelius  pristatė 
6 klasės mokinė Skaistė Cibuls-
kaitė. Šia meno sritimi mergaitė 
jau domisi trečius metus. Per šį 
laikotarpį ji daug ko išmoko ir ne-
mažai padarė. Labiausiai Skaistei 
patinka kurti darbelius, kurie turi 
tam tikrą paskirtį, pavyzdžiui: 
vazas, puodelius, žvakides. Šiai 
ypatingai progai mergaitė buvo 
padariusi labai gražų angelą. 
Parodėlėje, deja, juo pasidžiaug-
ti neteko, nes išdegtas darbelis  
subyrėjo. „Buvo labai gaila, bet 
kuriant iš molio kartais taip nu-
tinka“, – apgailestavo ji. Prista-
čiusi parodą, Skaistė mokyklos 
direktorei Danutei Kriščiūnienei 
įteikė savo sukurtą keraminę 
knygelę su linkėjimais. Mergaitė  
prisipažino, jog keramika -  labai 
įdomi, todėl yra pasiryžusi į ją 
toliau  gilintis: „Noriu šioje srityje 
pasiekti aukščiausią tašką, nes 
jaučiu, kad galiu tai padaryti. Ži-
nau, kad reikės ne tik daug noro 
ir kantrybės, bet ir pastangų, o į 
kiekvieną kūrinėlį įdėti ir dalelę 
savo širdies, nes be to  joks darbas 
nebus mielas ir šiltas.“

Į mokyklos fojė pakvietusi 
tautodailininkė Renata Dam-
brauskaitė-Laučkienė pristatė 

Baigiantis Adventui – triguba meno dozė

tapybos darbų parodą „Žmonės“. 
Joje žvilgsnį traukė retro stiliaus 
rūbais pasidabinusių moterų ir 
vyrų figūros, užburiančios elegan-
cija, subtilumu, ramybe. „Labiau-
siai vertinu žmogų, nes tai pats 
tobuliausias ir gražiausias  Dievo 
kūrinys, todėl kiekvienas žmogus, 
atėjęs į mano pasaulį, virsta mano 
kūrybine mūza“, – sakė tapytoja.  
Be spalvų ir linijų žaismo, me-
niškos sielos moteris dar domisi 
muzika ir poezija. „ Kasdieny-
bėje rastos kūrybinės akimirkos 
suteikia gyvenimui prasmę. Jei 
turėčiau daugiau laiko, norėčiau 
būti rašytoja ir rašyti knygas“, 
– prisipažino Renata.  Be tapybos, 
moteris dar kuria eiles, dainas 
vaikams ir suaugusiesiems, rašo 
scenarijus spektakliams.

„Tai ne tik mūsų regiono, bet 
ir visos Lietuvos perlas“, - tikino 
mokyklos direktorė, pristatydama 
tautodailininkę. Ji pažymėjo, kad 
subtiliu koloritu ir linijų grakš-

 Tautodailininkė R. Dambrauskaitė-Laučkienė (kairėje) 
grožisi  PKNPM  6 klasės mokinės Skaistės Cibulskaitės 
(antra iš kairės) keramikos dirbiniais.

Mokytojas Vilius Glušokas žaismingai pristato fotografijų  
parodą „Australija iš arti“.

Atkelta iš  9 psl.

Į knygas sudėta visa 
kūryba

Turėdama tiek fizinių, tiek 
dvasinių jėgų, padedama gausių 
rėmėjų ir draugų bei prisidėjusi 
savų lėšų, L. Paršelienė stengėsi, 
kad knygose būtų išspausdinta jos 
viso gyvenimo kūryba. 

Pati autorė paminėjo, kad 
pirmąja savo knyga ji linkusi įvar-
dyti kompiuterinį leidinį, kurį iš-

leisti jai padėjo tuometinė Kauno 
kurčiųjų teritorinės valdybos pir-
mininkė Malvina Stankauskienė 
ir specialistė Gražina Dambraus-
kienė dar 2000 m. 

2003 m. Lietuvos nepriklau-
somų rašytojų sąjungos (LNRS) 
valdybos pirmininkas Vladas 
Buragas redagavo jos pirmąją 
(300 egz.) knygą „Rudenėjančiais 
tylos takeliais“. 

Kitas knygas spausdino UAB 
„Printėja“: 2009 m. išleista „Už-
uovėja“, 2010 m. „Dar viena viltis“, 

tumu žavinčius tapybos darbus  
Renata yra eksponavusi ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio galeri-
jose. D. Kriščiūnienė džiaugėsi, 
kad baigiantis adventui mokyklos 
bendruomenė gavo trigubą meno 
dozę: viena  paroda  keitė  kitą, o  
kita – kvietė jau  į trečiąją.

 Jaukioje mokyklos erdvėje, 
esančioje prie valgyklos, foto-
grafijų parodą „Australija iš arti“ 
pristatė neseniai iš šios egzotiškos 
šalies grįžęs bibliotekininkas, 
lietuvių-gestų kalbos bei tikybos  
mokytojas Vilius Glušokas. Jis 
praėjusių metų spalio mėnesį da-
lyvavo Sidnėjuje vykusioje 2-ojoje 
tarptautinėje kurčiųjų konferenci-
joje. Artistinių gebėjimų turintis 
mokytojas žaismingai pasakojo 
kiekvienos fotografijos istoriją: su 
ja susijusį įvykį, užfiksuotą reikš-
mingą susitikimą ir tai, kas jį 
atspindi. V. Glušokas džiaugėsi, 
kad galėjo susitikti su bičiuliais, 
pamatyti garsiuosius Sidnėjaus 

Operos rūmus, pasigėrėti vaiz-
dingu uosto tiltu.  Fotografijomis 
iliustruotas pasakojimas sukėlė 
didelį mokinių susidomėjimą. Jie 
atidžiai klausėsi, atsakinėjo į pa-
teiktas užduotis, džiugiai kartojo 
gestą „Australija“, ragavo moky-
tojo parvežtų lauktuvių. 

Didžiajai laukimo šventei 
skirto renginio baigiamasis  ak-
centas vyko šventiškai papuoštoje 
mokyklos valgykloje. 

Visiems susėdus  gerti kavos 
ir arbatos, buvo uždegtos advento 
žvakutės,  pasidalyta kalėdaičiu, 
traukiami šiai progai mokyklos 
direktorės D. Kriščiūnienės par-
uošti burtai, sakomi linkėjimai. 

Kiekvienas mokyklos dar-
buotojas gavo po simbolinę amalo 
šakelę, žinomą jau vikingų mito-
logijoje,  kaip meilės ir sveikatos 
simbolį.

Laima LAPĖNIENĖ

2013 m. „Praėjusių metų aidai“.
Už pagalbą, nuoširdų rūpes-

tį, pastangas išleidžiant jos knygas 
p. Leonarda prašė padėkoti UAB 
„Printėja“ direktorei Danutei Si-
mutienei bei visam spaustuvės 
kolektyvui.

Naujausioje knygoje ji dėko-
ja leidybos rėmėjams: poetui G. 
Labanauskui, KKRC direktorei J. 
Pugačiauskienei, meninių gebėji-
mų projekto vykdytojai V. Esker-
tienei, UAB „Atropa“ direktorei 
D. Kučinskienei, senjorų klubo 

„Poilsis“ pirmininkei D. Ramon-
ienei, KKRC darbuotojams, ben-
dro likimo draugams.

2010 m., išleidus trečią po-
ezijos knygą, L. Paršelienė priimta 
į LNRS narius. 

Drauge su kitų kurčiųjų lite-
ratų kūryba jos eilės spausdintos 
LNRS almanachuose „Ten sidabro 
vingy...“, kurčiųjų literatų kūrybos 
rinktinėse „Suskambusi tyla“, „Kai 
tylos per daug“, almanachuose.

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ.
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Uostamiesčio kurtieji mokėsi fotografuoti

Praėjusiais metais Klaipė-
dos Litorinos mokyklos (buvusi 
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų pagrindinė mokykla) 
moksleiviai mokėsi fotografijos 
meno paslapčių, o gruodžio 
viduryje surengė savo darbų 
parodą. Vaikus fotografuoti 
mokė ir parodą rengti padėjo 
profesionalus fotografas Vytau-
tas Petrikas.

Ši galimybė atsirado, kai vie-
šoji įstaiga „Klaipėdos Publika“ 
direktorius R. Žiubrys, kūrybos 
direktorė D. Grikšaitė ir projek-
tų vadovas P. Jucius išsikėlė sau 
kilnų tikslą – mažinti Vakarų 
Lietuvos regiono miestų ir mies-
telių klausos negalią turinčių 

gyventojų atskirtį, sudaryti jiems 
sąlygas dalyvauti praktiniuose 
užsiėmimuose, supažindinti su 
fotografijos menu, rengti  pro-
jekto dalyvių darbų parodas ir 
pristatyti jas Vakarų Lietuvos 
gyventojams. 

„Klaipėdos Publikos“ vado-
vai pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Klaipėdos Litorinos 
mokyklos vadove E. Andrijaus-
kiene ir paprašė profesionalaus 
fotografo V. Petriko vesti užsi-
ėmimus mokiniams. Fotografas 
sutiko, tačiau po kelių dienų jis 
sužinojo, kad mokiniai bendrauja 
kiek kitaip, nei įprasta – ranko-
mis. „Tada pajutau baimę“, – pa-
sakojo gruodžio 12 d. iškilminga-
me parodos atidaryme įspūdžiais 

dalydamasis V. Petrikas. Laimė, 
išgąstį nuvijo smalsus būrelis 
jaunuolių, norinčių išmokti foto-
grafuoti. Tris mėnesius jie vaka-
rais rinkdavosi mokytojos Jolitos 
Stumbrienės, talkinusios projekto 
sumanytojams, klasėje. Čia foto-
grafas, kuriam mokytoja Kristina 
Rimkienė padėjo bendrauti jam 
neįprasta gestų kalba, mokė fo-
tografijos paslapčių dabartinius 
ir buvusius mokyklos ugdytinius. 
Jaunuoliai susipažino su pagrin-
dinėmis fotografijos taisyklėmis, 
fototechnika, fotografijos meno 
žanrais ir jų specifika, atliko krū-
vą namų darbų ir net pasigamino 
fotoaparatus... iš degtukų dėžučių 
(pinhole). Savo mokslus jie vaini-
kavo fotografijų paroda. 

Nuo gruodžio 12 d. mokyk-
los antrame aukšte galima grožė-
tis Klaipėdos miesto architektūra, 
gamtos vaizdais ir pažįstamų bei 
nematytų žmonių portretais. 
Šalia šių nuotraukų puikuojasi ir 
pinhole padarytos nuotraukos, 
kurias ne kiekvienas gali supra-
sti. Mat tik užmetęs į jas akį, 
matai kažkokius šešėlius, dėmes 
ir kontūrus. 

Paklaustas, kuo jos tokios 
ypatingos, kad kabo šalia tikrai 
profesionaliai parengtų darbų, V. 
Petrikas atsakė, kad pinhole už-
fiksuoti vaizdai suteikia galimybę 
išvysti tai, ko plika akimi aplinko-
je nepamatysi. Fotografuodamas 

LKNUC paminėjo Sausio 13-ąją

Klaipėdos Litorinos mokyklos vado-
vės E. Andrijauskienės rankose - „Klai-
pėdos Publikos“ vadovų dovana.

Projekto dalyviai ir fotografas V. Petrikas.

Jau septinti metai Tarp-
tautinės komisijos nacių ir 
sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti iniciatyva rengiama vi-
suotinė akcija „Atmintis gyva, 
nes liudija“. Šeštus metus prie 
šios akcijos prisideda Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras (LKNUC). 
Tradicinės akcijos metu už-
gesinama šviesa ir visuose 
mokyklos languose dešimčiai 
minučių uždegamos atmini-
mo žvakutės. Ir šiemet sausio 

13 d. 8 val. visuose LKNUC 
languose sužibo žvakutės 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
atminimui.

 Tęsdami Laisvės gynėjų die-
nos minėjimą LKNUC mokiniai 
nuvyko prie TV bokšto, apžiūrėjo 
ekspoziciją, skirtą sausio įvykiams 
atminti, pakilo į „Paukščių taką“  
pasigrožėti Vilniaus panorama ir 
taip prisiminė, kaip prieš 23 me-
tus Lietuvos piliečiai pasipriešino 
sovietų kariuomenei ir apgynė 
valstybės nepriklausomybę. 

Rasa RUSOVIČIŪTĖ
Sausio 13 d. 8 val. visuose LKNUC languose sužibo žvakutės žuvusiųjų už Lie-
tuvos laisvę atminimui.

žmogus turi kliautis savo nuo-
jauta, nes jis ir pats nelabai žino, 
kokį vaizdą užfiksuos seniausio, o 
gal ir pirmojo,  fotoaparato vardą 
turintis savadarbis pinhole. 

Projekto dalyviai ne tik iš-
moko žvelgti į pasaulį kitu kam-
pu, bet ir gavo galimybę įamžinti 
savo ateities įspūdžius, nes pro-
jekto organizatoriai padovanojo 
mokyklai profesionalų fotoapa-
ratą. O atsisveikindami pažadėjo 
pagalvoti apie antrąjį projekto 
etapą, kuriame tikrai  norės daly-
vauti ir buvę jo dalyviai, ir nauji 
fotografavimo meno entuziastai.

 Sigita KOROLIOVĖ

Daugiau nuotraukų iš parodos 
rasite mokyklos Facebook pusla-
pyje: www.facebook.com/perma-
link.php?story_id= 10152059575
496858&id=3918 15176857
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Sportas
Kaip ir kasmet, kurčiųjų 

bendruomenė praėjusių metų 
pabaigoje ėmė nekantriai laukti 
geriausio sportininko rinkimų. 
Renginį tradiciškai organi-
zuoja Lietuvos kurčiųjų spor-
to komitetas (LKSK). 

Šįkart 2013-ųjų sporto 
žymūnų pagerbimo popietė 
surengta gruodžio 12 d. Mo-
kytojų namuose Vilniuje.

Pačių geriausių – daug
Šiemet pasaulio kurčiųjų 

bendruomenę suvienijo ypatin-
gas, tik kartą per ketverius metus 
vykstantis sporto įvykis – Kurčiųjų 
olimpinės žaidynės. Tad organi-
zatoriams teko išties keblus už-
davinys –  išrinkti visų geriausią 
žaidynių čempioną, t. y. nuspręsti, 
kuris už kurį vertesnis. Tačiau 
LKSK išeitį ra do. Sukvietė visus 
sportą mėgstančius bei sportuo-
jančius žmones ir paskelbė sporto 
žymūnų vardus. Tad kiekvienas 
sportininkas, treneris, olimpinės 
rinktinės narys galėjo jaustis 
svarbus ir reikalingas. Taip pat ir 
pats geriausias.

Olimpinių pasiekimų 
apžvalga

Taip jau sutapo, kad praėjo 
lygiai 20 metų nuo 1993-ųjų, kai 
šalies kurčiųjų sporto delegacija 
pirmąkart atstovavo nepriklauso-
mai Lietuvai Kurčiųjų olimpinėse 
žaidynėse. Antras sutapimas, kad 
abejos Kurčiųjų olimpinės žai-
dynės - ir 2003-iųjų, ir 2013-ųjų 
surengtos Sofijoje (Bulgarija). Na, 
o Kauno kurčiųjų sporto klubo 
„Tyla“ pirmininkui Algirdui Jurk-
šai krito dar ir trečias sutapimas, 
kurio kaltininkas - krepšinis. 1993 
m. žaidynėse, kai teko kovoti 
tik dėl penktos-šeštos vietos, jis, 
tuomet vienas kurčiųjų vyrų krep-
šinio rinktinės lyderių, vyko namo 
40-mečio proga taip ir neįteikęs 
sau pačios gražiausios dovanos 
– medalio. 2013-ųjų žaidynių 
sostinę jis paliko visai kitokios 
nuotaikos, su kaupu revanšavęsis 
Sofijai: jo, kaip antrojo trenerio, 
vadovaujama vyrų krepšinio rink-
tinė sugrįžo į Tėvynę pasidabinusi 
olimpiniais aukso medaliais.   

LKSK darbuotojai parengė 
visų olimpinių žaidynių apžvalgą. 
Kartu pasidairykime, kaip augo ir 
stiprėjo mūsų geriausieji.

 Štai kaip istorinį įvykį 
prisiminė buvusi rinktinės narė 
L. Agintaitė: „Mūsų kelionė ne-
buvo lengva. Dvi dienas važiavo-
me traukiniu, buvo labai karšta. 
Tačiau nepaisėme nepatogumų. 
Viską atsvėrė geras jausmas, kad 
sieksime pergalių sau, kad esame 
tokie vieningi ir draugiški. Mes 
jautėmės kaip didelė, laiminga 
šeima. Iš pradžių Sofijoje trikdė 
tai, kad skiriasi gestų kalbos. 
Netrukus apsipratome, „sinchro-
nizavome“ gestus. Labai bijojome 
varžovių švedžių, iš anksto žino-
jome, kokios jos stiprios. Vis dėlto 
mes vylėmės, kad galime nugalėti 
ne tik jas, bet gal net ir ameri-
kietes. Prieš pastarąsias varžoves 
finale vienu metu pirmavome net 
20 taškų, bet vėliau... pavargome. 
Mūsų buvo viso labo 8 moterys. 
Rungtynių pabaigoje kai kurios iš 
krepšininkių jau turėjo po 5 pra-
žangas. Varžybas pralaimėjome 5 
taškų skirtumu. Vis dėlto tai buvo 
pirmas Lietuvos olimpinis meda-

lis. Tikiu, kad jis liks visų mūsų 
krepšinio veteranių ir mus pa-
laikiusiųjų atmintyje. Ypač mes, 
krepšininkės, šiltai prisimename 
R. Dovydėną, moterų krepšinio 
rinktinės vadovą. Jis buvo ne tik 
oficialus asmuo, bet ir patarėjas, 
psichologas, didžiausias mūsų 
sporto aistruolis. Ačiū jam...“

1997 m., Kopenhaga (Dani-
ja). 4 medaliai: 1 aukso, 1 sidabro, 
2 bronzos.

2001 m. Roma (Italija). 5 
medaliai: 2 aukso, 3 bronzos.

2005 m. Melburnas (Aus-
tralija). 8 medaliai: 2 aukso, 2 
sidabro, 4 bronzos. Tuomet mūsų 
delegacija iš Lietuvos biudžeto 
gavo tiek pinigų kelionei, kad 
galėjo skristi lėktuvu. Kaip kitaip 
– juk į kitą žemyną traukiniu ne-
nuvažiuosi.

2009 m. Taipėjus (Taivanas). 
13 medalių: 2 aukso, 4 sidabro, 7 
bronzos.

2013 m. Sofija (Bulgarija). 
13 medalių. Medalių skaičius toks 
pat kaip ir prieš 4 metus, bet jų 
praba šįkart aukštesnė: 4 aukso, 
5 sidabro, 4 bronzos. Atidesnis 
skaitytojas turbūt jau atkreipė 

dėmesį, kad po 20 metų Sofija 
Lietuvos sportininkams buvo 
daug kartų svetingesnė. 

Sveikinimai, kalbos, 
vertinimai, prognozės

Sveikindama sportininkus 
Lietuvos kurčiųjų draugijos pre-
zidentė R. Klečkovskaja didžiuo-
damasi juokavo, kad daugelio 
mūsų atletų krūtines puošia tiek 
olimpinių apdovanojimų, kad ne-
trukus jau nebebus kur jų kabinti. 
Taip pat vadovė pažymėjo, jog 
dabartinis sporto elitas pasiekimų 
kartelę iškėlė taip aukštai, kad at-
eities sportininkų kartoms tikrai 
nelengvas iššūkis  bus vien tai 
pakartoti. 

Kūno kultūros ir sporto 
departamento vieno iš skyrių 
vadovas  S. Stasiulis, padėkojęs 
sportininkams už galimybę dar 
kartą didžiuotis esant lietuviais, 
paskubėjo pripažinti, kad kurčių-
jų sportininkų olimpinių medalių 
kraitis ne tik pranoko šviesiausius 
lūkesčius, bet ir iki dugno išsėmė 
departamento metų biudžeto 
resursus.

Be išskirtinių simpatijų, 
kurias dauguma lietuvių demons-

Sportininkų pagerbimo šventė

Garbingų svečių suolelis (iš kairės): Vilniaus m. krepšinio regionų lygos direktorius A. Makulavičius, Lie-
tuvos krepšinio federacijos atstovas T. Rimkus, Kūno kultūros ir sporto departamento atstovai V.Stanke-
vičius ir  S. Stasiulis.
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truoja apskritai vyrų krepšiniui, 
Lietuvos krepšinio federacijos 
atstovas T. Rimkus bei Vilniaus 
m. krepšinio regionų lygos di-
rektorius A. Makulavičius ir už 
konkrečius pasiekimus gyrė krep-
šininkus, nes nemažai apie juos 
žino asmeniškai. Garsiai žavėjosi 
mūsų vyrų pasirodymu žaidynė-
se, neblogais rezultatais regionų 
lygoje (tuo metu jie buvo treti), 
nuosekliu pergalių tęstinumu. 

Su asmeniniu jubiliejum ir 
kaip sėkmingo trenerių tandemo 
antrąjį narį A. Jurkšą su pasieki-
mais suskubo pirmas tądien pa-
sveikinti vyrų krepšinio rinktinės 
vyriausiasis treneris A. Šatas. 
Jis savo kolegai įteikė krepšinio 
kamuolį. Na, o tuomet apkabinti 
jubiliatą, palinkėti ilgiausių metų 
išsirikiavo išties nemažas būrys 
draugų, pažįstamų, kolegų.

Renginį vedantis LKSK 
prezidentas A. Jasiūnas rado po 
gerą žodį kiekvienam olimpi-
niam čempionui ir prizininkui: 
orientacininkams, krepšininkams 
vyrams ir moterims, paplūdimio 
tinklininkėms, lengvaatlečiams, 
stalo tenisininkams ir jų trene-
riams.

Ypač tądien buvo išskirtas 
orientacininkas T. Kuzminskis 
(treneriai J. Mertinas, L.Drazda-
uskas). Ir neatsitiktinai: penke-
riose Kurčiųjų olimpinėse žaidy-
nėse, kuriose jam teko dalyvauti, 
sportininkas pelnė net 8 aukso 
medalius (be kitos prabos meda-
lių). Kiek jų būtų kartu su visomis 
tarptautinėmis varžybomis, šian-
dien suskaičiuoti pajėgtų turbūt 
tik pats atletas. 

Kartu su Tomu paminėti visi 
orientavimosi varžybų prizinin-
kai, trečios vietos laimėtojai vyrai 
ir moterys: M. Volungevičius, 

V. Remeika, A.Kulbokaitė, S. Ka-
tinaitė, R. Kaunelytė-Songinienė.

Gero sporto vadovo žodžio 
nusipelnė disko metikė ir rutulio 
stūmikė L. Voroneckaja (trene-
ris V. Burakauskas), pastarojoje 
olimpiadoje pasiekusi geriausių 
sportinės karjeros rezultatų 
(disko metimas – aukso, rutulio 
stūmimas – sidabro medaliai). 
Taip pat atkreiptas dėmesys į per-
spektyvų rutulio stūmiką V. Ivaš-
kevičių  (treneris S. Liepinaitis). 
Paradoksalu, Vyteniui nepavyko 
medalio pelnyti nei Europos, 
nei pasaulio čempionatuose. Jo 
žvaigždė sužibo žaidynėse – jis 
tapo vicečempionu. Pagirtos  pa-
plūdimio tinklininkės B. Alekna-
vičiūtė ir I. Milkintaitė (treneriai 
M. Vasiliauskas ir T. Duonėla; 
sidabro medalis). 

Dėmesio centre vis atsi-
durdavo vyrų krepšinio rinktinė 
(vyr. treneris A. Šatas, asistentas 
A. Jurkša, komandos kapitonas 
J. Navlickas; aukso medalis). 

Nepamiršta ir moterų 
krepšinio rinktinė (vyr. trene-
rė L. Dambrauskaitė, kapitonė 
S. Bareikienė; bronzos medalis). 
Išskirtas iš kitų komandą į per-
gales vedęs stalo tenisininkas G. 
Juchna (treneris A. Majorovas), 

LKSK prezidentas A. Jasiūnas kiek-
vienam olimpiniam čempionui ir pri-
zininkui rado po gerą žodį.

kuris kartu su komandos draugu 
D. Takinu vyrų dvejeto varžybose 
pelnė auksą, o komandinėje įskai-
toje – bronzą (kartu dar K. Žižiū-
nas, V. Narkevičius). 

Sportininkams, jų trene-
riams buvo suteikta galimybė 
prisiminti gražiausias varžybų 
akimirkas, pasvajoti apie ateitį. 
Jie apdovanoti atminimo dova-
nomis. LKSK nepamiršo padėkoti 
rinktinės gydytojų komandai: 
M. Ambraškai (vyr. gydytojas), 
M. Bražuliui, M. Paulauskui.

Pirmąjį Lietuvos olimpinį medalį 1993 m. Sofijoje pelniusi kurčiųjų moterų krepšinio rinktinė (iš kairės sėdi): G. Vyš-
niauskaitė, J. Vaičytė, V. Danilevičienė, D. Žigelytė; (iš kairės stovi) L. Agintaitė, D. Šerelienė, komandos vadovas 
R.Dovydėnas, treneris P. Stankevičius, M. Remeikienė, A. Undraitienė.   

Renginį vainikavo jaudinan-
tis Lietuvos kurčiųjų olimpinei 
delegacijai skirtas Vilniaus ap-
skrities gestų kalbos vertėjų cen-
tro sveikinimas.

Kai išseko prisiminimų ir 
padėkų srovė, kai nutilo linkė-
jimai ir komplimentai, oficialią 
renginio dalį pakeitė neformali 
dalis. Renginio organizatoriai 
visus svečius pakvietė prie šven-
tinio stalo.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Orientacininkas T. Kuzminskis, kuris penkeriose Kurčiųjų olimpinėse žaidynė-
se pelnė net 8 aukso medalius.
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Pasaulio kurtieji H.G. Langas – mokslininkas, mokytojas, advokatas

Kai Harry G.Langas mokė-
si Vakarų Pensilvanijos kurčiųjų 
mokykloje, norėjo siekti mok-
slininko karjeros. Susidomėjęs 
ieškodavo knygų apie kurčius 
mokslininkus, tačiau beveik 
nieko nerado. Tik vėliau, kai jis 
pradėjo mokytojauti, vyras su-
žinojo apie jaunąjį britų astro-
nomą Johną Goodricke‘ą, kuris 
atrado dvinarę žvaigždę Algol.

H.G.Lango dėka daugybei 
mokytojų bei mokinių dabar leng-
vai pasiekiama informacija apie 
žmones, padariusius didelį indėlį 
astronomijos, chemijos, biolo-
gijos, medicinos, meno ir kitose 
srityse. Kai kurie šių žmonių gimė 
kurti, kai kurie anksti apkurto, kiti 
apkurto pamažu ar buvo nepri-
girdintys. Tačiau visi šie žmonės 
turėjo vieną bendrą bruožą – jie 
atsisakė likti nuošalyje. 

Baigęs mokyklą, H.G. Langas 
gavo fizikos mokslų bakalauro 
diplomą Bethany koledže, elektros 
inžinieriaus magistro diplomą RIT 
bei edukologijos daktaro laipsnį 
Ročesterio universitete.

H. G. Langas ne tik 41 metus 
dėstė pagal antrinio išsilavinimo 
programą magistro laipsnio sie-
kiantiems studentams, bet ir drąsi-
no juos domėtis bei siekti karjeros 
mokslo srityje. Be to, jo indėlis į 
kurčiųjų mokslą yra istorinis. Vy-
ras tęsia savo darbą – surasti bei 
dokumentuose aprašyti pamirštus 
kurčiuosiuos, nusipelniusius mok-
slo srityje.

Nesibaigiantis H. G.Lango 
knygų sąrašas: Silence of the Sphe-
res: e Deaf Experience in the 
History of Science (1994); Deaf 
Persons in the Arts and Sciences: 
a Biographical Encyclopedia (with 
Bonnie Meath-Lang, 1995); Signs 

for Science and Mathematics: 
a Resource Book for Teachers 
and Students (1996); A Phone of 
Our Own: the Deaf Insurrection 
Against Ma Bell (2000); Educating 
Deaf Students: From Research to 
Practice (bendraautorius – Marc 
M. Marschark, 2001);  From 
Dream to Reality: A History of 
the National Technical Institute 
for the Deaf at Rochester Institute 
of Technology (bendraautorius 
– Karen K. Conner, 2001); Ed-
mund Booth, Deaf Pioneer (2004);  
Teaching From the Heart and Soul: 
the Life and Work of Robert F. Pa-
nara (2007);  Moments of Truth: 
the Journey of Robert R. Davila, 
Deaf Educator (bendraautorius 
– Oscar P.  Cohen and Joseph E. 
Fischgrund, 2007).

Šiuo metu H.G.Langas rašo 
šias knygas:Teaching Mathematics 
to Deaf Students (bendraautoriai 
- Claudia Pagliaro ir Christopher 
Kurz); Consider Him a Friend: 
Abraham Lincoln and Deaf People 
(bendraautorius - Michael Jones); 
Deaf People and Deafness During 
the American Civil War.

,,Silence of the Spheres“  - tai 
knyga, kurią įkvėpė susitikimas su 
žinomu fiziku kosmologu Stephe-
nu Hawkingu. Šioje knygoje smul-
kiai pasakojama apie visų laikų 
kurčiųjų pasiekimus..

,,e Phone of Our Own“ 
- nuostabi istorija apie tai, kaip 
trys kurtieji vyrai, besijaučiantys 
blogai dėl to, kad negali naudotis 
telefonu, padarė tai, ko galingos ir 
gerai finansuojamos labaratorijos 
nepadarė (ir negalėjo padaryti). 
Ironiška - jie negavo jokio pelno 
iš savo išradimo, tačiau patyrė 
didžiulį pasitenkinimą žinodami, 
kad pradėjo technologijos ir socia-
linę revoliuciją.

,,Deaf Persons in the Arts 

and Sciences“ būtinai turėtų būti 
tarp pirmųjų knygų darantiesiems 
istorinį tyrimą.

Knygos ,,Moments of Truth“ 
ir ,,Edmund Booth: Deaf Pioneer“ 
buvo atrinktos Nacionalinės 
kurčiųjų literatų bendruomenės 
skaitymo kampanijoms ,,Kur-
čioji Amerika skaito“ 2008 m. ir 
2010 m.

H.G.Langas taip pat rašė ir 
parengė atskirus skyrius antolo-
gijoms, straipsnius moksliniams 
žurnalams, tokiems kaip ,,Journal 
of Deaf Studies“ ir ,,Deaf Educa-
tion“, Amerikos kurčiųjų metraš-
čiams.

Kiti svarbūs dalykai, kurie 
dera paminėti: 1983 m. vyras gavo 
žymaus mokytojo apdovanojimą; 
1994 m. Bethany koledžas įteikė 
apdovanojimą už pasiekimus 
moksle; 1994 m. - WPSD žymaus 
buvusio studento apdovanojimas; 
2001 m. - Edmund Lyon steigėjų 
apdovanojimas už ,,išskirtinį pro-
fesinį indėlį į kurčiųjų išsilavinimą“ 
(Ročesterio kurčiųjų mokykla); 
2001 m. - James C. profesionalų 
skatinimo apdovanojimas ,,už 
svarbius indėlius siekiant pagerinti 
vizualinės informacijos, pramogų 
ir telekomunikacijų pasiekiamu-
mą JAV“; 2001 m. - Edward Allen 
Fay apdovanojimas už svarbų 
literatūros indėlį į kurčiųjų gyve-
nimą; 2003 m. - WPSD buvusių 
studentų asociacijos išskirtinio 
buvusio studento apdovanojimas; 
2006 m. - Ročesterio technologijos 
instituto Mokslo globėjo apdova-
nojimas ,,už žymų pėdsaką mokslo 
srityje“; 2007 m.  rengiant leidinį 
,,rough Deaf Eyes“ H.G.Langas 
buvo vyresniuoju patarėju; 2012 
m. - garbės profesorius Ročesterio 
technologijų institute; neseniai 
Gallaudeto universitete gavo gar-
bės daktaro laipsnį. Be to, pasak jo 

paties, didžiausias pasiekimas, kad 
vedė žmoną Bonnie.

H.G.Langas sako: ,,Kai atsi-
gręžiu atgal į savo 41 darbo metus, 
svarbiausias dalykas man – tai 
nuostabus ryšys su savo studen-
tais. Štai praeitą mėnesį, kai gavau 
garbės daktaro laipsnį Gallaudet 
universitete, trys mano studentai, 
kurių vadovas buvau jiems rašant 
disertacijas, ceremonijos metu 
man pateikė staigmeną. Jie man at-
siuntė praeities įvykių nuotraukas, 
kurių dar nebuvau matęs.

Nemanau, kad kada nors ei-
siu į pensiją. Štai jau antrus metus 
vykdau penkerius metus truksiantį 
Nacionalinio mokslo fondo pro-
jektą, kurio tikslas - plėtoti moksli-
nius gestų kalbos žodynus. Taip pat 
toliau aktyviai dalyvauju mokslo ir 
matematikos kurtiesiems vaikams 
projektuose. 

Praėjusiais metais parašiau 
straipsnį „e Contributions 
of Deaf People to Entomology: 
A Hidden Legacy“ (,,Indėlis į 
kurčiųjų žmonių entomologiją: 
nematomas palikimas“) žurnalui 
,,Terrestrial Arthropod Reviews“ 
(,,Žemės artropodo apžvalga). 
Šiame žurnale radau labai įdomių 
straipsnių, o prie kiekvieno ilgo 
straipsnio publikuojamos nuo-
stabios nuotraukos. Susidomėjęs 
gilinausi į kitas mokslo sritis, su 
kuriomis anksčiau išsamiai nebu-
vau susipažinęs. Tarp jaudinančių 
atradimų – kurčiasis Darvino pa-
dėjėjas, juodu vėliau tapo draugais 
visam gyvenimui. Vis dar yra tiek 
daug ką atrasti darant istorinius 
tyrimus. Esu labai laimingas, kad 
ėmiausi šio darbo ir padariau dide-
lę įtaką kurčiųjų gyvenimui.“

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: www.deafpeople.com 

Įžymūs XIX-XX amžiaus kurtieji
Laura Redden Searing

1840-08-05 – 1923-08-10
Rašytoja ir poetė

L. C. R. Searing – tai rašyto-
ja, kuri mėgo laužyti stereotipus. 
Buvo manoma, kad kurtieji negali 
kurti poezijos, tačiau ji rašė nuo-
stabius eilėraščius, išlaikydama 

nepriekaištingą ritmą ir rimą. Tais 
laikais į moteris žurnalistes rimtai 
nežiūrėta. Pasivadinusi Howard 
Glyndon ši moteris padarė žur-
nalistės ir biografijų rašytojos 
karjerą. Pilietinio karo metais ji 
tapo karo žurnaliste ir keliavo po 
Europą.  Imdavo interviu, daug 
rašė. Niekam nebuvo paslaptis, 

kad Howard Glyndon yra mote-
ris. Kelios jos knygos (biografijų 
ir eilėraščių) buvo išleistos 1860 
ir 1870 m., o 1872 m. Glyndon 
vardu buvo pavadintas naujas ge-
ležinkelio miestas Minesotoje. Ilgą 
laiką L.R. Searing buvo užmiršta, 
o pastaruoju metu ji vis dažniau 
prisimenama.

LeRoy Colombo
1905-12-23 – 1974-07-12

Gelbėtojas
LeRoy Colombo iš Galves-

tono (Teksasas, JAV) buvo ilgųjų 
nuotolių plaukimo čempionas bei 
gelbėtojas. Šis vyras yra išgelbėjęs 
907 gyvybes, jo pasiekimai įtraukti 
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Mes ir visuomenė Labdaringas renginys „Padėkime išgirsti“
Gruodžio 22 d. Kaune 

vyko kurčiuosius menininkus 
ir meno gerbėjus subūręs ka-
lėdinis labdaringas renginys 
„Padėkime išgirsti“.

Jau antrą kartą vykusio ren-
ginio idėjos autorė ir koordinatorė 
– Džilda Valaitienė, jo globėja 
– poetė Dalia Teišerskytė.

Gražus renginys Šv. Gertrūd-
os bažnyčioje prasidėjo šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo kunigas 
Vytautas Brilius. Po jų šalia esan-
čio Marijonų vienuolyno salėje 
visuomenė galėjo susipažinti su 
Vilniaus dailės akademijos (VDA) 
klausos negalią turinčių studentų 
ir kitų Lietuvos meno mokyklų 
kurčiųjų absolventų darbais. 

Tarp menininkų savo grafi-
kos darbus eksponavo VDA stu-
dentai: tarptautinių parodų Estijo-
je, Prancūzijoje, Lenkijoje dalyvis, 
Grafikos fakulteto bakalauras Ka-
rolis Simaitis ir  magistro diplomo 
siekiantis savitas tapytojas, kelių 
personalinių parodų Lietuvoje 
autorius Linas Podiriaka. 

Šiaulių universiteto Menų 
fakultete studijavęs kaunietis Al-
girdas Mačiulis pristatė molber-
tinę tapybą. Mėgstantis įvairovę 
menininkas savo idėjas realizuoja 
ir sieninėje tapyboje bei medžio 
drožyboje. Varėnos rajono Pilnų 
namų bendruomenės bažnyčiai 
yra išdrožęs puošnų Tabernakulį, 
centriniam altoriui - stilizuotą Ap-
vaizdos akį ir rėmus paveikslui. 

Lietuvos kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centro dailės 
mokytoja Silvana Hacking 2006 
m. baigė Vilniaus pedagoginio 
universiteto magistrantūros studi-
jas. Atkakliu darbu sau kelią į dailę 
nutiesusi pedagogė - tikras pa-
vyzdys klausos negalią turintiems 
mokiniams. Ji savo darbus ekspo-
navo įvairiose parodose Vilniuje, 
Druskininkuose, Šiauliuose.

Indrės Šimulynaitės pirmieji 
keliai meno link nuvedė į dailės 

studiją „Bambuko sodai“, vėliau 
prasidėjo studijos Vilniaus tech-
nologijos ir dizaino kolegijoje. Jos 
tapyboje - daug gyvybės, šviesos. 
Indrė intuityviai siekia spalvų, 
tonų ir šešėlių darnumo.

 Meno kūrėjo statusą turintis, 
tarptautinių parodų Bulgarijoje, 
Italijoje, Estijoje, Latvijoje, Vokie-
tijoje, Danijoje dalyvis tautodaili-
ninkas Robertas Simaitis pristatė 
keramikos darbus.

Tautodailininkės Laimutės 
Levickienės lėlės „Aukštaitė“, 
„Dzūkė“, „Žemaičiai“ lankytojų 
dėmesį pritraukė tautiniu koloritu, 
atlikimo technika. Su savo lėlėmis 
ji dalyvavo neįgaliųjų parodoje 
Italijoje, respublikinėse parodose 
dalyvauja nuo 1968 m. Šio meno ji 
išmoko iš savo šviesaus atminimo 
motinos, žinomos to meto liaudies 
meistrės Onos Bakanauskienės. 

Dauguma šių darbų auto-
rių dalyvavo ir praėjusiais metais 
kalėdinėje parodoje Kaune, Šv. 
Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Labdaringo renginio „Pa-
dėkime išgirsti“ organizatorė 
D. Valaitienė sakė, „jog pagrindi-
nis renginio tikslas - supažindinti 
visuomenę su kurčiųjų menu, kur-
čiaisiais menininkais, paviešinti jų 

darbus. Menas - puiki priemonė 
pažinti kurčiųjų pasaulį, kultūrą, 
kalbą, taip pat susidraugauti“. 

Menininkų darbų kainos 
buvo nedidelės, tačiau žinant bes-
ilankančiųjų parodose perkamu-
mo galią stebuklų retai būna... Nu-
pirkti keli tapybos darbai. 

Renginyje koncertavo 
Garliavos muzikos mokyklos at-
likėjai. Kauno kurčiųjų reabilita-
cijos centro (KKRC) pantomimos 
teatras „Gyvenimas stovint“ par-
odė sceninį vaizdelį bei ištrauką iš 
spektaklio „Tyla – nieko baisaus?!“ 
(vadovė Jūratė Viničenkienė), 
meno kolektyvas „Skambanti tyla“ 
(vadovė Vida Eskertienė) atliko 
imituojamąsias dainas. 

Šventės akcentu pasirinktas 
raudonas, helio pripildytas balio-
nas. Dar prieš renginį buvo kvie-
čiama atsinešti balionų, 50 balionų 
padovanojo UAB Piro LT. 

Renginio idėjos autorė 
D. Valaitienė akcentavo, kad  me-
nininkus suburti padėjo klausos 
negalią turinti dukra Gabrielė. 
Pasidžiaugė, kad Kauno miesto 
savivaldybės Centro seniūnijai pa-
dedant išleistas pirmas 2013–2014 
m. kurčiųjų menininkų darbų 
katalogas „Padėkime išgirsti“. Tai 

leidinys, skirtas visuomenei: at-
skleisti talentingų klausos negalią 
turinčių menininkų darbus, supa-
žindinti, padėti išgirsti, per meną 
pajausti jų išgyvenimus. 

„Išmintingas yra tas, kuris 
supranta ir myli visus, – gal tie, 
kurie mums atrodo KITOKIE, 
kaip tik yra Dievo pasiuntiniai į 
Žemę tam, kad patikrintų MŪSŲ 
žmogiškumo laipsnį...“ - sakė 
renginio ir parodos globėja poetė 
D. Teišerskytė ir kvietė visuomenę 
keisti mąstymą, dažniau prisi-
minti žmones, kuriems reikia pa-
galbos ir paramos. Nuoširdumas, 
širdies šiluma padvelkė iš poetės 
skaitomų eilių...

Dėkodama už indelį organi-
zuojant kalėdinį labdaringą rengi-
nį D. Valaitienė padėkos raštais ir 
D. Teišerskytės knygomis „Tai tik 
meilė...“ apdovanojo menininkus, 
kurie įdėjo daug darbo ir pastangų 
kurdami, ruošdamiesi parodai. 
„Džiaugiuosi, jog gražius, naudin-
gus darbus dirbame visi kartu su 
jumis – padedančiais, remiančiais, 
palaikančiais, besistengiančiais 
atsigręžti į tuos, kuriems labiausiai 
reikalinga jūsų šiluma ir gerumas. 
Trumpomis, tamsiomis gruodžio 
dienomis ateina viltingas Kalėdų 
laukimas... Kalėdos - toks metas, 
kai kiekvienas iš mūsų turime ga-
limybę tapti geresnis, kai visi į gėrį 
vedantys darbai įgauna stebuklin-
gą prasmę“, - atsidėkodama pagal-
bininkams sakė D. Valaitienė.

Reikia tikėtis, kad tęstinė 
labdaringa paroda išaugs į gra-
žią tradiciją – pamatyti, išgirsti, 
kiekvienam savo akimis vertinti 
TYLOS pasaulio menininkus, kad 
metams bėgant versis vis nauji jų 
kūrybos klodai...

Geros idėjos ženklas be 
iškalbingų žodžių akivaizdus 
– prisirinko pilna salė parodos 
lankytojų!

Aldona Gema STANKEVIČIENĖ   

Renginio pabaigoje Marijonų vienuolyno kieme į giedrą gruodžio dangų kaip 
palinkėjimą gerumo, supratimo ir draugystės simbolį visi paleido balionus. 

į  Gineso rekordų knygą. 
Istorijos apie jo neįtikėtinus 

žygdarbius, gelbstint žmones 
tiek jūroje, tiek ant žemės, buvo 
plačiai žinomos. Ar su Colombo 
elgėsi kaip su herojumi? Vargu. 
Dėkingas šuns savininkas už tai, 
jog išgelbėjo jo skęstantį šunį, davė 

LeRoy 25 dolerius. Pagyvenusi 
moteris jam davė 30 dolerių už tai, 
kad ištraukė jos dirbtinius dantis iš 
bangų mūšos. 

O už išgelbėtas žmonių 
gyvybes? Vienas tėvas davė dvi 
skardines alaus, už tai, jog LeRoy 
išgelbėjo dvi jo skęstančias dukte-

ris. Liudininkai, matę, kaip jis iš-
gelbėjo laikraščius pardavinėjantį 
berniuką, surinko 100 dolerių 
auką. Tačiau niekas jo nesustabdė. 

Būdamas 62 metų vyras 
turėjo išeiti į pensiją dėl širdies 
problemų. Būdamas pensijoje jis 
plaukiodavo kasdien iki pat savo 

mirties dienos ir visuomet buvo 
pasiruošęs padėti tiems, kuriems 
reikia gelbėtojo, – ir visai nerūpė-
jo, ar bus už tai atlyginta.

 Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis: www.deafpeople.com 
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VDA magistrantas Linas Podiriaka. 

Kalėdinio labdaringo renginio „Padėkime išgirsti“ dalyviai bei renginio idėjos 
autorė ir koordinatorė  D. Valaitienė (pirma iš dešinės).

Šventės akcentu pasirinktas raudonas, helio pripildytas balionas. Jį liesdami, 
skambant muzikai, VISI turėjo galimybę pajusti vibraciją – suprasti, kiek „gir-
di“ kurčias žmogus.

VDA Grafikos fakulteto bakalauras 
Karolis Simaitis. 

Tautodailininkė Laimutė Levickienė. 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro dailės mokytoja Sil-
vana Hacking. 

Šiaulių universiteto Menų fakulteto 
absolventas Algirdas Mačiulis.

Tautodailininkas Robertas Simaitis.

Vilniaus technologijos ir dizaino ko-
legijos studentė Indrė Šimulynaitė. 

Kalėdinė paroda „Padėkime išgirsti“
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