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Rugsėjo 1-oji
Su Mokslo ir žinių diena!
Su naujaisiais mokslo metais!
Naujų įkvėpimų geriems ir kasmet prasmingiems darbams,
didelio noro veikti kartu ir
pasiekti tokios kokybės, kad
darbas ir mokymasis būtų malonumas, o ne prievarta!
Tokiais linkėjimais Rugsėjo
2-ąją pradėjau Girdžių pagrindinės mokyklos bendruomenės
susibūrimą sporto salėje. Ne
kieme, kaip kasmet, o patalpoje,
nes lijo. Lijo ilgai lauktas, žemę
gaivinantis, dulkes nuplaunantis
lietus. Simboliška: kiekvienas
mokinys, kaip žemdirbiai lietaus,
sulaukė mokslo metų pradžios
ir atėjo į mokyklą, kad švaria
sąžine, švariuose lapuose įrašytų svarbiausius lūkesčius šiems
mokslo metams. Geros pradžios
visiems linkėjo LR Prezidentės
D.Grybauskaitės, LR Ministro
pirmininko A.Butkevičiaus, LR
Seimo nario B.Paužos atsiųsti
sveikinimai. Ypač šiltai pasveikino Švedijos Kristianstado
švedų-lietuvių bendruomenės

nariai, linkėdami ,,kad mokykla
būtų vaikams antrieji namai ir
saugi užuovėja, įveikiant visas
kliūtis“. Gyvu žodžiu ir žydinčia
gėle seniūnas D.Juodaitis išreiškė
viltį ir toliau bendradarbiauti su
mokytojais ir mokiniais įgyvendinant pozityvią kaitą kaime.
Atėjo 103 mokiniai, aštuoniais
mažiau negu pavasarį baigė.
Mokinių sumažėjimą lėmė 12
išėjusių dešimtokų, 2 mokiniai
pakeitė gyvenamąją vietą ir tik 2
mokiniai panoro mokytis kitose
mokyklose. Atvyko 9 naujokai.
Pritrūko 2 pirmokėlių, kad ne-

Gražiausios
sodybos

būtų sujungta pirma ir ketvirta
klasės. Jungtinė klasė – neįprasta
aplinka mokytojai O. Kimutienei, tačiau jos autoritetas,
darbštumas, rezultatai įkvėpė
tėvams pasitikėjimą leisti savo
vaikus į šią klasę. 5-10 klasėse
vidutiniškai yra po 9 mokinius.
Tokioje akademinėje aplinkoje
mokytojams palanku kiekvienam mokiniui sukurti tinkamas
ugdymosi sąlygas, tenkinti kiekvieno besimokančiojo individualius pažangos siekius.
Nukelta į 2 psl.

Girdžių teatrui – svarbus įvertinimas
Žemaitijos miestelis Laukuva
liepos pabaigoje šventė savo
760-ąjį jubiliejų, kartu ir 90 metų
sukaktį, kai buvo suvaidintas
Petro Pundzevičiaus spektaklis
„Neatmezgamasai mazgas“ (rež.
M. Tallat-Kelpšienė). Spektaklio premjera įvyko 1923 metų
liepą per Škaplierinės atlaidus
parapijos klebono Napalio Butkevičiaus jaujoje. Pastarojo
jubiliejaus proga naujasis Lietuvos klojimų teatro judėjimas
sekmadienį Laukuvoje, irgi per
Škaplierinės atlaidus, sušaukė
savo 25-ąją krivūlę.
Į krivūlę Laukuvon suvažiavo aštuoni teatrai: Skapiškio,
Jurbarko, Skaudvilės, Girdžių,
Agluonėnų (senasis), Klaipėdos
universiteto, Bilionių ir Rietavo.
Po atlaidų teatrai pasipylė po
Laukuvos apylinkes, vaidino
Baublių vandens malūne, prie

Palentinio tvenkinio, dalis nuvyko į Šilalę, Kaltinėnus.
25-ojoje Lietuvos klojimo
teatro krivūlėje Laukuvoje jurbarkiečiai ne klojime, o kultūros
centro salėje rodė komediją
„Moters kerštas“. Šiame D. Samienės režisuotame spektaklyje
vaidina Monika Buitkuvienė,
Agnė Banytė, Edita Gylienė,
Violeta Greičiūnienė ir Kęstutis

Matuzas.
Spektaklius vertinusi komisija
Didįjį kunigo Jono Katelės prizą
ir Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vardinę 1000 Lt premiją
skyrė Jurbarko Konstantino
Glinskio teatrui.
Nukelta į 2 psl.

Vasarą Girdžiuose tradiciškai
rinktos gražiausios sodybos.
Šiemetė naujovy buvo ta, kad
sodybas į kurias vyko komisija
atrinko seniūnaitės: Jurgita Šlyterienė, Nijolė Molčankinienė
bei Nijolė Kairaitienė.
Anot komisijos, kurią ir sudarė seniūnaitės, seniūnijos
specialistė Daiva Matonienė
bei seniūnas Darius Juodaitis,
išrinkti nugalėtojus buvo labai
sunku, nes mūsų seniūnijoje
savo sodybas puoselėja dažnas
gyventojas. Šio konkurso tikslas
buvo parodyti dėmesį tiems,
kurie tvarkosi ir paskatinti tvarkytis, tuos, kurie savo aplinkai
skiria mažesnį dėmesį.
Šių metų nugalėtojais tapo:
Virginijos ir Eligijaus Pinaičių
sodyba, Jūratės ir Raimundo
Girdžių bei Jolantos ir Viliaus
Dapkų sodybos.

Heraldika
Kitais metais jubiliejų švęsiantys Girdžiai turės savo herbą ir
vėliavą. Prie heraldikos dirba
žymus dailininkas – grafikas
Dailės akademijos dėstytojas
Rolandas Rimkūnas.
Sukurti du heraldikos projektai. Pirmąjame vaizduojamas
stirninas, kuris reikštų Girdžių
žmonių dėmesį gamtai bei gamtos turtus, antrasis simbolizuotų
partizaninius judėjimus, o tuo
pačiu ir turtingą gamtą. Jame
būtų vaizduojamas suopis laikantis angį.
Su projektais susipažinti galima Girdžių seniūnijoje.
Heraldika kuriama iš lėšų
skirtų Bendruomenės tarybų
sprendimų įgyvendinimui. Dalies lėšų trūksta, todėl visi, kas
galite, ir kas norite prisidėti
piniginiu indėliu prie Girdžių
herbo ir vėliavos kūrimo aukoti
galite pinigus paduodami seniūnijoje arba savo išrinktiems
seniūnaičiams.
„Girdžiai” inf.
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Rugsėjo 1-oji
Atkelta iš 1 psl.
Apie tai mes kalbėjome mokytojų tarybos posėdyje rugpjūčio
30 dieną. Dar kalbėjome apie
bendruomenės narių santykių
kaitą, kad bet kokia veikla mokykloje džiugintų ir mokinį,
ir mokytoją. Džiaugėmės, kad
Lietuvoje didesnis dėmesys bus
skiriamas kaimo mokykloms,
kad nebus taip masiškai uždarinėjamos kaimo mokyklos,
kad Mokinio krepšelio skaičiavimo metodika pasikeitė mažų
mokyklų naudai. Mokytojų
bendruomenėje aptarėme pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatus, kurie
beveik siekia rajono vidurkį,
tarėmės, kaip pagerinti mokinių pasiekimus. Mokiniams per
šventę pasakiau: ,,Žinome, kad
dirbame labai gerose sąlygose,
kad nedidelis mokinių skaičius
klasėse įgalintų siekti gerų rezultatų, jei kiekvienas iš jūsų,
mokiniai, savo ateities svajones
susietumėte su geru pažangumu,
kiekvienas atsakytumėte už save.
Motyvacija mokytis turi tapti
kiekvieno tikslu.“
Kas naujo mokykloje 20132014 mokslo metais? Mokytojų
tarybos posėdyje visais balsais buvo patvirtinti ,,Jurbarko

rajono Girdžių pagrindinės
mokyklos elektroninio dienyno
tvarkymo nuostatai“. Mokyklos
bendruomenei bus sudarytos
sąlygos šiuolaikiškai, moderniai,
panaudojant informacines ir
komunikacines technologijas,
operatyviai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Tėveliams,
kurie kol kas neturi galimybės
naudotis informacinėmis technologijomis, informacija apie
jų vaikų lankomumą, daromą
pažangą, atostogų laiką, tvarkaraščius, mokinių kultūrinę ir
socialinę veiklą ir kt. bus teikiama popieriniu variantu arba
žodžiu. Elektroninio dienyno
TAMO dėka palengvės mokytojų darbas (mažiau popierizmo,
nebeliks ranka pildomų žurnalų,
mokytojai greičiau perduos įvairią informaciją tėvams), tėvai
turės galimybę greitai reaguoti
į savo vaiko ugdymąsi, nepageidaujamo elgesio apraiškas
mokykloje.
Įvertinę šalies ir savo mokyklos kontekstą: mokinių fizinę
sveikatos būklę, emocinę, socialinę sveikatą, saugumo užtikrinimo atvejus, destruktyvų
(netinkamą) kai kurių mokinių
elgesį pamokose, dalies tėvų nesirūpinimą tinkamu savo vaikų
auklėjimu, nutarėme prioritetą

skirti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui ir stiprinimui.
Mūsų mokykla yra Sveikatą
stiprinančių mokyklų Lietuvoje
tarpe, mokytojai moka ir geba
skiepyti vaikuose sveikos gyvensenos įpročius, tačiau pagrindinė
taisyklė, kurią kartosime daug
kartų - ,,Sveikata yra dovana,
kurią reikia pasidovanoti sau
pačiam“ (Bodo Werner).
Dėmesį sukaupsime į mokinių
neformalųjį švietimą. Mokytojai
pristatys mokiniams popamokinės veiklos programas (būreliai,
klubai, organizacijos, projektai ir
kt.), mokiniai pasirinks, kokioje
veikloje norėtų dalyvauti. Sieksime kokybiškos, patrauklios,
kūrybiškos veiklos.
Mokykloje pradėjo dirbti 2

nauji mokytojai, tai – tikybos
mokytoja D.Sasnauskienė ir
chemijos mokytojas V.Straukas.
Norime turėti psichologą (0,25
etato), tačiau tokio specialisto
dar neradome.
Šiems mokslo metams, kaip ir
kasmet, išsikėlėme sau realius,
aktualius bei dar sudėtingesnius
tikslus: ir toliau kurti atvirą,
darnią, gyvą, tobulėjančią ir
besimokančią mokyklą, kurioje gerbiami ir vertinami visi
mokiniai, jų tėvai, mokytojai,
padedantys ugdymo specialistai. Palinkėkime vieni kitiems
sėkmės!
Janė Pocienė
Girdžių pagrindinės
mokyklos direktorė

Girdžių teatrui – svarbus įvertinimas
Atkelta iš 1 psl.
Girdžių vaidintojai į Lietuvos
klojimo teatro krivūlę pakviesti
trečiąjį kartą, po to kai Girdžių
seniūnijai pavyko užmegzti ryšius su klojiminio teatro puoselėtoju profesoriumi Petru Bielskiu.
Teatras Girdžiuose gyvuoja nuo
pat 1918 m., o pastaruosius
dvylika jam vadovauja režisierė
Loreta Zdanavičienė. Laukuvos
krivūlėje Girdžių teatras Juozo
Grušo pjesę „Nenuorama žmona“ vaidino Baublių vandens
malūne. Vaidmenis spektaklyje
atliko Laimutė Ušinskienė, D.
Juodaitis, Algimantas Vizbara,
Danutė Bosienė, Gediminas
Norvilas ir pati režisierė L. Zdanavičienė. Girdžių teatrui įteiktas Laukuvos seniūnijos įsteigtas
prizas. Na, o pats svarbiausias
įvertinimas – tai teisė organizuo-

ti kitų metų respublikinį klojimo
teatrų festivalyje Girdžiuose.
Tai žyminčią krivūlę Laukuvos
seniūnas perdavė Girdžių seniūnui.
Krivūlės spektaklius vertino
dramaturgas ir teatrologas Gediminas Jankus, vyskupas Jonas
Kauneckas, Šilalės rajono meras
Jonas Gudauskas, Laukuvos

seniūnas Virgilijus Ačas, teatrologijos magistrai Darius Peckus
ir Artūras Butkus, Klaipėdos
universiteto profesorius Rimantas Balsys.
Vienas ir krivūlės rengėjų Lietuvos klojimo teatro draugijos pirmininkas prof. dr. Petras
Bielskis teigė, kad kiekvienas
miestelis ar kaimas privalo turėti

savo teatrą.
„Tai - garbės ir savo vertės
suvokimo klausimas. Ir ateina tai
iš toli, nuo slaptųjų lietuviškųjų
vakarų. Ir iš dar toliau - nuo kalendorinių švenčių, linamynės,
kūlės spragilais, nuo vestuvinių
apeigų, nuo sakmių apie laumes
ir laimes.
Žmonėms patinka žaisti gyvenimą, keistis veidu, vaidentis,
vaidinti, veidmainiauti. Mokėjimas potyrį arba žinojimą
persakyti veidu arba vaidinti yra
mums įgimtas“, - primena prof.
P. Bielskis.
Tad kitais metais, per Girdžių
jubiliejų mūsų laukia didelis ir
svarbus išbandymas – tinkamai
suorganizuoti respublikinę, jau
26 –ąją klojimo teatrų krivulę.
Darius Juodaitis
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Evangelijos apmąstymas
Iš Evangelijos pagal Matą:
„Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia
indu degančio žiburio, bet jį stato
į žibintuvą, kad šviestų visiems,
kas yra namuose“. (Mt 5, 14-15)
Jei galėtume aplankyti kokį
senovinį uostą ir įlipti į jo švyturį, tai pamatytume ne tik ryžkų
šviesos spindulį, bet ir didelį
varpą. Kuomet jūros vandenis
nuklodavo tirštas rūkas, kuris
sugerdavo šviesos spindulį ir jūreiviai negalėdavo matyti kurioj

pusėj jų uostas, tuomet uosto
sargai priedo dar naudodavo ir
varpą. Tai padėdavo laivų įguloms susiorientuoti.
Pats švyturys, skirtingai negu
varpas, visuomet tyli. Tačiau jis
šviečia. Panašiai ir krikščionis:
kartais jis neturi reikalingų
žodžių ir negali kalbėti, tačiau
jis gali šviesti. Panašiai kaip ir
švyturys, jis gali tai daryti ir
blogu oru, ir per audrą, ir nakties tamsoje. Varpas skamba tik
laikas nuo laiko, tik ypatingu
atveju – rūko metu. O švyturys

– kiekvieną naktį, rodydamas
saugų kelią laivams. Tą patį turi
daryti ir krikščionis. Ne visi
esame iškalbūs ir gerai apsišvietę
tikėjimo klausimais. Tačiau visi
galime šviesti jautrumu, rūpestingumu, kantrumu, paprastumu ir kitomis dorybėmis.
„Taip tešviečia ir jūsų šviesa
žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų
jūsų Tėvą danguje“. (Mt 5, 16)

Mūsų pavyzdys bažnyčioje
Šventovė, maldos namai yra
ta vieta kur ne tik patys pasisemiam dvasinių jėgų, bet ir
kitiems parodom gražų pavyzdį.
Vien atėjimas į bažnytėlę šventą
dieną yra tylus tikėjimo liudijimas. Žodžiai moko, o pavyzdžiai
patraukia. Nereikia bartis su namiškiais ar priekaištauti kaimynams dėl to, kad jie nerūpestingi
sekmadienio šventimui. Reikia
žodžiu pamokyti ir priminti,
tačiau saikingai ir išmintingai,
o ne kaip nors įkyriai ir piktai.
Svarbiausia, kad būtų asmeninis
pavyzdys. Anksčiau ar vėliau tokio pavyzdžio dėka greičiausiai
pasirodys taip laukiami mūsų
pastangų vaisiai.
Tik vis daugėja šiais laikais
žmonių, ne tik pro pirštus į
bažnyčią žiūrinčių, bet ir laiks
nuo laiko ją aplankančių, kurie
nežino kaip deramai bažyčioje elgtis, kada pamaldų metu
stotis, kada sėdėti ar klauptis.
Ypač tai pasimato keturnedėlių
ir metinių Mišių metu, kada į
bažnyčią susirenka daugiausia
velionio artimieji ir giminės, o
sekmadieniams įprastų „profesionalų“ kartais ir visai nebūna.
Tada, jeigu kunigas nepakelia,
dažniausia visi sėdi ir per Evangeliją, ir per pakylėjimą, ir per
palaiminimą.
Pirmiausia, kada šiais laikais
taip krenta pagarba viskam kas
šventa, reikia patiem atminti,
jog bažnyčia nėra eilinė salė, kur
galima pasėdėt, pasišnekėt ar
net patriukšmaut. Jeigu panašiai
kartais elgiasi suaugusieji, tai ko
tada tikėtis iš vaikų? Bažnyčioje
turim stengtis atminti jog per

Švenčiausiąjį Sakramentą tabernakulyje, esam ypatingoje Dievo
akivaizdoje.
Taip pat nedera kariauti dėl
„lomkų“. Sykį teko pastebėt
net ir apsikumsčiavimus, kada
buvo apkumsčiuoti ir išprašyti
„įsibrovėliai“ iš kitos parapijos.
Po tokio „svetingo priėmimo“
tie susinepatoginę svečiai galbūt nebenorės peržengti ne tik
mūsų, bet ir savo pačių bažnyčios slenksčio. Nederėtų taip
elgtis su svečiais, galbūt apie jokį
suolų išsipirkimą nieko nei negirdėjusiais, juo labiau kad eilinį
sekmadienį laisvų vietų visada
yra. O didžiųjų švenčių ir atlaidų
dienomis suolus išsipirkusiem,
į bažnyčią reikėtų pasistengti
ateiti aksčiau.
Kada bažnyčioje sėdėti, kada
stovėti ir klauptis? Gerai, kai bažnyčia turi zakristijoną – užteka
nežinantiem į jį žiūrėti ir daryti
taip, kaip jis daro. Bet šiais laikais

zakristijono tarnystė nyksta – vis
daugiau bažnyčių matom be zakristijono. Todėl ir patiem reikia
žinoti ką ir kaip daryti. Pirmiausia reikia logiškai pagalvoti. Sėdėjimas yra klausymo, susikaupimo, stovėjimas – pagarbos, o
klūpėjimas – atgailos ir ypatingo
pagarbinimo laikysenos. Sėdim
klausydamiesi Šventojo Rašto
skaitinių, skaitomos ar giedamos
psalmės, pamokslo ir pranešimų.
Taip pat dar sėdima ir Aukos
liturgijos pradžioje per atnašavimą, kada visuotine malda yra
užbaigta pirmoji šventųjų Mišių
dalis – Dievo Žodžio liturgija, ir
pradedama antroji dalis – Aukos
liturgija. Ir galiausiai sėdima
Mišių pabaigoje, priėmus Švenčiausiąjį Sakramentą. Daugiau
sėdėjimų nėra.
Stojamasi visados po kunigo
kreipinių: „melskimės“, nes tai
jau yra visų tikinčiųjų malda
Dievo akivaizdoje, tad koks nors

pasisėdėjimas nebūtų logiškas.
Taip pat stojamasi ir po kunigo
kreipinių: „Viešpats su jumis“ –
prieš skaitant Evangeliją ir prieš
palaiminimą Mišių pabaigoje.
Evangelijos ne tik klausomės bet
ir pagerbiame stovėdami, nes ji
yra Dievo žodžio širdis – Geroji
Naujiena Dievo tautai.
Klaupiamės Mišių metu tik du
kartus. Pirmą kartą per konsekraciją (esmėkaitą, kada duona
ir vynas tampa Kristaus Kūnu
ir Krauju) ir pakylėjimą (perkeistų Pavidalų parodymą). Po
pakylėjimo seka Eucharistinė
malda, „Tėve mūsų“ ir ramybės
palinkėjimas. Tai vyksta tikintiesiems stovint. Tada, po ramybės
palinkėjimo, vėl trumpam pagarbinimui klaupiamasi, kada
kunigas iškelia Ostiją ir Taurę,
tardamas žodžius: „Štai Dievo
Avinėlis...“
Klūpoma abiem keliais, o ne
vienu išrietus užpakalį. Stovima
ant abiejų kojų, o ne kaip nors
vieną atmetus ar iškišus iš suolo.
Stovima lygiai, o ne atsirėmus
į koloną ar apsikabinus choro
laiptų turėklą. Taip pat ir sėdėti
dera ne bile kaip sumetus rankas
ant priešakinio suolo atlošo ir
žvelgiant iš padilbų ar pasirėmus
ranka žandą, bet tvarkingai ir
pagarbiai.
Tik ne komiškas, bet gražus ir
tvarkingas dalyvavimas liturgijoje gali patraukti prie Dievo, Jo
ieškančių ir abejojančių širdis.
				
Kunigas
Saulius Pavalkis
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Šventės - Joninės, Oninės

Jau antri metai, kaip Girdžiuose Joninės švenčiamos Mituvos
slėnyje, atnaujintoje lankoje.
Džiugu, kad gausus susirinkusiųjų noriai išbandė rankos
taiklumą mėtant tritaškius, jėgą
kilnojant gyrą, traukiant virvę
ir daugelyje kitų organizatorių
pasiūlytų rungčių.
Renginio vedantieji Loreta
Zdanavičienė ir Algimantas Vizbara sugalvojo pačių įvairiausių
rungčių ir patiems mažiausiems.
Vakaro „vinis“ – ekstremalų
sportą – „tripliką“ sportuojančio
pavidaujiškio Lauryno Petrausko pasirodymas. Vaikiną, kuris
dalyvauja ir puikiai pasirodo
šios sporto šakos respublikinėse
varžybose, apdovanojo seniūnas
Darius Juodaitis.
Na, o vakarą vainikavo paparčio žiedo paieška, šiaudų skulptūrų bei net 7 laužų deginimas.
Jaunimas šėlo diskotekoje.
Net užėjęs lietus neišbaidė
norinčiųjų pasveikinti varduvininkus. Tik gaila, kad Jonų ir

Girdžiuose Oninės švęstos dvi
dienas. Pirmoji skirta sportui ir
kraštiečių sueigai, o antroji –
Onučių pagerbimui, šokiams,
žaidimams ir kitoms linksmybėms.
Liepos 27-ąją, sporto klubas
„Girdžiai“ bei Girdžių kaimo
bendruomenė organizavo pramogas visiems sporto mėgėjams.
Tinklinis, baidarės bei kamuoliai
ant vandens – tai tie masinantys
dalykai, kurie į šventę sukviečia
netik girdžiškius, bet ir kitų kaimų gyventojus, svečius iš miesto.
Aktyviai sportinėse rungtyse
dalyvavo ir lietuvių – lenkų
stovyklos dalyviai. Nugalėtų
prizai laukė kitą, liepos 28 dieną,
pagrindinės šventės metu.
Liepos 27-osios vakarą kraštiečiai, esami ir išvykę gyvneti kitur
Girdžių žmonės buvo kviečiami

į kultūros namų salę, ten spektaklį susirinkusiems dovanojo
jaunieji Girdžių teatro artistai.
Apie Girdžių parko bei pakrantės sutvarkymo projektus kalbėjo
Girdžių bendruomenės centro
pirmininko pavaduotoja Odeta

Janinų kasmet vis mažėja. Jonai,
kur Jūs? Mieli Girdžių žmonės,
puoselėkime senąsias tradicijas
ir norėkime būti kartu pačią
mistiškiausią metuose naktį.
Loreta Zdanavičienė
Jurbarko KC Girdžių
skyriaus kultūrinių renginių
organizatorė

Vaitiekūnaitė, apie Girdžius, jų
ateitį ir planus pasakojo seniūnas Darius Juodaitis. Seniūnas
susirinkusius supažindino ir su
kuriamos Girdžių heraldikos
projektais, kvietė aktyviai reikšti
savo nuomonę, siūlyti idėjas.
Liepos 28 – oji Girdžiuose
prasidėjo atlaidais. Po Šv. Mišių
girdžiškiai šventė namuose, o
pavakary rinkosi į lanką. Susirinkusius, kurių šiemet buvo
ypatingai daug, savo šokiais,
muzika bei dainomis džiugino
kolektyvas „Veliuonietis“, kurio
vadovė Ada Baublienė, vyko
loterija, įvairios linksmos atrakcijos, žaidimai. Pasveikintos
visos šventėje dalyvavusios Onos
ir Onutės. Koncertavo garsus

atlikėjas Arvydas Vilčinskas su
sūnumi Tadu, jaunimas linksminosi diskotekoje.
Šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJAI, UAB
AGROCORPORATION, UAB
KTG AGRAR, ŽŪB „SĖLYNĖS
AGRO“, V. R. PETKINIENĖS IĮ,
K. MOCKAIČIO IĮ, R. PINAIČIO IĮ, JURBARKO KREDITO
UNIJAI, PARDUOTUVEI „MOLUPIS“, RIMUI JONAIČIUI,
ZIGMUI PERNARAUSKUI. Už
skelbimo maketą – www.tavofotosesija.lt fotografui Vilmantui
Lazickui.
„Girdžiai“ inf.
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Šventė Margynėje
Jau treti metai, kai Jurbarko
rajono ND, vis kitoje seniūnijoje,
organizuoja tradicine tapusią
rajono neįgaliųjų vasaros palydėtuvių šventę. Pabūkime kartu.
Tokia šventė jau buvo suorganizuota Pašventyje, Girdžių seniūnijoje, o šiemet ji suorganizuota
Smalininkuose. Šios šventės
pagrindinis organizatorius, Smalininkų seniūnijos neįgaliųjų
koordinatorius, rajono ND
tarybos narys Z. Grabauskas.
Prie šios šventės organizavimo
prisidėjo J. Grinevičius ir daugiau ND narių.
Šventė prasidėjo bažnyčioje, Šv. Mišiomis, kurios buvo
aukojamos už visų neįgaliųjų
sveikatą. Ypatingai daug dėmesio klebonas skyrė kiekvienam
neįgaliajam, už kurių išsakytus
norus, kartu su klebonu meldėsi
visi neįgalieji. Pasibaigus Šv. Mišiomis Jurbarko rajono ND pirmininkė V. Pieniutienė padėkojo
klebonui už parodytą dėmesį ir
supratimą, maldas už neįgaliųjų
sveikatą ir visus pakvietė į Margynės kaimo turizmo sodybą
pratęsti šventės.
Atvykusius neįgaliuosius, pasitiko linksmai grojanti kaimo

kapela ,,Smalinė‘‘. Šventę pradėjo
Jurbarko ND pirmininkė V. Pieniutienė. Pasveikino susirinkusius neįgaliuosius, pasidžiaugė ir
padėkojo už gausų dalyvavimą.
Šventėje dalyvavo ir svečiai, tai
Seimo nario B. Paužos padėjėja
I. Pocienė, Jurbarko raj. mero pavaduotojas K. Šimkus, savivaldybės administracijos direktorius P.
Vainauskas, socialinės paramos
skyriaus vedėja A. Zabalujeva,
Smalininkų seniūno pavaduotoja A. Bialoglovytė, Tauragės
rajono atstovai, Darbo partijos
atstovai R. Dragūnavičius ir V.
Marcinkevičienė. Šventėje dalyvavo ir ,,Senjorų namų‘‘ gyventojai su direktoriumi G. Navicku.
Rajono neįgalieji išklausė visų

Miestelėnų šventėje

svečių sveikinimus, palinkėjimus ir buvo puikios nuotaikos.
Šventės metu buvo pasveikinti
jubiliatai, įteiktos gėlės ir sudainuota ,,Ilgiausių metų‘‘ , taip
pat buvo pasveikinti ir įteiktos
gėlės, ir sportininkams, kurie
puikiai pasirodė apskrityje ir
Kaune organizuotuose neįgaliųjų sporto varžybose. Tarp jų
ir Girdžių seniūnijos ND narė
V. Kripaitienė, kuri Tauragėje
baudų mėtymo varžybose užėmė
antrąją vietą ir iškovojo sidabro
medalį ir diplomą, o Kaune,
toje pačioje rungtyje, vienintelė
iš Jurbarko rajono neįgaliųjų,
dalyvavusių varžybose, iškovojo
trečiąją vietą ir buvo apdovanota
bronzos medaliu, diplomu ir

Girdžių kiemelyje, kasmet talkinantys Novertaičiai, prekiavo
česnakais ir medumi, Eimutė
Stanaitienė – savo mezginiais,
į Marcelės vaidmenį įsijautusi
Loreta Zdanavičienė – „Girdžių
parko arbata“, o Izidorius (Algimantas Vizbara) – drožiniais iš
medžio. Seniūnas Darius Juodaitis lyg tikras žydas prekiavo
silkėmis bei kvepiančiu muilu.
„Girdžiai“ inf.

šventiniais sportiniais marškinėliais ir gėlėmis. Džiugu, kad
Girdžių seniūnijos neįgalieji
garsina Jurbarko raj. ND savo
sportiniais pasiekimais.
Žinoma, visi neįgalieji iš seniūnijų atvažiavo su savo lauknešėliais, kuriuos susikrovė ant
stalų ir vaišinosi. Smalininkiečiai
neįgaliuosius vaišino gardžia žuviene. Puikią šventinę nuotaiką
palaikė skambios ansamblio
,,Atpūtis‘‘ atliekamos dainos.
Visi linksminosi, vaišinosi, šoko
ratelius. Pabendravę, padainavę
ir prisišokę visi linksmi patraukė
namo, sekančiais metais organizuoti tradicinę neįgaliųjų šventę
patikėję Skirsnemunės sen. neįgaliesiems, kurie labai tikimės
visus sukvies pas save. Šioje
šventėje dalyvavome ir mes, iš
viso 11 Girdžių seniūnijos neįgaliųjų. Gera, kai gali pabūti
likimo draugų būryje, pasidalinti
negandom, vargais, rūpesčiais ir
džiaugsmais, kartu pajuokauti ir
padainuoti. Su viltimi laukiame
šventės, Skirsnemunės seniūnijoje, kur vėl galėsime pabūti
visi kartu.
Judita Vireikienė

Sūrių šventė
Sekmadienį, birželio 9 d. Girdžiuose tvyrojo sūrių kvapas.
Tą dieną vyko jau antrus metus
kulinarinį paveldą sauganti
šventė, kurioje buvo galima ne
tik gardžių gaspadinių sūrių
paskanauti, bet ir stebėtiįvairias
atrakcijas, rungtis. Šventinę nuotaiką palaikė Jurbarko kultūros
centro kapela "Santaka", kuriai

Rugpjūčio 31-ąją, paskutinę
vasaros dieną Jurbarke vyko
Miestelėnų šventė. Šiemet kasmetinė Derliaus šventė Jurbarke
nevyks, todėl seniūnijos pakviestos dalyvauti šioje šventėje.
Šiemetė naujovė buvo ir ta, kad
seniūnijos nesikūrė atskiruose
kiemeliuose, o buvo sugruputos
pagal kultūros centrų teritorijas.
Jurbarko kultūros centro kieme
buvo Skirsnemunės, Girdžių,
Jurbarkų ir Jurbarko miesto
kiemeliai.
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vadovauja Petras Pojavis. Savo
sūrius pristatė ne tik vietinės
,,gaspadinės”, bet ir svečiai iš
Šakių rajono Ritinių kaimo bendruomenės. Ritinių kaime, taip
pat yra rengiama Sūrių šventė,
būtent šio kaimo pavyzdžiu ir
pasekė Girdžiai. Savo produkciją pristatė ir "Lukšių pieninės"
atstovai.
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Nusekusi upė „Aitvarą“ skraidina į rudenį

„Visi vaikai yra svarbūs, visi
vaikai yra geri. Tu ir tu, ir aš“,
– linksmą švedišką dainelę lietuviškai dainavo Girdžių vaikai,
stovyklavę mokykloje vykusioje
vaikų vasaros stovykloje „Aitvaras“. Kodėl švedišką? Nes šią
stovyklą finansuoja Švedų-lietuvių bendruomenė, o linksmą,
įdomią ir prasmingą programą
stovyklautojams parengia Girdžių pagrindinės mokyklos
pedagogai.
Dešimt įspūdingų vasaros dienų stovykloje „Aitvaras“ Girdžių
vaikams dovanoja Švedų-lietuvių bendruomenė. Dienos stovykloje, kuri pasibaigus mokslo
metams įsikuria mokykloje, jau
penkerius metus dalyvavo po
dvidešimt mokinių, o šiemet –
net keturiasdešimt.
„Anksčiau stovyklaudavo tik
vyresnieji – 5-10 klasių mokiniai, šiemet stovyklavo dvi grupės po penkias dienas – iš viso
40 mokinių. Nusprendėme, kad
ir mažiausieji neturėtų būti nuskriausti, pakvietėme į stovyklą
pradinukus – ir mums puikiai
sekėsi. Mažieji mokinukai įrodė,
kad yra išradingi ir viskuo domisi, o svarbiausia – nori ir moka
būti draugiški“, – pasakojo stovyklos vadovė, socialinė pedagogė
Irena Molčankinienė.

Mat šiais metais stovyklos
„Aitvaras“ tema buvo „Aš esu
draugiškas ir savo veiksmais
stengiuos neįžeisti kitų“, o tikslas
– padėti vaikams ir paaugliams
vertinti draugystę, ugdyti sveikus įgūdžius, mokyti pakantumo
kito nuomonei bei kovoti prieš
patyčias.
Nors stovykla rengiama ne
pirmą kartą ir jau daug vaikų joje
stovyklavo, norinčiųjų dalyvauti
kasmet tik daugėja. Patenka tie,

kurie aktyviai dalyvauja klasės
ir mokyklos renginiuose, gina
mokyklos garbę rajone ir respublikoje, kurie padarę pažangą
moksle ir – buvę neklaužados,
kurių elgesys ypač pagerėjo.
Dalis stovyklautojų iš socialiai
remiamų šeimų.
Pradinukų pirmoji diena stovykloje prasidėjo vėliavos pakėlimu, stovyklos dainos mokymusi
ir taisyklių kūrimu. Nes ir stovykloje turi būti taisyklės, kad
visiems vasaroti būtų gerai. Bet
gyventi pagal savo su draugais
susikurtas taisykles – smagu.
Buvo ir žaidimų, ir linksmos
„aitvariukų“ krikštynos! Pirmoji

diena buvo ilga, bet – nė vienam
neprailgo.
Antradienis – draugiškumo
diena. Dieną su tokiu gražiu
pavadinimu – tik draugauk, o
vasarą smagiausia draugauti
žaidžiant. Bet ne tik – mažieji
stovyklautojai tą dieną kūrė savo
knygutę.
Sporto diena su varžybomis,
estafetėmis ir netradicinėmis
rungtimis pralėkė beregint. Ketvirtadienį stovyklautojai keliavo

į Vilnių. Lietuvos sostinėje pabuvojo planetariume ir Gedimino
pilyje – daugeliui tokia tolima
kelionė buvo pirmoji ir jos įspūdžių užteks visai vasarai.
Penktadienis atėjo per greitai
– dar norėtųsi stovyklauti, bet
darbotvarkėje uždarymas. Prieš
atsisveikinant dar spėta pažaisti
ir dalyvauti varžytuvėse „Kas
vikresnis, greitesnis, išradingesnis?“, apdovanoti kūrybingiausi
ir išradingiausi, šokta linksmoje
diskotekoje.
Su pradinukais stovyklavusios
jų mokytojos Ofelija, Indrė, Virginija, Janina, kūno kultūros mokytojas Linas ir socialinė pedagogė Irena skaičiavo šypsenėles,
kuriomis buvo vertinama vaikų
veikla. Daugybė šypsenėlių švietė ir vaikų veiduose – „Aitvaras“
visiems patiko.
O po savaitgalio į stovyklą rinkosi vyresnieji. Jie irgi susikūrė
taisykles ir įniko į įdomius – rimtus ir linksmus darbus. Žaidimų
buvo mažiau, užtat daug dovanų

mokyklai.
„Puošti mokyklą mokinių
sukurtais darbais – graži mūsų
tradicija. Stovyklautojai piešė
ant drobės aliejiniais dažais,
smėliu – ant popieriaus, o tais
piešiniais puošime trečio aukšto
koridorius. Taip pat vyresnieji
perdažė pradinukų spinteles
– apsidžiaugs mažieji rudenį
sugrįžę į mokyklą!“ – džiaugėsi
stovyklos vadovė.
Gerai padirbėjus smagu pramogauti. Stovyklautojai išsiruošė į dviejų dienų kelionę
pasižvalgyti po dar nematytus
Biržų, Pasvalio ir Pakruojo kraštus, garsėjančius smegduobėmis,
turtingais muziejais, didingais
dvarais, išpuoselėtais parkais.
Dar – įdomi kalvystės pamoka,
„Moteball“ žaidimas, vakarienė parke ir nakvynė Paberžės
mokyklos sporto salėje – visa
tai susikrovę į vasaros įspūdžių
kuprinę Girdžių moksleiviai
parsivežė namo.
Stovyklos uždarymo dieną
suplanuoto plaukimo baidarėmis Mituva teko atsisakyti – upė
nuseko, o kai vandens maža,
koks gi plaukimas? Tad parašę
laišką stovyklai ir pasitarę su
veiklą organizavusiais ir kartu
stovyklavusiais mokytojais Zita,
Liudmila, Linu, Jolanta, Rimu
ir su stovyklos vadove Irena
nusprendė baidares atidėti rudeniui.
Rudeniui – tai rudeniui. Jis
netruks ateiti. „Aitvaras“ Girdžių
jaunimą skraidina į rudenį.
Danutė Karopčikienė
„Jurbarko Šviesa”
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Stovykla „Išgyventi gamtoje”
Jau antrus metus iš eilės
neformalios jaunimo grupės
„Veikiam“ vykdomas tęstinis
projektas jaunimo laisvalaikio
įvairinimui ir užimtumui didinti.
Pernai stovykloje dalyvavo tik
Girdžių seniūnijos jaunimas nuo
14 iki 25 metų. Šiemet, pasirašius
bendradarbiavimo sutartį su
Jurbarko r. Eržvilko gimnazija,
projektas apėmė dvi seniūnijas
– Girdžių ir Eržvilko, kuriame
dalyvavo dvidešimt vienas 14-19
metų jaunuolis.
Tad rugpjūčio mėnesio pirmosios dienos šių seniūnijų
jaunimui buvo intensyvios.
Pirmąją dieną visi rinkosi į Girdžių estradą, kur vieni su kitais
susipažino, buvo suskirstyti į
komandas ir gavo pirmąsias
komandines užduotis. Iš viso
susidarė penkios komandos,
kurios čia pat galvojo pavadinimus („Rimti kentai“, „Lašišos“,
„Malabaha“, „Miškiniai“ ir „Pakalnutės“) bei gavę priemonių,
kūrė savo vėliavas. Tiesa, visi su
nekantrumu laukė, kada gi galės
pajudėti stovyklavietės link, nors
tikslios vietos ir nežinojo. Viena
iš stovyklos vadovių Agnė įteikė
pirmąsias užuominas, kurių
pagalba komandos judėjo tikslo
link. Iš viso dalyviai turėjo surasti 14 užuominų, kurios buvo
paslėptos įvairiose Girdžių, Butrimų ir Miliušių kaimų vietose.
Kiekvieną užuominą reikėjo ne
tik iššifruoti, tačiau ir atsakyti į
pateiktus klausimus, už kuriuos
vėliau skirti balai.
Komandos sekė vieną užuominą po kitos ir netruko rasti
stovyklavietę. Pavargę nuo vasaros karščio dalyviai nekantravo
sužinoti, kas jų laukia toliau.
Neilgas poilsis ir komandos kibo
į palapinių, iš gamtoje rastų medžiagų, statymo darbus. Vienos
komandos į užduotį pažiūrėjo
kūrybiškai, kitos – rimtai, tačiau
visų palapinės pavyko ir galėjo
atlikti savo funkciją – priglausti
nakčiai. Tiesa, nakčiai išdygo
šiuolaikiškų palapinių kvartalas, tačiau stovyklautojai įrodė,
kad esant reikalui nepražūtų ir
be jų.
Vakarėjo... Tad reikėjo pasirūpinti laužu, nuraminti „maršą
grojantį“ pilvą bei pagalvoti, kaip
smagiai praleisti vakarą. Taigi,
komandų vėl laukė užduotys.

Vieni turėjo pririnkti šakų, užkurti laužą ir kūrenti jį visą
vakarą. Kiti – prigaudyti žuvies
žuvienei. Treti – pasiruošti daržovių ir išvirti žuvienę. Dar kitos
dvi komandos turėjo sugalvoti
vakaro programą ir pravesti rytinę mankštą. Visi kibo į darbus.
Laužas degė, žuvienė garavo,
visi smagiai sėdėjome aplink
laužą. Pasisotinę ir atgavę jėgas
žaidėme įvairius žaidimus, bendravome ir jaukiai vakarojome
prie laužo.
Antroji diena žadėjo taip
pat didelių staigmenų. Rytinė
mankšta vos praplėšus akis ir...
pusryčių paieška. Taip, taip,
komandos turėjo susirasti savo
pusryčius, kurie buvo išslapstyti
įvairiose stovyklavietės vietose.
Vienos komandos greitai grįžo
su pusryčiais ir galėjo ramiai
teptis sumuštinius bei mėgautis
rytine arbata, kiti – užtruko
ilgėliau. Bet alkanų neliko.
Pasirūpinę pietumis, prisikrovę vandens iškeliavome į žygį
baidarėmis. Prieš akis laukė keliolika kilometrų išbandant jėgas
Mituvos upėje: seklumos, bebrų
užtvankos, vėl seklumos, kitos
užtvaros, intensyvus irklavimas,
virtimai iš baidarių, pietūs ant
vandens ir kiti iššūkiai. Stovyklos
dalyviai šauniai susidorojo su
iškilusiais sunkumais. Nepraradę optimizmo visi parkeliavo į
stovyklavietę. Laukė vėl šaunus
vakaras prie laužo, dalinimasis
įspūdžiais, įvairūs žaidimai bei
pašnekesiai. Paskutinioji naktis
– niekas nenorėjo miegoti. Kai
kurie liko ir visą naktį po atviru
dangumi, iškeitę saugų miegą
palapinėse, įsisukę į miegmaišius

miegojo prie laužo. O laužas
negeso visą naktį...
Vėlyvas trečiosios dienos rytas, karštis ir žinia, kad jau
šiandien visi skirstysimės. Tačiau
dar ne viskas. Pasistiprinusios
komandos ruošėsi kliūčių ruožui. Supažindintos su kliūčių išdėstymu ir tvarka, vieną po kitos
jas įveikė. Pirmoji užduotis buvo
kuo greičiau sustatyti palapinę,
antroji – perlipti/peršokti virvių
raizgalynę ir pereiti dvi atkarpas
nutiestomis virvėmis tarp medžių. Kita kliūtis – status kalnas.
Virvės pagalba komandos turėjo
kuo greičiau įlipti į šį kalną ir
skuosti iki kitos kliūties. Nusileidę šlaitu bei pasinaudodami
nuleista virvė, pasiekė upę. Čia
dalyviai turėjo ją perbristi, kuo
greičiau užsėsti ant padangų ir
irkluodami prieš srovę, pasiekti
kitą kliūtį. Atsipūsti nebuvo
kada, nes dar viena kliūtis –
šliaužimas. Ir tai dar ne viskas.
Po to vėl persikėlimas per upę
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ir išlipus į krantą, šokavimas
su maišais iki sustatytos palapinės. Kliūčių ruožas pasibaigė
užduotimi – palapinės išardymu ir sudėjimu į maišą. Tarp
kiekvienos kliūties komandos
turėjo atsakyti į pateiktus įvairius praktinius klausimus, kurių
jiems galėtų prireikti norint išgyventi gamtoje. Visos komandos
iki galo įveikė kliūtis ir džiaugėsi
savo rezultatais. Pabaigoje, peržiūrėtos visų dienų užduotys ir
susumuoti balai.
Nukelta į 8 psl.
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Tarptautinė jaunimo darbo ir poilsio stovykla
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Gražesnis kaimas
VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel
Doliny Bugu“ regionuose vyko
liepos 21-29 d. 4 Jurbarko rajono
vietovėse - Veliuonoje, Viešvilėje, Paskynuose ir Girdžiuose.
Keletą dienų jaunimo komandos
iš Lenkijos ir Lietuvos vykdavo
į minėtas vietoves ir įgyvendindavo numatytas veiklas. Po
pietų organizuodavo įvairius
užsiėmimus vietos jaunimui.
Girdžiuose stovyklos dalyviai
kartu su vietiniu jaunimu nuo
10 val. iki 13 val. statydavo vaikų
žaidimų aikštelę prie Girdžių
pagrindinės mokyklos. Jaunimas turėjo iššifruoti popieriaus
lape pavaizduotą projektą ir
jį sustatyti kaip pavaizduotą
piešinyje. Kol vaikinai maišė
cementą ir suko medvaržčius,
merginos nenorėjo nuobodžiauti - gražino Girdžių gėlynus,
padėjo sutvarkyti aplinką prie
bažnyčios, užsiimdavo ir su
smalsuoliais vaikučiais, kurie jau
norėjo išbandyti dar tik statomą
vaikų žaidimo aikštelę. Po pietų
jaunimas tarėsi, ką norįs veikti.
Pirmąją dieną surengė draugišką
tinklinio turnyrą, antrąją dieną
stovyklautojai kvietė mažuosius

klinio aikštelę vykusiam tinklinio turnyrui bei linksmai leido
laiką kartu, kūrė komandas ir
nenusileido vietiniam jaunimui,
o patys drąsiausi išbandė savo
pusiausvyrą kamuoliuose ant
vandens. Sekmadienį susitikome
atsisveikinti Oninių šventėje,
vieni kitiems įteikėme dovanas
bei padėkos raštus, laimėtus
medalius už iškovotas vietas
tinklinio turnyre bei estafetėse
su baidarėmis. Atsisveikinome
su gera nuotaika, vieni kitiems
palinkėdami sėkmės ir tikėdamiesi dar susimatyti.
kaimo gyventojus susiburti ir
pažaisti įdomių dar negirdėtų
žaidimų, tačiau ir vaikai neatsiliko, jie taip pat nustebino stovyklautojus išmokydami linksmų
žaidimų. Kadangi vaikinai buvo
labai darbštūs ir greit pastatė
aikštelę, penktadienį paėmę
greblius į rankas visi prisidėjo
prie pakrantės gražinimo, o po
sunkaus darbo visi norėjo atsipalaiduoti ir likusį laiką griebė už
meškerių ir džiaugėsi pagautais
laimikiais. Paskui klebonijos
kieme virė skanią žuvienę ir
visus vaišino.
Šeštadienį padėjo paruošti tin-

Stovyklos dalyvė Kamilė Andriulaitytė

Stovykla „Išgyventi gamtoje”
Atkelta iš 7 psl.
Stipriausia šįkart buvo komanda „Miškiniai“ (Kamilė A.,
Darius D., Karolis K., Karolis U.
ir Šarūnas L.), surinkę 37 balus.
Keletu balų nuo jų atsiliko komanda „Rimti kentai“ (Irmantas
V., Lauris B., Indrius S. ir Mantas
G.). Jie surinko 35 balus. Kitos komandos viena nuo kitos
skyrėsi labai nežymiai. 31 balą
surinko komanda „Pakalnutės“
(Laurynas K., Vilmantas S.,

Mindaugas K. ir Dileta M.).
Komanda „Lašišos“ (Gerda M.,
Rasa B., Ieva S ir Tautvydas L.)
surinko 30,5 balus, Vos vos nuo
jų atsiliko komanda „Malabaha“ (Aurimas V., Rapolas Z.,
Justina P. ir Justė P.). Jie surinko
30 balų.
Sotūs pietūs kepant dešreles
ant laužo, dovanėlių įteikimas
vienas kitam bei diplomai dalyviams už drąsą ir ištvermę
išgyvent gamtoje 3 dienas.
Jaunimas atsisveikino gerai

nusiteikęs, pasikrovęs įspūdžių,
įgavęs daugiau patirties ir savarankiškumo. Tikimės, kad įgytos
žinios ir išgyvenimas gamtoje
ateityje pravers 11 Eržvilko jaunuolių, su kuriais visas dienas
stovykloje dalyvavo Eržvilko
gimnazijos socialinė pedagogė
Jolita Mockaitienė bei 10 Girdžių
seniūnijos merginų ir vaikinų.
Projektas įgyvendintas iš Jurbarko r. savivaldybės biudžeto
lėšų, skirtų jaunimo veiklos
skatinimui. Visą stovyklos veiklą

planavo ir koordinavo, užduotis
rengė stovyklos vadovės Laura
Molčankinaitė ir Agnė Vaznytė.
Įruošiant kliūčių ruožą talkino
Girdžių pagrindinė mokyklos
kūno kultūros mokytojas Linas
Klijūnas.
Laura Molčankinaitė
stovyklos vadovė,
Neformali jaunimo grupė
„Veikiam“
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Sproto šventė – „Pavidaujo galiūnas – 2013“
Rugpjūčio 10 d. Pavidaujo
kaime vyko tradicinė, jau ketvirtoji sporto šventė „Pavidaujo
galiūnas 2013“. Nors sinoptikai
ir žadėjo lietų, į šventę rinkosi
kaimo sportininkai ir svečiai.
Labai džiugu, kad be nuolatinių mūsų švenčių ir renginių
dalyvių: Paskynų bendruomenės, Smalininkų sportininkų,
kaimynų iš Girdžių, renginyje
dalyvavo dvi Kalnėnų ir viena
Jurbarko tinklinio komandos.
Kol rinkosi dalyviai ir svečiai,
varžybų teisėjai Linas Klijūnas
ir Gintaras Kasputis pakvietė
jaunuosius sportininkus į kvadrato varžybas, kuriose pirmąją vietą laimėjo ir vertingu
Jurbarko tarybos narės Vilmos
Karaliūnaitės įsteigtu prizu buvo
apdovanota Pavidaujo kaimo
komanda „Briedžiai puola“.
Antrąją vietą laimėjo ir taip pat
buvo apdovanota kita Pavidaujo
komanda „Lediniai“.
Nurimus kvadrato aistroms,
užvirė kovos prie abiejų krepšinio krepšių. Varžybose dalyvavo 5 komandos iš Paskynų,
Girdžių ir Smalininkų, o Pavidaujį atstovavo net 2 komandos. Pernykščiai „Pavidaujo
galiūnas 2012“ krepšinio 3X3
nugalėtojai smalininkiečiai šį
kartą tenkinosi antrąja vieta,
sugrąžinę nuolatinių nugalėtojų
vardą pavidaujiškiams. Tradiciškai krepšinio prizininkai buvo
apdovanoti Girdžių seniūnijos
įsteigta taure, medaliais ir diplomais, kuriuos įteikė seniūnas
Darius Juodaitis.
Jei ankstesniuose turnyruose
krepšininkai skaičiumi visada
pranokdavo tinklininkus, tai
šiais metais tinklininkų turnyre
jau dalyvavo 6 komandos iš
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ir diplomais, o ketvirtos vietos
laimėtojas paguodos prizu.
Po apdovanojimų ceremonijos
visi šventės dalyviai buvo pavaišinti kaimo šeimininkių keptu
kugeliu, o vakare į vakaronę
pabendrauti ir pasišokti rinkosi
kaimo bendruomenės žmonės.
Noriu padėkoti visiems padėjusiems organizuoti ir sklandžiai
pravesti renginį. Be jau išvardintų teisėjų L. Klijūno ir G.
Kaspučio, kaimo bendruomenės
narių, prizus įsteigusių žmonių ir
organizacijų, ačiū noriu pasakyti
Girdžių, Paskynų, Jurbarko,
jungtinė Pavidaujo ir Smalininkų bei dvi Kalnėnų komandos,
todėl, taupydami laiką varžybas
surengėme dviejose aikštelėse.
Niekam vilčių nepaliko jurbarkiečių „Smūgis“ įveikęs visus
varžovus. Antrąją vietą laimėjo
Paskynų komanda, treti liko girdžiškiai. Nugalėtojai į Jurbarką
išsivežė taurę, o visi prizininkai
buvo apdovanoti medaliais ir
diplomais.
Tradiciškai varžybas užbaigė galiūnų varžybos, kuriose
stipruoliai varžėsi padangos
pervertimo, svarmens kėlimo ir
automobilio tempimo rungtyse.
Antrą kartą nugalėtoju tapo Paskynų bendruomenės atstovas
Karolis Rokys. Antrąją vietą
laimėjo Mindaugas Babilius iš
Kalnėnų, o trečiuoju liko pernykštis antrosios vietos laimėtojas pavidaujiškis Evaldas Šlyteris.
Turnyro nugalėtojas buvo apdovanotas pagrindiniu prizu, prieš
ketverius metus įsteigta Darbo
partijos (leiboristų) Jurbarko
skyriaus įsteigta taure. Visi galiūnai buvo apdovanoti medaliais

ir Jurbarko KKSC Direktoriui
Antanui Domeikai už moralinę
ir materialinę pagalbą.
Į sekantį tradicinį renginį „Bulvinė“ pavidaujiškiai
rinksis spalio 26 d. Ragausim
tradicinių ir ne tradicinių,

lietuviškų ir ne lietuviškų patiekalų iš bulvių. Šoksim, žaisim ir dainuosim. Kas buvo,
tas žino...
Arūnas Čepulis
Pavidaujo bendruomenės
pirmininkas
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Tradiciškai per Onines – tinklinio turnyras 3x3
Pernai įruoštoje Girdžių seniūnijos tinklinio paplūdimio
aikštelėje antrus metus iš eilės
vyko tinklinio varžybos. Kaip ir
pernai, čia šiemet varžėsi daug
komandų. Iki 16 metų kategorijoje dalyvavo tik trys komandos,
kurios tarp savęs pasidalino
I-III vietas. III-oji vieta atiteko
komandai „Be pavadinimo“
(žaidėjai - Mantas Gurskas,
Rapolas Zdanavičius ir Irmantas Vaitkus). II-ąją vietą užėmė
komanda „Girdžiai“ (žaidėjai
– Indrius Saulėnas, Aurimas
Vaitkus ir Rytis Andriukaitis).

I-ąją vieta džiaugėsi komanda
„LŠH“ (žaidėjai – Laurynas
Kavaliauskas, Šarūnas Latvys ir
Haroldas Budrius).
16 metų ir vyresniųjų grupėje
tarpusavyje varžėsi aštuonios
komandos, kurios buvo burtų
keliu suskirstytos į du pogrupius.
Abiejose pogrupiuose komandos
atkakliai žaidė ir stengėsi patekti
į finalą. Vasaros karštis, fizinis
pasirengimas, o gal nusiteikimas
lėmė tokį komandų išsidėstymą.
Komandai „Pasmerkti“ vietą
padiktavo turbūt pats pavadinimas, ji liko paskutinioji – 8. Šioje

komandoje žaidė Ona Petrikytė,
Tautvydas Kemzūra ir Sigitas
Vaitiekūnas. Komanda „Fortai“
užėmė 7-ąją vietą (žaidėjai –
Žydrūnas Mačys, Dovilė Zdanavičiūtė ir Tadas Gricius). 6-ieji
liko Tarptautinės jaunimo darbo
ir poilsio stovyklos dalyviai iš
Lenkijos – Justina Niewiarovska, Kuba Wawryniuk ir Bartosz
Radziszewski. Jų komanda vadinosi „Glodny Žiurkėnas“. 5-oji
vieta atiteko mišriai – lietuvių
ir lenkų – minėtos stovyklos
komandai „Dream Team“ (žaidėjai – Raminta Reminčiūtė,
Norberts Antoszczuk ir Lukasz
Chomicki). 4-ąją vietą užėmė
jurbarkiškių komanda „Imsrė“
(žaidėjai – Vaidas Januška, Mantas ir Monika Kornikai). III-ąją
vieta džiaugėsi komanda „Nėra
pavadinimo“ (žaidėjai – Linas
Klijūnas, Neringa Pinaitytė ir
Modestas Pernarauskas). Po atkaklios kovos II-oji vieta atiteko
komandai „Belenkokie“ (žaidė-

jai – Donatas Kučinskas, Evaldas
Šlyteris ir Dovilė Mockutė). Šio
turnyro I-osios vietos laimėtojais
ir nugalėtojais tapo komanda
„Girdžiai“ (žaidėjai – Domas
Vaitiekūnas, Odeta Vaitiekūnaitė
ir Arnoldas Pernarauskas).
Viso turnyro metu buvo galima pasiplaukioti kamuoliuose
ant vandens. Čia visą laiką rikiavosi netrumpa eilutė – tiek
jaunesnių, tiek vyresnių. Taip pat
netrūko norinčiųjų pasiplaukioti
baidarėmis, pasigrožėti Mituvos
pakrantėmis.
Po tinklinio turnyro vyko estafetė baidarėmis, pritraukusi 8
komandas. Tarp paskutiniosios
ir pirmosios vietos buvo bene
15 sekundžių skirtumas. III-oji
vieta atitekos Arnoldui Pernarauskui ir Evaldui Šlyteriui,
kurie atstumą įveikė per 1,20
min. II-ąją vieta džiaugėsi Tadas Gricius ir Žydrūnas Mačys,
atstumą įveikę per 1,19 min.
Estafetės baidarėmis laimėtojais

tapo jauniausieji šios rungties
dalyviai – Rapolas Zdanavičius
ir Mantas Gurskas. Jie atstumą
įveikė per 1,13 min.
Apdovanojimų teko palaukti
iki kitos – tikrosios Oninių
dienos. Prizinių vietų laimėtojai
apdovanoti medaliais ir dideliais
arbūzais. Visoms kitoms komandoms įteikti arbūzai su išraižytais
užimtos vietos skaičiais.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie tinklinio turnyro
organizavimo ir įgyvendinimo,
akimirkų įamžinimo bei geros
nuotaikos kūrimo;)
Sporto klubas „Girdžiai“,
Girdžių bendruomenės
centras,
Neformali jaunimo grupė
„Veikiam“

Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Janė Pocienė, Loreta Zdanavičienė, Arūnas Čepulis, Laura
Molčankinaitė. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

