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Mūsų laikraštukas žengia ketvirtą žingsnį.......

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 d.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriame rašoma, kad atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas
Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte
remiamasi 1918 m. vasario 16 d. Pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs
teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos
nariai.
Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos Nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS
gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo
vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltino Lietuvos Respublikos
Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti „buržuazinę“ santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti
šarvuočiai. Naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato,
televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių.
Pasaulis pasmerkė SSRS veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos,
Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.
Rusija pripažino visišką Lietuvos Nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama
sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

KAZIUKO MUGĖ

Kaziuko mugė – kasmetinė Lietuvoje rengiama
folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo
pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai
rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero dienos,
kovo 4 d.
Svarbiausias mugės atributas – verba, gaminama
iš išdžiovintų margų gėlių ir žolių.
Kaziuko mugės ištakos siekia XVII a. pradžią.
1602 m. lapkričio 7 d. Popiežius Klemensas VIII savo breve
oficialiai paskelbė Kazimierą šventuoju, kol kas tik lokaliniu, Lenkijos ir Lietuvos. Tuo tarpu jo įpėdinis
Povilas V jau paskelbė šv. Kazimierą visos Katalikų bažnyčios šventuoju, o Urbonas VIII 1636 m. paskelbė
šv. Kazimierą Lietuvos globėju. Tais pačiais metais šventojo palaikai buvo iškilmingai perkelti iš jėzuitų šv.
Kazimiero bažnyčios, kur jie buvo saugomi nuo 1604 m., į
Zigmanto Vazos (tuomet jau mirusio) įsakymu specialiai
pastatytą puošnią koplyčią Katedroje, kur jie yra ir dabar.
Spėjama, kad kaip tik nuo Šventojo palaikų
perkėlimo 1636 m. ir prasideda Kaziuko mugės istorija.
Tada Katedroje imta rengti šv. Kazimiero atlaidus, o
neatskiriama atlaidų dalimi visada buvo taip vadinamas
„kermošius“, po bažnytinių iškilmių vykstanti prekyba ir
pasilinksminimai. Tie „kermošiai“ vyko beveik du šimtus
metų, tai per karus ar kitas nelaimes prigęsdami, tai vėl atsinaujindami, kol 1827 m. Vilniaus pirkliai
neišsirūpino privilegijos rengti didesnį, kelias dienas vykstantį, prekymetį, taip vadinamą „jomarką“. Tai jau
buvo tikrosios Kaziuko mugės pradžia. Joje jau dalyvaudavo ne tik vilniečiai, bet suvažiuodavo pirkliai iš
toliau, Katedros aikštėje būdavo sustatomos vadinamosios
„būdos“, laikinos stoginės ar palapinės. Tuo laikotarpiu
atsiranda ir vienas iš Kaziuko mugės atributų – saldus
meduolis „Kaziuko širdis“.
Svarbiausias pirkinys mugėje – širdelės formos
sausainiai pavadinimu „Kaziuko širdis“, puošti piešiniais,
vardais ar specialiais ženklais. Kitas tradicinis pirkinys –
„barankių“ (trapučių) karoliai. Daugelis taip pat keliauja į
mugę įsigyti verbų ir rankų darbo įrankių, naudojamų
kasdieninėje buityje.
Kaziuko mugėje kaip ir kasmet dalyvavome ir mes. Pirkėjai žavėjosi mūsų gaminiais, noriai pirko
inkilus, pintus krepšius, maišelius, medumi kvepiančias žvakes. Dėkojame visiems kas padėjo pasiruošti
Kaziukok mugei.

KOVO 8
Tarptautinė moters diena, Kovo 8-oji, kai kuriose šalyse (NVS ir kitose) tai valstybinė šventė.
Lietuvoje kovo 8-oji –atmintina diena, švenčiama kaip Tarptautinė moterų solidarumo diena. Nuo 1975 metų
Tarptautinė moters diena švenčiama Jungtinių Tautų Organizacijos.
Šios dienos ištakos siekia Antikos laikus – remiantis rašytiniais šaltiniais, tam tikrą dieną Graikijoje
moterys reikalaudavo ypatingo savo vyrų dėmesio ir netgi karai tą dieną turėdavo būti nutraukti, kad kariai
galėtų būti su savo moterimis.
Idėja švęsti tarptautinę Moters dieną kilo XIX–XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir
ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 1857 metų
kovo 8 dieną Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąlygas ir mažus
atlyginimus. Protestuotojas išvaikė policija.
Dabartinė Moters diena pradėta švęsti po to, kai 1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje vykusioje
tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną
skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 1911 metų kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters
diena buvo minima Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Švedijoje.

Kiekvienam žmogui reikia dėmesio, rūpesčio. Be abejo, ir kiekvienai merginai reikia dėmesio.
Kovo 8 d. sulaukėme ypatingo dėmesio iš centro vaikinų. Vaikinai deklamavo eiles, įteikė nuostabias tulpes ir
atvirutes. Mes likome sužavėtos jų dėmesio ir už tai pavaišinome gardžiu pyragu ir arbata.
Labai ačiū už šventę, kurią mums surengė mūsų vyrai.
Aleksandra

APSILANKYMAS VALDOVŲ RŪMUOSE
Valdovų rūmai (pilnas pavadinimas – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje) – buvusi Vilniaus
žemutinės pilies komplekso dalis.
Šioje istorinėje vietoje IV–VIII a. buvo medinė
gyvenvietė, XIII a. II p. dalis gyvenvietės virto mūro pilimi. XIV a.
I p. ji tapo svarbiausiu statiniu mūro siena juosiamoje didelėje
Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje. Nuo pirmųjų Gediminaičių
laikų čia rezidavo beveik visi Lietuvos valdovai. Jie ne kartą plėtė
mūro pilį, o XV a. pab. pradėjo jos esminę rekonstrukciją. Iš
pradžių turėjusi gotikos bruožų, XVI a. reprezentacinė Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rezidencija tapo ištaigingais renesansiniais
rūmais. XVII a. I p. jie įgijo ir ankstyvojo baroko požymių.
Vilnius tuo metu buvo vienu iš didžiausių Vidurio Rytų Europos
centrų. XVII a. vid. okupantai rūmus nuniokojo, o XVIII a. pab. –
XIX a. pr. ir visiškai sugriovė.
2000 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą
dėl Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties. Po dvejų metų pradėti
statybos darbai. Rūmai atstatyti pagal 1520 - 1530 m. šioje
vietoje statytų renesanso stiliaus rūmų pavyzį. 2013 m. du iš
keturių Valdovų rūmų korpusų atverti lankytojams, juose įsikūrė nuo 2009 m. veikiantis Nacionalinis
muziejus – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose galima apžiūrėti dvi
nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorines rezidencijos
funkcijas. Gausūs radiniai kartu su rūmų raidos maketais,
ikonografine medžiaga ir tekstiniais komentarais rodomi Rūmų
istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicijoje. Rūmų atkurtų
istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija lankytojus atves į
reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios
gotikos, renesanso ir
ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat į
specialią lobyno salę.
– „Buvau griuvėsiuose, aplankiau muziejų, Gidas
pasakojo apie riterius, muškietininkus, jų aprangą, davė
apsivilkti šarvus, išbandyti ginklus: kardus, arbaletus, lankus. Aš
apsirengiau pilną muškietininko aprangą. Man labiausiai patiko
špaga. Salėse dar matėm senoviškus batus, rūbus, indus.“
– Andžej

VELYKOS
Velykos arba Šventos Velykos – krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės,
simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame
Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).
Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių šventė,
kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo
sūnaus pergalės prieš mirtį. Kai kurių supratimu svarbiausia
yra Kristaus mirties, o ne prisikėlimo diena, nes būtent
mirdamas Kristus išvadavo žmoniją nuo prigimtinės
nuodėmes.
Velykos, kaip ir kitos krikščioniškos šventės, yra
perėmę pagoniškų elementų, pvz., Velykų kiaušiniai, Velykų
zuikiai, Velykų bobutė, Vėlykė.
Katalikų Bažnyčioje Velykų šventimas prasideda Didįjį Ketvirtadienį ir tęsiasi visą velykinį
laikotarpį, iki Kristaus žengimo į dangų šventės. Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį einami kryžiaus keliai,
minimas Viešpaties nukryžiavimas bei mirtis. Didįjį Penktadienį Bažnyčia yra paskelbusi griežto pasninko
dieną. Šeštadienį, kuris ne visur vadinamas Didžiuoju,
nusileidus saulei, pradedamas švęsti Velyknaktis. Nakties
tamsoje švenčiama iškilminga „nakties, šviesesnės už dieną“
liturgija, bažnyčiose susirinkę tikintieji apšviečia aplinką savo
atsineštomis uždegtomis žvakėmis. Šios nakties apeigų prasmė
– prisipažinti esant kaltiems ir savo kaltėje, tamsybėje,
pamatyti tikrąją šviesą, kuri nėra pastebima būnant dienoje,
viduje manant, kad nesame nusidėję. Šių apeigų metu skaitoma
ypač daug Šventojo Rašto ištraukų, kuriose pranašaujamas Mesijo atėjimas ir visus žmones atpirksianti
dieviška, atsiduodanti meilė, giedamos psalmės. Velyknakčio kulminacija – prisikėlimo žinia. Nuo šio
momento galima vėl groti vargonais, kas katalikų bažnyčiose yra draudžiama per Didįjį Tridienį.
Dalis Velykų papročių – eiti anksti ryte į bažnyčią,
eiti aplink bažnyčią, paminint Kristaus nueitą kančių kelią ir
pan. – tai krikščionybės suformuoti papročiai.
Likę papročiai – marginti kiaušiniai, lalavimai ir kt. –
kilę iš pagonių pavasario gamtos atgimimo šventės.
– „Šiais metais prieš Velykas mes nuvykome į Šv. Jono
apaštalinių seserų vienuolyną. Sesuo Dominyka papasakojo
apie vienuolyną, koplytėlėje pasimeldėme, palinkėjom
vienas kitam sveikatos, stiprybės. Susėdę prie stalo
prisiminėme Velykų tradicijas ir papročius.
Kitą dieną centre vyko edukacinė programa - „margučių spalvos ir raštai“. Kiekvienas lankytojas
turėjo galimybę išmarginti kiaušinį pagal senas tradicijas.“
Vytautas

MOKOMĖS DIRBTI SAVARANKIŠKAI
IR KŪRIBINGAI

Zigmundo krepšelis

Pirmas Arūno inkilas

DAILĖS DARBAI

Andžej

Aleksandras

Ala

MŪSŲ AUGINTINIAI
Mano augintinis paprastas, bet ne prastas, ketvirtas mūsų šeimos
narys. Mūsų mergaitė, mūsų Dorytė, ji beveislė, bet tai netrukdo būti
mylimai. Begalo energinga, tačiau daug ko bijanti, nedrąsi.
Tačiau dabar Dorytė liūdi, prieš kelis mėnesius ji neteko mamos su
kuria gyveno beveik 8 metus, tai buvo didelė netektis, tiek jai, tiek mums.
Ilgą laiką eidama į lauką vis dar
ieškdavo mamos, ją kviesdavo,
tačiau su dideliu nusivylimu
išeidavo viena, beveik nieko
neėdė, bet praėjus kelioms
savaitėms, viskas susidėliojo į
savo vietas. Dorytė apsiprato būti
namų šeimininke, išmoko gyventi viena. Tačiau liko didelė bėda,
pasilikti vienai, visą dieną kol mes darbe. Iš pradžių uždarius duris ji
cypia, o vėliau “imasi” darbo darydama betvarkę visuose namuose, bet tai netrukdo jai būti mylimai,
lepinamai.
Valė
Štai keli įdomūs faktai apie mūsų visų geriausius draugus šunis:
*Pirmąją gyvenimo savaitę šunys 90% laiko miega, o 10% - ėda.
*Vienų metų šuo subrendimo laipsniu prilygsta 15-mečiui paaugliui.
*Kiekvieną minutę šuo įkvepia nuo 10 iki 30 kartų.
*Šunys prakaituoja tik per letenų pagalvėles.
*Pudelių „šukuosena“ buvo skirta pagerinti jo plaukimo sugebėjimams. Pomponai buvo paliekami,
kad kojos nesušaltų!
*Kurtai greičiausi šunys žemėje, trumpais laiko tarpais jie gali nubėgti 45 mylias per valandą.
*Airių volfhaundai yra didžiausi šunys.
*Didieji dogai yra aukščiausi šunys.
*Čihuahua yra mažiausi šunys.
*Kiekvienais metais JAV gimsta daugiau nei 5 mln. šunyčių.
*Miesto šuo gyvena vidutiniškai trejais metais ilgiau už kaimo.
*Seniausias pasaulyje šuo buvo Australijos ganymo šuo, vardu Bluey, kuris gyveno 29 metus ir 5
mėnesius!
*Vokiečių aviganiai, lyginant su kitomis šunų veislėmis, daugiausiai įkanda žmonėms.
*Pekino šuniukai Kinijoje buvo šventi 2 000 metų. Jų veislė yra viena seniausių pasaulyje.
*Daugiausia šunų gyvena JAV. Europos lyderė – Prancūzija.
*Populiariausia šunų veislė JAV, Kanadoje ir Didžiojoje Britanijoje – auksaspalviai retriveriai.
*Manoma, kad seniausia šunų veislė yra saliukiai. Jie kilę iš Artimųjų Rytų.
*Žmogaus ir šuns draugystė trunka apie 15 000 metų.
*Populiariausias šuns vardas pasaulyje yra Maksas, o patelės – Molė.

MŪSŲ GIMTADIENIAI KOVO MĖNESĮ
Rima 2 d.
Ana 15 d.
Andžej 29 d.

Gyvenimas - kaip šokoladinių saldainių asorti dėžutė
- niekada nežinai, su kokiu įdaru saldainį išsitrauksi.
Linkime išsitraukti tik skaniausius gyvenimo „saldainius“.
Su gimtadieniu!

Mes dėkojame, kad prisidėjo prie mūsų
leidinio „Žingsnis po žingsnio“
Valei Klerauskienei
Vytautui Zaleckui
Andžej Karpovič
Aleksandarai Korytčenko
Laimai Bartaševič
Mantui Sodeikai
Malonai laukiame Jūsų idėjų ir minčių. Prisijunkite prie mūsų

