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Vienas. Ne, pala.
Pusė? Jau geriau. Nemėgstame sveikų, 

nes tai per paprasta. Natūralių, nes tai per 
konservatyvu. Nes norime laisvės. Tegyvuoja 
REVOLIUCIJA. Padegsime pasaulį, tada 
užpilsime pienu ir JACK DANIELS, sumaišytais 
į kokteilį, tirpalą, kurį praminsime Dievo 
ambrozija. Pabalusius pelenus sušluosime į 
vazą ir dar kartą padegsime ugnimi, ta pačia 
griaunamąja jėga, kuri pradėjo šią seką, 
nesibaigiantį užburtą ratą. Tada pasaulis stosis 
piestu, ir… ir… 

Nenutiks nieko, išdūriau. Pasaulis toks pats. 
Nemirtingas ir nekalus. Tik vienas įlinkimas iš 
niekur pakeitė poziciją šeštoje dimensijoje. Ten 
mūsų ženklas, broli, sese, giminaiti.

Du. Rožinis tutu. O Tu: „Kur vienetas?“ 
Tyliau, nežadink kiklopo. Kiklopas suris laiką, 
suris tavo švarią sielą, mirktels savo bjauriai 
gigantiška  krauju pasruvusia akimi, tada 
užsikosės ir atris pilką žilų plaukų kamuolį. Jis 
ištars klausimą, kurio šiame rendez-vous1 bijosi 
labiausiai: „Kokio norėtum karsto: kietmedžio, 
raudonmedžio, ar kartono?“ Pssst! Aš rinkčiausi 
Diogeno2 karstą. Kaip karuselė. Mirę audiniai 
paskutinį kartą paskraidys padangėmis ir 
apsilankys dykumoje.

Minus šeši. Banaloka, bet prirašysiu dar 
porą šešetų. Tebūnie aistra. Pradės rūkti, svilti 
banaliosios balanos. O, tiksliai, kurgi esmė? Kur 
harmonija ir ramybė? Pavargau nuo aistros.

Aštuoni. Aštuoniukėmis vaikšto senas 
diedas. Šalia jo moteriškė. Abu kristoforai. 
Mūsų akimis – ne tokie jau ir šventi. Bet 
priešingai, jie – visų švenčiausi. Mes šventumo 
nematome, nes nematome kristoforų. Jie po 
mūsų pasturgaliais. Pasturgaliu. Vieningai. 
Ar spėsi, kodėl jie patys nemato savo darbo 

šventumo? Nes užsėdame jų akis. Ir tik jų 
trečioji ir ketvirtoji akys dar atsimerkusios, 
dar mato. Mane ir tave, grifuk, kapojančius 
kaktas ir draskančius akis. Veržlius ir jaunus. 
Akys didelės, o vyzdžiai išsiplėtę. Caritas. Akių 
kampučiuose kaupiasi pasididžiavimas, visų tų 
metų kančia, kuria mėgautasi. Akys sumirksi, 
nurieda viena kolektyvi, Kaspijos platumo 
ašara. Iš virpesių ausų plaktukai ir priekalai 
transliuoja: „Myliu tave.“ Balso negirdėti. 

Pagaliau. Štai dvylika. Kaip tu nematai? 
Keistuolis, va, čia, žiūrėk, ant pokyčio tunelio 
sienos. Ar jauti? Ne? O man kaip tik atrodo, 
kad turė… Gerai, gerai, ne man kalbėti. Betgi 
tikrai, ar nejauti? Turbūt nenutuoki… Kai aš 
žengsiu paskui tave, parodysiu, kaip reikia! 
Tik tu neatsisuksi. O aš liksiu neteisus. 
Apsijuoksiu, būsiu tavo asmeninis arlekinas. 
Jei tik atsisuktum, skaudėtų pilvas nuo juoko. 
Tu apsiverktum. Pastebėtum mane. Prašau, 
būkime lygūs. 

Nesijaudink. Aš irgi nesupratau. Kažkoks 
psichas rašė tą keverzonę iš minkštu sienų 
pamušalu apvynioto kambarėlio Naujojoje 
Vilnioje. Aš tik perduodu Gerąją Naujieną. Na 
gerai, kiek modifikuotą. Juk negražu kopijuoti. 
Duosiu nusirašyti, tik nenurašyk žodis žodin, 
gerai?

Lemta nesuprasti. Tačiau nesuprasta lemtis, 
kartu su laimėmis ir laumėmis ištirpsta nihilizmo 
tirpiklyje, kuris stipresnis net už acetoną ar už tą 
paint thinnerį, kurio, prisipažinkim, visi uostėme 
ir, po galais, mums tai labai patiko. 

Interpretacija. Keisk, griauk ir kurki. Radikaliai, bet apgalvotai. Neprisileisk nuokrypio kiklopo, turinčio tik 
vieną akį, žvelgiančią iš hedonizmo, iš pasidavimo perspektyvos, nes prisileidus gyvenimas greit taps katės iškosėtu 
mėsingu ŽILUMO kamuoliu. Jausk aistrą. Tačiau ji vargina… o visiškai nuovargio nejaučia tik tėvai. Ant kurių 
pečių sėdime nedėkingieji. Atsimink mane, viską, kas susiję su praeitimi. Mes manome, kad įvyks pokytis, tačiau 
juk viskas po senovei. Ir toliau tiksint laikrodžiui vis tiek nesuprantame, kur mus plukdo tėkmė, kodėl kunigai 
vairuoja bė em vė ir kodėl motinėlė Žemė neatsako į devynis praleistus skambučius ir ŠEŠIOLIKA SUKNISTŲ 
ŽINUČIŲ. Gal jau laikas kviesti policiją? O šiaip pala, išvis kokio bieso skaitai interpretaciją? Škac, literate, 
susigalvok savąją...

1 Rendez-vous – susitikimas; pasimatymas.
2 Diogenas – cinizmo tėvas. Jis prašė, kad jo kūnas po mirties būtų išmestas gyvūnams.

TREČIOKO LAIŠKAS
DVYLIKA
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XXIX laidos renginiai
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Vaikinų giedojimas
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Karnavalas
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Vasario 16-osios šventė
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Šis Metraštis yra nuostabi Jums dovana, 
kuri visada padės atgaivinti prisiminimus apie  
licėjų. Prabėgus tam tikram laiko tarpui, bus 
labai smalsu pasklaidyti Metraščio lapus ir 
tarsi netiesiogiai sugrįžti į praeitį, kuri buvo 
įsimintina įvairiais nutikimais. 

Pastarieji metai dėl karantino suvaržymų 
atėmė iš Jūsų galimybę betarpiškai bendrauti ir 
džiaugtis popamokinio gyvenimo privalumais. 
Tačiau turite didžiuotis, kad net ir tokiomis 
nepalankiomis sąlygomis sugebėjote organizuoti 
licėjaus renginius ir puoselėti jo tradicijas. 

Greičiausiai didžiausia patirtis, kurią įgijote 
šiuo neįprastu laikotarpiu, yra supratimas, 
koks svarbus žmogui yra gyvas bendravimas. 
Tai galėjote dar kartą akivaizdžiai įsitikinti 
Paskutinio skambučio metu, kai susirinkę 
licėjuje mėgavotės bendru buvimu mokykloje. 

Tikiu, kad įgytos žinios padės Jums siekti 
užsibrėžtų tikslų, o licėjuje puoselėtos vertybės 
padės nepasimesti vingrioje šių dienų tikrovėje. 

DIREKTORIAUS ŽODIS

Vilniaus licėjaus direktorius
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MOKYTOJAI
ADMINISTRACIJA

Pirma eilė: Saulius Jurkevičius (direktorius), Jolita Milaknienė (pavaduotoja ugdymui), 
Grigorijus Kudrešovas (pavaduotojas ūkio reikalams). Antra eilė: Laura Vizbarienė 
(pavaduotoja TB klasėms), Vilija Balčiūnaitė (pavaduotoja ugdymui).

Pirma eilė: Daiva Vyšniauskienė, Reda Nemčiūnaitė, Vitolda Plataunaitė. Antra 
eilė: Ilona Topal, Jūratė Vėlyvienė, Vilija Balčiūnaitė, Laura Vizbarienė.

ANGLŲ KALBA

BIOLOGIJA

Alma Čekauskienė, Alyda Daulenskienė, Eglė Tauraitė

CHEMIJA EKONOMIKA

Virginija Barbaravičiūtė, Rasa Žemaitaitienė Daiva Strielkūnienė

DORINIS UGDYMAS IR FILOSOFIJA DORINIS UGDYMAS IR MUZIKA

Ernestas Šidlauskas Ričardas Jankauskas

FIZIKA

Eugenijus Rudminas, Darius Šimkus, Mykolas Mališauskas

DAILĖ

Rimvydas Markeliūnas

PSICHOLOGIJA IR TOK

Linas Ulevičius
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FIZINIS UGDYMAS

Daiva Janulienė, Iveta Nadzeikienė, Linoreta Vasilevičienė

GEOGRAFIJA

Linoreta Vasilevičienė, Rima Bačkienė, Jolita Milaknienė

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Darius Šimkus, Bronius Skūpas, Irina Čibiraitė, Virgilijus Saulius

ISTORIJA

Saulius Jurkevičius, Algis Sindaravičius, Rolandas Čiapas, Laura Valantė

LIETUVIŲ KALBA

Pirma eilė: Asta Karaliūtė, Vida Lisauskienė. Antra eilė: Aida Balčiūnienė, Anželika 
Keršinskienė, Inga Žemaitytė. 

MATEMATIKA

Pirma eilė: Danguolė Jonaitienė, Andrius Berniukevičius, Benas Budvytis.  Antra eilė: Miglė 
Meidutė, Rokas Ridzevičius.

VOKIEČIŲ KALBA

Danutė Stankaitienė, Gintarė Baciuškienė Vida Pasausienė, Inga Lenktytė

PRANCŪZŲ KALBA
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Pirma eilė: Darija Misiūnaitė, Liucija Greičiūtė, Aiva Matuliauskaitė, Neringa Ročkaitė, Ieva Burdulytė. Antra 
eilė: Aušra Milaknytė, Emilija Milašiūtė, Evelina Gaižutytė, Pijus Murnikovas, Nora Bulbukaitė. Trečia eilė: 
Ieva Kairytė, Marta Medelinskaitė, Rugilė Baltrūnaitė, Marik Voicechovskij, Marius Jonas Abišala. Ketvirta 
eilė: Elzė Večkytė, Goda Mitalauskaitė, Austėja Pansaitytė, Liepa Griciūtė, Patricija Aniulytė. Penkta eilė: 
Aleksandra Poškutė, Kyva Adelė Keys, Augustė Švedaitė, Barbora Mažeikaitė, Joris Didžgalvis, Jogailė Norkutė. 
Nuotraukoje nėra: Juozo Rimkaus, Domanto Stankevičiaus.

Pirma eilė: Kamilė Andrikonytė, Akvilė Kėvelaitytė, Medeina Kvedaravičiūtė, Emilija Young-Smith, Austėja 
Šimkutė. Antra eilė: Klaudija Jackevičiūtė, Aleksandra Liubartaitė, Roberta Lapkutė, Saulė Augulytė, Viktorija 
Kiškytė. Trečia eilė: Agnė Druskytė, Aidas Agejevas, Vakarė Stankevičiūtė, Rokas Valuckas, Lukrecija 
Matulevičiūtė, Dovydas Karvelis. Ketvirta eilė: Gabija Bujauskaitė, Karolina Radevičiūtė, Jokūbas Jasiūnas, 
Kajus Kandratavičius, Paulius Karvelis. Penkta eilė: Paulius Aleknavičius, Matas Indriūnas, Jokūbas Balsys, 
Martynas Simanavičius, Ignas Tamulis, Adas Kaminskas.

LICĖJAUS KLASĖS

IA
Auklėtoja
Asta Karaliūtė Bredelienė

IBAuklėtoja
Virginija Barbaravičiūtė

Pirma eilė: Vytenis Vaičiulis, Goda Štuopytė, Ieva Radavičiūtė, Paulius Kalinauskas, Emilis Slabada. Antra 
eilė: Kristupas Lapinskas, Rūta Karklytė, Eva Šimkūnaitė, Eimantas Baliūnas, Lukas Kisielis. Trečia eilė: 
Tija Boicova, Viltė Daunoraitė, Beata Pesliakaitė, Skaiva Antulytė, Domas Pitrėnas. Ketvirta eilė: Adomas 
Prokopimas, Augustė Venčkauskaitė, Justinas Letukas, Saulė Kazuraitė, Rusnė Baužaitė. Penkta eilė: Karolis 
Kučinskas, Matas Beniušis, Kamila Grinevič, Aris Stankevičius, Viktorija Markovaitė, Antanas Oržekauskas.

Pirma eilė: Martynas Orvydas, Gerda Vilkišiūtė, Urtė Stirbinskaitė, Beatričė Daulenskytė, Ieva Mikučionytė. 
Antra eilė: Justina Morkūnaitė, Austėja Morkūnaitė, Emilija Aglinskaitė, Rugilė Kazlauskaitė, Kristina 
Kalytytė. Trečia eilė: Ieva Ubartaitė, Deividas Dudulis, Aistis Gvazdauskas, Ignas Laucius, Dorotėja Valickaitė. 
Ketvirta eilė: Tadas Adakauskas, Eglė Jaraitė, Jonas Mockaitis, Elija Juodikytė, Milda Kvedarauskaitė. Penkta 
eilė: Rusnė Davulytė, Domas Berulis, Upė Vaglytė, Austėja Markevičiūtė, Ugnė Dzikevičiūtė. Nuotraukoje 
nėra: Radvilės Kragnytės.

IC
Auklėtoja
Vitolda Plataunaitė

ID
Auklėtoja
Ilona Topal
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Pirma eilė: Matas Lukošius, Elzė Murnikova, Kovas Mikutis, Marija Malikėnaitė, Auksė Timinskaitė, Algis 
Norvaišas. Antra eilė: Pijus Dargužas, Ignas Kavaliauskas, Laurynas Korsakas, Liutauras Beniušis, Dominyka 
Rynkevičiūtė. Trečia eilė: Rytis Mockus, Gerda Bogomolnikovaitė, Rokas Kurkutis, Eglė Jocytė, Kamilė 
Stravinskaitė. Ketvirta eilė: Faustas Puzeras, Emilija Tribandytė, Odilija Rudytė, Danielius Andrejevas, Pijus 
Mačiulis, Justinas Sakalauskas. Penkta eilė: Emilija Misiuk, Emilė Ieva Šapkauskaitė, Joris Bradūnas, Emilė 
Juosponytė, Simona Mačiulaitytė. Nuotraukoje nėra: Tomo Paznėko.

Pirma eilė: Matas Andraitis, Vakaris Adomaitis, Augustė Morkūnaitė, Raminta Zovaitė, Rokas Pietaris. 
Antra eilė: Jurgita Skersytė, Lukas Dambrauskas, Emil Duko, Ona Akelė, Danielė Ramanauskaitė. Trečia 
eilė: Skaistė Liutkutė, Jorūnė Babarskaitė, Vytautė Charževskytė, Augustas Pupinas, Augustė Motiejūnaitė. 
Ketvirta eilė: Adomas Strazdas, Elzė Mazuronytė, Vytenis Kalinauskas, Simas Stočkus, Julius Mieliauskas. 
Penkta eilė: Benas Raišutis, Ugnius Monkevičius, Paulius Daščioras, Martyna Meškauskaitė, Rokas Lisauskas, 
Erdenė Garunkštytė. Nuotraukoje nėra: Agnės Juozulynaitės, Roman Stomos.

IIA
Auklėtoja
Irina Čibiraitė

IIBAuklėtojas
Darius Šimkus

Pirma eilė: Juozas Jaruševičius, Karina Katinaitė, Rytas Sakavičius, Emilija Norvaišaitė, Adelė Nedzinskaitė. 
Antra eilė: Karolis Navickas, Agata Kazakevič, Guoda Tumėnaitė, Paulius Morkūnas, Julius Stukas, Emilija 
Tėja Kašėtaitė. Trečia eilė: Ieva Eivaitė, Anupras Vaitkevičius, Gabrielė Galvelytė, Gustė Maroščikaitė, Jorė 
Džiaugytė. Ketvirta eilė: Luknė Kerbedytė, Neringa Kregždytė, Ilona Burkšaitytė, Dorotėja Suruda, Laura 
Miškinytė, Indrė Steponavičiūtė, Donata Jackevičiūtė. Penkta eilė: Vytenis Razmus, Simona Usnytė, Matas 
Kačinskas, Augustė Kirkliauskaitė, Miglė Butrimavičiūtė.

Pirma eilė: Ugnė Ubartaitė, Agota Aleknaitė, Naglis Alška, Gintarė Rutkutė, Simonas Kraujelis. Antra 
eilė: Emilija Gelumbauskaitė, Simona Legačinskaitė, Martynas Klimas, Ugnė Bagdonaitė, Tėja Kalpokaitė. 
Trečia eilė: Meda Paulavičiūtė, Idris Kloufi, Elzė Petkevičiūtė, Agnė Laukaitė, Matas Verbyla. Ketvirta 
eilė: Aleksandras Volfa, Liepa Butkutė, Gabija Kazakiūnaitė, Rojus Gabartas, Armanis Tomas Barsamyan. 
Nuotraukoje nėra: Mijos Elžbietos Garliauskaitės, Gerdos Gerdauskaitės, Lėjos Kalvelytės, Emilijos 
Palionytės, Joanos Sesickaitės.

IIC
Auklėtojas
Ernestas Šidlauskas

IID
Auklėtoja
Linoreta Vasilevičienė
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Pirma eilė: Meda Junčytė, Emilija Kiškytė, Jokūbas Sebeckis, Gabrielė Malevskytė, Nojus Matas Bucevičius. 
Antra eilė: Rugilė Sinkevičiūtė, Rytis Tomas Petryla, Greta Janulionytė, Saulė Paulauskaitė, Titas Žilinskas. 
Trečia eilė: Simonas Lazko, Matas Udrėnas, Ugnė Samuchovaitė, Miglė Žalytė, Almantas Gylys. Ketvirta eilė: 
Ugnė Grybauskaitė, Inga Puriuškytė, Aistė Silickaitė, Erika Stonytė, Matas Žostautas, Agnė Vėja Kuldmäe. 
Nuotraukoje nėra: Kristės Anciūtės.

Pirma eilė: Aistė Markevičiūtė, Elija Kavaliauskaitė, Martyna Banytė, Patricija Venclovaitė, Pijus Vainius. 
Antra eilė: Aušrinė Šarkaitė, Edgar Urbanovič, Greta Urbanavičiūtė, Guoda Žukauskaitė, Ūla Arbačiauskaitė. 
Trečia eilė: Benas Martišius, Arnoldas Šumanas, Unė Narūnaitė, Tija Gurinaitė, Marija Čeponytė. Ketvirta 
eilė: Simona Zelionkaitė, Žygimantas Mazėtis, Parbus Piličiauskas, Ksenija Siniova, Rūta Bugytė. Penkta eilė: 
Kipras Leonavičius, Ugnė Endriukaitytė, Kamilė Zinkevičiūtė. Nuotraukoje nėra: Smiltės Krutkytės, Simono 
Lavos, Gerdos Peciukonytės, Vijos Turulytės.

IIE
Auklėtojas
Rokas Ridzevičius

IIIA
Auklėtojas
Algis Sindaravičius

Pirma eilė: Rusnė Valiukaitė, Rimantas Stanaitis, Gabrielius Gvazdauskas, Nikita Rockinas, Aldas Lenkšas. 
Antra eilė: Milda Gečaitė, Elena Andriuškevičiūtė, Monika Žemgulytė, Vita Puodžiūnaitė, Adomas Traubas. 
Trečia eilė: Ieva Ignatavičiūtė, Akvilė Ruginytė, Guoda Vaštakaitė, Mantė Černeckytė, Kamilė Žemgulytė. 
Ketvirta eilė: Jokūbas Šiaučiūnas, Ugnė Kovaitė, Marius Mikelionis, Aušrinė Patackaitė, Kornelija Jakučionytė. 
Penkta eilė: Rūta Giedrytė, Arminas Ražanauskas, Joris Strazdas, Liutauras Jūras. Nuotraukoje nėra: 
Augusto Buzėno, Donato Gražulio.

IIIB
Auklėtoja
Inga Lenktytė
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Pirma eilė: Saulius Paukštė, Saulė Mikelevičiūtė, Klaudija Aleksiūnaitė, Brigita Bagušinskaitė. Antra eilė: Alicija 
Jankovska, Julija Svobonaitė, Gerda Mačionytė, Žygimantas Girdauskas. Trečia eilė: Gabija Gnėdikaitė, Ieva 
Urbonaitė, Joris Dusevičius, Povilas Budvytis. Ketvirta eilė: Ugnė Krikštaponytė, Naglis Vasarevičius, Gabrielė 
Kmeliauskaitė, Kamilė Vilkelytė. Penkta eilė: Domas Davidavičius, Beatričė Karlonaitė, Ignė Maniušytė, Giedrė 
Kučinskaitė, Mindaugas Smetaninas. Nuotraukoje nėra: Editos Paviliūnaitės, Kamilės Vilkelytės, Lauros 
Daujotaitės, Mėtos Marijos Celencevičiūtės, Nedo Vilkausko, Ugnės Grėskaitės, Ugnės Sirutavičiūtės, Viliaus 
Bendaravičiaus.

Pirma eilė: Mindaugas Butkus, Eimantas Budrikas, Adelina Aukštuolytė, Povilas Šiaučiuvienas, Margarita 
Kalesnykaitė, Urtė Šichaitė, Povilas Mikeliūnas, Karolė Simona Motiejūnaitė. Antra eilė: Vasara Šilininkaitė, 
Joris Jakučionis, Manfredas Feiferas, Ugnė Jasinavičiūtė, Neda Bogomolnikovaitė, Nojus Stankevičius. Trečia eilė: 
Jelena Tarachovskaja, Milda Saunoriūtė, Gabrielė Čepaitytė, Augustina Lipnevičiūtė, Ieva Butkutė, Adomas Čenkus, 
Gabrielė Valionytė. Ketvirta eilė: Mihnea Ioan Lucan, Miglė Baranauskaitė, Mėja Plytnikaitė, Tauras Burneika, 
Raminta Šiaučiulytė, Akvilė Paskačimaitė, Augustė Krunytė, Jonas Rinkevičius. Penkta eilė: Meda Večkytė, Akvilė 
Šumskytė, Povilas Kašauskas, Agnė Augustė Vėgėlytė, Domantas Švažas, Miglė Jauniškytė. Šešta eilė: Pijus 
Tikuišis, Greta Vitkauskaitė, Emilija Gailiešaitė, Matas Grigalaitis, Gintautas Viliūnas, Viltė Vitkauskaitė, Patricija 
Ivanauskaitė.

IIIC
Auklėtoja
Aida Balčiūnienė

TBI
Auklėtoja
Daiva Strielkūnienė

Pirma eilė: Gabija Stauskaitė, Milda Činčikaitė, Emilija Ivaškaitė, Jorigė Mazūraitė, Unė Braziulytė, 
Bartė Žiliukaitė, Gabrielė Slaboševičiūtė, Saulė Raklevičiūtė, Bernadeta Zacharevičiūtė, Kornelija 
Venclovaitė, Viltautė Skeberdytė, Liepa Franckevičiūtė. Antra eilė: Ugnė Šilinskaitė, Vėja Šovaitė, 
Miglė Mingilevičiūtė, Mėta Žemaitytė, Kamilė Gudaitė, Aistė Mikštaitė. Trečia eilė: Mantas 
Lašinis, Dominykas Kubiliūnas, Povilas Rutkus, Mantas Alška, Augustas Mirinas, Vilius Eiva, Nojus 
Džiaugys, Jokūbas Dovidas.

IVA
Auklėtoja
Miglė Meidutė

Pirma eilė: Guoda Trinkūnaitė, Aida Balukonytė, Emilė Sadauninkaitė, Brigita Sabaliauskaitė, 
Emilija Brundzaitė, Rusnė Prialgauskaitė, Greta Duko, Erika Vaitkutė, Marija Čiškevičiūtė, Gustė 
Šliožaitė, Agota Savickaitė, Laura Milaknytė, Aušrinė Zeleckytė, Ūla Lauciūtė. Antra eilė: Simonas 
Šimėnas, Ieva Daugialaitė, Saulė Vaikėnaitė, Julius Janeliūnas, Ieva Jasiukevičiūtė, Nojus Daškevičius. 
Trečia eilė: Rokas Vilys, Mantas Skyrius, Rokas Grindenka, Vaiva Žukauskaitė, Edvinas Čelkis, 
Vaiva Slatkevičiūtė, Vilius Gečas, Ringaudas Mykolas Prialgauskas.

IVB
Auklėtojas
Eugenijus Rudminas
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Pirma eilė: Kamilė Griniūtė, Greta Januškevičiūtė, Barbora Kilikevičiūtė, Greta Krištapavičiūtė, 
Eglė Stankevičiūtė, Eglė Vaitulevičiūtė, Greta Volosevičiūtė, Gintarė Žvejytė, Austė Kaušytė, 
Erika Narkevičiūtė, Rugilė Štitilytė. Antra eilė: Dovilė Plukaitė, Sigutė Kareivaitė, Indrė Čepaitė, 
Dominykas Valavičius, Gunda Barbaravičiūtė, Gabrielė Vilutytė. Trečia eilė: Kristijonas Mameniškis, 
Gintarė Švedaitė, Karolis Šepetys, Žygimantas Malikėnas, Ignas Vežikauskas, Markas Krisenel, 
Julius Nikolajevas. Nuotraukoje nėra: Adomo Jucevičiaus, Robertos Labovič.

IVC
Auklėtoja
Ričardas Jankauskas

Pirma eilė: Martyna Kemeklytė, Neringa Meilutė, Milda Sadovnikaitė, Elzė Jakučionytė, Augustė 
Stankevičiūtė, Gabija Rutkauskaitė, auklėtojas Rolandas Čiapas, Dominyka Urbaitytė, Kamilė 
Petuchauskaitė, Urtė Tomaševičiūtė, Agnietė Mazūraitė, Ugnė Kazlauskaitė, Elzė Urbonavičiūtė. 
Antra eilė: Saulė Dirsytė, Augustė Marija Jakimavičiūtė, Valdas Abazorius, Emilija Barčytė, Vaiva 
Marija Margytė, Antanas Gražulis. Trečia eilė: Gvidas Vaičiūnas, Rapolas Pocevičius, Paulius Šukš-
ta, Faustas Popovas, Daumantas Malinauskas, Nojus Naraškevičius, Justas Dailidėnas. Nuotrauko-
je nėra: Gabrielės Skirmantaitės.

IVD
Auklėtojas
Rolandas Čiapas

TB2
Auklėtojas
Mykolas Mališauskas

Pirma eilė: Indrė Kamarauskaitė, Rugilė Zacharaitė, Kotryna Leitaitė, Barbora Bučinskaitė, Erika 
Klimaitė, Ditė Elzbergaitė, Giedrė Krotovaitė, auklėtojas Mykolas Mališauskas, Aistė Bielinytė, 
Saulė Lečickytė, Lukrecija Paulikaitė, Justina Alčauskaitė, Ugnė Tarbūnaitė, Magdalena Wojnicz, 
Agnė Ramanavičiūtė. Antra eilė: Rokas Bubulis, Jarl Branting, Liepa Sadauskaitė, Bernardas 
Liukaitis, Gabija Stankevičiūtė, Salomėja Pūtytė. Trečia eilė: Girius Gadonas, Kristupas Keršanskas, 
Paulius Steponkus, Kamilė Mazeliauskaitė, Natanas Nainys, Augustė Tūbaitė, Žygimantas Liutkus, 
Karolis Valančius, Daša Varmaškina, Jonas Mieliauskas, Martynas Kulys, Per Skullerud, Gabrielius 
Kasinskas, Mantas Kasčiūnas, Žilvinas Aleksa. Nuotraukoje nėra: Kastės Ivanauskaitės, Emilijos 
Tamoševičiūtės, Martyno Tylingos, Rugilės Ulianskaitės.
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2017-12-28

Mediumas, kad ir kas tai yra... 
Lapkričio dvidešimt trečiąją, likus maždaug 

pusvalandžiui iki šeštos valandos, keliauju į 
licėjų. Keliauju pamatyti Mediumą – renginį, 
apie kurį aš, pirmus metus esantis licėjuje, 
nežinau nieko. Neilgai trukus jau sėdžiu salėje ir 
laukiu vaidinimo. Nežinau, ko tikėtis iš antrokų, 
ir nežinau, ką galvoti apie tai, kas vyksta salėje...

<...>
Menas dėl … 
Tai koks buvo tas Mediumas? Tiesa ta, kad 

vaidinimas slėpėsi už abstrakcijų ir monologų 
taip išvengdamas rimtesnių dialogų, nuolatinių 
veikėjų, smagesnių dekoracijų ir apskritai, tai 
buvo vaidinimas beveik be vaidybos. Be vaikystės 
scenos, viskas apsiribojo iš esmės mokiniais, 
deklamavusiais tekstus, o ir vaikystės scena, 
kaip minėjau, ne pati originaliausia. Dėl to 
žiūrovams tikrai nesunku pasijusti lyg jie būtų 
patekę ne į vaidinimą, o į skaitovų konkursą, 
papildytą šokiais, muzikiniais pasirodymais 
ir interviu su trečiokais. Visas vaidinimas 
kentėjo nuo šitokio nuolatinio pamokslavimo, 
kuris neišgrynino aiškesnės pagrindinės 
kūrinio idėjos ir neleido žiūrovams atsikvėpti 
ir apmąstyti išsakytų minčių ar bent susieti 
visas vaidinimo dalis į kažką vientisą – išsinešti 
kažką konkretaus iš spektaklio. Tačiau tiesa ir 
tai, kad, nors gražiausios renginio akimirkos 

XXIX MEDIUMAS

buvo ne monologai, ne prasmės ieškojimai ir ne 
paaugliški filosofavimai nesuteikę atsakymų, vis 
dėlto, nusipelno bent trupučio pagarbos. Menas 
gali būti menui, menas gali būti sielai. Antrokai 
siekė pastarojo, gal tai nelabai pasisekė, bet 
jie vis tiek papildė renginį ir tiesiog menu, 
parodydami savo savivoką, o ir jų meniški 
pasirodymai buvo tikrai neblogi ir suteikė 
Mediumui gražių akimirkų. 

Mediumas, kad ir kas tai buvo 
Ir aš išėjau iš tos salės neblogai nusiteikęs, 

apšauktas filosofų, stebėjęs egzistencinius šokius 
ir pasiklausęs gražių dainų, fojė diskutavau apie 
Mediumą su kitais. Jis sulaukė kritikos ir buvo 
jos vertas, bet negalėjau atsikratyti jausmo, kad 
tai ne pirmas ir ne paskutinis toks Mediumas bei 
nusprendžiau, kad šis bent atskleidė šio kurso 
potencialą. Ir išėjau taip iš licėjaus galvodamas, 
kad kitą kartą iš jų galima tikėtis arba visiško 
absurdo, arba tikro kosmoso (pačia geriausia 
prasme).

2018-11-23



Senatoriai: Kajus Kandratavičius (I kursas), Ugnė Ubartaitė (II kursas), Martyna Kemeklytė (IV kursas), Rugilė Kazlauskaitė 
(I kursas), Gerda Mačionytė (III kursas), Faustas Popovas (Prezidentas), Raminta Šiaučiulytė (TB kursas), Ugnė Grėskaitė 
(III kursas), Gabrielė Malevskytė (II kursas), Natanas Nainys (TB kursas)

23

22

Būsiu nuoširdi – tai buvo viena gražiausių 
mano dienų licėjuje. Nuo pat ankstyvo ryto iki 
paskutinės pienės, keliavusios į stiklainį scenos 
kamputyje. Mūsų kursui tai buvo didžiulė šventė 
ir vienas paskutinių vaikystės prisiminimų, 
kuris mums buvo padovanotas prieš užveriant 
mokyklos duris visam laikui. 

O man šimtadienis prasidėjo dar kiek 
anksčiau nei daugumai – ankstyvą rytą pakilios 
nuotaikos traukiau į Senvagės gimnaziją 
repetuoti testamento. Nujaučiau, kad užklupsiu 
dar besiruošiančius mus sutikti tuometinius 
trečiokus (jie vėliau nutarė lydėti mane per 
mokyklą uždengę man akis, kad kuo mažiau 
paslapties būtų atskleista prieš laiką), o pro 
pravirus salės langus dar buvo garsiai girdėti: 

Išgalvoti paukščiai
Retkarčiais pagieda

Išgalvotą giesmę
Ir gyvent smagiau… 

Tada ir supratau, kas iš tiesų tądien mūsų 
laukia. Šimtadienis ir tėra trumpa, žavi, išgalvota 
giesmė, bet gyventi su ja tapo daug smagiau. 
Net ir bėgant laikui tos išgalvotos giesmės 
šiluma neblėsta.  Šventė tapo giliai asmeniška 
kiekvienam iš mūsų. Ji buvo visai kaip vaikystės 
vasara: visiems skirtinga, bet visiems savaip 
artima ir jauki. 

XXIX ŠIMTADIENIS

Ačiū už prisiminimą, kurį visi išsinešėme į 
gyvenimą. Tai buvo didelė dovana, o gal net ir 
mažas stebuklas.

„Cukrus, – galvojau tada. – Dangus lyg didelis 
gabalas cukraus.“

2020-03-06

Mieli liceistai,

šie mokslo metai mums, Senatui, buvo tokie 
pat neįprasti ir kupini iššūkių, kaip ir Jums. 

Iškart po inauguracijos licėjus persiklėlė 
į virtualią erdvę, kuri liko vienintelis būdas 
palaikyti tarpusavio ryšį. Tad tai ir darėme savo 
kalėdinėmis akcijomis, Valentinu, „Valio“ – 
mėginome per ekranus įsibrauti į Jūsų namus 
ir bent kiek sušildyti ar praskaidrinti niūrias 
karantino dienas. Mūsų kadencija, be abejonės, 
buvo kitokia, tačiau būtent tai, kaip stengėmės 
palaikyti licėjaus tradicijas itin netradicinėmis 
sąlygomis, tikimės, atnešė savotiško žavesio į 

SENATO ŽODIS

mūsų bendruomenės gyvenimą. Žinoma, galbūt 
nemažai ambicijų, norų ir planų liko už borto, 
tačiau ir daug idėjų išvydo dienos šviesą, dėl ko 
labai džiaugiamės. O dar labiau džiaugiamės dėl 
to, kad gavome galimybę būti Senato dalimi.

Senatas tuo ir žavi, kad kiekvienais metais 
yra pilnas potencialo, kiekvienais metais vis 
kitoks, vis atnešantis licėjui kažką naujo, o 
kartais ir seno. Nuoširdžiai tikimės, kad šiemet 
mums pavyko sukurti licėjų ir Jūsų namuose. O 
šiaip, norime padėkoti už laiką, praleistą kartu, 
ir laiką, kuris mums dar liko. Turbūt susitiksim 
licėjuje.
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Tai rugsėjo 1-oji. Tai bilietai, leidę keliauti 
toliau. Tai gausa nematytų pakeleivių ir rimtų, 
bet neįpareigojančių veidų. Tai traukinys, 
nusivežęs mus kartu. 

Tik užlipusi licėjaus laiptais nežinojau, 
kur dėtis – iš vieno šono kalbino prancūziškai 
bešnekanti damutė, iš ano – kvietė užeiti 
draugiški veidai. Beliko atsisėsti, nedrąsiai 
dairytis ir laukti, kada visa tai, ko dar nežinau, 
prasidės.

Jau nuo pirmųjų sekundžių supratau, kad tai 
– įprastai mokyklai neįprasta ir tikrai nematyta. 
Išvydau kupiną liceistiškos (tuo metu dar 
nežinojau, kaip apibūdinti) išminties, gylio, 
noro bendrauti ir supažindinti pasirodymą. 
Visą spektaklį, į kurį įėjo ir dramatiškos scenos, 
dainos, šokiai, juoką sukėlę akcentai, įspūdingos 
aprangos detalės – netikros tatuiruotės, balti 
apsiaustai, ilgi, raudoni pirštai bei faktiškas 
rūbų nebuvimas, išskyrus skarelę ant liemens. 

Iki šiolei negaliu atsižavėti vyresnėlių sukurta 
„kelionės traukiniu“ metafora: stotelėmis buvo 
išreikštas kiekvienas liceisto patiriamas etapas 
– nuotykio pradžia, krikštynos, karnavalas, 
mediumas, šimtadienis ir galiausiai – pabaiga. 
Mus, būsimuosius bendražygius, supažindino 
su kelionėje iškilsiančiais sunkumais ir 
nuolatiniu skubėjimu, taip pat – lyg skambi 
daina žaismingu keliu, jaukia sumaištimi, šalia 
esančio draugo svarba, Liclandijos čiabuvių – 
ketvirtokų – garbe, atsidavimu ir nuoširdumu. 
Išklausėme ir skatinančios direktoriaus kalbos, 
vieningai sugiedojome Lietuvos himną. 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
TRAUKINYS Į PRADŽIĄ

2020-09-01

Pirma mintis, kilusi po tokios įspūdingos 
šventės – norėsiu, jau noriu prie viso šito 
vyksmo prisidėti. Supratau, kad greičiausiai 
būtent taip čia viskas ir veikia – noras daryti, 
stengtis ir išmokti plinta greičiau už sunkumų 
keliamą nuotaiką. 

Šios rugsėjo 1-osios metu sužinojau žodžio ir 
reiškinio „liceistiškas“ reikšmę bei suvokiau jo 
prasmę. Pirmajam kartui būtent tiek ir reikėjo. 
Tiek visiškai užteko. Ačiū.
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2020 metų krikštynos buvo visiškai kitokios, 
negu tikėjausi. Tik įžengus pro licėjaus duris 
teko bendradarbiauti tarpusavyje su kitais 
naujokėliais. Įmesti į naują aplinką sugebėjome 
sukurti šūkį, atributiką ir net visą pasirodymą, 
kurio metu spindėjome ryškiausiomis savo 
spalvomis. Į licėjų įžengė naujoji karta – niekada 
nematyta, neregėta ir auklėjama karantino 
sąlygų. 

Besiruošiant krikštynoms nekilo daug 
sunkumų – su klase iš karto sutarėme gerai, vienas 
kitą supratome, taikiai bendravome, rinkome 
taškus iš čiabuvių ir galų gale užsitarnavome 
savo vietą oficialiame įšventinime į licėjaus 
bendruomenę. Krikštynų dieną atėję į Kalnų 
parko aikštę neabejotinai nesuvokėme, kas 
mūsų laukia. Nespėję atsikvėpti po dusinančių 
kelionių autobusais iki parko, privalėjome lėkti 
miškan rinkti šakalių neštuvams daryti, surasti 
bendraklasę, norinčią būti nešamai ir ją perkelti 
į kitą aikštės pusę neišmetant ir nesužeidžiant. 
Viskas pavyko sklandžiai. Toliau mums buvo 
liepta sukurti ilgą virvę iš turimų drabužių 
– gyvenime nemačiau žmonių, taip greitai 
nusirengiančių. Pati buvau eilės gale ir rišau 
apdarus, kol kiti taisė atsirišusias rankoves ar 
toliau ieškojo kokios medžiagos pritvirtinimui. 
Kas galėjo pamanyti, kad drabužių rišimas gali 
būti toks azartiškas? Neapsiėjome ir be meninių 
intarpų – mylimų auklėtojų autoportretų 
tapymo, nors buvo daug neatitikimų, auklėtojų 
šypsenos liudijo, kad mūsų kūriniai Joms patiko. 

Po apšilimo rungčių kėlėmės į mišką, kur 
klasių pasitikėjimas buvo įnirtingai tikrinamas, 

kad visa klasė nenusiristų šabakštynų link. 
Aplankėme ir jogos guru bei šokių meistrus, 
kuriems parodėme, jog naujoji karta tikrai 
sportiška ir iškelti vienas kitą į orą nėra 
problema, o meistrus papirkti yra dar  lengviau. 
Nušlepsėjome pas miško sergėtojus, kuriems 
sukūrėme įsimintiną aukojimo šokį, ir, deja, 
netekome vieno „Tuperware“ indelio su 
pyragėliais – visą indą pasiėmė! Pasiekėme 
mokytojų štabą, bandėme atsiminti įvairiausius 
Vilniaus senamiesčio pastatus, saldumynais 
papirkinėjome visus, kurie tik galėjo mums 
padėti. Atkeliavę iki estafečių grįžome į vaikystę 
– jaučiausi kaip 10 metų vaikas, bėgiojantis po 
pievas ir besivaržantis su draugais, buvo taip 
smagu, tokia laisvė, toks džiaugsmas, nei vienas 
iš mūsų nesulaikė emocijų. Per krikštynas 
spėjome ir pavaidinti, stengėmės sužavėti 
vyresniąją kartą savo meilės frazėmis. Veiklų 
buvo begalė. 

Jau dienai einant į pabaigą mes grįžome į tą 
aikštę, kur ir pradėjome. Viskas. Mes tuoj tapsim 
tikrais licėjaus pirmokais. Visi atsiklaupėm, 
priėmėm įžadus ir pasižadėjom jų laikytis, mus 
apšlakstė vandeniu, įteikė atminimo dovanėles 
– tai buvo toks nepamirštamas momentas, 
tokios nuostabios emocijos, tokia nuovoka, kad 
dabar mes esame tokios nuolat stebinančios 
bendruomenės dalis. 2020 metais mums licėjus 
tapo ne tik mokykla, bet ir gyvenimo būdu.

KRIKŠTYNOS
NULINUKAI

Krikštynos kiekvieno mūsų gyvenime 
dažniausiai nutinka bent du kartus. Pirmasis 
kartas (kurio niekas neatsimena) – bažnyčioje, 
antrasis – mokykloje… Tačiau jų gali būti 
ir daug daugiau. Man, asmeniškai, tai buvo 
ketvirtosios krikštynos, su kuriomis susidūriau, 
mat licėjuje buvau pakrikštytas du kartus. Iš 
tiesų, jeigu man reikėtų vienu žodžiu kažką 
papasakoti apie 2020-ųjų metų krikštynas, tas 

žodis būtų pavargau. Tai tikrai nebuvo pirmas 
renginys, prie kurio teko prisidėti, bet iki šiol 
tai yra labiausiai mane nuvarginęs renginys. 
Lauke buvo turbūt apie 10 laipsnių šilumos, 
tad labai šalta lyg ir nebuvo. Visgi, norėdamas 
labiau įsijausti į vyriausiojo čiabuvio vaidmenį, 
buvau apsivilkęs ėriuko liemenę ir turėjau 
lapės šaliką (be kurio, tiesą sakant, kitą rytą 
visai būčiau nebeprakalbėjęs). Todėl tie +10 
laipsnių Celsijaus man atrodė panašesni į -10. 
Išduosiu ir vieną paslaptį: vientiso scenarijaus 
mes neturėjome, tad šio renginio programa 
didžiąja dalimi išties priklausė nuo manęs 
kaip vedėjo. Anaiptol, drįstu sakyti, kad viskas 
pavyko puikiai: ketvirtokai buvo laimingi, 
kad pavyko suorganizuoti dar vieną renginį, o 
pirmokai džiaugėsi savo krikštu. Aš tą akimirką 
taip pat džiaugiausi, kad pagaliau galėsiu 
pailsėti, o grįžęs namo turėjau patį geriausią 
ir patį karščiausią dušą, kurį turbūt dar ilgai 
prisiminsiu…

Pabaigoje tenoriu palinkėti visiems patirti tą 
karšto dušo džiaugsmą, kai atsigavęs po sunkaus 
darbo iš tiesų suvoki, kad renginys pavyko 
puikiai. Ir tikiuosi, kad tądien pavyko įkvėpti 
pirmokus, nes įkvėpimas tikrai yra kažkas tokio, 
be ko niekada nebūsi laimingas.
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Devintoje klasėje Ričardas Jankauskas 
pasiūlė ateiti į mokyklą nuogiems, kad 
įrodytume, jog mūsų kultūra tokia pat klestinti, 
kaip ir senovės graikų. Deja… Krikščionybės 
mums užsmauktos kelnaitės sutriuškino bet 
kokias galimybes lygintis kultūros sferoje su 
graikais…

Bet dešimtoje klasėje Ričardas Jankauskas 
pasakė, kaip seniau baltų bernai dorai ir 
teisingai giedodavo būriais, ir šis jo pasakymas 
man ir tuomet dar liceistui Martynui Albertui 
Ramanauskui širdyse įžiebė blausią ir netaupią 
lemputę. Lemputę, kuri dar Senvagės laikais 
,,išsivystė“ į giedojimą tualete, o atnaujintame 
ir koronos supančiotame licėjuje – kiemelyje.

Giedojimas kiemelyje buvo magiškas. Nors, 
aišku, kaip „renginys“, organizuotas bko ir cko 
dueto, buvo pernelyg ambicingas ir prastai 
koordinuotas, dėl ko po itin pavykusio „Oi 
neverk, motušėle“ atlikimo vos nesekė ypač 
tragiškas antrasis kūrinys, bet... perženkime 
klaidas ir to nepaisykime.

Smagiausias dalykas, kurį atsimenu, yra 
baimė ir absoliutus sutrikimas pirmokų akyse. 
Jaunieji Barbaravičiūtės auklėtiniai tupėjo 
kamputy ir kramčiojo lūpas, kol Ūla šūkavo pro 
langą ragindama gyvuosius. O gyvųjų buvo daug 

VAIKINŲ GIEDOJIMAS

– nors dalis leisgyviai – ir šis gyvumas ir bandos 
jausmas šildė širdį bei teikė galios jausmą.

Galios jausmas ir motyvas yra nuostabūs 
dalykai... Neturi būti stiprus, bet toks jautiesi. 
Neturi būti ir gražus. Neturi būti ir įdomus. Bet 
pasimetęs tarp bernelių esi ir stiprus, ir gražus, 
ir įdomus, ir, svarbiausia, doras ir teisingas.

Licėjus turi nemažai tradicijų ir nemažai 
potencialių tradicijų – kai kurios iš jų mirštančios 
arba niekada negalėsiančios įsitvirtinti, tačiau 
giedantys berneliai licėjaus kieme yra tobulas, 
aišku, visiškai neoriginalus, kandidatas tapti 
periodiniu veiklos licėjuje šaltiniu. Žygimantas 
Girdauskas debatuose prieš mokinių savivaldos 
rinkimus net bandė jį reglamentuoti ir nusipirkti 
balsų parduodamas ekskliuzyvą... Taip ir veikia 
politika – turi kažką gražaus ir tada tai tampa 
politiniu ginklu... Visai kaip homoseksualų ir 
moterų teisės.

Taigi, išvada aiški – bernelių giedojimas kieme 
yra baisus, bandos jausmu pasinaudojantis 
politinis ginklas, siekiantis įsitvirtinti kaip 
nauja licėjaus tradicija... Tobula.

Pradinis Mediumo scenarijus buvo galutinai 
pabaigtas tą dieną, kai Lietuvoje paskelbė 1000 
koronos susirgimų. Išeidami iš Mažvydo bibli-
otekos turėjome sau pripažinti, jog šis, gyvam 
vaidinimui tinkantis, scenarijus eis šuniui ant 
uodegos.

Karantino metu turėjome daug vilties, jog at-
eis ta diena, kai vis dėlto galėsime gyvai sureng-
ti Mediumą, todėl datą vis prašėme nukelti to-
liau. Atėjus sausio pabaigai, buvo pranešta, jog 
Mediumas vyks vasario 26 dieną ir taškas. Tuo 
metu kišenėse turėjome daug ryžto, bet tik ke-
lias idėjas. 

Mediumo datai itin sparčiai artėjant 
suskubome prašyti kurso draugų pagalbos, bet 
atsiliepė vienetai. Atsiliepė žmonės, kurie tikė-
jo, jog galime spėti susukti kažką padoraus, 
bei tie, kurie dar nebuvo paskendę nuotolinio 
mokymosi rutinoje.

Po daug daug skambučių, žinučių ir dar dau-
giau skambučių tarpusavy turėjome galutinę 
idėją, kuri buvo utopinė atsižvelgus į situaciją, 
žmonių, prisidedančių prie Mediumo įgyvendin-
imo, skaičių bei faktą, jog Mediumo vaidinimas, 
paprastai trunkantis apie dvi valandas, dabar 
turėjo būti pateiktas filmo formatu. Dėl Medi-
umo trukmės net nesiginčijome – iškart buvo 
aišku, jog jis netruks tiek daug, kiek būtų trukęs 
realybėje, nes prie ekrano sėdinčio žmogaus 
dėmesį išlaikyti kelias valandas yra iššūkis, bet 
su žiūrovais nuomonės nesutapo, todėl daugu-
mai trukmės pritrūko.

Filmavimai prasidėjo gan smagiai – teko 
pagulėti sniege, daug bėgioti, valgyti dažus, su 
rūbais maudytis vonioje... Vienas po kito gam-
inami kadrai visai komandai teikė šilto džiuge-
sio, kuris buvo toks reikalingas.

MEDIUMAS
Vasario 26 dieną dar buvo įrašomos dainos 

bei montuojami kadrai, bet visi nenustygome 
vietose – norėjosi kuo greičiau pasidalinti savo 
projektu ir gal netgi pasidžiaugti rezultatais. 
Prasidėjus transiliacijai, supratome, kad džiau-
giasi tikrai ne visi, ir mūsų jauduliukas, stuk-
senęs viso Mediumo kūrimo metu, neleido net 
pagalvoti, o kas bus, jei neišeis. Deja, gyvai 
žmonių veidų matyti negalėjome ir skaitėme tik 
jų parašytus žodžius, kurie nuleido ant žemės 
ir atėmė pasididžiavimą, nes, pasak jų, nebuvo 
kuo didžiuotis. Buvo skaudu tai girdėti, nes dar-
bo įdėjome daug, įdėjome savęs bei savo laiko. 
Kėlė nuotaiką tie pavieniai gera sakantys ko-
mentarai, už kuriuos esame labai dėkingi.

Pamoką  tikrai išmokome – savo norimą 
mintį reikia perteikti aiškiai. Mūsų Mediumas 
buvo apie žmogų, kuris per skirtingas situaci-
jas po truputį pažindinasi su savimi, savo trū-
kumais bei pliusais, džiaugsmais bei nuprotėji-
mais. Kaip ir per kiekvieną Mediumą – norėjome 
papasakoti apie gyenimą ir jo painumą, bet išėjo 
kaip visada.



2021-03-19

2020-12-17 31

30

Apie karnavalą sklando daug gandų. Stereotipas, 
jog pirmas pirmokų blynas visada būna prisvilęs, 
o karnavalas pasmerktas tapti metų nelaime, yra 
giliai įsišaknijęs licėjaus bendruomenėje. Vis dėlto 
gal šiais metais pirmokų renginys netapo visiška 
tragedija?

Išgyvenę krikštynas ir apsipratę licėjuje, 
suvokėme, jog artėja karnavalas, ir pradėjome 
ruoštis. Tada dar nežinojom, kad pasirodyti scenoje 
galėsime tik kovo 19 dieną, o  ir scena bus tik 
virtuali...

Darbus pradėjome dar visų mylimame licėjuje, 
susirinkę sporto salėje. Mūsų buvo tikrai nemažai 
– apie trys ketvirtadaliai viso kurso! Išsiaiškinom, 
prie kurios kūrybos dalies – scenarijaus, vaidinimo, 
dekoracijų, kostiumų, įvairios technikos ir, turbūt 
svarbiausia, montavimo, nes nutuokėme, kad teks 
karvanalą rodyti nuotoliniu būdu – norėtų prisidėti 
kiekvienas pirmokas.

Vėliau reikėjo sutarti, ką gi norėsime parodyti 
licėjaus bendruomenei. Idėjų variacija buvo 
plati – nuo keliavimo laiku iki politikos. Tačiau 
įdomiausia tai, jog licėjaus gyvenimą perteikti 
„Gustavo enciklopedijos“ formatu sumanėme visai 
netikėtai. Susirinkome eilinio vakaro pokalbio, 
kuriame užgimė tema apie mėgstamas laidas, ir 
kažkas prisiminė „Gustavo enciklopediją“, tapusią 
nugalėtoja karnavalo temų konkurse. 

Kadangi laikas bėgo, o darbų buvo likę nemažai, 
suskubome rašyti scenarijų. Jis iš lėto, po truputį 
lipo lipo ir sulipo į vieną gražų tekstą. Na, o kai 
turėjome baigtą scenarijų, prasidėjo linksmoji dalis 
– filmavimai. Jų metu buvo visko – ir džiaugsmo, ir 
ašarų, ir nemažai šaltuko, aštriai kutenančio nosį, ir 
dar įvairių prisiminimų, kuriuos geriau užrakinkime 
devyniomis spynomis ir palikime pačių pirmokų 
atmintyje. Prisipažinsim, buvo smagu stebėti, 
kaip pamažu skleidžiasi kurso darbas bei jo metu 
užmegztos draugystės. 

Iš tikrųjų sunku vertinti savo darbą – juk mes 
puikiai žinome, kiek kartų suklupome, vėl stojomės 
ir bandėme iš naujo, kiek klaidų privėlėme ir 
meldėmės, jog jų niekas nepastebėtų. Tačiau be galo 
džiaugiamės, jog karnavalas leido atrasti ir parodyti 
kurso talentus, išmokė dirbti komandoje bei atvėrė 
kelią naujoms, tikėkimės, ilgai gyvuosiančioms 
draugystėms. Na, o ar bendruomenės lūkesčius 
pateisinome, spręsti galite tik jūs!

KARNAVALAS
(NE)SĖKMĖ

Pirmo kurso senatoriai

30-metis buvo tikriausiai vienas 
įsimintiniausių renginių mano buvimo licėjuje 
metu, palikęs daug atsiminimų. Nepaisant to, 
kad buvo žvarbi žiema ir pats koronaviruso 
įkarštis, sugalvojome savo pasirodymui ne tik 
įrašyti garsą, bet ir nufilmuoti vaizdo klipą. Tiesa, 
laiko turėjome nedaug – savaitę visiems norams 
patenkinti, tačiau greitai surezgėme idėją, kaip 
skoningai ir ne per daug sudėtingai nufilmuoti, 
o kitądien sėdome į traukinį ir pasileidome 
kelionėn Kariotiškių link. Atvažiavusios 
tikėjomės nufilmuoti keletą trumpų gamtos 
bei traukinių kadrų ir naiviai tikėjomės, kad 
sulipdyti juos į keleto minučių trukmės įrašą 
nebus sudėtinga. Iš tiesų pats procesas buvo 
labai malonus ir nesudėtingas – karantino 
metu sėsti į traukinį, spontaniškai nulėkti į 

LICĖJAUS 30-METIS

nepažįstamas vietoves ir ten nerūpestingai 
besiblaškant praleisti pusdienį buvo tikrai smagi 
patirtis. Toliau buvo montažo darbai, kurie 
klostėsi toli gražu ne taip sėkmingai – likus vos 
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keletui dienų iki renginio transliacijos, didžioji 
dalis kelionės akimirkų išsitrynė ir teko visą 
klipą sulipdyti iš tų vaizdų, kurių nepasiglemžė 
kompiuterinis virusas. Taip, tai buvo nuotykis, 
sukėlęs įtampos bei jaudulio, tačiau todėl jis 
tapo dar įsimintinesnis ir keliantis šypseną. 
Buvo išties gera prisidėti prie šitokio, tikiu, 
visai licėjaus bendruomenei svarbaus renginio, 
nepaisant to, kiek jėgų tai pareikalavo. Manau, 
jog visi liceistai, prisidėję prie trisdešimtmečio, 
dirbo daug ir intensyviai, tačiau visi kartu 
įsitikino, jog vis dėlto yra įmanoma sukurti 
šventę net ir nuotoliniu būdu. Buvo tikrai gera 
matyti dar niekad neregėtus įrašus iš senųjų 
archyvų bei vėl pajusti gaivališką licėjaus dvasią.

Buvo nerealiai šalta ir šlapia. Kol bridome 
per pusnis iki Šv. Paraskevos cerkvės, sukosi 
mintis, kad, matyt, taip ir 1918-aisiais signatarai 
brido per sniegą iki Pilies g. 26 – tam, kad dabar 
būtume laisvi.

Priešingai nei kasmet, Vasario 16-osios 
neminėjome koncertu ar spektaliu. Šiemet 
dokumentiniame filme Vilnius atgijo tekstais, 
dainomis ir animacija (ne veltui žodis kyla iš 
,,anima“ – gyvybė ir siela). Bevaikščiodami 
po apsnigtą Vilnių išvydome svarbiausius 
istorinius pastatus: Vileišių rūmus ir Vilniaus 
universitetą. Žydiškąjį Vilnių priminė sinagoga 
bei Gaono paminklas, o prancūziškąjį – Romain 
Gary paminklas ir atsiminimai. Išgirdome 
ir sutartines, kurias atliko alumnų choras. 
Dainomis buvo atmintos partizanų kovos, o 
roko maršas suskambo grupės FOJĖ daina 
,,Kai perplauksi upe”, trankiais būgnais, bosu 
gąsdindamas Karoliniškių daugiabučių kiemus.

Kruopščiai atrinkti tekstai iš laiškų, A. Nykos-
Niliūno prisiminimų, K. Bradūno eilėraščių 
priminė, kad Vilnius tai ne tik daugelio mūsų 
namai, bet ir svarbiausių Lietuvos istorinių 
įvykių vieta, mūsų valstybingumo simbolis. 
Džiaugiuosi, kad pusnys ligi kelių, nušalę 
pirštai ir karantinas neleido mums pamiršti šios 
svarbios šventės bei priminė, kad visgi Vilnius – 
laisvės miestas.

VASARIO 16-OSIOS 
ŠVENTĖ
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Mielasai. Gaivalingą įnešei mums vėjo gūsį
Į šaltą ir niūrią nūdieną žiemos.

Nenumatėm tada dar begalinio triūso,
Kurs kandžios šonus mums be atvangos.

Trūktelėjai trumpam iš rutinos bedugnės 
juodos,

Praplėtei veiklų ežerą ligi jūros bekraštės.
Kaip mes džiūgavom, mielasis, pradžiõj,

Kaip lietuviai, Napoleoną pamatę atitarškant.

Visi drauge, užsidegę ir laimingi,
Klimpome į Tavo, žavingasai, spąstus,

Išsigalvojome idėjų eilę ilgą,
Nesuvokdami jų nei ribų, nei masto.

Atsiraitoję rankoves lig pečių,
Kibome visi į darbus juodus.

Kiekvienas su savu būriu
 Visokias kliūtis taškėme lyg uodus.

Su kiekviena diena darbuotis darės vis sunkiau,
Užvirė šlykštokos kovos, ėmė laikas spausti,
Be miego, be šventos ramybės ėmė smegenis 

mausti,
O užširdimas slėgė vis labiau.

Ak, brangusis, kad ir kaip bebūtų,
Tikras liceistas širdgėlos nelaiko amžinai.
Išsprendėm ir idėjinių nesutapimų kliūtį,

Nuriję kvailus ego, skynėmės link vieno tikslo 
atkakliai. 

Atkerėplino į veiksmą vokietis vabalas,
Kursai Donelaitį vokiškai deklamavo.

Jei kam įdomu,
69 ir 420 Rėzos vertimo eilutės tai buvo.

Tada atėjo egzistencinė krizė:
Stuku stuku, kas aš, kur ir kodėl?

Numoję ranka į visa tai mes išbėgom
Per šalčius į miškus – va taip va.

Apsiginklavę kamerom ir pūkuotais mikrafais,
Vaidinom, filmavom ir šalom.

Apsimuturiavę šalikais, paltais, chalatais,
Paaukojom šalčiui blakstienas, mielasai mano.

Mus šildė tik mintis ir viltis,
Kad Tu, kaip nuotolinis renginys,

Būsi bent kiek vykęs 
Ir kad žmonėms patiks.

Panosėj niūniuodami „Stuku stuku, tai aš!“
Ryžtingai klampojome po sniegą gilų.

Nušalę sąnarius, nagus, dantis ir visiškai 
sustirę,

Nufilmavom visą filmą tik per tris dienas.

Kol vieni šalo miškuose,
Kitų darbai nė kiek nestojo,

Be perstojo tik sukosi, virė, kepė,
Rytinę dalį ,,šaika“ ir dar aukcioną!

Kilo lego licėjai ir kitos įvairios gėrybės,
Iš pamatų statėsi šimtadienio discordo 

platybės.
Pramogų ir žaidimų daugėjo su kiekviena 

diena,
Prie Tavo gerovės prisidėjo kiekviena pamaina.

Paskutinei savaitei palikę darbus montavimo,
Klijavom Tave, didingasai, iš gabaliukų naktį 

kiekvieną.
Netyčia sumerkdami akis per pamokas,
Mes dėl Tavęs iš paskutiniųjų arėm kaip 

niekad.

Visus atodūsius ir visą savo dvasią sudėjom,
Liko iš mūsų tik skeletai tušti.

Visa dūšia, mintys ir idėjos turbūt
Vis dar dabar Tavo beribiuose kloniuose 

plavinėja.

Daugžodžiaudama čia beveik nepaminėjau,
Jog prie Tavo didingos būtovės visi prisidėjo.

Tiek mokytojai, tiek mokiniai,
Turbūt dėl to toks išganingas išėjai.

Džiaugiamės Tavimi ir didžiuojamės, 
galingasai,

Atnešei šypsenų ir juoko Tu vargdieniams,
Kaip ir licėjaus renginys kiekvienas,

Suartinai ir šildei mus šią žiemą.
ačiū

ŠIMTADIENIS
ODĖ ŠIMTADIENIUI
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METŲ PIRMOKĖ
Rugilė Kazlauskaitė

METŲ ANTROKAS
Simas Stočkus

METŲ TREČIOKĖ
Gerda Mačionytė 

METŲ KETVIRTOKĖ
Ūla Marija Lauciūtė

METŲ TB-KĖ
Margarita Kalesnykaitė

METŲ LICEISTAS
Faustas Popovas 

METŲ ARTISTĖ
Ieva Mikučionytė

METŲ PLUNKSNA/TEPTUKAS
Ugnė Krikštaponytė

METŲ MOKYTOJAS
Rokas Ridzevičius

METŲ SĖKMĖ
Šimtadienis

METŲ NELAIMĖ
Mediumas

METŲ MOKYTOJO PERLIUKAS
mokyt. Budvyčio šviesos

METŲ NUOTOLINIO MOKYMOSI 
PERLIUKAS
mokyt. Balčiūnaitės papūga Pilypukas

VALIO APDOVANOJIMAI
„ALIO VALIO!“ – pasigirsta kitame ragelio 

gale... Čia skambina Natanas Darjevičius ir Faustas 
Vitaljevičius – nepakartojami šių metų VALIO 
apdovanojimų vedėjai. Taip paskutinę balandžio 
savaitę iš nuotolinių pamokų į savo kiemus buvo 
iškrapštyti vienuolika išrinktųjų liceistų bei mokytojų.

Dar prieš metus metraštyje aprašyti VALIO 
apdovanojimai buvo pristatyti kaip pirmasis 
toks nuotolinis renginys. Per metus transliacijos 
YouTube spėjo tapti nuostabos nebekeliančia 
licėjaus renginių realybe, o šiemet sulaukėme 
jau antrųjų nuotolinių VALIO apdovanojimų. 
Žiūrovai turėjo galimybę stebėti, kaip blizgantis 
Valiomobilis skrieja aplink visą Vilnių, 
dalindamas šokolado ryšulėlius, kaukes su 
licėjaus logotipu bei, žinoma, įspūdingąsias 
Pegaso statulėles, tarp sparnų glaudžiančias 
ypatingus dezinfekcinio skysčio buteliukus. 
O kad kelionė neprailgtų, po kiekvienos 
nominacijos žiūrovai mėgavosi muzikiniais 
intarpais – valio! 

Nors teko ir sustoti, leisti Valiomobiliui 
pailsėti, tačiau pegasai sėkmingai nutūpė 
kiekvieno kurso mylimiausiojo atstovo, metų 
artistės, plunksnos bei išrinktųjų mokytojų 
namuose. Vienas jų, matematikos mokytojas 
Rokas Ridzevičius, dalijasi savo per metus 
sukaupta patirtimi...

Jau beveik prabėgo pirmi mano metai 
mokykloje ir pagalvojau, kad pasidalinsiu 
keliomis taisyklėmis, kuriomis stengiuosi 
vadovautis mokydamas: 

1. Svarbiausias dalykas kiekvienos pamokos 
metu – kad mokytojui būtų linksma. Šita taisyklė 
– auksinė, daug kartų kartojau savo mokiniams. 
Kai pats dar sėdėjau mokyklos suole, niekaip 
nesupratau, ką jaunus žmones gali išmokyti tie, 
kuriems patiems nepatinka čia būti. 

2. Kiekvienos pamokos didžiausia žvaigždė 
– matematika (kitose pamokose gali būti ir 
kita disciplina). Gali pasirodyti, kad kertasi su 
pirma taisykle, bet iš tikrųjų viena kitą papildo. 
Mokytojas nėra žvaigždė, ypač jei neturi ką 
parodyti. Turinys turinys turinys! 

3. Mokyti, visų pirma, reikia geru pavyzdžiu. 
Negali tikėtis, kad mokiniai daug dirbs, jei pats 
to nedarai. Socialinis ir pilietinis aktyvumas taip 
pat labai svarbus. 

4. Pagarba ir pasitikėjimas yra bet kokių 
santykių pagrindas. Tikiu, kad jaunam žmogui 
rodoma pagarba ir pasitikėjimas yra didžiausia 
dovana, kurią įmanoma suteikti. Mokiniai iš 
mokytojų jų nusipelno besąlygiškai, net po 
to, kai kvailai elgiasi. Mokytojui pagarbą ir 
pasitikėjimą reikia nusipelnyti kiekvieną dieną 
vis iš naujo. 

5. Negali žiūrėti į mokinius kaip į savo 
draugus. Šita vieta iš tikrųjų ,,slidi“. Draugystė 
yra, kai žinai, kad iš draugo gali tikėtis tiek 
pat, kiek jam gali suteikti. Mokytojas, be 
abejo, gali labai šiltai bendrauti su mokiniais 
ir užmegzti stiprų ryšį, bet negalima uždėti 
lūkesčio naštos mokiniams. Pradėjus tikėtis iš 
mokinių tiek, kiek jiems suteiki, labai greitai 
gali pasidaryti per sunku abiem pusėms. Aš dar 
jaunas mokytojas ir su mokiniais mūsų amžiaus 
skirtumas nelabai didelis, ateityje manau, kad 
pavyks su dalimi jų palaikyti stiprius ryšius ir 
net susibičiuliauti, bet kol jie mokosi mokykloje 
– to sau negalima leisti. 

6. Parodyti, kur suklydo, o ne liepti būt 
teisiam. Matematikos mokymas yra pats 
įdomiausias matematinis uždavinys, kurį 
gaunu paspręsti kiekvieną dieną. Kiekvieno 
mokinio galvoje kažkur sukasi teisingas kelias 
link uždavinio išsprendimo ir pilna neteisingų 
kelių. Mokytojo darbas yra vesti už rankos tame 
minčių labirinte. Juokingai kartais atrodo tie, 
kurie bando įsakyti teisingai mąstyti. Manęs tai 
niekad neveikė, nesitikiu, kad ir mokinius veiks. 

7. Reiklumas rodo tikėjimą. Mokytojo 
darbas nėra įtikti ar patikti savo mokiniams. 
Smagu, kai pavyksta, bet tikrai ne pagrindinis 
prioritetas. Svarbiau išmokyti ir keliant 
reikalavimus taip pat parodyti tikėjimą, kad 
mokinys tuos reikalavimus išpildys. Šventai 
tikiu, kad mokyklinės matematikos įmanoma 
išmokyti kiekvieną. 

Šitos taisyklės gali pasirodyt logiškos, bet 
kasdien laikytis jų tikrai nėra lengva. Darbas 
pakankamai varginantis, dažnai verčiantis sau 
priminti dėl ko dirbi, ypač šiais metais. Pradėjęs 
dirbti mokykloje daug geriau pradėjau suprasti 
visus tuos mokytojus iš savo laikų, kuriems 
jau atrodė, kad suoluose sėdintys nebeįdomūs. 
Pavargsta žmonės ir negali per daug ant jų 
dėl to pykti. Jūs irgi pasistenkit nepykti. 
Dar, visų svarbiausia, atraskit pakankamai 
laiko pasirūpinti savimi fiziškai, emociškai ir 
psichologiškai. Šitos taisyklės turbūt labiausiai 
skirtos jauniems mokytojams, man pačiam taip 
pat...

Matematikos mokytojas
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2021-04-23,  21:04  gautas 1 pranešimas
„...sveiki, kolegos, ar žinote, kad gegužės 21 dieną 

paskutinis skambutis??????“
Ką? Sutrikimas. Panika. PANIKA. 
Gyvai ar nuotoliniu? Štai kur klausimas. Tikriausiai 

pirmą kartą licėjaus istorijoje ketvirtokams buvo 
organizuojami du renginiai Paskutinio skambučio 
proga vienu metu: vienas iš namų komforto, kitas 
licėjuje. Likus kiek daugiau nei savaitei iki renginio 
trečiokai gavo žinią: renginys vyks gyvai. Palaima.

„Balionai? Vaikai, kokie dar balionai? Reikia 
gamta rūpintis!!“ Kas dar skrenda? Lėktuvėlis! 
Malūnėlis? Gervė... Aitvaras...? Na, „skrenda“ 
stiprus žodis, bet po 5 valandų virvyčių raišiojimo 
pabandytų jie neskrist. 

Naktis prieš: viena didelė reklama kavai. Valanda 
prieš: įrodymas, kad Lietuvoje internetas ne toks 
greitas, kaip visi šneka, tačiau galime teigti, kad 
maldos ir energinga muzika tikrai pagreitina 
vaizdo įrašų kėlimo į YouTube greitį. Minutė prieš: 
kardiotreniruotė, apšylam delniukus iiiiiiiir...

Vilniaus licėjus, 05-21,  10:45
Vos įėjusius pro licėjaus duris ketvirtokus 

pasitiko sveikinimai ir tėvų laiškeliai. Pasukus galvą 
įsiamžinti su jais viliojo auklėtojai, kurie netrukus 
kvietė auklėtinius į klases paskutinio pokalbio, pilno 
prisiminimų ir nuoširdžių patarimų. 

Auklėtojų kabinetai, 05-21, 12:00
Ekranuose prasideda nostalgiškoji kelionė 

laiku: dar nuo Šimtadienio aidintis „Stuku Stuku!“, 
Liclandijos platybės, LIC-televizijos korespondentai 
bei aukcionas, užgertas pienių vynu, skrydis per 
Mediumo platybes ir nusileidimas chaotiškajame 
Karnavale. Galiausiai suskambėjusi Akvilės 
Gelžinytės daina vėl atvėrė duris į nostalgiškuosius 
Krikštynų prisiminimus. Pabaigėme tuo, nuo ko 
pradėjome. 

Atsiminimai, sentimentai ir Rasputinas tą dieną 
liejosi per kraštus. Paskutinį kartelį mylimi auklėtojai 
šluostė juoko ir liūdesio ašaras nuo skruostų...

PASKUTINIS SKAMBUTIS
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KARANTINO AKTUALIJOS
MOKYMOSI AKIMIRKA

1. Šypseną kelia mokytojos Danguolės 
Jonaitienės vaikai. :) (Bernardas Liukaitis)

2. Ulevičius su „Stormtrooper“ šalmu (Joris 
Jakučionis)

3. Balčiūnaitės papūga. Jonaitienės šuniukas. 
Jonaitienės vaikai. (Mokinys iš TB1)

4. Matematikos mokytojas Rokas dieną prieš 
kontrolinį negalėjo daryti konsultacinės 
pamokos, nes buvo užsiėmęs, todėl juokais 
susitarėme ją daryti 12 valandą. Tačiau 
aišku, mes niekada nejuokaujame, todėl 12 
valandą prisijungėmė prie konsultacijos. 
Kalbamės, juokiamės, o po dešimt minučių, 
po futbolo varžybų stebėjimo, prisijungia 
ir Rokas! Žinoma, matematikos ne tiek 
ir pasiaiškinome, tačiau gavome ypatingą 
progą sudalyvauti Roko mini namų ture 
ir bent kiek pabendrauti. Būtent tada 
supratome, kad turime branginti licėjaus 
mokytojus - kokie dar mokytojai prisitaikytų 
prie mokinių nesąmonių? (Mokinys iš IIC)

5. Užmigau per mokytojos Alydos pamoką, 
kol ji pasakojo apie dvyliktoką, užmigusį 
per jos pamoką. (Mokinys iš TB1)

6. Visų mikrofonai nustoja veikti, kai ateina 
laikas atsakinėjimui. (Mokinys iš IIIC)

7. Kai paskutinę dieną prieš Kalėdų atostogas 
užsidėjom kepures ir buvome įsijungę 
kameras (Mokinys iš IIIB);

8. Kad Jankausko pamokos vis dar tokios pat 
nuostabios, kaip ir anksčiau – jaučiasi iš 
mokytojo sklindanti didžiulė neapykanta ir 
meilė mūsų kartai (Mokinys iš IIIB);

9. Visi nuotoliniai renginiai (na, Mediumas 
gal ne, bet tiesiog neminėkim ir nieks 
nepastebės).

10. Kai dauguma mokytojų galvoja, kad 
„užsimutinti“ reiškia „sumažinti 
kompiuterio garsą“. Tada išgirsti, kad 
Benas Budvytis pietums valgys daržoves ir 
panašiai. (Mokinys iš IB)

11. 1) Kontrolinių rašymas susiskambinus, kai 
visa komanda nieko nemoka. 2) Rytinės 
pamokos lovoje, stengiantis neužmigti. 
(Mokinys iš IIIA)

12. Kai Strielkūnienė bendraklasiui išmėtė 
kontrolinį pro langą, nes „social distancing“. 
(Mokinys iš TB2)

REALIZACIJOS/FILOSOFINĖS 
PRASMĖS

1. Karantinas man padėjo tapti laimingesniam 
ir labiau gyvenimu besidžiaugiančiam 
žmogui. Tai buvo gera proga praleisti 

daugiau laiko su savimi ir geriau save 
pažinti, nes kitų alternatyvų praktiškai 
nebuvo. Daug tūnojau kambaryje be jokio 
socialinio kontakto, tad visos mintys buvo 
nukreiptos į savęs pažinimą, svajones bei 
prioritetų išryškinimą, jų realizavimą. 
(Bernardas Liukaitis)

2. „Every second counts“. Po to, kai 
Daulenskienė nustato „Teams“ apklausas 
taip, kad, jei „deadline“ 11:00, tai priduot 
11:00 iš tiesų negali:)) (Mokinys iš TB2)

3. Gyvenimas yra beprasmis, kad ir kaip į jį 
bepažiūrėtum. Visi tikslai išgalvoti, visos 
siekiamybės tėra iliuzija. Gyvenimas yra 
agonija ir net krūva (prescription!) narkotikų 
situacijos nepakeičia. Visi gyvenam veltui. 
Visi mūsų pasiekimai yra ir visad bus nieko 
verti. Visi mes mirsime. (Mokinys iš TB1)

4. Kai labai tingi, niekas nėra privaloma. 
(Mokinys iš IIIA)

5. Tik supratau, kad labai pasiilgsiu licėjaus… 
(Mokinys iš IVB)

2020-11-24, <valiukaite.rusne15@gmail.com>
skirta ric.jankauskas

„Gal galėtumėte atsiųsti savo priartintų plaukų 
nuotrauką?“

Linkėdama gero vakaro
Rusnė Valiukaitė

an 22:06

MOKYKLOS LEIDINIAI

Na, Andai – trisdešimtmečio, ko tik 
nepadarysi… Daug ko. Pavyzdžiui – nesusisieksi 
su exliceistu vynininku, neįdėsi stebuklingų 
nuotraukų (per daug užburiančios), nesuspėsi 
iškirpti pegasų ar suliekninti antropomorfizuotos 
žuvėdros liemens (turėjo būti prancūzė…). 
Užplūs kūrybinė melancholija. Tiek dėl liemens, 
tiek dėl baugio, kad tavo subrandintos kultūrinės 
(licėjaus kontekste) nuorodos bus praleistos pro 
akis, o Čiurlionio kodas, kaip ir pats Čiurlionis, 
bus nesuprastas. Tarp kitko, esu skolinga Igno 
Varno ir Tito Jonaičio dinamiškajam duetui už 
įkvėpimą Andų nugarėlei, dėkoju. 

Trijų dešimtmečių koncepcija leido 
mūsų kūrybinei komandai išplaukti į kiek 

kitokius vandenis, nei ,,andininkams” įprasta. 
Padovanojo retrospektyvą ir teisę į nostalgiją 
laikų, kurių čia neišgyvenome (ang. anemoia). 
Priimkite tai kaip odę didingai licėjaus istorijai 
(romantizuoti verta), išskirtiniams žmonėms ir 
savo pačių skauduliui – atsisveikinimui su mus 
šiltai įsileidusia kitoniška erdve, kuri dažnai 
ištirpdydavo paslaptingąją ribą tarp archajinių 
liceistų, leisdavo ne tik apie juos išgirsti, bet ir 
prisiliesti (psl. 28).

 Ką daryti su tuščiu popieriaus lapu??? 
Baugoka. Todėl kol kas paliksime licėjaus 
sienas ramybėje.  Su sąlyga, kad užmesite akį 
į gerb. Ričardo Jankausko priartintus plaukus 
(pirmasis atvartas).

ANDAI
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Taip sukurpėme leidinį ,,Sparnai” tą dieną. 
Rūmą: lapai – sienos ir kūryba – jųjų gyvastis.
Surinkome tekstus, ilgai lauktus ir noriai, de-
gančiom akim skaitytus.
Link liceistų. Tekstas vienas, antras.
Klapt, klapt juos į ,,Sparnus”. Klapt vienas – vėl 
vėluosim, vėl vėluosim. Klapt du – kaip bus 
gražu ir gera jaust juose namus.
Ir skaitome, ir žiūrime į kūrinius gautus. 
Pradžioj užkaista mintys ir vidus, impulsas 
veda limpančias akis per juodus ir baltus. 
Vėliau nurimstam, gėrimės lėtai ir jaučiam 
žaismą. Palaukiam minutėlę – pagalvojam. 
Langas atdaras – žiūri, svajoji. Atsibundi, juk 
vėl ir vėl vėluoji.
Į leidinį – atsargiai, kad esmė paliktų mūs jaus-
mų nesudarkyta.
Laukimas – trumpas toks, kol leidinys pasieks 
namus – skaitytojus ir žiūrovus. O laukt sunku. 
Iš naujo gyveni vaizdais, tekstu.
Atsikvepi ir sėdies pamatyt. Racionaliai – mint-
is sugrįžo. 
Neilgam.
Kūryba leidinį paliko ir dangun sparnais išskri-
do.
Ne žemėj jai vieta. O jei jau skrenda – dieviška!

MOKYKLOS LEIDINIAI
SPARNAI

2021-05-28

AUGUSTAS BUZĖNAS

ANGLŲ KALBA

I
Rugilė Baltrūnaitė
Respublikinis 9-10 klasių 
mokinių anglų kalbos 
konkursas, II etapas, III vieta.

II
Ugnė Ubartaitė
Respublikinis 9-10 klasių 
mokinių anglų kalbos 
konkursas, II etapas, I vieta.
Respublikinis 9-10 klasių 
mokinių anglų kalbos 
konkursas, III etapas, III vieta.

III
Miglė Jauniškytė
Debatų turnyras „Vilnius 
Novice Open“, II vieta.
Vija Turulytė
Dalyvaus Pasaulio 
individualių debatų ir viešojo 
kalbėjimo čempionate.
Kamilė Zinkevičiūtė
Lietuvos mokinių anglų 
kalbos olimpiada, II etapas, II 
vieta.

BIOLOGIJA

I
Jokūbas Balsys
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
Justinas Letukas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

II
Agnė Vėja Kuldmae 
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Tomas Paznėkas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 

etapas, I vieta.
Danielė Ramanauskaitė
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.

III
Karolė Simona 
Motiejūnaitė
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
Mindaugas Smetaninas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
Raminta Šiaučiulytė
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Povilas Šiaučiuvienas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Adomas Traubas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Simona Zelionkaitė 
Rašinių konkursas, DNR 
dienai paminėti, nacionalinis 
etapas, Thermo Fisher įsteigta 
premija. 
Europos rašinių konkursas, 
DNR dienai paminėti, pateko į 
geriausiųjų 10-tuką.

IV
Jokūbas Dovidas
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
53-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Emilė Sadauninkaitė
53-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

CHEMIJA

I
Adas Kaminskas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
Pijus Murnikovas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

II
Pijus Dargužas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Agnė Juozulynaitė
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Agata Kazakevič
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Algis Norvaišas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Tomas Paznėkas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Benas Raišutis
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Danielė Ramanauskaitė
59-oji Lietuvos mokinių 

2020 – 2021 m.
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chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
Jokūbas Sebeckis
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
Jurgita Skersytė
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

III
Eimantas Budrikas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Mindaugas Butkus
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
Domas Davidavičius
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Karolė Simona 
Motiejūnaitė
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.
Saulius Paukštė
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.
Povilas Šiaučiuvienas
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
Pijus Tikuišis
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III 
etapas, II vieta.

IV
Laura Milaknytė
59-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
EKONOMIKA

II
Tomas Paznėkas
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
I vieta.
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.

III
Neda Bogomolnikovaitė
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.
Marija Čeponytė
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
III vieta.
Miglė Jauniškytė
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto ekonomikos 
žaidimas „Bosas ne basas!“, 
III vieta.
Saulius Paukštė
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.
Arminas Ražanauskas
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, III 
vieta.
Povilas Šiaučiuvienas
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.
Domantas Švažas
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.
26-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.

IV
Aistė Bielinytė
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.
Rokas Bubulis
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.
Greta Duko
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.
Rapolas Pocevičius
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, šalies etapas, I 
vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
ekonomikos olimpiadoje 
Latvijoje.
Daša Varmaškina
26-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo 
olimpiada, regioninis etapas, 
II vieta.

Moksleivių verslumo 
konkursas MEKA 2021, 
licėjaus komanda: Neda 
Bogomolnikovaitė, 
Tauras Burneika, 
Manfredas Feiferas, 
Joris Jakučionis, Vasara 
Šilininkaitė, Domantas 
Švažas, I vieta.

Vilniaus regioninis jaunųjų 
bendrovių eXpo 2021 
konkursas, licėjaus komanda: 
Karina Katinaitė, 
Adelė Nedzinskaitė, 
Emilija Norvaišaitė, 
Juozas Jaruševičius ir 
Vytenis Razmus, III vieta 
ir laimėtos Tvariausios 
jaunosios bendrovės bei 
Youth Empowered komandos 
nominacijos.

2020 – 2021 m.

FILOSOFIJA

II
Rytas Sakavičius
Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, šalies etapas, 
padėkos raštas.

III
Beatričė Karlonaitė
Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.
Gerda Peciukonytė
Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, šalies etapas, I 
vieta.
Tarptautinės filosofijos 
olimpiados dalyvė. 
Rimantas Stanaitis
Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, šalies etapas, 
padėkos raštas.

IV
Antanas Gražulis
Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, šalies etapas, II 
vieta.

FIZIKA

I
Adas Kaminskas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, III 
vieta.
Paulius Kalinauskas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
Kajus Kandratavičius
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, III 
vieta.
Paulius Karvelis
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, III 
vieta.
Kristupas Lapinskas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Ieva Radavičiūtė
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, II 
vieta.

II
Juozas Jaruševičius
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
Vytenis Kalinauskas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
Benas Raišutis
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, I 
vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, III etapas, 
I vieta.
32-asis Lietuvos mokinių 
fizikos čempionatas, II vieta
Danielė Ramanauskaitė
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, I 
vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, III etapas, 
III vieta.
Jurgita Skersytė
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, I 
vieta.

III
Gabrielius Gvazdauskas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, I 
vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, III etapas, 
I vieta.
32-asis Lietuvos mokinių 
fizikos čempionatas, I vieta
Aldas Lenkšas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, I 
vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, III etapas, 
II vieta.
32-asis Lietuvos mokinių 
fizikos čempionatas, II vieta
Europos praktinė gamtos 
mokslų olimpiada, šalies 

komanda, bronzos medalis.
Adomas Traubas
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

IV
Ūla Marija Lauciūtė
68-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

GEOGRAFIJA

I
Lukas Kisielis
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
Vakarė Stankevičiūtė
Nacionalinis mokinių 
Č. Kudabos geografijos 
konkursas, padėkos raštas.

II
Laurynas Korsakas
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
Nacionalinis mokinių 
Č. Kudabos geografijos 
konkursas, I vieta.
Matas Udrėnas
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, II vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

III
Marija Čeponytė
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
Rūta Giedrytė
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
Liutauras Jūras
Nacionalinis mokinių 
Č. Kudabos geografijos 
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konkursas, III vieta.
Marius Mikelionis
Respublikinis skaitmeninių 
žemėlapių kūrimo konkursas 
„Mano žemėlapis Lietuvai“, I 
vieta.
Rimantas Stanaitis
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Lietuvos geomokslų 
olimpiada, II vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
geomokslų olimpiadoje.
Adomas Traubas
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.

IV
Antanas Gražulis
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
Markas Krisenel
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, II vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
Nacionalinis mokinių 
Č. Kudabos geografijos 
konkursas, padėkos raštas.
Julius Nikolajevas
ADVENTUR geografijos žinių 
konkursas „Pažink Lietuvą ir 
pasaulį”, I vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
33-ioji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Lietuvos geomokslų 
olimpiada, komandinis 
pristatymas, nominacija už 
geriausią mokslinį pranešimą.
Europos šalių geografijos 
olimpiada, bronzos medalis.
Dalyvaus tarptautinėje 

geografijos olimpiadoje.

INFORMACINĖS 
TECHNOLOGIJOS

I
Aidas Agejeveas
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, sidabro medalis.
Dalyvaus Europos jaunių 
informatikos olimpiadoje.
Paulius Aleknavičius
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, aukso medalis.
Jokūbas Jasiūnas
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, pagyrimo raštas.
Antanas Oržekauskas
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Martynas Simanavičius
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

III
Rūta Giedrytė
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Aldas Lenkšas
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, aukso medalis.
Baltijos šalių informatikos 
olimpiada, sidabro medalis.
Tarptautinė informatikos 
olimpiada, bronzos medalis.
Povilas Šiaučiuvienas
32-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
Kamilė Žemgulytė
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Monika Žemgulytė
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

IV
Edvinas Čelkis
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
Greta Duko
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Nojus Džiaugys
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
Per Magnus Skullerud
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
32-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, sidabro medalis.
Baltijos šalių informatikos 
olimpiados dalyvis.

VILNIUS TECH nuotolinio 
ugdymo platformos „Ateities 
inžinerija“ 4-ojo sezono 
rudens renginys, filmų kūrimo 
tematika, licėjaus komanda: 
Ūla Arbačiauskaitė, 
Martyna Banytė, Mantė 
Černeckytė, Kamilė 
Zinkevičiūtė, I vieta.

VILNIUS TECH nuotolinio 
ugdymo platformos „Ateities 
inžinerija“ 4-ojo sezono 
rudens renginys, filmų kūrimo 
tematika, licėjaus komanda: 
Brigita Bagušinskaitė, 
Ugnė Krikštaponytė, 
Gerda Mačionytė, Edita 
Paviliūnaitė geriausio 
aktoriaus ir geriausio 
operatoriaus apdovanojimas.
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ISTORIJA

III
Edgar Urbanovič
30-oji Lietuvos mokinių 
istorijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
Žygimantas Ainis 
Mazėtis
Nacionalinė teisinių žinių 
olimpiada, I vieta.

LIETUVIŲ KALBA

II
Radvilė Kragnytė
Antikos žinių konkursas, 
padėkos raštas.
Emilija Misiuk
Antikos žinių konkursas, I 
vieta.
Augustė Motiejūnaitė
Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada, II etapas, II vieta.

III
Augustas Buzėnas
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, 
II etapas, poezijos sekcija, I 
vieta.
Ugnė Kovaitė
Lietuvos mokinių lotynų 
kalbos ir Antikos kultūros 
olimpiada, III etapas, padėkos 
raštas.
Europos moksleivių lotynų 
kalbos ir kultūros konkursas, 
bronzos medalis.
Arnoldas Šumanas
Lietuvos mokinių lotynų 
kalbos ir Antikos kultūros 
olimpiada,  III etapas, I vieta.
Europos moksleivių lotynų 
kalbos ir kultūros konkursas, 
sidabro medalis.

IV
Aistė Bielinytė
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, II 
etapas, literatūros mokslo ir 
kritikos sekcija, I vieta.
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, III 

etapas, literatūros mokslo ir 
kritikos sekcija, III vieta.
Gabija Stankevičiūtė
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, II 
etapas, literatūros mokslo ir 
kritikos sekcija, II vieta.
Jarl Branting
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, 
II etapas, poezijos sekcija, II 
vieta.
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, II 
etapas, literatūros mokslo ir 
kritikos sekcija, II vieta.
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, III 
etapas, literatūros mokslo ir 
kritikos sekcija, III vieta.
53-iasis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas, 
III etapas, poezijos sekcija, III 
vieta
Antanas Gražulis
Lietuvių  kalbos ir literatūros 
olimpiada, II etapas, II vieta.
Lietuvių  kalbos ir literatūros 
olimpiada, III etapas, I vieta.

MATEMATIKA

I
Paulius Aleknavičius
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje.
Respublikinis prof. J. 
Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, I vieta.
Jokūbas Jasiūnas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Kajus Kandratavičius
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
Adas Kaminskas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 

etapas, padėkos raštas.
Ignas Tamulis
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Tarptautinis matematikos 
konkursas Kengūra, II vieta.

II
Vytenis Kalinauskas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
Tarptautinis matematikos 
konkursas Kengūra, I vieta.
Benas Raišutis
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje.
Tarptautinis matematikos 
konkursas Kengūra, I vieta.
Danielė Ramanauskaitė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.
Jurgita Skersytė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.
Raminta Zovaitė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.

III
Gabrielius Gvazdauskas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
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Matematikos varžybos 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės garbei, II 
vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje.
Aldas Lenkšas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Matematikos varžybos 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės garbei, III 
vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje.
Karolė Simona 
Motiejūnaitė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Adomas Traubas
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Guoda Žukauskaitė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, padėkos raštas.

IV
Greta Duko
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
Emilė Sadauninkaitė
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, padėkos raštas.
Per Magnus Skullerud
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Tarptautinis matematikos 
konkursas Kengūra, II vieta.

PRANCŪZŲ KALBA

III
Ignė Elena Maniušytė

Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B1), II 
etapas, III vieta.
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B1), III 
etapas, I vieta.
Vita Puodžiūnaitė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B1), II 
etapas, padėkos raštas.
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B1), III 
etapas, III vieta.

IV
Aistė Bielinytė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, padėkos raštas.
Indrė Kamarauskaitė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, padėkos raštas.
Austė Kaušytė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, padėkos raštas.
Gabija Stankevičiūtė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, padėkos raštas.
Rugilė Ulianskaitė
Tarptautinis jaunųjų 
frankofonų rašinio konkursas 
„L’Altruisme“ (19-22 m. 
amžiaus kategorija), III vieta.
Gvidas Vaičiūnas
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, padėkos raštas.
Vilniaus miesto komandinė 
viktorina „La francophonie 
et nous“, licėjaus komanda: 
Agota Aleknaitė, Emilija 
Gelumbauskaitė, Gabija 
Kazakiūnaitė, Simona 
Legačinskaitė, Ugnė 
Ubartaitė, III vieta.

VOKIEČIŲ KALBA

III
Margarita Kalesnykaitė
Lietuvos mokinių vokiečių 
kalbos olimpiada (B1), II 

etapas, II vieta.
Konkurso vokiečių kalba 
„Jaunimo debatai Vidurio, 
Rytų ir Pietryčių Europoje“, 
regioninis etapas, nugalėtoja.
Benas Martišius
Konkurso vokiečių kalba 
„Jaunimo debatai Vidurio, 
Rytų ir Pietryčių Europoje“, 
regioninis etapas, nugalėtojas.
Unė Narūnaitė
Lietuvos mokinių vokiečių 
kalbos olimpiada (B2), II 
etapas, II vieta.

MENAI

IV
Guoda Trinkūnaitė
Lietuvos mokinių 
dainuojamosios poezijos 
konkursas, šalies etapas, I 
vieta.

VISUOMENINĖ VEIKLA

Klaipėdos universiteto 
respublikinė mokinių mokslinė 
konferencija „Tolerantiška 
mokykla – saugi visuomenė“ 
pranešimas „Vilniaus licėjus. 
Pandemijos iššūkis – ne 
praradimai, o atradimai“ 
– Miglė Jauniškytė ir 
Margarita Kalesnykaitė, 
2020 m. geriausio pranešimo 
nominacija.

MAŽOJO ŠV. 
KRISTOFORO ŽYMENS 
APDOVANOJIMAS

III
Aldas Lenkšas
Už laimėjimus tiksliųjų 
mokslų srityje.
Marius Mikelionis
Už laimėjimus gamtos ir 
tiksliųjų mokslų srityse.
IV
Antanas Gražulis
Už laimėjimus filologijos 
mokslų srityse bei 
kūrybiškumą.
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– Aš gyvas!
– Ką?
– Aš iš tiesų gyvas! Anksčiau aš to nežinojau, o jei ir žinojau, tai apie tai visai negalvojau. Tik pagalvok, 

pragyvenau dvylika metų ir ničnieko nesupratau.
– Kas tau, Dagai?
– Tomai, ar visi žmonės žino, kad jie gyvi?
– Aišku, visi žino – juk visi gyvi.
– Tikriausiai žino... O kad taip visi žinotų... o prisiminimų išsinešu...

KETVIRTOKŲ TESTAMENTAS

Išsinešam daug ryškių prisiminimų:
Senąjį licėjų su skylėmis sienose, varvančiais 

vamzdžiais bei termosais kiekvieno mokinio 
rankose.

Tris senius besmegenius: Rolandą, Darių 
ir Ričardą, snieguolę Miglę bei Kalėdų 
senelį Eugenijų ir jo „trumpą“, 45 minučių, 
karnavališką pasveikinimą.

Išsinešame ir gyvenimišką mokytojų išmintį, 
liceistišką smalsumą bei norą kurti Lietuvai.

O svarbiausia, išsinešam tvirtas 
užsimezgusias draugystes ir žodžiais 
nenusakomą liceistišką dvasią, kurią suprasti 
gali tik pabuvęs čia.

Licėjus mus išmokė, kad svarbu ne tik imti, 
bet ir duoti. Tad išeidami paliekame:

Laisvę klysti, o ypač per Karnavalą – pirmą 
prisvilusį blyną ilgoje renginių eilėje.

Licėjaus paauglį Mediumą, per kurį antrokai 
tikrai nebando paaiškinti gyvenimo prasmės.

Po mūsų krikštynų ataugusią žolę licėjaus 
kiemelyje bei pavasarį žydinčią sakurą, kuri 
apsaugo mus nuo kaitrių saulės spindulių.

Mūsų pastebėtą fizikos dėsnį, kad būtent 
fizikos kontroliniai būna itin greitai ištaisyti.

Šimtadienį bei milijonus pienių, kurios 
kvepia vaikyste ir paprastumu.

Paliekame ir liftą, tikėdamiesi, kad jis netaps 
jūsų Garšvos keltuvu.

Paliekame ir valgyklos šefą su nuostabiomis 
valgyklos darbuotojomis bei jų klevų pelenų 
blyneliais.

Paliekame mieląsias rūbininkes, valytojas 
ir budėtojas bei knygų išmintį saugančią 
bibliotekininkę.

Mūsų nesąmones kentusią ir visoms 
kūrybinėms idėjoms pritarusią administraciją.

Dvidešimt septynis mus mokiusius 
mokytojus, kurie iš žioplų nulių mus padarė 

žmonėmis ir kuriems jaučiamą padėką taip 
sunku sudėti į tinkamus žodžius. 

O jus, liceistai, įpareigojame:

-išmokti „Rasputin’o“ šokį,
-papuošti licėjaus sienas savo kūryba,
-nepamiršti, kad sąskrydis gali vykti net ir 
labai nepalankiomis sąlygomis,
-tęsti licėjaus meninę veiklą: „Skliautus“, 
„Andus“, „Sparnus“ ir, žinoma, licėjaus 
daily,
-su trenksmu pakrikštyti pirmokus,
-vertinti mokytojus, jų pastangas bei toliau 
rinkti jų perliukus,
-ir svarbiausia – nepamiršti, kad licėjus 
neapsiriboja pastato sienomis ir kiekvienas 
jūsų galite kurti  savo licėjų.

– O iš tikrųjų, liceistiška vasara nepasibaigė.
– Ir niekada nepasibaigs: aš visą savo gyvenimą atsiminsiu, kas nutiko kiekvieną šios vasaros dieną.
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