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LIETUVOS 100 – ČIUI SKIRTA EKSPEDICIJA „BRYDĖ PER PASAULĮ 2018“                                   

 

Ekspedicija „BRYDĖ PER PASAULĮ 2018“ skiriama atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui ir tarpukario bei pokario 

Lietuvos išeivijos šviesuomenei atminti. Ekspediciją organizuoja Lietuvos geografų draugija ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių 

žurnalistų klubas. Ekspedicijos maršruto kryptį padiktavo dviejų šviesuolių veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur jie būrė lietuvių 

bendruomenę ir garsino Lietuvos vardą. Tai Lietuvos geografų draugijos įkūrėjas prof. Kazys Pakštas, 2018 m. minime 125-sias gimimo 

metines ir poetas Kazys Bradūnas, kurio 100-osios gimimo metinės minėtos 2017 m. Ekspedicijos pavadinime minima brydė, tai K. Bradūno 

poetinė išraiška, kurią pasitelkdami leisimės aplink pasaulį, ieškodami mūsų tautiečių brydžių Jungtinėse Amerikos Valstijose (Čikagoje, Los 

Andžele, Havajuose) ir Japonijoje.  

Ekspedicijos metu planuojama surinkti medžiagos apie išeivius ir ją užfiksuoti, įamžinti svečiose šalyse gyvenančių lietuvių 100 

linkėjimų Lietuvai, aplankyti 100 su lietuvybe susijusių vietų ir iškelti Lietuvos Trispalvę aukščiausiame Žemės kalne – Mauna Kėja 

(Havajuose, skaičiuojant nuo pagrindo vandenyne iki viršūnės 10 203 m). 

Ekspedicijos globėja Kazio Bradūno dukra, etnologė, aktyvi pilietiškumo idėjų skleidėja – Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. 

EKSPEDICIJOS „BRYDĖ PER PASAULĮ 2018“ 

MISIJA – garsinti Lietuvą, kuri mini nepriklausomybės atkūrimo 100-metį ir skleisti žinią apie lietuvius – modernios valstybės 

gyventojus, sugebėjusius išsaugoti patriotiškumą ir tautiškumą. Iškelti Lietuvos Trispalvę ir istorinę vėliavą, su lietuvybės puoselėjimu 

susijusiose vietose (lietuvių bendruomenėse). Kviesti užsienyje gyvenančius tautiečius sugrįžti ir kurti gerovę savo šalyje. Prof. Kazio Pakšto 

Dausuvos viziją įgyvendinti laisvoje Lietuvoje.  



TIKSLAS – apkeliauti aplink Pasaulį, susitikti su lietuvių bendruomenėmis, priminti prof. Kazio Pakšto ir poeto Kazio Bradūno idėjas 

išlaikyti ir stiprinti tautos tapatybę, vienyti Pasaulio lietuvius. 

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI: 

1) įprasminti atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir surengti 3 konferencijas (JAV – Kalifornijos universitete Los Andžele ir 

Honolulu universitete Havajuose bei Tokijo universitete Japonijoje), padėkoti draugiškoms Lietuvai valstybėms ir pristatyti savo šalį;  

2) prisiminti prof. Kazio Pakšto, poeto Kazio Bradūno ir kitų Lietuvos šviesuolių veiklą buriant tautiečius į bendruomenes ir palaikant 

lietuvybę, skleisti keliautojo Mato Šalčiaus idėją „Lietuvai apie pasaulį, pasauliui apie Lietuvą“; 

3) susitikti su lietuvių bendruomenėmis, kurios įsikūrusios JAV ir Japonijoje, aptarti Lietuvos stiprinimo klausimus, galimybes dirbti ir 

kurti savo šalies labui, kviesti sugrįžti iš emigracijos, nufilmuoti 100 lietuvių, siunčiančių linkėjimus Lietuvai; 

4) aplankyti 100 su lietuvybe susijusių vietų;  

5) iškelti Lietuvos Trispalvę ir istorinę vėliavą aukščiausiame Žemės kalne Mauna Kėja (Havajuose). 

Oficialus ekspedicijos pristatymas 2018-07-06 prof. Kazio Pakšto tėviškėje – Užpalių miestelyje Utenos rajone, kuris yra šių metų Lietuvos 

mažoji kultūros sostinė. Ekspedicijos dalyvių susitikimas su Užpalių bendruomene, pranešimai, ekspedicijos pristatymas, geografiniai tyrimai.  

IŠVYKIMAS 2018-07-23 PARVYKIMAS 2018-08-15  

VILNIUS – ČIKAGA (JAV) – LOS ANDŽELAS – HAVAJAI – TOKIJAS (JAPONIJA(FUDŽIJAMA)) – SINGAPŪRAS – VILNIUS 

         Ekspedicijos informacinis rėmėjas:  

         Ekspedicijos vadovė Genovaitė Kynė    

 Lietuvos geografų draugijos prezidentė                                          

 


