
MČTAU Garbės narių klubo 2019-2020 mokslo metų veikla 

MČTAU Garbės narių klubas veikia jau antrus metus. 2019 m. spalio 17 d. įvyko pirmasis Garbės 

narių klubo renginys – susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentarizmo istorinės 

atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšyte ir šio skyriaus darbuotojais. Susitikimas vyko 

Didžiojoje Seimo salėje, kur 1990 m. kovo 11 d. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. 

A. Rupšytė kalbėjo, jog mūsų karta turi būti dėkinga likimui, kad tapome istorijos liudininke, kai 

tauta ryžosi būti laisva ir vėl atsistoti lygi visų tautų bendrijoje. Prelegentė atgaivino Sąjūdžio laikų 

įvykius, mitingus, rinkimus, referendumus, Baltijos kelio organizavimą, intrigas ir aktualijas. 

Priminė svarbesnius lietuvių tautos laisvės šauklius ir vedlius, atkurdama tai, kas mums, buvusiems 

to laikotarpio sūkuriuose, jau išblėsta atmintyje. Pabaigoje pademonstruotas filmas, kuriame 

parodytas gan ilgas ėjimas laisvėn ir vaizdai iš Didžiosios Seimo salės, paskelbus Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės valstybės atkūrimo“. 

2019 m. lapkričio 14 d. susitikome su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanu prof. 

dr. Rimvydu Laužiku. Lektorius įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie tarpukario gastronomiją ir jos 

ypatumus. Jis kalbėjo, kad kiekviena tauta turi tik jai būdingą mitybą, kurią lemia gamtinė aplinka, 

maisto ruošimo technologijos, papročiai, kultūra. Taigi, lietuvių tradiciniais valgiais laikomi tie, 

kuriuos nuo amžių gamino Lietuvos valstiečiai. Pasak istorinių metraščių šaltinių, – tęsė R. 

Laužikas, senovės lietuvių nacionalinė virtuvė buvo gausi žvėrienos, daržovių, grūdinių patiekalų. 

Buvo pademonstruotas filmas apie lietuvių tradicinius valgius. 

2019 m. prieš Šv. Kalėdas susitikome su Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės kunigu Aloyzu 

Volskiu, kurio paskaitos tema „Dievo gailestingumas, pamąstymai apie būtį, žmogiškosios 

prigimties ribotumas“. Ši tema labai sudomino mūsų klausytojus. Kunigas kalbėjo, kad 

rūpindamiesi vien savo gerbūviu, pragyvenimu, įklimstame į kasdienybės smulkmenas, kad 

patirtume tik dalelę to džiaugsmo ir pasitenkinimo, kurį mums davė Dievas. Šventajame Rašte 

pasakyta: „Eik, Tavo tikėjimas išgelbės“. Šie dieviškai įkvėpti žodžiai ne tik moko didžiųjų tiesų, 

bet ir stiprina žmonių ryžtą likti Dievo artume. 

Metų pabaigoje Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre mėgavomės operetės „Vienos 

kraujas“ garsais ir muzika. 

2020 metus pradėjome susitikimu su Lietuvos televizijos žurnaliste, visuomenės veikėja, legendinių 

„Mūsų miestelių“ kūrėja Nijole Baužyte. Ji maloniai pasidalijo įspūdžiais apie kūrybos pradžią. 

Pirmas filmas iš „Mūsų miestelių“ ciklo buvo filmas apie Pušalotą, pradėtas filmuoti 1988 m. Filmų 

sukurta net 349, kai kurių miestelių istorijos yra net kelių dalių. Tie miesteliai, pasak N. Baužytės, 

tarsi paminklas tiems, kurie gyveno tuose miesteliuose ir kurie tebegyvena ten šiandien. 

Susitikime su poetu, rašytoju, kultūros veikėju, asociacijos „Slinktys“ vadovu Juozu Žitkausku 

susipažinome su jo kūryba ir visuomenine veikla. Tai žmogus, nestokojantis šviesaus humoro, be 

galo mylintis dzūkišką šneką, kartu nešantis Rytų Lietuvai žinią, puoselėjančią lietuvišką kultūrą, 

meną ir meilę mūsų kraštui. Klausytojams, kilusiems iš Dzūkijos krašto, rašytojas padovanojo 2020 

m. kalendorių. Klubo nariai dėkojo už įspūdingai paskaitytus eilėraščius, geras emocijas. 



Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre ekskursijos vadovė N. Jonaitytė supažindino su 

teatro įkūrimo istorija, veikla ir struktūra, teatro tarnybų darbu. Įdomiausia buvo praverti tas 

paslaptingas scenos duris, už kurių atsivėrė nepažįstamas technikos ir teatro magijos pasaulis, 

apžiūrėjome spektakliams naudojamą butaforiją. 

Visuose mūsų susitikimuose-popietėse gerą nuotaiką palaikė MČTAU Meninio ugdymo fakulteto 

dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės vadovaujamas romantinio muzikavimo ansamblis 

„Romantikai“. 

2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso, numatyti Garbės narių klubo 

renginiai buvo atšaukti. 
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