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(Gabrielė Makarevičiūtė
XXIV laida)
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D
irektoriaus žodis

Saulius Jurkevičius

Laikui bėgant, daug gražių akimirkų 
pasimiršta, išblėsta ir tarsi dingsta 
gyvenimo tėkmėje. Šio metraščio 
paskirtis išsaugoti mums visiems 
brangius atsiminimus apie licėjų, 
mokytojus ir klasės draugus. 

Ketveri metai licėjuje Jums buvo 
ypač reikšmingi. Čia Jūs užaugote ir 
subrendote, išgyvenote ir patyrėte, 
atradote ir supratote daug Jums 
svarbių bei įsimintinų dalykų. 
Galiausiai apsisprendėte dėl 
tolimesnio savo gyvenimo kelio. 

Manau, kad licėjus suteikė Jums 
galimybę realizuoti ne tik savo 
gabumus, bet ir skatino aktyviai 
dalyvauti įvairiose mokyklinio 
gyvenimo veiklose. Tolerantiška 
atmosfera ir Jūsų geranoriškumas bei 
bendruomeniškumas kūrė išskirtinę 
ir tik licėjui būdingą dvasią. 

Tikiu, kad ši dvasia išliks Jūsų 
širdyse ir skatins Jus toliau augti 
ir tobulėti. Tačiau, eidami pirmyn, 
niekada nepamirškite savo šaknų ir 
prisiminkite netikėtą pasižvalgymą po 
Vilnių ant licėjaus stogo. 
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M
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Lietuvių kalbos mokytoja
Aida Balčiūnienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Asta Karaliūtė–Bredelienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Vida Lisauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Rima Mackevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja
Inga Žemaitytė

Anglų kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, tarptautinio bakalaureato klasėms

Vilija Balčiūnaitė

Anglų kalbos mokytoja
Ana Masiul

Anglų kalbos mokytoja
Dalia Račkauskienė

Anglų kalbos mokytoja
Rima Sukackienė

Anglų kalbos mokytoja
Palmira Bitinienė

Anglų kalbos mokytoja
Jūratė Vėlyvienė

Vokiečių kalbos mokytoja
Inga Lenktytė

Vokiečių kalbos mokytoja
Vida Pasausienė

Prancūzų kalbos mokytoja
Gintarė Baciuškienė

Istorijos mokytojas
Rolandas Čiapas

M
okytojai

Anglų kalbos mokytoja
Regina Jonušienė

Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas

Saulius Jurkevičius

Istorijos mokytojas
Algis Sindaravičius

Istorijos mokytoja
Laura Valantė
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ugdymui

Jolita Milaknienė

Ekonomikos mokytoja
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M
okytojai

M
okytojai
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Darius Šimkus

Fizikos mokytoja
Danutė Aleksienė

Fizikos mokytojas
Mykolas Mališauskas

Fizikos mokytojas
Eugenijus Rudminas

Biologijos mokytoja
Alma Čekauskienė

Biologijos ir ESS mokytojas
Simas Ignatavičius
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Muzikos ir dorinio ugdymo mokytojas
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M
okytojai

Chemijos mokytoja
Virginija Barbaravičiūtė

Chemijos mokytoja
Rasa Žemaitaitienė

Dailės mokytojas
Rimvydas Markeliūnas

Filosofijos ir dorinio ugdymo mokytojas
Ernestas Šidlauskas

Psichologijos ir TOK mokytojas
Linas Ulevičius

Kūno kultūros mokytoja
Iveta Nadzeikienė

Kūno kultūros mokytoja
Linoreta Vasilevičienė

Valytojos
Gintatautas Vainius
Ania Charevič
Vanda Česnulienė
Jolanta Klimienė
Galina Loginovienė
Ala Markauskienė
Roma Ingelevičienė

Neformaliojo ugdymo mokytojai:
Japonų kalba
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Kiti darbuotojai:
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Bibliotekininkė
Raštinės vadovė

Pastatų prižiūrėtojas
Rūbininkė

Sargai

Koichi Sato
Paulius Tamolė

Marius Jasinavičius
Zita Grencevičienė
Jūratė Švilpaitė
Audrius Račius
Vanda Česnulienė
Juozas Kazlauskas
Igor Nesterovich

Licėjus prieš renovaciją
2019 m. gegužė
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Alum
nės laiškas

„Leiskime vieni kitiems klysti,“ – taip kalbėjo 
Rytis Zemkauskas vienoje radijo laidoje. 
Man ši mintis nuskambėjo gan įprastai, 
nes juk paskutiniu metu yra gana populiaru 
kalbėti apie tai, kaip svarbu neapsigauti 
socialinių medijų kuriamomis tobulo 
gyvenimo iliuzijomis, ir kad reikia priimti save 
tokį, koks esi. Bet štai galvodama apie licėjų 
prieš rašydama šį laišką ir vėl prisiminiau šią 
R. Zemkausko mintį. Supratau, kad iš tiesų 
nuo pat licėjaus laikų, o gal dar ir prieš tai, 
kam jau kam, bet klysti neleisdavau sau. Ar 
bent jau nenorėdavau sau to leisti, aišku, 
realybė pirmais metais licėjuje būdavo 
žiauresnė ir parodydavo mano netobulumą 
vidutiniais pažymiais, mokytojų pastabomis, 
geresniais bendraklasių įvertinimais. Vėliau 
ta tobulumo iliuzija kiek vėl paryškėjo, 
o puikiai baigus mokyklą taip ir norėjosi 
sušukti: „Ei, pasauli, štai aš ateinu!“

Bet vidinis perfekcionistas turėjo greitai 
ir skaudžiai nusileisti ant žemės pradėjus 
studijuoti Škotijoje. Dėl perfekcionizmo 
keliamos įtampos turėjau pirmąsias savo 
panikos atakas, nauja sistema ir  vidutiniai 
pažymiai buvo didžiulis smūgis mano 
savivertei, man tarytum buvo nuolat 
teigiama (ar pati sau tai nesąmoningai 
kartodavau), kad „you are not good enough.“ 
Dabar suprantu, kad savivertės susiejimas 
su pažymiais yra ydingas, tačiau man vis dar 
būna labai sunku šiuos du dalykus atskirti. 
Štai dabar rašau šį laišką būdama Erasmus 
programoje ir jaučiu tą perfekcionizmo 
keliamą įtampą, nes egzaminai – ne už kalnų. 
Tad tai yra ilgas ir sunkus procesas, tas savo 
savivertės apsibrėžimas ne per akademinius 
pasiekimus ir kartu mokymasis priimti 
save netobulą paleidžiant perfekcionistinę 
ambiciją.

Licėjaus ir tebesitęsiantys bakalauro studijų 
metai man yra itin svarbūs, nes per juos 
visaip kaip brendau, vis geriau pažinau ir 
apsibrėžiau savo vidinį „aš“. Nors tas save 
pažinimas ir apsibrėžimas yra nesibaigiantis 
vyksmas, dabar man svarbu išmokti 
neskriausti savęs bei pamilti save, kad ir 
netobulą, kad ir darančią klaidas. To linkiu 
jums visiems. Vertinti šį laiką licėjuje kaip 
savipažinos metus, kaip mokymąsi būti 
mažiau griežtiems ne tik kitų atžvilgiu, bet ir 
sau patiems. Leiskime sau klysti.

–  Kamilė Čelutkaitė, XXIV laida
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XXVII laida
Klūpi/sėdi: Lukrecija Žuromskaitė, Gabija 
Vencevičiūtė, Gunda Jakimavičiūtė, 
Veronika Gorevska, Viktorija Bogdanaitė, 
Ieva Jakiūnaitė.

Pirma eilė Rokas Dastikas, Eglė 
Parachnevičiūtė, Ugnė Vilkevičiūtė, 
auklėtoja Irina Čibiraitė,  Aurėja Banytė, 
Rasa Puidokaitė, Adomas Levinas.

Antra eilė: Milda Navickaitė, Justė Zdobaitė, 
Ieva Sveikauskaitė, Reda Montvilaitė, 
Damian Michalčionok, Gintarė Jonuškaitė, 
Sofija Saulė Kaubrytė, Indrė Blagnytė, 
Gabija Raziūnaitė.

Trečia eilė: Povilas Bernadickas, Matas 
Bukelskis, Matas Apulskis, Rokas Vilnius 
Šidlauskas, Rokas Klapatauskas, Lukas 
Kalytis, Gytis Kanapienis.

ILGUMA

aš mačiau gyvatvores
mačiau, kaip išsišiepę nuo šalčio tarsi laukia 

sijonuoti vyrai
mačiau laukimo salėse neverkiančias moteris

mačiau šefus su neišplaunamomis dėmelėmis 
prijuostėse

mačiau baltomis dulkėmis apdulkėjusius 
balandžius

mačiau vyrą, kuris moka vieną sakinį
mačiau snieguoles, valgančias moliuskų troškinį 

(pirmadieniais) arba bagetes (ketvirtadieniais)
mačiau denyje žiaukčiojančius keltininkus...

IVa
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XXVII laida

IVb

Guli: Lukas Juozulynas, Martynas Sinkievič

Klūpi/sėdi: Patrikas Vanagas, Greta 
Žemgulytė, Ieva Piščikaitė, Naglis Pilkionis, 
Karolina Šuopytė, Paulina Rimkevičiūtė, 
Lukas Dundulis.

Pirma eilė: Kasparas Jankevičius, Ula 
Serapinaitė, Evaldas Visockas, Juozas 
Raklevičius, auklėtoja Zita Kacėnienė, 
Vilandas Navickas, Andrius Pukšta, Goda 
Gabrielė Gikaitė, Rokas Žvirblis.

Antra eilė: Gabija Smailytė, Aušrinė 
Naujalytė, Rokas Mickevičius, Julija 
Paliulionytė, Jokūbas  Benjaminas  
Račiūnas, Aleksandras Maliuginas.

Trečia eilė: Justinas Maniušis, Džiugas 
Ramonas, Mindaugas Zabotka, Ignas 
Gaižauskas, Simas Babilius, Vytautas 
Bačianskas.

...aš mačiau akmenis
mačiau man smakrą siekiančius šunis

mačiau lapes, skubriai ryjančias mano pietų 
likučius

mačiau bepirštį grojant mažučiu smuikiuku
mačiau aludarius apsipūkavusiais megztiniais

mačiau tailandiečius sakant vaikui, kad jie japonai
vaikas fotografavo ir buvo patenkintas...

XXVII laida
Klūpi/sėdi: Gustė Matulionytė, Giedrė 
Grigalionytė, Gabija Žukauskaitė, 
Nojus Šimkus, Ieva Dordzikaitė, Justina 
Katauskaitė, Ieva Ruzgytė.

Pirma eilė: Domas Mortūnas, Skaistė 
Mielinytė, Giedrė Šapranauskaitė, Ūla 
Sereikaitė, auklėtojas Ernestas Šidlauskas, 
Monika Repšytė, Rusnė Dragūnevičiūtė, 
Gabija Jucytė,  Pijus Mačiulskis.

Antra eilė: Miglė Patackaitė, Dobilė 
Kisieliūtė, Laurynas Notrumas, Gertrūda 
Briedytė, Vidmantė Jurgaitytė, Augustė 
Sesickaitė, Ugnė Bičkauskaitė,  Laura 
Karlonaitė.

Trečia eilė: Marius Būga, Justas Želnia, 
Evelina Monastyrska, Martynas Bublys, 
Gabija Šaltytė, Jokūbas Šemetulskis.

Nuotraukoje nėra: Julijaus Juškos ir Justės 
Pečkaitytės.

...aš mačiau tiltus
mačiau muziejaus prižiūrėtoją, vaiką vadinantį 

„ponu“
mačiau mažas moterytes tipenant ant medinių kaladžių

mačiau jaunąją degančiom blakstienom
mačiau stirnas reikalaujant ėdesio iš suvenyrų pardavėjo

tas, išmetęs į gatvę porą kąsnių, tuoj užsitraukė 
užuolaidas...

IVc
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XXVII laida

IVd

Klūpi/sėdi: Aistė Griciūtė, Gerda 
Grinkevičiūtė, Rūta Marija Birutytė, Gabija 
Paulauskaitė, Saulė Keliauskaitė, Smiltė 
Rosinaitė, Urtė Gumuliauskaitė.

Pirma eilė: Izabelė Rimdžiūtė, Urtė 
Lučiūnaitė, Gabrielė Remeikaitė, auklėtojas 
Mykolas Mališauskas, Gabija Čepurnaitė, 
Agnė Daugintytė, Ignas Juodžbalis.

Antra eilė: Lukas Zimantas, Mantas 
Gabrielius Valiūnas, Neda Laukaitytė, 
Eglė Matulevičiūtė, Gabrielė Linkevičiūtė, 
Silvija Zujūtė, Meida Pesliakaitė, Kotryna 
Stančiūtė, Viktorija Baikauskaitė.

Trečia eilė: Nojus Albertas Pakėnas, Aidas 
Šleinota, Arnas Vytautas Matulaitis, Amelija 
Petkutė, Dalius Saročka, Karolis Remeika.

Nuotraukoje nėra: Augusto Šimkaus.

...aš mačiau vandenį, iš kurio atėjo cunamis
mačiau, kaip patinę nuo karščio rikšų laukia turistai

mačiau karalienę iš lego kaladėlių
mačiau ištisą minią tylinčių vyrų

mačiau ištisą minią ramiai sėdinčių vaikų
mačiau paramedikus, kurie važiuodami juokiasi taip, 

tarsi gyventi  dar būtų šimtmečiai...

XXVII laida
Klūpi/sėdi: Tėja Volbekaitė, Danielius 
Šukys, Elžbieta Jablonskaitė, Lukrecija 
Neverovskaja, Kamilė Laurinavičiūtė, 
Markas Bukinas, Kasparas Adomaitis, 
Aušrinė Valionytė, Ignas Kiudulas.

Pirma eilė: Aurimas Vrubliauskas, Jonas 
Deksnys, Joris Makauskis, Gilė Bitė 
Starkutė, Daniil Dominyk Gribanov, Vakarė  
Barbora Kučinskaitė, Rokas Kelevišius, 
Emilė Znutaitė, Rokas Ramancevičius.

Antra eilė: Gustas Levickis, Ailbhe Elizabeth   
Noonan, Rugilė Dubovskytė, Urtė Beatričė 
Baublytė, auklėtojas Linas Ulevičius, Aistė 
Jurkevičiūtė, Klaudija Matonytė, Austėja 
Bazaraitė, Marija Paulavičiūtė.

Trečia eilė: Paulius Mušeikis, Viktoras 
Matusevičius, Kasparas Keršanskas, 
Augustas Gabrielius Landsbergis, Adomas 
Binkauskas, Haroldas Pakalniškis, Kristupas 
Pačkauskas, Adomas Gatelis, Konstantin 
Novikov.

...aš  mačiau, kaip sukasi Žemė
pakibusi ore apkeliavau ištisą ilgumą

pridėti pirštus prie tavo vaikystės venos
atsigulti šalia

ir  žiūrėti į meteoritais krentančio dangaus veidą

(Ieva Krivickaitė,
XXIV laida)

TB2
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XXVII Karnavalas

Tą snieguotą gruodžio 29–osios vakarą 
kiekvienas liceistas, pasirūpinęs šiltu megztiniu 
ir termosu, įsikimba draugui į parankę ir vyksta 
į mokyklą pasigrožėti ilgai lauktu pirmokų 
karnavalu. Pravėrus duris iškart pasitinka 
jaunieji licėjaus „gyventojai“ ir prašo traukti 
loterijos bilietėlį, tačiau, paklausti apie prizą, 
tik paslaptingai nusišypso. Einant trečio 
aukšto koridoriumi, kiekvieną pasitinka įvairūs 
dainininkai, šokėjai, santūrios damos ar kiti 
personažai, atkeliavę iš tam tikro dešimtmečio. 
Smagu stebėti į muziką įsijautusio dar tik 
pradedančio aktoriaus judesius, rodančius, kad 
ne tik scenoje galima pasireikšti, ir prisiminti, 
kad tu šoki lygiai taip pat, kai nieko nėra namie... 
Gal vis dėlto pirmokams pavyko svečių mintis 
nors trumpam nukelti nuo šventinių vaišių į 
rock&roll’o laikus.

Prieš labiausiai laukiamo renginio pradžią 
šiaip ne taip paaiškėjo laimingieji, kurie galės 
stebėti vaidinimą sėdėdami ant žaliųjų mokinių 
kambario sofų ir pasilepinti skanėstais. Tuomet 
prasidėjo tai, kas nulėmė pirmokų likimą 
likusiems mokslo metams. Vis dėlto spektaklis 
– nieko netikėto. Nieko, kas priverstų mokytoją 
Jankauską nenustygti kėdėje, o mokytoją 
Šidlauską vos pastebimai linkčioti. Viskas 
labai paprasta: mokykla, trylikamečių svajonių 
meilės istorija su laiminga pabaiga. Daugelį 

tikrai sužavėjo spalvingais raštais išmargintos 
merginų suknelės, o trys raumeningi vaikinai 
su petnešomis privertė nusišypsoti. Muzika 
taip pat buvo gerai parinkta (daugelis, pamatę 
koridorių dekoracijas, vinilines plokšteles ir 
aktorių kostiumus, slapčia vylėsi išgirsti „The 
Beatles“ melodijas), visi žavėjosi talentingąja 
Liucija, tačiau gitaristui reikėjo truputį daugiau 
pamokų. Koją pakišo nesugebėjimas sutramdyti 
aktų salės užuolaidų, o šokiams truputį pritrūko 
sinchroniškumo ir repeticijų. Tačiau viskas 
atrodė, palyginus, neblogai. Deja, gal dėl 
kūrybiškumo (o gal laiko?) stokos ar baimės likti 
nesuprastiems, pirmokai nepanoro „pažaisti“ su 
scenarijaus elementais, įpūsti daugiau intrigos ir 
labiau išplėtoti pagrindinių veikėjų charakterius, 
kad siužeto linija nebūtų tokia nuspėjama jau 
pačioje pradžioje. Visi buvo paskandinti rožinėje 
meilės jūroje, nors ir buvo tokių, kurie vis naiviai 
tikėjosi, kad gal viskas pasisuks kita linkme.
Tačiau laiko dar daug ir kūrybinio peno šiems 
jaunuoliams bus per akis. Visgi pirmokams 
pavyko sukurti jaukią šventę sau (buvo matyti, 
kad renginys tikrai subūrė kursą!), liceistams ir 
nors trumpam sugrįžusiems alumnams. Belieka 
pirmakursiams palinkėti sėkmės ir stiprių 
kūrybinių vėjų kitiems metams! 

 – Rūta Vigelytė, Kamilė Lebednykaitė 
ANDAI nr. 51
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XXVII M
edium

as

Pirmiausia labai norėčiau pasidžiaugti savo 
kursu, kad po visų netikėtų iššūkių mes tai 
padarėme! Manau, kad kai dirbi kurį laiką už tų 
uždarų Aktų salės durų, pasirodymas tampa toks 
savas, toks brangus. Labai tikėjome šia idėja, 
visi norėjome įdėti šiek tiek savęs – muzikantai 
galėjo pademonstruoti savo sugebėjimus, 
stengėmės aktorius parinkti taip, kad jie būtų 
kuo artimesni sukurtiems personažams, net 
perdažyti aktų salės grindis bandėme. Ilgą laiką 
maniau, kad šie renginiai – tai šventė kitiems, 
bet dabar manau, kad tai pirmiausia yra šventė 
organizuojančiam kursui.

– Meida Pesliakaitė

Smagu, kad antro šanso antrokai nepaleido 
vėjais. Puiki idėja išnaudoti kurso muzikantus, 
trūkumas tik toks, kad muzika ne visada buvo 
kokybiška. Vaikinas, įnešinėjantis projektoriaus 
ekraną, atrodė juokingai ir apgailėtinai vienu 
metu – tikiuosi, kitą kartą bus rastas geresnis 
sprendimas. Jei antrokai neužmigs ant laurų 
ir padarys bent du kartus didesnį progresą nei 
nuo Karnavalo iki Mediumo, tai nusimato gal net 
visai neblogas Šimtadienis.

– Milda  Naujokaitė

Mediumas tikrai nenuvylė. Dar neįėjus į salę 
gerai nuteikė puikiai pasirinkta muzika ir 
žavi alėja trečiame aukšte. Prieš atidengiant 

užuolaidas giliai įkvėpiau, nes nežinojau, ko 
tikėtis, ir dėl to, kad teko dalintis kvadratinį metrą 
grindų su septyniais liceistais (patys antrokai 
galėjo ir nesėsti į pirmas eiles). O prasidėjus 
vaidinimui iškart iškilo daugybė klausimų: ar 
ten rimtai gimdymas? Kiek kartų jie repetavo 
ritmine sceną? Ką išvis simbolizuoja žmonės 
su gobtuvais? Ar man patinka tai, ką matau? 
Vaidinimo metu klausimų iškilo dar daugiau, 
bet antrokai į dauguma jų atsakė. Žiūrėti buvo 
įdomu, nes beveik visi aktoriai susitvarkė su savo 
rolėmis, scena buvo puikiai dekoruota. Taip pat 
reikia pagirti novatoriškus videointarpus, nors jų 
pateikimo sklandumas nebuvo tobulas. Antrokai 
puikiai išnaudojo savo talentus ir vaidinimas 
kaustė dėmesį. Galbūt reikėjo daugiau pagalvoti 
apie finalinio monologo sceną, kai kurių kitų 
scenų trukmę ir turinį. Tačiau mediumas gerai 
parodė antrokų galimybių akivaizdžią raida ir 
progresą. Linkime antrokams tiek pat patobulėti 
ir iki kitų metų šimtadienio.

– Martynas Benys
ANDAI nr. 54
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XXVII Šim
tadienis

Mokyklos scena pagaliau sulaukė renginio, 
kuris kažką pasakė ir tas kažkas iškėlė 
nepaviršutiniškų klausimų. Turbūt pirmąkart 
licėjuje vaidinimas išreiškė kažką ypatingai tikro, 
nes apie jį nuomonių – daug ir labai skirtingų. 
Požiūrių išsiskyrimas, nors akivaizdžiausias tarp 
mokinių ir kai kurių mokytojų, buvo matomas 
ir tarp bendraamžių, kilo nemažai diskusijų ir 
pokalbių, privedusių prie vertingų apmąstymų 
apie bendresnius dalykus. Kalbant apie 
Šimtadienį, vienas iš kilusių klausimų buvo apie 
šios šventės paskirtį. Ar tai tam tikrą funkciją 
turintis renginys, privalantis parodyti tam tikrus 
dalykus, ar tai labiau asmeninė ir subjektyvi 
žinutė ketvirtokams nuo trečiokų, ar tai laisva 
kurso saviraiška, savęs apsibrėžimas paskutiniu 
dideliu viso kurso renginiu, vaidinimu? Šio 
svarstymo tikslams padarysiu prielaidą, kad 
tai viskas viename, nors nebūtinai visi su tuo 
turi sutikti. Pirmąkart žiūrėdama vaidinimą 
buvau labai nustebinta, nes praeiti trečio 
kurso spektakliai man ne itin patiko, tad viršyti 
visi lūkesčiai – negalėjau nustoti šypsotis 
ir džiaugtis, kaip viskas puikiai ir originaliai 
padaryta. Vėliau, diskutuojant su kitais ir 
peržiūrint vaidinimo įrašą, į požiūrį įsimaišė 
daugiau niuansų, bet pirmasis, svarbiausias, 
išliekantis įspūdis – spektaklis buvo nuostabus. 
Vos įžengus į salę pribloškė scenovaizdis, 
jau pamačius minimalistines, visą sceną 
apimančias dekoracijas ir pakabintą kubą, buvo 
aišku, kad pamatysim kažką, ko dar nėra buvę. 
Didelį profesionalumo įvaizdį sukūrė šviesų ir 
muzikos panaudojimas – jie nebuvo vien fonas, 
sukuriantys atmosferą. Visi vizualiniai ir garsiniai 
efektai veikė kartu su veiksmu, dialogais, 
buvo integrali, nepakeičiama spektaklio dalis. 
Sąmoningai ir detaliai sukurta estetika vaizdavo 
tą patį, ką rodė ir kalbėjo aktoriai, taip įtraukus 
visus žiūrovų pojūčius sustiprinta vaidinimo 
idėja ir jos emocinis poveikis. Vaidinimo 
eigoje vis daugėjo šiukšlių, netvarkos ir čia jau 
įsiterpia subjektyvus požiūris – man tai patiko, 
buvo smagu, paveiku, netikėta, nuoseklu, bet 
kai kuriems putplasčio graužimas, anglys, 
ir šiukšlyno estetika tiesiog negražūs ar 
nepriimtini (ir tai visai suprantama). Aktorius 
reikėtų pagirti už įdėtą darbą – vaidyba puiki. 
Dialogai bei monologai nebuvo tobuli ir keliose 
vietose intonacijos suskambėjo nenatūraliai, 
bet pirmąkart licėjuje stebėjau išraiškingą 
vaidybą visu kūnu, kuomet ir be žodžių, iš 
judesių buvo galima puikiai suprasti, kas vyksta 
ir ką tuo norima pasakyti. Tai labiausiai pavyko 
keturiems homunkulams Nojui, Urtei, Rokui ir 
Ūlai, o judesio intencijos ir savo kūno pajautimo 
kiek trūko Jokūbui (akys kliuvo už nuolatinio 
plaukų taisymosi ir pan.), bet tai beveik atpirko 
įsijautimas į chaotišką vaidmenį. Susitvarkyta ir 
su improvizacija – aktoriai nesutriko pirmąkart 
vaidindami su anglimi ir dažais. Vienas 
ryškiausių renginio bruožų – puikus humoro 
jausmas ir savotiška drąsa, įžūlumas. Tamsias 

idėjas šviesino nebanalūs prikolai, pabarstyta ir 
mažiau suprantamų nuorodų, skirtų daugiausiai 
pasijuokti patiems aktoriams, kaip tylos minutė 
(Henrikui Daktarui). Nemeluosiu, po vaidinimo 
man paaiškino ir tik tuomet supratau kelis 
„anekdotus“. Na, o kontraversiška drąsa – 
satyra, provokacijos, vulgarumas, ironija, 
homoerotika, savotiškas pasityčiojimas, 
vidurinis pirštas autoritetams ar „autoritetams“. 
Pavojingai balansuota ant ribos tarp laisvos 
saviraiškos ir nepagarbos, nepadorumo (o kas 
padoru, jau kiekvienas supranta savaip) ir į kurią 
pusę labiau nusviro vaidinimas vėlgi priklauso 
nuo subjektyvaus požiūrio. Pati neturiu 
aiškios nuomonės – sakyčiau, pagirtinas 
sustovėjimas, bet ne iki galo, gal per daug 
piktumo ir vietomis „rezistencija“ suskamba 
kaip ožiavimasis. Labiausiai šis Šimtadienis iš 
kitų matytų vaidinimų išsiskyrė dideliu šuoliu 
į priekį idėjų raiškos būdu – nuo realistinio 
konkrečios istorijos pasakojimo pereita prie 
simbolinio vaizdavimo. Buvo jaučiamas kūrėjų 
apsiskaitymas. Pats siužetas, galima būtų sakyti, 
net klasikinis – mefistofeliškas velnias, įsitikinęs 
bloga žmonijos prigimtimi, gundo ir klystkeliais 
vedžioja žmones, kurie galiausiai atranda kelią. 
Viso vaidinimo raiškos ir estetikos kontekste 
šis siužetas nebuvo nuspėjamas ir net blogietis 
– virsta – geriečiu pabaiga nepasirodė banali. 
Žinoma, čia visgi ne klasikinis, o postmodernus 
spektaklis – interpretuojamos įvairios senos 
idėjos, simboliai turi daugiaprasmiškumo 
matmenį. Tai geriausiai iliustruoja rutulys (ar kita 
erdvinė figūra), tas siekiamas aukštesnis Kažkas 
(gal Maslow piramidės viršūnė – saviraiška, 
gal kūryba, laisvė ar dar kas nors). Nežinau, ar 
išmanantys teatro subtilybes man pritartų, bet 
aš nenustebčiau kažką panašaus pamačiusi 
ir tikrame teatre. Visgi net ir labai puikius bei 
mylimus dalykus verta apžvelgti iš įvairių pusių 
ir pamatyti, kas juose yra kritikuotino. Šiuo 
atveju tai yra nesubalansuotumas – 1 val. 15 
min. trukęs žmonių nesutarimų, kvailumo, 
nesugebėjimo sugyventi, nepasitikėjimo, 
apsimetinėjimo, beprasmybės vaizdavimas 
nenugalimas 7 min. trukmės laimingos 
pabaigos. Nors ir labai graži, pabaiga (mano 
interpretacija – kūryba, abejojimas primesta 
tvarka, empatija patvirtina žmonių gerumą ir gali 
suteikti laisvę, sugyvenimą nepaisant skirtumų) 
savo emociniu krūviu neatsvėrė viso spektaklio 
(nors ir komiško) negatyvo. Tą valandą penkiolika 
minučių vis buvo kartojama – gyvename šūde, 
žmonės egoistiški ir viskas nieko nereiškia, 
žiūrovas skatintas iš to pasijuokti, bet idėja visgi 
tamsi. Siužete įvykęs pasikeitimas nuo „šūdo“ 
prie „nešūdo“ atrodo per staigus tarp visų 
kitų nuosekliai ištęstų scenų, trūko perėjimo, 
bendrumo ir sutarimo, todėl pokytis pasirodė 
nenatūralus ir neturėjo tokio stipraus emocinio 
poveikio, kokį galėjo turėti. <...>

– Ieva Osoblivec
ANDAI nr. 58
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XXVII Krikštynos

Krikštynos – vienas iš pirmųjų renginių 
mokslo metuose ir, mano manymu, 
pirmokams – vienas iš svarbiausių. Pats 
ruošimasis naujam mokiniui yra dar ir 
naujovių metas – tu nežinai mokyklos, bijai 
mokytojų, galbūt dar nesi spėjęs susirasti 
naujų draugų, bet Krikštynos puikiai 
išsprendžia šitas problemas. Šis renginys 
ir pats ruošimasis jam man, kaip pirmokui, 
suteikė progą susipažinti su bendraklasiais 
dirbant ties pasirodymu ir darant gerus 
darbus. Išbandymų buvo nemažai ir būtent 
jie padarė Krikštynas smagias. Nemanau, 
kad koks kitas renginys verčia taip smagiai 
išeiti iš komforto zonos – neįsivaizduoju, 
kada dar, jeigu nesiruošiant Krikštynoms 
licėjuje, man reikėtų rinkti taškus už gerus 
darbus, konstruoti kartoninį traukinio 
vagoną, paskutinę dieną su klasiokais kurti 
pasirodymą ir lakstyti Vingio parke vykdant 
įvairias neįprastas užduotis. Esu tikras, 
kad nostalgiški Krikštynų prisiminimai 
lydės mane dar ilgai. Ačiū ketvirtokams 
už kūrybiškai suorganizuotą šventę ir 
pasigailėjimą visiškai nenukankinant, o aš 
jau dabar nekantriai laukiu kitų Krikštynų, 
kad galėčiau pamatyti, kaip iššūkius priimti 
teks naujiesiems pirmokams.

– Martynas Ramanauskas, I kursas

Ia
Darda mūsų stalo fūlė
Dreba mūsų visa šūlė
O lokomotyvas –
Žaibas Makvynas!

Ib
Kuolas mus nesustabdys
Nenutrenks ir traukinys
Iš perono į tolybes
Pasitikt naujas linksmybes

Ic
Geriausia traukinio kupė,
kur sėdi klasė c.
Čia mokslo teršti nieks nedrįsta,
o kas pabando greit išvyksta.
ckams čia nėra lygių,
baliavot su jais galiu

Id
Metėm kelią dėl takelio
Klausomės FM Kiemelio
Bilietą užsitarnavom
Mes riedėsim iki galo

TB1
321TB1
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Klūpi/sėdi: Edgar Urbanovič, Parbus Piličiauskas, Žygimantas Ainis Mazėtis, Arnoldas Šumanas. Pirma eilė: Aistė 
Markevičiūtė, Rūta Lukauskaitė, Ksenija Marija Siniova, Raminta Šiaučiulytė, auklėtojas Algis Sindaravičius, Elija 
Kavaliauskaitė, Miglė Jauniškytė, Ugnė Jasinavičiūtė, Akvilė Šumskytė. Antra eilė: Patricija Venclovaitė, Karolė Simona 
Motiejūnaitė, Guoda Žukauskaitė, Ieva Butkutė, Simona Zelionkaitė, Aušrinė Šarkaitė. Trečia eilė: Unė Narūnaitė, Kipras 
Leonavičius, Smiltė Krutkytė, Povilas Kašauskas, Jelena Tarachovskaja, Benas Martišius. Nuotraukoje nėra: Miglės 
Baranauskaitės, Pijaus Vainiaus, Povilo Šaučiuvieno, Tijos Gurinaitės

Ia

Klūpi/sėdi: Adomas Traubas, Nikita Rockinas, Gabrielius Gvazdauskas, Martynas Ramanauskas, Jokūbas Šiaučiūnas. 
Pirma eilė: Meda Večkytė, Monika Žemgulytė, Agnė Augustė Vėgėlytė, auklėtoja Inga Lenktytė, Mėja Plytnikaitė, Rūta 
Giedrytė, Kamilė Žemgulytė. Antra eilė: Domantas Švažas, Rimantas Stanaitis, Rusnė Valiukaitė, Nojus Kristupas 
Stankevičius, Elena Andriuškevičiūtė, Arminas Ražanauskas, Guoda Vaštakaitė, Joris Strazdas. Trečia eilė: Povilas 
Mikeliūnas, Liutauras Jūras, Aldas Lenkšas, Augustas Buzėnas, Joris Jakučionis, Marius Mikelionis

Ib

Klūpi/sėdi: Tauras Burneika, Gabrielė Kmeliauskaitė, Julija Svobonaitė, Kamilė Vilkelytė. Pirma eilė: Gerda Mačionytė, 
Saulius Paukštė, Ugnė Krikštaponytė, Ugnė Grėskaitė, Ignė Maniušytė, auklėtoja Aida Balčiūnienė, Margarita 
Kalesnykaitė, Klaudija Aleksiūnaitė, Gabija Gnėdikaitė. Antra eilė: Brigita Bagušinskaitė, Saulė Mikelevičiūtė, Laura 
Daujotaitė, Giedrė Kučinskaitė, Ugnė Sirutavičiūtė, Edita Paviliūnaitė. Trečia eilė: Mindaugas Smetaninas, Povilas 
Budvytis, Alicija Jankovska, Žygimantas Girdauskas, Mėta Celencevičiūtė, Naglis Vasarevičius. Nuotraukoje nėra: 
Domo Davidavičiaus ir Ievos Urbonaitės.

Licėjaus klasės

Klūpi/sėdi: : Vilius Bendoravičius, Akvilė Paskačimaitė, Kamilė Zinkevičiūtė, Rūta Bugytė, Liepa Grušnytė, Nedas 
Vilkauskas. Pirma eilė: Ugnė Endriukaitytė, Greta Urbanavičiūtė, Martyna Banytė, auklėtoja Vida Pasausienė, Neda 
Bogomolnikovaitė, Aušrinė Patackaitė, Marija Čeponytė. Antra eilė: Patricija Ivanauskaitė, Milda Gečaitė, Vita 
Puodžiūnaitė, Kornelija Jakučionytė, Ūla Arbačiauskaitė, Donatas Gražulis. Trečia eilė: Joris Dusevičius, Mantė 
Černeckytė, Simonas Lava, Arnas Danusas, Ieva Ignatavičiūtė, Ugnė Kovaitė. Nuotraukoje nėra: Akvilė Ruginytės, 
Gerdos Peciukonytės

Ic

Id

Licėjaus klasės



Klūpi/sėdi: Ugnė Kazlauskaitė, Ieva Januševičiūtė, Jokūbas Dovidas, Liepa Sadauskaitė, Valdas Abazorius. 
Pirma eilė: Vaiva Slatkevičiūtė, Emilija Brundzaitė, Indrė Čepaitė, auklėtojas Darius Šimkus, Agnė Toločkaitė, 
Gabrielė Vilutytė, Augustė Marija Jakimavičiūtė. Antra eilė: Gabrielė Skirmantaitė, Gabija Rutkauskaitė, Rusnė 
Prialgauskaitė,  Gintarė Žvejytė, Eglė Vaitulevičiūtė, Ieva Jasiukevičiūtė, Greta Volosevičiūtė, Antanas Gražulis, 
Rapolas Pocevičius. Trečia eilė: Nojus Daškevičius, Milda Sadovnikaitė, Kristijonas Mameniškis, Roberta Labovič, 
Nojus Džiaugys, Salomėja Pūtytė.

Klūpi/sėdi: Žilvinas Aleksa, Žygimantas Liutkus, Guoda Trinkūnaitė, Julius Janeliūnas, Simonas Šimėnas, Rokas Vilys. 
Pirma eilė: Gustė Šliožaitė, Aušrinė Zeleckytė, Laura Milaknytė, Aida Balukonytė, Agota Savickaitė, Vilius Gečas. Antra 
eilė: Rokas Grindenka, Ieva Daugialaitė, Brigita Sabaliauskaitė, Erika Vaitkutė, Kastė Ivanauskaitė, auklėtojas Eugenijus 
Rudminas, Vija Turulytė, Marija Čiškevičiūtė, Greta Duko, Edvinas Čelkis. Trečia eilė: Mantas Skyrius, Ringaudas 
Mykolas Prialgauskas, Emilė Sadauninkaitė, Ignas Volčokas, Ūla Marija Lauciūtė, Paulius Steponkus. Nuotraukoje 
nėra: Saulės Vaikėnaitės.

IIa

IIb

Klūpi/sėdi: Gabija Stankevičiūtė, Kamilė Griniūtė. Pirma eilė: Žygimantas Malikėnas, Austė Kaušytė, Gintarė 
Švedaitė, Greta Krištapavičiūtė, Aistė Bielinytė, auklėtojas Ričardas Jankauskas, Rugilė Štitilytė, Greta 
Januškevičiūtė, Erika Narkevičiūtė, Julius Nikolajevas. Antra eilė: Mantas Kasčiūnas, Dovilė Plukaitė, Dominykas 
Valavičius, Eglė Stankevičiūtė, Gunda Barbaravičiūtė, Gabrielius Daumantas Kasinskas, Barbora Kilikevičiūtė, 
Natanas Nainys. Trečia eilė: Karolis Šepetys, Sigutė Kareivaitė, Ignas Vežikauskas, Gabrielė Levickytė, Adomas 
Emanuelis Jucevičius, Markas Krisenel.

Licėjaus klasės

Klūpi/sėdi: Girius Gadonas, Martyna Kemeklytė, Neringa Meilutė, Elzė Urbonavičiūtė. Pirma eilė: Justas Dailidėnas, 
Elzė Jakučionytė, Augustė Stankevičiūtė, Barbora Bučinskaitė, auklėtojas Rolandas Čiapas, Dominyka Urbaitytė, Ugnė 
Tarbūnaitė, Daumantas Malinauskas. Antra eilė: Urtė Tomaševičiūtė, Daša Varmaškina, Erika Klimaitė, Saulė Dirsytė, 
Vaiva Margytė, Emilija Barčytė, Bernardas Liukaitis. Trečia eilė: Faustas Popovas, Martynas Kulys, Paulius Šukšta, 
Kamilė Petuchauskaitė, Nojus Naraškevičius, Martynas Tylingo.

IIc

IId

Licėjaus klasės



Klūpi/sėdi: Dominykas Kubiliūnas, Povilas Rutkus, Agnė Ramanavičiūtė, Ugnė Šilinskaitė, Rokas Bubulis, Emilija 
Ivaškaitė, Vilius Eiva. Pirma eilė: Unė Braziulytė, Augustas Mirinas, Bartė Žiliukaitė, Mėta Žemaitytė, auklėtoja 
Miglė Šatkauskienė, Milda Činčikaitė, Gabija Stauskaitė, Aistė Mikštaitė. Antra eilė: Kornelija Venclovaitė, Viktorija 
Zmejauskaitė, Kamilė Gudaitė, Saulė Lečickytė, Saulė Raklevičiūtė, Gabrielė Slaboševičiūtė, Liepa  Franckevičiūtė, 
Viltautė Skeberdytė. Trečia eilė: Mantas Lašinis, Miglė Mingilevičiūtė, Manfredas Feiferas, Mantas Alška, Vėja Šovaitė, 
Kristupas Keršanskas.

Klūpi/sėdi: Aistė Popandopula, Rokas Žekonis, Vakarė Punelytė, Justas Dijokas, Emilija Ziberkaitė, Kamilė Norkutė. Pirma 
eilė: Agnė Vasiulytė, Marija Martinaitytė, Milda Mačiulaitytė, Greta Venckutė, Emilija Mykolaitytė, Nikolė Marija Tomaševičiūtė, 
Gabija Matuzaitė, Kamilė Arbačiauskaitė, Ūla Danielė Kylli. Antra eilė: auklėtoja Asta Karaliūtė-Bredelienė, Nedas Aleksonis, 
Fausta Pilkaitė, Kamilė Bieliauskaitė, Elzė Griškevičiūtė, Paulina Bartušytė, Laurynas Jurgis Vasys, Eglė Daunoraitė, Karolis 
Gritėnas. Trečia eilė: Rytis Jurgaitis, Gustas Stankevičius, Donatas Kavaliukas, Benas Matuzevičius, Matas Jasinavičius, 
Julius Baronas, Džiugas Luščinskas, Justas Kalesinskas. Nuotraukoje nėra: Aušrinės Razgaitytės ir Simonos Meškauskaitės.

IIe

IIIa

Klūpi/sėdi: Paulius Vijeikis, Paulius Volčokas, Augustinas Kvaselis, Simonas Burkovskis, Paulius Lučiūnas, Matas Remeika. 
Pirma eilė: Gytis Steišūnas, Paulius Jankauskas, Izabelė Paulauskaitė, Ugnė Milašiūnaitė, Ieva Pošiūnaitė, Emilija Paulauskaitė, 
Ugnė Rukšėnaitė, Emilija Palivonaitė, Ūla Žiūraitė, Jokūbas Nenartavičius. Antra eilė: Matas Urbonas, Urtė Kalinauskaitė, 
Elzė Kasperiūnaitė, auklėtoja Virginija Barbaravičiūtė, Aleksandras Jaroslavas Melnik, Lauryna Motiejūnaitė, Akvilė Kitovaitė, 
Kotryna Meidutė, Matas Zdanevičius. Trečia eilė: Laurynas Skirgaila, Džiugas Juozapavičius, Simonas Druskis, Vilius Rastenis, 
Ernestas Ramanauskas, Martynas Rimkevičius, Aivo Kuldmäe, Ignas Mačiulis. Nuotraukoje nėra: Ingridos Pliaterytės, 
Liucijos Vaicenavičiūtės ir Aleksandros Larionovaitės.

Licėjaus klasės

Klūpi/sėdi: Titas Jonaitis, Odeta Paslaitytė, Viktorija Smolskaitė, Paulina Trinkūnaitė, Adomas Mačiuika. Pirma eilė: Milda 
Černytė, Emilija Urbonaitė, Justina Brigita Šėmytė, Emilija Vancevičiūtė, Dovilė Jozėnaitė, Justė Grėskaitė, Kamilė Tuinaitė, 
Ugnė Baradinskaitė. Antra eilė: Gustas Žilinskas, Aistė Černeckytė, Akvilė Gelžinytė, Divonis Piličiauskas, Ieva Jackutė, 
auklėtoja Daiva Janulienė, Ignas Varnas. Trečia eilė: : Deimantė Stonytė, Ugnius Sejonas, Jurgis Reinotas, Rytė Rečiūnaitė, 
Martynas Strazdas, Gabrielė Mačerauskaitė, Juozapas Rokas Čypas, Mantas Pilipuitis. Nuotraukoje nėra: Aistės Butkutės, 
Ievos Mockutės, Igno Goliančik, Mortos Verbickaitės, Gabijos Grigalaitytės, Patricijos Maciulevičiūtės ir Andrėjos Juškaitės.

IIIb

IIIc

Licėjaus klasės
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Kamilė Tuinaitė

Aušrinė Patackaitė
Martynas Ramanauskas

Martyna Kemeklytė 
Ignas Volčokas

Izabelė Paulauskaitė
Ugnius Sejonas

Laura Karlonaitė
Jokūbas Račiūnas

Marija Paulavičiūtė

Klūpi/sėdi: Dominykas Dautoras, Dominykas Vitkauskas, Matas Butvilas, Deividas Latyšovič, Artūr Manukian. 
Pirma eilė: Beatričė Vileikytė, Urtė Bagavičiūtė, Kamilė Jakštaitė, Rūta Valiukevičiūtė, auklėtoja Daiva Strielkūnienė, 
Laurita Stankevičiūtė, Dominyka Sitavičiūtė, Vasara Tapinaitė, Agnė Augustinaitė. Antra eilė: Kipras Svaldenis, Joana 
Počopkaitė, Kamilė Ražanskaitė, Aida Mazytė, Aristidas Lapinskas, Gabrielė Jonauskaitė, Aneta Jaglińska, Justina 
Dijokaitė, Kristupas Rutkauskas. Trečia eilė: Martynas Stankevičius, Kristijonas Čičinadzė, Sergej Stoma, Vaiva 
Gudelytė, Jokūbas Krištapavičius, Žygimantas Žvinys, Gabrielė Šlenytė, Martynas Pocius. Nuotraukoje nėra: Liudviko 
Milašiaus, Justo Armono ir Viltės Uptaitės.

Licėjaus klasės
M

okinių savivalda

Ia
Ib
Ic
Id

IIa
IIb
IIc
IId
IIe

IIIa
IIIb
IIIc

TB1

IVa
IVb
IVc
IVd

TB2

Raminta Šiaučiulytė
Martynas Ramanauskas
Gabrielė Kmieliauskaitė
Gerda Peciukonytė

Agnė Toločkaitė
Simonas Šimėnas
Gabija Stankevičiūtė
Elzė Urbonavičiūtė
Augustas Mirinas

Gabija Matuzaitė
Simonas Burkovskis
Justė Grėskaitė
Deividas Latyšovič

Lukrecija Žuromskaitė
Lukas Dundulis
Ūla Sereikaitė
Gabija Čepurnaitė
Lukrecija Neverovskaja

Prezidentė

I kurso senatoriai

II kurso senatoriai

III kurso senatoriai

IV kurso senatoriai

TB kurso senatorė

Klasių seniūnai:Senato nariai:
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TB1 Senatas

Savo veiklą pradėjęs lapkritį, Senatas suskubo 
organizuoti ,,Muzikines dėžutes”. Jos šiais 
metais pritraukė apie 30 pasirodančiųjų, tarp 
kurių buvo ir dalyvių iš Vilniaus Žirmūnų bei 
Mykolo Biržiškos gimnazijų, sukūrė puikią šokių 
atmosferą ir daugeliui įžiebė tą malonią licėjaus 
renginių dvasią. Netrukus atėjo advento 
laikotarpis, kurio atmosferą licėjuje kūrė 
Senato organizuota ,,Angelų Sargų” akcija, 
pritraukusi apie 200 dalyvių bei ,,Kalėdinis 
paštas”, sulaukęs daugybės šiltų (ir net 
saldžių) sveikinimų. Sausį Senatas organizavo 
Sausio 13-osios minėjimą bei mokyklos 
bendruomenės nariams dalino pačių paruoštas 
neužmirštuoles, taip pat buvo minimas ir 
Vilniaus gimtadienis. Iš pradžių kontraversiškos 
reakcijos sulaukęs rūbinės perskirstymas 
sekcijomis pagal klases iš tiesų pasiteisino - 
rūbinėje atsirado tvarka, tapo lengviau rasti 
savo asmeninius daiktus, mažesnės grūstys 
pirmose sekcijose bei didesnis paskirstymas. 
Vasarį Senatas pasirūpino, kad liceistai išreikštų 
padėką ir meilę savo draugams - ,,Valentino 
paštas” sulaukė pačių nuoširdžiausių laiškų 
(net ir mokytojams!), o intriguojantys ,,Valentino 
rinkimai” apdovanojo šilčiausius liceistus.

Šis Senatas licėjui atstovavo Lietuvos mokinių 
savivaldų organizacijoje vykusiose mokinių 
savivaldų konferencijose ir diskusijose dėl 
švietimo organizavimo pakeitimų. Nors apie 
tai skelbti dar neskuba, mokinių savivalda 
pasirūpino, kad Youtube paskyroje atsirastų 
,,Vilniaus licėjaus senato” kanalas, kaupiantis 

praėjusių ir kaupsiantis būsimų renginių įrašus 
vienoje vietoje. Pavasarį Senato iniciatyva 
vyko ir daugybės norinčių dalyvauti pritraukę 
tarpmokykliniai 3 dienų mainai su Vilniaus 
Žirmūnų gimnazija, į kuriuos teko atrinkti tik 
10 liceistų. Pradėti organizuoti ir mainai su 
KTU gimnazija, tačiau dėl įtempto pavasarinių 
mokslų ritmo nesulaukę pakankamai norinčių, 
buvo atidėti ateičiai. Kartu su Žirmūnų 
gimnazija organizuotas Wall of Sounds muzikos 
festivalis, kuris suvienys kelių Vilniaus gimnazijų 
talentingiausius muzikantus į vieną bendrą 
muzikos renginį jau šį rudenį (dėl renginio vietos 
pasikeitimų gegužės data pakeista į rugsėjo).

Ypatingai paminėta ir ,,Menų savaitė”, kurią šiais 
metais sudarė ,,Gyvosios muzikos pertrauka” 
(ilgoji pertrauka su gyva muzika licėjaus 
vidiniame kiemelyje), ,,Kino popietė” (Išskirtinė 
Austėjos Urbaitės filmo ,,Tiltai” peržiūra ir 
refleksija su Rimvydu Markeliūnu), ,,Photolic 
ekspozicija”, ,,Madų Šou ir Valio apdovanojimai”, 
,,Šokių pertrauka” su Mykolu Mališausku bei 
į savaitę įsiterpusi ,,Folkloro vakaronė”. Nors 
,,Muzikinio ringo”, kaip kasmetinio renginio, 
atsisakyta, Senatas pasirūpino, kad išeinantys 
ketvirtokai bei nuo įtemptų mokslų pavargę 
liceistai saviraiška pasidalintų baigiamajame 
mokslo metų renginyje ,,Garsų judesy”, 
kurį praturtino vaidybiniai pasirodymai, 
performansai, įspūdingi šokiai bei įvairi muzika. 
Tiesa, šis renginys skatino ne tik saviraišką, bet 
ir gerus darbus - jo metu buvo galima įsigyti 
naminių gardėsių, o surinkti ~70 eurų netrukus 
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pasieks ,,Rugutę”, taip nuo ,,Pyragų dienos” 
išsaugant gražią tradiciją.  Šis Senatas 
užkūrė ir realų licėjaus internetinio puslapio 
atnaujinimo projektą, prie kurio prisideda 
administracija ir darbštūs liceistai. Visus 
metus Senatas siekė kuo plačiau skelbti 
informaciją apie vykstančius renginius 
mokykloje, todėl išleido ne vieną menišką 
plakatą, kvietė į renginius per Facebook 
grupėje kurtais priminimais bei skelbė 
mokyklos gyvenimo naujienas Facebook 
,,Vilniaus licėjus” bei ,,Vilniaus licėjaus 
mokinių savivalda” puslapiuose.  Be kita 
ko, Senatas kartu su liceistais sprendė 
bendrus rūpesčius, padėjo rasti reikiamus 
atsakymus, atsižvelgė į gaunamus 
atsiliepimus, skatino domėjimąsi licėjaus 
gyvenimu internete. 

 Šie metai mums patiems, Senato 
nariams, suteikė daug malonių įspūdžių bei 
iššūkių, bet svarbiausia, visų jūsų, licėjaus 
bendruomenės narių, dėka priminė, kodėl 
darome tai, ką darome, kodėl mylime šią 
mokyklą tokią, kokia ji yra. Be abejo, visada 
yra kur pasitempti, tad, atsiprašydami už 
bet kokias klaidas šiais mokslo metais, 
pažadame iš visos širdies dirbti iki pat 
mūsų kadencijos galo! 

– Senatas

32

Amūrinis tigras paduoda rimų.

Kas gi čia yra?
Trankos, burzgia, griaudėja.
Pabaiga šalia.

Norim padėkot
Praeities sargams visiems
Ir namams pilniems.

Ačiū už žodžius
Gražius, kad ir nebylius –
Iškalbingesnius.

Kiem
elis FM

Dėkui už šokius
Pagal skleidžiamus ritmus
Gražu matyt jus.

Atsiprašome
Svečių, jei piktesniu “Štiš!”
Barėme jus vis.

Tikimės sugrįžt.
Nenuvils nauji namai
Ir nauji trenksmai.

O vaikų vaikams
Perduosim namus mielai
Su išlyga tiktai.

Kaupkit, neškite
Viską, kas primint galės
Kad namai jūs čia.

Nebijokit jūs tiktai,
Jei liksite nesuprasti
Kai paliksite basi

33



34 35

Rugsėjo 1–oji

Visada sakiau, kad čia – stebuklų šalis.
Čia mes džiaugiamės, verkiame, mokomės, 
ieškom, randam, nerandam, užmirštam, 
prisimenam, suklystam, klumpam, 
keliamės, einam...
Čia mes gyvename.
Dar niekada nebuvau išėjęs apsidairyti. Nė 
kartelio. Bet, turiu pasakyti, nė neprireikė. 
Neįdomu man, čia mes turim viską.
Čia pasaulis.
Čia – stebuklų šalis.
Ir ji mano.
Mūsų.
Rugsėjo pirmoji yra ta diena, kai sakom 
labas.
Tada viskas prasideda
Nenumaldomai.
Ir bėga,
Bėga,
Bėga...
Jūs bėgate pro šalį,
O mes liekame čia.
Pasitinkame,
Išlydime.
Mes čia liekame. Tam, kad liktų dvasia. Nes 
svarbios net tik sienos. Širdį apžavi dvasia.
Čia mano namai.
Mūsų namai.
Jūsų namai.
Nuo dabar – visados.

Lai visados čia bus namai.
Su meile,
Skrybėlius
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Praeitų metų rugsėjo 3 dieną patyriau 
devintą savo mokslo metų pradžios šventę. 
Tikrąja to žodžio prasme – „patyriau“. 
Vos įžengusi pro išpuoštą licėjaus įėjimą 
pasijaučiau it sapne. Gausybė margų 
kostiumų, išpuoštos mokyklos sienos, 
besišypsantys veidai... Eidama tą trumpą 
kelią iki vidinio mokyklos kiemo negalėjau 
atsipeikėti – dar dabar nesuvokiu, kaip labai 
pastato išorė gali neatitikti jo vidaus.

Įsitaisiusi ant kėdės jau praktiškai pilname 
mokyklos kiemelyje labai jaudinausi. Tada 
netgi spėjau pagalvoti – labiau drebėjau 
atėjusi čia, į licėjų, ar tada, kai prieš 9 
metus atėjau į pirmąją savo mokyklą? Vis 
dėlto tokias mano mintis greitai nutraukė 
renginio pradžia. Net ir dabar, jau praktiškai 
pasibaigus mokslo metams, jaučiuosi taip, 
lyg Rugsėjo 1–osios renginys vis dar tęstųsi.

Lygiai taip pat kaip tada, esu apsupta 
gausybės talentingų ir kūrybingų žmonių. 
Kaip ir tada, esu sužavėta kiekvieno, esančio 
šalia. Prabėgus 9 mėnesiams po šventės 
pradžios, nepaliauju džiaugtis dėl kitų – 
dėl jų talentų, gabumų ir visiškos laisvės 
kurti. Rugsėjo 1–osios šventė licėjuje buvo 
nuostabi mano mokslų kelionės pradžia čia 
– naujoje mokykloje. Iš visos širdies dėkoju 
aukštesniųjų klasių mokiniams, kad sukūrė 
mums tokią nuotaiką ir atmosferą, kurių 
šviesoje gyvename iki dabar.

– Margarita Kalesnykaitė, I kursas

Tikriausiai visą gyvenimą prisiminsiu tą 
akimirką, kai besitrinant žmonių mišrainėje ir 
didžiuliame šurmulyje, pro ruporą nugriaudėjo 
Jankausko balsas “PIRMOKAI EINA Į KIEMĄ.”  
Pirmokai? Seniai mane kas vadino šiuo 
vardu, todėl, išeidama į kepinančią saulę bei 
ieškodama vietos atsisėsti, suprantu, kad 
čia – kitokios taisyklės, o nuostaba nuo šios 
akimirkos jusiu dar daug kartų.
Iš tiesų, nuostaba – tikrai taiklus žodis 
apibūdinti rugsėjo pirmosios jausmams, nes 
tokio nustebimo ir susižavėjimo mokykliniu, 
mokinių ruoštu (!!!) renginiu dar neturėjau. 
Kai senojoje mokykloje jau rugsėjo pirmąją 
būdavo akivaizdžiai matyti aplinkinių irzulys ir 
nepasitenkinimas vasaros pabaiga, čia, rodos, 
visi džiaugėsi sugrįžimu ir ypač stengėsi šią 
dieną padaryti ypatingą savo pasirodymais, 
kuriuos stebėti buvo daugiau nei amazing – 
vaidinimas, dainos, dekoracijos... Atrodė, kad 
iš aplinkinių jaučiu tikrą, nuoširdžią vienybę, 
kuri man anksčiau niekada neprimindavo 
mokyklos.

– Gabrielė Kmeliauskaitė, I kursas
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FORMATAS

Mediumo kūrimas prasidėjo nuo mažos 
grupelės aktyvistų, kurie pirmą kartą 
susibūrę 104–ame kabinete jau turėjo 
vieną bendrą idėją – norėjome papasakoti 
žmogaus gyvenimo istoriją. Neilgai truko, kol 
nusprendėme, jog nenorime kurti vaidinimo 
– kažko, ko aiškiai apibrėžtos, tiesmukiškos 
formos mus varžytų – todėl galiausiai 
nusprendėme iš daugybės pasirodymų 
sukomplektuoti vieną didelį performansą ir 
tą “gyvenimo” istoriją perteikti pasitelkdami 
estetinius vaizdus ir monologus, kurių visa 
esmė slypi „tarp eilučių”.

PASIRUOŠIMAS

Palyginus su mūsų Karnavalu, prie 
Mediumo norėjo prisidėti didžiulis kiekis 
žmonių, dėl to kartais buvo keblių situacijų 
norint atsirinkti ir išgryninti ant scenos 
lipančių žmonių sąrašą: aktorius, šokėjus, 
dainininkus ir muzikantus. Norėjome, 
jog kiekvienam “gyvenimo” etapui būtų 
atitinkamas pasirodymas, todėl kartais teko 
net paskutinę minutę naikinti arba prikurti 
vis naujų siužeto dalių. O kur dar dekoracijos, 
pakvietimai, fotosiena… Galų gale, kai visi 
pasirodymai buvo daugmaž sustyguoti ir 
dekoracijomis buvo pasirūpinta, buvo laikas 
pradėti repetuoti.

Repeticijų buvo be galo daug. Kadangi 
dalyvavo  tiek  daug  žmonių,  o  laiko  ir 
vietų buvo ribotai, kiekvienam kolektyvui 
reikėdamo kurti atskirus repetavimo 
tvarkaraščius. Labiausiai repeticijų kiekį 
pajutome mes, režisuojantieji, kadangi 
reikėdavo atsėdėti ir kuruoti kiekvieną 
repeticiją – tiek kasdien po pamokų, tiek 
savaitgaliais. Pradėjome repetuoti likus 
maždaug dviem savaitėms iki pasirodymo, 
tačiau visą scenarijų pilnai pakartojome 
tik likus kelioms valandoms iki paties 
Mediumo. Tada, regis, visas dvi savaites 
kauptas stresas išnyko. Generalinė repeticija 
pavyko…

PERFORMANSO PRASMĖ IR SIMBOLIAI

Nors didelė dalis svečių nesuprato mūsų 
renginio idėjos, mums patiems jis buvo 
labai svarbus. Įdėjome daug darbo, laiko, o 
svarbiausia – idėjų, kurias didžiąją dalį laiko 
sunkiai sekėsi išgryninti. Tačiau galiausiai 
tai pavyko ir pristatėme žiūrovams reginį – 
būtent tokį, kokį stengėmės padaryti, būtent 
tokį, kokį vylėmės, jog pavyks pristatyti. Toks 
jis buvo: keisto, tradicijas laužančio formato, 
perkeltinių prasmių ir filosofinių idėjų 
pagrindais, spalvų reikšmėmis ir nuotaikas 
perteikiančia muzika apipavidalintas 
reginys. Taip, gal ir ne kiekvieno skoniui. 
Tačiau daryti jį buvo žiauriai smagu, o lįsti iš 
rėmų – dar smagiau.

– Barbora Kilikevičiūtė, II kursas
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Kiekvienais metais gruodį licėjuje 
vyksta vakaras, kai vieni liceistai 
turi progą pademonstruoti savo 
muzikinius gebėjimus, o kiti – 
pasimėgauti vakaru, apipintu gera 
muzika, jaukia ir šilta nuotaika 
bei garuojančia arbata. Šių metų 
renginys nebuvo išimtis. Išgirdome 
pačių įvairiausių kūrinių, atliekamų 
liceistų, alumnų bei kitų mokyklų 
mokinių. Pasirodymų klausytis 
susirinko gausi minia, kuri renginį 
stebėjo sėdėdama ant pledų bei 
pagalvėlių ir mėgavosi muzika 
gerdama šiltą arbatą. Tokią gerą 
nuotaiką licėjaus bendruomenei 
suteikiantį renginį organizuoti – 
vienas malonumas. Aišku, kiekvieną 
renginį organizuojant gali iškilti 
problemų ir mes stengiamės jas 
numatyti bei joms pasiruošti, tačiau 
tokios problemos, su kuria mums 
teko susidurti, nesitikėjome. Per 
daug pasirodymų! Sakytumėt, 
sunku patikėti, tačiau net ir apribojus 
kūrinių kiekį kai kurioms grupėms, 
turėjome 27 pasirodymus. 

Baiminomės, kad veiksmas 
scenoje neužsitęstų per ilgai, kad 
žiūrovams neatsibostų klausyti tiek 
skirtingų pasirodymų. Renginys vis 
vien truko ilgiau nei tris valandas! 
Mūsų nuostabai, žiūrovai ne tik 
išlaikė dėmesį viso renginio metu, 
bet ir kartu skandavo kai kurių 
atliekamų kūrinių, pavyzdžiui, 
grupės Ns20 atliekamo kūrinio 
„Country Roads“, žodžius. Publiką 
taip pat atgaivino bei privertė šokti 
ir alumnų pasirodymas. Grupė 
„Šiandien 5 Staparikai Majonezo“ 
nuotaiką pakėlė kūriniais „Should I 
Stay or Should I Go“ bei „Blitzkrieg 
Bop“. Po šių bei kelių kitų kūrinių 
galėjome minią išgirsti skanduojant: 
„Pakartot!“. Džiugu, kad renginys 
išlieka populiarus ne tik liceistų, bet 
ir alumnų tarpe, skatina atskleisti 
savo gebėjimus bei kviečia smagiai 
praleisti laiką klausant muzikos 
licėjaus bendruomenės apsuptyje
.
– Izabelė Paulauskaitė, III kursas

M
uzikinės dėžutės
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Karnavalas

Tikriausiai Karnavalas buvo ne pats 
kokybiškiausias ar prasmingiausias 
renginys, kuriame esate buvę, bet ,mano 
manymu, jis gavosi gan nenuobodus ir 
mažiau gėdingas, nei galėtų būti. Pradedant 
nuo neaišku kieno sukurtos idėjos, kuri per 
daug niekam nepatiko, tačiau daugumai tiko, 
baigiant gerai vaidinančių dainininkų mūsų 
kurse neegzistavimu – Karnavalas buvo ant 
nutrūkimo ribos. Buvo atvirai gėda rodyti 
tokį chaosą ir gan šiurpoka girdėti gerb. 
Balčiūnienės grasinimus, tad teko gelbėti 
situaciją ir iš visiškai tragiškos nesąmonės 
padaryti gan linksmą ir ironišką nesąmonę. 
Kuo daugiau dirbom, tuo labiau patiko. 
Tikriausiai Karnavalą darėme labiau sau, nei 
kitiems, nes po tiek daug iš proto varančių 
repeticijų, prarėktų balsų ir sugadintų nervų, 
žiūrovų nuomonės, kurių būta skirtingų, 
nelabai ir domino – žinojome, kad šioje 
situacijoje padarėm geriausą, ką galėjome ir 
mus tai džiugino. Dabar, praėjus Karnavalo 
vakaro visuotinei pirmo kurso euforijai, apie 
jį kalbėti šiek tiek gėda, bet kartu ir linksma – 
taip pat linksma, kaip buvo prisidėti prie šito 
masiško projekto nežinant, ką tu čia veiki ir 
tiesiog daryti tai, kas tau pačiam juokinga ir 
patinka. Ir dar toks nedidelis atsiprašymas, 
kad Bitlai nemokėjo dainuoti – pasirodo, ir 
taip kartais būna!

– Alicija Jankovska, I  kursas
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TechH
ero

Vilniaus licėjuje antrus metus iš eilės 
buvo organizuojamos techninės 
kūrybos varžybos „TechHero 2019“ 
visos Lietuvos gimnazistams. „Kur 
žiovauja ir klausosi, kur rašo ir kur 
kalbasi, kur buvo nuobodu, dabar 
bus išmanu“ – tokią užuominą gavę 
moksleiviai per 4 valandas kūrė 
prototipus, padedančius pagerinti 
pamokų kokybę ar patobulinti 
mokyklos aplinką. Visais klausimais 
nuo mechanikos niuansų iki idėjos 
verslumo išgryninimo dalyviams 
padėjo Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (VGTU) dėstytojai ir 
patyrę inžinieriai iš kūrybiškumo 
ir inovacijų centro „LinkMenų 
fabrikas“.

Šiemet techninės kūrybos varžybose 
licėjuje susitiko 14 komandų iš 
įvairių Lietuvos miestų gimnazijų – 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, 
Elektrėnų ir Vilniaus, kurios rungėsi 
dėl kūrybiškiausios, inovatyviausios 
komandos vardo. Šia iniciatyva 
siekiama tarp mokinių skleisti 
praktinio mokymosi idėjas ir jų 
populiarumą, leidžiant pritaikyti 
turimas žinias praktikoje, padaryti 
naudingas kitiems ir taip prisidėti 
prie visapusiškai turtingos 
Lietuvos kūrimo. Taip pat mokyklos 

direktorius Saulius Jurkevičius 
pabrėžė, kad šis renginys yra vienas 
pirmųjų žingsnių būsimiems šalies 
specialistams, kurie galbūt sugalvos 
ką nors unikalaus, ir jiems pavyks 
ateityje įgyvendinti savo idėjas.

Pagrindinį prizą – droną ir 3 mėnesių 
narystę visai komandai VGTU 
„LinkMenų fabrike“ bei galimybę 
pasilikti savo prototipą tolesniam 
vystymui – laimėjo Vilniaus Žvėryno 
gimnazijos moksleiviai. Komanda 
sukūrė įrenginį pavadinimu 
„Mokinio darbo vietos ergonomika“, 
kuris išmaniojo telefono pagalba 
padėtų mokiniams ir mokytojams 
palengvinti kai kuriuos mokymosi 
procesus. Šis prietaisas pagelbėtų, 
kovojant su neleistinu mobiliųjų 
telefonų naudojimu pamokų metu, 
praneštų mokytojui, kad mokinys 
prašo pagalbos, bei gebėtų įkrauti 
telefoną.

Varžybose visiems moksleiviams 
netrūko fantazijos – pristatytos 
idėjos išsiskyrė unikalumu ir 
kūrybiškumu. KTU gimnazija 
pagamino įrenginį, kuris reaguotų 
į apšvietimą ir reguliuotų klasėje 
esančias lempas, kad moksleiviams 
būtų patogu mokytis. Visus 

labai nustebino Vilniaus licėjaus 
komandos kūrinys – išmanieji suolai 
ir Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 
gimnazijos sukurtos išmaniosios 
kėdės, KTU inžinerijos licėjaus 
apyrankės kurtiesiems. Komisijos 
narius pralinksmino ir kai kurios 
idėjos: Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazijos „garintojų medžiotojas“ 
ir Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazijos taisyklingos laikysenos 
ugdymo įrankis.

„TechHero 2019“ dalyviams 
talkino,  patarimų ir pagalbos 
negailėjo VGTU „LinkMenų fabriko“ 
mechanikos laboratorijos vedėjas 
Ričardas Lesčinskas, VGTU 
Elektronikos fakulteto prodekanas 
doc. dr. Dainius Udris, „Fima“ 
inžinieriai: Erminas Ambrasas ir 
Mindaugas Rušinskas.

Antrus metus iš eilės renginio 
partneris ir globėjas – VGTU 
„LinkMenų fabrikas“. Prie renginio 
organizavimo taip pat prisidėjo 
rėmėjai „Moller Auto“, „Light 
Conversion“ bei „Norfa“. Vilniaus 
licėjui šis renginys tampa lyg 
kasmetine tradicija, kuri skatina 
techninės kūrybos kultūrą, žadina 
išradėjus tarp mokinių.
– Martynas Rimkevičius, III kursas
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„Vasario 16-ąją reikia švęsti. Reikia 
švęsti visas Valstybines šventes, kitaip 
nesi geras pilietis. Ir tik, neduokdie, 
praleisi Kovo 11-osios eiseną, nes 
susilaužei koją. Koks nedoras vaikėzas, 
negi mama neišauklėjo ir neįkalė į galvą, 
kad turi būti pareigingas lietuvis? O jei 
prisimeni, tai tik dėl reputacijos nueini, 
kad parodytum, jog, vadinasi, rūpi tau 
kažkas.“
Panašus (mono)(dia)logas nugirstas 
viešajame transporte. Kaip mes, 
nepriklausomos Lietuvos vaikai, 
turime mylėti Tėvynę. Be galo džiugu 
ir gera pasidaro, kai pagalvoji, kad 
liceistams to priminti nereikia. Mes 
čia visi susirenkame suprasdami, kaip 
mums pasisekė, jog augame laisvoje 
Valstybėje ir kiek kitiems teko paaukoti, 
kad mes šiandien turėtume tokias 
galimybes. Klausyti tų radijo stočių, 
kurių norime, balsuoti už ką norime, 
skaityti ką norime. Tebūnie, netgi valgyti 
mandarinus daugiau nei kartą per 
metus.
Pernai paminėję Valstybės atkūrimo 
šimtmetį, šiemet liceistai parodė, 
kad tokius renginius kuria ne tam, 
kad galėtų užsidėti varnelę, jog atliko 
lietuvio pareigą. Vasario 16-osios 

Vasario 16–oji
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šventė – nepakartojama jaunų žmonių 
sąmoningumo ir tautinės savimonės 
išraiška. Išpildytas ir gerai išdirbtas 
scenarijus, akivaizdžiai pastebimas 
moksleivių įsijautimas į vaidinimą ir 
idėjų perteikimą, tai – liceistų brandos 
rodiklis, sakantis, jog kai norime, galime 
ne tik šaudyt ir gaudyt, bet ir sukurti 
kažką gražaus, prasmingo ir be galo 
artimo širdžiai. Liaudies šokiai, jungtinis 
licėjaus mokinių choras, inscenizuota 
radijo laida bei vieno laikraščio istorija, 
visa tai, dėl ko esame lietuviai.

– Vasara Tapinaitė, TB1
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Šim
tadienis

Pirmasis mano Šimtadienis buvo 
fainas. Buvo įdomu pamatyti tai, 
kaip viskas paruošta, ką visi – ne 
tik Šimtadienio rengėjai –  daro. 
Rytinės dalies metu dauguma 
ieškojo bilietų, o mes su draugu po 
vieną dar ir susiradome. Keliaujam 
į vakarinę dalį!!! Ir man, ir draugui 
viskas labai patiko, tačiau jis 
nelabai suprato troleibuso akcento 
vaidinime. Na, o man ypač patiko 
obuoliai. Tie rausvi obuoliai, 
ištraukti iš mėlyno plastikinio 
maišelio vaidinimo metu. Nežinau, 
kodėl būtent jie įsiminė labiausiai. 
Galbūt norėjau valgyti…

– Saulius Paukštė, I kursas

Rytais troleibusas nuveža mane 
ten, kur reikia. Atleidžiu nevalingai 
sugniaužtas rankas ir įlipu pro ką 
tik atsivėrusias duris. Mano akių 
vokai įtempti ir tik apsižvalgęs 
ir radęs sau vietą sugebu juos 
atpalaiduoti. Žinau, kad troleibusas 
mane nuveš ten, kur reikia. 
Nebuvo karto, kai troleibusas 
nepasiekė mano sugalvoto tikslo 
ir kiekvienąkart tuo nuoširdžiai 
stebiuosi. Man atrodo, jog pernelyg 
lengvai viskas galėtų įvykti kitaip 
– visas maršrutų ir tvarkaraščių 
tinklas galėtų sugriūti jam nusukus 
ar pavėlavus, bet taip niekada 
nenutinka. Aš džiaugiuosi, jog 
troleibusas veikia kaip gerai sutepta 
mašina, nugalėdamas kiekvieną 
kitą variantą, kuris trukdytų jam 
pasiekti mano tikslą. Jį taip vertinu, 
nes pats esu kitoks. Bent galvoje 
bandau įgyvendinti tai, kas niekaip 
nenutinka realybėje. Atėjus vakarui 
mano galvoje troleibusas nusuka 
ir nusistovėjusi tvarka suardoma. 
Svajose troleibusas neatitinka 
realios jo veikimo schemos, bet aš 
toliau jame sėdžiu. Ir galiausiai jau 
nebežinau – ar troleibusas nustojo 
vežti ten, kur reikia, ar aš nebežinau 
kur reikia nuvažiuot.

– Matas Zdanevičius, III kursas
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Važiuot be vietos – tai ragai
Pats žinot, todėl ir rodau
O patikėkit, yra gerų labai
Va ten patogu valgyt, aš manau,
Tai supratęs, kažkas ten jau apdergė
O štai ten keliskart centą aš radau
Taip taip, šita irgi neblogom priklauso
Čia daiktus pasidėti kur yra
Tik dėl jos tenka pasimuistyt gausiai
Kuri gi dar? Ai, va – taigi ir ši gera,
Jau ją pažįstat jūs
O vat ana, žinau, mušeikų pamėgta
Šioje sutiksit geriausius pašnekovus
Nusišnekovus ir bailius
Bet atleiskit, neužleisiu, ji manoji bus
O sėdėt čia kviečia dešimt priežasčių jau mus
Bet ana puikiausiai tiktų
Tai sėskit, bet išduokite, jei jums šalta bus
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Balandį TB1 kursas prisidėjo 
prie Deivido Labkovskio parodos 
parengimo. Iniciatyvą paruošti 
ekspoziciją, skirtą pagerbti 
XXa. pirmoje pusėje gyvenusio 
litvako kūrybai, parodė Los 
Andželo mokyklos „Viewpoint 
High School” mokiniai. Liceistai 
kartu su „Viewpoint” moksleiviais, 
“Labkovski Project” organizacijos 
nariais bei Los Andželo konsulatu 
balandžio 3–iąją dieną Martyno 
Mažvydo bibliotekoje pristatė 
Labkovskio paveikslų parodą, 
atspindinčią menininko gyvenimą. 
Kitą dieną ekspozicija perkelta į 
licėjų. Procesas išties sudėtingas: 
daug mąstėme apie tai, kokie 
paveikslai tinkamiausi, paskyrėme 
jiems Icchoko Mero bei Grigorijaus 
Kanovičiaus kūrinių ištraukas. Kelias 
dienas prieš parodą į Vilnių atvyko 
„Viewpoint” mokiniai, „Labkovski 
project” nariai bei kiti žmonės, iš 
įvairiausių JAV miestų bei PAR, 
kuriuos sudomino paroda. Svečiams 
surengėme turą po Vilnių, kuriuo 
norėjome išreikšti, kokią didelę 
įtaką mūsų sostinei yra padariusi 
žydų bendruomenė, kadangi mūsų 
svečiai bei pats Deividas Labkovskis 
– žydai. Džiaugėmės įvykusia paroda 
bei tuo, jog ji visiems paliko gerą 
įspūdį. Šis projektas ne tik subūrė 
bendruomenes iš skirtingų pasaulio 
kampų, bet ir leido mums rasti ryšį 
tarp savos ir svečių istorijos – visa tai 
Deivido Labkovskio kūrybos dėka. 

Labkovskio projektas

Prisimindamas projektą, manau 
esminis dalykas, kurį suvokiau yra 
tai, kad menas turi nepaprastai 
stiprią galią: jis ne tik suburia 
žmones, bet ir atspindi istoriją bei 
emocijas.

– Dominykas Vitkauskas, TB1
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M
adų šou ir Valio apdovanojim

ai 

Spalvų, skubėjimo, užsidegimo 
ir netikėtumų pilna – tokia mums 
atrodė ketvirtadienio popietė. Nors 
ir mes, kaip tikri pirmokai, tikėjomės 
savo pirmo šiek tiek prisvilusio 
blyno, nusivilti neteko – „Madų 
šou“ atnešė naują progą kiekvienai 
klasei sužibėti. Žinoma, kiekvienas 
licėjaus renginys atskleidžia dar 
nematytas žmonių puses, tačiau 
būtent šis renginys įsimintinas 
tuo, kad jame buvo be galo smagu 
būti už kadro. Juk išgirdus žodžius 
„Madų šou“, manau, daugelis 
prisimena tas valandas, pilnas 
jaudulio, nesilaikančias kostiumų 
detales bei daug juoko (na, gal su 
paslėptu mažu panikos šypsniu). 
Mūsų klasėje viskas taip ir vyko 
– pradingęs Converse‘as, nuo 
makiažo pajuodęs veidas ir sijonas – 
garsiai čežantis per fizikos pamoką 
– šis dabas atsiperka tik su ramiu 
atodūsiu, paskutiniam modeliui 
nulipus nuo podiumo. Gera žinoti, 
kad tuo metu tavo klasės draugai 
sėdi ir laiko tyliai už nugaros 
sugniaužtus kumščius – nori, kad 
pasisektų. O mes, dėl 1–osios A 
klasės lemties eiti pirmiems, galbūt 
su didesniu vėjeliu pralėkėme 
podiumu, tačiau nuo jo nužengėme 
išdidžiai – ne tik laimėję, bet ir 
laimingi.

– Raminta Šiaučiulytė, I kursas
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Ar kada pasižiūrite į save iš šalies? 
Ką veikėte vakar, ką darysite rytoj? 
Pasvarstote, kokie buvote ar būsite. 
Paskutinio skambučio šventė – it 
nuotraukų albumas: grįžta prabėgę 
metai, užplūsta sentimentai, 
nostalgiški prisiminimai, darkart 
parodantys, kaip gera buvo. 
Mes, trečiokai, rūpinamės, kad 
nuridentumėte vieną kitą ašarėlę, 
o gal išspaustumėte šypseną 
prisimindami tarškančias Karnavalo 
kopėčias ar TĄ porelę dešimtoje 
klasėje bei savo, jau ketvirtokų, 
brandžius pasiekimus. Norėjome, 
kad toks būtų ir renginys: širdžiai 
artimas, tačiau tuo pačiu ir 
suteikiantis galimybę stebėti save 
iš trečio asmens perspektyvos, 
parodantis, kaip per šiuos metus 
užaugote, ko pasiekėte, ką atradote 
ar pametėte. Nors jūs paliekate 
licėjų, licėjus jūsų nepaliks. Šiemet 
paskutinė abiturientų laida išlydima 
iš mokyklos senojo pastato, kokį 
jį pamename mes visi, todėl 
norėjome suteikti progą pasidalinti 
jį tarpusavyje – imkite po plytą, 
Ketvirtokai!

– Trečiokai

Paskutinis skam
butis

PLYTOS SIENOJE

Mes jums norime palikti
Dalį pastato trapaus.
Išsinešus dalį sienos
Iš licėjaus bus lengviau.
Aš – tau – plytas išdaužiau!
Per gyvenimą eit 
Gal tau bus lengviau.
Atsimink, aš dėl tavęs
Plytas daužiau. 

Jūs nespėsit susivokti,
Mes atversime vartus.
Išlydėsim jus kaip ponus
Į gyvenimo kelius.
Hey, tauta, kelsime sparnus!
O licėjaus numylėto
Sienos sugrius.  
Ir tik plytos primins
Antruosius namus.
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Sparnų pristatym
as

Išskleisk savo sparnus

Atšilus orams į licėjų ir vėl sugrįžo kūrybos 
mūzos. Tradiciškai, gegužės 22 – ą dieną, 
mokytojo Jankausko kabinete įvyko 
mokinių kūrybos almanacho “Sparnai” 
pristatymas. Kaip ir kiekvieną kartą, renginio 
organizatoriai – lietuvių kalbos tikslinė 
grupė – kvietė dalyvius palikti savo kūrybos 
pėdsaką licėjaus istorijoje. Naujausiojo 
almanacho leidimo amplua – pakankamai 
minimalistinis, tačiau savo pastelinių debesų 
įvaizdžiais traukiantis skaitytoją. Pristatymo 
metu drąsos ir įkvėpimo pagauti autoriai 
jaukioje aplinkoje dalinosi savo įvairiapuse 
kūryba, kurios neįprastas kiekis padarė 
leidinį vienu apkūniausiu matytų licėjuje. 
Girdėjome tiek tradicinių prozos bei poezijos, 
tiek ir neįprastesių dainuojamosios poezijos 
kūrinių. Renginio atmosferą kūrė garuojanti 
arbata, pro langus matomi plaukiantys 
svajingi debesys bei moderni instaliacija – 
klausytojai ir kūrėjai galėjo atskleisti savo 
meninius sugebėjimus ir pamedituoti ant 
stiklinio lango tapydami dangų. Originali 
kūryba, estetiškas pateikimas ir jauki aplinka 
– puikaus kūrybos almanacho pristatymo 
receptas.
 

– Emilija Palivonaitė, Lauryna 
Motiejūnaitė, III kursas
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Neišdildoma licėjaus tradicija tapęs 
Sąskrydis Bražuolės stovyklavietėje 
šiais metais vyko jau 17 kartą. 
Neįtikėtina, tačiau stovyklauti 
nesutrukdė nei karštis, nei lietus, 
kuriuos mums žadėjo lietuviškai 
vasariškas oras. Gryno miško 
vėjelio dvelksmas, lėtai smilkstantys 
laužai bei tylus paukščių čirpimas 
sukūrė puikią atmosferą įtemptoms 
kvadrato, tinklinio bei futbolo 
varžyboms. Svarbu nepamiršti 
ir tradiciškos sportiškos dienos 
pabaigos – atkaklių orientacinių 
varžybų. Sugrįžus vakaro vėsai 
vyko klasių prisistatymai, kuriuose 
nestigo nieko: nuo gerb. mokytojo 
Sindaravičiaus  įspūdingo 
pasitaškymo iki ketvirtokų socialinio 
eksperimento. Vakarą vainikavo 
tautiniai šokiai, naktinis žygis bei 
diskoteka. O tirpstančių zefyrų bei 
arbatos kvapas ir dainos prie laužų 
sklandė iki paryčių...

– Emilija Palivonaitė, Lauryna  
Motiejūnaitė, III kursas

Sąskrydis
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M
ainai su Vilniaus gim

nazija

Kovo 20–22 dienomis licėjaus 
Senatas, bendradarbiaudamas 
su Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 
mokinių savivalda, organizavo 
šių dviejų gimnazijų mainus.
 
Bendradarbiavimu su  
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 
džiaugiamasi jau ne 
pirmus metus, o ir mokinių 
susidomėjimas šiais mainais 
kasmet vis išauga. Ne išimtis 
ir šiais mokslo metais vykdyti 
mainai, pritraukę dviženklį 
skaičių norinčių dalyvauti. Vis 
dėlto iš kiekvienos gimnazijos 
teko atrinkti tik po 10 mokinių.
 
Išbandyti save Žirmūnų 
gimnazijos aplinkoje iš 
licėjaus išsiruošė 6 antrokai ir 
4 trečiokai. Trečiadienio rytą 
licėjaus moksleivius pasitiko 
Žirmūnų mokinių savivaldos 
atstovai, kurie liceistus 
supažindino su mokyklos 
išplanavimu bei individualiais 
tvarkaraščiais. Trečiadienį, 
ketvirtadienį bei penktadienį 
praleidę minėtoje gimnazijoje, 
liceistai spėjo apsilankyti 

daugelyje juos dominusių 
pamokų o ketvirtadienį, po 
susitikimo, kuriame buvo 
pasidalinta mainų įspūdžiais, 
– ir išskirtinę galimybę 
sudalyvauti sezoniniame VŽG 
protmūšyje! Galiausiai savo 
įgytas žinias apie gimnaziją 
liceistai išbandė žaisdami 
‘Explore Bingo’ apie VŽG. 
Sugrįžę liceistai atskleidė, kad 
labiausiai Žirmūnuose sužavėjo 
mokytojos Budvytienės vestos 
lietuvių kalbos pamokos.
 
Lygiai taip pat ir licėjuje 
lankėsi moksleiviai iš Žirmūnų 
gimnazijos. Susipažinę su 
licėjaus aplinka, mokiniai 
puikiai įsiliejo į klases, į kurias 
pateko, drąsiai pažindinosi su 
naujaisiais bendraklasiais bei 
aktyviai dalyvavo pamokose 
ir diskusijose, palikdami gerą 
įspūdį licėjaus mokytojams. 
Žirmūniečiams pasidalinus 
įspūdžiais apie mainus 
,paaiškėjo, kad mokytojo R. 
Jankausko vestos pamokos 
nepaliko abejingų.
 

Abiejų gimnazijų administracijos, 
mokinių savivaldos bei į mainus 
įsitraukę mokiniai liko išties 
patenkinti optimalia mainų 
trukme, organizuotumu bei šiltu 
priėmimu, o dviejų gimnazijų 
bendradarbiavimas tik sustiprėjo (Į 
gegužės 31 dieną vyksiantį muzikos 
vakarą licėjuje įsitrauks ir Žirmūnų 
gimnazijos mokiniai, o rudenį vyks 
Wall of Sounds muzikos festivalis, 
kuriame vėl bendradarbiaus 
abi gimnazijos). Džiugu, kad 
mokiniai renkasi išbandyti 
save nepažįstamoje aplinkoje, 
susipažinti su kitų gimnazijų 
mokiniais, mokytojais, kasdienybe 
bei parsinešti sukauptus įspūdžius 
į licėjų, taip parnešdami ir naujų 
dėjų Vilniaus licėjui. Nors mainus 
su KTU gimnazija ir teko atidėti 
neradus mokiniams patogių datų 
šį pavasarį dėl skirtingų abiejų 
gimnazijų egzaminų tvarkaraščių, 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
gimnazijomis išlieka vienu iš 
pagrindinių mokinių savivaldos 
prioritetų.

– Senatas

M
ainai su Prancūzijos m

okykla

Kovo 23– 31 dienomis I, II ir III 
kurso Vilniaus licėjaus moksleiviai, 
besimokantys arba mokantys 
prancūzų kalbą, išvyko į dvipusius 
kultūrinius mainus su Bretanės 
regiono mokykla – Lycéé Jacques 
Cartier Saint Malo. Jau pirmą dieną 
mus kaip mat nustebino mokyklos 
dydis – 7 pastatų kompleksas, 
apsuptas gausios augalijos, 
sodų, oranžerijų – net skulptūrų. 
Nors ir didelė, mokykla pasirodė 
itin tolerantiška – mokytojų ir 
mokinių būrys jaukiai pasitiko mus, 
nedrąsius lietuvaičius, ir „pralaužė 
ledus“ komandiniais žaidimais.

Rytą praleidę mokykloje, 
patraukėme link Saint–Malo miesto 
centro, vadinamo Intra – Murros. 
Uostas, senovinė architektūra, 
siauros gatvelės, ryškiaspalvė 
augalija, šiltas oras ir karameliniai 
crêpes nepaliko abejingų…  Visi  
tarsi sutarę akimirksniu pamilome 
miesto centrą ir nepraleidome 
progų į jį sugrįžti savarankiškai per 
savaitę. 

Kitomis dienomis gilinomės į 
prancūzų kultūrą tyrinėdami 
aplinkinius Bretanės regiono 
miestelius. Bene įspūdingiausias 
pasirodė Viduramžiais alsuojantis 
miestas Dinan, kurio architektūroje, 
nepaliestoje modernių laikų, 
išsaugotas senovės žavesys. 
Norime paminėti, kad laiko veltui 
mes neleidome – tyrinėdami 
miestus, kasdien pildėme mokytojų 
sudarytą užduočių sąsiuvinį. 
Viena diena atnešė dar daugiau 
iššūkių – mes savo prancūzų 
kalbos žinias pasitikrinome ir 
praktiškai panaudojome vietiniame 
Saint–Malo turguje prancūzų 
kalba pirkdami gėrybes dieną 
laukiančiam piknikui. Sėkmingai 
susidoroję su užduotimi, su 
malonumu ragavome prancūzišką 
produkciją žaviame Rennes miesto 
parke. Ketvirtadienį piligrimų keliu 
leidomės į legendomis apipintą 
Mont–Saint–Michel‘io vienuolyną.  
Atoslūgio metu klampodami per 
šlapią smėlį, gido lydimi, ryžtingai 
žygiavome tolumoje matomo 
tikslo link. Įžengus pro vienuolyno 
teritorijos vartus, lengvą stresą ir 
nuovargį pakeitė palengvėjimas 
ir nauji įspūdžiai. Užburiantis San 
Michelio miestelio ir kalno viršūnę 
puošiančio vienuolyno vaizdas 
daugeliui iš mūsų priminė pasaką…
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M
ainai su Vokietijos m

okykla

Šį pavasarį atėjo antroji mainų su 
vokiečiais dalis – apsilankymas 
Vokietijoje. Pirmąją dieną 
praleidome su savo mainų šeimomis 
namuose, įvairiuose Wiesbadeno 
rajonuose ir priemiesčiuose. 
Antrąją – ėjome į pamokas: 
susipažinome su mokomaisiais 
dalykais. Buvo įdomu palyginti 
mokymosi programas bei metodus, 
suprasti vokišką požiūrį į mokslą, 
socialines problemas, istorinius 
įvykius. Turėjome galimybę apžiūrėti 
mokyklą (Oranien–Schule), o 
popiet dalyvavome orientacinėse 
varžybose Wiesbadeno centre. 
Kitą dieną, trečiadienį, šventėme 
pasaulinę darbininkų dieną ir 
praleidome ją su savo šeimomis 
– keliavome, lankėme muziejus, 
koncertus, ėjome į teatrą... 
Ketvirtadienį taip pat praleidome 
Wiesbadene, o penktadienį 
vykome į Frankfurtą prie Maino, kur 
lankėmės Gėtės namų muziejuje, 
turėjome alternatyvią ekskursiją 
po miestą, kurios metu buvome 
supažindinti ne tik su senamiesčiu, 
gražiąja, fasadine didmiesčio 
puse, bet ir su problematiškąja, 
kurioje vyrauja opios narkotikų ir 
prostitucijos problemos.  Buvo 
įdomu pamatyti įvairiapusį, tikrą ir 
nepagražintą miesto veidą. Vakarą 
praleidome stebėdami vokiško 
futbolo kultūros ypatumus: tai buvo 
stipriausios Vokietijos futbolo lygos 
mačas, kuriame susirėmė Mainco 
ir Leipcigo komandos. Šeštadienį 
keliavome į Maincą, susipažinome 
su miesto istorija, sužinojome 
daugiau apie Johano Gutenbergo 
gyvenimą ir svarbiausią jo išradimą, 
be kurio turbūt neįsivaizduotume 
moderniojo pasaulio – spausdinimo 
presą. Maincas – itin senas miestas, 
kuris, deja, karo metais buvo 
smarkiai subombarduotas, tad 
dabar miesto architektūra – netolygi. 
Sekmadienį laivu persikėlėme 
per Reiną ir ten vokiečių šeimos 
suorganizavo pikniką, paskutinę 
dieną visi leidome kartu. Bėgo 
paskutinės valandos Vokietijoje 
ir po pietų, palikę savo svetingas 
šeimynas, kėlėme sparnus į Vilnių. 
Kelionė buvo tikrai nepamirštama, 
o patirtis neįkainojama: išragavome 
neapskaičiuojamą kiekį tradicinių 
dešrelių bei kitokių vokiškos 
virtuvės delikatesų, patobulinome 
savo kalbos žinias, maloniai leidome 
laiką su vokiečiais.
Vokietija buvo sehr wunderbar!

„JAZZ vakaras 2019” man buvo 
neeilinė patirtis licėjuje. Visas 
organizavimas ir mūsų idėjos 
įgyvendinimas buvo kažkas 
nuostabaus. Buvo gražu žiūrėti, kaip 
šis renginys mūsų bendruomenėje 
pažadino daugybę kūrybiškų 
žmonių, kurie nusprendė savo 
talentu pasidalinti su visais. Į JAZZ 
vakarą taip pat buvo pakviesta 
ir dalyvavo daugybė žmonių iš 
kitų mokyklų, kurie irgi nustebino 
savo pasirodymais. Žinoma, 
reikia nepamiršti ir visų atvykusių 
žiūrovų pastangų atgaivinti 
trečiojo dešimtmečio jausmą 
salėje.  Atkartodami Jazz laikatorpio 
stilių visi atrodė nepakartojamai, 
vieni geresni už kitus. Be to, renginio 
metu buvo dalinami skanūs gėrimai, 
kurie pasaldino vakarą visiems 
atvykusiems! Po visų pasirodymų 
šokių aikštelėje dalyviai ir žiūrovai 
smagiai praleido laiką ir, tikiuosi, 
išvyko namo ne tik praskaidrinę 
vakarą, tačiau ir su gera nuotaika.

– Agnė Augustinaitė, TB1

JAZZ vakaras
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Pyragų diena ir TB
100

Turiu pripažinti, kad dar rugsėjo 
mėnesį, man vos pradėjus mokytis 
licėjuje, net nežinojau, jog vyksta 
toks renginys kaip Pyragų diena. 
Tačiau dabar, vos ją prisiminus, 
užplūsta šilti ir jaukūs šventinio 
laikotarpio jausmai. Džiugu, kad 
būtent taip atsimenu Pyragų dieną 
bent dabar, kadangi gruodį, kai 
teko skaičiuoti dienas iki renginio, 
svarbiau atrodė pasirūpinti 
smulkiausiomis detalėmis tam, 
kad renginio metu licėjaus aktų 
salėje būtų sukurta aplinka, 
kurioje kiekvienas galėtų sustoti, 
nusiraminti, pasidžiaugti švenčių 
šiluma ir kartu prisidėti prie 
kilnaus tikslo – padėti sergantiems 
vaikams. Mano nuomone, mūsų 
klasė sėkmingai paruošė renginį, 
tačiau labiausiai prie atmosferos, 
žinoma, prisidėjo kiekvienas, kepęs 
saldų tortą, piešęs atviruką ar 
šypsena skleidęs šventinę nuotaiką.

– Deividas Latyšovič, TB1

Jau kelerius metus iš eilės TB2 
kursas gauna galimybę atsikvėpti 
nuo uolaus ruošimosi egzaminams 
ir dalyvauja jiems atskirai rengtame 
Šimtadienyje. Tuo tarpu TB1 tenka 
mesti įpusėtus darbus į šalį ir 
paskutinę minutę jį organizuoti. 
Palaikydami „protėvių“ pradėtą 
tradiciją, mes taip pat atidėliojome 
šį darbą, kol galiausiai, nesutarimų 
ir laiko trūkumo prispausti, 
„nužudėme“ Šimtadienį (t.y. 
ištrynėme jo eventą Facebook’e). 
Šis nervų priepuolis visgi išėjo į 
naudą: prispausti nepatenkintų 
TB2 mokinių nusprendėme plėtoti 
šimtadienio “mirties” idėją ir surengti 
„murder mystery“ („žmogžudystės 
paslaptis“) žaidimą. Pasiskirstėme 
dvaro gyventojų personažais 
ir sukvietėme TB2 mokinius į 
dvarininko sūnaus Šimtadienio 
laiduotuves, tikėdamiesi jų 
pagalbos ieškant žudiko. TB2 tardė 
personažus ir stebėjo jų šeimynines 
dramas, kurių buvo nemažai. 
Galų gale žudikas buvo rastas, o 
teisingumas – įvykdytas, o TB2 išėjo 
linksmesni nei atėjo bei pasivaišinę 
skurdžiomis TB1 keptų sausainių 
atsargomis.

– Gabrielė Šlenytė, TB1

Licėjus O
pen 2018

Šiemet užsimojome įnešti į licėjų 
naują tradiciją – debatų turnyrą. Ir 
kad ir kaip nerimtai galėtų pasirodyti 
tokios „jauniklių užgaidos”, kad 
jūs žinotumėt, kiek sulaukėme 
palaikymo! Nuo pat pirmos renginio 
paskelbimo dienos sulaukėme 
žinučių su siūlymais pareklamuoti, 
pateisėjauti, ar kaip kitaip padėti. 
Likome nustebinti tokios šaunios 
debatų bendruomenės, mielai 
padėjusios realizuoti pirmojo 
debatų turnyro Vilniaus licėjuje 
idėją. Balandžio 14 dieną, pačioje 
licėjaus sieloje (I–ame aukšte), jau 
vykstant turnyrui „Vilniaus licėjus 
Open 2019“, debatuodamos 
aktualiomis temomis anglų kalba, 
varžėsi komandos iš Vilniaus ir 
Kauno gimnazijų. Nugalėtojo titulas 
atiteko Kauno jėzuitų gimnazijos 
komandai, o antroji vieta – Vilniaus 
jėzuitų gimnazijos mokinėms su 
komanda “Dadu”. Trečiąją vietą 
užėmė mišri Vilniaus licėjaus 
ir Vilniaus Gabijos gimnazijos 
komanda “Apollo 13”. Dėkojame 
visiems dalyviams ir teisėjams, o 
labiausiai – liceistui Mariui Būgai, 
kuris ne tik vedė į priekį visą teisėjų 
kolektyvą, bet ir nuoširdžiai padėjo 
mums viso proceso metu.

– Beatričė Vileikytė, TB1
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Vienas iš svarbiausių šiais metais 
įvykusių renginių – kasmetinis 
licėjaus stalo teniso turnyras. Net 
32 mokiniai kovojo dėl pirmosios 
licėjaus stalo teniso raketės vardo. 
Stalo teniso turnyras – didžiulė 
sėkmė ir licėjaus pasididžiavimas, 
kadangi tai – lygybės ir 
diskriminacijos nebuvimo licėjuje 
simbolis. Dalyviai, nepriklausomai 
nuo amžiaus, lyties, ar ūgio, 
užėmė vietą pagal savo jėgas 
ir sugebėjimus, o ne socialinio 
konstrukto stereotipus. Šiais metais 
turnyre geriausiai pasirodė trečio 
kurso mokinys Donatas Kavaliukas, 
finale greičiu, jėga ir taktiniais 
sugebėjimais atkakliame mače 
įveikęs tarptautinio bakalaureato 
kurso mokinį Deividą Latyšovič. 
Varžovo išsigandęs Martynas 
Strazdas be kovos atidavė bronzos 
medalį ir vietą ant pakylos Augustui 
Landsbergiui, pats užimdamas 
garbingą ketvirtą vietą. Pasibaigus 
turnyrui, organizatoriai dėkoja 
turnyro dalyviams už aktyvumą, 
atkaklias dvikovas ir sąžiningumą, 
garbingą elgesį turnyro metu.

– Kristijonas Čičindazė, TB1

Kaip žinia, liceistams svarbu 
parodyti ne tik savo bicepsų galią 
ar kojų taiklumą, tačiau rungtis ir 
kitokią, protinę jėgą, išbandančiose 
sporto šakose. Jau tradiciją 
tapusi Vilniaus licėjaus Senato 
šachmatų taurė pritraukė dvylika 
pačių sumaniausių moksleivių, 
nuo mažiausiųjų pirmokų iki 
gerai apsipratusių ir išmintimi 
besižarstančių TB2 mokinių. Ir, 
žinoma, Senato taurė – vienintelis 
turnyras, galintis pasigirti mokytojų 
dalyvavimu. Tačiau, kaip žinia, 
laimėti visiems nelemta, tad po 
įtemptų, daug nervų kainavusių 
kovų, kurių stebėti susirinkdavo 
kone pilna skaitykla, stipriausiu 
licėjaus šachmatų žaidėju buvo 
pripažintas Mantas Pilipuitis, 
kuriam ant kulnų lipo Kristupas 
Pačkauskas, na o trečiaja vieta 
džiaugėsi Kristijonas Čičinadzė. 
Tikimės, kad visiems žaidėjams ši 
patirtis paliks žymę jų tolimesnėse 
karjerose ir iki susitikimo kitąmet!

– Vasara Tapinaitė, TB1

Licėjaus turnyrai
58

Licėjaus m
okinių pasiekim

ai

ANGLŲ KALBA

I

Arnas Danusas
Respublikinis 9-10 klasių anglų 
kalbos konkursas, II etapas, II 
vieta.
Respublikinis 9-10 klasių anglų 
kalbos konkursas, III etapas, I 
vieta

II

Vija Turulytė
Respublikinis 9-10 klasių anglų 
kalbos konkursas, II etapas, I 
vieta

III

Benas Matuzevičius
Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
JAV ambasados, LR Seimo 
kontrolierių ir Užsienio reikalų 
ministerijos
konkursas „Why should human 
rights be a central part of my 
life?“, padėkos raštas.

BIOLOGIJA

I

Karolė Simona Motiejūnaitė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III etapas, 
I vieta.

Kipras Leonavičius
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Povilas Šaučiuvėnas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III etapas, 
III vieta.

Mindaugas Smetaninas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

II

Antanas Gražulis
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas,  
I vieta.

Barbora Bučinskaitė
Europos mokinių rašinių 
konkursas, skirtas DNR dienai 
paminėti, III etapas, padėkos 
raštas.

Indrė Čepaitė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

Jokūbas Dovydas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Rokas Grindenka
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Vaiva Slatkevičiūtė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

III

Benas Matuzevičius
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

Justas Dijokas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
Europos mokinių rašinių 
konkursas, skirtas DNR 
dienai paminėti, III etapas, 
nugalėtojas, Vilniaus 
universiteto rektoriaus premija. 

Karolis Gritėnas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

Rytis Jurgaitis
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

IV

Damian Michalčonok
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Matas Bukelskis
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Milda Navickaitė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Rokas Vilnius Šidlauskas
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Urtė Beatričė Baublytė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Vakarė Barbora Kučinskaitė
52-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Vidmantė Jurgaitytė
Europos mokinių rašinių 
konkursas, skirtas DNR dienai 
paminėti, III etapas, Lietuvos 
žmogaus genetikos draugijos 
padėkos raštas.

CHEMIJA

I

Domas Davidavičius
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

Gabrielius Gvazdauskas
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Karolė Simona Motiejūnaitė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
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57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
III vieta.

Dr. Bronislovo Lubio vardo 
respublikinis chemijos 
konkursas, skirtas 9-10 
klasių mokiniams, Raminta 
Šiaučiulytė ir Kipras 
Leonavičius geriausiai atlikta 
praktinė užduotis.

II 

Barbora Bučinskaitė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Emilė Sadauninkaitė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Laura Milaknytė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Martyna Kemeklytė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Rokas Vilys
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

III

Benas Matuzevičius
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Dominykas Dautoras
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Ernestas Ramanauskas
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Gytis Steišūnas
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Gustas Stankevičius
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Ignas Mačiulis
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Justas Dijokas
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Martynas Stankevičius
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

Rokas Žekonis
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

IV

Damian Michalčonok
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
III vieta.

Eglė Parachnevičiūtė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Milda Navickaitė
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

Matas Bukelskis
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Rokas Vilnius Šidlauskas
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
57-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada, III etapas, 
II vieta.
Baltijos šalių olimpiados 

dalyvis.
Dalyvaus tarptautinėje 
chemijos olimpiadoje Paryžiuje 
(Prancūzija).

EKONOMIKA

I

Europos pinigų viktorina, 
Lietuvos nacionalinis finalas, 
Joris Strazdas ir Domantas 
Švažas, II vieta.

II

Žygimantas Liutkus
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, III vieta.
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.

Greta Januškevičiūtė
Lietuvos finansų olimpiada, 
pagyrimo raštas.

Ekonomikos žaidimas 
“Silpniausioji grandis”, finalinis 
etapas, IIc klasės komanda: 
Aistė Bielinytė, Greta 
Januškevičiūtė, Gabrielius 
Daumantas Kasinskas, 
Dominykas Valavičius, I vieta.

Ekonomikos žaidimas 
“Silpniausioji grandis”, finalinis 
etapas, IIe klasės komanda: 
Rokas Bubulis, Manfredas 
Feiferas, Mantas Lašinis, 
Agnė Ramanavičiūtė, 
pagyrimo raštas.

Mokinių verslumo konkursas 
“MEKA 2019”, IIc klasės 
komanda: Aistė Bielinytė, 
Greta Januškevičiūtė, 
Gabrielius Daumantas 
Kasinskas, Dominykas 
Valavičius, III vieta.

Sostinės mokomųjų mokinių 
bendrovių, startuolių mugė, 
IIb klasės komanda: Emilė 
Sadauninkaitė, Greta Duko, 
Saulė Vaikėnaitė, Erika 
Vaitkutė, Ūla Marija Lauciūtė, 
I vieta.

Sostinės mokomųjų mokinių 
bendrovių, startuolių 
mugė, IIe klasės komanda: 
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Rokas Bubulis, Agnė 
Ramanavičiūtė, Mantas 
Lašinis, Manfredas Feiferas, 
Augustas Mirinas, Povilas 
Rutkus, II vieta ir nominacija 
„Robotiškiausias sprendimas“

Sostinės mokomųjų mokinių 
bendrovių, startuolių 
mugė IIa klasės komanda: 
Vaiva Žukauskaitė, 
Vaiva Slatkevičiūtė, Ieva 
Jasiukevičiūtė, Roberta 
Labovič, nominacija 
„Europietiškiausia bendrovė“

Nacionalinis mokomųjų 
mokinių bendrovių konkursas, 
IIe klasės komanda: 
Rokas Bubulis, Agnė 
Ramanavičiūtė, Mantas 
Lašinis, Manfredas 
Feiferas, Augustas Mirinas, 
Povilas Rutkus, pripažinta 
inovatyviausia mokomąja 
mokinių bendrove.   

Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, licėjaus 
mokinių komanda: Barbora 
Bučinskaitė, Agnė Augustė 
Vėgėlytė, II vieta.
 
Martyna Kemeklytė
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Speech–
Craft challenge dalis, aukso 
medalis.
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, 
Knowledge challenge dalis, 
sidabro medalis.
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, 
Impromptu challenge dalis, 
bronzos medalis. 

Vija Turulytė
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, 
Impromptu challenge dalis, 
aukso medalis. 
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Speech-
Craft challenge dalis, aukso 
medalis.
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Pen 
Down challenge dalis, bronzos 
medalis. 

Barbora Bučinskaitė
Tarptautinis The Intellectuals‘ 

Challenge konkursas, 
Knowledge challenge dalis, 
aukso medalis.
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Pen 
Down challenge dalis, aukso 
medalis. 
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Speech-
Craft challenge dalis, sidabro 
medalis.
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, 
Impromptu challenge dalis, 
sidabro medalis. 
Tarptautinis The Intellectuals‘ 
Challenge konkursas, Team 
Spirit challenge dalis, sidabro 
medalis.

III

Paulius Vijeikis
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, I vieta.
ISM ir NMA ekonomikos 
olimpiada, I vieta.
Lietuvos finansų olimpiada, III 
vieta.

Laurynas Skirgaila
Lietuvos finansų olimpiada, 
pagyrimo raštas.

Sergej Stoma
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, III vieta.
Lietuvos finansų olimpiada, 
pagyrimo raštas.

Kristijonas Čičinadzė
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, II vieta.

IV

Justė Zdobaitė
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, I vieta.
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, II vieta.
ISM ir NMA ekonomikos 
olimpiada, II vieta.
Lietuvos finansų olimpiada, III 
vieta.

Andrius Pukšta
25-oji Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, II vieta.
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, pagyrimo raštas.
Lietuvos finansų olimpiada, 
pagyrimo raštas.

Giedrė Grigalionytė
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, II vieta.

Lukas Dundulis
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.

Vilandas Navickas
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, pagyrimo raštas.

Kristupas Pačkauskas
25-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, II vieta.

FILOSOFIJA

III

Aleksandras Melnik
22-oji Lietuvos respublikos 
mokinių filosofijos olimpiada, 
šalies etapas, I vieta.
Tarptautinės filosofijos 
olimpiados dalyvis. 

IV
Ignas Juodžbalis
22-oji Lietuvos respublikos 
mokinių filosofijos olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.

FIZIKA

I

Adomas Traubas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Aldas Lenkšas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
31-asis Lietuvos mokinių 
fizikos čempionatas, III vieta.
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Domas Davidavičius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Gabrielius Gvazdauskas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
31-asis Lietuvos mokinių 
fizikos čempionatas, III etapas, 
I vieta.

Karolė Simona Motiejūnaitė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.
24-asis respublikinis prof. K. 
Baršausko fizikos konkursas, 
II vieta

Monika Žemgulytė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Raminta Šiaučiulytė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

II

Girius Gadonas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Guoda Trinkūnaitė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Laura Milaknytė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Mantas Skyrius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Rapolas Pocevičius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Ūla Marija Lauciūtė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

III

Ernestas Ramanauskas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada (I kurso lygis), II 
etapas, I vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, I vieta.
Europos fizikos olimpiados 
dalyvis.
Dalyvaus tarptautinėje fizikos 
olimpiadoje Izraelyje.

Gytis Steišūnas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Ignas Mačiulis
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Jokūbas Krištapavičius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Jokūbas Nenartavičius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.
Europos fizikos olimpiados 
dalyvis.

Jurgis Reinotas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
Europos fizikos olimpiados 
dalyvis.

Martynas Stankevičius
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Martynas Strazdas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Matas Urbonas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

IV

Arnas Vytautas Matulaitis
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Džiugas Ramonas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Ignas Juodžbalis 
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Jokūbas Benjaminas Račiūnas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Julija Paliulionytė
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

Lukas Dundulis
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Lukas Juozulynas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Matas Bukelskis
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Naglis Pilkionis
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Nojus Albertas Pakėnas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Patrikas Vanagas
67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, pagyrimo 
raštas.

ASTRONOMIJA

I

Donatas Gražulis
17-oji Lietuvos mokinių 
astronomijos olimpiada, šalies 
etapas, III vieta.
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III

Ignas Mačiulis
17-oji Lietuvos mokinių 
astronomijos olimpiada, šalies 
etapas, I vieta.
Ignas Varnas
17-oji Lietuvos mokinių 
astronomijos olimpiada, šalies 
etapas, pagyrimo raštas.

IV

Damian Michalčonok
17-oji Lietuvos mokinių 
astronomijos olimpiada, šalies 
etapas, III vieta.

Ignas Juodžbalis
17-oji Lietuvos mokinių 
astronomijos olimpiada, šalies 
etapas, I vieta.

GEOGRAFIJA

I

Marius Mikelionis
Respublikinis skaitmeninių 
žemėlapių kūrimo konkursas 
„Mano žemėlapis Lietuvai“, I 
vieta, konkurso laureatas.
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, diplomas.

Adomas Traubas
Nacionalinis mokinių Česlovo 
Kudabos konkursas, padėkos 
raštas.

Patricija Ivanauskaitė
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, diplomas.

II

Julius Nikolajevas
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
Nacionalinis mokinių Česlovo 
Kudabos konkursas, padėkos 
raštas.
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, absoliutus 
nugalėtojas.
6-oji Baltijos šalių geografijos 

olimpiada, bronzos medalis.
Dalyvaus tarptautinėje 
geografijos olimpiadoje 
Honkonge (Kinija).

Antanas Gražulis
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, nugalėtojas.

Rapolas Pocevičius
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

III

Augustinas Kvaselis
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, diplomas.

Karolis Gritėnas
Nacionalinis geografijos žinių 
konkursas, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2019, diplomas.

IV

Kasparas Keršanskas
31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

ISTORIJA

I

Martynas Ramanauskas
Nacionalinė teisinių žinių 
olimpiada, III vieta.

III

Justas Dijokas
Nacionalinė teisinių žinių 
olimpiada, I vieta.

INFORMACINĖS 
TECHNOLOGIJOS

I

Adomas Traubas
30-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Aldas Lenkšas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
Dalyvaus Europos jaunių 
informatikos olimpiadoje 
Maribore (Slovėnija)

Gabrielius Gvazdauskas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Kamilė Žemgulytė
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
Tarptautinis Informatikos 
ir informatinio mąstymo 
konkursas „Bebras“, II etapas, 
II vieta.

Monika Žemgulytė
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Povilas Šaučiuvienas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Martynas Ramanauskas
Tarptautinis Informatikos 
ir informatinio mąstymo 
konkursas „Bebras“, II etapas, 
II vieta. 

II

Ignas Volčokas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

Mantas Lašinis
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Nojus Džiaugys
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

Vilniaus miesto ,,Fab Lab 
verslumo ir inovacijų skatinimo“ 
projekto konkursas, finalinis 
etapas, licėjaus komanda: 
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Manfredas Feiferas, Agnė 
Ramanavičiūtė, Mantas 
Lašinis, Rokas Bubulis, 
Povilas Rutkus, I vieta
. 
Vilniaus miesto ,,Fab Lab 
verslumo ir inovacijų skatinimo“ 
projekto konkursas, finalinis 
etapas, licėjaus komanda:  
Marija Čiškevičiūtė, Greta 
Duko, Emilė Sadauninkaitė, 
Saulė Vaikėnaitė, Erika 
Vaitkutė, II vieta.

Vilniaus miesto ,,Fab Lab 
verslumo ir inovacijų skatinimo“ 
projekto konkursas, finalinis 
etapas, licėjaus komanda: 
Gintarė  Žvejytė, Roberta 
Labovič, Ieva Jasiukevičiūtė, 
Vaiva Žukauskaitė, Vaiva 
Slatkevičiūtė, III vieta.

III

Džiugas Juozapavičius
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Matas Remeika
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Matas Urbonas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Martynas Stankevičius
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Paulius Jankauskas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Paulius Lučiūnas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Simonas Druskis
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

VGTU „Ateities inžinerijos“ 
projekto respublikinis 
konkursas, finalinis etapas, 

licėjaus komanda: Sergej 
Stoma, Laurynas Skirgaila, 
projektas „Investicinio 
portfelio valdymas taikant 
fundamentalios ir techninės 
analizės metodus“, I vieta.

IV

Džiugas Ramonas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Greta Žemgulytė
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Justas Želnia
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, pagyrimo raštas.
Dalyvaus tarptautinėje 
informatikos olimpiadoje Baku 
(Azerbaidžianas).

Lukas Dundulis
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Martynas Sinkievič
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Tarptautinis Informatikos 
ir informatinio mąstymo 
konkursas „Bebras“, II etapas, 
I vieta. 
Baltijos šalių informatikos 
olimpiada Tartu (Estija), I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
informatikos olimpiadoje Baku 
(Azerbaidžianas).

Mindaugas Zabotka
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Naglis Pilkonis
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Vilandas Navickas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.

Vytautas Bačianskas
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

Simonas Babilius
30-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

LIETUVIŲ KALBA

II

Antanas Gražulis
Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkursas, II etapas, 
II vieta.
Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkursas, III etapas, 
III vieta.

III

Akvilė Kitovaitė
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
poezijos sekcija, II vieta.

Justas Dijokas
Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada, III vieta.

IV

Aistė Griciūtė
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, III vieta.

Aušrinė Naujalytė
Nacionalinis raštingumo 
konkursas ,,Ateities lingvistas“, 
III vieta.

Emilė Znutaitė
Nacionalinis diktantas, finalas, 
I vieta (raštingiausia 2019 m. 
Lietuvos mokinė).

Ieva Jakiūnaitė
Nacionalinis diktantas, finalas, 
III vieta.

Jokūbas Šemetulskis
51-asis Lietuvos jaunųjų 
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filologų konkursas, II etapas, 
prozos sekcija, III vieta.
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
prozos sekcija, I vieta.

Justina Katauskaitė
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
tautosakos sekcija, I vieta.
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
tautosakos sekcija, II vieta.

Nojus Šimkus
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
publicistikos ir esė sekcija, 
paskatinamoji vieta.
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
publicistikos ir esė sekcija, III 
vieta.

Ūla Sereikaitė
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, II vieta.
51-asis Lietuvos jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, I vieta.

MATEMATIKA

I 

Adomas Traubas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.

Aldas Lenkšas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta. 
VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, I vieta.

Gabrielius Gvazdauskas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.

VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, III vieta.

II

Girius Gadonas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, III vieta.

Greta Duko
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.

Guoda Trinkūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.

Mantas Skyrius
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, II vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
VU MIF matematikos 
olimpiada, I vieta.

Žygimantas Liutkus
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.

III

Aleksandras Melnik
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, I 
vieta.

Ernestas Ramanauskas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 

etapas, I vieta.
VU MIF matematikos 
olimpiada, I vieta.
Respublikinis prof. J. 
Matulionio jaunųjų matematikų 
konkursas, II vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, I 
vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje 
Jungtinėje Karalystėje.

Gytis Steišūnas 
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta. 
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, 
III vieta.
Dalyvaus Vidurio Europos 
matematikos olimpiadoje 
Čekijoje.

Ignas Mačiulis
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, pagyrimo raštas.

Matas Urbonas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
Respublikinis prof. J. 
Matulionio jaunųjų matematikų 
konkursas, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, I 
vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje 
Jungtinėje Karalystėje.

Martynas Rimkevičius
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, III vieta.
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Paulius Vijeikis
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, 
III vieta.
Dalyvaus Vidurio Europos 
matematikos olimpiadoje 
Čekijoje.

Ugnė Milašiūnaitė
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, pagyrimo raštas.
VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, 
III vieta.
Europos merginų matematikos 
olimpiada Kijeve, III vieta.

IV

Julija Paliulionytė
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, III vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, I vieta.
VU MIF matematikos 
olimpiada, I vieta.
Respublikinis prof. J. 
Matulionio jaunųjų matematikų 
konkursas, II vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, I 
vieta.
Europos merginų matematikos 
olimpiada, II vieta.
Dalyvaus tarptautinėje 
matematikos olimpiadoje 
Jungtinėje Karalystėje.

Lukas Juozulynas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, pagyrimo raštas.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, III vieta.
VU MIF matematikos 

olimpiada, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, 
III vieta.

Vilandas Navickas
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II 
etapas, I vieta.
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, II vieta.
VU MIF matematikos 
olimpiada, II vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, I 
vieta.

Jokūbas Račiūnas
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, I vieta.

Lukas Dundulis
VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.
Lietuvos jaunųjų matematikų 
komandinė olimpiada prof. 
Jono Kubiliaus taurei laimėti, 
III vieta.
Tarptautinės jaunųjų 
matematikų varžybos 
Šiauliuose, II vieta.

Martynas Sinkevič
68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III 
etapas, II vieta. 
VU MIF matematikos 
olimpiada, III vieta.

MENAI

II

Guoda Trinkūnaitė
Lietuvos mokinių 
dainuojamosios poezijos 
konkursas, II etapas, III vieta.
Lietuvos mokinių 
dainuojamosios poezijos 
konkursas, III etapas, II vieta.

PRANCŪZŲ KALBA

I

Miglė Jauniškytė
VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto konkursas “Romanų 

kalbų tekstų vertimo akiračiai: 
vertimo patirtys ir dirbtuvės”, I 
vieta.

II

Austė Kaušytė
VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto konkursas “Romanų 
kalbų tekstų vertimo akiračiai: 
vertimo patirtys ir dirbtuvės”, II 
vieta.

III

Dovilė Jozėnaitė
VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto konkursas “Romanų 
kalbų tekstų vertimo akiračiai: 
vertimo patirtys ir dirbtuvės” 
(vertimas iš ispanų kalbos), I 
vieta.

Emilija Paulauskaitė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B2 lygio 
grupėje), III etapas, II vieta.
Baltijos šalių mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada Taline (B2 
lygio grupėje), su komanda, II 
vieta. 

IV

Dobilė Kisieliūtė
Lietuvos mokinių prancūzų 
kalbos olimpiada (B1 lygio 
grupėje), III etapas, I vieta.

VOKIEČIŲ KALBA

III

Adomas Mačiuika
Tarptautiniai jaunimo debatai 
vokiečių kalba, II vieta.

Julius Baronas
Lietuvos mokinių vokiečių 
kalbos olimpiada, II etapas, III 
vieta.

Paulius Volčokas
Lietuvos mokinių vokiečių 
kalbos olimpiada, II etapas, III 
vieta.
Tarptautiniai jaunimo debatai 
vokiečių kalba, III vieta.

IV

Ūla Sereikaitė
Tarptautiniai jaunimo debatai 

Licėjaus m
okinių pasiekim

ai

vokiečių kalba, III vieta. 

SPORTAS

Vilniaus miesto mokyklų 
žaidynės, orientavimosi 
sporto varžybos, licėjaus 
merginų orientavimosi sporto 
komanda: Rūta Lukauskaitė, 
Beatričė Karlonaitė, 
Viktorija Baikauskaitė, Laura 
Karlonaitė, I vieta.

Vilniaus miesto gimnazistų 
sporto žaidynės, šachmatų 
varžybos,  licėjaus komanda: 
Parbus Piličiauskas, Justas 
Dailidėnas, Mantas Pilipuitis, 
Julija Paliulionytė, I vieta. 

Vilniaus miesto  mokyklų  
žaidynių šachmatų varžybos, 
licėjaus komanda: Parbus 
Piličiauskas, Justas 
Dailidėnas, Mantas Pilipuitis, 
Julija Paliulionytė, III vieta.

Vilniaus miesto gimnazistų 
sporto žaidynės, futbolo 
varžybos 5x5, licėjaus merginų 
futbolo komanda: Mėta 
Žemaitytė, Emilija Ivaškaitė, 
Kornelija Venslovaitė, Bartė 
Žiliukaitė, Daša Varmaškina, 
Neringa Meilutė, Viltautė 
Skeberdytė, Saulė Lečickytė, 
Gabrielė Levickytė, I vieta.

Vilniaus miesto mokyklų 
žaidynės, orientavimosi sporto 
varžybos,  licėjaus vaikinų 
orientavimosi sporto komanda: 
Parbus Piličiauskas, Adomas 
Traubas, Rimantas Stanaitis, 
Daumantas Malinauskas, 
Girius Gadonas ir Divonis 
Piličiauskas, II vieta.

Vilniaus miesto mokyklų 
žaidynės, šaškių varžybos, 
licėjaus komanda: Justas 
Dailidėnas, Mantas Pilipuitis, 
Julija Paliulionytė, Andrius 
Pukša, Adomas Binkauskas, 
III vieta.

Vilniaus miesto  mokyklų 
žaidynės, lengvosios 
atletikos komandinių 
atskirų rungčių merginų 
varžybos, licėjaus komanda: 
Brigita Sabaliauskaitė, 
Barbora Bučinskaitė, 

Elzė Jakučionytė, Gunda 
Jakimavičiūtė, III vieta.

Respublikinės “Sprintų 
taurės” mokyklų lygos 
orientavimosi varžybos, 
licėjaus orientacininkų 
komanda: Laura Karlonaitė, 
Kotryna Stančiūtė, Beatričė 
Karlonaitė, Emilija Ivaškaitė, 
Ugnė Vilkevičiūtė, Goda 
Gikaitė, Adomas Traubas, 
Daumantas Malinauskas, 
Divonis Piličiauskas, 
Girius Gadonas, Rimantas 
Stanaitis, Parbus 
Piličiauskas, Martynas 
Sinkievič,  I vieta. 

KITI PASIEKIMAI

I

Arnoldas Šumanas
Lietuvos mokinių lotynų kalbos 
ir Antikos kultūros olimpiada, III 
etapas, I vieta.

Saulius Paukštė
Lietuvos mokinių lotynų kalbos 
ir Antikos kultūros olimpiada, III 
etapas, II vieta.

Žygimantas Girdauskas
Lietuvos mokinių lotynų kalbos 
ir Antikos kultūros olimpiada, III 

etapas, III vieta.

II

Jarl Branting
Antikos žinių konkursas, III 
etapas, II vieta.

IV

Ignas Juodžbalis
Antikos žinių konkursas, III 
etapas, II vieta.

MAŽASIS 
ŠV.KRISTOFORAS

III

Justas Dijokas
Už laimėjimus nacionalinėse 
lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiadose.

IV

Gilė Bitė Starkutė
Už laimėjimus tarptautiniuose 
golfo čempionatuose.

Lukas Zimantas
Už savanorystės projekto 
Vilniaus miesto vaikams „Kartu 
tikrai galime“ idėją ir sėkmingą 
jos įgyvendinimą.
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Ketvirtokų testam
entas

Dažnai iš mokyklos išeini labai vėlai. 
Tamsią naktį keliaudamas namo, 
lipi į kalną. Virš jo šviečia mėnuo.  
Tolumoje pamatai dar vieną 
praeivį, skuodžiantį link tavęs. Tai - 
jaunas vaikinas. Visas pasišiaušęs, 
panosėje jis murma neaiškias 
formules. Tu jam netrukdai - tegul 
bėga, kur bėgęs, net jeigu jį kažkas 
vejasi. Vejasi kažką rėkdamas, 
kažką, ko tu nesupranti.

Nes dabar naktis, tu - beveik 
suaugęs žmogus, ir tau liko tik 
šimtas dienų. Gal tas vaikinas 
bėga ieškoti laimės? Bėga, 
ieškodamas kelio? Nežinau. Nes 
pro tave per ketverius metus 
to kalno pusiaukelėje prabėgo 
tūkstantis praeivių. Nežinau, nes 
kiekvienas jų turėjo savo formules, 
savo šukuoseną, savo pretekstą 
bėgti. Nes dabar naktis, tu - beveik 
suaugęs. Ir, beje, gal tas vaikinas 
taip skuodžia, nes vejasi draugė 
- gal jie taip žaidžia, arba jis bėga 
norėdamas papasakoti kitiems, 
kokių formulių šiandien prigalvojo. 

Kažkada manei, kad naujas 
formules atradai ir tu. Tau buvo 
liepta jas užrašyti, užanstpauduoti, 
užkonservuoti ir palikti kaip 
ženklą, kad čia buvai ir tu. Ir galbūt 
tik šiandien, kai mums visiems 
liko šimtas dienų, žiūrėdamas į 
bendrakursių veidus sugalvojai. 
Tai, kad mes čia buvome, matysime 
visą likusį gyvenimą. Matysime 
dieną, kai liko šimtas. Matysim 
dažais išsitepliojusius draugus, 
spalvomis papildančius margas 
licėjaus sienas.         Jei vėl kada 
užklysim, matysim licėjų, kuris buvo 
mūsų teatras. Su daugeliu skirtingų 
scenarijų, dekoracijų ir dažnais 
nukrypimais nuo suflerio. Buvo 
baisu. Buvo keista. Bet buvo gražu. 
Mes paliekame tai, ko atsitiktinis 
praeivis kalno pusiaukelėje 
nesupras, bet supras liceistas, kai 
jam liks šimtas.

Tačiau pasišiaušęs vaikinas jau 
seniai dingo iš tavo akiračio, o tu, 
atrodo, vis artėji prie mėnulio.    Nes 
dabar - naktis. Ir mums liko kiek 
mažiau nei šimtas.
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Metraštį sudarė

Maketuotojas

Korektoriai

Nuotraukos

Vasara Tapinaitė
Matas Jasinavičius
Laurynas Skirgaila

Rokas Vilys

Justas Armonas
Kamilė Jakštaitė
Kotryna Meidutė

Simono Šimėno
Patriko Vanago
Justės Greskaitės
Rūtos Giedrytės
Ugnės Baradinskaitės
Emilijos Palivonaitės
Kamilės Ražanskaitės
Aistės Popandopulos
Dominyko Dautaro
Dominyko Vitkausko

Dėkojame
Sauliui Jurkevičiui, Jolitai Milaknienei, Astai 
Karaliūtei–Bredelienei ir Vidmantui Nakvosui

Dangus per Paskutinio 
skambučio šventę

2019 m. gegužė
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