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Piligrimų kelionė pro Girdžius
Birželio mėnesio 28 dieną,
antradienį pietų laike, pro
mūsų parapiją keliavo piligrimai. Trisdešimties įvairaus
amžiaus žmonių iš visos Lietuvos kolona. Savo kelią jie
pradėjo nuo kryžių kalno, per
aštuoniasdešimt dienų pėsčiomis pasiryžę nueiti šimtus
kilometrų ne tik Lietuvos, bet
taipogi Lenkijos, Slovakijos,
Vengrijos, Kroatijos, bei Bosnijos ir Hercegovinos keliais,
kol pasieks savo piligriminės
kelionės tikslą – Medjugorjės
miestelį.
Kai kurie parapijiečiai po sekmadienio šv. Mišių klausė kas
tie piligrimai, gal čia vėl kokia
sekta?
Piligrimystė – tai maldinga
kelionė į krikščionims šventas
vietas, o piligrimai – tai keliautojai, maldininkai. Tam tikra
prasme, mes visi šiam pasauly
esam tokie keliautojai, piligrimai
– keliaujam į tą Tėvynę, kuri yra
Danguje. O į šventas vietas keliaujantys šią tiesą savotiškai paryškina, primena. Tuo pačiu jie
prisiima ir maldininkų pareigą
– keliaudami meldžiasi ne tik už
save, bet už kitus žmones, visus
kelyje sutiktuosius, meldžiasi už

Liepos 6 – oji - Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

visą Bažnyčią ir pasaulį.
Pro mūsų parapiją keliavę piligrimai ant savo pečių nešė didelį
kryžių, su kuriuo ankstesniais
metais buvo pasiekę ne tik Lurdą
Prancūzijoje ir kitas šventas vietas kituose Europos kraštuose,
bet taipogi ir Šventąją žemę –
Palestiną. Šį kryžių piligrimai
įnešė į mūsų bažnyčią ir atrėmė į
altorių. Tuomet sugiedojo keletą
giesmių ir trumpai pasimeldė.
Susirinkusiems įdomiai kalbėjo
ir viena kelionės į Medjugorję
organizatorių vienuolė ir poetė
Birutė Žemaitytė. Ji pabrėžė, kad
jų kelionė nėra tik pasivaikščio-

Stovykla "AITVARAS"
Birželio 16 - 30 dienoms Girdžių pagrindinėje mokykloje
vyko Švedijos Kristianstado
miesto bendruomenės jau keliolika metų remiama stovykla
"Aitvaras".
AČIŪ RĖMĖJAMS UŽ VAIKŲ
PATIRIAMUS ĮSPŪDŽIUS!
Stovykla truko 10 turiningų
dienų - moksleiviai keliavo,
aplankė naujas vietas, išbandė
naujas pramogas, ilsėjosi, sužinojo daug naujų dalykų, patyrė
neišdildomų įspūdžių, mokėsi
būti bendruomenės dalimi...
AČIŪ visiems vadovams –
mokytojams Irenai Molčanki-

Lietuvi,

nienei, Zitai Bilotienei, Jolantai
Pocienei, Linui Klijūnui, Rimai
Mikalkėnienei, Vidai Reinolcaitei, Virginijai Pinaitienei, Onutei
Patašienei, Irenai Gendrolienei,
Oksanai Ambrutienei ir visiems
prisidėjusiems, kad stovykla
vyktų, už pagalbą, patarimus ir
išmonę! AČIŪ Jolantai Pocienei
už foto.
AČIŪ VISIEMS, su kuriais susitikome per šias 10 dienų! AČIŪ
už skirtą laiką, dėmesį ir vaikų
patirtas emocijas, įspūdžius!
Stovyklos „Aitvaras” vadovė
Liudmila Norkaitienė

jimas ar ekskursija, bet atgailos
kelionė. Atgailos už nusigręžimą nuo Dievo ir nepagarbą
šventiem dalykam, atgailos už
santuokinę neištikimybę ir negimusios gyvybės žudymą, atgailos už kietaširdiškumą artimui
ir žalingų įpročių pasekmes ir
t.t. Seniau Katalikų Bažnyčioje
atgailaujančiam nusidėjėliui už
kokią nors sunkią nuodėmę gan
dažnai už atgailą kunigas skirdavo maldingą kelionę į vieną ar
kitą krikščionims šventą vietą
pasaulyje.
Nukelta į 2 psl.

Kviečiame į Pavidaujo kaimą, kur paminėsime šią gražią
šventę
Girdžių kaimo teatro „Mituvis“ suvaidins spektaklį
„Tikra komedija“ J. Grušo
apsakymo motyvais
21.00 val. kartu su visais
lietuviais sugiedosime mūsų
Tautišką giesmę.
Taip pat Jūsų laukia ir bendra šventinė gyventojų vakarienė prie suneštinių vaišių stalo,
skambant muzikai
Renginys vyks liepos 6 d.
nuo 20.00 val., prie buvusių
Pavidaujo kultūros namų

Dalyvauti renginyje
nuoširdžiai kviečia
Girdžių seniūnija ir
Pavidaujo kaimo bendruomenė

Sekantis laikraščio
numeris išeis rugpjūčio pabaigoje
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Piligrimų kelionė pro Girdžius
Atkelta iš 1 psl.
Kodėl šiais metais keliaujama
į Medjugorję? Čia kaip nemažos dalies tikinčios liaudies
pripažįstama, 1981 m. birželio
24 d. Podbrodo kalne šešiems
jaunuoliams apsireiškė Švč.
Mergelė Marija, pasivadinusi
Taikos Karaliene. Tai vietovė, į
kurią jau 30 metų iš visų pasaulio
šalių plūsta piligrimai. Dauguma
jų liudija, kad šioje vietoje jie
atranda tikėjimą ir tikrą ramybę
Dievuje, patiria daug malonių,
antgamtinių ženklų. Vienas
tokių ženklų, duotų visiems,
pavyzdžiui, yra laikoma bomba,
Jugoslavijos karo metu nukritusi
prie pat Medjugorjės bažnyčios
durų ir nesprogusi.
Šventa pareiga nuo seno yra
pro šalį keliaujančius piligrimus
priimti, pamaitinti ar suteikti
jiems būtinam poilsiui reikalin-

gą vietą. Šie piligrimai nakvojo
mūsų kaimyninėse parapijose
– Vadžgiry ir Jurbarke. O mūsų
parapijos klojime jų laukė mūsų
rūpestingų šeimininkių – vargonininkės Irenos, Girdžių mokyklos direktorės pavaduotojos
Nijolės Kairaitienės, taipogi Eu-

genijos Mockienės, Onutės Andriulaitienės ir Marytės Babičienės paruošti pietūs: šaltibarščiai,
kugelis, sūris, medus, sausainiai
ir gira. Visa eilė gerų parapijiečių
prisidėjo prie šio patarnavimo
dovanodami maisto produktus,
arba pinigine auka.

Kas vyksta lankoje?
Šis klausimas kankina ne vieną
girdžiškį. Skubu nuraminti, kad
hidroelektrinės statyti tikrai
niekas nežada, o darbai vyksta
tam, kad turėtume gražią erdvę
kultūriniams renginiams bei
poilsiui.
Lankoje, kur dešimtmečius vykdavo renginiai, bus įrengta aikštelė
scenai, pagaminti suolai, kurie
bus nuimami ir ant kurių galės

susėsti daugiau nei 90 žmonių.
Taip pat bus įruošta, išasfaltuota
aikštelė pasivaikščiojimui, įvestas
apšvietimas.
Darbai turėtų baigtis jau šį rudenį. Viso projekto vertė (kultūros
namų renovacijos ir lankos įrengimo) – daugiau nei 900 tūkst. litų.
Tad kitais metais švęsti Oninių
jau galėsime rinktis lankoje.
Seniūnas Darius Juodaitis

Piligrimus sutiko ir išlydėjo
ne tik parapijos klebonas, bet
ir Girdžių seniūnas, parapijos
vargonininkė, Girdžių mokyklos direktorės pavaduotoja ir
kitos moterys, ruošusios maistą
piligrimams, parapijos choristai
ir dar keletas parapijiečių. Nuo

bažnyčios iki tilto padėjome
piligrimams panėšėti kryžių.
Labai rūpestingai kryžių nešė ir
pats Girdžių seniūnas.
Parapijos klebonas,
kun. S. Pavalkis

Tvarkomos gatvės
Šiemet Girdžių seniūnijos
asfaltuotoms gatvėms suremontuoti asfalto dangos skirta
125 kvadratiniams metrams.
Darbus jau antri metai atlieka
bendrovė „Evera“.
Itin duobėtų asfaltuotų dangų
mūsų seniūnijai priklausančiuose keliuose nebuvo. Užlygintos
ir mažos duobelės. Skirstant
darbus prioritetas skirtas toms

gatvėms, kurios nebuvo remontuotos pernai.
Itin sunku suremontuoti buvo
Liepų alėją, nes asfalto danga
labai plona ir greitai lūžtanti.
„Girdžiai“ inf.
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Teateinie Tavo, ar Jehovos karalystė?
Arba jahovisčių desantas Girdžiuose
Girdžiuose vėl teatrų šventė! Tik šįkart ne klojimo, o
keistuolių teatro. Pamatėme
gyvą keistuolių teatro festivalį.
Raudonas autobusiukas nuo
Jurbarko pusės atvežė visą jahovisčių pulką. Tai buvo gerai
iš anksto suplanuotas desantas
į Girdžius. Pasiskirsčiusios po
dvi į septynias grupes, jahovistės perėjo visomis Girdžių
gatvėmis, stengėsi įeiti į kiekvienus namus ir užkalbėti
dantį kiekvienam sutiktajam.
Visiem paliko spalvotų knygelių su gražiai besišypsančiais
veideliais.
Jahovistės nesunkiai „išaiškina“ Bibliją kiekvienam sutiktajam
Šito desanto tikslas – surasti
patiklių, galbūt nusivylusių žmonių ir įtraukti juos į jahovizmo
sūkūrį. Kada tokios nuožmios
pastangos duoda rezultatų – atsiranda vienas kitas aplėpausis,
tada kuriami vietiniai jahovistų
lizdeliai ir į tą pragaištingą sektą
tuomet bandoma įtraukti dar
daugiau narių. Paskui, finansuojant jahovistams iš Amerikos
ir kitų kraštų, kaip grybai po
lietaus dygsta jų susibėgimams
skirti pastatai. Virš šitų pastatų
durų puikuojasi gan keistas mūsų
ausiai užrašas: „Jahovos liudytojų
karalystės salė“.
Ir tos jų salės net ir šiokiadieniais nebūna pustuštės. Žinoma
būtų graudu, jeigu nebūtų juokinga. Taigi pasijuokim truputėlį:
Visų pirma iš kur jie atsirado?
Čarlzas Raselas (gyv. JAV 1852
– 1916) nuo 18 metų priklausęs
adventistų sektai, nenusivylė
kada 1874 m. neįvyko adventistų skelbtoji pasaulio pabaiga.
Jis pats ėmė skelbti jog toji data
buvusi nustatyta teisingai, tik
Kristaus antrasis atėjimas į Žemę
buvęs neregimas ir netrukus
įvyksiančios esminės permainos pasaulyje. 1881 m. jis įkūrė
„Sargybos bokšto draugiją“ ir
įregistravo ją kaip verslo firmą.
Netrukus jis pradėjo pranašauti, jog 1914 metais visos šio
pasaulio karalystės būsiančios
sunaikintos, Abraomas, Izaokas
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Ačiū!!!
Nuoširdžiai dėkoju
visiems, kurie supranta,
kad seniūnijos viešųjų darbų darbininkai
nespės prie kiekvienos
sodybos nuvalyti šaligatvius, pakeles. Mūsų
darbuotojai gauna pavedimus tvarkyti ten, kur
žmonės dėl negalios, dėl
senatvės nėra pajėgūs
susitvarkyti.
Ačiū už supratingumą, būkime pakantūs
vieni kitiems.

Jahovistės nesunkiai „išaiškina“ Bibliją kiekvienam sutiktajam.

ir kiti Patriarchai prisikelsią ir
prasidėsiąs žemiškasis rojus,
Jahovos karalystė. Vėliau tą datą
jis nukėlinėjo į 1915-uosius,
1916-uosius ir galiausiai į 1918
metus. Jahovos karalystės skelbėjo karjerą nuolat lydėjo įvairūs
skandalai ir finansinės machinacijos. Keletą kartų teismo
procesų apklausose, prisiekęs
kalbėti tiktai tiesą, jis pateikė
klaidingus parodymus apie savo
išsilavinimą ir jo įkurtos sektos
valdymą. Pamokslaudamas jis
drąsiai teigdavo mokąs graikų
kalbą, tačiau teisme jam teko
pripažinti, kad nesugeba atskirti
graikiško alfabeto raidžių.
Po jo mirties, jo įpėdiniu tapo
Džozefas Razerfordas. Jis skelbė
jog „milijonai dabar gyvenančių
žmonių niekada nemirs“, o 1925uosius jis paskelbė būsiant Kristaus sugrįžimo ir Abraomo prisikėlimo metais. San Diego mieste
jis pasistatė prabangią vilą, kurioje, jo teigimu, gyvensiąs pats
Abraomas ir kiti prisikėlę Abraomo draugai, tačiau iki jų atėjimo
jis pats tą vilą valdysiąs. 1935 m.
jis savo patikliuosius valdinius
pavadino „Jahovos liudytojų“
vardu. Nuo šiol pradeda stiprėti
jo neapykanta bažnyčioms. Jis
yra pareiškęs: „Velnias, šėtonas
yra bet kokios religijos tėvas“.
Krikščionybę jis vadino „didžiąja
paleistuve Babele“. Savo sektos
jaunuosius narius jis ragino nekurti šeimų, nes pasaulio pabaiga
čia pat ir jie jau galėsią gimdyti
vaikus rojuje. Jahovistai netiki

sielos nemarumu, tačiau šiam
savo vadui padarė išimtį: iškart
po jo mirties 1942 m., paskelbė
kad jis „gavęs dangišką prigimtį
iškeliavo pas Dievą“.
Šio „pranašo“ įpėdiniu tapo
Natanas Knoras. Savo pirmtakams jis taipogi nenusileido
„pranašysčių“ gabumais. 1975ieji buvo paskelbti nauja pasaulio
pabaigos data. Kai nustatytu
laiku vėl nieko neįvyko, šimtai
tūkstančių pasekėjų vėl pasitraukė iš sektos. Nepaisant to, mūsų
dienomis, šios sektos narių visame pasaulyje priskaičiuojama jau
gerokai virš dešimties milijonų.
Vien tik taip vadinamų „pamokslininkų“, tokių kur marširavo ir
Girdžių gatvėmis, jie turi virš
keturių milijonų.
Tęsinys kitame „Girdžių“ laikraščio numeryje
			
Kun. Saulius Pavalkis

Pasaulio pabaiga viename
jahovistų žurnale.

Seniūnas Darius
Juodaitis

Socialinis
būstas
Ilgai neremontuotas ir
apleistas socialinis būstas,
esantis Mituvos gatvėje
Girdžiuose nuo šiol šviečia
dailiai geltona spalva. Seniūnijos darbuotojų pastangomis būstas atsinaujino, o
ir gyventi jame tapo daug
maloniau.
Dar pernai pavasarį seniūno
Dariaus Juodaičio iniciatyva iš
rajono savivaldybės administracijos buvo gauta ir paklota
nauja pralaida, sklypas tapo
sausesnis. Apskardintas stogas, nes pro jo viršų keletą
metų bėgdavo vanduo. Šiais
metais buvo likę tik suremontuoti verandą bei pastatą
perdažyti. Planuojama, pagal
išgales remontuoti ir kitus
socialinius būstus, kuriuose
seniūnija turi net 20 butų.
Dalis iš jų negyvenami, nes dėl
įleistų gyventi asocialių asmenų buvo visiškai apleisti.
Pernai į du socialinius būstus buvo įdėti langai, nes senieji buvo jau beiškrentantys.
„Girdžiai“ inf.
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Jonines Girdžiuose šventė ir vietiniai, ir atvykę Jonai
Švęsti ilgiausios metų dienos ir trumpiausios nakties
girdžiškiai rinkosi birželio
23-ąją. Po ilgų svarstymų
nuspręsta šventę organizuoti
prie klubo „Mituva“, klubui
priklausančioje erdvėje.
Pirmą kartą Girdžiai per
Jonines aidėjo net nuo trijų
atlikėjų dainų. Scenos grandas
Romas Dambrauskas buvo itin
laukiamas ir sukvietė ne tik vietinius, bet ir iš kitur atvykusius
Jonus, Janinas bei būrį linksmai
nusiteikusių girdžiškių.
Populiarias dainas girdžiškiams dovanojo ir jaunoji atlikėja Gintarė, kuri pernai kartu
su grupe „Lingis park“ buvo
surengusi koncertą per Oninių
šventę.
Sodriu balsu džiugino realybės šou „Muzikos akademija“
dalyvis Nerijus Stankus. „Labai
gera publika, labai linksmi
žmonės, jeigu tik kviesitės,
būtinai vėl pas jus užsuksiu“,
- po koncerto kalbėjo jaunasis
atlikėjas.
Visgi, ne vien kviestiniai
atlikėjai džiugino girdžiškius.
Mūsų kultūros darbuotojai
Algimantas ir Loreta dovanojo
šmaikštų vaidinimą, seniūnas
Darius sveikindamas renginio
dalyvius pašmaikštavo, jog vyks
į Metrikacijos skyrių pasikeisti
vardą, nes pavydintis visiems
Jonams, nes jie turi labai gražų
ir tautinį vardą.
Vyko ir Joninių turnyro, kurį
susiorganizavo šaunusis Girdžių
jaunimas, apdovanojimai. Turnyre varžėsi net 10 komandų.
Dalyviai apdovanoti atminimo
medaliais.
Jonų ir Janinų šiemet susirinko septynetas. Visi sulaukė
apdovanojimų. Jonų galvas
papuošė ąžuolų vainikai, Janių
ir Janinų – skrybėlės.
Linksmybių netrūko iki paryčių- ir seni, ir jauni trypė
Joninių vakaruškose, gėrėjosi
Joninių laužu.
Šventę geranoriškai sutiko
paremti IĮ „Autoežeruona“,
UAB „Jonavos ranga“, Jurbarko
kredito unija, IĮ „LANMETA“,
bei ūkininkai Inga ir Sigitas
Andriulaičiai ir ūkininkas Vladas Vaicekauskas su žmona
Svajone.
„Girdžiai“ inf.

Girdžių teatras viešėjo Tauragėje
Birželio 11 d. Girdžių teatro
„Mituvis“ artistai lankėsi Tauragėje, kur dalyvavo amatų ir
teatrų šventėje „Vakaruškos“.
Tauragėje ši šventė vyko pirmąjį kartą, jos metu lankytasi
rajono seniūnijoje, kur gyventojai supažindinti su amatininkais bei jų darbais.
Girdžių „Mituvio“ artistai
suvaidino spektaklį „Tikra komedija“ (rež. L. Zdanavičienė).
Saugia ir greita kelione pasirūpino Jurbarko kultūros centras,
skyręs girdžiškiams autobusą.
Svečiams iš Girdžių už pasirodymą bei apsilankymą dėkojo
Tauragės rajono meras, kultūros
darbuotojai.
„Girdžiai“ inf.
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Seniūnijų sporto žaidynės
Birželio 12 dieną Jurbarke
vyko tradicinės rajono seniūnijų sporto žaidynės. Futbolo,
tinklinio, krepšinio, šachmatų,
stalo teniso, šaškių, smiginio, seniūnų trikovės, virvės
traukimo rungtyse varžėsi
Eržvilko, Girdžių, Jurbarko
miesto, Jurbarkų, Seredžiaus,
Smalininkų, Skirsnemunės,
Šimkaičių, Veliuonos ir Viešvilės sportininkai.
Seniūnijų krepšininkai buvo
suskirstyti į tris grupes: vyrų,
senjorų ir moterų. Apmaudu, tačiau neatvykus vienam
mūsų krepšininkui senjorui,
komandos sudaryti nepavyko.
Na, o vyrų komanda (nuo 18
m. amžiaus) pasirodė puikiai,
iškovojusi garbingą antrąją vietą (komandos sudėtyje žaidė
Donatas Kučinskas, Edvinas
Šlyteris, Domas Vaitiekūnas ir
Arnoldas Parnarauskas. Pirmi
buvo jurbarkiečiai, treti liko
Smalininkų komanda.
Tarp moterų krepšinio komandų geriausios buvo girdžiškės (1
vieta), antrąją vietą laimėjo
serediškės, trečiąją – viešviliškės, ketvirtąją – eržvilkiškės ir
penktąją – veliuoniškės. Mūsų
komandoje žaidė Laura Diksaitė, Jolanta Šlikienė ir Odeta
Vaitiekūnaitė.

Vyrų grupėje tinklinį žaidė
8 komandos: Viešvilė (1 vieta),
Eržvilkas (2 vieta), Veliuona
(3 vieta), Šimkaičiai (4 vieta),
Jurbarko miestas (5 vieta), Seredžius (6 vieta), Jurbarkai (7

vieta) ir Girdžiai (8 vieta).
Moterų tinklinio grupėje susigrūmė: Viešvilė (1 vieta), Girdžiai (2 vieta), Veliuona (3 vieta),
Eržvilkas (4 vieta) ir Seredžius (5
vieta). Mūsų tinklininkės: Ema

„Girdžiai“ inf.

Vyko Joninių tinklinio turnyras
Š. m. birželio 23 d. Girdžių
bendruomenės centras, sporto
klubas „Girdžiai“ ir neformali
jaunimo grupė „Veikiam“ visus
kvietė į šventinį Joninių tinklinio turnyrą. Didesni ir mažesni, vyresni ir jaunesni gausiai
susirinko Girdžių pagrindinės
mokyklos stadione.
Pirmojoje grupėje (iki 16
metų) norą dalyvauti pareiškė
keturios komandos, antrojoje
- vyresniųjų grupėje (nuo 16
metų) sudarytos šešios komandos. Po ilgų ir atkaklių komandų
susirėmimų, išaiškinti prizinių
vietų laimėtojai. Iki 16 metų
grupėje pirmomis – trečiomis
vietomis pasidalino atitinkamai
„Girdžių“ (žaidėjai - Šarūnas,
Martynas ir Rapolas), „Nigerių“
(žaidėjai - Laurynas, Aurimas ir
Indrius) ir „Time tm“ (žaidėjai
- Irmantas, Haroldas, Gytis ir

Bilevičiūtė, Jolanta Šlikienė ir
Odeta Vaitiekūnaitė.
Futbolą panoro žaisti 9 komandos, pirmąją vietą laimėjo
Jurbarkai, antrąją – Skirsnemunė, trečiąją – Smalininkai,
ketvirtąją – Jurbarko miestas,
penktąją-šeštąją vietas pasidalino Seredžius su Viešvile,
septintąją-aštuntąją – Girdžiai ir
Veliuona, o devintoji vieta teko
Eržvilkui.
Šachmatais geriausiai žaidė
jurbarkiečiai (1 vieta), antrąją
vietą laimėjo viešviliečiai, trečiąją – girdžiškiai, ketvirtąją
– veliuoniškiai ir penktąją – eržvilkiškiai. Už Girdžius šachmatais žaidė Ričardas Stoškus bei
Svajonė ir Vladas Vaicekauskai.
Šaškių rungtyje nepralenkiama buvo Eržvilko komanda.
Pagal iškovotas vietas kitos
žaidusios komandos išsidėstė
taip: Jurbarko miestas (2 vieta), Viešvilė (3 vieta), Girdžiai
(4 vieta), Veliuona (5 vieta) ir
Smalininkai (6 vieta). Šaškėmis
už Girdžius žaidė ir savivaldybės
tarybos narys, Pavidaujo kaimo
bendruomenės pirmininkas
Arūnas Čepulis. Komandoje taip
pat žaidė Laura Molčankinaitė
bei Gintaras Šlikas.

Gerardas) komandos. Nuo 16
metų grupėje prizinės vietos
pasiskirstė taip: I vieta atiteko
„Girdžių 2” komandai ( žaidėjai
– Vaidas, Linas ir Irma), II vieta
– „Zigmo kioskeliui“ (žaidėjai –
Ramūnas, Odeta ir Evaldas). IIIoje vietoje liko „Sodo“ komanda
(žaidėjai – Arnoldas, Modestas
ir Neringa).
Prizinių vietų laimėtojai apdovanoti Joninių vakaro šventėje
medaliais ir šakočiais. Prizų steigėja – Jurbarko kredito unija.
Neformalios jaunimo grupės
„Veikiam“ inf.
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Stovykla „Aitvaras”

1 diena
Pirmąją dieną stovyklautojų
laukė NEŽINIA - KAS, KAIP,
KUR...
Tačiau pažįstami, bet su paslaptingomis šypsenomis, stovyklos vadovų-mokytojų veidai
greitai išsklaidė nežinią ir nerimą - laukė pilna įspūdžių ir
veiklos diena.
Sėkmingai išlaikiusius pirmąjį
įšventinimą į stovyklautojus,
kurį atliko I.Molčankinienė ir
Z.Bilotienė, moksleivius pasveikino šios stovyklos vadovė
L.Norkaitienė, mokyklos direktorė J.Pocienė ir ilgametė
stovyklos vadovė N.Kairaitienė.
I.Molčankinienė mokiniams
žaidimų forma padėjo sužinoti
vieni kitų naujų, dar nežinomų
charakterio bruožų, pomėgių,
įpročių. Stovyklautojai patys
kūrė stovyklos taisykles, kurių
turės laikytis visi. Vaikai kartu su
muzikos mokytoja O.Patašiene
mokėsi stovyklos dainą ir Švedijos stovyklų himną. Pagal

pateiktus rankraščius ieškojo
piratų ir R.Mikalkėnienės paslėpto lobio. Skaniai ir sveikai
pietavo jaukioje K.Mockaičio
kavinėje. Su vadove Jolanta Pociene mokėsi naujų rankdarbių
paslapčių, kurių rezultatą matysime pirmadienį.
3 diena
Šiandien stovyklavome Girdžiuose. Todėl pirmiausiai pakėlėme vėliavas - stovyklos,
Lietuvos ir Švedijos. Paskui sveikinome gimtadienius švenčiančias - vadovę Onutę, Deimantę
ir Raimondą - jos gavo daug
balionų, širdučių, po dovanėlę ir
žinoma buvo gimtadienio tortas
su žvakutėmis.
Kartu su vadove Onute vaikai
pasikartojo stovyklos dainą ir
Švedijos stovyklautojų himną.
Vėliau pasiskirstė į 2 grupes. Pirmoji grupė su mokytoju Linu ėjo
tvarkyti apleistus Girdžių kapus,
kita grupė su mokytoja Jolanta
mokėsi vilnos vėlimo paslapčių.
Po pietų grupelės apsikeitė.

Džiaugiamės stovyklautojų
sukurtais papuošalais ir sutvarkytais kapais.
6 diena
Kiekviena diena Jurbarko
rajono Girdžių pagrindinės
mokyklos stovykloje „Aitvaras“
yra kitokia – savita ir nepakartojama, su įvairiausiais potyriais,
naujai išmoktais dalykais, aplankytomis vietomis, patirtomis
emocijos ir įspūdžiais.
Sulaukus visų stovyklautojų,
autobusas riedėjo kaimyninio
Šakių rajono link. Pirmiausia
stovyklautojų laukė edukacinė
pamoka Šakių baseine. Vaikai
su didžiuliu džiaugsmu dalyvavo šiame užsiėmime - maudėsi,
plaukiojo, taškėsi, kaitinosi...
Užsiėmimas, kaip ir kartodrome
pralėkė akimirksniu ir jį norėjosi
pratęsti. Bet...
Bet... Stovyklautojų laukė –
Gelgaudiškis! Gelgaudiškyje
numatytos net kelios veiklos - ir
ne vieniems, o su naujais pa-

žystamais - mus pasitiko būrys
vaikų ir jų mokytojos. Girdžių ir
Gelgaudiškio vaikai - visi kartu
su dailės ir technologijų mokytoja Aldona Rimiene mokėsi
įminti molio paslaptis – lipdė
įvairiausias figūras, medalius.
Vaikų sukurti dirbiniai dabar
džiūsta natūraliai, vėliau bus
iškaitinti specialioje krosnyje
ir per stovyklos uždarymą galėsime pasidžiaugti jau gatavais
darbeliais iš molio.
Girdžių ir Gelgaudiškio vaikų,
kurie jau spėjo susidraugauti,
dar laukė Gelgaudiškio pažintinis miško takas su paslaptimis
ir užduotimis. Paslaptingu, efektingu, užduočių pilnu taku visus
vaikus vedė ir paslaptis atskleidė
kūno kultūros mokytoja Sidona
Mikštienė.
Kaip ir kiekvieną stovyklos
dieną su daugybe naujų įspūdžių, o šiandien dar ir su naujomis pažintimis, stovyklos
„Aitvaras“ dalyviai grįžo namo
į Girdžius – švęsti Joninių, saulėgrįžos, Rasos švenčių...
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8 diena
Šiandien, kaip ir pirmą, bei
trečią dieną stovyklavome Girdžiuose. Todėl pirmiausiai pakėlėme vėliavas - stovyklos,
Lietuvos ir Švedijos. Jau drąsiau,
nei pirmas dienas sudainavome
stovyklos himną. Trumpas
vakar dienos aptarimas - kaip ir
kasdien ant mažų, spalvotų aitvariukų surašėme dienos įspūdžius - kas patiko, kas nelabai.
Vėliau mūsų laukė žvejų varžybos ir maudynės Mituvoje.
Kadangi diena pasitaikė karšta,
tai buvimas prie vandens ir
vandenyje visiems labai tiko
ir patiko. Vieni labai rimtai ir
atsakingai žvejojo, kiti mėgavosi
vandens vėsa, treti džiaugėsi
gamtos ramuma. Labai sunku
aprašyti šios dienos įspūdžius geriau juos patiems patirti ;-)!
9 diena
Šiandien prie mokyklos rinkomės anksti - laukė tolima kelionė
į Druskininkus!
O Druskininkuose dalyvavome net dvejuose edukaciniuose
užsiėmimuose - „sūrioje” pamokoje pas Aušrą ir Taurą Česnu-

levičius ir „šlapioje” pamokoje
vandens pramogų parke.
Kad mums nereiktų klaidžioti
po Ratnyčios priemiestį Druskininkuose, menotyrininkė Aušra
autobusą pasitiko kryžkelėje.
Labai graži ir šilta moteris iš karto apgaubė mus savo dėmesiu,
nuostabiais pasakojimais apie
savo sodybą, vyro - skulptoriaus Tauro darbus. Leidomės į
rūsį - į „sūrios” pamokos pirmą
užsiėmimą, kuris vyko druskos
studijoje prie židinio. Kiekvienas stovyklautojas savo būsimiems meno šedevrams gavo
po rutuliuką iš druskos masės.
Tarsi „druskos keramikai” patys
minkėme, darėme, formavome
savo kūrinį. Kiekvienam skulptorius Tauras parodė, paaiškino
- vienas jo rankų prisilietimas ir
darbas tarsi atgyja, įgauna judesį.
Kol darbeliai džiovinami krosnyje, Aušra aprodė Ratnyčios
apylinkes, parodė, kaip atrodo
laukinė šalmėtė, čiobrelis... Pasivaikščioję po mišką, grįžome į
antrą užsiėmimo dalį, kuri vyko
druskos dirbtuvėse. Čia įrankių
pagalba darbą kūrėme, formavome, skaptavome iš druskos
kristalo. Vaikai įsijautę dirbo į
skulptoriaus darbą! Skulptorius

pagyrė Armanto darbą.
Iš druskos dirbtuvių vėl sugrįžome į druskos studiją, kur jau
laukė dar šiltų ir pagražėjusių
darbelių paroda. Visi kartu
susikabinę rankomis, mes pasakėme TAIP kūrybingumui mūsų
gyvenime!
Parodos nugalėtojų ir laimingųjų, kurie savo druskos
kamuoliuke rado siurprizą laukė dar viena pramoga - pasivažinėjimas elektromobiliu.
Sodyboje pristatomas unikalus
Tauro Česnulevičiaus rankų darbas - elektromobilis. Skulptūra,
kuri gali judėti akumuliatorinių
gręžtuvų pagalba!
Labai smagu, gera, jauku Aušros ir Tauro Česnulevičių sodyboje, visai nesinori iš čia išvykti.
Tačiau turėjome, nes mūsų laukė
pietūs autobuse ir dar vienas užsiėmimas Druskininkų vandens
pramogų parke.
Daugelis vaikų pirmą kartą
pramogavo Druskininkų vandens parke. Vadovai paaiškino
taisykles, parodė kaip persirengti, susidėti drabužius ir vaikų
laukė trys nepakartojamos,
įspūdžių pilnos valandos vandens parke, kai norėjosi viską
išbandyti. Vandens pramogų
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parko erdvė - tai 9000 kvadratinių metrų plotas, kurį sudaro
nusileidimo kalnelių bokštas
ir po įspūdingu kupolu esanti
baseinų zona. Nusileidimo kalnelių bokšte - 6 skirtingi uždari
ir atviri nusileidimo kalneliai,
ilgiausias jų - 212 metrų! Baseinų zona - tai jūros bangų
baseinas, sraunioji upė, didysis
vandens parko baseinas su uolomis, kelių aukštų sūkurinėmis
voniomis, vandens kaskadomis,
masažinėmis srovėmis... Pro vitrininius langus stebėjome įspūdingą panoramą - tarsi ranka
pasiekiamus Nemuno krantus.
Vandens pramogų erdvėje taip
pat yra dvi pirtys (garinė Oazė
ir sausoji Karakum). Sausoje
pirtyje stovyklautojai dalyvavo
edukaciniame užsiėmime. Trys
valandos pralėkė akimirksniu.
Nors kelias tolimas, bet jis
labai neprailgo, nes grįždami
dalijomės įspūdžiais, išmoktais
ir patirtais naujais dalykais.
Daugiau įspūdžių ir foto
nuotraukų mokyklos svetainėje
www.girdziai.lt
Stovyklos „Aitvaras” vadovė
Liudmila Norkaitienė
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Stovyklos projektas ,,Sveikatos šaltiniai‘‘
Girdžių pagrindinėje mokykloje nuo 2011-06-01 iki 201106-07 dienos buvo vykdomas
vasaros stovyklos projektas ,,
Sveikatos šaltiniai‘‘ Stovyklą
lankė 20 vaikų ( 1- 4 kl. mokiniai ). Su vaikais dirbo pradinių klasių mokytojos. Projekto
tikslas - judėjimo reikšmė
žmogui. Todėl visa vaikų veikla buvo orientuota į tai, kad
stovykloje vaikai kuo daugiau
judėtų, bėgiotų, sportuotų.
Čia vaikai žaidė įvairius judriuosius, sportinius, kūrybinius
žaidimus. Jie buvo pravesti vartinį. Sužinojome kokie augalai ir
medžiai ten auga, vaikščiojome
rekreaciniu taku , grožėjomės
išdrožtomis iš medžio skulptūromis, kalbėjomės apie gamtos
poveikį žmogaus sveikatai, Taip
pat aplankėme Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčią, kuri buvo pastatyta 1806 metais. Joje pamatėme
daug vertingų bažnytinio meno
kūrinių.
3 klasės mokinė
Meda Jankauskaitė

10 diena
Šiandien stovyklavome Girdžiuose. Todėl pirmiausiai pakėlėme vėliavas - stovyklos,
Lietuvos ir Švedijos. Stovyklos
daina skambėjo liūdniau, nes
šiandien jau paskutinioji stovyklos „Aitvaras” diena. Visos
dienos buvo skirtingos savo
veiklomis, emocijomis, patirtais įspūdžiais - liūdėti nebuvo
kada. Su mokytojomis Zita ir
Irena ėjome į lauką - žaidėme daug žaidimų, kurie lavina
protą, vikrumą, gebėjimus būti
komandoje. Grįžę į stovyklautojų erdvę - mokyklos aktų salę,
rašėme laišką stovyklai. Prieš tai
stovyklos vadovė supažindino su
stovyklos finansais - kiek pinigų
išleista šiai stovyklai, kiek kainavo vaikų pramogos ir edukaciniai užsiėmimai. K.Mockaičio
kavinėje laukė atsisveikinimo
pietūs ir pyragėliai. Vaikų laukia
dar du vasaros atostogų mėnesiai, o jie jau tiek daug patyrė,
pamatė, aplankė!
DĖKOJAME Švedijos Kristianstado bendruomenei už
vaikų stovykloje „ Aitvaras”
patirtus įspūdžius!
Stovyklos „Aitvaras” vadovė
Liudmila Norkaitienė

žybų forma, atsižvelgiant į tai,
kas užduotis įvykdys greičiau,
tiksliau, surinks daugiau taškų,
įveiks didesnį atstumą. Už pastangas, sportinius pasiekimus,
vaikai buvo apdovanoti vertingais prizais.
Paskutinę stovyklos dieną ,
vaikai buvo mokomi įvairių pratimų, kurie formuoja taisyklingą
laikyseną, padeda išvengti plokščiapėdystės. Po to stovyklautojams buvo pravestas pokalbis ,,
Būk sveikas ir stiprus‘‘.
Stovyklos mokiniams buvo
organizuota išvyka į Jurbarko
parką ir Nemuno prieplauką ,
ekskursija į Viduklę.
Stovyklos vadovė
Janina Ručinskienė

Stovyklautojų įspūdžiai apie
išvykas
Birželio 3 dienos rytą visi stovyklautojai sėdome į autobusą

ir išvykome į Jurbarko prieplauką. Grožėjomės Nemuno
ir Mituvos upių santaka, basi
bėgiojome Nemuno pakrante,
žaidėme tinklinį, nemažai laiko
praleidome žaidimams skirtoje
aikštelėje. Gamtos prieglobstyje
ir valgis buvo skanesnis. Po to vėl
sėdome į autobusą, nuvažiavome
į Jurbarko parką. Smagu buvo
pabėgioti parko takeliais, po
šimtamečiais medžiais pasislėpti
nuo kaitrių saulės spindulių.
4 klasės mokinė
Gabrielė Zaronaitė

Birželio 6 dieną apsilankėme
rašytojo , švietėjo Simono Tado
Stanevičiaus sodyboje, kuri yra
Viduklės seniūnijoje, Kanopėnų
kaime. Mokytoja Julija Norkutė
mums papasakojo apie rašytojo
gyvenimą, jo vaikystę. Apžiūrėjome rašytojo gyvenamą namą,
klėtį, muziejų. Po to nuvykome į
Jūkainių geomorfologinį draus-

Girdžių krepšininkės –
geriausios Lietuvoje!
Birželio 18 d. kaimo
turizmo sodyboje „Rokynė“ vykusioje Lietuvos kaimo seniūnijų
sporto šventėje puikiai
pasirodė Girdžių seniūnijos krepšininkės.
Mūsiškės užėmė pačią
garbingiausią – pirmąją
vietą.
Džiaugiuosi už mūsų
sportininkes Laurą Diksaitę, Jolantą Šlikienę
ir Odetą Vaitiekūnaitę.
Mūsų moterų dėka į rajoną parvežta vienintelė
taurė už pirmąją vietą.
Linkiu sėkmės tiek
sporte, tiek asmeniniame
gyvenime.
Seniūnas
Darius Juodaitis

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

