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ĮVADAS 

Linkuvos gimnazija garsi ne tik tuo, kad tai buvo viena pirmųjų gimnazijų Šiaurės 

Lietuvoje. Ji unikali dar tuo, kad sau išugdė visą būrį mokytojų, kurie savo protą ir jėgas atidavė ir 

atiduoda Linkuvos krašto vaikams. Tik, gaila, kad dalį Linkuvos šviesuolių jau pasiglemţė laikas. 

Vienas iš tokių – Linkuvos „Saulės“ progimnazijoje mokytojavęs Karolis Dineika, kurio vardą 

pirmą kartą išgirdome suţinoję, kad Linkuvos gimnazijos sporto istorija pradedama minėti nuo 

„Saulės“ progimnazijos įsteigimo 1918 m, kada rašytiniuose šaltiniuose minimas ţymus Lietuvos 

kūno kultūros pedagogas, sveikatos propaguotojas Karolis Dineika, dirbdamas progimnazijoje kūno 

kultūros mokytoju, padėjo pirmuosius sportinės veiklos pagrindus. Mokytojas visą gyvenimą 

propagavo sveiką gyvenimo būdą ir ragino kitus tai daryti.  

Vienas iš pagrindinių motyvų, lėmusių domėtis šia tema buvo tai, kad gimnazijos 

muziejuje nėra duomenų apie šį Lietuvos sporto mokslui nusipelniusį ţmogų. Tai, kad K. Dineika 

mokytojavo Linkuvoje ir kitaip savo darbais tam tikru laikotarpiu prisidėjo prie visuomenės  

sveikatinimo, verčia plačiau išryškinti jo veiklą ir pristatyti kaip ţmogų, pedagogą, kuriuo Linkuvos 

gimnazija turi didţiuotis. 

TIKSLAS 

Puoselėjant gimnazijos sporto paveldą, sukaupti istorinius faktus apie kūno kultūros 

teorijos mokslo pradininką K. Dineiką. 

UŽDAVINIAI 

1. Surinkti informaciją apie K. Dineikos biografiją, profesinę veiklą. 

2. Pateikti kūrybinės veiklos palikimą. 

3. Parengti informacinį segtuvą „K. Dineika. Profesinė veikla. Kūrybinis palikimas“. 
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1. KAROLIO DINEIKOS BIOGRAFIJA 

 

 

Karolis Dineika (1 pav.) gimė 1898 m. kovo 15 d. Linkuvio Vinco Dineikos ir Elţbietos 

Gaigalaitės-Dineikienės šeimoje Rygos mieste. Kartu su jaunesniu broliu Viktoru lankė Rygoje 

gimnaziją. 

Baigęs vidurinę mokyklą, 1916 m. kartu įgijo gimnazijos kūno kultūros mokytojo 

cenzą. Pirmojo pasaulinio karo metais kurį laiką gyveno Peterburge. 1917–1918 m. Peterburge 

hidrotechnikos kursuose, 1917 m. įsteigė moksleivių klubą „Lietuvos sakalas“, dirbo draugijos 

„Majak“ sporto instruktoriumi. 

1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, grįţo į tėvų gimtinę, Rimkūnų kaimą, esantį 

netoli Linkuvos miestelio. 1918–1919 m. mokytojavo Linkuvos „Saulės“ progimnazijoje. Ţiemgaloje 

organizavo partizanų būrį, dalyvavo kovose prieš bolševikus. Joniškėlyje pateko į kalėjimą, bet 

pabėgo. Grįţęs iš bolševikų nelaisvės, dirbo valsčiaus ir apskrities tarybose. 1919 m. Lietuvos 

kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose su bermontininkais prie Radviliškio ir Šiaulių. 

1920–1922 m. Krašto apsaugos ministerijos sporto instruktorius, vėliau Šaulių sąjungos 

sporto instruktorius. Aktyvus Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos narys. Organizavo krepšinio 

rungtynes Lietuvos kariuomenėje, o 1922 m. išleido knygutę „Krepšiasvydis“, kurioje smulkiai 

aprašė ţaidimo taisykles. 

1923–1926 m. Lietuvos universitete studijavo pedagogiką, psichologiją, lietuvių 

literatūrą ir geografiją. Nuo 1927 m. Kauno „Aušros“ ir Alytaus valstybinės gimnazijos fizinio 

1 pav. Karolis Dineika 
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lavinimo mokytojas. Nuo 1934 m. Kūno kultūros rūmų inspektorius ir Kūno kultūros kursų 

lektorius. 

1940–1945 m. Linkuvos gimnazijos kūno kultūros mokytojas, 1941–1944 m. šios 

gimnazijos inspektorius (vicedirektorius). 1945–1949 m. Kūno kultūros instituto direktoriaus 

pavaduotojas. Nuo 1952 m. Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parko, 

įkurto jo iniciatyva, vedėjas. 

Kartu su ţmona susilaukė dviejų sūnų: Raimundo Arno Dineikos, Vinco Dineikos ir 

dukros-poetės Gynės Dineikaitės. Mirė 1980 m. rugpjūčio 13 d. Druskininkuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 pav. Prie Karolio Dineikos kapo jo kolegos – fizioterapeutai 
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2. VISUOMENINĖ IR PROFESINĖ VEIKLA 

1918–1919 m. kurį laiką mokytojavo Linkuvos „Saulės“ progimnazijoje. 1919 m. 

savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo kovose su bermontininkais prie Radviliškio ir 

Šiaulių. 1920–1922 m. jis buvo karo valdininku ir dirbo Krašto apsaugos ministerijoje sporto 

instruktoriumi. Taip jis ţengė pirmuosius fizinio lavinimo pedagogo ţingsnius. Nuo 1927 m. dirbo 

Šiaulių sąjungos sporto instruktoriumi, fizinio lavinimo mokytoju Kauno „Aušros“ ir Alytaus 

valstybinėje gimnazijoje. Tuo laiku jis buvo vienas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS) ir 

Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos (LGSF) kūrėjų ir pirmasis pirmininkas. Propogavo 

klasikines ir liaudies sporto šakas (ritinį, muštuką ir kt.). Fizinės kultūros klausimais parašė keletą 

knygelių. Redagavo laikraštį „Jėga ir groţis“ , kuris nuo 1929 m. turėjo priedą „Jaunimo sportas“. 

Nepaisant intensyvaus darbo mokymo įstaigose ir aktyvios visuomeninės organizacinės 

sportinės veiklos, Karolis Dineika visokeriopai gilino savo ţinias ir rūpinosi kvalifikacijos kėlimu. 

1923–1926 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo pedagogiką, 

psichologiją, lietuvių literatūrą ir geografiją. Įgytos ţinios vėliau jam labai pravertė pedagoginėje, 

literatūrinėje ir visuomeninėje veikloje. Nuo 1934 m. jis dirbo Kūno kultūros rūmų inspektoriumi ir 

Kūno kultūros kursų lektoriumi. 

Nepriklausomoje Lietuvoje K. Dineika daţnai reiškėsi periodinėje spaudoje. 

Pasirašinėjo slapyvardţiais, ypač mėgo vadinti save Linkuvos Dėde. Jo straipsniai fizinio lavinimo, 

kūno kultūros, blaivybės ir sveiko gyvenimo būdo klausimais daţnai pasirodydavo „Lietuvos aide“, 

„Mūsų ţinyne“, „Lietuvos mokykloje“, „Švietimo darbe“, „Tautos mokykloje“, „Fiziškame 

auklėjime“, „Naujojoje Romuvoje“. Rašė straipsnius Lietuviškai enciklopedijai, kurioje redagavo 

kūno kultūros skyrių. Daug išspausdino atskirų leidinių ir kitų publikacijų: „Kūno lavinimo 

klausimas Lietuvoje“, „Lengvosios atletikos vadovėlis“, „Supratimo raktas“, „Nurodymai kaip 

stiprinti sveikatą“, „Lietuvos karţygys A.Juozapavičius“, „Santūra, kaip dorovinė asmens pareiga“ , 

„Blaivybė ir kūno lavinimo klausimas Lietuvoje“, „Vilniaus ripka“, „Fiziško lavinimosi vadovėlis“, 

„Sportas mokykloje“, „Ţaismo pramoga – naujas blaivinimo metodas“, „Atletika“, „Ţaisk“, 

„Bėgimas“, „Skautiški ţaidimai“, „Keliaukime po gimtąjį kraštą“ ir kt. 

Kryptingą veiklą sutrukdė lemtingi lietuvių tautai įvykiai 1940 metais. Karolis Dineika 

grįţta Linkuvon arčiau tėvų namų Rimkūnų kaime. Jie gyveno J. Smetonienės tėvų Kudikauskų 

dvaro kumetyno pastate. Dvaro rūmuose buvo įsikūrusi Rimkūnų pradţios mokykla.1940–1945 m. 

K. Dineika dirbo kūno kultūros mokytoju Linkuvos gimnazijoje, 1941–1944 m. – šios gimnazijos 
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inspektoriumi (vicedirektoriumi). Jo uţsiėmimuose visada būdavo tautinių sportinio ţaidimo 

elementų.  

Praūţusio anrtojo karo bangos išblaškė daug K. Dineikos draugų ir kolegų. Tie, kuriems 

grėsė represijos grįţtant antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Vakarus. K. Dineika, nors ir 

suprato asmeninio pavojaus grėsmę, vis dėlto liko Lietuvoje. 1945 m. iš Linkuvos išvaţiuoja į 

didesnį miestą Kauną, taip pasitraukia iš vietinio bolševikinio aktyvo akiračio. 

1945–1949 m. dirbo jam artimą pedagogo darbą Kūno kultūros institute direktoriaus 

pavaduotojo mokslo reikalams pareigose, tačiau neilgai. Ideologiniu poţiūriu naujos santvarkos 

kūrėjams Karolis Dineika darbui su sportiniu jaunimu buvo ne tik nepatikimas, bet ir 

nepageidaujamas, nors parengė disertacinį darbą pedagogikos kandidato moksliniam laipsniui apie 

lietuvių tautinius judrius ţaidimus. Darbą rengėsi ginti 1950 m. Leningrade. Disertaciniame darbe 

nušvietė lietuvių tautinių judriųjų ţaidimų raidos istoriją, juos klasifikavo, išryškino ryšius su 

gretimų šalių analogiškais ţaidimais, aprašė kai kuriuos tautinius ţaidimus, kurie yra reikšmingi 

auklėjant vaikus ir jaunimą. 

Nuo 1952 m. vadovavo Druskininkų kurorto gydomosios fizinės kultūros parkui. Išleido 

knygas „Fizinė kultūra – sveikatos šaltinis“, „Gydomoji fizinė kultūra“, „Kvėpavimas, judėjimas, 

sveikata“ „Moters groţis, sveikata“, „Judėjimas, kvėpavimas, psichofizinė treniruotė“, K. Dineika 

paskelbė publikacijų. 

Didţiulis patyrimas, sukauptas dirbant fizinio lavinimo mokytoju gimnazijose, 

direktoriaus pavaduotoju Kauno kūno kultūros institute, gilus domėjimasis medicinos mokslo 

laimėjimais padėjo K. Dineikai sukurti keletą originalių efektyvaus gydomosios fizinės kultūros 

taikymo metodų įvairių ligų atvejais. Jo dėka Druskininkų gydomosios fizkultūros parkas tapo 

moksliniu-metodiniu centru. Beveik kiekvienoje Lietuvos ligoninėje ar sanatorijoje galima rasti 

gydomosios fizkultūros metodininkų ir masaţistų, kuriuos parengė K. Dineika arba kurie 

vadovaujasi jo nurodymais, tęsia jo darbus ir taiko jo įdiegtus gydymo būdus. 

K. Dineika buvo vienas didţiausių Lietuvoje gydomosios fizkultūros specialistų, 

novatorių ir populiarintojų. Jis daug rašė, savo patyrimą ir išmintį perduodamas kitiems. Patardavo, 

konsultuodavo ir netradiciškai gydydavo psichofizinės treniruotės būdais, naudodamasis gamtos 

veiksniais. Jo iniciatyva Druskininkuose buvo įrengtas Saulės takas. Siekė padėti ţmonėms rasti 

geros nuotaikos ir dţiaugsmo šaltinius. Daug dėmesio skyrė psichofizinei treniruotei ir savivaldos 

sugebėjimų įtvirtinimui. 1977 m. parengė psichofizinės treniruotės namų sąlygomis metodines 

rekomendacijas, kurias savo praktikoje jau seniai taikė ţmonių sveikatos stiprinimui. Psichofizinė 

treniruotė jam buvo gydomosios fizkultūros forma, kuri veikia organizmo psichoemocinius ir 
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vegetacinius procesus, formuoja savitvardos, patvarios sveikatos ir nervinės energijos atkūrimo 

įgūdţius. Jis visą laiką propagavo ir pats praktikavo sveiką gyvenimo būdą, daug dėmesio skyrė 

kvėpavimo pratimams, higienai, organizmo potencinių galimybių didinimui ir savitvardai. 

Jis kūno kultūrą – kaip kovą prieš alkoholizmą – propagavo nuo pat savo jaunystės. 

1926 metais parašė knygą „Blaivybė ir kūno lavinimas Lietuvoje“. Sielojasi, matydamas: „ţmones, 

nė piršto nejudinančius nusikratyt bjauriausiu priešu“ ir suprasdamas: „Lietuvai blaivybę esant visai 

nereikalingą“. Kovoje su girtybe kūno lavinimą kaip netiesioginę priemonę laikė svarbiausiu 

dalyku, nes blaivybė sportininkui būtina higienos sąlyga. „Juokinga būtų, jei stiprindami kūną 

sportu, drauge silpnintume jį alkoholiu: blaivininko tikslas kūno ir dvasios sveikata“ – rašė jis. 

Doroviniai per menkai auklėja šeima, mokykla, baţnyčia, visuomenė ir valstybė, neatsargiai 

sekdamos kitais kraštais. Išorinis priešas sunaikina Nepriklausomybę, vidaus priešas – girtuoklystė 

– gali visai išnaikinti pačią tautą. Mūsų tauta iš prigimties stipri ir gaji daug ţalos patyrė per 

girtuoklystę. Nelaukim, kad ateinančios kartos mums – savo protėviams – tartų padėkos ţodį…“ 
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3. VEIKLA LINKUVOJE 

Linkuvos gimnazijos sporto istorija pradedama minėti nuo „Saulės“ progimnazijos (3 

pav.) įsteigimo 1918 m, kada rašytiniuose šaltiniuose minimas ţymus Lietuvos kūno kultūros 

pedagogas, sveikatos propaguotojas Karolis Dineika, dirbdamas progimnazijoje kūno kultūros 

mokytoju, padėjo pirmuosius sportinės veiklos pagrindus. Mokytojas visą gyvenimą propagavo 

sveiką gyvenimo būdą ir ragino kitus tai daryti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940–1945 m. K. Dineika dirbo kūno kultūros mokytoju Linkuvos gimnazijoje, (4 pav.) 

1941–1944 m. – šios gimnazijos inspektoriumi (vicedirektoriumi). Jo uţsiėmimuose visada būdavo 

tautinių sportinio ţaidimo elementų. Vesdavo netradicines pamokas, rengdavo įvairiausius 

3 pav. Linkuvos Saulės progimnazija 

4 pav. Karolis Dineika mūsų mokyklos vinjietėje 
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sveikatingumo renginius ir varţybas vaikams. Mokydavo sveikai matintis, gyventi ir grūdinti savo 

organizmą. Karolis Dineika pirmasis pradėjo statyti ţmonių piramides (5 pav.). Įsteigė Lietuvos 

gimnastikos federacija (LSGF). Federacijos tikslas „Plėtoti lietuvių kūno pajėgas, kad tuo būdu 

įvesti kūno ir sielos galias į progresuojančią pusiausvyrą, kurios pobūdį nustato krikščionybės 

dėsniai. 

 

 

 

 

 

  

5 pav. Karolio Dineikos pastatyta ţmonių piramidė 
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4. KAROLĮ DINEIKĄ PAŽINOJUSIŲ ŽMONIŲ PRISIMINIMAI 

4.1. Dukra Gynė Dineikaitė 
 

 

Gynė Dineikatė gimė 1933 metais. Gyvenimas taip suklostė, kad ji tapo poete, o 2012 

metais tapo vienuole. Tamsiai mėlynas abitas-kasdienis rūbas, kurį vilki Gynė Dineikaitė (6 pav.) 

gydomosios kūno kultūros pradininko Lietuvoje Karolio Dineikos duktė,  paveldėjusi iš tėvų 

ilgaamţiškumo genus. 

Dukra Gynė savo tėvą vadino stebukladariu.  Pasakojo, kad nuo pat vaikystės jis turėjo 

išskirtinių pradų, kurie vėliau išsivystė: grūdinti ir stiprinti sveikatą (būdamas jaunutis bėgiodavo su 

plytomis, kad būtų didesnė apkrova). Nuo pat vaikystės jautėsi jo dvasingumas. R. Orbelis įkvėpė 

būsimąjį gydytoją būti dvasingam. Tada Karolis Dineika ėmė gilintis į Šventąjį Raštą. Būtis visam 

laikui ėmė pirmauti, tapo svarbesnė uţ buitį – kuklūs buvo drabuţiai, kuklūs, be jokių kilimų, 

namai, stengėsi būti naudingas kitiems. Jau dirbdamas Kūno kultūros institute, parėjęs skaitydavo 

vaikams pasakas, įvairias knygas, daţnai ir Šventąjį Raštą, nors būdavo ir pavargęs. Nuo pat 

maţens Gynė jautė jo dvasią. Jis vaikams, darė be galo didelę įtaką, per atstumą veikė ir saugojo: 

nors jo nebūdavo, bet vis tiek negalėdavo nedorai pasielgti. Grūdindavo po šaltu dušu ir ţiemą, o jei 

susirgdavo, pakildavo temperatūra, suvyniodavo į šlapią paklodę, šiltai apklodavo ir per kelias 

valandas pasveikdavo. Nereikėdavo nė vaistų. Karolis Dineika domėjosi netradiciniais gydymo 

būdais, mokėjo padėti ne vaistais, o kaip jis sakydavo, drėgna šiluma ir kvėpavimu.  

  

6 pav. Gynė Dineikaitė 
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4.2. Sūnus Arnas Dineika 
 

Raimundas Arnas Dineika (7 pav.) gimė 1928 metais Rimkūnų kaime. Jis tapo garsus 

Lietuvos architektas, profesorius, visuomenės veikėjas. 

Pirmasis pasaulinis karas nubloškė šeimą į Petrapilį, kur Karolis Dineika gavo kūno 

kultūros mokytojo diplomą Tartu. Prasidėjus Rusijoje neramumams, kartu su šeima grįţo į gimtąjį 

kraštą Rimkūnų kaimą, o Arno tėtis įsijungė į ţūtbūtines grumtynes su bolševikais ir bermotininkais 

dėl nepriklausomos valdţios šiaurės Lietuvoje. Kaip Lietuvos kariuomenės savanoris gavo 

Rimkūnuose 10 ha ţemės ir dar tiek pat nupirko šalia dvaro pastato, kur veikė pradţios mokykla, 

suremontavo didelį pastatą raudonų čerpių stogu.  

Jis prisimena, kad Linkuva buvo maţas, toli nuo kultūros centrų esantis miestelis, net 

sunkiais okupacijos metais nebuvo Dievo uţmirštas uţkampis. Mokykloje lankėsi menininkai, į 

mokyklos šventes atvykdavo vyskupas, vyko sporto šventės ir tarpklasinės varţybos. Mokiniai buvo 

mokomi tautinių ţaidimų, elgesio ir klasikinių šokių, prieš pamokas lauke visada darydavo 

privalomą fizinę mankštą. Net gerai išvaškuotoje salėje kiekvieną savaitgalį vykdavo šokių vakarai, 

kurių metu kiekviena klasė paeiliui ruošdavo meninį pasirodymą. Atmosfera buvo ypač kultūringa, 

veikė Karolio Dineikos organizuotas gyvosios dvasios būrelis. 

  

7 pav. Raimundas Arnas Dineika 
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4.3. Sūnus Vincas Dineika 

 

Sūnus Vincas pasakoja kad jo tėtis buvo tvirtai sudėtas, savo raumenimis ir jėga ryškiai 

skyrėsi iš aplinkinių, todėl lankė ir klasikinių imtynių treniruotes pas pasaulio čempioną legendinį 

Ivaną Poddubną. Kai treneris nenulenkė Karolio kaklo, pradėjo jį kalbinti rimtai pasišvęsti 

imtynėms, ţadėdamas jį paruošti pasaulio čempionu. Manė, kad jaunystėje atsispirti tokiam 

viliojančiam pasiūlymui padėjo tėvo dvasinis mokytojas Rubenas Orbeli. Jis padėjo tvirtus 

krikščionybės pagrindus, suformulavo gyvenimo tikslus ir įpratino į viską ţiūrėti ţymiai plačiau: 

netgi amţinybės akimis. Karolis visada su pagarba kalbėdavo apie Rubeną Orbeli, sūnus gailisi, kad 

plačiau apie jį neišsiklausinėjo, todėl ţinias apie Orbelį teko rinkti po kruopelytę. 

Taigi Vinco tėtis iš Petrapilio į Lietuvą grįţo ne tik kaip ţmogus, turintis kūno kultūros 

mokytojo diplomą ir sukaupęs organizacinę, bei sporto praktikos patirtį, bet ir įgijęs tvirtus 

sąmoningos krikščionybės pagrindus ir suvokęs dvasinio prioriteto būtinybę sudėtingame ţmogaus 

gyvenime. 

  

8 pav. Vincas Dineika 
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4.4. Gydytoja neurologė Vida Junčienė 

 

 

Druskininkietė gydytoja neurologė, reabilitologijos specialistė Vida Junčienė, (9 pav.) 

dešimtį metų Gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parke dirbusi drauge su Karoliu 

Dineika, bendravimo su juo patirtį vadina Dievo dovana. Ji teigė, kad šis ţmogus buvo tarsi 

ąţuolas, kurio skleidţiama energija visiems suteikdavo ţvalumo, jėgų ir gyvenimo dţiaugsmo, o 

sveikatingumo parkas jai iki šiol yra šventa vieta, į kurią norisi sugrįţti. 

V. Junčienė dirbti Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parke 

buvo pakviesta paties K. Dineikos. 

K. Dineikos pasekėja energingoji gydytoja Vida Junčienė vadovauja „Bočių” bendrijos 

sveikatinimo judėjimui „Gyvasta” ir sako, kad studijuojant Kauno medicinos institute, tekdavo 

stovyklauti Lateţerio poilsiavietėje. Vieną vasarą stovyklos atidarymo renginyje paskaitą skaitė 

sveikatingumo parko direktorius K. Dineika. Ji buvo jam pristatyta kaip sportininkė, būsima 

daktarė, jau spėjusi baigti Kūno kultūros institutą ir padirbėti universiteto Fizinio lavinimo 

katedroje. K. Dineika pakvietė uţsukti į parką. Įstaiga, kurios kabinetuose buvo gausu aparatūros, 

atrodė panaši į mokslinių tyrimų institutą, o jo vadovo laikysena priminė tėvą, jaučiantį atsakomybę 

uţ kiekvieną ištartą ţodį.  

9 pav. Vida Junčienė 
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Parką jis atgaivino 1952 metais ir jam vadovavo iki mirties – 1980-ųjų. Vidos Junčienės 

nuomone, K. Dineiką reiktų priskirti  prie Lietuvos elito, nes jis buvo mokslininkas, praktikas, 

reabilitacijos pradininkas. Mokėjo suburti kolektyvą, kuriame nebuvo intrigų ir konfliktų, išugdė 

daug specialistų, turėjo nemaţai pasekėjų. Jei kokio dalyko imdavosi, pirmiausia jį nuodugniai 

išstudijuodavo. Buvo angliškai punktualus ir to iš kitų reikalaudavo. Uţduočiai atlikti visuomet 

nustatydavo terminą ir tikrindavo, ar jo laikomasi. Pacientų srautas parke buvo didelis, bet K. 

Dineika spėdavo atlikti testus, fiksuoti ir uţrašyti medicinos kontrolės duomenis. K. Dineika laikė 

save psichologu, bet jį galima būtų pavadinti ir idėjų banku, nes reikalui esant, greit sugalvodavo 

ţodį naujadarą ir jį „prigydydavo“. Pavyzdţiui, kartu su profesorium L. Laucevičium terminu 

„reabilitacija“, kuris reiškia atgavimą, kaltės nuėmimą, pavadino kompleksą priemonių, padedančių 

grąţinti sveikatą ir darbingumą. Ţodţių derinį „psichofizinė treniruotė“ taip pat K. Dineika 

adaptavo. Tačiau tiems, kurie į kalbą įpindavo rusicizmų, buvo grieţtas – liepdavo dar kartą sakinį 

pakartoti, bet lietuviškais ţodţiais…  

Vida Junčienė pasakoja, kad paskutiniaisiais gyvenimo metais kentėdamas nuo 

obliteruojančioendarterito, K. Dineika nesiskundė ir stengėsi ligą nuslėpti. Kai lipant parko 

laipteliais dėl kraujagyslių spazmų jo kojos nutirpdavo, jis sustodavo neva dėl kitų prieţasčių – 

mosuodamas rankomis, pradėdavo aiškinti, ką parke vertėtų pakeisti, pagraţinti. K. Dineika iš šio 

pasaulio išėjo tą pačią vasarą. Atsisakęs į ligoninę gulti, mirė jos priimamajame. 
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4.5. Poetas Vytautas P.Bložė 
 

 

Jolanta Kaţimėkaitytė savaitraštyje „Šeimininkė“ (2009 m.) rašė, kaip Karolis Dineika 

padėjo poetui Vytautui P. Bloţei atgauti jėgas po patirto insulto. Prieţastis, pasak paties poeto, buvo 

ta, kad prasidėjo ideologinių dalykų šturmas – į Lietuvą atvykęs Suslovas purtė leidyklas, kūrybines 

organizacijas. Tada ir Juozo Paukštelio propatriotinius memuarus leisti uţdraudė. Kadangi labai 

išgyveno uţdraudus „Preliudus“, patyrė insultą. Prarado regėjimą, atmintį, ant kojų pastatė Nijolė 

Miliauskaitė – susirado ligoninėje ir slaugė. Kentėjo dar 10 metų, nes jo kūryba nebuvo 

spausdinama. Bet jis jautė, kad po insulto atsistatys tik Druskininkuose, pas Karolį Dineiką, 

gydţiusį ne vaistais, o sveika gyvensena. K. Dineikos patartas porą mėnesių maitinosi vegetariškai. 

Pajutęs, kad pagerėjo nusilpusi jo rega ir klausa, Dineika pastebėjo, kad ir širdies darbas, jis jam 

pasakė, kad iki gyvenimo galo bus vegetaras. Jis liepė nepersistengti ir turėti saiką. Tačiau poetas 

prisipaţino nemokąs su saiku tvarkytis ir jam reikia arba visko, arba nieko.  

Iki šiol Vytautas P. Bloţė nevalgo mėsos, kiaušinių. Suprato, kad jei valgytų, turbūt 

negyventų. Po insulto vaikščioti negalėjo, laikėsi K. Dineikos patarimo dirbti kojomis – judinti jas, 

ropoti, tada sveikata atsistatys.  

  

10 pav. Poetas Vytautas P. Bloţė 
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5. KŪRYBINIS PALIKIMAS 

5.1. Karolio Dineikos psichofizinė treniruotė 
 

Psichofizinės treniruotės koncepcija vainikavo tiek sportinę, tiek pedagoginę, tiek 

sveikatingąją, tiek gydomąją Karolio Dineikos veiklos patirtį. Ţmonės šia knyga būtų galėję 

dţiaugtis jau 1978 metais - tais metais jos rankraštis buvo uţbaigtas, tiesa, rusų kalba, nes tuo metu 

ją išleisti Lietuvoje nebuvo jokių vilčių. Ypatingo populiarumo susilaukė psichofizinės treniruotės 

santrauka, kuri prof. R. Ţbankovo rūpesčiu buvo išleista Minske. Ji įvairiomis kalbomis išleista 

daugiau nei dviejų milijonų egzempliorių tiraţu, daugelis sveikatos klubų, sveikatos judėjimų ją 

naudojo kaip nepakeičiamą stalinę knygą, ji darė didţiulę įtaką daugeliui ţmonių.  

Karolis Dineika siekė, kad pratimai būtų kiek galima paprastesni, prieinami visiems, o 

jų efektyvumas būdavo visada kruopščiai patikrintas, pateikiami savikontrolės kriterijai. Puikiai 

išmanydamas ne tik kūno kultūrą, pedagogiką, fiziologiją, psichologiją, bet ir subtiliausius ţmogaus 

dvasinius poreikius, taip jungė kvėpavimą su minties galiomis, taip mokėjo dozuoti judėjimą, kad 

net beviltiški ligoniai, visų nuostabai, nenaudodami jokių specifinių vaistų, o tik nuosekliai 

vykdydami paprasčiausius nurodymus, pradėdavo taisytis, vėl atrasdavo gyvenimo dţiaugsmą. 

Psichofizinė treniruotė naudinga visiems: sveikiems, o ypač tiems, kurių veikla susijusi 

su įtemptu darbu, pervargimu, laikinu psichofizinių jėgų išsekimu, kad greičiau atsigautų; 

sportininkams, kad išmoktų varţybų metu susikaupti, įveiktų emocinę įtampą, po didelių krūvių 

atgautų jėgas; ligoniams ir sveikiesiems, kad nepervertintų subjektyvių ligos veiksnių ir aktyvaus 

gydymo reikšmės, pasitikėtų gyvybinėmis ir gynybinėmis organizmo galiomis, kad kuo greičiau 

pasveiktų ir galėtų normaliai gyventi. Psichofizinė treniruotė taiko specialias mankštas ir 

kvėpavimo pratimus, derina juos su raumenų įtampa ir atsipalaidavimu, naudoja ideomotorinius 

aktus ir ţodinį sutvirtinimą. Ji ugdo organizmo harmoniją, aktyvų dėmesį, valią ir savitvardą, 

tobulina atmintį, leidţia patirti raumenų dţiaugsmą, stimuliuoja optimizmą ir kūrybinį asmenybės 

aktyvumą, padeda siekti kilnių gyvenimo tikslų.  

Psichofizinė treniruotė laikosi ant trijų stulpų – kvėpavimo, judėjimo ir minties galių. 

Naujos kartos kinezoterapeutai teigia, kad nei vienas savo darbe neišnaudoja kvėpavimo meno 

gydomųjų galimybių ir minties galių. Jiems neteko matyti, kad šios srities specialistai mokytų 

ţmones kokių nors savikontrolės metodų.  

Karolis Dineika visus nuosekliai mokė kvėpuoti diafragminiu ir pilnuoju kvėpavimo 

būdu. Belieka tik stebėtis, kodėl anais tiesmuko fiziologiškumo laikais propagavo kvėpavimo 

sulaikymus, nes tik pastarųjų metų fundamentalūs pasauliniai tyrimai leido „atrasti“, kad ne 
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judėjimas ar sportas, o tik diafragminis kvėpavimas įjungia limfinės sistemos veiklą, skirtą 

efektyviam organizmo valymui, kad anglies dvideginio koncentracija kraujyje išplečia arterijas ir 

sudaro puikias sąlygas „nunešti“ deguonį į pačias atokiausias organizmo vietas, ir todėl gilus 

kvėpavimas su pauzėmis – tai efektyvi gyvybiška pulsacija.  

Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos sporto informacijos centras išleido 

Karolio Dineikos psichofizinės treniruotės knygą 2001 metais tik 1000 egzempliorių tiraţu, todėl 

nenuostabu, kad  į ţmonių rankas ši knyga nepateko. 
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5.2. K. Dineikos metodiniai leidiniai 
 

Karolis Dineika per savo gyvenimą išleido daug sveikatingumą skatinančių knygų. Šios 

knygos svarbios  ypač tiems kurių veikla susijusi su įtemtu darbu, pervargimu, laikinu psichofizinių 

jėgų išsekimu, kad greičiau atsigautu, sportininkams, kad išmoktų varţybų metu susikaupti, įveiktų 

emocinę įtampą, po didelių krūvių atgautų jėgas, ligoniams ir sveikstantiems, kad nepervertintų 

subjektyvių ligos veiksnių ir aktyvaus gydymo reikšmės, pasitikėtų gyvybinėmis ir gynybinėmis 

organizmo galiomis, kad kuo greičiau pasveiktų ir galėtų normaliai gyventi. 

Gimnazijos muziejuje nepavykus rasti informacijos apie ţymų sporto pedagogą Karolį 

Dineiką, nusprendėme apsilankyti ir mokyklos bibliotekoje. Mūsų mokyklos bibliotekininkė Irena 

Valionienė mums suteikė šiek tiek informacijos apie jį ir pasakė, kad jos kaimynė Jadzė Borkelienė 

paţinojo Karolį Dineiką ir turi jo nuotraukų (1 priedas). Taip pat lankėmės Pakruojo r. savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje, kur skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji 

bibliotekininkė Genė Juodytė (2 priedas) mums pristatė turimą medţiagą apie Karolį Dineiką ir 

leido susipaţinti su K. Dineikos leidiniais. Tai pat turėjome galimybę nuvykti į Lietuvos sporto 

muziejų kuris yra Kaune. Šio muziejaus direktorius Pranas Majauskas (3 priedas) pasidalino 

prisiminimais apie K. Dineikos indėlį Lietuvos sportui ir asmeninę paţintį su K. Dineikos sūnumi 

Vincu. Direktorius Pranas papasakojo, kad ypatingą vietą K. Dineikos veikloje uţima jo darbai, 

skirti vienai seniausių ir sudėtingiausių kūno kultūros teorijos ir praktikos problemų – ţaidimams, 

jų svarbai ţmogaus gyvenime, ypač vaikų , nes jie – tautos ateitis. Pagilino mūsų turimas ţinias apie 

K. Dineikos sukurtą gydymo metodiką, taikant fizinę kultūrą su gydomaisiais gamtos veiksniais ir 

parodė originalias knygas  „Ţaidimai“ ir „Psichofizinė treniruotė“ (4 priedas). Esame dėkingos, kad 

su mumis bendravę Genė Juodytė ir Pranas Majauskas pritarė pasirinkto projektinio darbo 

problematikai ir pasiūlė pagalbą, bendradarbiaujant dėl išsamesnės informacijos pateikimo. 
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Leidiniai: 

 

 1920 m. Kūno lavinimo klausimas Lietuvoje 

 1922 m. Lengvosios atletikos vadovėlis (bendraautoris Juozas Eretas) 

 1922 m. Supratimo raktas 

 1924 m. Nurodymai, kaip stiprinti sveikatą 

 1926 m. Lietuvos karţygys Antanas Juozapavičius 

 1926 m. Santūra, kaip dorovinė asmens pareiga 

 1926 m.Vilniausripka (17 pav.) 

 1927 m. Blaivybė ir kūno lavinimo klausimas Lietuvoje (16 pav.) 

 1927–1929 m. Fiziško lavinimosi vadovėlis I–II d. 

 1929 m. Sportas mokykloje 

 1932 m. Ţaismo pramoga – naujas blaivinimo metodas (13 pav.) 

 1933 m. Atletika (Lietuviškoje enciklopedijoje) 

 1934 m. Ţaisk (bendraautorius B.Mantvila) 

 1934 m. Bėgimas (Lietuviškoje enciklopedijoje) 

 1934 m. Skautiški ţaidimai (kartu su B. Mantvila) 

 1935 m. Keliaukime po gimtąjį kraštą (bendraautoris J. Dovydaitis) 

 1959 m. Fizinė kultūra – sveikatos šaltinis (bendraautoris K. Labanauskas) 

 1961 m. Gydomoji fizinė kultūra 

 1966 m. Kvėpavimas, judėjimas, sveikata 

 1975 m. Moters groţis, sveikata. 1981 m. rusų kalba (15 pav.) 

 1984 m. Judėjimas, kvėpavimas, psichofizinė treniruotė (14 pav.) 
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11 pav. Knyga „Sveikatos 

kelias“ 

12 pav. Knyga „Ţaidimai“ 13 pav. Knyga „Ţaismo 

pramoga-naujas blaivinimo 

metodas“ 

14 pav. Knyga „Judėjimas, 

kvėpavimas, psichofizinė 

treniruotė“ 

15 pav. Knyga „Moters 

groţis, sveikata“ 

16 pav. Knyga „Blaivybė ir 

kūno lavinimas Lietuvoje“ 

17 pav. Knyga „Vilniaus 

ripka“ 
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5.3. Druskininkų sveikatingumo parkas 
 

1924–1935 metais dabartinio parko vietoje, 6 hektarų teritorijoje buvo įkurtas nedidelis 

privatus gydytojos ir asmeninės Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio masaţistės Eugenijos Levickos 

saulės vonių parkas. Karo metais ir dar ilgą laiką po jo parkas buvo nenaudojamas. 1952 metais 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva buvo įkurtas Gydymosios fizinės kultūros 

parkas, o jo vadovu tapo Latvijoje gimęs ir kone visą gyvenimą praleidęs Lietuvoje ţymus 

gydomosios fizinės kultūros specialistas Karolis Dineika. Iki 1967 metų parko teritorija išaugo iki 

12,5 hektaro, paskiau padidėjo iki 17 hektarų. Parkas buvo apleistas, bet 2015 metais parkas 

atrestauruotas. 

Parkas, turtingas savo istorija ir tradicijomis, kviečia lankytojus išbandyti atgaivintas 

unikaliąsias senąsias procedūras: pasivaikščiojimą dozuotais vaikščiojimo takais, maudymąsi 

kaskadinėse maudyklėse ir pirtyje, mėgavimąsi jonoterapija, pėdų masaţu akupresūros baseine. 

Šeimos su vaikais gali aktyviai leisti laisvalaikį vaţinėdami atnaujintais takais, ţaisdami vaikų 

ţaidimo aikštelėje, sportuodami gimnastikos ir sporto aikštelėse bei mechaninių treniruoklių take. 

Ramesnį poilsį besirenkantys asmenys gali mėgautis saule ir ramybe meditacijos ir jogos terasose, 

klausydami raminančio Ratnyčėlės upelio vandens čiurlenimo, ar jaukiai įsikūrę pergolėse kvėpuoti 

nuostabiais roţyno, chromoterapijos gėlyno ar kadagyno-apynyno skleidţiamais atpalaiduojančiais, 

gydomaisiais kvapais. Kiekvieno akį dţiugina sukurtos gėlių kompozicijos bei pasodinti medţiai 

bei nustebina netikėti pasivaikščiojimo takų vingiai. 

 

 

18 pav. Druskininkų sveikatingumo parko namelis 
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19 pav. Druskininkų sveikatingumo parko pagrindinis 

takelis 

20 pav. Druskininkų sveikatingumo parko aikštė 

21 pav. Druskininkų sveikatingumo parko gėlynai 
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5.3. K. Dineikos vardo kabinetas Kauno Šilainių poliklinikoje 

Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo Rimanto Mikaičio iniciatyva Šilainių 

poliklinikoje 2011 m. Liepos 7 d.atidarytas Karolio Dineikos gydomosios kūno kultūros kabinetas. 

Tai jau antras toks kabinetas Kaune, kur pacientai turi galimybę gydytis pagal Karolio Dineikos 

sudarytą metodiką. 

Kabinete yra atliekamos gydomosios fizinės kultūros procedūros: rytų mankšta, terapinė 

joga, stuburo tempimas ir kt. Šiame kabinete yra gydoma procedūromis, o ne vaistais. S. 

Buškevičius perskaitė 1959 m. išleistą K. Dineikos ir K. Labanausko knygą „Fizinė kultūra – 

sveikatos šaltinis“ ir nutarė visa tai pritaikyti miesto poliklinikose. 

Perkirpęs juostelę mero pavaduotojas S. Buškevičius pasidţiaugė, kad kabinetas 

įrengtas pagal visus šį gydymo metodą atitinkančius reikalavimus. Čia pat prie kabineto pacientai 

gali pasiskaityti apie K. Dineiką, apie jo taikytus ir pasiteisinusius gydymo metodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 pav. Karolio Dineikos kūno kultūros kabineto atidarymas. 
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IŠVADOS 

1. K.Dineika – Linkuvos „Saulės“ progimnazijoje mokytojavusių viena iš iškiliausių 

asmenybių, turinčių savo visuomenine, metodine reikšme  išliekamąją vertę ne tik Lietuvos sporto, 

gimnazijos prestiţui, bet ir ateities kartoms. 

2. Surinkome ir susisteminome K. Dineikos  profesinės veiklos ir kūrybinio palikimo 

medţiagą.   

3. Parengėme informacinį segtuvą „K. Dineika. Profesinė veikla. Kūrybinis palikimas“ 

gimnazijos muziejui. 

4. Prisidedant prie gimnazijos sporto paveldo išsaugojimo, siūlome, kovo 15 dieną – K. 

Dineikos gimimo dieną paminėti sveikos gyvensenos renginiu su ţaidybiniais elementais.   
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http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/silainiu-poliklinikoje-atidarytas-karolio-dineikos-gydomosios-kuno-kulturos-kabinetas-56-159297
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PRIEDAI 
1 priedas  

 

 

 

 

 

23 pav. Karolis Dineika su draugais 

24 pav. Karolis Dineika su draugais 
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2 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 pav. Kartu su Gene Juodyte 

 

26 pav. Suisipaţinome su Karolio 

Dineikos knygomis 
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3 priedas 

  

27 pav. Su darbo vadove Lietuvos sporto muziejuje 

28. pav. Prie Karolio Dineikos stendo 

29. Pokalbis su muziejaus direktoriu Pranu Majausku 
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4 priedas 

 

30 pav. Karolio Dineikos knyga 

„Ţaidimai“ 

31 pav. Karolio Dineikos knyga 

„Psichofizinė treniruotė“ 


