
MČTAU Garbės narių klubo 2021/2022 mokslo metų ataskaita

Garbės narių klubas mokslo metus pradėjo rugpjūčio mėnesio 19 d. išvyka į Suvalkiją. 
Išvykoje aplankėme Jono Basanavičiaus tėviškę, sužinojome daug įdomios informacijos
apie kitus Suvalkijoje gimusius ir gilų pėdsaką mūsų Tėvynės istorijoje palikusius 
žmones, susitikome su Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės nariais.
Kartu aplankėme Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą, kurioje mus maloniai 
sutiko kunigas Deividas Baumila. Jis papasakojo sudėtingą bei įdomią katedros istoriją. 
Po to Parapijos namuose kartu su Vilkaviškio bendruomene prie kavos puodelio 
dalinomės maloniais patirtais įspūdžiais viešingoje Suvalkijoje, o mūsų Meninio ugdymo
fakulteto dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės vadovaujamas romantinio muzikavimo
ansamblis „Romantikai“ grojo ir dainavo taip mūsų širdžiai artimas ir mielas dainas.
Labai džiaugėmės ir buvome maloniai nustebinti LR Seime susitikimu su Arminu 
Lydeka, liberalu, Užsienio reikalų ir Europos Tarybos nariu, Rytų politikos, protokolo ir 
etiketo žinovu. Įdomiai ir šiltai bendravome, uždavėme klausimus, susietus su jo veikla. 
Mus daugiausia domino etiketo ir derybų menas, oratorystė bei aprangos kodai. 
Sužinojome įdomią ir svarbią detalę, kad tautinis kostiumas būtų prilyginamas 
iškilmingai aprangai ir yra gėris. Arminas Lydeka, kalbėdamas apie derybų meną,  
pabrėžė, kad diplomatija svarbi ne tik politikoje, bet ir kasdieniniame bendravime. Kad ir
kokios profesijos, išsilavinimo būtų žmogus, jo vaidmuo bus įtaigesnis, jei pasitelks 
geras manieras, malonų balso tembrą, gebėjimą klausyti - tai jau bus raktas į pokalbio 
sėkmę. Po pokalbio posėdžių salėje turėjome galimybę stebėti Seimo posėdį.
Garbės narių klubo pageidavimu spalio 28 d. lankėmės Valstybės pažinimo centre.
Lydėjęs mus Mantas Kuizinas supažindino su nuolatine Valstybės pažinimo centro 
ekspozicija esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valdžios institucijomis,
kultūra ir kalba.
Ypatingą dėmesį atkreipė į stendus - valstybės simboliai, valstybės valdymas, 
valstybiniai apdovanojimai. Simboliai - tai ypatingi ženklai, kuriais valstybė parodo savo 
išskirtinumą, tai yra vėliava, herbas ir valstybės himnas. Mus lydėjęs Mantas Kuizinas 
kvietė ne tik susipažinti su pateikiama informacija, bet ir tapti ekspozicijos 
bendraautoriais.
Įpusėjus mokslo metų pirmajam pusmečiui, Istorijos fakulteto dekanė dr. Vida Kniūraitė 
didelį susidomėjimą paskatinusi, vaizdžiai ir motyvuotai skaitydama paskaitą „Istorinių 
lūžių atgarsiai 1941 m. vasarą ir ilgas, sunkus kelias į Nepriklausomybę“. Paskaitoje 
nušvietė ir tolimą, ir netolimą mūsų tautos istorijos tarpsnį, tą ašį, apie kurią 
sudėtingomis sąlygomis rutuliojosi ir ekonominiai, ir politiniai įvykiai. Ji sakė, kad 
Lietuvos istorijoje turėjome daug atvejų, kada laisvės troškimas buvo palaužtas ir tik po 
daugelio metų vėl atgautas. Pratęsdama pasakojimą, priminė svarbesnius lietuvių 
tautos laisvės šauklius ir vedlius, atkurdama tai, kas mums, buvusiems to laikotarpio 
sūkuriuose, jau išblėsta atmintyje.
Gruodžio pradžioje į auditoriją rinkosi ne tik klubo nariai, bet ir kiti bendruomenės nariai, 
neabejingi sveikatai, pasiklausyti prof. med. m. dr. Daliaus Jatužio (VU KM Neurologijos
ir neurohirurgijos klinika), Lietuvos insulto asociacijos prezidento bei Šiaurės šalių 
insulto draugijos pirmininko ir gyd. neurologės Aleksandros Ekkert paskaitos „Insultas -



ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, pirmieji jo požymiai ir klinika“. Prof. 
med. m. dr. Dalius Jatužis kalbėjo, kad insultu serga ir nuo jo miršta ne tik senyvi 
žmones. Insultas yra antroji pagal dažnumą mirties priežastis tarp vyresnių kaip 60 m. 
asmenų. Nors insultas yra liga, kurios galima išvengti, sergamumas ja nuolat auga. Tai 
lemia visuomenės senėjimas, nesveika mityba, rūkymas, fizinio aktyvumo stoka. Pasak 
pranešėjo, aukštas kraujospūdis, nutukimas, padidėjęs cholesterolio kiekis didina 
tikimybę susirgti insultu. Neurologė gyd. Aleksandra Ekkert pabrėžė: įtarus, kad žmogų 
ištiko insultas, būtina skubiai kviesti greitąją pagalbą, tai svarbiausia pirmosios 
valandos, taip vadinamos - aukso valandomis. Ir koks buvo visų nustebimas, kai 
amfiteatro scenoje pasirodė iškilmingai apsirengę Vilniaus universiteto Santaros klinikų 
medikų choras. Jų atliekamos dainos visus žavėte sužavėjo subtilumu, nuoširdumu. 
Choro atliktos dainos buvo palydėtos audringais plojimais
Antrąjį mokslo metų pusmetį pradėjome išklausę Istorijos fakulteto dekanės dr. Vidos 
Kniūraitės įdomią paskaitą „Džinsai, koka-kola ir Tarybų Sąjungos žlugimas“, po to prof. 
Marija Barkauskaitė prisiminė tragiškuosius 1990-ųjų sausio įvykius, kalbėjo apie 
Lietuvos žmonių begalinį susirūpinimą tais, kurie šalia atvežtų didžiulių betono blokų su 
įvairiais užrašais, paraginimais dieną ir naktį saugojo parlamentą. Apie šiuos nelemtus 
įvykius pasidalijo prisiminimais MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Rektorė prisiminė
apie nerimą, kilusį jos šeimoje, nes jos vyras, tais laikais karininkas, vis susirūpinęs 
primindavo, kad visur ir visi labai  bijosi agresyvių su ginklais besišvaistančių kariškių.
Didelį susidomėjimą ir intrigą sukėlė Istorijos fakulteto dekanės dr. Vidos Kniūraitės 
paskaita “Didysis numatymas: rašytojų pranašystės“. Lektorė labai įdomiai tiesiog 
chronologine tvarka pateikė žymių rašytojų sensacingus ateities spėjimus, pranašystes, 
vizijas, pasiekusias mus iš amžių gilumos ir vėlesniųjų amžių, šokiruojančius savo 
iracionaliais, paranormaliais ženklais, regėjimais. Manoma, kad dauguma jų jau 
išsipildė, o kas neišsipildė, verta palikti kiekvieno laikmečio besirutuliojančių istorinių 
įvykių vertinimui. Mus maloniai ir smalsiai nustebino Birutė Mickevičienė iš savo šeimos 
archyvo atnešusi 1924 m. išleistą lietuvių kalba „Mikaldos, Sabinos karalienės, 
pranašystes“, kurioje taipogi aprašomi ateities spėjimai, pranašystės. Knyga parašyta 
578 m. prieš Kristaus gimimą.
Pavasarėjant, jau kovo mėnesį, turiningas ir įdomus susitikimas įvyko su garsia 
žurnaliste ir populiaria knygų rašytoja Laima Lavaste. Jos kūryboje intriguojančios 
istorijos, išlaikančios įtampos spąstuose nuo pirmo iki paskutinio puslapio. 
Prisistatydama Laima Lavaste minėjo, kad buvusi „Lietuvos ryto“ korespondente“ 
Suomijoje, rašiusi leidiniui „Ekstra“ garsėjančiomis rezonansinėmis temomis. Dabar 
esanti „Lietuvos Ryto“ korespondente. Anot jos, ji renkasi kontraversiškas temas. 
Apdovanota “Auksine kurpaite“ ir žurnalo “Silius“ išrinkta Metų moterimi.
Užbaigiant mokslo metus Garbės narių klube, viešėjo etnomuzikologė, TV laidų vedėja, 
folkloro atlikėja, humanitarinių mokslų daktarė Loreta Sungailienė ir kompozitorius  
Vytautas Pilibavičius. Etninės kultūros puoselėtoja prisistatydama papasakojo apie savo
įvairiapusę darbinę ir kultūrinę veiklą, saugant Lietuvos nematerialaus kultūros paveldą, 
kuriant šio paveldo sąvadą ir puoselėjant bei aktyvuojant folklorą. Kartu su 
kompozitoriumi trombonininku Vytautu Pilibavičiumi Loreta Sungailienė pravedė 



muzikinę-edukacinę paskaitą „Folk džiazynai“. Pabaigoje kartu su trombonininku atliko 
iš folkdžiazo albumo „Savi“ ištraukas. Visą didžiulę auditoriją jų atlikimas sužavėjo, ilgai 
nenutilo plojimai.
Visuose Garbės narių klubo renginiuose gerą nuotaiką paįvairino ir kūrė Meninio 
Ugdymo fakulteto dekanės Izabelės Janinos Bražiūnienės vadovaujamas romantinio 
muzikavimo ansamblis “Romantikai“.
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