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LKD 80-MEČIO MINĖJIMAS. Kovo 
24  d.  Kaune,  Vytauto  didžiojo  universiteto 
Didžiojoje  salėje,  Lietuvos  kurčiųjų  draugi-
ja  minės  savo  garbingą  80  metų  sukaktį. 
Renginio  globėja -  Lietuvos  prezidentė  Dalia 
Grybauskaitė.  Švęskime  LKD  80-metį  kartu!  
Jubiliejiniame  renginyje  bus  įteikti  padėkos  raštai  Lietuvos  kurčiųjų 
bendruomenei  nusipelniusiems  asmenims  ir  paskelbtos  nominacijos 
(iš viso – aštuonios). Kas verti tapti geriausi Lietuvos kurčiųjų istorijoje, 
siūlyti galėjo kiekvienas iki sausio 15 d. 

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA. Laisvės gynėjų dienos  išvakarėse Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjai sausio 13-ąją pagerbė žuvusius už Lie-
tuvos laisvę. Uždegė žvakutes, laikydami trispalves rankose, prisiminė 
žmones, kurie drąsos bei ryžto vedami kovojo už Lietuvą.
„Šiandien ne tik atminimo diena, šiandien - mūsų visų laisvės diena“, 

– rašoma Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro feisbuko pasky-
roje. 

ĮSIMINTINA DIENA VISO PASAULIO GESTAKALBIAMS! 2017  m. 
gruodžio  21 diena - įsimintina viso pasaulio gestakalbiams!  Jungtinės 
Tautos patvirtino: rugsėjo 23-ioji - Pasaulinė gestų kalbų diena! Rugsėjis 
tapo kurčiųjų mėnesiu. Primename, kad paskutinį rugsėjo sekmadienį 
švenčiame  Tarptautinę  kurčiųjų  dieną.  Pastaruoju  metu  šios  dienos 
minėjimas išaugo į savaitinį renginių ciklą.

NAUJOS LKD NARIO KORTELĖS.  Nuo  vasario  1  d.  bus  pradeda-
mos dalyti naujos LKD nario kortelės. Senąsias, popierines, laminuotas 
nario  korteles  kečia  tvirtos plastikinės  kortelės  su brūkšniniu  kodu  ir 

magnetine  juostele.  Šios  kortelės  bus  susie-
tos  su  internetine narių duomenų baze,  ku-
rioje  bus  kaupiami  visų  Lietuvos  kurčiųjų 
draugijos  narių  duomenys.  Norėdami  gauti 
nario  kortelę,  nuo  vasario  1  d.  kreipkitės  į 
savo  apskrities  Lietuvos  kurčiųjų  draugijos 

organizaciją, užpildykite prašymą, asmens duomenų anketą  ir  laukite 
naujosios kortelės. Kortelės bus išduodamos tik tada, jei narys neturės 
jokių skolų draugijai. Korteles pirmą kartą bus galima pasiimti nemoka-
mai. 
Neskubėkite  pasiimti  kortelių,  nes  jos  nuo  vasario  mėnesio  bus 

išduodamos visą laiką.  
NAUJAS LKD LOGOTIPAS.  Nuo  vasario  pradžios  keičiasi  Lietuvos 

kurčiųjų  draugijos  logotipas.  Šį  logotipą  sukūrė  LKD narys  Linas Mis-
kelis. Naujasis  logotipas yra aiškus  ir konkretus:  į  jį pažiūrėjus galima 
aiškiai  identifikuoti,  kad  jis  susijęs  su  Lietuvos  kurčiaisiais.  Taip  pat 
svarbus logotipo atributas - gestų kalbos raidės, nes kurčiųjų identiteto 
pagrindas - gestų kalba.  

KURČIASIS - VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAS.  Vilniaus 
universitetas  vykdo  socialinę  iniciatyvą:  pristato  čia  studijuojančius 
neįgalius studentus bei kalbina jų dėstytojus. Kaip šie studentai jaučiasi 
Vilniaus universitete? Kaip dėstytojai jaučiasi turėdami kitokius studen-
tus? Vieno iš šių filmukų herojumi tapo kurčias pirmakursis geografijos 
studentas Gediminas Poškus. Vaizdo įrašą galite pažiūrėti LKD feisbuko 
paskyroje.

VILNIUJE APTARTI  NUMATOMI  2018 M. RENGINIAI.  Sau-

Šiame numeryje

Trumpai 
APIE MUS

2 Trumpai apie mus
3 Gerumo daigai

 AKTUALIJOS
4  Kurčiųjų teritorinių valdybų pirmininkės
6 Diskusija Seime dėl televizijos laidų pritaikymo 
 kurtiesiems

 MŪSŲ ŽMONĖS
7  Stanislovas Karanauskas – tautodailės 
 patriarchas
8  LKNUC mažųjų ugdymas patikėtas kurčioms 
 pedagogėms
10 Hola Bolivija, aš vėl čia
12 Panevėžiečių senjorų pora džiaugiasi gyvenimu

  MŪSŲ 100-MEČIO ISTORIJA 
13  Vyskupas J. Nepomukas-Kosakovskis – kurčiųjų 
 švietimo Lietuvoje pradininkas

  KULTŪRA
14  Spektaklyje Barbora Radvilaitė pirmą kartą prabilo 
 gestų kalba

  PASAULIO KURTIEJI
15  Kurčiųjų istorija: praeitis ir ateitis

  MES IR VISUOMENĖ
16  Snaigės klaipėdiečiams padovanojo riedį
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sio 9 d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 
vyko pirmasis 2018 m. kurčiųjų organizacijų ir 
Vilniaus apskriti es gestų kalbos vertėjų centro 
atstovų darbinis susiti kimas. Jo metu aptartas 
planuojamų  gestų  kalbos  verti mo  paslaugų 
teikimas.  Susirinkime  dalyvavo  LKD,  Lietu-
vos  kurčiųjų  jaunimo  organizacijos,  Lietuvos 
šeimų,  auginančių  kurčius  ir  neprigirdinčius 
vaikus,  bendrijos  PAGAVA,  Lietuvos  kurčiųjų 
sporto komiteto, Vilniaus kurčiųjų sporto klu-
bo „Gestas“  ir   Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro  atstovai.  Jie  pristatė  šių  metų  rengi-
nius,  kuriuose  reikės  didesnio  gestų  kalbos 
vertėjų skaičiaus, ir verti mus, planuojamus sa-
vaitgaliais. Taip pat pateikė savo pastabas dėl 
verti mo paslaugų teikimo ir pageidavimus dėl 
gestų  kalbos  vertėjų  kasdienėje  organizacijų 
veikloje.
Buvo  išsakytas  pageidavimas  derinti  

skirti ngų  organizacijų  renginių  datas  tar-
pusavyje,  kad  jie  nesidubliuotų  ir  juose 
galėtų  dalyvauti   daugiau  kurčiųjų.  Be  to,  tai 
palengvintų gestų kalbos vertėjų darbo krūvį 
ir  leistų  lengviau  koordinuoti   paslaugų  srau-
tus. 

KURČIOJO EUROPARLAMENTARO 
A. KOSA KOMANDOS NARIO VIZITAS LKD. 
Lietuvoje  viešėjo  kurčiojo  europarlamentaro 
Adamo Kosa komandos narys Minoru Yoshida, 
kuris yra kilęs iš Japonijos. Svečias susipažino 
su Lietuvos kurčiųjų draugija, kurčiųjų situacija 
mūsų šalyje bei  Lietuvos gražiu gamtovaizdžiu. 
„Džiugu, kad Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) 
generalinėje  asamblėjoje    įgytos  pažintys 
nenutrūksta  ir  sti prėja bendradarbiavimas su 
kitomis šalimis, o tai padeda semti s pati rti es.  
Mes taip pat turime ką parodyti ! Ypač sveikin-
ti na,  kad  Lietuvoje  neribojamas  verti mo 
paslaugų laikas, tačiau būti na kelti  atlyginimus 
vertėjams  ir užti krinti  paslaugų prieinamumą 
24 valandas. O svarbiausia, kad kurčiųjų  rea-
bilitacijos centrams ir kurčiųjų organizacijoms 
būtų  skiriamas  pakankamas  fi nansavimas 
socialinėms,  socialinės  reabilitacijos,  asmen-
inio asistento paslaugoms. Jeigu šių paslaugų 
nebus,  tai  sugrįšime  į  sovietmetį ,  kai  gestų 
kalbos vertėjai teikdavo ne ti k verti mo paslau-
gas.  Didžiuojuosi,  kad  Europa  verti na  mūsų 
gestų  kalbos  verti mo  paslaugų  sistemą,  bet 
neramina  socialinių  ir  asmeninio  asistento 
paslaugų prieinamumas kurti esiems, kuris yra 

pagrindas visai sistemai išlaikyti . Dirbkime kar-
tu, branginkime tai, ką turime, ir tobulėkime,“ 
-  savo feisbuko paskyroje  rašo LKD viceprezi-
dentas K. Vaišnora.

SUSITIKIMAS SU MINISTRU L. KUKU-
RAIČIU. Baigianti s  2017  m.  LKD  atstovai  su 
socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministru  Linu 
Kukuraičiu ir ministerijos darbuotojais diskuta-
vo,  kaip  užti krinti   klausos  negalios  asmenų 
dalyvavimą  socialinėje  erdvėje.  Aptarta mul-
ti funkcinio centro steigimo vizija, kaip didinti  
gestų kalbos verti mo paslaugų prieinamumą, 
kurčiųjų  reabilitacijos  centrų  ir  kurčiųjų 
pirminių organizacijų fi nansavimo modelis ne 
per  savivaldybes,  bendras  Lietuvos  kurčiųjų 
draugijos  ir ministerijos  renginys,  kuris  buvo 
numatytas  2018  m.    sausio  18  d.  Ministras 
L. Kukuraiti s palaikė Lietuvos kurčiųjų draugi-
jos poziciją. LKD taria AČIŪ!

PIRMASIS SPECIALIAI KURTIESIEMS SUB-
TITRUOTAS LIETUVIŠKAS FILMAS.  2017  m. 
gruodžio 20 d. vyko fi lmo „Stebuklas“ kurti e-
siems  pritaikytos  versijos  premjera!    Filmą 
stebėję  kurti eji  tapo  istorijos  liudininkais: 
„Stebuklas“  –  tai  pirmasis  specialiai  kurti e-
siems subti truotas lietuviškas fi lmas! Po fi lmo 
kurti eji  bendravo  su  pagrindine  aktore  Egle 
Mikulionyte ir prodiuseriu Luku Trimoniu. 

 Mario Rutaičio komentaras: „Labai pati ko, 

nesigailiu, kad buvau premjeroje. Subti trai 
buvo skirti ngų spalvų, pagal veikėjus. Viskas - 
paukščių čiulbėjimas, mašinos variklio ūžesio 
garsai, net kai kurių žmonių sti prus atodūsis, 
kvėpavimas - buvo subti truojama, ti esiog iki  
smulkmenų. Tikrai buvau nustebintas! Dėkoju 
LKD už gerą idėją ir ti kiuosi, jog tai ne pasku-
ti nis kartas.“

Anželikos Teresės komentaras: „Festi valyje 
„Nepatogus kinas“ taip pat buvo kurti esiems 
pritaikyti  ti trai. Džiaugiuosi, kad tokių ti trų vis 
daugiau.“

TRYS KARALIAI MOKĖSI  LIETUVIŲ GESTŲ 
KALBOS. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje  mokykloje    (PKNPM)  Trijų 
karalių  šventė  paminėta  netradiciškai -  kartu 
su  Panevėžio  esperanti ninkų  klubo  „Revo“, 
Panevėžio  politi kių  klubo  „Veiklios  moterys“  
nariais,  svečiais  esperanti ninkais  iš  Latvi-
jos  (Rygos)  ,  Kroati jos  bei    Lietuvos  (Kauno, 
Šiaulių). Renginyje netrūko humoro, žaidimų, 
įvairių  užduočių,  prizų  ir  siurprizų,  skambėjo 
dainos, eilės, o ypač buvo atkreiptas dėmesys 
į  lietuvių  gestų  kalbą.  Ne  ti k  Trys  karaliai: 
Panevėžio  esperanti ninkų  klubo  „Revo“ 
pirmininkė,  buvęs  mokyklos  mokytojas  ir 
auklėtojas Povilas Šiaučiūnas bei klubo maes-
tro Vilius Šidlauskas, bet  ir visi   svečiai noriai 
mokėsi lietuvių gestų kalbos. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla (PKNPM) iš savo 
mažųjų draugų – Panevėžio lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ Naujųjų metų išvakarėse 
sulaukė neti kėtų dovanų – fi nansinės para-
mos (345  eurų)  FM daugiadažnei  (belai-
dei) girdėti  padedančiai ir veikiančiai radijo 
bangų principu sistemai įsigyti . 

Pasak  akcijos  iniciatorės  direktoriaus 
pavaduotojos  ugdymui  Evelinos  Sutkienės,  
akcija vykdoma jau aštuntus metus. Jos metu 
lopšelio-darželio  bendruomenė  (auklėtojos, 
meninio  ugdymo  pedagogė,  logopedė, 
direktorė,  direktorės  pavaduotoja  ugdymui, 
apskaiti ninkė,  vaikų  maiti nimo  ir  higienos 
specialistė  bei  auklytės)  dekoruoja  žvakeles. 
Paskui  jas  pardavinėja  antrąjį  advento 
sekmadienį  po  šv. Mišių  prie  Panevėžio  Kris-
taus Karaliaus katedros. Žmonės turi galimybę 
atlikti  gerą darbą, t. y.  įsigyti  žvakelę už auką.

„Surinktos  lėšos  skiriamos  kasmet  vis 

kitai  įstaigai.  Džiaugiamės,  kad  šiemet  ir 
priešmokyklinė  „Meškučių“  grupė  inicijavo 
tėvelių  –  vaikų -  grupės  auklėtojų  žvakučių 
dekoravimą“, - teigė direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui E. Sutkienė.

PKNPM bendruomenė  nuoširdžiai dėkoja 
visai  lopšelio-darželio  „Gintarėlis“  ben-
druomenei  už  paramą,  o  direktorei  Kristi nai 
Brinklienei ir direktoriaus pavaduotojai E. Sut-
kienei  už  gražią  iniciatyvą  auginant  gerumo 
daigus.

Direktorė K. Brinklienė su ugdytiniais įteikia mokyklai 
paramą.

Gerumo daigai
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J. Pugačiauskienei šios pa-
reigos nėra naujos – jau trečiają 
kadenciją dirbanti moteris ge-
rai išmano šios veiklos specifiką 
ir pažįsta organizacijos narius. 
Stiprus palaikymas bei vieningi 
bendruomenės balsai rinkimų 
metu aiškiai parodė, jog Kauno 
kurtieji savo pirmininke pasi-
tiki ir leidžia jai toliau tęsti savo 

pradėtus darbus.
Kodėl ryžotės kandidatuoti į 

pirmininko postą? 
Apsispręsti  kandidatuoti 

paskatino  Kauno  kurčiųjų  rea-
bilitacijos  centro  darbuotojų, 
Kauno  kurčiųjų  bendruomenės 
bei LKD vadovų palaikymas. 

Kokie yra jūsų svarbiausi 
tikslai ir prioritetai ateinančiai 
kadencijai?

Mano svarbiausi tikslai -  infor-
macija  kurtiesiems  jiems  prieina-
mu būdu. Taip pat sieksiu, kad kuo 
daugiau  Kaune  organizuojamų 
renginių  būtų  pritaikyti  kurtie-
siems, o įvairiose miesto įstaigose 
būtų galimybė naudotis nuotoliniu 
vertimu į gestų kalbą. Man ir mano 
komandai svarbiausia - organizuoti 

darbą pagal kurčiųjų poreikius.
Kaip manote, kokių pokyčių 

reikia jūsų miesto kurčiųjų 
gyvenime?

Manau,  jog  tai,  ar  įvyks 
pokyčiai,  priklauso  nuo  pačių 
bendruomenės  narių.  Jei  jie 
išsakys  savo  norus,  kuriuos 
bus  galima  įgyvendinti,  jei  bus 
aktyvūs  bendruomenės  nariai, 
pokyčiai  bus  tikslingi.  Tačiau  jei 
žmonės  nedalyvaus  susirinkimu-
ose,  renginiuose,  neišsakys  savo 
nuomonės, pageidavimų, jei lauks, 
kad  kažkas  ką  nors  sugalvotų  ir 
padarytų, gerų pokyčių nebus. 

Vien  tik  centro  darbuo-
tojai  fiziškai  negali  prigalvoti 
tiek  renginių  ar  veiklos,  kuri 
visiškai  visiems  patiktų.  Kviečiu 

bendruomenę  siūlyti  idėjas,  juk 
būti  aktyvūs  turime  ne  tik  prieš 
rinkimus,  bet  ir  po  jų.  Tikiuosi 
gražaus  bendradarbiavimo,  su-
pratimo ir noriu pasidžiaugti, kad 
Kaune tikrai turime daug aktyvių 
žmonių.  Ačiū  jiems,  dėl  jų  ir 
judame į priekį.

Kauno kurčiųjų bendruo-
menės aktyvistės Dovilės Matu-
lienės komentaras:

„Kauno kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkė esu 
kiek daugiau nei metus, ir per 
šį laikotarpį gražiai bendradar-
biavome su TV pirmininke. Ji 
yra stipri ir ryžtinga moteris, tad 
tikiu, kad jos pirmininkavimas 
duos sėkmingų ir kurčiųjų ben-
druomenei svarbių rezultatų.“

Šiemet rugsėjo 1-ąją 
sukaks  ketvirtis amžiaus, 
kai  N. Kaminskienė yra 
Klaipėdos teritorinės valdybos 
pirmininkė. Ji gimė Klaipėdoje 
ir uostamiesčio kurčiųjų ben-
druomenei atidavė visą savo 
jaunystę, o šiemet balandžio 
1 d. skaičiuos 41-uosius darbo 
metus. 

Kodėl ryžotės kandidatuoti į 
pirmininko postą? 

Kaip nekandidatuoti, jei mėgs-
tu savo darbą, jam atidaviau pusę 
savo  gyvenimo,  per  tiek  metų 
gerai  pažįstu  miesto  ir  apskri-
ties  žmones,  žinau  jų  asmenines 
problemas,  jų  siekius,  jų  norus  ir 
jų viltis. Žinojau, kad žmonės ma-
nimi pasitiki, dauguma, ypač sen-

jorai, norėjo, kad likčiau. Negalėjau 
apvilti tų, kurie manimi pasitikėjo. 
Kandidatuoti  paskatino  ir  maty-
mas, kad kurtieji Lietuvoje pradėjo 
skaidytis,  atsirado  neapykantos 
vienų  kitiems  ir  girdintiesiems. 
Bijojau,  jog  ir  mano  mieste  to 
neįvyktų, todėl privalėjau likti, kad 
bendruomenė  būtų  kaip  šeima. 
Tikiuosi, tokia ir bus.

Kokie yra jūsų svarbiausi 
tikslai ir prioritetai ateinančiai 
kadencijai?

Svarbiausias  ir  artimiausias 
tikslas - pagerinti Klaipėdos terito-
rinės  valdybos  vidaus  patalpų 
būklę.

Suvienyti visų amžiaus grupių 
bendruomenės  narius,  kad    kur-
čiųjų  bendruomenė  išliktų  vie-

ninga. 
Skleisti  informaciją  apie  LKD 

istoriją,  lietuvių  gestų  kalbą, 
kompensacinės technikos gavimą 
ir  kitas  aktualijas,    naujienas 
bendruomenės  nariams,  gyve-
nantiems  atokiuose  kaimuose  ir 
ten, kur nevykdomi projektai.

Kaip manote, kokių pokyčių 
reikia jūsų miesto kurčiųjų gyven-
ime?

Klaipėdos  TV    narių  nuo-
mone,    reikia  labiau  integruotis 
į  miesto  girdinčiųjų  visuomenę 
kultūriniame ir sportiniame gyven-
ime,  dalyvauti  įvairiuose  semi-
naruose,  susitikimuose,  paskai-
tose,  palaikyti  glaudesnius  ryšius 
su  tomis  įstaigomis,  kurios  dirba 
su klausos negalios žmonėmis.

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkės Ninos 
Šamakovos komentaras:

„Palaikau pirmininkę, tačiau 
labai svarbus ir Klaipėdos 
kurčiųjų TV narių palaikymas 
bei bendradarbiavimas. Vienai 
siekti rezultatų sudėtinga, bet 
stipri komanda gali nuveikti labai 
daug.“

Metų pabaigoje vyko kurčiųjų teritorinių valdybų (TV) pirmininkų, valdybų, revizijos komisijos narių 
rinkimai. Šiauliuose ir Panevėžyje išrinktos naujos TV pirmininkės. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus TV  
pirmininkės tęs savo darbą ir dar penkerius metus vadovaus organizacijoms. Trumpai pristatome 

kurčiųjų TV  vadoves ir jų darbo prioritetus ateinančią kadenciją.   

Rasa BUIKAUSKAITĖ, Laima LAPĖNIENĖ, Elena DŪDAITĖ

Kurčiųjų teritorinių valdybų pirmininkės

Kauno kurčiųjų TV pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė

Klaipėdos kurčiųjų TV pirmininkė Nijolė Kaminskienė

AKTUALIJOS
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I. Minkevičienė taip pat 
nėra naujokė kurčiųjų sistemo-
je. Ji Vilniaus organizacijai  va-
dovauja jau  aštuonerius me-
tus, iš jų trejus – kaip laikinoji 
pirmininkė. Nors iš pažiūros 
švelni ir visuomet siekianti 
kompromisų, ši vadovė dažnai 
nustebina savo ryžtu, valia ir 
tikėjimu savo organizacijos 
ateitimi. Ją labai myli reabili-
tacijos centro darbuotojai, o 

per rinkimus ir bendruomenė 
parodė jai savo palaikymą. 

Kodėl ryžotės kandidatuoti į 
TV pirmininko postą? 

Vadovo  darbas  reikalauja 
didelės atsakomybės, taip pat tai 
yra  nuolatinis  mokymasis.  Ilgai 
svarsčiau,  ar  teikti  kandidatūrą 
antrai kadencijai, tačiau sulaukusi 
kurčiųjų bendruomenės ir kolegų 
palaikymo  ryžausi  dar  penkerius 
metus būti Vilniaus TV vadove  ir 
Vilniaus  kurčiųjų  bendruomenės 
atstove.

Kokie yra jūsų svarbiausi 
tikslai ir prioritetai ateinančiai 
kadencijai?

Mano pagrindinis tikslas – graži 
ir  darni  kurčiųjų  bendruomenė. 
Kaip  vadovė  sieksiu,  kad  organi-
zacija  teiktų  kokybiškas  paslau-
gas,  puoselėtų  kurčiųjų  kultūrą, 
glaudžiai  bendradarbiautų  su 

socialiniais  partneriais,  vienytų 
bendruomenę  bei  laikytųsi  de-
mokratijos principų.

Kaip manote, kokių pokyčių 
reikia jūsų miesto kurčiųjų 
gyvenime?

Manau,  kad  kurčiųjų  ben-
druomenei  pokyčių  ir  naujovių 
reikia  visose  srityse:  kultūros, 
socialinėje, švietimo, užimtumo.

Su  naujai  išrinktais  LKD 
Vilniaus TV nariais kartu dirbsime, 
dalysimės  idėjomis,  pasiūlymais, 
kuriuos  stengsimės  įgyvendinti. 
Su  LKD  Vilniaus  TV  delegatais 
planuojame susitikimus rengti du 
kartus per metus.

Didinsime  informacijos  sklaidą 
apie  organizaciją  ir  jos  veik-
las.  Planuojame  pateikti  dau-
giau  vaizdinės  informacijos 
gestų  kalba.  Taip  pat  skatinsime 
bendruomenės  narius  dalyvau-

ti  įvairiose  veiklose  ir  kurčiųjų 
bendruomenės gyvenime.

Vienas  lauke  -  ne  karys,  visi 
mes kartu galime daug padaryti!

Vilniaus kurčiųjų jaunimo 
organizacijos pirmininkės Rasos 
Buikauskaitės komentaras: 

„Mane sužavėjo pirmininkės 
I. Minkevičienės rinkimų laiko-
tarpiu parodyta ypatinga vidinė 
stiprybė, tikėjimas ir noras suvie-
nyti kurčiuosius. Ji visuomet kar-
toja, kad jai svarbiausia - darni 
ir graži kurčiųjų bendruomenė. 
Todėl džiaugiuosi, jog ji toliau tęs 
pirmininkės darbą, ir tikiuosi, kad 
ne tik reabilitacijos centro dar-
buotojai ir Vilniaus teritorinės 
valdybos nariai, bet ir Vilniaus 
kurčiųjų bendruomenė parodys 
savo iniciatyvą bei palaikymą.“

Vilniaus kurčiųjų TV pirmininkė Inga Minkevičienė

Šiaulių kurčiųjų TV pirmininkė Vestina Rutkutė 
V. Rutkutė gimė stipriai ne-

prigirdinti, girdinčiųjų šeimoje. 
Dešimt klasių baigė bendrojo 
lavinimo mokykloje, o vidurinį 
išsilavinimą įgijo Vilniaus 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
internatinėje mokykloje. 
Paskui mokėsi tekstų rinkėjos-
maketuotojos specialybės 
buvusiame Vilniaus kurčiųjų 
profesinio rengimo cen-
tre. Daugiau kaip 10 metų 
dirbo gestų kalbos vertėja 
Šiauliuose. Dirbdama baigė 
Šiaulių universitetą, įgijo so-
cialinio pedagogo kvalifikaciją.

Kodėl ryžotės kandidatuoti į 
TV pirmininko postą? 

Esu artima tiek kurčiųjų, tiek 
girdinčiųjų  bendruomenėms, 

todėl norėjau save išbandyti eida-
ma  šias  pareigas.  Manau,  galiu 
kurtiesiems  padėti  geriau  inte-
gruotis į visuomenę.

Kokius svarbiausius  tikslus 
žadate įgyvendinti, kam skirsite 
daugiausia dėmesio?

Svarbiausi  tikslai  –  skatinti 
kurčiųjų  socialinę  integraciją  bei 
plėtoti  paslaugų  prieinamumą. 
Daugiausia  dėmesio  skirsiu 
socialinės  reabilitacijos  paslau-
gų  bendruomenėje  projek-
tams,  kurie  didintų  kurčiųjų 
savarankiškumą,  užimtumą  bei 
galimybę  dalyvauti  visuomeni-
niame gyvenime.

Kokie svarbiausi prioritetai?
Svarbiausi  prioritetai  –  as-

meninio  asistento  pagalba,  die-

nos užimtumas, įgūdžių ugdymas 
mokymuose, seminaruose, stovy-
klose,  aktyvaus  poilsio,  sporto  ir 
meno renginiai.

Buvusios Šiaulių TV pirmi-
ninkės Kristinos Prudnikienės 
komentaras:

„Šiaulių teritorinės valdybos 
pirmininkės pareigas šiauliečiai 
patikėjo kurtiesiems gerai 
pažįstamai V. Rutkutei. Už ją kur-
tieji balsavo vienbalsiai. Žmonių 
pasitikėjimą Vestina įgijo 10 
metų dirbdama  Šiaulių apskrities 
gestų kalbos vertėjų centre. Svar-
bu tai, kad ji labai gerai pažįsta 
miesto ir rajono kurčiuosius. Esa-
me dėkingi LKD prezidentui Vy-
tautui Pivorui ir viceprezidentui 
Kęstučiui Vaišnorai, kurie padėjo 

kurtiesiems suprasti susirinkimo 
svarbą ir apsispręsti balsuojant 
už naują pirmininką. Neabejo-
jame, kad Vestina atsakingai ir 
su dideliu entuziazmu imsis jai 
patikėto darbo. Tikime, kad jai 
pavyks suburti  stiprią komandą. 
Linkime stiprybės, kantrybės, o 
svarbiausia - sveikatos.“ 

Panevėžio kurčiųjų TV pirmininkė Raimonda Vaičeliūnienė
R. Vaičeliūnienė gimė kur-

čios mamos ir girdinčio tėčio 
šeimoje. Ji save laiko coda 
vaiku (kurčių tėvų girdintis 
vaikas), o savo gimtąja kalba  
-  gestų kalbą. Nuo 2004 m. iki 
2017 m. gruodžio 29 d.  Rai-
monda dirbo Panevėžio aps-

krities gestų kalbos vertėjų 
centre. 2012 m. tapo lietuvių 
gestų kalbos vertėjo konkurso 
nugalėtoja. 2014 m. Panevėžio 
kolegijoje įgijo socialinio dar-
buotojo profesinio bakalauro 
kvalifikaciją. 2016 m. jai buvo 
suteikta vyresniosios vertėjos 

kvalifikacinė kategorija.
Kodėl ryžotės kandidatuoti į 

TV pirmininko postą? 
Mačiau,  kad  Panevėžio 

kurčiųjų  reabilitacijos  centre 
reikia pokyčių.  Jutau, kad galiu  ir 
noriu  dirbti  kurčiųjų  labui,  kaip 
jų  bendruomenės  atstovė.  > 
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Genės Karklienės nuotr.
AKTUALIJOS

Diskusija Seime dėl televizijos laidų 
pritaikymo kurti esiems 

Šiame posėdyje Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų  asociacijos  bei  Lietuvos  kurčiųjų  jaunimo  asociacijos  atsto-
vai  išdėstė  savo nuomonę dėl  laidų  subti travimo bei  verti mo  į  gestų 
kalbą mūsų šalies nacionalinio transliuotojo laidose. Posėdyje dalyva-
vo Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus, 
Neįgaliųjų reikalų departamento ir LRT Televizijos programų planavimo 
skyriaus  atstovai,  taip pat  ir  prezidentės  vyriausioji  patarėja  kultūros 
klausimais.

LKD  prezidentas  Vytautas  Pivoras  posėdyje  sakė,  jog  Lietuvoje 
kurti esiems pritaikomų laidų, palyginti  su kitomis Europos šalimis, yra 
ypač mažai – kurti esiems pritaikytos laidos užima ti k 10 proc. viso LRT 
eterio  laiko.  Tuo  tarpu  kai  kuriose  užsienio  šalyse  kurti esiems pritai-
komos  absoliučiai  visos  televizijos  programos.  Net mūsų  kaimyninės 
šalys gali džiaugti s didesniu pritaikymu nei Lietuvos kurti eji – Lenkijoje 
subti truojama 50 proc. laidų, Latvijoje – 25 procentai. Tad prašoma, jog 
Lietuvoje būtų subti truojama ar  į gestų kalbą verčiama 25 proc. visų 
LRT televizijos programų ir kasmet jų vis daugėtų.

Taip pat V. Pivoras išreiškė draugijos poziciją, kad Lietuvos naciona-
linio  radijo  ir  televizijos  įstatymo 5.9 punktas  turi būti  pakeistas: LRT 
televizija  turėtų  suteikti   klausos  ir  regos neįgaliesiems pritaikymą ne 
„atsižvelgiant į LRT fi nansines galimybes“, o turi būti  nustatoma mini-
mali tokių laidų dalis – 25 procentai.

LKD  viceprezidentas  Kęstuti s  Vaišnora  pridėjo,  jog  komercinėje 
televizijoje pritaikytų laidų yra nedaug – kai kurios programos subti t-
ruojamos  TV3,  Kėdainių,  Marijampolės,  Šiaulių  televizijose.  Kurčiųjų 
prašymai  pritaikyti   daugiau  laidų  atsimuša  kaip  į  sieną -  komercinių 
televizijų vadovai atsisako, argumentuodami tuo, jog visų pirma laidas 

turėtų ti truoti  visuomeninis šalies transliuotojas. Mat 2011 m. LRT tel-
evizijai valstybė nupirko ti travimo įrangą. Be to, LRT turi penkis gestų 
kalbos vertėjų etatus, bet ne visi jie yra užimti , o laidoms versti  vertėjai 
samdomi iš vertėjų centrų.

LRT  Televizijos  programų  planavimo  skyriaus  vadovas  Tadas 
Jačiauskas  teigė,  jog  LRT  televizijoje  klausos  negalios  asmenims 
pritaikomų  laidų  skaičius  vis  didėja.    Kadangi  LRT  Kultūros  kanalas 
transliuojamas visą parą, stati sti škai atrodo, kad tokių laidų yra mažai. 
Dėl to LRT televizija siūlo skaičiuoti  pritaikytų laidų skaičių valandomis.

LKD atstovai su tuo nesuti nka – klausos negalios asmenims infor-
macija  reikalinga  kasdien,  todėl  pritaikomos  laidos  ir  toliau  turi  būti  
skaičiuojamos procentais. LRT atstovas ti kino visa tai suprantanti s, bet 
negalinti s pažadėti , kad visas turinys bus ti truojamas arba verčiamas į 
gestų kalbą.

Kultūros  komiteto  pirmininkas  Ramūnas  Karbauskis  išreiškė  kur-
ti esiems  palankią  nuomonę  ir  sakė,  jog  valstybė  skiria  šiai  televizijai 
pakankamą fi nansavimą, kuris kasmet vis auga. Todėl jie neturi ieškoti  
pasiteisinimų, kodėl negali pritaikyti  daugiau savo laidų klausos nega-
lios asmenims.

Nutarta, kad šiam klausimui spręsti  bus sudaryta darbo grupė, ku-
rioje bus atstovų iš LKD, LRT ir kitų insti tucijų. Jie iki Seimo pavasario 
sesijos  privalės  išti rti   užsienio  šalių  televizijų  pritaikymo  kurti esiems 
situaciją ir parengti  ati ti nkamo įstatymo projektą. •

Kurčiųjų organizacijų atstovai Seimo Kultūros komiteto posėdyje. (15 
min., I. Gelūno nuotr.)

Sulaukiau  iš  Alinos  Juciuvienės 
didelio palaikymo ir ti kėjimo, kad 
esu ti nkama šioms pareigoms. 

Kokius svarbiausius ti kslus 
žadate įgyvendinti , kam skirsite 
daugiausia dėmesio?

Manau,  kad  reikia  viską  su-
purtyti   nuo  pat  pagrindų:  sti p-
rinti   komandą,  didinti   sklaidą 
apie  kurčiuosius  panevėžiečius, 
skati nti   pačius  kurčiuosius,  kad 
dalyvautų  informacijos  sklaidoje 
ir  kurčiųjų  bendruomenės  veik-
loje.  Būti na  palaikyti   glaudžius 
ryšius  su  Panevėžio  miesto  sa-
vivaldybe,    taip pat aktyviai ben-
dradarbiauti   su  kitais  centrais, 

teikti   pasiūlymus  LKD,  stengti s, 
kad Vyriausybė daugiau dėmesio 
skirtų  klausos  negalią  turinti ems 
žmonėms.

Kokie svarbiausi prioritetai?
Kaip  naujai  į  šią  veiklą 

žengianti s  žmogus negaliu  žadėti  
aukso kalnų. Tačiau patys  svarbi-
ausi prioritetai bus kurčiųjų teisių 
gynimas  ir, kaip  jau minėjau,    in-
formacijos  sklaida,  kad  visuo-
menė  kuo  daugiau  žinotų  apie 
kurčiuosius, jiems aktualias prob-
lemas,  jų  veiklą  ir  kultūrą.  Be 
abejo, daug kas priklausys  ir nuo 
pačių kurčiųjų aktyvumo: kaip jie 
išsakys  bei  teiks  savo  siūlymus, 

pageidavimus,  kiek  patys  bus 
aktyvūs centro veikloje.

Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centro asme-
ninės asistentės Oti lijos 
Kolodenskytės-Di Fazio ko-
mentaras:

„Kalbėsiu ne vien savo, 
bet  ir visos Panevėžio kurčiųjų 
bendruomenės vardu. R. Vaiče-
liūnienę pažįsta visi kurti eji. 
Jos mama yra kurčia, todėl ji – 
mūsų  bendruomenės dalelė. Aš 
kartu su ja užaugau, nes mūsų 
šeimos gyveno tame pačiame 
daugiabutyje Staniūnų gatvėje. 
Kurti eji Raimonda pasiti ki. Ji 

yra  sti pri, sąžininga ir drąsi 
asmenybė. Į visus klausimus  
atsako ti esiai ir atvirai, visada 
aiškiai ir konkrečiai paaiškina. 
Už Raimondą balsavome, nes 
norime turėti  jauną, sti prų ir 
aktyvų lyderį. Neabejojame, kad 
ji pajėgs suburti  tvirtą komandą 
ir išpildyti  mūsų lūkesčius: 
gins kurčiųjų teises ir padės 
mums integruoti s į girdinčiųjų 
visuomenę. Taip pat skleis 
informaciją girdinčiųjų visuome-
nei apie kurčiuosius bei kurčiųjų 
kultūrą. Linkime Raimondai  
ištvermės, sėkmės ir sti prybės 
šiame atsakingame darbe.“ •

Gruodžio 20 d. Seime vyko Kultūros komiteto 
posėdis, kuriame diskutuota apie LRT televizijos 

laidų pritaikymą kurtiesiems. 

 LKD inf. 
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S.  Karanauskas  yra  Nepriklausomų 
rašytojų,  Tautodailininkų  sąjungos,  Kurčiųjų  ir 
Kraštotyros draugijų bei Utenos  literatų klubo 
„Verdenė“ narys.

Kurčiųjų bendruomenė pradžioje Stanislovą 
pažinojo  kaip  skulptorių,  tapytoją.  Draugi-
jos  nariai  daugiau  apie  Stanislovo  kūrybos 
kelią,  gyvenimą  sužinojo  iš mėnraščio  „Akira-
tis“  publikacijų.  Sudomino  jo  vaizdžia  kalba, 
įtaigiu  žodžiu  laikraštyje  publikuotos  vaikystės 
prisiminimų  pabiros  „Vinkšnos“.  Vėliau 
„Akiratyje“ (1999 m. Nr. 3 (166), Nr. 4 (167), Nr. 
6 (169), Nr. 7 (170), Nr. 11 (174), Nr. 12 (175), 
2000 m. Nr. 1 (176), Nr. 3 (178), Nr. 4 (179), Nr. 
5 (180) ilgam dėmesį prikaustė „Šaltinių istori-
jos“. Atvirai, labai nuoširdžiai, vaizdingai aprašė 
ne  tik  savo  širdžiai  mielą  ir  brangią  gimtinę, 
artimuosius,  biografinius  faktus,  išgyvenimus, 
bet ir suteikė vertingos etnografinės,  istorinės 
medžiagos  apie  to  laikotarpio  kaimo  žmonių 
buitį.

S. Karanauskas gimė 1928 m. sausio 31 d. 
Utenos  apskrities  Šaltinių  kaime.  Mokėsi 
Šventupio,  Varkajų,  Būtėnų mokyklose,  vėliau 
įstojo  į  Svėdasų  progimnaziją.  Čia  trylikmetis 
susirgo mirtina liga – meningitu.

Atsiminimuose  Stanislovas  rašė:  „Gulėjau 
Utenos ligoninėje du mėnesius ir niekaip nenu-
miriau. Buvau taip nusilpęs, kad ant kito šono 
apsiversti  neturėjau  jėgų.  Kažkaip  atsigavau 
ir  jau  apkurtęs,  paliegęs,  pragariškai  ūžiančia 
galva išėjau dalios ieškoti.“

Stiprios  dvasios  genamas,  turėdamas 
gabumų,  nepasidavė  nevilčiai.  Nors  likimas  jį 
gana žiauriai skriaudė, jis atsitiesė. Šioje gyven-
imo  dvikovoje  jis  neprarado  giedrios  dvasios, 
sveiko humoro jausmo ir gyvenimo džiaugsmo. 

Sunkiai,  bet  atkakliai  lavinosi  ir  mokėsi 
savarankiškai. Daug skaitė, stengėsi pažinti Lie-
tuvos  istoriją,  meną,  gilinosi  į  senovės  baltų 
filosofiją. Piešė, drožinėjo, tapė.

Nepakartojamus  peizažus  įamžino  tapy-
bos  ir  meninės  fotografijos  darbuose.  Per 
trumpą  laiką  sukūrė daugybę mažosios  apim-
ties  išraiškingų  skulptūrėlių,  kurių  dauguma 
liko  Ukmergės  kraštotyros  muziejuje.  Daly-
vavo  daugelyje  seminarų,  plenerų,  kūrybinių 
stovyklų  ne  tik  mūsų  šalyje,  bet  ir  užsienyje. 
Buvo nuolatinis liaudies meno parodų dalyvis. 
Yra surengęs ne vieną įvairiausio stiliaus įvairia 
technika  nutapytų  paveikslų,  skulptūrėlių, 
medalių ir kitų kūrinių personalinės parodas iš 
asmeninės kolekcijos bei iš Utenos kraštotyros 
muziejaus fondų. Ne vienoje parodoje jis atsto-
vavo ir Lietuvos kurčiųjų draugijos kultūrai.

Menininkas sukūrė per 150 monumentalių 
skulptūrų,  paminklų,  tapo  vienu  iš  stipriausių 
liaudies meistrų.  Jo  darbai  rodo  didelę meilę 
savo  kraštui,  žemei,  gamtai,  istorijai.  Kūriniai 
pasklidę po visą Lietuvą - nuo Zarasų iki Baltijos 
jūros. Tai – „Karaliai“, „Pavasaris“ M. K. Čiurliono 
kelyje, „Laukiančioji“, „Neringa“ – Juodkrantėje, 

saulės dukra „Indraja“ – Zarasuose ir kitur.
Daugybė harmoningų proporcijų paminklų, 

koplytstulpių  rašytojams,  žymiems  kultūros 
žmonėms  rymo  memorialinėse  vietose, 
kapinėse, prie sodybų, parkuose ir šiaip atmin-
tinose vietose.

Metams  bėgant  išleido  penkias  eiliuotų 
poemų  ir  sakmių  knygas:  „Skiedryno  dainos“ 
(1997),  „Dangvyda“  (1998),  „Indraja“  (2003), 
„Mėnulio  ir  saulės  vaikai“  (2007),  „Kalavi-
jas  ir  žagrė“  (2008).  Daug  eilėraščių  buvo 
išspausdinta  laikraščiuose  bei  kolektyviniuose 
poezijos  rinkiniuose  „Suskambusi  tyla“,  alma-
nache „Ten sidabro vingy...“

Už  kūrybinius  pasiekimus  S.  Karanauskas 
apdovanotas Kultūros ministerijos 1-ojo  laips-
nio premija (1976), Valstybine premija (1986), 
Utenos rajono kultūros ir meno premija (1998), 
2010 m. tapo Molėtų rajono Dailės ir fotografi-
jos premijos (parodos-konkurso) laureatu.

LKD  mėnraščio  „Akiratis“  kolektyvas 
nuoširdžiai  sveikina  jubiliatą  garbingos  su-
kakties  proga,  nuoširdžiai  dėkoja  už  glaudų 
bendradarbiavimą  su  „Akiračio“  redakcija  ir 
linki stiprios sveikatos, gražių metų. •

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
jei ji turtinga ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos sušyla
tie, kuriems gerumą dalini.
Devynios dešimtys praėjo,
širdy gerumo neužgniaužė,
ir jis išsaugotas tarp vėjų,

visus dar šildo, tarsi laužas.

90-mečio sukakties proga 
LKD Respublikinė valdyba, 

„Akiračio“ redakcija, 
kurčiųjų bendruomenė 

nuoširdžiai sveikina 
tautodailininką, literatą  

STANISLOVĄ KARANAUSKĄ.

Stanislovas Karanauskas – 
tautodailės patriarchas 

MŪSŲ ŽMONĖS

Devyniasdešimtmetis -  solidus, brandus jubiliejus, tarsi aukštas kalnas, nuo kurio norisi pasižvalgyti po 
platų jubiliato gyvenimo, veiklos ir kūrybos lauką. Retas galėtų prilygti jo dvasios stiprybei, talentų gausai. 

Šiandien sunku suskaičiuoti šio iškilaus žmogaus padovanotus kūrybinius turtus skulptūroje, poezijoje, 
tapyboje, liaudies filosofijoje. Atrodo, gerbiamas jubiliatas gimė kelių mūzų pabučiuotas, vienodai gerai 

valdė kaltą, teptuką, kūrybinę mintį.

Elena DŪDAITĖ



2018 M. SAUSIS8

MŪSŲ ŽMONĖS 

LKNUC mažųjų ugdymas pati kėtas 
kurčioms pedagogėms

Kaip apsisprendėte dirbti  kurčiųjų 
mokykloje?

Nijolė: Prieš kurį laiką socialiniuose ti nk-
luose  buvo  kilusi  ypač  aktyvi  diskusija  tarp 
kurčiųjų  vaikų  tėvų:  ar  kurčiųjų  mokyklose 
gali  dirbti   kurti   mokytojai?  Tuomet  tėvai 
ypač ragino kurčiųjų mokyklas priimti  į darbą 
kurčius pradinio ugdymo mokytojus. Pavasarį 
LKNUC  atstovai  manęs  klausė,  ar  kurti eji 
gali  dirbti   mokytojais.  Atsakiau -  o  kodėl  gi 
nepabandžius?  Galiausiai  buvo  nuspręsta 
atsižvelgti  į kurčiųjų tėvų raginimą ir suteikti  
kurti esiems galimybę. Taip aš ir atsiradau čia. 

Tiesa, imti s šio darbo ir man pačiai buvo 
nelengva  apsispręsti .  Prieš  tai  daug  metų 
dirbau  Vilniaus  kolegijoje,  buvau  įpratusi 
prie  to  darbo.  Žinojau,  jog  atėjusi  dirbti   čia 
pradėsiu  viską  beveik  nuo  nulio:  reikėjo 
sukurti   naują  mokymo  metodiką,  prisitai-
kyti  prie naujų sąlygų. Tik po  ilgų svarstymų 
nusprendžiau pradėti  dirbti  mokykloje.

Indrė: Praėjusiais metais atlikau ilgalaikę 
magistro  studijų  prakti ką  LKNUC.  Šios  prak-
ti kos metu gavau pasiūlymą dirbti  mokykloje. 
Ilgai  svarsčiau,  nes  auklėtojos  darbas  nėra 
pagal mano  specialybę -  baigiau edukacinės 
psichologijos  magistrantūrą.  Tačiau  baigusi 
bakalauro studijas Lietuvos edukologijos uni-
versitete gavau ir pedagogo kvalifi kaciją. Taip 
pat labai myliu vaikus ir visuomet žinojau, jog 
dirbsiu su jais. Ypač tai pajaučiau prakti kų ir 
ti riamųjų darbų su vaikais metu. Tai  ir  lėmė 
mano apsisprendimą imti s šio darbo. 

Nijole, ar tapti  pirmąja kurčia pradinio 
ugdymo mokytoja nebuvo sudėti ngas 
sprendimas? 

Nijolė:  Kaip  jau  ir  sakiau,  išti es  buvo 
sunku apsispręsti . Šiame darbe manęs laukė 
ne  ti k  visiškai  nauja  pati rti s,  bet  ir  didelė 
atsakomybė. 

Dabar  jaučiu,  jog  dirbti   ir  toliau  nebus 
lengva,  nes  neturiu  su  kuo  pasikonsultuoti  
dėl  dvikalbio  vaikų  ugdymo,  pasisemti   pat-
irti es.  Konsultuojuosi  su  kitais  mokyklo-

je  dirbančiais,  jie  geranoriškai  pataria, 
paaiškina, bet galuti nį sprendimą priimu pa-
gal savo matymą, vaikų gabumus, nes viduje 
jaučiu,  kad  su  vaikais  norėčiau  dirbti   kitaip 
ir  kylančius  iššūkius  spręsti   įsiklausydama  ir 
gerbdama  kiekvieno  poreikius.  Todėl  tenka 
pačiai  ieškoti   metodų:  tariuosi  su  Indre, 
mokyklos psichologu.

Mes  jaučiame  LKNUC  administraci-
jos  palaikymą  ir  pastangas  siekiant  gerinti  
vaikų  ugdymą,  ir  tai  be  galo  svarbu.  Todėl 
nuoširdžiai  dėkojame,  kad  nesame  vienos 
paliktos šiame atsakingame darbe. 

Skaičiau literatūros apie dvikalbį ugdymą, 
bet kuo toliau, tuo labiau suprantu, jog reikia 
konsultuoti s  su  užsienio  specialistais  arba 
vykti   į  stažuotes.  Girdėjau,  kad  dvikalbis 
ugdymas  yra  sti prus  Švedijoje,  galbūt  kada 
nors pavyks ten nuvykti . Tačiau kasdienybėje 
problemos  iškyla  staiga,  ir  jos  keičia  viena 
kitą,  tad  reaguoti   reikia  greitai.  Taigi  šiuo 
metu tenka sprendimų ieškoti  pačiai, 

Kokia yra judviejų darbo pati rti s? 
Indrė:  Pedagoginio  darbo  pati rti es  prieš 

tai nesu turėjusi, tačiau studijų prakti kų metu 
dažnai  tekdavo  susidurti   su  ugdymo  sriti mi. 
Daugiau  prakti kos  gavau  savanoriaudama  su 
vaikais įvairiose stovyklose, socialiniuose pro-
jektuose. Taip pat teko atlikti  prakti ką kurčiųjų 
darželyje,  su  dar  mažesniais  vaikais.  Todėl 
galiu sakyti , jog su kurčiųjų vaikų ugdymu jau 
buvau susipažinusi. 

Nijolė:  Turiu  magistro  diplomą.  Baka-
lauro studijas baigusi  įgijau pradinio ugdymo 
specialybę, o vėliau baigiau specialiosios ped-
agogikos magistrantūrą. Tiesa, savo studijose 
apie  kurčiųjų  pedagogiką  informacijos  gavau 
labai  nedaug,  tačiau  išmokau  bendrų  peda-
gogikos pagrindų.

Baigusi  studijas  norėjau  dirbti  mokykloje 
mokytoja,  bet  man  tuomet  pasakė  -  nėra 
vietų.  Teko  atsisakyti   šios  svajonės.  Vėliau 
gavau  pasiūlymą  būti   gestų  kalbos  verti mo 
dėstytoja Vilniaus kolegijoje, ten dirbu iki šiol.

Dirbate jau pusę mokslo metų. Kaip 
praėjo šis laikas? Ar susidūrėte su asmeni-
niais ar profesiniais iššūkiais? 

Nijolė:  Iš pradžių,  rugsėjį  ir  spalį,  buvau 
visiškai  sutrikusi. Net  svarsčiau,  ar  verta  to-
liau dirbti . Mano iš anksto per vasarą paruošti  
mokymo metodai  ir planai  realybėje neti ko, 
mokydama vaikus nemačiau rezultatų, todėl 
išgyvenau  vidinę  sumaištį .  Su  vaikais  dar 
nebuvome  „apsišlifavę“,  negalėdavau  pla-
nuoti   užsiėmimų  ilgesniam  laikui.  Pas  mus 
klasėje yra penki vaikai,  iš  jų trys gali moky-
ti s  pagal  bendrąją  parengiamosios  klasės 
programą, o kiti ems dviem reikia individualių 
užduočių,  tad  tenka  parengti   tris  skirti ngus 
mokymo planus. Tačiau kiti  pedagogai mane 
ramino - nuo Naujųjų bus geriau. O  rugsėjo 
mėnesį ti e Naujieji atrodė taip toli! (Juokiasi.)

Tačiau  jie  buvo  teisūs  -  dabar  visi 
jaučiamės  daug  geriau.  Imu  geriau  pažinti  
vaikus,  galiu  pritaikyti   skirti ngus  mokymo 
metodus  pagal  kiekvieno  vaiko  poreikius, 
aišku,  tai  užima  nemažai  laiko,  taip  pat  ge-
riau  atpažįstu  charakterius,  perprantu  jų 
mąstymą. Be to, džiaugiuosi, jog kartu dirba 
mano padėjėja Rūta Pratusevičiūtė.

Su savo sūnumi kylančius iššūkius, klausi-
mus  aiškinuosi  bendraujant,  o  su  vaikais 
klasėje kartais reikia griežtumo ir disciplinos. 
Tai buvo  iššūkis man pačiai, nes esu pratusi 
bendrauti  ramiai, o demonstruojamas pykti s 
prie vaikų man nepriimti nas.

Jaučiu,  jog  dirbant  su  vaikais  daug  kas 
mane  nustebina,  atrandu  sau  visai  naujų 
dalykų, kurie priverčia pamąstyti . 

Indrė: Šis  laikas  praėjo  be  galo  greitai. 
Vaikams  grįžus  po  atostogų  visuomet    ste-
biuosi - kokie jie per tokį trumpą laiką paaugę, 
pasikeitę. Gera matyti , kaip vaikai keičiasi, auga 
ir tobulėja. 

Prisipažinsiu, pradžia buvo nelengva, nes 
tai buvo nauja pati rti s ne ti k mudviem su Ni-
jole, bet ir pati ems vaikams. Pirmieji mėnesiai 
buvo, galiu pasakyti , kiek drasti ški, nes mudvi 
su Nijole išgyvenome šoką. Tačiau dabar jau 

Šiais mokslo metais Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) įvyko 
svarbus pokytis - mokykloje atsirado pirmoji parengiamoji klasė, kurioje dirba kurtieji mokytojai ir 
pamokose taiko dvikalbį mokymą. Kalbamės su šios klasės mokytoja Nijole Pivoriene ir auklėtoja 

Indre Mikalauskaite apie iššūkius, galimybes ir džiaugsmus dirbant šį darbą.  
Rasa BUIKAUSKAITĖ
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esame su vaikais apsigludinę, susidraugavę ir 
subūrę gražią komandą. Atsirado disciplina ir 
taisyklės. Dirbti  kur kas lengviau. 

Jaučiu,  jog  per  tą  laikotarpį  su  vai-
kais  mokėmės  vieni  iš  kitų.  Ne  ti k  aš  juos 
ugdžiau, bet ir pati  iš jų mokausi, visų pirma, 
kantrybės, taip pat kūrybiškumo, lankstumo.

Be to, pastebiu, koks unikalus yra kiekvie-
nas vaikas, tad negalima jų visų verti nti  vieno-
dai.  Universitete mus moko  vienos  ugdymo 
sistemos, tačiau realybė - kitokia. Nėra tokios 
metodinės medžiagos, kuri ti ktų kiekvienam 
vaikui,  nėra  vieno  mokymo  būdo.  Reikia 
atsižvelgti   į  individualius  kiekvieno  vaiko 
poreikius,  charakterį,  požiūrius.  Reikia  ug-
dyti  asmenybes, o ne stengti s paversti  visus 
vienodais. 

Nuo pradžių ti kėjau savo darbu, žinojau, 
kad  pradžia  bus  sunki,  kad  reikia  laiko  ap-
siprasti .  Nors  šis  darbas  nėra  pagal  mano 
specialybę,    jame  galiu  pritaikyti   nemažai 
universitete įgytų žinių.

Taip pat ypač džiaugiuosi, kad turiu puikią 
kolegę,  su  kuria  sklandžiai  bendradarbiau-
jame  ir  kartu  siekiame  tų  pačių  ti kslų.  Da-
bar  ti krai  galiu  pasakyti  - myliu  savo  darbą! 
(Šypsosi.)

Kaip sekasi sutarti  su vaikais? Gal 
patyrėte kokių pozityvių įspūdžių ar istorijų 
per šį laikotarpį? 

Nijolė:  Pastebėjau,  jog  vaikai  vis  labiau 
atranda  savo  emocinį  intelektą  bei  kriti nį 
mastymą.  Atsimenu,  pradžioje,  pradėdama 
pirmąją  pamoką,  ryto  rateliuose  paklaus-
davau  vaikų,  kaip  jie  jaučiasi,  bet  jie  man 
negalėdavo  atsakyti ,  ti k  žiūrėdavo  sutrikę 
ir  klausdavo:  „Ką?“  Dabar  vaikai  jau  pažįsta 
emocijas ir ima pagauti  vienas kito jausmus, 
juos analizuoti . 

Stengiuosi  lavinti   vaikų  kriti nį  mastymą, 
klausiu jų ir raginu juos pačius klausti : kodėl? 
kaip? ką galvoji apie tai? Taip pat stengiuosi 
pasirinkti   kuo  daugiau  vizualinių  priemonių 
ir mokymo  metodų. Atsimenu, matemati kos 
pamokoje  buvo  sunkoka  paaiškinti   vaikams, 
ką  reiškia  „daugiau“  ir  „mažiau“.  Tuomet 
literatūroje  radau,  jog  vaikams  galima  pa-
lyginti   ženklą  „daugiau“  (>)  su  paukščiuko 
snapu. Kai paukščiukas prasižioja,  jis praryja 
daug kirmėliukų,  tai  reiškia - daugiau.  Ir vai-
kai  įsiminė,  buvo,  kad  ir  patys  vieni  kiti ems 
paaiškino, naudodami šį pavyzdį. 

Arba  aiškindama  veiksmažodį  „plaukia“ 
naudoju  paveiksliukus,  kuriais  parodau,  jog 
vienam  žodžiui  yra  daug  gestų  ati ti kmenų 
-  lapas  plaukia,  laivas  plaukia,  debesys 
plaukia,  žmogus  plaukia  ir  dar  daugiau... 
Vaikai  nustemba -  kiek  daug  skirti ngų  gestų 
vienam žodžiui! Tokiu būdu vaikai kitą kartą 
žinos,  kad  žodžiu  „plaukia“  galima  užrašyti  

daug  skirti ngų gestų.  Tai  ir  yra dvikalbis ug-
dymas -  juo  parodoma,  kaip  galima  susieti  
gestų  ir  lietuvių  kalbas,  jas  abi  verti nant, 
kaip vienodai svarbias. Mokyti  vaikus kalbėti  
balsu  nėra  mano  ti kslas,  daug  svarbiau  yra 
ugdyti  bendravimą gestų kalba bei skaitymo 
ir rašymo įgūdžius. 

Naudodami  ti nkamus  metodus,  ti krai 
pasiekiame  rezultatų.  Diskutuojame  su  vai-
kais,  aiškinu  jiems,  ir  jie  supranta.  Džiugu 
matyti , kai vaikai  ima suprasti . Kartais randu 
tokių  įdomių  mokymo  metodų,  kad  ir  pati  
kartais norėčiau būti  vaiko vietoje.

Indrė: Mačiau,  jog  iš  pradžių  vaikams 
buvo sunku mumis pasiti kėti , tačiau su laiku 
pavyko rasti   ryšį  su  jais.  Ir  tai nuostabu - kai 
vaikai tau atsiveria, atsiranda galimybė jiems 
ti ek daug suteikti ...

Pastebėjau,  kad  vis  geriau  imu  pažinti  
vaikus,  atrasti   kiekvieno  jų  sti prybes  ir  silp-
nybes,  būdingas  emocijas  ir  poreikius.  Su 
vaikais,  o  ypač  su  mažiausiais,  reikia  dirbti  
kantriai, daug kartų kartoti  tą patį , nes iš pi-
rmo  karto  rezultato  nebus.  Tačiau  kad  ir  iš  
dešimto karto pasiektas rezultatas džiugina.

Kodėl jūsų darbas yra svarbus? 
Indrė:  Mokykloje  vaikai  praleidžia  labai 

daug  laiko,  todėl  žmonės,  kurie  dažniausiai 
yra šalia, jiems daro didžiausią įtaką. Vaikai iš 
jų ima pavyzdį. Taip pedagogai gauna didžiulę 
atsakomybę - jie gali pakreipti  vaiko elgesį bei 
požiūrį ti nkama  linkme,  jeigu mato, kad vai-
kas nuklysta, kur neturėtų. 

Jau  parengiamojoje  klasėje  yra  vaikų, 
turinčių požiūrį „aš - kurčias, todėl negalėsiu 
šito  pasiekti “.  Tai  stebina  ir  liūdina.  Reikia 
mokyti   vaikus  nepaleisti   savo  svajonių, 
aiškinti , jog kurti eji, jei ti krai stengsis ir sieks 
savo ti kslo, gali nuveikti  viską. Mano klasėje 

vienas  berniukas  svajoja  būti   kareiviu,  ki-
tas  -  tolimųjų  reisų  vairuotoju.  Tačiau  šie 
berniukai  iškart  patys  užkirsdavo  kelią  savo 
svajonėms:  „Kurti eji  negali  būti   kareiviais  ar 
sunkiųjų  automobilių  vairuotojais,  todėl  aš 
juo  ir nebūsiu...“   Mes  stengiamės  tuos vai-
kus motyvuoti ,  keisti   jų požiūrį.  Taip,  galbūt 
šiuo metu  Lietuvoje  ir  nėra  kurčių  kareivių, 
bet jeigu stengsis ir užsispyrę sieks savo ti ks-
lo, galbūt jie bus pirmieji.

Kodėl svarbu kurti ems vaikams turėti  
pedagogus, kalbančius gimtąja gestų kalba? 

Indrė:  Kaip  jau  minėjau,  vaikai  mato 
pavyzdį, autoritetą. Visų pirma dėl to, kad ir 
kurti eji gali dirbti  pedagogais. Tai motyvuoja 
vaikus, kad patys būdami kurti eji jie taip pat 
gali kažką pasiekti . 

Išti es  manau,  jog  kurčių  vaikų  pedago-
go  darbe  nėra  svarbi  jo  klausa.  Svarbiausia 
-  gestų  kalba.  Pedagogas  ją  turėtų  mokėti  
puikiai, kad galėtų rasti  ryšį su vaiku, nes vai-
kui svarbiausia - galėti  viską  išsipasakoti   tam 
žmogui,  su kuriuo praleidžia didžiąją dienos 
dalį, o gal net ir visą dieną.  

Nijolė: Žinoma, svarbiausia - puiki moky-
tojo gestų kalba, o ne klausa. Jis turi  gebėti  
ti nkamai bendrauti  su vaikais, atsakyti  į jiems 
kylančius  klausimus.  Su  vaikais  daug  ben-
draujame, diskutuojame,  ir  per  šiuos pokal-
bius jie lavina savo kriti nį mąstymą, išmoksta 
patys ieškoti  sprendimų ir atsakymų. Pati  da-
bar jaučiu, kad kai aš mokiausi, mūsų kriti nis 
mąstymas  nebuvo  ugdomas,  todėl  manau, 
jog jaunajai kartai tai yra ypač svarbu. 

Ačiū už pokalbį! •

Kurčiosios LKNUC pradinio ugdymo pedagogės: mokytoja Nijolė Pivorienė ir auklėtoja Indrė 
Mikalauskaitė.
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Viskas pažįstama…
Iš Peru keliavome į Boliviją. Šioje šalyje bu-

vau  jau antrą  kartą.  Prieš  šešerius metus  čia 
savanoriavau  kurčiųjų mokykloje,  paskui -  ki-
toje ugdymo įstaigoje su girdinčiais neįgaliais, 
Kočabamboje. 

Pabuvau  čia  mėnesį.  Smagu  buvo  vėl 
susitikti  su  pažįstamais  draugais,  aplankyti 
mokyklą, kur savanoriavau. Kurtieji man viską 
pasakojo:  „...žinai  tą,  tam  nutiko...“  Laisvai 
supratau  boliviečių  gestų  kalbą,  kurios  ilgai 
nevartojau.  Tačiau  pati  galėjau  pasakoti  tik 
tarptautine  gestų  kalba,  nes  maišėsi  kelios 
kalbos  (Ekvadoro,  Peru).  Žinojau,  kaip  ir  kuo 
važiuoti  bei  atvykti  į  norimą  vietą.  Pagalbos 
neprireikė. 

Pasibasčiau po Kočabambos miestą. Atro-
do, kad čia viskas tik geryn. Gatvės naujai asfal-
tuotos, padaugėjo tiltų, mašinų,  išaugo nauji 
namai,  daugiabučiai.  Maisto,  kelionių  kainos 
jau didesnės,  bet  vis tiek pigiau, palyginti  su 
Ekvadoru ir Peru. Lapkričio mėnesį orai buvo 
karšti, beveik kasdien švietė saulė, retai lijo. 

Lyg  būčiau  sugrįžus  namo,  nes  viskas 
atrodė pažįstama. 

Ar gerėja kurčiųjų gyvenimas? 
Kokios kurčiųjų galimybės?

Turiu omeny kurčiųjų karjeros ir paslaugų 

gavimo  galimybes.  Prisimenu,  kad  2011  m. 
kurčiųjų  galimybės  buvo  labai  ribotos: 
negalėjo  įstoti  į  universitetus,  daug  kurčiųjų 
buvo  bedarbių,  nebuvo  vertimo  paslaugų. 
Vertėjos  savanoriavo  talkindamos  kurtie-
siems. O dabar kitaip. 

Prieš  kelerius  metus  kurti  boliviečiai 
pradėjo studijuoti universitetuose, daugiausia 
pedagogikos  srityje.  Pasak  kurčiųjų,  Bolivijos 
prezidentas Evo Moralesas patvirtino kurčiųjų 
prašymą dėl   gestų kalbos vertėjų suteikimo: 
vienam regionui - po vieną vertėją. Bolivija turi 
9 regionus. Mažai gestų kalbos vertėjų, bet tai 
kol  kas pradžia. Universitetai  samdo vertėjus 
ir jiems moka už darbą, todėl studentai gauna 
informacijos studijuojami. 

Bolivijos kurčiųjų sporto asociacija  jau ne 
vienus metus gauna finansinę paramą  iš vie-
nos  Švedijos  organizacijos.  Parama  padengia 
susitikimų, mokymų,  sporto  varžybų,  dalyvių 
transporto (kelionių nuo namų, gyvenamosios 
vietos,  iki  varžybų  vietos)  ir  administracines 
išlaidas. Boliviečiai labai dėkingi švedų organi-
zacijai už nuolatinę paramą, kuri padeda kur-
tiesiems tobulėtis bei dažniau susitikti. Kodėl 
padengia kelionių išlaidas?  Kurtiesiems sunku 
rasti darbo, dauguma  jo neturi  ir negauna  iš 
valstybės  išmokų ar pašalpų,  todėl negali  at-
vykti  į  varžybas  ar  mokymus  ir  pabendrauti 

su  savaisiais.  Parama  iš  Švedijos  jiems  labai 
padeda.  Tik  neseniai  kurtieji  pradėjo  gauti 
pašalpas  iš  valstybės.  Dauguma  sako,  kad 
Bolivijos prezidento E. Moraleso dėka gerėja 
ekonominis bei socialinis gyvenimas, daugiau 
dėmesio  skiriama  vargingiausiai  gyvenan-
tiems. 

Bolivijos kurčiųjų asociaciją remia viena iš 
Danijos organizacijų. 

Mano nuomone, palyginti su 2011 m.  si-
tuacija, dabar kurtieji daugiau žino apie savo 
teises,  aktyvesni,  stengiasi  tobulėti.  Buvo 
džiugu tai matyti. Bet  iki mūsų Lietuvos  lygio 
dar toli, o iki bet kurios Vakarų Europos šalies 
- dar toliau. 

Mudvi  su  bendrakeleive  Swantje  vedėm 
vienos dienos mokymus apie žmogaus teises. 

Viena  akivaizdi  problema  -  yra  kelios 
kurčiųjų  grupės,  kurios  nesusitaria,  taip  pat 
asociacijos  ir organizacijos nebendradarbiau-
ja, bet tai tik kol kas. 

Kokainmedžio lapai
 Dažnai galima išvysti vyrų gumbuotu smak-

ru. Kas tai? Maniau, kad tiek daug neįgaliųjų.  
Pasirodo,  visi  čiaumoja  kokainmedžio  lape-
lius  kelias  valandas.  Jie  padeda  neužmigti. 
Gali  valandų  valandas  nemiegoti.  Taksistai, 
vairuotojai  dažnai  tuo  naudojasi.  Prie  tokių 

Tęsiame Monos Paulos kelionės įspūdžius po Pietų Ameriką. Šįkart Lietuvos kurčiųjų jaunimo 
asociacijos garbės prezidentė supažindina su Bolivija. Jos kelionių pradžia publikuojama 2017 m. 

lapkričio mėnesio „Akiratyje“ (Nr. 9 (380).

MŪSŲ ŽMONĖS 

Hola, Bolivija, 
aš vėl čia!
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vaizdų  pripratau,  o mano  bendrakeleivę  vokietę  tai  labai  nustebino. 
Iš  kokainmedžio  lapų  gaminami  įvairūs  produktai:  arbata,  karamelė, 
vaistai  ir kt. Turistai dažnai geria kokainmedžio  lapų arbatą, kai būna 
aukšti kalnėse, tai padeda lengviau kvėpuoti , mažina galvos skausmą. 

Tropikų tropikai
Važiavome  į  Vilja  Tunarį  pasigrožėti   papūgomis,  beždžionėmis. 

Buvo labai karšta, išti sai lašėjo prakaitas. Uh. 
Ėjome į nacionalinį parką, ten suti kome švelniųjų juodų beždžionėlių 

ir  gudručių vagilių beždžionėlių. Visur  žalia, dideli medžiai,  vabzdžiai, 
drugeliai. Viskas padidinta. Ištvėrėme ti k vieną naktį . 

Ujūnio druskožemis
Gruodžio  vidury  aplankėme  didžiausią  pasaulyje  Ujūnio 

druskožemį.  Bolivijos  druskožemis  apima  apie  10  tūkst.  kvadrati nių 
kilometrų.  Ištekliai  sudaro apie 10 mlrd.  tonų druskos, kuri  iškasama 
kiekvienais metais. Tai viena lankomiausių turistų vietų Bolivijoje. Lygu-
moje pastatytas druskos viešbuti s, o lygumos centre - Peskado sala, ku-
rioje pilna didelių kaktusų. Neseniai druskožemyje rado ličio iškasenų, 
kurios sudaro beveik pusę pasaulio atsargų. Liti s naudojamas elektrinių 
hibdridinių mašinų baterijoms ir kt. Ateityje Bolivija galėtų tapti   labai 
turti nga šalimi. 

  Druskos  dykuma  keri  įspūdingais  vaizdais:  aktyvūs  ugnikalniai, 
geizerių  lygumos,  spalvotose  lagūnose  braidžioja  rožiniai  fl amingai, 
slėniuose - lamos. Lyg būtų viskas nupiešta paveiksle, ti k be „fotošopo“. 
Tikras gamtos stebuklas. 

Pasirinkome trijų dienų turą. Turizmo agentūros siūlo programas, 
kur gidai pasakoja ti k ispanų kalba. Jeigu nori gido anglų kalba, reikėtų 
mokėti  papildomai. Mes galėjome skaityti   ispaniškai, ti k turėjome in-
formuoti , kad mums reikia informacijos raštu. Tai ne pirmas kartas, kai 
turėjome aiškinti , jog negirdime. Atrodė, kad jie manė, jog gyvename 
kažkokioje šalyje, kur visi vartoja gestų ar kitokią kalbą. 

 Važinėjome po druskyną, lankėme įvairių spalvų ežerus, geizerius, 
ugnikalnius, matėm raudonų fl amingų, šokinėjančių kiškių,  lamų tarp 
žolėtų kalnelių. Plaukiojome karštame vandenyje (karštoje didelėje vo-
nioje laukuose), kurį supa gražus gamtovaizdis. 

Šauni kompanija
Mums pasisekė, kad turėjome linksmą komandą. Trys prancūzai ir 

viena čilietė. Prancūzai pagal Erasmus plus programą studijuoja Čilėje. 
Buvo  lengva  bendrauti ,  galėjome  gesti kuliuoti   ir  susirašinėjome,  kai 
prireikė. Suti kti ems žmonėms skleidėme informaciją apie gestų kalbą ir 
kurčiuosius. Dauguma manė, kad gestų kalba yra vienintelė pasaulyje, 
juos nustebino, kad ne viena, o kiekviena šalis turi savo. 

Prieš turą susipažinome su prancūzų pora, kuri keliavo autobusiuku 
po Pietų Ameriką  jau daugiau nei metus  ir 4 mėnesius.  Įdomu buvo 
paklausyti , kaip jie keliauja. Smagu dalyti s pati rti mi bei patarimais. 

Vaikai vis dirba
Ne kartą matėme dirbančius vaikus. Bolivijos įstatymai leidžia vai-

kams dirbti  nuo 14 metų, bet vis ti ek yra dirbančių ir mažų vaikų. Tokių 
dažnai galima pamatyti  Sukrėje. 

Ispanų kalba vartojama visur
 Beveik visose Pietų Amerikos valstybėse, išskyrus Braziliją ir dar ke-

lias šalis, ofi cialiai vartojama ispanų kalba. Girdinti eji gali keliauti  po vi-
sas šalis ir bendrauti  ispaniškai be jokio vargo, o kurti eji - kitaip. Kiekvie-
na Pietų Amerikos šalis turi savitą gestų kalbą. Jos labai skiriasi. Tik tos 
panašios, kurios vartojamos su amerikiečių gestų kalbos priemaišomis 
(Ekvadore, Peru, Bolivijoje ir Centrinėje Pietų Amerikoje). 

Mums tenka susipažinti  su vieti niais kurčiaisiais, greitai susigaudyti  
ir pasimokyti  naujų gestų, o paskui galima lengvai susikalbėti . Daugu-
ma nemoka tarptauti nės gestų kalbos. Girdinti eji - taip pat, mažai jų 
temoka kalbėti  angliškai. 

Buvo  smagu  papasakoti   bendrakeleivei  vokietei  apie  tas  vietas, 
kurias  žinojau. Apėmė  toks  jausmas,  lyg  aš  čia  taip  ilgai  gyvenau  ir 
viską pažįstu. 

Greitai  prabėgo  laikas...  Galiausiai  atsisveikinome  ir  išvykome  į 
Argenti ną. 

Bolivija yra originaliausia iš visų mano aplankytų Pietų Amerikos 
šalių. •

Su Swantje vedėme mokymus apie žmogaus teises.Kurčioji Milka (kairėje) dirba asistente girdinčių neįgaliųjų mokykloje. 

Traukinių kapinyne, Ujūnio druskožemis.

Dalyvavome Sukrės kurčiųjų organizacijos 25 metų jubiliejaus šventėje.
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„Akiračio“  redakcija  pasidomėjo,  koks 
darnios  jų santuokos receptas, ar niekada per 
tuos  keturis  dešimtmečius  nebuvo  krizių,  ar 
nenorėjo  pasukti   skirti ngais  keliais.  Danutė 
su  Edmundu  ti kino,  kad  niekada  jiems  tokia 
minti s nebuvo atėjusi. ,,Neįsivaizduojame, kad 
galėtume  būti   vienas  be  kito:  mus  jungia  ne 
ti k pragyventi  metai, bet  ir meilė vaikams bei 
anūkams“, – sakė sutuokti niai.

Klausos netekti s, mokslai, darbas
Nors  D.  ir  E.  Mažeikiai  susipažino  Pane-

vėžyje,  mokydamiesi  vakarinėje  mokyklo-
je,  į  šį  miestą  atvyko  iš  skirti ngų  vietovių. 
Danutė  gimė  ir  augo  Pasvalyje,  o  Edmundas 
–  Priekulėje  (Klaipėdos  r.).  Abu  gimė  girdin-
tys  girdinčiųjų  šeimose,  bet  likimas  jiems 
buvo numatęs kitą scenarijų. Edmundas sunkiai 
susirgęs apkurto dar kūdikystėje, o Danutė  liko 
sti priai neprigirdinti  po pati rtos galvos traumos, 
kai  vos  ketverių  metukų  iškrito  pro  virtuvės 
langą. Iš mamos pasakojimų ji prisimena, kad 
buvo sunkūs pokario metai. Net du mėnesius 
Danutė  gulėjo  išti kta  komos,  atsigavo  ti k  po 
kunigo  apsilankymo.  Tėvai  rūpinosi  jos  gy-
dymu,  tačiau  visos  klausos mergaitė nebeat-
gavo.  Augdama  ji  mokėsi  suprasti   žodžius 
iš  lūpų.  Mama,  broliai  ir  seserys  stengėsi 
aiškiai  tarti   žodžius,  mokė  kalbėti ,  rodydami 
konkrečius  daiktus.  ,,Mama  labai  išgyveno 
dėl  mano  nelaimės,  visi  nuoširdžiai  stengėsi 
padėti , parodyti , pamokyti . Nelikau atstumta, 
šeimoje buvo labai šiltas bendravimas“, – pa-
sakojo D. Mažeikienė. 

Nuo  dešimti es metų Danutė mokėsi Kau-
no internati nėje mokykloje, kurioje buvo sus-
ti printa logopedinė pagalba mokiniams. Daug 
padėjo  logopedė,  bet  mokyti s  buvo  sunku, 
nes reikėjo gaudyti  kiekvieną žodį. Sudėti nga 
buvo  ir  tai,  kad  klasėje  buvo  ti k  trys  nepri-
girdintys,  visi  kiti   –  girdintys  vaikai.  ,,Labai 
norėjau,  kad mane  priimtų  į  Kauno  kurčiųjų 

ir  neprigirdinčiųjų  mokyklą,  bet  ten  nebuvo 
vietų“, – apgailestavo moteris.

Kaune    baigusi  septynias  klases,  1962 
m.  ji  atvyko  į  Panevėžį  ir  įsidarbino  siuvėja 
,,Nevėžio“  fabrike.  Ten  dirbo  ir  daugiau 
kurčiųjų.  Paklausta,  kur  išmoko  gestų  kalbą, 
ponia  Danutė  sakė  esanti   dėkinga  tame 
fabrike  dirbusiai  šviesaus  atminimo  Onai 
Pilipavičienei, kuri ją labai nuoširdžiai mokė. 

Edmundą,  kuris  apkurto  kūdikystėje, 
tėvai  iš  pradžių  leido  mokyti s  Rusnėje  į 
prie  bažnyčios  įsikūrusią  kurčiųjų  mokyklą. 
Aštuonių  klasių  išsilavinimą  jis  gavo  Telšių 
kurčiųjų  mokykloje.  Ten  įgijo  ir  staliaus 
specialybę.  Nuo 1970 m. ketverius metus dir-
bo  staliumi Priekulėje. Buvo vienas geriausių 
darbuotojų. Gamino duris, langus, puikiai su-
prato brėžinius. Tačiau jaunam vyrui  norėjosi 
pokyčių.  E.  Mažeikis  sakė  pats,  be  vertėjo 
pagalbos,  susiradęs  darbą  Panevėžyje  staty-
bos įmonėje. Pasak Edmundo, įdomus faktas, 
kad  jis su statybininkų brigada 1975 m. statė 
darželį,  kuriame  dabar  įsikūrusi  Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokyk-
la. Nuo 1976 m. pradėjo dirbti  Buiti nio gyven-
tojo aptarnavimo kombinate avalynės taisymo 
skyriuje.  Nuo  Nepriklausomybės  paskelbimo 
iki  šiol E. Mažeikis dirba  Juliaus Barisevičiaus 
avalynės taisymo įmonėje. 

Išti kima meilė gimė Panevėžyje
Danutė ir Edmundas susipažino Panevėžio 

vakarinėje mokykloje, kurioje abu įgijo vidurinį 
išsilavinimą. Jie susiti kdavo ir Panevėžio kurčiųjų 
reabilitacijos  centre.  Danutė  prisipažino,  kad 
jos širdies  ir  rankos siekė ne vienas vyras, bet 
jie  jai  nepati kę,  o  Edmundas  jai  atrodė  rim-
tas  žmogus,  mokanti s  gerbti   moterį.  Ji  labai 
pati ko  ir būsimo vyro tėvams.  Jie  ragino sūnų 
nepaleisti   gražios  ir  malonios  merginos.  Pora 
žiedus sumainė 1977 m. gruodžio 31-ąją. Ir da-
bar, praėjus 40 metų nuo  judviejų  santuokos, 

D. Mažeikienė  nė    kiek  nesigaili,  kad  pati kėjo 
savo  būsimu  vyru.  ,,Nors  ir  kurčias,  jis  yra  la-
bai  geras,  nuoširdus  žmogus.  Gabus  ir  imlus 
visokiems  amatams  ir  niekam  neatsisakan-
ti s  pagelbėti .  Puikus  tėti s,  vaikai  jį  labai  myli. 
Sūnus Saulius iki šiol dėkoja tėčiui, kad išmokė 
jį  žvejoti “,  –  džiaugėsi  pasisekusia  santuoka 
D. Mažeikienė. 

Beje,  E.  Mažeikis  yra  ilgameti s  Panevėžio 
žvejų  klubo  narys,  didžiausias  jo  laimikis  – 
1 metro ilgio 6 kilogramų lydeka. 

Sutuokti niai  džiaugiasi  darniomis  vaikų 
šeimomis.  Sūnus  Saulius  su  šeima  gyvena 
Raseiniuose,  dukros  Kristi nos  šeima  –  Vil-
niuje, Eglės  – Londone.  ,,Vaikai mums anūkų 
neužkrauna,  jie  turi  aukles.  Mes  nuvykstame 
ti k  pabendrauti ,  pasidžiaugti   jais“,  –  sakė 
Danutė.  Vasarą  ji  su  vyru  ilsisi  dukters  Kristi -
nos svečių namuose - viloje Palangoje. Ne sykį 
lankėsi ir Londone, kur jau penkiolika metų su 
šeima  gyvena  dukra  Eglė.  Edmundui  didelis 
džiaugsmas pažvejoti  su sūnumi Minijoje.

Vasarą  Danutė  darbuojasi  sode.  Rudenį 
Edmundas  traukia  į  mišką  grybauti ,  uogauti . 
Tiesa,  Danutė  sakė,  jog  žiemai  dabar  jau 
reikia daug mažiau visko ruošti . ,,Seniau vaikai 
išsiveždavo, o dabar  jie  jau patys  turi“, – sakė 
moteris.  Kai  baigiasi  rudens  gėrybių  metas, 
D. ir E. Mažeikiai daugiau laiko skiria  Panevėžio 
kurčiųjų reabilitacijos centro vykdomai veiklai, 
dalyvauja meninėse programose, vyksta  į eks-
kursijas. Danutė jau ketverius metus vadovauja 
pensininkų klubui.

,,Užauginę vaikus, esame laisvi nuo rūpesčių. 
Džiaugiamės  anūkais.  Dabar  gyvename  savo 
malonumui“, – sakė D. ir E. Mažeikiai.

Gražaus  beveik  ketvirtį   amžiaus  bendro 
gyvenimo  sukakti es  proga  „Akiračio“  redakcija 
darniai porai linki sti prios sveikatos, neblėstančio 
entuziazmo ir gyvenimo džiaugsmo, kuriuo  jie 
mielai dalijasi su kitais. • 

,,Džiaugiamės gyvenimu ir esame labai laimingi“,  – atviravo 
panevėžiečiai Danutė (74 m.) ir Edmundas (68 m.)  Mažeikiai. 
Aktyviems Panevėžio kurčiųjų bendruomenės nariams būti 
laimingiems yra ne viena priežastis. Juodu praeitais metais 

gruodžio 31-ąją paminėjo keturiasdešimties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Pora užaugino dukras Kristiną ir Eglę, sūnų 

Saulių ir džiaugiasi jų darniomis šeimomis, o akis ir širdį malonina 
vis aukštyn besistiebiantys šeši vaikaičiai. 

Laima LAPĖNIENĖ

Panevėžiečių senjorų pora 
džiaugiasi gyvenimu

Dabar panevėžiečių pora Danutė ir Edmundas Mažeikiai dau-
giau laiko gali skirti visuomeninei veiklai ir tiesiog mėgautis 
gyvenimu.

MŪSŲ ŽMONĖS
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Trumpa biografija
Jonas  Nepomukas  Korvinas  Kosakovs-

kis  gimė  1755  m.  gegužės  16  d.  Golčiuose 
prie  Krokuvos,  jis  -  vienas  iš  Lenkijos  grafų 
Kosakovskių  giminės  atstovų,  herbo  „Sle-
powron“  savininkas.    Jo  tėvas -  Antanas  Ko-
sakovskis,  Naugarduko  pastalininkis  (vienas 
iš vidurinių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ar žemietijų 
valdžios pareigūnų – Vikipedija), motina -  Kon-
stancija  iš  Krosnovskių.  Mokėsi  Petrakave, 
pijorų  mokykloje,  vėliau  Varšuvoje,  vienuolių 
misionierių  kunigų  seminarijoje.  Studijas  tęsė 
Romoje,  keliavo  po  Europą,  aplankė  Italiją, 
Šveicariją, Vokietiją, Prancūziją, Angliją.

1787 m. kovą priėmė dvasininko saną.  Po 
metų,  1788  m.  priimtas  į  Vilniaus  katedros 
kapitulą, tapo jo nariu. Praėjus penkeriems me-
tams (1793 m.) J. Nepomukas-Kosakovskis tapo 
giminaičio Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero 
Kosakovskio  koadjutoriumi  (pavaduotoju)  ir 
Edukacinės komisijos nariu. Tais pačiais metais 
tapo ir Gardino konfederacijos nariu. 1794 m. 
po savo giminaičio  Juozo Kazimiero Kosakovs-
kio tragiškos žūties J. Nepomukas tapo Livoni-
jos vyskupu,1796 m. - Aleksandro Neviškio or-
dino kavalieriumi. 1798 m. rugpjūčio 9 d. buvo 
paskirtas Vilniaus vyskupu.

Kurčiųjų mokymo pradžia
Vyskupas  J.  Nepomukas-Kosakovskis  buvo 

išsimokslinęs  ir  rūpestingas  ganytojas,  savo 
pastoraciniuose  laiškuose  klebonams  nuo-
lat  primindavęs  žmogiškąsias  pareigas,  pats 
rūpinęsis parapinėmis mokyklomis ir prieglau-
domis.

Remiantis  M.  Pošytės  šaltiniu,  kurčiųjų 
mokymo  idėjos  iš  Vakarų  Europos  pasiekė 

Lietuvą  XIX  a.  pradžioje.  Kurčiųjų  globa 
tuomet buvo suprantama kaip krikščioniška 
pagalba nelaimingiesiems. Į šią veiklą pirmiau-
sia įsitraukė dvasininkai – kunigai ir vienuoliai. 

Vilniaus vyskupas J. Nepomukas-Kosakovs-
kis,  gydydamasis  Austrijoje,  aplankė  Vienos 
kurčiųjų institutą, šis padarė jam didžiulį įspūdį. 
Instituto direktoriumi tada buvo žymus surdo-
pedagogas  Josifas  May.  Jis  vyskupui  išsamiai 
išaiškino  kurčiųjų  mokyklos  reikšmę,  veiklos 
principus. 

Sužavėtas šio apsilankymo,  J. Nepomukas-
Kosakovskis nutarė steigti panašią mokyklą Vil-
niuje. Vyskupas supažindino Vilniaus vienuolius 
misionierius su iš Vienos parsivežta medžiaga. 
Mokyklos vadovą vienuoliai surado iš savo tar-
po. Tai buvo pasižymėjęs pedagogas, vokiečių 
kalbos  žinovas  Zygmantas  Anzelmas.  Kad  jis 
išmoktų  kurčiųjų  mokymo  metodikos,  patir-
ties  reikėjo  semtis užsienyje,  tačiau  tuo metu 
kurčiųjų  mokymo  metodai  buvo  laikomi  pa-
slaptyje.  Lankytis Europos kurčiųjų mokyklose 
buvo  galima  tik  ministrui  leidus.  Tačiau,  net 
ir  patekus  į  vidų,  lankytojams  buvo  rodomi 
tik  darbo  rezultatai.  Su  rusų  ambasadoriaus 
Vienoje, kunigaikščio Rozumovskio pagalba for-
malumai buvo sutvarkyti, ir Z. Anzelmas išvyko 
mokytis į Vieną. Grįžęs iš ten 1805 m. Z. Anzel-
mas Vilniuje  pradėjo  privačiai mokyti  grupelę 
kurčių vaikų. 

J.  Nepomukas-Kosakovskis  taip  ir  nespėjo 
įsteigti  kurčiųjų  mokyklos -  jis  mirė  1808  m., 
palikęs  kurčių-nebylių  institutui  (mokyklai  su  
bendrabučiu) steigti 900 rublių. Tais  laikais tai 
buvo  didžiuliai  pinigai.  Vyskupas  palaidotas 
Badene, dabartinės Vokietijos  teritorijoje. Ant 
jo antkapio buvo iškaltas užrašas „Surdorum et 
mutorum Scholae Primi in Lithuania Fundatori“ 

(Pirmajam  kurčių-nebylių  mokyklos  Lietuvoje 
steigėjui). Vėliau vyskupo palaikai buvo perkelti 
į Vilniaus katedrą, o paminklo Badene  likimas 
nežinomas. 

Vilniaus labdarybės draugija
Apie  XIX  a.  pr.  dvasininkai  buvo  labiausiai 

suinteresuoti  rūpintis  neturtingais  našlaičiais, 
skirdavo  jiems  lėšų  pragyvenimui  bei  sudary-
davo  sąlygas  mokytis  Vilniaus  parapinėse 
mokyklose.  Vyskupui  J.  Nepomukui-Kosako-
vskiui  labdarystė  buvo  tai,  kas  įprasmino  jo 
gyvenimą. Savo veikloje bei viešose kalbose jis 
nuolat  rėmėsi  labdarystės  idėjomis,  gimusio-
mis Vakarų Europos miestuose. 

1807 m. J. Nepomuko-Kosakovskio ir Vilniaus 
universiteto profesoriaus Jozefo Franko pastan-
gomis buvo  įkurta Vilniaus  labdarybės draugija 
(Vilniaus  g.  22).  Jos  prezidentu  buvo  išrinktas 
J.  Nepomukas-Kosakovskis.  Draugijos  pastatų 
komplekso  statybai  žemės  sklypą  su  apleistų 
Radvilų  rūmų  liekanomis  skyrė  Nesvyžiaus 
kunigaikštis  Dominykas  Jeronimas  Radvila.  
Pastatų  komplekso  teritorija  buvo  didžiulė: 
apėmė Vilniaus, Labdarių, Totorių gatves. 

Savo veikla draugija ne tik teikė pagalbą ir 
prieglaudą  neturtingiausiems  Vilniaus  gyven-
tojams, rūpinosi vaikų  ir senelių globa, kovojo 
su valkatavimu, bet ir pagyvino miesto kultūrinį 
gyvenimą.  Po  vyskupo  J.  Nepomuko-Kosakov-
skio  mirties  testamentu  šiai  draugijai  buvo 
užrašyta 3000 auksinų. 

Vyskupo  J.  Nepomuko-Kosakovskio 
svajonė atidaryti kurčiųjų mokyklą buvo įgy-
vendinta  tik  1933  m.  Jo  testamentu  palik-
tos  lėšos,  visą  šį  laiką  saugotos,  buvo  panau-
dotos  Vilniaus  kurčiųjų  mokyklai  steigti.  >  

Istorijoje būta iškilių asmenybių, prisidėjusių prie kurčiųjų švietimo, 
mokymo, labdaringos veiklos. Pedagogės Mildos Pošytės išleistose 
knygose „Vilniuje 200 metų“, „Kelias iš tylos pasaulio“ kaip kurčiųjų 

mokyklos Lietuvoje steigėjas paminėtas vyskupas Jonas 
Nepomukas-Kosakovskis. Susidomėjusi šia asmenybe ėmiau ieškoti 

šaltinių ir juose radau gausybę autentiškų liudijimų apie  XVIII ir XIX a. 
sandūros Vilnių. Didžiausią įspūdį padarė paties J. Nepomuko-Kosakovskio 

– vyskupo, visuomenės veikėjo, švietimo reformos organizatoriaus ir 
filantropo – asmenybė, kuri švietė it deimantas to meto Vilniuje. 

Ramunė BUIKAUSKIENĖ

Vyskupas J. Nepomukas-
Kosakovskis – kurčiųjų švietimo 

Lietuvoje pradininkas
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2017 m. ruduo teatrui „Mimika“ buvo iti n 
kūrybingas  ir  intensyvus.  VKRC  įgyvendino 
projektą  „Teatro  dirbtuvės  –  žodis  ir  gestas 
(2017)“,  kurį  iš  dalies  rėmė  Lietuvos  kultūros 

taryba  ir  Kultūros  ministerija.  Jo  dėka  buvo  pastatytas  naujas  spektak-
lis  –  „Barbora  Radvilaitė“.  Spektaklio  režisierius -  Titas  Varnas,  išskirti nę 
scenografi ją sukūrė Ričard Žigis ir Dominykas Matulionis. 

Praėjusių metų gruodį šis spektaklis buvo parodytas net penkis kartus: 
Panevėžio kurčiųjų  ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos moksleiviams, 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro moksleiviams ir kurčiųjų 
bendruomenei, o VKRC salėje jis suvaidintas net triskart.  Spektaklį žiūrėjo 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro moksleiviai ir kurčiųjų 
bendruomenė. Barborą Radvilaitę vaidino Laura Kunigėlytė, Žygimantą 
Augustą – Valdas Katuti s, Boną Sforcą – Genutė Vengalytė, burti ninką 
Tvardauską  –  Nijolė  Karmazienė,  kitus  vaidmenis  atliko:  Remigijus 
Geležius,  Igoris  Kulčickis,  Dominykas  Matulionis,  Daiva  Skavronskytė, 
Daniel Šavdianiec. 

Siekiant skati nti  moksleivių ir kurčiųjų bendruomenės domėjimąsi 
Lietuvos  kultūra  ir  istorija  prieš  kiekvieną  spektaklį  buvo  skaitoma 
paskaita  apie  Barborą  Radvilaitę:  jos  gyvenimą,  asmenybę,  įvaizdį 
mene bei to meto istorinę aplinką. Edukacinę paskaitą parengė Joana 
Vanagienė. 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) teatras „Mimika“, garsėjantis savo įspūdinga scenografi ja ir 
puikiais spektakliais, 2017 m. pabaigoje pristatė vieną didžiausių savo darbų pastaraisiais metais - istorinį 

spektaklį „Barbora Radvilaitė“ gestų kalba.

VKRC inf.

Spektaklyje Barbora Radvilaitė pirmą kartą prabilo gestų kalba

Tuo rūpinosi Labdarybės draugija. Šios draugi-
jos teritorijoje (Labdarių g. 3, antrame aukšte) 
ir  buvo  įkurta  pirmoji  kurčiųjų mokykla  Lietu-
voje. 

Paskuti nis Vilniaus katedros 
atstatymas             

J.  Nepomukas-Kosakovskis  garsėjo  kaip 
mokslo  ir  meno  mecenatas,  rėmė  Vilniaus 
katedros  rekonstrukciją,  į  erdvesnes  patalpas 
perkėlė Vilniaus kunigų seminariją, rekonstravo 
Lopacinskių (Olizarų) rūmų pastatą Bernardinų 
gatvėje.  

Baigianti s  17  amžiui,  pagrindinė  Vilniaus 
šventovė  –  katedra  jau  trečią  dešimtmetį  
stovėjo  uždaryta,  buvo  rengiamasi  ją  rekon-
struoti .  Katedra  jau  merdėjo  nuo  1769  m. 
rudens.  Jos  atstatymo  ir  rekonstrukcijos  dar-
bai  pirmiausia  ati teko  tuometi niam  vyskupui 
Ignui  Masalskiui.  Jis  rūpinosi  lėšų  kaupimu  ir 
paskelbė konkursą. Jį 1786 m. laimėjo J. Nepo-
muko-Kosakovskio globojamas architektas Lau-
rynas Stuoka-Gucevičius. 

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti , tačiau 

visus  darbus  nutraukė  1794 m.  sukilimas  bei 
Lietuvos-Lenkijos  valstybės  žlugimas.  Vilniaus 
vyskupas  I.  Masalskis  tapo  Varšuvos  sukilimo 
auka. Per visus neramumus, katedros atstatyti  
skiros  lėšos  buvo  išgraibstytos  arba  dingo  be 
žinios.

1798 m. spalio 14 d. į Vilniaus vyskupo sostą 
įžengė  J.  Nepomukas-Kosakovskis,  ir  kated-
ros atstatymas dabar  tapo  jo  rūpesčiu. Darbų 
skubiai  imti s  pareikalavo  ir  pats  Rusijos  caras 
Pavelas  I, kuris 1797 m.  lankydamasis Vilniuje 
pamatė apleistas statybas ir užgriozdintą gatvę.  
Tam ti kslui buvo pradėtos iš naujo rinkti  lėšos, 
prie jų savo auka prisidėjo ir naujasis vyskupas 
J. Nepomukas-Kosakovskis, taip pat Vilniaus ka-
pitula bei  imperatorius Pavelas  I,  todėl galima 
buvo baigti  darbą pagal L. Stuokos-Gucevičiaus 
parengtą  architektūrinį  projektą.  1801  m. 
rugsėjo  29  d.  vyskupas  pašventi no  jau  baigtą 
puikų  stati nį.  Katedra  vėl  ėmė  tarnauti   ti kin-
ti esiems.

Katedros  Tremti nių  (buv.  Švč.  Mergelės 
Marijos)  koplyčios  sienoje  yra  įamžintas  vys-
kupo atminimas. Memorialinę lentą pastatė jo 

broliai. Jos epitafi joje lotynų kalba parašyta:
Geriausiajam galingiausiajam Dievui
Atminti  Jonui Nepomukui Korvinui Kosa-

kovskiui, Vilniaus vyskupui, Aleksandro Neviškio 
ordino riteriui, mokslo bičiulių karališkosios 
draugijos Varšuvoje nariui, labdaros draugijos, 
kurią įkūrė Vilniuje vargšams, našlaičiams, ligo-
niams šelpti , pirmininkui, pirmajam Lietuvoje 
kurčiųjų ir nebylių mokyklos steigėjui, vyrui iti n 
godoti nam dėl atsidavimo ganytojo pareigoms, 
malonaus būdo ir krikščioniškųjų dorybių 
pavyzdžio. Liūdintys broliai Juozapas ir Leon-
ardas pastatė šį broliškos meilės ir prieraišumo 
paminklą šventovėje, kurios nuostabų pastatą, 
pradėtą pirmtakų dosnumu ir valdovų do-
vanomis paremtą, savo pastangomis ir 
lėšomis užbaigė. Gimęs Krokuvos žemėje 1753 
Išganytojo metų 16 dieną (kituose šalti niuose 
gimimo data 1755 m. gegužės 16 d.), mirė Ba-
deno gydyklose 1808 spalio 8 dieną. Tegul ilsisi 
ramybėje.

Praėjo 210 metų, keitėsi valdžia, įstatymai, 
vadovai, tačiau ši epitafi ja mums mena vyskupo 
J. Nepomuko-Kosakovskio prasmingus darbus.•

VKRC teatro „Mimika“ aktoriai, suvaidinę istorinį spektaklį „Barbora Radvilaitė“ gestų 
kalba. B. Radvilaitė (aktorė Laura Kunigėlytė).
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Kurčiųjų istorija: praeitis ir ateitis

Kurčiųjų istorija – tai nauja mokslo sritis, mokslas apie kurčiuosius 
ir kurčiųjų bendruomenes. Šiuo atveju žmogus tyrinėjamas ne kaip ob-
jektas, o kaip veikiantis subjektas bei savo likimo kūrėjas.

Tradicinė  surdopedagogikos  istorija  skirta  žymiems  kurčių  vaikų 
mokytojams,  jų  mokymo  metodų  aprašymams  ir  t.  t.  Kurčiųjų 
bendruomenės egzistuoja apie 200 metų, tačiau nuo tada, kai pradėjo 
veikti  pirmosios  kurčiųjų  mokyklos,  surdopedagogikos  istoriją  rašę 
žmonės  nustumdavo  kurčiuosius  į  šešėlį,  palikdavo  paraštėse  tiek 
kurčius vaikus, tiek suaugusiuosius, netyrinėjo kasdienio jų gyvenimo... 
Nepatekusiems į tyrėjų akiratį kurtiesiems neliko vietos istorijoje. Tad 
kurčiųjų praeities tyrėjai kelia užduotį „grąžinti kurčiuosius istorijai“.

Kurčiųjų  istorija  ne  tik  papildo,  bet  ir  naujai  vertina  surdopeda-
gogikos  istoriją:  kai  kuriuos dalykus,  surdopedagogų vertinamus kaip 
„progresyvius“, tyrėjai gali įvertinti su „minuso“ ženklu, pažvelgti į juos 
nauju rakursu, naujai akcentuoti įvykius, susijusius su kurčiųjų ugdymu.  

Naujos  mokslo  disciplinos  atsiradimas  rodo,  kad  išaugo  kurčiųjų 
savivoka. Galima sakyti, kad kurčiųjų istorija vykdo tam tikrą „socialinį 
užsakymą“: kurtieji nebenori būti paternalistinės  (Perdėta  ir visa api-
manti  valstybės  globa,  kai  daugėja  valstybinio  reguliavimo,  valstybės 
kišimosi į daugumą žmogaus gyvenimo sričių ir kai vyksta didelis per-
skirstymas –  red. past.)  globos objektais, nenori  toleruoti niekinamo 
požiūrio  į gestų kalbą  ir apribotų teisių  laisvai gauti informaciją.  Ir  is-
torikai kreipiasi į praeitį, nes „praeities aiškinimas grindžiamas analogi-
jomis su dabartimi, be to, praeitis gali paaiškinti dabarties reiškinius“. 

Kas  gi  yra  kurčiųjų  istorijos  objektas?  Istorikui,  tyrinėjančiam 
kurčiųjų  bendruomenes  „iš  vidaus“,  tai  būtų  kurčiųjų  bendruomenė 
laike  ir erdvėje, gestų kalbos raida arba kurčiųjų kova už savo teises. 
Istorikų, tyrinėjančių kurčiųjų bendruomenes „iš išorės“, tyrimo objek-
tas  yra  pati bendruomenė,  jos mentalitetas,  požiūris  į  „nukrypimus“ 
vienu ar kitu laikotarpiu.  

Kurčiųjų istorija – jauna mokslo sritis. Galima išskirti pagrindinius is-
torijos tyrimų aspektus: kurčiųjų istorijos, kaip mokslo disciplinos, me-
todologijos  problemos,  sociologiniai  ir  filosofiniai  kurtumo  aspektai; 
kurčiųjų bendruomenių  susikūrimas  ir  raida,  kurčiųjų  švietimo  istori-
ja,  bendravimo,  gestų  kalbos  ir  vertimo problemos,  kurčiųjų  kultūra, 
atskirų kurčiųjų gyvenimas ir kūryba. 

Kurčiųjų  istorija,  kaip  ir  istorija  apskritai,  tyrinėja  faktus.  Istorikai 
tuos pačius dokumentus ir liudijimus gali tyrinėti skirtingais pjūviais bei 
skirtingais metodais,  ir  taip  jie  turės  skirtingas  istorijas.  Remdamasis 
tais pačiais dokumentais vienas  tyrėjas parašys  surdopedagogikos  is-
torijos skyrių (apie kurčiųjų mokymo metodiką), o kitas – kurčiųjų dis-
kriminacijos istoriją (apie gestų kalbos draudimą ir pan.).

Dirbdamas  su  istoriniais  šaltiniais  istorikas  turi mokėti pažvelgti  į 
vieną ir tą patį reiškinį ir „girdinčiojo akimis“, ir „kurčiojo akimis“ – rasti 
šių matymų panašumų ir skirtumų. Galima palyginti surdopedagogų ir 
kurčiųjų jaunimo požiūrį į kurčiųjų santuokas arba, pavyzdžiui, į kurčiųjų, 
kaip mikrobendruomenės, vienybę. Arba panagrinėti skirtingus gestų 
kalbos  vertinimus:  surdopedagogams  (žodinės  kalbos  šalininkams) 
ji  simbolizuoja  pedagoginių  pastangų  žlugimą,  o  kurtiesiems  tai  yra 
adaptacijos priemonė, o kartais ir „grįžimas prie šaknų“.

Kurčiųjų  bendruomenės  istoriko  tyrimų  lauke  yra  simboliai  ir 
įvaizdžiai, apibūdinantys  kurtumą ir kurčią žmogų tam tikroje kultūroje, 
visuomenės kurčiųjų atžvilgiu taikomos pedagoginės, teisinės, politinės 
normos,  šeimos  ir  darbo  santykiai,  į  kuriuos  „įtraukiami“  kurtieji, 
kurčio  žmogaus  savivokos  ir  identiteto  problema.  Kurčiųjų  istorija 
tyrinėja,  kokius  vaidmenis  ir normas visuomenė priskiria  kurtiesiems 
per  socializacijos  sistemas,  kultūros  vertybes  ir  simbolius.  Tyrinėjant 
kurčiųjų įvaizdį žiniasklaidoje galima gauti daug informacijos apie pačią 
visuomenę.

Kurčiųjų  gyvenimą  praeityje  tyrinėjančius  istorikus  domina  pa-
sirinkimo  laisvė, asmens savirealizacijos,  identiteto problemos.  Istori-
kai kelia klausimą, ką reiškė būti kurčiuoju skirtingais  istoriniais  laiko-
tarpiais,  ieško  liudijimų apie kurčiųjų statusą,  jų profesinę karjerą. To 
neįmanoma padaryti be istorinių tekstų analizės, anuomet gyvenusių 
žmonių minčių iššifravimo.

Norint  gauti  informacijos  apie  kurčiuosius  praeityje,  būtina  ne 
tik atidžiai  išnagrinėti  įvairius šaltinius, bet  ir atsižvelgti  į žmonių, ku-
rie sukūrė tiriamus šaltinius, mentalitetą: kitų epochų, visuomenių  ir 
civilizacijų žmonėms istorikai užduoda savo klausimus, bet tikisi gauti 
jų atsakymus, nes tik tokiu atveju įmanomas dialogas.

Didelė problema  ir  tai,  kad apie  visuomenės požiūrį  į  kurtumą  ir 
kurčiuosius  praeityje  galima  spręsti  remiantis  labai  retais  literatūros 
šaltiniais,  o  tekstų,  kurių  autorystė  priklauso  ankstesnių  laikų  kurtie-
siems,  beveik  nėra,  todėl  tenka  imtis  prielaidų  ir  spėjimų.  Istorikų 
šaltiniai -  kurčiųjų bendruomenių laikraščiai ir žurnalai, mokyklų 
laikraščiai, ataskaitos. Labai svarbi ir „žodinė istorija“ – tai 
pasakojimų, prisiminimų apie vienokius ar kitokius išgyvenimus bei 
patirtį įrašai. Taip pat būtina įvertinti, kad kurčiųjų bendruomenė yra 
nevienalytė, todėl reikia ištirti įvairialypę jų patirtį. 

Kurčiųjų istorija nėra mokslas dėl mokslo. Kurčiųjų istorijos tyrėjai 
kaupia žinias, reikalingas kurčiųjų organizacijoms, kovojančioms už so-
cialinius pokyčius. Šios žinios naudojamos ir siekiant keisti visuomenės 
požiūrį į kurčiuosius.  •

Šaltinis:
http://novznania.ru/

Per visą istoriją kurtieji sudarė „pažemintąją ir nuskriaustąją“ mažumą, kuriai neatsirado vietos istorijos 
knygų puslapiuose. Tačiau, kaip paaiškėjo pastaraisiais dešimtmečiais, „tylioji mažuma“ turi ką pasakyti.

Iš rusų kalbos vertė Joana VANAGIENĖ

PASAULIO KURTIEJI
Barbora  Radvilaitė  yra  viena  garsiausių moterų  Lietuvos  istorijoje. 

Graži  ir  romantiška  Lietuvos  Didžiosios  Kunigaikštystės  didikės  Bar-
boros Radvilaitės ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto meilės istori-
ja  nepamirštama  kone  penkis  šimtus metų,  ji  įkvėpė  daugybę  poetų, 
dailininkų, muzikų, dramaturgų. Barboros Radvilaitės gyvenimas apipin-
tas  legendų,  jos  asmenybės  žavesys,  sudėtingas  gyvenimas  ir  tragiška 

mirtis įsirėžė ne vien į Lietuvos, bet  ir  į Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos 
istorinį palikimą  ir  kultūrą. Apie Barboros Radvilaitės  ir  Žygimanto Au-
gusto meilę parašyta daug knygų, nutapyta paveikslų, pastatyta filmų, 
miuziklų, spektaklių, kuriuose karališkoji pora kalbėjo lenkiškai, lietuviškai, 
baltarusiškai  ir  ukrainietiškai.  O  „Mimikos“  teatro  spektaklyje  Barbora 
Radvilaitė ir Žygimantas Augustas pirmą kartą prabilo gestų kalba. •
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Snaigės klaipėdiečiams padovanojo riedį

Praėjusių  metų  lapkričio  30  d.  „Biomedikos  centras“  paskelbė  vai-
kams    konkursą  „Sukurk  snaigę  „Biomedikos  centrui“.  Kaip  „Akiračio“ 
redakciją  informavo  centro  rinkodaros  vadybininkė  Vaida  Kalnutytė,  tai 
pirmasis  snaigių  konkursas,  kurį  inicijavo  centras.  Panašaus  pobūdžio 
konkursas  buvo  skelbtas  prieš  kelerius metus -  tai  buvo  klausos  aparatų 
gamintojo  „Phonak“ personažo  liūtuko  Leo piešinių  konkursas.  Socialinis 
tokio konkurso ti kslas - skati nti  klausos sutrikimų turinčių vaikų kūrybinius 
sugebėjimus bei apdovanoti  talenti ngiausius, nes visi vaikai kūrybingi, ne-
paisant jų fi zinių gebėjimų. 

Snaigių  konkurse  „Sukurk  snaigę  „Biomedikos  centrui“  aktyviai  da-
lyvavo  ti ek  individualūs  asmenys,  ti ek  sutrikusios  klausos  vaikų  ugdymo 
centrai bei mokyklos,  iš  viso - 22 dalyviai. Kai  kurie dalyviai  snaiges kūrė 
dviese,  taip  ugdydami  ir  komandinį  darbą.  Technika  ir  medžiagos  buvo 
pagal  kiekvieno  fantaziją.  Snaigių  nuotraukos  buvo  įdėtos  į  „Biomedikos 
centro“ feisbuko profi lį. Daugiausia „pati nka“  sulaukė fl oristi nės temati kos 
snaigė iš plunksnų, ją padarė klaipėdiečiai Marija ir Tadas. Riedis iškeliavo 
laimingiesiems į Klaipėdą.  •

Klaipėdiečiai Marija ir Tadas Rimkai metų pabaigoje sukūrė labai įspūdingas snaiges ir 
laimėjo puikų prizą - riedį. 

„Akiračio“ inf.

MES IR VISUOMENĖ

Marijos ir Tado Rimkų sukurta snaigė.

Marija ir Tadas Rimkai džiaugiasi laimėtu prizu.


