
Nors Girdžių seniūnu dirbu jau 
trys mėnesiai, jaučiu pareigą pri-
sistatyti tiems, su kuriais susitikę 
dar nesame. Su gyventojais mėgs-
tu kalbėtis atvirai, kai reikia – pa-
sitarti, kai reikia – pasidžiaugti, 
pagirti, reikalui esant ir pabarti. 

Apie save...

Gimiau Šakių rajone, Lukšių 
miestelyje, 1982 m. lapkričio 1 
d. Baigiau Lukšių Vinco Grybo 
vidurinę mokyklą. Labiausiai 
patiko ir sekėsi socialiniai daly-
kai. Dėl to po mokyklos baigimo 
pasirinkau teisės studijas. Mano 
išsilavinimas aukštasis, baigiau 
Mykolo Romerio universitetą. 

Pati pirmoji mano darbovietė – 
Šakių rajono laikraštis „Draugas“. 
Du metus teko dirbti korespon-
dentu. Nors darbas ir nebuvo 
pagal specialybę, tačiau man 
jis davė labai daug. Dirbdamas 
laikraštyje bendraudavau su įvai-
riais žmonėmis: su ūkininkais, 
valdininkais, mokytojais, dvasi-
ninkais. Esu rašęs ir apie kalinius, 
apie sąvartynų žmones. 

Regėdamas juos, kalbėdamasis 

su jais supratau, kaip lengvai ga-
lima kristi ir kokiu sunkiu darbu 
yra pakylama. 

Daugiau nei tris metus, po dar-
bo laikraštyje, dirbau Jurbarko 
rajono savivaldybės administra-
cijos Juridiniame skyriuje.Nuo 

tada ir tapau jurbarkiškiu. Kartu 
su žmona Jurgita džiaugiamės 
gyvendami tokiame gražiame 
mieste, ant Nemuno upės kranto. 
Susiradome čia draugų, įsitvir-
tinome.  

Nukelta į 3 psl.
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Dėmesio!
Girdžių seniūnijoje, seniūno kabinete, galite susi-

pažinti su parengtais Girdžių kaimo bendruomenės 
infrastruktūros įrengimo (lankos pritaikymo rengi-
niams), Kultūros centro bei Seniūnijos administraci-
nio pastato rekonstravimo projektais.

Darbai prasidės dar šiais metais.
Jeigu turite klausimų, pastabų, patarimų, rašykite 

d.juodaitis@jurbarkas.lt, skambinkite tel. 8615 
32483, 49923 arba užsukite į seniūniją. 

Girdžių seniūnija

Jurbarko dekanato 
diena Šiluvoje
Įsibėgėja Naujieji 2010 metai. 

Pirmoji rimta proga visiem susi-
eiti, kaip ir kasmet – sausio 13-oji. 
Šiemet ji sutapo su mūsų dekanato 
diena Šiluvoje. Su parapijos choris-
tais tą dieną vykom į Šiluvą. 10 val., 
Apsireiškimo koplyčioje, drauge su 
atvykusiais tikinčiaisiais iš Jurbarko 
dekanato ir visos Lietuvos, šventėm 
Eucharistiją. Šv. Mišios buvo auko-
jamos už sausio 13-ąją Tėvynės lais-
vę gynusius ir gyvybę paaukojusius 
mūsų tautos sūnus ir dukteris, taip 
pat už Jurbarko krašto žmones. Ko-
plyčia šiaip taip atlaikė mūsų choro 
griausmą ir liko sveika, turbūt todėl, 
kad buvo statyta Smetonos laikais. 
O 12 val. Bazilikoje vadovaujant J. E. 
vyskupui emeritui Juozui Preikšui 
ir dalyvaujant šalčiui atspariausių 

kunigų būriui iš visų dekanatų, 
tomis pačiomis intencijomis buvo 
aukojamos iškilmingos pagrindinės 
Šv. Mišios.

Jau nebe jauna tradicija Lietu-
voje kiekvieno mėnesio 13-ą dieną 
vykti Šiluvon. Ji gyvavo sovietmečiu 
kaip galimybė vienijantis maldoje 
priešintis komunistiniam rėžimui. 
Kodėl būtent 13-oji diena? 1917 
metais gegužės 13 dieną Fatimoje, 
Portugalijoje, trims piemenėliams 
apsireiškė Dievo Motina. Šis apsi-
reiškimas pasižymėjo rimčiausiu 
perspėjimu ir pranašavimais dėl 
bedievybėn klimstančiai žmo-
nijai gręsiančių pasaulinių karų, 
Bažnyčios persekiojimo, masinių 
žudynių, ir pan.

Nukelta į 3 psl.

Girdžių seniūnas - Darius Juodaitis

Jūsų rankose pirmasis 
Girdžių seniūnijos lai-
kraščio numeris. Leisti 
leidinį apie mus, apie mūsų 
darbus, mintis sumąstėme 
mes: Girdžių parapija, 
pagrindinė mokykla, se-
niūnija, kultūros centras, 
Girdžių bei Pavidaujo kai-
mų bendruomenės. Mūsų 
laikraštis drąsus. Jis nebi-
jos jokių finansinių kri-
zių, nes atsirado iš gražios 
idėjos – visus mus vienyti 
ir telkti. Laikraštis gyvuos 
iš visų mūsų aukų. Tegul 
jos bus simbolinės, tačiau 
viliamės, kad kompensuos 
bent spausdinimo kaštus. 

Laikraštis Jus, mieli skai-
tytojai, pasieks kiekvieno 
mėnesio paskutinę savaitę. 
Rašyti, siūlyti rubrikas, 
temas galite visi, Jūsų min-
tys svarbios ir labai reika-
lingos. Būkime drąsūs ir 
atviri. 

Linkime puikios nuotai-
kos skaitant pirmąjį Gir-
džių laikraščio numerį !

Mielieji, 

Pirmąjį laikraščio numerį Jums DOVANOJA 
Jurbarko kredito unijos Girdžių kasa!!!

Kasa dirba: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 
nuo 9 iki 15 val. 

Laukiame Jūsų 
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Neišsigąskit įdienojus iš-
girdę „Užgavėnių radijo“ 
balsą. Tai ne kvietimas bal-
suoti už kandidatus į Seimą 
ar kitą „šiltą ‘’ vietelę. Radijo 
balsas skelbs, kad VASARIO 
16 d. 14 val. įvyks didelė žie-
mos šventė – UŽGAVĖNĖS. 
Šioje šventėje sutiksime 
žmones tik su kaukėmis ir 
tik vieną kartą metuose. O 
Blynų karalienės žavumas, 
riebios kopūstienės kvapas 
Jus kaipmat įtrauks į margos 
šventės šurmulį. Žaidimai, 
atrakcionai, įvairiaspalvės 
kaukės ir persirengėliai kvies 
prie laužo trypti, Morę su-
deginti ir greičiau žiemą 
išvyti.

Organizatoriai

Pakvies 
Užgavėnių 
radijas!!!

Pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose Girdžių kaimas 
paminėtas 1554 metais. 1813 
m. beveik viso kaimo trobesiai 
sudegė. 1820 m. Girdžiuose, 
pagal rašytinius dokumentus 
gyveno 36 žmonės, o 1923 m. 
Girdžių bažnytkaimyje užre-
gistruota jau net 124 gyvento-
jai. 1858 m. Girdžių bažnyčią 

Girdžių gyvenvietės istorija

Seniūnas Darius Juodaitis 
kreipėsi į rajono savivaldy-
bės administraciją dėl bu-
vusioje Pavidaujo pradinėje 
mokykloje savo asmeninius 
daiktus laikančios anksčiau 
čia dirbusios mokytojos 
asmeninių daiktų.

Rašte prašoma išsiaiškin-
ti, ar yra koks nors teisinis 
pagrindas buvusiai darbuo-
tojai mokyklos antrajame 
aukšte esančias patalpas 
laikyti savo tarnybiniu 
butu. Jeigu nėra – imtis visų 
teisinių priemonių, kad 
asmeniniai daiktai būtų 
išsivežti. 

Buvusi mokytoja nebe-
dirba nuo 1992 metų, o 
Girdžių pagrindinės mo-
kyklos Pavidaujo filialas 
buvo uždarytas 2006 m. 
rajono savivaldybės tary-
bos sprendimu. 

Dėl pastato perdavimo 
panaudos pagrindu į ra-
jono savivaldybės tarybą 
kreipėsi Pavidaujo kaimo 
bendruomenė.

Sprendžiamas 
patalpų 
klausimas

vizitavęs vyskupas Motiejus 
Valančius suteikė sutvirtinimo 
sakramentą 94 asmenims. 

Anksčiau Girdžiai priklausė 
Veliuonos parapijai. Pirmoji 
bažnyčia buvo pastatyta 1809 
m., antroji – 1858 m. Abi baž-
nyčios buvo medinės.

Šventoriuje, iki naujos baž-
nyčios pastatymo, buvo mūrinė 
Kryžiaus kelio koplytėlė su 
atitinkamais paveikslais viduje, 
kurios pastačius naują bažnyčią 
buvo nugriautos.

Stacijos ant akmeninio pa-
mato ir mūrytos iš plytų, buvo 
2,5m. aukščio, apdengtos gon-
tais. Ant stogelių buvo po 
nedidelį pagrąžintą kryželį. 
Stacijų durelės buvo su stiklais. 
Jų paveikslus piešė J. Serafins-
kis apie 1880 metus.

1923 m. inventoriniame 
bažnyčios aprašyme, kuriuo 
kunigas Jurgelevičius perdavė 
bažnyčios inventorių kunigui 
A. Alseikai, pažymima, kad 
„bažnyčios stovis ne koks: 
sena, viskas apipuvę, stogas kai 
kur kiauras. Bažnyčiai reika-
linga arba didesnis remontas, 
arba statyti naujai“. Vyskupas 

Pranciškus Karevičius 1923 
m. rugsėjo 17 d. vizitavęs Gir-
džių bažnyčią pažymėjo, kad 
„bažnyčią reikėtų padidinti, 
aprūpinti žeme ir parapijos 
titulo įgyti“.

Naujasis klebonas kunigas 
Albinas Alseika ėmėsi inici-
atyvos perstatyti bažnyčią. 
1923 m. liepos 12 d. iš Lietuvos 
Atstatymo komisariato buvo 
gautas „Leidimas 119 nr., ku-
rio leidžiama Raseinių apskr. 
Girdžių bažnyčios komitetui 
padidinti senąją medinę baž-
nyčią“.

Senoji koplyčia buvo nu-
griauta. Naujos bažnyčios pa-
statymui 1926 m. balandžio 20 
d. Girdžių parapijos ūkininkai 
įgalioti visuotinio parapijos 
susirinkimo iš vienos pusės 
ir Vincas Endriukaitis iš Ša-
kių apskr., Kidulių valsčiaus, 
Rešiukų kaimo iš kitos pusės, 
pasirašė sutartį dėl Girdžių 
bažnyčios pastatymo. Pirmasis 
sutarties straipsnis skambėjo 
taip „už pastatytą bažnyčios 
Girdžiuose parapiją sumoka 
Vincui Endriukaičiui dvide-
šimt du tūkstančius (22000) 
litų“.

1926 m. bažnyčia buvo pasta-
tyta. Naujai pastatyta bažnyčia 
buvo pašventinta. Iš pradžių ji 
buvo Jurbarko parapijos filija, 
vėliau įsteigta parapija. (Filija 
(iš lot. filia „duktė“ arba lot. 
filius – „sūnus“) – atskiras 
parapijinės katalikų bažny-
čios padalinys. Joje paprastai 
aukojamos Šv. Mišios, bet 
neteikiami Krikšto, Santuokos 
sakramentai bei kiti patarna-
vimai.)

Vytautas Lekutis

Girdžių gyvenvietės istorija, kaip ir kiekvieno bažnytkaimio, 
prasideda nuo bažnyčios istorijos. Be abejo žmonės kūrėsi ir gy-
veno žymiai anksčiau, nei pirmą kartą gyvenvietė būna paminėta 
rašytiniuose šaltiniuose, kurie dažniausiai, ir būna laikomi kaimo 
ar miestelio įsikūrimo data.

Bažnyčią statant, apie 1925 metais. Foto iš asmeninio archyvo

Albinas Alseika 1860 – 1943
Foto iš asmeninio archyvo

Nugriauta senoji bažnyčia 
prieš statant naują 

Foto iš asmeninio archyvo
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2009 m. lapkritį pradėjau 
eiti Girdžių seniūno pareigas. 
Kodėl iškeičiau teisininko darbą 
į seniūno? Manau atsakymas 
vienas – man reikia žmonių, 
dokumentų krūva ant stalo nie-
kada nepakeis žmogaus. Niekas 
neatstos to smagaus jausmo, kai 
žmogus iš tavo kabineto išeina 
šypsodamasis, kai gali jam pa-
gelbėti. Taip, rodos, gyvenimas 
įgauna prasmę. 

Bendravimas su žmonėmis 
– man labai svarbus. Mėgstu 
juos išklausyti, mėgstu tartis. 
Labai retai sprendimus priimu 
vienas – asmeniškai. Aplink 
esančių žmonių nuomonė man 
labai svarbi. 

Apie pažintį su
Girdžiais... 

Apie Girdžius esu girdėjęs 
iš mamos kaimynės, kilusios 
iš Girdžių, pasakojimo. Ji pa-
sakodavo, kad tai labai gražus 
ir tvarkingas miestelis. Mano 
pažintis su Girdžiais prasidėjo 

Apie save ir apie Girdžius – atvirai 
nuo poilsio namų „Mituva“. Su 
žmona laimėjome nuotraukų 
konkursą, kurio pagrindinis 
prizas buvo nakvynė „Mituvo-
je“. Atvažiavę į Girdžius pirmąjį 
kartą išties maloniai nustebome. 
Gamta čia graži, sąlygos gyventi 
puikios, ir žmonės, kuriuos su-
tikome besivaikščiodami atrodė 
draugiški, nepikti. 

Tada dar net nekilo minčių, 
kad kada nors tapsiu šios seniū-
nijos seniūnu. Pirmasis įspūdis, 
susidarytas apie Girdžius, ne-
blėsta iki šiol. 

Apie seniūnijos 
kolektyvą...

Prieš pradedant dirbti se-
niūnu ne kartą apie seniūno 
darbo peripetijas kalbėjausi su 
buvusia seniūne Vijoleta Tamu-
lyje. „Brangiausias turtas, kurį 
palikau išeidama iš seniūno 
pareigų – tai seniūnijos darbuo-
tojų kolektyvas“, – lyg šiandien 
ištartus prisimenu buvusios 
seniūnės žodžius. 

Savo darbuotojų kolektyvu aš 
taip pat džiaugiuosi ir žaviuosi. 

Man svarbu, kad žmonių nenu-
viltume, kad padėtume jiems 
nevilkindami laiko, kompeten-
tingai. 

Nebijokite, drįskite kreiptis 
pagalbos, klauskite. Tiek aš, tiek 
seniūnijos darbuotojai Jums 
mielai pagelbėsime. 

Apie Girdžių ateitį...

Girdžių ateitį matau labai 
gražią. Aišku, liūdina tai, kad 
vis daugiau jaunimo palieka 
kaimus, o tuo pačiu mažėja 
gimstamumas. 

Jau šią vasarą prasidės Girdžių 
lankos pritaikymo renginiams 
darbai. Bus rekonstruojami 
seniūnijos bei kultūros centro 
pastatai. Su projektuotojais tenka 
nemažai bendrauti, todėl sten-
giamės, kad Europos Sąjungos 
skirtos lėšos būtų panaudotos 
racionaliai ir visų mūsų porei-
kiams. 

Visi, kam įdomu kokie darbai 
bus pradėti vykdyti Girdžių 
lankoje, kam įdomu kaip bus  
sutvarkomi kultūros centro bei 
seniūnijos administracijos pasta-

Jurbarko dekanato diena Šiluvoje
Atkelta iš 1 psl.  

Kartu Dievo Motina prašiu-
si kas mėnesį tą pačią dieną 
pasiaukoti Jos Nekalčiausiai 
Širdžiai. Kadangi Lietuvoje svar-
biausia Marijos garbinimo vieta 
yra Šiluva, tai mūsų vyskupai 
nuspręndė tą dieną čia kviesti 
tikinčiuosius. 

Nuo 2008 metų rugsėjo, kada 
minėjome Dievo Motinos Ap-
sireiškimo Šiluvoje 400 metų 
jubiliejų, įsigaliojo taip vadina-
mos „dekanatų dienos Šiluvoje“. 
Tikinčiųjų paradui vadovauti 
Šiluvoje kas mėnesį buvo pa-
vesta atskiriems dekanatams. 
Kauno vyskupiją sudaro septyni 
dekanatai: Kauno I, Kauno II, 
Jonavos, Ukmergės, Kėdainių, 
Raseinių ir Jurbarko. Kadan-
gi Jurbarko klebonas mūsų 
dekanas yra geros širdies, tai 
šalčiausio metų mėnesio 13-oji 
atiteko Jurbarkui. O gal ir ge-
rai, pati gamta žėrinčiu saulės 
spindėjimu sniege ir medžių 
viršūnėse, šerkšno pataluose 
pakelėje tyliai snaudžiančiais 
beržais lydėjo mus ir palaimino 
mūsų kelionę.

Didžiausias stebuklas

Bažnyčios liturgija nors jau 
perėjo iš kalėdinio į eilinį lai-
kotarpį, bet vis dar gyvena ste-
buklais. Mišiose skaitomi tie 
Švento Rašto epizodai, kuriuose 
aprašoma kaip Išganytojas dar 
sėkmingiau už garsųjį Kašpi-
rovskį gydo ligonius ir išvarinėja 
demonus. Vėliau vėl pamatysim 
Jį, vaikščiojantį vandens pavir-
šiumi, sutramdantį audras, ar net 
vandenį vynu paverčiantį.

Kuris gi tų stebuklų galėtų būti 
laikomas didžiausiu? Ar tai, kad 
kažkam nukrito temperatūra ar, 
kad pagijo daugelis sergančių? 
O gal, kad pabėgo demonai 

taip toli, jog net stebuklinguoju 
vynu apsvaigę žydeliai jų atgal 
nebeprisišaukė? 

Bet ar nėra nepalyginamai 
didesnis stebuklas, kad šiame 
prarasto Rojaus pasaulyje gyve-
no, jo takais vaikščiojo Tas, kuris 
visa savo gyvastimi, kiekviena 
diena, kiekviena valanda buvo 
tobulai ištikimas Dangiškojo 
Tėvo valiai? Daug buvo tokių 
kurie bandė būti šventi ar ga-
lingi, bet tik Jis atidavė mums 
visa, ką turėjo: savo meilę, savo 
kūną, savo kraują, savo gyvybę. 
Daugiau jau nieko negalėjo ati-
duoti. Ant kryžiaus Jis sušuko: 
„Tėve, į Tavo rankas atiduodu 
savo dvasią“.

„Na ir kas mums iš to? Kas 
nuo to pasikeitė? Pasaulis ir 
toliau gyvena savais dėsniais, 
niekuo nedailesniais negu prieš 
du tūkstančius metų“. Taip, bet 
prisiminkim kaip dažnai Baž-
nyčia atsiverčia prefaciją (dėko-
jimo giesmę) šventųjų kankinių 
garbei. Joje giedam: „Trapiam 
žmogui Tu įkvepi tokį ryžtą, kad 
jis narsiu Dievo liudytoju pasi-
daro su mūsų Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi“.

Jau senai, daugybę kartų gy-
vais pavyzdžiais, pradedant pir-

maisiais Krikščionybės amžiais 
ir baigiant mūsų dienomis, įro-
dyta, kad Auka Golgotos kalne 
nebuvo bereikšmė. 

Daktaras Viktoras Franklis 
Antrojo pasaulinio karo metais 
kalėjo koncentracijos stovykloje. 
Knygoje „Žmogus ieško pras-
mės“ jis rašo: „Mes, kurie gyve-
nome koncentracijos stovyklose, 
galime prisiminti tuos, kurie ėjo 
per barakus guosdami kitus, ati-
duodami paskutinį savo duonos 
kąsnį. Jų nebuvo daug, tačiau jie 
pateikė užtektinai įrodymų, kad 
iš žmogaus galima atimt viską, 
išskyrus laisvę bet kokioje situa-
cijoje elgtis taip, kaip nori“.

Įrodymų daugiau negu pa-
kankamai: kilnūs siekiai, ypač 
atremti į tikėjimą, neišraunami, 
nesutrypiami, netgi tankų vikš-
rais nesutraiškomi.

„Gyvenimas – ne „trumpa 
žvakė“, o didingas žibintas. Aš 
noriu, kad būsimoms kartoms jis 
šviestų kiek įmanoma skaisčiau“ 
(George Bernard Shaw). 

Priimkim nuo Kryžiaus mum 
sugrąžintą laisvę. Tegu išsipildo 
pats didžiausias stebuklas!

Parapijos klebonas
kun. saulius PAVALkis

tai, galite užsukti pas mane į ka-
binetą, kur galėsite susipažinti 
su projektuotojų darbais.

Labai gerų idėjų turi Girdžių 
bendruomenės centras, Gir-
džių parapijos klebonas Sau-
lius Pavalkis. Jeigu tinkamai 
įsisavinsime Europos Sąjungos 
lėšas, nebijosime darbo ir dirb-
sime ranka rankon – Girdžiai 
dar labiau išgražės. 

Džiaugiuosi įsisteigusiu Pa-
vidaujo bendruomenės centru, 
dar kartą sveikinu pavidau-
jiškius išsirinkusius šaunią 
bendruomenės centro valdybą 
ir kupiną idėjų pirmininką 
Arūną Čepulį. Lengva dirbti 
nebus, tačiau jeigu sugebėsite 
išvengti vidinių nesutarimų, 
jeigu sugebėsite numoti ranka 
į tuos, kurie nieko nedaro, o 
tik kritikuoja – turėsite puikią 
ateitį.

To paties linkius Jums vi-
siems, gerbiami girdžiškiai: 
būkime vieningi, tarkimės, 
diskutuokime, klestėkime. 

seniūnas 
Darius JuODAitis
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Apie Girdžius rašė:
1. Ką byloja sena spauda //

Šviesa. – 2009, gruodžio 2, p. 6.
Kraštotyrininko V. Lekučio 

spaudinių paroda Jurbarko vie-
šojoje bibliotekoje. Spaudinių 
parodoje eksponuota XX a. 
pirmoje pusėje žymių jurbar-
kiečių – mokytojo Antano Gie-
draičio – Giedriaus, kunigų 
Julijono Kazlausko, Viktoro 
Šauklio, advokato Zigmo Toliu-
šio, teisininko Jurgio Bylos ir kt. 
šviesuolių – parašytos ar išvers-
tos knygos, redaguoti laikraščiai 
ir žurnalai.

2. Kriščiūnas, Vincas   Kelias 
į finalą – tiesus//Šviesa. – 2009, 
gruodžio 2, p. 1, 8.

Sausio 6–ąją Girdžiuose sve-
čiavosi Trys karaliai: Kasparas, 
Merkelis ir Baltazaras. Skubėdami 
lankyti gimusio Jėzaus svečiai 
girdžiškiams linkėjo laimės, svei-
katos, susiklausymo. 

Trys karaliai aplankė beveik 
40 Girdžių gyventojų sodybų, 
apsilankė kaimo įstaigose, par-
duotuvėse.

Išminčiai, pradėję kelionę Gu-
delių kaime, apsilankė ir Girdžių 
gyvenvietėje. Gyventojų namuose 
buvo giedamos giesmės, džiaugia-
masi gimusiu Išganytoju.

Tai kasmetinė tradicija Gir-
džiuose, kuri yra puoselėjama 
seniūnijos kultūros darbuoto-
jų. Ankstesniais metais karaliai 
keliaudavo ir su palyda, tačiau 
šiemet kai kuriuos kultūros puo-
selėtojus palaužė ligos.

Trys karaliai 
aplankė Girdžius

Trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras

Vasario 19 d. pristatyti Euro-
pos Parlamento veiklą bei su-
sipažinti su Girdžiais planuoja 
atvykti Europos Parlamento 
narė Radvilė Morkūnaitė. 

Pati jauniausia Lietuvos eu-
roparlamentarė dirba Aplin-
kos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitete. Mer-
gina ir iki išrinkimo į Europos 
Parlamentą aktyviai puoselėjo 
aplinkosaugos idėjas. 

Girdžiuose planuojama susi-
tikti su seniūnijos bendruome-
ne, surengti susitikimą Girdžių 

Europos Parlamento narė Radvilė 
Morkūnaitė lankysis Girdžiuose

Lankysis Europos Parlamento narė 
pagrindinėje mokykloje.

Šiuo metu seniūnas Darius 
Juodaitis derina susitikimo 
programą. Į susitikimą kvie-
sime visus seniūnijos gyven-
tojus, jo metu bus galima 
užduoti europarlamentarei 
klausimus, susipažinti su Eu-
ropos Sąjungos bei Europos 
Parlamemento veikla. 

Vasario 19 d. į Girdžius 
atvyksta Europos Parla-
mento narė Radvilė Mor-
kūnaitė

Aprašomos Girdžių vyrų  
krepšinio komandos rungtynės 
su pernai ,,Šviesos‘‘ taurę iško-
vojusios ,,Manvestos‘‘ komandos 
krepšininkais.  

3. Ką veikia mokytojai, kai 
mokykloje Karantinas?// Mūsų 
laikas. – 2009, gruodžio 4, p.4.

 Dailės ir technologijos mo-
kytojos Jolantos Pocienės inici-
atyva mokykloje buvo gaivinami 
senovės lietuvių papročiai, kai 
ilgais  Advento vakarais moterys 
rinkdavosi kartu. Girdžių pa-
grindinės mokyklos mokytojos 
susibūrė  pratęsti šią tradiciją:  
karpė karpinius, pynė vainikus, 
darė dekoracijas vaidinimams 
ir kt. 

4. Sabaitienė, Janina  Kultūros 

centrų laukia permainos//Mūsų 
laikas. – 2009, gruodžio 8, p. 1. 

Planuojama  prie Jurbarko 
kultūros centro prijungti Girdžių 
kultūros centrą.

5. Sąjūdžio nariai pasodino 
ąžuoliuką //Mūsų laikas. – 2009, 
gruodžio 11, p.4.

Girdžių seniūnijos aktyvis-
tai, dauguma sąjūdžio nariai, 
pasodino ąžuoliuką Lietuvos 
nepriklausomybės 20 – mečiui 
paminėti. Medelio sodinimo 
iniciatorius R. Voroneckas.

6. Girdžių klube ,,Mituva‘‘–
koncertų turas//Mūsų laikas. 
– 2009, gruodžio 11, p. 4.

Girdžių klube ,,Mituva‘‘  kon-
certavo   grupė  ,,Dinamika‘‘. 
Antrąją Kalėdų dieną klubas 

,,Mituva‘‘ kvietė  visus jurbar-
kiečius ir svečius į grupės ,,Sva-
joklis‘‘ koncertą.

  7. Įžiebs eglutes //Mūsų lai-
kas. – 2009, gruodžio  11, p. 6.

Antradienį prie Girdžių se-
niūnijos vyks Kalėdų eglutės 
įžiebimo šventė.

8. Ąžuolas //Šviesa. – 2009, 
gruodžio 12,  p. 3.

Girdžiuose R. Voronecko 
iniciatyva Lietuvos sąjūdžio 
20 – mečio proga pasodintas 
ąžuoliukas.

9. Nugalėtojams nuaidėjo 
,,Ačiū’’ //Šviesa. – 2009, gruo-
džio 16, p. 1.

Baigėsi jubiliejinis ,,Šviesos’’ 
laikraščio krepšinio taurės tur-
nyras: Girdžių krepšinio koman-
da laimėjo ketvirtą vietą.

11. Girdžiai surėmė pečius //
Mūsų laikas. – 2009, gruodžio  
23, p. 5.

Gruodžio 15 d. Girdžių se-
niūnijos salėje vyko eglutės 
įžiebimo šventė. Pasveikinimo 
kalbas sakė seniūnas Darius Juo-
daitis, Girdžių bendruomenės 
pirmininkė Nijolė Petraitienė. 
Klebonas Saulius Pavalkis vaiku-
čiams padovanojo po angeliuką. 
Buvo rodomas spektaklis, po 
kurio apsilankė Kalėdų senelis 
su dovanomis. Vėliau visa šventė 
persikėlė į lauką prie eglutės.

12. Bartkienė, Daiva Šv. Ka-
lėdos Girdžiuose – su vienybės 
ženklu //Šviesa. – 2009, gruodžio 
23, p. 1, 3.

Gruodžio 15 d. Girdžių seniū-
nijos salėje vyko eglutės įžiebimo 
šventė. 

13. Karnavalo ir (ar) kasdienos 
kaukės //Šviesa. – 2009, gruo-
džio 23, p. 6.

 Girdžių seniūnijos gyventojos 
R. Gervylienės sukurta kaukė 
,,Apokolipto‘‘.

14. Rašytojos jubiliejui//Švie-
sa. – 2010, sausio 6, p. 4.

Kraštotyrininko V. Lekučio ir 
bibliotekininkės V. Stoškienės 
paroda ,,Aldonai Puišytei – 80‘‘ 
Girdžių kaimo bibliotekoje.

15. Atkeliavo trys karaliai //
Mūsų laikas. – 2010, sausio 8, 
p. 5.

Trijų karalių viešnagė Gir-
džiuose. Buvo aplankyta beveik 
40 sodybų, tame tarpe ir įstaigos, 
parduotuvės.

16. Kaukės po V. Grybo mu-
ziejaus stogu// Mūsų laikas. – 
2010, sausio 8, p. 4.

Girdžių seniūnijos gyventojos 
R. Gervylienės sukurta kaukė  
,,Apokolipto‘‘, kuri eksponuoja-
ma V. Grybo muziejuje.
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Ši diena buvo kitokia, nei 
visos kitos. Mažiau klegesio, 
mokyklinio šurmulio, daugiau 
susikaupimo ir rimties, apmąs-
tymų. Laisvės gynėjų dieną pa-
minėti ruošėmės kelias dienas. 
Per istorijos pamokas vyresniųjų 
klasių mokiniai kartu su istorijos 

mokytoja Nijole Kairaitiene 
internete ieškojo atsakymų į 
klausimus apie 1991 metų Sausio 
13 –osios įvykius. „Drąsinkime 
ateitį“ iniciatyvinė grupė paruošė 
3 stendus. Vienas stendas skirtas 
žuvusiems Sausio 13 dieną, an-
trasis – anų dienų spaudai. Tre-

čiame - informatikos mokytojos 
Liudmilos Norkaitienės 1991 
metais išgyventos akimirkos, 
sustabdytos fotonuotraukose. 
Dailės mokytoja Jolanta Poci-
enė itin meniškai, subtiliai ir 
išradingai apipavidalino salę. 11 
mergaičių ir 1 berniuko choro 

Šerkšnotą Sausio 13-osios rytą Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokinius ir mokytojus prie mokyklos pasitiko degantys laužai, kaip 
ir tolimomis atmintinomis 1991 metų sausio dienomis. Mokykloje 
vyko dvi pilietinės akcijos: „Atmintis gyva, nes liudija“ ir „Jaunimas: 
UŽ LAISVĘ“, skirtos Laisvės gynėjų dienai paminėti.

grupė, vadovaujama muzikos 
mokytojos Onutės Patašienės 
nuoširdžiai repetavo jos sukurtą 
dainą „Kruvinoji naktis“. 2000 
metais nežinomo autoriaus su-
kurti žodžiai, įkvėpė mokytoją 
O.Patašienę sukurti muziką. 
Taip gimė ši, giliausias širdies 

kerteles, virpinanti daina. Rima 
Mikalkėnienė su choristais dė-
mesingai  gludino posmus mon-
tažui, kol eilės rado atgarsį pačių 
skaitovų širdelėse. Sausio 12 
kūno kultūros mokytojas Linas 
Klijūnas organizavo krepšinio 
varžybas, skirtas Laisvės gynėjų 
dienai paminėti. Pradinių klasių 
mokiniai organizavo piešinių 
parodėlę.

Aštuntą valandą mokykloje 
užgeso šviesos. Vyresniųjų klasių 
moksleivės, visose mokyklos ko-
ridorių languose įžiebė žvakutes, 
kurios simbolizuoja gyvybę, 
šviesą, atmintį ir susikaupimą. 
Visiškoje tyloje mokyklos mo-
kiniai, žiūrėdami į plevenančią 
žvakių liepsną, apmąstė, ką jiems 
reiškia Laisvės gynėjų diena. Po 
keliolikos minučių vyresnieji pa-
suko į salę, o pradinukai į lauką, 
prie degančių laužų.

Daugiau informacijos apie 
šį ir kitus mokyklos renginius 
mokyklos tinklapyje :

www.girdziai.lt 

Liudmila NOrkAitieNė

Laisvės gynėjų diena

Daina „Kruvinoji naktis”, muzika O. Patašienės 
Nuotr. Dainiaus Antanaičio

Pradinukai prie laužo 
Nuotr. Danutės Rekešienės

Daivaras Pinaitis: „Tokių 
renginių reikia daugiau. Buvo 
daug išsamios informacijos 
apie 1991 Sausio 13 įvykius. 
Man patiko renginio eiga, 
užkurti laužai, ant palangių 
uždegtos žvakės.“

Evaldas Naudulaitis:“ Sausio 
13 renginys buvo puikus. Nuo-
širdžiai pagerbėme mirusius. 
Buvo labai gera, todėl, kad vis-
kas gerai paruošta ir visi buvo 
pasirengę šiam renginiui.”

Laurynas Petrauskas: “Ren-
ginys buvo labai jausmingas. 
Nuotraukos ir vaizdo įrašas 
padėjo įsijausti, ką žmonės 
jautė tomis dienomis.“

Žygimantas Miliūnas: „Ren-
ginys man labai patiko. Labai 
gražiai atrodė degantys laužai. 
Gražūs eilėraščiai, įdomūs pa-
sakojimai ir filmuota medžiaga, 
kuri parodė, kaip ten viskas 
vyko.“

Rosvaldas Milovas: „Mus 
pasitiko laužai, buvo gera. 
Renginys buvo geras, manau, 
kad tokių renginių reikia dau-
giau.”

Samanta Sokorinskytė: „Ren-
ginys buvo labai gražus ir įsi-
mintinas. Ne vieną privertė 
susimąstyti, ką išgyveno laisvės 
gynėjai, kai be ginklų, plikomis 
rankomis stojo prieš tankus.“

Judita Bucholcaitė: „Sausio 13 
minėjimas man paliko neišdil-
domą įspūdį. Pirmą kartą prie 
mokyklos degė laužai, pirmą 
kartą ant palangių uždegėm 
žvakutes. Gražūs, informatyvūs 
stendai. Įdomus mokytojos 
L.Norkaitienės pasakojimas 
apie Sausio 13, nes ji pati ten 
dalyvavo. Kai choristai atliko 
nuostabią dainą, suvirpėjo 
kiekvieno širdis.“

Klaidas Vaitkevičius: „Rengi-
nys buvo labai vykęs, atskleidė 
Sausio 13-osios įvykius plačiau. 
Iki tol aš labai nedaug žinojau 
apie tą dieną. Po šio renginio 
mano suvokimas labai pasikei-
tė. Man labiausiai patiko video 
medžiaga, simboliniai laužai 
ir žvakės. Norėčiau, kad tokių 
renginių būtų daugiau.”

Mokinių mintys ir 
atsiliepimai apie 
Laisvės gynėjų 
dienos minėjimą 
mokykloje

  1. Barčas Karolis                  3kl
  2. Kisielius Ignas                  3kl
  3. Šeršniovas Arnas             5kl
  4. Žilinskas Deividas          5kl
  5. Andriulaitis Ovidijus    5kl
  6. Vaitkus Irmantas             5kl
  7. Balčius Taironas              6kl
  8. Latvys Šarūnas                 6kl
  9. Kavaliauskas Laurynas 6kl
10. Grubliauskas Ernestas  6kl
11. Vaitkus Aurimas             7kl
12. Andriulaitis Rytis           7kl
13. Rachmetova Sandra      7kl
14. Klevinskaitė Iveta           7kl
15. Virbickaitė Karolina      7kl
16. Jankauskaitė Ugnė          8kl
17. Alijošiūtė Aušra              8kl
18. Bakšytė Simona               8kl
19. Pocevičius Giedrius       8kl
20. Binkevičius Žydrūnas   8kl
21. Naudulaitis Evaldas       9kl
22. Milovas Rosvaldas          9kl
23. Grigaitis Modestas       10kl

Mokyklos sportininkai

 1. Pernarauskaitė Kamilė    2kl
  2. Budrius Haroldas             3kl
  3. Kiznis Modestas                3kl
  4. Biletavičiūtė Žydrūnė     3kl
  5. Zaronaitė Gabrielė           3kl
  8. Kisielius Lukas                   4kl
  9.  Gendrikas Rytis               4kl
10. Liorančaitė Odeta            4kl
11. Žilinskaitė Inga                 4kl
12. Kaminskas Karolis          5kl

Kvadrato žaidėjai, kurie 
gins  ne tik mokyklos, bet ir 
Jurbarko rajono garbę Lie-
tuvos moksleivių olimpinio 
festivalio kaimo vietovių 
mokyklų vaikų, kurie gimę 
1999 m.  ir vėliau, kvadrato 
respublikinėse varžybose.

Nuotr. Danutės Rekešienės

Nuotr. Danutės Rekešienės
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Girdžių kaimo 
bibliotekoje naujos
knygos:
Vaikams:
Mašiotas Pranas – ,,Kiškis va-

gilis‘‘. Panevėžys : E. Vaičekausko 
knygyno leidykla, 2009.

Knygelėje – penkiolika pa-
sakėlių iš paukščių bei žvėrių 
gyvenimo  ir linksmas pasako-
jimas apie tai, kaip tešla šeimyną 
išgąsdino.

Suaugusiems:
Hamilton, Maggie – ,,Mūsų 

mergaitės: išbandymai su kuriais 
jos susiduria augdamos‘‘. Vilnius: 
,,Baltos lankos‘‘, 2009.

Vis mažiau mergaičių pa-
tiria nerūpestingą vaikystės 
džiaugsmą. Noras būti gražiai, 

populiariai, seksualiai, dėvėti 
firminius drabužius formuoja 
iškreiptą požiūrį į moteriškumą 
ir turi neigiamos įtakos paauglės 
vystymuisi, mąstysenai, troški-
mams bei savęs suvokimui. Šioje 
svarbioje knygoje apžvelgiama 
populiariosios kultūros įtaka bei 
pasekmės įvairaus amžiaus mer-
gaitėms ir pateikiama patarimų, 
kaip su tuo kovoti.

Smith, Tom Rob – ,,Vaikas 44‘‘.
Vinius: ,, Alma littera‘‘, 2009.

„Vaikas 44“ - daugiau nei sukre-
čiantis romanas. Knyga nukelia į 
tamsiausią Rusijos istorijos lai-
kotarpį. 1953-ieji. Ant geležin-
kelio bėgių randamas sužalotas 
berniuko lavonas. Stalininėje 
Tarybų Sąjungoje oficialiai jokių 
nusikaltimų nėra ir negali būti. 
Tačiau milijonai žmonių gyvena 

  1. Grencevičius Rokas
  2. Pinaitis Elvijus
  3. Vasiliauskaitė Giedrė
  4. Girdžiūtė Iveta
  5. Jankauskaitė Meda
  6. Uljanovas Lukas
  7. Užkuraitytė Evelina
  8. Alijošius Redas
  9. Biletavičiūtė Žydrūnė
10. Jurkutė Orinta
11. Grencevičius Ramintas
12. Petrikis Regimantas
13. Andriulaitis Rytis
14. Levulytė Aušra
15. Bucholcaitė Judita
16. Miliūnas Žygimantas
17. Naudulaitis Evaldas

  1. Gendrikas Rytis
  2. Kisielius Lukas
  3. Liorančaitė Odeta
  4. Žilinskaitė Inga
  5. Zaronaitė Gabrielė
  6. Kaminskas Karolis
  7. Žilinskas Deividas
  8. Šeškevičiūtė Rūta
  9. Pociūtė Justina
10. Rachmetova Sandra
11. Matonaitė Austėja
12. Gendrikaitė Irma
13. Grubliauskaitė Viktorija
14. Jankauskaitė Ugnė
15. Levulytė Aušra
16. Naudulaitis Evaldas

Mokykloje
Vasario 12 dieną – Va-

sario 16-osios paminėji-
mas. 

Vasario 19 dieną 17 val. 
– Šimtadienio šventė.

Mielai kviečiame moki-
nių Tėvelius ir bendruo-
menės narius apsilankyti 
mokyklos renginiuose!

bijodami... valstybės. Mažiausias 
įtarimas, kad esi ideologiškai 
nepatikimas - ir tavęs nebėra.

Gregory,  Philippa – ,,Žinuo-
nė‘‘. Kaunas: Obuolys, 2009.

Vieniša ir pažeidžiama Alisa, 
bėgdama nuo skurdo, išeina į 
vienuolyną, tačiau yra priversta 
grįžti į pasaulietinį gyvenimą, 
kai Henriko VIII baudėjų bū-
rys sudegina jos prieglobstį. 
Neturėdama nieko daugiau, tik 
patrauklią išvaizdą, magiją ir 
įgimtą klastingumą, Alisa turi 
žengti pavojingu ir bauginan-
čiu keliu. Įsimylėjusi vedusį 
feodalą Hjugą, Alisa pasineria 
į raganavimus, kad nugalėtų 
konkurentę ir laimėtų mylimąjį. 
Kadangi erezija gali lemti mirtį 
ant laužo, o raganavimas – kar-
tuves, Alisa atsiduria mirtiname 
pavojuje…

MOKYKLOS ŠAUNUOLIAI
Džiaugiamės mokyklos šaunuolių pirmojo pusmečio rezultatais

PUIKIAI LANKĖ  
MOKYKLĄ:

STROPIAI MOKĖSI:

Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė. 
Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

IEŠKO

REKLAMA, SVEIKINIMAI

KONKURSAS

DĖKOJAME

Naujagimis laikraštis ieš-
ko pavadinimo! Skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , siūlykite bibliotekoje! 
Krikštatėvių laukia prizas.

Jei norite reklamuoti savo 
gaminius, jei norite pasveikin-
ti mielą žmogų, skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , užeikite į biblioteką!

Skelbiame idėjų ir piešinių 
konkursą Girdžių herbui su-
kurti. Eskizus, piešinius, idėjas 
galite siųsti el.paštu 

laikrastis@girdziai.lt 
arba atnešti į biblioteką.

Liudmilos Norkaitienės indi-
vidualiai įmonei „LANMETA”  
už paramą, kad pirmasis nu-
meris išvystų dienos šviesą.

Mildai Grigaitei už paaukotą 
laiką maketuojant laikraštį.

Pavidaujyje
Vasario 13 d. – jaunimo 

šokiai 
Vasario 16 d. – Užgavė-

nių šventė

Girdžiuose
Vasario 16 d. – Užga-

vėnės kaime.
Kovo 11 d. – Lietu-

vos Nepriklausomybės 
atkūrimo metinis pami-
nėjimas.

Kovo 27 d. – Teatro 
dienos paminėjimas.

Nuotr. Danutės Rekešienės

Nuotr. Danutės Rekešienės

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI


