Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Vasario 28 d. Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų
„Saulutė“ vidinis kiemelis virto tikra mūšio, žaidybinių
linksmybių ir burtų vieta – simboliška, bet paskutinę
žiemos dieną iš kiemo lauk žiemą vijo Druskininkų
„Saulutėje“ iš visos Lietuvos besigydantys vaikai,
kuriems ugdymą sanatorinėse klasėse organizuoja
„Saulės“ pagrindinė mokykla. ,,Žiema, žiema, bėk iš
kiemo,“ – skambiai tratėjo mažų ir didelių šūksniai,
kuriuos sustiprino skambus muzikos aidas, kviečiantis
įsisukti į polkos ar kitokio smagaus šokio sūkurį.
Užgavėnių linksmybių išsiilgę vaikai ir juos lydintys
tėveliai džiugiai ir nuotaikingai sutiko visas mokytojų
pasiūlytas pramogas, kurių autorė – socialinė
pedagogė Jolanta Karsokienė. Jos iniciatyva ši graži
žiemiška
šventė
besigydantiems
vaikams
organizuojama jau nebe pirmą kartą – kasmet šis
renginys įgauna naujų atspalvių ir idėjų.
Netrūko tądien nei Užgavėnių šėlionių, nei magiškų
rungčių. Šventės dalyvius „gąsdino“ pajuodėlė giltinė,
drąsiai švytruodama plieniniu dalgiu; renginį vedė
persirengėlės – raudonlūpės čigonaitės – jos priminė Užgavėnių dalyviams šventės papročius, prietarus, kvietė
ratelin, o vėliau užsiėmė tikrais burtais; tarp susirinkusiųjų nardė apsimetėlis gydytojas, dalijantis vaistų nuo
kosulio receptus, o kai šie išseko – „gydė“ blynų receptais! Visoje Druskininkų „Saulutės“ kiemelio erdvėje buvo
išdėstytos įvairios žaidybinės stotelės: „Esmeraldos“ burtų salone vaikai galėjo savo ateitį išsiburti – kiekvienam
buvo žadama gera sveikata, kiekvieno kelias buvo saldainiais pažymėtas; smagu buvo ir blyną ant dviejų šakučių
aplink medį pernešti – nei vienam iš rankų neišslydo! O užvis smagiausia buvo Morę sudeginti – ji supleškėjo kartu
su žiemos šalčiais ir pavirto tik dūmų debesiu, primindama, kad žiema pasibaigė... Šventės išdaigų neaplenkė bei į
svečius užklydo Kanapinis su Lašininiu, kurie netruko susibarti, tad ginčą kaip ir kasmet jiems teko aiškintis
besigrumiant – užvirė kraujas stebint, kaip šiuolaikiškai kovėsi šie Užgavėnių personažai - ore atliko parkūro
elementus! Dar vėliau pramogų dalyvių gomurį pakuteno gardus mielinių blynų ir vyšnių marmelado duetas, o
būrėjos visus pakvietė iš kiemelio sugrįžti į aktų salę. Čia dideliame ekrane buvo demonstruojami Jūratės Leikaitės,
žymios animatorės, dailininkės, scenaristės, sukurti animaciniai filmai: „Užgavėnės“ bei „Taip Laima lėmė“ –
pastarasis yra pelnęs „Sidabrinės gervės“ apdovanojimą ir tapęs geriausiu 2011 m. animaciniu filmu. Abu filmai
šventės dalyvius nugramzdino į lietuviškos mitologijos pasaulį, leido geriau suvokti senojo baltų tikėjimo
atspindžius, pasigėrėti autentiškais raštais, kostiumų įvairove. Visų veiklų pabaigą vainikavo mokinių piešinių
konkursas „Kaip žiemą vijome iš sanatorijos kiemo“, kuriame dalyviai galėjo perteikti gautą patirtį, įspūdžius,
užfiksuoti šventės akimirkas ir labiausiai įsiminusius vaizdinius.

Tokia judri ir spalvinga buvo Užgavėnių šventė Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ . O „Saulės“
mokyklos pedagogai viliasi, jog čia besigydantys vaikai, net ir būdami toli nuo gimtųjų namų, gavo didelį šviesos ir
giedresnės nuotaikos pliūpsnį - taip ir laikas iki sugrįžimo į namus sutrumpėja...

