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Jau palieka mus lapkritis ir 
beldžias gruodis. Dienos trum-
pos o vakarai ilgi. Ne tik kažkada 
žiloj senovėj, bet ir šiandien jie 
mus dar kviečia pašnekesiui, 
įsiklausymui. O pasišnekėti, 
paklausyti tikrai verta. 

Vieną tamsų lapkričio vakarą 
jaukiuose nameliuose prie stalo 
pabendravom su gerai visiem 
pažįstamu ilgamečiu Girdžių pa-

rapijos zakristijonu ir maršalku 
Pranciškumi Pociumi. Atrodo, jog 
iš vietinių girdžiškių – Girdžiuose 
gimusių, užaugusių ir čia tebegy-
venančių, Pranukas Pocius šian-
dien yra ir pats ilgaamžiškiausias 
Girdžių ir Gudelių gyventojas. 

Likimo smūgiai šio žmogaus 
atmintin giliai įrėžė patirtus išgy-
venimus. O jie išties įspūdingi ir 
pamokantys.

Prieškaris. 
Mano tėviškė buvo kur dabar 

apylinkė, kur tas sodelis už apylin-
kės, čia esu gimęs. Šeimoj buvom 
keturi. Tėtis mirė, mane paliko 
trijų metukų. Baigiau keturias kla-
ses. Dirbom prie ūkio viską. Bandą 
ganiau, paskui išėjau į kleboniją, 
tarnavau prie Mišių. Gelažius 
kunigs da Lietuvos laikais paėmė 
mane už gaspadorių. Kartu ir za-
kristijonas buvau. Žvakes užpūti 
ir eini prie daržų, gyvulių. Turėjo 
kumelaitę, porą karvikių...

Šiaurinėj klebonijos pusėj, kur 
daba kambariai sujungti, ten 
valgykla buvo. Vyskupas lankės 
Lietuvos laikais. Tai jokia mote-
riška neatnešė į stalą nieko. Aš 
ir Gelažius kunigs prie stalo. Jis 
aptarnauja šitokius dalykus (rodo 
į taurelę), o aš turiu matyt ar ką 
pakelt kunigam. Skambutis prie 
durų, paskambini, ten stovi dižiū-
ruojanti, ko trūkums, tą duoda, ir 
aš danešu iki stalo. Tada taip išu-
čino. Spranduks buvo tada mano 
labai lankstus, būdavo klebonui 
durys atidarytos, svečiam ypa-
tingai, junti kada ateina, atidarai. 
Kepalušą paiimi ant lentynėlės 
padedi... 

Nukelta į 3 psl.

Gruodžio 16 d., 
penktadienį

GERUMO IR ŠVIESOS 
DIENA GIRDŽIUOSE

Renginiai:

Nuo 9.00 val. – vienišų 
žmonių lankymas. Su do-
vanomis važinės Girdžių 
pagrindinės mokyklos mo-
kytojai bei mokiniai, Girdžių 
seniūnijos darbuotojai

11.00 val. – kasmetinė 
miškininkų akcija „Parsi-
nešk Kalėdas į savo namus“. 
Akcijos metu bus dovanoja-
mos eglių šakos, bus galima 
įsigyti eglučių. Akcija vyks 
seniūnijos aikštelėje, kur visi 
atėjusieji bus vaišinami karš-
ta, ant laužo virta sriuba

15.30 val. – Šventinis reno-
vuotų kultūros namų atidary-
mas. Kalėdiniai sveikinimai 
nuo seniūnijoje veikiančių 
įstaigų bei organizacijų

16.30 val. – Šventinių ren-
ginių kulminacija – Kalėdinės 
eglės įžiebimas, susitikimas 
su Kalėdų seneliu

Laukiame visų Jūsų!

Šventę organizuoja: 
Girdžių seniūnija, Jurbar-

ko kultūros centro Girdžių 
skyrius, Girdžių pagrindinė 
mokykla.

Šventę remia: 

dovanoja fejerverką.

Informaciniai rėmėjai: 

Pranciškus Pocius

Lapkričio 9-11 dienomis 
Girdžių seniūnijoje buvo 
išrinkti visi seniūnijos teri-
torijoje esančių seniūnaitijų 
seniūnaičiai. Lapkričio 24-
ąją vykusiame savivaldybės 
Tarybos posėdyjeįteikti pa-
žymėjimai:  
Girdžių seniūnaitei 
Irenai Molčankinienei,
Gudelių seniūnaitei 
Nijolei Kairaitienei, 
Pavidaujo seniūnaitei 
Jurgitai Šlyterienei 

SVEIKINAME ir linkime 
sėkmės darbe!!!

Naujos seniūnaitės
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- Kiek laiko dirbate policijos 
sistemoje, kokiuose skyriuose 
dirbote iki šiol?

Tarnybą Lietuvos policijoje 
pradėjau nuo 1995 metų balan-
džio mėnesio. Tarnybą pradėjau 
kelių policijos patruliu. 1999 
metais buvau paaukštintas par-
eigose ir tapau Kelių policijos 
patrulių būrio vadu. Ten dirbau 
iki šiol, o dabar esu Tauragės 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Jurbarko rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus prevencijos 
poskyrio tyrėjas. 

- Kodėl pasirinkote policininko 
profesiją?

Policininko profesiją pasirin-
kau todėl, kad įdomi tarnyba, 
kuri suteikia galimybę žmonėms 
parodyti teisingą gyvenimo ke-
lią, klystančiam žmogui suteikti 
galimybę pasitaisyti ir apmastyti 
padarytas klaidas. Taip pat mane 
žavi tai, kad gali iš arčiau pažinti 
įvairaus socialinio sluoksnio 
žmones.

Viešają tvarką Girdžiuose saugos naujas pareigūnas

- Kokias pagrindines problemas 
matote Girdžiuose? Kaip jas pla-
nuojate spręsti?

Girdžių miestelis daugelio 
akimis – tai ramybės mieste-
lis. Tačiau ir čia yra tam tikrų 
problemų. Kiek teko susipažinti 
su seniūnijose teritorija ir su 
žmonėmis, šiurkščių teisės pa-
žeidimų nustatyti neteko, tačiau 
yra vietų, kurias nuolat reikia 
stebėti ir atlikti patikrinimus. 
Miestelio centre, klube „Mituva“ 
vykstančiuose šokiuose, tiksliau 
klubo prieigose, pasitaiko įvai-
rių teisės pažeidimų. Taip pat 
yra problema ir su asmenimis, 
kuriems vis dar sunku būna 
įrodyti, kad šunys privalo būti 
arba pririšti, arba uždaryti volje-
ruose, arba lakstyti tik aptvertose 
teritorijose. Dar viena iš darbo 
krypčių – tai socialinės rizikos 
šeimos. Joms savo darbe skirsiu 
taip pat nemažą dėmesį. Nusi-
kaltimų ir kitų teisės pažeidimų 
Girdžiuose užregistruojama vis 
mažiau. Tai reiškia, kad seniūno 

Visiškai neseniai savo veiklą pradėjęs naujasis policijos Pre-
vencinio poskyrio tyrėjas Vaidotas Tamulis nepyksta pagal seną 
įpratimą pavadinamas apylinkės inspektoriumi. Anot jo, ne par-
eigų pavadinimas lemia gerus ir visuomenei naudingus darbus. 
Per oficialų prisistatymą, kuris vyko seniūno Dariaus Juodaičio 
kabinete ir kuriame dalyvavo komisariato viršininkas Mindaugas 
Baranauskas, tyrėjas V. Tamulis pasižadėjo dirbti kruopščiai ir 
atsakingai, nemažą darbo dalį skirdamas prevencijai. Tyrėjas po 
susitikimo sutiko atsakyti į keletą mūsų klausimų.

ir pačios visuomenės dirbamas 
prevencinis darbas duoda gerų 
rezultatų. Šiomis priemonėmis 
ir bendru darbu galima daug nu-
veikti. Būtina gyventojus skatinti 
burtis į „Saugios kaimynystės“ 
grupes, ugdyti nepakantumą 
tiems, kurie daro nusikalstamas 
veikas, bendrauti ir bendradar-
biauti su policijos pareigūnais. 
Aš kaip pareigūnas tikrai nelin-
kęs nuolaidžiauti ir taikstytis su 
piktybiškais viešosios tvarkos 
pažeidėjais ar nusikaltimus da-
rančiais asmenimis. 

- Girdiškius ir miestelio svečius 
piktina prie parduotuvės girtau-
jantys asmenys. Kaip kovosite 
su jais?

Manau, kad šią problemą 
pavyks greitai išspręsti, tai yra 

viešosios tvarkos pažeidimas ir 
už tai numatyta atsakomybė. 

- Kokiais atvejais galima kreip-
tis į Jus, o kada geriau važiuoti 
tiesiai į komisariatą Jurbarke?

Su tyrėju galima bendrauti 
seniūnijoje nustatytomis darbo 
valandomis, t. y. antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 
12.00 val., be to darbo dienomis 
galima kreiptis telefonu 8655 
47004, o kitu laiku bendruoju 
pagalbos telefonu 112. Visada 
stengsimės bendromis pastan-
gomis užtikrinti seniūnijos gy-
ventojų saugumą. Juk ir Lietuvos 
policijos devizas yra „Ginti. 
Saugoti. Padėti.“.

„Girdžiai“ inf.

Lapkričio 11 d. vyko Lietuvos 
kaimo bendruomenių sąjungos 
(LKBS) ir vietos veiklos grupių 
tinklo (VVGT) projekto „Kai-
mo bendruomenių ir vietos 
veiklos grupių pasiekimai ir 
projektų idėjos 2011“ baigia-
masis renginys. Jo metu ak-
tyvios bendruomenės iš visos 
šalies dalinosi savo projektine 
patirtimi, džiaugėsi įgyvendi-
namais projektais. 

Mūsų rajone pristatyti du pro-
jektai, pirmasis – įgyvendinamas 
Skirsnemunėje, o antrasis mūsų 
seniūnijoje, Pavidaujo kaime. 
Būtent į Pavidaujį tądien ir 
atvyko visas autobusas aktyvių 
bendruomenių lyderių iš visos 
Lietuvos susipažinti su Pavi-
daujo bendruomenės nuveiktais 
darbais. 

Bendruomenės pirmininkas 
Arūnas Čepulis ir Girdžių se-

Girdžiuose pagerės 
vandens kokybė

Šį rudenį „Jurbar-
ko vandenys“ filtrus 
Girdžiuose esančiuose 
vandens gręžiniuose 
filtrus, kurie turėtų su-
mažinti geležies kiekį 
vandenyje.

Kaip informavo inži-
nierius Jonas Tamulis, 
dar planuojama „pra-
plauti“ vandens tieki-
mo liniją, tad vanduo 
girdžiškiams turėtų 
pagerėti. 

„Girdžiai“ inf.  

Dalinosi patirtimi

niūnas Darius Juodaitis pristatė 
įgyvendinamus projektus: „Pa-
vidaujo kaimo bendruomenės 
socializacijos stiprinimas per 
aktyvią kultūrinę ir sportinę 
veiklą“ ir „Buvusios Pavidaujo 
kaimo pradinės mokyklos patal-
pų pritaikymas bendruomenės 
poreikiams“. Šių projektų metu 
tvarkomi bendruomenės namai 

ir greta įrengiama universali 
žaidimų aikštelė.

Darbai jau eina į pabaigą, ir ti-
kimasi jau greitai visus pakviesti 
į naujai suremontuotų ir dar da-
žais kvepiančių bendruomenės 
namų atidarymą. 

„Girdžiai“ inf. 
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Atkelta iš 1 psl.

O kaip gerbdavom, vyskupą 
sutikdami, kiek ruošos, kokias dvi 
savaites plušam visi...

Vokiečiai. 
Prie Gelažiaus kunigo iš vakaro 

iškasėm duobę ir užkasėm baž-
nytėlės inventoriaus. Jau švito ir 
pasigirdo bombardavimai, karas 
prasidėjo. Smalininkuose ant 
rubežiaus vokiečiai puolė. Apie pi-
etus buvo vokiečiai jau klebonijoj, 
štabą pasidarė. 

Mes visi, šeimininkė, klebonas, 
atėjom prie Mituvos. Anoj pusėj 
įsitaisėm, į krantą pasikasėm, ir 
sugulėm. Klebonas išgirdo, kad 
jau vokiečiai šneka. Aš kaip zuikis 
kiūkst viena koja į Mituvą, matau 
per kelvietą sunkųjį kulkosvaidį 
penki kareiviai stumia ir kažką 
šaukia vokiškai. Klebons sako kelk 
aukštyn rankas, aš iškėliau tas ran-
kas, da jie kažko nuor. Aš daviau į 
tą krantą ir atidarė ugnį, tai tei virš 
galvų į smėlį cik-cik-cik, ale nei 
vieno nepataikė. Paskui lėktuvas 
perskrido, išmetė baltą vėliavą ir 
nustojo šaudyt.

Ir paskui mes lipom jau į kle-
bonijos kiemą šiaurinėj pusėj. 
Jau pilnas kiemas vokiečių. Per 
spynas, per viską įėjo, padarė šta-
bą, karininkai. Mačiau vokietuks 
ranka peršautas, paskui – ruselį 
belaisvį vieną pagautą, patupdė jį, 
atsisėst neleido, paskui išsivedė... 

Namus mūsų vokiečiai nušlavė 
visiškai, kad net štakietai sudegė. 
Aš tai klebonijoj buvau, o na-
miškiai pas Puišių į sklepą buvo 
nuėję pasislėpt. O tą ruselį nušovė 
nenušovė nežinau...

Bėgimas nuo rusų. 
Kai jau rusai atein, vokiečius 

veja, Raseiniai dega pyška, tai 
visi sėdom į vežimą su arkliais ir 
į Paantvardę kur mano sesuo gy-
vena važiavom pas jų. Jau pradėjo 
temt, niekas nežinojom ateities. Po 
dvyliktos nemigę da visai, sėdom į 
vežimėlį, šieno prisidėjom, Petrai-
tis kunigs, brolis mano Jonuks, ir 
važiavom. Jau pradėjo švist netoli 
Jurbarko. Apkasai buvo, kelias 
visas ragožiais apstatytas... 

Susprogdino pantoninį tiltą par 
Nemuną, tada Jurbarke klebonijos 
langai suvirto, ir mes greitai sėdom 
su tuo arkliuku ir ant Smalininkų 
miškais, o plentu – tanketės, ma-
šinos. Ir buvo ties Smalininkais 
irgi pontoninis tiltas. Sako greitai 
pereikit, nes irgi sprogdysim. Tai 
tik mes spėjom pervažiuot ir da 
kokį kilometrą pavažiavom ir 
girdim, kad išmetė į orą tą visą 

tiltą. Ir mes į Tilžę anoj pusėj 
nuvažiavom, pas tokias moterikes 
pastatėm. Pabučiavom arkliukui 
į nosytę, pasakėm: „Paliekam 
arkliuką, žinokitės“. Ir tada ėjom 
į stotį traukinių. 

Atėjo pavakarys, buvau įėjęs į 
traukinį, o Jonukas ir kunigas ant 
laiptelių buvo dar, tik pamatėm 
aliarmas ir rusų lėktuvas. Bėkim 
sakom. Tai aš per langelį lipau, 
paskui bėgom laiptais vėl į tą 
peroną. Pataikė bomba ant antro 
ešalono. Tai visi kas stovėjom, visi 
kai lapai tam tunely gulėjom nuo 
to ciongo, o ant viršaus kurie liko, 
visi negyvi. Tai paskui subėgo 
Vermachto kareiviai, įsakė išeit ir 
nešt žmones. Neina išprašyt, visi 
dabojas, nori gyvent. Paskiau ant 
ešalono užsilipom ir nuvažiavom 
nakčia į Karaliaučių. 

Repatriacija. 
Kai jau rusai prispyrė vokiečius, 

tai mudu su broliu išbėgova kartu 
su Vermachto kareiviais, anie 
plentu su technika, o mudu per 
laukus į pietus. Tada vokiečiai 
ant plento sustatė savo mašinas 
ir viską padegė. Ten Elbė, pla-
tesnė negu Nemunas. Pasidarėm 
plaustą su broliu. Atėjo toks su 
žvaigždėm vokiečių generolas, 
sako duokit jis persikels ir gražys. 
„Ne, ne“ sakom. Nieko nei, šaudo 
nei ką. Aš užlipau, o jau pusę batų 
nugrimzdęs, palikom ir mudu tą 
plauksmą, ir einava po vandenui 
kaip bus taip... Paskui atsirado 
valtis motorinė. Varo tokia jėga 
per tą Elbę, kad baugu ir ten būt. 
Nieks tykiai prie kranto neprivaro, 
biški šonu, kai tu nori ale turi greit 
išlipt. Pasisekė iššokt.

Tai paskui jau vėliavos iškeltos 
kad nevalna šaut. Atnešė dekius 
pasakė kalbas, žemėlapiai, šau-
dmenys, peiliuką kokį turi ar ką, 
viską ant turi dėt ant dekio. Rytą 
surikiavo, po keturis, vokiečiai 
buvo gražiai apsirengę, batai bliz-
ga, tuojau juos nurėdys, stok ir eik. 
Ėjom ėjom, jau paskui ištrūkom. 
Pradėjom sklaidytis.

Per Drezdeną ėjom. Bombar-
duotas visiškai. Vakare pradėjo, 
visą mielą naktelę, anglai, ame-
rikonai, fosforines bombas mėtė, 
degė viskas, ar krisi į vandenį, 
vistiek sudegsi. 

Į Lietuvą. 
Širdis nerami – reikia į Lietuvą. 

Nei nežinom ant ko ta Lietuva. 
Nuo kalno leidžiamės į miestą, 
tuoj mane rusai čiupt, gatvės jų 
užverstos, nepravažiuoja jų ma-
šinos. Visus po keturis į mašiną 
susodino, o kur veš nežinia, ar 

šaudys? 
Dievas vedė, Marija, ale ir pa-

siutęs buvau. Sargybinis ant durų 
su automatu atsirėmęs. Sustojo 
mašina reik išlipt, jau duos darbo. 
Tai aš tada pro tą sargybinį gatve, 
Jons brolis iš paskos, žiūriu vartai 
geležiniai aukšti praviri, aš per 
gatvę į tuos vartus. O da tas ruse-
lis vijos brolį Joną, nepavijo ans, 
tuojau išėjo ten moteriška, vartus 
uždarė, užrakino su spyna, ir ten 
atsipūtėm. 

Stotis traukinių subombarduo-
ta. Į Berlyną važiavom ant stogų 
traukinių. O rusai ešalonais javus 
veža visokias gėrybes per Sovets-
ką. Kai vagonai sujungti, tokiom 
sprenžinom sukabyti, apsižergi tą 
sprenžiną, viens vieną, kits kitą, 
kabės tokios yra, į tas kabes įsikibi, 
džiku-džiku-džiku per naktį ir va-
žiuoji. Tai teip ir važiavom ant šę. 
Rytą prieš saulės tekėjimą ešalonas 
sustojo. Su broliu einava šonais. 
Visas likimui atsidavęs, negalvoji. 
Valgyt neturem ir nenorim... 

Į Sovetską parvažiavom tai 
sakom čia jau akmeniuką gali per-
mest į Lietuvą. Tai iš stoties toks 
miškiuks atrodo jau, eisim an to 
miškiuko, bet tik švilpt tuojau ru-
sas, rankos į užpakalį, pliuks davė 
į dantis man, ir į Tauragę. Paskui 
Tauragėj savaitę ištardė, išvalėm 
tualetus, malkas pjaustėm. Tardė 
naktim kareivinėse Tauragėj. Po 
savaitės paleido. Peškom per miš-
kus, per laukus ėjom. 

Stribetelna.
Ant rytojaus nakčia parėjova į 

Girdžius. Iš pradžių nesirodėm, 
bet ką jau, sužinojo. O Girdžiuos 
buvo stribetelna, a šešiolika jų šičia 
klebonijoj. Vieną rytą tokia bomba 
davė, kad išbyrėjo langai, ir mudu 
su broliu gulėjova ant šieno, nuli-
pova, išėjova ir tuojau pliuks, žino 
kur duot. Parkritau, iš pistoleto 
pykšt pykšt pykšt aplinkui. 

Vedė per kelį, Tamošaitynė kur, 
sodas daba, kalnelis ir šlaitas žemy. 
Lekavičia toks stribas buvo. Varė 
įrėmę į nugaras šautuvais, liepė 
eit žemy, nu tai jau viskas aišku. 
Sakau: „Antanai, ar atsimeni mus 
ar mes jau tokie buvom negeri?“ 
Nieko nei atsakymo davė, nieko. 
Ir stovėjom tei kai įbesti. Paliko 
vieną sargybinį, o visas garnizonas 
ant miško nusivijo miškinius. Tai 
paskui toks vyruks, kad ir stribas 
ale geras žmogus, kad jam Dievas 
duotų sveikatos, sako: „Kas čia 
gyvena, vyrukai?“ Sakom: „Ta-
mošaitis“. Tai sako: „Judu sušalsit, 
einava pas jų“. Tai užlipom aukšty, 
tai jam ten kavos padarė šeimi-

ninkai. Jis tai jau tik patikėjo kad 
čia nekalti. 

Paskui jis vedė pro namus. 
Sakau: „Tamsta, geras esi, va čia 
mama gyvena, ar neužeitumėm?“ 
„Gerai“ – sako. Užvedė, tai da val-
gyt įsidėjom, apsiavėm. Ir atvarė 
į Girdžius kur stotelė dabar yra. 
Surikiavo ir tuojau už vamzdžių 
nusitveria ir su buožėm vaišin 
mus. Paskui atvarė prie to namo 
kur Zina dabar gyvena, o ten buvo 
stribynas. Nei vieno lango, nei 
vieno stiklo nėra, viskas suvirtę į 
lauko pusę. Surikiavo ant tų stiklų, 
apie penkiolika buvo sugaudę 
žmonių, atėjo toks krumplys pen-
tinuotas ištraukė pistoletą ir nuo 
manęs pradėjo, ištiesė į mane. Kiek 
palaukiau, tada: „vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios“... 
ir įsidėjo. 

Paskui į Jurbarką nuvarė, kur 
dabar vokiečių bažnyčią stato. Su-
varė į namą, langines uždarinėjo. 
Naktį kai sutemo, į koridoriuką, 
sėdi už staliuko pentinuočiai, 
sargybos su durtuvais. Įeini, ran-
kos iškeltos, „Už ką paimtas?“ Du 
sustoję iš abiejų šonų duoda, jeigu 
svirsi į tą pusę, ans duoda. Tai ten 
atsilupa. 

Paskiau nakčia po dvyliktos jau, 
surikiavo Donelaičio gatve ir varė 
į daboklę. Tiek sugrūsta ten vyrų, 
tie žiūri ką atvarys, o jau mūsų 
koks penkiolika. Naktį neina at-
simerkt, nuo lubų utelės krenta... 
baisu, žmogus daug pakeli. Tardė 
nakčia, po dvylikos. Spyna poška 
pyška visą naktį ištisai, kad miegot 
negalėtum... Paskui paleido mane 
į Girdžius, Jonuką vėliau...

Metai.
Dešimt metų pieninėj išdirbau. 

Tada jau gyvenimas prašviesėjo. 
Surinkdavau prievoles iš žmonių. 
Paskui mokykloj remontininku. 
Tada atsirado statybos užtvankoj. 
Dar, tiesa, kolchoze dirbau, matai 
kai tie metai nesuskaičiuoti. Jau 
aštuoniasdešimt devintus einu, 
rodos jų nemažai, o kai padalini, 
vis kokių penkių trūksta...

(tęsinys sekančiame „Girdžių“ 
numeryje)  

   
Pranciškaus Pociaus 

atsiminimus užrašė 
kun. Saulius PAVALkIS

parapijos klebonas 

Pranciškus Pocius
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Ruduo – tai nuostabus me-
tas, kai gamta paskleidžia ne-
nusakomo grožio ir įvairių 
spalvų paletę. Šį gražų rudenį 
Girdžių Šeimų centras  kvietė 
gyventojus į vakarones. Vaka-
ronėse kaimo žmogus turėjo 
galimybę nors akimirkai pa-
miršti  kasdieninius  rūpesčius, 
pabendrauti, pasilinksminti ir 
pasivaišinti. 

Spalio 15 d.  Girdžių Šeimų 

Girdžių Šeimų centro vakaronės

centras pakvietė gyventojus į va-
karonę, kuri vyko K. Mockaičio 
klube ,,Mituva‘‘.  Vakaro metu 
šauniai grojo ir visus linksmino 
Eržvilko bandonija, vadovauja-
ma Gintarės Stirbienės,  dainavo 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
mergaičių ansamblis, vadovau-
jamas Onutės Patašienės. Vakaro 
svečiai – Pavidaujo bendruome-
nė.  Vakaro metu svečiai buvo 
vaišinami  K. Mockaičio keptu 

Girdžių pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis.

Žindaičių kaimo moterų ansamblis.

Lapkričio 26 d. pavidaujiškiai 
rinkosi į, jau tradicine tapusią, 
„Bulvės šventę“. Tai rudeninė 
Pavidaujo kaimo bendruome-
nės šventė, kada jau nudirbti 
visi kaimiški darbai ir galima 
pasidžiaugti vis stiprėjančiu 
bendruomeniškumu, pasigirti 
nuveiktais darbais, paragauti 
skanių šauniųjų šeimininkių 
pagamintų bulvinių patiekalų. 
Jei praeitais metais komisijos 
vertinimui buvo pristatyti devy-
ni patiekalai, tai šiais metais net 
šešiolika.

Savo apsilankymu mūsų šventę 
pagerbė Girdžių šeimų centras. Tai 
jauna ir didelį potencialą turinti, 
Kęstučio Mockaičio vadovauja-
ma, bendruomenė. Joje susibūrė 
neabejingi savo kaimo bendruo-
meniškumui, kultūrinio gyvenimo 
kokybės gerinimui ir savo krašto 
tradicijų puoselėjimui pasiryžę 
žmonės. Džiugu, kad tarp mūsų 
bendruomenių užsimezgė drau-
giški santykiai. Buvome pakviesti 
į girdžiškių organizuotą vakaro-
nę, kurioje pasveikinome juos 
su įkurtuvėmis, pabendravome, 

Tradicinė „Bulvės šventė” Pavidaujyje

aptarėme aktualias problemas ir 
sprendimo būdus bei galimybes, 
pasišokome grojant Eržvilko 
bandonijų kapelai. Šis vizitas 
pas mus buvo atsakomasis. Bu-
vome maloniai nustebinti, kad 
„Šeimų centras“ atvyko ne tik 
pabūti mūsų šventėje pasyviais 
stebėtojais, bet ir patys aktyviai 
dalyvavo joje. Jų šeimininkės, 
taip pat, pateikė savo bulvinius 

patiekalus vertinimui ir net lai-
mėjo prizą.

Esame labai dėkingi seniūnui 
Dariui Juodaičiui už pagalbą 
organizuojant ir vedant šventę, 
už jo įsteigtus prizus bulvinių pa-
tiekalų konkurso nugalėtojams, 
už šiltus paskatinančius žodžius 
Pavidaujo kaimo bendruome-
nei ir Girdžių šeimų centrui. 
Šventėje dalyvavo ir Girdžių 

parapijos klebonas kunigas Sau-
lius Pavalkis bei vargonininkė 
Irena Jasiulytė, kurie atsivežė net 
keletą bulvinių patiekalų. Mes 
jau neįsivaizduojame šventės 
Pavidaujyje be Jurbarko kultūros 
centro Girdžių skyriaus darbuo-
tojų. Loretos Zdanavičienės ir 
Algimanto Vizbaro. Juodu pra-
dėjo vakarą teatralizuotu šventės 
pristatymu, vedė geriausio bulvi-
nio patiekalo rinkimo konkursą 
ir nugalėtojų apdovanojimą, 
organizavo keletą žaidimų, šokių 
maratoną. Negaliu nepadėkoti 
Pavidaujo seniūnaitei Jurgitai 
Šlyterienei už jos nuoširdų darbą 
organizuojant šventę, informuo-
jant gyventojus apie vykdomus 
renginius. Didelis dėkui jiems 
ir visiems pavidaujiškiams, ak-
tyviai dalyvavusiems šioje tra-
dicinėje šventėje ir dar kartą 
įrodžiusiems, kad visuomeninis 
darbas gali suteikti tiek daug 
gerų emocijų.

Arūnas ČEPULIS, 
Pavidaujo kaimo 

bendruomenės pirmininkas

kugeliu. 
Lapkričio 19 d. Girdžių Šeimų 

centras gyventojus  kvietė į va-
karonę, kuri vyko K. Mockaičio 
klube ,,Mituva‘‘. Vakaro svečiai – 
Žindaičių kaimo bendruomenė, 
kuri atvyko su savo koncertine 
programa.  Vakaronės metu 
linksmino gyventojus kaimo 
kapela ,,Šilas‘‘, vadovas V .Par-
tikas, dainavo Žindaičių kaimo 
moterų ansamblis. Visus vakaro-
nės svečius  Gediminas Norvilas  
vaišino uzbekišku plovu. 

Vis dėlto reikia žmonėms to-
kių vakaronių, tokių susiėjimų ir 
pabendravimų.  Tikimės, kad šis 
pasisėdėjimas nuties žmogišku-
mo ir nuoširdumo kelius į kaimo 
žmonių širdis.

Esame dėkingi visiems, kurie 
susirinko į vakarones.  Nuošir-
džiausia padėką tariame Pavi-
daujo ir Žindaičių bendruome-
nėms, G. Norvilui. 

                                                                                                                           
Girdžių Šeimų centras 
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Rūta  Gajauskaitė „Žūti ar būti? 
Hirošima - Černobylis – Fukušima“ - 
Kaunas: Morkūnas ir Ko,  2011.  

Ši knyga yra autorės kriminolo-
ginio tyrimo ir kūrybinės veiklos 
rezultatas, kurio kiekviena atski-
ra dalis buvo anksčiau paskelbta 
periodikoje ir nepaneigta viešoji 
informacija.

Sibylle Knauss  „Evos pusseserė“  - 
Vilnius: Naujoji Rosma, 2002.

Remdamasi  pokalbiais su Evos 
Braun pussesere, kuri daugiau kaip 
penkiolika metų tylėjo apie savo 
išgyvenimus, Sibilė Knaus dėliojo ne 
tik puikų, bet ir slogų jos viešnagės 
Oberzalcberge per  paskutiniuosius 
devynis Hitlerio viešpatavimo mė-
nesius vaizdą... 

Stasys Knezys „Čečėnijos karas“ 
-Vilnius: Aidai, 1997.

Romualdas Zubinas  „Tremtinio 
metraštis“- Kaunas: Naujasis lankas, 
2010.

1941 -ųjų metų tremtinio prisi-
minimai.

Jonas Užurka  „Kaip karys Pūgž-
lys Husiną gaudė“-Vilnius: Kronta, 
2005.

Tai humoristinis romanas aktua-
liomis šiandienos politikos temomis. 
Knygos autorius šmaikščiai ir įtaigiai 
aprašo vieno Lietuvos kareivėlio 
kelių mėnesių tarnybą.

Teresio Bosco  „Mamos Margaritos 
gyvenimas“ Šv. kunigo Jono Bosko 
motina“-Vilnius: Saleziečių Vilniaus 
namai, 2009.

Lene Mayer - Skumanz „Tegul 
žvirbliai sau čirškia“- Vilnius: Akri-
tas, 2009.

Pasakojimai apie šv. kun. Joną 
Bosko.

Šatrijos Ragana  „Raštai IV Peda-
gogika“-  Vilnius: LLTI, 2010.

Edvardas Burokas  „Pūtėme prieš 
vėją“   1  dalis - Vilnius: ,,Valstybės 
žinios“, 1998.

Šioje prisiminimų knygoje vaiz-
džiai pasakojama ne tik apie KGB 
piktadarystes, bet ir apie drąsius 
Lietuvos ( ir ne tik  jos) žmones, 
kurie nepabūgo smurto, tyčiojimosi 
iš žmogaus orumo, surado savyje 
jėgų tam pasipriešinti.

Filomena Taunytė „Laimingas 
senelių gyvenimas“-Vilnius: Tyto 
alba, 2004.

Šmaikščiose humoreskose vaiz-
duojamas Pipynių šeimos gyve-
nimas gali būti daugelio Lietuvos 
pagyvenusių žmonių gyvenimo 
atspindžiu...

Bronius Valaitis „Lemties pėdsa-
kais“-  Kaunas:UAB „Šarkis“, 2005.

Tai atsiminimų knyga apie lai-
kmetį, tėvus, artimuosius, moky-
tojus, mokslo, katorgos bei darbo 
draugus, tėvynės ilgesį, sukilimą, 
šeimą  ir Nepriklausomybę.

Girdžių kaimo 
bibliotekoje 
naujos knygos 

Dar vieną smagų vakarą pra-
leidome žaisdami savo atsineštus 
stalo žaidimus. Susirinkusių 
skaičius maloniai nustebino, o 
gera nuotaika neleido subjurti 
pralaimėjimo kartėliui. Vyres-
nieji įniko į žaidimą „Alies“, kurį 
be pertraukos žaidė dvi valandas. 
Jaunesnieji išbandė visus, kiek tik 
turėjome. Ypatingo jų dėmesio 
sulaukė žaidimai „Jenga“, „UNO, 
„Kimble“. Nuostabos šūksniai ir 
smagus šurmulys susirinkusius 
lydėjo visą vakarą.

Turbūt dar neišblėso įspūdžiai 
iš karoliukų vėrimo vakaro. 
Mokytojos Jolantos Pocienės 
padedami vėrėme angeliukus, 
bandėme ir sudėtingesnių dar-
belių – snaigių. Tai išties daug 
kantrybės ir laiko reikalaujantis 
užsiėmimas, tačiau užbaigtas 
verti „kūrinys“ atperka visą var-
gą. Vakaro pabaigoje visi norin-
tieji iš karoliukų galėjo pasidary-
ti auskarus ir pasidovanoti sau. 
Angeliukus nutarėme paskirti 
Girdžių seniūnijos seneliams, 
kuriems jie bus padovanoti 
kasmetinės kalėdinės Gerumo 
akcijos metu.

Raginame visus visus, tiek 
jaunesnius, tiek vyresnius su-
sirinkti į dar vieną ir paskutinį 
šiais metais vakarą. Kviesime 
pažiūrėti filmą „Lūšnynų mili-
jonierius“, kuris triumfavo 2008 
m. ir laimėjo 8 apdovanojimus. 
Po filmo prie arbatos puodelio 
galėsime šį filmą aptarti.

O ateinančiais metais, lauk-
sime jūsų, Girdžių seniūnijos 
gyventojai, kituose vakaruose. 
Planuojame pasimokyti velti iš 
vilnos, vis dar naujos dekoravi-
mo technikos – dekupažo. Taip 
pat numatome teatro vakarą, o 
dar nepasibaigus žiemai visus 
vakarus apibendrins talentų 
vakaras.

Neformalios jaunimo grupės 
„Veikiam“ inf.

Jaukūs rudens vakarai kartu
Nukritus beveik visiems lapams bei atvėsus orams rinkomės net 

tris kartus į Girdžių pagrindinę mokyklą drauge jaukiai praleisti 
besibaigiančio rudens vakarų. Lapkričio pradžioje palinkę virš 
drobių piešėme, tapėme, dalinomės idėjomis ir smagiai šnekučia-
vomės. Nors su teptuku draugaujame nedažnai, tačiau rezultatas 
nenuvylė. Kilusios idėjos gražiai išryškėjo paveiksluose, o patys 
su šypsenomis veiduose ir savo kūriniais skirstėmės namo. Tą 
vakarą mums visąlaik talkininkavo Kamilė Andriulaitytė, kuri 
ne tik kad patarinėdavo kaip geriau padaryti vieną ar kitą potepį, 
bet ir dalinosi piešimo patirtimi, rodė savo pieštus darbus. 
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Gruodžio 3d. - Tarptautinė 
neįgaliųjų žmonių diena. Šią 
dieną paminėti yra būtina, nes 
ir neįgaliems žmonėms kurtis 
draugėn yra labai svarbu. Todėl 
lapkričio 20 dieną  Jurbarko 
neįgaliųjų draugijos Girdžių 
seniūnijos neįgalieji rinkosi į 
Tarptautinės neįgaliųjų žmo-
nių dienos paminėjimą.

Lauknešėliais nešini, rinkosi į 
būrį, kad galėtų pasidalyti min-
timis, pasikalbėti, atsipalaiduoti 
prie arbatos  ar kavos puodelio. 
Kad visi geri dalykai, lyg nuo 
kalno riedanti sniego gniūžtė, vis 
aplipdama  naujomis idėjomis, 
nuoširdžiais žodžiais ar bendra-
minčiais, ristųsi tolyn ir taptų 
dideliu sniego kamuoliu. Todėl 
ne atsitiktinai šioje šventėje, be 
neįgaliųjų, dalyvavo nemažai 
svečių, įvairių sričių atstovų. 

Tai Girdžių seniūnijos seniū-
nas  Darius Juodaitis, seniūnijos 
socialinė darbuotoja darbui 

Paminėjome Tarptautinę neįgaliųjų dieną 

su socialinės rizikos šeimomis 
Zita Krikščionaitienė, Jurbarko 
Kultūros centro Girdžių skyriaus 
kultūrinių renginių organiza-
toriai  Algimantas Vizbara ir 
Loreta Zdanavičienė, Carito 
pirmininkė Zina Girdžiuvienė, 
Girdžių seniūnijos medikės 
Dalia Unguraitienė bei Irena 
Tamkevičienė, naujai susikū-
rusio Girdžių  Šeimų centro 
pirmininkas  Kęstutis Mockaitis. 
Šventė vyko klubo ,,Mituva‘‘ 
patalpose. 

Su menine programa atvyko 
Skirsnemunės seniūnijos Pilies 
kaimo kolektyvas , kuris mums 
parodė spektaklį. Šventė vyko 
linksmai ir nuotaikingai.  Vieni 
patys neįgalieji šios šventės ne-
būtų galėję susiorganizuoti, nes 
neturi tam lėšų nei patalpų kur 
galėtų prisiglausti. Už tai, kad ši 
šventė įvyko, dėkojome seniūnui 
D. Juodaičiui, kuris pasirūpino 
menine programa ir patalpų 

apšildymu, taip pat operatyviai 
sprendė visus kitus organizaci-
nius klausimus. 

Neįgalieji buvo dėkingi klubo 
,,Mituva‘‘ savininkui K. Mockai-
čiui už suteiktas patalpas, taip 
pat kultūros centro vadovams už 
neįgaliesiems dovanotą progra-
mą bei nuotaikingą šventės ve-
dimą. Taip pat dėkojo seniūnijos 
soc. darbuotojams, bibliotekos 
vedėjai, pašto darbuotojų kolek-
tyvui, bei aktyviausiems draugi-
jos nariams  už prisidėjimą prie 
šventės organizavimo, teikė pa-
siūlymus, patarimus ir dalinosi 
savo sumanymais. Šventės metu 
nebuvo pamiršti ir jubiliejus šiais 
metais šventę draugijos nariai, 
kuriuos sveikino seniūnas D. 
Juodaitis. Draugijos nariai įteikė 
jubiliatams gėles, atminimo do-
vanėles ir sudainavo  ,,ilgiausių 
metų‘‘.  Kiekvienas  jubiliejus 
tai tarpinė stotelė kiekvieno 
gyvenime, kurioje tarsi stabteli, 

apmąstai nuveiktus darbus ir 
toliau kuri planus ateičiai. Ne-
įgalieji jubiliatams linkėjo, kad 
tų tarpinių stotelių jų gyvenime 
būtų kuo daugiau.  

Taip pat seniūnas D. Juodaitis 
gražių padėkos žodžių nepagai-
lėjo Pilies kolektyvui už nuotai-
kingą spektaklį ir atsidėkodamas 
įteikė artistams gėlių. Padėkomis 
už gražiai tvarkomą aplinką ap-
dovanotos Adelės ir Romualdo 
Voroneckų  bei Onutės ir Jono 
Vaitekūnų šeimos. Tuo šventė 
nesibaigė, dar ilgai netilo dainos 
ir muzika. Iš šventės neįgalieji 
skirstėsi į namus, parsinešdamio 
meilę ir viltį širdyse bei gerą 
nuotaiką. 

Girdžių seniūnijos neįgaliųjų 
draugijos nariai 

Jau devintus metus Tarptau-
tinė istorinio teisingumo komi-
sija inicijuoja Tarptautinės To-
lerancijos dienos paminėjimą. 
Ši diena yra minima daugelyje 
demokratinėse valstybėse nuo 
1995 m., kai UNESCO lapkri-
čio 16- ąją paskelbė Tarptauti-
ne tolerancijos diena.

Šių metų Tolerancijos dienos 
paminėjimo simboliu pasirink-
tas laivas. Laivas plaukia, juda, 
keičia kryptį kaip ir žmogus. 
Kiekvieno žmogaus laivas yra 
„kitoks“ ir jį plukdome skirtinga 
kryptimi. Plaukdami sutinkame 
laivus nepanašius į mūsų. Kaip 

Pilietinė akcija „Tolerancijos laivas“
tada elgiamės: juos aplenkiame, 
šaliname iš savo kelio, nekreipia-
me dėmesio, o gal pamojuojame 
iš tolo, ar užmezgame draugystę. 
Kai tu žiūri į „kitokį“ nepa-
lankiai, žinok, kad tavo laivas 
taip pat gali atrodyti „kitoks“, 
išplaukęs į didžiuosius vande-
nis. Kaip tada jautiesi tu savo 
laive? Laive, kaip ir gyvenime, 
susitinka skirtingi žmonės, kurie 
gali vienas kitam nepatikti, bet 
jie turi plaukti kartu, vienas kitą 
toleruoti, nes nėra kitos išeities- 
visi esame viename laive, kuris 
vadinasi „Žemė“. 

Mūsų mokykloje Toleranci-

jos laivas taip pat išmetė savo 
inkarą. Penktų - dešimtų klasių 
mokiniai klasių valandėlių metu 
ne tik kalbėjo apie tolerancijos 
svarbą mūsų gyvenime, bet ir 
rinko žymių žmonių mintis 
(sentencijas) apie toleranciją 
ir netoleranciją. Šiomis mintis 
„papuošė“ Tolerancijos laivą. 
Pradinių klasių mokinukai savo 
rankytėmis išlankstė spalvotus 
laivelius, kuriuos pavadino įvai-
riais gražiais žodžiais- tokiais 
kaip Draugystė, Meilė, Pagarba, 
Pagalba,... Ilgosios pertrau-
kos metu mokyklos socialinė 
pedagogė visus pakvietė prie 

Tolerancijos laivo, kur dar kartą 
buvo prisiminta, kaip svarbu su-
gyventi taikiai, būti pakantiems 
vienas kitam šiame dideliame 
erdvėlaivyje, kuris vadinasi 
„Žemė“. Renginuko metu skam-
bėjo mokinių surinktos sen-
tencijos, J. Degutytės eilėraštis 
„Laivas“. Pabaigoje visi pradinių 
klasių mokiniai sulipo į didžiulį 
Tolerancijos laivą ir lydimi mažų 
spalvotų laivelių išplaukė.

Irma GENDRIkAItė,
atstovė spaudai
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Per pirmąsias keturias pamo-
kas 5–10 klasių mokiniai mokėsi 
dovanų dekoravimo, įpakavimo 
ir kalėdinių papuošimų meno. 
Netradicinius užsiėmimus vedė 
mokytojai ir tėveliai. 

Per pirmąją pamoką penkto-
kėliai gamino netradicinę origi-
nalią Kalėdų eglutę iš popieriaus, 
žalsvos ir baltos spalvos vatos 
diskelių. Eglutes daryti padėjo 
Karolio mama. Penktokai, pa-
gaminę kalėdines eglutes, ėmėsi 
kito kruopštaus darbo. Mažieji 
penktokėliai, padedami Zitos 
Krikščionaitienės, draugiškai 
darė angeliukus iš popieriaus, 
vatos klijų ir blizgučių. 

Šeštokai ir jų auklėtoja Rima 
Mikalkėnienė vadovavosi tokiu 
šūkiu: „Greit ir gerai galima pa-
daryti iš šiukšlių viską!“ Lietuvių 
kalbos kabinetas buvo papuoštas 
darbeliais, kurie atlikti sime-
grafijos technika. Akį traukė 
atvirukai, siuvinėti įvairiais 
ornamentais. Šeštokai iš senų 
matematikos pratybų karpė, 
lankstė, klijavo origami. Patys 
mokiniai savo darbelius pavadi-
no „kukulaičiais bumbulaičiais“. 
Vaikams padėjo Luko mama 
Jolita Kisielienė. Šeštokai su au-
klėtoja itin kruopščiai siuvinėjo 
kalėdinės tematikos atvirukus 
simegrafijos technika.

Septintokai su matematikos 
mokytoja Zita Bilotiene ruošė 
dovanėlių pakuotes. Į pakuotes 
dėjo sausainius, kuriuos kepė 
kartu su auklėtoja Jolanta Poci-
ene. Dovanėlės keliaus į Gerumo 
akcijos fondą. 

Aštuntos klasės mokiniai in-
tensyviai dirbo berniukų darbų 
kabinete su technologijų moky-
toju Rimantu Konteniu. Kabi-
nete virte virė darbas: berniukai 
išsijuosę pjovė pjūklais, o mer-
gaitės šveitė švitriniu popieriumi 
mažas detales iš medžio. Pasi-
rodo, kad mokiniai, padedami 
technologijų mokytojo Rimanto, 
ruošė smulkias detales, iš kurių 
gamino sportuojantį žmogutį. 
Sportininkas ant turniko darė 
prisitraukimus. Originali darbe-
lio mintis maloniai nustebino.

Verslumo diena
Lapkričio 25 dieną mūsų 

mokykloje vyko jau tradicija 
tapusi Verslumo diena. Ren-
ginį organizavo ir fotografavo 
informacinių technologijų mo-
kytoja Liudmila Norkaitienė.

Devintokai ruošė Advento 
dekoracijas iš šieno, eglišakių, 
žalumynų ir gėlių. Adventinių 
vainikų grožis ir kvapas šven-
tiškai nuteikė, priminė, kad Ka-
lėdos artėja sparčiais žingsniais. 
Devintokams talkino Rūtos 
mama Birutė Alijošienė. De-
vintokai, kaip ir dešimtokai, su 
technologijų mokytoja Jolanta 
Pociene dekoravo uogienių ir 
konservuotų gėrybių stiklainė-
lius. Dekoracijoms panaudotos 
įvairios medžiagos: įvairias-
palvės audinių skiautės, siūlai, 
akrilininiai dažai, lipnūs lapeliai, 
pieštukai ir kt. Uogienę ir kon-
servuotas daržoves į mokyklą 
atsinešė mokiniai ir mokytojos 
Jolanta Pocienė ir Liudmila 
Norkaitienė.

Infocentre vyko Monopolio 
turnyras, kuriame dalyvavo 
5–10 klasių mokiniai. Turny-
rui vadovavo kūno kultūros 
mokytojas Linas Klijūnas ir 
infocentro vedėja Irena Gendro-
lienė. Mokiniai mokėsi dirbti ir 
priimti geriausius komandinius 
sprendimus. Aštuntokus ir de-
šimtokus lyderystės subtilybių 
mokė socialinė pedagogė Irena 
Molčankinienė. Anglų kalbos 
mokytoja Oksana Ambrutie-
nė su septintokais diskutavo 
apie gero verslininko savybes, 
kurios reikalingos, kad verslas 
klestėtų.

Visus padarytus darbelius 
mokiniai pardavinėjo „blusų“ 
turguje. Pirkėjų eilutė stovėjo 
prie septintokų keptų gėrybių. 
Maloniai aptarnavo prekybinin-
kas Arnas. Didelio pasisekimo 
susilaukė plikyta naminė duona, 
„Lauryno“ pyragas ir keksas su 
razinomis. Pinigai, surinkti už 
parduotus kūrybinių dirbtuvių 
gaminius, bus skirti Gerumo 

akcijai, kuri vyks prieš šv. Ka-
lėdas ir medžiagų savikainai 
padengti. 

Renginio naujovė – kavinė, 
veikusi matematikos kabinete! 
Kavinei vadovavo devintos kla-
sės mokiniai ir auklėtoja Zita 
Bilotienė. Net ir išrankiausias 
klientas galėjo rasti, ko širdis gei-
dė: kelių rūšių arbatžolių, saldu-
mynų, vaisių. Kavinės lankytojus 
pasitiko draugiškas personalas: 
barmenai Indrius, Darius, Dei-
vidas, Rytis, virėja Melanija, 
kasininkė Irma, vadybininkė 
Karolina, švaros prižiūrėtojos 
Rūta ir Raimonda, muzikos 
vadybininkės Deimantė ir Iveta. 
Kavinėje didžiausią paklausą 
turėjo vafliukai ir „Močiutės“ 
arbata.

Mokiniai pilni įspūdžių ir 
išmokę naujų, praktiškai pritai-
komų dalykų skirstėsi namo iš 
jau tradicija tapusios Verslumo 
dienos.

Renginio organizatorė Liu-
dmila nuoširdžiai dėkoja kole-
goms mokytojams, Zitai Krikš-
čionaitienei, mamytėms Kristi-
nai Barčienei, Jolitai Kisielienei, 
Birutei Alijošienei už gražų 
bendradarbiavimą ir pagalbą 
organizuojant Verslumo dieną.

kristina BIzINAItė 
Lietuvių kalbos mokytoja

Jaunieji barmenai: Rytis, Darius, Indrius, Deividas.

,,Esu laiminga, kad  rašiau 
vaikams. Jaučiu, kad  tuo-
met iš tiesų galiu nuveikti 
kažką naudingą visiems. 
Manau, kad gera vaikų po-
ezija reikalinga visiems. 
O ypač  vaikui reikalinga 
poezija. Ji gydo mažylio 
sielą‘‘- tai žinomos lietuvių 
poetės, dramaturgės Ramu-
tės Skučaitės žodžiai. 

Lapkričio 18 d. Girdžių kai-
mo bibliotekoje vyko popie-
tės ,,Raktas į poeziją‘‘, skirta 
R. Skučaitės 80-čiui.

Popietės metu vaikai buvo 
supažindinami su poetės gy-
venimu ir kūryba, pristatytos 
poezijos knygelės ,,Medžio 
dovanos‘‘, ,,Suradom smuiko 
raktą‘‘, ,,Takelis iš naujo‘‘ ir 
kt. 

Renginio dalyviai : Arnas 
Šeršniovas skaitė poetės eilė-
raščius ,,Voro dainelė‘‘, ,,La-
šai‘‘, Aurimas Kvedys skaitė 
,,Būgnas‘‘, Miglė Laukytė  
,,Knyga‘‘ ir kt.  Renginio metu 
vaikai iš R. Skučaitės knygos 
,,Kas nulaužė pupos lapą? 
sprendė galvosūkius. Sėkmin-
gai sekėsi spręsti galvosūkius:  
Arnui Šeršniovui , Gabijai 
Masaitytei, Miglei Laukytei, 
Aurimui Kvedžiui . 

Visi renginio dalyviai buvo 
pavaišinti saldumynais. 

Vilija StOŠkIENė 

Popietė 
„Raktas į poeziją”

Lapkričio 15 dieną Er-
žvilko gimnazijoje vyko, 
Jurbarko rajono kaimo vie-
tovių bendrojo lavinimo 
mokyklų 2001 m. gimimo ir 
jaunesnių kvadrato finalinės 
varžybos. 

Lapkričio 24 dieną Jurbarko 
Naujamiesčio vidurinėje mo-
kykloje vyko Jurbarko rajono 
bendrojo lavinimo moky-
klų 1999 - 2000m. gimimo 
berniukų kvadrato finalinės 
varžybos. 

Mūsų mokyklos sporti-
ninkai abiejose varžybose 
iškovojo trečiąsias vietas. 
Sveikiname! 

Linas kLIJūNAS
kūno kultūros mokytojas

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

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Girdžių parapijos klebonui 
S. Pavalkiui, Girdžių pagrindinės mokyklos direk-
torei J. Pocienei ir visai mokyklos bendruomenei, 
vargonininkei I. Jasiulytei ir giesmininkams, 
kavinės ,,Mituva“ kolektyvui, medikei I. Tamkevi-
čienei, J. Čiauškienei , M. ir P. Babičiams, K. ir T. 
Barčams, Ž. ir K. Latviams, I. Molčankinienei, O. 
Ravinienei, J. Felkeriui, V. Kimučiui, V. Piliukaičiui, 
V. Pinkevičiui, draugams, kaimynams, artimie-
siems, visiems, kas užjautė ir padėjo palydėti į 
amžinojo poilsio vietą mylimą Vyrą, brangų Tėvelį 
ir Senelį Ramutį Kazimierą Kairaitį.

Dėkojame už Jūsų parodytą jautrumą, mora-
linį palaikymą, visokeriopą paramą ir paguodos 
žodžius.

Žmona Nijolė ir duktė Giedrė su šeima

Lapkričio 17 dieną pradinių 
klasių mokiniams vyko popietė 
,,Na, berniukai‘‘.

Popietei pradėjome ruoštis 
po rudens atostogų. 1-4 klasių 
mergaitės ieškojo, galvojo, kūrė 
įvairias užduotis berniukams. 
Kiekviena mergaitė buvo paruo-
šusi po atrakcijoną, kurį turėjo 
pravesti. Visos mergaitės daug 
ruošėsi. Juk reikėjo papuošti 
salę, turėti reikiamas priemones, 
išmokti pristatyti ir organizuoti 
susigalvotą užduotį.

Labiausiai nerimavo berniu-
kai. Jie nuolat bėgiojo, zujo ir 
vis klausė ausis prikišę prie 
durų. Labai rūpėjo sužinoti, kas 
jų laukia. O mergaitės juos vis 
erzino prisigalvodamos ,,baisių‘‘ 
užduočių.

Popietę vedė ketvirtokės Ka-

Praeitą savaitę, lapkričio 
(8-11) dienomis vyko aštunta-
sis tarptautinis informacinių 
technologijų kokursas "Be-
bras". Džiugu, kad šiame kon-
kurse labai aktyviai dalyvavo 
ir mūsų mokyklos 5-10 klasių 
mokiniai. 

Džiaugiamės geresniais, nei 
praeitais metais rezultatais! 

Gabrielė Zaronaitė, 5 klasės 
mokinė Jurbarko rajone surinko 
daugiausiai taškų!

Dešimtokė Viktorija Gru-
bliauskaitė savo amžiaus grupėje 
- antra! SVEIKINAME!

Jos klasiokai Eisvinas Sadaus-
kas, Aušra Alijošiūtė ir Augenija 
Tamošaitytė - pateko į geriausių-
jų rajono dešimtuką.

Devintokai Iveta Klevinskaitė, 
Rytis Andriulaitis, Deimantė At-
minaitė, Darius Rekešius pateko 

Popietė „Na, berniukai”
milė P. ir Meda J.. Jos net me-
dalius kiekvienam berniukui 
pagamino. Iveta G. nupirko daug 
balionų. Gabrielė A. paruošė 
berniukams ,,Vairuotojo pažy-
mėjimus“, kurie dalyvavo jos 
atrakcijone ir iškirpo raides ,,Na, 
berniukai“. Milda J. Ir Augustė Š. 
Iškirpo skrituliukus salės papuo-
šimui. Akvilė A. renginio metu 
dalijo prizus. Giedrė V. Ir Greta 
P. prižiūrėjo tvarką. Miglė R. , 
Miglė L. ir Goda stebėjo ar visi 
teisingai atlieka užduotis.

Visi pradinukai įdomiai ir 
linksmai praleido laiką.

Sustabdytos akimirkos fotoga-
lerijoje. Už nuotraukas dėkojame 
mokytojai Danutei Rekešienei.

Virginija PINAItIENė
1 klasės mokytoja 

Bebro konkursas 2011
į geriausiųjų rajone dešimtuką!

Aštuntokai Juozas Dobilas, 
Taironas Balčius, Laurynas Ka-
valiauskas, Paulina Žilinskaitė 
pateko į geriausių mūsų rajono 
dvidešimtuką. 

Treniruotės metu rajone ge-
riausiai sekėsi dešimtokui Žy-
drūnui Binkevičiui ir devintokei 
Melanijai Damušytei - savo 
amžiaus grupėse, jie surinko 
daugiausiai taškų.

Visi dalyvavusieji gaus diplo-
mus. Dėkoju visiems dalyva-
vusiems mokiniams už žingei-
dumą, norą išbandyti naujus 
dalykus. Tikiuosi, kad kitąmet 
rezultatai bus dar geresni!

Liudmila NORkAItIENė
Informacinių technologijų 

mokytoja 

Ūkanotą lapkričio antradienį 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
pradinių klasių mokiniai išsi-
ruošė į talką.

Jie kartu su mokytojomis 
O.Kimutiene,V.Pinait iene, 
D.Urbiene, D.Rekešiene talki-
ninkavo Girdžių parke. Grėbė 
lapus.

Talka
Vaikai lenktyniavo tarpusa-

vyje:
Kas daugiau nugrėbs lapų? 
Kas švariau sugrėbs lapus? 
Kas sugrėbs didesnes krūvas?

Virginija PINAItIENė
1 klasės mokytoja


