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Pamątymui...
Kažkaip senokai nebuvo švenčių, - susimąstęs sako berniukas. – Gaila...
O man negaila, – atsako mergaitė.
Tu nemėgsti švenčių?!
Mėgstu! Labai! Pas mane jų daugybė, kiekviena diena – šventė!
Negali būti!
Gali. Mes švenčiam Dienos gimimą.
Tu norėjai pasakyti – Gimimo dieną?
Gimimo dienas mes taip pat švenčiame, bet retai, tik kartą per metus. O dienos gimimą –
kiekvieną dieną. Mano tėtis šitą šventę sugalvojo.
- O kaip jūs ją švenčiat?
- Labai paprastai! Tėtis žadina mane ir mamą, mes visi skubame į virtuvę, imame puodelius su
vandeniu, o tėtis iškilmingai pasako: „Šiandien gimė nuostabi diena! Mums labai su ja pasisekė!
Už Naują Dieną!“. Ir mes geriame vandenį, valgome pusryčius ir dainuojame kokią nors dainą.
- O jei diena bus bloga?
- Anksčiau taip ir buvo. Bet kai tik mes pradėjome švęsti šią šventę, beveik visos dienos geros arba
labai geros. Labai labai retai kažkas nelabai gero nutinka.
- Kodėl gi tuomet kiti žmonės neturi tokios šventės?
- Tėtis sakė, kad šią šventę turi visi, tik ne visi ją pastebi. Dauguma tiesiog pamiršo šitą šventę. Jei
nori, ateik pas mus šeštadienį. Pernakvosi, o ryte kartu su mumis atšvęsi!
Iš visų švenčių svarbiausia – tai gyvenimas. Ir švęsti jį reikia kasdien!
Parinkta iš interneto
Gyvenimas – gilus ir klaidus paslapčių vandenynas, sklidinas
sūkurių, pakilimų, audrų ir kritimų žemyn. O mes tik
Žemės grožis - gėlių žiedai.
keleiviai, riboto laiko laive belaukiantys sau skirtų užduočių,
Gyvenimo grožis - moterų šypsenos.
misijų, pamokų, praradimų. Jų dėka iki paskutinės sekundės
Tad žydėkit ilgai ilgai.
kintame, augame, tobulėjame, kol pasiekiame amžinybės
Ir džiuginkite savo artimus
uostą. Ir blankioje saulėlydžio akimirkoje pro akis bėgantys
moterišku gerumu, švelnumu...
vaizdai, dėliodami praeities mozaiką, leis prisiminti tikrąją
Jums dėkojam už metų brandumą laikinumo vertę...
Laimę jautėm visi visada,
Iveta Korsakienė
Nes nematomą savo gerumą
Atiduodavot meile dosnia.
Su Kovo 8-ąja, mielos moterys.
6 grupės vyrai
-

Kovo mėnesio renginiai
2 d. 1330 val. Filmas salėje ,,Pakeliui“
5 d. 1330 val. Popietė bei rodomas filmas salėje ,,Septynios gavėnios
savaitės“
6 d. Keramikos darbų paroda ,,Šiandien viskas moterims“
6 d. 1100 val. Šv. Gavėnios Mišių aukojimas koplytėlėje
10 d. Kovo 11-toji. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas ,,Svajonių žemė“
18 d. Pavasarinė talka lauke ,,Švara mūsų namuose“
26 d. Tarptautinė teatro diena. Renginys salėje ,,Gyvenimas – tai
teatras“
Penktadieniais:
13 ir 27 d. 11 00 val. Gavėnios Maldos ir susikaupimo valandėlės
koplytėlėje
Gavėnios laikotarpiu - Maldos ir susikaupimo valandėlės. Graudūs Verksmai ir Kryžiaus Kelias
Už kovo mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

Visko po truputį
Mano gyvenimo likimo keliai yra painūs. Galiu drąsiai pasakyti, kad esu tikėjimo ir gėrio skleidėjas. Aš
nešu gerąją žinią visiems, kas tiki ir nori būti geri. Labai lengva pasakyti – būk geras. Kartais dėl gerumo
kitiems reikia pačiam kentėti. Bet juk gerumas gyvenime šimtą kartų geresnis už blogį, kuris veda į
aklavietę niekur ir niekada nepripažinti gėrio. Man neapsakomai smagu būti geram ir nieko neskaičiuoti –
nei laiko, nei pinigų ar daiktų. Sakoma, laimingi valandų neskaičiuoja. Gerumas prilygsta garbingam
žmoniškumui, kuris nenublanksta prieš blogį. Turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų svajojęs. Čia
man labai tinkamas teiginys. Juk gražios ir geros svajonės dažnai tampa realybe. O realybė yra tokia, kad
manyje yra visko po truputį. Laikas eina ir eina, ir metai po metų kaip mažą vaiką už rankos veda pirmyn.
Žmogus negali būti vienoks ar kitoks. Kiekvienas žmogus gali būti įvairus savo vidumi ir sąžine. Labai yra
gerai, kai žmoguje yra visko po truputį. Tai taurina jausmus ir žmogus tampa orus ir garbingas. Nes gerumas
nugali blogį, koks jis bebūtų. Žemiškas gyvenimas daro stebuklus, jeigu mes patys kasdien tobulėjame.
Visko po truputį yra žmogaus gyvenimo norma, be kurios nebūtų įdomu gyventi šiam pasauly. Taigi, būkim
visada geri ir būsim garbingai laimingi ir pavyzdingi.
Narvydas Paulionis

Mano gimtadienis
Vasario 18 dieną man suėjo 51 metas. Gimtadienį atšvenčiau ankščiau. Pasikviečiau kambario, grupės
draugus, brolį. Vaišinomės tortu, arbata. Draugai linkėjo būti sveikam,
laimingam, džiaugtis gyvenimu ir t.t. Paskui su broliu sužaidėm
šachmatais. Laimėjau aš. Kitos partijos nežaidžiau. Bijojau pralošti.
Noriu padėkoti socialinei darbuotojai Onai, kad ši vežėsi į mietą.
Nusipirkau tortą, du rankšluosčius, kvepalų. Ačiū socialinio darbuotojo
padėjėjoms Marcelinai, Irenai – jos padengė stalą, vaišino draugus. Ačiū
draugams, kad smagiai praleidome laiką.
Valdas Paulauskas

„Padarykite šiandieną tokią nuostabią, kad vakarykštė diena sprogtų iš pavydo“.
Nežinomas autorius

Būkit laimingos

Kovo 8-oji: kaip ši diena minima pasaulyje?

Lietuvoje, kaip ir daugelyje posovietinių šalių, kovo 8-oji
dažniausiai siejama su išskirtiniu mylimųjų ir kolegų dėmesiu
moterims, tulpių žiedais ir smulkiomis dovanėlėmis. Šios šventės
ištakos senos ir minima ji daugelyje pasaulio šalių. Moters diena
dažniausiai skirta moterų socialiniams, ekonominiams, kultūriniams
ir politiniams pasiekimams pažymėti, rašoma pranešime spaudai.
Būkit laimingos moterys mielos
Konferencijos
„Moters vizija“ organizatoriai dalinasi keletu įdomių
Būkit širdingos džiūgauja sielos
faktų apie Kovo 8-ąją:
Jus sveikina kiekvienas vyras
Tebus prasmingas jausmas tyras 1. Remiantis rašytiniais istoriniais šaltiniais, vieną dieną metuose
Senovės Graikijoje buvo švenčiama moters diena, kurios metu
Tegul gyvenimas visas
būdavo nekariaujama ir visi vyrai turėdavo galimybę praleisti laiką su
savo mylimosiomis.
Būna pilnas gėrio ugnies
2. Oficialiai Moters dienos pradžia yra siejama su 1909 m., kai
Tegul niekada nesibaigia
Jungtinėse Amerikos valstijose kilo darbuotojų judėjimas prieš
Troškimai ir siekiai vilties
blogas darbo sąlygas.
Tegul gėlės nevysta
3. Iš pradžių ši šventė buvo vadinama Tarptautine darbo moterų
diena, siekiant pagerbti aktyvistes už jų ekonominius, politinius ir
Tegul meilė pražysta
socialinius pasiekimus.
Draugas draugę pažįsta
4. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir
Šiam likimo kely
Australijoje kovas yra paskelbtas „Moterų istorijos mėnesiu“ (ang.
Jums daug žodžių širdingų
„Women's History Month“), norint paminėti svarbų moterų indėlį į
Dievo palaimos didingos
istoriją ir visuomenės raidą.
Jums kiekvienas vyras dėkingas 5. Šiuo metu dvidešimt aštuoniose pasaulio šalyse Kovo 8-oji yra
nedarbo diena (pvz., Afganistane, Kambodžoje, Kuboje, Rusijoje,
Už meilę ir bučinius šventus
Ukrainoje ir kitur). Kitose valstybėse laisvadienis suteikiamas tik
Narvydas Paulionis
moterims.
6. Italijoje šios šventės proga vyrai moterims dovanoja mimozų puokštes kaip meilės ir dėkingumo simbolį.
7. 2018 metais Internationalwomansday.com akcentuoja kvietimą nedelsiant siekti lygiateisiškumo ir
bendradarbiavimo visose srityse bei skelbia naują šūkį #PressforProgress (aut. past. „paspauskite, kad vyktų
progresas“).
Kovo 8-ąją pirmą kartą Vilniuje vyksiančios konferencijos „Moters vizija“ sumanytojas Martynas Šaikus,
kaip rašoma pranešime spaudai, džiaugiasi, kad šventės tradicijos keičiasi ir Lietuvoje: „Daugybę metų
lydėjęs sovietinis šešėlis jau beveik pasitraukęs ir Tarptautinė moters diena Lietuvoje įgauna prasmingų ir
inovatyvių atspalvių. Mūsų organizuojamos konferencijos pagrindinė mintis yra ne tik padovanoti šventę
moterims, bet ir įvertinti, įkvėpti jas sėkmės pavyzdžiais: sėkmingos verslininkės, vadovės, mamos,
kūrėjos... Moteris gali pasiekti viską, jeigu to užsibrėžia.“
Parinko Giedrius Savickas
Su Kovo aštuntąja
Su meile ir gėlėm
Su diena garbingąja
Su nuostabiom eilėm

Gimtadienio staigmena
Vasario mėnesio 21 dieną, t, y. penktadienio vakarą, labai apsidžiaugiau pamačius savo artimuosius:
brolius, seserį ir dukterėčią. Jie man padarė staigmeną prieš mano gimtadienį. Buvau jų labai pasiilgusi,
nemačiusi sesers ir brolių apie 15 metų. Dukterėčią pamačiau pirmą kartą. Mano
sesuo ištekėjusi už žemaičio. Ji pasipasakojo apie save, kad turi didelį namą,
automobilį, gyvena gerai, vyras ir ji dirba. Jie augina du vaikus - berniuką ir
mergaitę. Mano dukterėčia yra 10 metų, mėgsta piešti ir man gimtadienio proga
padovanojo savo piešinį – angeliuką, kuris mane pradžiugino. Ji man liepė
saugoti ,,angeliuką‘‘.
Jie mane žadėjo lankyti dažnai.
Kristina Stecenko

Mūsų gyvenimo kronikos
O buvo taip - viriau spurgas
Penktadienį, t. y. vasario 14 dieną važiavau į polikliniką pas stomatologę. Ne aš vienas. Mūsų palydovė
buvo Zita Šalvaitienė. Jai pasakiau, kad su savo grupės vadovybe susitariau virti spurgas. Ji irgi turėjo
reikalų - tai į ligoninę, tai į vaistinę, todėl mane į tą laiką leido apsipirkti
maisto medžiagų. Aš taip ir padariau: pirkau miltų, aliejaus, cukraus ir kt.
Grįždami namo į Didvyžius su darbuotoju Mindaugu Briauka samprotavom,
ar ne pigiau būtų buvę nusipirkti gatavų? Aišku, jei ne įvairiausios akcijos
maisto produktams, tai tada jis teisus. Už produktus sumokėjau 3, 23 EUR.
Nepirkau tik sodos ir vanilinio cukraus, nes jų mažai reikia tešlai paruošti.
Kefyras galiojo iki 20-tos dienos. Laiko nusiteikimui buvo, virėm kitą savaitę.
Birutė pasikvietė ketvirtadienį. Truputį jaudinausi, virpėjo rankos, nes
kažkaip prisiėmiau atsakomybę už gaminį. Virtuvėj dirbti reikia sveikatos.
Kelias dienas teko dirbti duonos kepykloj, todėl, turbūt, visi virtuvės šefai
nori, kad darbuotojai būtų aukšti, stiprūs vyrai. Daugiausia fizinės jėgos
reikėjo nuolat maišyti tešlą su prieskoniais. Tada eina protinis darbas - į
verdantį aliejų panardinti tą tešlos rutulėlį. Birutė, aišku, darė viską puikiai, tik man gaudavosi raguotos,
bet šiaip skonis geras. Priviriau apie 40 vnt., tai vaišinau buto draugus ir ne tik. Mane asmeniškai nustebino
geras skonis. Prisiminiau, kai buvusios direktorės St. G. Grigienės laikais su socialine darbuotoja Vitalija
Burauskiene bendroj pensionato virtuvėlėj irgi virdavau spurgas. Šiaip, jei nemėgčiau spurgų, tai auklėtojas
Kęstutis Alkimavičius nebūtų prikalbinęs maisto gaminimui.
Tai štai, dar liko nemažai maisto medžiagų, reiškia, nusimato dar ne vienas „kukeriškas“ (virėjo)
užsiėmimas su socialinio darbuotojo padėjėja Birute. Pasidaryčiau ir vienas, bet be priežiūros neapsieičiau.
Linkiu ir Jums sėkmės ne tik valgyme, bet ir maisto gaminime. Labai buvo skanu.
Globos namų gyventojas Gediminas

Gimtadienis
Vasario 19 dieną 12 grupėje vyko gimtadienių fiesta. Ernesta Chaizytė šventė savo
gimtadienį, o Elvyra Šinkūnaitė atšventė savo gražų 60 metų jubiliejų. Labai
džiugu, kad į gimtadienius pakvietė visas savo buto gyventojas. Ernestą atėjo
pasveikinti dar didesnis draugų būrys. Šventėje dalyvavo
14 draugų, kurie susėdo prie vaišių stalo, kurį padėjo
paruošti socialinio darbuotojo padėjėjos Audronė ir
Birutė. Šventės metu Ernesta, sugalvojusi norą, ant torto
užpūtė žvakes. Elvyra labai susidomėjusi stebėjo degantį
fejerverką ant savo jubiliejinio torto. Ji džiaugėsi, kad tai
pirmas jos taip gražiai švenčiamas gimtadienis.
Gimtadienių dalyviai dovanojo dovanėles, išsakė daug gražių sveikinimo žodžių,
palinkėjimų. Visi vaišinosi ir gyrė taip gausiai nukrauto vaišių stalo skanumynus.
Klausėsi gražios muzikos, juokavo, diskutavo.
Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius

„Jeigu jaučiatės labai blogai, nenusivilkite. Saulė kiekvieną vakarą nuskęsta, tačiau
kiekvieną rytą pasirodo iš naujo“.
Dolly Parton

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Nuvilnijo per šalį Lietuvos Valstybės atkūrimo renginių banga. Neaplenkė
ji ir Didvyžių socialinės globos namų. Šia proga vakar – Vasario 16-ąją Didvyžių Globos namų taryba pakvietė gyventojus sugiedoti tautišką
giesmę.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė
Dėkojame socialinei darbuotojai Jurgitai Tamuleviienei, kad vasario
16–tą dieną padėjo globos namų tarybai suorganizuoti ir sugiedoti
Tautišką giesmę. Ačiū Jurgita už idėjos palaikymą ir gražias nuotraukas.
Globos namų tarybos narė Ona Šernienė
Sveiki visi, sulaukę šventės – Nepriklausomybės atkūrimo šventės. Buvo labai
gražu ir šventiška. Visi ėjome su trispalvėmis, su gėlytėmis.
Su pagarba, Aldas Tamulevičius
Noriu pasidalinti, kaip paminėjom Vasario 16-ą dieną. Pirmadienį, vasario 17
dieną buvo renginys salėje, pagiedojom himną, direktorius pasakė daug gražių žodžių, pagrojo gitara tris
dainas gražias, gyventojai irgi padainavo gražiai, pažiūrėjome filmuotos medžiagos apie laisvę, paklausėme
gražių žodžių.
Valdas Paulauskas

Prevencinė popietė „Saugau save ir draugą nuo gripo“
Dauguma žmonių žiemos sezonu serga peršalimo ligomis. Tad reikia
saugotis, kad nesusirgtume. Vasario mėnesį 12 grupėje vyko popietė
„Saugau save ir draugą nuo gripo“. Popietės metu gyventojai buvo
supažindinami, kaip apsisaugoti save ir kitą nuo gripo. Gyventojams
buvo aiškinama, kad prieš valgį būtina plautis rankas. Nečiaudėti į
delną. Nesisveikinti su sergančiais, nes galima užsikrėsti per rankas.
Ragino vėdinti kambarius, daugiau pabūti gamtoje, gyventi aktyvesnį
gyvenimą. Jei pakyla temperatūra, laiku naudoti paskirtus gydytojo
vaistus, gulėti lovoje, gerti daug skysčių. Popietės metu gyventojai taip pat dalinosi savo patirtimi. Pasakojo
įvairiausius gydymo metodus, kuriuos atsimena iš savo tėvų ar net senelių. Gyventojai Jonas Salanauskas
ir Janina Čepaitė dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokymuose,
kuriuose mokino, kaip kovoti su virusais. Jie savo įgytomis žiniomis pasidalino su grupės gyventojais.
Pademonstravo, kaip suteikti pirmąją pagalbą užspringus ar atlikti dirbtinį kvėpavimą. Pasakojo ir rodė,
kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų. Džiaugėmės, kad patys gyventojai rodo iniciatyvą kaip užkirsti kelią
peršalimo ir virusinėms ligoms.
Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius

Linksmybės
2020 m. vasario 21 dieną (penktadienį) svetainėje vyko užimtumas su
šokiais ir vaišėmis. Mus linksmino graži, skambi muzika. Buvo ir
vaišių. Jurgita suruošė mums balių – vaišinomės skaniais sumuštiniais,
keksiukais, pyragiukais ir saldainiais, gėrėme girą. Balių suruošti jai
padėjo padėjėjos - Vilma, Dalė, Leta, Vilytė. Jurgita fotografavo. Mums
buvo skanu ir mes likome labai patenkinti. Vaišinosi visos trys sunkios
negalios grupės.
7 grupės gyventoja Irena Kolomenčikovaitė

Šv. Valentino diena
Gėlės, žvilgsnis, bučiniai – ak, kodėl jų tiek mažai ???
Meilūs ir slapti laiškeliai kiekvienam juk ūpą kelia...
Vasario 14–oji - Šv. Valentino diena. Neaplenkė ji ir 4–os grupės. Mūsų vyrai tikrai pasistengė. Jie
dovanojo gėles savo mylimosioms. Jos, nešinos tulpių žiedais, laimingos ėjo namo.
Nepamiršo ir darbuotojų. Dovanojo gėles, vaišino saldainiais, linkėjo būti stiprioms ir
mylimoms. Ačiū, vyrai. Jūs – NUOSTABŪS!!!
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė

Alkoholio ir rūkymo žala
Vasario 27 dieną kieme prie butų susirinko gausus būrelis gyventojų pasiklausyti, ką papasakos socialinės
darbuotojos Birutė ir Rosana. Jų pateikta informacija buvo trumpa,
bet aiški. Išdėstė, kokią žalą žmogaus organizmui daro rūkymas bei
alkoholis. Žvelgiau į susirinkusius, kaip jie klauso pranešėjų ir
pastebėjau, jog dauguma susidomėję, o kai kurie teigė, kad vis tiek
rūkys. Buvo pabrėžta, kad norint mesti rūkyti tai padaryti reikia čia
ir dabar, jokiu būdu neatidėliojant. Bet dauguma su tuo nesutiko ir
teigė, kad niekad nesutiks, bet vis tiek buvo naudinga išgirsti, o gal...
Edukacinė popietė baigėsi linksmai pasišokant ir susišildant
socialinių darbuotojų padėjėjų išvirta skania moliūgų sriuba, už
kurią visi buvo labai dėkingi, nes valgyti Laimutės, Romutės, Malvinos, Gražinos virtą sriubą buvo tikrai
labai skanu. Labai ačiū už tokią šiltą popietę nelabai šiltą dieną.
Leonora Barauskienė

Prevencinė popietė „Gyvenkime sveikiau“
Vasario 27 dieną 1 ir 3 grupės gyventojai ir darbuotojai pradėjo
neįprastai. 8.30 val. šių grupių gyventojai buvo sukviesti bendrai
mankštai. Ją pravesti padėjo SPĮ užimtumo specialistė Danguolė
Dereškienė ir gyventojas Antanas Čekas. 14.00 val. gyventojai dalyvavo
prevencinėje popietėje „Gyvenkime sveikiau“. Jos metu gyventojas
Renatas
Burkšaitis
paskaitė
literatūros apie fizinį aktyvumą, apie
virusus ir bakterijas ir kaip nuo jų
apsisaugoti. Pažiūrėjome trumpą filmuką apie sveiką mitybą. Taip pat
palietėme šių dienų aktualią temą apie corona virusą. Paskaitėme
gyventojams informaciją, kas tai per virusas, kokie simptomai susirgus
ir apie jo prevenciją. Popietės pabaigoje gyventojai vaišinosi duona su
česnaku bei arbata su citrina ir imbieru, pasaldinta medumi.
Palinkėjome vieni kitiems sveikatos.
Socialinės darbuotojos Edita ir Neringa

Norint išsaugoti sveikatą, reikia vengti to, kas kenkia, ir saikingai naudoti tai, kas tinka.
Avicena

Sudie sudie – žiema, žiemužėle!
Žiema, žiema – bėk iš kiemo!!!
Užgavėnių šventė
Nors tikrai šiais metais tikros žiemos ir nebuvo, tačiau visi smagiai
susirinkome ją išlydėti, paišdykauti, pasigalynėti, padūkti. O kas gi
laimės – Kanapinis ar Lašininis? Kaip ilgai dar šaltis laikysis?
Į šią Užgavėnių šventę gausiai susirinko Didvyžių socialinės globos
namų gyventojai. Nors oras ir nelabai lepino, tačiau visi, pasipuošę savo
pasidarytomis šventinėmis kaukėmis, originaliais rūbais, kvietė pabūti
drauge, pažaisti įvairių žaidimų, pabendrauti, pašėlti, na, vienu žodžiu –
padūkti! Sudie, More!
Na, o kokios šventės be blynų?! Kiekviena grupė buvo pasiruošusi individualiai. Kokie blynai! Kvietė visus
paragauti, pasidomėti darbo technikos procesu.
6-os grupės gyventojai, vadovaujami socialinių darbuotojų Rasos ir Ritos, smagiai susirinkome gaminti
blynus. Na, o jų buvo trijų rūšių – čirviniai blynai, vėliau paprasti miltiniai blynai ir vadinami vafliukai.
Visi, kas norėjo, darbavosi smagiai – kas dėjo produktus, kas maišė tešlą. Norinčių prisidėti buvo daug.
Šaunios mūsų darbuotojos Rasa ir Rita pakoregavo, kaip ir ką reikia daryti. Štai Gražina maišė tešlą, mušė
kiaušinius, dėjo prieskonius ir t.t. Marytė stovėjo prie keptuvės, Nerijus laikė keptuvę, dėliojo, vyniojo...
Visa virtuvėlė skaniai pakvipo! Na, pagaliau lyg ir viskas baigta. Visi, kas galėjome, padėjome. Įdomu,
žinoma – kaip išėjo, gardūs ar negardūs. Degustavome visi kartu. Smagu buvo sudalyvauti, stebėti. Kiek
meilės buvo įdėta, kiek kantrybės! Juk tokia šventė būna labai retai.
Draugiškai pasivaišinome, pasmaližiavome, pasisėdėjome. Ir sotūs būdami linksmai išsiskirstėme 
Tad iki kito karto! Sudie, švente!!!
Rasa Bernotaitė

Užgavėnių blynai grupėje
Kaip visi žinome, vasario 25 dieną – Užgavėnės. Šia proga 12 grupės socialinis darbuotojas Kęstutis
Alkimavičius su padėjėjomis organizavo blynų kepimą. Gyventojos Edita Gecevičiūtė ir Ernesta Chaizytė
prikepė daug blynų – čirvinių ir paprastų. Taigi, Užgavėnių dieną socialinio darbuotojo Kęstučio
Alkimavičiaus kviečiami 10 valandai 12 grupės gyventojai ėjome į svetainę. Mielos globėjos užplikino
didelį indą arbatos, atnešė pilnas lėkštes blynų. Paraginti pradėjome vaišintis blynais, užgerdami arbata.
Blynai buvo labai skanūs ir gražiai patiekti į stalą. Socialinis darbuotojas Kęstutis fotografavo mus prie
vaišių stalo. Vaišių valandėlė praėjo maloniai ir nepastebimai. Šią dieną butų laiptinėse ir svetainėse
kvepėjo blynais. Visiems buvo labai smagu ir gera pabūti kartu. Labai nuoširdžiai grupės gyventojai
dėkojome darbuotojams už puikiai organizuotą Užgavėnių dieną su blynų valgymu. Blynų buvo prikepta
daug, tad mes, gyventojai, valgėme pasigardžiuodami, daug kartų pakartodami. Dar kartą darbuotojams
ačiū už puikiai organizuotą valandėlę su blynais. Ačiū visiems, dalyvavusiems ir buvusiems kartu.
Narvydas Paulionis

Užgavėnių blynai
Atėjau į virtuvėlę, o ten jau buvo žmonių, kurie ruošė Užgavėnių vaišes.
Pasiėmiau kiaušinius, juos nusiploviau, po to sumušiau į bliūdelį.
Išplakiau ir išmaišiau, pyliau pieno, bėriau miltų, cukraus ir išmaišiau. Po
to ėjau kepti blynus. Man su socialine Rita kepti sekėsi gerai. Blynai buvo
skanūs. Sugrįžę į grupę vaišinomės. Pasivaišinę Užgavėnių blynais ėjome
į šventę, šokome. Šventėje taip pat valgiau blynų. Buvo smagu.
Vilija Pranckevičiūtė

Užgavėnės globos namuose
Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų globos namuose vyko Užgavėnių šventė. Renginyje dalyvavo daug
gyventojų su darbuotojais. Dauguma buvo tinkamai apsirengę ir su įvairiomis kaukėmis. Kartais net buvo
sunku atpažinti pažįstamus gyventojus ar darbuotojus. Taigi, 14 valandą ir prasidėjo šurmulingos
linksmybės. SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė parinko gerą muziką šiam renginiui. Taigi, po
trumpų kalbų prasidėjo linksmoji dalis. Kad būtų šilčiau, pirmiausia reikėjo prasimankštinti – dauguma
judėjo, krutėjo kiek kas galėjo. Vėliau buvo žaidžiami žaidimai. O kokios Užgavėnės be Lašininio ir
Kanapinio? Šventėje buvo čigonės, giltinė, velniukai, daktarai, policininkės ir dar nežinia kas. Įdomu buvo
žiūrėti į linksmus kaukėtus dalyvius. Kanapinis ir Lašininis pasisakė šmaikščiais eilėraštukais. Tarp
Lašininio ir Kanapinio vyko grumtynės. Po šokių ir muzikos ėjome prie tvenkinio, kur buvo sukrautas
laužas su More. Uždegtas laužas liepsnojo ir netrukus sudegė. Dauguma skandavo: „Žiema, žiema, bėk iš
kiemo“, tačiau kokia žiema be sniego ir su pliusine temperatūra?.. Po visų linksmybių buvome pakviesti
skanauti blynų. Šauniosios virėjos su padėjėjomis prikepė daug ir skanių blynų. Kaip gi per Užgavėnes
nevalgysi blynų ir nesilinksminsi, kai po Užgavėnių prasideda Gavėnia? Tai rimties ir pasninko dienos iki
Šv. Velykų. Blynai buvo labai skanūs ir vežantys, kad norėjosi kelis kartus kartoti. Manau, visi buvo
patenkinti Užgavėnių švente. Gaspadinės Vilma ir Jurgita kaip tik spėjo suktis, dalindamos blynus. Šventė
visiems patiko ir, manau, širdy ir atminty paliks. Labai ačiū šventės organizatorei SPĮ užimtumo specialistei
Aldonai Kardauskienei ir kitiems padėjėjams talkininkams, kurie išmoningai stengėsi, kad šventė būtų kuo
įdomesnė ir gražesnė. Ačiū visiems, kas buvote kartu.
Narvydas Paulionis

Pelenų diena
2020 m. vasario 26 diena – Gavėnios pradžia, Pelenų diena. Tai pirmoji
diena po Užgavėnių. Kunigas turi pelenus pilti ant galvos, tada būna geri
metai. Tokią dieną negalima eiti į svečius. Pelenus barsto ant aslos.
Pelenai simbolizuoja tai, kad „dulke buvai, dulke pavirsi“.
Kas per Užgavėnes namuose nesėdi, to pasėliai užauga gražūs ir ilgi. Per
Užgavėnes žiemą veja iš kiemo, blynus kepa, Lašininis ir Kanapinis
rungiasi, Morę degina, su arkliais čigonai važiuoja, saldainių prašo.
Vaikai ką prisirenka, tą ir dalinasi. Šoka, linksminasi žmonės, dainuoja
liaudiškas dainas, šoka ratelius. Kaip kas moka, taip tas linksminasi. Kas valgo silkes, dešrą, o pagrinde –
blynus. Mano pusseserė, pusbrolis taip pat šventė – Rumšiškėse buvo. Rąstą pjovė, puodynes daužė, laužą
degino. Aludariai buvo, kas vyną pardavinėjo, kas dešras. Žemaitukai arkliukai vežimus vežiojo. Daug
šokių, daug linksmybių!
Irena Kolomenčikovaitė, 7 grupės gyventoja

Popietė prie gaublio
Vasario mėnesio 26 dieną 2 grupėje vyko popietė ,,Žvelgimas į žemę per gaublį‘‘. Į svetainę atėjo 15 grupės
gyventojų. Gaublį atnešė Rimas Jančiauskas. Jis taip pat dalyvavo užsiėmime. Popietę vedė Sonata
Dambrauskaitė, kuri uždavinėjo klausimus. Susirinkusiems teko atsakinėti į klausimus, prisiminti
geografiją. Prisiminėm žemynus, vandenynus, pasižiūrėjom, kur randasi mūsų
mažas kraštas – Lietuva. Gerai prisiminė geografiją mūsų grupės viena iš
seniausių gyventojų, tai - Irena Noreikaitė. Olga Voložko norėjo sužinoti kur
randasi Švedija, nes ji ten lankėsi su savo globėjais. Aš, Kristina Stecenko,
aiškinausi, kuriam vandenyne nuskendo laivas ,,Titanikas“, taip pat noriu
nuvykti į Rusiją, Ukrainą, Estiją, Latviją. Rimas Jančiauskas pasisakė, kad tiki į
Dievą, kuris yra žemės sutvėrėjas, todėl ir norėjo įsigyti gaublį.
Popietėje laiką praleidome gerai, prisiminėme tai, ką mokėmės mokykloje.
Kristina Stecenko

Alkoholis mums ne brolis
Šių metų kovo 3 dieną mūsų grupės kampelyje vyko prevencinė popietė
„Alkoholis – mums ne brolis“. Ją vedė socialinės darbuotojos Rasa
Barkauskienė ir Rita Zakarauskienė. Paskaitoje dalyvavo mūsų grupės ir
Trumpalaikės socialinės globos grupės nariai. Buvome supažindinti su
alkoholio žalingu poveikiu organizmui ir jo kenksminga įtaka
visuomenėje. Savo praeities patirtimi apie alkoholio vartojimą ir jo
pasekmes dalinosi mūsų grupės narys Nerijus Grubliauskas. Po to šią
temą „Alkoholiui – NE!“ įprasminom gamindami atmintinę, kurią
pakabinome grupės kampelyje. Norintys gali bet kada susipažinti su esama informacija.
Iveta Korsakienė, 6 grupės gyventoja
Kovo 3 dieną Trumpalaikės socialinės globos ir 6-os grupių gyventojai
susirinko į kampelį prevencinei popietei „Alkoholis - mums ne brolis“.
Popietės metu gyventojai susipažino su priklausomybe nuo alkoholio. Su
dideliu susidomėjimu gyventojai žiūrėjo video medžiagą, klausėsi
skaitomos informacijos apie alkoholizmą, jo daromą žalą organizmui,
poveikį žmogaus gyvenimo kokybei, prevencines priemones. Diskutavo,
kaip alkoholio vartojimas ir alkoholizmas kenkia ne tik žmogaus
organams, bet griauna savo ir artimųjų gyvenimus. Įtvirtindami gautas žinias gyventojai pasigamino
atmintinę, kurią galės pasiskaityti patys ir parodyti draugams.
Socialinės darbuotojos Rita ir Rasa

Tarptautinė rašytojų diena
Mūsų globos namuose yra rašytojas ir poetas Narvydas Paulionis. Jis yra išleidęs
2 savo knygas. Pirmoji knygelė „Širdingi žodžiai“ , o antroji – „Svajonių meilė
jausmų albume“. Tarptautinės rašytojų dienos proga Narvydą pasveikino
socialinė darbuotoja Vilma su dovanėle ir jis pradėjo skaityti. Jis parašė kovo 8
dienai eilėraštį. Tai gražus eilėraštis, už kurį mes visi paplojome. Vaikams skaitė
eilėraštuką, parašė eilėraštį apie ūkininkus – apie javų augimą, kaip kombainu
kulia, kad reik daug darbų nudirbti, kad duonelė burnoje pradėtų tirpti. Narvydas
paskaitė 5 savo naujausius eilėraščius, juos verta paskaityti visiems.
Irmos Subačienės iš Suvalkijos rašytojos eilėraščius
paskaitė Irena. Knygelės pavadinimas „Sielos akordai“.
Taip pat skaitė ir Renatas.
Narvydas parašė eilėraštį mirusiai globos namų gyventojai Linutei. Taip jis išreiškė
savo pagarbą gražiais labai žodžiais. Jis paskaitė ir daugiau savo eilėraščių. Verta
visiems paskaityti Narvydo Paulionio poeziją. Tai - nuostabiais žodžiais eilės
išreikštos. Ačiū Narvydui už tokią gražią kūrybą, linkime sveikatos, kantrybės ir kad
dar parašytų daugiau eilėraščių.
Ekvelina Vaitkevičienė
Kovo 2 dieną, pirmadienį, 13.30 val. salėje žiūrėjome filmą apie metalistą dainininką, apie jo gyvenimą.
Man labai patiko filmas, jis vadinosi „Pakeliui“. Ačiū.
Valdas Paulauskas

„Džiaugsmas nenutinka taip paprastai. Mes turime jį pasirinkti ir rinktis kiekvieną
dieną“.
Henri J.M.Nouwen

Kūryba – gyvenimo variklis
Ateis pavasaris žavus ir mielas
Į mūsų gimtą žemę.
Nuklos žibutėmis Šlaitus ir klonius.
Saulutė išlindusi iš po debesų,
Pažers auksinius saulės spindulius.
Visa gamta atsibus.
O mūsų pavasarėlis,
Kaip visada,
Palies visus šilta ranka
Ir tada, paglostęs
Mūsų švelnius plaukus,
Pradės darbuotis
Mūs gimtoj šalelėj.
Ona Valaitytė
Brolau, abu nuėjom netrumpą kelią Žydėjo rožės pakely.
Džiaugsmas ir skausmas
Mus lydėjo gyvenimo kely.
Mūsų draugė saulužė,
Šviečianti danguje,
Nepagailėjo mums šiltų spindulių,
Kad atsigautų mūsų išvargusios širdys.
Tad, mielas broli,
Pakelkim šampano taurę
Už mūsų draugystę
Ir gerus draugus.
Ona Valaitytė

Mūsų pavasaris
Nuskinsiu žibutę aš Tau dovanų
Į laimę ir džiaugsmą aš drąsiai einu
Pavasarį skelbia čirena danguj vyturiai
Vilioja ir šaukia keliauti keliai
Koks dieviškas laikas atėjo
Ankstyvosios gėlės gražiai sužydėjo
Ir niekas liūdėt negalėjo
Gera nuotaika gyventi padėjo
Tai siaučia tai gieda paukšteliai sugrįžę
Mums duoti linksmybę tikrai pasiryžę
Skambėk ir aidėk pavasari mielas
Tu džiugini širdis ir sielas
Gyvenimas eina neapsakomai mielas
Tai mūsų gamtos graži dovana
Skuba metų laiko gera atmaina
Dainuoti ir juoktis šiandien mums negana
Laimės pasaka tartum sapne
O pavasari mielas upeliais gurgenk
Mūsų širdyse su žibutėm gyvenk
O likime pasaulio žmogaus
Būk palaimintas Dievo dangaus
Narvydas Paulionis

Atėjo meilė tyliai, tyliai
Į mano širdį - netikėtai...
Kur kuždėjome abu
Be galo begalybės...
Prie mėnulio šviesos.

Pavasari, koks tu žavus ir nuostabus.
Vėjas taršo tavo plaukus.
Gyvuliukai linksmai laksto po pievą.
Vaikučiams gera skinti pirmas pavasario gėles.
Tad palinkėkime pavasariui daug nuostabių dienų
Ir šviesių valandų.
Ir kuo ilgiau pasisvečiuoti mūsų Tėviškėlėje.
Ona Valaitytė

Ant tavo gyvenimo tako,
Pražydo gražiausi žiedai.
Iš jų išsirinki tik tą vieną,
Kuris žydės amžinai....
Kristina Stecenko

„Laimė gali būti rasta net pačiais tamsiausiais laikais, jeigu kas nors primins,
kad reikia įjungti šviesą“.
J. K. Rowli

Globos namų tarybos naujienos
2020 m. vasario 12 dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko
Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Buvo išsiųsta 19
kvietimų gyventojų artimiesiems, globėjams, iš kurių atvyko 4.
Susirinkimo pradžioje buvo renkama susirinkimo pirmininkė ir sekretorė.
Paskelbus susirinkimo darbotvarkę buvo pateikta 2019 metų Globos namų
tarybos veiklos ataskaita skaidrių formatu.
Šio susirinkimo metu buvo renkami nauji Tarybos nariai, kurie atstovaus
globos namų gyventojų interesus 2020 m. Atviro balsavimo būdu buvo
išrinkta nauja Globos namų taryba. Jos sudėtis: 7 gyventojai, 2 darbuotojai
ir 2 globėjai. Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė
padėkojo senajai Tarybai už darbą ir pasveikino naujai išrinktą, kuriai
palinkėjo sėkmės ir iniciatyvumo 2020 metais.
Socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė
Įvyko pirmasis globos namų tarybos posėdis. Jo metu išsirinkome naujus narius, pasiskirstėme naujomis
veiklomis.
Tarybos narė Ona Šernienė

Rubrika ,,Klausimėlis“ naujiems Tarybos nariams
Ar džiaugiatės, kad esate išrinktas į globos namų tarybą?
Ona Šernienė
Jokio džiaugsmo. Šokas. Pirmomis minutėmis jaučiausi, kaip per šermenis (juokiasi). Išsigandau, kai
sužinojau, kad tarybos narių veikloje nelieka buvusių darbuotojų. Dabar jau baigiu apsiprasti ir nėra kur
trauktis. Suprantu, kad didelė atsakomybė, nežinoma veikla, užsiėmimas, viskas nauja. Laukia daug darbų.
O spyris į tam tikrą vietą visada yra gerai (vėl juokiasi). Ačiū balsavusiems. Tikiuosi jūsų nenuvilti.
Darius Venckus
Džiaugsmas susideda iš mažų dalykėlių. Papildoma veikla niekam dar nepakenkė. Veiklus žmogus džiaugsmingas žmogus. Džiaugiuosi. Neturiu kuo skųstis, kad išrinko. Iš pirmų dienų kibau į darbus.
Gaminu gerų minčių, idėjų medį. Noriu būti naudingas, reikalingas.
Petras Blažauskas
Tai aišku, kad aš džiaugiuosi. Noriu padėti kitiems prisidėti darbuose, renginiuose. Jau darau gėles. Manau,
kad man patiks. Ketiname drauge švęsti gimtadienius. Manau, kad bus įdomu. Tai buvo sena mano svajonė
papulti į globos namų tarybą. Ačiū, kad išrinkot.
Danguolė Dereškienė
Esu nepatenkinta. Todėl, kad nesu įsitikinusi savo produktyvumu šioje veikloje. Ruošimasis renginiams bei
kiti darbai neleidžia laiko skirti gyventojų tarybai tiek, kiek norėčiau. Na, šiais metais kaip nors, o kitais
leisiu pasidžiaugti kitiems.
Deividas Mačiulis
Taip, džiaugiuosi. Labai norėjau pernai, kad mane išrinktų, bet nebuvau pasiūlytas. Noriu būti geru
pavyzdžiu kitiems gyventojams. Patinka prisidėti ruošiant renginius, tiesiog padėti darbuotojams. Noriu
būti reikalingas. Patinka tvarkyti aplinką, prižiūrėti gėlynus.

Visos globos namų bendruomenės vardu dėkojame Narvydui Paulioniui už ilgametį,
atsakingą ir sąžiningą darbą Globos namų taryboje. Linkime sėkmės ir tolimesnio
aktyvaus dalyvavimo širdžiai mieloje veikloje.

Jūsų visų gerai pažįstama Edita Burauskienė, jau keletą metų dirbanti socialinės globos namuose, sausio
5 d. susilaukė 3-iosios atžalos - dukrelės Eglutės. Tačiau drauge su džiaugsmu užklupo ir didžiulė bėda
- onkologinė diagnozė mamytei. Šiuo metu šeimos gyvenimas sukasi apie rūpinimąsi mažąja Eglute, jos
6-mete sesute Liepa bei 13-mečiu broliu Matu ir nuolatinėmis kelionėmis į Kauno klinikas ar Vilkaviškio
ligoninę įvairioms medicininėms procedūroms. Ačiū visiems, gyvenantiems ir dirbantiems Didvyžių
socialinės globos namuose už Jūsų palaikymą, maldas ir nepaprastai didelę materialinę paramą mums
šiuo sunkiu metu. Tikimės, kad viskas bus gerai.
Burauskų šeima.

Laisvas žmogus
Aš globos namų taryboje buvau keliolika metų. Kelis metus buvau tik Tarybos narys, vėliau septynis metus
buvau renkamas pirmininku, kelis metus - pirmininko pavaduotoju. Paskutiniu laiku – tik tarybos narys.
Man globos namų taryba buvo didelis išbandymas. Tai – visada būti drausmingam ir padėti kitiems įvairiose
situacijose. Globos namų tarybos veikloje man buvo nelengva užduotis – reikėjo pravesti sunkios negalios
grupių gyventojams literatūrines valandėles, reikėjo parinkti pagal nuožiūrą ir įdomumą knygas. Aš su
Ernesta Chaizyte skaitėme įvairią literatūrą. Tačiau šiemet, vasario 12 dieną, keturioliktą valandą
vykusiame globos namų bendruomenės susirinkime pasitraukiau iš tarybos narių. Naujos globos namų
tarybos rinkimuose nedalyvavau. Dabar aš jaučiuosi ramiai, nes esu laisvas žmogus nuo tarnybinių
įsipareigojimų. Ačiū visiems, kurie mane suprato ir morališkai palaikė kaip žmogų. Ačiū tiems, kurie mane
gerbė ir gerbia už ramų ir netriukšmingą gyvenimo būdą. Aš niekada nedariau ir nedarau nieko blogo nei
sau, nei kitiems. Aš toks ir liksiu eilinis globos namų gyventojas be sąžinės graužimo prieš kitus. Taigi,
būkim geri ir dalyvaukime globos namų bendruomenės gyvenimo veikloje. Aš esu laisvas žmogus ir manęs
niekuo nedoru nekaltinkit.
Narvydas Paulionis

Nuo vasario mėnesio veiklą tęsia
rankdarbių užimtumas.
Jame – neriama vąšeliu, mezgama virbalais, veliama
vilna, siuvama ir siuvinėjama.
Tad maloniai laukiami visi, kam mieli rankdarbiai.
SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė

Artuma
Kur mes begyventume ir kaip su kitais bendrautume, visur ir visada mus riša artuma. Yra toks gyvenimo
dėsnis, kad žmogus ieško bendraminčio žmogaus. Taip yra ir taip turi būti ir niekaip kitaip niekada nebus.
Tai yra dėsninga ir reikalinga mus supančioj kasdienybėj. Laikas yra visagalis ir keičia mūsų požiūrį į mus
supantį pasaulį ir kitus žmones, be kurių kartais, galbūt, būtų neįmanoma net
Mirtis – tai slenkstis,
išgyventi. Bet visgi gyvenimas norom ar nenorom priverčia mus radikaliai
bet ne pabaiga...
keistis, kad pajaustume – kas yra kas. Kokia yra artuma tarp mūsų blogio ar
brangiausi žmonės
gėrio. Krikščionio pareiga – suprasti ir pažinti Dievo žodį pagal evangeliją ir
eina ir palieka...
Švento rašto skaitymus, būti su Dievu artumoje per tikėjimą ir maldas. Religinių
knygų skaitymas – tai sielovada ir pasišventimas ieškoti atsakymų į mūsų pačių
Tačiau nuo jų
artumą. Kartais atrodo, kad mes gyvename tik dėl savęs. Betgi reikia kartais
nusidriekia šviesa...
pagyventi ir dėl kitų. Tai ir yra artuma tarp mūsų visų, be kurios būtų
neįmanoma gyventi, eiti pirmyn ir nugalėti save prieš kitų blogį. Artuma ir
Vasario mėnesį mus
tikėjimas yra šių dienų aktualijos ir ieškojimas teisingo pasirinkimo. Kas, kur,
paliko:
su kuo , kada ir kokios nori artumos gyvenime. Tai yra įrodymas, kad mes
Artūras Krupavičius
mąstome, tikime, mylime ir ieškome tikros ir reikšmingos artumos su Dievu ar
Raimundas Liukaitis
kitais žmonėmis.
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