Pakruojo r. Visuomeninis kūrėjų klubas „Bitula“
Projekto „Tėvynei, artimui“
skautų stovykla „Tėvynei, artimui“
Skautų stovykla „Tėvynei, artimui“ įsikūrė Pakruojo rajono šv. Antano Paduviečio parapijoje prie vaikų globos
namų. Stovyklos dalyviai susirinko iš septynių savivaldybių: Šiaulių miesto ir rajono, Pakruojo rajono,
Panevėžio miesto, Joniškio rajono, Šilalės rajono ir Raseinių rajono.
Stovykloje savanoriavo studijas Londone baigusi Lietuvos Skautų Sąjungos (LSS) tarybos narė Rusnė
Drugėlaitė iš Vilniaus, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja, LSS tarybos narė Elvyra Gedeikienė,
Panevėžio 5-osios gimnazijos mokytoja, Panevėžio krašto skautė Vaida Joneliukštytė, studentė bendrosios
praktikos slaugytoja, Tauragės krašto skautė Julita Gudlenkytė, Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos mokytoja
Zita Bulienė ir Daiva Wilčevska (Vilčiauskaitė), kuri atvyko iš Lenkijos, studijuoja LSMU ir kaip Šiaulių krašto
skautė šiais metais aktyviai savanoriavo ne viename projekte.
Liepos 27 d. į Pamūšį (Pakruojo r.) susirinko skautų stovyklos „Tėvynei,
artimui“ dalyviai. Įsikūrus šv. Antano Paduviečio parapijos vaikų globos
namuose, buvo kuriama stovyklos vėliava. Kiekviena komanda sukūrė
savo vėliavos variantą. Stovyklos vėliavai buvo pasirinktas Šiaulių
Gegužių progimnazijos projektas.
Stovyklos rikiuotėje rikiavosi visi dalyviai: trečdalis buvo skautų
organizacijos nariai (sesės ir broliai), o du trečdaliai – norintys susipažinti
su skautiška gyvensena bei tapti LSS nariais ateityje. Pakeltos Lietuvos
Respublikos ir stovyklos „Tėvynei, artimui“ vėliavos. Išrinkta stovyklos
komendantė Eglė Dinapaitė iš Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos, turinti
daug patirties skautų organizacijoje. Susipažinę su stovyklos uždaviniais
stovyklautojai pasiskirstė komandomis, pasižadėjo aktyviai bei
pavyzdingai dalyvauti stovyklos veiklose ir kaupti asmeninius GERUS
DARBELIUS. Atvykusius stovyklauti pasveikino ir turiningo laiko
palinkėjo dekanas, šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas R.
Čekavičius.
Vakarinė programa – prie laužo, kur stovyklautojai vaidindami,
dainuodami ir įtraukdami žiūrovus pristatė svarbius Lietuvai istorinius įvykius: Vilniaus miesto įkūrimą,
knygnešystės laikotarpį, Lietuvos tautinės vėliavos
ir Lietuvos himno sukūrimą, Dariaus ir Girėno
skrydį per Atlantą. Prie laužo svečiavosi Kurtuvėnų
parapijos klebonas Andrius Valčiukas, kuris
dalijosi mintimis apie pašaukimą, jauno žmogaus
siekius bei atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus.
Vakarinės refleksijos metu vadovai kartu su
skautais ir ne skautais aptarė dienos potyrius bei
lūkesčius.
Liepos 28 d. vyko SKAUTORAMA – dalyviai,
susibūrę į mažas grupeles, apžvelgė skautų veiklą.
Kiekviena
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rikiuotė – čia sužinojo, kam jos reikia, kaip ji vyksta, mokėsi žygiuoti ir skanduoti;
žaidimai ir dainos – kiekviena grupė išmoko po skautišką žaidimą ir dainą;
inžinerija ir mazgai (skautiški statiniai) – skautai mokė rišti tikrąjį ir piemenų mazgus bei parodė, kaip juos
panaudoti;
uniformos ir jų detalės – susipažino su kaklaraiščių spalvų reikšmėmis ir emblemomis;
pasaulinės skautų organizacijos istorija.
Tą pačią dieną stovyklautojai leidosi į EKOŽYGĮ, kurio metu Mūšos upės pakrantėje rinko šiukšles ir gamtines
medžiagas. Radiniai stovykloje buvo dekoruojami, iš jų kuriami muzikos instrumentai. Vėlų vakarą stovykloje
vyko filmo „Ekskursantė“ peržiūra ir aptarimas.
Liepos 29 d. organizuota RAŠTO DIENA – kiekviena grupė turėjo apmąstyti, kokie žodžiai, posakiai, eilėraščių
eilutės jiems siejasi su Tėvyne, skautais, jų veikla. Žodžius reikėjo pateikti popieriaus lape, parinkti kompoziciją
ir spalvas, o tada juos pakabinti stovykloje, kad tekstai skautams ir stovyklos kaimynams perduotų žinią apie
svarbius dalykus, dvasines vertybes. Po pietų į stovyklą atvyko Krašto Apsaugos Prisikėlimo Apygardos 6-osios

Rinktinės 607 pėstininkų kuopos vadas su savanoriais. Svečiai supažindino su savanoriavimo galimybėmis
Krašto Apsaugoje, pademonstravo ginkluotę bei ekipuotę ir leido išbandyti ginklus. Kariai savanoriai
paatviravo, jog savanoriauti Krašto Apsaugoje juos paskatino skautų organizacija.
Vakarinėje rikiuotėje vadovus nustebino visi stovyklautojai, atžygiavę ne grupelėmis, o visi kartu, skanduodami:
„Mes esam visi kaip viena“. Kaip viena jie buvo ir vakare – su pačių pasigamintais instrumentais atlikdami M.
Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“. Vakaras prie laužo buvo jaukus, šiltas, nutviekstas saulėlydžio, skambėjo
dainos, stovyklautojai žiūrėjo filmą apie II pasaulinį karą „Mano kelias“.
Liepos 30 – ŽYGIO DIENA. Visi kartu žygiavome 12 km į Linkuvą. Aplankėme XVI amžiuje statytą Marijos
Škaplierinės bažnyčią, Karmelitų vienuolyną, Linkuvos miesto aikštę. Sužinojome, jog Linkuva – miestas,
turintis Magdeburgo teises, XX a. pradžioje buvęs kultūros bei švietimo židiniu. Apie istorinius to krašto įvykius
pasakojo klebonas. Skautai atliko gerąjį darbelį – apgenėjo medį ir nušveitė laiptus. Išėjome su kunigo

palinkėjimu: „Augti, kad turėtume, kuo dalintis, ir kad mums nebūnant šalia kiti mūsų pasigestų ir ilgėtųsi...“.
Po skautiškų dainų lydimo pasivaikščiojimo aplankėme kompozitoriaus Juozo Pakalnio sodybą-muziejų.
Sodybos pievoje papietavę, už lango lyjant lietui gryčioje sutūpę dainavome liaudiškas dainas. Iš žygio grįžome
nepramintais takais – viena grupė pasirinko nežinią ir brido upe, o kita ieškojo trumpesnio kelio per šlapias
pievas. Grįžę radome svečią Kęstutį Kulikauską, Lietuvos Skautų Sąjungos tarybos narį, kuris parvyko iš
Vengrijoje vykusio Pasaulinio Skautų Kongreso.
Liepos 31 d. – TEKSTILINIŲ VEIKLŲ DIENA. Toliau mokėmės rišti mazgus; vijimo, rišimo, pynimo būdais
gaminome suvenyrus. Naudojome virves ir vilnonius siūlus. Išmoktas technikas taikėme buitiniams ir
puošybiniams elementams. Populiariausios buvo proginės juostelės.
Paskutinė rikiuotė, vėliavų nuleidimas, paskutiniai pietūs, pasikeitimas adresais ir priminimas ne skautams:

„VISI MES SKAUTAI...“ – taip baigėsi stovykla.
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