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Kovo 11 - oji
Šaltą kovo 11 - osios popietę,
susirinkusių į Girdžių kultūros namų salę, širdis ir sielas
šildė skaitoma ir dainuojama
poezija. Girdžiuose koncertavo
dainuojamosios poezijos atlikėjas Saulius Lapėnas. Atlikėjo
kūriniai sujaudino ne vieną širdį
ir nuteikė naujiems gražiems
darbams Lietuvos labui.
Seniūnas Darius Juodaitis, visus sveikindamas iškilios šventės
proga, pastebėjo, kad Lietuva
ir poezija – dvi labai artimos
ir susijusios sąvokos. „Juk kai
Lietuvai būdavo sunku, visada
atsirasdavo Tautos dainių, kurie
savo kūriniais telkė liaudį, šildė
jų širdis, žadino optimizmą.
Pamažu jų kūriniai tapo liaudies
tautosaka... Ir nesvarbu ar ją
deklamuojame, ar dainuojame”,
- sakė seniūnas.
Minėjimo dalyvius pasveikino
Kovo 8 dieną, penktadienį,
mūsų mokykloje vyko minėjimas - koncertas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.
Renginio pradžioje 6 klasės
mokiniai, padedant lietuvių
kalbos mokytojai Rimai Mikalkėnienei, pademonstravo
Maironio eilėraščio „Lietuva
brangi” pristatymą skaidrėse. Po
to pavaduotoja ugdymui Nijolė
Kairaitienė pasveikino visus susirinkusius su šia mums brangia
švente, bei pateikė istorinių faktų
apie Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą.
Nuskambėjus Lietuvos respublikos himnui – Tautiškai
giesmei, 10 klasės mokiniai
padainavo muzikos mokytojos
sukurtą dainą „Tėvyne, tu bangos” ir deklamavo eiles.
Koncertą pradėjo mažiausieji
- jaunučių choras, kurie atliko
dainą „Mano vardas - Lietuva”.
Kadangi ši šventė sutapo su
Tarptautine Moters diena, ketvirtokė Greta Piliukaitytė skyrė
dainą „Mūsų mylimos mamos”. Į
koncerto programą įsipynė mūsų

Šv. Mišios
Š . m . b a l an d ž i o
mėn. 16 dieną, 12
val. Girdžių bažnyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už A.A.
ilgamečio Girdžių
parapijos klebono
kunigo Viktoro Šauklio sielą minint dešimtąsias jo mirties
metines.

ir Girdžių pagrindinės mokyklos
auklėtiniai. Mokiniai deklamavo
eiles, kartu su muzikos mokytoja Onute Patašiene atliko
keletą dainų. Mokyklos istorijos
mokytoja, bei Gudelių kaimo
seniūnaitė Nijolė Kairaitienė

šventės dalyviams priminė Lietuvos kelią į Nepriklausomybę
ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, Kovo 11-osios
istorines aplinkybes.

mokiniai, lankantys A.Sodeikos
meno mokyklą. Akordeonu
grojo 4 klasės mokinys Elvijus
Pinaitis, fortepijono klavišais
savo mažomis rankutėmis vikriai „bėgiojo” penktokė Iveta
Girdžiūtė, šeštokė Žydrūnė Biletavičiūtė.
Vos paslėpdamas jaudulį akordeonu grojo 8 klasės mokinys
Arnas Šeršniovas. O penktokė
Kamilė Pernarauskaitė su savo
kanklėmis scenoje jau ne naujokė. Ji kanklėmis paskambino
gana sudėtingą kūrinį.
Pagaliau koncerto vedantieji
- Arnas Šeršniovas ir Paulina
Žilinskaitė - į sceną pakvietė
vyresniųjų klasių ansamblį, kuris

atliko dainą „Lietuva”.
Koncerto pabaigoje visi šventės dainorėliai dainavo „Gera
būti kartu”. Tačiau kartu jau
buvome neilgai, nes nuskambėjus tradicinei mūsų kraštiečio
jurbarkiškio Kęstučio Vasiliausko dainai „Žemėj Lietuvos”
koncertas baigėsi.
Renginio pabaigoje keletą
žodžių paprašėme tarti svečią
- seniūną, kuris pasidžiaugė
mūsų surengta švente, palinkėjo visiems mylėti ir gerbti taip
sunkiai išlaisvintą mūsų šalį Lietuvą.

„Girdžiai“ inf.

Onutė Patašienė
muzikos vyr. mokytoja

Minėjimas
Balandžio 20 d., šeštadienį, 12.00 val. visus Girdžių
krašto istorijos puoselėtojus
kviečiame į Jokūbaičių kaimą
Girdžių seniūnijoje, Kasperavičių sodyboje bus atidengta
memorialinė atminimo lenta karo lakūnui, pirmajam
jungtinės Kęstučio apygardos
vadui Juozui Kasperavičiui Visvydui.
Pernai minėjome J. Kasperavičiaus 100 – ąsias gimimo
metines. Renginys, kuris taip
pat vyko Jokūbaičių kaime,
sukvietė didžiulį būrį žiūrovų.
Rajono savivaldybės vadovai,
kartu su Kultūros skyriaus
specialiste Regina Kliukiene
bei Girdžių seniūnu Dariumi
Juodaičiu nusprendė įamžinti
J. Kasperavičiaus atminimą.
Taip gimė idėja pagaminti
akmeninę atminimo lentą
J.Kasperavičiui.
Minėjime pakviestas dalyvauti rajono meras Ričardas
Juška, Lietuvos edukologijos
universiteto Istorijos fakulteto
dėstytojas Mindaugas Nefas.
Koncertuos Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklos
auklėtiniai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!
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Ruošiantis klojimo teatrų šventei

Gegužės 12 d. Girdžiuose organizuojama tradicinė Klojimo
teatrų šventė. Šie metai – teminiai. Kadangi Lietuvoje 2013- ieji
paskelbti tarmių metais, klojimo
teatrų šventėje tikimasi sulaukti
teatrų kolektyvų iš įvairių Lietuvos kaimų ir miestelių, išgirsti
artistų tarmišką šneką. 		
Girdžiai – senas teatrų tradicijas
turintis miestelis. Skaitytojams
pateikiame Algimanto Vizbaro
parengtą Girdžių mėgėjų teatro
metraštį.
***
Klojimo teatras davė pradžią
lietuviškiems vakarams. Tačiau,
jo kultūra iki šiol kelia daug
kontraversiškų nuomonių. Vieni
sako, kad klojimo kultūros iš viso
nebuvo ir nėra ką paveldėti, o tuo
labiau vystyti. Kiti mano, kad tai
baisiausia saviveikla, dar kitiems
atrodo, kad klojimo teatras turi
profesionalėti ir įveikti provincionalizmą. Čia jau teatro kritikų
mintys, kurios manau, negalėtų
kažkokiais teiginiais menkinti
senųjų teatro tradicijų.
1918-1926 m klojiminio teatro užuomazga Girdžiuose.
Vaidinimai buvo ruošiami tik
vasaros metu klojimuose pas
ūkininkus: Kleopą Zaturskį,
Kazimierą Pranskaitį, Izidorių
Puišį ir Vincą Jovarauską - jo
malūne. Klojime sukaldavo iš
lentų pakylą - sceną. Užuolaidas
atstodavo lovatiesės, dekoracijas
pasigamindavo patys. Sukaldavo iš lentučių krosnį, mišką
atstodavo kelios mažos eglutės
pargabentos iš miško.
Klojimo vidų išpuošdavo beržų šakelėmis, vėliavėlėmis. Įėjimą apvainikuodavo iš žalumynų
nupintais vainikais, apšvietimo
nereikėdavo , nes vaidindavo
dienos metu .Vaidinimų metu
tvarką prižiūrėdavo patys rengėjai. Be to ir patys kaimiečiai girti
į vaidinimus neidavo, buvo gėda
prieš kaimynus.
1933 -1940 m. buvo suvaidinta: J. Žemaitė „Apsiriko“,
Maršako ,“Krikštolinė kurpaitė“,
Žemkalnio –Landsbergio drama
„Tadas Blinda“, J.Žemaitė „Trys
mylimos“, Jankos Kupalos ,,Paulinka“, Jarašiūno „Eglė –žalčių
karalienė“, A.Vienuolio „Prieblanda“. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, žmonės pasimetė,
išsigando, saviveiklinė raiška už-

geso, juo labiau, meninei raiškai
nebuvo tinkamų sąlygų.
Praėjus beveik 50 – čiai metų,
2000 m. vasarą, buvo paruoštas
pirmasis vaidinimas J.Žemaitės
„Piršlybos“. Ši veteranų aktorių
iniciatyva įtraukė į vaidybinį
žanrą naują aktorių -mėgėjų
kartą. Jau 2001 m. susiburia jaunimo teatras. Vienas iš pirmųjų
suvaidytų veikalų S.Kymantaitės
- Čiurlionienės „Pinigėliai“.
2004 m. Girdžių mėgėjų teatras pirmą kartą dalyvauja klojimo teatrų festivalyje Kalvarijoje.
Šis pasirodymas svetur, buvo
postūmis mūsų teatro kolektyvui, surengti klojiminį teatrų
vakarą namuose. Jau tais pačiais
metais liepos 25 d. Girdžiuose
lauko estradoje buvo suvaidintas
K.Sajos „Palangos liūtas“, rež.
L.Zdanavičienė. Didelis žmonių
susidomėjimas šiuo reginiu,
paskatino mus ruošti klojiminius teatro vakarus kiekvienais
metais.

2005 m. liepos 25 d. surengtame klojimų vakare dalyvauja
svečių mėgėjų teatras iš Šakių raj.
Lekėčių miestelio su spektakliu
„Miestelis“. Girdžiškiai suvaidino K.Sajos ,“Moteris einanti
per lietų“. Po vaidinimų visi
vaišinomės žuviene, kurią išvirė
G.Kisielius.
2006 m. klojimų šventė vyko
Šv. Onos atlaidų metu. Šį kartą šventėje dalyvavo svečiai iš
Klausučių su spektakliu „Durys
pyška“, na o šeimininkai parodė
K.Sajos veikalą „Kepurė dega“.
Minint Girdžių mėgėjų teatro 5 - metų jubiliejų, padėkos
raštais buvo apdovanoti teatro
veteranai: E. ir Pr. Pinaičiai, D.
Vaitiekūnienė, I. Kundrotienė,
B. Stankienė . Šie žmonės įnešė
naujų vėjų į mėgėjiško teatro
atgimimą.
Nuo 1950m.pradėjusi dirbti
mokytoja, B. Meškauskaitė Stankienė, savo veiklą siejo ne
tik kaip pedagogė, bet kaip ir

aktyvi saviveiklos puoselėtoja.
Labiausiai Birutę traukė daina ir
teatras, todėl labiausiai šie žanrai
taip sparčiai pritraukė didelį būrį
saviveiklininkų. Didžioji dalis
paruoštų jos vaidinimų buvo rodomi pastatuose, kurie ir atitiko
klojimų dvasią. Buvo paruošta
ir suvaidinta ne viena dešimtis
įvairiausių komedijų ir dramų,
dalyvauta įvairiose apžiūrose ir
šventėse, aplankant visus rajono
kaimus.
Meilė menui ir kultūrai - tokie
žodžiai nuskambėjo, jau dabar
amžinybėn išėjusios Birutės lūpose susitikime su mažojo teatro
aktore E. Gabrėnaite. 2007 m.
minint teatro dieną, kur buvo
oficialiai pristatyta teatro „Mituvis“ vėliava. Vardą kolektyvui
sugalvojo A.Vizbara, vėliavą
sukūrė O.Ravinienė, V.Tamulytė
ir R.Kačiušienė.
2007 m. klojimų vakare dalyvauja Smalininkų kultūros centro mėgėjų teatras su J.Žemaitės
„Apsiriko“, rež. N.Aleksienė.
Didelis noras ir žingeidumas
pamatyti respublikoje esamus
klojimo pastatus, nuvedė mane,
Girdžių seniūną D.Juodaitį ir
bendruomenės pirmininkę
N.Petraitienę į pačius Agluonėnus (Šilutės raj.), kurie nuo seno
garsėja savo klojimo teatru. Ir
ką mes pamatėm: sena sodyba
su keliais nežymiais mediniais
pastatėliais, senoka papuvusi
tvora už kurios auga viena kita
gėlelė, žinoma ir klojimas, kuriame vyksta Žemaitijoje garsūs
klojimo teatrų festivaliai . Pabuvom, pamatėm ir nusprendėm:
jau mūsų klebonijos kiemas
ir pats pastatas labiau artimas
klojimo vakarams. Viską aptarę
su naujuoju parapijos klebonu
S. Pavalkiu – pradėjome rengti
visus etnokultūrinius renginius.
Čia tarytum viskas ko reikia
mūsų klojimo teatrui: šiek tiek
durys pasvirę, truputėlis saulutės
pro langelį matosi, sena plytinė
asla, ant sienų begalės įvairių
senovinių rakandų, kuriuos rinko I.Jasiulytė. Didžiųjų medžių
pavėsy, kurie jau arti šimtmečio,
visa teatro dvasia telpa. Beliko
tik sceną sukalti, užuolaidas
(lovatieses) pakabinti ir vaidinti,
vaidinti, vaidinti....
Nukelta į 4 psl.
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Niekada nevėluojantis Pavasaris
Šv. Velykas švenčiam pavasarį,
kada viskas iš po žiemos atgyja,
kada pati gamta ir mus pačius
skatina atkusti, padeda atsinaujinti. Tačiau daugelį šįmet slegia
keistas vėluojantis pavasaris.
Jau tuoj jo vidurys, o žemę dar
sukausčiusios šalnos, nesiliauja
šalčiai, vėjai, net šlapdribos,
nesibaigia nusibodę pečių kūrenimai. Nematyti nei atgyjančių medžių, nei parskridusių
paukščių...
Daugelis sielojasi dėl to vėluojančio žemiško pavasario,
kasdien girdėt nepasitenkinimai dėl to bjauraus oro... Bet
kiek yra pagalvojančių apie kur
kas svarbesnį Pavasarį? Kiek
besisielojančių dėl dažnai vėluojančio savo sielos Pavasario?
Dėl vidinio atšalimo, dvasinio
apmirimo. Kaip dažnai sąžinė
prabyla tik jau kur nors suklupus, praėjus kiek tai laiko, arba
ir visai neprabyla. Kodėl? Kodėl
ji nekalba visada iškarto, vos
tik kokia pagunda pasibeldžia į
sielos duris?... Ar ne todėl, kad
tiek daug kartų kiekvieno praeityje sąžinė buvo sąmoningai
uždaužyta visokių nuodėmių ir
blogų įpročių akmenimis?
Ir dabar norėdami atgyti, turim praeiti sunkų kryžiaus kelią.

Vilties burė

Tikėjimas nėra tik iš protėvių
paveldėta tradicija, tikėjimas
nėra savo originalumu patraukiančios gražios apeigos, tikėjimas nėra mūsų noras pasirodyti
geresniais ir svarbesniais. Tikėti
– tai patirti Dievą kaip tą, kuris,
anot šventojo Apaštalo Pauliaus
žodžių „mane pamilo ir paaukojo save už mane“ (Gal 2,20).
Nuodėmė pažeidė žmoguje Dievo paveikslo grožį, suardė kūrinijos harmoniją bei darną atnešdama kančią ir mirtį. Dievas
atėjo gelbėti sužaloto kūrinio, bet
Jo žodžiai nepasiekė žmogaus
širdies. Tuomet Jis paaukojo
savo gyvybę ir kryžiaus mirtimi
sukrėtė žmogų iki pačių gelmių.
„Kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus patrauksiu prie savęs“ (Jn
12, 32), – sakė Kristus.
Kas pažino ir įtikėjo nukryžiuotojo Dievo meilę, tam Jis
atidavė savo gyvenimą ir leido
būti nauju žmogumi, perėjusiu

Ne tik ligų, bėdų ir nelaimių,
ne tik tikėjimo išbandymo, bet
ir savo silpnumo ir nuopolių,
užmaršumo ir neištikimybės
Dievui kryžiaus kelią, kada taip
trokštu gero, o vėl ir vėl prilimpa
bloga.
Šis liūdnas kelias galėtų ir
baigtis liūdesiu. Tačiau Velykų
šventė kviečia mus atgimti, atsi-

iš nakties į dieną, iš mirties į
gyvenimą. Tikinčiojo gyvenimo kelionės švyturys yra viltis.
Viltis – tai kasdienė krikščionio
būsena, kuri remiasi realiu Dievo pažadu. Žmogų šios žemės
kelionėje lydi daugybė baisumų:
bijome mirties, kančios, vienatvės, išsiskyrimo su mylimais asmenimis, teikiančiais saugumą.
Tikėjimas mums leidžia priimti
iš Dievo rankų vilties dovaną,
kuri remiasi visišku pasitikėjimu
Dievo meile. Iš meilės Dievas
mus sukūrė, iš meilės Jis paaukojo savo gyvybę, kad mus atpirktų,
iš meilės Jis pasiliko tarp mūsų.
Begalinė Dievo meilė ir jo gailestingumas yra mūsų vilties burė,
genanti gyvenimo valtį teisinga
kryptimi į Tėvo namų uostą.
Kardinolas
Audrys Juozas Bačkis
(parinko kun.
Saulius Pavalkis)

naujinti ne vien tik savo jėgomis
ir ne vien tik atgimstančios
gamtos dvelksmo pagavoje.
Velykos kviečia atgimti kartu
su Kristumi dangiškojo Tėvo
šlovinga galia. O toji galia veikia
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mumyse kada nesidižiuojame
savo nuopelnais ir nesistengiame susikurti kokio tai nuosavo
teisumo, bet dėkingai priimame
tą nuteisinimą, kuris mums dovanojamas nuo Kryžiaus. Kada
nupuolę sugrįžtame per atgailą
prie Dievo, kada mūsų vidinio
atšalimo ir dvasinio apmirimo,
mūsų silpnumo ir nuopolių
kryžiaus kelias nėra atsietas nuo
neatidėliotinos, nuoširdžios atgailos ir nuo dėkingumo Dievui
už Atpirkimo malonę. Su tokiu
tikėjimu eidami, visada turėsime
vidinę šviesą ir ramybę, o sykiu
ir daugiau budrumo, išminties
ir jėgų visuose piktojo žabanguose. Velykos – tai Kristaus ir
kartu mūsų pačių Prisikėlimo
su Kristumi šventė, tai niekados
nevėluojančio Pavasario šventė.
Gamtos metų ciklai gali vėluoti, tačiau tai nebus didelė bėda,
jeigu turėsime niekada nevėluojantį Pavasarį.
				
Kun. Saulius Pavalkis
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Popietė „Žemė – mūsų namai”
Kovo 20 d. minima pasaulinė
Žemės diena, astronominis
pavasaris.
Žemės dienąsiekiama – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje
gyvename, klimato atšilimo bei
taršos problemas, skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie
švarios aplinkos išsaugojimo.
Kovo 21 d., ketvirtadienį,
Girdžių kaimo bibliotekoje vyko
popietė ,,Žemė – mūsų namai‘‘.
Popietėje vaikai buvo supažindinami, kaip reikia tausoti Žemę,
jos resursus, kaip galime prisidėti
kiekvienas iš mūsų, rūšiuodamas
atliekas, taupydamas elektros
energiją, atsargiai elgdamasis
gamtoje, globodamas gyvūnus ir
paukštelius. Taip pat visi žiūrėjome filmus: ,,Pamirštoji‘‘, ,,Švari
gamta – sveikas žmogus‘‘. Vėliau
visi drauge darėme iš kiaušinių

rėmelių gėlytes, iš polistirolo
paveikslėlius. Nenaudojamus
daiktus galima ,,atgaivinti‘‘ ir
panaudojus juos pakeisti jų
pagrindinę paskirtį arba tiesiog
atnaujinti. Paveikslėlių gami-

nimas iš antrinių žaliavų – tai
simbolinė dovana žemei, kurios
ištekliais dažnai beatodairiškai
švaistomi.
Vilija Stoškienė

Ruošiantis klojimo teatrų šventei
Atkelta iš 2 psl.
2010 m. J. Felkeris ir aš sukalėm pakylą, kurią pirmieji
išbandė Šakių kultūros centro
aktoriai, parodydami spektaklį
„Visa tiesa apie moteris“.
Tikrasis klojiminio teatro
vakaras įvyko 2011 m. gegužės
28 d. Iš keturių kviestų teatro kolektyvų, pasirodė trys: Tauragės
kultūros centro mėgėjų teatras
vad. A.Jusčiuvienės su spektakliu
A. Griciaus „Ponaičiai“, Girdžių
„Mituvis“ vad. L.Zdanavičienės
su J.Grušo „Tikra komedija“
ir Girdžių vaikų teatras vad.
L.Zdanavičienė su spektakliu
V.Žmonos ,,Nepasisekė Marytei“.
Pertraukų metu, klebonijos kieme visi vaišinosi skania
G.Kisieliaus žuviene, bei skaniais I.Andriulaitienės blynais.
Pirmasis klojiminis blynas tikrai
neprisvilo, sulaukta gausybės
žiūrovų ne tik iš kaimo, bet ir iš
Jurbarko miesto.
2012 m. klojimo teatro šventė
vyko gegužės 27 d. Šį kart vėl
pasirodė trys teatro kolektyvai.
Šimkaičių mėgėjų teatras su
J.Žemaitės spektakliu ,,Apsiriko“
vad. A.Bauža, Girdžių „Mituvis“ su J.Žemaitės spektakliu
„Paskubėjo“ ir vaikų teatras su
Michalkovo spektakliu ,,Zuikis

ir šautuvas“. Pertraukų metu
visus linksmino Girdžių vokalinis ansamblis, vadovaujamas
A. Vizbaros, na o kieme jau
tradiciškai kvepėjo skania žuviene ir Ž.Latvienės kepamais
margablyniais.
2012m. Girdžių mėgėjų teatrui
buvo labai derlingi. Aplankytas
ne vienas kaimas, kuriame itin
nuoširdūs žiūrovai, svetinga
aplinka ir požiūris į paprastus
aktorius – mėgėjus. XIV klojimo
teatrų festivalis arba klojimo teatrų krivūlė, šiemet buvo skirta
Maironio 150-osioms gimimo
metinėms atminti. Šventė vykusi
Raseinių raj. Pasandravio kaime
(Maironio tėviškė) ilgam pasiliks kiekvieno, ten pabuvojusio
atmintyje. Atrodo, kad visur
jautėsi mūsų tautos dainiaus
dvasia. Kaip pasakė P.Bielskis:
„Vis laukiu, kada jis išeis iš savo

namo“.
Tikimėss, kad ir šie metai
bus prasmingi ir turtingi Girdžių „Mituviui“. Gegužės mėnesį, vyksianti klojimo šventė,
į Girdžius sukvies didelį būrį
teatro gerbėjų, juo labiau kad
atsiras daugiau vietos aktoriams ir žiūrovams. Verslininko
K.Mockaičio iniciatyva bus
atnaujinta viena iš klojimo salių - bus padaryta nauja scena
su didesne erdve ir apšvietimu.
Malonu, kad teatro kolektyve
turim ne tik gerą aktorių - entuziastą, bet ir labai suprantantį
kultūrines problemas – Girdžių
seniūną. Jo iniciatyva ir entuziazmu padaryta labai daug darbų,
kurie atspindi kultūrinį gyvenimą Girdžiuose.
Algimantas Vizbara

Naujos knygos
Gailius, Marijus ,,Šlapias spalis‘‘
–Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2012.
Šios knygos tekstuose esama fantasy ir brutalaus natūralizmo, kultūrinės ir pseudoistorinės Lietuvos,
Paryžiaus ar Klaipėdos kasdienybės
draiskanų fiksavimo. Savotiška skaitytojo provokacija – dabarties personažų egzistencijos banalumas, drungnosios gyvensenos graužatys.
Parsons, Tony ,,Be tavęs...‘‘- Vilnius: Alma litera, 2010.
TonyParsonso romane kalbama
apie tą vienintelę – Didžiąją meilę,
kuri, kad ir kaip būtų gaila, ne visada trunka amžinai. Kartais likimo
skirta tik trumputė laimės akimirka.
Pagrindiniam knygos personažui
Alfiui sunku susitaikyti su jaunutės
žmonos netektimi. Tačiau gyvenimas tęsiasi ir kiekviena diena atneša
ką nors naujo...
Gist, Deeanne ,,Širdies nerimas‘‘Vilnius: Alma litera, 2010.
XIX ir XXamžių sandūroje gyvenanti Esė Sprekelmejer – viena tų
moterų, kurias įsikibusias vyrui į
parankę pamatyti tikiesi mažiausiai.
Būdama nepriklauso ir tiesaus būdo,
ji atrodo aikštinga ir nepasiekiama.
Tačiau vieną dieną Esės tėvas –
naftą išgaunančios įmonės savininkas – priima į darbą Tonį Morganą.
Tonis, naftos magnato sūnus, tėvo
paliktas be palikimo, trokšta pats
nusipelnyti gerą vardą ir savo pastangomis užgyventi turtus. Ir mažiausiai nori pamilti šią užsispyrusią
šviesiaplaukę darbdavio dukterį...
Kleypas, Lisa ,,Svajojant apie
tave‘‘- Vilnius: Svajonių knygos,
2012.
Ji sustojo prie pavojingo slenksčio
– ir tada meilė pašaukė į vidų.
SaraFilding – įsikūnijęs padorumas. Puikiai išauklėta mergina rašo
knygas apie žmones, gyvenančius...
nuodėmių ir ydų pasaulyje. Žinių
siekimas ir noras gyventi įdomiau
atvilioja Sarą iš saugaus Anglijos
kaimo į Londoną, kur ji netikėtai
susitinka DerekąKreiveną. Grėslaus grožio ir atšiauraus būdo vyras
sužadina Saros smalsumą ir slaptus
troškimus.
DerekasKreivenas, gimęs be skatiko ir be vardo, sugebėjo iškilti iš
paties dugno ir tapti prabangiausių
Londono lošimo namų savininku.
Netikėtai susiklosčius aplinkybėms
jam nenoromis tenka įsileisti Sarą
į savo baugų pasaulį. Ši kukli mergina, kupina vidinės stiprybės ir
slopinamo geidulingumo, pavergia
Dereką ir pabudina jo nuobodžiaujančią širdį.
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Velykinė sporto šventė
Antrą kartą įvyko velykinė
sporto šventė. Pernai sporto
šventės idėja buvo suburti šeimas ir draugus į komandas.
Vyko komandinės (du šeimos
nariai ir vienas draugas) tinklinio, šaškių ir smiginio rungtys.
Šiemet vėl grįžta prie tradicinės
tinklinio komandos (du vaikinai
ir mergina) sudėties. Taip pat
vyko asmeninės šachmatų, šaškių ir smiginio varžybos.
Tinklinio rungtyje dalyvavo
keturios komandos, kurios kiekvienais metais vis nustebina
savo pavadinimų originalumu:
„Girdžiai“, „Tie iš Rotulių“, „Trys
nuliai“ ir „Sodgatvio būrys“. IIIoji vieta atiteko komandai „Trys
nuliai“ (žaidėjai Julija R., Donatas K. ir Mantas R.). Po atkaklios
kovos nedideliu taškų skirtumu
II-ąją vietą iškovojo komanda
„Tie iš Rotulių“ (žaidėjai Dovilė M., Valdas B. ir Domas V.).
I-ąja vieta džiaugėsi komandos
„Girdžiai“ žaidėjai Neringa P.,
Vaidotas V. ir Linas K.
Gausus būrys vaikų varžėsi
prie šaškių lentos. Dalyvavo 6
jaunieji žaidėjai, kurie vienas
kitam tikrai nenorėjo nusileisti.
Visas partijas be pralaimėjimų
sužaidė Titas M., kuris ir tapo
šaškių rungties nugalėtoju. Ne
daug nusileido Aldas K., kuriam
atiteko II-oji vieta. III-oje vietoje
liko Aurimas K.
Trys žaidėjai tarpusavyje kovojo dėl Velykinės sporto šventės šachmatininko nugalėtojo
medalio. Juo tapo Romas K.,
surinkęs 4 taškus. II-oji vieta
atiteko Ričardui S. surinkusiam
2 taškus, III-oje vietoje liko Virginijus K.
Ko gero gausiausias būrys rin-

Žemės diena
Kovo 20 d. minima pasaulinė
Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina
pavasario lygiadienis – dienos
ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio
kampeliuose. Pasaulinė Žemės
diena - mus ragina ir įpareigoja
konkrečiais darbais prisidėti prie
gamtinės aplinkos puoselėjimo
ir saugojimo. Rūpintis Žemės
išsaugojimu privalome visi.
Kovo 19d. mokykloje organiza-

kosi prie smiginio rungties. Čia
savo rankos miklumą ir taiklumą
panoro išbandyti 18 žaidėjų.
Geriau ar blogiau, tačiau visiems
sekėsi pataikyti ir pelnyti taškų.
Susumavus visų žaidėjų metimų
rezultatus, išaiškintas nugalėvome Žemės dienos paminėjimą,
kurio metu mokiniai susipažino
su stendine medžiaga, pertraukų
metu peržiūrėjo skaidres apie
Žemės problemas, po pamokų
dalyvavo plenere „Aš kuriu
Žemei“. Mokiniai, vadovaujami
mokytojos R. Mikalkėnienės
kūrė trioletus, parodydami savo
kūrybiškumą, išreikšdami meilę
gamtai, Žemei. Džiaugiamės,
kad visų klasių mokiniai aktyviai
įsijungė į renginį.
Vida Reinolcaitė
Irena Gendrolienė

tojas ir II-III vietos laimėtojai.
I-ąja vieta džiaugėsi Virginijus K.
surinkęs 133 taškus. II-oji vieta
atiteko Daivai K., surinkusiai
taškų 119, III-oje vietoje liko
Gytis P. su 111 taškų.
Visi pirmų – trečių vietų lai-

mėtojai buvo apdovanoti. Tikimės, kad ši šventė taps tradicija
ir kiekvienais metais galėsime
gausiai dalyvauti ir smagiai praleisti laiką sportuojant.
Organizatoriai
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Labas! Kaip sekasi?

Trejus metus iš eilės mūsų
mokykla dalyvavo respublikinėje
akcijoje „Savaitė be patyčių“,
kurią inicijavo Vaikų linija. Šiais
metais taip pat prisijungėme prie
jau tradicija tapusios „Veiksmo
savaitės be patyčių“, kuri vyko
kovo 18-22 dienomis. Visą savaitę mokykloje vyko įvairūs
renginiai. Klasėse valandėlių
metu buvo kalbama apie labiausiai mūsų mokykloje paplitusią
patyčių formą - pravardes. VO
„Gelbėkit vaikus“ mokyklos
grupės „Prisijunk“ narės Irma,
Raimonda ir socialinė pedagogė
Irena su pradinių klasių mokiniais žiūrėjo ir aptarė animacinį
filmuką „Bjaurusis ančiukas“,
vedė kitus užsiėmimus patyčių
tema šių klasių mokiniams.
Dvi dienas mokykloje veikė
kūrybinės dailės dirbtuvėlės
„Užpildykime tuščiais erdves
mokykloje“, kurioms vadovavo
mokytojai Jolanta ir Rimas. Mokinių sukurtu darbu papuošta
trečio aukšto koridoriaus siena.
Visą savaitę mažieji mokyklos
mokiniai rašė rašinėlius „Gražiausios draugystės istorijos“,
o 5-10 klasių mokiniai kūrė ir
repetavo žinomų pasakų kitokias
versijas. Visą savaitę kiekvieną
dieną socialinė pedagogė papildydavo „Savaitės kalendorių“
nauja naudinga informacija
patyčių klausimais. Trečiadienį
vyko diskusija apie internetines
patyčių formas. Kartu su mokytoja Liudmila peržiūrėjome
trumpus siužetinius filmukus,
bei juos aptarėme.
Penktadienį prieš atostogas
mokykloje vyko baigiamasis
„Veiksmo savaitės be patyčių“
renginys. Renginį pradėjo VO
„Gelbėkit vaikus“ grupė savo
trumpu prisistatymu „Labas!
Kaip sekasi?“ O kaip gi sekėsi
mums visą savaitę? Veiksmo
savaitės veiklą pristatė socialinė pedagogė. Vėliau savo
Gražiausias draugystės istorijas
perskaitė pirmokė Gintarė, antrokė Gabrielė, trečiokė Miglė
ir ketvirtokas Elvijus. Visiems
labai patiko parengiamosios
ugdymo grupės sukurtas eiliuotas pasakojimas apie draugystę,
kurį draugiškai pristatė Gabija
kartu su grupės mokytoja Janina.
Visos sukurtos istorijos susegtos
į didelę knygą, kuri perduota

2% MOKYKLAI
Kasmet pagal LR labdaros ir
paramos įstatymą Jūs pervedate
2% GPM (gyventojų pajamų
mokesčio) sumos. Pernai mokyklą pasiekė 1385,00Lt. Nuoširdžiai dėkojame už tai. Tikimės,
kad ir šiais metais pervesite į
mūsų mokyklos sąskaitą 2%
GPM sumos, kad būtų sudarytos
geresnės sąlygos ugdytis Jūsų
vaikams.
Savo norą paremti mūsų mokyklą galite perduoti mums
telefonu 8 447 49975 arba per
vaikus, mūsų mokyklos mokinius.

Gėlių sėja

mokyklos infocentrui. Vyresniųjų klasių mokiniai vaidino savo
sukurtas pasakas - „Eglė - žalčių
karalienė“, „Keturi ožiukai ir
vilkas“, „Raudonkepuraitė“ ir
„Ropė“. Viso pasakos baigėsi
laimingai - mokiniai kartu su
savo klasių vadovais rado būdus,
kaip nugalėti neigiamus pasakų
personažus.
Renginio pabaigoje mokyklos
direktorė J. Pocienė visoms
klasėms įteikė Padėkos raštus
už aktyvų dalyvavimą Veiksmo
savaitėje. Socialine pedagogė
mokiniams, daugiausiai prisidedantiems prie „Saugios mokyklos“ kūrimo, prisegė ženklelius.
Ženkleliai prisegti ir dviems
„Saugi mokykla“ ABC tarybos
narėms dalyvavusioms renginyje

mamoms Laimutei Ušinskienei
ir Jūratei Girdžiuvienei.
Prieš renginį mokykloje vyko
tėvų susitikimas su rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos
psichologe N. Janonyte. Susitikimo metu buvo kalbama apie
pozityvius vaikų ir suaugusių
tarpusavio santykius, pagrindines vaikų ir tėvų nesutarimo
priežastis, pavojus tykančius
vaikų internete. Tenka tik apgailestauti, kad į šį susitikimą
atvyko tiek mažai tėvų.
„Veiksmo savaitė be patyčių“
baigėsi, tačiau kova su netinkamu vaikų ir suaugusių elgesiu
tęsiasi.
Soc. pedagogė
Irena Molčankinienė

Šiemet po šaltos ir ilgos žiemos
pavasaris eina itin lėtai, atrodo,
visai neskubėdamas. Pats laikas
pradėti vasarinių gėlių sėklų sėją,
kad gyvybės stebuklas, mums
padedant, skleistųsi tiesiog akyse. Kaip kiekvienas kūrinys, taip
ir gėlynas neatsiranda savaime
– jam reikia mūsų širdies, rankų, žinių ir tik tada bus galima
pasigrožėti nuostabiais gėlių
žiedais.
Į pagalbą padėti sėti gėles pasisiūlė septintokės: Onutė, Inga,
Odeta ir Deimantė. Nuoširdžiai
joms tariu - AČIŪ!

Geografijos
olimpiada

Kovo 15 dieną 6 – 8 klasių
mokiniai dalyvavo respublikinėje
geografijos olimpiadoje.
Už aktyvų dalyvavimą ir parodytas geografijos žinias šie
mokiniai apdovanoti Lietuvos
geografijos mokytojų asociacijos
padėkos raštais.
Sėkmės šiems ir visiems kitiems mokiniams šturmuojant
geografijos aukštumas!
Daugiausiai taškų surinko:
6 klasė:
Kisielius Ignas - 17 tšk.
Zaronaitė Gabrielė – 14 tšk.
Budrius Haroldas - 14 tšk.
7 klasė:
Petrikytė Ona - 13 tšk.
Kisielius Lukas - 13 tšk.
Liorančaitė Odeta - 11 tšk.
8 klasė:
Vaitkus Irmantas - 16 tšk.
Kavaliauskaitė Džeirana - 14
tšk.
Žilinskas Deividas - 14 tšk.
Vida Reinolcaitė
Geografijos mokytoja
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Ekskursija į Lenkiją
Pagaliau išaušo taip ilgai lauktas kovo 26 d. rytas. Mes - 9
Girdžių mokyklos mokiniai
kartu su mokytojomis Zita Bilotiene ir Danute Rekešiene jau
5 val. ryto buvome Jurbarke, kur
mūsų laukė firmos „Grūda“ mikroautobusas, kuris mus nuvežė
į Kauną.
Kaune, aikštėje prie Pilies
stovėjo didelis autobusas. Juo
ir vykome į Lenkiją. Su mumis
kartu keliavo žmonės iš Kauno,
Vilniaus, Klaipėdos. Vietos autobuse buvo sočiai, tad visi galėjome įsitaisyti kuo patogiau.
Mes girdžiškiai įsitaisėme
autobuso gale. Pajudėjome Lietuvos sienos link. Gidė perspėjo,
kad kirtus sieną atsuktume laikrodžius vieną valandą atgal, nes
mūsų ir Lenkijos laikas skiriasi
viena valanda.
Pirmasis mūsų kelionės tikslas
- aplankyti Hitlerio būstinę, taip
vadinamą „Vilko irštvą“. Ji buvo
pastatyta Gierložo miške, 8 kilometrai nuo Kentšyno miesto. Tai
bunkerių, kuriuos Hitleris statė
besiruošdamas karui, liekanos.
Ten kažkada buvo visas bunkerių
mietelis.
„Vilko irštvos“ bunkerių sienos
turėjo du gelžbetonio apvalkalus.
Pirmasis ir antrasis apvalkalai
buvo 4 m storio, tarp apvalkalų
paliktas tarpas buvo pripildytas
akmenų skaldos, kad konstrukcija, esant būtinybei, amortizuotų. Kiekvieno bunkerio viduje
tilpdavo apie 8 žmones. Vietos
užtekdavo tik porai kambarių.
Aplankę Hitlerio būstinę, išvykome į Krokuvą. Važiavome
ilgai. Viešbutyje buvome tik
apie vidurnaktį. Papusryčiavę
išvykome į Aušvicą, Osvencimo
koncentracijos stovyklą.
Niūrūs ir kraupūs vaizdai mus
nukėlė į tuometinius įvykius.
Matėme kokiomis baisiomis
sąlygomis gyveno kaliniai. Apie
žiaurų elgesį su jais bylojo krūvos iš jų atimtų daiktų: batai,
lagaminai, akiniai, šukos, indai...
Ir užrašas ant vartų „Arbeit
macht frei“. Išvertus į lietuvių
kalbą „Darbas mus išlaisvina“.
Tai buvo pragaras žemėje.
Iš Osvencimo keliavome į
karalių miestą Krokuvą. Ten aplankėme Vavelio pilį, Krokuvos
senamiestį, seniausią Lenkijos ir
centrinės Europos universitetą,
įkurtą apie 1340 metus. Jame

mokėsi ir Popiežius Jonas - Paulius II.
Po to aplankėme vandens parką. Vakare vėl grįžome į viešbutį.
Sekančios dienos rytą išvykome
į druskos kasyklas Veličkose.
Siaurais mediniais laiptais leidomės į 64 metrų gylį po žeme,
ir lydimi gido patraukėme tuneliais. Bendras druskos kasyklų
tunelių ilgis sudaro apie 300 km.,
bet turistams lankytis leidžiama
tik 3 km tunelių ruože.
Požemiuose įruoštos įvairios ekspozicijos, atspindinčios
druskos kasimą nuo pačių seniausių laikų. Taip pat matėme
įvairias skulptūros iš druskos,
bei nuostabaus grožio bažnyčią,
požeminius ežerus, nykštukų
miestelį, drakoną.
Po apsilankymo druskų kasyklose pasukom Lietuvos link.
Kad nebūtų liūdna ir nuobodu
keliauti, gidė sugalvojo įvairių
atrakcijų. Dvi iš jų man labiausiai ir įsiminė - tai telegramos
rašymas ir dainų konkursas.
Geriausia telegrama - Irmos
Gendrikaitės. Ji pelnė pirmą
vietą. O dainų konkurse mūsų
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Gražios
rašysenos
konkursas

girdžiškių Deividuko komanda
taip pat tapo nugalėtojais.
Ir štai mes jau Lietuvoje. Kaune visi keliautojai vėl išsiskirstė
kas kur, mus mikroautobusiukas
parvežė į Jurbarką. Nuo Kauno
iki Jurbarko keliavome visiškai
tylėdami: kas snaudė, kas gyveno
praėjusios ekskursijos prisiminimais.
Darius Rekešius
10 klasės mokinys

Vasario 28 dieną mūsų
mokykloje vyko 1 - 4 klasių
„Gražios rašysenos“ konkursas.
Dalyvavo:
Pirmokės - Gintarė Streleckaitė, Gabija Siriūnaitytė,
Rugilė Gaižauskaitė;
Antrokės - Gabrielė Andriulaitytė, Milda Plikusaitė,
Augustė Šipkaitė;
Trečiokai - Dovydas Gaižauskas, Titas Masaitis, Miglė
Remeikytė;
Ketvirtokai - Elvijus Pinaitis, Greta Piliukaitytė, Giedrė
Vasiliauskaitė.
Kiekvienos klasės mokytoja su mokiniais atrinko po
3 gražiai rašančius vaikus.
Mokiniai pamokos metu
turėjo dailiai perrašyti pasirinktą tekstą.
Reikalavimai: rašyti taisyklingomis lietuviškos abėcėlės raidėmis, nebraukyti,
stengtis rašyti lygiai, tvarkingai.
Vertinimo komisija išrinko
nugalėtojus:
1 kl. Gintarė Streleckaitė,
2 kl. Gabrielė Andriulaitytė,
3 kl. Miglė Remeikytė,
4 kl. Elvijus Pinaitis.
Džiaugiamės visais dalyvavusiais vaikais. Dėkojame už
dalyvavimą.
Virginija Pinaitienė
2 klasės mokytoja
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„Žemaitijos krašto” krepšinio turnyro finalas
Savaitgalį, balandžio 6-7 dienomis Vadžgiryje karaliavo
krepšinis. Šeštadienį vyko Jurbarko rajono „Žemaitijos krašto"
turnyro pusfinalis, sekmadienį
– finalas.
Jurbarko rajono „Žemaitijos
krašto" krepšinio turnyrą laimėjo „GP“ (jaunimo) komanda.
Dėl penktos vietos kovojo
„Girdžių“ (senjoras) ir „Eržvilko“ (jaunimo) komandos, rezultatu 77:71 laimėjo „Eržvilko“
(jaunimo) komanda, daugiausia
taškų pelnė E. Kučinskis – 25
ir G. Mačiulis – 26. „Girdžių“
(senjoras) rezultatyviausi žaidėjai: A. Siriūnaitis – 27 ir R.
Budrius – 23.
Dėl trečios vietos kovojo „Eržvilko“ (Vilkas) ir „Vadžgirio“
komandos, rezultatu 53:43 laimėjo „Eržvilko“ (Vilkas), daugiausia taškų komandai pelnė A.
Jackis – 22 ir G. Košinskas – 16.
Vadžgirio komandai taškų daugiausiai pelnė L. Giedraitis – 15
ir K. Giedraitis – 8.
Dėl pirmos vietos kovojo
„Šimkaičių“ ir „GP“ (jaunimo)
komandos, po atkaklios kovos
rezultatu 77:69 laimėjo „GP“
(jaunimo) komanda, jai daugiausia taškų pelnė M. Ramanauskas – 35 ir D. Kučinskas
– 14, „Šimkaičiams“ taškų daugiausiai pelnė A. Valuckis – 28 ir
A. Girdzijauskas – 15.
Sekmadienį muziką dovanojo Eržvilko kultūros centras,
šoko Eržvilko kultūros centro
studija „Incognito“. Pasibaigus
varžyboms vienas iš turnyro
organizatorių Linas Klijūnas
susirinkusius supažindino su
varžybų rezultatais ir pakvietė
sveikinimo žodį tarti Seimo narį
Bronių Paužą. Seimo narys padėkojo sportininkams už gražias
kovas. Kalbėti buvo pakviestas
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus,
pasidžiaugęs organizatoriais,
entuziastingais krepšininkais.
Vienas iš turnyro organizatorių Eržvilko seniūnas Gintaras
Kasputis papasakojo apie šio
turnyro pavadinimo kilmę:
„turnyras apima tris seniūnijas,
taigi ir pavadinti Eržvilko turnyru būtų buvę nesąžininga, taip
pavadinimas buvo įvardintas

Traktorių
techninė
apžiūra
Informuojame, jog gegužės mėnesį Girdžių
seniūnijoje bus vykdoma traktorių, savaeigių
ir žemės ūkio mašinų
bei jų priekabų techninė
apžiūra.
Gegužės 8 d. 10 val.
apžiūra vyks Pavidaujyje, o gegužės 9 d. 10
val. Girdžiuose. Rinkliavą reiktų sumokėti į VMI sąskaitą Nr.
LT247300010112394300,
įmokos kodas 53094. Rinkliavos dydis: traktoriams
– 15 Lt; priekaboms – 8
Lt.
„Girdžiai“ inf.

kaip „Žemaitijos krašto“, o šis
turnyras kitais metais peraugs į
lygą“. Seimo narys Bronius Pauža
įsteigė prizus ir juos įteikė už
krepšinio puoselėjimą Jurbarko
krašte organizatoriams Linui
Klijūnui ir Dariui Kalinauskui.
Vienas iš organizatorių D. Kalinauskas padėkojo R. Skrodeniui,
L. Klijūnui, D. Balčiui, Vadžgirio
bendruomenei už suteiktas
patalpas žaidimui ir bendradarbiavimą, krepšininkams už
dalyvavimą turnyre.
Pereinamąją turnyro taurę
ir prizus įsteigė Lietuvos socialdemokratų partijos Jurbarko
skyrius.
Organizatoriai dėkoja: LSDP
Jurbarko skyriui, Seimo nariui
Broniui Paužai, Eržvilko kultūros centrui, Girdžių pagrindinei
mokyklai, Eržvilko gimnazijai,
Vadžgirio pagrindinei mokyklai,
Aldevinui Siriūnaičiui, Donatui
Balčiui ir jo draugams, teisėjams, sekretoriatui, komandų
vadovams, žaidėjams, žiūrovams
ir visiems prisidėjusiems prie
gražaus turnyro.

Smiginio varžybos
Balandžio 04 dieną vyko Jurbarko rajono bendrojo ugdymo
mokyklų smiginio varžybos.
Girdžių pagrindinės mokyklos vaikinų komanda Deividas
Žilinskas ir Irmantas Vaitkus
iškovojo pirmąją vietą,
o merginų komanda Ona Petrikytė Ir Inga Žilinskaitėantrąją
vietą.
SVEIKINAME!

„Drąsūs. Stiprūs.
Vikrūs“ - 2013
Kovo 14 d. Vadžgirio pagrindinės mokyklos sporto salėje
vyko Jurbarko rajono kaimo
vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 4 - tų ir žemesnių klasių
„Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs“ finalinės varžybos.
Girdžių pagrindinės mokyklos
komanda iškovojo trečiąją vietą!
SVEIKINAME!
Linas Klijūnas
Kūno kultūros mokytojas

Linas Klijūnas ir
jurbarkiskis.lt

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

