
,, Molrytojo Algirdo itaka sveikai gnensenai, aukojimuisi del hitq,

kolekcionavimui buvo didZiule. Sio Zmogaus pavyzdys buvo lemtingas daugeliui

jo mokiniq ir juo labiau auHetiniq . <....> Tokhl imoniq, atejusiq i Lietwos

laisvg per jaunystds kovq, tremfi, Wiaukojinq ugdant bfrsimrcsius TiuynAs

patriotus, vedusius paskui save minias Atgimimo metais, biografrias valsrybes

istorikai tureq apraiyti pirmiausiai, Tai mfis4 didvyriai, legendos, apie kuriuos

twi Zinoti auganiioji karta"

I5 knygos,,Mokltojas Algirdas", 2010



BIOGRAFIJA

19,14 metais baigi Siauliq bemiukq gimnazij4. V€liau istojo i generolo Povilo

Plechavidiaus organizuot4 karo mokykl4. I5 jos teko begti. Artejant sovietinei kariuomenei,

tlaukesi su ginkluotais biidais i Z€naitij4. 1944 m. liepos - spalio men. istojo i Tevynas

apsaugos rinkting. Dalyvavo kadynese prie Sedos, Barstydiq. Kaip l-ojo lietuvilko pulko

karys su kitais pasihauk€ i Vokietij4.

1945 m. geguZes 9 d. pateko i nelaisvg. Iki 1947 metq gr,/eno tremtyje Uchtoje (

Komijoje). GriZQs iS hemti€s, nuo 1947 m. rugsejo l-osios dirbo pedagoginidarb4 Pakruojo,

o nuo 1957- SiluGs rajono mokyklose deste istorij4 ir fizini lavinimq. 1953 metais baigd

Siauliq mokytojq instihrtq. 1970 metais - Vilniaus pedagogini institut+ Mok toju Algidas

eervinskas didro 43 metus,

Algirdo eervinsko veikla labai ivairi, platus interesq ir pomegiq ratas. Algirdas Cervinskas

pedagogas, apie kuriuos sakoma - mokl4ojas i3 prigimties. Jis niekada apsiribojo dalykine,

profesine veikla Sio Zmogaus pavyzdys buvo lemtingas daugeliui jo mokiniq ir juo labiau

auklatiniq. lr Siaodien mokytojq d";r'ai aplanko jo buvg mokiniai, o auklejimo bei asidavimo

vaisius - buwsio aukldtinio Aurelijaus Norusevidiaus knyga,,Mokytojas Atgirdas" (2010 m.). Si

knyga, I'ra pirmas Zingsnis bandant paxodlti mokfojo Algirdo Cervinsko fenomen4 Siluteje.

Mokytojas domejos Lietuvos istort4 tlrinejo kraltq, kuriame glveno. Pam.se ir tuo

metu publikavo ne vien4 straipsn! kraStotyros, istorijos temomis. Parcnge ket€14 krafioqms

darbq (2r.6 psl.) Buvo vienas aktyviausiq Lietuvos kaitotyros draugijos, Silutes sklriaus nari+

Norcdamas i3saugoti kiek galima daugiau Silutes kasto €tnografiniq. islodniq eksponat*

inicijavo ir ikrue vien4 pirmqiq mokyktos muziejq Silues ralone. Galima teigti, kad mok)'tojo

deka didele dals etnografiniq eksponaq buvo iSsaugota.

,I4ok)'tojas Algirdas". 201 0



ALGTRDo Juozo inRvrNsro vETKLA

MUZIEJAUS IKUREJAS

1973 mctais Algirdas iervinskas dirbdamas mokytoju SiluGs l-ojoie vidurineie

mok],kloje (dabar Silules ginnazija) ikure kmstotyros muziejq. kuriam ilgq laikq i ladovavo.

Tuonlet muziejus liLpo viename mokyklos pr.rsrusio kambarely.je. Etnografinio muziejaus

rinkinj sudare du iimtai. Netnrkus etnografini kambari papilde naujas mokyklos istorijos

kambarys. Siuo mclu mtuiejuje yra 12644 eksponatai. pasakojantys ne tik apie krasto istorijq.

kulrurq ir Iiteratllros raidq. bct ir gausi vietos g)'venlojq buities reikmenq ekspozicija. 13

muziejaus stendq mcdziagos ir realijq galima susidarlti pakankamai aiSkq gyvcnimo

mokykloje vaizdq ivairiais laikotarpiais.

UZ muziejaus isteigin4 mok)'tojas A.tervinskas 2011 metais nominuons Silutes

Rotary klubo isteigto mecenatq ir lilantopq apdovanojimui.

Maziejou.t ikarejas ir vadowt. islorik/rt Algitdot Ceninskas ratp eksponat4 Silutis I -ofuic |idwi lie
noh'klok (dafur l-di ginnazija)



FILATELISTAS

Filatelija - pa5to Zenklq, blokq Zenkliniq vokq, specialiq antspaudq, vokq

kolekcionavimu A.eervinskas ,,uZsikete" b0damas devyneriq metq. Veliau tapo akt)ryiq

Lietuvos filatelistq sqiungos nariu. A.Cervinsko filatelijos kolekcija buvo ne kaxt4 eksponuota

respublikinese parodos€. Viena vertingiausiq A.eewinsko filatelijos kolekcijos dalis -

Khipedos haSto pasto Zenklq serija. Uz aktyviq veiklq A.terviskas jvenintas ne vienu

diolomu ir oaddkos raltu.

KRASTOTYRININKAS

Algirdas Cervinskas ilgametis Lietuvos kmitotyros draugijos narys. Pagrindine

draugiios veikla - kasto tyrimas, visuomenin€ muzicjininkyste ir leidyba. Plintant tautinio

atgimimo idejoms eme steigtis regionines krastotyros draugijos. KraStotyrine veikla Lietuvoje

buvo labai aktyvi, Kasmel buvo rengiamos kompleksin€s ekspcdicijos. surinkla mediiaga

publikuojama leidinyie ,,Krastotyra" (1963-1990 m.). Algirdas Ce inskas akt)"r'iai dallwavo

tuometinos Lietuvos krastotyros draugijos veikloje, renge publilacijas, dall'vavo

ekspediciiose, i krastotyrinE yeiklq ilrduke ir mokinius. Parale kastotyros darbq,,MaZlsios ir

DidZiosios Lietuvos gyventojq kultiiriniai rysiai spaudos draudimo metais". Silutes apskities

ekonomika iki ll pasaulinio karo" ir k1. Silues hastotyros draugijos sklrius prisidejo

leidZiant knygas,,senoji S ute",,,Rusne". Veliau, respublikines draugijos veiklai nutrukus,

pradcio kurtis savarankiSkos, savanori5kos kra3totyros draugijos rajonuose.2000 metais buvo

ikufla Silules krastolyros draugija, vienas i5 draugijos steigimo iniciatoriq buvo Algirdas

Cervinskas.

SAJUDIS

Prasid€jus tautiniam atgimimui, mokytojas, biidamas patriotu, neliko nuo3ali, o

aktyviai isitrauke i naujos laisvos Lietuvos atkiirimo veikl4. 1988 m. Algirdas tervinskas

buvo vienas i5 Lietuvos Persitvarkymo S4judZio iniciatywines grupes nariq. 1992 m.

is nktas Lietuvos S4judzio Silutes rajono tarybos pimininku. Juo buvo iki 1999 meq. 1990

-1995 metais Algirdas tervinskas buvo isrinktas Silules mieslo rarybos nariu.



SVARBIAUSIOS BIOGRAFIJOS DATOS:

1925 m. rugpjiidio 9 d. gime Siauliuose

1944 m. baige Siauliq bemiukq gimnazr34;

1944 m. istojo i generolo Povilo Plechavidiaus organizuot4 karo mokyklq5

1944 m. liepos - spalio men. buvo Tevynes apsaugos rinktin€s narys;

1945 rn. geguzes 9 d. pateko i nelaisvg;

Iki 1947 metq $/veno tremtyje Uchloje ( Komijoje);

Nuo 1947 m. rugsejo l-osios dirbo pedagogini darb4 Pakruojo mokykloje

Nuo 1957 m.- Silutes rajono mokyklose (Juknaidiuose, Laukstenuose, Saugu vaikq namuose)

ddstd isorijq ir fizini lavinimq.

1953 metais baige Siauliq mok]'tojq institut4;

1962 - l91l m. dirbo mokftoju Silutes intematineje mokykloje;

l97l- 1990 m. - Silut€s l-ojoje vidurin€je mokykloje ( dabar Silutds gimnazija) mok)4ojas;

1970 m. - Vilniaus pedagogini institut4;

1973 m. - Silutds l-ojoje vidurinije mokykloje ( dabal Silutes gimnazija) ikure krattotlros

muziejq

1988 m. - ilrinllas Lietuvos Persitvarkymo S4j[dzio Iniciat].vines grupes nariu;

1990-1995 m. - isriktas Silutes rqjono Tarybos nadu;

APDOVANOJIMAI:

1990 m. -UU pedagoginj darb4 suteiktas ivietimo Zlanuno vardas;

1990 m. - uZ mokyklos muziejaus ikurim4 ir muziejing-krastogTin$ veiklq apdovanotas;

Lietuvos Respublikos Svietimo ministerijos padeka;

1999 m. - A. iervinskui iteiktas Lietuvos kario savanorio paimejimas;

200I m. lapkriCio 16 d. Lietuvos respublikos prczidento dekretu apdovanotas Lietuvos

kariuomenes kur€jq savanoriq medaliu;

2003 m. - Lietuvos Respublikos SqjidZio Taryba apdovanojo Garbes Zenklu;

2008 m. - iteikta Lietuvos Respublikos Sqjodzio Tarybos padcka;

2009 m. - A. iervinskas apdovanotas Baltijos Asamblejos padeka uZ nuopelnus S4j[dZio

veikloje.

Apie A.Cervinsko visuomening veikl4 raSoma knygoje ,,S4jndis Siluteje 1988-1998 metais";

Uz aktyvi4 visuomeninq veikl4 A.Cervinskas ne kart4 ivertintas Silutes rajono vadovq

paddkomis:



ALGIRDO J. EERVINSKO

STRAIPSNIV IR PUBLIKACIJV BIBLIOGRAFINIS S4ITASAS:

- Silutes pramone pokario metais - Silokardema 2003- 12-02;

- Gedulo ir vilties diena - Pamarys 2001-06-12;

- Silutes pramon€ pokario metais - Klaipeda 1997-01-1 l;
- Kadencijai ipus6jus - Pamarys 1996-04-17;

- ,,Kompetentingi" irode savo ,,kompetentingumq" - Silokariema 1996-

02-021'

- Sveiku protu sunku suprasti - Lietuvos aidas 1996-02-07;

- Nyksta baltos demds mokyklos istorijoje - Silokariema 1996-02-09;

- fi konferencijos sugriZus - Silokardema 1996-07-19',

- Ruo5iamasi leisti MaZosios Lietuvos enciklopedijq - Silokariema 1996-

06-28:'

- Tautiediai dekoja - Silokardema 1996-08-02;

- Toks poelgis teisetas - Silokardema 1996;

- Liepos 6-oji - Mindaugo karunavimo - Lietuvos valstybds diena -

Silokarderna 1996-07-05:

- Dovanojg knygas, paddkime ir riibais - Silokardema | 996-06-28i

- Gal kas prisimenajuos? - Silokardema 1996-05-31;

- I5 vie5nages Vokiejoje - Pamarys 1995-11-19;

- Kas, jei ne mes... - Silokardema 1995-10-13;

- Su S4j[dZiu uZ Lietuvq - Pamarys 1992-03-ll;
- fdomi MaZosios Lietuvos studija - Pamarys 1992-03-14;

- Jie visi mfisq tautos vaikai Pamarys 1992-06-12;

- Nebtikime abejingi - Pamarys 1992-05-06;

- Ar viskq padarei, deputate? - Pamarys 1992-08-01.

PARENGTOS KRASTOTYNOS STUPUOS TEMOMIS:

- Silutes pramone pokario mel.ais:

- Maiosios ir DidZios Lietuvos gyventojq rySiai spaudos draudimo metais;

- Savivaldyb€s istorijos iki 1928 m. apZvalga.



O

R. Stancikat ileikiu Alginhti Ctt rintl'tti Autio s.t\unot in lrd:.r'ntjhtlq ir po:!'ntt

nrybos pose$ie. 1990 n. fuloruEio 4 d.

&ts, 1999 n. kovo 25 d.



diavimos (iS kaiks): Silutiikiai Ri l0'ts, K Ban$,

M Sneleritius (ndra Riz,alatsl@ it E. *a |tevih

I n. b 2elio 30 d

Šilutės kraštotyros draugija
Šilutės H. Šojaus muziejus
Šilutės pirmoji gimnazija


