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Kiekviena ,,Zvejyba"- tai atskirta istorija, ir kiekvienai apibudinti neuZtektq ir keleto lapq.
Priej 15 metq, paminint Pasauling vaikU gynimo dien4, pirm4 kart4 ,,imerkeo' me5keres 15 Tel5iq vaikq su
negale centro ugdytiniq (dabar Tel5iq ,,Vilties" mokykla) Pasruojes tvenkinyje. Su didZiausia aistra ir dZiaugsmu
buvome laimingi, kad ir ,,kilbuk4" pagavq, o kur dar pirmosios Zuvienes skonis... T4 Saunq rengini inicijavo
prisiekgs Zvejys, anekdotq Karalius Raimondas Silanskas, Egidijus Gornikas, Zvej4\r medZiotojq draugija ir jq
aktyviausias vyr. Zuvininkas Stanislovas Karedka, reZisierius Kastytis Brazauskas, aukletojas Egidijus Klumbys.
Sios Zvejybos lspldZiai visiems dalyvavusiems buvo tokie stiprls, kad organizatoriai nutare ir kitais metais miisq
ugdytiniams dovanoti nepakartojamas ir nepamir5tamas akimirkas ir kartu Zuvis ,,ple5ti".... ir kitais, ir kitais, ir
kitais ir taip jau - tik 15 mefi1t ,,Zvejybon" pasikvieteme draugus i5 Jurbarko sutrikusio intelekto jaunuoliq dienos
centro bei MaZeikiq VSl ,,Vilties erdvds" lankytojus, kurie kasmet laukia Sio Saunaus renginio.
Kasmet (nesvarbu koks oras) Zuvaujama, verdama Zuviene, LaidLiami ivair[s Laidimai, vyksta
apdovanojimai, Sokiai... Ir kitokirl linksmybiq buvo: jodinejimas Lirgais, dainininkai, gaisrininkai- gelbetojai
(narai i5trauke i5 vandens apelsinU deZq), Senelis Saltis ,,paklydgs" atejo i5 miSko, policininkai, baikeriai,
parodiniai Sunys, jodinejimas Lirgais,Lvejyba Dauparq Zoologijos sode,"Karpyneje"...
Visos Telsiq,,Vilties" mokyklos bendruomenes vardu nuo5irdZiai dekoju R.Silanskui, S.Karedkai, A. Binzai,

E.Gornikui- nepailstamai orginizuojantiems ,,Zvejyb4"

ir

kitiems, prisidedantiems prie Sio kasmetinio-

tarprajoninio renginio, kuris labai labai reikalingas graZiam sveikqjq ir truputi kitokiU Zmonirl bendravimui.
AdiD uZ jfisq pastangas, Sirdi-ir geranori5kum4 daryti gerus darbus.
Tel5iu "Vilties" mokvklos direktore Stase Giedriene

Zuvavome, Zuvaujame ir turbut Zuvausime......

VisU Tel5iq ,,Vilties" mokyklos teveliq/globejq vardu dekoju

nepavargstantiems vyrukams,

organizuojantiems ,,,bvejybas" mDsq vaikams. Mlsq vaikai metuose laukia dviejq Svendiq: ,,Zvejybos" ir Kaledq.
Adi[, kad esate stiprfis ir kantrls, ir kad vien4 dien4 metuose nuo5irdZiai dovanojate mlsq vaikams. Linkiu jums ir
j[sq artimiesiems daug sveikatos ir viliuosi, kad kitais metais vel pasimatysime. Apkabinu Jus visus, mielieji.
Tevq komiteto pirmininke Asta Ju5keniene

MaZeikiq V5l,Vilties erdv6" darbuotojq ir klientq mintys apie "Lvejyba"
Darbuotojai:
Renginyje ,,Zvejyba" esu dalyvavusi tik vien4 kart4, bet labai tikiuosi kad ne paskutini. Sio renginio dalyviai
fu organizatoriai mane suZavejo savo nuo5irdumu, draugi5kumu ir gerumu. Stebejausi matydama kaip nuo5irdZiai ir

artimai dalyviai bendrauja tarpusavyje
tradicija tapgs renginys.

ir

su renginio organizatoriais. Mano manymu, juos taip suartino

5is jau

Man labiausiai patiko nuostabi gamta, kurioje vyko renginys. Patyreme daug gery emocijg Zvejodami

su

istaigos klientais.

Kasmet klientai Zvejybos metu patiria naujq lspldZiq. Mane asmeni5kai labai nustebino Zvejyba su Kaledq
seneliu, visada nuotaik4 pakelia pasivaZinejimai baikeriq motociklais. Visi prisimena Zvejybos metu pasauli
iSvydusi4 kupranugariukg Viltg. Labai dZiugina susitikimai ir nuoSirdus bendravimas su kitq istaigq lankytojais.
Buvimas gamtoje skatina nuo5irdq bendravim4 ir draugi5k4 pagalb4vieni kitiems.

Man labai patiko jos metu vyraujanti atmosfera ir glaudZiq santykiq palaikymas su kitq miestq
gyventojais. Sis renginys yra praturtintas komandiniu darbu.

istaigq

hp

Klientai:

Renata Kocyt6. Mes gaudydavome Zuvi ir valgydavome skani4 Zuvieng, virt4 dideliame katile. Labiausiai patiko
senis Saltis kuris i5sitrauke dovanas i5 eZero.

Henrikas Lygus. Patinka Zuvi gaudyti, patinka me5kerioti.
Daiva Adamaviiiflt6. BDna labai smagu, daug Sokame, gaudome Zuvi, valgome Zuvieng.

Ingrida Girininkait6..Pamenu, kad gaudydavome Zuvi su Silansku, veliau uZ laimiki gaudavome diplomus ir
ir paSokti su draugais i5 kitq miestq. Dar pamenu, kad por4 kartq vaZiavau su

prizus. Labai patikdavo pabendrauti
baikeriais motociklais.

Marius Baubinas Renginyje linksmai leidau laik4. Labai patiko pamatyti Silanska gyvai.
Gitana Medkyt6. Patiko labai baikeriai ir pasivaZinejimas motociklu. Pasimatyti su draugais i5 kitq miestq, Zaisti
ir diskoteka su A. Rimi5kiu.

Zaidimus

Loreta Rubinaitd. Patiko valgyti Zuvieng ir Zaisti

su draugais i5 Tel5iq.

Laima Ziulpait6. Patiko Zvejoti, nors Zuvies ir nepagavau. Taip pat patiko Zaisti, Sokti su draugais ir susitikti

su

baikeriais.

Nerijus Radeckas. Zvejyba patiko, nes buvo organizuojamos ivairios atrakcijos: pasivaZinejimas
Zaidimas petanke. Pamenu, kaip pagavau Zuvi, bet
- ji visada labai skani.

ji

keturradiais,
pabego nes nutfliko zilka, nepasiseke... Patinka iSvirta Zuviene

Jonas Andru5ka. Patiko susitikti su anekdotq karaliumi Silansku ir baikeriais.

Irena Indriekut6. Zvejyba labai patiko, o ypad baikeriai ir pasivaZinejimai motociklu. lspudi paliko
dovanos vandenyje, kurias i5trauk€ narai.

Virginija Kriau6iiinaitd. Patiko Zvejybos metu pasijodineti arkliais.
Zvejybos pradZioje sekesi, o paskutiniais metais Zvejoti sekesi
prasdiau. Puikiis prisiminimai apie R. Silansk4 bei jo juokelius.
Antanas Kasparaviiius. Man patiko gauti diplom4. Patiko Zvejoti ir
pamatyti, kiek pagauna Zuvydiq. Naujos paZintys su kitose lstaigose
dirbandiais darbuotoj ais.

Aidas Chmeliauskas. Labai patiko Zuvauti. Sportiniai uZsiemimai
renginio metu. Susitikimas su draugais. Patiko Silansko juokai ir
iteikiami prizu

v arLybq metu.

Valerijonas Kesminas. Labai patiko Zvejoti, gamtoje pabDti, susitikti
su draugais. Patiko Zaisti Zaidimus.

pasleptos

Gerb. Tel5iq Zvejybos rengdjai,
Kaip kas metai vasaros pradZioje jaunuoliai su viltimi laukia Zvejybos ir klausimas, ar bus R.Silanskas (koks
jis svarbus Siems jaunuoliams). Darbuotojai ir tevai dekingi uZ 5i prasming4 ir graZq rengini. Daug metq uZfiksuota
ivairig renginiq Sios Zvejybos metu. Brangls rengejai, jls nelsivaizduojate kiek daug Sis renginys rei$kia miisq
jaunimui. Jei sveikam Zmogui jis palieka trumpalaik! prisiminim4, tai jiems- visiems metams dZiaugsmo, gero ir
nuo5irdaus prisiminimo. Siq renginiq metu jaunimas sukaup e nemaiai Zvejybos atributq; skareles, kepures, diplomai
ir t.t. Tai- jq didZiausias ir prasmingiausias turtas, kurie yra rodomi draugams, giminems, artimiesiems.

Linkime rengejams, ypad Stanislovui, R.Silanskui,
mokyklos direktorei S. Giedrienei ir jos visai komandai stiprios
sveikatos, prasmingq ir kDrybingq dienq, ir Siuo renginiu buti mDsq
jaunimui nors maZu laimes Zibureliu
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nelengvame gyvenime.

Jurbarko "Viltis" plrmininkd Regina Andriu5kien6
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"Vilties" mokyklos ugdytiniq mintys apie KZvejyba"

Simonas. Myliu Zuvi, Karaliq. Myliu draugai.

Brigita. AS labai laukiu Zvejybos, nes galima Zvejoti. Susitinku su draugais, R. Silansku. Per Zvejyb4

sugaudavau

daug Zuvq. Mums Zvejoti padeda Lvejai. Mes valgome Zuvieng.

Gabija. Man labai patinka Lvejoti.Zvejyboje susitinku daug draugq. Ten buna muzikantq. Patinka pagauti Zuvi.
Tautvydas. Man patinka muzikantai, vaZiuoti su motociklu.
Samanta. Zvejyboje esu buvusi daug kartq. Esu pagavusi Zuvl. Sokinejau ant batuto. Dainavo
labai patiko. Kiekvienais metais laukiu Zvejybos ir Zuvienes.
Lanas. Lvejyba man labai patinka. Labiausiai prisimenu, kai Zvejojome, buvo didZejai
"Vairas". Patinka, kai pagaunu didelg Zuvf.

ir

A. Rimijkis. Man

aS dainavau su grupe

Kornelijus. Zvejybaman patinka. Patinka Raimondas Silan;kas. Prisimenu kai gaudZiau raudelg, e5eriuk4 ir bar bar
bar nutruko zilka ir pabego Zuvele... Pirksiu nauj4 pludg, kabliuk4 ir vaZiuosiu vel.

Viktorija. Patinka R. Silanskas, patinka gaudyti Zuvi.
Laurynas. Daug draugq, pagavau didelg Zuvi. R. Silanskas patinka.
Patinka, kai galima Sokti ir dainuoti. Patiko dainuoti su A. Rimi5kiu.
Zuvienei - TAIP. Patinka Zaisti "petankg" su Jurbarku ir MaZeikiais.
Patinka R. Silansko chebra, kai atvaZiuoja dainuoti.

Ernestas. Prisimenu kaip Zvejojau, kai dar malas buvau, kai pagavau
Zuvi. VaZiuoju visada Zvejoti. Labai laukiu R. Silansko anekdotq, kai
mane pajuokina...
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STANISLOVUI KARECKAI

RAIMONDUI SILANSKUI
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reikmenims "ROMADA"

EGIDIJUI KLUMBIUI
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BRAZAUSKUI

Baikeriq klubui .'CHIMERAS"
UAB ,,TELSIU VINOENYS"
Kaimo turizmo sodybai
..KARPYNE''
R. GECUI

UAB "SATRIJA''
Grupei 66VAIRAS"

Okininkas
PETRAS LEVANAUSKAS
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vYRtAUStAStS POUCUOS
KOMISARIATAS

A. Baltmi5kio spaustuvei
..SPAUDOS LANKAS''

Teliiq moterq
LIONS klubas
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UAB "VETRUNA''

Klaipddos raj. Dauparq "Mini Zoo" savininkui
E. LEGECKUI

Individualios Zvejybos irankirtr imonds savininkui
EGIDIJUI GORNIKUI

IR WSIEMS KITIEMS NEMEU,AS
TELSIU (6VILTIES" MOKYKLA
[m. kodas 180]03499. Kauno g. 9u,LT-87I48 Tel5iai. Tel .: (8-444)18501;(8-444)18502;
El.p. vsnc@zebra.lt Internetines svetaines adresas: www. vsncentras.telsiai.lm.lt
Atsiskaitomoji s4skaita LT8340 10042800060058
AB DNB bankas TelSiq sk. b/k 40100
Soskaita iki2 procentu paiamu mokesiio sumai pervesti 1T674070042800090028

