Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO DRAUGAS
2018 m. gruodis Nr.229

Kai metų virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga
Kalėdų naktis, nešdama ramybę, meilę ir viltį. Tegul sušildo ji užgautas širdis, paguodžia sužvarbusias
sielas ir stiprina tikėjimą – gyvenimu, savo artimu, savimi...

Gruodžio įsimintinos bei švenčių dienos

Žiemužė Balta

2 - Advento pradžia (kilnojama katalikų šventė);
3 - Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena;
8 - Šv. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė;
11 - Pasaulinė tango diena;
13 - Šviesos diena, Šv. Liucija;
15 - Tarptautinė arbatos diena;
21 - Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė;
24 - Šv. Kūčios;
25 - Šv. Kalėdos: Senoji Saulės grįžimo šventė;
26 - Kalėdos (antra diena);
31 - Blogų minčių atsikratymo diena;
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Kai ateis Balta Žiema – siaus – pūga...
Užsidėsiu žieminę striukę ir batus ir
atsikėlusi anksti – ryte patrauksiu
snieguotu – taku... Snigs lėtai ir vėjas
pūs... Ir sutiktas šuo Mane palydės...
Susistabdysiu autobusą ir važiuosiu į
Kauno senamiestį. Ir Vyrelio – Didmajerio
tyliai pas kitą – ieškosiu... Ir nerasiu tikrai
ir parvyksiu – atgalios... Nusivylimo ašara
nuriedės mano skruostu lėtai... Ir kam visa
tai... paglostysiu Dukros plaukus ir tyliai
pasakysiu – nebėra vilties praeitį
sugrąžinti ir nereikia... Ir nereikia
nusišypsojusi pasakys Man Dukra... tyliai
į dangų belsis – Žiemužė Balta...
Laima Butkevičiūtė

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI
3 d. 1400 val. salėje koncertas „Laimės vainikas“, skirtas Tarptautiniai neįgaliųjų žmonių
dienai paminėti
3 – 10 d. Kalėdinio jaukumo kūrimas - globos namų gyvenamųjų ir bendrų patalpų
puošimas
6 d. 1400 val. salėje Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas
7 d. 1100 val. Advento Šv. Mišių aukojimas globos namų koplytėlėje
12 d. 1430 val. salėje prevencinė popietė „Galime būti laimingi“
14 d. 1400 val. salėje Adventinė popietė „Atverk močiutės skrynią“
20 d. 1400 val. salėje popietė „100 gerų darbelių“. Globos namų kampeliuose veiks
gyventojų darbų parodos
24 d. 1000 val. aukojamos Šv. Kūčių Mišios koplytėlėje ir Kalėdinės giesmės prie šventinio
stalo
27 d. Keramikos ir dailės užimtumų narių darbų paroda „Kalėdinė dvasia“
28 d. 1400 val. salėje karnavalas „Naujametinė puota“
MĖNESIO EIGOJE:
 Penktadieniais 1100 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė koplytėlėje
 Gyventojų darbų paroda „Žiemos pasaka“ kampelyje
 10 – 20 dienomis veiks Kalėdinis paštas
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir
nuotraukos bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje
hhttp://www.dsgn.lt
Už gruodžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Rudens karnavalas

Žiema

Auksalapio rudens karnavale
Šoksiu aš su baltu berželiu
Ir vėl lauksiu pavasario žalio
Ir sakysiu tau švelniai „Myliu“!

Pabiro pirmasis sniegas ant mūsų žemės
Vaikams tai didžiausias džiaugsmas
Nesvarbu, kad gnybia į nosį ir rankas

Myliu myliu pavasarį žalią
Tulpės žiedą ir lauko gėles
Apkabinsiu aš baltą berželį
Ir svaja pas tave mane neš.

Sušvito ryškiai mūs saulutė
Vaikams nei motais
Kad šlapi pareis
Ką labiausiai myli mūs žiemužė,
Tai mažus vaikus..

Po rudens palinkėk, kad sulaukčiau
Žalio žalio pavasario vėl,
Pamojuosiu išskrendančiam paukščiui
Nepamirški parskrist paukštužėl
Tu sugrįžki pavasarį žalią
Kada žemė apsnigs nuo žiedų
Prisiglaudus prie balto berželio
Laukti rudenio vėlei žadu
Vida Lisiukienė

Ona Valaitytė

Vaisiai, kvepiantys Kalėdomis: 7 įdomūs faktai apie mandarinus
 Mandarinuose yra daug natūralaus cukraus, taip pat vitaminų B1, B2 ir provitamino A. Suvalgęs
vos vieną mandariną per dieną žmogus gauna net trečdalį rekomenduojamos paros vitamino C
normos. Todėl šaltuoju metų laiku Lietuvą ir kitas Šiaurės Europos šalis pasiekiantis mandarinų
derlius nuo seno buvo laikomas svarbiu natūralių vitaminų šaltiniu.
 Manoma, kad mandarinai po pasaulį pasklido iš Kinijos ir Japonijos - Azijos šalyse šie citrusai
auginami kone 3 tūkst. metų. Senovės Kinijoje mandarinų medžiai augo tik kilmingų didikų
soduose. Į Europą mandarinai buvo atgabenti devynioliktojo amžiaus pradžioje.
 Mandarinas iki šiol turi simbolinę reikšmę kinų tradicijose. Citrusinius vaisius kinai vieni
kitiems dovanoja per šventes, taip linkėdami turtų ir sėkmės savo šeimos nariams, draugams ar
verslo partneriams.
 Jau daugiau kaip šimtmetį mandarinai yra Kalėdų palydovas JAV. Į žalią popierių suvynioti
vaisiai dažnai atsiduria Kalėdų kojinėse. Teigiama, kad tradiciją mandarinus dovanoti per
Kalėdas amerikiečiai perėmė iš japonų imigrantų, kurie per žiemos šventes visada sulaukdavo
kvapnių oranžinių siuntinių iš tekančios saulės šalies.
 Pasaulyje suskaičiuojama daugiau negu 50 mandarinų rūšių – gali skirtis vaisių skonis, forma ir
net spalva. Dalis mandarinų yra dekoratyviniai – nevalgomi. O didžiausio populiarumo pasaulyje
sulaukia saldūs besėkliai vaisiai.
 Žmonės mėgsta mandarinus ne tik dėl malonaus skonio, bet ir dėl to, kad šiuos vaisius labai
lengva nulupti. Todėl mandarinai dažniausiai valgomi švieži. Vaisiaus skiltelės taip pat tinka
salotoms paskaninti, desertams ar džemams gaminti.
 Didžiausia mandarinų augintoja yra Kinija – šioje šalyje nuskinama beveik pusė viso pasaulio
derliaus. Antra pagal užauginamų mandarinų kiekį pasaulyje rikiuojasi Ispanija.

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
„Tolerancija ir draugiškumas“ „Ąžuolo“ progimnazijoje
Lapkričio 13 dieną trys globos namų gyventojai ir dvi darbuotojos keliavome į „Ąžuolo“
progimnaziją su edukacine programa „Tolerancija ir draugiškumas“. Mokykloje mūsų laukė
mokytoja Laura ir penktos klasės mokinės. Trumpai prisistatėme, pabendravome,
diskutavome, ką kiekvienam reiškia žodis tolerancija, įteikėme šių metų tolerancijos simbolį –
raktą, kurį pagamino rankdarbių užimtumo nariai. Mūsų raktas gali atrakinti duris į kiekvieno
širdį, kad prisimintumėme, kas yra draugiškumas, pakantumas. Užimtumo specialistė Lolita
su gyventojais pamokino mergaites pinti draugystės apyrankes. Netikėtai mus visus nustebino
ir globos namų gyventojas Eugenijus, padeklamavęs gražų eilėraštį apie mokyklą. Net
nespėjom pastebėti, kaip bekalbant ir pinant apyrankes prabėgo laikas ir turėjome
atsisveikinti. Mes taip pat gavome dovanėlių - labai saldų raktą ir jų progimnazijos simbolį giliuką. Išvykę iš mokyklos dar aplankėme parodą Vilkaviškio kultūros namuose, pasigrožėję
ja, kelionės pabaigai nutarėme užsukti į Paežerių dvarą ir pasivaikščioti po parką. Diena
praėjo puikiai. Tiek gyventojai, tiek darbuotojos buvom puikiai nusiteikę ir džiaugėmės šia
išvyka.

Šiaurės šalių bibliotekos savaitė
Lapkričio 15 d. Didvyžių socialinės globos namų
bibliotekoje vyko popietė tema – „Šių laikų herojai“.
Visi padiskutavome, kas mums yra herojai,
pasidalinome savo mintimis, o po diskusijos vyko
skaidrių demonstracija. Prisiminėme, o galbūt ir
pirmąkart pamatėme išgalvotus superherojus, komiksų
ir filmų personažus, paklausėme filmų garso takelius.
Peržiūrėję skaidres ir trumpą vaizdo įrašą, dalinomės
įspūdžiais, kurie herojai labiausiai patiko, su kuriuo
herojumi norėtumėme susitapatinti ir ką darytumėme įgavę tam tikrų galių. Pasibaigus
popietei, priminėme, kad vakare vyks sutemų skaitiniai žvakių šviesoje. 17:30 val. visi vėl
susirinkome bibliotekoje, uždegėme žvakes, trumpai susipažinome su šio projekto tikslu.
Žvakių šviesoje skaitėme ištrauką iš Simono Strangerio romano „Tie, kurių nėra“. Tekstą
siuntėme iš rankų į rankas ir kiekvienas galėjome bent po truputį prisiliesti prie teksto.
Netrūko ir klausytojų. Visi susikaupę klausėme tekstą. Ištrauka buvo įdomi ir įtraukianti,
netrūko klausimų ar šią knygą turime bibliotekoje. Deja, visiems teko nusivilti, nes būtent ši
knyga dar nėra išversta į lietuvių kalbą. Džiugu tai, kad visiems šis renginys paliko didelį
įspūdį ir gerą emociją...
SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė
Muzikinis festivalis Kalvarijoje Lietuvos 100-čiui
2018 m. lapkričio 22 d. Kalvarijos kultūros centre Didvyžių socialinės globos namų
kolektyvas ,,Vilties Spindulys“ dalyvavo Kalvarijos socialinės globos namų organizuotame
respublikiniame muzikiniame festivalyje Lietuvos 100-čiui. Skambiomis dainomis, posmais
Lietuvai, išradingais pasirodymais ir muzikine išmintimi festivalio dalyvius džiugino 8
kolektyvai iš Kalvarijos, Suvalkijos, Skemų, Ilguvos, Didvyžių, Veisejų, Adakavo,
Strėvininkų socialinės globos namų. Dalyvių apdovanojimai, skanūs pietūs ir linksmoji
diskoteka šventės dalyvius maloniai nuteikė.
Esame dėkingi šventės organizatoriams už suteiktą galimybę dalyvauti šauniame
Muzikiniame Festivalyje.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė
Kalėdaičiai
Šių metų lapkričio 26 dieną vykome į Virbalio bendruomenės namus. Į „Vartų“
bendruomenės namus atvykome su tikslu – sužinoti Kalėdaičio gimimo istoriją. Klausėmės
įdomių pasakojimų kaip ruoštis artėjančioms šventėms, kokie lietuvių liaudies senoviniai
papročiai. Stebėjome visą procesą, kaip gaminamas Kalėdaitis, kokiais įrankiais tai daroma,
bandėme ir patys atlikti, paskanauti. Buvo ir mini viktorina su mažytėmis dovanėlėmis.
Pasijutome lyg mažoje rankdarbių kertelėje – pasigrožėjome bendruomenės narių pagamintais
darbais. Prieš išvykstant padėkojome už smagiai praleistą laiką.
Rasa Bernotaitė
„Būk vyras“
Lapkričio 29 d. Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko renginys „Būk Vyras“.
Susirinko pilna salė gyventojų ir darbuotojų, vėlavusiems teko stebėti renginį stovint, nes
visos kėdės buvo užimtos. Šiame renginyje buvo renkamas vyriškiausias – vyrų vyras. Dešimt
atrinktų dalyvių prisistatė, atliko užduotis ir padovanojo žiūrovams keletą šokių. Po visų
pasirodymų ir atliktų užduočių visa salė balsavo už labiausiai patikusį dalyvį, surinktus balsus
suskaičiavo komisija. Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti nominacijomis ir
dovanėlėmis. Visiems šis renginys labai patiko, buvo smagu ir linksma.

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS
Gimtadienių popietė
Lapkričio 13 dienos popietę intensyvios priežiūros skyriuje, 7 grupėje, 3 globos namų
gyventojos šventė savo gimtadienius. Šia proga ir dvi Globos namų tarybos narės nuėjo
pasveikinti sukaktuvininkes. Tik įžengus į skyrių jautėsi ten tvyranti šventinė nuotaika. Visos
tos grupės gyventojos jaukiai kartu susibūrė paminėti šią
neeilinę progą. Prie išsakomų nuoširdžių sveikinimų
prisidėjo ir Tarybos atstovės, jubiliatėms palinkėjusios
sveikatos per ateinančius metus ir įteikusios po nedidelį
molio rankdarbį, pagamintą globos namuose užimtumų
metu. Buvo pjaustomas gimtadienio tortas, vaišinamasi
saldumynais, o gražiausios akimirkos įamžintos
fotoaparato blykstėmis. Linkime ir ateityje paminėti
gyventojams svarbias šventes!
Globos namų tarybos narė Eglė Kriščiūnaitė
***
Kalbėjimas eilėraščiais
Kalbėti gražia lietuvių kalba yra labai gera ir miela. Tai natūralu, nes mes esame lietuviai.
Tačiau yra ir kita kalbėjimo forma, tai būtent kalbėjimas eilėraščiais. Aš taip ir darau jau daug
metų. Man malonu ir smagu apsakyti gyvenimą, meilę ir draugystę eilėraščiais. Įsijausti į
įvairias situacijas ir apie tai rašyti. Aš jau neįsivaizduoju kitokio gyvenimo be eilėraščių
rašymo. Man tai patinka ir mano nuojauta niekada neapsirinka. Tai yra mano kūrybos dienos
ir visas gyvenimas. Savo mielo užimtumo nenorėčiau keisti į nieką kitą. Man labai patinka
rašyti eilėraščius su rimu, nes tai būna su sąskambiais. Tai ir yra mano gyvenimo tikslas rašyti su sąskambiais trumpus ar ilgus eilėraščius. Aš pamilau poeziją nuo vaikystės ir šioje
meilėje dabar gyvenu. Juk poezija - tai gyvenimo grožis ir meilė, be kurios negali praeiti nei
viena diena. Man rašymas yra savotiška iškrova iš susidariusios padėties ir pojūčių, kurie
mane jaudina kaip mažą vaiką. Aš rašau apimtas įkvėpimo valandėlės ir rutuliodamas savo
mintis. Aš rašau tada, kai negaliu savo gražių minčių neužrašyti, kad neišnyktų iš atminties.
Tai štai tokia mano kasdienybė ir laiko užimtumas, kuris mane maloniai jaudina ir skatina
savo mintis išreikšti eilėraščiais. Poezija - mano gyvenimo geriausia draugė. Tebūna tai
kasdien ir visada ar rytas aušta, ar vakaro laida. Tebūna mano gyvenimas pilnas gražių
emocijų ir gražių minčių eilėraščių. Parašęs eilėraštį aš jaučiuosi labai laimingas ir apimtas
neapsakomai mielos ekstazės. Tai mano gyvenime yra Dieviška ir nepakartojama. Dieve
duok, kad parašyčiau dar daug eilėraščių.
Narvydas Paulionis
Naujųjų metų belaukiant
Per visus metus, kas tik galėjom, ką nors veikėm. Ir sulaukėme gruodžio, pirmo žiemos
mėnesio. Sulaukėme taip pat ir advento, susikaupimo ir rimties laiko. Tai pati geriausia proga
apie viską pamąstyti, kas gerai buvo ar blogai. Tačiau mūsų gyvenime taip, kaip toje dainoje:
„Kas gera - prisiminkime, kas bloga - lai išblės“. Nereikia laikyti skriaudų širdyje, kai
gyvenimas juda pirmyn. Smagu pagalvoti, ką per metus padarėme gražaus ir gero. Laikas
skubėdamas eina ir nei nepajusime, kaip sulauksime šventų Kūčių. Jėzaus gimimo Betliejuje.
Švęsime mielai ir džiaugsmingai gimimo dieną. Bus ir vėl šventos Kalėdos, tai religinė
metinė šventė. Ir kaip nesidžiaugti sulaukus tokios šventės, kuri maldom įprasmina mūsų
tikėjimą. Gera viską prisiminti ir numatyti gaires į ateitį. Tai kiekvieno mūsų pareiga ir

gyvenimo tikslas. Nuo to, kaip mes gyvensime toliau ir ką gero darysime, priklausys ir
Naujieji metai, 2019 – ieji. O tai labai svarbu ir aktualu, būtent šiandien ir dabar, čia, kur
gyvename. Kiekvienai veiklai ir darbui yra savas laikas. Tik reikia viską laiku suspėti
padaryti. Visas gyvenimas mūsų rankose ir sąmonėje. Būkim visada protingi ir garbingi, tai ir
būsime laimingi. Savo likimą ir visus iššūkius priimkime drąsiai, be širdies virpulio. Tai
ypatingai svarbu ir prasminga dienų eigoje. Kad ir koks gyvenimas būtų sunkus ar lengvas,
visada veda į ateitį, kuri turi būti pilna šviesos ir tiesos mūsų gyvenime. Laikykimės
krikščionybės apraiškų ir šventosios dvasios. Telaimina mus visus Dievas naujaisiais, 2019 –
aisiais, metais. Būkim tvirti ir laimingi.
Narvydas Paulionis
Senbernio godos
Štai jau daug metų kaip aš vienišas ir nuo nieko nepriklausomas bernas. Vienatvėje prabėgo
mano jaunystė ir branda. Man tai miela ir labai patinka. Vienatvėje mano stiprybė ir
kūrybingumas. Aš jaučiuosi pakiliai ir laimingas. Man gera vienatvėje svajoti ir apie viską
galvoti. Aš nesigailiu, kad nesu nė karto vedęs. Nesukūriau šeimos ir neauginau vaikų.
Gyvenime gera man pačiam kasdieną augti kaip žmogui. Kurti, rašyti eilėraščius ir sakytis
kitiems gražius žodžius. Kažkas gali paklausti ar labai sunku būti senberniu. Aš atsakysiu
rimtai ir dalykiškai. Man tai nesudaro jokių keblumų ir nepatogumų. Aš tiesiog gyvenu savo
gyvenimą. Man visai nesvarbu, ką apie mane kalba kiti, kurie man, galbūt, pavydi ir visaip
šmeižia ir kaltina nežinia kuo. Mano amžius solidus ir garbingas. Aš nei prieš vieną niekaip
neinu, tai ir kiti neikite prieš mane. Žmogaus gyvenimas čia, žemėje, vienas. Tai ir gyvenkime
vienas kitam padėdami ir sakykime komplimentus. Kiekvienam žmogui gėris yra geriau nei
blogis. Savo vienatvę skiriu pamąstymams ir geriems darbams, tai būtent eilėraščių rašymui.
Senbernis yra normalus žmogus ir pilnavertis visuomenės ar globos namų gyventojas ir
pilietis. Senbernis yra daugeliui atvejų garbingesnis ir kultūringesnis už kai kuriuos
gyvenusius ar gyvenančius vedybinį gyvenimą. Kartais kažkas sako, kad senbernis – krašto
papuošalas. Senbernių dalia sunki, bet garbingai prasminga. Taigi, mielieji, gerbkite
senbernius bendravime vienas su kitu ir visam gyvenime.
Narvydas Paulionis
Toks gyvenimas
Toks gyvenimas bet kentėt negali
Praeitis nuvingiavo labai jau toli
Tu mane brangus Dieve
Tik tai vienas mylėti gali
Mano laimė toli netoli
Balso gaidelė skamba gaili
Aš eilėraščių džiaugsmo kely
Mano kasdienė maldelė tyli
Naktį žiburį reikia uždegti
Laimės pasaką draugui pasekti
Pabučiuot ir mylėt atvirai
Ką gi Tu šioje vietoj matai
Susipynė į vieną likimo keliai
Į gyvenimą žiūriu žvaliai
Mano siela tyliai suvirpa
Sopuliai mano širdyje giliai
Taip ateina žodis prie žodžio
Aš seniai mylima drauge įrodžiau
Šitą šventą akimirką džiaugsmo
Mano gyvenimo paprasto siausmo
Narvydas Paulionis

Gera žiemą mylėti
Draugaut gyvent mylėti
Mes laiko sužavėti
Kaip gera žiemą
Su rogėm važinėti
Į tolį veda
Baltas kelias ilgas
Ir širdį nejučia
Kažkas jausmingai dilgo
Praėjo metai nejučia
Ir jau Naujieji čia
Kažko norisi slapčia
Mylėti ne kančia
Tu man brangioji
Tu mano mylima
Kodėl kitaip galvojai
Tapai jau tolima
Bus vėl pavasaris
Visi sniegai ištirps
O man širdy
Tyroji meilė sirps
Narvydas Paulionis

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NAUJIENOS
Grupinio gyvenimo namų virtuvėje ir kieme karaliavo moliūgas
Paskutinę spalio savaitę Grupinio gyvenimo namų virtuvėje ir kieme karaliavo moliūgas. Šių
daržovių gyventojai užsiaugino savo darže, gavo dovanų iš kaimynų, darbuotojų. Gyventojai
iš moliūgo virė uogienę, gamino daržovių troškinį, kepė moliūgų pyragą, o namo kiemą
papuošė dekoracijomis.
Uždegėme Vėlinių žvakeles
Atsiliepdami į Vilkaviškio bendruomenės kvietimą, Grupinio gyvenimo namų gyventojai
apsilankė senosiose kapinėse. Pagerbdami čia palaidotus žmones, gyventojai uždegė žvakeles,
pasimeldė. Rimties ir susikaupimo minutę gyventojai prisiminė ir savo artimuosius,
iškeliavusius Anapilin, pasidalino prisiminimais, išgyvenimais.
Neypatingų žmonių nebūna...
Gyvendami Grupinio gyvenimo namuose, gyventojai turi geras sąlygas bendrauti, augti,
tobulėti kartu su visuomenės žmonėmis. Padedami darbuotojų, bando susirasti savo vietą
bendruomenėje: dalyvauja renginiuose, akcijose, lanko parodas, betarpiškai bendrauja su
Vilkaviškio miesto žmonėmis. Užmegzti ryšiai su Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos
mokykla, Vilkaviškio viešąja biblioteka, Psichikos sveikatos centru, Vilkaviškio sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrija, Vilkaviškio pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos
užimtumo padaliniu. Aktyviai dalyvaudami bendruomenės gyvenime, gyventojai įgyja
daugiau pasitikėjimo savimi, ugdomas jų savarankiškumas, plečiasi draugų ratas, lavėja
bendravimo įgūdžiai.
Gyventojai dalyvavo šaškių varžybose
Lapkričio 22 d. Grupinio gyvenimo namų gyventojai dalyvavo šaškių varžybose Vilkaviškio
Socialinės pagalbos centre Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje.
Mūsų draugai
Bendravimas su kitu žmogumi – visuomet prisilietimas prie kito vidinio pasaulio. Ir po
kiekvieno tokio prisilietimo mes daugiau mažiau, bet pasikeičiame, tampame kitokie. Nors
Grupinio gyvenimo namuose gyvename dar neilgai, tačiau jau spėjome susipažinti ir įsigyti
nemažai naujų draugų, su kuriais visada smagu susitikti ir pabendrauti, dalyvauti bendruose
renginiuose, jausti bendrystę. Kartu su Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos nariais lapkričio 11 dieną gyventojai dalyvavo teminiame vakare - koncerte,
skirtame Lietuvos 100-mečiui ir Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms paminėti.
Klausėsi poezijos, dainų, stebėjo merginų šokių pasirodymą, dalijosi savo pastebėjimais.
Lapkričio 13 dieną keletas gyventojų ėjo į Vilkaviškio Viešąją biblioteką, kur kartu su
Vilkaviškio bendruomenės nariais dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Mes esame Šiaurė“.
Trumpai susipažino su šiaurės šalių rašytojų kūryba, klausėsi bibliotekininkės skaitomo
apsakymo ir gamino žibintą. Tęsdami gražią draugystę lapkričio 14 dieną gyventojai lankėsi
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje, kur susitiko su naujaisiais savo draugais mokiniais.
Kartu gamino tolerancijos simbolį – raktą, diskutavo apie draugystę, pasitikėjimą, pasakojo
apie savo draugus. Lapkričio 12 dieną Grupinio gyvenimo namų gyventojai sulaukė svečių iš
Suvalkijos socialinės globos namų, su kuriais taip pat tęsime gražią draugystę ir
bendradarbiavimą.

SVEIKINAME GRUODŽIO MĖNESĮ GIMUSIUS

Vladimir Daržinkevič 50 m.
Ona Grikietytė 75 m.
Nerijus Grubliauskas 45m.
Povilas Judickas 60 m.
Povilas Mileris 20 m.
Algimantas Olšauskas 45 m.
Jūratė Padaigaitė 50 m.
Ričardas Pereklis 25 m.
Zenonas Rugevičius 55 m.

Balta žiema atėjo
Baltai žemelė pagražėjo
Sniego gėlė žydėjo
Ir į gimtadienius lydėjo
Sako Jūs šventė nuostabi
Šita diena labai svarbi
Ilgiausių metų ir sveikatos
Jums linkime visi

Klaidas Diraitis
Arvydas Liutkus
Kęstutis Matulevičius
Aušra Maziliauskaitė
Minvydas Stankevičius
Darius Steponaitis
Danuta Tomašaitė
Renatas Vaškevičius

Narvydas Paulionis
***

Valdas Paulauskas dėkoja...
...noriu padėkoti darbuotojoms už renginį „ Būk vyras“, man labai patiko. Balsavau už 6
numerį ir laimėjo konkursą Darius „Būk vyras“ 6 numeris. Dėkoju...
...noriu padėkot už renginį humoro grupei Ambrozija, patiko, daug gerų dainų pagrojo
padainavo. Davė prizų. O pačioj pabaigoj pasveikino su šventėmis ir Naujais metais. Ačiū...
...jau mes pasipuošę, pasiruošę laukti švenčių, tai Kalėdų ir Naujųjų metų. Pas mus trečiam
aukšte papuošta eglutė graži. Kambarius irgi pasipuošėm. Linkiu visiems gražių švenčių.
Ačiū...
...noriu padėkot už renginį neįgaliųjų dienai. Man patiko Arvydas ir Direktorius, jie labai
gražiai padainavo ir pagrojo. Ir ansamblio kolektyvas patiko. Dar noriu padėkoti
darbuotojoms, pasveikino ilgamečius gyventojus ir apdovanojo geriausius. Dėkoju...

Elegantiškai sninga

Mylėjau gyvenimą, tad mylėsiu ir
mirtį...
Gruodžio mėnesį mus paliko

Antanas Čalna

Šiandien virš miesto elegiškai sninga
Barsto žiema konfeti.
Medžiai po sniegu laimingi,
laimingi.
Skęsta tylioj užmaršty.
Leidžias nuo debesio snaigė
nustebusi.
Miestą apgaubia bežadė tyla.
Ak, pamiršau, kad štai šitaip nuo
seno.
Rudenį keičia žiema.
Henrikas Radauskas

Laikraštį rengė SPĮ užimtumo specialistė Karolina Buzaitė – Bisikirskienė
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