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PRADŽIŲ PRADŽIA
Skirsnemunė – kaimas Jurbarko rajone, dešiniajame Nemuno krante, prie kelio Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda. Seniūnijos centras.

Skirsnemunė

Čia stovi mūrinė Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia (pastatyta 1903 m.), koplytėlė, medinė
Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia (nuo 1849 m.), veikia muziejus, Jurgio Baltrušaičio
pagrindinė mokykla (su kraštotyros muziejumi), biblioteka, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
skyrius, paštas, kaimo bendruomenė (nuo 2003 m.). Seniau čia buvo Skirsnemunės piliakalnis. Šalia
Skirsnemunės yra Panemunės pilis ir parkas, Bisenės istorinė piliavietė. 2011 metų duomenimis
Skirsnemunėje gyveno 772 žmonės. (https://lt.wikipedia.org/wiki/Skirsnemun%C4%97)
Skirsnemunės parapijoje jau nuo seno vykdavo Šv. Jurgio (balandžio 23 d.), Šv. Jėzaus
širdies (birželio mėn.), Šv. Baltramiejaus (rugpjūčio 24 d.), Švč. p. Marijos (rugsėjo 26 d.) atlaidai.
Patys ryškiausi, daugiausiai žmonių sutraukiantys – Šv. Baltramiejaus.
Savaitę prieš atlaidus žmonės pradėdavo ruoštis šiai šventei: tvarkė kiemą, aplinką, pjovė
žolę, tvarkė gėlynus. Nepamiršti likdavo ir namai: buvo švarinami ar net remontuojami kambariai.
Šeimininkės kepė bulvių plokštainį (kugelį), žąsį ar kumpį. Seniau visuomet buvo daromas alus,
kepami pyragai.
Po pamaldų žmonės vaišindavosi vietinėse smuklėse, pievelėse, po karo – sode prie
bažnyčios. Atlaidų dieną vykdavo gegužinė. Ją rengdavo Pavasarininkų organizacija. Muštynių
nebūdavo.
Atlaidų dieną vykdavo loterija. Ji sutraukdavo daug žmonių. Loterijoje buvo galima išlošti
avį ar paršiuką. Apie vieno tokių loterijų buvo rašoma ir 1937 m. rugpjūčio mėnesio laikraštyje „Mūsų
parapija“. „Šv. Baltramiejaus dienoje buvo suruošta loterija, kuri praėjo su dideliu pasisekimu,
pajamų 1711 Lt 60 ct, išlaidų – 478 Lt 60 ct, gryno pelno – 1224 Lt.“ Prieš Mišias ir po jų
„karabelninkai“ prekiaudavo krakmoliniais saldainiais, šventais paveikslais, rožančiais.
Po atlaidų iš toliau atvykę žmonės neskubėdavo skirstytis. Jaunimas eidavo į šokius.
Pasilabinę, pakalbėję su pažįstamais, skirsnemuniškiai kartu su atvykusiais svečiais eidavo į namus.

Pirmiausiai atvykusius gimines šeimininkai vesdavo apžiūrėti ūkio, grįžę į trobą pradėdavo vaišes.
Jos užtrukdavo dvi tris valandas.

Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia

Po Antrojo pasaulinio karo daugelis ėmė bijoti eiti į bažnyčią ir į atlaidus, o atgavus
nepriklausomybę tradicijos vėl atgimė. Bažnyčia būna pilna žmonių, o rinkelė – prekiautojų. Žmonių
susirenka daug, pilna gatvė ir aplinkiniai kiemai atvykusiųjų automobiliais.
Atlaidai sutraukia į gimtinę žmones iš pačių tolimiausių vietų. Tai ne tik religinė, bet ir visos
giminės susibūrimo šventė.
Todėl nenuostabu, kad 2003 metais į Skirsnemunės kaimo bendruomenę susibūrusių aktyvių
skirsnemuniškių iniciatyva nuo 2004 metų kartu su Šv. Baltramiejaus atlaidais imtos rengti
Skirsnemunės miestelio šventės.
Parengta pagal Vytauto Norkaus straipsnį „Atlaidai“ knygoje „Skirsnemunė“, 2013 m.

2004 METAI
Šių laikų Skirsnemunės miestelio švenčių istorija prasidėjo 2003-aisiais, kai aktyviausi
skirsnemuniškiai susibūrė į Skirsnemunės kaimo bendruomenę, kurios pirmininke tapo Skirsnemunės
bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė. Kaip tik siekdami aktyvinti ir telkti
bendruomenę, skatinti žmonių fizinį aktyvumą, patenkinti kultūrinio gyvenimo poreikį,
bendruomenės nariai parengė ir pateikė Jurbarko rajono savivaldybei tęstinį projektą „Miestelio
diena“.
2004 m. rugpjūčio 29 d. gavus dalinį finansavimą iš Jurbarko rajono savivaldybės kultūros
skyriaus ir įgyvendinant Skirsnemunės kaimo bendruomenės parengtą projektą „Miestelio diena“,
Skirsnemunėje surengta pirmoji moderni ir šiuolaikinė miestelio šventė.
Kartu su Šv. Baltramiejaus atlaidais Skirsnemunėje vyko etnografinio ansamblio koncertas,
kraštotyros darbų apie Skirsnemunės amatininkus ir gyvosios kultūros puoselėtojus paroda mokyklos
muziejuje, supažindinimas su Skirsnemunės kulinariniu paveldu (žuvienės virimas ir degustacija
renginio metu, vaišinimas namine duona, sūriu, medumi), vietos tautodailininkų ir amatininkų darbų
paroda-mugė, kultūros centro salėje – koncertas „Skersai Nemuno dainos skambės“, kuriame
dalyvavo Jurbarko dainų ir šokių ansamblis „Mituva“. Taip pat vyko futbolo varžybos tarp
Skirsnemunės ir Kidulių komandų, o vakare – gyvos muzikos ir šokių vakaras.

„Miestelio diena“ 2004-08-29. Skirsnemunės vėliavą neša A. Paukštė, lydi dukros Toma ir Kristina. Antrame plane –
Skirsnemunės seniūnas Vladas Vainauskis. G. Jasinskienės nuotr.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2005 METAI
Rugpjūčio 28 d. skirsnemuniškius ir miestelio svečius Skirsnemunės kaimo bendruomenė
sukvietė į Miestelio dieną, tradiciškai vykusią kartu su Šv. Baltramiejaus atlaidais.
Po Šv. Mišių Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje, miestelio centre vyko futbolo rungtynės
tarp Skirsnemunės, Jurbarko, Gelgaudiškio ir Kidulių komandų. Varžybas organizavo mokytojas
Gražvydas Steponaitis. Susirinkusiesiems koncertavo ansamblis „Sadūnai“.
Šventės metu vyko vaikų dviračių varžybos, kurias rengė R. Pranaitytė ir R. Steponaitienė,
piešinių ant asfalto konkursas, organizuotas I. Ruškytės, šokių vakaras, kuriame grojo V. Bakšys ir
A. Samys.
Šventės metu Skirsnemunės šeimininkės I. Bataitienė, V. Streleckienė, R. Žukauskienė, V.
Bataitienė, L. Bružienė pristatė kulinarinį paveldą, veikė tautodailininkų mugė, atrakcionai vaikams
ir suaugusiems, linksmai skambėjo liaudiška muzika, kurią atliko „Bičiulių kapelija“ iš Kauno ir
Skirsnemunės saviveiklininkai. Buvo pagerbti gražiausių sodybų šeimininkai.
Į šventę susirinko žmonės iš viso rajono. Linksmybės tęsėsi iki vėlyvos nakties.
Šventės rėmėjai: miestelio smulkieji verslininkai, ūkininkai, A. Paškausko IĮ, A. Vaivados
firma „Enona dizainas“.

Skirsnemunė

Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2006 METAI
Rugpjūčio 27 d. Skirsnemunėje vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai ir Miestelio dienos šventė.
Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje po mišių koncertavo M. Tautkuvienės vadovaujamas kolektyvas.
14 val. miestelio stadione prasidėjo futbolo turnyras, kuriame dalyvavo Skirsnemunės,
Kidulių, Gelgaudiškio ir Jurbarko vyrų komandos. I vietą laimėjo Kidulių futbolininkai.
16 val. šventės dalyviams koncertavo Gelgaudiškio kultūros centro kapela „Gelgaudiškis“.
Skirsnemuniškės I. Bataitienė, I. Bružienė ir V. Streleckienė pristatė kulinarinį paveldą.
Šventės dalyviai buvo vaišinami kugeliu, pyragais.
Vakare visus linksmino muzikos grupė „Ravis“ iš Tauragės.
Šventę organizavo Skirsnemunės kaimo bendruomenė. Šventės koordinatorius –
Skirsnemunės seniūnas Vladas Vainauskis.

Skirsnemunės seniūnas Vladas Vainauskis

Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2007 METAI
Rugpjūčio 26 d. Skirsnemunėje jau tradiciškai vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai ir Miestelio
dienos šventė. Nors visą dieną pliaupė lietus, šventės dalyvių nuotaikos tai nesugadino.
Šventė kaip visada prasidėjo vyrų futbolo varžybomis. Dalyvavo Kidulių, Gelgaudiškio,
Skirsnemunės ir Jurbarko komandos. Kasmet sportininkus į miestelį sukviečia ir varžybas
organizuoja Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytojas Gražvydas
Steponaitis. Varžybų nugalėtojais tapo Jurbarko futbolininkai.

Jurbarko futbolininkai. N. Jonaitienės nuotr.

Kaip ir kasmet skirsnemuniškės S. Burnelaitienės gražiai papuoštoje kultūros centro salėje
vyko šventinis koncertas, kuriame pasirodė Veliuonos kultūros centro ansamblis „Veliuonietis“ bei
Jurbarko kultūros centro kapela „Mituva“. Smagu, kad skirsnemuniškiai neišsigando lietaus ir gausiai
susirinko pažiūrėti ir pasiklausyti naujos „Veliuoniečio“ programos, įtraukusios į šokio sūkurį ne tik
atlikėjus, bet ir žiūrovus.
Po koncerto vyko mažųjų dviračių varžybos, kurias organizavo darželio auklėtoja V.
Bataitienė ir mokytoja G. Steponaitienė. Džiugaus jaudulio užteko ne tik varžybų dalyviams, bet ir jų
tėveliams. O prizais buvo apdovanoti visi... Kol salėje virė varžybų aistros, lauke vaikų laukė Laimės
šulinys (G. Paškauskaitė ir D. Sasnauskienė), o visus norinčius po Skirsnemunę arklio traukiamu
vežimaičiu vežiojo B. Dilys.

Šventė baigėsi šokių vakaru, kuriame grojo A. Samys ir V. Bakšys.
Šventės rėmėjai: A. Paškauskas, Z. Dumčaitienė, E. Gedminas, D. Kasparavičienė, A.
Vaivada. Dalinis rėmimas gautas iš Jurbarko rajono savivaldybės.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2008 METAI
Rugpjūčio 24 d. Šv. Baltramiejaus atlaidai ir Miestelio diena prasidėjo Šv. Jurgio
bažnyčioje, kurioje koncertavo šeimyninis duetas – vargonininkė Jūratė Landsbergytė ir jos sūnus,
nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatas, fleitininkas Vytautas Oškinis. Šis koncertas – ciklo
„Gaudžia istoriniai vargonai“, skirto žymaus Lietuvos vargonų meistro Martyno Masalskio 150osioms gimimo metinėms, dalis. Koncerto metu skambėjo J. S. Bacho, J. Brahmso, C. Debussy ir M.
K. Čiurlionio kūriniai fleitai ir vargonams.
Po Mišių miestelio gyventojai ir svečiai rinkosi prie kultūros centro, kur jų laukė gausus
pramogų pasirinkimas ir nuotaikinga kultūrinė programa. Kultūros centro salėje vyko Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklis „Brangusai pabučiavimas“ (rež. D. BudrytėSamienė) ir Šakių rajono Zyplių dvaro etnografinio ansamblio koncertas.

Scena iš Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklio „Brangusai pabučiavimas“. S. Burnelaitienės nuotr.

Pasivažinėti Benedikto Dilio vadelėjamu vežimaičiu norinčių netrūko. S. Burnelaitienės nuotr.

Sporto gerbėjai kaip ir kasmet galėjo stebėti vyrų futbolo varžybas, o vaikams buvo suteikta
galimybė savo jėgas išbandyti sportinėse estafetėse, pašokinėti ant batuto ar pasivažinėti arklio
traukiama karieta, vadeliojama skirsnemuniškio Benedikto Dilio.

Šventę vainikavo ugnies akrobatų pasirodymas.
Šventę organizavo Skirsnemunės kaimo bendruomenė (pirmininkė I. Bataitienė), kultūros
centro darbuotojai B. Jurkšienė ir V. Misevičius.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2009 METAI
Skirsnemuniečiai kasmet su vasara atsisveikina paskutinį rugpjūčio sekmadienį, švęsdami
Šv. Baltramiejaus atlaidus. Tą pačią dieną šurmuliuoja ir Miestelio dienos šventė, na o rugpjūčio 30
d. prie šių dviejų, jau tradicija tapusių, švenčių prisidėjo dar viena – Skirsnemunės kultūros centras
minėjo 20 metų veiklos sukaktį.
Į šventinį koncertą, skirtą šiai gražiai progai paminėti, kultūros namų direktorė Birutė
Jurkšienė pakvietė ir visus buvusius šių namų vadovus – Andželą Paulauskaitę-Labanauskienę,
Henriką Bataitį ir Vidmantą Misevičių.
Susirinkusiuosius trigubos šventės proga sveikino Jurbarko rajono meras Ričardas Juška,
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Radeta Savickienė ir Lietuvos
Respublikos Seimo nario Broniaus Paužos padėjėjas Gintaras Kasputis.

Simbolinį raktą, įteiktą prieš 20 metų, kultūros centras tebesaugo. N. Jonaitienės nuotr.

Šventiniame vakare Koncertavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B.
Bartkutė), raudonės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Kuolinga“ (vad. V. Gečienė) ir
Skirsnemunės ansamblis „Skirsnemunėlė“ (vad. V. Misevičius). Po koncerto šalia kultūros centro
buvę vadovai pasodino atminimo ąžuoliuką.
Antrojoje koncerto dalyje pasirodė netradicinio folkloro grupė iš Šiaulių „Kitava“.
Vakare sporto gerbėjų dar laukė Dianos Arlauskaitės vadovaujamo dziudo klubo „Sfinksas“
narių pasirodymas, o visų skirsnemuniškių – diskoteka su grupe „Lenciūgas“.

Linksmai nusiteikusios „Skirsnemunėlės“ moterys. N. Jonaitienės nuotr.

Ne visada šventė apsieina be šaukšto deguto medaus statinėje. Deja, 2009-aisiais gražią
šventės pabaigą apkartino kilusios vietinio jaunimo muštynės, kurių metu peiliu buvo sužalotas
jaunas vaikinas.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2010 METAI
Rugpjūčio 29 d. Skirsnemunėje vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai ir Miestelio dienos šventė.
Šv. Mišias bažnyčioje aukojo klebonas Egidijus Periokas.
Po pietų skirsnemuniškiai iškilmingai sutiko dainininką Edmundą Kučinską, o jo koncerto
pasiklausyti susirinko pilna salė žmonių.

Edmundo Kučinsko sutiktuvės Skirsnemunėje. A. Vaivadienės nuotr.

Dziudo klubo „Sfinksas“ jaunimas prieš pasirodymą. A. Vaivadienės nuotr.

Vėliau stadione vyko sportinės rungtys vaikams ir jaunimui. Didelio susidomėjimo susilaukė
dziudo klubo „Sfinksas“ (trenerė Diana Arlauskaitė) narių parodomoji programa. Mažieji šventės
dalyviai ant asfalto piešė savo atostogų įspūdžius. Visi dalyvavę rungtyse bei piešę vaikai buvo
apdovanoti skaniais prizais – arbūzais ir ledais.
Kiekvienas šventės dalyvis galėjo išbandyti savo sėkmę „Laimės šulinyje“, pasivažinėti
arkliuko traukiamu vežimaičiu.
Visi liko sužavėti Jurbarko kultūros centro pučiamųjų orkestro „Bišpilis“ (vad. Adolfas
Lapė) pasirodymu.

Jurbarko kultūros centro pučiamųjų orkestro „Bišpilis“ pasirodymas. A. Vaivadienės nuotr.

Vakare kultūros centro salėje vyko diskoteka.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2011 METAI
Rugpjūčio 28 d. Skirsnemunėje nuaidėjo miestelio šventė. Šv. Baltramiejaus atlaidai pradėti
Šv. Mišiomis bažnyčioje. Visus parapijiečius maloniai nustebino buvusio Skirsnemunės parapijos
klebono Izidoriaus Butkaus viešnagė. Po Šv. Mišių gausiai susirinkę skisneminiškiai ir miestelio
svečiai klausėsi iš Vadžgirio atvykusio sakralinės muzikos ansamblio (vad. L. Lukošienė) koncerto.
Miestelio centre šventė prasidėjo futbolo varžybomis, kuriose rungėsi trys komandos“
Skirsnemunės „Skirsnemunė“, Gelgaudiškio „Gelgaudiškis“ ir Kidulių „Elodena“. Nugalėtojais tapo
Gelgaudiškio komanda.
Šalia senosios mokyklos aikštėje vyko O. Janavičiaus žirgyno sportinių žirgų pasirodymai.

O.Janavičiaus žirgyno žirgų pasirodymo akimirka. A. Vaivadienės nuotr.

Sausakimšoje kultūros centro salėje koncertavo neseniai susikūręs Evelinos Tamošaitytės
vadovaujamas Skirsnemunės moterų ansamblis, maloniai nustebinęs skirsnemuniškius savo kaskart
vis geresniais pasirodymais.

Skirsnemunės moterų ansamblis. Iš kairės: A. Pažereckienė, R. Marcinkienė, I. Kostkuvienė, A. Miliauskienė,
Z. Neverdauskienė ir R. Mozūraitienė. A. Vaivadienės nuotr.

Vėliau buvo parodytas Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. D.
Samienė) spektaklis „Ūpo žmonės“. Vyko Jurbarko kultūros centro liaudiškos kapelos „Mituva“
(vad. V. Žemliauskas) koncertas.
Vakaro kulminacija tapo dvigubi šokiai, vienu metu vykę kultūros centro salėje ir lauke.
Prisišoko ir jauni, ir seni.
Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2012 METAI
Rugpjūčio 26 d. Skirsnemunėje vyko ne tik tradiciniai Šv. Baltramiejaus atlaidai, bet vietiniai
miestelio gyventojai ir svečiai minėjo 220 metų, Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės
miesteliui sukaktį. Miestelio šventė prasidėjo iškilmingomis mišiomis, neseniai atidarytame sporto
stadione, vyko įvairios sporto varžybos. Visiems susirinkusiems sutiktuvių maršą grojo Jurbarko
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Bišpilis“ (vadovas Adolfas Lapė), skambant
fanfaroms į salę iškilmingai įnešta istorinė Skirsnemunės miestelio vėliava.

Svečius sutinka pučiamųjų orkestras „Bišpilis“. A. Petraičio nuotr.

Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, į skirsnemuniškius kreipęsis kaip
skirsnemuniškis, nuoširdžiai džiaugėsi, kad miestelis pastaraisiais metais smarkiai pagražėjo, Seimo
narys Bronius Pauža šventės dalyviams linkėjo visiems didžiuotis ir mylėti šį nepaprastą vaizdingą
panemunės kraštą. Vienas garbiausių šventės svečių – iš Skirsnemunės kilęs žymus istorikas Alvydas
Nikžentaitis, trumpai, bet labai įdomiai pristatė Skirsnemunės miestelio istoriją.

Skirsnemunės vėliavą neša Vidmantas Misevičius. A. Petraičio nuotr.

Skirsnemunės seniūnas Vladas Vainauskis, Jurbarko
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus
ir meras Ričardas Juška. A. Petraičio nuotr.

Skirsnemuniškius sveikina Lietuvos Respublikos Seimo narys
B. Pauža. A. Petraičio nuotr.

Istorikas A. Nikžentaitis. A. Petraičio nuotr.

Koncertuoja moterų ansamblis „Skirsnmunėlė“. A. Petraičio nuotr.

Koncertuoja Evelina Tamošaitytė ir Jonas Tamošaitis.
A. Petraičio nuotr.

Šventės organizatoriai svečius nustebino išradingumu: buvo atidaryta paroda „Kūrybingas
Skirsnemunės jaunimas: idėjos ir darbai“, miestelio centrinėje aikštėje dalyviams išdalinta 220
balionų, skirtų „Skirsnemunės ateičiai“.
Iki pat sutemų aikštėje skambėjo atlikėjo Antano Čapo atliekamos dainos ir „Naisių vasaros“
aktorių grupės muzikinė programa.

Šventės akimirka

Iš Skirsnemunės miestelio kronikos, parengtos Skirsnemunės bibliotekos vyr. bibliotekininkės Giedrės Jasinskienės

2013 METAI
2013-ieji metai buvo išskirtiniai – rugpjūčio 24–25 dienomis Skirsnemunės miestelio
bendruomenė ir didžiulis būrys iš tolimiausių vietovių atvykusių svečių šventė Skirsnemunės
paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 700 metų jubiliejų ir Šv. Jurgio bažnyčios 110-ąsias metines. Dvi
dienas vykę įvairiausi renginiai atidavė duoklę istorijai ir ją kūrusiems šio krašto žmonėms. Šeštadienį
šventė prasidėjo teatralizuota kvieslių eisena ryte.

Šventės kviesliai. A. Petraičio nuotr.

Jurbarke, per iškilmingą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdį Jurbarko krašto
muziejaus Židinio salėje, kraštiečiui archeologui habilituotam daktarui Vytautui Urbanavičiui įteiktos
Garbės piliečio regalijos.

Jurbarko rajono Garbės piliečio vardo suteikimas V. Urbonavičiui. Kairėje – Jurbarko rajono savivaldybės
meras R. Juška. A. Petraičio nuotr.

Prieš vidurdienį visi skubėjo į Nemuno gatvę, kur prieš šventę buvo pastatytas Atminimo
akmuo 1313 – 2013 metais gyvenusiems skirsnemuniškiams. Perkirpti simbolinę juostelę šventės
organizatoriai pakvietė iš Skirsnemunės kilusį Jurbarko rajono merą Ričardą Jušką, seniausią
Skirsnemunės gyventoją Joną Armoną bei Skirsnemunės seniūną Vladą Vainauskį.
Gražiausia dovana miestelėnams ir visiems, kurie kada nors atvyks į Skirsnemunę, tapo
kaimo bendruomenės įrengta naujoji aikštė su Saulės laikrodžiu ir simboliniais vartais. Šio projekto
autorė skirsnemuniškė Gražina Gadliauskienė.

Atminimo akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms, atidengimas. A. Petraičio nuotr.

Paminkliniu akmeniu tapusį Šilinės miško riedulį pašventino Šv. Jurgio parapijos klebonas
Egidijus Periokas ir Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys.
Gražiai skirsnemuniškius pasveikino Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius, su dovanomis atsiuntęs į šventę savo padėjėją Vilių Kavaliauską.
Vėliau šventės dalyvių laukė istorijos konferencija „Skirsnemunės Istorijos ir laiko ženklai“,
kurios pradžioje Jurbarko rajono meras Ričardas Juška įteikė rajono savivaldybės ženklą „Už
nuopelnus Jurbarko kraštui“ skirsnemuniškiui kapitonui Sigitui Šileriui.

Garbės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įteikimas kapitonui Sigitui Šileriui. E. Puodžiulaičio nuotr.
Ženklas „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įteikiamas Sigitui Šileriui. A. Petraičio nuotr.

Istorinės konferencijos metu buvo pristatyta ilgai laukta, specialiai šiai progai išleista knyga
„Skirsnemunė“, kurią pristatė šios knygos leidybos iniciatorius habilituotas daktaras Vytautas
Urbanavičius. Idėja išleisti knygą subrendo dar 1989 metais Lietuvos kraštotyros draugijos surengtos
ekspedicijos metu. Dauguma autorių yra skirsnemuniškiai, aktyviai dalyvavę ekspedicijoje, kurie
surinktą kraštotyrinę medžiagą vėliau papildė archyvų duomenimis, apibendrino. Knygoje slypi
didinga ir įdomi miestelio istorija. Knygos skaitytojai turės galimybę susipažinti su čia gyvenusių
įžymių žmonių likimais, kovotojų už Lietuvos laisvę, už savo gimtinę žygdarbiais, sužinos apie savo
vietovės papročius, tradicijas.

Knygos „Skirsnemunė“ pristatymas. A. Petraičio nuotr.

Tuo tarpu lauko scenoje susirinkusius linksmino Jurbarko rajono kultūros įstaigų ir
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos kolektyvai.
Parke netrūko įvairių atrakcijų dideliam ir mažam.
Kasmet Skirsnemunės šventes pagyvina organizuotos futbolo varžybos. Šiais metais futbolo
stadione susitiko keturios komandos: Skirsnemunės, Gelgaudiškio, Smalininkų ir Seredžiaus.

Šventės akimirkos. E. Puodžiulaičio ir A. Petraičio nuotr.

Šventės akimirkos. A. Petraičio nuot.

Šventės dalyvius nustebino tik pavasarį susibūrusio Skirsnemunės gyventojų parodyta
spektaklio „Trys mylimos“, kurį režisavo Jurbarko kultūros centro režisierė Birutė Šneiderienė,
premjera.

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Trys mylimos“. A. Petraičio nuotr.

Vakarinėje koncerto dalyje žiūrovus linksmino grupės „Vairas“ koncertas.

Grupė „Vairas“. E. Puodžiulaičio nuotr.

Šventė vainikuota fejerverkais ir įspūdingu kryžiuočių pilies sudeginimu. Užsiliepsnojusios
5 metrų aukščio iš šiaudų pagamintos kryžiuočių pilies pašvaistė nušvietė visą miestelio parką ir
privertė ne vieną aiktelėti iš susižavėjimo.

Kryžiuočių pilies sudeginimas ir šventinis fejerverkas. A. Petraičio nuotr.

Jubiliejiniai renginiai tęsėsi ir kitą dieną. Iš pat ryto Skirsnemunės gyventojai rinkosi į Šv.
Baltramiejaus atlaidus skirtus Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios 110-ioms metinėms paminėti.
Šv. Mišiose giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos choras vadovaujamas Juditos Taučaitės.
Po Šv. Mišių choras surengė koncertą, pasiklausę giesmių visi pagerbė bažnyčios statytojo Kazimiero
Žekevičiaus atminimą. Tuo tarpu Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko iškilmingos
pamaldos. Koncertavo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos choras „Adoremus“, vadovaujamas
Renatos Moraitės.
Iš bažnyčių išėję skirsnemuniškiai dar į namus neskubėjo, nes Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veidrodžių salėje buvo parodytas kraštietės Janinos Sabataitienės
sukurtas filmas „Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia“, skambėjo Sigito Tamošaičio bei kitų kraštiečių
atliekami kūriniai.

Šventės akimirkos. E. Puodžiulaičio nuotr.

Abi dienas veikė Audronės Vaivadienės foto darbų paroda „Šalia Nemuno“.
Renginio organizatoriai: Jurbarko rajono savivaldybė, Skirsnemunės seniūnija, Jurbarko
kultūros centras, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, Skirsnemunės bendruomenė.
Jurbarko kultūros centro informacija

2014 METAI
Rugpjūčio 24 d. Skirsnemunė šventė miestelio dieną. Šventė prasidėjo tradiciniais Šv.
Baltramiejaus atlaidais Skirsnemunės bažnyčioje. Vėliau norintieji galėjo išbandyti save įvairiose
sporto rungtyse – vyko Jaunimo sporto šventė. 16 val. visi sugužėjo į Skirsnemunės kultūros centrą
– čia jau laukė papuošta scena, kurioje pasirodė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus
teatras (vad. B. Šneiderienė). Skirsnemuniečiai visiems susirinkusiems padovanojo premjerą –
Moljero komediją „Tariamas ligonis“ (rež. B. Šneiderienė).

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Tariamas ligonis“. A. Petraičio nuotr.

Nuo 2013-aisiais taip pat per miestelio dieną pristatyto spektaklio „Trys mylimos“,
Skirsnemunės teatrą papildė nauji žmonės – šiemet scenoje pasirodė net 10 šaunių aktorių: Jonas
Tamošaitis, Virginija Tamošaitienė, Raimonda Vaičaitytė, Rasa Dilienė, Mindaugas Dilys, Albina
Miliauskienė, Ruslanas Baranauskas, Vytautas Norkus, Sonata Paulienė ir Edmundas Paulis. Vadovė
džiaugiasi darbščiais skirsnemuniškiais, kurie noriai imasi naujos veiklos. Be to, spektaklyje pasirodė
ir naujas kolektyvas – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus šokėjos, kurioms vadovauja
Rūta Plikusienė.
XVII a. Moljero komedija – tarsi ironiškas gyvenimo vaizdelis, kai ponai – turtingi ir kvaili,
o tarnai – gudrūs. Pilnutėlė kultūros centro salė aidėjo nuo juoko ir plojimų, o spektakliui pasibaigus
į sceną plūdo sveikinimai ir gėlės. Aktoriai bei vadovė džiaugiasi šiltai sutikta premjera bei žada ir
toliau mus džiuginti.
Jurbarko kultūros centro informacija

2015 METAI
Kaip ir kasmet Šv. Baltramiejaus atlaidams artėjant, Skirsnemunė šventė miestelio dieną.
Rugpjūčio 22-osios vidurdienį šventė prasidėjo sportiškai – Skirsnemunės stadione vyko futbolo
varžybos tarp Gelgaudiškio, Smalininkų, Seredžiaus ir Skirsnemunės komandų. Nugalėtojų taurė iš
Skirsnemunės seniūno V. Vainauskio ir bendruomenės pirmininkės E. Lendraitienės rankų atiteko
Gelgaudiškio komandai. Vėliau vyko nuotaikingas vaikų piešinių ant asfalto konkursas „Mano
miestelis“. Vaikučiai kreidelėmis piešė savo miestelį, o garbinga komisija, kurią sudarė mokytoja
Ilona Ruškytė, šventės fėja Vėja ir linksmuolis Garbanius nusprendė, kad laimėtojai – visi vaikučiai.
Tad visiems įteikti atminimo prizai. Be to, miestelio šventės renginyje buvo pristatytas
projektas „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“. Projekto įgyvendinimo metu vyko pokalbiai su
bendruomenės gyventojais apie jų saugumą keliuose, gatvėse tamsiu paros metu. Vaikus fėja
Vėja ir linksmutis Garbanius mokė saugiai pereiti gatvę.

Šventės akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Po šių pramogų ir naudingų pamokų skirsnemuniškiai skubėjo į kultūros centro salę – čia
laukė jau tradicija tapusi ypatinga premjera – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus
suaugusiųjų teatro (vad. B. Šneiderienė) spektaklis pagal A. Gricių „Ponaitis“. Pilnai salei žiūrovų
pasirodė gausus būrys jau senbuvių bei keletas naujų Skirsnemunės aktorių: Rasa Dilienė, Sonata
Paulienė, Albina Miliauskienė, Mindaugas Dilys, Jonas Tamošaitis, Raimonda Vaičaitytė, Edmundas
Paulis, Rūta Plikusienė, Nerijus Kardauskas, Vytautas Norkus, Vytautas Petrauskas. „Ponaitis“ –
gyvas prabėgusio laiko atspindys, primenantis apie buvusius kaimo ir miesto gyvenimo ypatumus.
Spektaklyje pasišaipoma iš kaimo jaunimo didelio noro ponauti mieste. Tuščias laiko švaistymas,
lošimas kazino, girtuoklystė, kiauros kelnės ir suplyšę batai – besaikio troškimo būti miesto
valdininku pasekmės! Nors daugelis šioje komedijoje paliestų gyvenimo realijų jau virto praeitimi,
tačiau tų dienų komiškos situacijos neišvengiamai kartojasi gyvenime ir lieka artimos mūsų kartos
žmonėms. Toks spektaklio turinys ir prasmė visiems buvo lengvai suprantamas ir artimas, tad naujasis
skirsnemuniškių kūrinys sutiktas ypač gerai – aktoriai sulaukė pagyrų dėl puikios vaidybos, vadovė
– dėl įtaigių režisūrinių sprendimų.

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Ponaitis“. Natkiškių kaimo kapela „Vaivorykštė“. A. Sinkaus nuotr.

Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė, scenografas – Zigmas Morlencas, choreografė –
Rūta Plikusienė.
Pasibaigus spektakliui ir sveikinimams žiūrovams koncertavo skirnemuniškių draugai iš
Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros centro – kaimo kapela „Vaivorykštė“ (vad.
V. Armonas). Smagios melodijos ir skambios dainos dar ilgai džiugino susirinkusiuosius.
Sekmadienį, rugpjūčio 23 d., Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Mišios ir Šv.
Baltramiejaus atlaidai.
Jurbarko kultūros centro informacija

2016 METAI
2016-aisiais skirsnemuniškiai savo miestelio dieną, skirtą Bendruomenių metams, minėjo
rugpjūčio 20-21 dienomis. Šeštadienį šventė prasidėjo aktyviomis futbolo varžybomis –
Skirsnemunės stadione susitiko Gelgaudiškio „Gelgaudiškis“, Seredžiaus „Seredžius“, Skirsnemunės
„Jaunimas“, Skirsnemunės „Skirsnemunė“. Po varžybų visi rinkosi į Skirsnemunės kultūros namus,
kur laukė spalvingas vakaras. Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys
Bronius Pauža ir renginio vedėja Raimonda Vaičaitytė, pristačiusi nuotaikingą svečių pasirodymą –
Kudirkos Naumiesčio kultūros centro satyros teatro „Kanapa“ (vad. L. Mockevičienė) programą
„Pasakų šalyje“. Šiltais plojimais palydėjus Kudirkos Naumiesčio aktorius, scenoje vyko futbolo
komandų apdovanojimai: III vietą iškovojo Skirsnemunės „Jaunimas“, II vieta džiaugėsi Seredžiaus
„Seredžius“, o nugalėtojų titulas šiemet atiteko Skirsnemunės komandai „Skirsnemunė“.
Nugalėtojams taures ir medalius įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža.

Sportininkus sveikina Lietuvos Respublikos Seimo narys B. Pauža. A. Sinkaus nuotr.

Kudirkos Naumiesčio kultūros centro satyros teatro „Kanapa“ pasirodymas. A. Sinkaus nuotr.

Iškart po sportininkų sveikinimų, scena virto ypatinga kirpykla – Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. Šneiderienė) pristatė premjerą Kazio Sajos komediją „Melo
diena“. Skirsnemuniškiai kasmet su nekantrumu laukia naujo šio teatro spektaklio, kuriuo aktoriai
visus nudžiugina Skirsnemunės miestelio dienos proga. Spektaklyje „Melo diena“ vaidino Edmundas
Paulis, Jonas Tamošaitis, Sonata Paulienė, Rasa Dilienė, Mindaugas Dilys, Albina Miliauskienė,
Vytautas Norkus, Vytas Petrauskas. „Melo diena“ – tai pasakojimas apie besaikį troškimą praturtėti,
prarandant draugiškumą, kolegiškumą ir žmogiškąsias vertybes.

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Melo diena“. A. Sinkaus nuotr.

Puikios premjeros proga aktorius ir režisierę sveikino Jurbarko kultūros centro direktorė
Aida Bliundžiuvaitienė, dėkojusi jiems už nuoširdų darbą ir kasmetinę ypatingai malonią staigmeną.

Kapelos „Santaka“ pasirodymas ir loterija. A. Sinkaus nuotr.

Vėliau scenoje pasirodė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis),
dovanojusi puikią nuotaiką ir skambias melodijas. Koncertuojant „Santakai“ vyko smagi loterija,
kurios metu susirinkusieji į šventę galėjo laimėti įvairių prizų, kuriuos dovanojo Jurbarko rajono
laikraštis „Šviesa“, Jurbarko miesto ir rajono laikraštis „Mūsų laikas“, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba Jurbarko biuras, Skirsnemunės bendruomenės ūkininkai. Gera nuotaika ir
linksmos dainos Skirsnemunės kultūros centre skambėjo dar ilgai – skirsnemuniškiai neskubėjo
skirstytis, o džiaugėsi gražia švente ir šiltomis bendravimo akimirkomis.
Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Baltramiejaus
atlaidų Šv. Mišios, po kurių pasirodė Kauno „Gitarijos“ muzikos mokyklos vyrų ansamblis, gražiame
koncerte atlikęs vadovo Gintaro Jakelio kūrinius.
Jurbarko kultūros centro informacija

2017 METAI
Rugpjūčio 19–20 dienomis vykusi Skirsnemunės miestelio šventė buvo skirta Magdeburgo
teisių suteikimo Skirsnemunės miesteliui 225-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės šimtmečiui
paminėti.
Šeštadienio, rugpjūčio 19 d., popietę miestelio gyventojus ir svečius subūrė jaukus šventinis
vakaras „Susitikime Skirsnemunėje“, vedamas Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus
kultūrinių renginių organizatorės Karolinos Kliukienės. Pradėdami vakarą Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai į salę iškilmingai įnešė Skirsnemunės herbą – audeklą,
kuriame pavaizduotas lauro medelis, sukryžiuotas su kalaviju, ir paskaitė Skirsnemunės krašto poeto
Jurgio Baltrušaičio eilėraščių.

Vakaro „Susitikime Skirsnemunėje“ akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Renginio metu gražiausias dainas atliko Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis
„Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė), jaunieji solistai Andrius Bakanas ir Patricija Baužaitė, apie
Magdeburgo teisių bei Skirsnemunės herbo reikšmę kalbėjo Skirsnemunės seniūnas Aidas
Mozūraitis, susirinkusiuosius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir skirsnemuniškis tolimojo plaukiojimo kapitonas
Sigitas Šileris, buvo parodytas Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokinių L.
Sasnausko, G. Bataičio ir D. Žukausko sukurtas filmas apie šiandienos Skirsnemunę.

Vakaro „Susitikime Skirsnemunėje“ akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Vakaro pabaigoje Skirsnemunės bendruomenės pirmininkė Neringa Gedminienė ir seniūnas
Aidas Mozūraitis įteikė padėkas šventės rėmėjams.

Rūtos Bakšienės paroda. A. Sinkaus nuotr.

Miestelio šventę papuošė net dvi parodos: jurbarkietės fotomenininkės Rūtos JašinskaitėsBakšienės nuotraukų paroda „Pasižvalgykime po Lietuvą“ bei Egidijaus Puodžiulaičio surinktų
nuotraukų, atspindinčių Skirsnemunės miestelio praeities akimirkas, paroda.

Šventės kviesliai. A. Sinkaus nuotr.

Sekmadienį, pagrindinę šventės dieną, jau nuo ankstyvo ryto miestelio gyventojus žadino
bei į šventę kvietė kviesliai, kurie karieta važinėjo gatvėmis, užsukdavo į gyventojų kiemus bei
visiems sutiktiesiems dalino Skirsnemunės herbo simbolio – lauro medžio – lapus.

Procesija ir Šv. Mišios. A. Sinkaus nuotr.

10 val. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje aukojamomis Šv. Mišiomis prasidėjo Šv.
Baltramiejaus atlaidai.

Tuoj prasidės futbolo varžybos... A. Sinkaus nuotr.

13 val. miestelio stadione atidarytos futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario
Ričardo Juškos taurei laimėti, kuriose varžėsi keturios komandos: Seredžiaus „Seredžius“,
Gelgaudiškio „Gelgaudiškis“, Paskynų komanda bei Skirsnemunės „Skirsnemunė“. Visiems
sportininkams sėkmės linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir Skirsnemunės
seniūnas Aidas Mozūraitis, vis dėlto prisipažinę, kad labiausiai „sirgs“ už Skirsnemunės komandą.
Prie seniūnijos veikė vaikų kiemelis, kuriame mažuosius šventės svečius linksmino klounas
ir Pepė Ilgakojinė. Mažieji lankstė balionus, leido burbulus, puošėsi piešiniais ant veidukų.

Seniūno priesaika ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius su žmona. A. Sinkaus nuotr.

Neišsigandusi retkarčiais vis prapliumpančio lietaus, 16 val. vykusį šventės atidarymą savo
apsilankymu pagerbė buvusi Skirsnemunės dvaro savininkė Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji
kunigaikštienė Barbora Radvilaitė (Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorė Rasa Dilienė), lydima
šarvuoto riterio (Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorius Mindaugas Dilys). Karališkuoju įsaku į riterius
įšventintas Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis prisiekė atiduoti visas jėgas, kad Skirsnemunės
gyventojai ir svečiai visada būtų besišypsantys, laimingi ir sotūs, ir, patvirtindamas šiuos savo
žodžius, kvietė visus susirinkusiuosius vaišintis seniūno verdama sriuba.
Po Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus ir Lietuvos Respublikos
Seimo nario Ričardo Juškos sveikinimų, renginio vedėja Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvo vadovė Birutė Šneiderienė į sceną pradėti koncerto pakvietė Jurbarko kultūros centro
vokalinę instrumentinę kapelą „Šilas“ (vad. A. Lapė) ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
skyriaus linijinių šokių grupę „Svaja“ (vad. R. Plikusienė), po to svečius – Pilies kaimo bendruomenės
moterų ansamblį „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė).

Šventinio koncerto akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Šventinio koncerto akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Koncerto pertraukoje Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir Lietuvos Respublikos
Seimo narys Ričardas Juška taurėmis ir medaliais apdovanojo futbolo varžybų nugalėtojus ir
dalyvius. Dideliam visų susirinkusiųjų džiaugsmui pirmąją vietą laimėjo ir Lietuvos Respublikos
Seimo nario Ričardo Juškos taurę iškovojo Skirsnemunės „Skirsnemunė“.
Vėliau scenoje vėl vieni kitus keitė koncerto dalyviai: Jurbarko kultūros centro kapela
„Santaka“ (vad. P. Pojavis), Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad.
J. Lukauskienė), Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė),
Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“ (vad. A. Baublienė), Veliuonos
kultūros centro vokalinė grupė „Veliuonietis“ (vad. J. Žemliauskienė), Jurbarko kultūros centro
Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė), atlikėjai Naglis Mačėnas ir
Eligijus Jukna.

Šventinio koncerto akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Šventinio koncerto akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Po jų sceną užėmė grupė „Trivašis“, kurios atliekama nuotaikinga muzika ir dainos išjudino
visus žiūrovus. Daug džiaugsmo visiems susirinkusiesiems suteikė ir į bendro šokio sūkurį įsisukti
kvietė atlikėja Laisva.
Jau sutemus Skirsnemunės dangų nušvietė šventinis fejerverkas.
Jurbarko kultūros centro informacija

2018 METAI
Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, nuo pat ankstaus ryto Skirsnemunės miestelį žadino kviesliai
– Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktoriai, arklio traukiama brikele riedėjo
gatvėmis ir visus skirsnemuniškius kvietė į Šv. Baltramiejaus atlaidus ir miestelio šventę.

Šventės kviesliai. R. Vasiliauskienės nuotr.

Atlaidai prasidėjo 10 val. Šv. Mišiomis Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje, po kurių
susirinkusieji klausėsi puikaus Kauno „Gitarijos“ muzikos mokyklos ansamblio koncerto.

Šv. Mišios ir koncertas bažnyčioje.. A. Vaivadienės nuotr.

Vėliau miestelio stadione prasidėjo futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario
Ričardo Juškos taurei laimėti, kurioms nesutrukdė netgi prapliupęs lietus.

Futbolininkai prieš varžybas. A. Sinkaus nuotr.

15.00 val. iškilmingą šventės atidarymą centrinėje miestelio aikštėje savo apsilankymu
pagerbė kaimynystėje esančios Panemunės pilies šeimininkai: Barbora, Kristupas ir Jurgis Eperješai
su dvaro tarnaitėmis Cecilija ir Zofija (Panemunės pilies teatro (vad. V. Palaitienė) aktoriai D.
Titliuvienė, J. Tamošaitis, E. Paulis, R. Danaitienė ir D. Abromienė), priminę istorinius faktus apie
Skirsnemunę, iškilmingai įnešę miestelio vėliavą ir į sceną pakvietę dabartinį Skirsnemunės valdovą

– seniūną Aidą Mozūraitį. Po seniūno sveikinimo žodžio Jurbarko kultūros centro Pilies kaimo
moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė) atliko Skirsnemunės himną ir dar keletą
gražių dainų.

Šventės atidarymas. A. Sinkaus nuotr.

Vaikų ir suaugusiųjų laukė smagios pramogos: Robotikos akademija, Vertimų
stovyklavietės pramogos, „loterija be pralaimėjimų“, pasivažinėjimas arkliuko traukiamu vežimaičiu
ir jodinėjimas žirgais.

Pramogos vaikams. A. Vaivadienės nuotr.

17.00 val. visus teatro gerbėjus į premjerą pakvietė Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B.
Šneiderienė), parodęs nuotaikingą Balio Sruogos komedija „Dobilėlis penkialapis“. Naujai,
šiuolaikiškai ir įspūdingai režisierės Birutės Šneiderienės interpretuotas spektaklis nuo pat pradžios
tiesiog pakerėjo žiūrovus, įtraukdamas į scenoje šėlstančią linksmą bufonadą. Pjesės turinys daugeliui
gerai žinomas – ji nagrinėja meilės ir pavydo problemas, linksmai spręsdama ne vieną vyrą
kamuojantį amžinąjį klausimą „vesti ar nevesti?“.

„Dobilėlio penkialapio“ personažus puikiai įkūnijo jau visiems Skirsnemunės mėgėjų teatro
gerbėjams gerai pažįstami aktoriai: Rasa Dilienė (ponia Bračgulienė), Mindaugas Dilys (Antanas
Šiaučiūnas), Sonata Paulienė (ponia Skruzdėlienė), Edmundas Paulis (Lynas Puskepalis), Jonas
Tamošaitis (Geležėlė), Albina Miliauskienė (tarnaitė Alžbutė), Vytautas Norkus (Pipynė). Puikiai į
kolektyvą įsiliejo ir nauji, anksčiau Skirsnemunės teatro spektakliuose nematyti, veidai: Edita
Riaukienė (Magdusė Pipynienė), Linas Burnelaitis (Šnipščiūnas), Rūta Zmejauskienė (panelė Rožė
Kumpytė), o taip pat – Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro veteranas Alvydas
Šimaitis (Marcelinas Šeškas).

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Dobilėlis penkialapis“. A. Sinkaus nuotr.

Po spektaklio epilogo, kuriame kiekvienas personažas gavo tai, kas jam žadėta ir ko
nusipelnė, salę sudrebino audringi plojimai. Aktorius gražiai pasveikino Jurbarko kultūros centro
direktorė Aida Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas
ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis (beje, taip pat vaidinantis Konstantino
Glinskio teatre), Lietuvos Respublikos Seimo narys skirsnemuniškis Ričardas Juška, Skirsnemunės
seniūnas Aidas Mozūraitis.

Vakarinės šventės dalies pradžia. Skirsnemuniškius sveikina Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška.
Futbolo turnyro dalyvių apdovanojimai. A. Sinkaus nuotr.

Vakaro pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis, Lietuvos
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis. Buvo
apdovanoti futbolo turnyro dalyviai. Pirmąją vietą laimėjo ir Lietuvos Seimo nario Ričardo Juškos
taurę iškovojo „Seredžiaus“ komanda.
Kiekvienas norintis galėjo pasivaišinti „seniūno sriuba“.

Šventinio koncerto akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Vakaro šventiniame koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“,
Veliuonos kultūros centro kolektyvai: Raudonės kaimo kapela ir liaudiškų šokių ansamblis
„Veliuonietis“, solistas Naglis Mačėnas, Raseinių kultūros centro liaudies šokių kolektyvas
„Gynėvė“.

Grupė „Dinamika“. A. Sinkaus nuotr.

Susirinkusieji smagiai šėlo su grupe „Dinamika“, o sutemus Skirsnemunės dangų nutvieskė
šventinis fejerverkas.
Jurbarko kultūros centro informacija

2019 METAI
Šventė įvyko kiek anksčiau, nei visada – rugpjūčio 18 d. Ankstyvą šiltą sekmadienio rytą
Skirsnemunės miestelio, Pilies I ir Molynės kaimų gyventojus pažadino motociklų griausmas: vietos
baikeriai, lydimi gražių lietuvaičių, mojančių saulėgrąžų žiedais, kolona važinėjo gatvėmis,
kviesdami gyventojus į šventę.

Šventės kviesliai. A. Sinkaus nuotr.

Ir šventė prasidėjo. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, giedojo
bažnyčios choras, o vyskupas Algirdas Jurevičius jaunimui teikė sutvirtinimo sakramentą.

Šv. mišios. A. Sinkaus nuotr.

Miestelio stadione vyko futbolo varžybos Lietuvos Respublikos Seimo nario Ričardo Juškos
taurei laimėti, dziudo klubas „Sfinksas“ pristatė savo programą, vyko kinologo pasirodymai, vaikų
laukė Skirsnemunės bibliotekos edukacijos, nemokami batutai, pasijodinėjimas poniais ir kitokios
pramogos.

Dienos pramogos. A. Sinkaus nuotr.

Futbolo turnyro dalyviai. A. Sinkaus nuotr.

Jau tapo tradicija, kad Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. Birutė Šneiderienė) Šv.
Baltramiejaus atlaidų ir miestelio šventės proga Skirsnemunės žiūrovus pradžiugina nauja premjera.
Dar gerokai prieš spektaklio pradžią į Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus salę jau rinkosi

pirmieji žiūrovai. Apžiūrėję salėje eksponuojamą Kęstučio ir Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų parodą
„Kelias“, pasiklausę paties parodos autoriaus, kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko atliekamų dainų,
jie su nekantrumu laukė spektaklio – L. Didžiulienės-Žmonos komedijos „Paskubėjo“.

Kęstučio ir Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų parodos atidarymas.
A. Sinkaus nuotr.

Ši premjera buvo išskirtinė ir tuo, kad prie Skirsnemunės mėgėjų teatro prisidėjo Jurbarko
kultūros centro Skirsnemunės skyriaus vokalinis moterų ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė).
Galbūt dėl šios naujovės, o gal ir todėl, kad skirsnemuniškių spektakliai niekada nepalieka abejingų,
erdvioje salėje žiūrovai sunkiai tilpo.

Skirsnemunės mėgėjų teatro spektaklis „Paskubėjo“. A. Sinkaus nuotr.

Ir spektaklis nenuvylė... Lengva kaimiška komedija režisierės Birutės Šneiderienės ir aktorių
bei dainininkių išradingų kūrybinių idėjų ir darbo dėka virto šmaikščiu ir pašėlusiu žaidimu, kuriame
akimirksniu vienas kitą keitė linksmi dialogai, žaismingos mizanscenos, šokiai ir, žinoma,
„Vikindos“ moterų dainos...
Po spektaklio ilgai netilo žiūrovų plojimai, sveikinimo žodžiai, nes gausų bendrą kolektyvą
sveikino Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis, Jurbarko kultūros centro direktorė Aida
Bliundžiuvaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Lietuvos
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Skirsnemunės kaimo bendruomenės tarybos pirmininkė
Ilona Ruškytė
Vėliau miestelio aikštėje pradėdamas vakaro koncertą, baikerių svitos lydimas
Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis į aikštę įvežė miestelio vėliavą ir pasveikino
skirsnemuniškius su švente. Jurbarko rajono savivaldybės meras įteikė ženklus naujai išrinktiems
seniūnaičiams. Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška savo vardo taurę įteikė futbolo
turnyro nugalėtojai Gelgaudiškio komandai. Šventiniame koncerte pasirodė Jurbarko kultūros centro
kolektyvai: kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad.

Justė Lukauskienė) ir moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), taip atlikėjas
Eligijus Jukna. Vakaras užbaigtas įspūdingu grupės „Lietuvaičiai“ koncertu, išjudinusiu ir seną, ir
mažą.

Vakaro šventės akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Šventę organizavo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius, Skirsnemunės seniūnija,
Skirsnemunės kaimo bendruomenė, rėmėjai: Jurbarko rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos
Seimo narys Ričardas Juška, Raudonės kaimo bendruomenė, Pilies kaimo bendruomenė, Panemunių
regioninio parko direkcija, višbutis „Best Baltic“, UAB „Mes ir Mūras“, A. Paškausko IĮ, I. Ir E.
Čekauskai, L. ir J. Grumuldžiai, Z. Ir B. Dumčaičiai, D. ir L. Daugvilos.
Jurbarko kultūros centro informacija

2020 METAI
Rugpjūčio 23-ąją Skirsnemunėje tradiciškai vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai ir Skirsnemunės
miestelio šventė. Ankstų rytą skirsnemuniškius budino kviesliai, traktoriumi su priekaba riedėdami
per miestelį ir visus kviesdami į šventinius renginius.

Šventės kviesliai. R. Vasiliauskienės nuotr.

Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje atlaidai ir šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių
susirinkusiems koncertavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. Dalė
Jonušauskienė). Skirsnemunė sulaukė ir garbingo svečio – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko
Viktoro Pranskiečio.

Moterų choras „Lelija“

Kadangi rugpjūčio 23-ioji taip pat yra Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena, prie atminimo
akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms, skirsnemuniškius sukvietė atminimo akcija, skirta
Juodojo kaspino dienai ir Baltijos keliui. Apie šios dienos reikšmę trumpai susitrinkusiems priminė
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytoja Karolina Kliukienė, gražiomis
lietuviškomis dainomis nudžiugino skirsnemuniškis Mindaugas Dilys. Prie akmens taip pat buvo
eksponuojama Baltijos keliui skirta nuotraukų paroda.

Atminimo akcija, skirta Juodojo kaspino dienai ir Baltijos keliui. R. Vasiliauskienės nuotr.

Sporto gerbėjus subūrė miestelio stadione vykęs futbolo turnyras Lietuvos Respublikos
Seimo nario Ričardo Juškos taurei laimėti, kuriame dalyvavo Skirsnemunės, Gelgaudiškio,
Seredžiaus ir Vilkijos komandos.

Futbolo turnyro akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Mažiesiems šventės dalyviams vyko įvairios edukacijos ir žaidimai.

A. Sinkaus nuotr.

16 val. visi buvo pakviesti į dviejų Skirsnemunės krašto menininkų parodų atidarymą:
kultūros namų salėje eksponuota Pilies I kaimo gyventojos Genovaitės Babonienės tapybos darbų
paroda „Gyvenimas spalvose“, o pastato languose – iš Skirsnemunės kilusio fotografo Audriaus
Sinkaus nuotraukų paroda „Skirsnemunės veidai ir vaizdai“. Susirinkusiems koncertavo
Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė), kuriame, beje,
dainuoja pati parodos autorė Genovaitė Babonienė.

Parodų atidarymo akimirkos. A. Sinkaus nuotr.

Po parodų pristatymo į tradicinę premjerą pakvietė Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. Birutė
Šneiderienė), kuris pristatė visiškai atnaujintą savo pirmąjį spektaklį – Žemaitės „Trys mylimos“.
Linksma ir nuotaikinga komedija visus sužavėjo šmaikščiais dialogais, įtaigiai išreikštais personažų
charakteriais, išskirtiniais rūbais ir dekoracijomis.

Spektaklio premjera Žemaitės „Trys mylimos“. A. Sinkaus nuotr.

Vėliau vyko mėgėjų meno kolektyvų koncertas, kurio nesugadino netgi netikėtai kilęs
smarkus škvalas ir liūtis. Žiūrovai ir atlikėjai iš lauko scenos persikraustė į kultūros namų salę, o jų
dainos, šokiai ir muzika dėl to skambėjo tik dar linksmiau. Prieš koncertą buvo apdovanoti futbolo
turnyro dalyviai. Taurę šįkart iškovojo Gelgaudiškio komanda. Koncerte pasirodė Jurbarko kultūros
centro kolektyvai: naujai susikūręs liaudiško šokio kolektyvas „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė),
merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. Kristė Donauskienė), moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vad. Dalė Jonušauskienė), kapela „Santaka“ (vad. Petras Pojavis) su vyresniųjų
liaudiškų šokių grupe „Mituva“ (vad. Justė Lukauskienė), o taip pat – Veliuonos kultūros centro
Raudonės kaimo kapela (vad. Jonas Apolius Grygartas) su solistu Nagliu Mačėnu.

Šventinis koncertas. A. Sinkaus nuotr.

Vėl nusigiedrijus dangui lauko scenoje pasirodė atlikėjas Valdas Lacko, kurio linksmos, o
kartais lyriškos dainos įkvėpė ir išjudino visus.

Koncertuoja Valdas Lacko. A. Sinkaus nuotr.

Pagrindinis šventės organizatorius – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyrius.
Organizatoriai: Skirsnemunės seniūnija, Skirsnemunės biblioteka, Skirsnemunės kaimo
bendruomenė. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Janina ir Antanas
Jonaičiai, Laima Bružienė, Daiva Žievienė, Raimundas ir Ramunė Maksvyčiai.
Jurbarko kultūros centro informacija

PABAIGA
Šv. Baltramiejaus atlaidai Skirsnemunės parapijoje garsūs buvo visais laikais. Tačiau ne
mažiau garsios per šiuos metus tapo ir Skirsnemunės miestelio šventės, kasmet rugpjūčio mėnesį į šį
gražų panemunės kampelį sukviečiančios, sušaukiančios ne tik vietos gyventojus, ne tik išeivius iš
šių kraštų, bet ir žmones iš viso Jurbarko rajono, užnemunės, visos Lietuvos.
Neabejojame, kad Skirsnemunės miestelis Šv. Baltramiejų švęs dar ilgai. Todėl šventės
istorija bus tęsiama metai iš metų, kol senojoje Skirsnemunėje gyvens bent vienas šį kraštą mylintis
žmogus.

Šv. Baltramiejaus simbolis – gandras, nes šie paukščiai tądien mus palieka. Šiaudinio gandro autorė - Skirsnemunės skyriaus
kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė. A. Sinkaus nuotr.

