
MČTAU Garbės  narių  klubo 2020–2021 m. mokslo metų ataskaita 

Šių mokslo metų išskirtinę, šventinę nuotaiką gadino Covid-19 pandemija. Tačiau sutikti trečiuosius 

mokslo metus ruošėmės atsakingai, atsižvelgdami į Nacionalinės visuomenės sveikatos centro 

rekomenduojamas saugumo priemones. 

Jau vasaros viduryje numatytų renginių ciklą pradėjome tautodailės mylėtojos Birutės Mickevičienės 

Vilniaus viešojoje bibliotekoje surengta personaline paroda, kuri pakerėjo  ir klubo narius,  ir svečius 

žaismingu spalvų ir paveikslų įvairove. Pristatydama parodą, B. Mickevičienė įdomiai pasakojo 

kiekvieno paveikslo atsiradimo istoriją, glaudžiai susijusią su jos vidinio pasaulio išgyvenimais, jos 

vasarų, praleistų sodyboje, gyvūnijos, augalijos ir gamtos reiškinių stebėjimu ir jų atvaizdavimu 

paveiksluose. 

Klubo nariai dalyvavo turiningoje ir įdomioje ekskursijoje po Lietuvos Respublikos Prezidentūros 

rūmus. Rūmai yra vėlyvojo klasicizmo stiliaus, pasižymi iškilumu ir monumentalumu. Įdomios ir 

meniškos rūmų salės: Baltoji, Mėlynoji, Pasitarimų, Derybų, Žemėlapių ir, žinoma, Prezidento darbo 

kabinetas. Didelį susidomėjimą patyrėme apsilankę Baltojoje salėje, kurioje vyksta apdovanojimų 

teikimas, susitikimai su visuomenės atstovais, užsienio atstovybių įgaliotais asmenimis. Centrinėje 

nišoje stovi „Laisvės statula“ – tai kopija, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus kiemelyje 

stovinčios statulos modelis. Aplankę minėtas sales, kurios kiekviena turi savo paskirtį, užbaigėme 

ekskursiją. Kad ekskursija buvo įdomi ir reikalinga, parodė dalyvių šypsenos ir nuotaika. 

Klubas, rengdamas susitikimus-popietes, kviečia respublikoje žinomus lektorius, visuomenės 

veikėjus, žurnalistus ir kt. Esame dėkingi ir saviems lektoriams – Garbės nariams Leopoldui 

Stanevičiui ir Istorijos fakulteto dekanei dr. Vidai Kniūraitei. Spalio pradžioje susitikime-popietėje 

klubo narys Leopoldas Stanevičius pristatė taip ilgai lauktą eilėraščių rinkinį „Žemės žmonės – 

užminuotas laukas“, kuriame kartais sarkastiškai pasišaipoma, anot autoriaus, iš žmogaus žygių šioje 

Dievų žemėje, trumpai primenama vykusius dramatiškus ir tragiškus tautos  likimo tarpsnius, 

moralinį nuopuolį veidmainiškame tuometiniame pasaulyje. 

Etnologė, tautosakininkė hab. humanitarinių mokslų daktarė Nijolė Laurinkienė, baltų kultūros 

tyrinėtoja, pasiremdama autentiškais šaltiniais, paskaitoje „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“ 

atskleidė dangaus ir jo šviesulių sampratą, atkūrė dangaus vaizdinių pirmykštę prasmę, jų kilmę. 

„Dangaus mitologinis vaizdas, savo šaknimis siekiantis tolimą praeitį, atspindi mūsų protėvių 

mąstyseną, vertybes, įgalina rekonstruoti kažkada gyvavusį kosmoso ir jame regimų reiškinių 

suvokimą“, – kalbėjo N. Laurinkienė. 

Gerą susitikimų-popiečių nuotaiką paįvairino ir kūrė Meninio ugdymo fakulteto dekanės Izabelės 

Janinos Bražiūnienės  vadovaujamas romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ ir skaitovių 

grupės deklamuojami mūsų talentingų ir brangių poetų poezijos posmai. 

Siaučiant Covid-19 pandemijai, tolimesnė Klubo veikla laikinai buvo nutraukta. 2021 m. pradėjus 

užsiėmimus, paskaitas vesti nuotoliniu būdu, Klubo nariai pagal galimybes aktyviai dalyvavo 

Istorijos, Socialinės psichologijos, Turizmo, Sveikos gyvensenos fakultetų užsiėmimuose. 

Karantinui pasibaigus, liepos mėnesį numatoma išvyka į Suvalkijos kraštą. 



Užbaigdami mokslo metus,  kolektyviai lankėmės spektaklyje „Amžinybė ir viena diena“  Lietuvos 

nacionaliniame operos ir baleto teatre. 

Elena Sakavickienė, Garbės narių klubo vadovė 

 

 


