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Rugsėjo 25 dieną Jurbarko 
Dainų slėnyje vyko tradicinė 
ūkininkų šventė. Šiemetė šven-
tė buvo kaip niekada sėkminga 
mūsų seniūnijai - net dvi pačias 
garbingiausias nominacijas 
pelnė Girdžių ūkininkai.

„Metų ūkį“ 15 žmonių komi-
sija renka, atsižvelgdama tiek 
į ūkininkų darbštumą, tiek į 
novatoriškumą. Pretendentai į 
garbingiausią apdovanojimą turi 
domėtis Europos Sąjungos para-
ma, veikloje naudoti pažangias 
technologijas. Tokia yra mūsų 
ūkininkų Laimos ir Algimanto 
Liorincų šeima. 

Kone kasmet gaunantys įvai-
riausius apdovanojimus, už 
svetingumą, už darbštumą, šie-
met tokio garbingo apdovanoji-
mo Liorincai, teigia, nesitikėję. 
Paklausus, ar nepavargsta, ar 
nekyla minčių nustoti ūkinin-
kauti, metų ūkininkai atsako, 
jog „pavargus visada reikia gerai 
pailsėti“. Išties šie ūkininkai labai 

Geriausias 2010 metų ūkis – Girdžiuose!

bendruomeniški, visur, kur tik 
gali dalyvauja, be jų pagalbos 
apsieina reta Girdžių seniūni-
jos šventė. Mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės savo ūkininkais 
Liorincais, kurie tikrai buvo 
verti garbiausio rajoninio apdo-
vanojimo. 

Ingos ir Sigito Andriulaičių 
šeima atsiėmė apdovanojimą 
už gražiausią rajone ūkininko 
sodybą. Jauni ir energingi ūki-
ninkai turi daug sumanymų, o 
jau įgyvendintus puikiai įvertino 
komisija. 

Už bendruomeniškumą ir pa-
galbą seniūnijai apdovanojimas 
įsteigtas Vladui Vaicekauskui. 
Deja, ūkininkas šventėje daly-
vauti negalėjo. 

Už sodybų puoselėjimą, už 
darbštumą bei meilę grožiui 
apdovanojimus atsiėmė dvi ben-
drapavardės ūkininkų šeimos 
Ričardas ir Asta Girdžiai bei 
Raimundas ir Jūratė Girdžiai. 

Įvertintos ir pastangos puose-
lėjant ir tvarkant Girdžių mies-
telį. Komisijos sprendimu – Gir-
džiai antra gražiausiai tvarkoma 
gyvenvietė visame rajone.

Norisi padėkoti visiems, kurie 
kūrė Girdžių seniūnijos kiemelį: 
medumi, triušiais prekiavusiems 
ūkininkams Birutei ir Stanislavui 
Novertaičiams, mezgėjai Onai 
Matonienei, gardžią girą paga-
minusiai Daliutei Saulėnienei, 
skanius sūrius suspaudusiai 
Onai Vaitiekūnienei, savos ga-
mybos lašiniais vaišinusiai Ingai 
Andriulaitienei.

Nuoširdus ačiū Pavidaujo 
kaimo bendruomenei už skanų 
kugelį, Pinaičių mėsos cechui 
už skanias dešras ir skilandžius, 
UAB „Pocai“ už šiaudų briketų 
pristatymą.

Mūsų kiemelis nebūtų buvęs 
toks gražus, jei ne Kęstučio Pu-
tnos medienos gaminiai. Svečius 
priiminėjome gražioje pavėsinė-
je, vaikai suposi net ant dviejų 

sūpynių, o visus ateinančius į 
mūsų kiemelį sutiko užrašas 
„Girdžiai“, kurį taip pat išdrožė 
Kęstučio meistrai. 

Už kiemelio puošnumą esame 
dėkingi Loretai Zdanavičienei, 
kuri rudens papuošimus kurti 
pradėjo net prieš kelias savai-
tes. 

Ačiū Algimantui Vizbarai, 
sukūrusiam mūsų seniūnijos 
prisistatymą, visoms atlikė-
joms, kurios nepabūgo lipti ant 

scenos.
Ačiū Liudmila ir Algimantui 

Norkaičiams įamžinusiems Gir-
džių seniūnijos apdovanojimus 
ir kiemelio gyvenimą.

Šventė buvo graži, pailsėjome, 
atsipūtėme nuo darbų, pabu-
vojome su mūsų ūkininkais, 
kurių darbas šventas – jie augina 
mums Duoną...

Seniūnas Darius JuoDaitiS 

Asta Girdžiuvienė.

Inga Andriulaitienė - gražiausios ūkininkų sodybos šeimininkė

Seniūnas su nugalėtojais Algimantu ir Loreta Liorincais,
Inga Andriulaitiene, Jūrate Girdžiuviene.

Girdžių seniūnijos prisistatymas.

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI
Spalio 5 d. 15 val. 

buvusiuose Pavidaujo 
kultūros namuose gy-
ventojų susirinkimas. 
Kviečiame dalyvauti.

Spalio 9 dieną, šeš-
tadienį, kviečiame 

visus į Derliaus šventę 
Girdžiuose. Daugiau 

informacijos skelbimų 
lentose.
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Rugsėjo 10 d. seniūnijos sa-
lėje posėdžiavo Girdžių seniū-
nijoje esančių visuomeninių 
organizacijų lyderiai, kurie 
tarėsi dėl projektų rašymo ir 
teikimo vietos veiklos grupei 
„Nemunas“ rudens šaukimui.

Seniūno Dariaus Juodaičio 
teigimu, tokie susitikimai vyksta 
kiekvienoje seniūnijoje. Jų tiks-
las – išsiaiškinti, kokių planų 
turi organizacijos, aptarti juos, 
paanalizuoti projektų tikslin-
gumą. Džiugu, kad šiais metais 
Girdžiuose veikia jau trys visuo-
meninės organizacijos: Girdžių 
kaimo bendruomenė, Pavidaujo 
kaimo bendruomenė ir sporto 
klubas „Girdžiai“.

Sporto klubui „Girdžiai“ ats-
tovavo Ramūnas Budrius. Jis 
susirinkusiems teigė, kad šį 
rudenį, klubas projektų neteiks. 
„Šiuo metu pagrindinė mūsų 
užduotis yra tinkamai pasiruošti 
rajoninėms krepšinio varžy-
boms“, - kalbėjo jis. Pasiūlymą, 
rašyti projektą baidarėms įsigyti, 
R. Budrius atmetė. Jis teigė, kad 
nebus atsakingo už įsigytą tech-
niką. Tam reikia rimto ir užside-

Projektų teikimas VVG „Nemunas“
gusio žmogaus. Jeigu iniciatyvus 
žmogus Girdžiuose atsirastų – 
tada būtų galima svarstyti, apie 
projekto teikimą. Girdžių kaimo 
bendruomenės pirmininkė Ni-
jolė Petraitienė ragino sporto 
klubą rengti projektą, iš kurio 
mūsų sportininkai galėtų įsigyti 
gerą sportinę aprangą, nusipirkti 
sportinio inventoriaus. 

Pavidaujo kaimo bendruome-
nės pirmininkas Arūnas Čepulis 
kartu su visa bendruomene 
brandina mintį, kuo greičiau 
parengti projektą bendruome-
nės pastato remontui. „Tada 
turėtume geras patalpas ir kul-
tūriniams renginiams, ir laisva-
laikiui praleisti. Deja, dabar dar 
šio projekto rašyti mes negalime, 
nes mūsų bendruomenė dar 
neturi nei metų“ – kalbėjo Pavi-
daujo bendruomenės lyderis. A. 
Čepuliui pritarė ir seniūnas. Pa-
talpos Pavidaujui būtinos ir čia 
diskusijoms vietos nelieka: bi-
blioteka tuojau bus privatizuota. 
Kultūros namai privatizavimui 
dar nepateikti. Juos šiuo metu 
prižiūri seniūnija, tačiau pastato 
būklė apgailėtina. Šiuo metu iš 

projektinių lėšų bendruomenė 
įrenginėja sporto aikštelę.

Girdžių kaimo bendruomenės 
pirmininkė Nijolė Petraitienė ap-
gailestavo, jog jų bendruomenė 
neturi veiklai tinkamų patalpų. 
„Jeigu turėtume erdvias patalpas, 
ir veiklos būtų daugiau. Turime 
minčių ir idėjų, tačiau – nėra 
kur jas įgyvendinti“, - kalbėjo N. 
Petraitienė. Parko sutvarkymo 
projekto bendruomenei nelei-
džia imtis savivaldybės vadovai, 
nes, anot jų, tai daryti netikslinga 
ir lėšos turi būti panaudotos 
tinkamiau, pavyzdžiui rašant 
projektą dėl kūrenimo katilo 
pirkimo mokyklai. 

Dalį parko sutvarkymo darbų 
pažadėjo imtis seniūnija. Jau 
padaryti laiptai nulipimui į už-
tvankos pakrantę, suremontuoti 
suoliukai, pastatyta ir keletas 
naujų suoliukų, įkastos šiukšlia-
dėžės. D. Juodaičio teigimu, ki-
tais metais turėtų pavykti įrengti 
ir informacines lenteles prie retų, 
parke augančių medžių.

 
„Girdžiai“ inf. 

„Klysta netgi modernūs 
įrenginiai“, - teko pripažinti 
augalų apsaugos inspekto-
riui Remigijui Žaliaduoniui, 
dar kartą atvykusiam pas 
Girdžiuose gyvenančią E. 
M. šeimą. Rugpjūčio 3 d. 
girdžiškiams buvo surašytas 
administracinės teisės pažei-
dimų protokolas dėl žemės 
sklypo nepriežiūros.

Pasirodo, nesutvarkytas 
yra gretimas sklypas, o na-
vigacija parodė blogas koor-
dinates. Netvarkomų sklypų 
savininkų laukia teisinė at-
sakomybė.

„Girdžiai“ inf. 

Suklydo

Tikimasi, jog prie autobu-
sų stotelės stovinčios lūšnos 
neliks 

Rugsėjo 13 dieną Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis 
kreipėsi į rajono savivaldybės 
administraciją dėl pačiame 
Girdžių centre, prie autobusų 
stoties esančio pastato pripa-
žinimo bešeimininkiu.

Pastato savininkai nėra 
žinomi, seniūnijos žinio-
mis, jis netgi nėra teisiškai 
įregistruotas. Paskutinis sa-
vininkas buvo nužudytas, 
o anksčiau čia gyvenę nuo-
mininkai grįžti atgal gyventi 
nežada. Seniūnija aptvarkė 
pastato teritoriją, iškirto į 
krūmus sužėlusias slyvas. 
Tikimasi, jeigu pastatas bus 
pripažintas bešeimininkiu, 
jau kitais metais jį nugriauti, 
o sutvarkytą žemės sklypą 
pritaikyti bendruomenės 
poreikiams. 

Savivaldybės administra-
cija seniūno prašymą pa-
tenkino ir pradėjo pastato 
pripažinimo bešeimininkiu 
procedūras. 

„Girdžiai“ inf. 

Pastatas be 
šeimininko

Informuojame gyventojus, 
jog apšviestų gatvių dar teks 
palaukti. Kaip Girdžių seniū-
niją informavo savivaldybės 
administracijos Ūkio ir turto 
skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Gediminas Šaltinis, gatvių 
apšvietimą galėsime įjungti tik 
spalio viduryje. 

Seniūnija  

Gatvių 
apšvietimas

Teisės aktų yra reglamentuo-
ta, jog gyvenvietėje, kurioje yra 
bent 15 sodybų, gatvei privalo 
būti suteiktas pavadinimas. Iki 
šiol Girdžių seniūnijoje gatvės 
pavadinimo neturėjo tik Jokū-
baičių I kaime esanti gatvė.

Rugsėjo 6 dieną vykdyta Jo-
kūbaičių I kaimo gyventojų 
apklausa, seniūnija siūlė gatvę 
pavadinti iš ten kilusio žymaus 
kraštiečio Juozo Kasperavičiaus 
vardu. Visi apklaustieji pasisakė 
už siūlomą gatvės pavadinimą. 
Kad gatvė bus pavadinta J. Kas-
peravičiaus vardu, neprieštaravo 
ir jo giminaičiai, šiuo metu pri-
žiūrintys ir puoselėjantys šeimos 
sodybą.

Juozas Kasperavičius gimė 
1912 m. rugpjūčio 17 d. Raseinių 
apskrities Jurbarko valsčiaus 
Jokūbaičių kaime. Baigęs gimna-
ziją, 1933–1935 m. mokėsi Karo 
mokykloje (baigė XVII laidą). Už 
pavyzdingą ir sąžiningą tarnybą 
dar 1934 m. rugsėjo 7 d. buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
3-iojo laipsnio medaliu. Baigęs 

Jokūbaičiuose gatvei pasiūlytas pavadinimas
karo mokslus jaunesnysis lei-
tenantas Juozas Kasperavičius 
buvo paskirtas į 2-ąjį artilerijos 
pulką, tačiau jame neilgai tar-
navo. 1937 m. baigė Lietuvos 
karo aviacijos mokyklą ir buvo 
paskirtas į 2-ąją eskadrilę, dis-
lokuotą Kaune.

1946 m. rugsėjo 25 d. J. Kas-
peravičius-Šilas, Angis, Visvydas 
tapo pirmuoju Jungtinės Kęs-
tučio apygardos vadu. Bendra-
žygiai prisimena, kad jis buvo 
visuomet tvarkingas, kariškai 
pasitempęs, reiklus partizanų 
vadas, turėjęs aiškias nuostatas 
pasipriešinimo strategijos ir 
taktikos klausimais. Nuo stribų 
rankos žuvo 1947 metais. 

Partizanų vadų suvažiavi-
me 1949 m. vasario 16 d. J. 
Kasperavičius buvo pagerbtas 
aukščiausiu partizanų įvertini-
mu – Laisvės kovos karžygio 
garbės vardu, apdovanotas 1-ojo 
laipsnio Laisvės kovos kryžiumi 
su kardais. 1991 m. partizanų 
žūties vietoje pastatytas kryžius, 
o 1993-iaisiais – paminklas. 

Kasperavičių sodyboje 1995 m. 
pastatytas atminimo kryžius. 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
1997 m. lapkričio 20 d. dekretu 
J. Kasperavičius apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinu, 1998 m. jam suteiktas 
pulkininko laipsnis (po mir-
ties).

„Girdžiai. inf. 
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Mūsų parapijiečiai
Girdžių parapijoje gyvena penkiolika garbingo amžiaus žmonių, 

norinčių, bet negalinčių pasiekti mūsų bažnytėlės. Eilę metų, net ir 
įkalinti tarp keturių sienų, jie tebetarnauja Dievui artimo meilės ke-
lyje. Visų pirma savo kasdiene malda ir visokiais vargais, aukodami 
juos ne tik už savo, bet ir už kitų žmonių išganymą. Prisiminkime 
juos ir pasiklausykim ką mena daug vargų patyrusios jų širdys.

Bronė Bakšienė, gimusi 1923 
metais Kalnujų parapijoje, Ra-
seinių rajone. Gyvena Gudelių 
kaime, Jūros gatvėj. Štai ką įsimin-
tino iš savo gyvenimo papasakojo 
mūsų Bronelė:

Gyvenimas buvo visokių var-
gų kelias. Per karą, kai vokiečiai 
traukės buvo evakuojamas mūsų 
kaimas. Ir mes buvom iševakuoti. 
Taip pakliuvau į Vokietiją. Metus 
laiko išbuvau Vokietijoj. 

Tada buvau 22 metų. Mane 
ir mano draugę viens vokiečių 
kareivis pasiėmė prie virtuvės. 
Tai paskui kai pakliuvau prie 
kariuomenės, taip ir likau, pabėgt 
nevaliojau viena, nesupratau, jau-
na buvau, tai paskui į Karaliaučių 
pakliuvau. 

Prie vokiečių nieko netrūko, 
ir maistas gers buvo ir jokių 
skriaudų nebuvo, ale kai tie skar-
maliai užėjo tai baisu buvo, bijau 
ir pamislyt. Ant gatvių moterys 
išžudytos buvo. 

Tai paskui kai rusai varė vokie-
čius belaisvius į lagerį, tai ir aš prie 
jų pakliuvau. Ir tam lagery sutikau 
labai gerą draugą – evangelistų 
kunigą. Su tokia sesele gyveno. 
Tai paskui kai jau mane paleido, 
tai jie priėmė mane gyvent pas 
save. Lietuviškai mokėjo. 

Tai paskui mane išvarė į kolūkį 
dirbt. Ir tam kolūky susirgau 
šiltine. Pareinu, žiūriu, kad ta 
mano seselė jau baisiai serga. O 
tas kunigėlis jau sens buvo. Ta 
seselė greitai mirė, tai paskiau 
tik atmenu, kad tas kunigėlis 
mane su tokiu vežimuku nuvežė 
į ligoninę. Tai ten pagijau, tada 
atėjo evangelistų kunigs, priėmė 
visų išpažintį, bendrai taip kaip 
tas daroma Vokietijoj. Tai ir aš 
tos išpažinties priėjau ir priėmiau 
Švenčiausią.

 Kai paleido ligonius tai ir aš 
išėjau iš tos ligoninės ir nežinau 
į katrą pusę eit. Kai pas tą kunigą 
gyvenau, tai rusai išdraskė jo 
namus, visus popierius, doku-
mentus, viską išmetė. Grabę 
liepė iškast ir išmetė. Tada manęs 
paprašė padėt viską sutvarkyt. Be-
tvarkydama radau tokį metalinį 
kryžiuką. Kunigėlis sako: „Radai 
tai ir turėk“. Tai aš kai iš tos ligoni-
nės išėjau, tai su tuo kryželiu ėjau 
ėjau, ėjau ėjau. Paskui žiūriu tokie 
žmonės į vieną namą eina. Įeinu 
žiūriu tokia mergaitė lietuviškai 
šneka, sako: „Duodu aš ir tau už 
tą darbą kiek tai pavalgyt“. Davė 
duonos ir sako reik eit prie upės, 
kur veža anglis baidoks. Tai ta 
mergaitė nusivedė mane į tą laivą. 
Ten vyrs ir moteris buvo. Priėmė 
mane. Tai dieną ten prabuvau, 
paskui viens vyriškis sako: „Ei-
nam pasivažinėt su valčia ant tos 
jūros“. Paskiau tas vyriškis nuėjo 
maisto ieškot pas rusus. Tai sakau: 
„Einu ir aš gal gausiu ką nors“. 
Kelinta diena iš tos ligoninės 
išėjus ir beveik nevalgius buvau. 
Ir sužinojom, kad Lietuvos pusėn 
važiuoja traukinys ant rytojaus. 
Paskui parodė traukinių stotį ir 
sako: „Čia kareiviai važiuoja į 
Lietuvą, tai tu ateik tokią tai va-
landą ir nuvažiuosi su jais“. Tada 
jis mane iškėlė ant kranto. Paskui 
tie kareiviai mane nusivedė į tą 
traukinį.

Daug stočių pravažiavom, galų 
gale pasakė kad jau Viduklė. Tai 
tie kareiviai mane per langą iškėlė. 
Žiūriu, kad man toks žiburiuks 
matyts, nuėjau ten pas tokių se-
nukų pernakvojau. Rytą nuėjau 
bažnyčion, o iš jos išėjus jau einu 
ton pusėn kur mano namai. Žiū-
riu iš mūsų kaimo žmogus veža 
kolchozo šieną, prievolę. Su jo 
vaiku ėjom mokyklon. Tai paskui 
jie pavalgydino, pernakvojau pas 
juos. Tada parvežė mane namo. 
Per karą Kalnujų bažnyčia sudegė, 
buvo ten toks didelis Rudaičių 
ūkis, buvo didelis nams, tai leido 
kalnujiškiui kunigui ten Mišias 
laikyt, ten gyvent. Tai kas ėjo į tą 
bažnyčią, mane palydėjo. Pareinu, 
žiūriu brolis mano sėdi. Nuėjom 
namo, tai sako mamai: „Bronė 
parėjo“, o mama sako: „Ką ji 
pareis“. Tai mama kai pamatė tai 
sako: „Žolės jau ji neės“. Bet pri-
virė kopūstų puodą, tai tų kopūstų 
daviau, daviau ir atsigavau...

Penkiasdešimt pirmais metais 
apsivedėm. Užauginau visus savo 
vaikus. Ir geri mano vaikai, tik 
kad tas Staselis mano tei... Tokie 
mokslai, tokią galvą gerą turėjo, 
negaliu pamislyt. Ta latrystė viską 
ir pražudo. Į Girdžius penkiasde-
šimt aštuntais parėjom gyvent. 
Atsivežiau čia jau tris vaikučius, 
o paskiau čia da du pagimdžiau. 
Vargau, karves milžau. Pas mūsų 
kolūky buvo dideli klojimai, 
tai vyrs arklius šėrė, gyvulius 
prižiūrėjo, o aš karves milžau. 
Paskui ilgai valgykloj dirbau, kur 
dabar klebonija, čia kontora buvo, 
pečius čia kūrenau...

Šokius labai mėgau, dainas. La-
bai gerų draugių turiu: ir Petrai-
tienė, ir Pikuraitienė, ir Stulgienė, 
ir Budrienė. Manim pasirūpina. 
Girdžių gyventojam linkiu svei-
katos ir daug gero visiem.

Adelė Verbilienė, gimusi 1918 
metais Švenčionėly. Gyvena Gir-
džiuose, mokyklos gatvėj. Mūsų 
bažnyčios choristės Gemos Peč-
kaitienės mama. Štai ką mena 
viena ilgaamžiškiausių mūsų 
parapijos gyventojų:

Mūsų šeima buvo septynių 
vaikų. Visi katalikai buvom. 
Penkių metų buvau kai mama 
mirė. O kai gimiau aštuoniolik-
tais metais, tai vyriausias brolis 
jau ėjo į savanorius. Turiu jo 
nuotrauką savanorio. Su lazdom 
mušė lenkus. Už dviejų kilometrų 
buvo jau Lietuva. Tėtis pasiėmė 
arklius ir važiavo ten, tai tėtį no-
rėjo suimt. O du broliai pasiėmė 
lazdas ir išėjo kariaut. Tai papuolė 
lenkam į belaisvę. Tai paskiau 
parėjo, sveikatos jau neturėjo. O 
jauniausias išsimokino. Visi gerai 
mokinos, bet tėvas neturėjo tiek 
pinigų visiem.

Šešis hektarus turėjom, du 
arklius, dvi karves laikėm. Kai 

mama mirė, tai tėvas kitą vedė, 
prie pamotės gyvenau. Žąsiukus 
ganiau ir karves ganiau, viską 
dariau, ir ėjau į mokyklą. O brolis 
savanoris kai grįžo tai žemės gavo, 
bet sveikatos mažai turėjo. 

Paskiau kai karas prasidėjo, 
lėktuvai skraidė, sviediniai lakstė. 
Namai sudegė po dviejų savaičių. 
Aš buvau ką tik ištekėjus. Metus 
antrus gyvenau. Mes su vyru 
gyvenom vienam trobos gale, 
pamotė su tėčiu kitame. Tai tuos 
letukus kai leido, pirmą valandą 
nakties, šviesa tik pasirodė. Ir sy-
kiu pykštelėjo. Langai tiktai išlėkė. 
Pamotė tik sako: „Tėtis negyvas“. 
Mes atėjom į tą stubelę žiūrim 
tėtis guli, visas kraujas išbėgo. 
Paskui po savaitės uždegė. Buvo 
trys trobos ir viena nuo kitos 
užsidegė. Nereikėjo šviesos naktį 
žibyt. Vokiečių lėktuvai matyt 
taikė ten kur žydų škala buvo, o 
ten buvo kepykla. 

Vokiečiam pirštines mezgiau. 
Pasikavojus buvau nesyk. Bet vis 
tiek į Vokietiją abu su vyru išvežė. 
Prie darbų į Lenkiją, į Česnovicą. 
Jisai ėjo į fabriką, ginklų dirbt jį 
išvarė. Mane irgi išvarė į fermas 
dirbt. Buvau nėščia jau, tai mane 
paskui jau neėmė į tas fermas. Aš 
tik lagery gulėjau. Aštuonis vyrus 
ir mus į lagerį paėmė. Maistą 
mum davė negali sakyt, vokiečiai 
gerai maitino. Sako vešim jus 
atgal į Lietuvą. Paskui kitą sąrašą 
padarė, septynis vyrus atrinko da 
jaunus. Už trijų dienų juos išvežė 
į  frontą. Ir vyrs mano papuolė. 
Sakiau jam: „būsiu pas seserį“, 
tai da du laiškus parašė. Parašė: 
„Tarnauju armijoj, prie Berlyno, 
man gerai, tuoj grįšiu“. Ir negrįžo. 
Tai aš ieškot pradėjau. Kybartuose 
buvo vainkomatas, tai ten man 
pasakė: „Ieškok kito vyro“. Ky-
bartuose viskas buvo išdaužyta. 
Vežė mus gyvuliniais vagonais. 
Grįžau tokia kaip stoviu. Čemo-
daną kelyje pavogė rusai. Tada 
pamatėm kad kaimyns iš Vištyčio 
atvažiavęs, tai jis mus ir parvežė 
namo su Gemute. Taip viena su 
ja ir gyvenau. 

Jau maža mergaitė kai buvau 
ėjau į bažnyčią gėles barsčiau ir 
giedot chore pradėjau. Gyvenom 
Vištyčio miestely. Karves milžau, 
ir kai tik galėjau visada giedojau 
bažnyčios chore.

Į Girdžius atsikėliau gyvent 
prieš šešis metus. Perdaug ne-
sueinam čia su žmonėm. Tik 
su kaimynais jei kokių reikalų 
atsiranda.

Parengė kun. 
Saulius PavalkiS
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Labas ir sudie, Slovakija!
„Savanorystė – tai mainai, tu 

ne tik duodi, bet ir gauni“.

„Jeigu vis dar ieškai savęs” 
– buvo vienas pirmųjų, mano 
akį patraukusių straipsnių, apie 
savanorystę. Tada pasakiau sau, 
kad ir aš būtinai pasistengsiu 
pasinaudoti galimybe, kurią 
siūlo Europos savanorių tarnyba. 
Tiesa, tada dar buvau tik įpusė-
jusi psichologijos studijų pirmąjį 
kursą ir nesinorėjo vos pradėjus 
viską mesti. Tačiau tas virpulys, 
kurį pajutau perskaičius vienos 
merginos patirtį apie savanoria-
vimą Izraelyje, jautėsi visus kitus 
metus, kaskart vėl ir vėl atrandant 
pranešimų apie savanoriškas 
veiklas. Taigi, galiu drąsiai pasa-
kyti – laimė nusišypsojo ir man. 
Tiesa, ilgai ieškojusi patinkančio 
projekto bei šalies, kurią norėčiau 
pažinti, visgi atradau, kad būtent 
Slovakija, ir būtent darbas su vai-
kais bei arkliais darkart privertė 
pajausti tą virpulį manyje. Tada 
viskas tapo aišku, kad ten bus 

Ahoj, Slovakija!

Arklidėse.

Hipoterapija.

Kalnuose.

mano vieta ateinančius metus.
Taigi, kas yra toji Europos 

savanorių tarnyba ir kaip ji funk-
cionuoja? Europos savanorių 
tarnyba (EST) – tai tarptautinės 
savanorystės projektai jauniems 
žmonėms, kuriais siekiama ug-
dyti jų pilietiškumą, solidarumo 
jausmą, skatinti kitų kultūrų 
pažinimą, stiprinti tarpusavio 
supratimą ir toleranciją. Tarny-
bos metu savanoris išvyksta į kitą 
šalį, joje gyvena ir dirba pelno ne-
siekiantį ir vietos bendruomenei 
naudingą darbą, už kurį negauna 
finansinio atlygio. EST veikla gali 
vykti įvairiose srityse: kultūros, 
jaunimo, sporto, socialinės rū-
pybos, kultūros paveldo, meno, 
civilinės saugos, aplinkos, vysty-

mosi bendradarbiavimo ir pan. 
Savanoriui tai nieko nekainuoja, 
nes viską finansuoja Europos 
Sąjunga. Jam apmokama kelionė, 
sveikatos draudimas, apgyven-
dinimas, maistas, vietinis trans-
portas, kalbos kursai ir mokami 
kišenpinigiai. Savanoriu gali 
tapti kiekvienas jaunas žmogus 
nuo 18 iki 30 metų. Jis turi būti 
pasiryžęs sutartą laiką gyventi 
ir atlikti savanorišką tarnybą 
kitoje šalyje. EST savanoriška 
tarnyba gali trukti nuo 2 iki 12 

mėnesių. Tačiau galima pasirinkti 
ir trumpalaikius projektus nuo 3 
sav. iki 6 mėn.

Pagal savo tarnybos sutartį, 
turėjau dirbti „Hipocentre“, ku-
riame taikoma hipoterapija (tai 
gydomasis jojimas arba gydymas, 
panaudojant arklį). Arklidėse 
buvo trys dideli arkliai ir du po-
niukai. Vėliau atsirado dar viena 
kumelė ir du poniukai. Žinoma, 
arkliai nuo mažens buvo mano 
svajonė, tačiau taip ir neteko su 
jais susidurti iki projekto. Tad 
teko visko mokytis nuo nulio: 
pažinti šiuos gyvūnus, mokytis 
jų kūno kalbos, juos prižiūrėti 
ir rūpintis. Taip pat turėdavau 
paruošti arklį hipoterapijai ir 
pagelbėti visų užsiėmimų metu. 

Kadangi buvome vienos mergi-
nos, dirbome ir kitus, su arkliais 
susijusius darbus: tai ir žolės 
pjovimas, šienavimas, aplinkos 
tvarkymas, akmenų kasimas, gar-
dų dažymas, vandens vežimas ir 
pan. Teko ir su plaktuku, ir pjūklu 
pasidarbuoti. Bet turbūt daugiau-
siai džiaugsmo teikdavo išjojimai 
į kalnus. Kerintys vaizdai, arklio 
alsavimas ir švilpiantis vėjas pro 
ausis... Joti be abejo nemokėjau, 
o ir visos  pamokos vyko slo-
vakiškai, tad galima numanyti, 
kad būdavo ir nesusipratimų ir 
nesusišnekėjimų. 

Kadangi tame pačiame pro-
jekte buvome trise – prancūzė, 
vokietė ir aš, o darbų arklidėse 
trims neatsirasdavo, pradėjau 
kai kuriomis dienomis dirbti 
vaikų darželyje. Džiaugiuosi, 
kad galėjau savo specialybės 
žinias panaudoti dirbdama tiek 
su neįgaliaisiais vaikučiais, tiek 
su sveikaisiais. Gerai prisime-
nu, kaip sutrikdavau, kai vaikai 
kažką man sakydavo, o aš nieko 
nesuprasdama tik išpūtus akis 
žiūrėdavau ir šypsodavaus. Ži-
noma, kaip ir daugumoje dalykų, 
pradžia buvo nelengva. Tačiau 
pamažu pradėjau mokytis kalbos. 
Labai geri mokytojai buvo tie 
patys darželinukai. Kartu su jais 
vartydama knygutes ar žaisda-
ma žaidimus, greitai perpratau 

kalbą ir pati dažnai pyškindavau 
greitakalbe.

Visgi ir šių veiklų buvo negana, 
nes dirbdama iki pietų, turėdavau 
daug laiko ir mintimis dažnai 
grįždavau namo. Norėjosi dar 
kažko, kad būtų užimta galva ir 
rankos. Tad dažnai pagelbėdavau 
darželyje vakarais arba žaisdavau 
su vyresniais neįgaliaisiais vaikais 
internate.

Per šiuos metus, praleistus 
svetur, turėjau galimybių pa-
bendrauti su kitais savanoriais iš 
visos Europos, dalyvavau tarp-
tautiniuose projektuose, taip 
pat kartu su savo bendradarbe 
lankiausi Canisterapijos kursuo-
se (Canisterapija – terapeutinis 
metodas, kada naudojamas spe-
cialiai treniruotas šuo, padedantis 
spręsti žmogaus psichosocialines 
problemas), kur gavau šios tera-
pijos asistentės sertifikatą.

Kadangi turėjau nemažai lais-
valaikio, daug laiko praleisdavau 
kalnuose. Įsimylėjau juos, vos tik 
išvydusi, ir iki šiol jaučiu didelę 
nostalgiją. Visada, radusi lais-
vesnė minutę, skubėdavau į savo 
mėgstamą vietą ir žiūrėdavau į 
tolumoje besidriekiančius kalnus. 
Karts nuo karto žaisdavau krepši-
nį, o žiemos metu slidinėjau arba 
čiuožinėjau. Dažnai naudodavaus 
savo, kaip užsienietės padėtimi. 
Kaip pati sakau, padarydavau šio-
kį tokį biznį – ar tai sugebėdavau 
gauti ką nors pigiau, ar kartais ir 
visai nemokamai. 

Suspėjau įgyvendinti ir an-
trąją savo svajonę – pradėjau 
groti gitara. Aš mokiausi groti 
ir dainuoti slovakiškas dainas, 
o mano mokytoja – lietuviškas. 
Geras jausmas.

Nukelta į 7 psl.
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Rodos dar  taip neseniai kva-
tojo auksaplaukė vasara, o štai 
į metų duris beldžiasi darga-
notas ruduo. Variu pasidabino 
medžiai, raudonais karoliais 
puošiasi šermukšniai.  Rude-
ninės kraitės pilnos obuolių, 
slyvų, bulvių, morkų, kopūstų, 
burokų ir kt. rudens gėrybių.  

Šia proga išlydint vasarą,  pa-
sitinkant rudenį rugsėjo 18d. 
Girdžių kaimo bibliotekoje vyko 
popietė ,,Sveikas, rudenėli‘‘. 
Popietės metu bibliotekininkė 
vaikams pasakojo apie nuostabų 
metų laiką – rudenį. Vaikai darė 
darbelius iš rudens gėrybių: 
obuolių, moliūgų, cukinijų, 
bulvių, morkų, burokų, slyvų. 
Šiuo  metu bibliotekoje ekspo-

Rudens popietė

nuojami vaikų sukurti darbe-
liai iš rudens gėrybių: ežiukai, 
laiveliai, žmogeliukai,   grybai, 
dviratis, paspirtukas,  voras, 
sraigė, pintinė  ir kt.  Po renginio 
buvo apdovanoti vaikai, kurie 
per vasarą daugiausia perskaitė 
knygų: Giedrė Gadliauskaitė ir 
Melanija Damušytė.  

vilija StoškieNė 

Giedrė Gadliauskaitė

Vaikų darbelių parodėlė

Ekologų išvyka

Išbraidę Mituvos upelio pa-
krantę ir upelio dugne graibštais 
prisigaudę vandens gyvūnų, nu-
skubėjome prie tvenkinio. Vieni, 
įsikūrę ant laiptelių ir pasiėmę 
„Gyvūnų atpažintojo vadovą“, 
atpažinome kokius gyvūnus pa-
gavome Mituvoje, kiti ieškojome 
gyvūnų tvenkinyje.

Nustatėme, kad Mituvos upe-
lyje gausu nugarplaukų, lašalų 
ir apsiuvų lervų, labai daug 
moliuskų: perluočių, bedančių, 

sferinukių, mažųjų kūdrinukių, 
raginių ritinukių. Užtvankoje 
gyvena pilkosios skorpionbla-
kės, plačiosios dusios, žirgelių 
ir laumžirgių lervos. Vandens 
gyvūnija išties čia gausi. Laikas 
greitai prabėgo. Susipažinę su 
Mituvos upelio ir tvenkinio 
fauna, pabendravę tarpusavyje, 
linksmi sugrįžome į mokyklą.

arnas šeršNiovaS
6 klasė

Nors lietaus debesys gąsdino greitai pabersiantys rudeniškai 
šaltus lietaus lašus, ekologų būrelio nariai, nešini graibštais, 
išėjome prie Mituvos upelio ir tvenkinio.

Būrelio nariai atpažysta Mituvos gyvūnus.

Mūsų mokykloje Gamtosauginių mokyklų programą vykdys 
ir koordinuos ekologų būrelis, kuriam vadovauja geografijos 
mokytoja Vida Reinolcaitė. 

Rugsėjo 14d. geografijos mokytoja Vida Reinolcaitė moki-
niams ir kolegoms mokytojams pristatė Gamtosauginių mokyklų 
programą. Programos esmę sudaro 7 elementai, kuriuos turi 
įgyvendinti kiekviena mokykla, siekianti Žaliosios vėliavos ap-
dovanojimo. Tie 7 elementai dar vadinami 7-iais Gamtosauginių 
mokyklų žingsneliais. Jie yra tokie:

1. Įkurti mokyklos gamtosauginį komitetą; 
2. Atlikti gamtosauginį auditą mokykloje; 
3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą; 
4. Atlikti veiklos įvertinimą; 
5. Integruoti gamtosaugą į mokymosi procesą; 
6. Įtraukti visą mokyklos bendruomenę; 
7. Sukurti gamtosauginį kodeksą.
Gamtosauginių mokyklų programos tikslas – kelti moksleivių 

sąmoningumą aplinkosaugos srityje, atkreipti jaunosios kartos ir 
vietinės bendruomenės dėmesį į neigiamus ekonominės plėtros 
padarinius, gerinant klasės, mokyklos ir bendruomenės veiks-
mus, sukurti aplinkosauginio valdymo sistemą, kuri pagerintų 
mokyklos ir jos aplinkos būklę. 

 
informatikos mokytoja liudmila NorkaitieNė

Gamtosauginių mokyklų programaPirmokėliai
Po vasaros atostogų į mokyklą 

susirinko pradinukai.Vieni atėjo 
į visai nežinomą ir nepažįstamą 
jiems pasaulį- tai PUG mokiniai. 
Jiems viskas nauja. Mažiesiems 
pirmokėliams jau šis tas žino-
ma, bet daug ir naujo. Pernai jie 
buvo priešmokyklinukai, viskas 
skyrėsi nuo mokymosi pirmoje 
klasėje. Rugsėjo -1-ąją nedrąsiai 
susirinko į 1 klasę. Viskas buvo 
nežinoma ir nauja. Sunku buvo 
priprasti prie naujos tvarkos, 

naujos mokytojos. Bet viskas 
jau liko praeityje...Viskas buvo. 
Dabar jau tikri mokiniai. 

Čia jau prasidėjo tikros pa-
mokos, nors ir trumpesnės negu 
kitiems pradinukasms.

Mažieji ne tik lentoje rimtai 
rašo, bet ir suoluose kuo rim-
čiausiai dirba, o pertraukų metu  
ir per kūno kultūros pamokas 
noriai žaidžia. 

1 klasės mokytoja 
Danutė rekešieNė
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Zigmo Toliušio atsiminimai apie Miliušių dvarą
Z. Toliušis gimė 1889m. 

Miliušių dvare. Vėliau dirbo 
advokatu Kaune. Sovietų keletą 
kartų suimtas ir kalintas. Mirė 
1971m. ir palaidotas Girdžių 
kapinėse.

Čia pateikiamos ištraukos 
iš Z. Toliušio atsiminimų ran-
kraščio ,,Pastangų ir vargų kro-
nika. Gyvenimo kelio pradžia 
(1889-1921m)‘‘.

 ,,...Iš seniausios  Miliušių 
dvaro praeities prisimenu kalbas 
apie tai, kad baudžiavos laikais 
čia ant Mituvos kranto buvęs 
to paties pavadinimo kaimas, 
kurio žmonės eidavo tris dienas 
savaitėje baudžiavą į Klišių dvarą 
prie Jurbarko, už 10 varstų, arba 
į Labgirių dvarą už 15 varstų 
Raseinių link. Vėliau Miliušių 
kaimą pavertė dvaru, o to kaimo 
žmones iškėlė į Vilniškių kaimą 
Eržvilko valsčiuje. Tuomet ap-
linkinių kaimų valstiečiai atlik-
davę baudžiavos darbus Miliušių 
dvare. Buvo pasakojama, kad 
pavertus Miliušių kaimą dvaru, 
gretimųjų Naujininkų, Butrimų 
ir kitų artimų kaimų valstiečiai 
dainavo ir labai džiaugėsi, kad 
eisią baudžiavą Miliušiuose, 
o ne tolimuose Labgiriuose ir 
Klišiuose.

Atmenu, kad man dar visai 
mažam esant, tėvas kartą parėjęs 
vakare į namus parnešė kišenėje 
daug sidabrinių po vieną rublį 
monetų, kuriuos pabėrė motinai 
ant stalo. Tie pinigai buvo tėvo 
gauti iš gretimųjų su Miliušiais 
Naujininkų  ir Butrimų kaimų 
ūkininkų,  kaipo atlyginimas už 
išskirstymą tų kaimų į kolonijas 
arba  viensėdžius. Kiti artimi prie 
Miliušių kaimai (Lukšiai, Joku-
baičiai, Dainiai) pasekė Nauji-
ninkų ir Butrimų pavyzdžiu ir 
taip pat išsiskirstė vienkiemiais. 
Užtat Jurbarko valsčiaus ūki-
ninkai, išėję į kolonijos geriau 
gyveno, negu gretimo Eržvilko 
valsčiaus ūkininkai ,  gyvenusieji 
iki I pasaulinio karo kaimuose. 

Mano atminimu Miliušių 
dvaras priklausė Levui Vakseliui, 
kuriam mirus jis atiteko jo žmo-
nai Sofijai Vakselienei. 

Miliušių dvaras turėjo virš 
5000 dešimtinių žemės.  Tai buvo 
daugiausia miškai, man augant, 
pusėtinai iškirsti ir išretinti. 
Dirbamoji žemė, kurios tebuvo 
apie penktadalį, buvo padalinta 
į šiuos palivarkus: Miliušių, 

Dargių, Dargaitėlių, Naudvario 
(Levados), Drebulynės, Taurši-
lio, Varoškalnio. 

Vakseliai buvo savotiškų užsi-
mojimų žmonės, pristatė, tėvui 
vadovaujant, Miliušiuose ir 
Naudvaryje (Levadoje) savotiš-
kos architektūros gyvenamus 
namus, prašmatnius paukštynus, 
užtvenkė tvenkinius, užveisė 
didelius sodus. Be to , Vakseliai 
važinėjo į užsienius ir išleido į 
mokslus du  ar daugiau sūnų, 
kurie tarnavo Peterburge ir už-
ėmė aukštas vietas.

1893m. mirė Sofija Vakselie-
nė. Nors pati Vakselienė buvo 
vokiškos kilmės ( baronaitė Fon 
Pirch),  jos vyras kilęs, berods iš 
švedų išeivių, tačiau juodu buvo 
surusėję ir išpažino pravoslavų 
tikybą. Abu Vakseliai buvo pa-
laidoti Pažaislio vienuolyne ties 
Kaunu.

Motina pasakojo, kad Vakse-
lienė buvo geros širdies ponia 
ir ketino man paaugus dovanoti 
kumeliuką jodinėjimui. Taip pat 
ji žadėjo apdovanoti žeme kelis 
senus dvaro tarnautojus. Dėl tos 
priežasties Vakselienei mirus jos 
gailėjosi ne tik mano tėvai, bet ir 
dvaro kumečiai.

Būdamas mažu, vos keturių 
metų vaiku, aš gerai atmenu, 
kai iš Miliušių Jurbarkan buvo 
gabenamas karstas su mirusios 
Vakselienės palaikais, o  iš ten 
garlaiviu buvo vežamas Kaunan 
ir kai  tėvas lydėjo buvusią Miliu-
šių dvaro savininkę paskutinėn 
kelionėn.

Kadangi Miliušių dvaras buvo 
praskolintas ir Vakselienės vaikai 
mažai juo tesirūpino, tai Vakse-
lienei mirus, bankas pardavė jį 
už skolas iš varžytinių. Dvarą 
1894m. pirko vokiečių kilmės 
rusas valdininkas Aleksandras 
Meisneris. Meisneris, nežiūrint 

savo vokiškos pavardės ir kilmės 
iš Pabaltijo vokiečių, buvo visai 
surusėję, net kalbėti vokiškai 
nemokėjo. Jis tarnavo rusų tei-
singumo žinyboje, kurį laiką 
buvo Kijevo Teismo Rūmų pir-
mininku, prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo paskirtas Peterburgan 
senatoriumi.

Meisnerio žmona buvo gryna 
rusė, Pavolgio pirklio duktė, 
atnešusi vyrui nemažą kraitį, 
kurį jisai ir sunaudojo dvarų 
pirkimui. Jų vaikai buvo išau-
ginti rusiškoj dvasioj. Pirmojo 
pasaulinio karo metu Meisme-
ris pasimirė, o jo keturi vaikai, 
bėgdami nuo revoliucijos, grįžo 
1918m. iš Rusijos Lietuvon ir 
čionai suktomis machinacijomis 
sudarė atgaline data suklastotus 
dokumentus apie tai, kad jie dar 
prieš karą buvo pasidalinę tarp 
savęs  Miliušių dvarą ir tuo būdu 
gavo kiekvienas  po neliečiamą 
žemės normą, vieton to, kad 
pagal žemės reformos įstatymą 
gavus visiems vieną normą. 
Likusioji dvaro žemė buvo išda-
linta naujakuriams , o didžiuliai 
miškai liko nusavinti.

Jauni stiprūs darbininkai buvo 
vadinami španiniais. Kiekvienas 
španinis turėjo savo žinioje ke-
turis arklius. Španiniai atlikinėjo 
svarbiausius darbus: jie arė, sėjo, 
kirto javus, nešė derlių, prista-
tinėjo  į Jurbarką grūdus ir t.t.  
Be arklių dvare buvo laikomi 
jaučiai. Jaučių buvo keli jungai 
(poros). Jaučiais buvo ariama 
žemė.

Daugelis kumečių turėjo na-
mines girnas, kuriomis prasimal-
davo  miltų duonai ir gyvuliams, 
o kai kurios kumetkos turėdavo 
stakles, kuriomis išausdavo lini-
nes drobes ir vilnonius audinius. 
Taigi, medžiagą baltiniams bei 
drabužiams pasigamindavo 
namuose. 

Kai kurie kumečiai maitinosi 
ir gyvendavo ne blogiau už 
mažažemius ir vidutinius ūki-
ninkus. 

Kumečiai dirbdavo nuo švie-
sos lig tamsos. Dvare buvo pa-
kabintas storas geležies gabalas, 
į kurį mušdavo plaktuku ir tuo 
garsu duodavo ženklą eiti į dar-
bą arba grįžti pietums  ir stoti 
į darbą po pietų. Pietums buvo 
viena valanda pertraukos. Va-
kare skambalo nebūdavo: darbas 
baigdavosi pagal saulę. 

Kai aš mažas buvau, dvare 
nebuvo vartojama jokių ma-
šinų, pjaudavo tiek šieną, tiek 
javus vien dalgiais, grėbdavo 
grėbliais, tik buvo arklių va-
romos kuliamosios. Bet apie 
1900-1903metus dvare pasirodė 
pirmosios amerikoniškos maši-
nos – pjaunamosios, kertamo-
sios, grėbiamosios, drapakai, 
separatoriai, garo kuliamosios 
mašinos. Aplinkiniai ūkininkai 
ateidavo dvaran pasižiūrėti tų 
mašinų. Tuo pat  maždaug metu, 
kai dvare atsirado mašinos, buvo 
pradėta vartoti trąšos, daugiau-
sia zuperį. Dvaro papročiu ir 
aplinkiniai ūkininkai prieš I pas. 
karą pradėjo įsigyti žemės ūkio 
mašinas ir vartoti trąšas‘‘. 

 vytautas lekutiS

Kumečių 
gyvenimas

Kumečių Miliušiuose buvo 
daug. Be kumečių buvo dar vy-
resnysis darbininkas, špekteriu 
vadinamas, kalvis, račius vežėjas, 
panaktinis, kerdžius, sodininkas. 
Kumečiai pinigais gaudavo iš 
dvaro labai mažą algą – viso 
dvylika rublių metams (apie 
1900m.), bet gaudavo pakanka-
mą prasimaitinimui ordinariją 
javais ir laikydavo karvę. Kas 
turėdavo antrą darbininką, va-

dinamą antrininku, tas turėjo 
teisę laikyti dvi karves. Be to, 
kumečiai laikydavo kiaules, kiek 
iššerdavo, avis, vištas, gaudavo 
žemės bulvėms bei daržovėms 
pasodinti ir linams pasėti.

Zigmas Toliušis (1889-1971)

Senosios Miliušių dvaro sa-
vininkės Sofijos Vakselienės 
antkapis
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Rugsėjo 19 d., sekmadienį 
Girdžiuose vyko triguba šventė: 
pristatyta knyga, buvo rodomas 
spektaklis, renginys pirmą kar-
tą vyko ant naujai pagamintos 
scenos parapijos klojime.

Knyga apie etninės kultūros 
puoselėtojus girdžiškių buvo la-
bai laukta. „Mes jos taip pat labai 
laukėme, o šiandien džiaugiamės 
galėdami ją pristatyti ir padova-
noti“, - susirinkusiems kalbėjo 
savivaldybės administracijos 
Kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė Regina Kliukienė. 

Net 12 kūrėjų, moterų, pri-
statomų knygoje „Žmonės ir jų 
darbai“ yra iš Girdžių seniūnijos. 
Tai ir mezgėjos, ir audėjos, siu-
vinėtojos kryželiu, dailininkės. 
Į susitikimą darbščių rankų gir-
džiškės atvyko lydimos artimųjų, 
šeimos narių. 

Pertraukos metu, pasivaišinę 
Irenos Jasiulytės virta arbata bei 
sumuštiniais, susirinkusieji žiū-
rėjo Šakių moterų veiklos klubo 
spektaklį pagal Kroatijos rašytoją 
Miro Gavran „Viskas apie mote-
ris“. Scenoje vienos kitas keitė 
motina ir dvi ilgai nesimačiusios 
dukros; trys drąsios ir žavios 
bendradarbės; viską išmanančios 
žaismingos darželinukės ir vis 

Šventinis sekmadienis Girdžiuose

dar gyvenimo geismo kupinos 
garbaus amžiaus pensionato 
gyventojos. Žiūrovai negailėjo 
aplodismentų, o puikiai pasi-
rodžiusioms artistėms įteiktos 
Loretos Zdanavičienės sukurtos 
rudeniškos puokštės. 

Renginys pirmą kartą vyko 
parapijos klojime. Dar praėjusį 
rudenį parapijos klebonas ku-
nigas Saulius Pavalkis kartu su 
seniūnu Dariumi Juodaičiu bei 
kultūros darbuotoju Algimantu 
Vizbara pradėjo brandinti mintį, 
kad spektakliai Girdžiuose galėtų 

būti rodomi būtent šiame kloji-
me. Pagaliau planus įgyvendinti 
pavyko. 

Rudeninis lietus nesujaukė 
renginio nuotaikos. „Jeigu jums, 
mieli renginio dalyviai ir svečiai, 
čia patinka, būtinai pakartosime, 
ir čia – šiame klojime surengsime 
kitų švenčių, bet tai bus jau tik 
kitą vasarą“, - renginio pabaigoje 
susirinkusiems pažadėjo seniū-
nas D. Juodaitis.

„Girdžiai“ inf. 

Prieš naujų mokslo metų, 
naujų darbų pradžią Girdžių 
pagrindinės mokyklos direk-
torė Janė Pocienė Girdžių se-
niūnijoje pristatė savo hobio 
– siuvinėjimo kryželiu – pa-
veikslų parodą. Kiekviena par-
oda – lyg taškas, užbaigiantis 
vieną etapą, lyg nauja gairė 
kitam etapui. 

Susirinkusiems Janė Pocienė 

Janės Pocienės siuvinėtų paveikslų paroda
papasakojo, kad pirmą kartą su 
siuvinėjimu kryželiu susidūrė 
dar būdama studentė, tačiau 
tuomet ji dar neužsikrėtė siu-
vinėjimo virusu. „Užsikrėtė“ ir 
„susirgo“ žymiai vėliau – kai 
„alpo“ pamačiusi tautodaili-
ninkės Dalios Jaramavičienės 
darbus, o „Vakarutės“ (Tauragės 
r. Eičių kaimo bendruomenės) 
renginiai dar labiau sustiprino 

norą pabandyti siuvinėti kry-
želiu.  „Mano moto „Reikia tik 
labai norėti, ir viskas yra įma-
noma“ pranoko mano lūkesčius, 
nes šiandien esu priklausoma 
nuo savo hobi.“ – pristatydama 
savo paveikslus, sakė Janė Poci-
enė.  Siuvinėjimas – tai geriau-
sias poilsis ir terapija, relaksas, 
džiaugsmas ir atgaiva sielai 
po įtemptų protinių krūvių. 
Direktorei ypač patinka spalvų 
terapija, kai iš gausybės tonų ir 
pustonių atrenka spalvotus siū-
lelius būsimam paveikslui. Janė 
Pocienė nuoširdžiai pasakojo, 
kaip gimsta paveikslai, kaip jie 
įrėminami, apie mieliausius 
darbus...

Kūrybinių minčių, šviesių akių 
sveikindami palinkėjo seniūnas 
Darius Juodaitis, kolegės. 

liudmila NorkaitieNė

Parodos atidarymo akimirka

Ahoj, Slovakija!
atkelta iš 4 psl.

Iš pinigų, kuriuos gaudavau 
kaip maistpinigius ir kišenpi-
nigius ne tik kad puikiai išsi-
verčiau, bet dar ir pasitaupiusi 
nemažai pakeliavau. Iš tiesų pačią 
Slovakiją pažinau gana gerai ir 
spėjau pabuvoti daugelyje vietų. 
Labai norėjau pamatyti Prahą, 
tad mano iniciatyva kartu su 
vietiniais išsiruošėm ir į ilgesnę 
kelionę.

Nepaisant visų nuotykių ir 
gražių patyrimų, būta ir tamses-
nių akimirkų. Puikiai prisimenu 
pirmąjį mėnesį, kurio didžiąją 
dalį praleidau sėdėdama ir ste-
bėdama, kaip vyksta darbai. 
Bendradarbė vos vos kalbėjo 
vokiškai, o aš nemokėjau slova-
kiškai. Būdavo pasižiūrim viena 
į kitą, nusišypsom vėl ką nors da-
rom. Vienoj kišenėj nešiodavaus 
žodynėlį, kitoj rašiklį ir užrašų 
knygutę. Tekdavo ir piešti norint 
susikalbėti.

Jeigu paklaustumėt, ar daug 
praradau, atsakyčiau, kad galbūt, 
tačiau dar daugiau gavau. Ir viso 
šito nesulyginsiu su jokia moky-
kla ar universitetu. Galėčiau var-
dinti ir vardinti dalykus, kuriuos 
atradau, supratau ir, į kuriuos 
pradėjau žiūrėti visai kitaip. Ži-
noma, pasikeičiau ir pati. Jeigu 
vėl turėčiau panašią galimybę, 
nedvejodama sutikčiau. 

Rašau ir mąstau, kad ne taip 
lengva perteikti vienerių metų 
patirtį ir sutalpinti viename 
puslapyje. Į atmintį įsirėžė daug 
įspūdžių, patirtų tiek darbe, tiek 
laisvu metu. Žmonės priėmė labai 
šiltai, visą laiką jaučiau jų palai-
kymą ir domėjimąsi. Neneigsiu 
– buvo sunku išsiskirti ir grįžti 
atgal. Pamenu, kaip paskutinį 
kartą apkabinau kiekvieną arklį ir 
jaučiau, kaip man jų truks.

Dabar jaučiu, kaip vėl man 
trūksta tos veiklos su arkliais, 
su vaikais ir gražiųjų kalnų. Ne, 
nekalbu apie grįžimą, nebent 
svečio teisėmis. Dabar kirba 
daug minčių, kurias norėtųsi 
įgyvendinti čia, savo gimtinėje. Ir 
toliau domiuosi arkliais, hipote-
rapija, mąstau, apie jos skleidimą 
Lietuvoje ir svajoju pati kada 
nors turėti vietą, kurioje lakstytų 
arkliai ir čiauškėtų jų pažiūrėti 
atėję vaikai.

Buvusi savanorė,
laura MolčaNkiNaitė
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SKELBIMAI

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

Mokau anglų kalbos. Tel.: 
8604-64590, Reda Urbienė.

Girdžių gyventojai turi pui-
kią progą įsigyti kokybišką ir 
nebrangią Lietuvos Respubli-
kos Trispalvę vėliavą. Pasiūly-
mą pateikė UAB „Cenli“.

100 proc. poliesterio turinti vė-
liava, atitinkanti LST 1179:2005 
standarto vėliava kainuoja tik 
22 Lt. Kitose prekybos vietose 
kaina svyruoja apie 50-60 Lt. 
Taip pat galima įsigyti ir koky-
bišką uosinį vėliavos kotą, kurio 
kaina 18 Lt. 

Akcija vyksta iki lapkričio 15 
dienos. Vėliavą galima apžiūrėti 
ir užsisakyti Girdžių seniūnijoje. 
Seniūnijoje tektų tik užsisakyti ir 

Puiki proga įsigyti Trispalvę

Pranciškų vytautą Pinaitį 
80 metų jubiliejaus proga sveikina bažny-

čios choristai ir vadovė.

Girdžių pagrindinės mokyklos kolektyvas.

Nijolę kairaitienę 
jubiliejaus proga

rimą Mikalkėnienę 
jubiliejaus proga

Girdžių kaimo bibliotekoje 
prasidėjo akcija – konkursas 
,,Atvirukai iš mano gimti-
nės‘‘. Fotografuok savo krašto 
grožį, žymias ir lankytinas 
vietas, paminklus, kultūros 
paveldo objektus, žmones ir 
įdomiausias nuotraukas tal-
pink krašto enciklopedijoje 
www.grazitumano.lt  . Me-
niškiausio, originaliausio ir 
gražiausio atviruko autorius 
pelnys akcijos rėmėjų įsteigtą 
prizą –veidrodinį fotoaparatą. 
Užsuk į biblioteką atnešk nuo-
traukas iš savo gimtojo krašto 
ir laimėk. 

Konkursas ,Atvirukai iš 
mano gimtinės‘‘ prasidėjo 
nuo rugsėjo 15 iki lapkričio 
15 dienos.  Per šį laiką savo 
gimtajame miestelyje fiksuo-
kite tas vietas, kurias verta ap-
lankyti –unikalius paminklus, 
vaizdingus gamtos kampelius, 
tai ką savo gimtinėje su pa-
sididžiavimu rodote visiems 
svečiams. 

vilija StoškieNė

Girdžių biblioteka 
informuoja

Rugsėjo 24 dieną Taura-
gės asp. VPK Jurbarko r. PK 
pareigūnai Lietuvos Didžio-
jo Kunigaikščio Kęstučio 
motorizuotame pėstininkų 
batalione dalyvavo šaudy-
mo varžybose, skirtose An-
gelų sargų – policijos šventei 
paminėti. Varžybų dalyviai 
rungėsi dvejose rungtyse – 
pirmiausia rankos taiklumą 
bandė šaudydami pistoletu, 
antroje rungtyje – automa-
tiniu ginklu.

Varžybose puikiai pasi-
rodė mūsų seniūnijoje dir-
bantis policijos komisariato 
Viešosios tvarkos skyriaus 
Prevencijos poskyrio tyrėjas 
Svajūnas Lukauskas. Susu-
mavus rezultatus paaiškėjo, 
jog S. lukauskas laimėjo 
pirmąją vietą ir pripažintas 
taikliausiu tauragės apskri-
ties pareigūnu. 

„Girdžiai“ inf. 

Mūsų įgaliotinis -
taikliausias

Rugsėjo 1-oji
Girdžių pagrindinėje mokykloje Rugsėjo 1-oji prasidėjo, kaip 

ir visose rajono mokyklose 10 val. Šiemet dėl vėsoko ir vėjuoto, 
po vasaros karščių oro, visi susirinkome mokyklos sporto salėje. 
Renginį vedė dešimtos klasės mokiniai su auklėtoja Irena Gendro-
liene. Mokyklos bendruomenę sveikino direktorė Janė Pocienė, 
seniūnas Darius Juodaitis, pavaduotoja Nijolė Kairaitienė moki-
niams išdalino seniūno dovanotą  paslapčių krepšelį... Mokiniai 
džiaugėsi po vasaros atostogų sutikę savo klasės draugus... Ir maži 
ir dideli dalijosi vasaros įspūdžiais...

12 val. Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje mišias aukojo 
parapijos klebonas kunigas Saulius Pavalkis. Mokiniai, jų tėvai, 
mokytojai susikaupę klausėsi prasmingų, šiltų klebono žodžių. 

Už foto dėkojame mokytojai Jolantai Pocienei

Brangūs Mokytojai,
niekada nesuabejokite savo pasirinktos pro-

fesijos prestižu. Jūsų kelias prasmingas, nes Jūs 
ugdėte mus, Jūs ugdote ir ugdysite mūsų ateities 
kartas. Nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis...

Būkite ryžtingi, būkite kantrūs, būkite laimingi 
tiek šventėse, tiek kasdienybėje!

Seniūnas Darius JuoDaitiS
palikti kontaktinius duomenis, 
o atsiskaityti reiks tik tada, kai 
vėliavos ir kotai bus atvežti. 

Gyventojus kviečiame pa-
sinaudoti šia galimybe, nes 
Trispalvę iškelti per valstybines 
šventes yra netik garbė, bet ir 
pareiga. Už neiškeltą vėliavą 
numatyta administracinė atsa-
komybė.

„Girdžiai“ inf. 

Sveikiname

Laimingas būkit Jūs 
Kai matot giedrą dangų, 

Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas, 
Ir oškite dar 100 metų.


