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Girdžiuose jau tampa tradi-
cija Vasario 16 – osios proga 
įteikti nominacijas labiausiai 
nusipelniusiems seniūnijos gy-
ventojams. Kasmet įteikiama 
po 3 skulptūrėles. Šių metų 
nominantai buvo iš ties solidūs 
ir verti padėkų.

Nominacija įteikta ilgametei 
felčerei, šiuo metu jau pensinin-
kei Gailutei Mačiulienei. Prane-
šimą apie ją parengė dabartinė 
felčerė Irena Tamkevičienė, o 
perskaitė aktyvi girdžiškė Da-
nutė Bosienė. 

Apie buvusią Girdžių pagrin-
dinės mokyklos mokytoją Onutę 
Ravinienę šiltų žodžių negailėjo 

Įteiktos „Gyvenimo burės“
Vasario 16 – ąją Girdžių se-

niūnijos gyventojai šventė nuo 
pat ryto. 9 valandą tradiciškai 
iškelta Trispalvė ir sugiedotas 
himnas, 12 valandą laikytos Šv. 
Mišios už Nepriklausomybę, o iš 
karto po jų žmonės rinkosi į kul-
tūros namus, kur vyko šventinis 
minėjimas.

seniūno pavaduotoja Romutė 
Kačiušienė. Nominantė niekada 
neatsisako padėti nei bažnyčiai, 
nei seniūnijai, o jos išpuose-
lėtus gėlynus kasmet aplanko 
komisija, renkanti gražiausias 
seniūnijos sodybas.

Dar vieni nominantai – tai 
Elytė ir Pranciškus Pinaičiai. 
Tai žmonės, be kurių neapsieina 
nei vienas kultūrinis renginys. 
Jie ir aktyvūs bažnytinio choro 
choristai. Apie Pinaičius praneši-
mą skaitė jų kaimynė, mokytoja 

Onutė Patašienė. 
Renginio metu skambėjo ei-

lės Lietuvai, dainas dovanojo 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
bei Girdžių kultūros namų an-
sambliai. Susirinkusius sveiki-
nęs seniūnas Darius Juodaitis 
linkėjo visus šiuo metu Lietuvai 
metamus iššūkius priimti oriai ir 
kartu susitelkus juos įveikti, tam, 
kad ir apie mūsų kartą būtų rašo-
ma istoriniuose metraščiuose. 

„Girdžiai“ inf. 

Mūsų laikraščio skaitytojams 
pateikiame pranešimus apie 
„Gyvenimo burių“ nominan-
tus. Šį kartą apie mokytoją Oną 
Ravinienę

Ona Baltrušaitytė - Ravinienė 
gimė 1941 m. balandžio 17 d. 
Šakių apskrityje, Kidulių vals-
čiuje, Sakalų kaime. Būdama  
vienuolikos metų liko be mamos. 
Mokėsi Žuklių pradinėje moky-
kloje. Vėliau, ją baigus, mokėsi 
Kriūkų gimnazijoje.

1959 m. persikėlė gyventi ir 
dirbti į Jurbarko rajoną, Viešvilę. 
Čia ištekėjo už Albino Ravinio.

1970 m. su šeima atsikėlė 
gyventi į Girdžius. Iš pradžių 
čia dirbo paukštininkystės tary-
binio ūkio buhaltere, o 1974 m. 
pradėjo dirbti Girdžių vidurinėje  
mokykloje bibliotekininke, dar-
bų bei dailės mokytoja. 

Be galo darbšti, kruopšti, 
ypatingai kukli, kūrybinga, ak-
tyvi, turinti skonį, supratinga, 

„Gyvenimo burė 2012 - Onai Ravinienei “
rūpestinga, maloni, sąžininga, 
paslaugi, užjaučianti, pamokanti, 
puiki šeimininkė, išskirtinė savo 
darbais, užsibrėžto tikslo sieki-
mu ir įgyvendinimu... 

Tai tik kelių pakalbintų bu-
vusių mokinių, bendradarbių 
atsiliepimai apie Gerbiamą Mo-
kytoją. O juos mes galėtume tęsti 
ir tęsti be galo. Nes jau seniai 
Onutė gyvena ne tik savo vyrui, 
puikiai išauklėtiems vaikams 
ar anūkams, visai giminei, kai-
mynams, bet ir mums, Girdžių 
krašto žmonėms, dalindama 
savo gerumą, savo rankų šiluma 
sušildytą grožį.

Septyniolika metų O. Ravinie-
nė buvo dailės ir darbų mokyto-
ja,  nors pagal išsilavinimą yra 
bibliotekininkė. Pati nuo mažens 
linkusi prie gražių darbų, bū-
dama itin kūrybinga, to mokė 
ir mus, savo mokines: pradėtą 
darbą ne tik pabaigti iki galo, 
bet jį atlikti gražiai, kruopščiai, 

su meile. Kiek daug jos kūrybos 
ir darbo atiduota mokyklai.

Onutės pavyzdingai tvarkomi 
namai išpuošti nėriniais, siuvi-
nėtais rankdarbiais, gobelenais. 
Per Velykas akį traukia neap-
sakomo grožio margučiai, jos 
rankose paprasčiausi stikliniai 
buteliai tampa meno kūriniais, 
o sveikinimų aplankai džiugina 
ne vieną jubiliatą.

 Ravinienės mezginiais išpuoš-
ti Girdžių bažnyčios altoriai per 
visas šventes sušvinta ypatin-
gomis gėlių ir šakelių kompo-
zicijomis. Gal todėl, kad Onutė 
turi įgimtą grožio pajautimą, yra 
prašyta papuošti net Jurbarko 
bažnyčią.

 Niekada Onutė neatsisakė pa-
dėti, patarti seniūnijos veikloje, 
puošiant  ir gražinant Girdžius, 
atstovaujant, garsinant seniū-
niją rajoniniuose renginiuose. 
Meistriškai atlikti jos darbai eks-
ponuoti ne tik seniūnijoje, bet 

surengta ir personalinė paroda 
Jurbarko krašto muziejuje, rank-
darbiai eksponuoti Tauragėje.

Linkime, kad ir toliau Onutės 
Ravinienės gyvenimo laivas 
plauktų pakėlęs gerumo, darbš-
tumo, kūrybiškumo ir meilės 
bures.

 
 Seniūno pavaduotoja

Romutė Kačiušienė

Ten, kur driekias 
mano laukas - 

Laukuva,
Ten, kur ošia mano 

šilas - šiluva,
Ten, kur aidi mano 
dainos - Dainava,

Tai todėl, kad mano 
vardas - Lietuva.

Kovo 9 dieną 12 val. 
Girdžių pagrindinėje mo-
kykloje vyks Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimas.

Skambiomis dainomis 
renginį papuoš mokyklos 
jaunučių choras, vyres-
niųjų klasių mokinių an-
samblis bei mūsų svečiai 
- Girdžių kultūros centro 
mišrus vokalinis ansam-
blis.

Kviečiame dalyvauti
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Liaudies išmintis byloja, kad 
Užgavėnes švęsti yra tiesiog 
būtina: jeigu nesilinksminsi per 
Užgavėnes, tai visus metus teks 
liūdėti. Todėl Girdžių miestelio 
gyventojai taip ir padarė. Nepai-
sydami to, kad žiemiškas oras 
antradienio dieną nelepino, jie 
vis tiek ieškojo linksmybių ir 
puoselėjo giliausias tradicijas.

Jau nuo pat ryto ir maži, ir 
dideli persirengę šventiškais 
kostiumais lankė miestelio gy-
ventojus, kurie su vaišėmis laukė 
„čigonų“ atvykstant. Visą dieną 
persirengėliai dainavo, šoko, krė-
tė įvairias išdaigas bei linksmino 
praeivius, dalindami šventinę 
nuotaiką. 

Vakare buvo deginama Morė, 
o susigrūmus Lašininiam ir Ka-
napiniam laimėjo pastarasis, tad 
žiema iš Girdžių išvyta!

„Girdžiai“ inf.

Žiemos pabaigos šventė – Užgavėnės

Vasario 21 – užgavėnės. Šia 
proga, 9 – 10 kl. persirengėlės, 
kartu su mokytojais Onute Pata-
šiene ir Linu bei Alina Klijūnais 
ėjo, klampojo vyti žiemos iš kie-

mų. Triukšmų, riksmų, juokų ir 
dainų lydima kompanija, nepa-
būgusi pasitaikiusių itin „gerų“ 
orų, traukė su didžiulėmis šyp-
senomis ir puikia nuotaika.

Aplankę seniūniją, keletą pa-
keliui įsikūrusių namų, dalį bu-
vusių mokytojų, parduotuves... 
Stabdę praeivius, prasikeitę su 
kitais persirengėlių būriais ir 
vertę mokyklos pavaduotojos 
mašiną, grįžome į mokyklą, 
kur aplankėme besimokančius 
mokinukus.

Baigę savo misiją ėjome pas 
soc. pedagogę Ireną Molčan-
kinienę, kuri mūsų laukė su 
karšta arbata ir popieriniais 
rankšluosčiais  ryškiam makia-
žui nuvalyti.

Džiugu matyti besijuokian-
čius žmones, kurie, daugiau ar 
mažiau paliesti taip apkalbamos 
krizės, dar moka džiaugtis tokio-
mis tradicinėmis šventėmis ir 
įsileidžia persirengėlius.

irma GenDRiKaiTė
9 klasės mokinė

Visiškai neseniai Girdžių 
miestelis sulaukė naujakurių. 
Buvusiame Birgiolų name visą 
vasarą ir rudenį vyko remon-
tai, o žiemą čia apsigyveno 
jauna, graži ir perspektyvi Do-
vilės ir Žilvino Židulių šeima. 
Statybinių prekių parduotuvę 
„Scanprekyba“  Jurbarke tu-
rinti šeima, džiaugiasi savo 
pasirinkimu – apsigyventi mūsų 
seniūnijoje. Trumpas interviu 
su jais. 

- Kaip kilo mintis apsigyventi 
Girdžiuose, ar nesunku buvo iš-
vykti iš miesto? 

- Pradėsiu nuo to, jog jau seniai 
dairėmės namo ar sklypo pana-
šioje vietoje. Svarbiausia buvo 
tai, kad galėtumėm „pabėgti“ 
nuo miesto šurmulio, pailsėti vos 
tik iškėlę koją pro namo duris. 
Argi kur kitur, jei ne kaime, rasi 
tyrą orą, kuris ypatingai tinka 
ir patinka mūsų dukrai. Paukš-
čiukai, drugeliai - gamta, kuria 
niekieno netrukdomi,  mėgaujasi 
ir mūsų augintiniai šuniukai. 
Kodėl būtent Girdžiai? Pirmiau-
sia- nedidelis, išpuoselėtą gamtą 
turintis miestelis, antra - labai 

Naujakuriai ruošiasi save realizuoti meninėje veikloje
patogus susisiekimas, trečia- 
tiesiog pasitaikė vieta, apie kurią 
svajojome.

- Kokie Girdžiai jums atrodė 
prieš apsigyvenant, kokie – šiuo 
metu?

- Apie šį miestelį, prieš apsi-
gyvenant, nedaug teko girdėti, 
nebent tai, jog čia vyksta labai 
gražūs Šv. Onos atlaidai ir daug 
jaunimo savaitgalius leisdavo 
klube „Mituva“. Atsikraustę į šį 
puikų miestelį buvome labai šiltai 
sutikti kaimynų, kurie, mums 
sunkiai triūsiant prie namo re-
monto, pagamindavo pietus bei 
visą vasarą lepino šviežiomis dar-
žovėmis ir vaisiais. Taip pat sve-
tingai buvome sutikti ir Girdžių 
teatro „Mituvis“ kolektyve. Šiuo 
metu ruošiamės savo pirmajai 
premjerai Girdžių scenoje. 

- Ar turite kokių nors idėjų, 
kurias galėtumėte įgyvendinti 
Girdžiuose?

-Kadangi esame labai užsiė-
mę žmonės, jau ketvirti metai 
kuriantys savo verslą, kuris sė-
kmingai plečiasi, dažnai pristinga 
laiko ieškoti naujų idėjų susijusių 
su Girdžių miesteliu. Bet, kadangi 

esame labai kūrybingi, tai nereiš-
kia, kad negalime kažko sugalvoti 
ateityje.

- Jums priklausančiame sklype 
gyventojai yra pasodinę ąžuolyną, 
pernai seniūnijos ir mokyklos ini-
ciatyva ąžuolynas dar prasiplėtė, 
pastatyta ąžuolyną žyminti lenta. 
Koks ąžuolyno likimas?

-Tiesa, jog mūsų sklype gy-
ventojai yra pasodinę ąžuolyną, 

kuris šio miestelio žmones džiu-
gina jau pora dešimtmečių. Štai 
dabar ir mes galime didžiuotis, 
jog gyvename visai šalia miško, 
o kad jis tikrai primintų mišką, 
mes nusprendėme šalia pasodinti 
dar ir eglaičių, bei tikimės, kad 
lapuočių bei spygliuočių gojelis 
ateityje pradžiugins mus miško 
gėrybėmis.

„Girdžiai“ inf.

Dovilės ir Žilvino Židulių šeima
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Įsibėgėja metai  ir štai mes 
vėl gavėnios laike. Septynios 
savaitės atgailos ir susikaupi-
mo ruošiantis deramai sutikti 
Velykų iškilmę.

Šiandien jau nieko nebe-
stebina abejinga laikysena tų 
žmonių, save ir katalikais dar 
belaikančių, kuriem gavėnia 
jau nieko nebereiškia. Velykos 
jiems taip pat tik proga eilinį 
kartą gerai pagerti ir smagiai 
pašėlti.

Kitiem nuo mažų dienų yra 
įrėžta giliai į atmintį, jog šiuo 
laiku griežtai draudžiama 
linksmintis, taipogi būtinai 
reikia prieiti išpažinties ir 
penktadieniais nevalgyt mė-
sos. Ir to kaip ir pilnai gana. 
Susitvarkom reikalus, išban-
dom kantrybę ir jėgas eilėje 
prie klausyklos, prisilaikom 
kiek sveikata leidžia ir viskas 
gerai. Ko čia dar betrūksta? O 
nenorą kiek giliau pažvelgti į 
sielos reikalus visada galima 
nesunkiai pateisinti laiko 
stoka.

Dar kiti Bažnyčios vaikai 
gavėnios laikosi ne dėl to, 
kad „taip reikia“ ar, kad „to 
negalima“, bet nuoširdžiai ir 
daugiau mažiau sąmoningai. 
Tokie žmonės, tiesa, yra verti 
būti įtrauktais į raudonąją 
nykstančiųjų gyvų būtybių 
knygą. 

Kasdien mus supa triukš-
mas, dažniausiai tuščias, lėkš-
tas ir išpuikėliškas tarškėjimas 
tarpusavio bendravime, ra-
dijo imtuvuose ir televizorių 
ekranuose. Tačiau minėti 
žmonės stengias užlaikyti 
rimtį ir daugiau pabūti tyloje, 
įsiklausant visų pirma į Dievo 
žodį ir į savo sąžinės balsą. 
Mūsų amžiuje įpročiu tapo 
kasdienis persivalgymas ir 
godumo skatinimas. Tačiau 
tokie žmonės susilaiko nuo 
brangesnių gardėsių, svai-
galų ar prašmatnių pirkinių, 
o jų sąskaita sutaupytus pi-
nigėlius paaukoja vargšams, 
nepraeidami abejingai ir pro 
Carito aukų dėžutę bažnyčioj. 
Šiandien, kaip nebūtų gaila, 

Ypatinga Gavėnia

daugeliui ne tik seniena bet 
pajuoka tapo tokie žodžiai 
kaip „nuodėmė“ ar „atgaila“. 
Tačiau minėti žmonės vėl 
apsišvarins: kiek atidžiau 
permąstys savo gyvenimą, 
visus savo skubėjimus ir 
užsimiršimus, piktumus ir 
abejingumus, silpnumus ir 
įsipančiojimus. Apgailės savo 
neištikimybę Dievui, nemei-
lę artimui ir sau patiems. 
Ne sykį ameniškai pasimels, 
šventai atsidūsės: „Viešpatie, 
būk gailestingas man nusi-
dėjėliui!“. Susilaikys ir nuo 
kitų teismo, verčiau ištars: 
„suteik atgailos malonę nuo 
Tavęs nuklydusiems“... Susi-
taikys ir bendruomeniškai: 
savoj ar kurioj kitoj bažnytėlėj 
prieidami išpažinties, nea-
tidėliodami to paskutinėm 
valandom, neskubėdami, be 
tos apgailėtinos grūsties prie 
klausyklų.

Galbūt esu tarpe tų, kurie 
stengėsi to prisilaikyti visą 
savo gyvenimą? Man tai jau 
senai įprastas laikotarpis, tarsi 
koks ritualas. Kuo gi jis ypa-

M.K.Čiurlionis „Pavasaris“

tingas? Metai bėga taip greit, 
kad nieko nebestebina dar ir 
dar viena gavėnia.

Pirmiausia mintis, kuri 
gali supurtyti ir pažadint iš 
apsnūdimo yra ta, jog negaliu 
būti tikras, kad ši gavėnia, 
šis bažnytinis susitaikinimo 
metas, nebus mano gyvenime 
paskutinis. Jau vien dėl to į 
šią laiko dovaną turėčiau pa-
žvelgti kitu žvilgsniu. Tačiau 
tai menkai paguodžianti, gal 
net atstumianti mintis, nes 
į Dangų nori visi, bet mirti 
nenori niekas.

Kitas kelias kaip išgyventi 
gavėninį ypatingumą, tą kas-
dienybės nekasdieniškumą, 
yra pamąstymas apie savo 
paties Krikšto malonę. Per 
Krikštą atgimiau ne tam, kad 
būčiau tik laikinybės, tik že-
miškų rūpesčių vergas. Ir ne 
tam, kad tapčiau nuodėmės 
ir nevilties auka. Turiu Am-
žinojo Gyvenimo Tikslą, o 
taipogi ir nepakeičiamą kelio-
nės Draugą ir Vadą – Kristų. 
Turiu ir puikias priemones 
einant link šio tikslo –sekma-

dienio šventimą, Dievo žodį 
ir sakramentus.

Septynios gavėnios savaitės 
nuo pirmųjų krikščionybės 
amžių buvo ypatingas kate-
chumenų (besiruošiančiųjų 
priimti Krikšto sakramentą) 
laikotarpis. Jame visi vietinės 
krikščionių bendruomenės 
nariai melsdavosi už savo 
katechumenus ir dėkodavo 
už Krikšto dovaną. O Velykos 
– drauge ir bendruomeninė 
Krikšto šventė, kurioje nau-
jam gyvenimui su mirtį nu-
galėjusiu Kristumi prisikelia 
krikštijamieji katechumenai. 
Ir visi drauge atnaujina kaž-
kada duotus savo krikšto 
pažadus. Tą darom ir mes Ve-
lykinėje žiburių liturgijoje.

Gavėnia – puikus metas 
aplankyti savo krikšto bažny-
čią. Kasdienėje ryto ir vakaro 
maldoje galima pasidėti prieš 
akis savo krikšto pažymėjimą, 
krikšto nuotrauką, užsidegti 
savo krikšto žvakelę (jei tik 
turiu tokius daiktus). Verta 
pagalvoti ir apie savo kaip 
krikštatėvio ar krikštamotės 
(jei tokiu esu) pašaukimą, 
pasimelsti už savo krikšta-
vaikius.

Kiekvienais metais krikš-
čioniškas pašaukimas ir pats 
laikas mane kviečia ne į kokių 
ritualų atlikimą, ne į kokį 
nors „susitvarkymą“, bet į 
asmeninį ryšį su žmogumi 
tapusiu Dievo Sūnumi. Pats 
vaikščiojęs šio pasaulio tam-
sybių takais ir perėjęs Kry-
žiaus kelią, jis yra visuomet 
su manimi, visuose mano 
varguose. Dievas juose manęs 
ieško mane išbandydamas. 
Jis man dovanojo gyvenimą 
ir kviečia drauge keliauti į 
laimingą Amžinybę. 

Tos septynios savaitės pra-
bėgs lyg nepastebėtos. Ar 
bus jos man šįmet ypatinga 
Gavėnia?

Kun. Saulius PavaLKiS
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Brauning, Diksė
„vėlyvasis mėnulis”; vilnius: 

Rosma, 1995.
Ištekėjusi su vyru Reina Ešbi 

palieka gimtąjį San Franciską ir 
skrenda į rytinę Amerikos pa-
krantę - ten jai pasiūlė vadovauti 
nedidelei paveikslų galerijai...

Hil, Melissa
„niekada nesakyk niekada”: 

vilnius: alma litera, 2011. 
Romaanas apie draugystę, 

apie svajones - išsipildžiusias 
ir likusias gulėti mokykliniame 
stalčiuje. Septyni bičiuliai pa-
baigę koledžią sutaria susitikti 
po penkerių metų....

Kadžytė - endriukaitienė, 
Romualda

„šokanti ugnis”: vilnius: 
aMMJ, 2006.

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
Pirmojoje R. Kadžytės - Endriu-

kaitienės knygoje ,,Šokanti ugnis'' 
kalbama apie esminius būties 
klausimus, apmąstomas žmogaus 
likimas, į atminties rieves įsirėžę 
išgyventų santykių ir pojūčių 
blyksniai...

čaplikas, vygantas
„andeinė - Dainavos girios 

galerija”: vilnius: Petro ofsetas, 
2011.

Dailininkė Gražina Didelytė 
(1938-2007) savo paskutinį - 
ketvirtąjį kūrybos dešimtmetį 
praleido mažame Dainovos girios 
Rudnelės kaimelyje, čia įsteigė 
savitą meno galeriją ANDEINĘ 
(Varėnos rj.) Šalia įvairių šios vie-
tovės nuotraukų ir dar visuomenei 
nenurodytų kūrinių pateikiami ir 
dailininkės artimiausių žmonių 
prisiminimai.

Didelytė, Gražina
,,Gražinos Didelytės Lietuva”: 

vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Tai - pirmasis albumas, skirtas 

plačiau atskleisti žymios daili-
ninkės Gražinos Didelytės (1938-
2007) kūrybą. Jame publikuojama 
apie 170kūrinių: tai - grafikos 
ofortai bei įvairūs spalvoti pieši-
niai, tematiškai suskirstyti pagal 
laiko epochas, pradedant gintaro 
atsiradimu ir baigiant mūsų lai-
kmečiu. Albumas skirtas švie-
timui, visuomenės meniniam 
ugdymui.

Jonynas, antanas a. 
„Kambarys”: vilnius: Tyto 

alba, 2011.
,,Kambarys‘‘-naujas poeto An-

tano A. Jonyno (g. 1953) poezijos 
rinkinys. Tai aristokratiškų, skai-
draus intelekto ir netikėtų dvasi-

nių pagavų eilėraščių knyga.

Zelčiūtė, Dovilė
„Po repeticijos” - vilnius: 

alma litera, 2011.
Poetė, šešiolika šiandienos 

Lietuvos teatro kūrėjų. Su au-
tore čia kalbasi aktoriai Birutė 
Raubaitė, Doloresa Kazragytė, 
Petras Venslovas, Jūratė Onai-
tytė, Alma Masiulionytė, Birutė 
Mar, Gytis Ivanauskas, Rasa 
Samuolytėir kt.

„visuotinė lietuvių enciklo-
pedija”: vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 
2011.

Iliustruotas mokslinis infor-
macinis leidinys apie Visatą, 
pasaulį ir Lietuvą...

Metų knygos rinkimai vyksta 
kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo 
svarbiu tradiciniu Lietuvos 
kultūros įvykiu. Girdžių kaimo 
biblioteka rašė paraišką ir daly-
vavo Metų knygos rinkimuose. 
2012 metų pradžioje gavom 
vienuolika naujų lietuvių au-
torių knygų.

Į bibliotekos organizuojamus 
renginius, skirtus Metų knygos 
rinkimams, rinkosi aktyviai skai-
tantys ir rašytinį žodį mylintys 
bibliotekos lankytojai. 

Popietėje ,,Į vaiko širdį su 
knyga‘‘ bibliotekininkė pristatė 
tris vaikams skirtas knygas: K. 
Kasparavičiaus ,,Mažoji žiema‘‘, 
kurioje išmintingos, netikė-
tos, šmaikščios pasakos.  V. 
V. Landsbergio ,,Stebuklingas 
Dominyko brangakmenis‘‘, tai 
detektyvinė istorija apie arklio 
Dominyko mylimosios dingusį 
brangakmenį ir V. Palčinskaitės 
,,Muzika troliui‘‘- tai istorija apie 
paslaptingai dingusią mergaitę, 
jos išgyvenimus ir namų ilgesį. 
Vaikai skaitė ištraukas iš  K. 
Kasparavičiaus knygos: ,,Mažoji 
žiema‘‘, klausėsi kompaktą apie 
stebuklingą Dominyko branga-
kmenį. 

Vaikai rinko labiausiai patiku-
sią knygą: piešė knygų persona-
žus, vyko balsavimas internetu 

Rinkome 2011 Metų knygą
už patikusią knygą. Ypatingo 
dėmesio sulaukė V.V. Lansbergio 
knyga ,,Stebuklingas Dominyko 
brangakmenis‘‘. Didelio dėmesio 
sulaukė šios knygos personažai: 
arklys Dominykas ir rugiagėlė. 
Tai pat populiarumu nenusileido 
K. Kasparavičiaus knyga ,,Ma-
žoji žiema‘‘. Vaikų piešiniai yra 
patalpinti Girdžių  internetinėje 
svetainėje.

Popietėje ,,Aš ir metų knyga‘‘. 
Bibliotekininkė pristatė dvi 
renkamas knygas: G. Adomai-
tytės ,,Paklydusi pasaka‘‘, tai yra 
sudėtingomis meninės raiškos 
priemonėmis perpinta gausybę 
potekstės klodų turintis kūrinys.   
G. Morkūno knygoje ,,Iš nuom-
šiko gyvenimo‘‘, pasakojama 
apie gyvenimą globos namuose, 
darbus, kuriuos globotiniai pri-
valo dirbti. 

Bibliotekos skaitytoja R. Pi-
liukaitytė  pristatė A. Cicėnaitės 
knygą ,,Mano tėtis ir kiti nesu-
sipratimai‘‘, kurioje pasakojama  
apie penkiolikmetės Monikos 
gyvenimą, susitikimą su tėčiu, 
kurio ji ilgai nematė. 

Suaugusieji skaitė savarankiš-
kai ir buvo skatinami internetu 
balsuoti.

A. Andriuškevičiaus „Vėly-
vuosius tekstus“ tai trumpi ir 
prasmingi  eilėraščiais. U. Radze-

vičiūtės „Baden Badeno nebus“ 
subtiliu juoduoju humoru ir 
keistomis absurdo istorijomis 
parašyta knyga. R. Granaus-
ko knygą „Trys vienatvės“ tai 
lengvai skaitoma, parašyta su-
prantamu ir artimu stiliumi 
paprastam skaitytojui, knyga. 
Neišdildomą įspūdį paliko per-
skaityta K. Sabaliauskaitės knyga 
„Silva Rerum II“. Jų manymu, 
autorė sumaniai ir įtaigiai aprašo 
XVIII a. pradžios istorinius įvy-
kius: karą, marą, badą, besaikę 
bajorų gyvenimo prabangą. K. 
Sabaliauskaitė meistriškai apra-
šo ne tik pagrindinius siužeto 

veikėjus, bet ir pasakoja daiktų, 
paveikslų istorijas. Stebina auto-
rės gebėjimas rašyti pastraipos 
ilgumo sakiniais, kuriuose akį 
džiugina kalbos vaizdingumas ir 
senojo žargono pavyzdžiai.

Savo ir skaitytojų vardu dėko-
jame šios akcijos iniciatoriams 
už galimybę papildyti bibliote-
kos fondus naujomis lietuvių 
autorių knygomis, padiskutuoti 
ir pajausti bendravimo džiaugs-
mą.

Parengė vilija STošKienė
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„Maironio poezija iš tų, kur 
įauga į žemę, į akmenis įsiė-
da...“

antanas MišKiniS

Vasario 15 dieną Girdžių pa-
grindinės mokyklos V–IX klasių 
mokiniai susirinko į konfe-
renciją „Nebeužtvenksi upės 
bėgimo“, skirtą poeto Jono Ma-
čiulio – Maironio 150-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Neatsitiktinai pasirinkome šią 
dieną – Nepriklausomybės die-
nos, Vasario 16-osios išvakares. 
Maironis buvo poetas patriotas, 
nenuilstantis meilės tėvynei 
dainius. Jo lyrikos branduolį su-
daro eilėraščiai apie tėvynę. Jeigu 
Maironio kūrybą įsivaizduosime 
kaip vientisą gyvą organizmą, tai 
tėvynės meilei jame teks širdies 
funkcijos. Iš jos sruvens gyvybės 
gijos į visas kitas poeto kūrybos 

„Nebeužtvenksi upės bėgimo“
sritis, kol grįžusios vėl sueis į 
vieną ir tą patį centrą – Lietuvą 
tėvynę.

10 klasės mokiniai konferenci-
jai parengė keletą pranešimų:

• Aušra Alijošiūtė ir Modesta 
Vaičiulytė „Žemės klajonės“ 
(Maironio gyvenimo ir kūrybos 
kelias)

• Aušra Levulytė ir Saulė Šerš-
niovaitė „Istorinės praeities 
atspindžiai Maironio eilėraš-
čiuose“

• Augenija Tamošaitytė ir 
Simona Bakšytė „Maironis – 
poetas romantikas“

• Viktorija Grubliauskaitė 
„Pavasario balsai“ – svarbiausia 
Maironio knyga“

Konferencijos metu skambėjo 
dainos „Ant Drūkšės ežero" 
(muziką sukūrė mūsų mokyklos 
mokytoja Ona Patašienė) ir „Oi 
neverk, matušėle!" (kompozito-

rius Juozas Naujalis), Maironio 
eiles deklamavo 9 klasės moki-
nės Deimantė Atminaitė ir Irma 
Gendrikaitė.

Rima MiKaLKėnienė
Lietuvių kalbos mokytoja 

Šiemet Girdžių seniūnija 
pakvietė mūsų mokyklos 
saviveiklininkus surengti 
bendrą Vasario 16 - osios 
paminėjimą. Po šv. Mišių 
bažnyčioje visi rinkosi į nau-
jai restauruotą, dar dažais 
kvepiantį kultūros centrą. 
Nors mokiniams buvo laisva 
diena, reikia pasidžiaugti, 
kad mokyklos vyresniųjų 
klasių mergaičių ansamblio 
dalyvės nuoširdžiai dalyva-
vo šventėje. Savo dainomis, 
eilėraščiais įsiterpėme į su-
augusiųjų mišraus ansam-
blio koncertą.

Noriu padėkoti devinto-
kėms Irmai Gendrikaitei 
ir Melanijai Damušytei bei 
dešimtokėms Viktorijai Gru-
bliauskaitei, Modestai Vai-
čiulytei, Aušrai Alijošiūtei ir 
Aušrai Levulytei. 

Linkiu, kad jūsų balsai ir 
toliau džiugintų kiekvieno 
žiūrovo širdį.

onutė PaTašienė
Muzikos vyr. mokytoja

Vasario 16 - oji

2012-02-09 d. vykome į 
Kėdainių rajoną, į Akademiją, 
kur vyko Lietuvos moksleivių 
olimpinio festivalio kaimo 
vietovių berniukų kvadrato 
tarpzoninės varžybos. Ten 
iškovota trečia vieta! 

Sveikiname!

Linas KLiJūnaS
Kūno kultūros mokytojas

Kvadratas - treti!

Jau trečius metus iš eilės 
Girdžių pagrindinėje  moky-
kloje vyksta renginiai, įvairūs 
konkursai skirti Tarptautinei 
Saugesnio interneto dienai, 
kuri visame pasaulyje yra mi-
nima pirmą vasario antradienį 
– šiemet vasario 7d. Šalčiai šiek 
tiek pakoregavo mūsų planus, 
bet didžioji numatytų renginių 
įvyko.

8-10 klasių mokiniai kūrė 
komiksus konkursui „Suvieny-
kime kartas - saugiai atskleiski-
me skaitmeninį pasaulį kartu“. 
Darbus vertino lietuvių kalbos, 
dailės ir informacinių technolo-
gijų mokytojai.

5-6 klasių mokiniai piešė pie-
šinius konkursui „Meškiuko 
ir dvynių nuotykiai interneto 
vandenyne“ – vieni piešė ant 
popieriaus, kiti kompiuteriu.

Su 5-6 klasių mokiniais skai-
tėme užrašų knygelės vaikams 
„Kas slypi internete ir ką turi 
žinoti“.

5-10 klasių mokiniai:
1. sprendė testus internete,
2. atliko viktorinų užduotis, 
3. žiūrėjo klipus saugaus inter-

neto tema, juos kartu aptarėme,  
4. skaitė saugaus interneto 

enciklopediją,  
5. diskutavo apie socialinius 

tinklus.

Saugesnio interneto diena 2012
Surengta komiksų ir piešinių 

parodėlė stenduose ir internete. 
Darbai atlikti kompiuteriu bus 
patalpinti mokyklos tinklapyje.

Mokyklos fojė, informatikos 
kabinete, bei skaitykloje paka-
binti plakatai apie saugų naršy-
mą internete.

Girdžių laikraštuke pareng-
tas straipsnis Tėveliams apie 
vaikų ir paauglių naudojimąsi 
išmaniosiomis technologijomis 
– galimybes ir grėsmes.

Džiugu, kad mokiniai daug 
žino apie interneto grėsmes ir 
moka saugiai naudotis išmanio-
siomis technologijomis. Smagu, 
kad vaikai labai kūrybiški – de-
vintokai aktyviai dalyvavo ko-
miksų konkurse, kūrė pristaty-
mus, šeštokai – iliustravo mintis 
apie saugų internetą, penktokai 
piešė ir Paint programa ir ant po-
pieriaus. Sudėtinga išskirti ats-
kirus mokinius, nes kiekvienas 
į kūrybinę užduotį įdėjo dalelę 
savęs ir sužinojo naujų dalykų, 
bei pasikartojo žinomas tiesas, 
kaip saugiai jaustis interneto 
platybėse. 

Liudmila noRKaiTienė
informacinių technologijų 

mokytoja

Vasario 15 d. mūsų  moky-
kloje vyko 1 - 4 klasių tarpkla-
sinės "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" 
varžybos.

Ketvirtokai iškovojo pirmą-
ją vietą, trečiokai liko antri,  
pirmokai iškovojo trečiąją 
vietą ir antrokai liko ketvirti. 

Ačiū visiems sportininkams 
ir mokytojoms už jų paruo-
šimą.

Linas KLiJūnaS
Kūno kultūros mokytojas 

„Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs”
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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.

Vasario 24 dieną 18 valandą, 
nuskambėjus šimtadienio skam-
bučiui, žvakėmis išpuoštu taku, 
valgyklos link ėjo dešimtokai su 
auklėtoja, mokytojai, aštuntokų 
atstovai. Valgyklos prieangyje 
laukusios panelės, prisegė de-
šimtokams ir jų auklėtojai Irenai 
Molčankinienei po simbolinį 
ženkliuką. Šimtadienio šventė 
prasidėjo sveikinimu, vėliau sekė 
mūsų kurtas eilėraštis, dar vėliau 

Šimtadienis

kalbėjo Girdžių pagrindinės 
mokyklos direktorė Janė Poci-
enė. Devintokėms perskaičius 
skelbimus su mintimis, kurių 
dešimtokai galbūt niekada ne-
drįso pasakyti garsiai, prasidėjo 
įvairiausios užduotys: vaikinai 
svogūnus „savo kugeliui“ tarka-
vo, degtukus su pirštinėm rinko, 
merginos – žirnius nuo pupų 
skyrė, į viktorinos klausimus  at-
sakinėjo, vėliau auklėtoja kalbė-

jo, visi į apklausas atsakinėjo...
Po sėkmingai atliktų užduo-

čių, visiems dešimtokams buvo 
įteikti pusatestačiai, laikrodis, 
skaičiuojantis likusias dienas iki 
egzaminų bei visi pakviesti ben-
drai nuotraukai. O vėliau – pa-
sivaišinti prie stalo, pasikalbėti, 
atsigerti kavos ar arbatos. 

20 valandą devintos klasės 
vaikinai įnešė ilgai lauktą ir pa-
galiau sulauktą karštutėlį kugelį. 

Dar buvo tradicija tampantis 
tortas su 100 žvakučių, kurias, 
sugalvoję norą, draugiškai už-
pūtėme. Ir kaip jau įprasta, visi 
buvo kviečiami šokti.

Dėkojame A. Andriulaitienei 
už kaip visada labai skanų kugelį, 
mokytojams R. Konteniui ir J. 
Pocienei už pagalbą ruošiantis 
Šimtadieniui.

irma GenDRiKaiTė

Tą vakarą mums talkino ir 
padėjo susipažinti su dekupažu 
buvusi Girdžių pagrindinės 
mokyklos mokytoja Nijolė Jurk-
šaitienė. Mokytoja dekupažu 
susidomėjo dar dirbdama šioje 
mokykloje ir iki šiol nepristig-
dama idėjų dekoruoja įvairius 
daiktus. Pradžioje, susipažinę su 
įvairiomis dekupažui reikalin-
gomis priemonėmis, apžiūrėję 

Dekupažo vakaras

mokytojos atsivežtus dekoruotus 
daiktus, visą dėmesį sutelkėme į 
savo kolkas dar blankius daik-
tus. Išties kūrybinis procesas 
išsitęsė ir vietoj planuotų poros 
valandų, praleidome ilgėliau. 
Laikas neprailgo ir tik priešais 
esantis laikrodis priminė, kad 
jau per daug vėlu ir laikas skirs-
tytis. Sparčiausiai dirbantys jau 
tą patį vakarą pasiekė tikslą ir 

galėjo grožėtis išgautu sendintu 
vaizdu ant daikto paviršiaus. 
Pateikiame keletą nuotraukų, 
o daugiau siūlome pažiūrėti 
Girdžių seniūnijos tinklalapyje 
nuotraukų galerijoje.

neformalios jaunimo grupės 
„veikiam“ inf.

Turite namuose senų vazonų, dėžučių ar kitokių daiktų, ku-
riuos norėtumėte atnaujinti? O gal tiesiog juos paversti namų 
dekoracija? – šįkart taip kvietėme visus į dekupažo vakarą, vykusį 
vasario 25 d. Girdžių pagrindinėje mokykloje. Dekupažą – daiktų 
dekoravimo įvairiais piešinėliais techniką – XII a. išrado kinai. 
Jie pirmieji puošniu popieriumi pradėjo puošti įvairius daiktus, 
dėžutes, žibintus. Tačiau labiausiai ši technika suklestėjo XVII 
a. Europoje.


