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Artėja didžiausia ir svar-
biausia krikščioniška šventė 
– Šventos Velykos. Dar kelios 
savaitės ir vėl sugaus viso pasau-
lio bažnyčių varpai, skelbiantys 
Kristaus Prisikėlimą. 

Greitai apsisuka laiko ratas, čia 
žiema, čia vasara, ir vėl tos pačios 
šventės, tie patys gimtadieniai, 
vėl tos pačios Velykos, po jų – 
Motinos diena, atlaidai, Vėlinės, 
Kalėdos ir vėl Velykos. Kartais 
pajuokaujam: kam ardyti bažny-
čioj pastatytą Kalėdų prakartėlę, 
ar Velykinį Kristaus kapą, jeigu 
netrukus vėl reikės juos statyti? 
Sykį vasarą aplankėm vieno para-
pijiečio namuose, žiūrim – kalė-
dinė eglutė papuošta kambaryje. 
Į klausimą: „Ar jau laukiat Kalė-
dų?“ namų šeimininkas atsakė: 
„Tai tuoj vėl Kalėdos, kunigėli, 
kam čia benuiminėt“.

O apie šventes tiek daug šiltų 
ir gražių žodžių išsakyta, rodos, 
ką gi dar čia bepridėsi? Tačiau su 
Dievo malone yra panašiai kaip 
su upe – įbrendi į tą pačią upę, 
ir vanduo regis toks pat, tačiau 
jis visai kitas, vis naujas. Mes ga-
lim girdėti panašius pamokslus, 
panašius sveikinimus, ir patirti 

Šv. Velykos - vis nauja šventė

tuos pačius dalykus liturgijoje, 
tačiau jie vis naujai palies ir veiks 
mus. Žinoma, jeigu neliksim tik 
pasyvūs stebėtojai. Jeigu širdimi 
klausysim Dievo žodžio, Ga-
vėnios laike nuoširdžia atgaila 
pasiruošim Velykų šventėms, 
nepamiršim, nebijosim pagelbėti 
vargšams, gal net ir už priešus 
pasimelsim, ir jeigu pasistengsim 
nuoširdžiai dalyvauti Velykų 
liturgijoje, tikrai būsim vienaip 
ar kitaip pakylėti virš pilkos kas-
dienybės. Gal netgi pamatysime 

tuos dalykus, kurie kažkada liko 
nepastebėti, per menkai ar net ir 
visai neįvertinti.

Senai žinoma taisyklė: „Neda-
ryk kitam to, ko nenori kad tau 
darytų“, nesyk girdėti ir Šv. Rašto 
žodžiai: „Nepasiduok piktam, bet 
nugalėk blogį gerumu“. Bet kaip 
dažnai tai lieka užmarštyje, kaip 
dažnai žmogus tą trumpą savos 
būties akimirką, kurią vadina 
„gyvenimu“ nei pats ramybės 
neturi nei kitiems jos neduoda.

Šv. Velykų proga ypač norėtųsi 

palinkėti kitokio, atnaujinto, gi-
lesnio požiūrio į save patį ir į kitą 
žmogų: ne kaip į daiktą, ne kaip į 
bereikšmį objektą, o kaip į brangų 
asmenį, kad ir koks sužeistas jis 
bebūtų. Čia reikės įsiklausymo. 
„Dievas davė žmogui dvi ausis 
ir vieną liežuvį, kad jis dvigubai 
daugiau klausytų, negu kalbėtų“ 
– byloja senovės išmintis. 

Nugalėję mirtį nešančią nuo-
dėmę, nusikratę žemiškas savo 
egoizmo, vienpusiškumo dulkes 
kelkimės kartu su mirties nuga-
lėtoju Kristumi.

   
Parapijos klebonas kun. 

 S. PavalkiS

Gavėnios rekolekcijos 
mūsų bažnyčioje vyks ba-
landžio mėn. 10 d. 11.00 
val. Rekolekcijas ves kun. 
vincas Pinkevičius iš Žiež-
marių Šv. Jokūbo bažny-
čios.

velykinė Žiburių litur-
gija, arba velyknaktis, 
prasidės balandžio mėn. 
23 d. 19.00 val.  Rytmeti-
nės kristaus prisikėlimo 
Mišios su procesija aplink 
bažnyčią – balandžio mėn. 
24 d. 8.00 val.

„Šv. Velykos – šventė kuriai privalu rasti laiko“
Pavidaujiškiai, o ir daugelis 

Girdžių gyventojų, puikiai 
žino visada aktyvią ir savo 
gražiais darbais aplinkinius 
stebinančią Jolitą Butkutę. Ši 
jauna moteris vadovauja Šiau-
lių regiono plėtros agentūrai, 
kuria savo kaimo turizmo 
sodybą, o savaitgalius leidžia 
gimtajame Pavidaujo kaime. 
Artėjant Šv. Velykoms nu-
sprendžiau pakalbinti Jolitą ir 
sužinoti, ar darbų ir įvairiau-
sių reikalų sūkuryje randama 
laiko šiai - pačiai gražiausiai 
pavasario šventei.  

ko norėtumėte palinkėti gim-
tojo Pavidaujo gyventojams ir 
visiems kitiems mūsų laikraš-
tuko skaitytojams? 

Stiprybės, sveikatos, geros 
nuotaikos, optimizmo ir ryžto. 

Labai svarbu išmokti džiaugtis 
pačiais paprasčiausiais dalykais, 
tuo, kad esame, kad galime per Šv. 
Velykas susėsti kartu, su šeima.

Labai džiaugiuosi, kad pas-
kutiniaisiais metais Pavidaujy 
susibūrė kaimo bendruomenė. 
Iš vaikystės dar atsimenu įvairias 
kaimo šventes, gegužines, užga-
vėnes. Atrodo, kad tada ir gyvent 
buvo lengviau. 

Linkiu, kad bendruomenę 
lydėtų bendras jausmas, noras 
ir įsitikinimas, jog tik dirbdami 
kartu jie gali daug pasiekti.

Artėjant Šv. Velykoms norisi 
prisiminti ir Motinos Teresės žo-
džius, kuriais, atrodo, ir pasakyta, 
ir palinkėta viskas:

Žmonės būna neprotingi, nelo-
giški ir egoistai, vis dėlto mylėkite 
juos. Jei darai gera, žmonės tau 

prikiš egoistinius ar slaptus 
motyvus, vis dėlto daryk gera. 
Jei tau sekasi, įsigysi netikrų 
draugų ir tikrų priešų, vis dėl-
to tegul tau sekasi. Geri tavo 
darbai rytoj bus užmiršti, vis 
dėlto daryk gerus darbus. Są-
žiningumas ir atvirumas daro 
tave pažeidžiamą, vis dėlto būk 
sąžiningas ir atviras. Ką ilgus 
metus kūrei, gali būti sunaikinta 
per vieną dieną, vis dėlto kurk! 
Tavo pagalba tikrai reikalinga, 
bet žmonės tave gali persekioti, 
kad jiems padedi. Vis dėlto pa-
dėk! Atiduok pasauliui, ką turi 
geriausia, ir tau bus išdaužyti 
dantys. Vis dėlto atiduok pasau-
liui, ką turi geriausia.

Nukelta į  4 psl.

Prasideda pasėlių 
deklaravimas
Nuo balandžio 4 d. iki birželio 

15 d. vyks pasėlių deklaravimas. 
Asmenys užsiimantys ekologine 
gamyba paraiškas turi pateikti 
iki gegužės 15 d. Nesuspėję 
laiku deklaruoti pasėlių galės 
tai padaryti ir po birželio 15d. 
Pratęsimas vyks iki liepos 11 d., 
tačiau parama bus mažinama 1 
proc.už kėkvieną darbo dieną.

Ateidami deklaruoti privalote 
turėti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (pasas, asmens tapa-
tybės kortelė).
2. Deklaruojamų laukų planelius, 
žemės dokumentus.
3. Įgaliojimą – kai paraišką teikia 
įgaliotas asmuo.

        
Tel. pasiteiravimui 49923, 

specialistė
Daiva MAToNieNė
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Praėjusi žiema sniego ne-
gailėjo. Tai tapo didžiuliu iš-
bandymu, kurį įveikti padėjo 
geranoriška Girdžių seniū-
nijos ūkininkų ir verslininkų 
pagalba.

Už pagalbą valant seniūni-
jos kelius nuoširdžiai dėkoju 
verslininkams Rimui Pinaičiui, 
Kęstučiui Putnai, ūkininkams 
Vidui Remeikiui, Raimondui 
Girdžiui, Nerijui Čiulkiniui, 
Edmundui Kasparavičiui, Vladui 
Vaicekauskui ir kitiems. Jūsų 
parama man yra labai brangi ir 
vertinama.

Dėkoju ir tiems gyventojams, 
kurie prie savo namų nusikasė 
sniegą nuo šaligatvių. Šaligatvis 
visada būdavo tvarkingai nukas-
tas ties girdžiškių Zinos Girdžiu-
vienės, Kęstučio Ambrazaičio, 
Stepono Juškio, Birutos Moc-
kuvienės ir keleto kitų namų, o 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
penktokas  Rytis Gendrikas 
šaligatvį nukasdavo netik ties 
savo namais, bet ir nemažą dalį 
šaligatvio vedančio į Būtrimų 
kaimą. Nuoširdžiai dėkoju už 
pilietiškumą. 

Darius JuoDaitiS, 
seniūnas

Dėkoju už 
pagalbą 

A. Čepulis - Girdžių atstovas 
Jurbarko savivaldybės taryboje

Vasario 27 dieną vykusiuose 
rinkimuose į savivaldybės ta-
rybą paaiškėjo, kad ir Girdžiai 
turės savo atstovą savivaldybės 
taryboje. Juo tapo Pavidaujo 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkas Arūnas Čepulis. 

Girdžių seniūnijoje rinkimai 
vyko dviejose apylinkėse: Girdžių 
ir Pavidaujo. Rinkimai praėjo 
sklandžiai, didesnių nesusipra-
timų nebūta, pažeidimų neuž-
fiksuota. 

Girdžių balsavimo apylinkėje 
balsavo 276 rinkėjai, iš jų – 69 
namuose. Rinkėjai palankiausi 
buvo Tėvynės sąjungai – Lietuvos 
krikščionims demokratams. Šios 
partijos rezultatai Girdžiuose 
buvo vieni iš geriausių, daugiau 
už konservatorius balsavo tik 
Stakių rinkimų apylinkėje. Šiame 
sąraše puikiai sekėsi Algimantui 
Vizbarai, kuris iš sąraše turėtos 
30 vietos pakilo į 21 – ąją. 

Antri Girdžiuose buvo Liberalų 

Kovo 15 d. įvyko VVG „Ne-
munas“ valdybos posėdis, kurio 
metu buvo skirta parama Kvie-
timo Nr. 02 metu pateiktiems 
vietos projektams. Skirtos lėšos 
9 projektams, kurių paramos 
suma yra beveik 1,4 mln. Lt, o 
projektų vertė virš 1,7 mln. Lt.

Finansavimas skirtas ir Pa-
vidaujo kaimo bendruomenės 
projektui „Buvusios Pavidaujo 
kaimo pradinės mokyklos patal-
pų pritaikymas bendruomenės 
poreikiams“. Projekto metu bus 
įrengtos ir pritaikytos bendruo-
menės poreikiam buvusios mo-
kyklos patalpos, atsiras patraukli 
laisvalaikio praleidimo vieta, 
kuri paskatins gyventojus akty-
viau ir kultūringiau leisti laiką. 
Prašoma suma 151327,85 Lt.

„Džiaugiuosi, kad dėl Pavi-
daujo kaimo bendruomenės 
kryptingo darbo ir entuziazmo 
bei  savivaldybės administraci-
jos pagalbos mūsų seniūnijoje 
bus įsisavinta ši, išties nemaža 
paramos suma“, - sveikindamas 
pavidaujiškius kalbėjo seniūnas 
Darius Juodaitis.  

”Girdžiai“ inf.

Permainos 
Pavidaujy

Nuo balandžio 5 iki 
gegužės 9 d. vyksta Vi-
SUoTiNiS GYVeN-
ToJŲ iR BŪSTŲ SU-
RAŠYMAS. Bus sura-
šomi duomenys tokie, 
kokie  jie buvo 2011 
m. kovo 1d. 00.00 val. 
Mūsų seniūnijoje dirbs 
trys surašinėtojai, pa-
gal suskirstytas surašy-
mo apylinkes.

1 Surašymo apylinkė 
– surašinėtoja Laimutė 
Ušinskienė: Būtrimų 
k.,Naujininkų k., Gu-
delių k., Jurgeliškių k., 
Jokūbaičių I k., Dargių 
k., Pažėrų k., Drebuly-
nės k., ir keletas Girdžių 
gatvių.

2 Surašymo apylinkė 
–  surašinėtoja Jurgita 
Šlyterienė: Pavidaujo 
k., Pavidaujo I k., Jokū-
baičių II k., Pažėrų k., ir 
keletas Girdžių gatvių.

3 Surašymo apylinkė 
– surašinėtoja Rasina 
Beleckytė: Pocaičių k., 
Eidukiškių k., Bacių k., 
Butkaičių k., Ridikiškių 
k., Džiugų k., Kavolių I 
k., Kavolių II k., Pavi-
daujo II k., Pavidaujo I 
k., Gudelių k., Miliušių 
k.,  Girdžių k.

Atvykęs  surašinėtojas 
į jūsų namus turi prisi-
statyti t.y. parodyti pažy-
mėjimą. Surinkta infor-
macija yra konfidenciali. 
Surašinėtojų skiriamasis 
bruožas – žali portfeliai. 
Taip pat atkreiptinas dė-
mesys, kad surašinėtojai 
po anketomis nereika-
lauja pasirašyti. 

Daiva MatoNieNė, 
visuotinio gyventojų 
ir būstų surašymo ins-
truktorė Girdžių seniū-
nijoje, tel. 866229536.

Prasideda 
surašymas

ir centro sąjunga, kurie, beje, rin-
kimus mūsų rajone ir laimėjo. 

Pavidaujiškiai palaikė savo 
bendruomenės pirmininką Arū-
ną Čepulį. Aktyviai nuo pat ben-
druomenės įsteigimo dirbantis 
pavidaujiškis pelnė itin daug 
balsų ir iš 5 vietos sąraše pakilo 
į trečiąją vietą. To pakako kad 
būtų iškovotas tarybos nario 
mandatas. 

Už Darbo partiją Pavidaujyje 
balsavo 99 rinkėjai iš 161 rinkėjo 
valią pareiškusių gyventojų. Antri 
Pavidaujo kaime, kaip ir Gir-
džiuose, liko liberalcentristai. 

Negaliojančiais biuleteniais 
Pavidaujo rinkimų apylinkėje 
pripažinti 6 biuleteniai, o Girdžių 
apylinkėje – 10. 

Mažiausiai balsų – po vieną 
rinkėjo balsą, abiejose apylinkėse 
gavo Krikščionių partija. 

„Girdžiai“ inf. 

Mintys po 
susirinkimo

Mieli Girdžių seniūnijos žmo-
nės. Noriu Jums padėkoti už pa-
laikymą per savivaldos rinkimus. 
Visų Jūsų aktyvaus dalyvavimo 
rinkimuose dėka turime seniū-
nijos atstovą rajono Taryboje. 
Kaip ir žadėjau prieš rinkimus, 
taip ir dabar noriu patikinti, kad 
man tikrai rūpi mūsų seniūnijos 
reikalai, kiekvienas žmogus ir 
pažadu, kiek tai bus mano kom-
petencijos ribose, padėti spręsti 
visus Jums rūpimus klausimus.

Šių metų kovo 31 dieną Gir-
džių seniūnijos salėje vyko se-
niūnijos susirinkimas. Pirmuoju 
klausimu seniūnas supažindino 
su, jau tradicine tampančia, 
akcija „Darom 2011“. Papasa-
kojo apie planuojamus nuveikti 
darbus per, visos respublikos 
mastu, balandžio 16 d. įvyksian-
čią pavasarinio tvarkymosi talką 
ir išreiškė viltį, kad šiais metais 
talkoje dalyvaus dar gausesnis 
seniūnijos gyventojų būrys.

Antruoju klausimu kalbėjo 
Odeta Vaitiekūnienė. Ji pristatė 
Girdžių bendruomenės parengtą 
projektą, kuris bus vykdomas iš 
Europos Sąjungos skiriamų lėšų. 
Noriu pasidžiaugti, kad toks 
projektas gimė. Gal tai padės 
išjudinti Girdžių bendruomenę. 
Tik buvau nustebęs, kad susirin-
kime dalyvavę girdžiškiai sakė, 
kad jie nebuvo informuoti apie 
projekto rengimą ir pareiškė-
jus. Nežinojo apie tai, kas bus 
įsigyjama ar įrengiama projekto 
vykdymo metu. Prasidėjo dis-
kusijos kur viena pusė įrodinėjo, 
kad dauguma gyventojų buvo 
informuoti, o kita – kad nebuvo. 
Gal būtų viso to išvengta, jei ap-
klausoje būtų aiškiai įvardinta ką 
bendruomenė planuoja nuveikti. 
Gal buvo galima pasitarti ir su 
Pavidaujo bendruomene, kuri 
jau vykdo projektą. Mes nieko 
nedarome užsidarę. Mes viską 
darome atvirai. Prieš pradedant 
rašyti projektą susirinkome ta-
rybos posėdyje, apsvarstėme ką 
turime, ko trūksta ir ką reiktų 
nuveikti pirmiausiai. Turėdami 
gaires kvietėme viso kaimo su-
sirinkimą. 

arūnas ČePuliS, 
Pavidaujo bendruomenės 

pirmininkas
Straipsnio tęsinys 
www.girdziai.lt
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Mūsų TėvelisGarbaus amžiaus sulaukęs 
kunigas, neretai vadinamas 
paprastai: tėveliu. Tai ne pra-
vardė, o titulas. ir šis titulas, 
suteiktas ne popiežiaus ar kitų 
hierarchų, bet pačių žmonių. 
Žinoma, ne dėl to, kad kunigas 
tikrai būtų tėvelis tiesiogine 
šio žodžio prasme. ir, turbūt, 
ne vien iš pagarbos žmogaus 
amžiui, antraip visi be išimties 
garbaus amžiaus kunigai būtų 
taip vadinami. Čia reikia kaip 
ko daugiau. Žmonės greičiau 
pastebi bloga nei gera. Kad 
būtum jų įvertintas, turi būti 
apdovanotas ne visai eilinėmis 
savybėmis. Turi būti jas savyje 
išugdęs. 

Mūsų parapijiečiai gerai pri-
simena dažnai tėveliu vadinamą 
kunigą Boleslovą Vairą. Lai-
kotarpiu, kada Girdžiai buvo 
aptarnaujama parapija, kun. 
Boleslovas laiks nuo laiko se-
kmadieniais atvykdavo į Girdžių 
bažnyčia aukoti Mišių. Šįmet 
kovo 14-ąją sveikinome kun. 
Boleslovą su septyniasdešimt 
septintuoju gimtadieniu. Šiuo 
metu šis kunigas ištvermingai 
darbuojasi Jurbarko Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Mūsų parapijos žmo-
nės ypač prisimena jo paprastus, 
žmonėm suprantamus, ir kartu 
įsimintinus pamokslus. 

Nauji santykiai
kun. Boleslovo vaiRoS 

pamokslas

Vokiečių rašytojas  Brechtas 
(miręs 1956 m.) yra parašęs 
pasakėčią pavadintą „Jei rykliai 
taptų žmonėmis“. Jei Rykliai, 
tos kartais net virš dešimties 
metrų ilgio, plėšrios ir žmogui 
pavojingos žuvys taptų žmonė-
mis, gal neberytų kitų? Gal kiti 
jau nebebijotų jų? 

Ir štai: rašytojas vaizduoja kaip 
rykliai virsta žmonėmis. Jie 
tampa viršininkais, direktoriais, 
kurie spaudžia žemesniuosius, o 
tie vėl išnaudoja ir spaudžia dar 
žemesnius... 

Dažnai žmogus tuo ir gyvena, 
kad vargina kitus, juos skaudina, 
skriaudžia, jiems baimės įvaro. 
Nesidrovi žmogus ir smaugti 
kitų, netgi juos praryti, visai kaip 
ryklys.

Tai tokia tvarka žmonių pasau-
lyje nuo seno. Tokie santykiai 
tarp žmonių pagrįsti išnaudo-
jimu. Žmogus žmogui atvirai 
reiškia panieką. 

Kristus pasmerkė šią žmonių 
tvarką, kur žmogus nusistatęs 
prieš kitą žmogų. Jis atnešė naują 
tvarką, kur žmogus turi gerbti 
kitą žmogų, netgi jam padėti 
gyventi. Kadangi Dievas Kristuje 
visiems dovanojo meilę, tai mes 
kiekvienas kiekvienam taip pat 
turime atverti širdį, o ne rodyti 
dantis kaip rykliai.

Pagal Kristų žmogus yra tada 
tvarkoje, kada jis yra pasirengęs 
parodyti kitam ne kumštį, o širdį; 
kai yra nusiteikęs kitam padėti, o 
ne skriausti jį. Kristus iškelia ne 
jėgos, o tarnavimo didybę. Noras 
valdyti, be abejo, yra natūralus 
žmogui: tuo kaip tik patenkina 
savo didybės siekimą. O Kristus 
mums nurodo kitokią, daugelio 
neatrastą, ne jėgos, bet tarnavi-
mo didybę. “Jei kas trokšta  būti 
pirmas,tebūnie paskutinis ir 
visiems tetarnauja“ /Mk 9,35/.

Mes, krikščionys turėtume 
dažnai save patikrinti kokie 
santykiai viešpatauja mumyse: 
ar senieji, pagoniški “Prieš“, ar 
naujieji, Kristaus atnešti “Už“. 
Marti ir anyta gali būti viena 
prieš kitą, arba viena už kitą. 

Kun. Boleslovas (pirmas iš kairės) lanko garbaus amžiaus kuni-
gus Marijampolės Kunigų senelių namuose.

Vaikai gali negerbti, neklausyti 
savo tėvų, arba juos gerbti ir 
klausyti. Darbo metu galima 
tuščiai valandas praleisti, ir iš 
tų valandų visuomenė nieko 
negaus, arba galima jas užpildyti 
rimtu, sąžiningu darbu. Tai bus 
tarnavimas visuomenei.

Jei žmonės mokėtų save ap-
valdyti, valdžios troškimą, norą 
pūstis, didžiuotis, norą iškilti 
į viršų, nebūtų tiek barnių ir 
rietenų gyvenime, tiek skandalų 
šeimose. Dabar dažnai mokyto-
jas nepajėgia vaiko sutvardyti, 
chuliganas jaučiasi didvyriu, jei 
trenkia silpnesniam... Mums 
labai reikia Kristaus Evangelijos, 
to Kristaus, kuris čia žemėje ne-
vaidino didelio pono, o buvo visų 
tarnas, atsidavė net į budelių ran-
kas ir leido save nukryžiuoti. Be 
Kristaus mes virstume rykliais. 
Jei nepraryjame vienas kito, tai 
nervus vieni kitiems tikrai paar-
dom, ar net ir visai suardom.

Mes, tikintieji, dažnai turime 
apsižvalgyti, kad ši didybės ir 
puikybės manija neužvaldytų 
mūsų kaip anų apaštalų, kurie 
sužinoję, kad jų Mokytojo greit 

nebebus gyvo, ėmė svarstyti, 
kuris iš jų bus Jo vietoje, kokios 
jiems teksią vietos būsimoje ka-
ralystėje. Jiems rūpi ne Kristaus 
reikalas, o savo nauda. Kiek laiko 
jau Kristaus mokykloje, o dar 
tokie lėkšti ir nenuovokūs.

Žymus lenkų mokslininkas, li-
teratūros istorikas Tarnowski, du 
kartus buvęs Jogailos universite-
to rektoriumi, vienoje paskaitoje 
studentams kalbėjo  apie auklė-
jimą. Pasakė, kad mūsų laikams 
stinga krikščioniško nusižemini-
mo. Už šį pasisakymą kai kurie 
žurnalistai jį išjuokė. Esą praėjo 
tie laikai, kada nuolankumas 
buvo charakterio požymis. Gal 
būt būsim labai šiuolaikiški, 
jei tikėsime anais „pažangiais“ 
žurnalistais, bet šių dienų bėdos 
kaip tik ir rodo, kad ši dorybė yra 
labai reikalinga šiandieniniam 
gyvenimui. Kokia svarbiausia 
priežastis, kad pas mus šiandien 
tiek daug sugriautų šeimų? Ar 
ne išdidumas, ambicijos? Ar ne 
nuolankumo, tarnavimo dvasios 
stoka? Kodėl tiek daug baramasi 
namuose, darbovietėse, parduo-
tuvėse ir kitose viešose vietose? 
Kiekvienas nori būti pirmas.

Popiežius Jonas XXIII yra pasa-
kęs, kad pasaulį galima pagydyti 
trimis dorybėmis: nuolankumu, 
nuolankumu ir dar kartą nuo-
lankumu.

Kas yra nuolankumas? Tai tvir-
tas žvilgsnis į save, į savo darbus, 
matant ne tik savo dorybes, bet ir 
savo ydas. Tai pagarbus žvilgsnis 
į kitus, matant ne tik jų silpny-
bes, bet ir geruosius bruožus. 
Nuolankumas – tai sugebėjimas 
ramiai ir nuolankiai pakelti kitų 
silpnybes.

Kristus, kalbėdamas apie nuo-
lankumą, paprastumą, kuklumą 
parodė į vaiką. Ši maža, silpna, 
trapi būtybė – tai tarsi vienas iš 
tų, kurie yra silpni visuomenėje 
neturtingi, neturi įtakos, nepada-
ro karjeros. Tokie žmonės ypa-
tingai brangūs Kristui. Jis netgi 
sulygina save su tokiais sakyda-
mas, kas tokį priima, Jį priima. Ši 
Evangelija tebūnie proga nuvalyti 
mūsų širdis nuo tuščių siekimų, 
nuo išdidumo dvasios. Kristus 
parodė, kur glūdi tikroji žmogaus 
didybė būti naudingu kitiems 
žmonėms, nelipti kitiems ant 
pečių, bet padėti gyventi kitiems, 
ir jei reikalas yra, net kryžių nešti 
drauge su Kristumi.  

Parengė parapijos klebonas 
kun. Saulius PavalkiS
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„Šv. Velykos – šventė kuriai privalu rasti laiko“
atkelta iš 1 psl.

kaip švenčiate Šv. velykas? 
ar tai didelė šventė Jums ir Jūsų 
artimiesiems?

Šv. Velyklos – pavasario, prisi-
kėlimo, gamtos atbudimo šventė. 
Man tai visų pirma yra šeimos 
šventė, kada visi susirinkę galime 
pabendrauti, parydenti ar su-
daužti margučius ir pasidžiaugti 
šiltėjančiu pavasariu. Tai laikas, 
kada galime pabūti visi kartu, 
prisiminti įvairias tradicijas, pa-
pročius, aplankyti artimuosius.

Atsimenu, kaip močiutė steng-
davosi, kad per kiekvienas Vely-
kas ant stalo turėtų susprogusių 
beržo šakelių. Šalia būdavo pa-
dėta pintinėlė su įvairių raštų ir 
spalvų margučiais. Visa tai tarsi 
kvepėdavo pavasariu. Ir dabar 
norisi, kad per Velykas ant stalo 
kažkas žaliuotų, ar tai susprogusi 
šakelė, ar Velykų žolė.

kokie prisiminimai iš vaikys-
tės, ar margindavote margučius, 
ar ridendavote, ar aplankydavo 
velykų Bobutė?

Velykoms pradėdavome ruoš-
tis iš anksto. Maža būdama jau 
kuris laikas prieš Velykas pradė-
davau iš gūžtų rinkti kiaušinius 
dažymui. Toks azartas pagauda-
vo, kad tik pavyktų daugiau su-
rinkti – po to bus ką marginti.

Močiutė ir kaimynė rinkdavo 
svogūnų lukštus, ruošdavo iš jų 
dažus margučiams. Norint, kad 
spalva būtų ryškesnė, dėdavo į 
lukštus kokį surūdijusį geležį. 
Pas močiutę į tokius dažus dė-
davome kiaušinius, apsuktus 
kokiais nors bundančių augalų 
lapeliais. Tuo tarpu kaimynė 
margindavo vašku, tai irgi buvo 
įdomu pasimokinti. Bet man 
niekada su vašku gražiai nu-
marginti nepavykdavo, ranka vis 
praslysdavo. 

Tik pernai dar kartą paban-
džiau taip marginti, sekėsi kur 
kas geriau.

Per Velykas visada apsikeisda-
vome margučiais su artimiau-
siais kaimynais. 

Šiek tiek atsimenu ir Velykų 
bobutę. Keletą kartų ji buvo atė-
jusi. Atnešdavo margučių į kokį 
pintą krepšelį ir palikdavo kur 
ant palangės. Rasdavau ryte, bū-
davo labai įdomu. Vis galvojau, 
kaip čia nemačiau ir negirdėjau 
tos Velykų bobutės. O mama su 
tėte dar sakydavo, kad ji buvo at-

ėjus kai miegojau ir va dar tolsta 
keliu. Bet aš jau nepamatydavau 
tos bobutės. 

Per Velykas ir Atvelykį pas 
močiutę kartais dar ridendavo-
me margučius, kur susirinkda-
vome visa šeima. 

Man Velykos – graži ir pilna 
šiltų prisiminimų iš vaikystės 
pavasario šventė.

kaip šiomis dienomis, ar ran-
date laiko Šv. velykų šventimui, 
kokios tradicijos dabar Jūsų 
šeimoje?

Šv. Velykos yra ta šventė, ku-
riai privalu rasti laiko. Priešingu 
atveju tai jau būtų nusigręžimas 
nuo tikėjimo, tradicijų, tarsi savo 
šaknų praradimas ar neigimas. 

Mes turime daug įvairių naujų, 
iš kitų šalių atėjusių švenčių – Šv. 
Valentino diena, Helovynas. 
Šiuo atveju galime rinktis, ar 
šias šventes švęsti, ar ne. Tačiau 
Šv. Velykoms, kaip ir Kūčioms, 
Šv. Kalėdoms, mes kiekvienas 
turime rasti savyje, savo šeimoje 
svarbią vietą. 

Kalbant apie Velykų tradicijas, 
įdomu tai, kad Velykiniuose 
Europos tautų papročiuose taip 
pat galima rasti nemaža paralelių 
ir panašumų, kaip ir Lietuvoje. 
Europoje Velykų šventės taip pat 

neįsivaizduojamos be margučių 
dažymo, šokoladinių zuikių, 
viščiukų, žaidimų. 

Visai neseniai vieni pažįstami 
latviai pasakojo, kad ir dabar pas 
juos kiaušinius dažnai margina 
natūraliomis priemonėmis – 
svogūno lukštais, žiemkenčių 
ūgliais, beržų lapais. Latviai taip 
pat tiki, kad išsirinkusio sti-
priausią margutį laukia ilgiausias 
gyvenimas bei sėkmė, o supima-
sis Velykų rytą budina pasaulį, 
suteikia apsaugą gyvuliams nuo 
uodų ir bimbalų įkandimų.

Vidurio Europoje paplitusi 
laistymo vandeniu tradicija. Tai 
simbolizuoja gyvybiškai svarbių 
vandens galių perdavimą. Šie 
simboliai ir magiškos vandens 
galios vaidino svarbų vaidmenį 
ir mūsų protėvių gyvenime.

Yra ir gana įdomių bei keistų 
tradicijų. Pvz., Graikijoje Velykų 
šeštadienį per langus metami 
vandens ar vyno pilni moliniai 
ąsočiai. Tikima, kad molinių 
indų mėtymas neša laimę, o į 
užantį įsidėta šukė neš laimę 
visus ateinančius metus. Mano-
ma, kad šis paprotys taip pat gali 
būti atėjęs iš pagonybės laikų.  
Puodynių daužymas pagoniškais 
laikais simbolizavo pavasario 

atėjimą ir naujo derliaus laikymą 
naujuose induose.

Tačiau nepaisant įvairių sim-
bolių ir papročių, visoje Euro-
poje Velykos taip pat visų pirma 
yra šeimos šventė. Tokios Šv. 
Velykos yra ir mūsų šeimoje.

kaip marginate margučius? 
Ko gero kiekvienas iš mūsų 

turime savo margučių mar-
ginimo būdus, kurie mums 
geriausiai sekasi. Dar vaikystėje 
nusprendžiau, kad vaškas man 
nepaklūsta, todėl margučius 
dažniausiai marginu skutinėda-
ma aštriu peiliuku. Praėjusiais 
metais jam pakluso ir didžiulis 
stručio kiaušinis.

Pati gražiausia margučių spal-
va yra tamsiai ruda, t.y. žemės 
spalva. Tokia spalva gali pavykti 
nudažyti kiaušinius tik tinkamai 
paruoštuose svogūnų lukštuose. 
Jokie pirkti dažai taip nenudažys. 
Žinoma, dėl laiko stokos daž-
niausiai tenka naudoti būtent 
pirktus dažus. Tačiau šiuo atveju 
nereikia bijoti eksperimentuoti. 
Norint išgauti ryškesnes, tam-
sesnes spalvas, dažus galima 
tarpusavyje maišyti. Visai gražu 
iš pradžių kiaušinį panardinti 
į vieną spalvą, po to, nudažius 
vašku, panardinti į kitos spalvos 
tamsesnius dažus. Tokiu būdu 
margučius galima išmarginti 
kelių spalvų piešiniais.

Iš esmės man patinka visi 
margučių dažymo būdai, gal tik 
išskyrus įvairius parduotuvėse 
siūlomus lipdukus. Jie nelavina 
vaizduotės, ypatingai vaikų, už-
mirštami senieji natūralūs mar-
ginimo būdai ir raštai. Norisi, 
kad per Velykas kiekviena šeima 
rastų laiko margučiams.

Darius JuoDaitiS
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Šeštadieniais viešosios bibli-
otekos kviečia visos Lietuvos 
šeimas į nacionalinę viktoriną 
„Šeimų kovos“. Šeimos varžysis 
dėl sumaniausios titulo, o tėvai 
sužinos, kaip kalbėtis apie in-
ternetą ir kaip apsaugoti vaikus 
nuo jame slypinčių pavojų. 
Akciją organizuoja projektas 
„Bibliotekos pažangai“ drauge 
su Lietuvos viešosiomis biblio-
tekomis.

„Vasario mėnesį vykusios 
„Protų kovos“ pritraukė dau-
giau nei 20 000 žaidėjų iš visos 
Lietuvos, daugiausia vaikų ir 
paauglių. Šių viktorinų metu 
vaikai ne tik varžėsi atsakinėda-
mi į klausimus, bet ir sužinojo 
pagrindines atsargaus elgesio 
internete taisykles. Dabar atėjo 

Girdžių  kaimo bibliotekoje  – „Šeimų kovos“ 
metas šias taisykles įsisavinti ir 
tėvams, o smagiausia tai daryti 
žaidžiant“, – sako kampanijos 
„Atsargus internete“ koordina-
torė Inga Manelytė.

95% tėvų mano, kad būtent jų 
pareiga yra supažinti savo vaikus 
su galimais asmens duomenų 
apsaugos pažeidimais internete 
ir priemonėmis jų išvengti. Tai 
rodo kovo pradžioje paskelbti 
Lietuvos vartotojų instituto 
atlikto tyrimo duomenys. Vis 
dėlto dalis tėvų gali neturėti pa-
kankamai žinių, kaip kalbėtis su 
vaikais apie internetą, ką drausti, 
o ką leisti.  

„Akcija „Šeštadieninės „Šei-
mų kovos“ bibliotekoje“ kaip tik 
ir siekiame, kad bendraudami su 
vaikais tėvai daugiau sužinotų 

Maloniai kviečiame apsi-
lankyti Girdžių seniūnijos 
internetinėje svetainėje www.
girdziai.lt. Bibliotekos skiltyje 
virtualios parodos, ekspo-
nuojama bibliofilo,  krašto-
tyrininko V. Lekučio  virtuali 
paroda ,,Girdžių bažnyčiai 
- 85 metai‘‘. 

   Parodoje eksponuojamos 
V. Lekučio  nuotraukos  iš  
Girdžių  bažnyčios istorijos, 
straipsniai  iš to meto lai-
kraščių. Gegužės mėnesį ši 
paroda veiks Girdžių kaimo 
bibliotekoje. 

Sėkmingos ir turiningos 
viešnagės virtualios parodos 
erdvėje! 

V. Lekučio 
virtuali parodaapie tai, ką jų atžalos veikia in-

ternete, kaip virtualioje realybėje 
leidžia laiką. Juk viktorina taip 
pat vyks naudojantis kompiute-
riais, o tokia bendra patirtis visus 
suartina“, – teigia I. Manelytė.

Girdžių kaimo bibliotekoje  iš 
viso įvyks dvi „Šeimų kovos“: 
pirmoji – kovo 26 dieną, antroji 
– balandžio 2-ąją. 

Kovo 26 dieną 11 valandą 
viktorina ,,Kelionės, atradimai 
ir išradimai‘‘.

Balandžio 2 dieną 11valandą 
viktorina , Įsimintiniausi knygų 
herojai‘‘.  

Abiejų viktorinų pradžia – 11 
val. Registracija – nuo 10.30 
val.

                                                                                                          
vilija StoŠkieNė 

Kovo 13 dieną, sekmadienį, 
Pavidaujo žmonės rinkosi į se-
nuosius kultūros namus, kur jų 
laukė kaimynai – savo dainomis 
ir vaidinimu sielas sušildyti 
pasiruošę vadžgiriškiai.

Pilnutėlėje salėje susirinkę 
Pavidaujo gyventojai, o taip pat 
ir svečiai iš Girdžių, turėjo puikią 
progą ne tik paklausyti jaunimo 
atliekamų dainų, bet ir pažiūrėti 
spektaklį. Eržvilko kultūros cen-
tro Vadžgirio skyriaus „Damų 
teatro“ artistai parodė Izabelės 
Lukošienės pastatytą pamokantį 
spektaklį

 „Per kvailą galvą kojoms 
nepakajus“. Vaikų ir jaunimo 
ansamblio „Šebukai“, kuriam 
vadovauja nepailstanti Lina 
Lukošienė atliko visą puokštę 
skambių dainų.  

„Šebukų“ vadovė Lina tądien 
netik pati ir grojo ir dainavo ir 
vadino, bet ir įdomiai pasakojo 
apie instrumentus, kuriais groja 
jaunieji muzikantai. Sužinojome, 
kad stygoms pagaminti kartais 
užtenka ir paprasčiausių, gerai 
išdžiovintų kiaulių žarnų. 

Pavidaujo kaimo bendruome-
nės pirmininkas dėkojo muzi-
kantams įteikdamas visą krepšį 
saldainių, seniūnui Dariui Juo-
daičiui padėkota už vadžgiriškių 
pakvietimą.

Vakaronės metu, kur svečiai 
buvo vaišinami legendiniu Pavi-
daujo kugeliu, nuspręsta ateityje 
ryšius tarp kaimyninių kaimų tik 
stiprinti, dažniau lankyti vieni 
kitus, ir netgi rengti bendrus 
projektus.

„Girdžiai“ inf. 

Pavidaujo kaimą aplankė 
kaimynai  

Paroda "Vienas lašas indijos" 

Kovo 18 dieną Jurbarko An-
tano Sodeikos meno mokykloje 
įvyko Inesos Bosaitės fotografijų 
parodos „Vienas lašas Indijos“ 
atidarymas. Indiška muzika, 
filmuoti vaizdai ir užburiantis 
Inesos pasakojimas visus nukėlė 
į tolimą Indiją. Ryškios, tapy-
biškos fotografijos žiūrovus dar 
labiau priartino prie Indijos.

Meno mokyklos direktorė 

Loreta Ševelienė, sveikindama 
Inesą parodos atidarymo proga, 
labai džiaugėsi Inesos aktyvumu, 
iniciatyvumu, kūrybiškumu ir 
savarankiškumu. Palinkėjo ne-
blėstančios energijos, kūrybinių 
minčių įgyvendinimo ir dar 
daug kelionių.

Kviečiame visus į parodą!

liudmila NoRkaitieNė

Smagu, kad Girdžių seniūnijos 
tinklapis www.girdziai.lt kasdien 
gražėja ir turtėja informacija. 
Džiugu, kad informacijos teikėjų 
vis daugėja. Ypatingai džiaugiuosi 
bibliotekininke Vilija Stoškiene, 
kuri nuolat papildo bibliotekos 
skyrių nauja informacija. Jos en-
tuziazmo dėka, tinklapyje atsirado 
ir naujų rubrikų: „Ant lentynos“, 
„Virtualios parodos“. Vilijos dėka, 
Vytauto Lekučio sukaupta spauda, 
foto tapo prieinama ir Jums, bran-
gūs skaitytojai. Pirmoji virtuali 

paroda skirta Girdžių bažnyčiai 
– „Girdžių bažnyčiai- 85 metai''. 
Pasak Vilijos virtualių parodų dar 
bus ne viena, kaip ir naujų biblio-
tekos knygų aprašymų...

Dar vienas tinklapio talkininkas 
– Girdžių seniūnas Darius Juodai-
tis. Jis taip pat, kaip ir Vilija pats 
įkelia naują, aktualią informaciją  
į Girdžių tinklapį.

Visada laukiu Jūsų, mieli skai-
tytojai naujos informacijos, idėjų, 
pasiūlymų. 

liudmila NoRkaitieNė

Apie Girdžių tinklapį
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Kovo 5 d. pagaliau mūsų mo-
kykloje įvyko dešimtokų šim-
tadienis, kuris jau keletą kartų 
buvo perkeltas į vėlesnę datą 
dėl įvairių nepalankiai susiklės-
čiusių aplinkybių. Šiais metais 
šimtadienį rengėme pagal os-
karų apdovanojimų ceremonijos 
scenarijų. Visi dešimtokai buvo 
apdovanoti jiems labiausiai tin-
kančiomis nominacijomis.

Pirmoje dalyje dešimtokai tu-
rėjo atlikti kelias labai nuotaikin-
gas ir įdomias užduotis. Pirmoji 
užduotis: su viena savo ir kita 
draugo ranka turėjo užrišti bato 
raištelį ir uždegti žvakę. Antroji 
užduotis buvo pati linksmiausia: 
ropės pasakos motyvais visiems 
dešimtokams ir jų auklėtojai pa-
skirstyti vaidmenys. Pasakotojai 
pradėjus sekti pasaką, kiekvienas 
veikėjas, išgirdęs savo vaidmenį, 

turėjo pritūpti.
Dešimtos klasės vaikinams 

reikėjo pavaizduoti mokytojas, tik 
gaila kad jie pabūgo... Dar viena 
užduotis buvo muzikinė - rei-
kėjo kūrinį atlikti repo ir operos 
stiliumi. Vaikinams į pagalbą 
atskubėjus jų klasiokei, puikiai 

Šimtadienis

Viktorina „Lietuva eilėraščių 
posmuose... ir piniginėje“

Nepaimsi nepakelsi neparodysi
Nepavalgydinsi jos ir 
nepagirdysi
Ne valiavimuos ne šūkiuose 
ne odėse
Mūs atodūsiuos ji matosi 
ir girdisi

Taip LAiSVĘ apibūdino 
neseniai Anapilin iškeliavęs 
tautos poetas Justinas Marcin-
kevičius.

Kiekvieną pavasarį Kovo 
11 - oji primena mums, kaip 
buvo iškovota laisvė, atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė. 

Šiemet Girdžių pagrindinėje 
mokykloje šventinis renginys 
skyrėsi nuo ankstesniųjų, nes 
mokiniai, susirinkę į mokyklos 
aktų salę, dalyvavo viktorinoje 
„Lietuva eilėraščių posmuose... 
ir piniginėje“. Lietuvos grožį, 
meilę Tėvynei eilėse įamžino 
poetai, o kai kurie Lietuvą gar-
sinę žmonės patys yra įamžinti 
lietuviškuose piniguose. Kokie 
įžymūs žmonės pavaizduoti ban-
knotuose, kuo jie nusipelnė Lie-
tuvai? Mokiniams teko pasukti 
galvas atsakinėjant į pateiktus 
klausimus.

Aktyviausi viktorinos daly-
viai – 5 klasės mokinė Odeta 
Liorančaitė, 6 klasės mokiniai 

Ovidijus Andriulaitis ir Deividas 
Žilinskas, 8 klasės mokinė Irma 
Gendrikaitė, 10 klasės mokinys 
Laurynas Petrauskas - buvo ap-
dovanoti Padėkos raštais ir atmi-
nimo dovanėlėmis. Viktorinos 
metu paaiškėjo, kad turėdami 
lygias galimybes ir būdami drą-
sūs, su vyresniaisiais mokiniais 
gali varžytis ir penktokai bei 
šeštokai. O kiti renginio dalyviai 
už teisingus atsakymus  gavo 
saldžių prizų – saldainių.

Malonu, kad mokiniai do-
misi savo šalies istorija, nori 
pagerbti Lietuvai nusipelniusius 
žmones.

Rima MikalkėNieNė 
lietuvių kalbos mokytoja 

Priešmokyklinės grupės 
vaikai ir pradinukai iš anks-
to ruošėsi meninio skaity-
mo konkursui „Lietuva, tu 
– mano Tėvynė“. Jie mokėsi 
eilėraščių apie savo šalį, karpė 
trijų spalvų gėles – geltonas, 
raudonas, žalias. Jomis pa-
puošė aktų salę. 

Su artėjančia valstybine šven-
te mokinius supažindino klasių 
mokytojos. Meninio skaitymo 
konkursas vyko kovo 10 dieną. 
Jį skyrėme Lietuvos Nepri-
klausomybės dienai paminėti. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
dienai paminėti 

Gražiausiai deklamavo Milda 
Jurgilaitė (PUG), Eimantas 
Jakubaitis (1 klasė), Greta 
Piliukaitytė (2 klasė), Kami-
lė Pernarauskaitė (3 klasė), 
Gabrielė Zaronaitė (4 klasė). 
Kovo 16 d. Greta, Kamilė ir 
Gabrielė dalyvaus rajoniniame 
2 – 4 klasių meninio skaitymo 
konkurse. Palinkėkime joms 
sėkmės!

ofelija kiMutieNė 
Meninio skaitymo 

organizatorė 

pavyko „užrepuoti“ dainą ,,Du 
gaideliai“

Po šių linksmų užduočių de-
šimtokai pagal duotą schemą ir 
nuorodas turėjo surasti labai senai 
pamestą raktą, Paieškos maršrutas 
juos vedžiojo po visus mokyklos 
aukštus, kol galiausia paskutinė 

nuoroda juos atvedė pas mokyklos 
direktorę, kuri ir turėjo pamestą 
raktą.

Suradus raktą, dešimtokams 
buvo įteikti pusatestačiai. Po 
įvairiausių išbandymų visi kartu 
susėdome prie stalo ir skanavome 
mamų iškeptą kugelį, ir atgaivino-
me primirštą seną tradiciją - per 
šimtadienį valgyti tortą su 100 
žvakučių. Pasistiprinus, vėl žai-
dėme, šokome, ypač gražiai šoko 
dešimtokai berniukai.

Ačiū auklėtojai Irenai Molčan-
kinienei už pagalbą ir kantrybę 
ruošiantis šimtadieniui.

Ačiū Saulės mamai Dianai Šerš-
niovienei už labai skanų kugelį.

Ačiū Kęstui Putnai už materiali-
nę pagalbą, ruošiantis šimtadienio 
šventei.  

aušra levulytė 
9 klasės mokinė
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Miego diena - „Spalvų renesansas“
Kovo 21-oji – Tarptautinė 

miego diena. Mūsų mokykloje 
ši diena minima jau trečius me-
tus ir tai tapo tęstiniu projektu, 
šįkart kodiniu  pavadinimu 
„Spalvų renesansas“.

Šiais metais „Miego diena“ 
mūsų mokykloje vyko kovo 
18 – 19 dienomis. Visiems jau 
buvo pabodusios kasmetinės 
šlepetės, pižamos, todėl mes nu-
sprendėme šį renginį pagyvinti. 
6 - 10 klasių mokiniai, dalyvavę 
šiame renginyje turėjo apsi-
rengti spalva, kurią išsitraukė 
burtu keliu. Jauniausieji - šeš-
tokai išsitraukė raudoną spalvą, 
septintokai - baltą, devintokai 
- rožinę, dešimtokai žalią ir šios 
nakties organizatoriai aštuntokai 
– mėlyną.

Viskas prasidėjo 19 valandą, 
kai per mokyklos sporto salės 
duris suėjo mokiniai. Renginį 
pradėjo „Miego patruliai – Di-
dingi Farai“. Šį vakarą jais buvo 
Aurimas ir Austėja. Jie skaitė 
įžangą apie miego dieną ir iš-
judino susiruošusius miegoti 
„Ančiukų šokiu“. Į iškvietimą 
iškviestas pareigūnas dingo, tuoj 
pat pasirodė vakaro svečiai „Lt 
United“, kurie atliko savo nepa-
kartojamą eurovizinę dainą.

Šis pasirodymo  buvo startas 
„Eurovizijos“ konkursui. Vakaro 
vedėja Jurgita J., šį kartą viena, 
be Vytauto Š. pristatė komisiją: 
Gretą ir Antaną Nedzinskus bei 
Mantą Petruškevičių. Žiūrovai su 
nekantrumu laukė pasirodymų. 
Pasirodymus, kaip  ir spalvas 
lėmė burtai: pirmi - jauniausieji 
šeštokai, antri – devintokai, treti 
– aštuntokai. Pertraukos metu 
savo sugebėjimais mus džiugino 

A.Nedzinskas. Vėliau pasirodė 
devintokai ir paskutinieji - vy-
riausieji dešimtokai, kurių šį 
vakarą buvo vos vienas.

Po pasirodymų, trumpaisiais 
ir ilgaisiais plojimais išsiaiški-
nome vieną ir nenuginčijamą 
nugalėtoją – dešimtokų atstovą 
su daina „Summer“ Laimėtojas 
laimėjo kelialapį ant raudonojo 
kilimo pirmadieniui. Tuomet 
vakaro vedėja visus pakvietė 
pasišokti, o pati išskubėjo keisti 
apdarų.

Šokome, žaidėme įvairius 
žaidimus su skalbinių segtukais, 
kėdėmis, kol išalkome. Išsiskirs-
tėme į klases – naktipiečiauti. 
Pasisotinę vėl visi grįžome į 
salę, kur vedėja pranešė likusio-
sios šios dienos vakaro dalies 
pasirinkimus: kino komedija 
ir šokiai.

Po vidurnakčio dalis mokinių 
žiūrėjo siaubo filmą, kiti ruošėsi 

miegoti, dar kiti šnekučiavosi 
tarpusavyje sporto salėje. Pasi-
baigus ir šiam filmui, dalis bandė 
miegoti...

Ankstyvą rytą, maždaug 6 va-
landą dauguma stovėjo ant kojų. 
Apsimiegoję, išpiešti „gerų“ 
draugų, pikti... ir labai norintys 
namo.

Renginys buvo pavykęs, tiki-
mės, kad kitais metais norinčių 
dalyvauti bus daugiau.

Dėkojame auklėtojai Z. Bilo-
tienei už materialinę pagalbą, 
auklėtojai R. Plienaitytei už 
patarimus, mintis ir idėjas orga-
nizuojant renginį, mokytojams 
I.Molčankinienei, L.Klijūnui, 
J.Pocienei ir Ryčiui už be galo 
skanų kugelį. 

irma GeNDRikaitė 
8 klasės mokinė

„Jaučiu, kad jūs labai verkėt 
, nes jūs viską matėt savo aki-
mis, kaip griuvo namai, buvo 
suniokoti meno kūriniai ir 
gamta“.

„Aš mielai jums duočiau 
čiužinių, antklodžių, mielai 
priimčiau jus gyventi savo 
namuose.“

„Stenkis nepasiduoti, būk 
stiprus, kovok, kiek gali, pa-
dėk savo tėvams, artimie-
siems <...>“.

„Aš galiu tik melstis už jus, 
daugiau niekuo negaliu padė-
ti, nes esu per silpnas“.

„Norėčiau tau ir tavo tautai 
padėti, bet nežinau kaip“.

„Linkėti laimės būtų kvaila, 
todėl linkiu stiprybės, kad 
nepalūžtumėte“.

„Užjaučiu dėl giminaičių ar 
draugų netekties“.

„Aš tau ir visiems kitiems 
tavo šeimos nariams bei drau-
gams norėčiau palinkėti sti-
prybės ir siunčiu užuojautą“. 

lietuvių kalbos mokytoja 
kristina lukoNieNė

,, Psichologinis mokinių atsparumas prieš egzaminus“ 
Girdžių pagrindinėje mo-

kykloje pravesta paskaita apie 
mokinių patiriamus išgyveni-
mus, stresus. Bendraujant su 
10 klasių mokiniais, paaiškėjo, 
kad jie jaudinasi dėl artėjančių 
egzaminų, kad jau patyrė pir-
mą stresą, laikant kalbėjimo 
įgūdžių patikrinimo įskaitą. 
Mokiniams buvo sunkiausia 
kalbėti - jie pajuto nerimą dėl 
trūkstamų taisyklingo kalbė-
jimo įgūdžių. Sveikatos spe-
cialistė Danutė Kriščiūnienė 
paaiškino, kas tai yra stresas, 

kodėl taip nutinka.
,, Stresas,- sakė sveikatos spe-

cialistė, – tai tam tikrų įvykių, 
kuriuos mes laikome grėsmin-
gais, sunkiais, vadinamųjų stre-
soriais, suvokimas ir reagavimas 
į juos“.   

Mokiniams paaiškintos streso 
atsiradimo priežastys ir įvardy-
tos priemones, kaip jį įveikti.

irena GeNDRolieNė 
 10 klasės auklėtoja

Citatos iš 
septintokų 

laiškų japonų 
bendraamžiams
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Balandžio 05 d. INKILŲ 
diena mokykloje

Balandžio 13 d. 9:45 mo-
kykloje susitikimas su Rasa 
Šedauskaite. 

Kelionių įspūdžiai po juo-
dąją ir baltąją Afriką... Ma-
loniai kviečiame.

Balandžio 15 d., 16 akcija 
„DARoM 2011”.  Registra-
cija seniūnijoje 49923. 

Balandžio 29 d. moky-
kloje popietė „Mamyte, tu 
brangiausia”. 

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

originalios dovanos
Girdžiškė Virginija Mikelai-

tytė ragina dovanoti įdomias ir 
originalias dovanas. Mergina 
gamina gražius gaminius de-
kupažo technika, karoliukus, 
velia vilna.

Norimą gaminį galima užsisa-
kyti. Darbai gražūs, skoningi, o 
pati V. Mikelaitytė kvalifikaciją 
kėlusi seminare, vykusiame pa-
gal projektą „Keičiu veiklą“.

užsakymai priimami tel. 
8636 00123.






























Nuo neatmenamų laikų per 
amžių amžius į mus vyniojasi 
tas paslaptingas siūlas – pi-
namas, rišamas, vejamas, au-
džiamas, siuvamas, mezgamas, 
neriamas – lyg bambagyslė 
rišantis kartų kartas. Ne veltui 
poetas Marcelijus Martinaitis 
prisimena šį beveik sakralų 
darbą eilėraštyje „Tu numegzk 
man, mama, kelią“ (priedas nr. 
7) Mamų, močiučių rankdar-
biai lydėjo žmones nuo gimimo 
iki mirties. 

Tekstilė žmonių gyvenime at-
sirado dar priešistoriniais laikais 
nuo pirmųjų gamtinių pluoštų 
panaudojimo buityje. Taip pat 
nuo neatmenamų laikų žmogus 
kūrė lėles – skirtas ir kulto apei-
goms, ir vaikams žaisti, o vėliau 
– interjerui puošti. Jos gamintos 
iš pačių įvairiausių prieinamų 
medžiagų – nuo paprasčiau-
sios pliauskos, skudurėlio iki 
sudėtingiausių mechaninių ir 
kompiuterizuotų, robotizuo-
tų šiuolaikinių. Naudojamos 
įvairiausios technikos – nuo 
kelių mazgų surišimo, siuvimo, 

mezgimo, iki moderniausių 
technologijų. Tačiau visų jų 
paskirtis viena – sušildyti širdis, 
pradžiuginti, pakerėti, nustebinti 
į jas žiūrinčiuosius. 

Kuriant darbą „Kelias“, buvo 
gilinamasi ir į juostų atsiradimo, 
ir naudojimo baltų kraštuose 
tradicijas, būdingus raštus, ir, 
kaip mano kai kurie tyrėjai, 
galimybę tuos raštus iššifruoti 
kaip senąjį baltišką raštą. Naudo-
jantis R. Ambraziejienė knygoje 
„Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai“ 
pateiktais simbolių aiškinimais, 
buvo bandoma sukurti savą 
„Šimtaraštės juostos“ versiją. Ši 
juosta, įkomponuota ant siūlų 
kamuolio sėdinčios lėlės „Mo-
čiutės“ rankose, simbolizuoja 
kelią – žmogaus kelią, kuris tę-
siasi iš mamos, močiutės rankų, 
nuolat palydimas jų tyliosios 
meilės, per įvairius gyvenimo 
vingius, sunkumus iki pasku-
tinės akimirkos. Ir dar toliau. 
Per „Maros žemę“, per „Maros 
vandenis“. Ir per kartų kartas. 

Milda Pociutė

 „Tu numegzk man, mama, kelią“
Buvusi Girdžių pagrindinės mokyklos mokinė Milda Pociutė, Respublikinėje technologijų 

olimpiadoje laimėjo ii vietą. Sveikiname!!!

vitalija Paliokiene,

Drauge su Jumis džiau-
giamės gražia jubiliejine 
sukaktimi ir linkime 
sveikatos, įgyvendinti 
dar nerealizuotus kū-
rybinius sumanymus ir 
ateityje išlikti taurumo, 
kilnumo, išminties ir 
nuoširdumo pavyzdžiu.

Girdžių pagrindinės 
mokyklos bendruomenė


