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Jūsų rankose dar vienas, jau 11-asis studentų korporacijų naujienlaiškio
numeris. Jame surinktos pačios įdomiausios naujienos iš studentiškų
korporacijų gyvenimo. Leidinyje rasite neįtikėtinai spalvingos veiklos:
renginių, paskaitų, pramogų aprašymų. O naujienos padės pasirengti
ir tolimesnėms korporantiškoms veikloms.
Tad, nieko nelaukę verskime naująjį naujienlaiškio numerį ir skaitom!

			

Korp! Neo-Lithuania
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Tautinė Lietuvių Studentų Korporacija Neo-Lithuania
Vasario 16-osios šventė

Korporacija Neo-Lithuania visada švenčia Vasario
16-ąją! 2019 metais įvyko iškilmingas pokylis „Šiandien sostinė Kaune!“, kuriame smagiai paminėjome 101 -uosius
Nepriklausomos Lietuvos valstybės metus ir Kauno laikinosios sostinės 100 - mečio jubiliejų. Laiką labai
gerai praleido tiek korporantai, tiek svečiai. Kaip ir visada,
organizuota labdaringa loterija su gausiu priziniu fondu.
Šou elementais stebino juniorų teatras, o kad dalyviams
būtų ir kur kojas apšilti, grojo grupė „Marabu band“. Kitą
rytą korporantai dalyvavo Kauno Kristaus prisikėlimo
bažnyčios Šv. Mišiose bei Kauno studentų, moksleivių,
bei visuomeninių organizacijų eisenoje. O korporantė
sen!Rūta Reifonaitė Vienybės aikštėje sakė kalbą,
kaip visos Kauno akademinės bendruomenės atstovė.

Ekskursija po V. Putvinskio gatvę

Kovo 11-ąją korporantai ir draugai susirinko į vieną
iš istoriškiausių gatvių Kaune- V. Putvinskio gatvę, kuri
buvo laikoma tarpukario diplomatijos ir istorijos židiniu.
Tuo metu gatvėje gyveno nemažai profesorių, rašytojų,
visuomenės veikėjų bei diplomatų. Šiandien kiekvienas
namas šioje gatvėje turi savo istoriją, su kuria verta
susipažinti. Ir nors netrūko gamtos išdaigų (staiga prasidėjusi
pūga), tačiau ekskursija kurią vedė sen!Bernardas Butkus
buvo labai įdomi, o korporantai nestokojo geros nuotaikos.

Akademinis korporacijų sąskrydis

Nuostabų pavasarišką šeštadienį praleidome
Skautų Akademikų organizuotame Akademiniame korporacijų saskrydyje, kurio tema buvo „Kauno kultūrinis tranzitas: nuo prieškarinio iki šiuolaikinio“. Diena buvo pilna
veiksmo ir netikėtų atradimų - nuo pasakojimų apie tarpukarinio Kauno bohemos gyvenimą iki šiuolaikinių gatvės
meno kūrinių ir jų atsiradimo istorijų! Ačiū organizatoriams ir visiems korporantams už dar vieną dieną kartu.
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Atkurtos korporacijos gimtadienis

Balandžio 18 dieną atšventėme 29ąjį atkurtos Tautinės Lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania gimtadienį. Korporacijos partnerių – Volfo Engelman studijoje
susirinkusių kolegų laukė ne tik trumpiausia
oficiali dalis ir šventinis Prosit, bet ir bene
kiekvienam korporantui reikšminga diskusija
apie tautiškumą ir nacionalizmą. O šventę
užbaigėme palaikydami „Žalgirį“ kovoje su
„Fenerbahčė“, kurių pergalė, tik dar labiau pakylėjo šventės nuotaiką svetingai korporantus
priėmusių draugų Volfas Engelman studijoje.

Valpurgijos naktis

Paskutinę balandžio dieną iškeliavome į Estiją švęsti stebuklingosios Valpurgijos nakties! Tartu – studentiškiausias Estijos
miestas, kuriame gyvuoja net keliolika studentų korporacijų.. Mūsų korporantai šiemet
į šventę skubėjo gausiu būriu – savo draugus
Estijoje lankė 10 neolithuanų. Kartu su kitais
svečiais iš Suomijos, Latvijos ir Vokietijos,
dalyvavome eisenoje, lankėme gražiausias
Tartu vietas, o laikrodžiui išmušus vidurnaktį
ir kitų korporacijų namus. Šventės siautulys
tesėsi iki pat ryto, o studentai išaušus kitai dienai išsiskirstė laukdami dar vienų metų.

Pavasario Finis Semestri

Užbaigdami pavasario semestrą,
susirinkome Dzūkijos miškuose prie Merkio
upės, pas mūsų garbės narį partizaną: Juozą
Jakavonį- Tigrą. Šiemet Tigro sodyboje vėl
praleidome puikią dieną, pamiršę miesto
triukšmą, darbus ir mokslus – su miško gaiva,
istorijomis iš praeities ir smagia korporantiška
kompanija.
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Korporantiška kelionė į Tartu

Mokslo metų pradžioje sugalvojome netradicinį būdą
parodyti korporaciją galimiems naujiems nariams 33-ims
studentams – organizavome kelionę į Estiją, parodėme šiek
tiek korporantiško gyvenimo elementų. Keliaujant į Tartu
metu turėjome pakankamai laiko užmegzti ryšį su svečiais,
nuveikti įvairių veiklų, papasakoti apie korporaciją. 3
svečiams teko vienas korporantas, todėl atrodo, kad dėmesio
užteko visiems, kurie jo neatsisakė. Tartu aplankėme
senamiestį, korp! Vironija, Filiae Patria, Fraternitas Estica
namus, išgirdome jų korporacijų istorijas. Pavalgėme
kiečiausiame Tartu bare ir klaidžiais keliais atvedėme juos
į salę, kur vyko mūsų Alutis. Programą baigėme 24 val. ir
dar turbūt nebuvo taip gerai besitvarkančių 35 juniorų, salę
palikome blizgančią. Ryte jau grįžome į Kauną.

Korporacijos gimtadienis

Lapkričio 16 d. atšventėme savo 97-ąjį gimtadienį Kartu su mumis buvo nemažai svečių iš Baltijos
šalių, Lietuvos korporacijų ir organizacijų. Šios šventės metu, į spalvūnus buvo pakelti ne tik sėkmingai spalvų
egzaminą išlaikę juniorai, bet ir garbingai suteiktas Garbės filisterio statusas profesoriui Mindaugui Sauliui
Venslauskui, kuris prisidėjo prie Korporacijos atkūrimo, dalyvavo jos veikloje, kaip studentų organizacijos
kuratorius ir visaip kitaip atstovavo ir rėmė „Neo-Lithuania“ universitete. O po oficialios gimtadienio
šventės dalies per 100 korporantų ir kitų svečių tradiciškai susirinko vakarinėje šventės dalyje –Alutyje.

Rudens Finis Semestri
Metus užbaigėme juniorų suorganizuotu Finis Semestri kurio metu mokėmes gaminti kokteilius, juos
ragavome bei išmėginome savo apsukrumą žaisdami „Mafiją“, bei stalo žaidimus. Labai smagiai praleidome
laiką ir pasiruošeme kitems metams ir naujoms veikloms.
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Biomedicinos mokslų studentų ateitininkų korporacija „Gaja“
Metinis žygis

Su ilgesiu prisimenant šiek tiek šiltesnes šios
vasaros dieneles, į atmintį sugrįžta visad gražiausius
prisiminimus paliekantis ir jau tradicija tapęs kasmetinis
korp!„Gaja“ žygis. Šių metų birželio 22-23 dienomis
korporacijos „Gaja“ komanda su draugais leidosi į žygį
po nuostabiais gamtos vaizdais turtingą Varnių regioninį
parką, kur mėgavosi ne tik Lietuvos kraštovaizdžiu bei
atgaivinančiu Paršežerio vandeniu, bet ir turėjo progą
jėgas išbandyti nelengvame pelkės ruože Sietuvos
kūlgrindoje. Visą dieną vainikavusi adoracija Kaltinėnų
katedroje ir šilti šio miestelio žmonės tik dar kartelį
priminė, kaip gera gyventi bendrystėje su Dievu ir
turėti vienam kitą. Vėliau su stalo žaidimais praleistas ilgas gražus vakaras bei puiki ateinanti diena, pradėta
šv. Mišiomis, pratęsta Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose ir vainikuota gardžiais pietumis pas
korporantės Ievutės gimines, tai tik patvirtino. Džiaugiamės galėdami apie visa tai papasakoti jums, broliai ir
sesės korporantai!

SuoProtis

2019 m. spalį, lapkritį ir gruodį korp!„Gaja“ organizavo SuoProtį - filosofinių tekstų skaitymą
ir aptarimą. Šį kartą trijų SuoPro’čių susitikimų metu perskaitėme visą knygą G.K.Čestertono
„Ortodoksiją”. Tai knyga, skirta apmąstyti realiam faktui, kad pagrindinė krikščioniškoji teologija yra
geriausias energijos ir protingos etikos šaltinis. Jau laukiame kito SuoPročio sezono ir naujų skaitinių.
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Tarptautinės paliatyvios pagalbos dienos minėjimas- dokumentinis spektaklis

„Charonas“

Spalio 23 d. medikų korporacija „Gaja“,
LSMU Slaugos ir rūpybos katedra bei Lietuvos paliatyvios medicinos draugija surengė tarptautinės
paliatyvios pagalbos dienos minėjimą, kurio metu
buvo rodomas režisierės Kristinos Trinkūnaitės
dokumentinis spektaklis „Charonas“, kuris paremtas hospiso (paliatyvios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais. Atviras
renginys jaukiame Teatro klubo kameriniame teatre subūrė studentus, dėstytojus, paliatyvios pagalbos darbuotojus ir kitus besidominčius žmones.
Praeitais metais režisierė Kristina lankėsi „Gajos“
organizuotoje paskatoje - diskusijoje „Paliatyvi
pagalba: kaip gydyti, kai nebėra gydymo“, kur pristatė patirtį hospise ir spektaklį, džiaugiamės, jog
šiais metais dokumeninį spektaklį Charonas galėjo
išvysti ir universiteto bendruomenė, kad žinia apie
orią sunkių pacientų priežiūrą yra aktuali ir apie ją
vis dažniau kalbame.

Metinė šventė

2019 metų lapkričio 24 d. vyko 14oji korporacijos „Gaja“ metinė šventė, šiemet
pavadinta „Apie ūkį ir bites”. Šventės metu
klausėme nuostabių paskaitų apie bites, jų
darbštumą bei apie šeimos ūkį ir santykius.
Sužinojome daugybę įdomybių iš bičių gyvenimo,
išgirdome naudingų patarimų apie bendravimą
šeimoje. Įsigilinę į temą bei mums, ateitininkams,
labai svarbų šeimyniškumo principą, diskusijas
tęsėme dalindamiesi suneštomis vaišėmis.
Šios šventės metu mūsų korporacija pasipildė
net trimis
naujomis narėmis – studento
ateitininko sąjungos bei korporacijos įžodį
davė ir į senjores buvo pakeltos Goda, Emilija
ir Onutė, o Agnė tapo sendrauge ateitininke!
Džiaugiamės, sveikiname ir palydime malda.
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Tradicinis kepinių vakaras

Prieš jaukiausias metų šventes – Šv.
Kalėdas, dar prieš skubant pas savo šeimas norisi
susiburti su brangiais korporacijos draugais.
Tradiciškai susirenkame kepti meduolių, kuriuos
vėliau dekoruojame kartu dalindamiesi kuo
gyvename. Susitikimo metu taip pat keičiamės
dovanėlėmis, pasakome vieni kitiems šventinius
palinkėjimus.
Kiekvienais
metais
išpuošus
meduolius padovanojame įvairioms mažutėlius
globojančioms organizacijoms ar įstaigoms.
Šiais metais gėrybėmis pasidalinome su Šančių
bažnyčios bendruomenės dienos centro vaikais.
Džiaugiamės turėdami tokį, korporaciją vienijantį
ir aplinkiniams džiaugsmo atnešantį renginį.

Advento rekolekcijos

Pastebėjome, kad Adventas - susikaupimo,
ramybės, maldos ir viltingo laukimo metas - dažnai tampa bėgimo, nesibaigiančių reikalų bei dar
didesnio nei įprastai streso laiku. Jis vis apauga
dovanų sąrašais, artėjančios sesijos vargais, laiko ir
miego trūkumu. Būtent todėl artėjant didžiosioms
metų šventėms, 2019m. gruodį, organizavome Advento rekolekcijas - galimybę ištrūkti iš besisukančio
prieššventinio pasiruošimo rato, atsikvėpti, apmąstyti prabėgusius metus ir susigrąžinti tikrąją ramybę.

Paskaitos

Taip pat norime pasidžiaugti keliomis mūsų
suorganizuotomis paskaitomis, kurios sulaukė
didelio susidomėjimo bei puikių atsiliepimų. Viena iš jų – „Mediko kelias. Ar tai man?“. Paskaitą – diskusiją vedė gerbiama dr. Teresė Nijolė Liobikienė, kuri gydytojos chirurgės karjerą pakeitė į socialinius
mokslus. Ši paskaita kvietė labiau įsigilinti į savo pašaukimą bei išsklaidyti profesijos pasirinkimo abejones.
Kita paskaita, „Paliatyvi pagalba: kaip gydyti, kai nebėra gydymo“ buvo suorganizuota norint atkreipti
dėmesį į paliatyvios pagalbos svarbą. Joje savo žiniomis ir patirtimi dalinosi dvi puikios lektorės: Slaugos fakulteto dėstytoja, paliatyvios pagalbos asociacijos narė Jovita Demskytė ir režisierė Kristina Cecilija
Trinkūnaitė sukūrusi spektaklį apie paliatyvios slaugos ligonius. Paskaitininkės atskleidė temą tiek iš medicininės, tiek iš psichologinės, emocinės pusės. Džiaugiamės šiomis paskaitoms ir nekantraujame surengti kitas.
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Kitos veiklos

Savo korporantišką veiklą praturtinome išvykomis į slaugos, vaikų namus, ten dalinomės skanėstais
skyrėme laiko išklausyti vyresniuosius, džiaugėmės bendryste.
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VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“

Šiuos metus corp! RePublica įvardino kaip žiūrėjimo į ateitį metais. XIX-oji Senjorų Taryba
skatina neužsisklęsti bei mąstyti plačiau – suteikti Korporacijai strateginę kryptį, kuri stiprią bendruomenę
vienytų į vieną kumštį ir padėtų judėti pirmyn ne tik ateinančius metus, bet ir vėliau. Jau žinome, kad stipri
bendruomenė kartu gali padaryti labai daug, tačiau idėjų įgyvendinimui reikia ambicijų ir vienijančio
polėkio. Galima pasidžiaugti, kad pastarąjį pusmetį susitelkimo veikiant in corpore netrūko.		

Jaunųjų politologų mokykla

Šiuo pagreitį įgavusiu projektu siekiame ne tik didinti
susidomėjimą politikos mokslais, ugdyti sąžiningus, kritiškai
mąstančius piliečius, bet ir norime padėti užčiuopti politikos
daugiasluoksniškumą, pažvelgiant į politikos mokslus iš
įvairiausių perspektyvų. Šio uždavinio pirmosios sesijos metu
sėkmingai imtis padėjo Viliaus Bartninko paskaita „Aristotelis
zombių apokalipsėje, arba filosofinis gidas kaip išgyventi
seriale The Walking Dead“, kuri abejingų nepaliko. Didelį
įspūdį paliko ir susitikimas su Linu Kojala Rytų Europos
studijų centre bei kitos JPM sesijos metu sekę tradicinės
ekskursijos Vyriausybėje ir Europos namuose. Po diskusijos
su mokiniais Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Arnoldas Pranckevičius negalėjo atsistebėti šių metų dalyvių
sąmoju: „Negalėjau atspėti ar čia sėdi mokiniai, ar studentai.
Labai taiklūs klausimai, vienas geriausių susitikimų šiais
metais.“
Taip pat galime pasidžiaugti Instituto dėstytojų
įsitraukimu, kurie galėdami, visuomet prisideda prie JPM
sesijų – be jau minėtų VU TSPMI dėstytojų, šį pusmetį
JPM sesijose paskaitas vedė corp! RePublica filisteris Vilius
Mačkinis, taip pat Algimantas Jankauskas, Nerija Putinaitė,
Ramūnas Vilpišauskas. Taigi šiuo projektu galime kurti
glaudesnius ryšius ir Instituto bei Universiteto viduje.
Šiemet nusprendėme užsibrėžti tikslą įtraukti kuo
daugiau moksleivių iš tautinių mažumų ar socialiai pažeidžiamų
grupių. Taip pat pastebėjome, jog projektas sulaukė daugiau
susidomėjimo iš mažesnių miestelių jaunimo, tad džiaugiamės,
kad žinia apie JPM sklinda ne tik Vilniuje.

Viena iš pirmosios JPM sesijos diskusijų

Mokinių apsilankymas Vyriausybėje
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1863-1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių laidotuvės
Lapkričio mėnesį kartu su korp! Tilia ir kitais Lietuvos
korporantais minėjome 1863 m. sukilimo dalyvių perlaidojimą
iškilmingoje ceremonijoje. Ryte korporantų būrys su vėliava
atidavė pagarbą sukilėliams Vilniaus arkikatedroje, vėliau visi
kartu palydėjome sukilėlius ikiAušros vartų. Korporantų delegacija
taip pat lankėsi Rasų kapinių koplyčioje, o vakare corp! RePublica
organizavo diskusiją – „1863 m. sukilimas: 3 tautos bendra
atmintis?“, sulaukusią nemažo visuomenės dėmesio. Džiaugiamės,
kad ir Lietuvos korporacijos prasmingai prisidėjo prie šio
lietuvių, lenkų bei baltarusių tautoms svarbaus įvykio minėjimo.
Eisenos
išvakarėse
corp!
RePublica
filisteris
Andrius
G.,
kviesdamas
po
Korporacijos
vėliava
pagerbti 1863 m. sukilėlius laidotuvių procesijoje, į
korporantus kreipėsi susimąstyti verčiančiais žodžiais:
„Kas žino 1863 m. sukilėlių svajones? Gal jos buvo
apie meilę, gyvenimą, kūrybą, gal apie ateities pasiekimus,
gal apie statomus namus, augančius vaikus, o gal apie
daug kitų puikių dalykų. Bet esu tikras, kad viena iš jų
svajonių buvo žengti į išlaisvintą Vilnių per Aušros vartus.
Ar mirties valandą jie prarado viltį ir susitaikė, kad
žemiškoji kova pralaimėta? Tą valandą, kai juos sumetė veidais
žemyn po griūvančios pilies mūrais ir apipylė kalkėmis, niekas
nebūtų patikėjęs, kad po pusantro šimto metų kalnas atsivers. Ir
mes žygiuosime su sukilėliais ant rankų per Vilnių pro Aušros
vartus po Vyčio ženklu. Tikiu, kad jie rytoj išvys savo pergalės
eiseną, matys jų Lietuvos ir jų Lenkijos karius, vadovus ir
žmones, galinčius džiaugtis tuo, kuo nebespėjo priespaudos
kartos. Jie išvys ir savo Baltarusijos vaikus, šalies, kuri vis dar
skendi šešėlyje, atstovus, kurie ateis, kad vieną dieną taptų laisvi.“
Nuotraukose momentai iš 1863-1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių laidotuvių eisenos.
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VU TSPMI strateginė sesija: Kaip kursime įgalinančią aplinką VU TSPMI?
Lapkritį corp! RePublica turėjo dar vieną galimybę įsitraukti į Instituto bendruomenės
veiklą – TSPMI vyko strateginė sesija, kurioje ieškota Instituto ateities krypčių ateinantiems
penkeriems metams. Sesijoje buvo naudojama Ateities paieškos metodologija (angl. future
search), kurią pritaikė ir sesiją moderavo VU TSPMI partnerystės donorė Eglė Daunienė.
Po intensyvių diskusijų, kuriose dalyvavo beveik šimtas Instituto bendruomenės narių (dėstytojai,
studentai, administracija, alumnai, partneriai) sutarta dėl keturių pagrindinių Instituto ateities krypčių:
dėstytojų krūvio balanso peržiūros, bendruomenės įgalinimo, Institute vykdomo mokslo tarptautinio
prestižo didinimo ir tarptautinių studijų stiprinimo. Corp! RePublica kartu su VU TSPMI administracija
ir kitomis Instituto studentų organizacijomis rengs bendruomenės įgalinimo strategiją ir planą.
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KTU Studentų koporacija TauTiTo

Elektronikos elementų konstravimo dirbtuvės

Kad ilgi rudens vakarai neprailgtų TauTiTo tradiciškai kvietė praleisti vakarą konstruojant
bei lituojant. Projektas “Elektronikos elementų konstravimo dirbtuvės” vyko jau 7-ą kartą. Tai
renginys skirtas visų kursų ir specialybių studentams, moksleiviams ir
žinoma korporantams
besidomintiems
inžinerija,
konstravimu
bei
norintiems
patobulinti
litavimo
įgūdžius.
Projekto pagrindinė veikla – konstravimo
dirbtuvės vyko lapkričio mėn. 19 ir 26
dienomis Kauno technologijos universitete.
Buvo konstruojami „Velleman“ konstruktoriai:
„Metalo detektorius“, „Ruletė“, „Galinis žemo dažnio
stiprintuvas“. Kiekvienas konstravimo dalyvis savo
sukonstruotą prietaisą galėjo pasiimti su savimi.
Šį kartą sulaukėme svečių iš korp! Gaja, skautų
akademikų korp! Vytis ir LSMU studentų bei
gydytojų korp! Fraternitas Lituanica et Patria.
Tradiciškai renginyje apsilankė Žaliakalnio tunto
skautų būrys vadovaujamas korp! Vytis nario Tado.
Prie renginio organizavimo ir dalyvių mokymo
prisidėjo Lietuvos radijo sporto federacija
bei KTU radijo sporto komandos nariai.

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“
vyko rugsėjo 13d.
Kauno technologijos
universitete. TauTiTo nariai palaiko šią iniciatyvą
ir paruošia pristatymus, paskaitas, parodas jau
nuo pat pirmųjų šio renginio organizavimo metų.
Šiais metais festivalio dalyvius mokėme
„lapių medžioklės“ gudrybių. Tai radijo sporto veikla,
kurios metu ieškoma paslėpto radijo „švyturio-lapės“
klausantis jo skleidžiamo signalo. Paieškai naudojama
antena ir ausinės. Artėjant prie paslėpto objekto
jo skleidžiamas garsas didėja. Tuo tarpu, tolstant
- mažėja. Taip sekant radijo signalo „pėdsakais“
surandama „lapė“. Paieškoje sudalyvavo ~ 20 jaunųjų
mokslo tyrinėtojų.TauTiTo veiklą šį kartą aplankė
Punsko „Kovo 11-osios“ licėjaus mokytojų bei
mokinių delegacija. Su Punsko bei Seinų mokyklomis
glaudžius ryšius palaiko TauTiTo sendraugis,
vienas iš įkūrėjų, Gediminas Antanas Adlys.
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„Lapių medžioklė“ su KAJC
2019 m. lapkričio 30 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro rengiamoje jaunimo
susitikimų dienoje „Perkeičia vandenį“ sdr.
Rolandas Žakelis ir j. n. Živilė Ilginytė pravedė
ten susirinkusiems dalyviams „Lapių medžioklę“. Įvairaus amžiaus vaikai turėjo galimybę
susipažinti su pelengatoriais (elektroninių signalų siųstuvais), dar kitaip vadinamais lapėmis
ir kaip kreipti imtuvus, kad išeitų išgirsti lapės
kiauksėjimus – pelengatoriaus siunčiamus
signalus. Po kelias grupes pasiskirstę vaikai
ieškojo KTU Elektronikos fakultete besislapstančios lapės. Ir ją sėkmingai rado! Labiausiai susidomėję šia medžiokle išbandė netgi visus (ne vienodus)
imtuvus.

Korp! TauTiTo kalėdinis vakaras

Kaip ir kasmet prieš pat Kalėdas rengėme
Kalėdinį šeimų vakarą su kepiniais. Šių metų kepinių konkurso „razinka“ – iškepti tai, kas derėtų
prie mūsų nuostabaus Girudario nuostabios giros. Iš viso konkursui buvo pateikti šeši kepiniai:
sdr. Dainiaus „Sližikai“ ąsotyje, j. n. Neringos
„Nacionalinis pyragas“, keptas iš davinio ingredientų, j. n. Karolinos „Karališkas varškės pyragas“, j. n. Živilės nesaldūs „Krepšeliai“ su maskarpone ir šoninės juostele, ir netgi du sdr. Inos
pyragai – vaisių boba ir „Apverstas spanguolinis“. Jau atrodė visiems skanumynams išragauti
neužteks skrandžių talpos, bet vis dėlto išgalėjom ir išragavom. Po giros gurkšnojimo, ilgo galvos laužymo,
kam skirti balsą ir kruopštaus jų skaičiavimo pagaliau paaiškėjo pergalingasis kepinys – j. n. Živilės „Krepšeliai“! Įdomybė buvo ta, kaip pastebėjo balsus skaičiavęs sdr. Rimas, kad jeigu būtų skaičiuoti tik vyrų balsai,
būtų laimėjusi sdr. Inos vaisių boba. Būtų būtų kaip nebūtų, o visi kepiniai pasižymėjo dideliu skoniu ir darna
su gira – tas ir svarbiausia. Kviečiame ir kitus korporantus nepabijoti šįmet patiems atsinešti pas mus kokį nors
savo šedevrą!
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1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių palaikų perlaidojimas
Penktadienį, lapkričio 22-ąją, korp! TauTiTo nariai sdr. Darius Laurinavičius ir j. n. Živilė Ilginytė
vyko į Vilnių pagerbti 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių palaikų. Prisijungę prie korp! RePublica ir
korp! Tilia Vilniaus Arkikatedros bazilikos aikštėje stebėjome šv. mišias, klausėmės trijų šalių – Lietuvos,
Lenkijos ir Baltarusijos – atstovų bei vyskupų kalbų. Po mišių, iškilmingoje eisenoje bandydami išlaikyti savo
korporacijų salelę tarp jūros baltarusių vėliavų, nuo Vilniaus Katedros patraukėme iki senųjų Rasų kapinių.
Į pačias kapines įeiti paskutinio palydėjimo metu nebuvo leidžiama, tačiau viskas buvo matoma per ekraną.
Lydimi Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestro muzikos ir atminimo salvių didvyriai iškeliavo savo nusipelnyto poilsio.

Korp! TauTiTo 22-ojo gimtadienio išvyka

Puikų pirmąjį spalio savaitgalį korp! TauTiTo korporantai nusprendė nesėdėti namuose ir
paminėti 22-ąjį korporacijos gimtadienį aktyviai keliaudami nuostabiu maršrutu pasroviui Nemunui.
Startavome iš Kauno šeštadienio rytą. Pirma stotelė – Netonių piliakalnis, nuo kurio nuostabiai
atsiveria vaizdas į didingąjį Nemuną. Čia pasidarėme pirmąją asmenukę ir pajudėjome toliau. Kitas
sustojimas – Ringovės piliakalnis Vilkijos seniūnijoje. Čia ne tik pasigėrėjome Nemuno panorama,
bet ir spėjome surasti paslėptą lobiuką „Geocaching“ sistemoje. Toliau pajudėjome link Seredžiaus
miestelio, įveikėme visus piliakalnio medinius laiptelius ir pasidžiaugėme puikiu rudenišku oru.
Paskui pasukome link Belvederio dvaro, kur, kaip nebūtų keista, sutikome keletą tų pačių
keliautojų, kuriuos matėme ir ankstesnėse apžvalgos aikštelėse. Pasivaikščiojome po dvaro apylinkes,
pasvarstėme, kad jis galėtų būti neblogas korporantiškas dvaras... Toliau sustojome Veliuonos miestelyje,
kur vaikščiojome po apylinkes viršutine ir apatine terasomis, apžiūrėjome deivei Veliuonai skirtą aukurą
bei kunigaikščių Gedimino ir Vytauto Didžiojo paminklus. Čia vyko aršios lietuvių kovos su kryžiuočiau,
o legenda byloja, kad šiame miestelyje buvo kryžiuočių sužeistas ir mirė kunigaikštis Gediminas.
Toliau keliaudami vienu populiariausių Lietuvoje maršrutų, aplankėme Raudonės bei Panemunės
pilis ir pajudėjome link Tauragės. Šeštadienio kelionę užbaigėme korporantiškai mūsų nario Rimo gimtajame
mieste Vainute.
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Sekmadienį taip pat nenuobodžiavome ir tęsėme pažintinę kelionę po Mažosios Lietuvos
apylinkes. Aplankėme Uostadvario švyturį, pakeliui esančią apžvalgos aikštelę. Dėl rudeniškų orų
ir sudėtingų kelio sąlygų, nespėjome aplankyti visų norimų vietų, nes nemažai laiko užtrukome
apvažinėdami (tuo metu uždarytą) naująją estakadą prie Rusnės. Rusnės miestelyje taip pat
pabuvojome: pasidarėme nuotrauką prie Lietuvos riboženklio bei Gandhi ir Kallenbacho skulptūrų.
Tuo ir užbaigėme mūsų korporantišką ekskursiją ir pasukome Kauno link. Smagiai praleidome
laiką, susipažinome su dar nematytomis Lietuvos vietomis, nestandartiškai paminėjome korp!
TauTiTo gimtadienį. Ateityje planuojame daugiau tokių kelionių į skirtingus Lietuvos kampelius.
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LSMU studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas Lituanica et Patria“
Initum Semestri

Metus pradėjome gausiai susirinkdami
tradicinėje netradicinio formato metų pradžios
šventėje. Joje, žaidimų forma, pristatėme savo
ir kitas korporacijas, pasidalinome patirtimi, ką
reiškia būti korporantu ir ką korporacija duoda
kiekvienam iš mūsų.

Lapų šventė

Šiais metais tradiciškai šėlom ir dirbom grėbdami lapus. Grėbdami aptarėme korporantiškas aktualijas
su padėti atvykusiais draugais iš korp! TauTiTo, o vakarop jaukiai pabendravome su garbės nariu Mindaugu
Šventoraičiu.

Korporacijos gimtadienio minėjimas
Artėjant Korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria įkūrimo metinėms (lapkričio 28 d.), lapkričio 20d.
apsilankėme Nacionaliniame Kauno dramos teatre, žiūrėjome spektaklį „Balta drobulė“. Prisimindami
ir besididžiuodami tais, kurie daugiau nei prieš jau 111 metų dėjo Korporacijos pagrindus, apmąstėme
pasižadėjimus ir toliau tęsti jų darbus.
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Šokių vakaras

Šiais metais vėl linksmai atšventėme Korporacijos 111-tąjį gimtadienį šokyje.
Pirmąją gruodžio savaitę save šokio aikštelėje išbandė visi – šokantys ir nešokantys.
Vakaras prasidėjo puikiai paruoštu kandidatų šokiu, vėliau sekė programa su loterija ir muzikiniai žaidimai.
Viso vakaro metu mokėmės lietuviškų folkloro šokių nuo pirmų žingsnelių iki nesudėtingų ir smagių
kombinacijų – gerai vakarą praleisti galėjo ne vien patyręs šokėjas, bet ir visiškas šokių aikštelės naujokas.
Vakaro kulminacija: Korporacijos 111 gimtadienio paminėjimas ir smagus gimtadienio torto valgymas.

Kalėdinis korporacijos pasisėdėjimas

Šiais metais jau tradicinį korporacijos Kalėdinį pasisėdėjimą praleidome stalo žaidimų šurmulyje. Žaidėme ir
Uno, ir Jenga, o juniorė Greta vaišino visus savo nuostabiais
kepiniais.

Kasmetinis Vytauto Didžiojo Karo
muziejaus lankymas
Šiais metais sausio 13-tosios proga vėl
aplankėme dar vieną mūsų įkūrėjo Vlado Nagevičiaus
vieną gyvenimo darbą – Vytauto Didžiojo Karo muziejų. Ten ne vien sužinojom naujų istorinių faktų iš
garbės narės Aušros Jurevičiūtės, bet ir detaliau susipažinome su gerbiamo įkūrėjo darbais.
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Šaulių studentų korporacija „SAJA“
2019 metus Lietuvos šaulių studentų korporacijos „Saja“ nariai pradėjo nuo... Kalėdų.
Juk reikia šį tą atsinešti į naujus metus iš senų...ir iš seno AdVerbum šį tą atsineštį į naująjį.
Sajalėdos 2019 jau buvo aprašytos, tai tiek apie jas. Ir geros dienos. Metai buvo neblogi.

Cepelinbalis

Kaip ten sakoma...kaip ratus sutepsi, taip jie ir
važiuos. Manau, sutepėme puikiai – spirgučių riebaliukais
ir grietine, nes pirmininkas Romas Jonaitis pasikvietė
visus sajūnus pas save į namus ir privirė cepelinų!

Spalvos

Kovo 11-osios proga kandidatai tapo spalvūnais sajūnais. Ši narių pakėlimo ceremonija
buvo ypatinga, nes Sajai teko garbė būti Vilniaus šaulių rinktinės priesaikos ceremonijos dalimi. Po
to naujieji nariai ir visu Gedimino prospektu pražygiavo rikiuotėje kartu su šauliais. Visiems jums,
AdVerbum beskaitantiems, primename, kad sajūnai yra šauliai! O tik po to, kai lieka laiko – studentai.

Korporacijų sąskrydis

Svarbus reikalas, kuriame turi sudalyvauti
kiekviena save gerbianti koporacija. Saja sudalyvavo!
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Jaunųjų šaulių asamblėja 2019

Sajūnai ir vėl nebegalėjo nuslėpti meilės
jauniesiems šauliams, tad ir vėl surengė JŠA.
Diskutuota apie narystę Lietuvos šaulių sąjungoje,
apie jos šimtmetį, partizanų kovas, lyderystę ir
pilietinio pasipriešinimo būdus, kaip ir kasmet –
pateikta rezoliucija Sąjungos vadui su jaunųjų šaulių
pasiūlymais, kas galėtų būti geriau.

„Išmok ginti tėvynę“

Saja ir vėl prisidėjo prie šio korp!Tautito
organizuojamo renginio „Išmok ginti tėvynę“, kuris
šiemet vyko Rukloje. Mūsų pirmininkas papasakojo
apie valstybės gynimo būdus, o ką veikė renginio
dalyviai, įtariame, parašyta korp!Tautito metų
apžvalgoje.

Lietuvos šaulių sąjungos 100 – metis

Didingi metai. Gera būti LŠS dalimi. Linkime jai sulaukti dar tiek pat ir daugiau! O kaip
mes minėjome šimtmetį? Apart dalyvavimo valstybiniuose minėjimo renginiuose, sajūnai pravedė
edukacinę veiklą vaikams: jie davė šaulio-riterio priesaiką! Daugiau informacijos apie ją galima
rasti mūsų sen!Norberto Černiausko knygoje „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“.
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Trakinių partizanai

Sajūnai ir vėl perbrido Virintos upelį. Ir vėl nesigailėjo. Ir vėl negalėjo atsidžiaugti, kokie didūs žmonės
Sajoje susibūrę – tėvynę mylinčių žmonių sąskrydžius organizuojantys. Gražu.

Sąskrydis

Šįkart sajūnai ne tik linksminosi (o buvo tikrai labai linksma), bet ir diskutavo! Sąskrydžio metu diskusijos virė apie Sajos vaidmenį Lietuvos Šaulių sąjungoje (LŠS) ir apie LŠS ir Krašto apsaugos savanorių
pajėgų (KASP) santykį šalies gynyboje. Mieli korporantai, ačiū, kad taip gausiai susirenkate į Sajos sąskrydį!
Na, o kitų metų sąskrydis bus ypatingas – jubiliejinis. Sajūnai nekantrauja. Nekantraukite ir jūs!
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Adventas partizaniškai

Įvyko jau šeštasis „Adventas partizaniškai“. Šįkart prie Našlaičių kapinių Vilniuje, kuriose
per pastaruosius porą metų buvo rasti Adolfo Ramanausko – Vanago, Antano Kraujelio – Siaubūno,
Juozapo Streikaus – Stumbro ir Albino Ivanausko – Topolio (Perlo) palaikai. Partizanai buvo slapta
užkasti, siekiant, jog jų kapai netaptų susibūrimų vieta. Tačiau dabar sajūnai kvietė bendraminčius prieš
šventes susiburti prie laužo ir prisiminti laisvės kovotojus. Renginio metu buvo skaityta originali Juozapo
Streikaus kalba, išsakyta ginant brolį, paskutinio aktyvaus partizano Antano Kraujelio išgyvenimai,
Adolfo Ramanausko prisiminimas apie apsisprendimą aukoti asmeninį gyvenimą kovai. Taip pat skaityti ir
palinkėjimai iš praėjusių metų „Advento partizaniškai“ bei užrašyti nauji – kitų metų dalyviams. Žinoma,
partizanų prisiminimą lydėjo ir dainos, susirinkusius šildė laužas ir šauliška arbata. Laužui užgęsus
buvo uždegtos žvakutės ant partizanų kapų Antakalnio kapinėse bei mintyse – Ivanauskui – Topoliui,
perlaidotam gimtinėje, Alytaus rajone. Advento laikotarpiu tamsu, tad būkime šviesa vieni kitiems.
Šviesa, kurios taip reikėjo mūsų laisvės kovotojams. Ar ateisite į adventą partizaniškai ir 2020 – aisiais?

Sajalėdos 2019

Ką čia ir besakyti... Gera visiems draugėn susiburti. Labai labai gera. Taip gera, kad sajūnai laike nebesiorientuoja ir kalėdas į kitus metus vis perkelia. Na, kad ilgiau tas malonumas truktų. Pabandykite ir jūs.

Metų refleksijos:

•
Viskas gerai, bet galėtų būti ir geriau.
•
Saja turėtų investuoti į profesionalaus fotografo radybas arba mokėti turimam Lukui Valentukevičiui...
Lukai, jei skaitai šį tekstą – neprarask vilties.
•
Sajūnai jau turi visai daug vaikų – sajūniukų, tad ateitis gana šviesi. Būsimi studentai, visgi.
•
Būna ir blogiau.
•
Na, ką – metas Sajos dešimtmečiui! Iki pasimatymo!
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VU studentų istorikų korporacija „Tilia“
2019-uosius metus Korp! Tilia pasitiko su didėjančiu jauduliu artėjant jubiliejui – 30-mečiui. Tačiau
apie viską iš eilės.
Mūsų korporantiškieji metai niekaip neįsivaizduojami be tradicinių veiklų, kurias kasmet puikiai
paruošia mūsų aktyvieji junijorai arba senjorai. Kaip ir kiekvienus metus, Korp! Tilia nariai surengė ekskursiją
Rasų kapinėse, ir šios ekskursijos dažnai pritraukia ne tik pačių korporantų, tačiau ir miestiečių dėmesį. Buvo
sudalyvauta Vasario 16-osios renginiuose, kaip ir kasmet klausėmės Vytauto Landsbergio, pakėlėme bokalus
už laisvę.
Kaip ir kiekvienąkart, aktyviai prisidėjome prie Istorikų
dienų (IFDi), kuriose buvome surengę šachmatų turnyrą,
diskusijas, ekskursijas. Buvome labai aktyvūs prisidėdami
prie universiteto renginių, tokių, kaip Muziejų naktis, kuri
vyko pirmą kartą ir nemaža dalis korporantų prisidėjo prie
vaidinimo, pagalbos, scenarijaus kūrimo. Taipogi jau tradicija
tapo dalyvauti Kultūros naktyje, kurioje jungėme jėgas ir su
universiteto dėstytojais, rektoratu.
Jau antrą kartą buvome pakviesti į Latvijos
nepriklausomybės paminėjimą, ir pakvietimas rodo, jog mūsų
vardas plinta už Lietuvos sienų. Praplėstas pažinčių ratas
Vokietijoje, Estijoje. Taip pat buvo sudalyvauta istoriniame
projekte Lenkijoje, padėjome rengti Vilniaus universiteto
jubiliejui skirtus debatus.
Mes buvome produktyvūs ir internetinėje erdvėje,
kuomet buvo pradėtas kurti podcast‘as Uroboro ašis.
Produktyvumo rezultatas – penkios laidos, kurios buvo
patalpintos į Spotify, Soundcloud. Buvo kalbinti dėstytojai, korporantai, pasisakę įdomiomis, nekasdienėmis
istorikams temomis. Taip pat buvo tęsta tradicija vykti į junijoro miestą, ir šįkart juo patapo Kretinga.
Mes nepamirštame ir kitų lietuviškų korporacijų. Buvo sudalyvauta alučiuose, sąskrydyje, taip pat ir
korporantiškose vestuvėse, kuriose „tiliokai“ sveikino Corp! RePublica narį vestuvių proga.

Galiausiai reikia prieiti prie didžiojo
įvykio – jubiliejaus. Po ilgo, kelių kartų
vykdyto darbo, buvo sutvarkytas ir priimtas
Korporacijos
Statutas.
Jį
iškilmingai
patvirtinome manifestu, kurį pasirašė ne tik
visi korporacijos senjorai, tačiau ir Istorijos
fakulteto dekanas, bei Vilniaus universiteto
rektorius.
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Jubiliejaus proga buvo surengta konferencija
korporantyvizmui, kurioje žodį tarė ne vien
kviestiniai svečiai, garbūs profesoriai, tačiau ir
mūsų korporantai. Galiausiai jubiliejų užbaigėme
šventiniu Alučiu, kuriame dalyvavo svečiai ne tik iš
Lietuvos korporacijų, tačiau ir iš užsienio.
Gali būti, jog užmiršome paminėti kitus,
smulkesnius renginius, kurių buvo labai daug, tačiau
prasidedant 2020 metams nestabdome ir judame į
priekį kurdami naujus planus bei plėtodami naujas
idėjas.
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Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademinė Skaučių Draugovė
95-oji metinė šventė

2019 m. spalio 19 d. buvo pažymėta skautų akademikų istorijoje. Niekam ne paslaptis, jog šią dieną
vyko jubiliejinė, 95-oji organizacijos metinė šventė. Visgi, istorine data ji tapo ne tik todėl. Jau darosi smalsu?
Apie viską nuo pradžių!

Ką naujo atnešė 2019-ieji?

Korporantai ir skautai žino - artimiausias savaitgalis spalio 16-ajai, laikomai akademikų gimtadieniu,
kasmet sukviečia į gražų renginį – Akademinio Skautų Sąjūdžio metinę šventę. Ji tradiciškai prasideda rimtais
reikalais - tikrųjų narių suvažiavimu, metų aptarimu ir kitų svarbių klausimų sprendimu, o atėjus popietei ir
pasibaigus darbams visi suguža švęsti. Šiais metais tradicijos buvo išlaikytos ir dienos programoje įsivėlė
vienintelis pakeitimas - svečio teisėmis į suvažiavimą buvo pakviesti ir junjorai su kandidatėmis!
Šia unikalia galimybe juniorai bei kandidatės
netruko pasinaudoti - juk visada smalsu stebėti, kaip
„vyresnėliai“ tvarkosi su savo pareigomis, o kartu ir įgauti
motyvacijos „paaugti“ patiems. Kas vyko suvažiavime
telieka už uždarų durų (o kiek emocijų ten būta!), tačiau
pasidžiaukime naujai išrinkta organizacijos valdžia ir
pasveikinkime pirmininku išrinktą senj. Edgarą Suškovą,
Skautų filisterių sąjudžio pirmininkę fil. Viktoriją
Ambroževičiūtę, Akademinės skaučių draugovės
pirmininkę t.n. Simoną Konikovaitę, Arbitra Elegantiarum
t.n. Donatą Navadvorskytę, Korp!Vytis pirmininką fil. Naujoji vadija: kairėje SFS pirmininkė fil. Viktorija
Ambroževičiūtė, Korp! Vytis pirmininkas fil. PauPaulių Šukį, Arbiter Elegantiarum senj. Dovydą Beržinį. lius Šûkys, ASS pirmininkas senj. Edgaras Suškovas,
ASD pirmininkė t.n. Simona Konikovaitė

Didžioji paslaptis atskleista

Suvažiavimą VDU Didžiojoje Auloje Kaune
pakeitė oficialioji metinės šventės dalis. Pro duris į salę
rinkosi dailiai uniformuoti, kepurėlėmis ar kaklaraiščiais
pasipuošę svečiai. Sugiedoję Gaudeamus bei išklausę
fil. Jolitos Buzaitytės - Kašalynienės paruoštą kalbą
apie skautų akademikų istoriją, išgirdome ir didžiąją
šventės naujieną - Studentų skautų organizacija oficialiai
susigrąžino istorinį Akademinio skautų sąjūdžio
pavadinimą! Džiūgauta ne be priežasties - kaip žinia,
pakeisti tokį atributą nėra taip paprasta ir už tai turime būti Lietuvos skautų sąjungos atstovai ir 2018-2019
dėkingi tiek ilgus mėnesius šiam tikslui pasišventusiems metų vadija
(dabar jau) ASS nariams, tiek ir tam pritarusioms kitoms
organizacijoms, o ypač - Lietuvos skautų sąjungai,
kurios sudėtyje šis gyvavo iki šios dienos. Sveikinimo
žodžiai tęsėsi ilgai ir tvyravo tikra šventinė nuotaika. Ją
dar labiau skleisti padėjo operos solisto atlikti klasikiniai
kūriniai bei kand. Emilijos Gulbinaitės autorinės dainos.
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Vakaras įsisiūbavo arba atspėk varžovo galimybes

Kaip ir tikėtasi, linksmoji dalis Kauno menininkų namuose šventės dalyvius ne tik pakėlė ant
kojų, bet ir išvertė iš batų. Taip taip, visiškai teisingai! Svečiai, susiskirstę komandomis, buvo pakviesti
žaisti įvairius žaidimus, kurių metu prireikė sąmojo, gudrumo, aplinkinių pažinimo, vikrumo bei visų kitų
įgūdžių. Salėje aidėjo juokas, girdėjosi bestrateguojančių komandų šnabždesiai, o laimėjo, be abejonės,
draugystė, kurią pasiekė visos komandos, sudėję savo garbingai (o gal ir ne visai) užtarnautus laimėjimus.

Bendra šventės dalyvių ir svečių nuotrauka

Korporacijų sąskrydis 2019

2019 m. kovo 30 d. korporacijos buvo pakviestos į Korp!Vytis ir Akademinės skaučių draugovės
suorganizuotą sąskrydį KTU santakos slėnyje. Renginio pavadinimas („Kauno kultūrinis tranzitas: nuo
prieškarinio iki šiuolaikinio”), tiek pat neįprastas kiek ir ryžtingai daug aprėpiantis, akivaizdžiai sudomino
gausiai susirinkusius korporantus.
Pirmoji programos dalis buvo sudaryta iš lektorių pranešimų. Pasidalinti tarpukario inteligentų
gyvenimų bei Kauno bohemos istorijomis atvyko VDU Menų fakulteto dekanė Ina Pukelytė. Taip pat
pranešimą apie Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 veiklą skaitė KEKS2022 vadovė Virginija Vitkienė.
Paskaitos sukėlė gyvą diskusiją.
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Antrosios programos dalies metu vyko dvi ekskursijos: Kauno tarpukario modernistinės architektūros
(ekskursiją korporantams padovanojo KEKS2022) bei Kauno gatvės meno (kurią padovanojo Kaunas IN).
Net ir tikri kauniečiai gavo progą pažvelgti į miestą naujomis akimis ir netgi aplankyti vietas, apie kurias jie
nežinojo. Ypatingai daug dėmesio bei naujų asmenukių
susilaukė Kiemo galerija.
Po ilgos ir naujų žinių pilnos dienos visi susirinko VIIajame forte. Žemi forto skliautai nė kiek nenumalšino
pozityvios korporantų nuotaikos, o pasibaigus
edukacinei renginio daliai vyko smagioji dalis,
nestokojanti dainų. Nors praėjus renginiui dalyviai
turėjo atsisveikinti iki kito karto, prisiminimai visiems
išliko dar ilgam.

Dalyviai ekskursijoje

Iššūkis juostoms – žaidynės „Juostų juostos“

2019 m. gegužės 31 vakarą Korp!Vytis junjorai ir ASD kandidatės surengė orientacines varžybas, tikrą
išbandymą pavadinimu „Juostų juostos“, kurios, kaip pavadinime įvardijama, buvo skirtos spalvūnams. Jie,
pasitelkę savo greitį, sumanumą, strategiją
ir žinias šifravo gudriai užkoduotas
užduotis, jas vykdė ir gavo taškus už
tinkamą jų atlikimą.
Keliaudamos po Kauno miesto apylinkes,
komandos aplankė daug lankytinų objektų,
mynė mįsles, sprendė korporantiškus
ir skautiškus galvosūkius. Spalvūnai,
varžydamiesi komandomis vieni su
kitais, galvojo įvairiausias strategijas
stengdamiesi įveikti kuo daugiau užduočių
per kuo trumpesnį laiką, tam, kad pelnytų
„Juostų juostos“ vardą. Užduočių buvo
įvairiausių – nuo rebusų iki morzės
abėcėlės, nuo mįslių iki įvairių Kauno
miesto vietų atpažinimo. Jos apėmė įvairias sritis - skautiškas bei korporantiškas vietas, Korp!Vytis ir ASD
Garbės narius bei jų veiklą Kaune. Tuo pačiu metu juostos stengėsi išlikti budriais - įsiamžinti su pastebėtais
troleibusais bei kūrybiškais – sukurti eilėraštuką.
Laiku grįžusios komandos mėgavosi kątik iškeptais dešrainiais, kol organizatoriai skaičiavo taškus ir ruošė
apdovanojimus. Pasisotinę dalyviai dalinosi įspūdžiais, peržiūrint ekipažų darytas nuotraukas. Rezultatų
skirtumai buvo labai nedideli, skyrėsi vos keliais taškais ir vakaro pabaigoje dalyviai apdovanoti medaliais:
pirmą vietą laimėjo filisterių komanda „JODA JUOSTA“, antrą- „MANĖM JAU NEBUS“, trečią„PINGVINUKAI“.
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Korp!Vytis ir ASD vasaros stovykla „PoŠimts!“

Kaip ir kiekvienais metais, baigiantis vasarai, 2019 m. rugpjūčio 14 – 18 dienomis stovyklauti
susirinko skautai akademikai. Šiais metais stovykla vyko prie Žirnajaus ežero (Ukmergės raj.), o ją organizavo
Akademinio skautų sąjūdžio Vilniaus skyrius.
Stovykla buvo tarsi praūžusio Lietuvos
šimtmečio tęsinys. Ji truko penkias įspūdingas ir
įdomiai paruoštas dienas, per kurias susirinko iki
30 žmonių. Programa buvo labai įvairi: kūrybinė
- sesė Donata mus mokė pinti šiaudų „kabančius
sodus“, sesės rinko laukų gėles bei pynė vainikus;
pramoginė - visi kanojomis plaukėme į kitą ežero
pusę, šaudėme iš lankų. Be linksmybių turėjome
ir intelektualios veiklos – sulaukėme svečių –
papasakoti apie savo darbą ir pravesti diskusiją
atvyko fotožurnalistas Vidmantas Balkūnas,
kurio specializacija – socialinė tematika bei
darbas karinių konfliktų ir nelaimių vietose.
Šis užsiėmimas buvo be galo įdomus ir įtraukiantis, fotožurnalistas dalinosi nuotraukomis, pasakojimais ir
akimirkomis iš Vilniaus taboro gyvenimo.
Žinoma, kaip ir kiekvienais metais,
kandidatės bei junjorai kiekvieną dieną
dalyvavo sesės Eglės Grzeskowiak
Verseckaitės paruoštuose užsiėmimuose
„Kandidatų ABC“, kurių metu gilino žinias
apie korporaciją, jos istoriją, ideologiją.
Bendravome ne tik tarpusavyje stovyklos teritorijoje buvo apsistoję
skautai iš Vokietijos. Dieną praleidome su
jais žaisdami įvairius mūsų ir jų tradicinius
žaidimus, o vakare laužo šviesoje
dainavome skautiškas dainas.
Stovyklą vainikavo pagal griežtai saugomą
receptą filisterių paruoštas „Krambambolis“ ir garbūs pasižadėjimai. Spalvomis pasipuošė Akademinės
skaučių draugovės sesė Eglė Liagaitė ir Korp!Vytis broils Edgaras Suškovas.
Dėkojame Vilniaus skyriui už nuostabiai suorganizuotą stovyklą. Nors ji prabėgo labai greitai, prisiminai ir
geros emocijos išliko iki šių dienų.
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