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Jūsų rankose jau septintasis Lietuvos studentų 

korporacijų naujienlaiškio numeris! Jame surinktos 

pačios įdomiausios pastarojo pusmečio naujienos 

iš 8 korporacijų gyvenimo. 

„Ad Verbum“ leis visiems trumpam prisiminti 

vasarą, korporantiškas keliones ir iškylas gamtoje 

bei supažindins su savita ir išskirtine korporacijų 

rudens semestro veikla. Tikimės, jog korporacijų 

naujienos suteiks įkvėpimo tolimesniems 

darbams. Tad nieko nelaukdami verskite pirmąjį 

naujienlaiškio puslapį ir skaitykite! 

 

Korp! Vytis ir ASD 
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KORPORACIJA FRATERNITAS LITUANICA ET PATRIA 

 

Korporacijos įkūrėjo brg. Gen. V. Nagevičiaus 135-
osios gimimo metinės 

Birželio 17-ąją sukako 135 metai, kai gimė iškilus 
nepriklausomos Lietuvos veikėjas, vienas jos kūrėjų ir 
gynėjų, mūsų korporacijos įkūrėjas Vladas Nagevičius-
Nagius. Šia proga Ramovių taryba,  Lietuvos kariuomenės 
savanorių kūrėjų sąjunga ir Babtyno-Žemaitkiemio dvaro 
(anksčiau priklausiusio gen. V. Nagevičiui )  savininkas, 
korporacijos garbės narys M. Šventoraitis organizavo 
pirmąją šventinę ramovių sueigą. Sueigoje sudalyvauti bei 
pasisakyti turėjo garbę ir mūsų korporacijos deleguoti 
atstovai. Didžiuojamės turėdami galimybę eiti šio didžio 
žmogaus pramintu taku ir tikimės, kad ši iniciatyva švęsti 
didžių žmonių darbus bei gyvenimus gyvuos, kad ji galėtų 
būti šiuolaikinės Lietuvos karininkijos ir jų šeimų kultūros 
festivalio užuomazga. 

 
Lietuvos studentų korporacijų iššūkis 2016 

LSMU studentų ir gydytojų korporacija Fraternitas Lituanica et Patria jau trečiąjį kartą 
organizavo Lietuvos studentų korporacijų iššūkį, kurio metu birželio 1 – rugpjūčio 31 dienomis net 
devynių Lietuvos studentų korporacijų nariai varžėsi asmeninėse bei komandinėse įskaitose 
„Kojomis“ bei „Ratais“. Jau tradiciniu tapęs iššūkis kasmet sukviečia Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentus aktyviai leisti vasaros atostogas išmaniąja „Endomondo“ programėle skaičiuojant 
pėsčiomis ar dviračiais  įveiktus kilometrus. Džiugu, kad viso šios vasaros iššūkio metu buvo įveikta 
beveik 50 000 km! Daugiausiai kilometrų kojomis įveikusi VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto studentų korporacija „RePublica“ per 3 vasaros mėnesius nuėjo, nubėgo ir nužygiavo net 
6583km, kitaip tariant, daugiau kaip 10 kartų apibėgo visą Lietuvą!  O tuo tarpu daugiausiai numynusi 
LSMU studentų ir gydytojų korporacija Fraternitas Lituanica et Patria puikuojasi įveikusi daugiau nei 
7137km. Dėkojame iššūkio draugams bei rėmėjams, kurių įsteigtais prizais rugsėjo 15d. buvo 
apdovanoti iššūkio nugalėtojai: dviračių ir slidžių parduotuvių tinklui „Dviratis plius“, nuotykių parkui 
„Tarzanija“, kartodromui „Kartlandas“, biliardo klubui  „Fuksas“ bei „Kauno jogos studijai“. Dar kartą 
sveikiname visus iššūkio prizininkus bei džiaugiamės aktyviai laisvalaikį leidžiančių studentų gausa! 
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Pasivaikščiojimas Žiegždrių geologiniame parke 

Gana būti vien kolegomis ar bendraminčiais, laikas pabūti tiesiog draugais! Džiaugdamiesi 
paskutinėmis šiltomis rudens dienomis kartu su draugais pasivaikščiojome Žiegždrių geologinio parko 
takais. Susipažinome su nematytomis Kauno apylinkių vietomis, pasidžiaugėme vieni kitų kompanija 
bei traukėme linksmas dainas prie laužo. 

 

 

Šokių vakaras 

Gruodžio 16 dieną Kauno įgulos karininkų ramovėje  penktąjį kartą vyko korporacijos 
„Fraternitas Lituanica et Patria“ šokių vakaras. Šį kartą daugiau kaip 50 svečių panoro išbandyti 
parketą tradicija tapusiame renginyje. 

Vakaro metu dalyvius aistringų bachatos žingsnelių mokė KTU šokių klubo „Viesulas“ šokėja G. 
Mickevičiūtė. Taip pat savo pasirodymais bei žaisminga salsos pamokėle džiugino šokių studijos 
„Vanila“ atstovai V. Jatužytė ir K. Venckus. Šokėjai dalyvius įtraukė į salsos ratelį, taip priversdami 
pasikeisti partneriais. Taip pat energingais šokiais užbūrė merginų grupė „Solo latino“. Savo 
pasirodymu nustebino ne tik profesionalūs šokėjai, bet ir kandidatai į korporacijos narius, puikiai 
įvaldę rumbos bei salsos paslaptis. Pertraukų metu skambėjo A. Panavo ir A. Bubilaitės gyvai atliekami 
kūriniai, dalyviai džiaugėsi nuostabia muzika bei gausiu vaišių stalu. Šokio virusu užsikrėtę svečiai visą 
vakarą nenorėjo apleisti parketo. Džiaugiamės neblėstančiu renginio populiarumu ir tikimės, jog 
mums pavyko sušildyti šiuos žiemos vakarus Lotynų Amerikos  šokių žingsneliais. 

Renginys nebūtų įvykęs be mūsų rėmėjų ir partnerių pagalbos. Norime dar kartą  padėkoti 
konditerijos gaminių įmonei „Seduja“, tikrai Itališkai kavai LAVAZZA, renginių įgyvendinimo 
profesionalams „Leggato“, traškučiams „OHO“, AB "Pieno žvaigždės" ir , be abejo, šokių studijai 
„Vanila“ bei KTU šokių klubui „Viesulas“! 
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KORP! GAJA  
 

Korporacijų stovykla 
Paskutinį vasaros savaitgalį 

kartu su kitomis korporacijomis 
praleidome korporacijų stovykloje, 
vykusioje junjorės Eglės sodyboje, 
Kalvarijos rajone. Stovyklą 
pradėjome susipažinimo žaidimais. 
Vėliau korp! SAJA suorganizavo 
orientacinį žaidimą, per kurį 
korporantai labiau susibendravo 
vieni su kitais. Atėjus vakarui, diskutavome apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio 
renginius ir pasiskirstėme pirmuosius darbus. Vakarą vainikavo studentiškos dainos prie laužo. Kitą 
rytą susitvarkę ir pasisėmę naujų idėjų bei energijos ateinantiems mokslo metams, keliavome namo.   
 
 

Žygis į V. Mačernio tėviškę 
Birželio 11 išsiruošėme į kelionę maršrutu Barstyčiai – 

Šarnelė – Žemaičių Kalvarija (kompanija – „check“). Nors išvykos 
rytą dėl techninių kliūčių nebuvome tikri, jog pavyks 
susiorganizuoti transportą, visgi išažiavome su 1982 Mersedes 
201 (transportas – „check“). Oras buvo ne koks: šalta, apniukę, o 
visą kelią nuo Kauno iki Plungės smarkiai lijo. Bet vos atvykus į 
žygio pradžios tašką prasigiedrijo ir lietaus kaip nebūta (oras – 

„check“; ko daugiau bereikia? ☺). Žygį pradėjome nuo Barstyčių 
akmens. Labai puikiai nusiteikę pasiekėme vienos ryškiausių 
lietuvių literatūros figūrų, ateitininko Vytauto Mačernio gimtinę – 
Šarnelę. Prie jo kapo skaitėme egzistencialisto sonetus taip 
pagerbdami V. Mačernį, kuris praėjusį birželį minėjo 95-ąsias 
gimimo metines. Žygį užbaigėme Žemaičių Kalvarijoje, kur 
buvome itin svetingai priimti miestelio klebono. Kitą dieną 
aplankėme atnaujintą Oginskių dvarą Plungėje ir labai laimingi 
grįžome į Kauną. Simboliška, bet pusiaukelėje vėl pradėjo lyti.  

 
Metinė šventė 
Metinė korp! Gajos šventė žymi naujų Gajos 

metų pradžią ir prasidėjo šv. Mišiomis Ateitininkų 
Federacijos būstinės koplyčioje. Jų metu įžodį davė 
ir į senjorų būrį įsirašė uolios Gajos narės Gintarė 
Mockevičiūtė ir Augustė Ragelytė. Po pamaldų Gajos 
pirmininkas Martynas Baltušis pristatė per metus 
nuveiktus darbus, vėliau mus šia gražia proga 
sveikino kitos korporacijos. Toliau šventę pratęsė 
konferencija priklausomybės ligų tema, po kurios visi 
smagiai ir jaukiai vaišinomės tortu ir arbata pro langą 
žvelgdami į vakarėjančio Kauno panoramą.  
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„Susitikimai su rezidentais“ – tai daugiausia 
universiteto bendruomenės suburiantis Korp! Gaja 
renginys. Čia studentai gali susipažinti su jas 
dominančių specialybių rezidentais, sužinoti, kokia yra 
jaunojo gydytojo kasdienybė ir paklausti visų jį 
dominančių klausimų. Šiais metais jau suorganizuotos 
3 paskaitos su neuromokslų, chirurgijos, terapinių 
specialybių rezidentais. Renginys visada atneša daug 
teigiamų emocijų, motyvuoja siekti gydytojo 
aukštumų ir, žinoma, skatina domėtis savo specialybe, 
ją tobulinti, kad ateityje būtume ne tik geri katalikai, 
bet ir puikūs medikai.  

 
„Pagalbinis apvaisinimas: mokslas ir moralė“ 
Gruodžio 12 d. vyko Jaunųjų gydytojų asociacijos ir korp! Gaja organizuojama diskusija 

„Pagalbinis apvaisinimas: mokslas ir moralė“. Savo nuomonę išsakė dvi pusės – kiekvienoje po tris 
atstovus: viena, palaikanti procedūros metodiką, kai nesukuriamas perteklinis skaičius embrionų, kita 
– palaikanti liberalesnę metodiką, kai sukuriami pertekliniai embrionai šaldomi. Diskusiją moderavo 
prof. Andrius Macas. Pagrindinė renginio idėja buvo – be pykčio. Šiomis dienomis tiek televizijoje, tiek 

įvairiuose forumuose ar komentaruose 
aršiai diskutuojama šia jautria tema, 
nevengiama aštrių pasisakymų ar 
paniekos oponentams. Tačiau gyvename 
civilizuotais laikais, todėl norisi ramiai, su 
pagarba vieni kitiems susėsti ir pasikalbėti, 
išsakyti savo nuomonę pagalbinio 
apvaisinimo moksliniu ir moraliniu 
aspektais. Džiugu, kad pavyko tai padaryti 
- abi pusės buvo išklausytos, nebuvo 
pykčių ar nepagarbos. Tikriausiai to 
labiausiai pritrūksta šiandieninėje 
žiniasklaidoje – pagarbos vieni kitiems.  

 
„Suoprotis“ 
Visus šiuos mokslo metus korp! Gaja ir Studentų ateitininkų sąjunga kiekvieną mėnesį kviečia 

studentus dalyvauti „Suopročio“ iniciatyvoje: pirmas dvi mėnesio savaites skaitome parinktą tekstą, 
trečią savaitę kartu jį aptariame, o ketvirtą renkamės į paskaitą-susitikimą su žmogumi, kuris dalinasi 
patirtimi, sukaupta ne vienerius metus gilinantis į mėnesio temą. Jau skaitėme tekstus apie prigimtinį 
įstatymą, laisvę, teisingumą, šeimą. Filosofija yra mokslas apie žmogų ir gyvenimą, o tokių žinių ir 
suvokimo labai reikia kiekvienam. Būtent tam ir yra skirtas „Suoprotis“. 

 
Korporacijų keksiukas 
Trečiąjį Advento sekmadienį studentų ateitininkų korporacijos susirinko į tradicija tapusį 

kalėdinių kepinių vakarą. Šiemet visi kartu kepėme kalėdinius keksiukus, dekoravome juos saldžiu 
glajumi, įvairiais papuošimais ir džiaugėmės bendryste. Buvo gera bent trumpam atsikvėpti nuo 
studentiškų rūpesčių, ruošimosi egzaminams, prieššventinio šurmulio ir dovanų pirkimo bei 
ateitininkų būryje praleisti jaukų vakarą su daug šypsenų, juoko ir galiausiai - džiaugtis ne tik saldžiais, 



7 

 

bet ir gražiai atrodančiais 
bendro darbo rezultatais. Kai 
įvertinome, kad mūsų 
pagaminti keksiukai išties 
skanūs, didžiąją jų dalį 
nusprendėme padovanoti 
vaikų gerovės centro 
„Pastogė“ globotiniams. Buvo 
išties smagu matyti 
besidžiaugiančius vaikus, kai 
jie išvydo šias saldžias 
dovanas. Juk didžiausias ir 
niekada neišsenkantis laimės 
šaltinis – suteikti laimę 
kitiems.       

 
Santykių dirbtuvės 
„Vyrų ir moterų skirtumai ir jų potencialas“, „Ar tai iš tikrųjų meilė?“ ir „Kelias į santuoką“ - tai 

trys pirmosios paskaitos iš jaunimo rengimo šeimai paskaitų ciklo, kurį LSMU organizuoja „Santykių 
dirbtuvės“ ir korp!Gaja. Paskaitose plačiai aptarėme visiems aktualias temas: lyčių skirtumus ir 
panašumus, santykius, meilės ir įsimylėjimo galią, draugystės etapus, tinkamus ir netinkamus motyvus 
kurti šeimą, bei linksmai leidome laiką su lektoriais - Eduardu ir Diana Goss'ais.  

  

https://www.facebook.com/events/1802653790014542/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%7B%7D%5C%22%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1356216147724718/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%7B%7D%5C%22%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/615891461933304/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%7B%7D%5C%22%7D%5d%22%7D
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KORP! TAUTITO 

Vestuvės!  

Rugsėjo 10 d. Korp! TauTiTo nariai rinkosi 
Kauno šv. Gertrūdos bažnyčioje, kur amžiną meilę 
prisiekė j.n. Neringa Vaičiūnaitė ir sdr. Rimas 
Šeperys. Net trečdalis šventės dalyvių buvo 
korporantai. Ši santuoka jau penktoji mūsų 
korporacijoje. Ilgiausių metų linki visa korp! 
TauTiTo šeima!  

 
KV pirmininko vizitas 

Spalio mėn. pas mus lankėsi Vokietijos katalikų studentų ir akademikų korporacijų kartelinio 
susivienijimo (KV) pirmininkas Karl Kautzsch su žmona. Vizito metu KTU Auloje buvo įteiktos 
vienkartinės skatinamosios stipendijos geriausiai studijuojantiems KTU studentams, kurios buvo 

surinktos KV narių iniciatyva. Stipendijas gavo 
Andrejus Zavtrikovas, Eimantas Mažeika, Miglė 
Stalulionytė, Viktorija Juškaitė ir Inga Timofejeva. 
Kaip draugystės simbolis Karl Kautzsch'ui buvo 
įteiktas korp! TauTiTo ženklelis. Taip pat, 
sendraugio ženklelis buvo įsegtas vienam 
korporacijos steigėjų - Gediminui Adliui.  

Kitomis kelionės dienomis Karl Kautzsch su 
žmona ir mūsų korporantu Darium L. aplankė 
įžymias Lietuvos vietas: Vilkiją, Seredžių, Raudonę, 
Vytėnų pilį, Rambyno kalną, Ventės ragą bei 
Klaipėdą. 

 

 

Litavimo kursai 

Lapkričio 5 d. nuo 10 val., 12 val. ir 14 val. 436 
auditorijoje, KTU elektros ir elektronikos fakultete 
(Studentų g. 50, Kaunas) vyko jau 6-ieji litavimo 
kursai, kuriuos tradiciškai rengėme su Lietuvos 
radijo sporto federacija (LRSF) bei KTU Radijo 
klubu. Šiais metais dalyviai vėlgi galėjo pasirinkti 
netgi iš keleto konstruktorių, kurie buvo skirtingo 
sudėtingumo lygio, tai – elektroninis kauliukas, 
elektroninis „vabalas“, mobiliuoju įrenginiu 
valdomas nuotolinio valdymo pultas, garso keitimo 
į šviesą aparatas, skaitmeninis datą ir laiką rodantis 
įrenginys, stroboskopas bei SMD šviečianti eglutė.  
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Trumpai su litavimui reikalinga teorija supažindino mūsų korporantas, LRSF tarybos pirmininkas 
ir KTU Radijo klubo sekretorius dr. Rolandas Žakelis. Taip pat, lituojantiesiems kursų metu asistavo 
mūsų korporantai – Neringa, Rimas, Dainius, Karolina bei Simona. Kursų dalyviai jau sulituotus 
konstruktorius galėjo pasiimti su savimi. Visiems dalyvavusiems buvo įteikti atminimo pažymėjimai.  

Džiugu, jog litavo ne tik studentai ir vaikai, bet ir vyresnieji. Dalyviai džiaugėsi išmokę naujo 
amato, įtvirtinę jau turėtas žinias ir prasmingai praleidę laiką. 

 

Latvijos nepriklausomybės dienos minėjimas 

Kaip jau įprasta lapkričio mėnesį KTU Auloje minėjome Latvijos nepriklausomybės bei Lačplėsio 
dienas. Ta proga  susitikome su  istoriku bei visuomenės veikėju iš Jelgavos (Mintaujos) Andriu 
Tomašūnu. Renginio metu vyko rašytojo knygos „Mana Jelgava" pristatymas. Mūsų sendraugis 
Gediminas Adlys dalinosi savo prisiminimais iš korp! TauTiTo išvykų į Latviją ir džiaugėsi ilgamečiu 
bendradarbiavimu su latvių bendruomene. Renginio metu taip pat diskutavome aktualiomis Lietuvos 
ir Latvijos istorijos temomis bei vaišinomės Kauno latvių bendruomenės atneštais skanumynais.  

 
LRSF visuotinis susirinkimas ir KTU RC 60-mečio šventė 

Gruodžio 3 d. korp! TauTiTo nariai dalyvavo Lietuvos radijo sporto federacijos visuotiniame 
susirinkime, kurio metu vyko naujos tarybos rinkimai. LRSF pirmininkas Rolandas Žakelis pristatė 
metinę veiklos ataskaitą. Taip pat, ataskaitas pristatė pirmininko pavaduotojas radijo ryšio 
akivaizdinėms varžyboms – Paulius Sadūnas, pavaduotojas radijo ryšio neakivaizdinėms varžyboms – 
Mindaugas Jukna, pavaduotojo atstovas radijo orientacijos ir radijo pelengacijos rungtims – Viktoras 
Bartkus. Dalyviai diskutavo radijo sporto Lietuvoje klausimais.  

Iškart po susirinkimo, prasidėjo KTU 
radijo klubo 60-mečio šventė. Jubiliejaus 
proga gražių žodžių negailėjo KTU RC 
prezidentas Darius Kybartas, svečiai iš 
Lietuvos radijo mėgėjų draugijos bei svečiai iš 
užsienio: Slovakijos, Vokietijos, Estijos. Už 
dalyvavimą varžybose KTU RC sekretorius 
Rolandas Žakelis įteikė apdovanojimus 
labiausiai nusipelniusiems nariams. Tai pat, 
už nuopelnus ir ilgametį indėlį į radijo sportą 
buvo apdovanotas KTU RC narys Algis Kregždė. Už dalyvavimą radijo ryšio užmezgimo kursuose, radijo 
sporto renginių organizavimą bei populiarinimą atminimo lenteles gavo korp! TauTiTo nariai: Ina 
Žakelienė, Neringa Šeperienė, Karolina Vaičiūnaitė, Simona Dumbliauskaitė, Rimas Šeperys ir Dainius 
Bernatavičius.  

Po apdovanojimų dalyviai klausėsi svečių iš Slovakijos, Vokietijos, Estijos pranešimų. KTU RC 
narys Vytautas Urbonas pristatė 60 metų klubo pasiekimus; Algis Kregždė pasidalino savo 
prisiminimais. Pasibaigus oficialiai daliai, nariai rinkosi restorane, kur diskusijos apie radijo sportą 
tęsėsi iki ryto.  
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Mindaugas Jukna (LY4L) svečiuose pas korp! TauTiTo 

Gruodžio 7 d. korp! TauTiTo kambarėlyje 
lankėsi vienas aktyviausių KTU radijo klubo narių, 
Lietuvos Taurės nugalėtojas, įvairių tarptautinių 
varžybų prizininkas Mindaugas Jukna (LY4L). Svečias 
dalinosi savo įspūdžiais ir patirtimi iš CQ World Wide 
DX Contest varžybų Katare, kuriose dalyvavo kartu 
su kolega Gediminu Lučinsku (LY9A). Išnaudoję 
puikias gamtos sąlygas, patirtį bei profesionalumą, 
jie Kataro komandai padėjo pelnyti pakankamai 
taškų, kad komanda A73A galėtų užimti 2 vietą 
pasaulyje. 

 

Kalėdinis korp! TauTiTo vakaras 

Gruodžio 16 d. tradiciškai artėjančias šventes minėjome ir korp! TauTiTo narių būryje. Kaip jau 
įprasta šia proga rengėme kepinių konkursą. Šiais 
metais konkurse dėl skaniausiojo vardo varžėsi 
keturi kepiniai: imbieriniai sausainiai, varškės ir 
aguonų pyragas, trijų rūšių mielinės bandelės ir 
moliūginis tortas su varškės kremo pertepimu. 
Balsuoti galėjo visi vakaro dalyviai. Po slapto 
balsavimo suskaičiavus balsus, nugalėtoju tapo 
sdr. Inos Žakelienės keptas tortas! Sveikiname 
Iną, kuri jau antrus metus iš eilės laimi šį 
apdovanojimą. Nugalėtojai atiteko puikus prizas - 
knyga „Europos šalių virtuvė“.  
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CORP! REPUBLICA  

 
Vasaros nuotykiai 

Vasara turi gana keistą 
įprotį - prabėgti kaip įmanoma 
greičiau. O kai korporantiškų 
renginių taip apstu, net nespėji 
suzgribti, kaip greitai viskas 
įvyksta. Tradiciškai vasaros 
renginių ciklą atidarė Finis 
Semestri šventė, kurios metu 
susirinkome pasidžiaugti ir 
pasveikinti bakalauro bei 
magistro darbus apsigynusius ir 
studijas baigusius 
korporantus.  Tačiau ilgai švęsti 
nebuvo kada, nes jau liepos 
pirmosiomis dienomis čiupome dviračius ir važiavome šukuoti Kėdainių apylinkes.  Šį sykį dviračių 
žygio „Mink su korporacija“ metu lankėmės Česlovo Milošo gimtinėje, Šventybarščio bažnyčioje, 
Pašilių stumbryne bei kituose pakeliui sutiktuose lankytinuose objektuose. Glaudesnę pažintį su 
Aukštaitija pratęsėme ir kiek vėliau, kuomet vieną savaitgalį turistavome Anykščiuose, o kitą baidarių 
žygio „Irkis su korporacija“ metu tikrinome Lakajos sraunumą bei jos vingių aštrumą. Aukštaitijos 
pažinimams akomponavo ir Dzūkijos gamtovaidžiai, kuriais galėjome pasigrožėti netoliese 
Aukštadvario kelioms dienoms įsikūrusioje korporacijos stovyklavietėje.  

Aktyviai leisti laisvalaikį skatino ir su kiekvienais metais vis daugiau entuziastų pritraukiantis 
Korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria organizuojamas „Lietuvos studentų korporacijų 
iššūkis‘16“. Džiaugiamės, jog bendroje „Iššūkio kojomis“ įskaitoje užėmėme pirmąją vietą, o „Iššūkio 

ratais“ turnyrinėje lentelėje 
atsidūrėme antrojoje 
vietoje. Be kita ko 
didžiuojamės ir mūsų 
bendruomenės nariais, 
kurie asmeninėje įskaitoje 
užėmė šias prizines 
vietas:  Deividas Šlekys (Iš.K. 
– I vieta), Irma Budginaitė 
(Iš.K. – III vieta), Aivaras 
Gavelis (Iš.R. – I vieta), 
Vaida Žliobaitė (Iš.R. – II 
vieta).   

 
Galiausiai vasaros nuotykius palydėjome rugsėjo pirmomis dienomis vykusiame XV-ajame 

Korporacijos gimtadienyje. Jubiliejinį savaitgalį iškilmingai pradėję Signatarų namuose veiksmą kitą 
dieną perkėlėme į „Domus Maria“ viešbutį, kur susirinko ne tik Lietuvos, bet ir užsienio korporacijų 
atstovai. Visgi, nesugebėjome pabėgti nuo gamtos išdaigų ir dėl, nors ir neplanuoto, lietaus 
atšaukėme sekmadienį turėjusią vykti tradicinę šeimų šventę Vingio parke. 
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Jaunųjų politologų mokykla  

Rudenį startavo naujasis 
Neakivaizdinės jaunųjų 
politologų mokyklos sezonas. 
Projektas organizuojamas 
kartu su Vilniaus Universiteto 
Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutu bei 
Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centru. Šį sykį iš visos 
Lietuvos buvo atrinkti 35 
žingeidūs mokiniai, kurie 
pirmosios sesijos metu VU 
TSPMI bendruomenės narių ir 
korporantų pagalba buvo 
supažindinti su politikos 
mokslais, galimais jų tyrimo 
būdais bei pilietinių iniciatyvų 
pavyzdžiais. Antrojoje 
mokyklėlių sesijoje paskaitos buvo labiau orientuotos į Lietuvos institucinę sąrangą, jos 
susiformavimo procesus, neseniai vykusius parlamento rinkimus bei Europos Sąjungą. Paskaitų ciklą 
paįvairino interaktyvūs užsiėmimai ir ekskursijos į Valstybės pažinimo centrą bei Europos Komisijos 
atstovybę Lietuvoje.  

 
Lietuvos – Lenkijos akademija 

Šis ruduo buvo ypatingas ir tuo, jog korporacijos vykdomų veiklų į išorę sąrašą praturtino 
atgimusi Lietuvos – Lenkijos akademijos veikla, o tiksliau akademijos iniciatyvinės grupės 

organizuojamas renginių apie 
tremties vaizdavimą Lietuvoje 
ciklas. Pastarasis pradėtas nuo 
Andriaus Juzėno 
„Ekskursantės“ peržiūros. Kaip 
teigė vienas korporantas: 
„Nors pradžioje sumanytas 
korporantų savišvietos 
tikslais, filmas susilaukė 
neįprastai daug išorės 
dėmesio.“ Po peržiūros 
filisteris Justinas Lingevičius 
moderavo diskusiją, kurios 
metu renginio svečiai pažėrė 
įdomių įžvalgų. Kalbėjimą apie 
tremtis pratęsėme antrajame 

ciklo renginyje, kuomet diskutuoti buvo pakviesti buvę „Misija Sibiras“ dalyviai Rugilė Trumpytė, 
Zigmas Pakštaitis ir Arnas Zmitra bei su tremtiniais Lietuvoje bendravusi ir savo trumpametražį filmą 
„Choras“ pristačiusi Inga Glebova. 
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STUDENTŲ SKAUTŲ KORPORACIJA „VYTIS“ IR AKADEMINĖ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ 
 

Akademikų vasaros stovykla 

Šią vasarą, rugpjūčio 10 – 16d. 
studentai skautai susirinko ir stovyklavo - 
Akademikų Šortas'16. Akademikų šortas 
užtrumpino dalyvių nuobodulį bei 
tiesiogiai proporcingai pakelė skautiškas ir 
akademines žinias. 

Kiekviena diena buvo skirtinga ir 
nepakartoja – dienos programa, vakaro 
laužai ir nuostabi gamta. „Šortų“ metu 
mokėmės naujų dalykų, atlikinėjom 
eksperimentus, konkuravom Rūšių ralyje, maudėmės, žygiavome po miškus ir pelkes, turėjom net ir 
gandų kampelį. Daug juokėmės ir džiaugėmės gamta. Stovykla buvo nuostabi, visko nenupasakosi, čia 
reikia pamatyti ir išgyventi.  

Stovyklos metu Akademinę skaučių 
draugovę ir studentų korporaciją Vytis 
papildė keturi pilnateisiai nariai. 
Sveikiname mūsų naujas juostas - senj. Luką 
Rubavičių, t.n. Gintarę Valterytę, t.n. Gabiją 
Didžiokaitę ir senj. Tadą Grubinską! 
Džiaugiamės pasipildžiusia mūsų šeima bei 
linkime jiems sėkmės skautiškame 
akademiškame kelyje!  

 

 

Pirmasis akademikų geocache'as 

Vasaros stovykloje Akademikų Šortas'16, žygio metu ne tik 
grožėjomės nuostabia Lietuvos gamta, bet ir pagaminome pirmąjį 
akademikų geocache'ą. Jei užklysite prie Galono ežero - pabandyk 
surasti mūsų paslėptą lobį!  

https://www.geocaching.com/geocache/GC6QBWQ_galono-
ezeras 

 

 

 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6QBWQ_galono-ezeras
https://www.geocaching.com/geocache/GC6QBWQ_galono-ezeras


14 

 

Metinė šventė 

Spalio 17d.  korporacija „Vytis“ ir Akademinė Skaučių Draugovė rinkosi Klaipėdoje švęsti 
organizacijos 92- ojo gimtadienio. Metinės šventės metu vyko pilnateisis narių suvažiavimas, kurio 
metu buvo išrinkta naujoji Studentų Skautų Organizacijos vadija. 

Po rinkimų skubėjome švęsti – klausėmės sveikinimo kalbų ir priminėjome dovanas, pristatėme 
savo meninius sugebėjimus, juokėmės linksmojoje vakaro dalyje bei dainavome tradiciniame savo 
dainų rate.  

 

 

Beatliejaus taikos ugnis 

Betliejaus taikos ugnis šiemet kvietė skleisti taiką šūkiu „Taika patinka – visi geros valios žmonės 
jungiasi į tinklą“. Ši akcija yra ypatinga tuo, jog liepsna niekuomet neužgęsta ir tikroji Betliejaus siela 
yra perduodama į visų norinčių ją priimti namus. Tai ypatingas ryšys tarp visų dalyvaujančių akcijoje, 
jie sujungti šviesos, kurią siunčia pasaulio kūrėjas. Tai ypatingas momentas, nes kiekvienas 
ištiesdamas ranką su šia šviesa keičiasi ir keičia, jam ir jiems darosi jaukiau gyventi.  

Kauno skyriaus akademikai taikos ugnį dalino Šv. Gertrūdos bažnyčioje.  
 
Akademikų Kūčios 

Paskutinį trečiadienį prieš kūčias visi akademikai susitiko jas paminėti savo brolių ir sesių rate. 
Vilniuje, prieš sėdant už stalo mažiausieji lauke rado šiaurinę žvaigždę, o prieš sėdant už stalo tėtis 
tarė kelis išmintingus žodžius bei padalino obuolį. Visi laužėme kalėdaičius, ragavome įvairiausių 
patiekalų bei mėtomo kubo pagalba keitėmės kalėdinėmis dovanėlėmis. Visiems buvo baimės gauti 
TĄ dovaną, tačiau vis tiek smagu. Vakaro eigoje dar turėjome kelis burtus apie savo ateinančius metus, 
tad sužinojome, ko tikėtis. Po visko visi buvo laimingi ir su puikia nuotaika patraukė namo. Juk kokios 
kūčios be pasibuvimo su akademikais. 
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T.L.S. KORP! NEO-LITHUANIA 

Korporacijos 94-asis jubiliejus 
Lapkričio viduryje T.L.S. korporacija Neo-Lithuania paminėjo ir atšventė savo 94-ąjį jubiliejų. Šiai 

gražiai šventei paminėti, buvo organizuojamos įvairios veiklos: šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčioje, korporantų eisena nuo minėtosios vietos iki Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus, pirmasis „prosit“, konferencija, oficialioji šventės dalis ir Alutis.  

Eisenos metu buvo tradiciškai sustojama šalia korporacijos garbės narių paminklų, pasakomos 
trumpos kalbos, prisimenant juos kaip asmenybes bei  paminint jų prasmingą veiklą Lietuvos 
visuomenės labui. Viena įdomiausių šventės dalių buvo Filisterių Sąjungos organizuota diskusija – 
„Korporacija šiandien ir poryt: veiklos ir galimybių į(si)vertinimas”. Diskusiją moderavo  pirmasis 
atkurtos korporacijos pirmininkas, filisteris Jonas Vitkauskas. Savo nuomonėmis dalijosi dar trys 
filisteriai, pristatydami skirtingas ir labai įdomias potemes minėta tema. Filisteris Ričardas Ulozas 
aptarė kaimyninių šalių studentų korporacijų sėkmės istorijas: kas lemia sėkmingą jų veiklą ir 
populiarumą. Ko galėtumėme ir ko turėtumėme iš jų pasimokyti. Filisterė Rūta Statulevičiūtė-
Kaučikienė pristatė esminius Jėzuitų ordino veiklos principus, šios organizacijos patirtus sunkumus ir 
savalaikius sprendimus, kurie leido ordinui išlikti sudėtingais laikotarpiais ir vėl atsidurti 
priešakyje. Filisteris Sikstas Ridzevičius apžvelgė kritinius X, Z ir Y kartų skirtumus, kurių suvokimas 
pagilintų savitarpio supratimą ir padėtų pritraukti bei išlaikyti naujus narius, o taip pat – padėti 
korporacijai augti. Po diskusijos vyko oficiali gimtadienio šventė, įteiktos korporacijos spalvos dar 
vienai atkakliai ir korporacijai atsidavusiai juniorei, skambėjo naujosios pirmininkės bei svečių 
sveikinimo kalbos. O vakarą kulminavo – visų taip laukiamas –  „Alutis“. 

 

 
 

 

Diskusija „Lietuvos ateities scenarijai“ 
Vėsiais rudens vakarais korporantai pradėjo svarstyti – „Kokia Lietuva bus po 20 metų? Kaip 

atrodys mūsų kultūrinis, politinis ir ekonominis gyvenimas? Priešai virs draugais ar įtampa vis 
didės? Vis dar remsimės praeities herojais ar atrasime dabarties šviesulius?“ Ir nutarėme rimtai apie 
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tai pasikalbėti! Gruodžio 2 dieną pakvietėme visus į viešą diskusiją „Lietuvos ateities scenarijai, 
remiantis Leonido Donskio mintimis“.  

Diskusiją moderavo korp! Neolithuania filisteris Sikstas Ridzevičius, kuris nepatingėjo duoti 
būsimiems diskusijos dalyviams namų darbų – perskaityti profesoriaus Leonido Donskio 2005 metais 
rašytą straipsnį apie juodąjį ir baltąjį scenarijus – „Lietuva 2030-aisiais, arba dviejų ateities scenarijų 
štrichai“.  

Susirinkę dalyviai burtų keliu buvo suskirstyti į grupeles, kuriose ilgai analizavo straipsnyje 
esančius spėjimus ir skaičiavo, kiek procentų blogojo ir gerojo scenarijaus jau išsipildė, ir kokia 
kryptimi judame šiandien. O tuomet atėjo laikas pasikalbėti visiems! Susėdome į bendrą ratą ir 
aptarėme savo įžvalgas. Nustebome, kad visos jos buvo labai... skirtingos! Ilgai ginčijomės, ar mes 
tikrai visi gyvename toje pačioje Lietuvoje, kad šitaip skirtingai viską matome, o diskusijos netilo net 
ir po oficialios dalies, kai visi tauškėjo jau su arbatos puodeliu ir pyragu rankose. Po įdomaus vakaro 
atsisveikinome vieningai sutardami – nesvarbu, kad kiekvienas mūsų Lietuvą mato skirtingai, 
svarbiausia, kad pasikalbėjome, ir taip suteikėme vienas kitam galimybę daugiau sužinoti, suprasti ir 
tuo pasidalinti. 
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KORP! TILIA 

 

Vilniaus universiteto studentų istorikų korporacija Tilia akademinius metus pradėjo tradiciškai, 
nuo atsinaujinimo: išrinkta naujoji valdyba ėmė aktyviai verbuoti į korporacijos gretas naujuosius 
kandidatus, o junijorai susirūpino savo galimybėmis tapti spalvūnais.  

Korporantiški pasivaikščiojimai 

Kaip ir kasmet aplankėme Rasų kapines, apeidami dar vieną ratą kiekvienam liepiniui mintinai 
žinomu Tomo Venclovos pasiūlytu maršrutu. Junijorų rūpesčio išraiška greitai materializavosi į 
ekskursiją siauromis Vilniaus gatvėmis, aplankant įžymiausius senamiesčio dvarus ir rūmus. Ekskursija 
netikėtai sulaukė didžiulio vilniečių dėmesio: prie Istorijos fakulteto vartų susirinko apie 200 žvarbaus 
rudens vakaro nepabūgusių smalsuolių. Dalyvavusiems beliko padėkoti ir pažadėti, kad tai – ne 
paskutinė korporantiška ekskursija. 
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Krikštynos 

Supažindinę kandidatus su bičiuliais iš kitų korporacijų, apsisprendėme: kurie junijorai yra verti 
spalvūno vardo, o kurie kandidatai – teisės nešioti junijoro ženkliuką. Rudens gėrybes užbaigėme 
magiškomis krikštynomis, kuomet, kaip ir kasmet išvydę mūsų filisterius, įsitikinome – korporacija – 
visam gyvenimui! 

 

Pokalbiai, istorija ir internetas 

Fakulteto viduje taip pat nesnaudėme: inicijavome neformalių, neakademinių pašnekesių ciklą 
su fakulteto dėstytojais. Pirmaisiais pašnekovais tapo korp!Saja sendraugis dr. Norbertas Černiauskas 
bei dr. Tomas Vaiseta. Ciklas dar tikrai nebaigtas! Galiausiai nuspręsta, kad šiemet labiau atsigręšime 
į korporacijos vidų: pilnu pajėgumu įsisuko Korp!Tilia istorijos rašymo darbai. Stengiamės pagyvinti ir 
korporacijos įvaizdį: tapome aktyvesni Korp!Tilia Facebook paskyroje, kur nuolat dalinamės 
korporantiškais vaizdais ir nuotykiais, siekiančiais net iki XIX a. Atnaujintame internetiniame puslapyje 
atsidūrė ir trumpa korporacijos istorija, keletas kitų tekstų.  
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KORP! SAJA 

Laba diena arba kitas paros metas. SAJA jus visus, šį puikų leidinį skaitančiuosius, sveikina 
sulaukus du tūkstančiai septynioliktųjų metų. Nauji metai – nauji ratai, bet kas tą ratą suks, jei ne 
prisiminimai! Taigi, neimkite karšto, arbata sklidino puodelio, nes prisiminimai žiemą šildo geriau (jei 
jau geriate tą arbatą, tai nieko tokio, kaip nors). O jei tie prisiminimai iš odą kepinusios ir nupjauta 
žole dvelkusios vasaros ar spalvotojo, saulės zuikučiais džiuginusio rudens, tai šilčiau ir būti negali. Na, 
jei iš žiemos, tai irgi gerai. Tiesa, vasaros metu sajūnai yra linkę vaikštinėti po pievas, keliauti po 
pasaulį, brautis per brūzgynus ir nardyti ežeruose, kitaip tariant, ilsėtis, tad įvykių seką šįkart pradės 
ruduo. 

#1: Trakinių partizanai 

Taip, tai jie! Iki gyvo kaulo kiekvienam sajūnui ir pusę tiek kiekvienam korporantui pažįstamas 
Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis įvyko ir šiemet. Renginyje aidėjo pokalbis „Sovietmetis, kaip 
(ne)tolima praeitis?“ su filosofe Nerija Putinaite, diskusija apie Rusijos agresiją Ukrainoje, „Misija 
Sibiras 2016“ pristatymas, Lietuvos kariuomenės kavalerijos (1923 – 1939) uniformų, ginklų ir 
ekipuotės paroda, Aido Giniočio ir grupės „Obelija“ koncertai, karo rekonstrukcijos klubo 
„Grenadierius“ pasirodymas bei šauliškos košės valgymas. Kiekvienas sąžiningai, sau asmeniškai 
pagalvokite, kas bus, jei šiemet (2017) ir vėl neatvyksite. Tad jūsų ir mūsų labui labai, labai, labai, labai, 
labai, labai kviečiame pirmąjį rugsėjo savaitgalį užsukti į Trakinių kaimą! 

#2: Kitokie šauliški pasikalbėjimai 

Dar nespėję atsigauti po sielą 
svaiginančio Trakinių partizanų renginio, 
nusprendėme pasišnekučiuoti. Bet taip, 
kad galėtų išgirsti ir plačioji visuomenė. 
Tad surengėme „Kitokių šauliškų 
pasikalbėjimų“ ciklą. Pirmojoje ciklo 
dalyje mūsų sendraugis kpt. Alminas 
Sinevičius papasakojo apie savo nuotykius 
misijos Ukrainoje metu, o sendraugis 
Eitvydas Tamošiūnas leido nukeliauti į 
praeitį, į baltiškosios kultūros vešėjimo 
laikus – atskleidė, kaip atrodė baltų kario 
šarvai, kovos menai, buitis. Antrojoje 
dalyje savo įspūdžiais iš studijų užsienyje 
pasidalijo sajūnė Karolina Vijeikytė, metus 
bandžiusi tapti Japonijos imperatore, ir sajūnas Deivydas Čepas, pusę metų grožėjęsis Vengrijos 
gamtiniais bei urbanistiniais peizažais. 

 

#3: Sąskrydis 

Pasaulis modernėja, tad mes kartais irgi: https://www.facebook.com/notes/lietuvos-
%C5%A1auli%C5%B3-student%C5%B3-korporacija-saja/s%C4%85skrydis-saj%C5%ABn%C5%B3-
spa/1163761843713928 

https://www.facebook.com/notes/lietuvos-šaulių-studentų-korporacija-saja/sąskrydis-sajūnų-spa/1163761843713928
https://www.facebook.com/notes/lietuvos-šaulių-studentų-korporacija-saja/sąskrydis-sajūnų-spa/1163761843713928
https://www.facebook.com/notes/lietuvos-šaulių-studentų-korporacija-saja/sąskrydis-sajūnų-spa/1163761843713928
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Tiems, kurie neturi valios atsidaryti šios nuorodos, patieksime kelias puikias nuotraukas iš 
sąskrydžio desertui (gal suintriguos ir paskatins žvilgtelėti, į kur veda šios nuorodos kelias):  

 

#4: Uždek žvakelę 

Lapkričio pirmąją aplankyti Rasų 
kapines ir pagerbti mirusiuosius yra 
mūsų korporacijos tradicija. Šįkart 
netgi atlikome viešą ekskursiją po šias 
kapines, kurią vedė sajūnas Vaidotas 
Janulevičius, tad vaikštinėdami ir 
kontempliuodami įvairias dorovingas 
mintis, pagerbėme dr. J.Basanavičių, 
M.K.Čiurlionį, B.Sruogą ir kitus 
Lietuvai nusipelniusius asmenis bei 
nežinomus kovotojus už Lietuvos 
laisvę. 

 

#5 Adventas partizaniškai 

Gruodžio pirmoje pusėje mus 
užklupo dar vienas tradicija tapęs renginys 
– Adventas partizaniškai. Jau trečią kartą jis 
vyko Kaune, Kleboniškio miške, kuriame 
kartu su patriotines bangas skleidžiančiais 
žmonėmis ėjome žygį, atlikome įvairias 
užduotis, skaitėme partizanų dienoraščius, 
šildėmės prie laužo prisimindami laisvės 
kovotojus. Šio renginio aura tiesiog 
stebuklinga, nuostabu suvokti, kiek daug 
bendraminčių yra aplink. 
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#6 Kalėdos 

Na, o Kalėdų vakaras Kaune, į kurį šiemet susirinkome itin gausiai, lyg į Jėzaus gimimą 
Beatliejuje, buvo, ko gero, pati jaukiausia du tūkstančiai šešioliktųjų metų akimirka. Turime vieną 
slaptą tradiciją, kurią nusprendėme atskleisti tam, kad jūs ją pavogtumėte ir išbandytumėte, nes tai 
taip suartina, tai taip stebuklinga, jog atlikus šią procedūrą nebegali gyventi blogiau, nei iki šiol 
gyvenai. Taigi, jums reikės: duonos kepalo, peilio, jokio etanolio, lėkštės, būrio arba bataliono  jūsų 
mylimų žmonių – korporantų. Supjaustote duoną riekelėmis, kiekvienas atvykėlis griebia po vieną ir 
šou prasideda. Laikydami riekelę delnuose ar suspaudę tarp pirštų (kaip kam patogiau) einate, kur 
akys mato, ir kiekvienam mylimajam tariate mažų mažiausiai vieną žodį. Optimaliausias variantas – 
dešimt minučių žmogui. Sajūnų patirtis byloja, kad kartais šios apeigos užima kelias valandas, tad 
rekomenduojame nusiteikti šiam ritualui atsiduoti visu kūnu bei visa siela.  

 

 


