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Šiemetė žiema buvo di-
džiulis išbandymas kelinin-
kams bei visiems vairuoto-
jams. Seniūnijos keliais besi-
rūpinanti Girdžių seniūnija 
džiaugiasi, kad pusnis pavy-
ko įveikti ir neišvažiuojamų 
kelių seniūnijoje beveik 
nebuvo. Privažiuoti nėjo 
tik prie keleto vienkiemių, 
tačiau ten supustyto sniego 
neįveikė nei didysis ūkinin-
ko traktorius K-701. 

Visiems, kurie padėjo valyti 
kelius, kurie naudojo savo tu-
rimą techniką, degalus, noriu 
nuoširdžiai padėkoti. Ačiū, 
kad esate bendruomeniški, 
ačiū, kad padedate, kai sunku, 
ačiū, kad esate.

Ypatingai dėkoju 
šiems ūkininkams 
i r  v e r s l i n i n k a m s : 
E dmundui Kaspa-
ravičiui, Raimundui 
Girdžiui, Kęstučiui 
Putnai, Vladui Vaice-
kauskui, Nerijui Čiul-
kiniui, Vidui Remei-
kiui ir visiems kitiems 
padėjusiems. 

Padėkoti noriu ir tiems 
gyventojams, kurie supras-
dami, kad seniūnija nespėja 
nuvalyti visų šaligatvių, prie 
savo namų juos nusikasdavo. 
Tegul būna tai pavyzdžiu 
mums visiems! 

Seniūnas 
Darius JuoDaitiS

Nuoširdžiai
dėkojame 
už pagalbą!

Šiemet Lietuva mini dvidešim-
tąsias Nepriklausomybės atkūri-
mo metines. Tradiciškai  pakėlus 
Trispalvę vėliavos aikštelėje, 
jubiliejiniai renginiai Girdžiuose 
prasidėjo Šv. Mišiomis už laisvę 
ir nepriklausomybę Girdžių 
bažnyčioje. 

Išklausę Šv. Mišias, girdžiškiai 
rinkosi Kultūros namuose. Čia 
susirinkusiuosius sutiko biblio-
tekos atidaryta parodėlė, skirta 
šiai iškiliai datai paminėti, bei 
rodomos skaidrės su nuotrauko-
mis iš ankstesnių renginių.

Nepriklausomybės atkūrimo 
20-ųjų metinių minėjimą pradė-
jome  vieningai, pakiliai ir šven-
tiškai sugiedota Tautiška giesme, 
kuri dar nuo Vinco Kudirkos 
laikų telkė ir vienijo lietuvius. 
Renginio vedėja Irma į sceną 
kvietė ansamblius, deklamuoto-
jus. Skambiomis dainomis susi-
rinkusiuosius džiugino Girdžių 
kultūros centro (vad. Algimantas 
Vizbara) bei Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokytojų (vad. Onutė 
Patašienė) ansambliai. Atlieka-

Kovo 11-oji Girdžiuose – su ansamblių 
debiutais bei filmo pristatymu

mos populiariosios bei liaudies 
dainos į sūkurį įtraukė ir visus 
susirinkusiuosius: kas mokėjo 
dainavo, kas mažiau balsingi – 
lingavo. Eiles, skirtas Tėvynei 
deklamavo mokyklos mokiniai 
– Irma Gendrikaitė ir Edgaras 
Liorančas, kultūros centro dar-
buotoja Loreta Zdanavičienė.

Į šventę, pasveikinti girdžiš-
kius, atvyko rajono mero pa-
vaduotojas Egidijus Giedraitis. 

Kovo 11- osios šventiniame minėjime Girdžių kultūros namuo-
se – „seklyčioje“ žmonės vos tilpo. Susirinkusieji nekantriai laukė 
dviejų ansamblių debiutų bei filmo apie Girdžių etninės kultūros 
puoselėtojus pristatymo. 

Sveikinimo žodį tarė ir Girdžių 
parapijos klebonas kunigas Sau-
lius Pavalkis bei seniūnas Darius 
Juodaitis.

Po sveikinimų plojimais sutik-
ta savivaldybės administracijos 
Kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė Regina Kliukienė. 
Ji buvo viena iš iniciatorių dar 
2008 metais surengti kraštotyros 
ekspediciją Girdžiuose. Viešnia 
dar kartą padėkojo visiems 
ekspedicijos dalyviams, kurie 
atvirai pasakojo apie savo ama-
tus, dalinosi patirtimi. Visiems 
ekspedicijos dalyviams seniū-
nas D. Juodaitis ir R. Kliukienė 

po filmo pristatymo išdalino 
kompaktines plokšteles su filmo 
įrašu. R. Kliukienei įteikta ir 
seniūnijos padėka už Girdžių 
krašto etninės kultūros puose-
lėjimą bei įamžinimą. 

Šventės metu pažadėta kartu 
su debiutavusiais ansambliais 
nuvykti ir į Pavidaujį. 

Seniūnas 
Darius JuoDaitiS 

Girdžių kultūros centro ansamblis (vadovas A.Vizbara)

Girdžių pagrindinės mokyklos ansamblis 
(vadovė O. Patašienė)

Balandžio 24 d. (šeštadienį), 
19 valandą kviečiame visus į 
tradiciniu tapusį seniūnijos 
etninės dienos renginį „Iš 
kartos – į kartą“. Jūsų lauksime 
Girdžių kultūros namuose – 

„Iš kartos – į kartą“
„seklyčioje“.

Etninė diena Girdžiuose – tai 
visų  mūsų tėvų, senelių išsaugoti 
papročiai, amatai, įvilkti į naują 
rūbą. 

Tądien veiks mezginių, nėrinių 

ir audinių parodos, vyks praktinis 
užsiėmimas, kurio metu bus mo-
koma kaip pasigaminti pūkinius 
patalus. Renginio metu skambės 
liaudies dainos, kurias dainuos 
vaikų ir suaugusiųjų kolektyvai.

Jūsų laukia ir dvi teatro prem-
jeros. Jaunieji girdžiškiai parodys 

spektakliuką „Mirusiųjų rei-
kalai“, o suaugusieji pokštaus 
komiškame vaizdelyje „Trach 
– bach arba Gyvenimas pro 
kulkas“.

Ateikite, išmokite, išsaugo-
kite...

organizatoriai 
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Balandžio 17 d. visoje 
Lietuvoje vyks kasmetinė 
akcija „Darom“. Pirmą kartą 
ši akcija organizuojama ir 
Girdžiuose. 

Akcijos metu kviečiame 
visus seniūnijos gyventojus 
nelikti abejingais ir prisi-
dėti prie jos tvarkant netik 
asmenines teritorijas, bet ir 
viešuosius plotus. 

Apie akciją pasiskaityti 
galite internete adresu www.
mesdarom.lt, taip pat infor-
macijos ieškokite ir seniūni-
jos skelbimų lentose. 

Seniūnijos koordinatorius 
– seniūnas Darius Juodaitis, 
surinkimo taškui Pavidaujyje 
vadovauja bendruomenės 
pirmininkas Arūnas Čepulis, 
surinkimo taškui Girdžių 
ir Gudelių kaimuose vado-
vauja seniūnaitis Ramūnas 
Budrius. 

„Šiukšlės gamtos nepuošia 
– padėk jas surinkti balandžio 
17 d.“, - skelbia akcijos plaka-
tai. Nelik abejingas ir TU!

“Girdžiai” inf. 

„Darom 2010“ 

Vasario 19 d. Jurbarko rajo-
ne viešėjo Europos Parlamen-
to narė Radvilė Morkūnaitė. 
Garbingą viešnią lydėjo jos 
padėjėja Briuselyje Raminta 
Kiršytė ir padėjėjas Lietuvo-
je Mantas Giedraitis. Kartu 
su europarlamentare į susi-
tikimus vyko ir susitikimų 
iniciatorius Girdžių seniūnas 
Darius Juodaitis.

R. Morkūnaitė – jauniausia 
Lietuvos atstovė Europos Par-
lamente. Gimė 1984 m. Kaune, 
kultūros darbuotojų, etnogra-
fų šeimoje. Tėtis dr. Eligijus 
Morkūnas ir mama Teodora 
Morkūnienė – aktyvūs Sąjū-
džio dalyviai, Lietuvos liaudies 
buities muziejaus Rumšiškėse 
kūrėjai. 

Pati politikė nuo pat anksty-
vosios jaunystės domėjosi šalies 
politiniu gyvenimu, jaunimo 
užimtumu. R. Morkūnaitė – 
viena iš Jaunųjų konservatorių 
lygos aktyvistų. Greta pomėgio 
politikai, europarlamentarei vi-
sada svarbūs buvo ir yra ekolo-
giniai klausimai. Iki išrinkimo 
į vieną iš svarbiausių Europos 
Sąjungos institucijų Radvilė 
aktyviai domėjosi dujotiekio 
Baltijos jūros dugnu tiesimu. 
Kadangi jūros dugne galimai 
likę nemažai sprogmenų, to-
kio dujotiekio nutiesimas gali 
padaryti didžiulę žalą, sukelti 
didžiulę grėsmę. 

Būtent ekologinės bei jau-
nimo užimtumo problemos ir 
buvo gvildenamos vasario 19 
d. susitikimuose su Jurbarko 
rajono vadovais bei su Girdžių 
seniūnijos gyventojais. 

Visų pirma R. Morkūnaitė 
susitiko su rajono meru Ri-
čardu Juška, mero pavaduo-
toju Egidijumi Giedraičiu bei 
administracijos direktoriu-
mi Jonu Bučinsku. Susitikime 
apsikeista dovanomis, o prie 
kavos puodelio kalbėtasi apie 
šiukšlių rūšiavimo ir vežimo 
problemas. Rajono vadovas R. 
Juška paprašė viešnios, kaip 
Europos Parlamento Aplin-
kos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komiteto narės, 
dėti visas pastangas, kad būtų 
sprendžiamos šios problemos 
derinant žmonių interesus, ta-

Susitikime su Europos Parlamento 
nare spręstos ekologinės problemos

čiau neužmirštant ir gamtos.
Išklausiusi išsakytas proble-

mas, jauna politikė pažadėjo jas 
išsakyti savo kolegoms ir para-
ginti, kad jos būtų kuo greičiau 
sprendžiamos. 

Po susitikimo su rajono vado-
vais, jaunoji politikė išskubėjo 
į Girdžius. Girdžių seniūnijoje 
svečių iš Europos Parlamento 
dar nėra buvę, todėl ir susi-
domėjimas viešnia buvo ne-
mažas. 

Šiltai pabendravus su se-
niūnijos, bibliotekos bei pašto 
darbuotojais R. Morkūnaitė 
apsilankė Girdžių pagrindinėje 
mokykloje. Mokyklos direktorė 
Janė Pocienė, pristatydama 
garbingą mokyklos viešnią, 
ragino semtis patirties iš šios 
jaunos politikės daug pasieku-
sios gyvenime. „Visi tikslai yra 
pasiekiama, tereikia labai norėti 
ir dirbti“, - mokiniams kalbėjo 
mokyklos direktorė. 

R. Morkūnaitė mielai atsa-
kinėjo į moksleivių klausimus 
apie Šengeno sutartį, apie ga-
limybes įsidarbinti Europos 
Sąjungos šalyse, apie veiklą Eu-
ropos Parlamente. Išradingieji 
moksleiviai viešnios nepaleido 
tol, kol nepagrojo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kūri-
nio.

14 valandą poilsio namuose 
„Mituva“ vyko susitikimas su 
seniūnijos gyventojais. Prista-
čiusi savo veiklą, parlamentarė 
sulaukė klausimų apie savo 
pomėgius, apie laisvalaikį. Buvo 
besidominčių, kodėl mažos 
grūdų supirkimo kainos nėra 

reguliuojamos, kodėl sumažin-
tos pensijos.  Po susitikimo R. 
Morkūnaitė kalbėjo, jog ją ma-
loniai nuteikė ir įkvėpė susitiki-
mas su Girdžių bendruomene, 
gyventojais,  kurie ne tik seka 
politinius įvykius, bet ir rūpi-
nasi atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais, Ignalinos atominės 
elektrinės ateitimi. R. Morkū-
naitė apgailestavo, jog į visus 
klausimus, ypatingai susijusius 
su žemės ūkio problemomis, 
atsakyti negalėjo, tačiau žmonių 
išsakytas problemas pažadėjo 
perduoti Žemės ūkio ministrui 
Kazimierui Starkevičiui. 

Vienabokštėje Girdžių Šv. 
Marijos Magdalietės bažnyčioje  
svečius pasitiko jos šeimininkas 
– parapijos klebonas Saulius 
Pavalkis,  besirūpinantis ne 
tik dvasiniu parapijos gyven-
tojų ugdymu, bet ir rengiantis 
užsiėmimus jaunimui, socia-
linės rizikos šeimų vaikams. 
Klebonas svečiams aprodė ne 
tik bažnyčią, bet ir kleboniją, 
trumpai papasakojo bažnyčios 
istoriją. 

Susitikimais Girdžių svečiai 
liko patenkinti, o sulaukę kvie-
timų aplankyti Girdžius vasarą, 
kai žaliuoja laukai ir žydi gėlės, 
R. Morkūnaitė kartu su savo 
padėjėjais pažadėjo būtinai čia 
sugrįžti dar bent kartą. 

Viešnagės organizatoriai už 
pagalbą dėkingi verslininkams 
Rimui Pinaičiui ir Kęstučiui 
Mockaičiui. 

Seniūnas Darius JuoDaitiS

Tarp susitikimų Radvilė spėjo ir pasivaikščioti po Girdžius 

Girdžių seniūnijai nerimą 
kelia buvusio Girdžių paukš-
tininkystės ūkio teritorijoje 
besiplečiantis sąvartynas. 
Uždarius Girdžių sąvartyną 
žmonės šiukšles pradėjo vež-
ti į šią apleistą teritoriją.

Girdžių seniūnas raštu krei-
pėsi į savivaldybės administra-
ciją prašydamas padėti spręsti 
šią problemą. Paskutinis savi-
ninkas, kuris gyvena Jurbarke, 
seniūnijai yra žinomas, tačiau 
teigia, jog teritoriją yra par-
davęs. Prašomas įrodymų dėl 
pardavimo fakto nepateikia.

Kadangi esame Girdžių gy-
ventojai ir visi norime gyventi 
švariai bei tvarkingai, labai 
prašome elgtis atsakingai ir 
šiukšlių į buvusią „paukštyno“ 
teritoriją nevežti. Jeigu turite 
duomenų apie šiukšlinto-
jus, praneškite seniūnui tel. 
861532483, arba aplinkosau-
gininkams tel. 844779210. 
Už aplinkos šiukšlinimą yra 
numatytos baudos. 

„Girdžiai“ inf. 

STOP naujam 
sąvartynui 
Girdžiuose



32010 kovas Nr. 3

Pradžia Nr. 2

Turbūt ir karai dar ne visi 
baigti. Matom kad Jungtinių 
tautų organizacija, šiandien lyg 
tas sugriuvęs Babelio bokštas. 
Tautos nerimsta, žiūri tik savų 
tikslų, tobulina ginkluotę, vėl sti-
prėja nacionalistinės nuotaikos. 
Jau prasideda žūtbūtinė kova dėl 
energijos šaltinių, o neužilgo, dėl 
vis sparčiau didėjančio žmonių 
skaičiaus Žemėje, neišvengiamai 
prasidės kova ir dėl paprasčiausio 
gėlo vandens. Ne paslaptis kiek 
masinio naikinimo ginklų su-
kaupta pasaulyje. Jei bent menka 
jų dalis būtų panaudota, tai visų 
žemės drebėjimų ir lig šiol įvy-
kusių pasaulinių karų žiaurumai 
nublanktų iš tolo.

Pamenu paprastą vieno olando 
turisto klausimą, girdėtą dar kunigų 
seminarijoj prieš dešimt metų, bet 
giliai širdin įstrigusį: „Per Antrąjį 
pasaulinį karą buvo išnaikinta šeši 
milijonai žydų, pusė jų – vaikai ir 
seneliai, kaip po viso jūs dar galit 
tikėti Dievą?“. 

Galim, žinoma, atsakyti, jog 
tokius ir panašius darbus padarė 
žmonių rankos. Būtent tokių žmo-
nių, kurie patys buvo be Dievo, ar 
tik nešiojos Jo vardą, užrašytą ant 
savo kariškų diržų sagčių, bet ne 
savo širdyse. Galima dar paaiškint, 
jog Dievas davė žmogui laisvę, ir 
jeigu Jis pats už mus viską tvarkytų, 
tai žmogus niekuo nesiskirtų nuo 
karvės ar beždžionės. Be laisvės 
negalėtų išsiskleisti nei proto, nei 
kūrybinės galios. Todėl Dievas, be 

Apie žemės drebėjimus, cunamius ir pasaulinius karus
galo mylintis žmogų, gerbia jam 
dovanotą laisvę ligi tokio lygio, jog 
pats ryžosi verčiau rinktis kryžių, 
negu atimti šią didžią dovaną, kas 
reikštų žmogaus pavertimą pa-
prasčiausiu gyvuliu. Vis dėl to kaip 
tiksliai pastebėjo žymus rusų rašy-
tojas Nikolajus Gogolis: „Jei Dievas 
retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų 
nuo savo kvailumo“. Pagalvokim: 
trūko tik keleto mėnesių tam, kad 
hitlerinė Vokietija būtų pradėjusi 
gaminti atominę bombą. Koks tada 
būtų žmonijos, ir drauge mūsų 
visų likimas? Tokie atsakymai yra 
reikalingi, nors žinoma nėra tobuli 
ir pilnutiniai.

Dar sunkiau kalbėti apie gamtos 
kataklizmus ir jų padarinius. Tie 
kataklizmai dažniausia nenuspė-
jami ir visada žiaurūs ir abejingi 
žmonių kančioms. Kur tuomet yra 
Dievas? Kodėl Jis nieko nedaro? Ar 
Jam tai visai nerūpi? O gal Jis ne 
visagalis? Blogis pasaulyje, ypač tas, 
kuris nėra tiesiogiai sukeltas žmo-
gaus rankų, yra viena rimčiausių 
netikėjimo Dievu priežasčių.

Pirmiausia, turėtume atminti se-
novės išminčiaus žodžius: „Dėl savo 
nelaimių žmonės linkę kaltinti liki-
mą, dievus ir ką tik nori, bet ne pa-
tys save“ (Platonas). Didžioji net ir 
gamtos nelaimių atsakomybės dalis 
vis dėl to tenka tam pačiam žmogui. 
Šventojo Rašto pirmieji puslapiai 
byloja, jog sukurdamas pasaulį ir 
žmogų jame, Dievas ištarė: „Eikite, 
dauginkitės ir užvaldykite žemę“. 
Tai reiškia, jog į žmogaus rankas 
atiduotas ir pasaulio pažinimas, ir 
jo dėsnių įsisavinimas, ir savo pa-

ties gyvenimo prie jų pritaikymas. 
Belieka tik paklausti kaip jam tai 
sekasi? Šiandien, pasaulio pažinime 
žmogus nuėjo labai toli, jo protas 
skverbiasi vis toliau į visatos gel-
mes, tačiau kaip visa tai jis pritaiko 
žmonių gerovės kūrimui, o ne jos 
griovimui?

Štai tik vienas tikras vaizdelis, 
matytas televizijos ekrane. Musul-
monas suklupęs ant maldos kilimė-
lio, garbina Alachą nusilenkdamas 
ligi žemės, o už jo fone – miestas, 
sugriautas žemės drebėjimo, vyku-
sio Turkijoje prieš septynetą metų. 
Kuomet šis žmogus baigė savo mal-
dą, prie jo atskubėjo koresponden-
tas ir uždavė klausimą: „Jūsų mieste 
po griuvėsiais guli šimtai, o gal ir 
tūkstančiai niekuo nekaltų vaikų ir 
senelių, nejau po viso to jūs vis dar 
taip pat tvirtai tikite Dievą?“ Kiek 
patylėjęs, musulmonas ramiai atsa-
kė: „Taip, tikiu. Dievas mums davė 
protą, kad pažintume jo sukurtą 
pasaulį ir naudotumėmės juo savo 
labui. Mes išmokome statyti tvirtus 
namus, bet jie daug brangesni. Mes 
nerandam jiems pinigų, nes mums 
pirmiausiai rūpi kaip prisigaminti 
kuo daugiau tankų, pabūklų ir 
raketų, tam kad naikintume vieni 
kitus ir mums duotą pasaulį“.

Minėtas žmogus nemelavo. Išties 
galima nesunkiai pastatyti namą, 
kuris atlaiko ir dešimties balų že-
mės drebėjimą. Atlaiko bent tiek, 
kad visi jo gyventojai be vargo spėtų 
išeiti į lauką. Tik toks namas, žino-
ma, gerokai brangesnis. Vis dėl to, 
seisminėse pasaulio zonose, tokius 
namus bendrom jėgom statyti tikrai 

nėra neįmanoma. Ištisus tokių 
namų kvartalus su ligoninėmis, 
mokyklomis ir vaikų darželiais, 
pagal vokiškus projektus, Lietuva 
pastatė Armėnijoje po 1988 metais 
ten įvykusio žemės drebėjimo. 

Panašiai būtų galima kalbėti ir 
apie visas kitas gamtos nelaimes. 
Tik būtų ne iki galo pasakyta, jei 
ieškotume vien tik kas kaltas ir į 
žmonių kančias žvelgtume tik kaip 
į atsitiktinumą ar bausmę. Krikš-
čionis bet kurio pobūdžio kančią 
pirmiausia turėtų priimti kaip svar-
bų išbandymą. Išbandymai, kaip 
žinia, ne tiktai patikrina jėgas bet 
ir užgrūdina. Be to padeda geriau 
atkreipti dėmesį į tuos svarbiausius 
žmogaus būties dalykus, kurie be 
išbandymų, galbūt taip ir liktų de-
ramai neįvertinti, o galbūt ir visai 
nepastebėti. Padeda tiek asmeniškai 
kiekvienam, tiek visai žmonijai at-
rasti ir solidarumo su kenčiančiais, 
pagalbos jiems kelią, bei suprasti 
vargus kaip ženklus įspėjančius apie 
galimus dar didesnius sunkumus, 
jei tas kelias ir toliau bus lengvai 
užmirštamas. 

O šio pamąstymo pabaigai turbūt 
labiausiai tiktų šventojo Apaštalo 
Jokūbo laiško žodžiai: „Palaimintas 
žmogus, kuris ištveria išmėginimą, 
nes kai bus išbandytas, jis gaus 
gyvenimo vainiką, kurį Dievas 
yra pažadėjęs Jį mylintiems“ (JOK 
1,12) 

Parapijos klebonas 
kun. Saulius PavalkiS

Nuo mažens norėjau būti mo-
kytoja. Dėl religinių įsitikini-
mų, to negalėjau pasiekti. Tada 
Pirmajai Komunijai ruošdavo 
naudodamiesi vysk. K.Paltaroko 
Tikybos pirmamoksliu. Reikė-
davo viską išmokti mintinai. 
Sovietmečiu tikybos dėstymas 
nenutrūko: nelegaliai buvo dės-
toma bažnyčiose, klebonijose, 
privačiuose namuose. Kunigai 
ir katechetai už vaikų mokymą 
buvo baudžiami kalėjimais, 
baudomis, gąsdinimais, grasi-
nimais... Kalėjimu buvo nuteisti 
kunigai: P.Bubnys, J.Zdebskis, 
A.Šeškevičius...

Jau nuo 1971 m. pradėjau su 
pertraukomis ruošti vaikus sa-
kramentams. Naudojausi kun. 
Vk. Šauklio įvairiausiais paveiks-
lais religine tematika, „Tikybos 
pirmamoksliu“, „Mokomės tikėti 
su vaikais“. Pastarąją parašė kun. 
Vk. Šauklys.

1972-03-19 pradėjus leisti Kata-

Už viską pasauly Dėkoju, Dieve, Tau!
likų Bažnyčios Kroniką, joje buvo 
skiltis „Sovietinėje mokykloje“. Čia 
buvo rašoma apie tai, kaip vaikai 
buvo niekinami, baudžiami už tai, 
kad jei lankė bažnyčią, dalyvavo 
procesijose, nešiojo medalikėlį, 
kryželį, valgė Kūčias namuose, 
puošė kalėdinę eglutę... Jiems buvo 
mažinamas elgesio pažymys, nu-
plėšiamas medalikėlis, piešiamos 
karikatūros sienlaikraštyje, buvo 
neleidžiama laikyti abitūros egza-
minų. Moksleiviai parodė drąsą. 
Tai buvo rodiklis, kad tikybos 
dėstymas nebuvo veltui.

1989-90 m. Lietuvoje buvo 
atnaujintas tikybos dėstymas 
mokyklose, kitaip sakant grįžo 
kryžius, malda į mokyklas. Ne į 
visas mokyklas taip greit įsileido 
tikybos dėstymą. Girdžiai buvo 
išimtis.

Katechetų buvo mažai, o ypač 
kaime jų nebuvo. Jau turėjau 
nemažai teologinių žinių, kurias 
gavau perrašinėdama įvairius 

straipsnius klierikams ir kateche-
tams. Padrąsinta kun. Vk. Šauklio, 
pradėjau dirbti Girdžių vidurinėje 
mokykloje.

1990 m. vasario 6 d. gavau 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
pažymėjimą, kad esu pakankamai 

pasiruošusi ir galiu dėstyti tikybą 
mokykloje. Bet trūko pedagoginio 
išsilavinimo. Tada įstojau į Aukš-
tesniąją neakivaizdinę keturmetę 
katechetų mokyklą, kurią baigiau 
1995 m. gegužės 26 d. 

Nukelta į 4 psl.

Tikybybos 
mokyto-
ja Irena 
Jasiulytė ir 
muzikos 
mokytoja 
Onutė 
Patašienė



4 2010 kovas Nr. 3

Tikybos mokymui mokyklose -20 metų

Girdžių mokyklos pasirody-
mą pradėjo aštuntokas Edgaras 
Liorančas, sugiedodamas dvi 
giesmes „Tu Viešpats esi“ ir „Kai 
Viešpats vėl“. Edgarui šias gies-
mes paruošti padėjo ir akom-
ponavo muzikos vyr. mokytoja 
Onutė Patašienė. Vėliau šeštokė 
Gintarė Pocevičiūtė padeklama-
vo „Viešpatie, Tau dėkoju“. Vaikų 
ansamblis, sudarytas iš trečiokės 
Gabrielės Baronaitės, ketvirtokų 

2010 - 02 - 26 Jurbarko Vy-
tauto Didžiojo vid. mokykloje 
vyko Tikybos mokymo Kau-
no archivyskupijos Jurbarko 
dekanato mokyklose 20-me-
čio paminėjimo baigiamasis 
renginys. Tarp kitų mokyklų 
jame dalyvavo ir Girdžių pa-
grindinės mokyklos moki-
niai, tikybos vyr. mokytoja 
Irena Jasiulytė, muzikos vyr. 
mokytoja Onutė Patašienė ir 
direktorės pavaduotoja Nijolė 
Kairaitienė. 

atkelta iš 3 psl.

Pradžioje buvo sunku dirbti. 
Reikėjo patiems ieškoti, verstis 
kaip kas išmanėm. 1991 m. 
išleistas vadovėlis „Dievas su 
mumis“. Tai labai geras, prak-
tiškas vadovėlis pradinukams. 
Susiradom senus vadovėlius, 
gavom skaidres apie Kristaus 
gyvenimą, šventųjų gyvenimus, 
sakramentus, šv. Mišias, Rožan-
čių... Skaidres daugino (kaip 
ir viską nelegaliai) kun. Palio-
kas Kaune, seserys – vienuolės 
Kaune ir Vilniuje. Paaiškinimu 
skaidrėms vertė iš italų ir lenkų 
kalbų. Tai jau pogrindžio kate-
chizacijos tąsa. Vaikai sakydavo, 
kad labai laukia filmukų. Dar ir 
dabar daugelis prisimena, kaip 
bėgdavo su malonumu žiūrėti 
skaidrių.

Kai 1992 m. pradėjo leisti 
vaikų dvisavaitinį laikraštėlį 
„Kregždutė“, tai buvo didelė 
pagalba ir mokytojams, ir vai-
kams. Knygos „Tikiu“ mokyklai 
ir atskirai mokytojui buvo gana 
praktiškos. Jų buvo penkios 
dalys. Dar vėliau atsirado ir 
pratybos.

Norėdami pagilinti žinias, 
dažnai rinkdavomės į seminarus, 
dalindavomės atskirom kateche-
tinėm temom, paveikslais, kas 
ką turėjo. Daug padėjo ir kuni-

Už viską pasauly Dėkoju, Dieve, Tau!
gai: Vk.Šauklys, Alb.Budrikis, 
Z.Grinevičius, Pr.Račiūnas, 
kurie turėjo rašytojo gyslelę. 
Jie paruošdavo temas tikybos 
dėstymui. AČIŪ JIEMS!

Prisimenu, kai važiuodavau 
į seminarus, kun. Vk.Šauklys 
visada paruošdavo keletą temų 
katechizacijai, kad tikybos mo-
kytojams būtų lengviau dirbti.

Dėstant tikybą daug pasidar-
bavo vienuolės - seserys. Jos 
ruošė programas, rašė knygas. 
Nuo 1980 m. veikė pogrindyje 
teologijos – katechetikos kursai 
ir buvo paruošta plati 4 metų 
kursų programa. Ją baigė ir pa-
žymėjimus gavo 120 katechetų 
Lietuvoje.

Vargdienių seserys važinėda-
vo po mokyklas, dirbo su jau-
nimu. Ypač s. Verutė, Laimutė, 
Marytė, Onutė. Pakviestos jos 
atvažiavo ir į tas mokyklas, ku-
riose aš dirbau. Man patiko jų 
bendravimas su vaikais. 

Vaikai iš prigimties yra ju-
drūs. Jie negali ilgai ramiai 
sėdėti. Jiems reikia pertrau-
kėlių su žaidimais. Išmokau iš 
vienuolių įvairių žaidimų, kaip 
„Dievas stato namus“, „Dievas 
mane myli“, „Aš tikiu“, „Dievas 
dega žvaigždeles“, „Tam name-
ly“, „Pats mažiausias angeliu-
kas“, „Aleliu, aleliu, aleliuja“...

Vaikai mėgsta ir vaidinti, 

Girdžiuose dirbę 
kunigai

Pirmą kartą Girdžių fili-
joje dirbęs kunigas įvardija-
mas 1858m., kurį pasirašo 
vyskupo M.Valančiaus vi-
zitacijos aktą. Tai kunigas 
Petras Chodorovičius. 1867 į 
Girdžius atkeliamas kunigas 
Leopoldas Andruškevičius, 
kuris čia dirbo iki mirties 
1881 ir palaidotas prie baž-
nyčios zakristijos. 1906 m. 
Girdžių bažnyčios klebonu 
paskiriamas kun. Eduardas 
Tomas. 1916 metais jis vokie-
čių valdžios suimtas už rusų 
belaisvių šelpimą ir išvežtas į 
Vokietiją. Tais pačiais metais į 
jo vietą paskirtas kun. Marty-
nas Jonaitis, kuris Girdžiuose 
dirbo iki 1918 metų. Kunigas 
M.Jonaitis Jurbarke kvietė 
savanorius ir pats tarnavo 
kariuomenėje karo kape-
lionu. Palaidotas Veliuonos 
bažnyčios šventoriuje. Nuo 
1920 metų Girdžiuose dirbo 
kun. Simonas Jurgelevičius, 
o nuo 1924 kun. A.Alseika. 
Nuo 1934 iki 1944 Girdžiuose 
dirbo kun. Zenonas Gelažius, 
kuris 1944 pasitraukė į Vaka-
rus ir mirė JAV 1985.

vytautas lekutiS

Ryčio Gendriko, Luko Kisieliaus, 
Onutės Petrikytės, Ingos Ži-
linskaitės, Odetos Liorančaitės, 
penktokų Džeiranos Kavaliaus-
kaitės, Arno Šeršniovo, šeštokės 
Gintarės Pocevičiūtės, bei aštun-
toko Edgaro Liorančio giedojo 
„Ačiū Tau Dievuli“ ir „Gliori 
Aleliuja“. Mokinius paruošė mo-
kytojos Irena Jasiulytė ir Onutė 
Patašienė. Visa salė pradėjo ploti 
nuo pat pirmojo posmelio. 

 Mokykla eksponavo ir savo 
parodą: stenduose pirmųjų ko-

munijų, įvairių renginių nuo-
traukos, įvairios knygos ir va-
dovėliai, iš kurių buvo dėstoma 
tikyba, aparatas skaidrėms rody-
ti, įvairios skaidrės, paveikslai. 
Visiems ypač patiko ketvirtokų 
padarytas rožinis iš kaštonų.  
Tikybos vyr. mokytoja Irena 
Jasiulytė trumpai prisiminė savo, 
kaip tikybos mokytojos istoriją, 
kurią šiandien taip pat rasite 
laikraštuke.

Mokytojos Onutė Patašienė ir 
Irena Jasiulytė sugiedojo giesmę 

ypač iš Šv.Rašto. Kaip jiems sma-
gu buvo vaidinti aklą, kiek kartų 
atleisti ir kt. Reikėdavo ir man 
daug padirbėti toje srityje.

Visą laiką trūko tikybos moky-
tojų, todėl teko dirbti pakaitomis 
Pavidaujy, Girdžiuose, Pauliuo-
se, Vytėnuose, Armoniškiuose, 
Šimkaičiuose. Šimkaičiuose 
tikybą ir etiką dėsčiau, nes taip 
parašyta diplome. Vytėnuose 
ir Armoniškiuose turėjau net 
giesmių giedojimo būrelius. 
Daug švenčių ir įvairių renginių 
paruošta su giesmėmis.

Smagu dirbti. Visada galvojau, 
kad lengviau su mažiukais. Taip, 
bet su vyresniais, su paaugliais 
yra įdomiau, nes su jais gali-
ma bendrauti įvairiapusiškai, 
daugiau diskutuoti. Kaip gera 
širdy, kai matai, kad tavęs vaikai 
laukia,, atbėga pasitikt, sako, 
mokytoja tavęs pasiilgau, būtų 
gerai, kad tikybos pamokos būtų 
dažniau, ačiū jums mokytoja – 
jus myliu. Tai paglosto širdį.

Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, 
kad leido taip ilgai (legaliai 20 
metų, o nelegaliai – beveik tiek 
pat) darbuotis su vaikais, sėti 
gėrį, meilę Dievui į jų mažas ir 
jaunas širdis.

irena JaSiulytė  

„Gyvenimas audringas“. Akom-
panavo I.Jasiulytė. 

 Džiaugiamės ir didžiuoja-
mės savo tikybos mokyta Irena 
Jasiulyte, kurią Švietimo sky-
riaus vedėjas Antanas Gvildys 
apdovanojo Br.Ferero knyga ir 
Padėkos raštu, kuriame nuo-
širdžiai dėkojama „už ilgametį 
mokinių gyvo, brandaus ir vei-
klaus krikščioniškojo tikėjimo 
ugdymą“. Jurbarko Dekanas 
Kęstutis Grabauskas visiems 
tikybos mokytojams įteikė po 
tulpės žiedą ir Šv. Marijos statu-
lėlę. Baigiant renginį Jurbarko 
dekanato tikybos mokytojai 
sugiedojo „Viešpats pakrantėj 
stovėjo“. Giesmei vadovavo ir 
grojo vargonininkė ir tikybos 
vyr.mokytoja Irena Jasiulytė.

edgaras lioraNčaS
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Kovo 20 d. Girdžių kaimo bi-
bliotekoje vyko  popietė, skirta 
Knygnešio dienai. Bibliotekininkė 
pasakojo apie lietuviškos knygos 
kelią spaudos draudimo metais.   
Vaikai darė iš medžio knygą. Ant 
medžio vaikai piešė ir rašė. Šios 
vaikų knygos bus eksponuojamos 
visą balandžio mėnesį biblio-
tekoje. Paskui vaikai vaišinosi 
sumuštiniais su arbata, vafliais ir 
saldainiais.

Knygnešių dienos popietė
   1864-1901metai tai nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, 

tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už 
savo egzistenciją. Šios kovos simboliu tapo knygnešys. Ir šiandien 
bibliotekoje egzistuoja knygnešystė. Bibliotekininkė turi gerų pagal-
bininkų, kurie į namus neša  knygas, periodinius leidinius tėvams, 
seneliams . Viena iš aktyviausių  knygnešių yra G. Pocevičiūtė.  

Šiuos metu bibliotekoje veikia 
V. Lekučio paroda ,,Jie nešė lie-
tuvišką žodį...‘‘. Šioje parodoje 
supažindinama su knygnešių vei-
kla, leidyklos ,,AB‘‘ leidžiamais lei-
diniais. Parodoje galima pavartyti 
,,Ūkininko‘‘,  ,,Žemaičių ir lietuvių 
apžvalgą‘‘, ,,Naujienas‘‘, ,,Tėvynės 
sargą‘‘, numerius leistus tada, kai 
spauda buvo draudžiama. 

vilija StoškieNė

Viešėjo Europos Parlamento 
narė//Šviesa.-2010, vasario 20, 
p.2.

Vasario 19 d. Jurbarke ir Gir-
džiuose  viešėjo jauniausia iš 
Lietuvos deleguota Europos 
Parlamentarė Radvilė Morkū-
naitė. Garbingą viešnią lydėjo 
jos padėjėja Raminta Kiršytė 
ir padėjėjas Lietuvoje Mantas 
Giedraitis.

Ji susitiko su bendruomenės 
atstovais,  mokyklos ir seniū-
nijos darbuotojais, miestelio 
gyventojais.

Kriščiūnas, Vincas
Modesto Paulausko komandos 

jurbarkiečiai neįveikė//Šviesa.-
2010, vasario 20.

Minima Girdžių krepšinio 
komanda.

 Juodaitis, Darius  
Jurbarko rajone viešėjo Eu-

ropos Parlamento narė//Mūsų 
laikas .-2010, vasario 23, p.3.

Vasario 19 d. Jurbarke ir Gir-
džiuose  viešėjo Europos Par-
lamentarė Radvilė Morkūnaitė. 
Garbingą viešnią lydėjo jos padė-
jėja Raminta Kiršytė ir padėjėjas 
Lietuvoje Mantas Giedraitis.

Kriščiūnas, Vincas
 Girdžių komanda pateikė 

staigmeną//Šviesa.-2010, vasario 
24, p. 8.

,,Girdžių‘‘ komandos krep-
šininkai laimėjo rungtynes 
su ,,Jungtinėmis  pajėgomis‘‘ 
66x62. 

 Orai: [Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokinių  nuotrau-
ka]//Mūsų laikas.-2010, vasario 
26, p.8.

Gendrikaitė Irma ir mokytoja 
Onutė Patašienė  Pašėlusios 
Užgavėnės// Šviesa.-2010, va-
sario 27.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokiniai ir mokytojos O. Pata-
šienė ir Z. Bulotienė pasipuo-
šusios kaukėmis  lankė  Girdžių  
kaimo gyventojus.

Bartkienė, Daiva
Reforma labiausiai nuskriaus 

dirbančius žmones//Šviesa.-
2010, kovo 3, p. 1,4.

Girdžių filialą turės išlaikyti 
Jurbarko kultūros centras, nes 
prijungimui neskirta pinigų.

Bartkienė, Daiva 
Patikėti teisingumu – ne taip 

paprasta//Šviesa.-2010, kovo 
13, p.5.

Į seimo narį Remigijų Že-
maitaitį kreipėsi Girdžių kaimo 

gyventoja Janina
Juzikienė dėl atliekų tvarky-

mo.
Karopčikienė, Danutė
Su Dievo žodžiu – į prasmingą 

gyvenimą//Šviesa.-2010, kovo 
13,p. 6.

Jurbarko Vytauto Didžiojo 
vidurinėje mokykloje vyko Tiky-
bos mokymo mokyklose 20-me-
čio paminėjimo baigiamasis ren-
ginys. Šiame renginyje dalyvavo 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokiniai, vyr. tikybos mokytoja 
Irena Jasiulytė, muzikos vyr. 
mokytoja Onutė Patašienė  ir 
direktorės pavaduotoja Nijolė 
Kairaitienė.

 Šventėme Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo  20-metį//
Mūsų laikas.-2010, kovo 16, 
p.3.

Kovo 11-osios  Lietuvos Nepri-
klausomybės  atkūrimo  dvide-
šimtmečio  renginys Girdžiuose. 
Šiame renginyje dainavo Girdžių 
kultūros centro ansamblis ir 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokytojų ansamblis. Po to buvo 
rodomas filmas ,,Girdžių krašto 
tradicinės kultūros puoselėtojai 
2008m.‘‘.

Paliliūnaitė Agnė, Greičiūnai-
tė Viktorija

Dievo žodis sėjamas jaunimo 
širdyse//Mūsų laikas.-2010, kovo 
16, p.5.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokytoja I. Jasiulytė pasakojo: 
,,kaip troško jaunąją kartą išmo-
kinti mylėti Dievą....‘‘.

Kriščiūnas, Vincas
 ,,Tustis‘‘ sugriovė rajono krep-

šinio mitą//Šviesa.-2010, kovo 
17, p.1, 6.

Krepšinio komanda  ,,Gir-
džiai‘‘ iškovojo trečią vietą. 

Mažėja sportuoti norinčių vai-
kų//Šviesa.-2010, kovo 17, p.6.

Finalinėse  Jurbarko rajono 
bendrojo lavinimo mokyklų 
ketvirtų ir žemesnių klasių mo-
kinių varžybose ,,Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs‘‘ dalyvavo Girdžių pagrin-
dinės mokyklos komanda.

Matonaitė, Austėja
Inkilų ir žemės diena//Mūsų 

laikas.-2010, kovo 23, p.5.
Girdžių pagrindinėje mo-

kykloje vyko renginiai , skirti 
žemės ir inkilų dienai. Šią dieną 
mokiniai kabino inkilus mo-
kyklos teritorijoje ir Girdžių 
parke.

Parengė vilija StoškieNė

Profesijos planavimas
Kovo 2 d. į susitikimą su 9-10 

kl. mokiniais atvyko Eržvilko 
gimnazijos pavaduotojas ugdy-
mui Vytautas Valutis. Pokalbio 
metu mokiniai buvo supažin-
dinti su pasikeitusiu mokyklos 
statusu – šiemet pirmoji abi-
turientų laida, tame tarpe ir 
keletas baigusių mūsų mokyklą 
mokinių, baigs ne vidurinę mo-
kyklą, bet gimnaziją.

Mokiniai susidomėję išklausė 
informaciją apie tai, kad į vidu-
rinio ugdymo programą įtraukti 
profesinio mokymo programos 
moduliai (virėjas ir barmenas  
ir automobilių mechanikas). 
Buvo paaiškinta, kaip susidaryti 

individualų ugdymo planą, kai 
į vidurinio ugdymo programą 
įtraukti profesinio mokymo 
programos moduliai bei mokinio 
vidurinio ugdymo programos 
individualų planą. Patraukliai 
buvo pristatytas ir mokyklos 
neformalus ugdymas. 

Panašus susitikimas su moki-
niais vyks ir balandžio mėnesį, 
tik jame dalyvauti bus pakviesti 
ir mokinių tėvai. Tai padės de-
šimtokams lengviau apsispręsti 
renkantis ateities karjerą. 

Pavaduotoja ugdymui 
Nijolė kairaitieNė

Apie Girdžius rašė



6 2010 kovas Nr. 3

„Drąsinkime 
ateitį” 

konferencija
Kovo 3 dieną Tauragėje, Vers-

mės gimnazijoje vyko regioninė  
projekto „Drąsinkime ateitį” 
konferencija. Joje dalyvavo ir ke-
turi mūsų mokyklos septintokai: 
Aurimas, Austėja, Irma, Iveta bei 
informatikos mokytoja Liudmila 
Norkaitienė.

Mūsų mokykla vienintelė Taura-
gės apskrityje  buvo apdovanota už 
puikiai suorganizuotą ir išsamiai 
paviešintą Sausio 13-osios renginį, 
bei kitų renginių viešinimą.

Konferencijos dalyvius mu-
zikiniais kūriniais pasveikino 
gimnazijos moksleiviai. Projekto 
„Drąsinkime ateitį” vadovė Agnė  
Zalanskaitė pasidžiaugė puikiu 
mokyklų darbu, vykdant šį pro-
jektą, apdovanojo Antikos žinių 
olimpiados nugalėtojus. Povilas 
Žarnauskas  pristatė naujas pro-
jekto iniciatyvas ir supažindino 
su projekto  ateities veiklomis ir 
planais. Povilas Oželis papasakojo 
apie naują tarptautinį projektą 
Lietuvoje – Aflatoun ir Lyderių 
programą! Paragino aktyviai da-
lyvauti ir  išnaudoti šių programų 
teikiamas galimybes. Išsamiau 
projekto tinklapyje www.drasin-
kimeateiti.lt . 

Iveta ir Austėja labai apsidžiau-
gė pamačiusios stovyklos vadovus 
ir projekto „Drąsinkime ateitį” 
koordinatorius abudu Povilus. At-
minimui visi nusifotografavome. 

Mokytoja 
liudmila NorkaitieNė 

Inkilų ir žemės diena
Vieną šaltą žiemos dieną, 

prie arbatos puodelio besikal-
bant, besidalijant idėjomis ir 
mintimis, buvo atgaivinta ir 
vienos senos Girdžių moky-
klos tradicijos – Inkilų dienos 
idėja. Girdžių a.a. mokytojas 
Vincentas Norkaitis labai my-
lėjo ir puoselėjo savo kraštą, 
gamtą, gimtinės kalbą. Daug 
metų kiekvieną pavasarį or-
ganizuodavo Inkilų dieną. 
Dabartinių mokinių tėvai su 
džiugesiu prisimena, kaip 
darydavo inkilus, kaip juos 
keldavo į medžius, kaip lauk-
davo grįžtančių paukščių, 
kaip džiaugdavosi išsiritusiais 
jaunikliais.

Inkilų dienai pradėta ruoštis 
prieš gerą mėnesį. Pradinių 
klasių mokiniai inkilus gamino 
namuose kartu su tėveliais. Vy-
resniųjų klasių mokiniai inkilus 
darė per technologijų pamokas 
kartu su technologijų mokytoju 
Rimantu Konteniu. Informaci-
jos, kokie turi būti inkilai, kokio 
dydžio landos, kokios landos ir 
inkilo proporcijos, mokytojas ir 
mokiniai ieškojo internete. Ma-
loniai konsultavo ir Balandinės 
girininkas Ramutis Pranaitis. 
Mokyklos darbuotojas Juozas 
Marčiulaitis aktyviai palaikė šią 
idėją ir prisidėjo prie inkilų ga-
minimo. Jo inkilai išsiskiria ypa-
tingu meniškumu bei puošyba 
- kiekvienas inkilas papuoštas 
paukščiuko siluetu. Lentutėmis 
ir atraižomis aprūpino K.Putnos 
individualios įmonės savininkas 
Kęstutis Putna.

Kovo 20 d. minima pasaulinė 
Žemės diena, astronominis pa-
vasaris. Šiomis dienomis ateina 
pavasario lygiadienis – dienos ir 
nakties ilgumas tampa vienodas 
visose Žemės rutulio kampe-
liuose. Per visas biologijos ir 
geografijos pamokas mokytoja 
Onutė Jokūbaitienė pasakojo 
apie Žemės dieną. Mokiniai 
rinko medžiagą stendams, kurie 
yra labai gražūs ir informaty-
vūs. Viename stende mokiniai 
medžių lapeliuose kūrė palin-
kėjimus Žemei. 

Kovo 19 dieną Girdžių pa-
grindinėje mokykloje kartu 
buvo paminėta Žemės ir Inkilų 
diena. Aktų salėje buvo sureng-

ta gražiausių inkilų paroda. Į 
mokyklos renginį atvyko Ba-
landinės girininkijos girininkas 
Ramutis Pranaitis, Girdžių 
seniūnijos seniūnas Darius 
Juodaitis. Šventėje dalyvavę 
svečiai pasveikino mokyklos 
bendruomenę su Žemės diena, 
pasidžiaugė inkilų gausa ir 
įvairove. Mokyklos direktorė 
Janė Pocienė taip pat pasveikino 
visus su Žemės diena, artėjančiu 
pavasariu. Pasidžiaugė gražia 
mokinių iniciatyva – pagaminti 
daug gražių ir įvairių inkilų. 
Pagyrė geografijos mokytojos 
Onutės Jokūbaitienės ir moki-
nių paruoštus stendus, skirtus 
Žemės dienai.

Vėliau mokyklos bendruo-
menė – mokytojai, mokiniai, 
mokyklos darbuotojai, svečiai 
su inkilais pabiro mokyklos te-
ritorijoje ir Girdžių parke. Patys 
mažiausieji, padedami vyresnių 
mokinių ir suaugusiųjų inkilus 
kabino mokyklos teritorijoje. Jie 
ypač džiaugėsi šia veikla. Keletas 
mokinukų pažadėjo su tėveliais 
dar padaryti inkilų ir pakabinti 
po klasės langais augančiuose 
medžiuose, kad galėtų stebėti 
perinčius paukščiukus. Girdžių 
parke talkininkus pasitiko par-
ko įkūrėja agronomė sodininkė 
Jūratė Šedauskienė. Ji patarė, 
kokiuose medžiuose kokius 
inkilus pakabinti, papasakojo 
vaikams parko atsiradimo is-
toriją. Vaikai sužinojo, kad prie 
Girdžių kapinių gyvena pelė-
dos. Mokiniai pasižadėjo dar 
padaryti keltą inkilų, tinkančių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs” 

Mūsų mokyklos komanda 
iškovojo ANTRĄJĄ vietą!

Mokyklos komanda 2 vietą 
taip pat užėmė ir kovo 2 dieną 
Jurbarko Vytauto Didžiojo vi-
durinėje mokykloje vykusiose 
Jurbarko rajono bendrojo lavi-
nimo mokyklų varžybose.

Komandos sudėtis: Rytis 
Gendrikas, Lukas Kisielius, 
Modestas Kiznis, Ignas Kisie-
lius, Redas Alijošius, Edgaras 
Karčiauskas, Lukas Uljano-
vas, Albertas Stanaitis, Marius 
Jurgilas, Elvijus Pinaitis, Inga 
Žilinskaitė, Odeta Liorančaitė, 
Deimantė Steponaitytė, Žy-
drūnė Biletavičiūtė, Gabrielė 

Zaronaitė,Viktorija Diksaitė, 
Kamilė Pernarauskaitė, Meda 
Jankauskaitė, Gabija Masaitytė, 
Evelina Užkuraitytė, Iveta Gir-
džiūtė, Carolina Aukštkalnis. 

kūno kultūros mokytojas 
linas kliJūNaS, 

mokytoja 
virginija PiNaitieNė

Kovo 17d. Girdžių pagrindinėje mokykloje vyko Jurbarko 
rajono kaimo vietovių bendrojo lavinimo mokyklų 4 - tų ir 
žemesnių klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ finalinės 
varžybos. 

pelėdoms ir juos iškabinti. Mo-
kyklos bendruomenės nariai  
kartu su svečiais iškėlė apie 30 
inkilų. Dabar nekantriai laukia-
me sugrįžtančių giesmininkų.

austėja MatoNaitė
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Technologijų olimpiada
Kovo 2 dieną Vytauto Di-

džiojo vidurinėje mokykloje 
vyko Technologijų olimpi-
ada. Olimpiadoje dalyvavo 
ir mūsų mokyklos 10 klasės 
mokinė Gintarė Kundrotaitė. 
Ją paruošė technologijų mo-
kytoja Jolanta Pocienė.   

Gintarė savo amžiaus grupė-
je užėmė 1 vietą! 

Sveikiname ir džiaugiamės 
Gintarės kūrybiškumu, moky-
tojos Jolantos paruošimu!

Olimpiadoje dalyvavo 9 mo-
kiniai iš rajono mokyklų. Mo-
kiniai dirbo mitybos, tekstilės 
ir konstrukcinių medžiagų 
srityse. Griežta vertinimo ko-
misija, į kurią įėjo ir mūsų mo-
kyklos technologijų mokytojas 

Rimantas Kontenis, neleido 
mokinius ruošusių mokytojų 
nė artyn prie savo mokinių. 
Mokytojai šį laiką išnaudojo 
prasmingai – aplankė Jolan-
tos Pocienės suorganizuotą 
tekstilės parodą, kuri vyksta 
Jurbarko kultūros centro an-
trame aukšte.

Kovo 11 oji – pradinukų akimis 

Mokytoja D.Urbienė pasakojo 
apie 1990 metų kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto priė-
mimą, vaikai atsakė į klausimus, 
kas Lietuvos sostinė, preziden-
tas, kokie kiti valstybės simbo-
liai. Labai noriai atliko užduotis: 
mažyliai bendrame lape piešė 
vėliavėles, vyresnieji varžėsi, kas 
daugiau žino lietuviškų vyrų ar 
moterų vardų, miestų, mūsų 
kraštą praeityje valdžiausių 
kunigaikščių vardų. Pirmokai 
ir antrokai iš atskirų detalių 
sudėliojo herbą (Vytį), trečiokai 
ir ketvirtokai sudarinėjo naujus 
žodžius įdėdami reikiamas rai-
des. Visos klasės gražiai pristatė 

Kovo 10 –ąją dieną pradinukai ir priešmokyklinukai rinkosi 
mokyklos salėje pažymėti Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo 20-ąsias metines. Visų rankose švytėjo trispalvės vėlia-
vėlės. Šventė prasidėjo himnu.

savo darbelius. Dalyviai stengėsi 
užbaigti mokytojos pradėtas 
patarles. Visų dalyvavusiųjų 
laukė saldūs prizai. Nepaprastai 
iškilmingai, raiškiai skambė-
jo P.Širvio, J.Marcinkevičiaus, 
B.Brazdžionio ir kitų poetų 
eilėraščiai. Juos išmoko kiekvie-
nos klasės vaikai. Šventė baigėsi 
žaidimais ir gražiai suskam-
bėjusia  K. Vasiliausko daina 
„Gražiausios spalvos“. Mokinius 
su švente pasveikino mokyklos 
direktorė J.Pocienė.  

Mokytoja Danutė urbieNė

Septintokai Teobuse  
Kovo 15d. septintokai su 

mokytojomis Liudmila Nor-
kaitiene ir Onute Patašiene 
vyko į Jurbarką. Jurbarke 
dalyvavo TEOBUSE sureng-
toje saugesnio interneto aka-
demijos ant ratų paskaitoje. 
Akademijos iniciatoriai – 
Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Informacinių techno-
logijų centras (ITC), Ryšių 
reguliavimo tarnyba (RRT) 
ir telekomunikacijų bendrovė 
TEO LT.

Akademijos dėstytoja primi-
nė apie virusus ir jų keliamas 

grėsmes, antivirusines progra-
mas, jų atnaujinimo svarbą. 
Vėliau pateikė keletą pavyzdžių, 
kurie buvo skirti asmeninės in-
formacijos (nuotraukų, vaizdo, 
asmeninių duomenų) apsaugai, 
virtualių patyčių problematikai 
bei kitiems saugaus naudojimo-
si internetu klausimams. Moki-
niai išklausė paskaitą, sudalyva-
vo viktorinoje,  gavo dovanų ir 
specialius Saugesnio interneto 
akademijos diplomus. 

austėja MatoNaitė

Girdžių krepšininkai vadovau-
jami kūno kultūros mokytojo 
Lino Klijūno tądien varžėsi su 
komanda „Šerenta“. Jau nuo pat 
pirmųjų žaidynių akimirkų For-
tūna lydėjo mūsų krepšininkus. 
Sulaukę nemenko palaikymo iš 
varžybų žiūrovų girdžiškiai išplė-
šė pergalę ir Jurbarko krepšinio 
lygos varžybose užėmė garbingą 
trečiąją vietą. Rezultatas  - 73:82 
mūsų naudai. Šį kartą rezultaty-
viausi buvo Andrius Gudaitis, 
pelnęs 15 taškų ir Donatas Ku-
činskas, pelnęs 14 taškų. 

Po varžybų krepšininkus svei-
kino Girdžių seniūnas Darius 
Juodaitis, kuris džiaugėsi šau-

Sėkmingas krepšinio 
komandos debiutas

2009 metais susibūrę Girdžių krepšininkai – vieni perspek-
tyviausių Jurbarko rajone. Tuo galėjo įsitikinti šeštadienį, kovo 
13 d., vykusio Jurbarko krepšinio lygos baigiamųjų varžybų 
dalyviai.

niais sportininkais ir už Girdžių 
vardo garsinimą įteikė seniūnijos 
padėkos raštus. 

Prieš tai vykusiose varžybose 
„Šviesos“ laikraščio taurei laimė-
ti Girdžių krepšininkai iškovojo 
ketvirtąją vietą.

Komandoje „Girdžiai“ žaidžia: 
Ramūnas Budrius, Andrius 
Gudaitis, Audrius Kisielius, 
Arūnas Jackis, Saulius Palubec-
kis, Domas Vaitekūnas, Donatas 
Kučinskas, Linas Klijūnas, Gie-
drius Klijūnas, Edvinas Šlyteris, 
Raimundas Stirbys, Arnoldas 
Pernarauskas ir Artūras Mikne-
vičius. 

„Girdžiai“ inf. 
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SKELBIMAI

REKLAMA, SVEIKINIMAIDĖKOJAME
Jei norite reklamuoti savo 

gaminius, jei norite pasveikinti 
mielą žmogų, skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , užeikite į biblioteką!

Liudmilos Norkaitienės indi-
vidualiai įmonei „LANMETA”  
už paramą, kad šis numeris 
išvystų dienos šviesą.

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

INFORMACIJA ŪKININKAMS
Nuo 2009 m.spalio 21 d. iki 2010 m. balandžio 30d. bus mokamos 

tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. 
Mokėjimas vyksta dviem etapais:

1. 35 % nuo pagrindinės išmokos t.y. 102 Lt/ha.
2. 99 Lt/ha nuo turimų pasėlių ploto.
Pareiškėjai, kuriems iki gruodžio 1 d. avansas išmokėtas nebuvo, 

visą išmoką gaus iš karto.
Už 2009 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 

mokama:
Daugiametes ganyklas ir pievas – 291,35 Lt/ha.
Javus, rapsus – 390,35 Lt/ha.
2010 metų deklaravimas prasideda nuo balandžio 12 d. iki bir-

želio 15d.
Girdžių seniūnijos specialistė 

Daiva MatoNieNė 

Kunige Klebone Sauliau,
Šventas, atsakingas Jūsų pašaukimas:
Ne diplomai ginti, moksliniai darbai.
Jums kilnesnį darbą Viešpats patikėjo -
Vest į dangų sielas skirtingais keliais!

Gimtadienio proga sveikina Girdžių parapijiečiai.

Difterija – tai viena iš sunkiausių užkrečiamųjų ligų, pasižyminti 
dideliu mirtingumu. Ligos sukėlėjas – atsparios aplinkai, gami-
nančios stiprų toksiną, difterijos lazdelės. Ligos eiga būna sunki ir 
neretai pasibaigianti mirtimi, dėl toksino sukeltų komplikacijų. 

Siekiant užkirsti kelią sergamumo difterija pakilimui Lietuvoje bei 
kitose Baltijos šalyse 1995 – 1996 m. buvo vykdoma skiepijimų nuo 
difterijos kampanija. Kampanijos metu viena vakcinos doze buvo 
paskiepyta 76,7%  suaugusių Lietuvos gyventojų. Per pastaruosius 
penkerius metus Lietuvoje neregistruota susirgimų difterija, tačiau 
2008 m. sausio mėn. nustatytas mirties nuo difterijos atvejis ir kovo 
mėn. vienas ligos atvejis Kauno mieste.

Atsižvelgiant į tai, kad po difterijos, stabligės skiepijimų suau-
gusiems kampanijos (1995 – 1996) praėjo daugiau nei 10 metų bei 
siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo susirgimų difterija ir 
stablige, jų komplikacijų ir mirčių, vėl pradedama planinė suagu-
siųjų, vyresnių nei 26 metų amžiaus asmenų, vakcinacija valstybės 
biudžeto lėšomis.

Virš 26 metų amžiaus gyventojai, prisirašę prie Jurbarko PSPC, 
pageidaujantys pasiskiepyti nuo difterijos, stabligės turi kreiptis į 
Girdžių MP slaugytoją Ireną Tamkevičienę arba registruotis tel. 8 
612 67276.

Slaugytoja irena taMkevičieNė 

Kviečiama skiepytis

Balandžio 22 d. (ketvirta-
dienį) 13 valandą kviečiame į 
visuotinį seniūnijos gyventojų 
susirinkimą, kuris vyks seniū-
nijos salėje.

Susirinkimo metu savivaldy-
bės institucijų 2009 metų veiklą 
pristatys rajono meras ir admi-
nistracijos direktorius. 

Susirinkimo metu taip pat 
bus galima užduoti klausimus, 
pabendrauti aktualiais klausi-
mais.

Visus kviečiu aktyviai daly-
vauti.

Pagarbiai, seniūnas 
Darius JuoDaitiS  

Visuotinis 
susirinkimas 
Girdžiuose!

Kovo 18d.  susibūrė Girdžių rankdarbiautojų klubas „Devyndarbė”. 
Kol kas jame - tik 5 nariai. Tačiau yra visos sąlygos plėstis. Klubietės 
žada mokytis įvairių tradicinių ir netradicinių rankdarbių. Pirmo už-
siėmimo metu buvo mokomasi vilnos vėlimo paslapčių ir gudrybių. 
Jei patinka rankdarbiai, jei norite išmokti naujų technikų, jei norite 
prasmingai leisti laiką – laukiame Jūsų Girdžių pagrindinėje mokykloje 
ketvirtadieniais! 

klubo vadovė Jolanta PocieNė

Klubas „Devyndarbė”

Mokykloje esančiais treniruo-
kliais galima naudotis, kai budi 
mokytojas Linas Klijūnas. Tel. 
pasiteirauti  8-621-60657.

18-19 val. treniruojasi mote-
rys ir merginos.

19-20 val. vyrai ir vaikinai.

Savivaldybės taryba spren-
dimu yra patvirtinusi Gyvūnų 
laikymo taisykles. Jose regla-
mentuota, jog šunys turi būti 
arba pririšti, arba laikomi 
voljeruose arba aptvertose te-
ritorijose. Visgi, šias taisykles 
daug kas tiesiog ignoruoja.

Kovodamas su palaidais ir 
valkataujančiais šunimis Girdžių 
seniūnas jau 6 gyventojams yra 
surašęs administracinių teisės 
pažeidimų protokolus. „Tikrai 
nepuolu rašyti protokolą vos pa-
matęs palaidą šunį“, - komentavo 
seniūnas. – Su gyventojais kalba-
masi, aiškinu dėl valkataujančių 
šunų galinčias kilti grėsmes, 
prieš tai jie įspėjami žodžiu. 
Smagu, kad daug kas supranta, 
jog laikyti šunis palaidus nega-
lima, tačiau yra piktavalių, kurių 
laukia baudos“. 

Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių teisės pažeidimų 
kodekso 110 str. reglamentuoja, 
jog už gyvūnų laikymo taisyklių 
pažeidimą numatyta įspėjimas 
arba bauda iki 200 Lt. Už pakar-
totinį šių taisyklių pažeidimą gali 
būti skiriama nuo 400 iki 600 Lt. 
bauda su gyvūno konfiskavimu 
arba be jo. 

„Girdžiai“ inf.

Už palaidus 
šunis –
baudos


