Jurbarkas

Ryn

TIKRA DRAUGYSTĖ VISADA IŠLIEKA
(skirta Jurbarko rajono savivaldybės ir Ryno miesto bei gminos
draugystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 20-mečiui)
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vis dažniau Jurbarko krašto žmonės lankėsi
kaimyninėje Lenkijoje, susipažino su tos šalies gyvenimu, ieškojo verslo partnerių, atostogavo,
susirado naujų draugų, prisiminė senuosius. O Ryne (Ryn) draugų jau buvo. 1984 m. Jurbarko žemės
ūkio profesinės sąjungos atstovai susitiko su Ryno žmonėmis, prasidėjo bendradarbiavimas, kurį
labai nuoširdžiai globojo Ryno krašto vadovas Elijašas Ordynansas (Eliasz Ordynans). 1986 metais
meno kolektyvui „Veliuonietis“ pasisekė išvykti į Ryną ir ten koncertuoti miesto šventėje. Jurbarko
krašto menininkai, vieninteliai užsienio svečiai, buvo itin nuoširdžiai priimti vietos gyventojų.
Turbūt Jurbarko ir Ryno savivaldybėms taip ir buvo lemta, kad atsiradę nedideli ir labai nedrąsūs
(kad neišgirstų ir nesužinotų lojalūs sovietų saugumui asmenys) pažinties ryšiai nenutrūko, o vis
stiprėjo, palaikomi meno kolektyvų, šeimų ir oficialių delegacijų. Jurbarko krašto meno kolektyvai
buvo visuomet laukiami vienoje smagiausių švenčių – Ryno dienose. Atsirado poreikis bendrauti ir
kitose srityse. Jau 1999 metais Ryne ir Smalininkuose vyko bendros abiejų savivaldybių vaikų
vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo po 20 vaikų iš kiekvienos šalies.
Praėjus maždaug 15 pažinties ir draugystės metų nutarta oficialiai sutvirtinti ryšius –
teisiškai įteisinti savivaldybių bendradarbiavimą. Draugystės ir bendradarbiavimo sutartį 2000 metais
pasirašė Ryno miesto ir valsčiaus (gminos) burmistrė Ina Lidija Naležyty (Ina Lidia Należyty) ir
Jurbarko rajono meras Aloyzas Zairys.

Tų pačių metų liepos mėnesį Jurbarko rajono mero pavaduotojo Vidmanto Juzėno
vadovaujama beveik 100 jurbarkiškių delegacija dalyvavo Ryno miesto šventėje, kurią praturtino
meno kolektyvų „Bišpilis“, „Imsrė“, „Nemunėlis“, „Šypsena“, „Verdenė“ programos, vaikų teatro
vaidinimai ir Aldonos Žaromskienės gobelenų paroda. Dar ir dabar šventėje dalyvavę jurbarkiškiai
prisimena išskirtinį įvykį – tik apsirengus damų ir riterių rūbais buvo galima patekti į senovinę Ryno
pilį, kurioje visų laukė įvairios pramogos ir pagal viduramžių tradicijas patiektos vaišės, kurias valgyti
reikėjo be jokių stalo įrankių.

Draugystė vis stiprėjo. Kasmet į Jurbarką atvykdavo koncertuoti, šokti ar vaidinti
įvairūs meno kolektyvai (choras „Gaude mater“, ansambliai „Rominek“ ir „Sterławiacy“, šokėjų
grupės „Ladies Gang“, „Flying Girls“, „Dangeours Team“, „Beat Killers“, vaikų teatras ir kt.).
Jurbarke organizuotuose verslo renginiuose noriai dalyvavo Ryno atstovai. Aktyviai bendradarbiauta
su turizmo ir pramogų agentūra „Komtur“.
Ypač nuoširdžios abiejų savivaldybių draugystės ryšių puoselėtojos yra Jurbarko
kultūros centro darbuotojos Birutė Bartkutė ir Jolanta Telišauskienė. Jos visada pasistengia, kad į jų
rengiamas šventes – folkloro festivalį „Ant vandens“ ir šiuolaikinio šokio festivalį „Šypsena“ –
būtinai atvyktų Ryno kolektyvai.

Nuolatiniai Jurbarko svečiai – ansamblis „Sterławiacy“

Ir šiemet tikėtasi festivalyje „Ant vandens“ sulaukti Ryno meno kolektyvų, tačiau
pasaulinė koronaviruso pandemija privertė atsisakyti visų svečių iš užsienio. Tenka gyventi
prisiminimais. Jų tikrai daug, nes ir Jurbarko „Šypsena“, „Veliuonietis“, „Bišpilis“ (beje, Ryno
iniciatyva koncertavęs ir Gižycke (Giżycko), „Altana“, „Vėjūkas“, „Kreizas“, „Imsrė“, „Smalinė“ ir
kiti kolektyvai – dažni Ryno renginių dalyviai. O kur dar abiejų savivaldybių muziejininkų ir
tautodailininkų susitikimai ir darbų aptarimai.
2010 metais Ryne švenčiant sutarties pasirašymo 10 metų sukaktį tuometinis Jurbarko
rajono savivaldybės meras Ričardas Juška Ryno tarybos posėdyje pasidžiaugė, kad draugystė su
Rynu, o per jį atsiradę glaudūs ryšiai su apskrities miestu Gižycku, atvėrė kelius į mokyklų
renovacijos ir kitus europinius projektus. Meras linkėjo „neprarasti to, kas buvo sukurta daugelio
žmonių pastangomis, nepamiršti, kad turime ištikimų bičiulių abipus sienos“.
2015 metais jau Jurbarke iškilmingai švęsta 15-os metų sutarties pasirašymo sukaktis.
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius priėmė Ryno burmistro Juzefo Karpinskio (Józef
Karpiński) vadovaujamą lenkų delegaciją. Prisimintos bendros veiklos, padėkota už bičiulių pagalbą
ir surastus tarptautinių projektų partnerius kituose Lenkijos valsčiuose, supažindinta su įgyvendintais
projektais.

Jubiliejinio sutikimo metu diskutuota apie tolimesnį bendradarbiavimą, o ypač didesnių
ryšių tarp verslo atstovų užmezgimą. „Draugystė reikalinga ne valdžiai, o bendruomenei“ – akcentavo
Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius viename iš šventinių renginių.

Abiejų savivaldybių merų iniciatyva ir tvirtu sutarimu draugystė nuoširdžiai plėtojama
ir skatinama projektinė veikla. 2016 metais verslininkų delegacija lankėsi Ryne, diskutavo apie
bendrus projektus. 2016–2017 m. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras, Eržvilko kultūros
centras rengė abiejų savivaldybių turizmo srities ir pažintinių projektų paraiškas, projektų
įgyvendinimui finansavimą norėta gauti pagal Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo ir
kitas programas. Deja, projektai nebuvo finansuoti.
2016 metų pačioje pabaigoje Jurbarko rajono savivaldybė sulaukė vertingos partnerių
dovanos – ugniagesių automobilio. 2017 m. sausio 11 d. įvyko automobilio perdavimas Jurbarko
rajono priešgaisrinei tarnybos Viešvilės miestelio savanoriams ugniagesiams.

2017 metų rugpjūtį Ryno delegacija dalyvavo Jurbarko krašto šventėje, padovanojo
nemažai įrangos Jurbarko gaisrininkams, su kolegomis dalyvavo parodomojoje programoje.

Po metų, 2018 m. rugpjūčio 3–5 d. į Viešvilės miestelio bendruomenės ir savanorių
šventę vėl atvyko grupė savanorių ugniagesių. Jie pasidalino darbo patirtimi, pademonstravo savo
darbe naudojamą naujausią darbinę aprangą. Šventės metu taip pat vyko ugniagesių komandų
parodomoji programa, įvairios savanorių ugniagesių, jų šeimos narių ir vietos gyventojų varžybos.
Šis renginys padėjo geriau susipažinti ne tik su Lietuvos, bet ir Lenkijos savanorių ugniagesių veikla
bei gyvenimu. Netrukus į Ryną aplankyti kolegų išvyko ir Jurbarko krašto ugniagesiai...
2019 metų liepos 31 d. Ryno miesto savivaldybėje lankėsi Jurbarko delegacija,
vadovaujama mero Skirmanto Mockevičiaus. Susitikta su naujuoju burmistru Jaroslavu Filipeku
(Jarosław Filipek) ir atsakingąja sekretore Monika Chyla (Monika Chyła).

Jurbarko rajono savivaldybės atstovai apžiūrėjo turizmo, švietimo, kultūros ir sporto
objektus, domėjosi Ryno įgyvendinamais projektais. Buvo aptartos galimybes kartu rengti projektus
pagal Interreg V-A bendradarbiavimo programą Lietuva–Lenkija. Jau po mėnesio Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Savivaldybės tarybai
pateikė svarstyti Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro projektą „Jurbarkas – Rynas.
Turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kuriuo norėta skatinti gamtos ir kultūros paveldo naudojimą
turizmo infrastruktūros kūrimui ir bendradarbiavimui. Šis projektas abiejų partnerių buvo teikiamas
ES struktūriniams fondams finansuoti, tačiau finansavimas nebuvo skirtas, bet Jurbarkas ir Rynas
nenuleidžia rankų – projektas šiemet pakartotinai teikiamas ir šį kartą tikimasi teigiamo atsakymo.
Kad klestėtų nuoširdi draugystė ir tarpusavio supratimas tarp Jurbarko ir Ryno, itin daug
prisidėjo ilgametė Jurbarko rajono savivaldybės darbuotoja Aldona Pauliukaitienė. Ji puikiai kalba
lenkiškai ir kasmet dešimtimis laiškų bei žinučių apsikeisdavo su Ryno atstovėmis Barbara Kovalska
(Barbara Kowalska) bei Teresa Piontek (Teresa Piątek), kurios taip pat stengėsi kuo artimesnės
draugystės tarp abiejų šalių. Nuoširdi ir kitiems nematoma visų trijų darbuotojų veikla būdavo visada
vainikuojama sėkmingais ir įdomiais delegacijų priėmimais.
Naujoji tarpininkė tarp abiejų savivaldybių Ryne dabar
yra Emilija Kovalevska (Emilia Kowalewska). Drauge su ja šiemet
buvo aktyviai tariamasi dėl bendrų veiklų ir sukakčiai paminėti
renginių, tačiau COVID-19 pandemijos grėsmė privertė atsisakyti
visko ir laukti sveikesnio laikotarpio. Galbūt 2021-aisiais metais jau
bus galima susitikti Jurbarke ir Ryne, pasidžiaugti buvusia sukaktimi,
vieni kitus pradžiuginti savo laimėjimais, dainomis ir šokiais.
Smagu džiaugtis 20-ies metų sukaktimi ir nuoširdžiai
tikėti, kad tarp Jurbarko ir Ryno išliks gražus bendradarbiavimas bei
tikra draugystė, pagrįsta kultūriniais, sporto ir švietimo mainais,
pagalbos suteikimu, bendrų projektų įgyvendinimu, patirties sklaida
ir tarpusavio supratimu – tuo, kas surašyta į abiejų savivaldybių
sutartį.
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