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Parapijos socialinių veiklų laikraštis

N°13 - 2014 m. Kovas

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės“... Nors neilgai šaltis
mūsuose užsibuvo, o ir neteko, mums, miestiečiams, per pusnis klampoti, bet gera, kad jau pavasaris, kad ta saulė į
mus daug meiliau ir šilčiau žiūri. Ir ne tik žiūri, bet ir žadina. Pabudina viską prie ko tik prisiliečia. „- O mes jau
žibučių radome! - džiaugiasi vaikai.“ Ir tikrai, vaikštinėjant po miškus gali pamatyti, kaip tarp senų lapų mėlynuoja
jų žiedeliai. Dar tokie maži, tokie gležni, bet su tokia jėga saulės link stiebiasi.
Žadina saulė ir mus. Mes taip pat jos palytėti bandome prasiskverbti pro viską, kas mumyse niūru, kas slegia.
Jau nebesinori to nešiotis, jau norisi, kad visa tai su sniegu į nieką pavirstų. Tik ar pavyks tai padaryti pavasario
saulei, ar ne ko nors daugiau mums reikia? Ar ne kažko kito ilgimės ir laukiam?
Aš laukiu. Laukiu prisikėlimo. Ir laukiu jo kasdien. O tas laukimas paprastas – atveriu Viešpačiui savo širdį ir
įsileidžiu Jį ten, nes supratau, kad nieko daugiau negaliu Jam duoti. Juk iš dulkės esu padaryta, o ir Pelenų
trečiadienį priminė, kad vėl tokia tapsiu. Tad išties neturiu ko daugiau duoti, tik įsileisti Jį į savo gyvenimą. Atrodo,
visada taip buvo, bet vis dėlto Kūrėjas buvo šalia, nes taip ir nebuvau išdrįsusi atverti Jam savo namų durų. Juk
norisi pačiai viešpatauti, pačiai diktuoti taisykles. Bet šį kartą išdrįsau įsileisti Šeimininką į savo namus. Ir tada
pažinau Jį kaip Asmenį, su kuriuo norisi būti, su kuriuo norisi susitikti. Ir ne tik kartą per savaitę – sekmadieniais, bet
kasdien. Kasdien dalintis laiku, kurį iš Jo gaunu, ir ne tik tuo, kuris atliko, nes vargu ar atliktų. Dalintis savo namų
kambariais ir ne tik tais, kurie pritaikyti svečiams, bet visais. Ir išties tai nepaprasta, nes tai labai džiugina.
Tad ir laukiu. Laukiu prisikėlimo kasdien. Ir jei saulei, vienam iš Dievo kūrinių, pavyksta visą svietą
pabudinti, tikiu, kad Kūrėjas pabudins ir mus. Prikels mus naujam Gyvenimui, į kurį įsileisime ir Jį. Tad ir laukim.
Laukim prisikėlimo. Kasdien. Ir net būdami maži ir gležni. Iš dulkės padaryti... Laukime... Kasdien...
Edita, Katalikiško vaikų darželio auklėtoja
Laikraščio redakcijos kontaktai:
Adresas: J. Matulaičio a. 3,
Vilnius, LT - 05111
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Šokime gyvenimą…
Visa mus supanti gyvybė juda savo ritmu. Kiek nuostabių šokio piruetų galime atrasti gamtoje. Sunku
nesigėrėti debesų kuriamomis fantastiškomis formomis, vakarėjančio ežero paviršiuje šokančiais laumžirgiais,
paukščių skrydžiu danguje, jūros bangų tango ir kitais mažais ar dideliais gamtos stebuklais. Susidaro įspūdis, kad
net sustojimo akimirkoje gyvybė gamtoje turi savo tempą, tėkmę, kvėpavimą…
O kaip judame mes – žmonės? Kaip dažnai skiriame laiko pastebėti, kaip jaučiasi mūsų kūnas? Ar tempas,
kuriuo judame, sutampa su mūsų vidiniu impulsu? Ir nors kiekvienas turime savo ritmą, tačiau kartais kasdienybės
rūpesčiai trukdo įsiklausyti į savąjį, autentiškąjį kūno ritmą. Gali nuskambėti keistai, tačiau nuraminti protą,
įsiklausyti į sielos balsą, atsipalaiduoti ir susitikti su tikruoju „Aš” gali padėti laisvas, improvizuotas judesys.
Kalbu apie šokio judesio terapiją. Ši terapijos forma gimė iš moderniojo šokio. Šokio judesio terapijos pradininkai
buvo Isadora Duncan, Marta Graham bei kiti, kurie siekė į šokio erdvę įnešti daugiau spontaniškumo, natūralumo,
išlaisvėjimo. Ir nenuostabu, jog panašūs šokiai buvo pratikuojami dar senovės laikais, kuomet buvo tikima, jog tam
tikri ritualiniai judesiai gali padėti nuvyti piktąsias dvasias, išgydyti sergantį žmogų. Šiuolaikiniai šokio judesio
terapeutai vadovaujasi visybiškumo principu teigiančių, jog turime siekti atrasti harmoniją tarp kūno, proto ir
vidinių išgyvenimų.
Laisvo, nesuvaržyto šokio metu galime išreikšti
vidinius išgyvenimus, išlaisvinti susikaupusias
įtampas, atrasti naujas judesio kokybes, atpažinti ir
paleisti nuslopintas emocijas, patirti judėjimo
džiaugsmą. Tai šokis, kuris nereikalauja išankstinio
pasiruošimo. Žmogus turi galimybę išreikšti save šokio
realybėje taip, kaip jaučiasi čia ir dabar, leisdamas
kūnui judėti, įsiklausant į jį, pajaučiant kvėpavimą,
pojūčius. Praktikuojamas tokio pobūdžio šokis gali
padėti patirti išlaisvėjimą, katarsį, atpažinti ir paleisti
senas elgesio formas bei pakeisti jas naujomis,
atpažinti, kaip einame į santykį su kitu žmogumi,
atrasti vidinių resursų, vystyti kūrybiškumą.

„Šokis yra paslėpta sielos kalba" Martha Graham

Kartais tai, ką išgyvename vidiniame pasaulyje, yra sunku perteikti žodžiais, tuomet galime pasitelkti šokio
išraišką. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turime vidinį Šokėją, kuris gali atsiskleisti įvairiausiomis spalvomis,
nuotaikomis, emocijomis. Linkiu išlaisvinti savąjį Šokėją ir leisti sau šokti…gyvenimą !
Kristina, psichologė
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Dienos centras „Vaikai - Vaikams“: pagalba sunkumus išgyvenantiems vaikams nuo 7 iki 12 metų ir jų tėvams.

Susipažinkime su naujuoju dienos centro
„Vaikai – vaikams“ darbuotoju Tomu
Sveiki visi, mano vardas Tomas. Nuo 2014 m. vasario mėnesio dirbu Pal. J.
Matulaičio socialiniame centre su 7 – 12 m. amžiaus vaikais, kurie lanko dienos centrą
„Vaikai – vaikams“. Esu baigęs socialinės pedagogikos studijas. Praktinės patirties
įgijau, kai savanoriavau Rumunijoje pagal Europos savanorių tarnybos programą,
finansuojamą Europos Sąjungos. Ten pusę metų dirbau su vaikais dienos centre,
organizavau stovyklas ir kitas įvairias veiklas.
Vos tik pradėjau dirbti socialiniame centre, iš bendradarbių susilaukdavau ir vis
dar susilaukiu įvairių klausimų – tiek apie darbą, tiek apie laisvalaikį. Pabandysiu į
juos kiek įmanoma išsamiau Jums atsakyti.
Įsidarbinau čia po svarstymų, ką noriu veikti gyvenime. Apsispręsti labai padėjo tarptautinė savanorystė,
kurios metu įgijau patirties, žinių ir į daugelį dalykų pažiūrėjau kitu kampu.
Pirmi įspūdžiai socialiniame centre buvo tik teigiami: nauja vieta, žmonės, darbo metodai. Visa tai atitiko
mano lūkesčius. Čia kiekviena diena yra kitokia, kasdien nutinka kažkas naujo ir nepatirto, kartais nežinai ko tikėtis
– reikia pasitelkti improvizaciją. Atsitinka ir taip, kad tiek man, tiek mano kolegoms tenka susidurti su iššūkiais,
kurie mūsų darbą paverčia dar žavesniu ir įdomesniu.
Iš aplinkinių žmonių esu girdėjęs, kad Matulaičio socialiniame centre dirba geri specialistai, iš kurių man, kaip
pradedančiajam, galima būtų daug ko išmokti. Tai buvo vienas iš motyvuojančių dalykų, kurie atvedė mane čia. Kai
beveik kasdien tenka susidurti su tam tikrais iššūkiais, kolegos man tikrai gali pagelbėti savo patarimais, kaip elgtis
vienoje ar kitoje situacijoje.
Įvairių klausimų apie mane uždavė ir vaikai: „Kuo tau įdomus socialinis centras?“, „Ar esi įsimylėjęs?“, „Ką
mėgsti veikti?“, „Kokie žmonės tau labiausiai patinka?“. Taigi į pastarąjį klausimą galiu atsakyti, kad man patinka
nuoširdūs, savo žodžio besilaikantys žmonės. O laisvalaikiu mėgstu būti su savo draugais, leisti laiką gamtoje,
nueiti į stadioną pasižiūrėti futbolo ar krepšinio rungtynių. Taip pat mėgstu keliauti ir, jeigu vieną dieną laimėčiau
milijoną litų, turbūt didžiąją dalį pinigų išleisčiau kelionėms po pasaulį. Smagiausi gyvenimo prisiminimai man
būtent susiję su kelionėmis, kurių buvo įvairiausių – ir smagių, malonių, ir ne visai. Tačiau manau, kad smagiausia
mano gyvenimo akimirką manęs vis dar laukia ateityje, kurios su nekantrumu ir laukiu.
Tomas, „Vaikai ‒ vaikams“ socialinis pedagogas

„Tranzito” savanorė Gailė: „Tai ne tik darbas su vaiku, tai ir
kasdienis darbas su pačiu savimi…”
Esu vardu Gailė. Labai džiaugiuosi atsiradusia galimybe savanoriauti Pal. J. Matulaičio socialiniame
centre, vykstančioje „Tranzito” grupėje, kuri skirta 12 ‒ 14 metų paaugliams. Atėjau čia 2013 metų lapkritį. Viena
vertus, praėjo gana daug laiko, kita vertus ‒ labai mažai… Mažai tam, kad galėtum pažinti jauną, kas dieną vis
besikeičiantį paauglį su savo pasauliu ir požiuriu į jį. Čia mes drauge ruošiame pamokas, pietaujame, žaidžiame,
bendraujame. Mokomės suprasti vienas kitą, sutarti, siekdami suprasti šalia esančiojo poreikius bei kitoniškumą.
Juk vaikai jau atsineša savo charakterį, o mes, kaip bendražygiai ar vyresnieji draugai, grupės vadovai, galime tik
nurodyti ar bandyti jį nukreipti tinkama linkme, jei to reikia. Čia aš jaučiu didžiulę atsakomybę pačiai būti
pavyzdžiu. Tikiu, kad jei nori įdiegti vaikui tinkamas vertybes, gyvenimo būdą, pats turi tuo gyventi, tada tavo
žodžiuose bus tvirtumas ir jėga. Tai ne tik darbas su vaiku, tai ir kasdienis darbas su pačiu savimi, siekiant tapti
geresniu, nei buvai vakar.
Bendraudama su jaunais žmonėmis, vis labiau suprantu, jog tokio pobūdžio darbas reikalauja kantrybės,
paprastumo, atviros širdies bei supratimo, kad ne visada tavo požiūris ir vertybės bus priimtos. Stebiu šio centro
darbuotojus ir mokausi iš jų nenuilstamų pastangų visa tai įgyvendinti. Tai mane įkvepia, todėl matau prasmę, tų
mažų, kasdienių žingsnelių, vedančių į šviesesnę jaunuolių ateitį.
Taip pat Tranzito grupėje aš mokausi „išlipti” iš suaugusiojo rolės ir nors trumpam tapti vaiku, kuris su
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„Tramplinas“ ir „Tranzitas“: pagalba sunkumus išgyvenantiems 13-18 metų vaikinams ir merginoms bei jų šeimoms.

džiaugsmu čiuožia „traukinuku” nuo kalniuko su kitais vaikais, supasi supynėse, pina draugystės apyrankes
ar bando išsiaiškinti sunkiai suprantamą namų darbų užduotį. Padedant ruošti namų darbus, svarbu ir pačiam
įsitraukti. Padedant ruošti namų darbus svarbu ir pačiam įsitraukti, tą akimirką vaikui tai tampa ne pareigos
atlikimas, o bendravimo forma. Tomis trumpomis akimirkomis jaučiuosi labai laiminga. Manau, kad kuo daugiau
pasineri į veiklą kartu su vaikais, tuo didesnį bendrumo jausmą gali sukurti, o bendroje veikloje kuriamas ryšis
tvirtėja, brandinamas pasitikėjimas vienas kitu, tirpdomas uždarumas ir nepasitikėjimas.
Ypatingai svarbu yra tikėti vaiku, jo galimybėmis, priminti, kad jis gali, sugeba... Tikėti jo potencialu. Tada
jis pats ilgainiui pajus savo vertę ir turės motyvacijos judėti priekį.
Gailė, Tranzito savanorė

re”
Jaunimo mainai „ContACTNatu
Šių metų kovo mėn. 9–16 dienomis 4 jauni žmonės ir grupės
vadovas Kasparas dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose
„ContACTNature“, kurie vyko mažame Sabaudijoje, mažame pietų Italijos
miestelyje. Projekte dalyvavo 20 jaunų žmonių iš Italijos, Prancūzijos,
Belgijos, Estijos ir Lietuvos. Jaunimo mainų programa buvo paremta
veiklomis lauke, sporto užsiėmimais bei engiamųjų teatro metodais.
Dalyviai visą savaitę važinėjo dviračiais, plaukė baidarėmis, atliko
skirtingas užduotis miške, irklavo kinišką „drakono valtį“, žaidė
Viduržemio jūros paplūdimyje, vaidino skirtingas gyvenimiškas
situacijas bei vieni kitiems pristatė savo šalis. Tai buvo puiki proga ne tik
pažinti naują šalį, bet ir galimybė mokytis bendrauti, priimti įvairovę kaip
dovaną, kuri leidžia geriau suprasti kitus ir save.
Kelių dalyvių įspūdžiai:
Italijoje patyriau daug emocijų, kurių turbūt net neįmanoma
išreikšti. Dabar visa, ką patyriau, pamačiau ir pajutau Italijoje, atrodo
lyg sapnas, kurio niekada gyvenime neužmiršiu. Vienas iš mano
pažįstamų mane ramindamas, kai verkiau, pasakė: „Atsimenu,
pirmoji jaunimo mainų programa, kurioje dalyvavau, visiškai pakeitė
mano gyvenimą“. Tikrai su juo sutinku. Dabar ir aš galiu teigti, jog ir
mano gyvenime kažkas pasikeitė. Jaučiu, kad galiu reikšti savo
nuomonę ir daryti tai, ko anksčiau neišdrįsdavau padaryti. Nors esu
uždaras žmogus, po nuotykių, kuriuos patyriau, jaučiu, kad po truputį
mano siela praveria duris šiam pasauliui (Ingrida, 18 metų).
Labai džiaugiuosi, jog man teko sudalyvauti šiame projekte.
Šiltas oras, skanus maistas, aktyvi veikla, draugiški žmonės – visa tai
kaip vasaros gabalėlis praskaidrino pilką kasdienybės rutiną. Be to,
jaunimo mainai suteikė galimybę labiau pažinti save tarpkultūrinio
bendravimo srityje, lavinti anglų kalbos gebėjimus, išbandyti save
naujose veiklose. Iš Italijos atsivežiau nepamirštamų įspūdžių ir
vertingų pažinčių. Po šios kelionės jaučiuosi energinga ir
pasiruošusi panaudoti šią patirtį savo tolimesniame gyvenime
(Diana, 20 metų).
Tikimės, kad ateityje vis daugiau socialinio centro lankytojų turės
galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose. O jų metu įgyta patirtis bent
maža dalimi paskatins ne tik planuoti, bet ir įgyvendinti savo užsibrėžtus
gyvenimo tikslus.
Kasparas, socialinis darbuotojas
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„Atvira bendruomenė“: integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei jų šeimoms.

Meniniai socialiniai projektai
Kalbinu mūsų, Atviros bendruomenės, mokytoją ir draugę
Snieguolę Dikčiūtę. Su Snieguole kalbamės apie meninius
socialinius projektus, kuriuose Pal. J. Matulaičio socialinio
centro neįgalieji jau dalyvauja net dešimt metų. Dalinamės
apie džiugias patirtis ir pasiekimus, pirmuosius išėjimus į
visuomenę. Snieguolė Dikčiūtė – kompozitorė, muzikos
terapijos specialistė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos
meninių socialinių projektų vadovė.
Kiek laiko dirbi su Pal. J. Matulaičio socialiniu centro
neįgaliųjų „Atvira bendruomene“?
Pirmas mūsų bendras projektas įvyko 2004 metais pagal M.
K. Čiurlionio kūrinį „Pasaulio sukūrimas“. Darėme pirmąjį
mūsų performansą – meninį socialinį projektą, kuriame
žmonės su negalia kartu su menininkais kūrė meninį
veiksmą, kuris buvo parodytas tarptautiniame gatvės teatro
festivalyje „Teatras be stogo“ Vilniaus savivaldybės aikštėje
(dabartinėje V. Kudirkos aikštėje). Pasirodėme rimtame
festivalyje, kuriame dalyvavo įvairios trupės iš skirtingų
pasaulio šalių. Tai buvo labai didžiulis įvykis, nes tai buvo
toks pirmas mūsų išėjimas – repeticijos, procesas,
padarymas, pasirodymas – kada neįgalieji nebuvo išskirti
visuomenėje.
REAKCIJA. 2004 metų reakcija buvo labai labai įvairi. Daug
kas klausė, kodėl jūs išleidote tuos žmones, kad juos reikia
laikyti uždarytus, kad ką čia jūs tyčiojatės. Labai labai įvairių
buvo reakcijų... Daugelis sveikino, susilaukėme labai daug
ovacijų ir pripažinimo, pagyrų iš visuomenės. Bet publikos,
žiūrovų, praeivių – tuo metu vyko „Sostinės dienos“ –
daugybė žmonių gatvėse – buvo labai skirtingos. Ir tai
pažadino mintį, jog yra didžiulė PRASMĖ šitą veiklą tęsti,
vystyti ir … tą mes ir darėme ir darome.
„Pasaulio sukūrimas“ buvo pirmas ir mus labai sujaudinęs
dalykas. Tada ir kilo mintis, kad lygiaverčiai ir menininkams,
ir neįgaliesiems reikia tokio proceso - gatvės akcijų,
bendradarbiavimo su Pal. J. Matulaičio socialinio centro
žmonėmis.
O dabar, po dešimties metų, ar pasikeitęs visuomenės
požiūris į neįgaliųjų meninius pasirodymus arba
apskritai į neįgaliuosius?
Aš manyčiau, kad tikrai visuomenės požiūris yra pasikeitęs
per pastarąjį dešimtmetį. Kasmet vyko pasirodymai gatvėse,
įvairios akcijos, kur su angelais važinėjome. Projektu –
akcija „Socialiniai mobilumai – angelų judėjimai“, buvo
siekiama atkreipti dėmesį į žmonių, judančių neįgaliųjų
vežimėliuose, aplinkos pritaikymo problemą. Menine forma
bandėme žmonėms parodyti, kaip yra nepritaikyta mūsų
aplinka žmonėms su negalia. Gatvės akcijos dalyviai,
sėdintys vežimėliuose ir ne tik, kartu su menininkais, buvo
persirengę angelais, kurie bandė patekti į kavines, sales,
muziejus, kitas viešas visuomenei priklausančias vietas. Su
angelais apvažiavome visą Lietuvą. Vilniuje žmonės jau šiek
tiek įpratę prie įvairių renginių, tačiau teko aplankyti kitus
miestus, kur žmonės galbūt pirmą kartą stebėjo tokio
pobūdžio projektą. Aš manau, kad tai turi labai didžiulę
prasmę, kad reikia pastoviai važinėti, apsirengus angelais ir

daryti tokius „drastiškus“ meninius performansus. Išryškėjo
dvi prasmės. Viena – kūrybinio proceso, kuris vyksta viduje,
o antra – labai svarbu visuomenei rodytis.
Yra TIKSLAS dirbti vis su kitais žmonėmis, nes dar yra labai
daug užsidariusių žmonių. Gal net labiau aktualu žmonėms,
kurie sėdi namuose, patirti tą patį dalyką, kurį patiria,
pavyzdžiui, mūsų matulaičiukai, kurie čia užaugo. Galima
sakyti, kad jie vos ne profesionalai. Jie vaidino ir
Nacionaliniame dramos teatre (red. J.Vaitkus „Demonai“,
2005 m.). Dalyvavo misterijose „Pašvęstojo gimimas“,
„Prabudimai“ ir kituose pasirodymuose. O dabar sėkmingai
važinėjame su „Nojaus arka“. Taigi jie kaip profesionalai.
Mūsų Matulaičio žmonės: Aurimas, Larisa, Andrius,
Kazimiras ir kitos žvaigždės iš karto supranta ir „pagauna“,
ką ir kur reikia daryti. Dabartiniame audiovizualiniame
spektaklyje „Nojaus arka“ duodi mintį ir jie jau patys vysto,
rezga – kaip aukščiausio lygio „profesionalai“, kaip
Jampolskis ar Sakalauskas. Kartais tikri profesionalai iš jų
net pasimoko kūrybinės laisvės, impulsyvumo.
Aš manau, kad jie per tą laiką įgijo ne tik meninės išraiškos,
priartėjo prie to tobulumo, bet kartu ir kaip žmonės labai
paaugo. Būtent dalyvaudami meninėse veiklose jie sustiprėjo
kaip asmenybės ir bendravimo su kitais žmonėmis prasme.
Nemanyčiau, kad tai buvo jų vienintelė formavimosi terpė,
bet tai labai svarbi jų gyvenimo kokybės augimo galimybė.
Papasakok daugiau apie misterijas „Pašvęstojo
gimimas“, „Prabudimai“. Ką reiškia žodis misterija?
Tai yra paslaptis, religinis dramos žanras, kuriame
simboliniais, stilizuotais vaizdais sprendžiamos žmonijos,
tautos, individo likimo problemos. Misterija – iškilmingas,
sakralinis, paslaptingas ir dvasingas veiksmas. Viduramžiais
buvo homorokų gatvės teatras ir bažnytinis teatras,
vaidindavęs bibliją, kuris po to užaugo į profesionalų teatrą.
Mūsų misterijos peraugusios į labai modernią kalbą.
„Pašvęstojo gimime“ ( buvo pati pirmoji Lietuvoje misterija,
2008) yra Oskaro Milašiaus sakraliniai religiniai, bet
modernūs XX a. pr. tekstai.
Sekančioje misterijoje „Prabudimai“, kuri įvyko 2010 m.
buvo naudojami Gasparo Aleksos, šiuolaikinio poeto
kūriniai. Vadinu tai moderniąja krikščionybe. G. Aleksos
poezija yra ultra – moderni krikščioniška kūryba, jo
„Prabudimai“.
Mes pabandėme ją moderniai atskleisti. Taip pat dalyvavo
Matulaičio neįgalieji: Larisa su Aurimu, Andrius turėjo
solinius numerius, kiti muzikavo, susijungdami su
profesionaliais menininkais Tomu Dobravolskiu, Valdu
Narkevičiumi, aktoriais Sauliumi Čėpla, Rasa Kulyte, su
Žmonių su negalia sąjungos žmonėmis, judančiais rateliuose,
nes šiuose meniniuose projektuose dalyvauja įvairūs žmonės.
Visi būdami lygiaverčiai, jie simultaniškai apsijungė į
modernišką krikščionišką meninį aktą ir paslaptį. Mes labai
šiuolaikiškai pabandėme ir labai sėkmingai pasiteisino.
Vežiojom ją po Lietuvos bažnyčias, buvome nuvežę į
Kaliningrado sritį, esam padarę šį veikalą ir rusų kalba.
„Prabudimai“ buvo ganėtinai tikri PRABUDIMAI daugeliu
prasmių, nes tai buvo ne tik bažnytinis aktas. Svarbu buvo
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parodyti ne tik modernią misteriją bažnyčiose, bet taip pat
parodyti žmonių su negalia galimybes, ypač tai pasimatė
važinėjant po Lietuvos regionus, kur žmonės pirmą kartą
pamatė mus. O Kaune atidarėme galingą „Poezijos
pavasario“ renginį.
Su kokiais dar meniniais socialiniais projektais dirbi?
Aš esu pasiėmus kuruoti kelias sritis. Viena –
tarpdisciplininio meno: nuo 2005 m. meniniai socialiniai
performansai, interakcijos ir akcijos. Kiekvienais metais
nuosekliai dirbu su šiais projektais. O šiais metais turėtų būti
išleista knyga „Meniniai socialiniai performensai“, kuri
susistemintų ir apibendrintų dešimtmečio veiklą.
Kitą sritį aš vadinčiau muzikine. Tai būtų meninės socialinės
misterijos, pačio įvairiausio pobūdžio koncertinė veikla, taip
pat dirbu su Žmonių su negalia sąjungos muzikine grupe
„Impulsas“. Į šią grupę Matulaičio žmonės atvažiuoja
kiekvieną ketvirtadienį, juos atveža autobusiukas ir mes
muzikuojame. Čia integruojasi žmonės, turintys ir kitas
negalias. Po to misterijose visi apsijungia į bendrą didelį
veiksmą.
Šiemet planuojamas centrinis projektas – premjera šioje
srityje – pirmoji Lietuvoje InterOpera. Tai integruota opera,
kurioje dalyvauja skirtingų negalių žmonės, profesionalūs
atlikėjai ir menininkai. Premjera įvyks Vilniaus Menų
spaustuvės didžiojoje salėje, mano organizuotame
tarptautiniame neįgaliųjų teatro festivalyje „Begasas“
gegužės paskutinę savaitę. Festivalis „Begasas“ dėl savo
aplinkos, profesionalios erdvės, galėčiau pasakyti, yra
centrinis Lietuvoje, nes kiti yra labiau lokalūs. Suvažiuoja
atrinktos teatro grupės.
Ir trečia veikla – kino programa „Jaunieji kino kūrėjai“. Aš jau
trečius metu ją darau ir tai yra labai prasmingas dalykas: Kino
muzikos ir teatro akademijos kino režisūros ir operatorinio
meistriškumo studentai kartu su fizinę negalią turinčiais
žmonėmis, sėdinčiais neįgaliųjų vežimėliuose, kuria filmus.
Tai jaunimo projektas, kur visi kartu diskutuoja, bando atrasti
juos vienijančią, įdomią aktualią temą, ją išreikšti, nufilmuoti.
Kiekvienais metais sukuriami 3-4 trumpametražiai filmai,
kurie rodomi Lietuvos žmonių su negalia sąjungos
organizuojamame festivalyje „Negalia – ne kliūtis“, kuris
vyksta didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šie filmai rodomi
šalia garsiausių atrinktų filmų iš užsienio.
Šiame projekte mane džiugina ir atrodo labai prasminga tai,
kad dažnai, kai ateina kino „genijai“, pirmiausia išsigąsta
pamatę tuos žmones, būna atmetimo reakcijų. Kita vertus, jie,
kaip jaunimas, turi tarpusavyje sandūrą, būna labai įvairių
patirčių.
Dėka šio projekto, iš 7 studentų, kurie šiemet ginasi
diplominius darbus, trijuose darbuose paliesta neįgalumo
tema. Tai, ką jie patyrė ir išmoko projekte, po to panaudoja ir
savo profesionalioje kūryboje. Vadinasi, šis projektas nebuvo
bereikšmis.
Kodėl Lietuvoje žmonės su negalia daugiausiai /
dažniausiai savo menines idėjas realizuoja rankdarbių
srityje? Nesakau, kad rankdarbiai yra blogai, bet tiesiog
jų labai daug ir organizuojama labai daug mugių. Galbūt
Lietuvoje nesudaromos sąlygos studijuoti, pavyzdžiui,
kino režisūros ar aktorystės. Kokia pagrindinė problema?
Ar universitetai nepasiruošę, ar nėra mokymo programų?
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Tai iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas ir aš neturiu
kompetencijų atsakyti, nes tai jau yra problema valstybės
mastu. Aš manau, kad žmonės su negalia turi vis daugiau
galimybių studijuoti. Vis daugiau universitetų yra pritaikomi
(VPU, Romerio, Šiaulių ir t.t.) ir jei žmogus nori studijuoti, jis
tai gali daryti.
Bet man gal labiau rūpėtų paslaugų asortimentas, kuris
suteikiamas neįgaliųjų dienos centruose. Ir čia galėčiau
daugiau pasakyti. Kodėl mes iš tikrųjų kreipiam žmones į tuos
rankdarbius, kur nereikia nei didelio profesionalumo, nei
gebėjimų. Galbūt tai yra patogiausias ir pigiausias kelias. Ir
tas mąstymas yra gajus. Iš tikrųjų būtų galima pasiūlyti
profesionalių paslaugų asortimentą žmogui, pavyzdžiui, kad
ugdytų meninius gebėjimus. Meno terapijos paslaugos vis dar
yra labai silpnai įdiegtos neįgaliųjų sistemoje. Netgi patys
neįgaliųjų centrai nėra suinteresuoti teikti tas profesionalias
paslaugas. O kodėl nėra suinteresuoti, aš irgi negaliu atsakyti,
nes ir pati dirbu tokioje sistemoje. Aš manau, kad tai yra
vadovų nepasiruošimas suvokti, kas tai yra, ir kokią tai neša
naudą, ir kaip tai yra svarbu. Galbūt reiktų kokią švietimo
programą organizuoti, pristatant švietimo paslaugas,
supažindinant su įvairovės galimybėmis.
Kokios profesionalių menininkų reakcijos? Pavyzdžiui,
reakcijos į tai, kad profesionalūs menininkai dirba su
neįgaliaisiais.
Aš manau, kad labai pozityvus požiūris. Iš tikrųjų, vertinant
taikomi tie patys kriterijai. Pavyzdžiui, kai sukuria spektaklį
V. Bortkevičius (Kauno neįgaliųjų užimtumo centro Plastinės
dramos teatriuko vadovas) ir ateina politikas ar profesionalus
menininkas, jie stebisi, kaip žmogus su negalia gali pasirodyti
tam tikrame kontekste. Vis tiek labai daug priklauso nuo
darbo metodo, nuo to, ką sukuria ir kaip pateikia. O kitą
pasižiūri, kur slampinėja iš kampo į kampą ir skaito tekstą, ir
tada irgi nesupranta. Manau, kad tokie patys kokybiniai
kriterijai taikomi lygiai tiek ir profesionaliame mene, tiek ir
neįgaliųjų mene. O su žmonėmis su negalia, būtent, jeigu
pagauti tą socialinį meninį gebėjimą, ta kampą, manau,
galima sukurti dar gražesnių ir įdomesnių dalykų negu,
sakykim, tame profesionaliame, dažnai šaltame ir
akademiniame lygmenyje.

Misterija „Prabudimai“, Larisa su Aurimu, poetas G.Aleksa

Kalbėjosi Gabrielė, Atviros benduomenės meno vadovė
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Spalvingas Gabijos ir jos artimųjų pasaulis
Man visados labai patinka nustebti, būti nustebintai. Tada suklūsti, imi perdėlioti galvoj susidarytus vaizdus,
atrandi naujų klausimų, kuriuos norisi užduoti. Taip nustebau ir sužinojusi, kad mūsų centro darbuotoja, „Kelio“
grupelės lankytoja Andžela kuria noveles primenančias istorijas. Apie vaiduoklius, vandénį Klementą, sėdintį ant
šulinio krašto ir verkiantį dėl meilės undinei Širvintai, apie kapsulę, kuria galima persikelti nuo šuliny esančio
dvaro iki upės, apie tris paršiukus (ne tuos, kurie statė namelius!) ir kitus personažus, kurie itin pagyvina
pagrindinės veikėjos – mergaitės Gabijos – ir jos artimiausių žmonių pasaulį.
Užsimaniau pakalbinti Andželą, paklausinėti apie mūzą, apie kūrybos procesą, apie skaitytojus, kuriems
kuria, veikėjus, ateities planus. Parūpo, kurgi ne !
Idėjos šaknys. Moteris teigia, kad jos istorijos – mokomosios pasakos, o pagrindinė veikėja Gabija – jos
dukra. Mergaitės mokykloje nemoko istorijos, o jai nuo pat mažumės buvo labai įdomios visokios legendos. Ji
mėgo kartu su mama vaikščioti po muziejus, vis klausinėdavo „kodėl čia taip ir taip, o ne taip ir taip“, tas skatino
papildomai domėtis. Taip kalbantis su mergaite ir gimė mintis pasakoti realias gyvenimiškas istorijas, jungiant jas
su legendomis, pasakojimais.
Istorijų pavadinimai. Savo istorijoms Andžela davė gražius pavadinimus: „Paslaptingas
pasivaikščiojimas“, „Vindeikių stovykloje“, „Širvintos upės legenda“. Juos įkvėpė, pasirodo, Gabijos įspūdžiai
Vindeikiuose – kaime, kuriame socialinių veiklų dalyviai dažniausiai stovyklauja. Gabija antrąkart gyvenime
pamatė tikrą šulinį, ji ten labai pasikeitė, ėmė daugiau bendrauti. Todėl džiaugdamasi, kad Vindeikiai davė pradžią
mergaitės persilaužimui, moteris ėmė daugiau domėtis aplinkinių vietovių legendomis, ieškojo internete istorijų,
vietovardžių pavadinimų kilmės ir viską įpynė į savo istorijas.
Kūrybos procesas ir skaitytojai. Andžela mano, kad rašyti – jos pomėgis, atsiradęs dėl lietuvių kalbos
mokytojos reiklumo: kad ji neatsiliktų, mama vis liepdavo po lapą iš knygos išrašyti, o vėliau jai tas ėmė labai
patikti. Tai įskiepijo meilę rašymui ir skaitymui. Rašymas prasideda spontaniškai, kuomet kyla idėjos, yra surinkta
pakankamai reikalingos informacijos – specifinės aplinkos nereikia, rašo tada, kai Gabija būna mokykloje arba
užsiėmimuose. Rašymas kyla iš bendravimo su dukra: po mokyklos jos kalba apie dieną, o vėliau pradeda
fantazuoti, kurti. Moters teigimu, pirmiausia ji kuria savo vaikui ir giminių vaikams, o tada jau visiems kitiems
vaikams. Istorijos vis tobulėja, kadangi ji stengiasi įpinti naujų dalykų. Tarkim, kažkada bandė kurti ir siųsti istoriją
„Vakaro žvaigždelei“, jai pasakė, kad trūksta šnekamosios kalbos, todėl moteris ėmė įtraukinėti daugiau
šnekamosios kalbos epizodų.
Apie gimtą kalbą, tautos stiprybę. Į vieną iš savo pasakojimų moteris yra įpynusi veikėją Kalbą, kuri
Gabijai ir jos tėvams bei paršiukams palieka lobį – išsaugoti gimtą kalbą, vienybę, tautos stiprybę. Įdomu, ką pačiai
moteriai reiškia šie dalykai. Andžela sako, kad kalba jai siejasi su patriotiškumu. Jai yra svarbu, kad žmonės kalbėtų
lietuviškai, nepriveltų gramatinių klaidų. Jai yra skaudu, kad žmonės daug klaidų daro, kad ir šnekamojoj kalboj
daug kas ausis rėžia. Kalbėdama apie vienybę teigia, kad kuomet žmonės bus vieningi, tuomet ir Lietuva gyvuos. O
tautos stiprybė – dvasingumas ir vieningumas. Mąsto apie Lietuvos dabartinį likimą: Lietuva yra maža, žmonės
priversti dėl susiklosčiusių aplinkybių palikti savo miestą ar šalį, tas jai yra skaudu. Supranta, kad žmonės nori
geresnio gyvenimo, bet svarsto, kas būtų, jei visi išvažiuotų. Ji vis stengiasi pamąstyti, ką padarė dėl savo gimtosios
vietos, kad gyvenimas čia pagerėtų.
Ateities planai. Andžela turi parašiusi ir daugiau kūrinių – jų nuo jaunystės gal jau kokia dešimt (bet jų kelias,
deja, buvo į krosnį). Moteris supranta, kad spauda dabar brangiai kainuoja ir spausdinti kūrinius sunku, nors to ji
labai norėtų. Ateityje ji planuoja taip pat kurti. Dar žino labai įdomią legendą apie Verkius, apie krivių krivį
Lizdeiką, aiškinusį Gediminui sapną, yra ir viena kalėdinė legenda, kuriuos norėtų įkomponuoti į savo istorijas.
Stebuklai. Savo pasakojime moteris pateikia išvadą „Stebuklai ateina ir realiame gyvenime“. Kokie jos
gyvenimo stebuklai? Mano, kad vienas iš didesnių paskutinio laikotarpio stebuklų – Gabijos didesnis bendravimas
su žmonėmis: ji tapo savarankiškesnė, po Vindeikių stovyklos daugiau kalba su aplinkiniais. Andžela džiaugiasi,
kad visokios išvykos ir jų bastymasis po miestą išėjo į naudą.
Jeigų (kaip viename iš kūrinių) sankryža prie Mindaugo tilto ir elektrinės virstų sodu, kuriame
Viduramžių rūbais apsirengęs Žygimantas Augustas lauktų savo mylimosios Barboros Radvilaitės. Moteris
jo paklaustų, kaip jisai su Barbora susipažino. Ir kodėl jo motina prieštaravo jo meilei su Barbora.
Užbaigiant tiesiog norisi pasidžiaugti, kad žmonės daug visko įsivaizduoja, kuria, ir palinkėti, kad mūza
Andželos nepaliktų ir ji toliau aplinkinius vaikus (ir ne tik!) džiugintų savo kurtomis istorijomis.
Kalbino Asta, psichologė
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Ar norime pokyčių? Ar leidžiame jiems vykti?
Savo darbo praktikoje dažnai susiduriu su žmogaus
siekiu keistis, tobulėti. Su jo troškimu, kad šalia esantys
taip pat tobulėtų. To vedinas dažnai jis ateina konsultuotis
arba pradeda lankyti kokius nors kursus. Šįkart norisi
pasidalinti vienu labai įspūdingu liudijimu, kurį gavau iš
sutuoktinių Justinos ir Audriaus. Jie maždaug prieš metus
lankė sužadėtinių pasirengimo santuokos Sakramentui
kursus.
Justina: „Prieš eidama į kursus galvojau, kad tai bus
tik laiko leidimas veltui, juk jau penkerius metus gyvenom
kartu, galvojau, ir ko dar gali mus išmokyti, „kaip gyventi
kartu?“ Atrodė juokinga. Bet jau po kelių pamokų
supratau, kad per tuos penkerius metus net ne iki galo
pažinau savo sužadėtinį ir kad jis bus kaip knyga:
kiekvieną kartą skaitant atrasiu kažką naujo, nepažinto,
neatrasto ir tai džiugino mano širdį. Akys atsivėrė daug
plačiau, į gyvenimą pradėjau žiūrėti visai kitaip.
Nusimetus rožinius akinius supratau, kad santuoka tai nėra
tik „džiaugsme ir sveikatoje“, realiai supratau, jog bus ir
sunkumų, ir vargų, ir juos reikės mokytis kartu spręsti. Jei
prisieki Dievo akivaizdoje, o, svarbiausia, pasižadi sau ir
savo mylimam žmogui būti kartu, mylėti ir gerbti visą
gyvenimą, kad ir kas benutiktų, to reikia ir siekti, negalima
dairytis į šonus, nes gali būti daug skaudžių pasekmių. Gal
ne iš karto, turėjo praeiti šiek tiek laiko, kad visa gauta
informacija susigulėtų galvoje, kad pradėtum vertinti
viską blaiviai. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad kursai
buvo be galo naudingi tiek man pačiai (įgavau daugiau
pasitikėjimo savimi, į gyvenimą padėjau žiūrėti kaip
suaugęs žmogus, atsirado požiūris ne „aš“, bet „MES“),
tiek mūsų būsimai šeimai (išmokome kalbėtis tarpusavyje,
dalintis tiek džiaugsmu, tiek rūpesčiais kasdieniais,
nebijome atsiverti vienas kitam, o tai padeda tobulėti mūsų
šeimai).
Kursus rekomenduočiau kiekvienai porai,
ketinančiai susituokti, o ypač jaunoms poroms, kurios nėra
pažinusios tikro gyvenimo ir tai jog šiandien jie yra
įsimylėję, nėra faktas kad taip pat jausis ir po metų ar
kelerių. Kad ta ekstazė lydėtų visą gyvenimą, reikia daug
mokytis ir be galo daug dirbti, o kaip tą daryti parodė
kursai, na, bent jau pagrindus tam paklojo tikrai.
„Tai taip masto mano žmona, – rašo Audrius. Matau
iš šalies, kad ją kursai tikrai labai paveikė ir tuo labai
džiaugiuosi. O man šie susitikimai brangūs ne tik dėl
šeimos. Antrinu Justinai – tikrai kitaip pradėjau į viską
žvelgti. Niekaip nesugalvoju, kaip kitokiu būdu galėčiau
apsakyti tai, kas nutiko, kaip tik vienu iš Šv. Velykų
paveikslų – kuomet mokiniai atbėga prie kapo ir angelas jų
klausia – „Kam ieškote gyvųjų tarp mirusiųjų?" Tikrai taip
gyvenau iki mūsų susitikimų. Ieškojau gyvųjų tarp
„mirusiųjų". Žinoma, ne tiesiogine prasme, bet kaip kitaip
apsakyti tai, kad buvau nuėjęs su pasauliu į savęs
apgaudinėjimą. Ir štai Jūs, Lilijana bei kunigas Mozė šių
susitikimų metu buvote man tie angelėliai, kurie man
uždavėte šį klausimą – „Kam ieškai gyvųjų tarp
mirusiųjų?"
Į kursus atėjau tikrai tikėdamasis kažką sužinoti,

išmokti. Gal kai kuriems klausimams pritrūko
nuolankumo (už ką dar kartą atsiprašau), bet galiausiai
rezultatas toks, kad iš jų išėjau su klausimais, į kuriuos
pradėjau ieškoti atsakymų – pradėjau ieškoti Gyvojo
Dievo. Po kursų pradėjau vėl melstis. Prasmingai
išgyvenau Gavėnios laiką. Gimtadienio proga užsakiau
dovanų – Šventąjį raštą. :) Gavau. Nors nesitikėjau, kad
žmona ryšis tokiai dovanai. Paauglystėje močiutės
rūpesčiu esu priėmęs Sutvirtinimo sakramentą ir tikrai
tada gyvenau maldingai. Bet po jos mirties pamažu
paklydau. Sunku buvo, bet prieš vestuves nuėjau atgailos.
Po šešiolikos metų... Paskui vestuvės, džiaugsmai, kitoks
gyvenimas. Gavom ir gerą kančios dozę. Bet jau Viešpats
buvo šalia ir su ta viltimi nepalūžom. Vis negaliu sausom
akim nueiti Šventos Komunijos. Apsipilu ašaromis... Štai
koks Viešpats maloningas. Džiaugiamės savo šeima, su
džiaugsmu laukiam vaikelio. Auginam tikėjimą,
meldžiam Dievo išminties jį auginant (ir jis jos duoda –
tikrai žinot knygą „Išmintinga meilė"). Kaip jau supratot –
per kursus atgavau tikėjimą. Štai ta didžiausia dovana,
kurią mums vestuvių proga dovanojo Kristus :) Aleliuja :)
Tokia trumpa istorija, kaip mums sekasi po mūsų
susitikimų. Esu dėkingas savo močiutei, kad pasėjo
vaikystėje tą tikėjimo sėklą manyje, gailiuosi, kad jos
neprižiūrėjau ir esu Jums, Lilijanai, kunigui Mozei bei
Marijos radijui dėkingas, kad tą sėklą palaistėte...
Užsiminiau draugams, kad tuoj norėsim sūnų (bent jau taip
gydytojai teigia) krikštyti ir sulaukiau klausimo „kodėl
taip greitai – kodėl nepalaukiat, kai pats norės?" Ir man
tarsi gyvenimas pro akis prabėgo po tokio klausimo... Juk
kiekvienas tėvas nori vaikui duoti tai, kas jam atrodo gera.
Kaip Luko Evangelijoje – „Kur jūs matėte tokį tėvą, kad
duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?!" Taip ir apie
savo vaikelį galvojam – jei tikėjimą suprantame kaip gėrį,
tai norime jį perduoti ir vaikeliui. Taigi tai, kas prasidėjo su
mūsų šeima per Jūsų kursus, duos Dievas, gyvuos ir toliau.
Jūs laiške savo darbą lyginate su Sizifo akmeniu.
Leiskite paprašyti taip negalvoti. Vargšo Sizifo akmuo
užridentas viršun krenta žemyn. Bet mūsų šeima juk stovi
ant to kalno – ant to Petro – ant uolos, kurią Jėzus pastatė.
Meldžiuosi, kad esame ir būsime nevieninteliai. Sutinku,
mokytojo kryžius sunkus. Ir Jūsų atveju gal pirmiausia dėl
to, kad mokykloje mokytojai duoda kontrolinį ir iškart
mato, kaip jiems sekasi mokyti. Jūsų atveju, mokinių
kontrolinis yra gyvenimas. O kaip mums pavyks jį
išlaikyti – čia pat nepatikrinsi :) Tegu stiprina Dievas Jūsų
viltį, tikėjimą, išmintį ir į lūpas įdeda taiklius žodžius,
kuriais Kristus sugebėtų prisibelsti į Jūsų mokinių širdis.
Esame be galo dėkingi Jums ir visam Pal. Jurgio
Matulaičio Šeimos pagalbos centrui, kad per jus sklinda
begalinė Meilė.
Telaimina Jus Dievas.
Pagarbiai, Justina ir Audrius“.

Liudijimu pasidalijo Nijolė Kukuraitienė, šeimų
konsultantė
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Mano pavasaris kvadratu
Ilgą laiką gyvenau tarsi uždarame rate, niekas nedžiugino, nebent retsykiais sutiktas draugas, graži SMS, nusipirktas
saldainis sukeldavo laikiną malonų jausmą. Atrodė, kad mane supa begalė problemų: tai neturiu darbo, tai kažkas ne taip
pažiūrėjo ar ne taip ką pasakė. Pasaulis sukosi apie mane, jis tapo toks susiaurėjęs, tarsi neegzistuotų daugiau nieko
aplinkoje – tik mano pilkas ir trapus vidus, kuris tuoj tuoj subyrės. Nebemačiau daug prasmingų dalykų.
Tačiau įvykiai Ukrainoje labai supurtė mano vidinį Aš, paveikė mano pasaulėjautą. Mano pasaulis tarsi apsivertė.
Tiesiog galvojau apie tuos, kurie paguldė galvą už geresnį rytojų. Tokios žinios iš Ukrainos ar kitų pasaulio šalių
(susideginimai už Tibeto laisvę, Sirijos neramumai) parodo, jog laisvė labai brangi. Mąstau, kokie drąsūs tie žmonės,
kurie savo gyvybę – didžiausią Dievo dovaną – paaukoja vardan Tėvynės ir vaikų laimės.
Negalėjau numanyti, kad tie įvykiai taip paveiks mane ir kad mano asmeninės nuotaikos ir problemos taps
absoliučiai bereikšmiu dalyku. Po tokių pasaulinių konfliktų man tarsi atsivėrė akys. Koks mažmožis yra kasdienės ir
banalios situacijos – jos tapo menkos, tokios nedidelės. Atsirado noras džiaugtis gyvenimu, judėti į priekį, matyti
spalvas ir šviesą. Noriu pradėti optimistiškai gyventi ir dalintis gėriu su kitais. Juo labiau, kad bunda gamta, neatsilieku ir
aš. O su prabudimu pradeda lydėti sėkmė, ji lydi kasdieniniuose darbuose: žiūrėk ir vienur, ir kitur kas nors gero nutinka,
visur tik gero linkintys ir besišypsantys žmonės. Ką jau bekalbėti apie gerą nuotaiką?! Skirti dėmesį menkniekiams
tiesiog gaila laiko, atsižvelgiant į tai, kad tiek pavyzdžių yra pasaulyje, kuriais galima sekti, kurie sukrečia ir nepalieka
abejingų, pakeičia vidinį požiūrį. Prabudau ir nebegaliu sustoti. Gyvenime daug spalvų ir ryškumo, man nebesinori
galvoti apie savo Ego. Norisi pozityvo visur ir visada, nes tai lyg grandinė, kuri tęsiasi ir gali tęstis. Džiaugiuosi, kad
galiu priimti šią pamoką, kuri taip taikliai palietė mane, gerai apsvarstyti jos įtaką savo savijautai ir suprasti, jog noriu
nuveikti nebūtinai daug, bet tiesiog labai svarbaus ir reikšmingo savo gyvenime.
Rima, įsidarbinimo grupelės dalyvė

Labas, pavasari!
Pavasarį pražysta gėlės:
žibuoklės, kačiukai, našlaitės.
Ir ant medžių prasiskleidžia lapai.
Miške laksto žvėrys.
Pavasarį atsigauna pasaulis.
Dangus būna ryškus, bet kartais lyja ir sninga...
Visa tai nutinka pavasarį, kai po žiemos žemė atgimsta.
Donatas, 10 m.

Atrodo, kur beeitum, ką bedarytum, galvoje skamba vienintelė mintis – pagaliau atėjo pavasaris! Pasak vaikų,
pavasaris prasideda tada, kai „nutirpsta sniegas“, „pradeda giedoti paukščiai“, „žydi gėlės“, „namo grįžta gandrai“.
Ir nors paukščių giesmės kol kas kiemuose skamba nedrąsiai, gėlių žiedai po žiemos dar tik ruošiasi sprogti,
pavasaris jau ne pirmą savaitę beldžiasi į dienos centro duris bei langus: jis neleidžia uždengti užuolaidų, o kviečia
mėgautis saule ir vis dažniau vaikams skiria pasimatymus lauke. Panašu, kad būtent atėjęs pavasaris vaikams
primena per žiemą kiek primirštą frazę: „man šiandien nieko neužduota“ tuo pat metu jų veidus papuošdamas
plačiomis šypsenomis.
Pasak Šeškinės dienos centro vaikų, pavasaris yra ypatingas metų laikas, nes „lauke galima būti nuo pat ryto“,
„būna šilta“, „gyvūnai pradeda poruotis“, „duoda daugiau dienpinigių“, „būna Velykos, per kurias galima valgyti
tiek kiaušinių, kiek norisi, nors paprastai mama to neleidžia“,
„būna daug atostogų, kurias galima praleisti su šeima“,
„ p a v a s a r į b ū n a d i d ž i a u s i o s š v e n t ė s : Ve l y k o s ,
Nepriklausomybes diena“.
Džiaukitės saule ir šiluma, leiskite laiką lauke, važinėkite
dviračiais, atostogaukite, valgykite ant laužo keptus kepsnius,
stebėkite bundančią gamtą... Mėgaukitės pavasariu!
pavasario švenčių
viena iš tradicinių
rtu su namo
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am
dovanojome kaimyn

Geriausi linkėjimai,
Justė, psichologė ir Šeškinės dienos centrą lankantys vaikai
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Jei Kristijonas Donelaitis vėl ateitų šiandien...
Kiekvienam daryti gera
Savo darbu ir žodžiu,
Visad elgtis taip, kaip dera,
Ir teisingas būt geidžiu.
Nekerštauti niekada,
Gyvo padaro gailėti,
Dievą, žmones jo mylėti –
Mano priedermė šventa
K. Donelaitis

Jei išeitume į gatvę ir netikėtai žmonių paklaustume, kas gi tas Donelaitis, kurio 300 – ąsias gimimo metines
taip uoliai šiemet minime, manau, išgirstume – ,,Metus parašė“. Galbūt dar vienas kitas paminėtų, jog buvo ten
kažkur klebonu...
K. Donelaitis buvo labai įvairiapusė asmenybė. Pirmiausia, jis buvo Tolminkiemio liuteronų parapijos
klebonas, taip pat muzikantas, rašytojas: parašė ne tik poemą ,,Metai“, bet ir pasakėčias bei eilėraščius, kūrė
muziką, giesmes, mokėjo groti, pats gamino klavesinus, kurį laiką dirbo muzikos mokytoju. Retorinius dvasininko
gabumus ir asmenybės būdą liudija pastabos krikšto knygose bei išlikusi teismo bylos su T. Ruigiu dėl žemės
separacijos medžiaga, kurią gan sėkmingai šiuo metu inscenizuoja R. Kazlas spektaklyje ,,Ne pagal šio pasaulio
madą“. Būtent taip, atrodo, ir gyveno K. Donelaitis – nei pagal šio, nei pagal ano pasaulio madą.
Tai žmogus kovojęs su tuometine Mažosios Lietuvos valdžia, siekiančia suvokietinti lietuvius. Jis kovojo ne
pasitelkdamas fizinę jėgą, bet lietuvišką žodį iš sakyklos. Šiandien jo žodis pasiekia mus rašytiniuose šaltiniuose.
Skaityti autoriaus kūrybą yra sudėtinga, kadangi joje glūdi platūs kontekstai. Tam, kad suprastume, turime būti
pasiruošę istoriniams ir kultūriniams horizontams, Šv. Rašto parafrazėms, protestantiškai pasaulėžiūrai, antikos
poetikai. Tik taip galėsim skaityti tekstą tarp eilučių ir suvokti, kokias ten pasakas K. Donelaitis sekė būrams. Bet,
manau, visa rašytojo pasaulėžiūra sutelpa į epigrafe paminėtą eilėraštį ,,Kiekvienam daryti gera“. To klebonas
mokė ir žmones.
K. Donelaičio kūriniuose spręstos problemos ne mažiau aktualios ir šiandien dvasinio pabudimo
stokojančioje visuomenėje, kuri pratusi gauti sukramtytą produktą, tarp Slunkių rodančių pirštais į viežlybus ponus,
nuolat augančioje emigracijoje ir didėjančiame neraštingume. Gal reikėtų, kad rašytojas vėl paragintų lįsti iš visų
pakampių, nes dangiškasis Tėtutis duoda tik tam, kuris pats savo dvasią puoselėja ir sąžiningu darbu duoną uždirba,
o ne tam Slunkiui, kuris laukia, kol viskas bus patiekta auksinėje lėkštutėje. Sunku patikėti, kad klausydamas K.
Donelaičio pamokslų būras galėjo užsnūsti, priešingai – jie turėjo tikrai turėjo priversti suklusti.
Nereikėtų ir šiandien nurašyti šio rašytojo į senienų sąrašą – pamėginkime įsivaizduoti, jei jis ateitų šiandien
ir paklaustų mūsų: ,,Tu netikęs žmogau, kaip tau ta pasaka rodos? /Kad kaip šūdvabalis ir tu tikt smarvėje lindai / Ir
neviežlybai vis ant šelmystės dūmoji, / Ar nesigėdi, kad sviets tave vis šūde užspėja?“ Kažką juk turėtume atsakyti...
Justina, Kretingos pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
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Apie Dovanojimą arba Parapijos namų statybos įsibėgėja
Ruošdamiesi 40 dienų kelionei iki Prisikėlimo, per
Užgavėnes, dienos Evangelijoje skaitėme: „Aš jums tai
įsakau: vienam kitą mylėti!“ (Jn 15, 9–17 ).
Kaip tik tą dieną atvežė parapijos namų fasadui
apšiltinti reikalingas medžiagas – 9 padėklus klijų, kurių
bendra masė siekia daugiau nei 9 tonas. Vakarėjo, temo,
darbininkas iki darbo dienos pabaigos nespėjo sunešti šių
medžiagų į saugią, sausą patalpą. Dėl galimo lietaus ar
ilgapirščių, buvo iškilęs pavojus tų medžiagų saugumui,
o juk parapijiečiai dovanojo savo uždirbtus pinigus tam,
kad šios medžiagos būtų įsigytos. Šią įtampą ėmiausi
spręsti pats, nešiodamas sunkius maišus į pastogę. Lindo
dienos nuovargis, mintys sukosi apie namie su močiute
paliktus mažamečius vaikus, norėjosi valgyti, po
vakarinių šv. Mišių skirstėsi parapijiečiai, o lauke dar
buvo 4 padėklai, t.y. 4 tonos klijų... Ir ties šiomis mintimis
pasirodė kun. Gintaras (klebonas): apsirengęs sportiškai griebė karutį, krovė maišus ir vežė. Ūpas iš karto pakilo ir
po valandžikės darbas buvo baigtas.
Na va tau ir Gavėnios pradžia. Dar viena padovanota akimirka, atkeliaujanti iš kito žmogaus žingsnelio,
pastangos. Šiuo atveju, šalia realių reikalingų rankų buvo ir sugriuvę stereotipai, kad kunigai rūpinasi tik mūsų
dvasiniu palydėjimu, o fizinis darbas yra „paprastų mirtingųjų“ reikalas. Pastebiu, kad tai ne vienintelis lūžis
Gavėnios pradžioje. Jaučiu, kaip mane vis iš naujo stebina bendruomeniškumo galia, kai kiekvieną savaitę vis
išgirstu, kad parapijiečiai vėl suaukojo keletą tūkstančių litų parapijos namams šiltinti. Kai girdžiu apie vis naują
gimstančią grupelę parapijoje, žmonių iniciatyvą, dalinimąsi savo talentais... Jaučiu ir tai, kad ši pastanga nelieka
nepastebėta ir Aukščiausiojo: ar galėjome surasti geresnį laiką parapijos namų rekonstrukcijai, kuomet žiemos
šalčių buvo tik dvi savaitės, o likęs laikas taip pat buvo be sniego? Statybas vykdanti kompanija visą žiemą dengė
stogą ir tik kovo mėnesį jį pabaigė, tai ką būtume darę, jei turėtume labiau mums įprastą žiemą ?
Jau pasakojau ankstesniuose laikraščių numeriuose, kaip stebuklingai dėl nupaišyto kryžiaus gavome
galimybę pradėti projektavimo darbus. Be šios, yra ir kitų situacijų: pradėjus projektuoti, po pusmečio naujų
patalpų planavimas vėl buvo atsidūręs aklavietėje, nes pasikeitus LR statybų įstatymui, buvo pakeista ir nuostata,
kad be detaliojo plano, prie pastato galima
pristatyti papildomai iki 10 proc. esamo pastato
ploto, o kadangi dalis naujai įrengiamų patalpų
bus skirta neįgaliesiems, privalėjome
suprojektuoti liftą. Projektuotojai nuleido
rankas, nes nebematė galimybių, kur tas liftas
galėtų atsirasti nesugriaunant esamų parapijos
namų patalpų ir telpant į tą 10 proc. esamo ploto
reikalavimą. ES projektą administruojantys
asmenys jau pradėjo stabdyti projekto
įgyvendinimą, teigdami, jog per ilgai užtruko
projektavimas ir labai vėluojame. Pamenu, po
bemiegės nakties ėjau į susitikimą su
projektuotojais, kur turėjom priimti galutinį
sprendimą kaip darome su liftu, ir už akių
užkliuvo šiaurinė parapijos namų laiptinė su
kiemsargio sandėliuku – puiki vieta liftui,
neužstatant papildomo žemės ploto. Vėlgi rodos žmogaus pastangoms neįveikiamas darbas (nes dirbau apie
pusmetį ties šiuo klausimu) išsisprendė per akimirką....
Tie maži Dievo ir žmonių dovanojimo ženklai tikrai neduoda šansų suabejoti, kad esame vedami.
Tomas Kurapkaitis, statybų koordinatorius
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Giedrė: Didžiausias pomėgis – pats gyvenimas
Ryški, šviesi, mėgstanti bendravimą ir žmones, profesionali ir nepaliaujanti
mokytis, besielgianti taip, kad iš šalies kolegoms atrodo, jog Giedrei gera būti
Giedre. Ar tikrai? Kaip jai sekasi tą padaryti? Per ką ji augo ir auga? Būdama su
Giedre, ją kalbindama bandžiau tarsi iš puzzle detalių pamėginti ją sudėlioti,
labiau pažinti, suprasti. Nupiešti tokią, kokią ją matau.
Ką čia daro? Dirba su jaunuoliais Tramplino programoje ir gatvėj su
jaunimu, vykdo Sofkės projektą. Kodėl pasirinko darbą su jaunimu? Kelias
buvo įvairus. Pradėjo nuo praktikos, dirbo dienos centre su vaikais, tada pabuvojo
vaikų ir jaunimo padalinio vadove, bet supratusi, kad nori dirbti tiesioginį darbą,
pasinaudojo atsiradusia galimybe pereiti į Trampliną. Džiaugiasi radusi erdvę
augti. Giedrė jau seniai galvoja, kad nori dirbti su žmonėmis, jai visada sekėsi
bendrauti, tad ir darbas ilgą laiką buvo kaip hobis. Tačiau pamažu ji suprato, kad
norint padėti žmonėms ir būti gera socialine darbuotoja vien gebėti bendrauti ar
džiaugtis darbu neužtenka – reikia profesionalesnio žvilgsnio, nuolatinių žinių,
refleksijos. Mergina neturi prioritetinės grupės, su kuria norėtų dirbti,
svarbiausias dalykas jai – žmogus.
Vaikystė. Giedrė yra kilusi iš Kunionių kaimo Kėdainių rajone. Kaip pati
sako, tai tarybinis kaimas, svarbi jos vaikystės vieta, davusi bendruomeniškumą. Augi šeimoj, kaime, žmonės žino vieni
kitų laimes ir nelaimes, jas aptarinėja – tai džiugina. Kita vertus, bendravimo prasme kaimas yra labai paprastas, jį patiri
tarsi kokį vakuumą. Labai trūko kultūrinio gyvenimo kaime. Tačiau daug kas pasikeitė, kai po 10 klasės ji pradėjo
savarankiškai gyventi Kėdainiuose, atsirado laisvė. Laisvė, laisvas žmogus, laisvas apsisprendimas, laisvė gyventi jai
yra labai svarbūs dalykai.
Vaikystėj augdama kaime, gatvėj, prie griovio, praleisdavo visą savo laiką. Nors skurdo nepatyrė, tačiau yra
turėjusi daug gyvenimiškų išbandymų, tai šia prasme yra pažinusi gyvenimą gatvėje ir gali labiau suprasti žmones, su
kuriais dirba.
Ką mėgo ir mėgsta? Mokykloje mergina labiausiai mėgo literatūros pamokas, poeziją ir biologijos kabinetą,
kadangi jame būdavo daug visokių gražių iškamšų – gyvačių ir pan., nors labiau patikdavo popietinis laikas. Tačiau
įdomiausias gyvenimo tarpsnis prasidėjo jai atvykus studijuoti į Vilnių. Patinka jai Vilnius. Nes čia įdomu gyventi. Nes
čia yra žmonės, su kuriais ji dirba, bendrauja. Jai labai svarbus ryšys su žmonėmis – dėl to yra laiminga.
Šiaip Giedrė mėgsta žiūrėti įdomius nekomercinius filmus apie žmones ir jų istorijas. Dar – bendrauti ir
lygiagrečiai pabūti vienatvėje (reikia intensyvaus bendravimo, tačiau ir erdvės sau). Bet labiausiai patinka pats
gyvenimas – jaučia, kad kasdienybė atneša daug visokių dalykų, netikėtumų, žmonių, grožio.
Neatskleistas talentas. Pasirodo, vaikystėj Giedrė dainuodavo dažnai ir įvairiose vietose. Tarkim, kaskart, kai į
kaimą atvykdavo koncertai, ji lipdavo ant scenos ir kartu su muzikantais dainuodavo visokias dainas (ypač mėgiama
buvo „Mažam kambarėly ugnelę kuriu“). Arba kitų primokinta fermoje už pinigėlius džiugindavo darbininkus savo
traukiamomis „Mama, mamyte, lakūną pamilau, lakūnas išskrido, aš viena likau...“
Kaip sekasi nešti šviesą? Giedrė mano, kad čia kaltas jos būdas, kad jai tiesiog pavyksta tokia būti, kad ji yra
apdovanota dideliu pozityvumu. Jai malonu suteikti žmonėms geras emocijas, ypač dirbant tokį darbą, kai kasdien
susiduri su begale sunkumų, beviltiškumo. Tad gera žmonėms nešti viltį, juoką, meilę, nuoširdumą, atvirumą bei
skatinimą išdrįsti daryti dalykus, kuriuos jie nori daryti.
Su kuo siejasi pavasaris? Pavasarį Giedrė pajunta tada, kai atsiranda pavasario kvapas, tai nuženklina pradžią.
Apie svajones ir judėjimo kryptį. Žemiškai mergina svajoja apie gerbūvio susikūrimą, savo būstą, gyvenimą
kaime, šeimą, savus bei globojamus vaikus, socialinį darbą gatvėje – prisidėjimą prie tokio darbo vystymo Vilniuje.
Giedrė jaučia, kad nuolatos juda į priekį, kasdien daro pasirinkimus, džiaugiasi laisve nuspręsti, kur link nori judėti. Ji
neabejoja, kad ateityje vis tiek dirbs su žmonėmis, galbūt tik formą keis, kad įgyvendins asmeninius tikslus, kuriuos nori
įgyvendinti.
Kaip atsigauna, pailsi? Mergina paskutiniu metu suprato, kad poilsis, laikas sau turi būti prioritetu, kad dirbant
socialinį darbą, kuomet padedi kitiems, labai lengva pamiršti save. Todėl svarbu sąmoningai atsitraukti nuo žmonių,
skirti laiko ir dėmesio sau, rūpintis savo poreikiais, asmeninėmis ribomis. Ir kad jau dirbant (o ne po darbo, nelaukiant,
kol viską padarysi) reikia galvoti, kada sustosi ir kaip pailsėsi.
Ką pasikviestų pasėdėti kartu ant Sofkės? Jei turėtų tokią galimybė, Giedrė mielai ant tos pačios sofkės pasėdėtų
su V. Putinu, popiežiumi Pranciškumi ir legendine Vilniaus Rožyte.
Norisi palinkėti, kad Giedrė ir toliau judėtų į priekį, neštų šviesą žmonėms, žiūrėtų į gyvenimą kūrybingai ir su
polėkiu, nenustotų rūpintis savimi, džiaugtųsi pavasariu ir po truputį atskleidinėtų savo talentus.

Kalbino Asta, psichologė

