
MČTAU Garbės narių klubo 2018-2019 mokslo metų veikla 

MČTAU Garbės nariai, ilgamečiai Universiteto aktyvistai, Garbės narių iniciatyvinės grupės dėka 

susivienijo bendrai veiklai– 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsteigė Garbės narių klubą. Veiklos pradžia 

nebuvo lengva: nuo ko pradėti, kaip suburti Garbės narius į vieną darnų kolektyvą patarė jau gan 

didelį patyrimą turintys Nepriklausomybės Akto signatarų, Vilniečių ainių ir kiti klubai. 

Klubo narių susitikimai vyksta kartą per mėnesį, esant pageidavimui, dažniau. Pirmas Garbės narių 

susitikimas su Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidente Birute Valionyte įvyko LR 

Seime. Signatarė vaizdžiai ir motyvuotai nušvietė tą ir tolimą, ir netolimą mūsų tautos istorijos 

tarpsnį, tą ašį, apie kurią sudėtingomis sąlygomis skirtingai rutuliojosi politiniai ir ekonominiai 

įvykiai Lietuvoje, supažindino su signatarų veikla, dalijosi prisiminimais, išgyvenimais, kuriuos 

teko patirti pirmomis po Nepriklausomybės Akto pasirašymo dienomis. Antrame klubo renginyje 

susitikome su Vilniečių ainių klubo nariais. Jie paaiškino, kad tai istoriškai prigijęs pavadinimas ir  

taikomas lietuviams, 1920-1939 m. gyvenusiems Vilniuje bei Vilniaus krašte, kovojusiems už 

lietuvių tautinės savimonės, kultūros ir kalbos išsaugojimą. Gruodžio mėnesį, palydint senuosius 

metus, aplankėme spektaklį „24 valandos moters gyvenime“ Valstybiniame Vilniaus mažajame 

teatre. 

Pradedant 2019 metus, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje susitikome 

su Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadu, MČTAU Garbės mecenatu Kaziu Mackevičiumi, kuris 

labai plačiai papasakojo apie bajorų veiklą, pademonstravo filmą iš bajorų tolimos praeities, jų  

nuveiktus darbus, buitį bei papročius. Artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario 16-ąją 

paminėjome Lietuvių literatūros ir tautosakos institute susitikę su žurnaliste, etnologe, 

tautosakininke Gražina Kadžyte. Taip pat susipažinome su šiuo kultūros židiniu, įsikūrusiu Vileišių  

rūmuose, per šimtmetį sukaupusiu didžiulį lietuvių tautos atminties lobyną. Klubo narių 

pageidavimu dar kartą pabuvojome A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje – šį kartą susipažinome 

su bibliotekos erdvėmis po rekonstrukcijos. Sužinojome, kad 1955 metais, minint poeto A. 

Mickevičiaus mirties 100-ąsias metines, bibliotekai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas. 

Bibliotekoje poetas pristatomas tradicinėse ir virtualiose parodose. 

Kovo mėn. surengtas Garbės narių ir Universiteto bendruomenės susitikimas su „Misija Sibiras 18“ 

dalyviais, kurių maršrutas dėl politinių motyvų nuvedė ne į Sibirą, o į Kazachstaną. Misijos dalyviai 

papasakojo apie 24 žmonių komandos ekspediciją į Kazachstaną, pademonstravo daug jaudinančių 

kelionės akimirkų ir papasakojo apie skaudžios mūsų tautos istorijos pėdsakus Kazachstano 

platybėse. 

Balandžio mėnesį, bendradarbiaujant su Istorijos fakultetu, išklausėme prof. hab. dr. Alfonso 

Eidinto paskaitą „Lietuvos valstybės šimtmečio problemos“. Kovo ir balandžio mėnesiais 

aplankėme du spektaklius: „Baletų triptikas“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre ir 

„Mistras“ Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre. 

Mokslų metų pabaigą apvainikavome išvyka į Garbės mecenato Kazio Mackevičiaus sodybą 

Žeimiuose. Pakeliui aplankėme Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią, 

Žąslius, Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią, Šveicarijos kaimą ir kitas Jonavoje esančias 

istorines vietas. Žeimiuose buvome priblokšti bažnyčios, dvaro rūmų, skulptoriui Konstantinui  



Bogdanui ir architektui Vaclovui Michnevičiui skirtų skverų grožiu, mus priėmusio K. 

Mackevičiaus svetingumu ir vaišingumu. 

Mūsų susitikimuose-popietėse ir išvykoje gerą nuotaiką paįvairino ir kūrė Meninės saviraiškos 

fakulteto dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės vadovaujami kolektyvai: vokalinis ansamblis „Ave 

Musica“ ir romantinio muzikavimo grupė „Romantikai“. 
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