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Gegužės 30–31 dienomis Girdžiuose vyko tradicinė XXVI-oji Lietuvos klojimo teatrų
krivūlė, skirta Girdžių 460 metų jubiliejui.

Gegužės 30 dieną savo spektakliais džiugino Girdžių teatras „Mituvis“ ir Punsko klojimo teatras
iš Lenkijos. Šeštadienį šventė prasidėjo eisena Girdžių miestelio gatvėmis. Ją lydėjo Jurbarko
kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras. Eisenos dalyviai suėjo į Girdžių bažnyčią,
kurioje klebonas Saulius Pavalkis pašventino miestelio vėliavą. Po to šventės dalyviai susirinko į
Girdžių klojimą, kuriame Agluonėnų senasis teatras parodė spektaklį „Geriau vėliau nei niekad“.
Po šio spektaklio dauguma teatro kolektyvų liko vaidinti klojime, tarp jų ir Laukuvos Norberto
Vėliaus gimnazijos teatralai, vadovaujami Linos Petkuvienės ir Astos Racevičienės. Jie parodė
spektaklį „Laumių išdaigos“ pagal Norberto Vėliaus surinktas sakmes.

Skaudvilės bendruomenės teatras išvyko vaidinti į Dainių II kaimą, į Jono ir Birutės Urbšaičių
sodybą, o Bilionių laisvalaikio salės mėgėjų teatro kolektyvas, globojamas Girdžių kultūros
namų darbuotojos Loretos Zdanavičienės, išvyko į Drebulynės kaimą. Jie Larisos
Jankauskienės ir Nerijaus Čiulkinio sodyboje šio kaimo gyventojams parodė Edmundo Untulio
spektaklį „Namų areštas“. Pasirodymą stebėjo ir vertinimo komisijos narys, teatrologijos
magistras Darius Peckus. Kaip sakė sodybos šeimininkė L. Jankauskienė, spektaklio susirinko
pažiūrėti visas kaimas ir net iš užsienio atostogoms sugrįžę emigrantai.

Bilioniškiai buvo labai svetingai priimti šios sodybos šeimininkų. Žiūrovai emocingai reagavo į
veiksmą scenoje, o tai – didžiausias įvertinimas. Po pasirodymo Bilionių teatro artistai sugrįžo į
Girdžių klebonijos klojimo kiemą, kur vyko šios Klojimo teatrų krivūlės aptarimas ir teatrų bei
artistų apdovanojimai. Vertinimo komisijos sprendimu, už tris pagrindines nominacijas teatrų
kolektyvams buvo įteiktos specialiai šiai šventei sukurtos ir nukaldintos skulptūros. Padėkas ir
dovanas gavo tiek Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos artistai ir jo vadovės, tiek ir Bilionių
laisvalaikio salės kolektyvas su (vadovė Zita Grūdiene). Šio teatro aktorė Asta Gestautienė
apdovanota diplomu už komiškiausią vaidmenį, o Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos
dramos būrelio artistai Jorė Digaitytė ir Ovidijus Kazkauskas įvertinti diplomais.

Kitais metais jau XXVII-oji klojimo teatrų krivūlė vyks Punske. Jie šių metų Lietuvos klojimo
teatrų krivūlės laimėtojai.

Girdžių seniūnas Darius Juodaitis džiaugiasi puikiai pavykusiu renginiu ir žada kad jubiliejiniais
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metais smagių ir gražių renginių Girdžiuose netruks.
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