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Kiekvienam licėjaus bendruomenės nariui metraštis yra išskir-
tinės vertės leidinys, nes jame įamžintos mokytojų ir mokinių 
nuotraukos, svarbiausi licėjaus gyvenimo įvykiai, ryškiausios 
metų aktualijos bei mokinių pasiekimai olimpiadose ir konkur-
suose.  

Vartydami šį metraštį, akivaizdžiai matysite licėjuje prabėgusių 
metų istorijos atspindį, kuris kiekvienam iš Jūsų atgaivins taip 
greitai šiais laikais į užmarštį panyrančią praeitį.

Neabejoju, kad kiekvienam liceistui ateis metas, kai norėsis pri-
siminti licėjuje praleistą laiką ir netiesiogiai sugrįžti į praeitį. 
Metraštis Jums bus lyg laiko mašina, kuri vėl leis pabūti licėjuje 
ir tarsi iš naujo pažvelgti į jį iš laiko perspektyvos.  

Išleistuvių dieną metraštis yra įteikiamas kiekvienam abiturien-
tui ir tai yra geriausia dovana, kurią reikšmingos šventės proga 
galime įteikti liceistui. Saugokite ir branginkite šį leidinį, nes 
visada, kai jį pradėsite sklaidyti, tarsi iš naujo atrasite licėjų.

Saulius Jurkevičius
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Šių mokslo metų lapkritį, kuomet mokinių savivaldos estafetė buvo perimta naujojo Senato, atstovauti licėjaus 
mokiniams pradėjome mes, dešimties merginų komanda. Komanda, kurios kiekviena narė turėjo įvairiausių 
lūkesčių, norų. Norėjome licėjui įkvėpti drąsos, ryžto, kūrybos, laisvės. Ir vis dėlto pirmąją kadencijos dalį užbai-
giame su visiškai kitokiomis patirtimis. Išties, pastarieji metai mums atnešė ne tik begales džiaugsmų, bet ir visai 
nelauktą pliūpsnį iššūkių. Iššūkių, su kuriais neišvengiamai tenka susidurti, kuomet bendruomenė į mokyklos 
suolą sugrįžta ne po vienerių, o netgi po dvejų metų nuotolinio (taigi, ne visai natūralaus) bendravimo. Mums 
teko susitaikyti, kad į renginius nebe visuomet pavykdavo įtraukti tiek žmonių, kiek sutelkdavo Senatai anksčiau. 
Teko susitaikyti, kad patiktukų ir reakcijų socialinėse medijose kas mėnesį matėme vis mažiau. Teko susitaikyti, 
kad administracijos rankos mums reikėjo vis dažniau, kai siekėme įtraukti mokinius. Galiausiai teko susitaikyti 
ir su tuo, kad ir mums pačioms, Senatui, reikėjo stabtelėti ir iš naujo apmąstyti kryptį, kur link norime judėti.

Ir vis dėlto nepaisant daugelio pokyčių ir netikėtumų, kuriais buvo pažymėta XXVIII Senato kadencija, mūsų 
licėjus vis tiek išlaikė gyvą svarbiausią savo vertybę – bendruomeniškumą. Tai mūsų licėjus gruodžio mėnesį 
sugrįžo į aktų salę ir po ilgos pertraukos vėl atidarė „Muzikines dėžutes“. Tai mūsų licėjus kaip niekada džiaugs-
mingai puošė kalėdines mokyklos duris, išgyveno Adventą. Tai mūsų licėjus pirmąkart susitiko Slemo ir poezijos 
vakare, atnaujino protmūšių tradiciją. Tai mūsų licėjus kūrė ir diskutavo apie tai, kaip turės atrodyti pirmoji 
atnaujinto licėjaus „freska“. Tai mūsų licėjus šoko koncertuose, vaidino renginiuose, atliko ne tik kitų, bet ir savą 
kūrybą. Tai mūsų licėjus vėl išleido „Andus“ ir „Sparnus“, vėl rašė ir dalijosi mintimis „Skliautuose“. Tai mūsų 
licėjus – tas, kurį taip puikiai pažįstame ir mylime, – sugrįžo į savo namus ir prikėlė apsiblaususią ir „nukaran-
tinintą“ savą dvasią. Tai mūsų licėjus, kurį mes, XXVIII Senato narės, turėjome garbės stebėti, mylėti, vertinti 
ir branginti.

Iš kairės: 
Radvilė Mačerauskaitė, Margarita Kalesnykaitė, Gerda Mačionytė, 

Rugilė Kazlauskaitė, Emilija Aglinskaitė, Ugnė Ubartaitė, 
Saida Spulginaitė, Saulė Paulauskaitė, Miglė Žalytė 
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Nūdienų kvėpavimas – migla, jauna nežinomybė ir pirmieji bandymai sumoti tik ką 
apsiplunksnavusiais sparnais. Tokios abituriento realijos. Paprašytas ketverių metų 
ataskaitos jis sutrinka, nes į jo jaunatvišką svaigimą staiga pasikėsinama realybės 
paradokso. Juk iš tiesų laukėme ateinant šio pavasario maždaug dešimtmetį, o jis vis 
vien užklumpa netikėtai… Ir tas jo užklupimas ypatingas. Neblankstantis, nerims-
tantis, vis atsimainantis. Ryškėjantis. Jis nepavaldus momentui, nes yra didesnis už 
mūsų iki šiol moksleiviškos rutinos rėmuose įspraustą laiko sampratą. Tai – nauja 
stichija, kuriai su jauduliu ir nedrąsa visi mes atsiduodame. 

Jei kam prireiks, iki manęs – kelias, nubarstytas plunksnomis. Kažkas su pagarbą 
keliančiu atkaklumu tenai jas barstė visus mano licėjuje praleistus metus (matyt, 
tokiu būdu mėgino sudabartinti praeities šešėliuose bepradingstančius vaikystės 
atgarsius…). Pradėjo nuo Žuvėdriuko – paslaptingos asmenybės, atnešusios išga-
ningą spindulį į Mediumo spektaklį, tęsė „Sparnų“ almanachu, o užbaigė „Andų“ 
viščiukais – mano asmenine epifanija, jog paprastumas – greičiausias kelias meilės 
ir šventumo link… 

Jūs, protingosios licėjaus galvos, suprantate, kokia ypatinga malone esame lepina-
mi, besimokydami šioje mokykloje. Metų subrandinta ir tradicijos saugota savita 
jos kultūra būtent ir yra pagrindinis licėjiškosios dvasios komponentas. Privalu ją 
ir toliau puoselėti bei tokiu būdu išlaikyti mūsų bendruomenės gyvybingumą, vienį 
bei autentiką. 

Privalu pamilstant prisiimti ir atsakomybę.

To aš ir linkiu.
Su meile ir melancholija 
Rusnė Valiukaitė, IV B

„FM Kiemelio“ metų recap

Metai buvo ilgi ir nenuspėjami, bet savo tikslus vykdėme atkakliai – linksminomės 
patys ir bandėme linksminti kitus, kad ir kaip mums tai daryti trukdė kompas ir ko-
lonėlės. Patys atsidavę kiemelio tradicijoms stengėmės jas puoselėti ir įtraukti visą 
licėjaus tautą, nes tai atrodė itin svarbu pirmaisiais vien tik gyvai praleistais metais 
po karantino. Tikime, kad tam ypač pasitarnavo mūsų muzikos pasiūlymų lenta, kol 
ji dar kabėjo: ji ypač padėjo ir sutelkti bendruomenę, ir jai aktyviau įsitraukti į geros 
nuotaikos koridoriuose kūrimą. Jūsų įsitraukimas parodė, kad tai tikrai buvo pasise-
kęs projektas, o lentos nukabinimas neabejotinai buvo liūdniausia metų akimirka. 
„Muzikinių dėžučių“ pasirodymas – labai nice įvykis, galima tik pasidžiaugti. O 
balandžio pirmąją pasistengėme bent dienai sustabdyti normalios muzikos monoto-
niją. Ar tai buvo sėkminga metų pabaiga, spręskite jūs.

Palinkėjimas būsimam „FM Kiemui“

Trukt už vadžių – vėl iš pradžių. Naujam „FM Kiemeliui“ linkime kantrybės nau-
dojantis mūsų mylima technika, skatiname lavinti pirštus typeracer.com puslapyje, 
nes atrakinti kompą kitaip bus sunki užduotis. Nemėtykit kamuolių į lauką, nes 
pyksta mokytojas Rokas. Praturtinkite savo kasdienybę naujais muzikiniais garsais, 
kad netektų to daryti tautai, iš jūsų laukiančiai muzikos. Galiausiai linkime Jums 
labai daug kantrybės bei santarvės tarpusavyje, nes tai yra svarbiausias dalykas be-
sidarbuojant grupėje. Prisiminkite, kad Kiemelistas yra atsakinga pozicija, kurios 
svarbiausia užduotis yra linksmintis bei džiuginti kitus. Turite visą vasarą ruoštis 
savo nuotykiams šioje prestižinėje pozicijoje, tad domėkitės ir prisiminkite Kiemo 
papročius. Būkit ir dūkit!

Iš kairės: 
Manfredas Feiferas, Domantas Švažas, Tauras Burneika, 

Gintautas Viliūnas, Eimantas Budrikas

FM Kiemelio žodis

Licėjaus leidinių 
redaktorės žodis
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4 eilė: Karolis Kiela, Aleksandr Samonov, Kotryna Brežinskaitė, Linas Kazlauskas, 
Vesta Juodonytė, Kasparas Skuja. 3 eilė: Jokūbas Kojelis, Gabija Gailiūnaitė, Lina 
Blodnytė, Ūla Drobnytė, Aistė Jankauskaitė, Goda Kliukaitė, Goda Grucytė, Ema 
Garbėnaitė. 2 eilė: Pijus Lukoševičius, Goda Keizerytė, Gabrielė Gaižiūnaitė, 
Gustė Antanaitytė, Ditė Dulkytė, auklėtoja Miglė Meidutė, Greta Antulytė, Milda 
Markevičiūtė, Augusta Firkovič, Vytautė Vyšniauskytė, Darius Gumuliauskas. 
1 eilė: Laura Rimšaitė, Dorotėja Matonytė, Gabrielė Kapačinskaitė, Rugilė Balnytė. 
Nuotraukoje nėra: Elingos Gelumbauskaitės.    

4 eilė: Justas Miliauskas, Steponas Žilakauskis, Aistis Petrauskas, Ąžuolas Šleinius, 
Mykolas Meidus, Aistis Zuzevičius. 3 eilė: Aura Sonata Zavanelli, Viktorija Sofija 
Variavičė, Vakarė Žilinskaitė, auklėtojas Eugenijus Rudminas, Ugnė Dirmaitė, 
Kipras Deksnys, Nikolė Lavrik, Jonas Japertas. 2 eilė: Paulius Kvaraciejus, Martynas 
Navickas, Žiedė Stakėnaitė, Armandas Daunoravičius, Augustas Jevsejevas. 1 eilė: 
Jokūbas Abromaitis, Ugnė Stepanauskaitė, Jovilė Navickaitė, Emilija Karmazinskaja, 
Kordelija Šeštokaitė, Viltė Matuzevičiūtė, Elvinas Monstvilas. Nuotraukoje nėra: 
Rasos Daugirdaitės.

I B

4 eilė: Rytis Antanas Karpavičius, Ernestas Vidinevičius, Justas Vaškelevičius, Matas Gogelis, Tomas Stašionis, 
Mantas Kybartas. 3 eilė: Martynas Stūrys, Beatričė Beinoraitė, Urtė Kazlauskaitė, Kamilė Rupšytė, Urtė 
Katiliūtė, Sandra Rimkutė, Austėja Buzytė, Smiltė Čekanauskaitė. 2 eilė: Adomas Šapoka, Vaiva Plieniūtė, 
Nojus Adomaitis, Ugnė Blagnytė, Viltė Sapožnikovaitė, auklėtojas Ričardas Jankauskas, Gustė Vitkauskaitė, 
Augustė Kripaitė, Urtė Lukoševičiūtė, Laura Dobravolskaitė, Dominykas Boravski. 1 eilė: Ugnė Povilaitytė, 

Erminija Antanavičiūtė, Gabrielė Zinkevičiūtė, Milda Lisauskaitė.

4 eilė: Deividas Jakelis, Aleksandra Urbonaitė, Vakaris Gavėnas, Dominykas Zaranka, Smiltė Ščerbakovaitė, 
Motiejus Būta. 3 eilė: Elzė Danielė, Elinga Almonaitytė, Jonas Venckus, Austėja Simaitytė, Matas Čiuželis, 
Vilija Butkevičiūtė, Jonas Apolinaras Vaitkevičius, Vėjas Ūselis. 2 eilė: Jonas Balukonis, Viltė Ščerbakovaitė, 
Eglė Navikaitė, Viktorija Kšanaitė, auklėtojas Rolandas Čiapas, Gabija Petrašiūnaitė, Elzė Gentvilė Valiūnaitė, 
Marija Majauskaitė, Matas Tamošiūnas. 1 eilė: Marcin Olenkovič, Nedas Koženiauskas, Kristupas Banys, 
Naglis Zabulis, Žygimantas Varkala.
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4 eilė: Marik Voicechovskij, Darija Misiūnaitė, Austėja Pansaitytė, Marius Jonas Abišala, Barbora Mažeikaitė, 
Rugilė Baltrūnaitė, Pijus Murnikovas. 3 eilė: Liepa Griciūtė, Emilija Milašiūtė, Nora Bulbukaitė, Joris Didžgalvis, 
Ieva Kairytė, Patricija Aniulytė, Liucija Greičiūtė, Elzė Augustina Večkytė. 2 eilė: Marta Medelinskaitė, 
auklėtoja Asta Karaliūtė - Bredelienė, Ieva Burdulytė, Goda Mitalauskaitė, Kyva Adelė Keys, Neringa Ročkaitė, 
Aleksandra Poškutė. 1 eilė: Aušra Milaknytė, Jogailė Norkutė, Augustė Švedaitė, Aiva Matuliauskaitė, 

Evelina Gaižutytė. Nuotraukoje nėra: Juozo Rimkaus ir Domanto Stankevičiaus.

4 eilė: Adam Samulionis, Mantas Žemaitis, Arnas Žemaitis, Vytenis Tumėnas, Ignas Makselis, Nojus 
Jakubėlis. 3 eilė: Povilas Kulis, Marius Žebrauskas, Greta Preveneckaitė, Domas Vrubliauskas, Jurgis Šatūnas, 
Elzė Kotryna Petrauskytė, Vytautė Kvietkauskaitė, Ignas Meilus. 2 eilė: Audrė Vidžytė, Saida Spulginaitė, 
Aistė Jaskelevičiūtė, auklėtoja Reda Nemčiūnaitė, Vaiva Lingaitė, Justina Korsun, Gaudimantė Ušinskaitė, 
Donatas Liubinas. 1 eilė: Benas Augutavičius, Ugnė Kraučiūnaitė, Radvilė Mačerauskaitė, Žygimantas Rauba. 
Nuotraukoje nėra: Simonos Survilaitės.

3 eilė: Rokas Valuckas, Viktorija Kiškytė, Adas Kaminskas, Jokūbas Balsys, Aidas Agejevas, Medeina 
Kvedaravičiūtė, Ignas Tamulis. 2 eilė: Jokūbas Jasiūnas, Agnė Druskytė, Akvilė Kėvelaitytė, Austėja 
Šimkutė, Lukrecija Matulevičiūtė, Roberta Lapkutė, Matas Indriūnas, Vakarė Stankevičiūtė. 1 eilė: 
Dovydas Karvelis, Saulė Augulytė, Aleksandra Liubartaitė, Klaudija Jackevičiūtė, Virginija Barbaravičiūtė, 
Karolina Radevičiūtė, Kajus Kandratavičius, Kamilė Andrikonytė, Emilija Young-Smith, Paulius Karvelis. 

Nuotraukoje nėra: Pauliaus Aleknavičiaus ir Martyno Simanavičiaus.

4 eilė: Eimantas Baliūnas, Lukas Kisielis, Karolis Kučinskas, Paulius Kalinauskas, Kristupas Lapinskas, Aris 
Stankevičius, Domas Pitrėnas. 3 eilė: Goda Štuopytė, Saulė Kazuraitė, Tija Boicova, Viktorija Markovaitė, 
Rūta Karklytė, Rusnė Baužaitė, Matas Beniušis. 2 eilė: Adomas Prokopimas, Emilis Slabada, Viltė Daunoraitė, 
auklėtoja Vitolda Plataunaitė, Kamila Grinevič, Skaiva Antulytė, Vytenis Vaičiulis, Ieva Radavičiūtė. 1 eilė: Eva 
Šimkūnaitė, Augustė Venčkauskaitė. Nuotraukoje nėra: Antano Oržekausko, Beatos Pesliakaitės ir Justino 
Letuko.

I E
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3 eilė: Domas Berulis, Elija Juodikytė, Deividas Dudulis, Ignas Laucius, Tadas Adakauskas, Rusnė Davulytė, 
Jonas Mockaitis. 2 eilė: Eglė Jaraitė, Ugnė Dzikevičiūtė, Dorotėja Valickaitė, Milda Kvedarauskaitė, Ieva 
Mikučionytė, Emilija Aglinskaitė, Ieva Ubartaitė, Aistis Gvazdauskas. 1 eilė: Armanis Tomas Barsamyan, 
Austėja Markevičiūtė, Gerda Vilkišiūtė, Beatričė Daulenskytė, auklėtoja Ilona Topal, Justina Morkūnaitė, Urtė 
Stirbinskė, Upė Vaglytė, Rugilė Kazlauskaitė, Martynas Orvydas. Nuotraukoje nėra: Austėjos Morkūnaitės, 

Kristinos Kalytytės ir Radvilės Kragnytės.

3 eilė: Benas Raišutis, Paulius Daščioras, Simas Stočkus, Gabrielė Malevskytė, Augustas Pupinas, Matas 
Andraitis. 2 eilė: Vytenis Kalinauskas, Rokas Lisauskas, Jorūnė Babarskaitė, Vytautė Charževskytė, auklėtojas 
Darius Šimkus, Saulė Paulauskaitė, Elzė Mazuronytė, Rokas Pietaris, Emil Duko, Roman Stoma. 1 eilė: 
Julius Mieliauskas, Skaistė Liutkutė, Kristė Anciūtė, Erdenė Garunkštytė, Augustė Morkūnaitė,  Augustė 
Motiejūnaitė, Raminta Zovaitė, Greta Janulionytė, Jurgita Skersytė, Adomas Strazdas. Nuotraukoje nėra: 
Ugniaus Monkevičiaus.

3 eilė: Algis Norvaišas, Kamilė Stravinskaitė, Laurynas Korsakas, Tomas Paznėkas, Simona Mačiulaitytė, 
Faustas Puzeras, Matas Lukošius. 2 eilė: Justinas Sakalauskas, Rokas Kurkutis, Auksė Timinskaitė, Elzė 
Murnikova, auklėtoja Irina Čibiraitė, Eglė Jocytė, Rytis Mockus, Gerda Bogomolnikovaitė, Liutauras Beniušis. 
1 eilė: Ignas Kavaliauskas, Emilija Tribandytė, Meda Junčytė, Odilija Rudytė, Rugilė Sinkevičiutė, Emilė Ieva 
Šapkauskaitė, Joris Bradūnas, Ugnė Samuchovaitė, Pijus Mačiulis. Nuotraukoje nėra: Danieliaus Andrejevo.

3 eilė: Paulius Morkūnas, Julius Stukas, Rytas Sakavičius, Juozas Jaruševičius, Vytenis Razmus, Karolis Navickas. 
2 eilė: Matas Kačinskas, Aistė Silickaitė, Donata Jackevičiūtė, Indrė Steponavičiūtė, Gabrielė Galvelytė, Ilona 
Burkšaitytė, auklėtojas Ernestas Šidlauskas, Anupras Vaitkevičius, Miglė Butrimavičiūtė, Karina Katinaitė, 
Adelė Nedzinskaitė, Guoda Tumėnaitė, Augustė Kirkliauskaitė. 1 eilė: Jorė Džiaugytė, Luknė Kerbedytė, 
Emilija Norvaišaitė, Agata Kazakevič, Rytis Petryla, Ieva Eivaitė, Gustė Maroščikaitė, Emilija Tėja Kašėtaitė, 

Almantas Gylys. Nuotraukoje nėra: Simonos Usnytės.

II D III B
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4 eilė: Jokūbas Šiaučiūnas, Nikita Rockinas, Augustas Buzėnas, Gabrielius Gvazdauskas, Adomas Traubas, 
Nojus Kristupas Stankevičius. 3 eilė: Arminas Ražanauskas, auklėtoja Inga Lenktytė, Rimantas Stanaitis, 
Marius Mikelionis, Meda Viktorija Večkytė, Rūta Giedrytė, Akvilė Ruginytė, Elena Rima Andriuškevičiūtė. 
2 eilė: Joris Strazdas, Aldas Lenkšas, Mantė Černeckytė, Ugnė Kovaitė, Aušrinė Patackaitė, Guoda Vaštakaitė, 
Milda Gečaitė, Rusnė Valiukaitė, Liutauras Jūras. 1 eilė: Mėja Plytnikaitė, Ieva Ignatavičiūtė, Kornelija 
Jakučionytė, Monika Žemgulytė, Kamilė Žemgulytė, Vita Puodžiūnaitė. Nuotraukoje nėra: Donato Gražulio.

4 eilė: Bernardas Narvilas, Neringa Kregždytė, Noja Rudėnaitė, Adomas Valiukevičius, Greta Butkevičiūtė, 
Matas Japertas, Gintarė Riepšaitė. 3 eilė: Zakhar Morozov, Dominyka Rynkevičiūtė, Saulė Marie Bačkis, Ugnė 
Grybauskaitė, Ona Akelė, Hanna Zabela, Arkadiy Levin, Robert Tarasov. 2 eilė: Nojus Matas Bucevičius, 
Emilija Kiškytė, Smila Blinstrubaitė, Liepa Butkutė, Ugnė Ubartaitė, Mikolė Remeikaitė, auklėtojas Rokas 
Ridzevičius, Ugnė Norkutė, Elzė Binkauskaitė, Martyna Meškauskaitė, Vakaris Adomaitis, Marija Malikėnaitė, 
Pijus Dargužas. 1 eilė: Rokas Zaveckis, Lukas Simanaitis, Agnė Juozulynaitė, Laura Miškinytė, Levon Airapetian, 
Nida Gudzenkaitė, Dorotėja Suruda, Simonas Lazko, Kovas Mikutis, Simonas Koncevičius. Nuotraukoje 
nėra: Agnės Vėjos Kuldamäe, Danielės Ramanauskaitės, Ernesto Raudonio, Evelinos Jokubauskaitės, Luko 
Dambrausko, Pijaus Buckaus, Rėjaus Gilaičio, Simono Zalatoriaus ir Tito Žilinsko.

3 eilė: Matas Verbyla, Naglis Alška, Jokūbas Sebeckis, Matas Udrėnas, Mastas Žostautas, Aleksandras Volfa. 
2 eilė: Rojus Gabartas, Emilija Palionytė, Lėja Kalvelytė, Elzė Petkevičiūtė, Tėja Kalpokaitė, auklėtoja Linoreta 
Vasilevičienė, Meda Paulavičiūtė, Agnė Laukaitė, Emilija Gelumbauskaitė, Simona Legačinskaitė, Simonas 
Kraujalis. 1 eilė: Erika Stonytė, Mija Garliauskaitė, Miglė Žalytė, Agota Aleknaitė, Gabija Kazakiūnaitė, Ugnė 
Bagdonaitė, Martynas Klimas, Gerda Gerdauskaitė. Nuotraukoje nėra: Gintarės Rutkutės, Idrio Kloufi ir 

Joanos Sesickaitės.

4 eilė: Pijus Vainius, Parbus Piličiauskas, Benas Martišius, Gerda Peciukonytė, Edgar Urbanovič. 3 eilė: Smiltė 
Krutkytė, Tija Gurinaitė, Ūla Arbačiauskaitė, Patricija Venclovaitė, Aušrinė Šarkaitė, Greta Urbanavičiūtė. 
2 eilė: Elija Kavaliauskaitė, Arnoldas Šumanas, Ksenija Siniova, Unė Narūnaitė, auklėtojas Algis Sindaravičius, 
Martyna Banytė, Kamilė Zinkevičiūtė, Žygimantas Ainis Mazėtis, Ugnė Endriukaitytė. 1 eilė: Marija Čeponytė, 
Aistė Markevičiūtė, Rūta Būgytė, Liepa Grušnytė. Nuotraukoje nėra: Vijos Turulytės, Kipro Leonavičiaus ir 

Simonos Zelionkaitės.

III D IV A
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4 eilė: Mindaugas Smetaninas, Mėta Celencevičiūtė, Žygimantas Girdauskas, Vilius Bendoravičius, Gerda 
Mačionytė, Naglis Vasarevičius. 3 eilė: Saulius Paukštė, auklėtoja Aida Balčiūnienė, Saulė Mikelevičiūtė, 
Domas Davidavičius, Laura Daujotaitė, Ignė Elena Maniušytė, Giedrė Kučinskaitė, Ugnė Krikštaponytė, 
Brigita Bagušinskaitė. 2 eilė: Povilas Budvytis, Kamilė Vilkelytė, Edita Paviliūnaitė, Gabija Gnėdikaitė, Ugnė 
Sirutavičiūtė, Alicija Jankovska, Ugnė Grėskaitė. 1 eilė: Julija Svobonaitė, Gabrielė Kmeliauskaitė, Joris Anupras 
Dusevičius, Ieva Urbonaitė, Klaudija Aleksiūnaitė.

4 eilė: Povilas Kašauskas, Povilas Mikeliūnas, Tauras Burneika, Mihnea Ioan Lucan, Joris Jakučionis, Adomas 
Čenkus, Domantas Švažas. 3 eilė: Patricija Ivanauskaitė, Agnė Augustė Vėgėlytė, Ieva Butkutė, Eimantas 
Budrikas, Neda Bogomolnikovaitė, Aistis Buikus, mokytojas Paulius Poviliauskas. 2 eilė: Mindaugas Butkus, 
Vasara Šilininkaitė, Urtė Šichaitė, Emilija Gailiešaitė, Miglė Baranauskaitė, auklėtoja Rima Bačkienė, Raminta 
Šiaučiulytė, Ugnė Jasinavičiūtė, Karolė Simona Motiejūnaitė, Augustina Lipnevičiūtė, Gintautas Viliūnas, 
Matas Grigalaitis. 1 eilė: Adelina Aukštuolytė, Miglė Jauniškytė, Manfredas Feiferas, Akvilė Šumskytė, 
Saulius Jurkevičius, Akvilė Paskačimaitė, Margarita Kalesnykaitė, Gabrielė Valionytė, Greta Vitkauskaitė, 
Viltė Vitkauskaitė. Nuotraukoje nėra: Jono Rinkevičiaus, Mildos Saunoriūtės, Povilo Šiaučiuvieno, Jelenos 

Tarachovskajos ir Pijaus Tikuišio.

TB 2

IV C

Balandžio 10 dieną į licėjaus Facebook grupę įkeltas 
Ugnės Ubartaitės skelbimas su naujomis aktų salės tai-
syklėmis sudrebino bendruomenę iki kaulų smegenų. 
Nuo 2022 metų balandžio mėnesio aktų salėje – jokių 
psichoaktyvių medžiagų, nurodytų licėjaus mokinių 
elgesio taisyklėse (implikuojama, kad anksčiau aktų 
salė buvo šių dyvų oazė). Liepta tausoti inventorių ir 
muzikinę aparatūrą. Uždrausta tranki muzika, netvar-
ka – žodžiu, svarbiausi šio gyvenimo džiaugsmai.

O viskas prasidėjo būtent 2020 metų rugsėjį, paga-
liau pradėjus kvėpuoti atsinaujinusio licėjaus pastato 
dulkėmis. Tiesa, tikrosios dulkės apgaubė mokinių 
kambarį, sambūrio vietą, kurios būsimai XXXI laidai 
ir vėlesniems jau neteko pačiupinėti. Praradus tokią 
svarbią mokinių poilsio areną, administracija tais me-
tais paskyrė dvi naujas vietas: pirmokams ir antrokams 
skaityklą, o trečiam ir ketvirtam kursui – aktų salę. 
Skaitykla iš esmės vis tiek bažnytinės tylos erdvė, todėl 
pirmų ir antrų klasių mokiniai dažniau būriavosi prie 
stalo teniso stalų. O aktų salėj virė kultūrinis gyveni-
mas... Buvo kiekvieną dieną veikiantis auskarų salo-
nas, nuolatos aktyvios žaidimo Among Us sesijos, vie-
ną dieną atsirado žalias kilimas, ant kurio buvo galima 
sėstis ar gulti tik vyriškos lyties asmenims ir tik be batų 
(argi neprimena Senovės Graikijos?), ant sienų kabėjo 
Fausto Popovo, buvusio prezidento, reklaminiai pla-
katai. Iki pat karantino paskelbimo „aktų salė“ buvo 
kodinė frazė vietos, kurioje galima ir pasnausti, ir pa-
sišnekėti su kitais dorais liceistais, net parašyti rašinį.

Savaime aišku, jog po karantino vėl sugrįžę į licėjų, 
kad ir kaukėti bei apriboti, liceistai vėl sugužėjo į jiems 
priklausančią poilsio vietą. Tačiau buvo nemažų poky-
čių. Visų pirma, atsirado keli žmonės, kuriems direk-
torius patikėjo atsakomybę už aktų salę, – Augustas 
Buzėnas ir Mindaugas Smetaninas. Šie džentelmenai, 
nelaimėję FM Kiemelio gūžtos, įkūrė savo FM Aktelį, 
ir aktų salėje atsirado anksčiau nebūta muzika. Skir-
tingai nei FM Kiemelis, kurio savininkai dažniausiai 
leidžia jiems patiems patinkančias dainas, aktų salėje 
galima išgirsti platesnio diapozono garsų (o garso ban-
gos dažniausiai palyginti trumpos), didesnis grupių ir 
atlikėjų pasirinkimas, o savo norimą muziką gali leisti 
kiekvienas trečiokas ar ketvirtokas. Ir muzika tegyvuos 
tol, kol nepasibaigs Augusto Spotify prenumerata. 

Anksčiau mano aprašytas žalias kilimas, ant kurio kaip 
Senovės Graikijoje nebuvo galima lipti moterims, išli-
ko, tačiau metų pradžioje taisyklės šiek tiek pasikei-
tė – buvo atsiradęs plakatas, draudžiantis Tarptautinio 
Bakalaureato mokiniams stovėti ar sėdėti ant kilimo. 

Aišku, galų gale, kadangi TB mokiniai sudaro bent 20 
procentų salėje besilankančių žmonių, įvyko teisinių 
aktų pakeitimai. O dabar kilimo nebeįmanoma rasti...

Gal jis prie aktų salės esančiame mažajame kambariu-
ke, kuriame telpa ne tik žmonės, bet ir širmos, dekora-
cijos, likusios po vykusių renginių. Nuo tada, kai aktų 
salėje pradėjo skambėti muzika, mažasis kambariukas 
tikriausiai viena iš patogesnių vietų mokytis ir susi-
kaupti, nors dėl daiktų gausos kartais sunku rasti vietą 
ten atsisėsti. Galima mokytis ir prie palangių, prisistū-
mus kėdes iš sukrauto kėdžių avilyno.  Kitas šimtadie-
nio palikimas – sukaltos lentos, it tuščiavidurės, sienų 
neturinčios dėžės, stovinčios ant scenos. Gal ir visai 
nieko instaliacija, primenanti tas metalo dėžes, kurios 
2021 metų vasarą iškilo ant Žaliojo tilto. 

Kartais, ypač po tokių renginių kaip Muzikinės dė-
žutės, ant scenos pasilieka muzikos instrumentų. Be 
kamputyje visad esančio pianino, taip pat esti licė-
jaus nuosavi būgnai, skaičiuojantys ne pirmus metus 
mokykloje. Gal kas nors prisimena vieną Rimanto ir 
Augusto išdaigą neminėtam liceistui sulaužius būgnų 
lazdeles: vaikinai numynė iki Lidl, o ten buvo įkvėpti 
spagečių dėžutės ir joje esančių pailgų objektų.  Grįžę 
į mokyklą sulipino makaronus su lipnia juosta ir nau-
dojo šiuos darinius kaip būgnų lazdeles, kol spagečiai 
pradėjo taškytis per visus galus, taškytis ir tyčia ar ne-
tyčia kristi į žmonių plaukus, kristi ir ant žemės tiems 
žmonėms purtantis, ant grindų ir ant visų aprašytų 
objektų buvo nugulusi gryna makaronų jūra. Spage-
čių pirkėjams turėjo būti smagu po to viską šluoti ir 
mesti į šiukšliadėžes... Taigi, gal visai ir pagrįstas kal-
tinimas, kad aktų salėje dėl mokinių kaltės anksčiau 
nebuvo švaros ar tvarkos. Kita vertus, dėl psichoak-
tyvių medžiagų komentuoti negaliu. Man atrodė, kad 
gerbiamas matematikos mokytojas Rokas Ridzevičius 
ganėtinai gąsdino individus su savo neretais vizitais. 
Ernestas Šidlauskas irgi tapo panašus į Motiejų Va-
lančių, pažadėjęs feodališkai pavergti visus veiperius 
ir veipes, kuriuos tik rasiąs. Bet atsarga gėdos nedaro! 

Didžiausia meilė, padėka ir pagarba ketvirtokams, ku-
rie ne tik buvo atsakingi už tvarką aktų salėje, bet ir 
padėjo pastatyti ją nuo pamatų ir išpopuliarinti kon-
cepciją, kad ten galima leisti laisvą laiką. Reikia tik 
tikėtis, jog administracija už retkarčiais pasitaikančias 
išdaigas nesupyks ir kad kitais metais permatomos sa-
lės durys neužsirakins.

Agota Aleknaitė, IIId

Odė aktų salei



Tikriausiai Karnavalas buvo ne pats 
kokybiškiausias ar prasmingiausias 
renginys, kuriame esate buvę, bet, 
mano manymu, jis buvo gan nenuo-
bodus ir ne toks gėdingas, nei galėtų 
būti. Pradedant nuo neaišku kieno 
sukurtos idėjos, kuri per daug nie-
kam nepatiko, tačiau daugumai tiko, 
baigiant gerai vaidinančių daininin-
kų mūsų kurse neegzistavimu – Kar-
navalas buvo ant nutrūkimo ribos. 
Buvo atvirai gėda rodyti tokį chaosą 
ir šiurpoka girdėti gerb. Balčiūnienės 
grasinimus, tad teko gelbėti situaci-
ją ir iš visiškai tragiškos nesąmonės 
padaryti gan linksmą ir ironišką ne-
sąmonę. Kuo daugiau dirbom, tuo 
labiau patiko. Tikriausiai Karnavalą 
darėme labiau sau, nei kitiems, nes 
po tiek daug iš proto varančių repe-
ticijų, prarėktų balsų ir sugadintų 
nervų žiūrovų nuomonės, kurių būta 
skirtingų, nelabai ir domino – žino-
jome, kad šioje situacijoje padarėm 
geriausia, ką galėjome, ir mus tai 
džiugino. Dabar, praėjus Karnavalo 
vakaro visuotinei pirmo kurso eufori-
jai, apie jį kalbėti šiek tiek gėda, bet 
kartu ir linksma  – taip,  kaip buvo 
linksma prisidėti prie šito masiško 
projekto nežinant, ką tu čia veiki, ir 
tiesiog daryti tai, kas tau pačiam juo-
kinga ir patinka. Ir dar toks nedide-
lis atsiprašymas, kad Bitlai nemokėjo 
dainuoti,  – pasirodo, ir taip kartais 
būna!

Alicija Jankovska, Metraštis ‘18-19

Karnavalas 2019 Ruošimosi Mediumui procesas – nepatikėsite – pra-
sidėjo per vėlai ir išeivijoje slinko itin lėtai – ne tiek 
lėtai, kiek audringai. Po metų įsidrąsinę visi renginį 
įsivaizdavo skirtingai. Kūrybinių kančių įkarštyje pra-
bėgo Kalėdos ir tik po jų pavyko pasiekti kompromisą. 
Išvydome netikėtą kurso susivienijimą, prisidėjo netgi 
aršiai jam prieštaravę mokiniai. Draugą nelaimėje pa-
žinsi – šiuo atveju visi buvo draugai.

Buvo ir suvaržymų, ir drastiškų paskutinės minutės 
pakeitimų, ir ašarų, ir baimės, kad visa tai neįvyks. Ta-
čiau kam to nepasitaiko? Tai buvo donkichotiškas kūri-
mas to, kuo mes absoliučiai ir nepalaužiamai tikėjome, 
ir niekas (netiesa, bet tuo metu taip atrodė) negalėjo 
mūsų sustabdyti.

Sausio 31-oji. Pavėlavusios tris mėnesius užgeso Senva-
gės šviesos, fojė prisipildė nekantraujančių, skeptiškai 
nusiteikusių žmonių. Mūsų tikslas – įrodyti, kad laukti 
buvo verta.

Antro kurso menininkai ir juodadarbiai depresiją kėlu-
sią aplinką neatpažįstamai transformavo: 203 kabinete 
atsirado tualetas, 214-tas pavirto juoda dėže, mokinių 
erdvė – stalų raizgalyne... Maršrutams suderinti buvo 
vykdomi sudėtingi integraliniai skaičiavimai. Ne viskas 
pavyko, laikas prasitęsė, bet juk iš klaidų tobulėjame.

Po daugiau nei valandos vaikščiojimo, paskelbus antrą-
ją dalį, žmonių veidų išraiškas įskaityti buvo sunku. Pa-
vargę, susidomėję, pasibaisėję? Viskas kartu? Bet tęsti 
turėjome. Juk pavargę buvo ir devynis kartus pasirodę 
aktoriai, kurie vos spėjo atskubėti į salę, ir berėkau-
jantys vedliai, ir nerimaujantys užkulisių darbininkai. 
Vaidinantys nuovargio nejautė, o visiems kitiems teliko 
baimintis, ar viskas pavyks.

Iš meninio transo pasirodymo gale pažadino mokytojo 
A. Sindaravičiaus „BRAVO!“ Kiekvieno mintyse virė 
audra: „Gerai, pavyko. O kas toliau?.. Pala, pavyko?!“ 
Euforija, kitaip nepavadinsi, ją pajuto ne tik nukankin-
ti aktoriai, bet ir visi, prisidėję prie Mediumo organi-
zavimo.

Įdomiausia buvo klausytis atsiliepimų. Vienintelis aiš-
kus dalykas – viskas buvo neaišku. Septyni slemai ir du 
pasirodymai pasakojo apie septynias mirtinas nuodė-
mes, o pagrindinis spektaklis visa tai sujungė į visumą. 
Toks netradicinis formatas nebuvo skirtas lengvam pa-
sisėdėjimui, tai buvo mūsų duoklė trečiokams, kitiems 
kursams ir sau. Parodymas, kad, kaip save atranda 
nuodėmingas kunigas, taip ir šviesą – žuvėdriuką – ga-
lime pamatyti net beviltiškame ir tamsiame pasaulyje.

Beatričė Karlonaitė, Metraštis ‘19-20
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Nuo pat devintos klasės Šimtadienis įsiminė 
kaip labiausiai nenuspėjamas liceistų rengi-
nys, kuris geriausiai atskleidžia nepakartoja-
mą mūsų mokyklos kultūrą. Per savo pirmąjį 
Šimtadienį 2018 metais supratau, kad čia tai-
syklės galioja kitaip: nebuvau niekad anks-
čiau girdėjusi, kad mokykloj žmonės skustųsi 
galvas dėl renginio ar organizuotų dešrainių 
valgymo varžybas dėl aukciono, tuo labiau 
kad galėtų užsukti į kazino. Be galo laukiau 
ne tik akimirkos, kai pati galėsiu rengti savo 
kurso Šimtadienį, bet dar labiau – to rengi-
nio, kuris bus skirtas mano laidai. 

Sužinoję, kad nuo lapkričio vėl įvedamas ka-
rantinas ir kad mes paskutinių metų licėjuj 
pačiais brangiausiais mėnesiais būsim atskir-
ti, tikėjomės tik vieno – kad bent Šimtadienis 
būtų gyvai. Prisimenu, kaip kiekvieną dieną 
tikrinom naujų užsikrėtimų skaičius, vis ti-
kėdamiesi, kad įvyks stebuklas ir į didžiausią 
savo šventę susirinksim visi kartu. (Ne)lai-
mei, mūsų maldos nebuvo išklausytos ir su-
žinojom, kad mūsų šimtadienis vyks nuotoli-
niu būdu. Nemeluosiu, buvom skeptiški, ar 
visos tradicijos bus paminėtos ir kaip čia iš-
vis įmanoma ką nors padaryt, bet abejones ir 
nusivylimus užmiršom, kai įsitraukėm į savo 
pirmus žaidimus per Discord. Pasijaučiau vėl 
kaip vaikystėj, kai su broliu prie kompiute-
rio įsisprausdavom ant vienos kėdės ir žais-
davom Pacmaną, Gyvatėlę, Tetris... Viskas 
buvo neįtikėtinai sklandžiai suorganizuota, 
suprogramuota, veiklos pritaikytos neįpras-
tam formatui:  piešimas su Skribbl.io, vieto-
vių ieškojimo žaidimas GeoGuesser, pamėgto 
Just Dance šokiai, būrėjos, fotosiena, buvo 
ir kazino. O kaipgi be vestuvių? Šįkart net-
gi galėjom pamatyt mūsų potencialių vaikų 
nuotraukas (aš su savo antrąja puse pagalvo-
jau ir apie skyrybas). Nuoširdžiai juokėmės iš 
trečiokų, persirengusių pagal filmų veikėjus, 
tiesioginių transliacijų iš aktų salės. Kaip ir 
dažniausiai, neišvengėm ir pinigų klastotės, 

bet tos aukciono neteisybės, sąmokslai, for-
muojami bendri fondai, jaudulys – neišdildo-
mos emocijos, kurias anksčiau stebėdavom iš 
šono, o dabar išgyvenom patys.

Vakarinė dalis išpildė naują, licėjaus scenoje 
dar mažai vystytą, pasirodymo formą – miu-
ziklą. Išgirdom ir originalią, būtent šiam 
Šimtadieniui kurtą dainą. Daug kam visą li-
kusį vakarą skambėjo galvoj: „Stuku stuku 
kas aš, stuku stuku kokia?“ Teams ir kitų 
nuotolinių formatų panaudojimas, ypač per 
E. Sipavičiaus „Gera“ montažą, sukėlė net 
šiokios tokios nostalgijos jausmą. Nors per 
karantiną ir nebuvom fiziškai kartu kaip 
bendruomenė, tai vis tiek buvo dalis mūsų 
visų licėjaus gyvenimo. Aišku, labiausiai šir-
dis palietė auklėtojų karantino apžvalga apie 
miegą ir valgymą per pamokas bei, žinoma, 
sveikinimai. Kas buvo susitikę kartu tą kovo 
5-ąją, juokės iš visų kartu patirtų nuotykių 
ir šluostė vienas kito ašaras, kurios tekėjo 
suvokus, kad mūsų laikas licėjuje jau beveik 
baigės.

Man šis Šimtadienis priminė mano pirmąjį 
Šimtadienį. Abu jie, atrodo, pakeitė mano 
įsivaizduojamas taisykles apie mokyklą, abu 
paliko neišdildomą įspūdį. Prisimenant savo 
taip greitai prabėgusį laiką licėjuje ir vis dar 
susiduriant su dabartinėmis aktualijomis, 
kurias dabar stebiu tik iš šono, tas nuostabos 
jausmas man yra labiausiai reprezentatyvus 
licėjaus bendruomenės bruožas. Kaip kūry-
bingai sugalvota, kiek stengtasi ir kokie ypa-
tingi čia susirinkę žmonės. Noriu tikėt, kad 
šitas ciklas priblokšti pirmoką licėjaus ypa-
tinga kultūra, kad jis paskui tikėtųsi iš savęs 
neįmanomo ir kurtų nuostabius renginius, 
neišblės ir licėjaus dvasia, kuri neapsiriboja 
pastato sienomis, galės dar ilgai gyvuoti.

Barbora Bučinskaitė, XXIX laida
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Jau daugiau nei prieš metus suskambė-
jęs Jūsų kurtas Paskutinis skambutis 
buvo nuostabi proga mums atsitraukti 
nuo egzaminų mėsmalės ir mokyklos 
baigimo reikalų. Pagaliau veidas į vei-
dą (!) susitikę prisiminėme, kas gi tapo 
kertiniais šių keturių metų momentais. 
Po tiek nuotolinių renginių toks pasku-
tinis skambutis buvo tarsi iš dangaus 
nusileidęs stebuklas. Kad ir kas ką kal-
bėjo apie mokyklos baigimą, visa tai nu-
blanko prieš savo kailiu patirtą jausmą 
gegužės gale supratus, kad jau tikrai pa-
sibaigė abitūra. Jūs užaugote, kaip ka-
daise užaugome mes. 

Tikiu, kad ši šventė Jums buvo tokia pat 
graži bei nostalgiška. Džiaugėtės moky-
tojais, kurie išmokė ne tik teorijos, bet ir 
realios gyvenimiškos praktikos. Gavote 
progą atvėsinti smegenis nuo streso ir 
egzaminų, o gal netgi turėjote laiko savi-
refleksijai. Auksiniais balionais palydė-
jote savo 4 metus licėjuje, apsikabinote, 
pasveikinote vieni kitus ir kartu šventė-
te pabaigą.

Vienus žmones apkabinote paskutinį kartą. Kiti – dar ilgai išliks šalia jūsų. Vienam 
senam senam „Andų“ numeryje skaičiau, kad licėjus kaip bendras vienijantis kinta-
masis išlieka ilgai – net ir sutikus svetimoje šalyje visai kitos kartos liceistą, 10 kartų 
iš 10 jis nelaimėje tau nedvejodamas padės.

Linkiu, kad ir ateities kartos išsaugotų tradiciją padėti gyvenimo kelyje sutiktam 
liceistui. Linkiu nebijoti iššūkių, ribojimų – juk jie nereali galimybė sukurti ką nors 
inovatyvaus (pavyzdys – besikeičiantis licėjus, jo žmonės ir renginiai). Linkiu daryti 
daug klaidų (ir iš jų mokytis), padurniuot, pasimaivyt ir nepriimti nieko per daug 
rimtai. O svarbiausia, mylėkite pabaigas, nes jos yra pradžios. :)

Martyna Kemeklytė, XXIX laida24
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Renginiai 2021-2022

Prisimenant Rugsėjo pirmąją, ji atrodė lyg sapnas. Tiesiogine šio žodžio prasme. 

Ar trečiokų sprendimas pirmokus pasitikti gulint ant per repeticijas galutinai į da-
lis subyrėti baigiančios sulankstomos lovelės buvo teisingas? Tikriausiai taip. Na, 
gal ne byrančios lovelės dalis, bet beribes erdves šokti, dainuoti ir kitaip košmarus 
kurti bei fantazijų pilis statyti jis atvėrė! Trečiokai tradiciškai parašė du scenarijus ir 
su šviežiu užsidegimu, kūrenamu naujai atrastų veidų, balsų ir talentų, nėrė į savo 
renginių maratono pradžią. 

Ar sprendimas pasitikti šviežiai iškeptus pirmokėlius su pliušiniais žaislais, antklo-
dėmis ir jau skaičiuotomis ir net perskaičiuotomis avelėmis jiems suteikė bent kiek 
ramybės? Tai turbūt išliks paslaptimi. Bet amžinai šilta ir licėjaus dvasią uždeganti 
direktoriaus kalba, poros netikėtų svečių žodžiai, net du „Disney“ filmukų apie 
princeses dainomis grįsti pasirodymai ir meile spindinčios auklėtojų akys tikrai nu-
sišypsoti privertė ne vieną iš nerimo tuoj pažaliuosiantį veidą. Graikų dievų iššūkį 
priėmę licėjaus žaliūkai, jaučiantys jaudulingą šurmulį, keliavo painiais rūsio kori-
doriais siekdami savo klasę atrasti ir už krikštą kovoti.

Vienintelis debesis, kuris tą dieną temdė saulę virš licėjaus stogo, buvo tas, kuris 
nusprendė sugriauti tradicijas ir šventės dieną savu krikštu visus palaistyti.

Danielė Ramanauskaitė, TB1

Rugsėjo 1-oji
„Licėjus nuo seno garsėjo ne tik savo akademine aplinka, 
bet ir išskirtiniais renginiais, kuriuose visuomet pirmu 
smuiku griežė patys mokiniai. Pastarųjų metų pandemija, 
nuotolinis mokymas kiek išbalansavo nusistovėjusią tvar-
ką: teko keisti renginių formatą, kai kurių apskritai atsi-
sakyti. 2021-2022 m. m. tapo „sugrįžimo“ metais. Buvo 
visko, bet, mano akimis žiūrint, sugrįžti pavyko! Ačiū.“

Mokytojas Ričardas Jankauskas
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Krikštynos – nauja pradžia, kuri nepalieka galimybės 
išlikti sausam. Ir nors mes tikrai namo sugrįžome visi 
permirkę iki paskutinio siūlo, grįžome kitokie: praradę 
balsą nuo šūkio skandavimo, skaudančiais skruostais 
nuo viso juoko, atradę save klasės būryje... Na ir, ži-
noma... grįžome licėjaus pirmokais, pušų apšlakstytu 
vandeniu nuplovėme savo nulių vardą. Bet nemeluosiu, 
kelias link to nebuvo pats lengviausias: teko paaukoti 
juokingą kiekį saldainių mūsų mieliesiems dievuliams, 
iškepti gąsdinantį kiekį skanumynų, sukti galvą, kaipgi 
prisidėti prie licėjaus gėrio. Bet ko gi nepadarysi, kad 
taptum tikru liceistu? Rugsėjo pirmą dieną, nešini kar-
deliais, mes susitikome visi pirmą kartą, jaudinomės 
tiek dėl visai naujo etapo pradžios, tiek dėl naujo būrio 
žmonių, tačiau jaudulys ilgai netruko, kadangi licėjus 
mus taip šiltai priėmė, nors dėl savo vietos jame ir teko 
pakovoti! Krikštynų metu pažinome, su kuo gi keliausi-
me šiuo nauju gyvenimo keliu, susivienijome kaip klasė 
ir kursas, sukūrėme visi tiek daug gražių prisiminimų! 
Nors nenorime to pripažinti, savo pasirodymus kūrėme 
paskutinę minutę, bet ar galite mus kaltint, kai visas 
laikas buvo skiriamas tam, kad susipažintume su licė-
jaus gyventojais, iššniukštinėtume visus jo kampelius. 
Tad nors tikrai visi parėkavome ir pasipykom kūrybinio 
proceso metu, o ir ant scenos lipome pusiau nežino-
dami, ką daryti, lipome kartu, visi bendrai, ir mums 
buvo smagu. Nenusakysi jausmo, kaip gera buvo žino-
ti, jog esi tokios ugningos ir veikiančios bendruomenės 
dalimi.  Branginsime šią dieną amžinai – niekada ne-
pamiršime, kiek gražių emocijų ir akimirkų patyrėme 
pradėdami savo kaip liceistų kelionę!

Žiedė Stakėnaitė, Ib

Vos navigavistis ex Proia 
et Lithacam pervenire vultis.

Pirmasis krikštynų susitikimas 2021 metų vasarą buvo įrodymas liūdno fakto, kad 
licėjuje laikas bėga nesuvokiamai greitai. Nespėsi sumirksėti, o pro portalą, kadaise 
mus atvedusį į Alisos Stebuklų šalyje tema papuoštą fojė, ištrepsėsi tiesiai ant reno-
vuotos licėjaus scenos lotyniškai šaukti ant naujosios pirmokų kartos.

Licodisėja buvo tikras iššūkis ne tik jauniesiems herojams, bet ir mums. Kas galėjo 
pagalvoti, kad suorganizuoti ir išpildyti mėnesio trukmės renginį bus taip sunku?! 
Net pasivadinę dievais nesugebėjome išvengti kai kurių nesklandumų, paskutinės 
sekundės chaoso ir prasto oro, tačiau net tokiose komiškose situacijose, kaip Vingio 
parko užimtumas krikštynų dieną arba trupantys dievų antdilbiai, mums pavyko 
padaryti krikštynas, kuriomis labai didžiuojamės!

Nusiteikėme ateiti į paskutinį mūsų pasispardymą su visa kurso galia, talentu ir pa-
jėgumu bei sukurti nepamirštamą patirtį visam naujajam licėjui. Šokom, dainavom, 
sušalom, sušlapom ir pritrūkom ir lipdukų, ir taškų lentoje vietos, kur juos klijuoti 
(su tokia problema – per dideliu pirmokų aktyvumu gerųjų darbų mėnesio metu – 
susidurti nesitikėjome!). Man pačiai teko galimybė prisiimti daug atsakomybės, 
užlipti ant scenos, paspausti gazą ir pabandyti įvesti pirmakursius į licėjaus ben-
druomenę taip pat įspūdingai, kaip prieš 3 metus buvau įvesta aš. Manau ir labai 
tikiuosi, kad mano nušalusios ir namo velkamų dekoracijų maišus vos panešančios 
kojos kentė ne be reikalo.

Aš nešiojuosi šią nepakartojamą atkarpą likimo siūlo širdyje, o dievai su didžiuliu 
pasididžiavimu stebi pirmokų kelionę… ir toliau spardosi.

Benediximus!

Gerda Mačionytė, IVc

Pirmokų 
krikštynos
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Kovo 1-ąją dieną, ilgosios pertraukos metu, išdrįsu-
sius įžengti į mylimą kiemelį sveikino ne tik dosnūs 
saulės spinduliai, bet ir kvapnūs pirmokų kepiniai! 
Teko rikiuotis prie blynų ir skanumynų stalų (aiš-
ku – laimi greičiausieji), klausytis uogienės upelių 
čiurlenimo (ak, kaip greitai išseko Rudmino obuo-
lienės atsargos…) ir it iš šulinio semti karštutėlę ar-
batą. O paslaptis tokia, kad pirmokai išsisuko nuo 
didžiausios gėdos ir prisiėmė Užgavėnių linksmin-
tojų vaidmenį. Nors lig šiolei nesuuodžiau, kas to 
kaltininkas, tačiau ilgi ilgi sijonai, margos skaros ir 
kur ne kur šmėsčiojančios kelios savadarbės kau-
kės padėjo sukurti karnavalo dvasią.

Kai mobiliems šviežių blynų kepimo punktams 
ėmė trūkti tešlos, pirmokai pakvietė pakilnoti kelis 
rąstus, tada atsistoti ant jų ir pasitrankyti žiemos 
sunkenybių pripildytais maišais – įrodyti savo jėgą 
ir gėdingai nustumti nuo rąsto silpnesnį varžovą. 
Daugiausiai stipruolių, regis, yra trečiajame ir 
ketvirtajame kurse, tačiau ant rąsto užlipti išdrį-
so netgi mokytojas Ričardas Jankauskas. Galią 
įrodžiusiems nuskambėjo ovacijos, ir toliau pagal 
programą  buvo tradiciniai šokiai, akompanuojami 
pirmokų orkestro! 

Dažnas jaunas žmogus pradeda suprasti, kad pa-
saulis, Europa, Lietuva, Vilnius nėra neaprėpiami 
plotai, bet per Užgavėnes supratome dar vieną ne-
ginčijamą tiesą – ne toks talpus ir licėjaus kiemelis, 
kai jame bando kadrilį sutrypti daugiau kaip šim-
tas porų kojų... Matyt, blynų  irgi nebuvo pernelyg 
daug, kad teko su boba ar močia jų dar išsikepti. 
Trumpai, per trumpai, bet svarbiausia, kad sąži-
ningai pašėlę stebėjome Kanapinio ir Lašininio 
kovą. Tie veikėjai drovūs: net nepaklausė nuomo-
nės žiemos išvarymo tema, iš karto ėmė voliotis ant 
žemės. Ir nė nespėję užfiksuoti, kas laimėtojas, de-
ginome Morę, papuoštą vestuviniu šydu. Į pamo-
kas sugrįžti kai kam teko su pelenais plaukuose... 
Širdyse jau klojos pavasarinio atgimimo pamatai!

Agota Aleknaitė, IIId
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Muzikinės 
dėžutės
Po ilgos, labai ilgos, tiesiog nepakeliamos dvejų metų pertraukos muzikos ištroškusių 
klausytojų ausis, akis, širdis bei į ritmą trepsinčias kojas pasitiko Muzikinės dėžutės. 
Šios Dėžutės pranoko visus lūkesčius galbūt dėl savo netikėtos įvairovės. Laimingieji 
jų dalyviai mėgavosi ne tik itin skoningu salės dekoru ir atmosfera, tikra crème de la 
crème muzika, bet ir performansu, atliktu pianino-būgnų dueto, bei itin informatyvia 
vizualia būgnų derinimo pamoka. Tačiau tokia aukšta klasė – jokia staigmena. Juk 
su žiūrovais sveikinosi radijo stotis LRT LOPUS, mylima melomanų ir melomanus 
mylinti.

Emilija Norvaišaitė, IIIc
Apie perliuku tapusį renginį iš pirmų lūpų.

MINDAUGAS: „Taikėmės į „Retro tech“ temą ir dėl to mums prireikė įvairių senienų: kompiuterių, radijo 
imtuvų ir panašiai. Kad atsiimtų dalį dekoracijų, Augustui netgi teko važiuoti į Šalčininkus. Taip pat dieną prieš 
renginį visai netikėtai išsitrynė visas renginio scenarijus – teko perrašyti naktį (vaikai, naudokite Google docs, o 
jei rašote naudodami Word’ą, bent sykį išsaugokit failus). Vis dėlto pastangos atsiėjo. Net kai neužteko mūsų 
pasirašyto teksto, renginys nesugriuvo. Vienu momentu su mokytoju Roku Ridzevičiumi net pradėjom kalbėti 
apie vape’inimą.“

AUGUSTAS: „Dar labai geras jausmas buvo daužyti būgnus, ypač „malūnu“ sukdamas ranką ir daužydamas 
per lėkštę pasijaučiau gyvas.“

LRT LOPUS vedėjai Mindaugas ir Augustas

„Norėjosi palikt akimirką tokią, kokia buvo, kad ir vietomis ne-
suprastą. Bet ant scenos – ramu. Tos kelios minutės, kai susi-
rinkę tampa tavo klausytojais, visai pakilus laikas. Daug naujų 
jausmų, kuriuos tvarkingais žodžiais apibūdint sunku, tačiau po 
pasirodymo dar nesinorėjo lipt nuo scenos.“

Muzikinių dėžučių dalyvė Ieva

„Muzikinės dėžutės – neaprėpiama gama nuo nedrąsiai rėkian-
čių pirmokių solisčių iki patrakusių ketvirtokų, kuriems taip 
atsibodo lipti ant scenos, kad nieko kito nebelieka, tik taisyti 
būgnus. O aš tai it pirmokė… dainavau, šokinėjau, žvengiau iš 
LRT LOPUS vedėjų transliuojamų filmukų… ir rock’n’roll’iš-
kai drebėjau vos pajautus kokią širdžiai artimesnę natą.“

Renginio žiūrovė Agota
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Atėjo lapkričio pabaiga, atėjo ir mediumas. Žinoma, su kaukėmis, toli viena nuo kitos sustatytomis kėdėmis, bet 
visgi su gyvai renginį stebinčiais žiūrovais ir tikru vaidinimu ant scenos.

Kaip ir visi kiti trečiokai, su kuriais tą vakarą ėjau į salę, visiškai nežinojau, ko tikėtis. Didelis mediumo trūku-
mas – jo neapibrėžtumas. Būtent todėl – tai skaudžiai supratau praėjusiais metais – trečiokams parengti gerą, 
įdomų vaidinimą yra išties sunku. Bet mane itin sužavėjo antrokų pasirodymas per Rugsėjo 1-ąją, todėl į vaidi-
nimą įšokau pozityviai nusiteikusi.

Po pirmų vaidinimo minučių ėmiau šiek tiek nerimauti – abu spektaklio protagonistai buvo itin tylūs ir nevei-
klūs. Atrodė, kad pati aplinka ir scenos darbuotojai vaidina už juos. Tačiau, spektakliui įsibėgėjus, supratau, kad 
tai buvo labai protingas ir efektyvus sprendimas.

Antroji vaidinimo dalis buvo dinamiška ir džiugi – antrokai sukūrė daug energingų šokių, reprezentuojančių 
įvairias reklamas, pakvietė į kelionę autobusu, o skambanti linksma muzika privertė mus visus lipti ant kėdžių ir 
šokti. Bendros džiaugsmingos nuotaikos ir ramių pagrindinių spektaklio aktorių kontrastas neberėžė akių. Prie-
šingai, jis buvo panaudotas tam, kad efektyviau būtų perteikta paties mediumo pagrindinė mintis.

Tačiau pati geriausia vaidinimo dalis, savaime aišku, buvo išgalvoto filmo anonsas apie „Gustavo enciklopediją“. 
Šis gal minutės ilgumo segmentas ne tik iki ašarų prajuokino visą auditoriją, bet ir buvo nuostabi aliuzija į tų 
pačių antrokų prieš metus rengtą karnavalą. Paprastai detalės iš praeitų renginių yra naudojamos paskutinio 
skambučio metu, todėl noriu pagirti antrokus už tokią mediumui nebūdingą idėją. Nekantrauju pamatyti, ką 
antrokai sugalvos būsimo paskutinio skambučio proga...

Mediumui pasibaigus, iš salės išėjome vis dar gerai nusiteikę ir užpumpuoti muzikos. Tiesa, keli žmonės pašnabž-
dėjo, kad čia nebuvo tikras mediumas, bet tokių buvo vos keletas. Didžiajai daugumai likusių trečiokų spektaklis 
suteikė pozityvių emocijų ir paliko malonius atsiminimus.

Erika Stonytė, IIId
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47-ą kiekvienų metų dieną (arba, liaudiškai pasakius, kie-
kvieną vasario 16-ą) visi galime pajusti tautos dvasią, pul-
suojančią mūsų aplinkoje, menančią sunkią mūsų šalies 
istoriją ir ilgą bei keblų kelią, kuris atvedė mus iki nepri-
klausomos Tėvynės. 

Lietuva šią dieną tarsi paryškina savas spalvas, didžiuojasi 
plačiais dirbamais laukais, kuriuose pradės dygti saldžiai 
duonelei naudojami javai, tankiais miškais, kurie sužaliuos 
vešliais lapų vainikais ir apgyvendins atbudusią gamtą, ir, 
aišku, savąja tauta, kuri palaiko Lietuvos stiprią dvasią 
džiaugdamasi Tėvyne ir kasmet minėdama jos laisvės dieną. 

Licėjaus bendruomenė šiemet Vasario 16-ąją minėjo spalvų 
bei garsų mozaika, kuri mums ne tik priminė, kodėl ši diena 
tokia ypatinga bei artima, bet ir perteikė tai dainomis, mu-
zikiniais kūriniais, žodžiais ir akompanuojančiais vaizdais, 
kurie pabrėžė Lietuvos šalies ir kalbos grožį.

Renginio metu galėjome išgirsti platų garsų spektrą – nuo 
šnabždesio, grakščiai pralaužiančio tylumą, ar sodrių balsų, 
dainuojančių melodingus kūrinius, iki skambios instrumen-
tinės darnos, tarsi formuojančios savą atskirą pasaulį. Kie-
kvieną garsinį dirgiklį lydėjo vaizdinė medžiaga – plačios, 
vėjo glostomos pievos, mediniai liaudiški namukai, paslap-
čia skaitoma knyga… Šie vaizdai nutapė margą Lietuvos pa-
veikslą, priglaudžiantį įvairiausius šalies peizažus bei ilius-
truojantį svarbius ir sunkius tautos praeities etapus.

Tarsi plonus smilgos stiebelius supynęs įvairias medijas, šis 
renginys-minėjimas puikiai atskleidė mūsų šalies vaizdinį ir 
jame įamžino mūsų kultūrą bei istoriją, kuria tikrai verta 
didžiuotis. 

Pijus Mačiulis, IIIa

Vasario
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Rusijos karas prieš Ukrainą, paskelbtas dieną prieš Šimtadienį, sudrebino visą pasaulį. Nė kiek nuo kitų Lie-
tuvos organizacijų neatsiliekanti Vilniaus licėjaus bendruomenė, siekdama suteikti Ukrainai paramą, kovo 
4 dieną kvietė apsirengti mėlynai ir geltonai – Ukrainos vėliavos spalvomis – bei aktų salėje organizavo šių 
vėliavų spalvų apyrankių gaminimo dirbtuves.

Agota Aleknaitė, IIId

Ukrainos 
palaikymas

Mažoje licėjaus visatoje sunkiai telpa platusis pa-
saulis, ir plačiajame pasaulyje sunkiai įsitalpina 
maža licėjaus visata. Mes vietoje valandų skaičiuo-
jame pamokas, vietoje mėnesių – renginius, vietoje 
metų – kartas. Palyginus su staigiu Bitcoin‘ų vertės 
nuokryčiu, tragiškas kiemelio muzikos pasirinkimas 
pasirodo kaip kiek gėdinga naujiena. Bet kartais šios 
dvi sistemos įsirėžia viena į kitą. 

Pyragų diena įprastai yra turbūt paprasčiausia die-
na metuose (nepaisant chaoso, kuris vadinamas pa-
siruošimu). Tas vienetinis renginys, kur niekas ne-
ieško gilių prasmių ir neanalizuoja jokių moralinių 
vertybių, kur lygiai dvi tiesos yra svarbios: pyragai 
yra skanu ir šiandien padedame kitiems. 

Pyragų diena
Štai šiemet Pyragų dieną neterminuotai nukėlė CO-
VID-19 pandemija, kurios tragizmo mastą kadaise 
buvo drąsos vadinti mūsų kartos sovietmečiu. Mažoje 
licėjaus visatoje ta diena buvo diena prieš Šimtadie-
nį. Pasaulyje tai buvo vasario 24-oji. Arba diena, kai 
Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą.

Nemanau, kad bent vienas iš mūsų iki tos dienos iš 
tiesų žinojo, ką reiškia karas. Tikriausiai ir šiandien 
dar ne visai žinome. Iš vienos pusės – kiekvienas li-
ceistas gyvendamas Lietuvoje jau buvo apsaugotas 
nuo baisiausių karo patirčių. Iš kitos pusės – beveik 
kiekvienam teko su juo susidurti: iš Kijevo bėgo te-

tos šeima ar jame pasilikti pasiryžo senelis, kartu 
bute apsigyveno pabėgėlių šeima ar prasidėjo nauja 
kasdienybė savanorystės centruose. Baisiausias žmo-
nijos reiškinys dabar buvo tiek plačiojo pasaulio, tiek 
licėjaus visatos realybė. Ir įprasta nebebuvo taisyklė, 
kurią galima taikyti.

Ir vis dėlto išliko tos dvi stebuklingos, bet be galo 
paprastos tiesos, kurios patalpino mažąją licėjaus vi-
satą į plataus pasaulio kontekstą. Būtent šios tiesos 
ir įprasmino mūsų renginį: pyragai yra skanu ir šian-
dien padedame kitiems.

Savo pretenzijas ir požieminį nuovargį perlipę mes, 
į licėjaus visatą bandantys įtilpti TB‘kai, per savai-
tę  apsisprendėme dėl Pyragų dienos datos, kovo 17 
dieną vėlai vakare (žinai, kad vėlu, kai direktorius 
jau trečią kartą ateina priminti, kad tik nepamirš-
tume išeiti) aktų salėje pastatėme virtinę stalų ir 
ant jų kovo 18 dieną dėjome pyragus. 

Tą dieną licėjus šypsojosi pilnomis burnomis ir 
saulės nušviestomis akimis. Bent tiek pat plačia-
jam pasauliui dėl šio mažo laimėjimo nusišypsojo ir 
didvyrių Ukraina. Slava Ukraini! Gerojam slava! 

Danielė Ramanauskaitė, TB1



Šimtadienis
„Tai gerai – deginam, keliam gaisrus, 
ugniagesius kviečiam!“ Trumpai drū-
tai, mūsų Šimtadienis taip ir atrodė. 

O kiek plačiau? 

Kiek plačiau, Šimtadienis išmokė, 
kad laikas reliatyvus ir kad ne visas te-
atras vyksta ant scenos. Kaip ir lietu-
vių rašinys, jis priklauso nuo tinkamai 
iš anksto atrinktų ir paruoštų teiginių 
ir, jeigu be batų bėgiojančius mus li-
cėjus matė tik dvi savaites, tai nereiš-
kia, kad iki tol juos avėjome. Atrodo, 
kad bėgiodami po dvejų metų slėpy-
nių suradome savo bendrakursius. O 
kai kurie gal ir save – spintoj. Visgi 
pertraukų mes neturėjome. Nors 
Šimtadieniui ruoštis gavome psicholo-
go kabinetą, psichologinio stabilumo 
jame nebuvo nė kvapo. Kvepėjo tik 
cinamoniniai sausi pusryčiai. Nepai-
sant visko, tai buvo be galo gera ava-
rija. Net žvaigždės virš galvos pradėjo 
suktis. 

Kiek plačiau, žvaigždes pasiekėme ne 
tik ant scenos, bet ir savame dangu-
je. Sapnuoti net nevertėjo, nes to, kas 
buvo Šimtadienis, susapnuoti įmano-
ma nebuvo. Tik išgyventi. Gyvi išli-
kome tik dėl pojūčio, kad skrendam, 
šiltų gėrimų termosuose ir sudžiūvu-

sių lapų per pertraukas. Ir vis tiek visi 
rytą pradėjome minėdami, kas svar-
bu.

Kiek plačiau, rytinę dalį nušvietė ne 
saulė, o žibintų spalvos šviesa, sklin-
danti pro tą vieną, nepaisant to, kiek 
daug kopėčiomis buvo laipiota ban-
dant ją sutvarkyti, taip ir neužsida-
riusią užuolaidą. Žvelgiantys į Šimta-
dienį matė ne tik keturis vaikigalius, 
paskendusius banguojančio juoko 
migloje, bet ir likusį šimtą tyliai užku-
lisiuose dirbusių žmonių. Tą dieną šo-
kom, grojom, vaidinom ir juokėmės, 
juokėmės, juokėmės, kol supratome, 
kad kartais svarbiausi momentai yra 
tie, kai jau nebesijuokiame. O ketvir-
tokai tą vakarą suprato, ką iš tiesų 
reiškia šimtas, tas apvalus skaičius, 
simbolizuojantis, kiek jiems mokyklo-
je praleisti liko dienų. 

Bet tai nereiškia, kad metas nustoti 
juoktis. Juoktis iš galimybių, kurias 
atvėrė vardas „liceistas“. Juoktis iš 
šansų, kuriuos suteikia likusios 144 
000 minučių tarp prikvėpuotų licė-
jaus rėmų ir  kuriuos atvers baigęs ga-
lioti mokinio pažymėjimas.

Gabrielė Malevskytė, IIIb 
Danielė Ramanauskaitė, TB1

Dažnai licėjaus ketvirtokas suvokia kritiką kaip aukščiausią savo pareigą bei teisę. Tačiau šių metų Šimtadie-
nis buvo paprasčiausiai pernelyg nuoširdus, kad jai paliktų paskutinį žodį. Pernelyg tyras, kad nesugėdintų 
dvyliktokinių Egō, ir pernelyg šiltas, kad nepravirkdytų trečiąjį kartą, kai žvaigždės pabyra… Verkėme, kai 
grojo berniukai (gitara daro savo). Verkėme, kai matėme šokant gyvenimo (per dažnai tokio skaudaus, netei-
singo…) šokį. Verkėme, kai prakiuro dangus. Jo prakiurimas mums padovanojo mažutę akimirką tikėjimo, 
jog kiekvieno mūsų vaikiukas dar nepradingęs laiko  ūke. Jis dar šnabžda. Ir dar šnabždės gražius dalykus…

Ašaros brangios. Jų bus pasiilgta… 

Išties dėkingi 
XXX laidos dvyliktokai
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Slemo ir poezijos vakaras. Įsivaizduokite, jog tamsią 
balandžio vienuoliktosios dieną ateinate į aktų salę. Ten 
stovi apšviestas mikrofonas ir ant grindų sėdi žiūrovai, 
besimėgaujantys sausainiais. Kostiumais apsirengę ve-
dėjai – dar ne visai išmokę vesti renginius du pirmokai, 
kurie su šypsenomis kviečia kūrybiškas sielas atsiskleisti 
ant scenos. Tokia buvo slemo ir poezijos vakaro pradžia. 
Vienas po kito ant scenos lipo poetiškos dvasios moki-
niai, kiekvieną iš jų pasitikome energingais plojimais. 
Laikui bėgant, baigėsi užsiregistravusių mokinių sąrašas 
ir prasidėjo „open-mic“ renginio dalis, kai vedėjų ir salės 
raginami ant scenos užlipo daugiau nei 10 poetų. Ant 
scenos skraidė popieriniai lėktuvėliai, kuriuos iš savo 
kūrybos lankstė Augustas Buzėnas. Iš tiesų, visai kaip 
tie popieriniai lėktuvėliai, slemo ir poezijos vakaras skrai-
dino į kūrybos aukštumas visus – ir dalyvius, ir vedėjus, 
ir žiūrovus.

Ugnė Ubartaitė, TB1

„Sidabro“ koncertas. Licėjus yra magija. Kodėl? To-
dėl, kad per ilgąją pertrauką kartais tiesiog vyksta mosh-
pit’as. Nuostabioji grupė „Sidabro“ atvyko į licėjų iš 
Merkinės ir leido liceistams pusvalandį pasitaškyti aktų 
salėje pačiame mokiniams netikėčiausiame metų koncer-
te. Pradėjome kukliai linguodami ir sustoję palei sienas, 
tačiau užteko vienos dainos ir įkvėpti muzikantų ener-
gijos subėgome šokti prie pat scenos. Kaipgi nešoksi, 
kai groja nauja mėgstamiausia grupė! Pertraukai, deja, 
pasibaigus, skirstėmės: kas į matematiką, o kas į litera-
tūros atsiskaitymą (kuriam nepasimokėm), suplukę, bet 
be proto laimingi. 

Kristupas, Kotryna, Danielis, Gabija ir Dovydas užkūrė 
pas mus tikrą pirtį, todėl reikia juos kviestis į svečius tiek, 
kiek tik talentai norės ir administracija leis!

Gerda Mačionytė, IVc

Kino vakaras su R. Jankausku. Filmų vakaras vyko 
viename iš trečiojo aukšto kabinetų. Nors ir susirinkusi 
auditorija nebuvo pati didžiausia, bet to ir buvo galima 
tikėtis iš renginio, kuris vyko trečiadienio popietę. Mo-
kytojas Ričardas Jankauskas į klasę atsinešė žinomąsias 
ir jau, galima sakyti, klasika tapusias juodas širmas lan-
gams uždengti ir erdvė buvo paruošta Hanekės „Ben-
ny‘s videos“ filmo peržiūrai. Filme gausu įvairiausios 
simbolikos, į kurią mokytojas būtent ir kvietė atkreipti 
dėmesį. Skambanti muzika, netikėčiausi garsai ir užbu-
riančios spalvos – viskas turėjo savo priežastį. Siužetas 
nuolatos provokavo mąstyti, aiškiai buvo kritikuojamas 
šiandieninis jaunimas, atskleisdžiant pagrindinio veikėjo 
Beno paveikslą. Ne vienam žiūrovui „Benny‘s videos“ 
gali pasirodyti kaip nelengvai žiūrimas, kupinas cinišku-
mo ar net sukeliantis pasišlykštėjimą filmas. Nors ir jo 
peržiūrai buvo prisiruošta tik šiemet, tai jau ilgalaikis R. 
Jankausko favoritas. Galima drąsiai teigti, kad šio psicho-
loginio filmo peržiūra buvo visapusiškai naudinga. Po jo 
buvo sunku grįžti į realybę, galvoje vis dar sukosi scenų 

vaizdiniai ir klausimai, kurie žadino veltis į diskusiją su 
savimi ir kitais…

Emilija Aglinskaitė, IId

Miglės Anušauskaitės komiksų paskaita. Nepamiršo-
me ir kiek mažiau žinomos menų krypties – komiksų. Į 
gyvą paskaitą kvietėme mokyklos alumnę Miglę Anušau-
skaitę, kuri yra laimėjusi ne vieną komiksų apdovanoji-
mą. Dėl Miglės apsilankymo laimingiausi, žinoma, buvo 
mokytojai Algis Sindaravičius ir Ernestas Šidlauskas. 
Su nostalgija A. Sindaravičius prisiminė ir epiniu tapusį 
„Ostino Sindarso“ filmuką… O paskaita buvo nuotai-
kinga. Miglė įrodė, jog komiksą gali sukurti kiekvienas. 
Pašnekovė pasakojo apie savo patirtis, kūrėjos kelią ir 
dabartinę veiklą – komiksų knygų leidybą (kaip pati mi-
nėjo, atrodo „oficialiau“). Bendruomenės nariai įsitraukę 
klausėsi, uždavinėjo klausimus. Po paskaitos Miglei pa-
rodėme „Andų“ parodą, supažindinome su liceistų kūry-
bos paroda mokyklos fojė. Smagu, jog komiksų kūrėjai 
senuose „Andų“ numeriuose pavyko rasti save ir tokiu 
būdu nostalgiškai nusikelti į mokyklos laikus.

Miglė Žalytė, IIId

Pirmokų filmukas – „KĄ JŪS PADARĖT?!“ – Nojus. 
Ši vieno mūsų montuotojų citata, kuri, ko gero, buvo 
vidury nakties prieš premjerą parašyta į bendrą „Mes-
senger“ grupę, puikiai atspindi, kaip mums sekėsi. Visas 
kūrybos procesas buvo ganėtinai chaotiškas: kardinalus 
scenarijaus perrašymas, filmavimo iššūkiai (kartą devynis 
kartus vaikščiojom pirmyn atgal po Žaliąjį tiltą vien tam, 
kad gautume kelias minutes medžiagos), porą valandų 
trukęs ginčas prieš filmuko pristatymą, kodėl turėtume 
viską keisti ir daryti komediją… Nepaisant viso to, galė-
čiau drąsiai teigti, jog tai buvo pozityvi patirtis ir tikrai 
nepamiršime savo „pirmo blyno“.

Radvilė Mačerauskaitė, Ie

Madų šou – renginys, vainikavęs visos Menų savaitės įvy-
kius. Gal ir buvo bergždžiai viltasi sulaukti kiek didesnės 
publikos kaip viename „grandioziškesnių“ licėjaus rengi-
nių, visgi patys modeliai, jų dizaineriai ir komentatoriai 
sugebėjo sukurti puikią atmosferą ir palikti neišdildomą 
įspūdį. Drįsčiau sakyti, jog modelių kostiumai išpildė 
(ar netgi pranoko) visus lūkesčius – netrūko nė Senovės 
Graikijos dailių figūrų, tvarių apdarų iš maišelių, po-
vandenininę architektūrą reprezentuojančių vamzdžių 
ar įstabių futuristinių detalių. O ką jau ir kalbėti apie 
grakštumu ir paslaptingumu pakerinčius Gotikos atsto-
vus…Na, bet šįsyk - ne apie favoritizmą. Renginyje išties 
nebuvo pagailėta ir sentimentalių detalių – ant scenos 
stovinti kolona, sumeistrauta iš Šimtadienio „narvų“; nuo 
stovėjimo rūsyje gerokai permirkęs, bet senus licėjaus 
laikus menantis sidabrinis podiumas. Taigi, po ilgos per-
traukos sulauktas madų šou – pavykęs ir iš naujo liceistų 
kūrybiškumą atgaivinęs re(n)ginys.

Saulė Paulauskaitė, IIIb
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Gegužės 13-ąją, velniškojo penktadienio popietę, įvyko laukiamiausi metų apdovanojimai „Operacija VA-
LIO‘22“. Po ilgos beveik dvejų metų pertraukos „VALIO” pagaliau sugrįžo į gyvą salę, pilną liceistų šypsenų, 
ovacijų bei aplodismentų. Licėjaus senatorės renginį pradėjo sinchronizuotu, žaismingu šokiu, kuris atkūrė 
giliai slypėjusią  publikos licėjišką dvasią ir tarsi priminė, jog licėjininkai susirinko pasidžiaugti nusipelniusio-
mis bendruomenei asmenybėmis. Po kelių įteiktų apdovanojimų scenoje netikėtai pasirodė mokyklos ketvir-
tokų grupė „Žygimantas Augustas and ze giūrls plan b kafkaf ne taip“, kuri atliko roko grupės „Fleetwood 
Mac“ dainą „Dreams“. Neverta nė pabrėžti, jog žiūrovai neliko nusivylę muzikinio pasirodymo lyriškumu bei 
skleidžiama ramybe. Tiesa, netrukus žiūrovai sužinojo atsakymą ir į klausimą, kas gi pelnė „Metų liceisto“ 
apdovanojimą. Šia nominacija dabar gali pasigirti Gerda Mačionytė! Visgi renginio pabaigą žiūrovai pasitiko 
su dar vienu muzikiniu perkūriniu, tik šį kartą skambėjo grupės „Biplan“ daina „Prie jūros“. „Operacija 
VALIO‘22“ dalyviai pritarė solistams, šoko, o galūnėmis jautė pučiančio brizo vėją. Beliko tik džiaugtis gali-
mybe praleisti dar bent kelias savaites su artimąja bendruomene prieš pasibaigiant mokslo metams. 

Karina Katinaitė, IIIc

„Kas vyko už „Valio“ apdovanojimų 
širmų? Iš pradžių, pripažinsiu, būta 
nemažai įtampos, nes norėjome šiuos 
mokslo metus užbaigti kuo įsiminti-
nesniu renginiu. Visgi mūsų pastan-
gos neblogai atsipirko. Matyt, nieka-
da nepamiršiu to, kas vyko renginio 
užkulisiuose: šilčiausi apsikabinimai, 
Ugnė, bėgiojanti su vandens buteliu-
ku ir besirūpinanti, kad neištrokštu-
me, bandymai laiku atnešti laimėtojo 
„karūną“, palaikymo šūksniai ir, visų 
svarbiausia, į sceną persikėlęs šokis 
bei savo šokio judesiais sudrebinęs 
publiką mokytojas A. Sindaravičius! 
Renginys praėjo itin sklandžiai, su-
kėlė pačių geriausių emocijų pliūpsnį 
ir dar sykį sugrąžino į senesnius licė-
jaus laikus, kai nebijojome pašokti…“

Saulė Paulauskaitė, 
III kurso senatorė

Operacija 
Valio’22

Gegužės 27-ąją Vilniaus licėjuje įvyko Paskutinis skambutis. Deja, renginys kiek 
vėlavo prasidėti, nes, kelioms minutėms iki renginio pradžios likus, anot gandų, net 
14 žmonių užstrigo lifte. Visgi išgelbėjus ketvirtokus iš lifto renginys buvo pradėtas 
trečiokų choro atliekama „Vilniaus mozaika“. Vėliau į sceną žengęs senelis, kurį 
vaidino Pijus Mačiulis, kvietė į kelionę laiku per prisiminimus. Nuoširdžiai noriu 
pagirti Pijų, nes jis puikiai prisitaikė, kai dėl renginio pavėlinimo reikėjo keisti pa-
sirodymų tvarką bei vedėjo monologus, likus tik penkiolikai minučių iki renginio! 
Pačioje šventėje buvo sudainuota ketvirtokės Rūtos daina „Tuščios saulės“, atkurti 
ketvirtokų krikštynų šokiai, Matas Verbyla repavo apie licėjų, o viso renginio finalas 
buvo Vytenio Razmaus ir Ugnės Grybauskaitės atliekama daina „Stuku stuku“, kuri 
buvo praeitų metų šimtadienio perliukas. Žinoma, negalima pamiršti ir licėjaus di-
rektoriaus Sauliaus Jurkevičiaus, Mėtos Celencevičiūtės tėčio, ketvirtokų auklėtojų 
Algio Sindaravičiaus, Ingos Lenktytės, Aidos Balčiūnienės  ir abiturienčių Marga-
ritos Kalesnykaitės bei Gerdos Mačionytės kalbų, kurios buvo įdomios, pamokan-
čios ir, žinoma, kuriose buvo minimas viso renginio juokingiausias nutikimas – už-
strigimas lifte. Po renginio XXX laidos mokiniai buvo kviečiami pasiimti ant sienos 
iškabintų tėvų laiškų bei eiti į kiemelį ir sugalvojus svajonę paleisti skristi auksinės 
spalvos, ekologiškus balionus. Kiekvienas ketvirtokas šalia baliono gavo simbolinį 
licoskarą, kuris primins šimtadienį bei laikus licėjuje.  

Adelė Nedzinskaitė, IIIc

Paskutinis 
skambutis
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„Labanakt, praeitie, 
buvo smagu pagyventi 
tavo apsuptyje ir 
prisiminti tavo 
dėstytas 
pamokas, 
tačiau turiu 
atsisveikinti 
ir keliauti į 
nenuspėjamą 
ateitį.“



4
8 49

Pagaliau suskridom
Kaip ir kiekvienais metais, mokslų išvarginti liceistai susirinko į Bražuolės stovyklavietę vasaros pasitikti…

Kaip ir kiekvienais metais?..

Būtų buvę neblogai, bet tiesa tokia, kad šis sąskrydis daugumai dalyvių buvo pirmasis. Pagaliau, po dvejų 
metų mąstymo ir savęs gailėjimo, ir mes gavome progą patirti šią išskirtinę licėjaus išvyką. Aš, žinoma, negaliu 
pasakyti, ar mes sugebėjom išsaugoti visas tradicijas, bet tuo, kaip ir visuomet, intensyviai rūpinosi mokytoja 
Linoreta Vasilevičienė bei kiti mokytojai, kurių dėka stovyklavietės nesulyginom su žeme. Mokytojai taip pat  
suorganizavo daugelio lauktas sporto varžybas. Licėjininkai susirungė futbolo, tinklinio ir kvadrato žaidimuose, 
o juose triumfavę sportininkai buvo apdovanoti jau kitą rytą. Mokytojų Lino Ulevičiaus ir Astos Karaliūtės-Bre-
delienės suorganizuotos orientacinės varžybos taip pat buvo didelis pasisekimas, jose dalyvauti panoro bene visi 
stovyklavietėje buvę žmonės (gal tik išskyrus tuos, kuriems teko repetuoti vakarinei daliai). Manau, kad dieninė 
dalis buvo išties šauni.

Po visų dienos iššūkių ir sunkumų stovyklautojai susirinko į vakaronę. Čia jau buvo nesvarbi nei šlapia žolė, nei 
puolantys uodai, nes visi įdėmiai stebėjo nuostabiuosius pasirodymus, o galiausiai IIId visas trypti norinčias ko-
jas pakvietė prisijungti prie kirmėliuko šokio – gyvos žmonių grandinės. Po to jau niekas nesėdėjo, visi aktyviai 
įsitraukė į TB klasės pasirodymą bei liaudies šokius. 

Galiausiai buvo pradėta ir šiuolaikinės muzikos vakaronė – tikros dūzgės. Šiuo momentu dalyviai po truputį 
pradėjo skirstytis, todėl sunku nusakyti, kas, kur ir ką veikė. Gal vieni jau miegojo, kiti prie laužo sėdėjo ir net 
kepė zefyrus, treti gal ir pasivaikščiot buvo, na, o kai kurie visą laiką praleido savo draugų ir šiltų dainų apsuptyje 
(bent viena gitara tikrai buvo!). Naktis turbūt visiems įsiminė kaip geriausia išvykos dalis.

Deja, atėjo visai nelauktas rytas. Taip ir miegoti nenuėję arba jau nusprendę keltis stovyklautojai pradėjo virtis 
kavą, arbatą ir, be abejo, studentiškus makaronus. Saulė pasirūpino, kad kiekviena ne pavėsy pastatyta palapinė 
pavirstų tikra pirtele, todėl visiems teko lįsti iš savų lovų ir aiškintis, kaip jas atgal sukišti į joms tikrai tikrai per 
mažus maišelius. 

Galų gale teliko paskutinis renginys – apdovanojimai. Čia, kaip jau minėta, buvo apdovanoti nusipelnę sporti-
ninkai ir pasirodymų kūrėjai, nuleista išvykos vėliava. Tada jau beliko tik iki galo supakuoti stovyklavietę ir savo 
nuvargusius kūnus koja už kojos nešti iki traukinio. 

Norėčiau sakyti, kad visi atsibučiavom ir iki rugsėjo nebepasimatėm, bet pirmadienį jau žygiavom į savo bran-
giąją mokyklėlę, kur buvęs sąskrydis, kaip ir bet kuris kitas įvykis, atrodė, lyg prieš mėnesius buvęs. Tai taip ir 
baigėsi ši grandiozinė, šimtus žmonių suartinusi išvyka, teliko laukti kitų metų.

Tėja Kalpokaitė, IIId



Birželio 17-ą dieną TB1 kursas sukvietė mokyklos bendruomenę kone į paskutinį birželio renginį. „Susirinkome čia su tikslu 
besibaigiant mokslo metams pailsėti“, – tokiais žodžiais į licėjaus sceną pagaliau sugrįžusį „Džiazo vakarą“ sveikino Zakharas 
ir Pijus. Atrodo, toks propositum tą penktadienio pavakarę ir bus pasiektas. Ramiai, gana paprastai, taikiai, tačiau pasiektas. 
Neapibrėžiant konkretaus muzikos istorijos laikotarpio, nelaukiant itin gilios vakaro pradžios, nesitikint begalinės atlikėjų 
gausos – vos ne įstrigus laike.

Tokia dvasia prasidėjo džiazavimo vakaras, išsiskyręs instrumentinių ir vokalinių kūrinių įvairove. Džiazo dvasios gaivinti į 
mokyklos sceną kilo Karinos ir Pauliaus šokis, Ugnės ir Liucijos vokalai, Aleksandro, Žiedės, Agnės ir Pauliaus instrumentai. 
Sutikdamas visus juos  Zakharas sakė, kad atėjome „pasidžiaugti talentinga licėjaus bendruomene“. Tad sutikome, džiaugėmės 
ir klausėmės.

Renginio scenos dekoracijos buvo kuklios: tik „šimtadieniškasis“ laikrodis ir kelios knygų krūvos, o už lango žybsinti dienos 
šviesa žiūrovams sunkiai padėjo įsijausti į „Džiazo vakaro“ euforiją. Nepaisant to,  smagus renginio vedėjų tonas, talentingi 
mokyklos muzikai, džiaugsminga auditorija – visa tai prisidėjo prie džiazo dvasios kūrimo. Poliritmika, disonansiniai akordai, 
minimali improvizacija – šie komponentai jun- gėsi į visumą, lepino klausytojų ausis (ergo et 
akis) bei grąžino mokyklai dar vieno teisingo ir žavingo renginio tradiciją.

„O koks tavo mėgstamiausias muzikos žanras, Pijau?“ – „Tai 
gal ir džiazas.“ – „Nežinau, kaip jums, bet man vakaras 
patiko“, – sakė renginio vedėjai. Tikriausiai, 
man irgi.
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Kalesnykaitė,  
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ANGLŲ KALBAANGLŲ KALBA

II
Gustė Antanaitytė
Respublikinis 9-10 klasių anglų 
kalbos konkursas, II etapas, I vieta.

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

III
Agota Aleknaitė
Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

BIOLOGIJABIOLOGIJA

I

Aleksandras Samonov
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Darius Gumuliauskas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Justas Miliauskas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Kipras Deksnys
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada, II etapas, II vieta.

Linas Kazlauskas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

II
Emilija Milašiūtė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Evelina Gaižutytė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Jokūbas Balsys
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Justinas Letukas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

III
Gintarė Riepšaitė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Saulė Paulauskaitė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Tomas Paznėkas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

IV
Edgaras Urbanovič
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Karolė Simona Motiejūnaitė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Mindaugas Smetaninas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
Dalyvaus tarptautinėje biologijos 
olimpiadoje Armėnijoje.

Povilas Šaučiuvienas
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.
Dalyvaus tarptautinėje biologijos 
olimpiadoje Armėnijoje.

Raminta Šiaučiulytė
54-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

CHEMIJACHEMIJA

I
Justas Miliauskas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.
Dr. Bronislavo Lubio vardo 
chemijos konkursas, I vieta.

Kipras Deksnys
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
Dr. Bronislavo Lubio vardo 
chemijos konkursas, I vieta.

Vakaris Gavėnas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

II
Adas Kaminskas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.
Dr. Bronislavo Lubio vardo 
chemijos konkursas, I vieta.

Pijus Murnikovas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada, II etapas, II vieta.
Dr. Bronislavo Lubio vardo 
chemijos konkursas, I vieta.

III
Agnė Juozulynaitė
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada, II etapas, III vieta.

Algis Norvaišas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Benas Raišutis
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Jurgita Skersytė
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Pijus Dargužas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ PASIEKIMAI
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Tomas Paznėkas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Ugnė Bagdonaitė
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Zakhar Morozov
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

IV
Eimantas Budrikas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Jonas Rinkevičius
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

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

Mindaugas Butkus
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Pijus Tikuišis
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Povilas Šaučiuvienas
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada, II etapas, II vieta.

Saulius Paukštė
60-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

DORINIS UGDYMASDORINIS UGDYMAS

I
Marija Majauskaitė
Respublikinis bendrojo ugdymo 
mokyklų 9-10 kl. mokinių etikos 
konkursas, I vieta.

II
Austėja Morkūnaitė
Respublikinis konkursas „Religija 
ir mokslas: ar jie suderinami?“, I 
vieta.

Saulė Augulytė
Respublikinis konkursas „Religija 
ir mokslas: ar jie suderinami?“, 
padėkos raštas.

EKONOMIKAEKONOMIKA

II
Lukas Kisielis
27-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.

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

IV
Liutauras Jūras
27-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
regioninis etapas, II vieta.
27-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.

Saulius Paukštė
27-oji Lietuvos mokinių 
ekonomikos ir verslo olimpiada, 
šalies etapas, III vieta.
Moksleivių verslumo skatinimo 
konkursas „MEKA 2022“, licėjaus 
komanda: Evelina Gaižutytė, 
Lukas Kisielis, Emilis Slabada, 
I vieta.

FILOSOFIJAFILOSOFIJA

III
Rytas Sakavičius
25-oji Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, II vieta.

IV
Gerda Peciukonytė
25-oji Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, I vieta.

Rimantas Stanaitis
25-oji Lietuvos mokinių filosofijos 
olimpiada, I vieta.

FIZIKAFIZIKA

I
Aistė Jankauskaitė
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Darius Gumuliauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Domas Vrubliauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada, II etapas, III vieta.

Jokūbas Abromaitis
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Jokūbas Kojelis
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Jonas Balukonis
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Justas Miliauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

Kipras Deksnys
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Linas Kazlauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Nikolė Lavrik
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.
33-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, pagyrimo raštas.

Ugnė Stepanauskaitė
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Vakarė Žilinskaitė
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, pagyrimo 
raštas.

II
Aidas Agejevas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

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

Kajus Kandratavičius
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Paulius Kalinauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje fizikos 
olimpiadoje.

III
Agilė Astapovičiūte
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Benas Raišutis
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Julius Mieliauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Juozas Jaruševičius
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Simonas Zalatorius
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
33-asis Lietuvos mokinių fizikos 
čempionatas, II vieta.

Dalyvaus tarptautinėje fizikos 
olimpiadoje.

Tomas Paznėkas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, III vieta.

Vytenis Kalinauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

IV
Adomas Traubas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Aldas Lenkšas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Gabrielius Gvazdauskas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, II vieta.

Gintautas Viliūnas
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

Miglė Jauniškytė
69-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.

GEOGRAFIJAGEOGRAFIJA

I
Darius Gumuliauskas
Respublikinis moksleivių protų 
mūšis „Klimato kaita“, III vieta.
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, II vieta.

Ditė Dulkytė
Respublikinis moksleivių protų 
mūšis „Klimato kaita“, II vieta.

Kordelija Šeštokaitė
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, III vieta.

Linas Kazlauskas
Respublikinis moksleivių protų 
mūšis „Klimato kaita“, I vieta.
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, II vieta.

Mantas Kybartas
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, padėka už 
geriausiai atliktą vaizdo užduotį.
Nacionalinis mokinių Česlovo 
Kudabos geografijos konkursas, 
padėkos raštas.

Martynas Stūrys
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, I vieta.

Smiltė Ščerbakovaitė
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, III vieta.

Viltė Ščerbakovaitė
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, III vieta.

II
Lukas Kisielis
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, I vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
5-oji Lietuvos geomokslų 
olimpiada, III etapas, II vieta ir 
komandinėje užduotyje nominacija 
už geriausią mokslinį pranešimą.
Dalyvaus tarptautinėje geomokslų 
olimpiadoje.

Martynas Orvydas
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, III vieta.

III
Laurynas Korsakas
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, I vieta 
ir padėka už geriausiai atliktą 
internetinio tyrimo užduotį.
Baltijos šalių geografijos olimpiada, 
bronzos medalis.
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Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, II etapas, II vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
I vieta.
Lietuvos studentų programavimo 
olimpiada (Vilnius TECH), I vieta.
Baltijos šalių informatikos 
olimpiada „BOI 2022“, II vieta.
Dalyvaus tarptautinėje informatikos 
olimpiadoje.

Domas Davidavičius
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 

konkursas, II etapas, III vieta.

Monika Žemgulytė
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, II vieta.

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

ISTORIJAISTORIJA

II
Marius Abišala
Vilniaus miesto istorijos olimpiada 
„Vilnius sovietmečiu“, I vieta.

III
Ugnė Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
egzaminas 11-12 klasių grupė, II 
vieta.

IV
Edgar Urbanovič
Vilniaus miesto istorijos olimpiada 
„Vilnius sovietmečiu“, II vieta.

Margarita Kalesnykaitė
31-oji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiada, II etapas, padėkos 
raštas.
31-oji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.

Žygimantas Ainis Mazėtis
Nacionalinė teisinių žinių 
olimpiada, pagyrimo raštas, pateko į 
geriausiųjų respublikoje dešimtuką.

LIETUVIŲ KALBALIETUVIŲ KALBA

I
Saida Spulginaitė
VKIF Kengūros projektų Lyderių 
turas, pagyrimo raštas.

II
Ieva Ubartaitė
Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada, II etapas, I vieta.
Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada, III etapas, III vieta.

III
Agota Aleknaitė
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, II vieta.
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, pagyrimo raštas.

Emilija Norvaišaitė
Lietuvos 9-12 klasių mokinių 
meninio skaitymo konkursas, II 
etapas, III vieta.

Gustė Maroščikaitė
Vilniaus universiteto Antikos žinių 
konkursas, I vieta.

Rytas Sakavičius
Vilniaus universiteto Antikos žinių 
konkursas, III vieta.

Tomas Paznėkas
Vilniaus universiteto Antikos žinių 
konkursas, II vieta.

IV
Aistė Markevičiūtė
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, I vieta.
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, I vieta.

Alicija Jankovska
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
vertimų sekcija, I vieta.

Arnoldas Šumanas
Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada, II etapas, I vieta.

Lietuvos mokinių lotynų kalbos 
ir Antikos kultūros olimpiada, III 
etapas, I vieta ir laureato diplomas.

Augustas Buzėnas
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
poezijos sekcija, I vieta.
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
prozos ir dramos sekcija, III vieta.
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
poezijos sekcija, I vieta.

Edita Paviliūnaitė
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, III vieta.

Ieva Butkutė
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, III vieta.

Karolė Simona Motiejūnaitė
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, II vieta.
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, III etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, II vieta.

Matas Grigalaitis
54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkursas, II etapas, 
literatūros mokslo ir kritikos 
sekcija, III vieta.

Ugnė Kovaitė
Lietuvos mokinių lotynų kalbos 
ir Antikos kultūros olimpiada, III 
etapas, II vieta.

MATEMATIKAMATEMATIKA

I
Jokūbas Abromaitis
Prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, III vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Jovilė Navickaitė
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
I vieta ir laureato diplomas.

Dalyvaus tarptautinėje geografijos 
olimpiadoje.

Matas Udrėnas
Nacionalinis mokinių Česlovo 
Kudabos geografijos konkursas, 
padėkos raštas.
Dalyvaus tarptautinėje geomokslų 
olimpiadoje.

Pijus Mačiulis
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, II vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
Baltijos šalių geografijos olimpiada, 
bronzos medalis.
Dalyvaus tarptautinėje geografijos 
olimpiadoje.

IV
Adomas Traubas
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, III vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, III vieta.

Liutauras Jūras
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 

2022, III vieta.

Rimantas Stanaitis
Nacionalinis geografijos konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 
tarptautinė paroda ADVENTUR 
2022, tarptautinė paroda 
ADVENTUR 2022, II vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, II etapas, I vieta.
34-oji Lietuvos mokinių geografijos 
olimpiada, III etapas, II vieta.
5-oji Lietuvos geomokslų 
olimpiada, III etapas, I vieta.
Baltijos šalių geografijos olimpiada, 
aukso medalis.
Pakviestas į tarptautinę geografijos 
olimpiadą.

INFORMACINĖS INFORMACINĖS 
TECHNOLOGIJOSTECHNOLOGIJOS

I
Aistis Petrauskas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Darius Gumuliauskas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Domas Vrubliauskas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Dorotėja Matonytė
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, II vieta.

Elvinas Monstvilas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

Jonas Balukonis
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Jovilė Navickaitė
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

Kipras Deksnys
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
I vieta. 
Dalyvaus Europos jaunių 
informatikos olimpiadoje.

Linas Kazlauskas
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, II etapas, II vieta.

Nojus Adomaitis
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
Ugnė Stepanauskaitė
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, II vieta.

II
Aidas Agejevas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Emilis Slabada
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Jokūbas Jasiūnas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

Kristupas Lapinskas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Lukas Kisielis
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, II vieta.

Paulius Aleknavičius
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, III etapas, 
II vieta.

Tarptautinė mokinių projektų 
olimpiada – Vilnius International 
Project Olympiad – VILIPO, 
licėjaus komanda: Rūta Karklytė, 
Kristupas Lapinskas, nacionalinis 
etapas, I vieta ir finalinis etapas, III 
vieta.
Dalyvaus Tarptautinėje Grinvičo 
projektų olimpiadoje (IGO 2022) 
Jungtinėje Karalystėje. 

III
Benas Raišutis
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, III vieta.

Tomas Paznėkas
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 

III vieta.

Vytenis Razmus
33-oji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada, II etapas, 
II vieta.

IV
Aldas Lenkšas
Lietuvos moksleivių informatikos 
ir informatinio mąstymo „Bebro“ 
konkursas, I etapas, III vieta.



56
57

Europos mergaičių matematikos 
olimpiada (EGMO), pagyrimo 
raštas.

Nikolė Lavrik
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
II  vieta.

Kipras Deksnys
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Ugnė Stepanauskaitė
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

Žiedė Stakėnaitė
50-osios jaunųjų matematikų 
varžybos, I vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
pagyrimo raštas.

II
Aidas Agejevas
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Kajus Kandratavičius
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
III vieta.

Jokūbas Jasiūnas
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
III vieta.
Dalyvaus Vidurio Europos 
(MEMO) olimpiadoje.

Paulius Aleknavičius
Prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas, I vieta.
Varžybos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės garbei, I vieta.
5-oji VU MIF matematikos 
olimpiada, I vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
I vieta.

70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
I vieta ir laureato diplomas.
Dalyvaus tarptautinėje matematikos 
olimpiadoje.

III
Benas Raišutis
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
II vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
I vieta.
Dalyvaus tarptautinėje matematikos 
olimpiadoje.

Dominyka Rynkevičiūtė
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.
Lukas Simanaitis
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
padėkos raštas.

Vytenis Kalinauskas
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, II etapas, 
III vieta.
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
III vieta.
Dalyvaus Vidurio Europos 
(MEMO) olimpiadoje.

IV
Aldas Lenkšas
70-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada, III etapas, 
II vieta ir laureato diplomas.

Baltijos kelio komandinė 
matematikos olimpiada (Baltic Way 
2021) Islandijoje, kartu su Lietuvos 
komanda Paulius Aleknavičius, 
Vytenis Kalinauskas, Gabrielius 
Gvazdauskas, V vieta.

MENAIMENAI

II
Ieva Mikučionytė
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, II etapas, III 
vieta.
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, III etapas, II 
vieta.

IV
Augustas Buzėnas
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, II etapas, I 
vieta.
Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas, III etapas, I 
vieta.

PRANCŪZŲ KALBAPRANCŪZŲ KALBA

III
Agota Aleknaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.

Emilija Gelumbauskaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.

Gabija Kazakiūnaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.

Simona Legačinskaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), III etapas, II vieta.

10-oji Lietuvos mokinių 
daugiakalbystės olimpiada „Aš 
kalbu, tu kalbi – mes bendraujame 
2022”, kartu su komanda Gintarė 
Riepšaitė, Noja Rudėnaitė, IV 
vieta.

IV
Ignė Maniušytė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), III etapas, III 
vieta.
Baltijos šalių prancūzų kalbos 
olimpiada, kartu su Lietuvos 
komanda, I vieta.

Kamilė Zinkevičiūtė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, padėkos 
raštas.

Noja Rudėnaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, padėkos 
raštas.

Vita Puodžiūnaitė
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, II vieta.
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiada (B2), III etapas, II vieta.
Baltijos šalių prancūzų kalbos 
olimpiada, kartu su Lietuvos 
komanda, II vieta.

VOKIEČIŲ KALBAVOKIEČIŲ KALBA

III
Hanna Zabela
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B2), II etapas, I vieta.

Ugnė Bagdonaitė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, I vieta.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), III etapas, I vieta.

Vytautė Charževskytė
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, II vieta. 

Zakhar Morozov
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), II etapas, II vieta.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 
olimpiada (B1), III etapas, II vieta. 
Dalyvaus tarptautinėje vokiečių 
kalbos olimpiadoje Vokietijoje.

IV
Margarita Kalesnykaitė
10-oji Lietuvos mokinių 
daugiakalbystės olimpiada „Aš 
kalbu, tu kalbi – mes bendraujame 
2022”, kartu su komanda, IV vieta, 
vokiečių kalbos turnyras, I vieta.

Mažasis Mažasis 
Šv. KristoforasŠv. Kristoforas

I
Elzė Gintvilė Valiūnaitė
už pasiekimus sporto srityje.

II
Paulius Aleknavičius
už pasiekimus matematikos 
olimpiadose.

IV
Povilas Šaučiuvienas
už akademinius pasiekimus 
biologijos, chemijos ir informatikos 
srityse.
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Taip slenka pamažu gyvenimas it upė
Ir niekad nesibaigianti melodija.
Taip groja gitaristas muziką,
Ji primena simfoniją.

Upė skuba, lyg ketina nuo gyvenimo pabėgt,
Išplatėja mūs gyvenimo tėkmė,
Srauni vaga – prasideda žaismė,
Ši upė bėga upę dar vieną pasėt.

<...>

Gerda Peciukonytė, IVa

CIKLO DAINA
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