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Mieli 
Girdžių 
seniūnijos 
gyventojai, 

visi kartu - susitelkę 
ir vieningi -  girdėkim 
Žemėje tarpusavio 
šiltus žodžius, patir-
kim meilės ir vilties, 
gerumo ir gražumo 
akimirkas... Pajus-
kime tikrąją Kalėdų 
dvasią savo širdyse 
sutikdami gimusį 
Kūdikėlį Jėzų...

Šv. Kalėdų ir Naujų-
jų Metų proga linkiu 
būti sveikais, gražiais 
savo buvimu ir lai-
mingais!

Girdžių seniūnijos 
kolektyvo vardu,

seniūnas 
Darius Juodaitis

Gruodžio 17 dieną, penk-
tadienį Girdžiuose vyko Gė-
rio ir šviesos šventė. 
Mokykla, seniūnija, kultūros 
darbuotojai,  Balandinės giri-
ninkija kartu kūrė šios dienos 
akcijas:- stengėsi  sušildyti 
kuo daugiau širdžių, sukurti 
kalėdinę dvasią. o jų buvo net 
keletas.

Anksti ryte trys ekipažai, va-

Gėrio ir šviesos 
šventė Girdžiuose

dovaujami socialinės pedagogės 
Irenos Molčankinienės, moky-
tojos Liudmilos Norkaitienės 
ir seniūno Dariaus Juodaičio, 
pasuko trimis kryptimis lan-
kyti vienišų vyresnio amžiaus, 
atokiai gyvenančių seniūnijos 
gyventojų. Viename ekipaže 
vyko ir Jurbarko lietuvių – švedų 
draugijos pirmininkė Audronė 
Minikevičienė su pilnu maišu 

dovanų. Važiavome, ėjome ne 
tuščiomis - su lauknešėliais. Do-
vanojome mokyklos mokinukų 
ir mokytojos Jolantos Pocienės 
padarytus atvirukus su palin-
kėjimais, mokinių ir mokytojos 
Irenos Molčankinienės sukurtus 
angeliukus, kvapnias žvakes, 
kurias pagamino mokytoja Liu-
dmila Norkaitienė su mokiniais. 
Perdavėme miškininkų dovano-
tas eglių šakas. Mokinių ir moky-
tojų sukurtas dovanėles padėjo 
išdalinti 5 nykštukės - Girdžių 
pagrindinės mokyklos mokinės 
dešimtokės Judita, Samanta, 
devintokės Aušra, Viktorija, 
septintokė Paulina Senukams 
nykštukės. Nuskambėjo daug 
šiltų žodžių, o senelių akyse 
sužibusios ašaros parodė, kad 
tokios gerumo akcijos yra labai 
reikalingos. Grįžome truputį 
sušalę, bet labai labai laimingi 
nuo pasidalinto gerumo, žmonių 
džiaugsmo... Dar iki šiol gera ir 
šilta nuo patirtos bendrystės, 
gerumo, jaukumo... Smagu do-
vanoti, dalintis...

 Mokyklos nykštukės su mo-
kytojomis dar aplankė senuosius 
Girdžių mokyklos mokytojus. 
Mūsų kuklus dėmesys suteikė 
labai daug džiaugsmo, laimės 
- visiems yra svarbus dėmesys, 
atidumas, visiems yra smagu, kai 
nesi užmirštas.

Nukelta į 6 psl. 

šventinė nuotaika Pavidaujy
Gruodžio 18 d., šeštadienio 

popietę Pavidaujo gyventojai, 
vedini vaikučiais, rinkosi į bu-
vusius kultūros namus. ten jų 
laukė papuošta eglutė, Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis, Gir-
džių kultūros skyriaus darbuo-
tojos Loretos Zdanavičienės 
režisuotas mokinių dramos 
būrelio spektaklis „Laikrodis 
be gegutės“. 

Gausiai susirinkusius tėvelius 
ir vaikučius su artėjančiomis 
šventėmis pasveikino seniūnas, 
padėkojo už aktyvų visuomeninį 
gyvenimą, bendruomeniškumą, 

organizuotumą ir palinkėjo 
linksmų švenčių,  džiaugsmo, 
sveikatos, laimingų, turtingų ir 
derlingų ateinančiųjų  Naujųjų 
kiškio metų.

Linksmą Girdžių mokinių 
spektaklį visi žiūrėjo su didžiau-
siu susidomėjimu ir pagarba 
jauniesiems artistams ir jų va-
dovei Loretai Zdanavičienei, 
kuri kiekvienai šventei sugeba 
paruošti, dekoruoti ir pristatyti 
vis naujus vaidinimus. Stebino 
jaunųjų artistų profesionalus ir 
žaismingas vaidinimas. 

Nukelta į 7 psl.
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verčiant paskutinius 2010 
metų kalendoriaus lapelius, 
lyg ant delno matau visus be-
sibaigiančius metus su visais 
pasiekimais, su džiaugsmais, 
su saujele nuoskaudų. šie metai 
mums visiems buvo bendruo-
meniškumo pasitikrinimo 
metai, deja, ne visus mestus 
iššūkius atlaikėme.

Metų pradžioje savivaldybės 
tarybai patvirtinus 2010 – ųjų 
biudžetą teko sunerimti, sumos 
mažesnės nei praėjusių metų 
biudžete,  tačiau tiek elektra, tiek 
degalai, tiek kitos prekės ir pa-
slaugos pabrangusios. Seniūnija 
gyveno taupiai. Gal nebuvo kabi-
netuose taip šilta, kaip norėtųsi, 
tačiau nei vienas nesušalome, o 
ir pinigų šildymui užteko, tad 
metus baigsime be finansinių 
įsiskolinimų. Biudžetą planuoti 
sunkiau nei būdavo anksčiau, 
seniūnijoje nelikus buhalterio 
etato, darbo tikrai padaugėjo. 
Tenka pildyti ir buhalterinius 
dokumentus, kurių pildymas 
atima išties nemažai laiko.

Šiais metais, kaip niekada 
anksčiau, surinkta daug pinigų 
už socialinio būsto nuomą. Per 
savivaldybės tarybos posėdį 
seniūnai, kurių vadovaujamose 
seniūnijose yra didelės skolos 
už seniūnijos teiktas ar teikia-
mas paslaugas truputį gavome 
barti. Kažkaip net keista, kad yra 
tokių nuomininkų, kuriems per 
mėnesį pateikiamos 15-20 Lt. 
sąskaitos, o skolos susikaupusios 
maždaug 1700-1800 Lt. Kyla 
klausimas, ar jie anksčiau iš viso 
kada už būsto nuomą mokėjo?

Surinkti pinigai panaudoti 
keičiant seniūnijos socialinio 
būsto langus, taip pat įsigyjant 
ilgalaikio turto. Taigi, pinigai 
kažkur kitur nenuplaukė, o liko 
Girdžiuose.

Smagu, kad pavyko nemažai 
nuveikti ir tvarkant Mituvos už-
tvankos pakrantę. Nusausinome 
šaltinius, dėl kurių pakrantėje 
būdavo šlapia, pagaminome laip-
tus, išgenėjome menkaverčius 

2010 -ieji – bendruomeniškumo ir darbštumo išbandymo metai
augalus ir krūmus, pasodinome 
ąžuoliukų. Kitais metais pla-
nuojame Girdžių parke, įrengti 
lenteles su aprašais prie medžių, 
pakabinti informacinę lentą. 
Gerb. Jūratės Šedauskienės dėka 
turime nuostabų parką su retais 
augalais, tačiau kad jame galėtų 
lankytis svečiai, reikia trupu-
tį padirbėti. Kęstučio Putnos 
įmonė jau yra pagaminusi grąžų 
užrašą, žymintį mūsų parką. Taip 
pat iškaba papuoš ir Atgimimo 
ąžuolyną Girdžiuose. Jį, kartu su 
mokyklos bendruomene, kitais 
metais žadame praplėsti. Baigėsi 
laikai, kai ąžuolų šakas laužė ga-
noma karvė, ąžuolynas turi būti 
mūsų visų pasididžiavimas, juk 
iš ąžuolo tvirtumo sėmėsi mūsų 
protėviai, ąžuolo tvirtumo daž-
nai reikia ir mums.

Džiaugiuosi gražiais santykiais 
su Bažnyčios bendruomene, su 
Girdžių pagrindine mokykla. 
Per tuos metus tapome ne tik 
socialiniais partneriais, kaip 
dabar įprasta sakyti, o tikrais 
bičiuliais, padedančiais vieni ki-
tiems, tiek idėjomis, tiek darbais. 
Smagu, kad turime abu kultūros 
darbuotojus, nors kultūros re-
formos, grasino mažinti etatus, 
o tuo pačiu ir išvaikyti gabius ir 
darbščius žmones. Džiaugiuosi 
ir Pavidaujo kaimo bendruo-
mene. Projektas, kurį jie šiuo 
metu įgyvendina, yra vienas iš 
sunkiausių – savo darbu įrengti 
sporto aikštelę. Visi puikiai ži-
nome, kaip sunku kaimo žmogų 
įtraukti savanorišką, neatlyginti-
nę veiklą, reikalaujančią kartais 
ne vien tik fizinių pastangų, bet 
dažnai ir materialinių išlaidų. 
Tikiu, kad Pavidaujys šį išban-
dymą išlaikys. 

Šiais metais nemažai teko 
kovoti. Kovojome dažniausiai 
už gamtą. Natūralu, juk ir esa-
me gražaus gamtos kampelio 
gyventojai. Vasarą į susirinkimą 
rinkomės kalbėtis dėl hidroelek-
trinės statybų Girdžiuose, rudenį 
kartu su Girdžių bendruome-
nės aktyvistais kalbėjomės dėl 

rekonstruojamų kiaulių fermų 
Gedžių kaime, visai netoli mūsų 
miestelio. Hidroenergetikai savo 
planus, panašu, atidėjo, o kaip 
bus su kiaulių ferma – dar nėra 
aišku. Smagu ir tai, kad „Hidroe-
nergijos“ atstovai, po ilgų barnių 
ir aiškinimų nusileido ir sutiko, 
kad išsinuomotą lankos plotą 
turi šienauti jie, o ne seniūnija. 
Čia ir vėl sutaupėme truputį biu-
džeto pinigų, užuot juos pataikū-
niškai kišę į turtingų verslininkų 
biznį, tiksliau vietoje jų vykdę 
sutartinius įsipareigojimus. 

Metų pabaigoje Girdžiuose 
pradėjo dirbti UAB „Jonavos 
ranga“ statybininkai. Šiuo metu 
restauruojami kultūros namai, 
pavasarį bus pradėta tvarkyti 
lanka, kuri, kaip ir anksčiau 
kvies visus švęsti gražiausias 
ir svarbiausias mūsų šventes. 
Seniūnijos administracinio pas-
tato remontui pinigų pritrūko, 
tačiau kalbama, kad jų greičiau-
siai pavyks gauti pateikus kitą 
projektą. 

Šie metai buvo ir kelių į žmo-
nių širdis ieškojimo metai. Man, 
naujam seniūnui, ne visada buvo 
lengva. Ne visi žmonės buvo 
geranoriški. Kažkaip net keista, 
kaip galima numoti ranka į 
seniūno raginimą prisirišti jau 
kone dešimtmetį valkataujantį 
šunį, arba gavus baudą, kuri ir 
taip užtariant pažeidėjus prieš 
komisijos narius, paskirta pati 
mažiausia, nueiti į redakciją ir 
apskųsti seniūną? Man sveiku 
protu suvokti to neina. Turime 
suprasti visi, kad palaidų šunų 
laikyti negalima, jie pažeidžia 
netik savivaldybės tarybos pa-
tvirtintas Gyvūnų laikymo tai-
sykles, bet ir aplink gyvenančių 
žmonių interesus. Galbūt jie į 
akis pažeidėjui ir nieko nesako, 
tačiau man, o ir kitiems seniū-
nijos darbuotojams tenka prisi-
klausyti visko. Prašau supratin-
gumo ir atsakomybės, o ne aklo 
pykčio ar keršto siekimo. 

Metų pabaigoje, kalbantis su 
kitais seniūnais, baltas pavydas 

ima klausantis, apie jų pasieki-
mus, dirbant  kartu su bendruo-
menių centrais. Jau net keletas 
seniūnijų, veiklių bendruomenių 
dėka,  turi nusipirkę traktorius 
kartu su padargais, skirtais ne tik 
seniūnijos, bet ir visos bendruo-
menės poreikiams. Deja, mūsų, 
Girdžių kaimo bendruomenės 
centrui, to įrodyti nepavyksta. Ši 
technika nėra skiriama seniūnui 
laukus išsidirbti, ji reikalinga 
visai bendruomenei, visiems 
gyventojams. Juk kelius ir šali-
gatvius valyti reikia, žolę pjauti 
taip pat reikia. Deja, tai tik ir 
lieka svajone kitiems, o gal dar 
kitiems metams...

Apmaudu, kad dėl palaiky-
mo nebuvimo vargu ar pavyks 
pateikti projektą Vietos veiklos 
grupei ir dėl jaunimo užimtumo 
projekto bei heraldikos sukūri-
mo Girdžiams. Kai kurios kitos 
seniūnijos savo herbus jau turi, 
Viešvilė vykdo rinkliavą, kad 
surinktų pinigų herbo kūrimui. 
Girdžiuose, kiek tenka girdėti 
herbo reikia tik seniūnui, jo 
žmonai Jurgitai ir Dainių II 
kaime gyvenančiai architektei 
Agnei Vaznytei. Būtent mūsų 
trijulė ir esame šio projekto 
iniciatoriai, dalyvavę specia-
liuose mokymuose, dėl projektų 
rengimo. 

Tad reikia permainų, tačiau 
kas jų imsis – neaišku. Nežinia 
ar mūsų bendruomeniečius 
tenkina esama situacija, ar visi 
tik ir ieško priežasčių ką daryti, 
kad nieko nereikėtų daryti. 

Tad tiek tų mano pamąstymų 
apie šiuos metus ir apie darbus 
ateinančiais. Išgyvensime, nes 
turime daug žmonių, kurie yra 
išties darbštūs, išties mylintys 
savo kraštą ir dirbantys vardan 
jo. Prasidėsiančių Kiškio metų 
proga linkiu visiems veržlumo, 
iniciatyvumo, bendruomeniš-
kumo. Kiekvienam atskirai – 
sveikatos ir laimės!

Seniūnas Darius JuoDaitiS

Tauragės apskrityje įgyven-
dinamas projektas „Tauragės 
regiono senų sąvartynų ir šiukš-
lynų uždarymas“. Iš sąvartynų, 
kurie dabar jau nebeveikiantys 
šiukšlės bus išvežamos į kaupti 

Atsikratoma šiukšlių 
skirtas vietas, o buvusios sąvar-
tynų teritorijos bus sutvarkytos.

Iki 2012 metų pagal projektą 
šiukšlės bus išvežtos ir iš nevei-
kiančio Girdžių sąvartyno. Gir-
džių seniūnas Darius Juodaitis 

raštu kreipėsi į Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrą, kad 
šiukšlės būtų išvežtos ir iš dviejų 
nelegalių sąvartynų. Pavidaujo 
kaimo bendruomenę neramina 
nelegalus sąvartynas esantis prie 
buvusių dirbtuvių, o Girdžių gy-
ventojams nerimą kelia susikau-

pusių šiukšlių kalnai buvusio 
paukštyno teritorijoje. 

Viliamasi, kad šiukšlių atsi-
kratyti pavyks.

„Girdžiai“ inf. 
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ramybė geros valios žmonėms
 „Garbė Dievui aukštybėse, o 

žemėje ramybė geros valios žmo-
nėms!“ Tai Šventų Kalėdų – Kris-
taus Užgimimo iškilmės šūksnis. 
Anot Evangelijos – ištartas ne 
žemiškų būtybių. Sveikindami 
žmones su Išganytojo gimimu, 
Angelai linki RAMYBĖS. Mes 
dažniausiai linkim sveikatos. 
Be sveikatos, rodos, nėra ir 
ramybės. Tiesa, taip nutinka ne 
visada. Būna, kad ir sunkiausios 
ligos patale ir net mirties akivaiz-
doje, žmogus išlaiko pavydėtiną 
ramybę. 

Kad ir kaip dažnai ir nuošir-
džiai belinkėtumėm sveikatos, 
ji vis vien baigiasi. Be to ar ne 
tikresnė yra priešinga tiesa – jog 
BE RAMYBĖS nėra ir sveikatos. 
Kad tuo įsitikinti, nebūtina 
praverti psichoneurologinių 
dispanserių duris, užtenka mūsų 
pačių aplinkos ir savo asmeninės 
patirties. 

Žinoma Angelam bepigu 
skelbti apie ramybę – jiem nei 
sąnarių nei strėnų neskauda, juk 
jie bekūnės, dvasinės būtybės. 
Įdomu, kaip jie čiulbėtų atsidūrę 
žmogaus kailyje?...

O gal ir ne dėl to... Gal jie tie-
siog mato truputi toliau, truputi 
giliau?...

Turbūt noris paprieštaraut: 
Kokia čia dar gali būti ramybė, 
kada nėra teisybės? O ir vėl – ar 
ne tikresnė yra tiesa, jog teisybė 
neįvyksta tada, kada širdyje nėra 
ramybės? „Žmogaus rūstybė 
nedaro Dievo teisybės“ – sakoma 
Šventajame Rašte.

Ir kokį gi palikimą paliko 
mums Tas, kurio Užgimimą 
šventėm? O Jis nebuvo bekūnė 
būtybė. Atsiverskime evangeliją 
pagal Joną: „Aš jum palieku ra-
mybę, duodu jum Savo ramybę, 
ne taip ją duodu, kaip duoda 
pasaulis...“ Štai ir Jis visų pirma 
mums kalba apie ramybę.

Sveikindamas Girdžių para-
pijos žmones, suprantu kaip toli 
esu nuo Angelų, bet vis dėl to 
išdrįsiu prisidėti prie jų palin-
kėjimų – ramybės Jums, mielieji, 
santarvės, viens kito supratimo. 

Linkėkime ir melskime ra-
mybės vieni kitiems. Stenkimės 
daugiau neatimti jos iš kitų savo 
darbais. Viena sena epitafija ant 
vieno vienuolio kapo byloja: 
„Jo darbas – ramybė“. Tai pati 
gražiausia epitafija. Ramybė yra 
rimtas darbas. Reikia ne menkų 

tėvas 
Aleksandras
Apie didelius dalykus kalbėti 

turi teisę labiau didelės dvasios 
žmonės. Vienas tokių iškilių 
asmenybių tikėjimo kelyje ne-
abejotinai yra Rusų Stačiatikių 
Bažnyčios šventikas Aleksandras 
Menis (1935 – 1990). 

Ypatinga artimo meilė, iš-
skirtinis dėmesys žmogui, ne-
palaužiama drąsa ateistinio 
rėžimo sąlygomis, solidarumas 

Kalėdų stebuklas

iš tėvo aleksandro Menio 
kalėdinio sveikinimo švenčių 
proga

...Ši diena mums šilta, šven-
ta, šeimyninė, iškilminga. Tai 
pranašystės išsipildymo Diena. 
Šią dieną skaitomos pranašų 
knygos.

Pirmoji pranašystė apie tai, 
kad gimęs kūdikis bus vardu 
Emanuelis – „Dievas su mumis“. 
Iš tikrųjų – jeigu mes neturime 
jėgų, jeigu mums nesiseka, jeigu 
mums stinga daug ko, apie ką 
žmonės svajoja, ko jie siekia, ko 
tikisi, bet jeigu su mumis Dievas, 
tai mes vis vien laimėsime. Kalė-
dų dieną nuoširdžiausiai linkiu, 
kad bent trumpom akimirkom 
pajaustumėte, jog Jis su mumis.

Jis ateina nejučiom. Man labai 
patinka žymaus mistiko Ekharto 
mintis: „Tyloje Dievas ištaria 
Savo žodį“. Nors mūsų gyvenime 
taip maža tos tylos – jame tiek 
triukšmo, tuščios, beprasmiškos 
veiklos, dažnai ir reikalingo kas-
dienio triūso, bet mes privalome 
išplėšti šiai tylai nors minutėlę 
– kad pajustume, kaip Dievas 
mumyse ištaria Savo žodį.

Ir tada tampa suprantama, 
ką turėjo omenyje pranašas, kai 
sakė, jog Išganytojas ateis tyliai ir 
nepastebimai, kad „Jis nesulau-
žys įlūžusios nendrės ir neužge-
sins gruzdančios dagties“. Tyliai 
ir nepastebimai. Ir rezultatas bus 
toks, kaip pasakyta trečiojoje 
Izaijo pranašystėje: „Vilkas ir 
avinėlis ganysis drauge, liūtas ir 
jautis ės šiaudus“.

Pasauliniu, kosminiu, visatos 
mastu – tai tik ateitis. Tačiau čia 
ir yra mūsų tikėjimo paslaptis, 
kad jis sujungia ateitį su da-
bartimi, kad Dievo karalystės 
laukiame, ir ji jau čia. Todėl 
metamorfozė (virsmas) – liūtas 
guls šalia ėriuko – tai ateities 
metamorfozė, atsimainiusios 
kūrinijos metamorfozė, kai vieni 
kitus nustos ėdę; bet kartu tai yra 
ir kitokios mūsų dvasios būklės 
simbolis.

Kai mumyse nutils grobuoniš-
ki žvėrys, kai pasibaigs vidaus 
karas, abipusis naikinimas ir 
tamsių stichijų maištas mūsų vi-
duje, mes žinosime, jog Viešpats 
atėjo pas mus. Tai ir bus ramybė 
geros valios žmonėms...

    
Parinko kun. S. PavalkiS

pastangų. Tačiau jos apdovanoja: 
nešdamas ramybę kitiems, ir 
pats atrandu ją savo širdyje.

    
 Parapijos klebonas 

kun. S. PavalkiS

su persekiojamais tikinčiaisiais, 
pogrindinė religinė veikla, stul-
binančios apimties kūrybinis pa-
likimas, išskirtinis pamokslinin-
ko talentas, gausūs netikinčiųjų 
(tame tarpe ir aukštų valdžios 
pareigūnų) atsivertimai, įvairūs 
mistiniai reiškiniai liturgijos 
metu ir šį dvasininką sutikusių, 
su juo bendravusių žmonių gy-
venimuose – tai dar ne visi išvar-
dinti ženklai, rodantys šio Dievo 
tarno išskirtinį pašaukimą. 

Tragiška šio dvasininko mirtis 
(tiksliau detaliai suplanuotas 
nužudymas miškelyje kirvio 
smūgiu į galvą) po šiai dienai yra 
gaubiamas paslapties. Spėjama, 
jog tai veikiausiai satanistų, arba 
kagėbistų darbas. Rusijos Stačia-
tikių Cerkvė tėvą Aleksandrą yra 
paskelbusi savo šventuoju.
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Mano mokytojavimas pas 
Meisnerius

,,Baigus man 1908m. gim-
naziją aš buvau pakviestas 
Miliušių dvaro savininko Meis-
nerio būti jo sūnaus Aleksiejaus 
mokytoju. tasai sūnus mokėsi 
Kijevo gimnazijoje ir buvo 
vienas iš pirmųjų savo klasės 
mokinių. tačiau senasis Meis-
neris turėjo ypatingą lavinimo 
ir mokymo sistemą. Pagal tą 
sistemą vaikai vasarą turėjo 
būtinai mokintis.

Meisneris gyveno Dargaitėlių 
palivarke, ligi kurio nuo Miliušių 
buvo apie pusantro kilometro. Aš 
kas rytą nueidavau į Dargaitėlius  
(kai lydavo, mane nuveždavo) ir 
tenai nuo devintos valandos ligi 
dvyliktos mokindavo iš pradžios 
sūnų, o paskui dar ir jauniausiąją 
Meisnerių dukterį. Po pamokų 
eidavome maudytis į netoli nuo 
dvaro tekančią Mituvą, paskui 
pietaudavome. Po pietų aš buvau 
laisvas ir galėjau grįžti namon, 
bet kadangi Dargaitėliuose buvo 
įrengtos aikštelės tenisui ir kro-
ketui, tai aš dažnai pasilikdavau 
tenai ligi pat vakaro pažaisti arba 
pasivaikščioti po apylinkes. 

Meisnerio šeima susidėjo iš 
žmonos ir keturių vaikų – dviejų 
vaikinų ir dviejų mergaičių. Jų 
namuose visuomet būdavo dvi 
guvernantės- vokiečių ir prancū-
zų kalbų. Vieną dieną su vaikais ir 
prie stalo buvo kalbama vokiškai, 
gi kitą dieną prancūziškai. Gu-
vernantės pagal kilmę būdavo 
šveicarės, belgės,  prancūzės. Iš 
jų aš patirdavau daug įdomaus 
apie užsienio gyvenimą. Dažnai 
praleisdavau drauge su guver-
nantėmis ir mūsų mokiniais visą 
antrą dienos pusę vaikščiojant 
pamiškiais, paupiais, klausant 
įvairių pasakojimų.

Viena iš guvernančių šveicarie-
tė Lidija Frey buvo išėjusi mokslą 
Anglijoje, paskui gyveno Pran-
cūzijoje ir Vokietijoje, pagaliau 
atvyko Rusijon, kur guvernančių 
uždarbiai buvo gan ankšti. L. Frey 
išgyveno pas Meisnerius berods 
tris metus ir susitaupiusi pinigų 
nusprendė vykti Amerikon. Tai 
buvo inteligentiška ir išsilavinusi 
panelė; aš su ja labai gerai susigy-
venau ir vasaros metu praleisda-
vau daug laiko drauge. Žiemos 
metu, kai ji gyveno Kijeve , o 
aš studentavau Peterburge, nes 
retkarčiais susirašinėdavome: 
ji rašė man vokiškai, o aš ru-

iš Zigmo toliušio atsiminimų 

siškai, kurios ji buvo pusėtinai 
pramokusi. Nors Lidija buvo 
vyresnė už mane, tarp mudviejų 
užsimezgė draugiški ryšiai. Kai 
L. Frey nutarė vykti Amerikon, 
ji 1911 metų vasarai baigiantis 
negrįžo su Meisneriais Kijevan, 
o iš Miliušių arkliais nuvažiavo į 
Smalininkus, o iš ten geležinkeliu 
nuvyko, berods, Hamburgan. Aš 
palydėjau L. Frey į Smalininkus 
ir palinkėjau jai geros kelio-
nės. Mums abiems buvo gana 
sunku skirtis, nes mes jautėm 
viens kitam nemažai simpatijos. 
Mudu susitarėme susirašinėti ir 
ilgą laiką bendravome laiškais. 
Kol I pas. karas nutraukė mūsų 
bendravimą. 

Sugrįžęs po karo iš Rusijos 
Lietuvon, aš parašiau L. Frey 
giminėms Šveicarijon laišką, 
teiraudamasis apie jos antrašą. 
Netrukus aš gavau atsakymą, kad 
L. Frey gyvena Sumatros saloje, 
Medano mieste. Aš parašiau nu-
rodytu atrašu laišką. Iš gauto at-
sakymo aš sužinojau, kad L. Frey 
bekeliaudama susipažino laive su 
vienu olandu už kurio vėliau ište-
kėjo. Tenai , Medano apylinkėse ji 
turtingai gyvena ir augina dvejatą 
vaikų. Aš buvau pakviestas ap-
lankyti ją ir jos šeimą Sumatroje, 
tačiau šioks toks atstumas tarp  
Lietuvos ir Sumatros, ir mano 
darbai sutrukdė pasinaudoti tuo 
maloniu kvietimu, o vėliau ir 

susirašinėjimas nutrūko. 
Pas Meisnerius aš mokytojavau 

keturias vasaras. 
Mano mokinys Aleksiejus 

Meisneris prieš I pas. karą baigė 
Peterburgo licėjų, dalyvavo 1914-
1918m. kare kaipo karininkas, 
įsigalėjus Rusijoj bolševikams, 
grįžo Lietuvon. Čia kurį laiką 
tarnavo Lietuvos kariuomenėj, 
paskui išėjo atsargon ir ūkinin-
kavo Miliušiuose. Užėjus 1940m. 
sovietams jis repatrijavo į Vokie-
tiją. Kilus vokiečių ir rusų karui   
jis įstojo į vokiečių kariuomenę 
kaipo vertėjas ir buvo priskirtas 
prie vokiečių dalinio, kuris stovė-
jo Baltarusijoje. Čia ir žuvo, tur-
būt , nuo ruso partizano kulkos, 
nes mūšiuose nedalyvavo.

Kiti Meisnerio vaikai irgi ap-
sigyveno Lietuvoje. Kitas sūnus 
vėliau irgi repatrijavo Vokietijon 
ir tenai mirė; vyresnioji duktė 
ištekėjo po I pas. karo už savo 
ūkvedžio, paprasto rusų kareivio, 
pardavė savo Dargių dvarą ir 
už gautus pinigus įsigijo namus 
Klaipėdoje, iš kur 1944m. išbėgo 
Vokietijon; pagaliau jaunesnioji 
duktė Elena, mano mokinė, ište-
kėjo už Žilaičio (Žilat), vidutinio 
ūkininko lietuvio Tilžės apylin-
kėje. Apie jos likimą po II pas. 
karo neteko nieko girdėti. „

Parengė vytautas lekutiS

Zigmas Toliušis mokytojas Meisnerio dvare Miliušiuose 1910 m. 
Iš kairės: Zigmas Toliušis, (medyje) Elena Meisnerytė, guvernan-
tė prancūzė Lidija Frey, Aleksiejus Meisneris.

Zigmas Aleksandravičius- 
įžymus kompozitorius, var-
gonininkas, pedagogas gimė 
1911m. sausio 1d. Girdžiuose, 
raseinių apskr. iš mažų dienų 
buvo gabus muzikai.  Pirma-
sis muzikos mokytojas buvo 
jo tėvas. Būdamas devynerių 
metų Zigmas jau sugebė-
jo pavaduoti prie vargonų 
tėvą. 1923-1929m. vargonavo 
nemajūnuose ir Gegužinė-
je, vadovavo bažnytiniams 
chorams. 1929-1935m. dėstė 
muziką Alytaus miškinin-
kystės mokykloje, vadovavo 
chorams. 

Dirbo ir kartu studijavo Kau-
no konservatorijoje. 1936m. 
baigė N. Martinonio vargonų 
ir B. Dvariono fortepijonų kla-
ses. Jis tapo pirmuoju mokiniu 
baigusiu Kauno Valstybinę 
Konservatoriją. 1936-1937m. 
tobulinosi pas garsųjį vargonų 
virtuozą profesorių M. Duprė. 
Po to atvyko į Romą, įstojo į 
katalikišką Švč. Cecilijos Aka-
demiją, kurią baigė 1937m. 
Po to norėdamas dar pagilinti 
studijas, įstojo į Popiežiaus 
Bažnytinės Muzikos Institutą 
Romoje. Per vienerius metus 
visus stebindamas savo gabu-
mais ir nuostabiu darbštumu, 
baigė ir šią Aukštąją Muzikos 
Mokyklą, gaudamas  net du 
Akademinius laipsnius: Canto 
Gregoriano licencijatą ir Var-
gonų –Magisterį – Daktaratą.

Zigmas Aleksandravičius 
Romoje baigęs aukštąsias mu-
zikos studijas grįžta į Lietuvą. 
Tai buvo jauna, daug  mūsų 
lietuviškai muzikai žadanti 
asmenybė.

1939- 1945m. dėstė Kauno, 
nuo 1945m. Vilniaus, 1949-
1959m. buvo Lietuvos valstybi-
nės konservatorijos specialiųjų 
teorinių disciplinų dėstytojas, 
nuo 1947m. docentas, pri-
klausė Lietuvos kompozitorių 
sąjungai.

Sukūrė apie 100 chorinių ir 
solo dainų, operą ,,Dangutė‘‘ 
ir ,,Vasaros nakties sapnas‘‘ 
(nebaigta), poemas chorams 
,,Jūratė ir Kastytis‘‘, ,,Uosis ir 
žmogus‘‘ ir kt. 

Mirė Z. Aleksandravičius 
1965m. kovo 5 d. Vilniuje. 

 Parengė 
vilija StoškieNė 

100 -ZiGMUi 
ALeKsAnDrAviČiUi
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Nuo gruodžio 14 d.  iki sausio 
6d. Girdžių kaimo bibliotekoje 
eksponuojama 1-8 kl. moki-
nių kalėdinių puokščių paroda 
,,Švenčių belaukiant‘‘. Kviečiame 
apsilankyti!

vilija Stoškienė 

  Lapkričio 15 d. baigėsi ,,Bi-
bliotekos pažangai‘‘ konkursas  
,,Atvirukai iš gimtinės‘‘ . Kon-
kurso dalyviai  buvo kviečiami 
nuo rugsėjo mėn. iki lapkričio 
15d. fotografuoti įžymias savo 
krašto vietas ir paskelbti nuo-
traukas virtualioje krašto en-
ciklopedijoje ,,Graži tu mano‘‘. 
iš Girdžių kaimo bibliotekos 
buvo patalpintos iš viso 65 
nuotraukos. 

   Išrinkti geriausieji ir me-
niškiausieji i  Lietuvos regionų 
atvirukai.   Visus konkurso 
atvirukus vertino speciali ko-
misija. Ją sudarė I. Urbonas, K. 
Juškevičius, profesorius Alfredas 
Bumblauskas, Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos pirmininkas 
Jonas Staselis ir fotografas Ra-
mūnas Danisevičius. 

    Kategorijoje ,,Atvirukas 
iš Suvalkijos‘‘ nugalėtoja  tapo 
Girdžių sen. Būtrimų k. gyven-
tojos   Kamilės Andriulaitytės  

Kalėdinė paroda ,,Atvirukai iš gimtinės‘‘

atvirukas ,,Medžiams pražydus‘‘. 
Taip pat Kamilės Andriulaitytės 
iš atsiųstų 15 atvirukų  atrinkti 
dar trys atvirukai, kurie bus pa-
talpinti išleistame kalendoriuje.  
Sveikiname nugalėtoja.  Dėkoja-
me visiems dalyvavusiems kon-
kurse ,,Atvirukai iš gimtinės‘‘.

vilija StoškieNė

Kai rudens vėjai siaučia už 
langų, o ilgėjantys vakarai 
atneša tamsą ir sutemas, kai 
padange nusidriekia tiesiog į 
širdį smeigianti išskrendan-
čių žąsų rauda, kai spiečiais 
krenta medžių lapai, nedera 
žmogui būti namuose  vienam 
ir liūdnam. reikia eiti į būrį, 
juk žmogui reikia žmogaus, 
reikia draugo, patarėjo. todėl  
lapkričio 11 dieną Girdžių 
neįgaliųjų draugijos nariai 
rinkosi į poezijos popietę. Čia 
savo gerumą parodė parapijos 
klebonas saulius Pavalkis, ku-
ris neįgaliuosius geranoriškai 
sutiko priimti parapijos salėje, 
kurioje ir vyko poezijos popie-
tė. Buvom maloniai nustebin-
ti, kai atėję į kleboniją, radome 
iškūrentas šiltas patalpas, 
papuoštus stalus. Pasijutome 
čia laukiami. Už tai neįgalieji 
labai dėkingi klebonui ir var-
goninkei irenai Jasiulytei, kuri 
niekieno neprašoma pasirūpi-
no , kad mums čia būtų gera, 
šilta ir jauku.

Poezijos popietėje dalyvavo 
Jurbarko neįgaliųjų klubo „Sva-
ja“ narės     

O. Čirvinskienė, Ž. Patro-
naitienė, J. Pranaitienė, klubo 
pirmininkė Z. Bartusevičienė, 
kurios skaitė savo kūrybos 

Ant klevo lapo parašysiu...
eiles, apie rudenį, tėviškę, meilę, 
eiles skirtas mamai. „ Svajos '' 
klubo narės stengėsi praskai-
drinti susirinkusiųjų nuotaiką, 
linkėjo nors akimirką pamiršti 
slegiančias negandas, skausmus 
ir sunkumus.

Parapijos klebonas S.Pavalkis 
pasveikino neįgaliuosius saky-
damas, kad neįgalieji yra didelė 
vertybė sveikiesiems, kad jie iš 
neįgaliųjų  turėtų pasisemti dva-
sinės stiprybės, gerumo, atjautos 
artimajam. Klebonas sakė, kad 
telaimina Dievas jūsų darbus ir 
gyvenimus, tesuteikia sveikatos, 
išminties ir kantrybės...

Kadangi šie metai Girdžių ne-
įgaliųjų nariams buvo“ derlingi“ 
jubiliejinėmis sukaktimis, net 
šešios draugijos narės šventė 
jubiliejus, todėl  jas šia proga 
nuoširdžiai pasveikino Girdžių 
seniūnas D. Juodaitis įteikdamas 
atminimo dovanas ir gėles. Ju-
biliatėms sudainuota „ Ilgiausių 
metų“. Taip pat seniūnas nepa-
miršo apdovanoti padėkos raštu 
ir gėlėmis, už labai gražiai tvar-
komą sodybos aplinką, kurioje 
gyvena trys neįgalūs draugijos 
nariai tai Rimanta ir Zenonas 
Stunguriai, Birutė Bukauskaitė. 
Nepamiršo seniūnas padėkoti 
ir aktyviausiems draugijos na-
riams, pasirūpino kaip atvežti ir 

išvežti toli gyvenančius ir sunkiai 
vaikščiojančius neįgaliuosius. 
Labai malonu užeiti pas seniūną 
ir kreiptis bet kokiu klausimu, 
nes žinai, kad čia būsi suprastas, 
kad seniūnas stengiasi išspręsti 
atsiradusią problemą, kad čia 
rasi ištiestą ranką, kuri siūlo 
savo pagalbą. Už tai seniūnui 
tariame nuoširdų ačiū. Taip pat 
nuoširdų ačiū tariame seniūni-
jos socialinėms darbuotojoms 
Z.Krikščionaitienei ir B. But-
kuvienei kurios prisidėjo prie 
šios popietės organizavimo. Už 
parodytą supratimą ir materia-
linę paramą, rengiant šį renginį, 
dėkojame Vidai Norvilienei.

Nors neįgaliesiems minčių ir 
idėjų netrūksta, bet to nepakan-
kama, nes joms įgyvendinti reikia 
lėšų ir patalpų.To neturint visi 
sumanymai lieka nerealizuoti, 
nes iš šalies pagalbos sulaukti 
nesitikimi.Ir tada pagalvoji, ne-
jaugi sveikieji taip sumaterialėjo, 
nejaugi gerumas matuojamas 
pinigais? Nejaugi gerumas per-
kamas už pinigus?

Manoma, kad tik vargo paty-
ręs ir nesėkmių, pralaimėjimų 
užgrūdintas žmogus iš tikrųjų 
sugeba užjausti tokį pat varguolį 
ar sėkmės laikinai aplenktąjį. Tas, 
kuriam sekasi, kuris turtingas, 
paprastai nelinkęs švaistyti savo 
dėmesio, laiko ir pinigų ant 
žemesnio laiptelio stovintiems. 

O gal ir nepastebi tokių, sten-
giasi tarp šių nelaimėlių nebūti, 
negadinti savo nuotaikos. Bū-
tent gyvenimo smūgiai, o ne 
sėkmė, laimė, išmoko žmones 
jautrumo, atjautos, pastūmėja 
pagelbėti kitiems.

Smagu, kad sutinki žmo-
nių, kurie kitaip galvoja ir už 
bet kokią paramą ar pagalbą 
neįgaliesiems nereikalauja už-
mokesčio.

Popietė buvo linksma, nes 
dainas traukė tiek viešnios, klu-
bo „Svaja“ narės, tiek ir Girdžių 
neįgalieji, kuriems vadovavo 
vargonininkė, Girdžių lakštin-
gala – I. Jasiulytė. Ilgai liejosi 
viešnių skaitomos eilės,  o jas 
keitė dainos. Išvykdamos vieš-
nios žadėjo dažniau bendrauti, 
rengti daugiau tokių susitikimų.  
Girdžių neįgalieji dėkojo  klubui 
„ Svaja“ už draugystę, skaitytas 
eiles ir gražias rudens emocijas, 
klebonui S. Pavalkiui už suteiktą 
pastogę, o I. Jasiulytei už šilumą 
ir papuoštą stalą. Labai įdomiai 
ir turiningai praleidome po-
pietę. Dėmesingai klausėmės, 
linksmai pasisėdėjome ir  net 
nepajutome, kad diena eina 
vakarop. Lietumi purškiantis ir 
darganotas lapkričio 11- osios 
ketvirtadienis Girdžiuose tapo 
dėl to tik gražesnis.

Judita vireikieNė

Daugiau naujie-
nų atsinaujinusioje 
Girdžių internetinėje 
svetainėje. 

www.girdziai.lt
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pirmininkė Nijolė Petraitienė. 
„Tik niekada nenustokite svajoti, 
nes netgi nerealiausios svajonės 
anksčiau ar vėliau išsipildo“, - 
susirinkusiems linkėjo seniūnas 
D. Juodaitis. 

atkelta iš 1 psl.

Nuo 14 valandos akcijos per-
sikėlė prie seniūnijos admi-
nistracinio pastato.  Ten vyko 
miškininkų organizuota akcija 
"Parsinešk Kalėdas į savo na-
mus". Akcijos metu Balandinės 
girininkas Ramutis Pranaitis ir 
girininko pavaduotojas Artūras 
Pocius nemokamai dalino eglu-
čių šakas. Eglučių šakų dovanoji-
mo akcija - daugiatikslė. Ši akcija 
padeda saugoti gyvąją gamtą, 
ugdo bendrapilietiškumą, kū-
rybinius sugebėjimus iš šakos 
kurti menines kompozicijas.  Į 
akciją buvo atvykusi šios akcijos 
koordinatorė VĮ Jurbarko miškų 
urėdijos Medelyno viršininkė 
Dalia Mačiežienė ir urėdo pava-
duotojas Edmundas Mačieža. 

Seniūnija ir kultūros darbuo-
tojai visus kvietė sušilti prie 
laužo ir vaišino labai skania, ant 
laužo virta Daliutės Saulėnienės 
labai skania sriuba. Sriubą pilstė, 
muzika rūpinosi, vaišintis kvietė 
nenuilstantis Algis Vizbara.

Mokiniai miškininkams pa-
dėkojo už dovanotą eglutę mo-
kyklos šventėms ir padovanojo 
savo kurtus atvirukus, kvapias 
žvakes ir angeliukus. 

Smagu, kai pavyksta pačios 
kilniausios akcijos. Smagu ma-
tyti bendrumo džiaugsmą. 

Pavakary visi rinkosi į seniū-
nijos salę. Mokinių ir seniūnijos 
darbuotojų bei aktyvios ben-
druomenės narės Zitos Gir-
džiuvienės šventiškai papuoštoje 
salėje susirinkusius sveikino se-
niūnas Darius Juodaitis, moky-
klos direktorė Janė Pocienė bei 
Girdžių kaimo bendruomenės 

Gėrio ir šviesos šventė Girdžiuose

Buvo parodytas moksleivių 
kalėdinis spektakliukas „Laikro-
dis be gegutės“ (režisierė Loreta 
Zdanavičienė). 

Išėjus į lauką, prie sukurtų 
laužų, netrukus pasigirdo ar-

klio traukiamų rogių varpelių 
tilindžiavimas. Atvyko Kalėdų 
Senelis! Svečias, kurio ypač laukė 
mažieji, kartu žaidė žaidimus, 
klausėsi eilėraščių, dovanėlėmis 
apdovanojo ikimokyklinio am-
žiaus vaikučius, kurių susirinko 
net 20. Sunkiai šiemet sekėsi 
įžiebti kalėdinę eglę, tik ūki-
ninkui Algimantui Liorincui su 
keltuvu Kalėdų Senelį pakėlus 
į pačią eglės viršūnę, maždaug 
6 metrų aukštį, eglė nušvito 
lempučių šviesa. Šių metų  eglė,  
UAB „Jonavos ranga“ ir Girdžių 
pagrindinės mokyklos mokinių 
paramos dėka, yra dar gražesnė, 
dar spalvingesnė. Mokiniai, 
verslo dienos renginiuose už-
dirbtus 50 litų už pačių paga-
mintus darbelius, nusprendė 
skirti  miestelio eglės girliandai. 
O kur dar seniūnijos specialistės 
Daivos ir bibliotekininkės Vilijos 
pinti voratinkliai! Visiems nuo-
širdus AČIŪ.

Šventė buvo smagi. Belieka 
laukti Naujųjų Metų, kuriais 
seniūnijos gyventojų laukia nau-
jos, gražios ir originalios šventės 
bei pasibuvimai kartu. 

Už finansinę paramą organi-
zuojant šventę, dėkojame Gir-
džių kaimo bendruomenei, už 
bendruomeniškumą ir pagalbą 
įgyvendinant renginio suma-
nymus ūkininkui Algimantui 
Liorincui bei ūkininkams Ingai 
ir Sigitui Andriulaičiams. 

Judita Bucholcaitė
10 kl. mokinė

„Girdžiai“ inf. 
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Gruodžio 20 dieną Girdžiuo-
se vyko paties didžiausio šalyje 
mokymo projekto „Kaimo 
vietovių darbo jėgos persio-
rientavimo iš žemės ūkio į kitas 
veiklas skatinimas Lietuvoje“ 
paskaitos. Projekto, kuris daž-
nai vadinamas tiesiog „Keičiu 
veiklą“ mokymai Jurbarko ra-
jone prasidėjo dar šį mėnesį. 

Girdžių seniūnas Darius Juo-
daitis sveikindamas mokymų 
dalyvius pasidžiaugė, kad šių 
mokymų pirmasis etapas vyko 
Girdžiuose. „Seniūnijos gyven-
tojų vardu dėkoju organizato-
riams, kad atvežėte netik žinių, 
bet ir idėjų, kurios mums tikrai 
pravers“, - džiaugėsi seniūnas. 

Girdžiuose į mokymus susi-
rinko 32 žmonės. „Mokymai 
naudingi, daug ko sužinojome, 
dirbome grupėmis. Kai kas atėjo 
tik pasižiūrėti, o kai kurie jau 
tikrai planavo dalyvauti tolimes-
niuose mokymuose. Viliuosi, 
kad Girdžiuose įvyks renginių 

organizavimo mokymai, ku-
riuose būtinai dalyvausiu“, - po 
mokymų pasakojo girdžiškis 
Algimantas Vizbara. Projekto 
tikslas – didinti kaimo vietovių 
darbo jėgos persiorientavimo iš 
žemės ūkio į kitą veiklą, įsitrau-
kimo į darbo rinką galimybes, 
skatinti, kad ekonominė veikla 
kaime būtų kuo įvairesnė. 

Projekto veiklos „Informavi-
mas, motyvavimas, orientavi-
mas, konsultavimas“ seminarų 

dalyviai supažindinti, kokias 
galimybes siūlo projektas, kaip 
dalyvauti tolesniuose mokymo, 
kvalifikacijos tobulinimo ar 
persikvalifikavimo kursuose, 
kaip persiorientuoti iš žemės 
ūkio į kitą veiklą arba šalia 
ūkininkavimo užsiimti kitokia, 
alternatyvia veikla, kaip pradėti 
savo verslą. 

Tolimesni mokymai bus vyk-
domi pagal neformaliojo (kvali-
fikacijos tobulinimas) ir forma-

liojo (persikvalifikavimo kursai) 
mokymo programas. Projekto 
dalyviai pagal neformaliojo mo-
kymo programas bus mokomi 
nuo 8 val. iki 80 val. Norintiems 
įgyti profesiją bus siūlomas 
platus galimų profesijų spektras 
trunkantis ilgiau nei 2 savaites. 
Jurbarko rajone bus siūlomos 
dvi profesijos: kaimo turizmo 
sodybų apatarnavimas ir buhal-
terinė apskaita. Pastaroji ypač 
naudinga ūkininkams, kurie 
privalo tvarkyti savo buhalteriją 
patys arba samdytis firmas. 

Daugiau informacijos apie 
projektą ir mokymus galite 
sužinoti kreipdamiesi į koor-
dinatores Jurgitą Juodaitę tel. 8 
679 79663 arba Živilę Kriščiū-
nienę tel. 8 679 44034, el. paštu 
jurbarkas@projektvita.lt bei 
rasti interneto svetainėje www.
keiciuveikla.lt.

„Girdžiai“ inf. 

 „Keičiu veiklą“ mokymai vyko Girdžiuose 

Laikas tarp šv. Kalėdų ir 
trijų Karalių – stebuklų me-
tas. Girdžių seniūnijos dar-
buotojai antradienį aplankė 
Pavidaujo kaime gyvenančią 
irenos ir Broniaus šeimą. šei-
moje auga du vaikai. o prieš 
šventes, kaip tyčia, sugedo 
skalbimo mašina, pinigų nėra 
nei taisyti seną, nei pirkti 
naują... 

Jurbarkietė, kuri savo pa-
vardės prašė neminėti, pavi-
daujiškiams padovanojo savo 

Maloni staigmena pavidaujiškiams
senąją skalbimo mašiną AEG. 
Ugniagesiai pasidalino gauta 
labdara - padovanojo naujų 
odinių batų bei konservuotų 
burokėlių, Socialinių paslaugų 
centras padovanojo patalynės.

Šeimai dovanas  su gražiau-
siais palinkėjimais įteikė Gir-
džių  seniūnas Darius Juodaitis 
ir  socialinė darbuotoja darbui 
su socialinės rizikos šeimomis 
Zita Krikščionaitienė.

Girdžiai inf.

Pavidaujo gyventoja Irena ir socialinė darbuotoja Zita 
Krikščionaitienė

šventinė nuotaika Pavidaujy

atkelta iš 1 psl.

Smagu buvo matyti, kad jie 
nejaučia scenos baimės, vaidi-
na savo ir žiūrovų malonumui. 
O kaip nudžiugo vaikučiai, kai 
juos, ką tik vaidinę scenoje, 
spektaklio personažai pakvie-
tė pažaisti „Jurgelį meistrelį“, 
pašokti ratelyje.

Taip linksmai bežaidžiant at-
vyko Senelis Šaltis. Visi vaiku-
čiai, už padeklamuotus eilėraš-
tukus ar padainuotas daineles, 
buvo apdovanoti dovanėlėmis, 
nusifotografavo su Seneliu. Jis 

buvo labai patenkintas tokiu 
vaikučių aktyvumu ir visus 
pakvietė dar pažaisti, pašokti, 
padainuoti. Užsižaidęs Senelis 
vos neužmiršo, kad jo laukia ir 
kiti vaikučiai. Atsisveikinęs ir 
palinkėjęs smagiai praleisti va-
karą, jis išvyko pasipildyti savo 
maišą dovanėlėmis ir lankyti 
kitus vaikučius. 

Skirstėsi visi jau sutemus, pa-
tenkinti, pilni įspūdžių, nešini 
dovanėlėmis.

Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirmininkas  

arūnas ČePuliS 
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nykštukas aplankė pradinukus 

Gruodžio mėnesį mokykloje 
vyko akcija „Kalėdiškai pražydo 
senas batas”. Akciją organizavo 
ekologų būrelis ir vadovė Vida 
Reinolcaitė. Visos klasės labai 
aktyviai įsitraukė į šią akciją. 
Nuo papuoštų batų įvairovės ir 
gražumo net akys raibsta. 

Kūrybiškiausiai ir aktyviau-
siai dalyvavo pradinių klasių 
mokiniai.

Penktadienį, prieš atostogas 
pradinukus aplankė Nykštukas, 

Mažųjų Kalėdos
Pradinių ir paruošiamos klasės mokiniai gruodžio 14 dieną vyko 

į Kauną. Ten pramogavo, žiūrėjo spektaklį lėlių teatre, bendravo 
su Kalėdų Seneliu... O grįžtant namo... Jų laukė neįtikėtini siur-
prizai...

Bet... apie visa tai pačių  vaikų lūpomis...
virginija PiNaitieNė

4 klasės mokytoja 

Kelionė į Kauną

 Lėlių teatre žiūrėjome spek-
taklį ,,Sniego pasaka''. Spekta-
klis mums labai patiko. Jame 
buvo pasakojama, kaip Senieji 
metai nenorėjo išeiti ir užleisti 
vietos Naujiems metams. Jam 
pasibaigus, atėjo Kalėdų sene-
lis. Jis mums palinkėjo linksmų 
švenčių, išklausė vaikų dekla-
muojamų eilėraščių, pažaidė 
žaidimų. Mes visi nekantra-
vome dėl dovanų. Mokytoja 
juokavo, kad Kalėdos dar toli 
ir nieko nežino apie dovanas. 
Grįžę į autobusą, įsitaisėme 
savo vietose. 

Važiuojant link namų, ties 
Raudonės gyvenviete sulau-
kėme staigmenos. Vairuotojas 
sušuko, kad mūsų autobusą 
stabdo Kalėdų senelis. Jis ten 
stovėjo sušalęs ir apsnigtas, su 

Ankstų  gruodžio 14 -osios rytą susirinkome prie mokyklos. 
Atvažiavus autobusui, visi į jį sulipome ir nekantriai laukėme, kol 
pajudėsime link Kauno. Aš sėdėjau pačiame autobuso priekyje ir 
mačiau visą kelią. Važiavome lėtai, nes kelias buvo labai slidus. 
Atvažiavę į Kauną, pirmiausia užsukome į prekybos ir pramogų 
centrą ,,Mega’’. Ten apžiūrėjome eglutę ir akvariumą. Čia buvo 
labai gražu. Vėliau važinėjomės ,,Nykštukų traukinuku’’. Laikas 
prabėgo labai greitai, ir mes turėjome išvažiuoti, kad nepavėluo-
tume į Lėlių teatrą.

dviem dideliais maišais dova-
nėlių. Visi be galo džiaugėmės 
ir veržte veržėmės iš autobuso, 
net durys užsikimšo. Kalėdų 
senelis sakė, kad laukia Girdžių 
pagrindinės mokyklos moki-
nukų!  Kiekviena klasė turėjo 
padainuoti dainelių ar padekla-
muoti eilėraščių. Senelis mums 
dovanojo pačias geriausias 
Kalėdas ir gerą nuotaiką. Atsi-
sveikindami su Kalėdų Seneliu 
visi garsiai padėkojo. Senelis 
sakė, kad miške jo laukia elniai 
su rogėmis ir kad jis labai skuba 
aplankyti kitus vaikus.

 Laimingi grįžome namo. Tai 
štai kokia įdomi buvo mūsų 
kelionė!

Gabrielė ZaroNaitė
4 klasės mokinė

išvyka į  Lėlių teatrą
Šaltą, gruodžio 14 dienos 

rytą išsiruošėme į Kauną. Į šią 
kelionę vyko pradinių klasių 
mokiniai. Atvykus į Kauną,  dar 
turėjome laiko iki spektaklio, 
tad užsukome į prekybos ir 
pramogų centrą ,,Mega''. Čia 
vaikai važinėjosi traukinuku, 
apžiūrėjo papuoštą eglutę. Buvo 
įdomu stebėti akvariumo žuvis. 
Po to vykome į Lėlių teatrą. 
Čia matėme spektaklį ,,Sniego 

pasaka''. Po spektaklio žaidėme 
su Kalėdų seneliu. Grįžtant 
namo,  VĖL sutikome Kalėdų 
Senelį! Mes jam padainavome, 
padeklamavome eilėraščių, o JIS 
MUS APDOVANOJO! 

Po ekskursijos grįžome links-
mi ir laimingi su daug daug 
įspūdžių ir gerų dovanų.

airidas celeNceviČiuS
4 klasės mokinys

Kalėdų Senelio padėjėjas. 
Nykštukas pasidžiaugė gražiai 

ir išmoningai papuoštais batais, 
perdavė organizatorių padėką 
ir dovanėlę. Paskui vaikučiai 
nusifotografavo kartu su Nykš-
tuku. Mokyklos mažieji savo 
darbeliais papuošė antro aukšto 
langus. Dabar jais grožisi visa 
mokyklos bendruomenė.

raminta Piliukaitytė 
7klasės mokinė
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Medžių puošimo šventė 

Medžių puošimo šventė pirmą 
kartą buvo surengta Londone 
1990 metais. Vėliau prisijungė 
kitos šalys. 1994 m. šių šalių 
gretas papildė ir Lietuva. Šiais 
metais mūsų mokykla įsijungė į 
medžio puošimo akciją ir mano-
me, kad tai taps tradicija.  

Medžiai - gyvybės žemėje 
šaltinis. Jie mus maitina, valo ir 
drėkina orą, suteikia prieglobstį 
ir pavėsį, stebina savo grožiu ir 
grakštumu. Su  medžiais susijusi 

 Gruodžio 22 dieną 
ŠREKAS su šeima ŠVENTĖ 
KALĖDAS GIRDŽIŲ PAGRIN-
DINĖJE MOKYKLOJE. Kalėdas 
šventė ne vienas, bet su savo 
draugais -  asilu, vilku, burati-
nu ir sausainiu, o kad nebūtų 
liūdna, nuobodu į kompaniją  
pasikvietė savo bičiulius – mo-
kinukus iš 5-10 klasių. Nors 
žmogėdra Šrekas niekada nėra 
šventęs Kalėdų ir visai nežinojo, 
kaip jos švenčiamos, tačiau visų 
dalyvavusiųjų dėka,  šventė pa-
vyko!

Šreko bičiuliai, puikiai žino 
Kalėdų tradicijas, todėl švęsti 
Kalėdų atvyko su staigmenomis 
Šrekui. Penktokai kartu su au-
klėtoja padovanojo nuotaikingai 
paruoštą lietuvių liaudies pasaką 
„Ropė“, šeštokai parodė naujau-
sią „Medžioklės sezono atidary-
mas“ seriją, septintokai pasekė 
Šarlio Pero pasaką „Raudonke-
puraitė“, na, o aštuntokai pado-
vanojo anglų liaudies pasakos 
motyvais sukurtą „Trys paršiukai 
“ naujausią  versiją. Vyriausieji 
šventės svečiai neparuošė jokios 
staigmenos, bet į šventę atėjo ne 
tuščiomis rankomis - dešimtokai 

Šrekui ir jo draugams padova-
nojo po šokolado plytelę - puiki 
saldi dovana žmogėdrai.

Na, o kokios Kalėdos be 
Kalėdų Senelio ir jo dovanų! 
Saldainius Kalėdų Senelis jau 
išdalino mokyklos mažiesiems 
pradinukams, tačiau padėkų už 
kalėdines staigmenas ir už akci-
jos  „Kalėdiškai pražydo senas 
batas“ atgabeno pilną maišą! Į 
Kalėdinę šventę buvo pakviesta 
ir mokyklos direktorė, kuri vi-
sus pasveikino su Kalėdomis ir 
ateinančiais Naujaisiais Metais. 
Kalėdų Seneliui išvykus, Šrekas 

šreko Kalėdos Girdžiuose

visa žmonijos istorija. Medis - 
ilgaamžiškumo ir pastovumo 
simbolis.

Dabar medžiai kertami, miš-
kai nyksta. Kad atstatytume 
ryšius su medžiais, nepakanka 
juo sodinti. Mes turime labiau 
jais rūpintis. 

         
raimonda 

DaMašauSkaitė ir 
Džeirana 

kavaliauSkaitė
6 klasės mokinės

su savo draugais ir bičiuliais dar 
keletą valandų linksminosi šokių 
sūkury.

  Šiandien Šrekas, jo 
draugai bei bičiuliai sveikina 
visus atsinaujinusio mokyklos 
internetinio  puslapio skaityto-
jus su artėjančiais Naujaisiais 
Metais! Naujienų žadame ir 
ateinančiais 2011 metais! 

Devintokai, 
šreko bendraminčiai ir

jų auklėtoja 
irena Molčankinienė

Kalėdiškai pražydo senas batas

Gruodžio mėnesį moky-
kloje vyko akcija "Kalėdiškai 
pražydo senas batas". Akciją 
organizavo ekologų būrelis ir 
vadovė Vida Reinolcaitė. Visos 
klasės labai aktyviai įsitraukė į 
šią akciją. Nuo papuoštų batų 
įvairovės ir gražumo net akys 
raibsta. 

Kūrybiškiausiai ir aktyviau-

siai dalyvavo pradinių klasių 
mokiniai. Mokyklos mažieji 
savo darbeliais papuošė antro 
aukšto langus. Dabar jais gro-
žisi visa mokyklos bendruo-
menė.

raminta Piliukaitytė
7 klasės mokinė
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numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvadratas -Pirmi
Gruodžio 4 dieną vykome į Ra-

seinių rajoną Ariogalos miestelį, 
kur vyko Lietuvos moksleivių BLM 
olimpinio festivalio pradinių klasių 
2000m. gimimo ir jaunesnių kvadra-
to zoninės varžybos.

Gruodžio 18  dieną vykome į Ra-
seinių rajoną, Girkalnio pagrindinę 
mokyklą, kur vyko Lietuvos moks-
leivių bendrojo lavinimo mokyklų 
kaimo vietovių 2000 m. gimimo ir 
jaunesnių kvadrato zoninės varžy-
bos.  Abiejose varžybose iškovojome 
pirmąją vietą ir teisę atstovauti tarp-
zoninėse kvadrato varžybose.

tinklinis
Gruodžio  08 dieną Girdžiuose 

vyko Jurbarko rajono bendrojo la-
vinimo mokyklų finalinės tinklinio 
varžybos. Pirmąją vietą iškovojo 
Eržvilko gimnazijos sportininkai, 
antri buvo Gausantiškių A. Valai-
čio pagrindnė mokykla ir treti liko 
Girdžių pagrindinės  mokyklos 
sportininkai.

Ačiū visiems dalyvavusiems spor-
tininkams.

 linas kliJūNaS
kūno kultūros mokytojas

kviečiame apsilankyti naujoje Girdžių 
senūnijos svetainėje www.girdziai.lt

išgelbėta gulbė

Šių metų žiema daugelį užklupo 
nepasiruošusius, ypač kelininkus. 
Šeštas pojūtis dar silpnai išsivys-
tęs žmoguje, o sunkią praeitos 
žiemos patirtį nugalėjo nepama-
tuotas optimizmas. Tuo tarpu 
įvairūs gamtos atstovai kai kuriais 
atžvilgiais mus gerokai lenkia. 
Štai pavyzdžiui paukščiai, galbūt 
nujausdami atšiaurią žiemą, o gal 
pasimokę iš praeitos žiemos, šiais 
metais į tolimą Afriką emigravo 
daug masiškiau. Žinoma, yra ir 

pasilikusių, dažnai ne savo noru, 
sužeistų, negalinčių skristi. 

Tokia buvo gulbė, kurią jau 
gerokai apšalusią pamatėme be-
gulinčią sniege ant ledo prie mūsų 
užtvankos žiedo. Ji dar krutėjo, o 
ledas prie žiedo vietomis dar ne-
buvo užšalęs. Kilo klausimas kaip ją 
paimt. Ar mest ant jos kokį audeklą 
su šniūrais ir tempt į krantą, ar kaip 
kitaip? Taip besvarstant, į pagalbą 
atskubėjo didžiai gerbiamas Virgi-
nijus Kvedys. Nieko nepaisydamas, 
negailėdamas ne tik savo gyvybės 
bet ir sveikatos, Virginijus nuėjo 
tiesiai per ledą gulbės link. Pasakė 
tik: „Jei ką, pasiimkit mano kepurę“. 
Paukštis dar bandė bėgti, tačiau 
pasprukti nepavyko.

Gulbė buvo perduota parapijos 
klebonui. Savaitę pagyveno tvarte 
už klebonijos. Kadangi buvo su-
žeista ir per dieną sulesdavo po tris 
batonus, tai išvežėme gulbę į Kaune 
esantį gyvūnų globos centrą.

    
 Parapijos klebonas 

kun. S. PavalkiS

Lapkričio 30 dieną, po pa-
mokų 15 Girdžių pagrindi-
nės mokyklos mokytojų vyko į 
Kauno J.Grušo meno vidurinę 
mokyklą, į seminarą meninio 
ugdymo tema. Į mokyklą atvy-
kome sustyrę į ragą, nejausdami 
kojų pirštų, nes mokytojams 
buvo skirtas visiškai nešildomas 
autobusas.

Mus pasitiko ir visą seminarą 
lydėjo mokyklos direktorė Nijolė 
Šimienė ir direktorės pavaduo-
toja Vilija Demjanova, kurioms 
tariame kuo nuoširdžiausią 
AČIŪ  už dvasinę šilumą, gėrį, 
grožį, nuoširdumą patirtą  mo-
kykloje . Pirmiausia pavaišino 
karšta karšta arbata ir skaniomis, 
burnoje tirpstančiomis, moky-
kloje keptomis bandelėmis. Kai 
truputį atitirpome, prasidėjo 
nuostabi kelionė po mokyklos 
kabinetus, koridorius, ekspo-
zijas. Mokykloje kiekvienas 
kampelis išnaudotas mokinių 
darbų eksponavimui. Mokyklos 
vadovės su pasididžiavimu ir 
meile rodė mokinių darbus, 

džiaugėsi ugdytinių estetine 
kultūra - eksponuojami kūriniai 
švarūs ir tvarkingi, lyg ką tik 
pakabinti.

Girdžių pagrindinės moky-
klos mokytojai lankėsi dailės ir 
technologijų kabinetuose, ku-
riuose vyko užsiėmimai. Kolegos  
supažindino su savo disciplinos 
ypatumais, praktiškai pade-
monstravo įvairias technikas.

Po seminaro mokytojai vyko 
į pasaulio klasikos vertybe pri-
pažinto Viktoro Hugo romano 
motyvais sukurtą miuziklą „Par-
yžiaus katedra”. 2,5 val. pralėkė 
lyg akimirka stebint istoriją 
apie meilės ir aistros draskomą 
jaunos Esmeraldos širdį, apie 
blogio ir gėrio kovą, apie rūpestį 
ir atsidavimą, puikybės ir doro-
vės akistatą.

Ir vėl laukė nesaugi kelionė 
nešildomu autobusu namo...

liudmila NorkaitieNė
informacinių technologijų 

mokytoja


