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Girdžiuose jau trečiąjį kartą 
nusipelniusiems bendruomenės 
nariams įteiktos nominacijos 
„Gyvenimo burė“. Tradiciškai 
apdovanoti 3 gyventojai. 

Pirmoji nominacija įteikta 
šiemet 90 – ąjį jubiliejų atšven-
tusiam Kazimierui Lazdaus-
kui. Girdžių kaime gyvenantį 
Kazį susirinkusiems pristatė 
parapijos vargonininkė Irena 
Jasiulytė. K.Lazdauskas visą 
gyvenimą buvo puikus stalius, 
labai darbštus ir pareigingas 
vyras. Jis – ir puikus muzikan-
tas, grodavo bandonija, kurią jis 
vadina „pačia didžiausia savo 
gyvenimo meile“. „Kazimieras 
niekada neatsisakydavo padėti 
žmogui, kuris tik paprašydavo 
jo pagalbos, užtai yra vertas šio 
apdovanojimo“, - kalbėjo nomi-
nantą pristačiusi I. Jasiulytė. 

Už bendruomeniškumo ug-
dymą, optimizmą ir nesavanau-
dišką pagalbą žmogui „Gyveni-
mo burė“ išplaukė į Pavidaujo 
seniūnaitės Jurgitos Šlyterienės 
rankas. Jurgita Pavidaujyje labai 
mylima, todėl ją ir pasveikinti 
atvyko nemažas būrys Pavidaujo 
kaimo bendruomenės narių. 
Nominantę pristatė seniūnas 

Vasario 16 - „Gyvenimo burės“

Darius Juodaitis. „Sunku būtų 
įsivaizduoti Pavidaujo kaimo 
bendruomenę be Jurgitos“, - 
kalbėjo seniūnas. – „Tuomet kai 
ji pradėjo kurtis, 2009 metais, 
viena iš steigėjų buvo „Gyveni-
mo burių“ nominantė Jurgita. 
Bendruomeniniame gyvenime 
Jurgita tikras variklis: ji rūpi-
nasi renginiais, talkomis, atsi-
tikus nelaimei padeda ruoštis 
šermenimis. Na, o kai negali 
bendruomenės vyrai, Jurgita 
laiko randa ir šildymo katilą 
pakurti. Liaudyje sakoma, kad 
tokie žmonės yra ir prie tansiaus 
ir prie rožančiaus.“

Trečioji nominacija įteikta 
aktyviam sąjūdiečiui, buvu-
siam agronomui ir nuolatiniam 

valstybinių švenčių dalyviui 
Romualdui Voroneckui. Apie 
nominantą kalbėjusi mokytoja 
Ona Patašienė negailėjo jam 
gražių žodžių. „Kaip anuomet, 
jį šiandien matome skubantį, bė-
gantį, tačiau su didžiuliu bagažu 
minčių įvairiausiomis temomis, 
- kalbėjo O. Patašienė. - Ačiū, 
mielas Romai, kad Jūs buvote 
puikus agronomas, kad esate 
nenuilstantis patriotas ir mūsų 
valstybinių švenčių vėliavnešys. 
Ačiū, kad telkiate, vienijate mus, 
kad kurstote laisvės ir nepriklau-
somybės aukurą.“ 

Kiekvieną nominantą svei-
kino minėjime koncertavusi 
Jurbarko kultūros centro grupė 
„Vėjūkas“. Eiles Lietuvai skaitė 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
auklėtiniai, kanklėmis grojo Ka-
milė Pernarauskaitė. Girdžiškiai 
vasario – 16 – osios minėjimuose 
dalyvauja kasmet vis aktyviau. 
Todėl šiemet seniūnas Darius 
Juodaitis pasidžiaugęs pilna 
sale susirinkusių gyventojų, pa-
linkėjo jiems neprarasti meilės 
Lietuvai, gyvenime rasti svar-
biausias ir pamatines vertybes, 
kurias bando valstybiškumo 
priešai niekinti ir menkinti. 
„Lietuva – mums lyg mama, 
todėl jos niekada neparduokime, 
neiškeiskime ir neišsižadėkime“, 
- kalbėjo seniūnas.

Renginį organizavo Jurbarko 
KC Girdžių skyrius bei Girdžių 
seniūnija, rėmė Liudmilos Nor-
kaitienės įmonė „LANMETA“ 
bei UAB „Vasarė“.

„Girdžiai“ inf. 

Gavėnios rekolekcijos 
mūsų bažnyčioje

Kovo mėn. 23 d. (šeštadienį) 
17.00 val. 
Rekolekcijas ves Šaukėnų 
parapijos (Kelmės dekanate) 
klebonas kun. Arūnas Jan-
kauskis.

Didžiojo Velykų Tridienio 
pamaldų tvarka 

Didysis Ketvirtadienis (kovo 
mėn. 28 d.)
Pa s kut i n ė s  Va k ar i e n ė s 
Šv.Mišios 17.00 val.
Didysis Penktadienis (kovo 
mėn. 29 d.)
Kryžiaus Kelias 16.00 val.
Kristaus Kančios pamaldos 
17.00 val.
Didysis Šeštadienis (kovo 
mėn. 30 d.)
Velyknakčio pamaldos 21.00 
val.
Prisikėlimo Sekmadienis (kovo 
mėn. 31 d.)
Velykų ryto Šv. Mišios 8.00 
val.

Poezijos popietė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti.

Eiles deklamuos Girdžių 
pagrindinės mokyklos au-
klėtiniai.

Koncertuos dainuojamo-
sios poezijos atlikėjas Saulius 
Lapėnas.

Jūsų laukiame 14.00 val. 
Girdžių kultūros namuose.

Maloniai kviečiame daly-
vauti.

Organizatoriai:
Girdžių seniūnija, 

Girdžių pagrindinė mokykla, 
Jurbarko KC Girdžių skyrius

Kovo 11 
Girdžiuose
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Kazimieras Lazdauskas gimė 
1923m. sausio 6d. per Tris ka-
ralius Būtrimų kaime. Šeimoje 
augo trys vaikai, Kazimieras- 
jauniausias.

Lankė Girdžių pradinę mo-
kyklą. Kadangi nuo mažumės 
mylėjo gyvuliukus, priklausė 
jaunųjų ūkininkų rateliui ir su 
savo triušiukais dalyvavo paro-
doje. Buvo premijuotas, gavo 2 
Lt. Baigęs pradinės  mokyklos 
keturias klases, pardavė knygas, 
gavo 3 Lt. O kaimynas turėjo 
armoniką, už kurią prašė 7 Lt. 
susimedžiojęs dar du,  armoni-
ką nusipirko. Kiek laimės, kiek 
džiaugsmo buvo Kazimierui. 
Grodavo patalkiuose, dainuoda-
vo, linksmindavo pavargusius.

Būdamas 18m. mokėsi pas 
Bernotą meistrystės. 1945m. 
veda AntaninąTaločkaite, už-
augino dvi dukras: Nijolę ir 
Vidą. Jos abi pedagogės. Savo 
būsto Kazimieras neturėjo, todėl 
nuomavosi , kolūkio kūrimosi 
laikais, atsiranda galimybė įsi-
gyti savo namelį. Iš kolūkio už 
darbadienius tik dirsės. Reikia 
imti paskolą iš banko. O bankas 
– nelaukia. Gerai, kad abu su 
Antosėle darbštūs, sumanūs. Ji 
mezga, verpia, siuvo, jis meistras. 
Pagaliau tą namelį nusiperka ir 
Kazimieras savo rankom išpuo-
šia, išdailina. Jame gyvena po 
šiai dienai. 

Kazimieras pirmasis suburia 
Girdžių kaimo kapelą. Jis turėjo 
ir krautuvę. Važiuodavo garlai-
viu į Kauną prekių, o Jurbarke 

Kazimieras Lazdauskas

jau laukdavo vežimas – prekėm 
į Girdžius. 

Kazimieras buvo ir pieninės 
direktorius. Supirkdavo pieną, 
sviestą. Darydavo labai skanus 
ledus- tą prisimena vaikai,  kaip 
pirštus nulaižydavo.

Jis rūpinosi ir žmonių švara- 
kūreno pirtį vieną dieną vyrams, 
kitą – moterims. Pirtis buvo ties 
klebonija, kur dabar užtvanka. 
Kazimierą pažįstu daugiau nei 
40metų.  Buvo geras meistras, 
stalius -  jo dėka pristatytas an-
tras klebonijosaukštas, senosios 
mokyklos naujas priestatas, 
senieji kultūros namai.

Kazimieras turėjo gražų bal-
są ir gerą klausą. Dainuodavo 
choruose, ansamblyje – buvo 
apdovanoti, užėmę pirmąsias 
vietas. Geras balsas ir klausa tai 

Dievo dovana. Jis tą dovaną pil-
nai panaudojo. Skambėjo kaime 
daina, giesmė. Visą laiką giedojo 
bažnytiniame chore. 

Kazimieras laikėsi įsakymo: 
,,Mylėk  artimą, kaip save‘‘-
taip mamabuvo išmokiusi. Nuo 
ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro 
jo dirbtuvėse degė šviesa, nes 
tiek daug prašančių, kad dienom 
nespėdavo. Nors tada ir meistrų 
buvo daugiau, bet visi veržėsi 
pas Kaziuką.

Jei jis pasakė, tai padarys, be to 
nebuvo brangininkas, sakydavo 
žmonės. 

Jis dirbo viską: kotus kirviui, 
šakei, grėbliui, duris. Žiūrėk jau 
ir eina su portfeliuku pas kokią 
bobutę tvorą sutvarkyti, gardą 
sutvarkyti. Jis buvo ir mūrinin-
kas: naują krosnį pamūrydavo, 

arba seną sutvarkydavo. Neži-
nau, ko Kazimieras nemokėjo. 
Jis buvo meniškos sielos, mokėjo 
patarti,  kaip gražiau atrodytų. 

Jo dėka Girdžiuose įsteigta 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jis 
įneša lietuvišką vėliavą. O kai 
buvo Lietuvos vėliavų šventi-
nimas, kiek kotų vėliavom pri-
darė Kazimieras! Dar ir dabar 
jais žmonės naudojasi. Reikia 
žvakidžių, rėmelių paveikslams 
- Kazimierai gelbėk. - Kada rei-
kia?- paklausdavo ir padarydavo. 
Buvo be galo sąžiningas, mokėjęs  
paslaptį išlaikyti. Tikras Lietuvos 
Sūnus.

Tuometiniais laikais nomina-
tas buvo ir vienas iš nedaugelio  
fotografų. Jo paties nuotraukų 
sunku surasti, nes jis vis  kitus 
fotografuodavo.  Nuotraukos 
būdavo juodai - baltos.

Kai Lietuva buvo priimta į Eu-
ropos Sąjungą, taip pat neapsė-
jom be Kaziuko. Jis padarė kotus  
Europos Sąjungos vėliavoms.

Kaip jis pergyvendavo, kad 
žmonės mažai bekelia vėliavų 
per tautines šventes, nejaugi 
jiems nebrangi vėliava, nerei-
kalinga Lietuva?Sąjūdžio laikais 
kiekvieną kartą per šventesatei-
davo iškelti vėliavą, nes labai ją 
brangino.

Ak, kaip būtų gera, kad dar at-
sirastų tokių, kaip Kazimieras!

Sveikiname su praėjusiu 90 m. 
jubiliejumiir džiaugiamės  šiuo 
apdovanojimu!

Irena JasIulytė

„Tokių žmonių Pavidaujyje 
nedaug“, - apie Pavidaujo seniū-
naitę kalbasi dvi pavidaujiškės. 
„Tokių Žmonių kaip mūsų Jur-
gita, ko gero, visoje Lietuvoje tik 
maža saujelė“, - jai antrina kita. 

Ir išties, visada skubanti, vi-
sada lekianti, tačiau niekada 
niekam netsisakanti pagelbėti 
yra Pavidaujo seniūnaitė, aktyvi 
Pavidaujo kaimo bendruomenės 
narė Jurgita Šlyterienė. 

Gimė Jurgita Pumpurų kaime, 
Raseinių rajone. Likimas 1991 
metais atvedė į Pavidaujį, kur 
susituokė su Rimvydu Šlyteriu. 
Šeimoje gimė du vaikai Edvinas 
ir Evaldas. Abu labai panašūs: 
mėgsta sportuoti, abu be galo 

Jurgita Šlyterienė
myli savo mamą Jurgitą, abu 
yra bendruomeniški ir darbštūs. 
Tokie, kokia yra ir Jurgita. 

Jurgita – iš pašaukimo darže-
lio auklėtoja. Šį darbą ir dirbo 
Girdžių bei Pavidaujo vaikų 
darželiuose. Vaikai mylėjo Jur-
gitą, sėmėsi iš jos gerumo ir 
optimizmo.

Optimizmas – dar viena cha-
rakterio savybė, kuria pasižymi 
„Gyvenimo burių“ nominantė. 
Pamatyti Jurgitą piktą – grei-
čiausiai dar niekam neteko, o 
jeigu ir teko, tikrai kiekvienas 
gali paliudyti – pyktis jai tuojau 
atslūgs ir nuaidės užkrečiantis 
juokas. 

Nukelta į 4 psl.
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Daug kartų girdėtas žodis 
„pasninkas“ daugelio gyvenime 
jau nustumtas į praeitį, gal net 
į užmarštį ir nebūtį. Šis žodis 
lygiuojasi į vieną eilę su tokiais 
žodžiais kaip „nuodėmė“, „atgai-
la“, „Išganymas“, „Apvaizda“ ir 
panašiais. Daugelis šiuos žodžius 
priima geriausiu atveju tik kaip 
muziejines vertybes. Masinės 
informacijos priemonėse tokie 
žodžiai vis dažniau palydimi su 
pašaipa. Toji pašaipa kyla iš pa-
viršutiniškumo ir nesubrendimo, 
tačiau neišvengiamai daro įtaką 
mūsų laikų žmonėms, ypač jau-
nimui. Kyla natūralus klausimas: 
kiek dar reikės laiko kada panašūs 
žodžiai ir sąvokos iš viso išnyks 
iš mūsų bendravimo, iš mūsų 
gyvenimo. Juk jau ir šiandien 
vietoj tokių dvasinių terminų kaip, 
pavyzdžiui, „dvasia“ ir „siela“ kur 
kas dažniau sakoma mandriau 
„energija“ ir „sąmonė“, vietoj to-
kių sąvokų kaip „nuolankumas“, 
„pasitikėjimas Apvaizda“ ir „meilė 
artimui“, kur kas dažniau akcen-
tuojamas „pasitikėjimas savimi“, 
„meilė sau“ ir pan.

Žinoma, ateities niekas negali 
tiksliai nuspėti. Mes dar nežinome 
prie kokio liepto galo prieis dva-
siniuose dalykuose vis sparčiau 
žemyn besiritanti žmonija, neži-
nome kur ir kaip žiūrės tie, kurie 
galbūt turės pereiti tą neišvengia-
mą gilią prarają. Istorija linkusi 
kartotis. Nepasirodytų pernelyg 
nuostabu, jei ateities kartos, paty-
rusios tokių išbandymų, kokių lig 
tol dar niekas nepatyrė, sugrįžtų 
prie dvasinių vertybių, prie laiko 
patikrintų dvasinių praktikų ir 
nušluostytų užmaršties dulkes 
nuo tokių žodžių kaip „nuodėmė“, 
„atgaila“ ir „pasninkas“…

Nepaisant to, jog dabartiniais 
laikais dvasiniuose reikaluose ne 
kylame o leidžiamės, ir dugnas 
jau rodos ne taip toli, kaip kurie 
žmonės dar išgirsta raginimą 
pasninkauti. Toksai raginimas 
labiausiai girdimas gavėnios laike. 
Koks gi buvo pasninkas seniau ir 
koks jis šiandien?

Ne paslaptis, jog amžių eigoje 
pasninkas buvo nuolatos švelni-
namas. Begerėjanti žmonių buitis 
užgožė vis silpstančius dvasinius 
poreikius, todėl ir pasninko reika-
lavimai buvo pritaikomi prie vis 
silpnėjančių žmogaus galimybių, 
juk įstatymas padarytas žmogui, 
o ne žmogus įstatymui. Pirmai-
siais Krikščionybės amžiais ir 
ankstyvaisiais Viduramžiais buvo 

Pasninkas vakar ir šiandien

griežtai pasninkaujama tik duona 
ir vandeniu kiekvieną penktadienį 
(Viešpaties mirties ant kryžiaus 
dienoje) ir dar visą eilę kitų nusta-
tytų dienų. Taipogi buvo atsisako-
ma mėsos valgymo ištisai per visą 
adventą ir gavėnią (šią praktiką 
šiandien turi išsaugojusi tik Rytų 
Bažnyčią – ortodoksai, dar vadi-
nami stačiatikiais arba pravosla-
vais). Dabar mes turim tik mėsos 
nevalgymą penktadieniais, ypač 
advento ir gavėnios laikotarpiais, 
Kūčių vakarą ir Pelenų trečiadienį 
(taukai ir nedideli spirgučiai čia 
prie mėsos net nepriskiriami).

Didelę įtaką pasninko reikšmės 
nusilpimui padarė šešioliktame 
amžiuje Martino Liuterio pradė-
tas maištas prieš Romos katalikų 
Bažnyčią – taip vadinama Refor-
macija. Martinas Liuteris ir kiti jo 
pasekėjai iš pradžių teisingai iškėlė 
tuo metu Bažnyčios primirštą 
Evangelinę tiesą, jog esame nu-
teisinami ne darbais, o tikėjimu, 
t.y. ne savo nuopelnais ir kokių 
tai religinių praktikų atlikimu, 
bet tikėjimu Kristumi. Kristaus 
mirtimi ant kryžiaus mums do-
vanai duodamas nuteisinimas 
– nuodėmių atleidimas. Kitaip 
tariant, krikščionis neturi stengtis 
pats savo pastangomis nusipelnyti 
Išganymo, nes jis jau yra išganytas, 
jam tereikia tik dėkingai atsiliepti į 
Dievo meilę. Reformacijos įtakoje 
ir Katalikų Bažnyčia palaipsniui 
sugrįžo prie šios kertinės Krikš-
čioniško tikėjimo minties, tačiau 
sugrįžo sveikai, neperlenkiant 
lazdos. Tuo tarpu taip vadinamos 
reformuotos bažnyčios, kurių vi-

sokiausių vėliau pridygo kaip gry-
bų po lietaus (liuteronai, kalvinai, 
baptistai, adventistai, metodistai ir 
visi kiti) vystydami nuteisinimo 
ne darbais o tikėjimu doktriną, 
gerokai persistengė. Šiandien nei 
vienoje taip vadinamoje „evange-
linėje“ bažnyčioje jokio pasninko 
neberasime.

O juk ir pats Išganytojas kalbė-
damas apie piktąją dvasią pasakė 
jog „šita veislė neišvaroma kitaip, 
kaip tik malda ir pasninku“. Vadi-
nasi pasninkas vis dėlto turi savo 
nenykstamą vertę ir yra visuomet 
reikalingas. Taipogi ir žmogaus 
pastangos ir maldingi darbai, net-
gi ir pilnai įvertinant Atpirkimo 
malonę, turi savo vietą ir vertę 
Dievo akyse. Išganytojas aiškiai 
sako: „Ne kiekvienas kuris man 
šaukia, Viešpatie Viešpatie, įeis į 
Dangaus karalystę, bet tik tas, ku-
ris vykdo mano dangiškojo Tėvo 
valią“. Taipogi ir Apaštalo Jokūbo 
laiške skaitome: „Parodyk man 
savo tikėjimą be darbų, o aš tau 
darbais parodysiu savo tikėjimą“.

Vadinasi ir mums šiandien dera 
gerokai pavargti – nevalgyti tos 
mėsos, juolab kad ir daktarai ra-
gina jos mažiau valgyti, o verčiau 
daugiau vaisių ir kitų žalumynų. 
Tik čia iškyla klausimas: ar tai 
ką mes dar čia darome aplamai 
yra koks nors pasninkas? Toks 
klausimas kyla dėl vieno dalyko, 
o būtent: juk žuvis mūsų laikais 
ir mūsų krašte, žinoma, jei tai ne 
ledo gabalas iš Kinijos, yra gero-
kai brangesnė už mums įprastą 
kiaulieną. Tuo tarpu senovėj, 
ypač tuose kraštuose kur daug 

jūrų ir žuvies, buvo priešingai – 
žuvis gerokai pigesnė nei mėsa. 
Žuvis buvo kasdienis valgis, o 
mėsa – nekasdienis, proginis 
valgis. Atsisakydami mėsos, t.y. 
nekasdienio, brangesnio maisto, 
tikintieji darydavo tam tikrą auką. 
Atlikusius nuo to brangesnio 
maisto pinigėlius paaukodavo 
vargšams, taip susiedami dvi 
evangelines dorybes – pasninką 
ir išmaldą. Tuo būdu pasninkas iš 
asmeninių dorybių lygmens buvo 
pakeliamas į aukštesnį – bendruo-
meninį artimo meilės lygmenį. 
Toks pasninkas labai logiškas ir 
visapusiškai naudingas. O ką da-
rome mes šiandien? Ogi elgiamės 
atvirkščiai – perkame brangesnį 
maistą ir jį sulapnoję jaučiamės 
padarę kokią tai neįkainojamą 
dovaną Dievui. Valgydami ne 
mėsą o žuvį, iš tiesų mes ne pas-
ninkaujame, o tik bereikalingus 
cirkus krečiame. Nenuostabu, 
kad ir Carito aukų dėžutėje, skir-
toje vargšams, per visus metus iš 
visos parapijos, randame tik kokį 
šešiasdešimt litų. Kai pasninkau-
jam tai ir kertam iš peties, juk ne 
kasdien žuvies gaunam, o dar jei 
koks karpis britvone ištroškintas, 
pirštus gali aplaižyt. Yra toks juo-
kas: Ar žinai kas yra pasninkas? 
– Žuvies persivalgymas. Pame-
nu kaip seminarijoj laukdavom 
penktadienių, nes juose vietoj 
nusibodusių kotletų ir šlapenkių 
gaudavom puikių silkių, žuvies, 
visokių mišrainių iki soties. Tai 
bent būdavo pasninkas! Galėtų ir 
ne tik penktadieniais būti.

Kodėl gi Bažnyčia šiandien 
nieko nepataiso? Atsakymas pa-
prastas – daugelyje tų kraštų, kur 
gimė pasninkas, ir kurie sudaro 
šiandieninės Katalikų Bažnyčios 
branduolį (Italija, Ispanija, Lotynų 
Amerika) ir šiandien žuvis yra kur 
kas pigesnė už mėsą (net ir buvu-
sioje Sovietų Sąjungoje buvo pa-
naši padėtis). Taip, kad ten viskas 
tvarkoje. Tik mums – ne jūrinių ar 
ne visai jūrinių kraštų Bažnyčios 
vaikams reikia kažką permastyti, 
galbūt patiems kažko atsisakyti, 
kokių tai brangesnių skanėstų, 
ar kitokių malonumų prie kurių 
esame pripratę, o gal, jei tik sveiki 
esam ir jėgos leidžia, pasilygiuoti 
su mūsų tikėjimo protėviais – pas-
ninkauti penktadieniais duona ir 
vandeniu? Ypač gavėnioje.

    
 Kun. s. PavalKIs 
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„Aš agronomas ir astrono-
mas“ – taip save pristato aktyvus 
Girdžių kaimo bendruomenės 
narys Romualdas Voroneckas. 
Nominantus rinkusi komisija 
net nesiginčydama vieningai 
sutiko, jog gerbiamas Romualdas 
būtų pagerbtas būtent šiandien, 
vasario 16 – ąją, dieną, kuri jam, 
kaip tikram savo šalies patriotui, 
yra ypač svarbi. Susipažinkime 
su nominantu.  

R. Voroneckas gimė 1934 m. 
liepos 15 d. Ubiškės sen. Badau-
kių kaime, Telšių valsčiuje. Nuo 
1938 mokėsi Ubiškės pradžios 
mokykloje, bet prasidėjus karui, 
jos nepabaigė. 1951 m. baigė 
septynmetę mokyklą Tryškiuose 
ir pradėjo dirbti Amulėnų tary-
biniame ūkyje statybininku, tuo 
pačiu metu mokėsi suaugusiųjų 
vidurinėje mokykloje, vėliau 
mokslus tęsė Priekulės vid. mo-
kykloje ir ją baigė.

1957 – 1959 m. mokėsi Šilutės 
žemės ūkio mokykloje.   

1959 m. pradėjo dirbti agrono-
mu Papievių tarybiniame ūkyje, 
kur dirbo  iki 1962 m.

1962 m. kovo 10 d. pradėjo 
dirbti Girdžių tarybiniame ūkyje 
agronomu. Tais pačiais metais 
įstojo į Žemės ūkio akademijos 
neakivaizdinį skyrių.

Smagu, jog mes, girdžiškiai, 
savo tarpe turime ir tam tikrą 
mokslininką. „Gyvenimo burės“ 
nominantas per 1982 – 1983 
m. parašė runkelių auginimo 
disertaciją.

Girdžių paukštininkystės  ta-
rybiniame ūkyje dirbo iki 1992 
m.

Romualdas Voroneckas

atkelta iš 2 psl.

Visos šios gerosios Jurgitos 
savybės, matyt, nulėmė tai, kad ji 
jau antrus metus eina Pavidaujo 
seniūnaitijos seniūnaitės parei-
gas. Jurgita organizuoja susiti-
kimus, apklausia žmonės, visada 
praneša į seniūniją apie žmones, 
kuriems reikia pagalbos. 

2012 metų gruodį rajono 
savivaldybėje apdovanoti patys 
aktyviausi ir labiausiai nusipelnę 
rajono seniūnaičiai. Vienas iš 
apdovanojimų iš rajono mero 
rankų buvo įteiktas Jurgitai. 

Sunku būtų įsivaizduoti ir 
Pavidaujo kaimo bendruomenę 
be Jurgitos. Tuomet kai ji pradėjo 
kurtis, 2009 metais, viena iš 
steigėjų buvo „Gyvenimo burių“ 
nominantė Jurgita. Bendruome-
niniame gyvenime Jurgita tikras 
variklis: ji rūpinasi renginiais, 
talkomis, atsitikus nelaimei pa-
deda ruoštis šermenims. Na, o 
kai negali bendruomenės vyrai, 
Jurgita laiko randa ir šildymo 
katilą pakurti. 

Liaudyje sakoma, kad tokie 
žmonės yra ir prie tansiaus ir 
prie rožančiaus. 

Na, o kaip apie save pasakytų 
Jurgita? Turbūt nesuklysiu pa-
sakęs, jog ji tik nusijuoktų: „ - Ir 
kas čia taip sugalvojo, nieko čia 
aš nedarau ypatingo, visi dir-
bame“ – pasakytų „Gyvenimo 
burių nominantė Jurgita. 

Darius JuoDaItIs

1962 ieji metai R. Voroneckui 
buvo ne tik naujos karjeros pra-
džia. Tais metais jis sukūrė šeimą 
ir vedė savo išrinktąją  Adą, su 
kuria susilaukė 3 dukrų, sūnaus 
pagranduko Jono. Visi vaikai 
baigė aukštąsias mokyklas, įsigi-
jo muzikinius išsilavinimus. Šiais 
metais Voroneckai atšventė savo 
50 bendro gyvenimo metines. Jų 
šeimą džiugina 6 anūkai.

Greta mėgstamo darbo ne 
paskutinėje vietoje Romo gyve-
nime buvo daina. Daug metų jis 
dainavo ūkio chore, su kolek-
tyvu dalyvavo dainų šventėse. 
Papūtus Sąjūdžio vėjams Ro-
mas Voroneckas entuziastingai 
įsijungė į šį judėjimą. Jo ir kitų 
bendraminčių dėka anuomet 
sodintas ąžuolas džiugina kie-

kvieno girdžiškio širdį ir akį.
Kaip anuomet jį šiandien 

matome skubantį, bėgantį, ta-
čiau su didžiuliu bagažu minčių 
įvairiausiomis temomis.

Ačiū, mielas Romai, kad Jūs 
buvote puikus agronomas, kad 
esate nenuilstantis patriotas ir 
mūsų valstybinių švenčių vėliav-
nešys. Ačiū, kad telkiate, vieni-
jate mus, kad kurstote laisvės ir 
nepriklausomybės aukurą. 

Jums, kaip ir kiekvienam žmo-
gui, gyvenime skirta visko labai 
daug. Tik turėkite akis tai pama-
tyti, širdį pajusti ir rankas visa tai 
apkabinti.

ona PatašIeNė

Jurgita 
Šlyterienė

2013 m. vasario 24-ąją, praūžė 
graži krepšinio šventė – Jurbarko 
krepšinio lygos „Žvaigždžių die-
na“. Renginys prasidėjo Tritaškių 
konkurso atranka į pusfinalį. 
Atrankoje dalyvavo apie tris-
dešimt krepšininkų. Į pusfinalį 
pateko keturi dalyviai: Andrius 
Žemaitis („Raudonė"), Linas 
Klijūnas („Girdžiai"), Tomas 
Kliukas („Manvesta") ir Deividas 
Izokaitis („Smalininkai"). 

Po Tritaškių konkurso atran-
kos vyko varžybos kuriose žaidė 
„JKL valdyba“ - Linas Klijūnas 
irgi žaidė šioje komandoje prieš 
Kauno „Žalgirio“ Garbės klubo 
narius. Jurbarkiečiai tiesiog su-
triuškino kauniečius rezultatu – 

84:48 „JKL valdybos“ naudai.
Po šių varžybų įvyko Tritaškių 

konkurso pusfinalis ir finalas. 
Pusfinalyje A. Žemaitis surinko 
9 taškus, L. Klijūnas – 15, T. 
Kliukas ir D. Izokaitis – po 13, 

taip į finalą pateko trys surinku-
sieji daugiausia taškų. Finale L. 
Klijūnas įmetė 13, D. Izokaitis – 
14, o T. Kliukas, įmetęs 20 taškų, 
laimėjo Tritaškių konkursą.

sveikiname Girdžių pagrin-
dinės mokyklos kūno kultūros 
mokytoją liną Klijūną Jurbarko 
krepšinio lygos „Žvaigždžių 
dienoje“ tritaškių konkurse 
užėmusį trečiąją vietą !!!

Linas Klijūnas - III vieta tritaškių konkurse
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Metų knygos rinkimai vyksta 
nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu 
tradiciniu Lietuvos kultūros 
įvykiu. 

Šiemet Girdžių kaimo bibliote-
ka,  antrą kartą  dalyvauja  Metų 
knygos rinkimų akcijoje. DNB 
bankas bibliotekai padovanojo 
paaugliams skirtas knygas.

2012 m. ekspertų komisija pa-
siūlė tik dvi knygas pretendentes 
į paauglių Metų knygą: Kristinos 
Gudonytės romaną ,,Ida iš še-
šėlių sodo‘‘ ir  Unės Kaunaitės 
,,Sudie, rytojau‘‘. 

Vasario 6 d. Girdžių kaimo 
biblioteka paauglius pakvietė 
į popietę ,,Aš ir metų knyga‘‘. 
Popietės metu bibliotekininkė 
pristatė dvi renkamas knygas: K. 
Gudonytės ,,Ida iš šešėlių sodo‘‘ 
ir U. Kaunaitės ,,Sudie, rytojau‘‘. 

Kristina Gudonytė – aktorė, 
dailininkė, rašytoja, režisierė. 
„Ida iš šešėlių sodo“ – trečioji 
jos knyga. Antroji autorės knyga 
„Blogos mergaitės dienoraštis“ 
pelnė akcijos „Metų knygos 
rinkimai 2009 m.“ titulą.  Knyga 
„Ida iš šešėlių sodo‘‘ – apie paau-
glių problemas, jų psichologiją, 
didžiausias vertybes – meilę ir 
amžinybę.  Herojės Sofijos na-
muose netikėtai atsiradusi ben-
draamžė Ida  sujaukia tvarkingą 
šeimos gyvenimą. Ida pamesti-
nukė, lyg nusikaltėlė, po avarijos  
praradusi atmintį. Ji gyvena 
svetimoje šeimoje, bendrauja 
su Sofijos draugais, kurie iš jos 
pasišaipo: iš pradžių pasisavina 
jos rašinį, po to buvo apkaltinta 
vagyste. Sofija neišdrįsta pasa-

Rinkome paauglių Metų knygą

kyti tiesos, nes nenori išduoti 
savo draugų.

U. Kaunaitės knygoje ,,Sudie,  
rytojau‘‘. U. Kaunaitė – jauna 
rašytoja, šiuo metu studijuojanti 
Škotijoje. Tai jos pirmoji knyga. 
Knygos herojė Vytautė puikiai 
mokosi, piešia, šoka, groja, kad 
ir ko imasi, visada pasiekia 
aukščiausių rezultatų. Ji gera ir 
supratinga tėvams, draugams, 
mokytojams. Atrodytų, ko jai 
skųstis, juk jai atviri visi keliai.  
Bet paskaičius knygą ima aiškėti, 
kad visi tie keliai tai savitas kalė-
jimas: kai nežinai ką pasirinkti, 
o visi iš tavęs tikisi tiek daug. 
Ši našta Vytautę gniuždo. Joje 
galima atrasti daug pačios Unės 
bruožų. Vos ne atskiras knygos 
personažas – Vilnius. Vytautė 
ramybę randa klaidžiodama 
Vilniaus gatvėmis. Ji gimusi 

1990 metais. Tai nepriklausomos 
Lietuvos pirmosios kartos vaikai. 
Anot kitų, jos kartai teks Lietuvą 
sukurti.

Po knygų pristatymo mokiniai 
skaitė  ištraukas iš  šių knygų. 

Popietės pabaigoje biblio-
tekininkė pasiūlė balsuoti už 
kiekvieną pasirinktą knygą, jo 
manymu geriausią, įdomiausią 
knygą. Buvo balsuojama inter-
netu svetainėje Metų knygos 
rinkimai. 

Paaugliams  nebuvo sunku 
apsispręsti, už kurią knygą bal-
suoti, kadangi jie buvo supažin-
dinami su pasiūlytais kūriniais.  
Visi vieningai  balsavo už knygą 
K.Gudonytės ,,Ida iš šešėlių 
sodo‘‘. 

vilija stošKIeNė 

Girdžių bibliotekoje ati-
daryta istoriko, bibliofilo, 
kraštotyrininko  V. Lekučio 
paroda ,,Sugrįžkime į 1918-
1940 m. Lietuvą‘‘.

Šiais metais sukanka 95 
metai, kai buvo pasirašytas 
Vasario 16-osios aktas. Mi-
nėdami šią sukaktį, Girdžių 
kaimo biblioteka ir kraštoty-
rininkas, bibliofilas  V. Lekutis 
parengė  parodą ,,Sugrįžkime 
į 1918-1940 metų Lietuvą''.

Parodoje išvysite įdomių 
faktų susijusių su šia data: 
Nepriklausomos Lietuvos 
pinigus, 1921 m. Lietuvos 
Respublikos pasą, 1930 m. 
sudarytą Lietuvos žemėlapį, 
tai pat bus eksponuojamos  
Seimo nario K. Ambrozai-
čio fotografijos, Tarpuka-
rio Lietuvos pašto ženklai, 
Nepriklausomos Lietuvos 
spauda, Vytauto Didžiojo 
universitete išleisti leidiniai,  
1933m. pradėta leisti ,,Lie-
tuviškoji enciklopedija‘‘ ir 
kt. leidiniai, kurie Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai 
1940 m. birželio 15d.  buvo 
sunaikinti. 

Parodą galima pamatyti 
Girdžių kaimo bibliotekoje ir 
apsilankyti Girdžių tinklapyje 
www.girdziai.lt virtualios 
parodos. 

vilija stošKIeNė 

V. Lekučio 
paroda 

Vasario 7 dieną Girdžių pa-
grindinės mokyklos jaunučių 
choras  „Spindulys“ dalyvavo 
kasmet rengiamoje pradinių 
klasių chorų šventėje Jurbarko 
Vytauto Didžiojo vidurinėje mo-
kykloje. Šiemet ji buvo pavadinta 
„Linksmasis traukinukas". Nuo-
širdžiai dėkojame organizatorei, 
šios mokyklos pradinių klasių 
mokytojai, Monikai Buitku-
vienei. Smagu, kad mokytojos 
iniciatyva galime susitikti su kitų 
mokyklų dainorėliais, kartu pa-
būti, padainuoti, pabendrauti. 

Grįžome linksmi, praturtėję, 
pamatę kitus ir pademonstravę 
savo gebėjimus. Mūsų choristai 

labai džiaugiasi šia išvyka. O 
grįžome, kaip visada, apdova-
noti padėkos raštu, saldainiais, 

suvenyrais. Laukiame kitų su-
sitikimų.

Chorų šventė 

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

Vasario 26 d. PUG ugdytiniai 
ir 1 - 4 klasių mokiniai šurmu-
liavo sveikatingumo renginyje, 
kuris vyko mokyklos stadione.

Oras buvo tam palankus: švie-
tė saulė, sniegas buvo lipnus. Ko 
daugiau reikia? 

Pasiskirstėme į dvi grupes: 
3- 4 kl. Ir PUG- 2 kl. Kol vieni 
leidosi nuo kalno, kiti varžėsi 
tarpusavyje: traukė rogutes įsi-
sodinę klasės draugą, išbandė 
rankos taiklumą mėtydami 
sniego gniūžtes į taikinį, žaidė 
žaidimus: „Medžiotojai“, „Už-
mauk kepurę“.

Didžiausią įspūdį mokiniams 
paliko lobio ieškojimas. Lobis 
buvo paslėptas  sniege. Radusieji 
- labai apsidžiaugė. 

Po rungčių pradinukai keliavo 
prie laužo: kepė bulves, dešreles, 
gėrė karštą arbatą.

Pasistiprinę ir pailsėję, prilip-
dė daug sniego senių. Už daly-

Sveikatingumo diena

vavimą sveikatingumo dienoje, 
ištvermę, vikrumą mokiniai 
buvo apdovanoti padėkomis ir 
saldainių maišeliais.

Prisidūkę, nuvargę, bet labai 
laimingi, visi grįžo į  mokyklą.

Šventė puiki! Nuotaika dar 
puikesnė! Lauksime kitos žie-
mos!

 Indrė PIKčIūNIeNė                                                        
 1 klasės mokytoja

Vasario 15 dieną vyko Meni-
nio skaitymo konkurso rajoninis 
turas, kuriame dalyvavo 5 klasės 
mokinė Akvilė Antanaitytė, de-
klamavusi Violetos Palčinskaitės 
eilėraščius "Istorija, papasakota 
vakare" ir "Istorija, kuri, žino-
ma, nutiko naktį". IX-XII (I-IV 
gimnazijos) klasių tarpe varžėsi 
10 klasės mokinė Deimantė At-
minaitė, padeklamavusi Justino 
Marcinkevičiaus eilėraštį "De-
dikacija" ir tarmiškai parašytą 
JūzapoĖlekšio eilėraštį "Žėima". 
Mokines konkursui ruošė lie-
tuvių kalbos mokytoja Rima 
Mikalkėnienė.

Sveikiname Deimantę Atmi-
naitę, užėmusią paskatinamąją 
vietą rajoniniame Meninio skai-
tymo ture!

Rima MIKalKėNIeNė
lietuvių kalbos mokytoja

Meninio skaitymo 
konkursas

Vasario 8 dieną Girdžių pa-
grindinės mokyklos 10 klasės 
mokinė Irma Gendrikaitė daly-
vavo   IX-XII (I-IV gimnazijos) 
klasių mokinių lietuvių kalbos 
(gimtosios) ir literatūros olimpi-
ados rajoniniame ture ir užėmė 
garbingą IV vietą (aplenkusi 
nemažai miesto mokyklų mo-
kinių). 

sveikiname!
Rima MIKalKėNIeNė

lietuvių kalbos mokytoja 

Lietuvių kalbos 
ir literatūros 
olimpiada

Šimtadienis


