Likimo
Draugas
Leidžiamas nuo 1995 m.
Didvyžių socialinės globos namų
laikraštis 2015 m.
Sausis Nr. 182
Sausio mėnesio šventės
01 - Naujieji metai
01 - Lietuvos vėliavos diena
06 - Trys karaliai
13 - Laisvės gynėjų diena
15 - Klaipėdos diena
25 - Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis, Kirmėlinė
26 - Tarptautinė muitinių / muitininkų diena
28 - Europos duomenų apsaugos diena

Pr A T K Pn Š

6

7

3

4

S

1

2

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

METŲ
RATAS - Laisvės gynėjų diena
Minima: 2015.01.13
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis
karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena
didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo
galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina
tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės
vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui
skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.
Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie
pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo.
 Tas, kas nemyli laisvės ir tiesos, gali tapti galingu žmogumi, bet didžiu netaps niekados.
Volteras
 Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu lygmeniu.
Alberas Kamiu
 Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai.
Šarlis Luji Monteskje
 Laisvė – tai galia ginti tai, ko aš neteigiu, net toje santvarkoje ar pasaulyje, kuriuos pripažįstu. Tai
galia pripažinti, kad ir priešininkas gali būti teisus.
Alberas Kamiu
 Laisvė – ne dykinėjimas, o laisvas naudojimasis laiku, darbo ir veiklos pasirinkimas.
Žanas de la Briujeras
Pagal spaudą parinko gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI
01.02 d. 11 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios
01.05 14:30 val. globos namų salėje „Trys Karaliai ir mes“. Svečiuose - Kybartų laisvalaikio centro
saviveiklininkai.
01.06 d. 10:30 val. „Trys Karaliai“. Šia švente tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Trys karaliai
lankysis grupėse, giedos giesmes, linkėdami šeimininkams sėkmės ir sveikatos.
01.13 d. Sausio 13-osios aukoms atminti: akcija. „Šviesa lange“ (8 val.). Bibliotekoje - literatūrinė
paroda „Nerimo naktys“. Globos namų salėje 14:00 val. vyks literatūrinė muzikinė popietė „Su
Tėvynės šviesa akyse“
01.22 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks globos namų gyventojų gimtadienių šventė,
sveikinsime sausio mėnesį gimusius.
01.25 d. 14:00 val. Pusiaužiemio šventė lauke „Pasibūkim, pasidūkim“. Šventės metu spėliosime ar
ilga bus žiema, lipdysime sniego senius, žaisime žaidimus, vaišinsimės karšta arbata.
01.30 d. 13:30 val. didžiajame kampelyje „Muzikinė karuselė“
Mėnesio eigoje:
*Valandėlė kompiuterinio raštingumo lavinimui. Globos namų gyventojai susipažins su kompiuterinio
raštingumo pagrindais, mokinsis programa MS Word rinkti tekstus, įterpti paveikslėlius.
*Skaitymas balsu. Tai veikla, padedanti bet kokio amžiaus žmogui nusiraminti, atsipalaiduoti, pajusti
palengvėjimą, išlaisvinti fantaziją, pasvajoti, pasimėgauti gražia literatūrine kalba.
*Užsiėmimas „Sukim sukim galveles“, kurio metu gyventojai galės pasukti galveles, spręsdami įvairias
užduotis, kryžiažodžius.
*Kiekvieną penktadienį 14:00 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks šokiai.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė, socialinė darbuotoja Ramunė Brazauskienė

PASAULIO ĮDOMYBĖS:
Poliarinė pašvaistė
Poliarinė pašvaistė yra poliariniams regionams (Šiaurės arba Pietų)
būdingas Saulės vėjo sukeltas viršutinių atmosferos sluoksnių švytėjimas
planetose, turinčias magnetosferas. Žemės poliarinė pašvaistė susidaro
Saulės vėjo atneštoms dalelėms susidūrus su Žemės atmosfera
(daugiausia – deguonimi ir azotu). Jonosferoje kilusi magnetinė audra
sukelia švytėjimą. Nakties danguje pasirodo žydri, geltoni, žali,
violetiniai spinduliai, lankai, marškos. Žalią spalvą pašvaistėms suteikia
atominio deguonies, o raudoną – molekulinio azoto jonizacija ir
švytėjimas. Dieną poliarinės pašvaistes nesimato, nes ją užgožia Saulės šviesa, tačiau pats reiškinys gali
vykti ir dienos metu.
Parinko GEDIMINAS JURKŠA

P A L Y D I N T 2014 M E T U S
Laiko inkliuzai
Tai respublikinės žmonių, turinčių proto/psichikos negalią, konferencijos pavadinimas. Ji įvyko
šių metų lapkričio mėnesį Kėdainių socialinės globos namuose. Kadangi Kėdainių rajonas geografiniu
požiūriu laikomas Lietuvos viduriu, o šioje konferencijoje dalyvavo visi respublikinio pavaldumo
socialinės globos namai, tai ir susitikimo vieta pasirinkta ne atsitiktinai, kaip sakoma, kad visiems
dalyviams tektų maždaug vienodas kelio atstumas iki šio traukos centro. Suprantama, be to ir matome

pagal žemėlapį, kad Lietuva nėra lygi ir apvali kaip futbolo kamuolys, tad ir atstumo nukrypimo
paklaidos priimtinos.
Visa konferencija buvo suskirstyta į etapus. Pirmiausiai ji prasidėjo nuo dalyvių registracijos.
Toliau sekė konferencijos atidarymas, mus sutiko ir pasveikino Kėdainių socialinės globos namų šokio,
teatro ir dainų studijos „Polėkis“ muzikinis sveikinimas, vadovaujamas Ramintos Matulytės Šilienės.
Konferencijos dalyvius pasveikino Kėdainių socialinės globos namų direktorė Audronė Kasperavičienė,
taip pat visus susirinkusiuosius pasveikino praėjusių metų konferencijos dalyvė, Kėdainių socialinės
globos namų gyventoja Renata Arbašauskaitė.
Po to sekė pirmasis plenarinis posėdis. Kiekvienam
pranešėjui laikas buvo ribojamas iki 10 minučių. Pirmajame
posėdyje dalyvavo šeši pranešėjai iš keturių socialinės globos
namų (Jasiuliškių, Padvarių, Zarasų ir Suvalkijos socialinės
globos namų). Iš Jasiuliškių ir Suvalkijos globos namų dalyvavo
po du gyventojus, kurie skaitė pranešimus. Kiekvienas
konferencijos dalyvis skaitė pasirinkta tema pranešimą, kurie
tarpusavyje buvo nesusiję. Konferencijos metu mes išgirdome
pranešimus šiomis temomis: „Neįgalus žmogus, jo teisės, laisvės
ir galimybės“, „Mano gyvenimo spalvos“, „Aš – gyvenimo
kelyje“, „Gyvenimas globos namuose“. Išklausius šiuos
pranešimus, pirmoji plenarinio posėdžio dalis ir baigėsi, visi
galėjome trumpai atsikvėpti.
Po pertraukėlės prasidėjo plenarinio posėdžio antroji
dalis. Visa laimė, kad tokiais atvejais mes patys save
įpareigojame nepamiršti, kas mes tokie esame ir kur esame, o tai
ir yra pagrindinis mūsų sėkmės ar nesėkmės rodiklis. Antrojo
posėdžio metu buvo skaitomos šios temos: „Knyga - mano
širdies draugė“ (Ventos socialinės globos namai), „Mano
gyvenimo pokyčiai“ (Didvyžių socialinės globos namai), „Mano
gyvenimo spalvos“ (Kupiškio socialinės globos namai), „Dabartinis mano gyvenimo etapas yra meilė“,
(Macikų socialinės globos namai), „Pomėgiai ir galimybės mano gyvenimą pavertė prasmingesniu“
(Kėdainių socialinės globos namai). Po šių pranešimų baigėsi ir antroji plenarinio posėdžio dalis. Posėdis
tai baigėsi, bet po jo dar vyko diskusijos. Tokios diskusijos netgi privalomos, kadangi jos duoda didžiulę
naudą, o žinių niekuomet per daug nebūna, tik reikia sugebėti jas tinkamai panaudoti.
Šiai konferencijai mane rengė socialinė darbuotoja Dana Čapskienė. Manau, kad kiekvienas ją
puikiai pažįsta ir jos apibūdinti nereikia, be to, abejingomis stebėtojomis neliko ir kitos socialinės
darbuotojos. Tai mano grupės socialinė darbuotoja Ramunė Brazauskienė, Edita Kavaliūnaitė, Birutė
Kauspėdaitė, SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė. Kaip kas gal ir paneigs mano pasakymus
sakydamos „aš čia juk nieko dėta, tik keletą
žodelių patariau“, bet ir keletas pasakytų
žodelių kartais turi neįkainuojamą vertę,
padrąsina, priverčia labiau pasitikėti savimi.
Prisimenu dabartinės Kauno Apskrities
Ligoninės vyriausiojo gydytojo pasakytus
žodžius „ir kas gi gali geriau suprasti ligonį,
jeigu ne jis pats save“. Šie žodžiai liečia ne
tik ligonius, bet ir mus visus, bet kokioje
situacijoje, kurioje mes beatsidurtume. Šį
posakį
prisiminiau
ir
dalyvaudamas
konferencijoje, nes kiek dar pajėgiu suprasti,
su man patikėta užduotimi aš susidorojau
sėkmingai. Po šios konferencijos man atrodo,
kad prasidėjo naujas gyvenimo etapas, kad
dar ne viskas prarasta.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Kas ta gruodžio mėnesio 3-ioji diena?
Manau, kad į šį klausimą galėtų atsakyti daugelis, jau nekalbant apie mūsų globos namų
gyventojus. Jei mums likimas užnėrė invalidumo pavalkus, tai ir privalome tą pareigą atlikti garbingai,
nesvarbu kokio amžiaus ar išsilavinimo bebūtume. Kiekvienas iš mūsų tai puikiai supranta ir apie tai
postringauti ar, kaip sakoma, „pilstyti iš tuščio į kiaurą“ neverta.
Gruodžio 3-iosios rytą jau buvo jaučiamas pagyvėjimas, sujudimas. Ir ne veltui, juk ši diena
neeilinė, tai mūsų globos namų gyventojams pašvęsta diena. Ta proga kai kurie aktyvesni mūsų globos
namų gyventojai per vykusį susitikimą su globos namų administracija buvo apdovanoti padėkomis, o
aplamai labai daug gerų, šiltų, nuoširdžių žodžių iš valdžios pusės išgirsta apie neįgaliuosius. Taip pat
savo ruožtu ir mums, globos namų gyventojams, norisi padėkoti visiems globos namų darbuotojams už
rūpestį ir paramą mums, vienu ar kitu būdu prisidedantiems prie mūsų gerbūvio gerinimo.
Jungtinių Tautų Organizacija 1992 metais priėmė nutarimą gruodžio mėnesio 3 dieną paskelbti
Tarptautine neįgaliųjų diena. Kaip supratote, kad mes ne vieni tokie esame, jei į mus atkreiptas pasaulio
visuomenės dėmesys. Šios dienos minėjimo proga globos namuose vyko mūsų globos namų gyventojų
darbų paroda „Antrasis daiktų gimimas“. Ir ko tik čia nebuvo galima pamatyti. Galėjome pasigrožėti
gulbe, pagaminta iš automobilio padangų, parodoje buvo eksponuojamas ir Modesto Trečioko darbelis
„Namelis prerijose“. Taip pat parodoje buvo ir „Svajonių medis“ (tai bendras 8 gr. darbelis), „Mariuko
sėdmaišis“, „Berželis“ su rudens spalvų lapais.
Šia proga mus aplankė Kauno Panemunės senelių kolektyvas „Kauno senjorai“. Jie buvo mums
parengę meninę programą. Po oficialios renginio dalies su svečiais apsikeitėme atsiminimo dovanomis.
Laikas, praleistas šioje popietėje, prabėgo nepastebimai. Didelis AČIŪ visiems prisimenant šią dieną!
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Draugystės formulės beieškant...
Lapkričio mėnesio 16 diena svarbi kiekvienam iš mūsų. Šią dieną žino ir pripažįsta daugelis
pasaulio valstybių. Tai tolerancijos diena. Ši diena kasmet minima ir mūsų globos namuose. Ta proga
mus aplankė lengvi, švelnūs, malonūs debesėliai iš Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio.
Žinome, kad tolerancija - tai ne tik mandagumas, jautrumas kito asmens nesėkmei, pakantumas už
netaktišką elgesį ar ne laiku ir ne vietoje ištartus įžeidžiančius žodžius. Tolerancija reiškia ir draugystę, o
kad tai būtų įtvirtinta ne vien žodžiais, tą dieną mus aplankė ir tokio pat likimo „sesės ir broliai“ iš Kauno
Vilijampolės globos namų. Man pačiam asmeniškai keletą kartų teko pabuvoti tuose namuose darbo
reikalais. Mažieji mūsų svečiai mums padovanojo nuotaikingą programėlę, o jų auklėtojos padėkojo už
šiuo metu jų lopšelyje – darželyje vykstančią parodą, kurią parengė mūsų globos namų gyventojai.
Vaikučiai mūsų globos namams įteikė atsiminimo dovanėlę, o mes vaikučiams - pačių pagamintas gėles.
Baigiantis renginiui SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė padėkojo svečiams, kad nepamiršta mūsų
aplankyti. Pasibaigus šiai oficialiai daliai, vilijampoliečiai buvo pakviesti pažiūrėti, kaip gyvena mūsų
globos namų tarybos nariai. Pasivaikščioję po globus namus visi sugužėjome į biblioteką ir prie vaišėmis
apkrauto stalo toliau tęsėme savo bendravimą. Ši diena mums davė dvigubą naudą, tai ir tolerancijos
dienos nepamiršimas, ir bendravimas su skirtingo amžiaus svečiais.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Sudie Senieji – labas Naujieji!
Palydint senuosius 2014 metus susikaupė ir nemažai renginių, o norint, kad jie išvystų dienos
šviesą ir jais galėtų pasimėgauti mūsų globos namų gyventojai, darbuotojams teko įdėti pakankamai daug
papildomų pastangų, nes mes visi puikiai suprantame, kad prieš tokias metines įžymias šventes, norint
tinkamai joms pasiruošti, visuomet ir visiems darbo atsiranda „per akis“.
Galima pradėti kad ir nuo „Naujametinio karnavalo“, įvykusio gruodžio 30 dieną globos namų
salėje. Reikia pastebėti, kad į šį renginį susirinko ne tik mūsų globos namų gyventojai bei darbuotojai, bet
salėje pasirodė ir nauji, dar visiškai nematyti veidai, lydimi būsimų mažųjų „artistų“. Ir nieko čia
nuostabaus nėra, juk jų toks amžius, kuriame viskas įdomu, viskas jiems turi būti žinoma, kitaip tariant
„labai jau ciekauni“. Prisiminkime – „argi mes, kai augome buvome kitokie“? Dar gerokai prieš

prasidedant renginiui tai vienur, tai kitur pasigirsdavo lyg ir replikuojantys žodžiai apie būsimą renginį
„ko gi aš ten eisiu, man per dienų dienas būnant čia tiek prisižiūriu įvairiausių karnavalų, kad kartais net
ramiai užmigti negaliu, per akis ir per ausis lenda“. Tai girdint, tenka dalinai ir sutikti, ir tuo pačiu
paprieštarauti, juk tai renginys, o ne kasdieninis reiškinys ir skiriasi jis kaip diena nuo nakties. Juk jį
rengė žmonės ir gan nemažai laiko užimdavo repeticijos.
Taip pat Senųjų Metų Palydėtuvės bei mano socialinės darbuotojos Ramunės Brazauskienės ir
gyventojo Raimundo Liukaičio gimtadieniai sutapo su Naujaisiais Metais. Jiems tai buvo dvigubos
šventės, jų adresu liejosi sveikinimai, linkėjimai, o mums, dalyviams – „šampanas“, limonadas, ant stalo
lėkštėse buvo pridėta įvairių rūšių saldainių, šakočio bei dar kitokių skanumynų. Suprantama, kad visko
suvalgyti bei išgerti nepajėgėm, tad po baliaus papildomai prie vaišių stalo buvo dar pakviesti vyresnio
amžiaus keletas gyventojų „pabaigti“ baliaus maisto likučius, kadangi šiems gyventojams saldumynai –
tikra palaima.
Ir galiausiai Senųjų Metų Palydėtuves vainikavo daugelio gyventojų taip nekantriai laukti šokiai,
skambiu pavadinimu „Šokim, trypkim...“. Na, o šokiai, kaip pas mus jau įprasta, beveik niekada
neapseina be vienokių ar kitokių mus pralinksminančių kurioziškų situacijų. Kažkas panašaus nutiko ir
paskutinę šių metų dieną. Tą dieną 14:00 val. vyko susirinkimas ir vos tik susirinkimas baigėsi, viena iš jo
dalyvių bėgte, vos ne paknopstomis, išskubėjo į didįjį kampelį, kur vyko šios linksmybės. Vedinas
smalsumo ir tikėdamasis išvysti ką nors naujo, tenai atsidūriau ir aš pats. Ir ką gi... Vėl tie patys veidai,
vėl ta pati šokančiųjų maniera – šoka taip, kaip moka. Dažniausiai – tai vieną koją pristato prie kitos ir
taip tęsia „šokių maratoną“. Daugelis tenai dalyvaujančių šokėjų priskiriama prie „nuolatinių“ arba kitaip
– prie „etatinių“. Tokiems nesvarbu, ar vyksta koks renginys, ar dar kas nors įdomesnio, jų galvelėse tik
viena – šokiai. Šokiai – dalykas geras, mankštinantis kūną, lavinantis orientaciją, bet vis viena privalome
suprasti, kad ir šokiuose reikia deramai orientuotis, žinoti nors elementariausias šokio taisykles, tada pats
šokis suteiks malonumą ne tik sau pačiam, bet ir aplinkiniams stebint jūsų plastiškus judesius.
O aplamai paėmus, Senųjų Metų Palydėtuvės praėjo sklandžiai, be didesnių sutrikimų, tad visus
gyventojus ir darbuotojus sveikinu su prasidedančiais 2015 Naujaisiais Metais, linkiu paimti iš
gyvenimo tai, kas tik yra sukurta geriausia.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Pažinkime Vilkaviškio rajoną
Gruodžio mėnesį globos namų tarybos plane buvo numatyta pravesti paskaitą tema „Pažinkime
Vilkaviškio rajoną“. Šią paskaitą nutarėme pravesti ne globos namų salėje, bet pasiskirstę globos namų
tarybos nariai ją pravedė visose grupėse. Bibliotekoje radome nemažai literatūros šia tema. Narvydas
Paulionis, Algimantas Jucaitis, Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis ir Ernesta Chaizytė skaitė 1; 3; 7;
8; 9; 6 ir 12 grupės gyventojams. Buvo apibūdinta rajono gamta, ežerai (53), upės (3), piliakalniai ir pats
Vilkaviškio miestas. Buvo paminėta Basanavičiaus gimtinė ir ten vykstantys įvairaus pobūdžio renginiai,
kuriuose nemažai dalyvavo ir mūsų globos namų bendruomenė. Knygoje „Vilkaviškis“ klausytojai
pamatė ir darželio-lopšelio „Buratinas“ nuotrauką, nes ne vieną kartą jie lankėsi mūsų globos namuose su
linksmomis ir nuotaikingomis programėlėmis. Apžiūrėjome ir Vištyčio ežero vaizdingas apylinkes,
žavėjomės savitu išskirtiniu ežero grožiu, kuriame plaukioja gulbės ir nardo žuvys, viliodami žvejus.
Vilkaviškio rajone yra daug pastatyta kryžių, netgi labai gražių. Vieni stovi iš medienos padaryti,
kiti iš akmenų. Yra keletas kryžių, kurie buvo atstatyti po kelis kartus, juos bandant sunaikinti. 300 metų
progai Vilkaviškiui pastatytas akmeninis obeliskas. Taip pat yra gyvos gamtos paminklai. Tai
šimtamečiai ąžuoliukai, pušys, kurios yra saugomos miškininkų. Jono Basanavičiaus tėviškėje pradėtas
sodinti garsių žmonių atminimui ąžuolynas. Gyventojai džiaugėsi, kad galėjo iš arčiau susipažinti su
Vilkaviškio krašto gamta, sužinojo, kurios vietos yra labiausiai lankytinos ir pan.
Gyventojai Leonora BARAUSKIENĖ ir Kęstutis SOBECKIS

Atmosfera šioje salėje geresnė negu kitur...
Taip jau susiklostė, kad 2014 metų pabaiga pilna įsimintinų datų, palikusių neišdildomų įspūdžių.
Pas mus svečiavosi Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos bendruomenė, kuri
mums surengė popietę „24-ių dienų kelias“. Globos namuose vyko daug parodų, įvairūs renginiai
grupėse, susiję su Adventu. Taip pat vyko viena personalinė Jūratės Greifenbergerienės darbų paroda.

Galiausiai, artėjančių švenčių proga mus aplankė įžymusis estrados grandas Edmundas Kučinskas.
Šis maestro vizitas neatsitiktinis, kadangi ir mūsų globos namų administracija, norėdama mus
optimistiškiau nuteikti metinių švenčių proga, padovanojo šį susitikimą su tokiu garsiu žmogumi. Po šio
atvejo niekas nedrįs tvirtinti, kad Didvyžiai – Dievo užmirštas kampelis. Dar gerokai prieš koncerto
pradžią gyventojai būreliais ir pavieniui aptarinėjo būsimą koncertą. Suprantama, kad dauguma gyventojų
buvo pažįstami su Edmundu stebint laidas su juo, koncertus, kuriuose jis dalyvavo. Bet čia... susitikti su
juo „akis į akį“, to tikrai niekas nesitikėjo. Neveltui ir sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt
kartų išklausyti. Dar gerokai prieš koncerto pradžią kai kurie nekantruoliai bandė patekti į salę, bet prie
durų stovintys budėtojai, sudaryti iš globos namų tarybos narių, neleido niekam savivaliauti. Išmušus
koncerto valandai, salės durys plačiai atsidarė. Pagaliau susidūrėme su tikrove. Žiūrėdami laidas,
galvojome apie jį kaip apie nepasiekiamą, mistinę būtybę. Bet matant jį šalia mūsų, mintys sukosi
priešinga kryptimi. Susidarė įspūdis apie labai tolerantišką, išmanantį ne tik savo profesiją, bet sugebantį
suprasti ir mus, nes pas mus jis juk atvyko savo noru, nė kiek nesibaimindamas netrumpos kelionės, mūsų
ir laukiančios nežinios. Šį kartą salė buvo pilnutėlė,
manau ir darbuotojams papildomo darbo nebuvo
raginant gyventojus eiti į koncertą. Edmundo
Kučinsko koncertas prasidėjo daina apie laimę, o
toliau koncertas įgavo pagreitį. Be to, koncerto
eigoje linksmai, emocingai, su improvizacijomis
pasakojo apie savo išgyvenimus, tuo mums visiems
sukeldamas nuoširdaus, skanaus juoko bangas.
Koncerto metu Edmundas Kučinskas ne tik
nuostabiai dainavo, bet net pašokdavo į viršų
elegantiškai, švelniai pagal dainos taktą, tuo
išjudindamas ir visą salę. Na, o atsisveikindamas jis
palinkėjo mums svajonių išsipildymo ir visiems
paskelbė, kad atmosfera šioje salėje geresnė, nei
kitur, o tai mums jau šį tą reiškia. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šio įsimintino koncerto.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Kas gera - prisiminkime!
Kalėdinių švenčių proga mūsų globos namuose pradėjo veikti „Tarptautinis kalėdinis paštas“. Į šių
žodžių sąvoką įeina: pašto dėžė, pagražinta įvairiaspalviais lipdukais, naudojimosi paštu instrukcija su
joje aprašytais rekomendacinio pobūdžio patarimais (ką patartina turėti, kaip reikia elgtis, būtinai
nurodyti adresatą ir iki kurios dienos galima išsiųsti). Taip pat gruodžio 22 dieną surengtas Adventinis
rytmetis pavadinimu „Advento rimtyje susimąstom“, kuriame dalyvavo mūsų globos namų choristai,
vadovaujami darbuotojos Aldonos Kardauskienės. Šiame rytmetyje dalyvavo ir kviestiniai svečiai.
Nuostabiai švelnaus balso solistė atliko adventines giesmes tyliai, ramiai, pritariant gitarai. Svečiai su
savimi atsivežė ir angelų, adventinių žvakių. Taip pat svečiai visus salėje sėdinčius įjungė į ramius, bet
labai įdomius žaidimus, kurie visiems labai patiko. O koks gi gali būti laukimas Šv. Kalėdų be parapijos
klebono... Prasidedant rytmečiui klebonas kalbėjo apie Kristaus gimimą, apie gimtadienio dovanas ir
plačiau praplėtė žodžio „dovana“ esmę, kad tai yra dovana – geras darbas, nuoširdi draugystė, šypsena ir
pan. Baigiantis renginiui vieni kitiems palinkėjo ramios Šv. Kūčių vakarienės, puikių gerų Šv. Kalėdų ir
išlikti visiems optimistais.
Taip pat gruodžio 24 dieną valgykloje per pietus buvo valgomi šventiniai Kūčių pietūs. Dalyvavo
pats direktorius, jo pavaduotoja Ona Budrienė, kurie visus pasveikino sulaukus Šv. Kalėdų, palinkėjo
visiems kuo geriausios kloties. Vaikštinėjo po valgyklą, prieidavo prie kiekvieno stalo atskirai ir vėl
liejosi sveikinimai, palinkėjimai nesipykti, nesibarti, būti nuolaidesniems, tolerantiškesniems... Kūčia
buvo suruošta iš tradicinių patiekalų: kalėdaitis, kūčiukai, žuvis, kisielius ir t. t. Suprantama, kad dvylikos
patiekalų kaip kad valgė per paskutinę vakarienę – nebuvo. Čia ir norėti nėra ko, pagalvokime „kiek mūsų
yra ir kur mes esame“? Svarbiausia tai, kad mes dar prisimename, ko mus mokė mūsų tėvai ir seneliai, o
ir mes patys nelikome tam abejingi. Po Kūčių didžiajame kampelyje vyko „Šventinė burtų popietė“. Šios
popietės metu socialinės darbuotojos Ramunė Brazauskienė ir Birutė Kauspėdaitė kartu su gyventojais

aptarė papročius, tradicijas, burtus. Buvo parodytas vienas iš daugelio, ir kaip reikia jį atlikti, burtas.
Atsirado ir keletas norinčių šioje srityje pademonstruoti savo sugebėjimus. Šis renginys, ir dar tokią
dieną, iš tiesų labai reikalingas visiems, kurie domisi senovės kultūra, papročiais, apeigomis. Supraskime,
juk mes patys čia atsiradome ne iš kokios nors nežinomos, negirdėtos planetos, o gimėme ir augome
Lietuvoje. Tą patį darė mūsų tėvai, seneliai, proseneliai nuo neatmenamų laikų, taip, kad mūsų šaknys
įaugusios į Lietuvos žemę ir negerbti, nesilaikyti tradicijų, papročių yra daugiau negu nuodėmė.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Pasveikino kaip žmogų
Metų laikai keičiasi. Laikas nestovi vietoje ir sukasi ratu. Nejučia sulaukiau ir Šventų Kalėdų. Tai
Jėzaus gimtadienio šventė. Po rimties ir susikaupimo advento laikotarpiu, kai viską reikia apmąstyti ir
įvertinti, sulaukiau džiaugsmo valandos. Butuose gyvena nemažai globos namų gyventojų. Čia mes vieni
kitus pažįstantys ir suprantantys. Susitikę ar šiaip praeidami – pasisveikiname. Viskas labai gražu ir gerai.
Nelauktai praėjusių ir ateinančių švenčių proga pasibeldęs į mano kambarį atėjo Petras Blažauskas ir
mane pasveikino, įteikdamas dovanų krepšelį, kuriame radau suvenyrinę žvakidę ir labai mielą bei įdomią
knygelę „Meditacijos galia“. Aš buvau labai nustebintas ir sujaudintas. Ta proga aš Petrui irgi
padovanojau du angeliukus prisiminimui. Gražus ir malonus bendravimas. Tai ir yra draugiškas ir geras
mūsų globos namų gyventojų, kaip likimo draugų santarvės ir pagarbos gyvenimas tarpusavio supratimo.
Smagu, kad yra mūsų globos namuose tokių gerų žmonių, kurie padaro netikėtą siurprizą. Ačiū Tau,
Petrai, kad mane pasveikinai kaip žmogus žmogų. Linkiu Tau kuo geriausios sėkmės ir šviesios ateities.
Laikykis. Žmogaus gyvenimas juda pirmyn.
Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Užimtumas
Pragyvenęs 18 metų globos namuose pastebėjau, kad paprasčiausias užsiėmimas – domino
žaidimas, kuris nieko neduoda ir nusibodęs. Siūlyčiau globėjoms arba socialinėms darbuotojoms surinkti
kad ir po porą litų (0,50 EUR) ir nupirkti bent dvi kortų kalades, žinoma, kad būtų 36 kortos. O jomis
visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoje žaidžiamas „bridžas“, „pokeris“. Šie žaidimai yra turtingųjų
užsiėmimas, nes žaidžiama iš pinigų. Tikriausiai vienas pirmųjų “bridžo“ lošėjų pralošė kelnes, nes
likusios apatinės trumpikės pavadintos „bridžais“. Čempionatai vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame
pasaulyje. Neseniai išgirdau per radiją, jog mirė daugkartinis Lietuvos „bridžo“ žaidimo čempionas.
Galbūt ir globos namuose atsiras aukšto intelekto žaidėjas, kuris nustebins ne vieną čia gyvenantį savo
išmintimi, tačiau šis žaidimas vyktų ne iš pinigų. Taip pat kortomis dėstomas „pasjansas“, kur dėstant
kortas, spėjama dėstytojo ateitis. Jeigu susidomės mūsų globos namų vadovybė mano pasiūlymu, tai
platesnės informacijos galima pasiieškoti internete.
Gyventojas Algimantas JUCAITIS

Globos namų taryba vyko į Kėdainius
Spalio 27 dieną vykome į Kėdainių socialinės globos namuose vykusią konferenciją ,,Laiko
inkliuzai“. Konferencijos pranešėjai - socialinių globos namų gyventojai. Atvykusius į globos namus mus
labai šiltai pasitiko darbuotojai. Iki konferencijos buvo dar likę truputį laiko, tai mus pavedžiojo po
patalpas. Apžiūrėjome adventinius vainikus, įvairius darbelius. Man labai patiko šiuose namuose
eksponuojami darbeliai. Netikėtai pamačiau bėgantį pro šalį linksmą berniuką, kuris šaukė į mane, kad
pažįsta. Mes pasisveikinom ir drauge apžiūrėjom darbelius vienos mergaitės, turinčios negalią. Jis tikras
angelėlis, labai norėjo su manimi nusifotografuoti ir mudu nusifotografavome. Buvome labai abu
patenkinti. Konferencija taip pat labai patiko, nes įvairias ir įdomias paskaitas skaitė gyventojai. Mūsų
globos namus atstovavo gyventojas Algirdas Žatkus, kuris puikiai pasirodė. Esame dėkingi Kėdainių
socialinės globos namų kolektyvui už nuostabią konferenciją ir ačiū mūsų darbuotojams, kurie mus vežėsi
į šią kelionę.
Gyventoja Janina ČEPAITĖ

Žiemos švenčių pabaiga
Sausio 6-ąją pasibaigia Kalėdinis laikotarpis, trukęs beveik dvi savaites. Ši diena, tai Trijų karalių,
aplankiusių Kristų, šventė, o juk mes visi žinome, kada gimė Kristus. Dar ši diena minima kaip saulės
sugrįžimo šventė. Ir iš tikrųjų net ir mums, nieko nenutuokiantiems apie astronomiją jaučiasi, kad diena iš
tikrųjų pailgėjo ir, neveltui sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena jau pailgėjo net per gaidžio
žingsnį arba tiek, kiek avinas pašoka į viršų.
Nuo neatmenamų laikų tą dieną vyrai apsirengdavo senoviškais drabužiais vaizduodami karius,
vaidilas, krivius. Jie lankė sodybas, butus linkėdami šeimininkams sėkmės, sveikatos ir, žinoma, gero
derliaus, už tai gaudami dovanų bei, suprantama, būdavo ir pavaišinami. Pagal Trijų karalių šventės
paprotį durų staktas paženklindavo trimis kryžiukais. Taip pat manyta, kad užrašius Trijų karalių vardų
pirmąsias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių, o kryželis prieš kiekvieno karaliaus vardą
reiškia išminčiaus šventumą.
Šis tikinčiųjų paprotys užsilikęs ir mūsų globos namuose. ”Trys karaliai ir mes” šventėje dalyvavo
karaliai, kuriais persirengę buvo mūsų globos namų gyventojai. Ta proga mus aplankė ir Kybartų kultūros
centro moterų vokalinis ansamblis su savimi atsivežęs didžiulį šūsnį šiuolaikinių populiarių dainų.
Baigiantis koncertui mūsiškiai atminimui svečiams įteikė gėlių, bet šventė tuo dar nesibaigė. Kadangi
diena jau krypo vakarop, o pagal tvarkaraštį Trijų karalių dar laukė gyventojų lankymas jų
gyvenamuosiuose kambariuose, tai ši procedūra buvo atidėta rytdienai.
Sekančią dieną, kaip ir buvo sumanyta, Trys karaliai, lydimi palydovių Ramunės Brazauskienės,
Lolitos Stankienės ir Vidos Valentienės, aplankė visus globos namus, gyventojams palikdami dovanų.
Ant visų kambarių durų buvo paliktos kryželių bei karalių vardų pirmųjų raidžių atžymos. Tuo Trijų
karalių šventė ir pasibaigė, lauksime kitų progų pasimėgauti ir pasidžiaugti paįvairinant mūsų gyvenimą.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

GLOBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLA IV KETVIRTYJE
Per IV-ą 2014 metų ketvirtį įvyko trys posėdžiai ir pravesta viena paskaita („Kaip sulaukti 100-o
metų?“). Šią paskaitą organizavo tarybos narė, socialinė darbuotoja Dana Čapskienė. Tarybos nariai
aktyviai dalyvavo rengiamuose renginiuose bei vykdė veiklą pagal mėnesinius planus, kuriuos sudaro
kiekvieną mėnesį.
Tapo populiari gimtadienių šventė, kurioje dalyvavo visi tą mėnesį gimę globos namų gyventojai.
Prie šios šventės organizavimo aktyviai prisideda Kęstutis Sobeckis ir Ernesta Chaizytė. Spalio mėnesį
organizuotame renginyje „Rudens mozaika“ dalyvavo tarybos nariai: Leonora Barauskienė ir Kęstutis
Sabeckis. Trys tarybos nariai (Leonora Barauskienė, Ernesta Chaizytė ir Jonas Salanauskas) aktyviai
dalyvauja saviveiklos užimtume ir dalyvavo Lukšių bendruomenės moterų ansamblio 5-čio paminėjime.
Be to, tarybos nariai Algirdas Žatkus, Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Jonas Salanauskas,
Ernesta Chaizytė buvo išvykę į boulingą, šią pramogą suorganizavo socialinė darbuotoja Dana Čapskienė.
Pasidžiaugėme, kad beveik visi tarybos nariai kartu smagiai papramogavo. Turėjome svečių ir iš
Vilijampolės socialinės globos namų, su kuriais pasidalinome globos namų tarybos veiklos patirtimi.
Tarybos nariai: Kęstutis Sobeckis, Jonas Salanauskas, Algirdas Žatkus, Leonora Barauskienė, Ernesta
Chaizytė kartu su socialine darbuotoja Dana Čapskienė dalyvavo išvykoje į Kėdainių socialinės globos
namus, kuriuose vyko konferencija „Laiko inkliuzai“. Šios konferencijos metu pranešimus skaitė įvairių
globos namų gyventojai. Galime pasidžiaugti, kad pirmą kartą šioje konferencijoje sudalyvavo ir mūsų
globos namai, pranešimą skaitė tarybos narys Algirdas Žatkus. Globos namuose buvo organizuojamas
renginys „Draugystės formulės beieškant“. Mūsų globos namų biblioteka dalyvavo Šiaurės šalių
bibliotekų savaitėje. Apie šiuos renginius straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“ parašė tarybos narys
Algirdas Žatkus. Tarybos nariai Algimantas Jucaitis ir Narvydas Paulionis tradiciškai lankėsi grupėse,
jose skaitė įvairių poetų eilėraščius. Narvydas Paulionis skaitė ir savo kūrybos eiles. Globos namų taryba
atliko globos namuose teikiamų paslaugų įvertinimą. Įvertinimai buvo teigiami. Reikia pasidžiaugti, kad
globos namų darbuotojai negailėdami jėgų dirba, kad tik mums, čia gyvenantiems, būtų geriau. Net penki
tarybos nariai buvo apdovanoti globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio padėkomis.
Prašome visais rūpimais klausimais ar iškilusiomis problemomis kreiptis į globos namų tarybą ir
būsite išklausyti bei jums bus suteikiama pagalba ir patarimas.
Tarybos narė Leonora BARAUSKIENĖ

KULINARIJOS KAMPELIS
Prie šventinio Kūčių stalo
Visi nekantriai laukėme švenčių. Kaip jau įprasta kulinarijos užimtumo nariai gruodžio 22 dieną
draugiškai susėdo prie šventinio Kūčių stalo. Kūčioms šiais metais virėm virtinukus su grybais pagal
Aušros Mazaliauskaitės mamos receptą, virėm šermukšnių kisielių, kepėme grybus, kalėdaičius ir pyragą
su aguonomis. Paruošėme 12 patiekalų. Po bendros maldelės ir užimtumo vadovės Lolitos pasveikinimo
jaukiai žvakių šviesoje besivaišindami aptarėme prabėgusius metus, ką naujo išmokome ir planus
ateinantiems metams. Labai smagu, kad prie šventinio stalo kartu su mumis vaišinosi Aušra Buzienė ir
Renata Mališkienė.
Gyventoja Irena DARČIANOVAITĖ

Kulinarinės kelionės
„Kulinarinės kelionės“ – taip gražiai vadiname šį kulinarijos
užimtumo projektą. Šio projekto metu kulinarijos paslaptis
bando atskleisti kiekviena grupė. Mūsų grupė – 12-oji, kuriai
teko pasireikšti gruodžio mėnesį. Artėjo Šv. Kalėdos, todėl
mes nusprendėme susikurti šventinę nuotaiką ir išsikepti
šventinius sausainukus, juos gražiai papuošti. Buvo labai
svarbu nupirkti tinkamus produktus paruošimui. Įvairių
spalvų papuošimui nupirko socialinė darbuotoja Rita
Zakarauskienė. Nupirkti tai nupirko, bet kaip iškepti
sausainukus padėjo ir ji, ir kulinarijos užimtumo specialistė
Lolita Stankienė. Linksmai maišėme tešlą, po to atvėsinome
šaldiklyje ir mažais gabalėliais išrutuliojom blynus –
ruošinius, tuomet dėjome formas: eglutes, žvaigždutes, snaiges ir visokius žvėrelius. Iškepėme šiuos
formose pagamintus pyragėlius ir pasklido smagi nuotaika pamačius, kaip jie gražiai atrodo ir skaniai
kvepia. Prie sausainukų papuošimo aktyviai prisidėjo
Modestas Trečiokas, Ernesta Chaizytė, Leonora
Barauskienė bei Rita Zakarauskienė. Papuošimas buvo
labai įdomiai organizuotas: reikėjo spausti tūbeles su
smailu galu, iš kurio smulkia linija driekėsi juostelė.
Šios juostelės buvo įvairių spalvų, tad pyragėliai atrodė
tikrai viliojančiai. Įvyko ir nesklandumų, mat
pasibaigus iš tūbelių įdarui, reikėjo kažką daryti, tai
Rita Zakarauskienė nukirpo vieną tūbelės galą ir
pridėjo įdaro. Užlenkė tą galą ir vėl buvo galima
darbuotis toliau. Kai baigėme puošti sausainukus, tai jie
sušvito įvairiomis spalvomis ir nudžiugino mūsų širdis.
Džiaugėmės, kad ir mes mokame kepti kalėdinius
sausainukus.
Gyventoja Irena DARČIANOVAITĖ

P A S V E I K I N K I M E...
Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti.
O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai,
Kur šiluma širdžių stipriau už saulę švyti…

Sveikiname sausio mėnesį gimusius globos namų gyventojus ir
darbuotojus

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Myliu aš baltą žiemą

Pasitikti žiemą

Kai papūtė šiaurys
Balta žiema atjojo
Kur žemės vidurys
Daug sniego dovanojo.

Atšals oras ir staiga iš apsiniaukusio dangaus
pabirs taip lauktos snaigės. Ir baltoji žiema
atkeliaus... Šimtamečiai gyvens toliau, degs
žvakelės ant išėjusiųjų kapų... Bus liūdna mums –
išlikusiems, Dievo palaiminimą priėmusiems.
Eikime į amžinybę visi: dideli ir maži. Te laimina
mus Viešpats ir atleidžia klaidas ir kaltes. Ačiū,
kad esame ir būname visi kartu...

Baltųjų snaigių sūkury
Tu baltą pasaką regi
Gyvenimas gražus ir mielas
Kur tu mane vedi.

Gyventoja Laima BUTKEVIČIŪTĖ

Pagausiu baltą snaigę
Mano jausmai seniai apsvaigę
Myliu aš baltą žiemą
Žvalus einu į kiemą.
Balti laukai baltuoja
O vėjas sniegą šluoja
Ir ūžia ir dejuoja
Lengvas šaltukas nekamuoja.
Išeisiu aš į kelią
Širdy auginsiu svają
O laimė nemeluota
Gyvenime man duota.

Ir vėl žiema
Už lango šalvena! Plikšala keičia sniegą. Ir vėl pas mus
Žiema. Tokia vaiski ir atrakcinga, nes žiemą mėgsta
visi vaikai. Ir suaugusiems tai puošmena – Baltaskarė
Žiema.
Paimsiu Tavo delną į rankas. Atspėsiu kas esi, Tu –
Kas? Gal laimės balti tiltai ir balti žiedai papuoš mus
žiemą. Ji tikrai ateis!!!
Gyventoja Laima BUTKEVIČIŪTĖ

Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Gruodžio mėnesį mus paliko:
Sergejus Krivenkij
Felicija Linkevičiūtė
Ona Kalinauskienė
Vytautas Bilda

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jie ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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