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Rekreacijos išteklių pamoka poilsio paslaugų agentams
Mokytojas Rimantas Sereičikas rekreacijos išteklių pamokas
pirmojo
kurso
poilsio paslaugų
agento
grupės
mokiniams
organizavo
Liudvikos
ir
Stanislovo
Didžiulių
memorialinėje
sodyboje
–
muziejuje.
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba yra Griežionėlių
kaime (Andrioniškio seniūnija), atokiau nuo didžiųjų turistinių
maršrutų. Tačiau čia tikrai verta apsilankyti ir susipažinti su
ekspozicija, pasakojančia apie spaudos draudimo laikotarpį.
Sužinoti apie šioje sodyboje gyvenusius tautos švietėjus: pirmąją
lietuvę moterį beletristę, geriausią gaspadinę Liudviką
Didžiulienę-Žmoną, tautosakos rinkėją, bibliofilą Stanislovą
Didžiulį bei jų aštuonių vaikų pasiekimus ir likimus. Apžiūrėjome
šeimos ir artimųjų nuotraukas, išlikusias rašytojos rankraščių
kopijas, laiškus, knygas, draudžiamą spaudą. Rizikuodami savo
gyvybe ją platinto šios didelės šeimos nariai („Aušra“, „Varpas“).
Ypač įdomūs pasirodė lietuviški tekstai, išspausdinti kirilica.
Apžiūrėjome išlikusius buities ir asmeninius daiktus (indus,
rankdarbius, drabužius). Gretimame kambaryje eksponuojami
šeimos baldai: fortepijonas, skrynia, stalelis, veidrodis, paveikslai.
Priemenėje išlikusi senoji spinta, nuo žandarų akių slėpusi įėjimą į
tarpsienį. Ten buvo slepiama lietuviška spauda, atgabenta
knygnešių. Vėliau ji pasklisdavo po visą Aukštaitiją: Anykščius,
Kurklius, Kavarską, Taujėnus, Kupiškį. Daug kartų sodybą krėtę
žandarai šios slėptuvės taip ir neaptiko.
Maloniai sutiko svetinga muziejaus šeimininkė Jūratė
Pačinskienė, kuri ne tik surengė ekskursiją po sodybą, bet ir
vaišino arbata, suteikė galimybę
išbandyti tuometinį rašymo žąsies
plunksna būdą.
Dėkojame
mokytojui
Rimantui Sereičikui už įdomią
pamoką.

Griežionėliai –
tiltas iki dabarties
Mes atvykome tenai, kur gyveno
Didžiuliai,
Čia dabar šaunus muziejus, kur visad
laukiami svečiai.
Istorinę knygnešių praeitį ši sodyba mena,
Garbingi ir geri žmonės čia gyveno.
Svečius pasitinka svetinga šeimininkė
Jūratė,
Lankytojų iš visokių pasviečių ji čia matė.
Pasodina užu stalo, kur garuoja arbata, iš
žolelių išvirta.
Valgom medų mes skaniai, o kaip kvepia
obuoliai...
Klausomės istorijos apie nepamirštamus
Didžiulius: didelius ir mažulius.
Vaikštome po trobą - čia yra ko pažiūrėti,
praeities patyrinėti.
Laikas pralėkė žaibu, metas atsisveikinti,
Žąsies plunksna padėką už svetingumą
išraityti
Ir būtinai dar kartą čia apsilankyti.
Jei pro šalį jūs važiuosit, tai užsukit,
nepasidižiuokit.
Aplankykit Griežionėlius, nepamirškit
praeities,
Tai istorinis tiltas iki dabarties.
Keliaudami laikykitės Andrioniškio
seniūnijos krypties.

