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Girdžiuose jau antrus me-
tus seniūnijos ir  pagrindinės 
mokyklos iniciatyva vyksta 
akcija, pavadinta „Gerumo 
ir šviesos diena“. Tradiciškai 
lankomi atokiai gyvenantys 
žmonės, seneliai, buvę moky-
tojai, o šventės kulminacija 
tampa Kalėdinės eglės įžiebi-
mas. Šiemet į šventinius ren-
ginius įsipynė ir renovuotų 
kultūros namų atidarymas. 

Renginiai Girdžiuose šventi-
nį penktadienį prasidėjo nuo 10 
val. Tuomet trys grupės akcijos 
dalyvių pasiskirstė kas kur eina 
ar važiuoja ir išvyko. Nešini 
miškininkų dovanotomis eglių 
šakomis, seniūnijos sveikinimo 

Tradicinė „Gerumo ir Šviesos“ diena
atvirukais, Girdžių pagrindinės 
mokyklos dovanomis, gardžio-
siomos mokytojų gamintomis 
uogienėmis bei mišrainėmis, 
mokiniai, mokytojai ir seniūni-
jos darbuotojai aplankė daugiau 
nei 30 mūsų seniūnijos vienišų 
asmenų. Sunkiausiai gyvenan-
tiems girdžiškiams dar dovano-
ta ir Gailestingumo draugijos 
Jurbarko padalinio lauknešėliai 
su maisto produktais bei dra-
bužiais. 

Tuo metu miestelio centre 
nuo 11 valandos vyko kasmetinė 
miškininkų akcija. Čia buvo da-
linamos eglių šakos ir seniūnijos 
gyventojai buvo raginami parsi-
nešti „Kalėdas į savo namus“. O 

Daliutė Saulėnienė pasirūpino, 
kad atėjusieji žaliaskarių šakų 
nesušaltų ir visus vaišino karšta 
sriuba, gardžiais sumuštiniais. 

Penktadienį Girdžiuose šur-
mulio netrūko dar ir dėl reno-
vuotų kultūros namų atidarymo. 
Šventėje dalyavo rajono meras 
Ričardas Juška, savivaldybės 
Kultūros skyriaus vedėja Daura 
Giedraitienė, darbų rangovai, 
gyventojai. Svečius šiltai sutiko 
Girdžių skyriaus kultūrinės 
veiklos organizatoriai Loreta 
Zdanavičienė ir Algimantas 
Vizbara, seniūnas. 

Po UAB „Jonavos ranga“ atlik-
tų darbų akį džiugina atnaujintos 
kultūros namų pastato sienos, 

pakeisti langai, stogas, viduje 
įrengtos ventiliavimo sistemos, 
tualetai, sutvarkyti laiptai, atgi-
jo ir Mituvos pakrantės poilsio 
zona.

Kaip kalbėjo UAB „Jonavos 
ranga“ generalinis direktorius 
Tadas Rimkus iš projekto lėšų 
sutvarkytas Mituvos slėnis, 
privažiavimo keliai, įreng-
tos tribūnos, laužavietės, taigi 
girdžiškiai galės rinktis ne tik 
atnaujintose uždarose patalpo-
se, bet ir puikiai sutvarkytoje 
Mituvos pakrantėje.

Nukelta į 2 psl.

Kaip greitai bėga laikas... 
Atrodo lyg vakar mane močiutė 
nusivedė į Girdžių bažnyčią. 
Tada man buvo keturi metukai. 
Atsisėdome abi su močiute į 
suolą, o aš truputį pabuvusi mi-
šiose pradėjau rėkti, kad noriu 
saldainių ir limonado. Už mūsų 
suole sėdėjusi jaunutė mergina, 
man padavė savo rožančių, kad 
aš nerėkčiau –tai ir buvo mano 
pirmoji pažintis su vargoninin-
ke Irute Jasiulyte. 

Ir štai jinai šitoj parapijoj jau 
40 metų! Truputį paaugusią 
mane Irutė pakvietė dalyvauti 
procesijoje šv. Velykų ir atlaidų 
metu. Vėliau su kitais Girdžių 
miestelio vaikais Irutė mus ruo-
šė priimti sakramentus. Visada  
suprantamai, pasitelkusi  daug 
vaizdinės medžiagos (skaidrių, 
įvairaus dydžio reprodukcijų, 
filmukų) mus mokė. Tuo metu  
buvo 1980 metai ir tai daryti 
buvo negalima. Tik dabar ga-
lima įsivaizduoti, kiek nervų ir 
drąsos reikėdavo mokyti vaikus 
pažinti tikybos mokslus. Irutė 
Jasiulytė Girdžiuose buvo ir yra 
tas švyturys, kuris mano kartai 
rodė kelią į tikėjimą, į dvasines 
vertybes. Kai senoje klebonijoje 

Irena Jasiulytė - 40 metų Girdžiuose
(špitolėje) mes susirinkdavome, 
kaip tėvelis V. Šauklys sakydavo 
– parapijos jaunimas, dainuoda-
vome tas tikras lietuviškas trem-
tinių dainas, kartu su bažnyčios 
choristais, kurios tais gūdžiais 
tarybiniais laikais buvo drau-
džiamos. Irutė skiepijo lietuvybę 
mums visiems.  Dažnai prisime-
nu, kaip Irutė organizuodavo 
ekskursijas į Marijampolę (prie 
Palaimintojo Matulaičio sarko-
fago), į Šiluvą, į Kryžių kalną. 
Smagiausia būdavo pati kelionė, 
mes visą kelią dainuodavome ir 
giedodavome. Irutė mus išmokė 
tikrų dalykų - kaip neatsižadėti 
Dievo, kaip įveikti sunkumus. 
Jos dėka mes išmokome lieti 
žvakutes (oi kaip prieš Vėlines 
špitolėje mes dirbome). Mūsų 
(jaunimo) rankomis nulieto-
mis žvakutėmis pasipuošdavo 
Girdžių kapinaitės. Irutė mus 
išmokė kepti Kalėdaičius, pinti 
vainikus bažnyčios papuošimui. 
Vargonininkė buvo iniciatorė 
Trijų Karalių eitynių, Užgavėnių 
šėlionių, o Tėvelis V. Šauklys jas 
laimindavo ir joms pritardavo. 
Šie žmonės sėjo meilę žmonių 
širdyse ir puoselėjo vertybes ir 
tradicijas, kurios jų dėka gyvos 

išliko iki šių dienų. 
Dėkoju Dievui, kad savo gy-

venimo kelyje sutikau tokius 
žmones, kaip vargonininkė Irutė 
Jasiulytė ir klebonas V. Šauklys. 
Džiaugiuosi, kad Irutė išmokė 
ir mano vaikus, kurie jau priėjo 
šv. Komunijos. Kaip gerai, kad 
prieš kelis dešimtmečius Irutės 
dovanotas rožančius jungia mus 
ir šiandien. 

Sveikindama mielą Irutę su 
40-mečiu Girdžių parapijoje, 
linkiu Jai ilgai gyvuoti Girdžiuo-
se, mokyti choristus vis nau-
jų giesmių. Stiprios sveikatos, 
skambaus balso ir ilgiausių metų 
miela IRUTE!

                                                                                                                   
Nairutė 

Ročaitytė- DiRsieNė
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Nors savivaldybės tarybos 
sprendimas, kuris numato, jog 
gyvūnai (šunys, katės)  privalo 
būti įregistruoti seniūnijose 
galioja jau keletas metų, mūsų 
seniūnijoje pirmieji šunys buvo 
įregistruoti tik praėjusiais, 
2011 metais.

Gyvūnams, kurie yra įre-
gistruojami seniūnijoje, yra 
išduodamas Gyvūnų pasas. Re-
gistracijos vienkartinis mokesti 
– 5 Lt. Neįregistravusiems savo 
gyvūnų gresia administracinė 
atsakomybė. 

Šunis mūsų seniūnijoje re-
gistruoja ūkvedys – energetikas 
Edmundas Kasparavičius, kuris 
seniūnijoje dirba: pirmadienį, 
trečiadienį – iki 14.00 val., an-
tradienį, ketvirtadienį – iki 12.00 
val.  Pasiteirauti galite telefono 
numeriu 49923.

„Girdžiai“ inf. 

Šunų registracija 
įsibėgėja

Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio ministerija pradeda įgy-
vendinti projektą, kurio metu 
gyventojams bus finansuojama 
dalis keičiamo savo sudėtyje as-
besto turinčio šiferio kainos.

Ši programa bus įgyvendi-
nama tik kaimiškose vietovėse, 
kuriose gyvena nedaugiau kaip 6 
tūkst. gyventojų. Europos Sąjun-
ga finansuos 50 proc. keičiamos 
dangos kainos, tačiau ne daugiau 
kaip 10 tūkst. litų. Pažymėtina, 
kad stogo dengimo darbų kaina 
nebus finansuojama. 

Gyventojus raginu aktyviai pa-
sinaudoti šia teise, sekti informa-
ciją mūsų seniūnijos skelbimų 
lentose, kuriose yra kiekviename 
didesniame seniūnijos kaime, 
taip pat rajoninėje spaudoje. 
Visi kartu stengsimės, kad šia 
galimybe pasinaudotų kiek ga-
lima daugiau mūsų seniūnijos 
gyventojų. 

Girdžių seniūnas 
Darius JuoDaitis 

Dėl asbesto savo 
sudėtyje turinčio 
šiferio

Jurbarko priešgaisrinė gel-
bėjimo tarnyba ir rajono savi-
valdybės administracija vykdo 
prevencinę akciją „Kūrenkime 
saugiai“. Savivaldybės lėšomis 
yra nupirkti 25 dūmų jutikliai, 
kurie jau pasiekė seniūnijas.

Kaip informavo Jurbarko 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros poskyrio inspektorius 
Artūras Ševelys, dūmų jutikliai 
bus išdalinti daugiavaikėms ar 
sunkiau gyvenančioms šeimoms, 
senukams. Dūmų jutiklių prašė 
ne visos seniūnijos, tik keletas. 
Girdžių gyventojams nupirkti 5 
dūmų jutikliai. 

Dovana gyventojams - dūmų jutikliai

Jurbarko priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos pareigūnai talkina 
seniūnijų gyventojams įsiren-
giant dūmų jutiklius namuose. 
Vykdant šią akciją jau įrengta 

trylika dūmų jutiklių pas Jurbar-
ko miesto ir Girdžių seniūnijos 
gyventojus. Šeimose prieš Šv. 
Kalėdas lankėsi Girdžių seniūnas 
bei priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pareigūnai. Dūmų jutiklis 
buvo dovana tam, kad žmonės 
gyventojų saugiau.

 Jurbarko priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnyba primena, kad no-
rint „Kūrenti saugiai“ neužtenka 
namuose įsirengti dūmų jutiklį, 
taip pat reikia valyti suodžius  
kartą per tris mėnesius, prie 
krosnių nesandėliuoti malkų ir 
kitų degių medžiagų, nubaltinti 
dūmtraukius.

“Girdžiai“ inf. 

Tradicinė „Gerumo ir Šviesos“ diena
atkelta iš 1 psl.

Direktorius dėkojo merui, 
administracijos direktoriui, su 
kuriais, pasak T. Rimkaus, teko 
dalykiškai bendradarbiauti. Ypa-
tinga padėka keliavo seniūnui 
D. Juodaičiui, kad „šis objektas 
tapo didžiu miestelio traukos 
centru“ ir linkėjo, jog „renovuo-
tuose namuose dažnai skambėtų 
muzika, lietųsi dainos, vyktų 
šokiai, atvažiuotų spektakliai, 
kad žmonės turėtų, kur puikiai 
praleisti laisvalaikį“.

Savo ruožtu, seniūnas Darius 
Juodaitis dėkojo jonaviškiams, 
„kurie atvykę į svetimą kraštą, 
nežinodami mūsų iliuzijų, sva-
jonių, dirbo ranka rankom su 
mumis ir nuveikė didelius dar-

bus“. Seniūnas įteikė direktoriui 
T. Rimkui padėką už kruopščiai 
atliktus darbus Girdžių seniū-
nijoje įgyvendinant projektą 
„Girdžių miestelio kompleksinis 
sutvarkymas“.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
direktorės pavaduotoja Nijolė 
Kairaitienė sakė, kad šio pastato 
renovacijos laukė kiekvienas, 
tarp jų ir mokykla, „nes čia šoks 
ir dainuos mūsų vaikai – Girdžių 
ateitis“. Linkėjo, kad kultūros 
namuose viskas būna nauja, kad 
būtų šilta visiems, kad būtų gera 
rinktis atnaujintame pastate.

Girdžių bendruomenės centro 
pirmininkė Nijolė Petraitienė 
taip pat  džiaugėsi pasikeitimais 
kultūros namuose.  Na, o Pa-
vidaujo kaimo bendruomenė 

į renginį atsivežė ir jaunuo-
sius bendruomeniečius, kurie 
susirinkusiems padeklamavo 
eilėraštį.  

Visų renginių kulminacija 
buvo susitikimas su Kalėdų Se-
neliu, kurį atvežė, ko gero, pats 
galingiausias traktorius K-700. 
Kalėdų Senelis stebėjosi, kad 
Girdžiuose, o ir visoje Lietuvoje 
nėra sniego, pernai, anot jo, 
sunku buvo išbristi, todėl ir su 
galinga technika pas Girdžių 
vaikučius atvažiavęs. 

Įžiebus eglę, dangų nušvietė 
fejerverkai, kuriuos šventei do-
vanojo UAB „Automagas“.

„Girdžiai“ inf. 

Gruodžio 7 d. vyko Adventinė 
popietė pradinių klasių moki-
niams, kurią pravedė tikybos vyr. 
mokytoja Nijolė Lukoševičienė. 
Renginio pradžioje parapijos 
klebonas S. Pavalkis papasakojo 
apie Advento prasmę. 4 klasės 
mokiniai Kamilė, Giedrė, Akvilė, 
Meda, Iveta, Albertas vaidinimu 
išreiškė esminę mintį, jog Jėzus 
Kristus - Didysis Mokytojas, 
kuris visus moko gyventi pagal 
tikrąsias vertybes. Jų deklamuo-
jami eilėraščiai ragino labiau pa-
žvelgti į savo širdis ir jas paruošti 
Šv. Kalėdų šventei. Vadovaujami 
muzikos vyr. mokytojos Onu-
tės Patašienės, mokiniai atliko 
Adventui skirtas liaudies dainas. 
Pabaigoje visi sugiedojo Šv. Kalė-
dų laukimo giesmelę.

Nijolė LukoševičieNė
tikybos vyr. mokytoja

Adventinė popietė
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Žengiant į 2012 – uosius
Žymus ukrainiečių rašytojas 

Nikolajus Gogolis yra įsimin-
tinai pastebėjęs: „Apie ateitį 
reikia galvoti, bet nereikia dėl 
jos kankintis“. Nerimo ir bai-
mės dėl ateities kankinių šiais 
laikais yra milijonai. Uoliai 
darbuojasi ir jų maitintojai 
– visokio plauko pranašai ir 
astrologai. Kokios gi juokingos 
tos jų pastangos! Kaip ir juokin-
gi yra žmogaus siekiai susikurti 
stabilią ateitį, nepajudinamą 
gerovę. Tiek seni laikai, tiek 
dar visai nesena praeitis liudija 
kaip viskas šiame ašarų klonyje 
trapu ir permaininga. Ir tik tai, 
ką žmogus surinko, sudėjo ir 
išsaugojo ne savo kišeniuose, 
o savo sieloje, yra turtas, kurio 
negali atimti nei jokie karai, 
nei tremtys, nei badmečiai, nei 
kokie persekiojimai... 

„Perdaug nesirūpinkite savo 
gyvybe, ką valgysite, nei savo 
kūnu, kuo vilkėsite...“ – sako 
Kristus, ir palieka mums evan-
gelinio gyvenimo dėsnį – „ Jūs 
pirmiausiai ieškokite Dievo 
Karalystės, o visa tai bus jums 
pridėta“ (MT 6, 25.33).  Turim 
pasirinkti kryptį – pirmiausiai 
rūpintis pačiais svarbiausiais 
dalykais, tais kurie mus lydės 
ir į Anapus. Turim branginti, 
išmintingai naudoti tą neilgą, 
greit prabėgantį laiką. Turim 
visus netikėtumus ir išbandymus 
sutikti su Pasitikėjimu Tuo, kuris 
mus sutvėrė, palaiko ir kviečia į 
Ateitį. Galiausiai, kas ne mažiau 
svarbu, turim mokytis iš praei-
ties. Tada galbūt ir visai nereikės 
jokių ateities spėliotojų pagalbos 
ir to nerimo liks mažiau...

Įsimintinas 
namelis

Dar sovietmečiu mokyklose 
kalė į galvas: „Neišsaugoję pra-
eities, nemokėsim kurti ateities“. 
Tas tiesa, tik toji praeitis buvo 
labai savotiškai „saugojama“. Bet 
tiesa, lyg alyva, visvien į paviršių 
išplaukia. Per tuos dvidešimt 
atkurtos Nepriklausomybės 
metų sužinojome išties daug to, 
kas buvo slepiama. To dėka, ne 
vieno ir mąstymas, pasaulėžiūra 
pasikeitė. Dėkui, Dievui, šian-
dien, galim ne tik pašnibždomis 

nugirsti, bet ir laisvai kitiems 
atskleisti tą praeitį, be kurios 
būtume labai menki ateities 
kūrėjai. 

Dėkui Dievui savo tarpe dar 
turime ir gyvų liudytojų. Tu-
rim jų tikrą prisiminimą, jų 
gyvą žodį. Praeitame Girdžių 
laikraščio parapijos puslapėlyje 
spausdinome ilgamečio Girdžių 
parapijos zakristijono Pran-
ciškaus Pociaus prisiminimus. 
Šiame numeryje – jų užbaiga.

Kai per karą sudegino mūsų 
sodybą, tai čia teta tokia Rozalija 
amerikonka tai ji paskui pasi-
statė tą namelį, giminaitė mano 
mamos, tai jau leido pareit čia... 
1947 metais parėjau. Tai tą na-
melį da Lietuvos laikais pastatė 
prie Gelažiaus kunigo. Atsimenu 
kada dažė šitą galą, buvo tautinė 
vėliava rutulio formos ant vir-
šaus. Paskiau ją uždažė.

Kunigas Alseika gyveno anam 
kambarėly. Gelažius kunigs buvo 
klebonu, o jis jau senelis buvo 
altaristas. Tai čia jis Mišias laikė. 
Koks dešimt vienuolika metukų 
kai buvau, čia vis atbėgdavau, 
patarnaut prie Mišių... Griežtas 
buvo energingas. Tetulė mano 
buvo šeimininkė, tai pasakojo, 
atėjo du nori susituokt, klausi-
nėjo poterėlių tų jau, tos moters, 
o ta nemoka, tai jis (sužadėtinis) 
jai pasakė. Tada jis (kun. Alse-
ka) jam patarė: „A tai čionais 
mesk į Mituvą tą bestiją, kad ji 
poterių nemoka“. Čia buvo ir 
pašarvotas. 

Po karo dar zakristijonavau, 
jau buvau įsitvirtinęs, o mano 
amžinatilsį Roželė buvo choristė. 
Išeini žvakių degt, o akis vis ant 
te – vis ant choro...

Jurgelevičia buvo kunigs. Va-
žiuodavom į atlaidus į Skirsne-
munę pagrinde. Tai jau kviesda-
vo Jurgelevičią iš vakaro. Suva-

žiuodavo kunigai kokie septyni, 
aštuoni. O tai buvo laikas! 

Te buvo toksai vikaras Šer-
mukšnis Matas, mano sūnaus 
krikšto tėvas. Tai jį jau perse-
kiojo, jisai buvo Skirsnemunėj. 
Pamatė, kad aš toks jau nesu-
griuvęs, o kad aš sako, Pranai, 
pas tave, ar vietos yra. Yra sa-
kau. Tai čia aštuonis mėnesius 
prabuvo. Durys naktį būdavo 
užrakytos laukinės. Eidavova 
su juo pas Jurgelevičią Ameri-

kos balso klausytis, jis turėjo 
radiją. Tai jis apsirengia, lazdą 
pasiima, ir eidavova čia pro tą 
ąžuolą... Negeros akys nužiūrėjo, 
skundė, kratė, o paskutinįsyk tai 
žiauriausiai.

Sykį ruošėmės lankyt parapiją 
su klebonu. Bešvintant eisiu į 
bažnytėlę, anksti atsilaikysim 
Mišias, atvažiuos vežikai ir va-
žiuosim. Buvau jau pakeliui kai 
sunkvežimis atvažiavo. Šunis 
pirmiau išlaipino. Tada supratau 
viską. Visas nutirpau. Nueinu 
į kleboniją, jau klebone, sakau, 
viskas, po mūsų. Visas garnizons 
apsupo šitą triobelę. Sulindo čia 
su šunim ir ant viršaus. O jis 
(kun. Šermukšnis Matas) buvo 
pasilikęs barzdą skustis. Ir spėjo 
mano amžinatilsį žmona pa-
griebt tą indą. Tai jie čia išbuvo 
iki vidurdienio. 

Turėjo jis (kun. Šermukšnis 
Matas) virš verandos slaptą 
kambariuką, tik per aukštą rei-
kėjo įlįst. Ten mažos atimamos 
durytės. Laiptai žibalu buvo 
aplaistyti, šunes buvo kvaili, 
neužuodė. Vienas čia liko su au-
tomatu, o pats viršininks nuėjo 
pas skundiką. Ir per žiūronus iš 
te žiūri koks judėjims, o mes su-
klaupę klebonijoje meldžiamės. 
Tai amžinatilsį Striaukų Onutę 
siunčiam, bijo ait, bet moteris 
kaip niekur dėta nuėjo. Sako 

parėjus, o nieko, Roželė Staselį 
daboja, mažytis da buvo, sėdi 
kariškis už stalo su automatu ir 
klausos kur koks krepštelėjimas. 
Ir nieko, tyku, išbuvo iki pietų i 
nieko nesulaukė, išvažinėjo. Ir 
mes nebevažiavom nei lankyt 
parapijiečių. 

Pareinu, Matas išlindo iš savo 
lizdelio, apsikabinova, atsinešė 
jis jiejų gamybos, tai nei į sti-
kliukus pylėm, taip užsivertėva, 
atsigavova, pasiūbavova. Tai 
paskiau sakau, klebone, kažin 
kai mes čia išsilaikysim. Sako, 
Pranukai, aš važiuosiu. Paskui 
į Viduklę išvažiavo. Viduklėj 
klebonijoj malkas beskaldant 
vistiek sekė ir paėmė, dešimt 
metų gavo į Sibirą...

- Kaip, Pranuk, išsaugoti tikė-
jimą šių laikų žmogui?

- Jeigu jis jau nuo senovės 
netiki ir abejingas tai jo dabar 
neišauklėsi. Man tei atrodo. Tu 
jam gali pasakot, jo mintys sklai-
do, ore lakioja. Kuris yra žmogus 
mąstantis, negalvoja apie Dievą, 
kad jo nėra. Vienuoliktą pamal-
dos mūsų bažnytėlėje. Jei negali 
nueit, turi viską mest ir melstis 
namuose. Jaunimas eina meške-
rioja per pamaldas bažnytėlėje. 
Aš kai kada nebegaliu žiūrėt. 
Eina dirba specialiai. Tų Dievo 
rykščių ir taip užtenka. Neduok 
Dieve, apie kokias bausmes sun-
ku kalbėti, Dievulis mato...

Parapijos kun.
saulius PavaLkis
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Gruodžio 30-osios vakarą 
Girdžių seniūnijos gyventojai 
sulaukė svečių – juos aplankė 
konkurso „Aš labai laukiu Šv. 
Kalėdų“ komisija, tai Girdžių 
seniūnas Darius Juodaitis, Gir-
džių seniūnaitijos seniūnaitė, 
pagrindinės mokyklos mokytoja 
Irena Molčankinienė, pagrindi-
nės mokyklos mokytoja  Jolanta 
Pocienė, Antano Sodeikos meno 
mokyklos mokytoja Inesa Bo-
saitė ir Jurbarko krašto inter-
netinio dienraščio jurbarkiškis.
lt atstovė.

Surengti gražiausiai pasipuošu-
sių sodybų Didžiosioms šventėms 
konkursą mintis kilo seniūnui 
Dariui Juodaičiui. Kaip pasakojo 
seniūnas, panaši iniciatyva yra 
įgyvendinama Šakių mieste, o 
pamatęs, kaip išradingai žmonės 
puošiasi savo kiemus, namus, 
nusprendžiau, kad reikia pa-
sidžiaugti ir mūsų seniūnijos 
gyventojų įdėtu darbu.

„Gražiausiai puoselėjamas so-
dybas renkame šiltuoju metu lai-
ku, o kodėl to negalime padaryti, 
kai sodybos papuošiamos jau ne 
gėlėmis, o spalvotomis girliando-
mis, ant stogų sutupdomi Seniai 
besmegeniai, o namų terasos, 
langai, durys išpinami vainikais“ 
– kalbėjo seniūnas. 

Kelionę komisija pradėjo nuo 
Butkaičių kaimo, kur buvo ap-
lankyta Jūratės ir Raimundo 
Girdžių sodyba, beje, gavusi ne 
vieną nominaciją už puikiai tvar-
komą aplinką. Komisijai galybę 
šventėms girliandomis aprengtų 
krūmų, medžių aprodė ūkio 
savininkė J. Girdžiuvienė, Jūratė 
pakvietė ir į vidų, ten komisijai 
parodė kompoziciją „Batas“, 
viduje esančią žaliaskarę. Kad 
ši sodyba bus tarp nominančių 
komisija net neabejojo, mat juos 
pasitiko įspūdingas Senis Besme-
genis, pagamintas iš... šienainio 
rulonų. 

Iš Butkaičių linksmai nusitei-
kusi komisija dardėjo į Pocaičių 
kaimą, tačiau jų ten nelaukė 
nei vienas pasipuošęs langas, 
taigi teko vykti Kalėdų ieškoti 
į Pavidaujį. Prie pat Pavidaujo 
stabtelėta Vilijos Petrauskienės 
sodyboje, kur raibuliavo visą 
namą apjuosusi girlianda. Kaip 
sakė Vilija, namą papuošė sūnus 
Karolis, - juk taip smagiau laukti 
švenčių.

Užsukti kvietė ir Zitos bei Petro 
sodyba. Savininkų namuose ko-
misija nerado, tačiau spėjo apžiū-

Graži iniciatyva dovanojo šventinę nuotaiką
rėti žibančią eglę, šulinį, rado per 
langą lipantį Kalėdų Senelį. 

Pavidaujyje pirmiausia stabtelta 
Jolantos ir Irmanto sodyboje – 
žvaigždės, eglė, šviečiantys langai 
bylojo apie švenčių laukimą. 
Jolanta, paklausta kaip sumanė 
būtent taip išgražinti sodybą, 
pasakojo, kad tai įvyksta savaime, 
- papuošus vieną sieną ar langą, 
kyla mintis „apšviesti“ kitą, taip 
ir sužibo visa sodyba“.

Šmirinėjant po kaimelį komi-
sijos dėmesį patraukė šviečiantis 
namelis, - tiesiog jis buvo pra-
mintas Pasakų namu, viduje rasta 
jo šeimininkė Aušra Kordušienė 
pasakojo, kad namą padabino 
sunūs Ligitas, o pasipuošus, juk 
jaukiau laukti švenčių.

Juozo Gaižausko sodyba vasarą 
buvo išrinkta Pavidaujo kai-
me pati gražiausia, o ruošiantis 
Kalėdoms Juozo sodyba ir vėl 
pražydo, tik šį kartą spalvotomis 
dekoracijomis.

Gailos ir Arūno Čepulių so-
dyboje komisiją sužavėjo šei-
mininkės kruopščiai šakelėmis 
išpinta terasa, čia mūsų laukė 
šviečiantys langai ir puiki šventi-
nė nuotaika.

Nepaprastai daug ir gražių 
švieselių pamatyta Kęstučio ir 
Laimutės Putnų sodyboje. Savi-
ninkai kalbėjo, kad kiekvienais 
metais prieš šventes kyla vis 
kitokių puošybos idėjų, „pernai 
į svečius kvietė išpuošti vartai, 
šiemet sužibo daug langų“ – sakė 
Laimutė.

Judant Girdžių link komisijai 
teko stabtelti prie Loretos Zda-
navičienės, Zigmo Pernarausko, 
Eligijaus Pinaičio sodybų – viena 
už kitą gražesnės jos raibuliavo 
tamsoje.

Girdžiuose komisiją pavergė 
išdabinti daugiabučiai namai – ir 
ko tik ten nepamatyta – gražiausi 
karpiniai, pusnys, eglės pūpsojo 
12-to daugiabučio languose, ten 
komisija vaišinta ir saldainiais. 
Skubėta aplankyti greta esantį 
14-tą daugiabutį, pasidžiaugti jo 
gražia aplinka ir puošiniais.

Naujininkuose komisiją nu-
džiugino dailiai iškabintos lem-
putės Ingos ir Sigito Andriulaičių 
sodyboje. Savininkai 2008 metais 
yra pelnę gražiausios Lietuvoje 
ūkininkų sodybos titulą. Dėmesys 
aplinkai čia skiriamas išties dide-
lis. Augutės ir Vido Andriulaičių 
sodyba buvo „apšalusi šviesos 
varvekliais“ – komisija pralinks-
mėjo, kad bent čia atėjo žiema.

Ne pirmi metai sodybą puošia 
ir Girdžių gyventoja Danutė Dzi-
midavičienė. Girliandomis nuos-
tabiai namą padabino Kristina ir 
Tadas Barčai.

Prasukta ir pro Zinaidos Gir-
džiuvienės sodybą, pasak seniū-
no, ji viena iš pirmųjų Girdžių se-
niūnijoje pasipuošė Didžiosioms 
šventėms. 

Į baltai padabintus namus 
Gudelių kaime pakvietė Antanas 
ir Marta Losčiai – komisiją suža-
vėjo skoningai, šviesiai papuošta 
sodyba ir jauki Švenčių nuotaika, 
sklandanti jų kieme.

Daug pastangų ir išmonės 
puošiantis namus įdėjo Loreta ir 
Rimas  Jonaičiai, Aušra Petraus-
kienė, Edmundas ir Danguolė 
Bukauskai, Danutė ir Rimas 
Gendrikai – viena sodyba buvo 
gražesnė už kitą, komisijai akys 
raibo. 

Keliaunininkų maršutas bai-
gėsi Butrimų kaime, kur jiems 
kelią švietė Andriulaičių sodyba, 
o jei sugestų transportas, ant iš 
girliandų išdėlioto menamo dvi-
račio sėsti kvietė Vilius ir Jolanta 
Dapkai. 

Nors šiemet šventės ir be snie-
go, aplankius Girdžius tapo aišku, 
kad šventes galima sukurti ir be 
jo – savomis rankomis, pritaikant 
išmonę, paversti sodybas gyvomis 
ir nepaprastai jaukiomis.

Komisija dėkoja visiems, at-
vėrusiems savo namų duris ir 

pasidalinusiems Švenčių nuo-
taikomis. 

Šios akcijos rėmėjas buvo Gu-
delių kaimo gyventojas Ramūnas 
Urba, iš medžio pagaminęs ne-
paprastai dailius stovus eglutėms 
ir skyręs juos pirmųjų trijų vietų 
laimėtojams. Taigi komisija su-
darė trejetą, kuriuos dar iki Trijų 
karalių šventės pasieks R. Urbos 
dovanos, tai:

Jūratė ir Raimundas Girdžiai 
(Butkaičių kaimas);

Aušra ir Vytas Kordušai (Pavi-
daujo kaimas);

Antanas ir Marta Losčiai (Gu-
delių kaimas).

Komisija atsisveikina iki kitų 
metų ir tikisi, kad ši graži iniciaty-
va bus palaikoma – ir dar daugiau 
sodybų Girdžių seniūnijoje sužibs 
prieš Didžiąsias šventes.

 
Rasida vikNaitytė

Po Girdžius, kaip ir po visą Lietuvą sausio 6 d. vaikšto 3 Kara-
liai – Merkelis, Kasparas, Baltazaras. Sausio 6 d. švenčiama trijų 
Karalių šventė,  kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. 
Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per 
gaidžio žingsnį.

Trys karaliai
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Projektas "Bibliotekos pažangai"  sausio 10 dieną 15 val. 
pristato  filmo "1000 GALIMYBIŲ" premjerą, kurios metu vyks 
tiesioginė transliacija ir virtualus susitikimas su filmo kūrėjais. 
Transliacijos metu bus galimybė laimėti įvairių prizų. 

                              
                ateikite Girdžių  kaimo biblioteką  ir pakvieskite savo 

kaimyną! 

Trys neišgalvotos istorijos - nau-
jame lietuviškame filme 

"1000 galimybių"!

Jau prasidėjo 2011 metų 
knygos rinkimai. Metų knygos 
rinkimai vyksta kasmet nuo 
2005m. ir jau tapo svarbiu 
tradiciniu Lietuvos kultūros 
įvykiu. 

Akciją ,,Metų knygos rinki-
mai‘‘ Lietuvoje šiemet rengiami 
jau septintą kartą.

Akcijos tikslas - skatinti Lie-
tuvos gyventojus domėtis šiuo-
laikine lietuvių literatūra, kelti 
mūsų visuomenėje skaitymo 
prestižą. Akcijos idėja - prista-
tyti geriausius praeitais metais 
išleistus lietuvių literatūros 
kūrinius trijose - vaikų, pa-
auglių ir suaugusiųjų - knygų 
kategorijose.

knygos suaugusiesiems :

Alfonsas Andriuškevičius •	
„Vėlyvieji tekstai” (Apos-
trofa)
Romualdas Granauskas •	
„Trys vienatvės“ (Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla)
Sigitas Parulskis  ,, Prieš •	
mirtį norisi švelnaus“ ( Alma 
litera)

Renkame 2011 Metų knygą !
Undinė  Radzevičiūtė ,, Ba-•	
den Badeno nebus‘‘ (Baltos 
lankos)
Kristina Sabaliauskaitė. •	
„Silva Rerum II“ (Baltos 
lankos) 

knygos vaikams:
Kęstutis Kasparavičius ,,Ma-•	
žoji žiema‘‘ ( Nieko rimto)
Vytautas V. Landsbergis. •	
„Stebuklingas Dominyko 
brangakmenis“ (Dominicus 
Lituanus)
Violeta Palčinskaitė. „Muzi-•	
ka troliui“ (Nieko rimto)

•	
Knygos paaugliams:•	
Gintarė Adomaitytė ,,Pa-•	
klydusi pasaka‘‘ (Gimtasis 
žodis)
Akvilina Cicėnaitė „Mano •	
tėtis ir kiti nesusipratimai‘‘ ( 
Alma litera)
Gendrutis Morkūnas. „Iš •	
nuomšiko gyvenimo“ (Nieko 
rimto)

kviečiame skaityti ir išrinkti   
,,2011 Metų knygą!''

vilija stoškieNė 

Adventas – tamsus, ramus 
ir paslaptingas žiemos laiko-
tarpis. Ilgėjančios naktys bei 
trumpėjančios dienos kelia ne-
rimą ir senam, ir mažam... Kad 
šis laikas neprailgtų, Girdžių 
kaimo bibliotekininkė    visus – 
ir didelius, ir mažus - pakvietė 
kurti ,,Kalėdines  atvirutes“.       
Atviručių ilgai laukti nereikėjo.   
Pirmosios į kvietimą atsiliepė 
bibliotekos skaitytojos: Gabija 
Masaitytė , Greta Piliukaitytė, 
Goda Masaitytė, Giedrė Ga-
dliauskaitė.

Gruodžio 21 d. ketvirtadie-
nį,  Girdžių kaimo bibliotekoje 
vyko viktorina ,,Ką žinai apie 
Kalėdas?‘‘  Viktorinos metu 
vaikai pasiskirstė  į grupeles, 
kurios pasivadin : ,,Snieguolių‘‘ 
ir ,,Nykštukų‘‘. Vaikai grupelėse 
sakė eilėraščius apie Kalėdas, 
prisiminė Kalėdines dainas, at-
sakinėjo į viktorinos klausimus: 
iš ko gaminamas aguonų pienas, 
kas vyksta Kalėdų naktį, kokie 
kalėdiniai eglutės žaislai, kiek pa-
tiekalų būna ant tradicinio Kūčių 

Viktorina 
,,Ką žinai apie Kalėdas?‘‘

stalo ir kt. Viktorinos metu buvo 
siekiama sužinoti ką vaikai žino 
apie Adventą, Kūčias ir Kalėdas. 
Snieguolių grupelė surinko 27 
taškus, o ,,Nykštukų -26. Vik-
torinos rezultatai nudžiugino, 
nes abi grupės atsakinėjo gana 
tiksliai.  Buvo apdovanotos sal-
džiaisiais prizais. 

   Po  to  bibliotekininkė per-
skaitė laišką nuo Kalėdų senelio, 
kuris atsiprašė kad negalėjo 
atvykti.  Buvo apdovanoti atvi-
ruko konkurso ,,Balta viešnia‘‘  
dalyviai padėkomis ir saldžiais 
prizais nuo Kalėdų senelio. Ren-
ginio pabaigoje buvo palinkėta 
geros Kalėdinės nuotaikos. 

   Atvirutes kūrė: Gabija Ma-
saitytė, Goda Masaitytė, Au-
rimas Kvedys, Nerius Kvedys, 
Otilija Kvedytė, Naglis Vaičys, 
Meda Jankauskaitė, Giedrė Ga-
dliauskaitė, Greta Piliukaitytė, 
Raminta Piliukaitytė, Augustė 
Šipkaitė, Melanija Damušytė ir 
Aistis Damušis, Giedrė  Vasi-
liauskaitė. 

vilija stoškieNė 

Šiais mokslo metais Gelgau-
diškio specialioji mokykla kartu 
su Smalininkų L.Meškaitytės ir 
Girdžių pagrindine mokykla vyk-
do tarpdalykinį ir tarpinstitucinį 
projektą "Mąstau, vadinasi egzis-
tuoju. Dekartas". Rudenį visos 3 
mokyklos dalyvavo ekologinėje 
akcijoje. 

Gruodžio 9d. 11 mūsų mokyklos 
mokinių su mokytoja L. Norkaitie-
ne vyko į Gelgaudiškio mokyklą į 
atvirų durų dieną. 

Pirmiausia mums parodė mo-
kyklos patalpas, kaip mokiniai 
gyvena, kokie kabinetai. Buvome 
keliose pamokose - mokytojos 
nuoširdžiai papasakojo apie savo 
nelengvą, bet prasmingą darbą. 
Apžiūrėjome Kalėdinių darbelių 
parodą, pasigėrėjome šventėms 
išpuošta mokykla.

Einant į naujutėlaitę sporto salę, 
pradėjo SNIGTI - taip Gelgaudiš-
kyje pamatėme PIRMĄ SNIEGĄ 
šiais metais! Sporto salėje vyko 
įvairios rungtys ir varžytuvės su 
Gelgaudiškio specialiosios mo-
kyklos vaikais. Iš pradžių vaikai 
varžėsi vieni kitų, bet estafetės 

Projektas „Mąstau, vadinasi egzistuoju. 
Dekartas” 

suartino visus. Nugalėjo draugys-
tė ir visi vaikai buvo apdovanoti 
saldumynais!

Prie apskrito stalo šeimininkai 
mus pavaišino skania gilių kava. 
Gelgaudiškio mokyklos direktorė 
B. Navikienė trumpai pristatė šį 
projektą, papasakojo, kad šiandie-
niniame pasaulyje reikia bendrauti 
bendrojo lavinimo ir specialio-
sioms mokykloms, pažinti, priimti 
vieniems kitus. Girdžių pagrindi-
nės mokyklos mokiniai pristatė 
savo potyrius, kuriuos patyrė per 
šį pusdienį.

Girdžių mokykla dovanojo savo 
sukurtus adventinius vainikus, per 
Verslumo dieną dekoruotus stiklai-
nius su saldžiausia uogiene. Į savo 
mokyklą parvežėme Kalėdų medį 
su šilčiausiais palinkėjimais. 

Labai džiaugiuosi mandagiu, 
kultūringu Girdžių mokyklos mo-
kinių elgesiu, didžiule tolerancija, 
mokėjimu džiaugtis ir pastebėti 
smulkmenas.

Liudmila NoRkaitieNė
informacinių technologijų 

mokytoja
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Šiemet sukanka keturias-
dešimt metų, kai 1971 m. į 
Girdžiuose apsigyveno Irena 
Jasiulytė. Irena atvyko iš Girkal-
nio apylinkės, Paalsio kaimo. 
Išaugo religingoje, tradicines 
vertybes puoselėjančioje šei-
moje. Būdama vargonininke 
greitai įsijungė į miestelio, 
parapijos bendruomeninį gy-
venimą. Mergina ėmėsi kata-
likiškos veiklos, rengė vaikus 
Pirmajai komunijai, skiepijo 
meilę ir pagarbą amžinosioms 
vertybėms. 

Aštuntas dvidešimto amžiaus 
dešimtmetis į krašto istoriją 
įrašytas, kaip stagnacijos metas, 
kai žmogaus sąmonė turėjo tar-
nauti materialistinei pasaulėžiū-
rai. Visa tai prieštaravo jaunos 
merginos nuostatai. Ji rinkosi 
kitą, religijos išpažinimo kelią. 
Sovietmečiu rajono spauda rašė 
apie tai, kaip Girdžių bažnyčios 
vargonininkė Irena Jasiulytė 
maršrutiniame autobuse kartu 
su vaikais giedojo giesmes. Tąkart 
Irena kartu su Girdžių jaunimu 
vyko pagerbti Jurgio Matulaičio 
atminimą į tuometinį Kapsuką 
(dabartinę Marijampolę). Anuo-
met toks elgesys buvo iššūkis ir 
tikrai ne kiekvienas tam būtų 
ryžęsis. Nežinau, ar Irena dėl 
šio žygio sulaukė KGB dėmesio, 

„Gyvenimo burė” - Irenai Jasiulytei

manau, kad taip. 
Lietuva išgyveno sunkų metą, 

kai apie nepriklausomybę, reli-
gijos laisvę nebuvo galima gar-
siai mąstyti, o ką jau – kalbėti. 
Žmonės norėdami įkvėpti laisvės 
oro, klausėsi „Amerikos balso“ 
arba laidų iš Vatikano.  Tuo metu 
pažangūs, patriotiškai nusiteikę 
žmonės ėmėsi leisti „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroniką“, kuri 
ėjo iš rankų į rankas. Reikėjo, kad 
ją platintų itin padorūs žmonės, 
kad ji nepapultų į priešiškai 
nusiteikusių žmonių rankas. Tai 
buvo rizikinga veikla. O buvo 
svarbu, kad tiesos žodis pasiektų 
patriotiškai nusiteikusių žmonių 

sąmonę, šildytų juos, palaikytų 
jų dvasinę pusiausvyrą. Irena 
Jasiulytė buvo viena iš nedau-
gelio, kuri platino šį unikalų 
pogrindinį leidinį, ir ne tik šį. Ji 
pati leidinius parsigabendavo, 
pati nugabendavo į kitas vietoves. 
Šiandien nuo to laiko praėjus jau 
daug metų, Irena kukliai apie 
tai nutyli. Nereikalaudama sau 
nei atpildo, nei pagarbos ar bent 
menkiausios padėkos. O tuomet 
tai buvo didžiulė rizika.

Daug įdomių faktų Irena galėtų 
pateikti apie Girdžiuose veikusią 
pogrindinę seminariją, kurioje 
religines tiesas pažinti mokėsi 
keletas jaunuolių. Reikėjo taip 

laviruoti, kad nepakenktum nei 
sau, nei kitiems.

Girdžių parapijos žmonės su 
pagarba prisimena Irenos pasiau-
kojimą slaugant kleboną Viktorą 
Šauklį. Ir šiandien Irena yra a.a. 
klebono atminimo puoselėtoja.

Ji aktyvi Sąjūdžio metų dalyvė, 
viena pirmųjų Jurbarko rajone 
organizavo katalikių moterų 
„Caritas“ veiklą. Irena visur ėjo 
pirma ir paskui save vedė nemažą 
bendraminčių būrį.

Girdžiuose ji tapo miestelio 
bendruomenės siela. Dalyvauja 
Trijų karalių šventės organizavi-
me, rengia „Dėkoju Tau“, „Mūsų 
rankos“, šv. Cecilijos šventes. 
Prasmingai organizuoja Gavė-
nios vakarus, kuriuose sunešti 
kryželiai imituoja Kryžių kalną, 
sukviečia bendruomenės žmones 
giedoti Gegužines giesmes, spalio 
mėnesį kalbamas Rožinis. Nuo 
1977 m. Gavėnioj gieda Kalva-
rijos kalnus. Irena bažnyčios rei-
kmėms liejo žvakes. Per pusdienį 
padarydavo apie 100 žvakių.

Didelė dovana Girdžiams turė-
ti tokią Ireną.

Regina kLiukieNė, 
kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė

Vytautas Lekutis yra  bibliofi-
las, istorikas, kraštotyrininkas, 
kolekcionierius. Tai žmogus, 
kuriam knyga, žurnalas ar lai-
kraštis yra didelė vertybė. Jis 
visa tai renka , perka, saugo ir 
žinoma skaito. 

Vytautas Lekutis yra gimęs Jur-
barko raj. Užkalnio kaime. Nuo 
1969m. gyvena Girdžiuose. Dar 
vaikystėje Vytautas pradėjo rinkti 
senas monetas, kolekcionuoti 
pašto ženklus, atvirukus. O vėliau 
pradėjo domėtis Lietuvos istorija, 
Jurbarko krašto istorija. 

Vytauto sukauptoje bibliote-
koje didelę dalį sudaro knygos 
ir žurnalai ( istorine tematika), 
laikraščiai ( kultūrine ir karine 
tematika). Vytauto seniausia 
išsaugota knyga yra 1700metų 
religinė knyga lotynų kalba. 

Jo kolekciją sudaro nuo 1700 
metų iki 1944m. spaudiniai .

Vytautas rodo didelę pagarbą 
knygai ir pastangas ją išsaugoti. 

„Gyvenimo burė” - Vytautui Lekučiui
Mes jo  dėka galime sužinoti ką 
žmonės skaitė, kaip spaudiniai 
atrodė ir kaip atrodo dabar , 
išgyvenę šimtus metų. 

Vytautas yra parašęs  kraštoty-
rinį darbą ,,Girdžių istorija nuo 
1918 iki 1940m. ‘‘. Ne kartą jo 
parodos buvo rengiamos Girdžių 
mokykloje, kaimo bibliotekoje, 
Jurbarko viešojoje biblioteko-
je. Jo straipsnius galime rasti 
laikraščiuose  ,,Mūsų mintys‘‘ 
,,Gimtinė‘‘, ,,Voruta‘‘, ,,Viltis‘‘ , 
žurnale ,,Tarp knygų‘‘. 

Mes Vytautui Lekučiui esame 
dėkingi už kraštotyrinę veiklą, 
garsinant Jurbarko kraštą, už 
meilę ir pagarbą  bendražmo-
giškomis vertybėmis, už istori-
nės medžiagos apie savo kraštą 
rinkimą ir išsaugojimą ateities 
kartoms. Linkime sėkmės ir įkvė-
pimo tolimesnėje veikloje. 

vilija stoškieNė 
Girdžių bibliotekos vedėja
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Vienas gruodžio šešta-
dienis Girdžiuose buvo 
ypatingai sportiškas. Vyko 
Kalėdinė sporto šventė, su-
traukusi draugėn nemažą 
būrį sportininkų ar pri-
jaučiančių sportui. Tądien 
jėgas bandėme net šešiose 
sporto rungtyse. Kaip vi-
sada daugiausiai judesio ir 
žiūrovų sulaukė tinklinis bei 
krepšinis. 

Daug dalyvių rikiavosi prie 
smiginio: kas pasitikrinti savo 
taiklumą, o kas tiesiog sma-
giai sudalyvauti. Azartiškas 
žaidimas vyko ir stalo teniso 
rungtyje, kur kamuoliukus 
mušinėjo nemažas būrys da-
lyvių. Prie mažiausiai judesio 
reikalaujančių sporto šakų 
– šachmatų ir šaškių – entu-
ziaztų taip pat netrūko. Jie, 
palinkę virš žaidimo lentų, su 
priešininkais galynėjosi savo 
proto pagalba.

Po šventės prizinių vietų 
laimėtojai apdovanoti meda-
liais bei pakviesti įsiamžinti 
bendroje nuotraukoje.

sporto klubo „Girdžiai“ ir 
neformalios jaunimo grupės 

„veikiam“ inf.

Kalėdinė sporto šventė

Žemiau pateiktoje lentelėje siūlome susipažinti su kalėdinės sporto šventės rezultatais.

Individualios sporto šakos

Sporto šaka Amžiaus grupė Komandos 
pavadinimas

Komandos nariai Už i mt a 
vieta

Tinklinis Iki 18 metų „Nigeriai“ Arnas Šeršniovas, Indrius Saulėnas, Irmantas Vaitkus ir 
Rytis Gendrika

I

„Spalvoti“ Titas Ramanauskas, Modestas Kiznis, Ernestas Grubliaus-
kas ir Rytis Gendrikas

II

Nuo 18 metų „Girdžiai“ Alvaidas Kubilius, Domas Vaitiekūnas, Sigis S.) I

„Fortai“ Mantas ir Tomas Matonai, Alvydas Slušinskas II

„Pavidaujys“ Mantas Ramanauskas, Edvinas Šlyteris, Donatas Ku-
činskas

III

Krepšinis Iki 18 metų „Nigeriai“ Aurimas Vaitkus, Indrius Saulėnas ir Rytis Andriulaitis I

„Nežinau“ Arnas Šeršniovas, Onutė Petrikytė ir Titas Ramanauskas II

Nuo 18 metų „Pavidaujys“ Mantas ir Titas Ramanauskai, Donatas Kučinskas, Edvi-
nas Šlyteris

I

„Girdžiai“ Modestas Pernarauskas, Evaldas Šlyteris, Linas Klijūnas II

„Čempionai“ Arnoldas Pernarauskas, Alvaidas Kubilius, Sigis Mike-
laitis

III

Stalo tenisas Iki 18 metų Indrius Saulėnas I

Rytis Gendrikas II

Modestas Kiznis III

Nuo 18 metų Tomas Matonas I

Alvydas Slušinskas II

Deividas Ambrazaitis III

Smiginis Iki 18 metų Aurimas Kvedys I

Nojus Lužaitis II

Odeta Liorančaitė III

Nuo 18 metų Alvydas Slušinkas I

Nijolė Petraitienė II

Virginijus Kvedys III

Šaškės Iki 18 metų Odeta Liorančaitė I

Titas Masaitis II

Aurimas Kvedys III

Nuo 18 metų Gintaras Šlikas I

Laura Molčankinaitė II

Mantas Matonas III

Šachmatai Viena amžiaus grupė Gytis Molčankinas I

Romas Karpavičius II

Alvydas Slušinskas III
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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.

Jurbarko rajono Girdžių pa-
grindinės mokyklos projekto ,, 
Judėk, kad sveikai gyventum“ 
įgyvendinimas prasidėjo nuo 
rugsėjo mėnesio. Sveikatos 
priežiūros specialistė, projekto 
koordinatorė,  supažindino 
mokytojus su projektu ir jo 
vykdymu.  Ji  atrinko vaikus su 
skolijoze ir netaisyklinga laiky-
sena pagal mokinių  sveikatos 
patikros pažymas. 

Mokyklos informacinėje len-
toje išleistas stendas ,, Netaisy-
klinga laikysena“. Mokiniams ir 
jų tėveliams išdalinti lankstinu-
kai apie netaisyklingos laikyse-
nos korekciją ir jos išvengimą. 
Visi pradinių klasių mokiniai, 
turintys problemų su stuburu, 
lanko mokytojos  Kimutienės 

Projektas  ,,Judėk, kad sveikai gyventum!“
užsiėmimus ..Stuburiukai“. Vy-
resnių klasių mokiniai lanko 
stuburo korekcijos pamokas pas 
kūno kultūros mokytoją Liną 
Klijūną.

Gruodžio 13 dieną visi mo-
kiniai vyko į Šakių baseiną, 
kur apie plaukimą, vandens 
reikšmę jiems aiškino Girdžių 
pagrindinės mokyklos sveikatos 
priežiūros specialistė. Pirmąją 
plaukimo pamokėlę pravedė 
baseino darbuotojas-gelbėtojas. 
Vaikai šia pamoka buvo ypač 
patenkinti, žadėjo  savo tėvelių 
prašyti dar ir dar kartą apsilan-
kyti baseine.

Tokios pamokos duoda daug 
naudos ne tik sveikatai, bet turi 
didžiulę reikšmę vaikų užim-
tumui.  Projekto kuratorė Danutė kRiščiūNieNė

Pasaulį pro fotoaparato 
objektyvą matančiai Kamilei 
gera gyventi Girdžiuose.

Girdžiuose užaugo ne vienas 
talentas. Čia sparnai skleidėsi 
ir dailininkams, ir poetams. 
Na, o mūsų dienomis dažnai su 
fotoaparatu rankose tiek šven-
tėse, tiek nuostabioje miestelio 
gamtoje galime sutikti Kamilę 
Andriulaitytę. Vis dar vidurinėje 
mokykloje besimokanti mergina 

Kamilės foto paroda
jau spėjo pagarsėti savo meni-
niais talentais, kuriuos ugdo 
A. Sodeikos meno mokykloje. 
Trumpa pažintis su ja. 

- Visiškai neseniai Jurbarke 
atidarei savo autorinių darbų 
parodą. Papasakok apie ją, ar tai 
pirmoji tavo paroda?

- Parodoje yra  20 darbų ats-
kiromis temomis: gyvūnų, gy-
venimo, kaip iš mažos mergaites 
tampama žavia močiute, druge-
lio tema, metų laikai ir mistiniai 
paveikslėliai. Visi atlikti grafikos 
technika. Tai antra mano šių dar-
bų paroda, pirmą kartą ja buvo 
galima matyti Antano Sodeikos 
meno mokykloje, dabar kultūros 
centre ir tai yra debiutinė mano 
paroda.

-Ką reiškia fotoaparatas tavo 
gyvenime, kokį turėjai pirmąjį, 
kokiu naudojiesi šiuo metu?

- Fotoaparatas mano gyvenime 
taip pat vaidina didelį vaidmenį. 
Šio daikto nepavyksta paleisti iš 
rankų. Su juo galiu užfiksuoti 
ne visiem suprantamus daly-
kus, kai kada iš šalies atrodanti 
niūri aplinka fotografijose gali 
atrodyti kerinčiai, taip pat galiu 
užfiksuoti žmonių emocijas, tam 
tikrus gyvenimo etapus.  Pradė-
jau fiksuoti kadrus su skaitme-
niniu fotoaparatu BENQ, vėliau 
iškeičiau į šiek tiek geresnį SAM-
SUNG, o dabar turiu veidrodinį 

fotoaparatą SONY.
- Esi aktyvi mergina, kaip randi 

laiko visoms sritims: ir menui, ir 
pagalbai parapijoje. Ar lieka laiko 
poilsiui, laisvalaikiui? 

- Pripažinsiu laiko lieka ne 
visada, kai kada turiu atsisakyti 
tam tikrų dalykų arba jeigu 
pavyksta perkelti juos į kitą lais-
vesnę dieną. Dėl visų užsiėmimų 
retkarčiais tenka paaukoti, net 
susitikimus su geriausiais drau-
gais, laimei jie mane supranta 
ir nepyksta. Nors laisvo laiko ir 
poilsio mažai, džiaugiuosi tuo 
kuo užsiimu ir nieko nenorėčiau 
keisti. 

- Kuo svajoji tapti baigusi 
gimnaziją?

- Mano svajonės dar neaiškios, 
tai noriu to, tai to. Dar neap-
sisprendžiau kur stoti ir kas man 
labiau patiktų.

- Ar planuoji likti Girdžiuose?
- Apie tai dar negalvojau, bet 

manau, kad ne.
- Girdžiai tavo akimis. Ar gera 

čia gyventi, kas patinka, kas 
nelabai?

- Mano akimis Girdžiai tai ža-
vingas miestelis,  į kurį aš visada 
norėsiu sugrįžti, čia labai graži 
- visko gausi aplinka, kuri keri, 
leidžia atsipalaiduoti ir džiaugtis 
kiekviena diena...

„Girdžiai“ inf. 

Padėka Simonai
Girdžių pagrindinės mo-

kyklos mokinei simonai 
Bakšytei įteikta PaDėka 
už 2010-2011 m.m. ge-
riausius sportinius pasie-
kimus ir Girdžių mokyklos 
vardo garsinimą.

Gruodžio 21 d. Jurbarko A. 
Giedraičio - Giedriaus gimna-
zijoje vyko Jurbarko rajono 
bendrojo lavinimo mokyklų 
berniukų tinklinio varžybos.

Girdžių pagrindinės mo-
kyklos mokiniai iškovojo 
trečiąją vietą!

Tinklinis

Kvadratas
Gruodžio 14 dieną Eržvil-

ko gimnazijoje vyko Jurbar-
ko rajono kaimo vietovių 
bendrojo lavinimo mokyklų 
kvadrato finalinės varžybos 
(berniukų ir mergaičių).

Berniukų komanda iško-
vojo pirmąją vietą, o mergai-
čių komanda buvo antra! 

Džiaugiamės ir svei-
kiname!

Linas kLiJūNas
kūno kultūros mokytojas


