Dr. Juozo P. Kazicko minčių apie lituanistinį švietimą išeivijoje ir Aleksandros
Kazickienės atminimo programą santrauka
2012 m. gegužės 3 d. Dr.Juozo P. Kazicko ir jo šeimos narių, dukros Jūratės ir trijų sūnų Juozo, Mykolo ir
Jono, iniciatyva Kazickų Šeimos fonde (KFF –Kazickas Family Foundation) buvo sukurta ir pradėta programa
JAV lituanistinėms remti, pagerbiant p.Aleksandros Kazickienės atminimą (AKGP – Alexandra Kazickas Grant
Program). 2012 m. liepos 25 d. KFF prezidentė Jūratė Kazickaitė Altman pasirašė paramos suteikimo laiškus ir
čekius 23 JAV lituanistinėms mokykloms (visoms 23 besikreipusioms, nors iš viso JAV veikia 36) už 114.000
USD. Į šią sumą neįeina jau šeštus metus trunkanti KFF parama A.Kazickienės lituanistinei mokyklai (20062012 iš viso skirta 170.000 USD), nei 2012 metų finansinė parama JAV LB Švietimo tarybai (10.000 USD).

„Per AKGP Kazickų Šeimos fondas parodo, kad mums svarbus lituanistinio švietimo reikalas. Šios 36
mokyklos atlieka milžino darbą ir yra Lietuvoje mažai žinomos ir suprastos. Reikalingas Lietuvos
vyriausybės dėmesys, įsipareigojimas ir įsijungimas, sprendžiant problemas. Kazickams lituanistinis
švietimas svarbus ir labai įdomus.
[Per AKGP paraiškas, dėka KFF darbuotojos Elenos Naujikienės telefoninių pokalbių su mokyklų
vedėjais, ir iš Neila Baumilienės vizito į Lietuvą (URM ir ŠMM) bei vizitų į JAV lituanistines
mokyklas] pamatėmė, kiek daug problemų biudžetų subalansavime, atsakomybės ir darbo
pasiskirstyme. Daug reikia sutvarkyti, kad galima būtų atsiekti užsibrėžtus tikslus. Tam reikia
išeivijos veikėjų ir Lietuvos vyriausybės dėmesio, kad išlaikyti jaunąją generaciją , kuri mokėtų
lietuvių kalbą, žinotų Lietuvos istoriją bei dabartinę socialinę, ekonominę ir politinę Lietuvos
situaciją. Reikia daug pagalbos mokyklų programoms parengti, kad galėtų įvykdyti tikslus, kad čia
gimę ir augę vaikai išliktų sąmoningi tautiečiai. Daug problemų, nes žmonės nėra paruošti tokiam
darbui. Tėvai iš meilės Tėvynei vienose mokyklose patys mokytojauja, kitose samdo mokytojus, jeigu
suorganizuoja finansinę paramą. Priemonių stoka: kaip gauti vadovėlius, [išmaniąsias] lentas,
kompiuterius, mokymo programas. Labai sunkus savanoriško pobūdžio darbas.
Neišvengiamai reikalingas institucijos kaip Švietimo Ministerija dėmesys, kad ji įsitrauktų į šį darbą.
Visam pasauly mokykloms reikalingas autoritetas ir juo yra Švietimo Ministerijos. Reikia, kad
Švietimo Ministerija ne tik aplankytų, bet ir prisidėtų prie problemų sprendimo. Reikia centralinės
organizacijos, kuri prisiimtų atsakomybę. Man rūpi, kaip Švietimo Ministerija žiūri į šį klausimą, ką
apie tai galvoja Lietuvoje, ar jiems jis reikšmingas ar neesminis.
JAV LB Švietimo Tarybos Bostone ir kitų pareiga, kad būtų sukurta aplinka, kad tėvai, vaikai,
mokytojai ir administratoriai žinotų, kad jų darbas yra svarbus. Ačiū Dievui, kad mano šeimos nariai
neatsisako KFF biudžete pramatyti lėšų šiam tikslui, mes kaip privati institucija “nenusiplaunam nuo

šio darbo rankų”, bet prisidedam, kad šis darbas būtų kuo geriau ir su entuziazmu atliktas. Mūsų
skeptiškumas negąsdina. Nutautėjimas vyksta – matom ir žinom, kaip ir aš matau iš savo šeimos,
kurie čia gimę ir augę. Matom problemą ir suprantam žmonių galvojimą ir skeptiškumą.
Lietuvių kalbos ir tautinio identiteto išsaugojimas yra didelis darbas. Tai ne piknikas su dainelėmis, o
žymiai gilesnis reikalas. Jūratė ypač išlaiko lietuvybės saugojimo dvasią. Norėtumėm remti ir per
daug metų daug prisidėti prie šio reikalo. Problemos yra ir Lietuvos mokyklose. Stebint kitas užsienio
mokyklas ir pažangą jose, suprantam, kad mes galim prisivyti vakarus, tik per mokslo lygio pakėlimą.
Turime kreipti indėlį į neišvystytą tautos turtą – jaunimą, kad jis pasiliktų tautiniai sąmoningas ir būtų
išsilavinęs.
Suprantame, kad finansinė parama suteikia laisvę ir galimybę pakelti mokymo standartus. Norėtumėm
prisidėti prie lituanistinių mokyklų lygio pakėlimo. Šiuo metu numatyta KFF biudžete lituanistinėms
mokykloms JAV skirti po 100.000 USD tris metus iš eilės (2012-2014). Mes suprantame, kad visų
mokinių tėvai turi finansiškai prisidėti prie lituanistinių mokyklų darbo, bet jeigu yra trūkumas,
galima prisidėti ir fondams. Mokyklos kovoja už išlikimą. Fondo pradėta paramos programa yra
didelė galimybė praplėsti Alytės [Aleksandros Kazickienės] norą dėl mokyklų augimo, kvalifikacijos
kėlimo. Ši programa man teikia daug džiaugsmo, nes ji skirta Alytės atminčiai.
Lietuviškos mokyklos daro didžiulį darbą Lietuvai ir Išeivijai. Mes suprantame, kad daugumos jūsų
vaikai pasiliks gyventi JAV, bet dėka šio darbo, jie bus sąmoningi lietuviai. Mums AKGP programos
vykdymas, Elenutės [Naujikienės – KFF darbuotojos] skambučiai mokykloms paskatinti rašyti
paraiškas, parodė, kad situacijos yra labai gyvenimiškos: vienose mokyklose didelis entuziazmas,
kitose – didelis nerangumo elementas.
Tėveliams dėkojame už meilę, kad vaikučius veža į mokyklas, tėvelių įnašas yra didelės kultūrinės,
tautinės reikšmės, ir linkime sėkmės, sveikatos, pozityvaus nusiteikimo ir kad jie atlaikytų
pasišventimą, kad vaikai visada darytų pažangą lietuvių kalboje. Remdami A.Kazickienės lituanistinę
mokyklą mes atliekame tautinę pareigą, be skaičiavimų, ne dėl reklamos, bet dėl motinos atminties
pagerbimo. Savo pavyzdžiu mes norime iššaukti, kad ir kiti žmonės darytų kažką panašaus. Norime
pakviesti ir kitus vertinti ir remti lituanistinių mokyklų darbą.“
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