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Brangūs komiltonai, 

Džiaugiamės jau dešimtuoju Lietuvos studentų 

korporacijų naujienlaiškio „Ad verbum” 

numeriu. Mes, korporantai, turime ne vieną 

gražią tradiciją, tarp jų nesikuklindama gyvuoja 

„Ad Verbum“ leidyba. Skambų ačiū tariame 

visiems, kurie padėjo metams bėgant šiai 

ugnelei ne tik kad neužgesti, bet ir 

įsiliepsnojusiai šviesti. Argi ne šilta prisimininus, 

kas nutiko jaukų vasaros ar gūdų rudens vakarą 

linksmų bičiulių korporantų būryje? 

Paskaitykime ir pasigėrėkime visų Lietuvos 

korporacijų darbais ir džiaugsmais! 

 

Korp! Gaja valdyba 
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Korporantiškas šimtmečio pokylis 

Negalima nepaminėti šio puikaus visų 

Lietuvos studentų korporacijų bendradarbiavimo 

vaisiaus. Artėjant garbingam Tėvynės 100 metų 

jubiliejui, Valstybės Atkūrimo dieną buvo nuspręsta  

paminėti nepamirštamai. Taip, kaip tarpukariu. Ir ne 

bet kur, o laikinosios sostinės korporacijų tradicijas 

menančiuose dabartiniuose KTUIII rūmuose. Ir buvo 

paruošta programa, kuri ne tik kad neišsisklaidytų iš 

atminties, bet ir keltų norą vėl tą patirti. Susirinkę 

daugiau nei 170 korporantų ir svečių džiaugėsi 

galimybe pabendrauti, pasiklausyti orių kalbėtojų, 

kartu pasidžiaugti nuotaikingais apdovanojimais 

šauniausiems spalvūnams ir gražiausioms tradicijoms. 

Mažai kas praleido progą sudalyvauti daug vertingų 

prizų siūliusioje labdaringoje loterijoje, skirtoje 

paremti filmo apie partizaną A. Ramanauską – 

Vanagą kūrimą. Ir po prizų dalybų netrūko pramogų: 

apstu progų šokti grojant gyvai muzikai, taurių tiesiai 

iš šampano piramidės, specialaus šventinio torto. Net 

ir sušokus vidurnakčio kadrilį ir pasidžiaugus dainų 

ratu šventė nesibaigė – kaipgi be dūzgių! Tikrai gera 

prisiminti tąją 2018 Vasario 16-ąją!  
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Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademinė 
Skaučių Draugovė  

 

94-oji akademikų metinė šventė 

Metinės šventės metu 

vyksta tikrųjų narių 

suvažiavimas, kurio metu 

renkami nauji valdžios nariai ir 

priimami rimti sprendimai, nuo 

kurių priklauso kiekvieno 

akademiko ateitis 

organizacijoje. O ką tuo metu 

veikia kandidatės ir junjorai? 

Šiek tiek praskleiskime šį 

paslapties šydą ir pažvelkime į 

šventę kandidato akimis. Ankstų 

rytą susirinkę istorinėje Vilniaus 

Rotušės aikštėje, kandidatai 

pradėjo savo nuotykių kupiną dieną. Tuščiai laiko nešvaistė ir nukeliavę į Valstybės pažinimo 

centrą dalyvavo Šimtmečio parodoje. Nebuvo viskas taip paprasta, kaip atrodo. Žvalgydamiesi 

po parodą kandidatės ir junjorai atliko jiems pavestas užduotis, kurios padėjo dar geriau pažinti 

Lietuvos valstybę ir jos istoriją. Vaikščiodami po ekspozicijos sales kandidatės ir junjorai 

sugebėjo pasiekti Rumšiškes – skautų Šimtmečio stovyklos, kuri vyko 2018 m. vasarą, vietą. Taip 

toli 
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Nauji valdžios nariai: Iš kairės- 
Liepa Gudaitytė, Visvaldas 

Varžinskas, Gintarė Valterytė ir 
Vilius Šmitas 

Valsą šokantys - senjoras Povilas 
Dabrila ir kandidatė Eglė Liagaitė 

nukeliauti padėjo viena iš daugybės interaktyvių parodos veiklų – google maps pasivaikščiojimas 

po Lietuvą. Po turiningai  praleisto laiko Valstybės pažinimo centre kandidatės ir junjorai keliavo 

gaminti saldžios staigmenos šventės dalyviams. Būta smagaus juoko ir gerų emocijų, kurios ir 

buvo viena iš  pagrindinių deserto sudedamųjų dalių. Pasidžiaugę atliktu darbu kandidatės ir 

junjorai pasipuošė ir keliavo kartu su visais šventės dalyviais švęsti 94-ąjį skautų akademikų 

gimtadienį. 

 

Metinės šventės oficialioji ir meninė dalys 

Metinė šventė vyko pačiame Vilniaus centre, Domus 
Maria didžiojoje salėje, netoli Aušros vartų. Metinę šventę 
sudarė oficialioji ir meninė dalys. Oficialios dalies metu vyko 
įžanginės kalbos, sveikinimai, apdovanojimai, taip pat buvo 
paskelbti suvažiavimo metu išrinkti nauji valdžios nariai: 
Studentų skautų organizacijos pirmininkė – t.n. Gintarė 
Valterytė, Akademinės skaučių draugovės pirmininkė – t.n. 
Liepa Gudaitytė, Arbitra Elegantiarium – t.n. Goda Jackutė, 
Kopr! Vytis pirmininkas – senj. Vilius Šmitas, Arbiter 
Elegantiarum – senj. Povilas Dabrila, SFS pirmininkas – fil. 
Visvaldas Varžinskas, SSO finansininkė – t.n. Karolina 
Šmitaitė, skyrių pirmininkai – t.n. Simona Konikovaitė 
(Vilnius), t.n. Daiva Vilčiauskaitė (Kaunas), t.n. Donata 
Navadvorskytė (Klaipėda). 

 

 

Po džiaugsmingų plojimų ir sveikinimo kalbų sekė 
meninė dalis, kurios metu pasirodė Vilniaus skyriaus 
junjoras Andrius Bakanas kartu su koncertmeisteriu Domu. 
Junjoras Andrius atliko klasikinės muzikos kūrinius, o jam 
akomponavo koncertmeisteris. Vėliau pasirodė ir ASD 
kandidatės su tikrosiomis    narėmis, kurios pagerbė metinę 
šventę įžymiais poezijos kūriniais. 

Šventę vainikavo daugumos lauktas valsas, kuriam 
inirtingai ruošėsi skyriai. Valso metu kandidatės turėjo 
pašokdinti senjorus, filisterius, o junjorai- tikrąsias nares bei 
filisteres. Besibaigiantis valsas skelbė apie artėjančią 
linksmąją dalį.     
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Linksmajai daliai- BINGO! 

Linksmoji dalis vyko Užupio kavinėje. Čia visi pradėjo rinktis laukdami kas bus toliau. 
Kiekvienas gavome skaičiukais sužymėtą lapą – bus BINGO!  

Bingo metu  visi buvo azartiški, laukė gerų iškrintančių skaičių, tačiau bingo užpildė ir 
žaismingos pertraukos, kurių metu buvo galima laimėti prizų teisingai atsakius į vedėjo 
parinktus klausimus. Bingo nugalėtojai laimėjo geltono stiklo taures. 

    

Konferencija „Skautai: vakar, šiandien, rytoj“ 

Skautybės šimtmečiui skirta mokslinė konferencija "Skautai: vakar, šiandien, rytoj" į 

Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką 2018 m. spalio 5 dieną sukvietė pora šimtų 

dalyvių, kuriems buvo pasiūlyti itin gausi programa. Konferencijos programą sudarė keturi 

lygiagrečiai vykstantys teminiai pranešimų 

srautai po tris sekcijas.  

Pirmasis srautas buvo skirtas 

istorijai ir pilietiškumui. Pirmojoje sekcijoje, 

moderuojamoje Rasos Bernotienės, 

Giedrius Globys pristatė įdomų 

lietuviškosios skautybės kūrėjo Petro 

Jurgėlos-Jurgelevičiaus portretą, Nomeda 

Bepirštytė – skautų atkūrimo Lietuvoje 

1988-1989 m. peripetijas, o Marian 

Sokalski – lenkų harcerių Lietuvoje 

Bingo laimėtojas- junjoras Edgaras Suškovas Laimingus skaičius traukė senjorai Povilas Kripas ir 
Povilas Dabrila 

Konferencijos sekcija 1.1. "Lietuvos skautų istorijos 
bruožai" 
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Konferencijos sekcija 2.1. "Savanorystės psichologija" 

Konferencijos sekcija 3.1 "Skautybės elementai" 

skautavimo įdomybes. Antroji sekcija, moderuojama Rūtos Brazlauskaitės, gilinosi į pilietiškumą, 

čia Eglė Budrytė-Vilbikė pristatė tyrimą apie pilietiškumo ugdymą Lietuvos skautijoje, Eglė 

Liagaitė aptarė Tautinėje stovykloje dalyvavusių paty rusių skautų Tėvynės sampratos tyrimo 

rezultatus, o Gabrielius Edvinas Klimenka kvietė apmąstyti skautų kaip žvalgų potencialą galimo 

karo atveju. Giedriaus Globio moderuojamoje trečiojoje sekcijoje prof. dr. Valdas Rakutis 

nagrinėjo tarpukario skautavimą, prof. dr. Algirdas Antanas Avižienis aptarė išeivijos skautų 

nuopelnus, o Aurimas Pautienius pakvietė susimąstyti apie skautybės prasmę šiandieninėje 

visuomenėje. 

Antrojo srauto pranešėjai gilinosi į 

skautų vadovų savanorystę. Itin didelio 

pasisekimo sulaukė savanorystės 

psichologijai skirta sekcija, kur dr. Vaiva 

Klimaitė kalbėjo apie savanorystės naudą 

psichikos sveikatai, Gražina Kačergytė-

Sidorovienė – apie perdegimo prevenciją, o 

Neringa Kurapkaitienė – apie santykio su 

kitu svarbą savanoriaujant. Antrojoje 

sekcijoje dr. Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak 

pristatė Tautinėje stovykloje vykdytos skautų vadovų apklausos rezultatus, Justina Milutytė juos 

papildė pedagogų tyrimu, o Simona Konikovaitė išnagrinėjo skautišką kuklumo sampratą.  

Trečioji savanorystei skirta pranešimų 

sekcija, moderuojama Girmantės Vaitkutės, 

apėmė Ievos Brogienės ir Julijos Andrijauskaitės 

pranešimus apie andragogiką ir Jurgitos 

Melaikienės pristatymą, ką Tautinėje stovykloje 

apklausti vadovai sakėsi išmok ę skautavime. 

Trečiasis pranešimų srautas apžvelgė įvairias 

skautiško metodo aktualijas. Tomo Rakovo 

moderuojamoje pirmojoje sekcijoje Jonas 

Dragūnas aptarė patyriminio ugdymo gamtoje 

naudą asmeniniam augimui, o dr. Jolita 

Buzaitytė-Kašalynienė – socialinių kompetencijų 

ugdymui. Dr. Laura Varžinskienė pasiūlė interpretuoti skautybę per ritualų prizmę. Antrojoje 

sekcijoje, kurią moderavo Benita Mincevičiūtė, vertybiniam ugdymui skirtus pranešimus skaitė 

dr. Darius Liutikas, Violeta Stonienė bei Margarita Vyskupaitienė ir Milisenta Misevičiūtė. 

Trečioji sekcija, moderuojama dr. Eglės Verseckaitės-Grzeskowiak, Goda Jackutė išnagrinėjo 

patyrusių skautų ugdymą remdamasi medicinos įžvalgomis bei Tautinėje stovykloje vykdyto 
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tyrimo rezultatais, Karolina Šmitaitė aptarė skautų nubyrėjimą baigus mokyklą, o Renata 

Grubinskė – vyriškumo ir moteriškumo raišką skautų judėjime.  

Ketvirtoji programos dalis buvo skirta praktiniams užsiėmimams, Domas Nutautas 

padėjo dalyviams išbandyti LS Jaunimo programos naujoves, o Povilas Dabrila pravedė pokalbį 

su Monika Garbačiauskaite-Budriene apie jos skautišką patirtį bei jos pritaikymą darbe. 

 

Norintieji susipažinti su tais pranešimais, 

kuriuose neturėjo galimybės sudalyvauti, gali 

perskaityti jų pagrindu parengtus straipsnius 

specialiame skautų akademikų leidžiamo žurnalo 

"Mūsų Vytis" numeryje ( 

http://musuvytis.akademikai.lt/parsisiusti-pdf/ ) 

bei peržiūrėti konferencijos sekcijų įrašus 

Tautinės stovyklos "Laužų karta" Youtube kanale 

(https://www.youtube.com/watch?v=6GJAATbY

RBo&list=PLx4PwzkHl8EOEhPQRHbF0gVtFm1G8Z

cE ). 

 

Šimtmečio tautinė stovykla „Laužų karta“ 2018 

Liepos 14-22 dienomis Lietuvos 
liaudies buities muziejuje Rumšiškėse 
susirinko trys tūkstančiai brolių ir sesių iš 
visų pasaulio kampelių. O prie iškilaus, 
visą muziejų nužvelgiančio malūno, 
įsikūrė ne kas kitas, kaip skautai 
akademikai. „Malūno akademija” tapo 
kūrybos, edukacijos ir laisvalaikio erdve 
visiems, norintiems valandėlei atsigauti 
nuo neeilinio vasariško karščio bei 
išmokti kažko naujo.  

Po oranžine palapine buvo 
sukonstruota pati tikriausia kavos 
laboratorija, kur vadovai kasdien galėjo 

gauti po skanią, šviežiai maltomis kavos pupelėmis kvepiančią padėką. Demonstruodami 
skautišką, gamtą mylinčią dvasią, kavinės lankytojai nepatingėjo nešiotis savo puodelius. O prie 
kavos puodelio tobulai dera knyga - jų netrūko šalia įrengtoje bibliotekoje, kuri džiugino savo 
skautiškų ir neskautiškų leidinių pasirinkimu. Futuristiško poilsio panorusiems lankytojams buvo 

Konferencijos uždarymas 

http://musuvytis.akademikai.lt/parsisiusti-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=6GJAATbYRBo&list=PLx4PwzkHl8EOEhPQRHbF0gVtFm1G8ZcE
https://www.youtube.com/watch?v=6GJAATbYRBo&list=PLx4PwzkHl8EOEhPQRHbF0gVtFm1G8ZcE
https://www.youtube.com/watch?v=6GJAATbYRBo&list=PLx4PwzkHl8EOEhPQRHbF0gVtFm1G8ZcE
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Stovyklos atidarymas 

Nuotraukos autorius - Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka  

siūloma išmėginti virtualiosios realybės akinius ir elektronines planšetes, o popietėmis užėję 
praeiviai galėjo prisijungti prie diskusijų ar netgi trumpam stabtelti muzikos garsų pasaulyje. 

Taip pat stovyklos metu sesė fil. Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak vykdė tyrimą apie 
suaugusiųjų skautų motyvaciją. Jo rezultatai buvo pristatyti mokslinėje konferencijoje „Skautai: 
vakar, šiand ien, rytoj" spalio 5 d. Jei šį renginį teko praleisti - nosies nenukabink, tyrimo 

apžvalgą, rezultatų 
statistinę analizę bei 
išvadas galima sužinoti 
2018-ųjų metų „Mūsų 
Vytis” leidinyje! 

Taigi, skautai 
akademikai turiningai 
praleido šimtmečio 
tautinę stovyklą ir, 
pasisėmę naujų 
įspūdžių bei 
motyvacijos, kuria 
planus jau kitai visos 
Lietuvos (ir ne tik) 
skautų šventei. 

 

Studentų skautų organizacijos stovykla „Dūzgės“ 

Rugpjūčio 14-19 dienomis kaip ir kas met vyko akademikų stovykla „Dūzgės“ į kurią 
pakvietė Kauno skyrius. Susirinkome kad, pasidalintumėme įspūdžiais po tautinės skautų 
stovyklos „Laužų karta“ ir smagiai praleistumėm laiką. Taigi šiek tiek apie programą: pirmąją 
oficialą stovyklos dieną keliavome į Rūklos parapijos bažnyčią, kurioje minėjome Žolinių ( Šv. 
Mergelės Marijos dangun ėmimo) šventę, po Šv. Mišių sekė atidarymo rikiuotė. Ir nuo tada 
prasidėjo visa stovykla. Jos metu kas 
rytą žadindavo skirtingos tematikos 
muzika, nuo kurios priklausydavo kokį 
maistą valgysim. Sesės fil. Ievos 
Rubavičiūtės dėka, galėjome pasilepinti 
stovyklinio SPA paslaugomis, išmokti 
lankstyti balionius (tuos kur klounai 
lanksto vaikams), pabandyti vaikščioti 
slack line‘u, kadangi atvykus nuplovė 
smarkus lietus, kitomis dienomis 
turėjome gerą orą, tad pasinaudojome 
proga pažaisti vandens karą, pasivaržyti 
įvairiose estafečių rungtyse, pasiilsėti 
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Stovyklos uždarymas Pasižadėjimą davusios sesės: iš 
kairės Liepa Gudaitytė, 

Karolina Šmitaitė ir Goda 
Jackutė 

ramybės zonoje ant hamakų, bei pasižiūrėti filmų po atviru dangumi, na ir kaip gi be kandidatų 
ABC kiekvieną stovyklos dieną su sese fil. Egle Grzeskowiak Verseckaite. Beabejo nepamiršome 
vakarinių pašnekesių ir dainų prie laužo. Buvo begalo smagu sulaukti Nerimi plaukusių ir į 
stovyklą papietauti užsukusių jūrų skautų su br. Jonu Dragūnu priešaky, taip pat kitų 
organizacijos narių, aplankiusių mus nedaug likus iki stovyklos pabaigos. Reikėtų pasidžiaugti ir 
tuom, kad net trys sesės davė pasižadėjimus. Taigi, stovykla tikrai buvo produktyvi ir tikrai 
kiekvienas iš jos išsivežėme šį bei tą naujo sužinoję ar išmokę. 

 

 

Akademikų Kūčios 

Šventinis laikotarpis Studentų skautų korporacijai „Vytis“ ir Akademinei Skaučių 

draugovei tikrai buvo šventinis! Gruodžio 

mėnesį tradicinė Kūčių sueiga įvyko visuose 

trijuose skyriuose – Klaipėdoje, Kaune ir 

Vilniuje. Gausiai ir šiltai susirinkę, 

kiekvienas skyrius nepamiršo Kūčių 

tradicijų, laužė duoną, linkėjo vienas kitam 

šilčiausius ir nuoširdžiausius linkėjimus, 

būrėsi ir spėjo ateitį. Neužmirštas liko ir 

Globio lagaminas, kurio atidarymas Kauno 

skyriuje jau tapo neatsiejama Kūčių dalis. 

Negalima nepaminėti ir narių pagausėjimo 

bei jų pasipuošimo kaklaraiščiais.   

Akamedikų Kūčios Kauno skyriuje 
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Kūčios – be galo svarbus įvykis skautams akademikams, gi ne veltui skautų šūkio 

pirmasis žodis yra „Dievui“. Tai susitaikymo, buvimo kartu laikas, kuris kiekvienam mūsų yra 

vertingas ir neįkainojamas. 

 

  

Akamedikų Kūčios Klaipėdos skyriuje Akamedikų Kūčios Vilniaus skyriuje 
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LSMU studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas 

Lituanica et Patria“  

Naktinis pėsčiųjų žygis 

Ar kada teko klajoti naktį? Ar teko matyti žvaigždėtą dangų miško tankmėje? Ar teko stebėti, 

kaip pasikeičia draugų veidai, apšviesti liepsnos blyksnių? Ar teko klausytis nakties tylos, kurią išgirdus 

atsiveria daugybė nepažintų garsų, kurie dieną tiesiog neegzistuoja? Ar teko išmokti tamsoje skirti 

daiktus, įgyjančius visai kitokius pavidalus? Ar teko visa esybe pasinerti į naktį? 

Pasiilgę 

nuotykių ir patyrimų, 

penktadienio vakarą 

nusprendėme praleisti 

kiek kitaip. Susirinkę 

Kleboniškio miške 

leidomės į naktinį 

pėsčiųjų žygį. Keliavome 

nakties migla 

apgaubtais miško takais 

ir takeliais, džiaugėmės 

vienas kito draugija, 

rungėmės įvairiose 

rungtyse, ieškojom 

slėpiningų miško 

gėrybių, išmokome 

orientuotis pagal 

šiaurinę žvaigdę ir, be abejo, daug juokėmės. 

 

110-ojo korporacijos jubiliejaus šventė ir knygos apie korporaciją 

pristatymas  

Lapkričio 24-ąją dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija 

Fraternitas Lituanica et Patria šventė savo garbingą 110-ties metų jubiliejų. Iškilmingo minėjimo Vytauto 

Didžiojo karo muziejuje metu korporaciją sveikino ir ilgų gyvavimo metų linkėjo korporantai bei svečiai, 

tarp jų – ir buvęs korporacijos pirmininkas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.               
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Renginio metu pristatyta ir naujausia knyga apie šios Korporacijos įkūrimą ir veiklą iki šių dienų 

„Korporacija Fraternitas Lituanica et Patria 1908–2018“. 110 metų – tai daugiau nei amžius patirties, 

atvirumo, tikėjimo, pasitikėjimo ir bendrystės. Per šiuos metus korporacijoje subrendo ne viena 

korporantiškų vertybių įkvėpta karta, išmokusi atrasti ir suprasti, pažinti ir vertinti mūsų unikalumą ir 
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istoriją. Kaip sakė poetas Just. Marcinkevičius, žmogus negali gyventi be istorijos, nemąstydamas apie ją, 

nebandydamas jos paaiškinti ir pritaikyti sau. Žmogus pats savaime yra istorija. Nuoširdžiai džiaugiamės, 

kad korporac  ijos istorija buvo užrašyta ir knygos autorės fil! Agnė Kručaitė, fil! Erika Šuopytė, sen! 

Raimonda Bykovaitė ir sen! Laura Blažytė įgyvendino dešimtmetį brandintą svajonę. Šio gražaus 

jubiliejaus proga ir toliau tikimės vis augti, gyvuoti, žydėti, neprarasti meilės Lietuvai ir jos žmonėms, 

dirbti lietuvių gerovei, puoselėti brolystę, tautiškumą, pagarbą ir meilę Tėvynei.  

 

Apsilankymas karo muziejuje 

Tradicinis apsilankymas Vytauto Didžiojo karo muziejuje 

ir vėl sukėlė prasmingus  apmąstymus bei vertingą diskusiją - 

apie mūsų istoriją, tėvynę, žmogiškąsias vertybes. Garbės narė 

Aušra, kaip visuomet, atrado kaip įdomiai priminti korporacijos 

istoriją. Kaip mums linkėjo garbės narė Aušra, taip mes linkime 

jums: “dirbkime taip, kad galėtume pasakyti - padariau viską, ką 

galėjau''. 

  

 

Gera daryti gera - kraujo donorystė 

Gal esate 

girdėję - ,,ne 

žodžiais, o darbais 

tėvynę mylim”. 

Jaunieji medikai 

korporantai ėmėsi 

iniciatyvos - 

prisidėjo prie 

pacientų gydymo 

asmeniškai… 

Lapkričio 28-tąją 

korporantai 

susirinko LSMU 

Kauno klinikų 

Kraujo banke ir 

paaukojo kraujo.  
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Korporantas - korporantui 

Vos tik mūsų korporantai tapo jaunaisiais gydytojais - rezidentais, pradėjome naują projektą 

“korporantas - korporantui”. Šio projekto tikslas - jaunųjų kolegų rezidentų budėjimus praskaidrinti gera 

kompanija bei pagalba, o dar studijuojantiems korporantams suteikti galimybę pamatyti būsimos 

rezidentūros užkulisius. 

 

Lapų šventė 

Kaip ir kasmet, lankėmės Žemaitkiemio - Babtyno dvare, draugė grėbėme lapus. Ir, nors 

nuotraukoms neatradome net kelių laisvų minučių, iš gausaus talkos būrio teko girdėti, kad dar nei 

vienais metais lapai dvare nebuvo sugrėbti taip greitai ir smagiai kaip 2018-tųjų rudenį... 
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Šaulių studentų korporacija „SAJA“ 

Trakinių partizanai 

Ne, tai ne atgijusios partizanų vėlės atžygiuoja 

į Trakinių kaimą, tačiau tai ne mažiau nuožmūs 

sajūnai pasiekia tikslą po dienos žygio. Ką jie čia veikė 

rupjūčio 31-osios dienos vakarą sakyti nesakysime, o 

kas Trakiniuose vyko rugsėjo pirmąją sakyti jau 

nebereikia, tačiau ramybės dėlei pasakysime – 

kasmetinis partizaninis sąskrydis. Ką šįkart veikėmė 

„Trakinių partizanuose“? Ogi kalbėjomės apie 

partizanų karo archeologinius tyrimus su Gintautu 

Vėliumi ir Daliumi Žygeliu, žavėjomes karo istorijos 

klubo Grenadierius pristatytomis tarpukario Lietuvos pėstininkų uniformomis, mokinomės kaip parašyti 

Sibiro haiku su rašytoja Jurga Vile ir iliustratore Lina Itagaki ir dar daug kitų savišvietos bei kariškų veiklų. 

Gerenio vasaros užbaigimo neatrasi! 

 

Rudens gėrybės 

Po visų žygių, iš vasaros 

pasisėmę jėgų ir laukuose prapūstomis 

galvomis grįžome į studijų miestus ir 

griebėmės darbo – kaip kiekvieną 

rudenį surengėmė naujokų kviestuves. 

Kauniečiai išsiilgę Sajos nenustoja plūsti 

į Kauno skyrių, tikimės jog ir nenustos. 

 

Vilniečiai taipogi nesnaudė ir 

sudalyvavo Adolfo Ramanausko-Vanago 

palaikų perlaidojimo eisenoje taip pagerbdami 

vieno svarbiausių laisvės kovų sąjūdžio vadų atminimą bei skleistus idealus, 

kurie tvirtai veši kiekvieno sajūno širdyje.  Šauliškas vertybes puikiai 

įrodėmė ir kituose renginiuose – tradiciniame bėgime „In memoriam“ už 

žuvusius karius ir jų artimuosius bei Visų švėntųjų dieną uždėgę žvakutes 

ant laisvės kovotojų kapų Antakalnio kapinėse. 
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Visuotinis ir Korporacijų sąskrydis 

Spalio 19 d. vykęs „Sajos“ visuotinis 
susirinkimas buvo išties aktyvus – išrinktas naujas 
šaunus pirmininkas Romas Jonaitis, į narius pakelti 
kandidatai, kurių didžioji dalis iškart paskirti į 
naująją tarybą. Tokios šviežios naujienos buvo 
griausmingai atšvęstos šeštadienį vykusiame 
korporacijų sąskrydyje, kurį Saja kaip tik ir rengė. 
Dieną aplankėme Valstybės pažinimo centrą, 
kuriame turėjome eskursiją apie Lietuvos 
visuomenės pokyčius ir pasiekimus per šimtmetį, 
vėliau karininkų ramovėje klausėmės paskaitų 

apie užsienio lietuvius, jų paliktus pėdsakus ir kaip 
jie garsina tėvynės vardą. Na, o vakare... Kas buvo, 
tas ir žino, kas vyko, o kas nebuvo – kitą kartą 
gerai pagalvosite prieš nedalyvaudami. 

 

 

 

NVO mugė 

Sajūnai žiemą pasitiko dalindamiesi 

pačių keptais sausainiais, šilta arbata ir dar 

šiltesnemis šypsenomis Nevyriausybinių 

Orgnazinacijų Mugėje. Jau tradicine tampanti 

nuotrauka su prezidente – yra! Prezidentė 

(ne)juokavo, jog baigusi kadenciją prisijungs 

prie Šaulių Sąjungos, taigi lauksime ir kitose 

Sajos kviestuvėse. 

 

Adventas partizaniškai 

Kaip ir kasmet rimties ir susikaupimo laikotarpiu nepamiršome pamąstyti ir apie tuos, kuriems 

šie žiemos vakarai nebūdavo tokie ramūs, kuriems trūko šilumos, mylimųjų artumo. Jau penktą kartą 

„Saja“ visus kvietė prisiminti kartu, šįkart padedami kolegų iš korp! Tilia. Vilniuje ant Stalo kalno 

susirinkęs bendraminčių ratelis aplink laužo šviesą traukė partizaniškas dainas, dalinosi apmąstymais. 
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Paprastume ir susikaupime geriausia dėkoti 

miško broliams ir sesėms, savo gyvybėmis 

padovanojusiems mums ramius ir šiltus vakarus 

namuose. 

 

 

 

Sajūnai kalėdūnai 

Žinoma rudens darbus vainikuoja Kalėdos Sajalėdos. Šįkart kiek vėliau nei įprastai tikimasi iš 

Kalėdų, tačiau atsisedėję per šventes prie stalų sajūnai dabar jau žaidė visokius žaidimukus, klausė dainų, 

matyt ir patys dainavo... Žinoma buvo ir duonelės laužymas, ir linkėjimų dalijimasis, nes pasakyti gerą 

žodį artimam, o kad ir ne artimam, niekada ne vėlu, net ir po Kalėdų... 

 

 

Taigi, geru žodžiu ir baigiame savo skiltį, linkime sėkmės korporantiškuose darbuose ir sau, ir 

kolegoms, ir iki kitų susitikimų! 

Sutariam! 

korp! Saja kandidatė Kotryna. 
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KTU studentų korporacija „TauTiTo“ 

Pilietinės gynybos paskaita  

Naujus metus pradėjome pilietiškai 

nusiteikę. Kovo mėn. sukvietėme Kauno 

technologijos universiteto studentus, 

dėstytojus bei pilietiškus Kauno miesto 

gyventojus į pilietinės gynybos paskaitą. 

Paskaitą vedė Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamento prie Karšto 

apsaugos ministerijos atstovė Luka 

Lesauskaitė Sinevičienė. Per neprailgusį 

vakarą sužinojome kaip kiekvienas pilietis 

gali prisidėti prie šalies gynybos, su kokiomis 

grėsmėmis susidurti galime savo darbo 

aplinkoje bei kokias propagandos priemones 

naudoja nedraugiškos šalys. Luka ragino būti 

atidžiais bei nepasiduoti netikrų naujienų 

apgaulei.  

 

Išmok ginti Tėvynę 

„Išmok ginti Tėvynę 2018” projektą 

vykdėme jau ketvirtąjį kartą. Pagrindinė projekto 

veikla – įvairių užduočių diena Kulautuvos 

miestelyje, Kulautuvos mokyklos stadione ir miško 

teritorijoje. Pagrindinė veikla vyko gegužės 5d., 

šeštadienį.  

Renginys prasidėjo 10 val. nuo rytinės 

rikiuotės ir estafetės. Po dvi komandas vienu 

metu varžėsi kliūčių ruože. Kliūčių ruožą sudarė: 

bėgimas rastais, šliaužimas, lipimas/šokimas per 

barjerą, sliuogimas virve ir bėgimas „zigzagu“. 

Taip pat, komandos atliko ir komandinę rungtį – 

komandos nario nešimą atitinkamą atstumą. Estafetę laimėjo trečioji komanda, kurios nariai greičiausiai 

įveikė kliūtis. Nugalėjusi komanda galėjo rinktis kitą užduotį.  

Gaisro gesinimo pamoką vedė buvęs gaisrininkas, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

atstovas Jurgis Žitiniavičius. Komandų nariai milteliniais ir angliarūgštės gesintuvais mokėsi užgesinti 
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piramidės formos degantį objektą. Dalyviai įgijo vertingų žinių apie gaisro plitimą, jo sustabdymą ir 

gelbėjimąsi iš nelaimės vietos.  

Orientavimosi miškingoje vietovėje mokė KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ atstovas. Projekto 

dalyviai išmoko naudotis žemėlapiu bei kompasu nustatyti norimą kelionės kryptį. Visi dalyviai atliko 

savo koordinatės suradimo ir ėjimo krypties nustatymo užduotis. 

Ketvirtoji užduotis, kurią vykdė visos 

grupelės kartu, buvo pirmosios pagalbos 

suteikimas. Korporacijos Fraternitas Lituanica et 

Patria narės gyd. Raimonda Bykovaitė, gyd. Erika 

Šuopytė mokė imobilizuoti kojos ir rankos lūžius, 

preliminariai nustatyti paciento būklę. Visos 

grupelės atliko lūžio nustatymo, imobilizavimo ir 

sužeistojo nugabenimo į saugią vietą užduotį.  

Radijo ryšį užmegzti ekstremalios 

situacijos metu bei perduoti žinutę mokė LRSF 

pirmininkas dr. Rolandas Žakelis. Radijo ryšio 

antena – 80 m. diapazonui skirtas dipolis buvo 

pakabintas ant medžių. Mažos galios radijo siųstuvas-imtuvas veikė naudodamas automobilio 

akumuliatorių. Projekto dalyviai užmezgė bent po vieną ryšį su radijo mėgėjais iš Lietuvos; išmoko 

taisyklingai perduoti pagalbos prašymą ir kitą informaciją. 

Paskutinioji veiklų dalis –  

paskaita apie pilietinę gynybą. 

Paskaitą lauko sąlygomis vedė 

jaunesnysis karininkas 

leitenantas Romas Jonaitis. 

Klausytojai sužinojo kaip veikia 

propaganda, kaip vyksta 

hibridinis karas bei kaip 

kiekvienas gyventojas gali 

palaikyti savo šalies karius. 

Klausydami paskaitos projekto 

dalyviai skanavo „kareiviškos“ 

košės. Kiekvienas renginio 

dalyvis taip pat gavo po atminimo medalį.  
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Elektronikos elementų konstravimo dirbtuvės 

Šį rudenį kartu su Lietuvos radijo 

sporto federacija tęsėme elektronikos 

konstravimo bei litavimo kursus. 

Užsiėmimai vyko visą lapkričio mėnesį, 

kiekvieną antradienį nuo 18 val. „FabLab” 

laboratorijoje Studentų g. 50, Kauno 

technologijos universitete. Iš viso vyko 

keturi pagrindiniai užsiėmimai bei 

papildomos konstravimo pamokos, į kurias 

rinkosi dalyviai atskirai susitarę užsiėmimo 

laiką. Buvo konstruojami „Velleman“ 

paruošti konstruktoriai: Kalėdų eglutė iš 

SMD elementų, metalo detektorius, 

kauliukas, ruletė, balsą keičiantis įtaisas ir 

bėgantis vabalas. Kiekvienas konstravimo 

dalyvis savo sukonstruotą prietaisą galėjo 

pasiimti su savimi. Iš viso veiklose 

sudalyvavo 48 dalyviai, dauguma jų lankėsi pirmą kartą ir įgavo pirmuosius konstravimo įgūdžius. Džiugu, 

kad šįmet sulaukėme nemažo būrio mokinių iš VGTU gimnazijos bei jaunųjų skautų.  

 

Svečiai iš užsienio 

Balandžio 27-30 d. Kaune 

sulaukėme svečių iš Vokietijos 

katalikiškų studentų korporacijų 

kartelinio susivienijimo. Jau antrą kartą 

Lietuvoje lankėsi susivienijimo 

prezidentas Karlas su žmona ir 

dabartinis prezidentas Michaelis. Kartu 

aplankėme įžymias Kauno vietas ir 

pakeliavome po Lietuvą. Tai pat, 

studentams (tarp jų ir korporantams) 

buvo išdalintos skatinamosios 

stipendijos už aukštus pasiekimus savo 

mokslo srityje bei akademinį aktyvumą.  
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Latvijos 100-mečio minėjimas 

2018-ieji buvo kaip tas 

mėnesis metuose, kai supuola 

giminėje daugiausia gimtadienių 

ir nuo jų net širdis apsąla. 

Jubiliejininkais šiais metais buvo 

ne tik Lietuva, bet ir broliukai 

latviai. Vos porą dienų prieš 

tikrąją Latvijos nepriklausomybę, 

t. y. lapkričio 16 d., sugalvojo KTU 

emeritas G. Adlys 

talkininkaujamas korp! TauTiTo 

narių šią gražią Latvijos sukaktį 

paminėti Kauno technologijos 

universiteto auloje. 

Vakaro pradžioje kalbėta apie istoriją ir ryšius su Latvija tiek praeityje, tiek dabartinius ir apie 

svarbą juos išlaikyti tokius pat draugiškus bei glaudžius. Savo mintis dėstė energetikos ekspertas 

Anzelmas Bačiauskas bei Latvijos ambasadoriaus Lietuvoje atstovas Pirmasis sekretorius Misijos vadovo 

pavaduotojas Ivars Liepnieks. Į antrąją dalį perėjome sugiedoję Latvijos ir Lietuvos valstybinius himnus, o 

toliau, kaip ir pridera gimtadieniui, skambėjo įvairios dainos, kurias atliko KTU mišrus choras 

,,Absolventas” ir VDU kamerinis merginų choras. Pasimėgavus gražiomis melodijomis, svečiai buvo 

pakviesti pasivaišinti įvairiais „suneštiniais“ patiekalais, tarp kurių – specialios latviškos rūšies žirneliai su 

lašiniais ir tradicinis latviškas saldus patiekalas „Kringelis“. 

Nesiskubino svečiai skirstytis, šnekučiavosi ragaudami ir apžiūrinėdami trečiojoje vakaro dalyje 

įteiktus šio Latvijos šimtmečio minėjimo vakaro pažymėjimus. Pasirodo, jie netgi 100 metų galioja! Jie 

įteikti su mintimi, kad po 100 metų lietuviai su latviais vėl sueis atšvęsti savo gimtadienių.   

 

Kalėdinis kepinių vakaras 

Gruodžio 19 d. vyko tradicinis kalėdinis 

korp! TauTiTo kepinių konkursas. Šįmet visos 

dalyvės varžėsi „saldžiųjų patiekalų“ kategorijoje. 

Teisėjų komisija rinko skaniausią patiekalą iš 

varškės spurgyčių, trupininio varškės ir aguonų 

pyrago bei kalėdinių imbierinių sausainių. Po 

slapto balsavimo suskaičiavus balus paaiškėjo, 

kad vieno taško skirtumu laimėjo trupininis 

varškės ir aguonų pyragas. Jos autorė –  j.n. 

Karolina buvo apdovanota prizu. 
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Tautinė Lietuvių Studentų korporacija „Neo-Lithuania” 

Vasaros nuotykiai 

Korporantai vasarą pasitiko nusiteikę rimtai padirbėti – paruošėme stovyklos vaikams projektą 

„Stovyklauk sveikai!“. Visą vasarą neolithuanų rūmuose, Ąžuolyne ir sporto salėse aidėjo vaikų juokas ir 

spindėjo šypsenos, nes pakvietėme juos išbandyti naujas, o kartais net ir labai netikėtas sporto rūšis – 

dvikovę, penkiakovę, kultūrizmą ir kūno rengybą, taip pat ir kiek įprastesnes veiklas – plaukimą ir kiemo 

žaidimus. Rūpinomės ir fizine bei psichologine vaikų sveikata – stovykloje buvo patiekiamas tik sveikas 

maistas ir vyko psichologinės sveikatos gerinimo užsiėmimai. 

Nors karštą 2018 – ųjų vasarą visi 

mėgavosi ežerais, miškais ir jūra, tačiau 

negalėjome praleisti šimtmečio dainų 

šventės ir Lietuvos Respublikos himno 

giedojimo kartu su viso pasaulio lietuviais. 

Keliavome į Vilnių, kur nuo pat ryto išdidžiai 

dėvėjome savo kepurėles ir tai atsipirko su 

kaupu!  Spaudėme rankas savo filisteriams iš 

Niujorko, Čikagos ir Paryžiaus, pasakodami, 

kaip dabar gyvename jau laisvoje šalyje. Tą 

dieną galutinai supratome, kodėl kartais 

negalime korporacijos apibūdinti žodžiais – 

taip ir turi būti! Kai kurie dalykai jaučiami tik 

širdimi, nes, atrodytų, paprasta kepurėlė ir 

juostelė dovanoja po visą  pasaulį išsibarsčiusius bendraminčius, su kuriais po kelių minučių jautiesi kaip 

su seniai nematytais draugais. O tada nei Prancūzija, nei JAV, nei bet kokia kita pasaulio kryptis 

nebeatrodo toli! 

 Na, o korporantai nebūtų 

korporantais, jei eitų lengviausiu keliu ir 

neieškotų nuotykių – tokią saulėtą vasarą 

tyčia išlaukėm vienos šaltos dienos per visą 

mėnesį, kad kartu su korp!Saja, korp! 

TauTiTo ir korp! Fraternitas Lituanica et 

Patria padarytume korporantišką stovyklą 

prie Kauno marių ir visi kiaurai šlapi, bet 

išsišiepę iki ausų šildėmės prie laužo ir 

įsisukę į vieni kitiems skolintus megztinius 

žaidėm stalo žaidimus, truputį pašaudėm, o keli prietrankos dėl pergalės orientacinėse varžybose 

pliaupiant lietui ropštėsi į medį pasidaryti asmenukę! Ji išėjo baisi, bet stovykla pavyko puikiai! 
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Ruduo - tobulėjimui 

Po smagios vasaros, su nauja energija grįžome į darbus, kad seminarų pagalba patobulintume 

savo žinias, pasidalintume jomis su kitais ir šiokį tokį juniorų derlių susirinktume. Rudenį pradėjome su 

Studentų Verslo Akademijos trijų seminarų ciklu – į klausimą „Ar sugebėsiu?“ mums padėjo atsakyti 

Darius Pietaris, „Kaip pradėti?“ pasakojo Aurimas Vietrinas, o pirmuosius žingsnius žengti jau dabar 

padėjo mūsų filisteris Saulius Jovaišas. Padidinę savo žinių bagažą, naujus susitikimus planuojame jau 

dabar! 

 

Kaip gera būti kartu! 

Su rudens darbais 

pas korporantus atkeliavo ir 

viena laukiamiausių metų 

švenčių – Korporacijos 

gimimo diena! Esame 

vertybių, žinių, pasiryžimo, 

draugystės ir vienu ritmu 

plakančių širdžių visuma, 

kuri jau 96-ąjį kartą susitiko 

švęsti dar vienų metų 

kartu! Šventę pradėjome 

šventomis mišiomis, vėliau 

žygiavome eisenoje ir po 

pirmojo Prosit! trumpam 

išsiskirstėme, kad vakare 

dar kartą susitiktume 

džiaugtis buvimu drauge ir priimti į kamiltonų būrį du naujus narius – Mindaugą ir Domantą. 

Trumpoms žiemos atostogoms atsisveikinome 

Finis Semestri vakare. Elfai ir fėjos kepė gardžius 

pyragus, dalinomės savo planais ir svajonėmis, 

džiaugėmės ilgai lauktais apkabinimais ir buvimu 

drauge, o vakaro pabaigoje vyko ypatingas jaunystės 

prisiminimų vakaras. Daugelis turėjome nuotraukų ar 

video iš savo junioravimo ir vėlesnių laikų, kurie puikiai 

iliustruoja pasakojimus apie maištingą ir linksmą 

neolithuanų širdį, tačiau juos truputį gėda rodyti, bet 

be galo smagu prisiminti...todėl visų paprašėme išdrįsti 

ir jais pasidalinti. Tiesa, kas tą vakarą  buvo pamatyta ir 

išgirsta, tas už jaukios elfų ir fėjų buveinės sienų ir pasiliko...   
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AČIŪ už mūsų laisvę! 

 Sausio 13-osios išvakarėse mūsų korporantai tradiciškai dalyvavo pagarbos bėgime „Gyvybės ir 

mirties keliu“, o vėliau šildėsi prie laisvės laužų, tačiau didžioji šventė mūsų laukė pačią Sausio 13-ąją – 

mūsų garbės narys, partizanas Juozas Jakavonis – Tigras, kartu su dar 6 partizanais buvo apdovanotas 

Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta Laisvės premija. Su atributika dalyvavome iškilmingoje premijos 

teikimo ceremonijoje LR Seime, o vėliau padovanojome savo garbės nariui „Lietuvą“ - dabartinės 

Lietuvos žemėlapį, taip dėkodami, kad ją turime, ir prižadėdami ją branginti ir saugoti toliau! 
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VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“  

Corp! RePublica veiklos centre šį semestrą – akademiškumas ir dalinimasis patirtimi. 

Šį rudenį naujai išrinkta Senjorų Taryba, svarstydama apie savo veiklos gaires, diskutavo apie tai, 

kokiu turiniu turėtų būti užpildyti mūsų bendruomenės susitikimai. Žinoma, svarbu, kad korporantai 

vieni kitiems būtų tiesiog geri draugai. Kita vertus, nereikėtų užmiršti, kad viena iš „RePublicos“ vertybių 

yra mokslas, o akademinės bendruomenės puoselėjimas yra svarbi korporantiško gyvenimo dalis. Taigi, 

kaip suderinti neformalius ir draugiškus santykius su ugdymu(si)? Tai stengėmės įgyvendinti keletu būdų. 

 

Korporantų paskaitos  

Susitikome su aktyviais, keliaujančiais, akademiškais korporantais, kurie pasidalino savo patirtimi 

neoficialioje aplinkoje. Pirmasis susitikimas vyko su filisteriais Jonu ir Galina, kurie porą metų praleido 

Kijeve ir pasidalino savo įžvalgomis apie Ukrainos politiką ir visuomenę. Senjorę Urtę nudžiugino 

paskaitos formatas:  „Labai vertinu kalbas, ne parašytas ir surepetuotas iš anksto, bet sakomas 

ekspromtu, čia ir dabar. Mano nuomone, tokios istorijos yra kur kas nuoširdesnės ir, padedamos 

auditorijos klausimų, išsivysto iki tokių detalių, apie kurias iš anksto kalbėtojas nė nebūtų pagalvojęs.“ 

Kitas susitikimas vyko su filistere Indre, kurios paskaitos tema buvo „Kintančios sienos, srautai ir 

tapatybės: migracija Pietryčių Azijoje ir pasaulyje“. Galiausiai, iš filisterės Marijos išgirdome apie 

Oksfordo egzaminų laikymo tradicijas, etnografinius tyrimus ir su jais susijusio mokslino darbo 

ypatumus. Šios paskaitos buvo viešos, taigi džiaugiamės sulaukę susidomėjimo ne tik iš korporantų.  

Akimirkos iš korporantų paskaitų 

 

Jaunųjų politologų mokykla  

Vienas esminių „RePublicos“ tikslų yra ugdyti aktyvius piliečius ir kompetentingus bei sąžiningus 

politikos mokslų specialistus. Prie šio tikslo įgyvendinimo daug prisideda kasmet organizuojama Jaunųjų 

politologų mokykla. Šįmet, sulaukę papildomo finansavimo, galėjome finansuoti nakvynę ne Vilniuje 

gyvenantiems moksleiviams ir taip pritraukti jaunimą iš įvairių Lietuvos regionų. Rudens semestrą įvyko 

dvi iš keturių JPM sesijų, per kurias moksleiviai klausėsi ir diskutavo apie Lietuvos politinę sistemą ir 
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viešąjį sektorių, ES, pasaulio aktualijas, 

lankėsi LR vyriausybėje, susitiko su 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

vadovu - A. Pranckevičiumi.  Taip pat 

vyko moksleivių diskusija su trimis 

skirtingais keliais pasukusiais 

korporantais, kurioje dalyvavo komikas 

Paulius Ambrazevičius, dėstytojos ir 

tyrėjos kelią pasirinkusi Jogilė Ulinskaitė 

bei Švietimo ir mokslo ministerijoje 

dirbantis Jurgis Vasiliauskas. Juk filisterių 

pasidalinimas patirtimi ir pagalba 

jaunesniam visada padrąsina.  

 Jaunųjų politologų mokyklos narių apsilankymas Vyriausybėje. 

Korp. „Romuva“ 

Nepaslaptis, kad corp! RePublicos idėjiniais tėvais yra laikoma Korp. „Romuva”, kurios nariai 

padėjo patarimais ir išreiškė palaikymą mūsų kūrimosi laikotarpiu, o 2006 m. corp! RePublica buvo 

pripažinta „Romuvos“ tradicijos tęsėja. . Dar 2003 m. buvo pradėta susirašinėti su korp. Romuva 

filisteriu, Lietuvos baleto mecenatu, Jurgiu Žalkausku. Vos po dviejų metų, Jurgis sutiko atvykti į Lietuvą 

ir 2005 m. gruodžio 6 d. įvyko istorinis susitikimas, kurio metu corp! RePublicai buvo įteikta 

korporantiška taurė, pagaminta pagal korporacijos „Littuania“ pavyzdį, o filisteriui Jurgiui – RePublicos 

žiedas. 

               Praėjusių metų rugsėjo 7 d. Australijoje 

užgeso Jurgio Žalkausko gyvybė. Jo ilgam ir 

garbingam gyvenimui paminėti corp! RePublica 

surengė prisiminimų vakarą. Apie savo patirtį ir 

santykį su Jurgiu senjorams ir juniorams 

pasakojo RePublicos filisteriai Andrius Grikienis, 

Aistė Šaduikienė ir Žilvinas Švedkauskas, o dar 

labiau korporantiškas istorines žinias praplėtė ir 

korp! Tilia pirmininkas Povilas Andrius 

Stepavičius. 

                Ryšiai su „Romuva“ nebuvo pamiršti ir 

po renginio. Jų pagrindu, buvo suorganizuota 

corp! RePublicos išvyka į Latviją. Keturi senjorai 

buvo pakviesti praleisti savaitgalį Rygoje su 1922 m. įsikūrusia korporacija „Beveronia“. Dar tarpukariu, ji 

buvo pasirašiusi draugystės sutartį su korporacija „Romuva“, todėl šis susitikimas yra svarbus ir 

simboliškas mums kaip „Romuvos“ tradicijos tęsėjams. Išvykos metu korporantai praplėtė žinias apie 

Korporacijos „Romuva“ filisteriui Jurgiui Žalkauskui 

skirtas atminimo vakaras. 
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Latvijos korporacijas, aplankė korporacijų „Beveronia“, „Fraternitas Lettica“ ir „Fraternitas Arctica“ 

namus bei padėjo tvirtą pagrindą tolesniems ryšiams su „Beveronia“ plėtoti. 

 

                        Corp! „RePublica“ senjorai svečiuose pas korp! „Beveronia”. 
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VU studentų istorikų korporacija „Tilia“ 

2018 metus VU studentų istorikų korporacija „Tilia“ pasitiko turėdama ne tik gausų būrį 

korporantų, bet ir naujų idėjų ir planų, kuriuos kruopščiai įgyvendino per visus metus. Tradicines metines 

šventes ir kugelio vakarus papildė atgimę apsilankymai junijorų miestuose, kultūrinės spaudos ciklo 

renginiai, įvairūs minėjimai, ekskursijos ir kitos įdomybės, kurias žadėjo šimtmetį švenčianti Lietuva. 

Korporacija naujus metus pradėjo produktyviai - sausio 1 dieną paminėta Lietuvos vėliavos 

diena, pagerbiant šalies vėliavą ir savanorius. Ši šventė, primenanti Lietuvos savanorių, kurie 1919 m. 

iškėlė laisvos Lietuvos simbolį, žygdarbį, kiekvienais metais sutraukia dar neišsibarsčiusių po visą Lietuvą 

istorikų korporantų būrį. Tie, kurie nespėjo sudalyvauti šioje šventėje, buvo laukiami paminėti Laisvės 

gynėjų dieną prie Seimo, kur degė Atminimo laužai, o mūsų laukė karšta arbata ir korporantiškos dainos. 

Sausio maratoną užbaigė kelionė į Biržus. Mus pasitiko vienas iš Korp!Tilia steigėjų fil!Žemė, kuris 

pravedė paskaitą apie evangelikų reformatų istoriją Lietuvoje, o vėliau visi apsilankėme Biržų alaus 

darykloje, kur laukė alaus degustacija. Tačiau korporacija atvyko ne tuščiomis – miesto gimnazijoje buvo 

pravesta pamoka apie korporantyvizmą apskritai ir pristatyta mūsų korporacija.  

Kadangi 2018 m. Lietuva šventė valstybingumo šimtmetį, korporantai ėmėsi ruoštis tam iš 

anksto. Iš pradžių junijorai suplanavo ekskursiją apie žmones, kuriuos jie asmeniškai laikė svarbiais 

valstybės statytojais, todėl ekskursijos maršrutas išsidėliojo per visą senamiestį. Vėliau laukė jau tradicija 

tapęs prof. V. Landsbergio kalbos pasiklausymas prie Signatarų namų ir korporantiška eisena link 

Prezidentūros. Nors eisena nebuvo be nesklandumų (reikėjo nuolat brautis pro žmones), tačiau 

korp!Tilia kepurėlės, šviečiančios iš tolo, ir laikymasis išvien žmonių pilnoje minioje padarė didelį įspūdį 

junijorams ir sukūrė tikrą in corpore atmosferą. Na, o nesušalę ir jėgų kupini korporacijos nariai 

sudalyvavo visų Lietuvos korporacijų bendroje Vasario 16-osios šventėje, Kaune. 

Vasario mėnesį prasidėjo pirmieji ciklo apie Lietuvos kultūrinę spaudą renginiai – bendras 

korp!Tilia, Filomatų ir Vilniaus universiteto bibliotekos darbo vaisius, nuolat pritraukdavęs nemažą būrį 

besidominčių. Į pokalbius buvo kviečiami žinomi visuomenės veikėjai, tokie kaip „Literatūros ir meno“ 

redaktorius Gytis Norvilas bei „Šiaurės Atėnų“ redaktorė Giedrė Kazlauskaitė, o pokalbiai sulaukdavo 

atgarsių spaudoje. Atėjus birželiui įvyko kitas smagus VU bendruomenės renginys, vykstantis birželio 

viduryje – Kultūros naktis. Renginys, kuriame iki pat vėlumos vilniečiai turėjo galimybę išvysti XIX – XX a. 

4 deš. Universiteto ir Vilniaus istoriją teatralizuotų vaidinimų pavidalu. Aktorių rolę išbandė ne tik 

studentai ar bibliotekos darbuotojai, bet ir Istorijos fakulteto dėstytojai! 

Istorijos fakulteto dienos (IFDi) 2018 m. gegužės mėnesį sutraukė ne tik didelį dalyvių kiekį, bet ir 

norinčių prisijungti prie šventės, švenčiamos jau 40-tąjį kartą, organizavimo. Prie įvairių veiklų rengimo 

gausiai prisidėjo ir korporacijos nariai – tiek senjorai, tiek junijorai. Korporantams pavyko suorganizuoti 

šachmatų turnyrą, kino vakarą, moderuoti diskusiją su fakulteto dekanu ir kitais dėstytojais, Auksinio 

Gavrošo apdovanojimuose skelbti nominacijas dėstytojams. Be to, spėta ne tik suorganizuoti, bet ir 

sudalyvauti IFDi veiklose – sudaryti keletą protmūšio komandų, stebėti filmus, gėrėtis įvairių grupių 

pasirodymais ir apskritai su visa fakulteto bendruomene džiaugtis šiltais gegužės vakarais po liepa.  
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Korp!Tilia facebook‘o puslapis 2018 metais ėmėsi naujos iniciatyvos „Šimtmečio laikraščiai“, 

kurios metu buvo dalinamasi įdomybėmis iš tarpukario spaudos, saugomos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje. Iškarpos puslapio sekėjams leido ne tik sužinoti istorijos įdomybių ar pasijuokti iš 

tarpukarinių anekdotų, bet taip pat praplėsti suvokimą apie korporantyvizmą.  

Prasidėjus naujiems mokslo metams korp!Tilia nariai apturėjo tradicinę, junijorų vedamą 

ekskursiją po Rasų kapines, į kurią atkulniavo nemenkas būrys vilniečių. Ne mažesnis pulkas miestiečių ir 

draugų korporantų klausė sen!Povilo ekskursijos „Spalvos ir garbė tarpukario Vilniuje“ ir sekė 

vilnietiškais korporantyvizmo keliais. 

Rudeniui įsibėgėjus korporantai toliau tęsė keliones po junijorų miestus, prasidėjusias 2017-ųjų 

rudenį. Šį kartą visų laukė kelionė į Kauną. Nors dauguma korporantų yra vaikščioję šiame mieste, tačiau 

junijorės pravesta ekskursija po šiek tiek mažiau žinomas Kauno vietas nepaliko abejingų. Vakarop dar 

nepavargę nuo įspūdžių korporantai aplankė parodą apie V. Landsbergio–Žemkalnio kūrybą. Cituojant 

vieną junijorę, „Tai buvo labai turininga ekskursija, kaip ir visi korporacijos 2018 metai.“.  

Spalio mėnesį korp!Tilia nariai Krikštynų šventėje pasigausino, atsižviežino ir džiaugėsi 7 naujais 

junijorais, 2 naujomis senjorėmis ir net 7 šviežiais filisteriais!  

Lapkričiui vis žvarbėjant penkių narių korp!Tilia delegacija keliavo į Rygą paminėti Latvijos 

Nepriklausomybės 100-mečio ir aplankyti bičiulių iš „Fraternitas Arctica“. Čia komiltonai garbingai 

sudalyvavo tradicinėje Latvijos korporantų eisenoje ir praleido neeilinį savaitgalį kepurėtų ir juostuotų 

bičiulių būryje.  

2018-uosius vainikavo jau tradicija tapęs pokalbis su dėstytoju, vykstantis VU Istorijos fakultete. 

Šį kartą šarmingąjį doc. dr. Aurelijų Giedą kalbino ne mažiau šarmingas fil!Audrius Dambrauskas. Na, o 

2019-uosius korp!Tilia nariai pasitinka ruošdamiesi korporacijos 30-mečio šventei!  
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Medikų studentų ateitininkų korporacija „Gaja“ 

Ekskursija į pogrindžio spaustuvę  

Korporacijos nariai dalyvavo ekskursijoje po 

pogrindžio spaustuvę „ab“. Čia mums labai įdomiai 

apie visą slaptą veiklą papasakojo Birutė Andziulienė, 

steigėjo žmona ir ištikima pagalbininkė. Spaustuvė 

buvo įrengta iškasus nemenką tunelį, o įėjimą paslėpus 

po slankiojančiu baseinu. Visa tai Vytautas Andziulis 

nuveikė dirbdamas oficialų darbą ir dar tuo pačiu metu 

statydamas namą. Be to, pačiame name taip pat buvo 

slapta patalpa, į kurią patekti galima tik pastūmus 

sieną, tarsi tikrame filme apie šnipus! Pamatėme 

spaustuvės darbo ypatumus ir įrangą, išgirdome 

įdomių istorijų, tad su džaiugsmu prisimename šią ekskursiją.  

 

Metinis žygis 

Birželio pradžioje tradiciškai ėjome į 

Metinį žygį, kurio metu džiaugėmės gražiomis 

šiltomis dienelėmis. Tokiu puikiu oru pasiseka 

mėgautis ne kiekvieną savaitgalį, tad šią progą 

išnaudojome ne veltui. Gražus mūsų būrelis 

nužygiavo daugiau nei dvi dešimtis ilgio 

vienetų nuostabių Anykščių miškų apsuptyje, 

išbandė Šventosios vandens atgaivą ir net 

pabuvo Arklių muziejuje. Kita vertus, 

daugiausia džiaugsmo teikė bendrystė, ypač po 

ilgos dienos grįžus jaukuosnan korporantės 

namuosnan, ten kartu vakarieniaujant, sėdint 

prie laužo ir traukiant smagias dainas. 

 

Metinė šventė 

Šį lapkritį šventėme jau 13-ąją Metinę šventę po atsikūrimo! Oficialioji dalis įdomiais pranešimais 

papenėjo mūsų protus, o per dūzges juokas ir dainos pūtė gyvastį širdysna. Džiaugiamės, kad kasmet šios 

šventės metu gauname pačią geriausią dovaną – mūsų spalvūnų būrio pagausėjimą. Šventės metu 
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senjorų būrys pasipildė 2 komiltonėmis, o į juniorus pakėlėme 5 naujas nares. Linkime joms pasiryžimo ir 

ištvermės darbuojantis korporacijos labui!  

 

Advento rekolekcijos 

Korporacija Gaja kiekvieną gruodį 

susirenka į rekolekcijas bent trumpam atitrūkti 

nuo rutinos, kasdienių problemų ir kartu 

ūgtelti dvasiškai. Tam jau ne pirmus metus 

renkamės Baltriškėse – kaimelyje, gamtos 

prieglobstyje, toli nuo miesto ūžesio. Labai 

graži čia stovinti bažnyčia padėjo puoselėti 

vieną iš Gajos pradų – tikėjimą. Nuo maldos 

neatsiejamas ir darbas – kartu su broliais 

triūsėme miške, kad protas turėtų progą 

pailsėti. Bendrystę puoselėti padėjo ir gražūs 

šilti vakarai po visų dienos veiklų, pilni juoko, 

kalbų ir žaidimų!  
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Adventinis kepinių vakaras 

Prieš pat šv. Kalėdas dalyvavome jau tradicija 

tapusiame adventiniame kepinių vakare. Buvo ne tik labai 

smagu pabendrauti, apsikeis ti kalėdinėmis dovanėlėmis, 

bet ir kartu kepti sausainius. Jais ne tik patys vaišinomės, 

bet ir vėliau padovanojome Vilijampolės socialinės globos 

namų bei senelių namų ,,Kartų namai" gyventojams. Korp! 

Gaja džiaugiasi, kad širdis šildančios tradicijos išlieka ir vis 

papildo gražių atsiminimų kertelę. 

 


