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Mūsų Tėvynė Lietuva švenčia Nepriklausomybės šimtmetį. Lietuva – nuostabus kraštas prie Balti-
jos jūros, išraižytas mėlynų upių kaspinais, pasipuošęs lyg rūtos žaliais miškais ir laukais. Po balta 
obelų skara Lietuva slepia išvagotą raukšlių juodų arimų veidą. Lietuvai, mūsų visų motinai, sle-
gia širdį gėla dėl knygnešio žūties, Sibiro tremtinio kančių. Lietuva braukia ašarą prie partizano, 
paaukojusio savo jaunystę, žeminės, prie Sausio 13-osios gynėjų ir kitų laisvės kovotojų kapų.   

Švęsdama garbingą sukaktį Lietuva išdidžiai kelia galvą, džiaugdamasi, kad kuria laisvą ateitį 
kartu su kitomis Europos tautomis, kuria prasmingą gyvenimą. Ji didžiuojasi jaunosios kartos noru 
tobulėti, siekti žinių, didžiuojasi visų ryžtu padaryti Lietuvą geresnę ir gražesnę. Lietuva džiau-
giasi, kad jauni žmonės dažniau šypsosi, labiau pasitiki savimi, yra kūrybiški, iniciatyvūs, atviri 
naujovėms. Mes, Užupio gimnazijos bendruomenė, siekiame įsilieti į savo mikrorajono, miesto 
bei šalies kultūrinį gyvenimą, siekiame rodyti iniciatyvą, kūrybiškumą įvairiose gyvenimo srityse, 
būti patriotiški, būti europietiški.

Šią knygą skiriame Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui. Joje norime apžvelgti 2011–2018 
metų gimnazijos veiklą, susijusią su patriotizmo, atsakomybės už savo kraštą ateitį puoselėjimu. 
Knygos pavadinimas „Gyvenimas – mozaika, mozaika – akmenėlių sutartinė“ simbolizuoja darną, 
susiklausymą, bendradarbiavimą siekiant vieno tikslo. Prezidentas Gitanas Nausėda savo inau-
guracinėje kalboje sakė, jog gerovės valstybės nebus, jei kiekvienas rūpinsimės tik savimi, taigi, 
mozaikos nebus, jeigu kiekvienas galvosim tik apie save. Mozaika atsiranda tada, kai akmenėliai 
dera, o kad derėtų, reikia daug padirbėti: reikia derinti spalvas, dydį, formą ir panašiai. Mes labai 
daug dėmesio skiriame tam, kad visi mūsų gimnazijos mokiniai, mokytojai, jų darbai, gimnazijos 
renginiai ir įvairios veiklos kurtų gražią, prasmingą, įdomią Užupio gimnazijos MOZAIKĄ. 

Laima Namajuškienė, Virginija Emilija Navickienė

Mielas skaitytojau,
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  Atkurtai Lietuvos Valstybei – 100 metų

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklau-
soma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir 
kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos vals-
tybingumo tradicija.

2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 
1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą 
Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos.

Valstybės atkūrimo šimtmečio  akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis 
iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą 
dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per 
Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – antrajam Šimtme-
čiui.

Modernios Lietuvos šimtmetis – sėkmės istorija. Svarbiausi laimėjimai: Lietuvos vals-
tybė tapo Europos ir pasaulio istorijos subjektu; susiformavo moderni piliečių visuomenė, 
suvokianti laisvės ir su laisve susijusios atsakomybės svarbą; Lietuvos valstybei ir visuo-
menei atvertos naujos veiklos erdvės.

Moderni Lietuvos valstybė 1918 metais buvo kuriama remiantis visų piliečių lygybės, 
laisvės ir gerovės principais, tad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visi šalies gyventojai ir 
užsienio lietuviai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo valstybės kūrėjais, o okupacijos me-
tais – jos tradicijos saugotojais. Atkurtos Lietuvos šimtmečio herojai – tūkstančiai įvairių 
tautybių, konfesijų ir socialinių grupių atstovų, kūrusių ir saugojusių Lietuvos valsty-
bingumo tradiciją. Tai – savanoriai, ūkininkai, mokytojai, architektai ir inžinieriai, sporti-
ninkai, aviatoriai, įvairių konfesijų dvasininkai, Pasaulio tautų teisuoliai, partizanai, prie 
sovietmečio neprisitaikę asmenys, žmonės, kūrę Sąjūdį, ir valstybingumo idėją išsaugoję 
bei lietuviškas tradicijas puoselėję užsienio lietuviai.

Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos žmogus – aktyvus XXI amžiaus Lietuvos 
kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsi-
mi Lietuvos valstybės ir tautos istorijos įvykiai.

Šalia svarbiausio Šimtmečio simbolio – tautinės vėliavos – turime Vytį, svarbiausią 
mūsų valstybės simbolį, parodantį senosios ir moderniosios Lietuvos jungtį.

Šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmės pasiimti tai, ko reikia dabarčiai; 
jeigu būtina, imamės atsakingo, neretai sunkaus visuomenės ir valstybės tobulinimo dar-
bo; giname laisvę, kai šiai pamatinei vertybei iškyla pavojus; turime drąsos kurti ne tik 
savo, bet ir Europos bei pasaulio istoriją. Šie dalykai teikia pagrindą didžiuotis atkurtos 
Lietuvos laimėjimais, įkvepia kurti dabartį ir leidžia viltingai žvelgti į ateitį.

Istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas
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Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį organizavome 
įvairią veiklą, kuri priminė Lietuvos istoriją ir atskleidė šalies lai-
mėjimus, netektis ir siekį būti modernia, visaverte Europos ir pa-
saulio valstybe. Lietuvos 100-mečiui paskyrėme daug renginių. 
Gimnazijoje vyravo tikra patriotinė dvasia, gimnazistai pasikar-
tojo Tėvynės istoriją, atlikdami kūrybinius projektus.

VUG istorinė ekspedicija

2017 m. rudenį, pasitikdama Atkur-
tos Lietuvos valstybės šimtmetį, Vil-
niaus Užupio gimnazijos bendruomenė 
organizavo pilietinę akciją – pažintinę 
kelionę „VUG istorinė ekspedicija“. Šios 
akcijos globėja – gimnazijos direktorė 
Virginija Emilija Navickienė. Pagrindi-
nis ekspedicijos tikslas buvo priartinti 
šiuolaikinį gimnazistą prie Lietuvos 
Respublikos ištakų, jos laimėjimų, istori-
jos, lankant istorijos ir kultūros paveldo 
objektus visoje Lietuvoje. Dabartinius 
vaikus, paauglius nuo 1918 m. skiria 
visas šimtmetis, jų sąmonėje net Kovo 
11-oji yra žila senovė. Lankydamiesi 
muziejuose, matydami kitus su Lietu-
vos Nepriklausomybe susijusius objek-
tus, kaip antai Signatarų namus Vilniu-
je ar Steigiamojo seimo rūmus Kaune, 
mokiniai suvokė ryšį tarp jų gyvenamo 
laiko ir V. Kudirkos, J. Basanavičiaus 
Lietuvos. Akcijos metu kiekviena kla-
sė iš istorijos mokytojo Roberto Rama-
nausko parengto lankytinų objektų są-
rašo susidarė penkių objektų maršrutą 
skirtingose Lietuvos vietose. Taip buvo 
aplankyta šimtas objektų, kurie simbo-
lizuoja Lietuvos Respublikos šimtmetį. 
Savo kelionių metu kiekvienas mokinys 
pildė kelionės lapą, kuriame žymėjo ap-

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
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lankytus objektus, fiksavo įspūdžius, apmąstė, kuo šios naujos 
patirtys ir atradimai jam pravers istorijos ir pilietiškumo pagrin-
dų, dailės, muzikos ar literatūros pamokose. 

Netradicinė istorijos pamoka „VUG istorinė ekspedicija“ 
vyko 2017 m. spalio 27 d. Joje buvo „įdarbintos“ ir išmaniosios 
technologijos. Gimnazistai nustatinėjo savo lankytinų vietų ko-
ordinates, darėsi „asmenukes“, visa klasės bendruomenė foto-
grafavosi aplankyto objekto fone. Visa ši medžiaga IT mokytojo 
Andriaus Chmieliausko ir geografijos mokytojos Anelės Tubu-
tienės buvo sukelta į Užupio gimnazijos internetinės svetainės 
specialųjį puslapį. 

Interaktyvus žemėlapis buvo kuriamas GIS (geografinė informa-
cinė sistema), teikiančioje galimybę žemėlapyje pažymėti 
interaktyvų tašką ir pateikti informaciją apie jį.

Mokinių lankytų vietų žemėlapis 
(plačiau http://100objektu.vugtv.
lt/zemelapiai/)
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Istorijos paprastai mokomasi iš vadovė-
lių, tačiau pilietinės akcijos metu įvyku-
sios kitokios istorijos pamokos sustiprino 
Užupio gimnazistų tapatumo jausmus, 
užsimezgė gyvas patirtinis santykis su 
Tėvynės istorija.

Istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas 

2d klasės gimnazistai prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
Kaune su klasės auklėtoja Aušra Smaleckiene ir istorijos mo-
kytoju Robertu Ramanausku. 2017 m. spalio 27 d.
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Epochų ratu. Vardan tos 
             Lietuvos

2018 – aštuntieji projekto „Epochų 
ratu“ metai, skirti Lietuvos Nepriklauso-
mybės šimtmečiui. Jis pavadintas „Var-
dan tos Lietuvos“.  Integruotas projektas, 
vykstantis kiekvienais mokslo metais, jau 
apsuko didžiulį ratą – keliavome po An-
tiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, 
Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą. Kaip 
ir kasmet, pasirengimas projektui pradė-
tas jau spalio mėnesį. Metodinėje tary-
boje (pirmininkė Giedrė Dulkaitė) buvo 
aptartas veiklos projektas ir pristatytas 
mokytojams. Visi mokytojai uoliai ruošėsi projekto pradžiai: 
klausė paskaitų apie Nepriklausomybės kovas, kultūros veikė-
jus, žmones, kūrusius Lietuvą. Paskaitas klasių vadovams skaitė 
mokytojai Robertas Ramanauskas, Dalia Samuilienė, Nijolė Žy-
lienė ir Alius Avčininkas. Kiekviena klasė gavo po temą, išklausė 
įvairių dalykų mokytojų parengtų pamokų, padedančių suprasti 
tarpukario Lietuvos gyvenimą, mokslo ir kultūros laimėjimus. 
Auklėtojų vadovaujami visi 1–3 klasių mokiniai pasiskirstė vei-
klos sritis ir dalyvavo konsultacijose pagal pasirinktą veiklos 
sritį. Šiais metais, be dalykinio ir meninio temos pristatymo, 
knygos puslapių rašymo, viktorinos, filmuko kūrimo, meninės 
nuotraukos, žurnalistų apžvalgininkų  grupės darbo, mokiniai 
galėjo rinktis ir laikotarpio plakatą, laikotarpio statistinių duo-
menų analizę, laiško kultūros asmenybei rašymą bei pristatymo 
santraukos anglų kalba vertimą.

Integruotas projektas „Epochų ratu. Vardan tos Lietuvos“ su-
laukė ypatingo mokinių susidomėjimo. Projekto pristatymas pa-
rodė, kad mokiniai įveikė ir gana sunkias užduotis ir kūrybingai 
atskleidė daugelį temų.

Šis projektas – galimybė atsiskleisti mokinių saviraiškai, bū-
das surasti kiekvienam įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias 
kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymo-
si mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybi-
nei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, suvokti 
epochą kaip visumą, pagaliau ugdo atsakomybės už kolektyvą 
supratimą.

Kasmetinių klasių mokinių kūrybinių tiriamųjų darbų temas 
šiemet, kaip ir projektą „Epochų ratu“, susiejome  su Lietuvos 
Respublikos jubiliejumi, kad giliau, detaliau suvoktume savo ša-
lies istoriją, kultūrą, laimėjimus.
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Tą vasario mėnesio dieną mokykla praleido ypatingai susitelku-
si, nusiteikusi patriotiškai. Visos klasės dalyvavo iškilmingame 
renginyje aktų salėje (šventinis renginys vyko dviem mokinių 
srautams). Per pertraukas mokyklos erdvėse mokinių grupės 
dainavo dainas apie Lietuvą, menininkų grupė molbertuose tapė 
paveikslus tema „Audžiu drobulę Lietuvai“ (vadovavo Dalia Sa-
muilienė). Mokinių darbai atskleidė gilų ryšį su tėvyne, jos pra-
eitimi ir dabartimi, pasižymėjo įdomia vizualia saviraiška. Dai-
lės ir technologijų mokytojos organizavo mokinių darbų parodą, 
skirtą Lietuvos dizaino ir taikomosios dailės 100-mečiui „Dova-
na Lietuvai“.

Vasario 16-ajai paminėti daugelio mokytojų ir mokinių pa-
stangomis parengtas įsimintinas koncertas. Meninėje programo-
je apžvelgti svarbiausi istorijos momentai:  Nepriklausomybės 

Nepriklausomybės šimtmečio 
   minėjimo renginys

Gimnazijos bendruomenė klausosi 
svečio Raimundo Daubaro pasako-
jimo
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akto gimimas, Sibiro tremtinių likimai, 
Dariaus ir Girėno žygdarbis, pokario par-
tizanų kovos. Skambėjo prasminga poe-
zija, patriotinės dainos. Mokiniai nuščiu-
vę klausėsi išraiškingo poeto Bernardo 
Brazdžionio balso, kviečiančio vienytis 
(parodytas vaizdo įrašas). Visi kartu su 
aktoriumi Laimonu Noreika skandavome 
„Lie-tu-va“, stebėdami Justino Marcinke-
vičiaus dramos „Mažvydas“ fragmentą. 

Renginį papildė svečio Raimundo 
Daubaro – verslininko, buriuotojo, „Am-
bersail“ klubo įkūrėjo, tūkstantmečio odi-
sėjos bei projekto „Lietuva 4 000 000“ su-
manytojo, mintys apie laisvės prasmę ir 
jauno žmogaus siekius. 
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Ypatingas šventinio 
renginio akcentas – Va-
sario 16-osios akto si-
gnatarų gyvosios nuo-
traukos atkūrimas. Ren-
ginio vedėjai išsamiai 
supažindino su kiekvie-
no signataro nuopelnais 
valstybei ir tautai.

                      

Istorines asmenybes 
įkūnijo 4 kl. vaikinai 
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Už ką galiu padėkoti Lietuvai?

Už laisvę būti savimi. (Emilija, 3c klasė)

Galiu būti tuo, kuo noriu, nes ši vieninga ša-
lis sugebėjo išsivaduoti ir padovanoti laisvę 
kiekvienam lietuviui. (Paula, 3c klasė)

Dėkoju Lietuvai už laisvą ir taikų gyvenimą, 
galimybę eiti į mokyklą ir nebijoti savo žo-
džio. Už tai, kad žinau savo protėvių istoriją 
ir man ne gėda sakyti, kad esu lietuvis. (Ma-
rius, 2c klasė)

Už galimybę užaugti savo žalioje ir mylimoje 
tėviškėje tarp brolių ir seserų, mylinčių savo 
kalbą ir tautą. (Mikolė,  2c klasė)

Dėkoju Lietuvai už suteiktas galimybes jau-
nimui augti ir atrasti save. (Emilija, 2d klasė)

Lietuvai esu dėkinga už lietuvišką humoro 
jausmą. (Virginija, 3a klasė)

Lietuvai aš galiu padėkoti už gražų Vilniaus 
miestą, kuriame visada galiu jaustis kaip na-
mie. (Arnas, 3e klasė)

Lietuvai aš galiu padėkoti už miškus ir žalu-
mą, už Vilnelę, tekančią per miestą, už Pane-
munės krašto grožį ir Dzūkijos pušynus, už 
jūrą, skalaujančią kopas ir teikiančią ramybę. 
(Ugnius, 3e klasė)

Lietuvai galiu padėkoti už gražią gamtą ir 
kontrastingus metų laikus. (Jonė, 3b klasė)
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Dėkoju Lietuvai už jos gamtos 
grožį, už jos žmones, kurie gar-
sina Lietuvos vardą pasaulyje. 
(Emilijus, 3c klasė)

Už modernaus pasaulio kūrimą 
ir norą prisidėti sprendžiant pa-
saulio sunkius politinius ir eko-
nominius klausimus. (Saulė, 3e 
klasė)

Aš dėkoju Lietuvai už nuostabią, 
labai skambią ir išskirtinę kalbą. 
(Justina, 2d klasė)

Noriu padėkoti Lietuvai už jos 
žmones. Lietuviai yra nuostabūs 
žmonės ir kiekviena pažintis at-
veria naujų galimybių. (Monika, 
2d klasė)

Ačiū Lietuvai, kad nenoriu iš čia 
niekad išvykti. (Greta, 3a klasė)

Dainuoja mokytojos Giedrė 
Dulkaitė ir Žiedė Juodeikytė 
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Galim dėkoti už nuostabią spalvą,
Tą, kurios niekas neatkartos –
Sidabriškai pilką ir žydro topazo
Lyg aukštas šviesus dangus Lietuvos.

Galim dėkoti už Katedros varpą,
Ryškų ansamblį bažnyčios Onos.
Ir tą muzikantą, kuris su fleita savo 
Šlovingą istoriją mūs apdainuos. 

Galim dėkoti už 
gimtąją žemę,
Giesmę lakštutės, 
lyg deivės jaunos,
Už vasaros rytą ir 
potėpius saulės,
Ir sniegą ant eglės 
tamsios žalumos. 
(Gabrielė, 3a klasė)

Aš myliu Lietuvą, 
nes galiu didžiuotis 
jos istorija, gyven-
ti kupinoje iššūkių  
jos dabartyje ir tikiu 
šviesia jos ateitimi. 
(Nojus, 3e klasė)

Kodėl myliu Lietuvą? Nes tai yra 
mano Tėvynė. (Matas, 2d klasė)
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100 km žygis pėsčiomis

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį aktyviai pasitiko gimna-
zijos jaunųjų gidų būrelis (vadovė geografijos mokytoja Anelė 
Tubutienė). Jo nariai dalyvavo „100 km žygyje pėsčiomis“ po 
Vilnių  ir jo apylinkes.  Atstumas buvo įveiktas per  15 etapų  po
8–12 km. Žygio metu aplankyta Rokantiškių ir Pučkorių piliakal-
niai, Vilniaus pilių teritorija, Ribiškių ir Karoliniškių kraštovaiz-
džio draustiniai, Vingio ir Sapiegų parkai, Antakalnio, Sapiegi-
nės ir Šveicarijos kalvynai, Valakampiai ir Turniškės, Trakai, o 
tuo pačiu Varnikų pažintinis takas.

Vasario 16-osios eitynėse mieste

Svarbus gimnazistams ir  dalyvavimas Vasario 16-osios eitynėse 
mieste, jis parodė, kad mums svarbu skleisti vienybę, pasijusti 
laisvais piliečiais. Nuo ryto prie Katedros rinkosi būriai jaunų 
žmonių, pasipuošusių trispalvėmis, balionais ir kitokia lietuviš-
ka simbolika. Pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę Užupio gimna-
zijos mokiniai įsiliejo į didžiulę minią.

Tikime, kad mokiniai labiau jaus ryšį su gimtąja žeme ir savo 
ateitį kurs tėvynėje.
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Ruošdamasi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, 
mokykla 2016 m. atidengė atminimo lentą, skirtą įamžinti pa-
triotinės organizacijos „Laisva Lietuva“ atminimą. Iškilmingame 
renginyje  dalyvavo daug garbių svečių: Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, seimo nariai Kęstutis Masiulis, Rimantė Šala-
ševičiūtė, miesto meras Remigijus Šimašius, buvęs mūsų moky-
klos direktorius Algimantas Šventickas, kitų mokyklų direkto-
riai. Skulptorius Tadas Gutauskas padovanojo atminimo lentą, 
buvęs disidentas kunigas Julius Sasnauskas ją pašventino. Per 
šventę direktorė Virginija Emilija Navickienė pasakė kalbą:

Laisvė jau tapo neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis, dažnai 
ją suvokiame kaip savaime suprantamą, tad retai susimąstome apie jos 
kainą ir kiek mūsų tėvai dėl jos paaukojo, kad mes gyventume laisvi ir 
nepriklausomi.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečio minėjimas
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Šiandien mes susirinkome pa-
gerbti tų, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Pokario 
metais šioje mokykloje, kuri vadi-
nosi Vilniaus 16-oji vidurinė mo-
kykla, veikė slapta organizacija, 
pasivadinusi „Laisva Lietuva“. Ji 
sutelkė 48 narius, daugiausia tai 
buvo mūsų mokyklos mokiniai. 
Organizacija veikė trejus metus, 
nuo 1958-ųjų iki 1961-ųjų, kol 
jos nesusekė KGB. Jauni žmonės 
slapta rinkosi į susirinkimus, 
planavo, kaip kovoti prieš sovie-
tų diktatūrą. Jie naktimis platino 
atsišaukimus, Vasario 16-osios 
proga iškeldavo trispalvę, ant 
valstybinių pastatų sienų užrašy-
davo antisovietinio turinio šūkius. 
Tokie užrašai pasirodė ant Arkika-
tedros varpinės sienos, šv. Petro ir 
Povilo bažnyčias supančių sienų, 
prie Vilniaus universiteto. 1960 m. 
pabaigoje Vilniuje ir Kaišiadoryse 
išplatinta apie 800 antisovietinio 
turinio lapelių. 1960 m. gegužės 
1 d. „Laisva Lietuva“ lietuvišką 
trispalvę, kurią siuvo patys, iškėlė 
ant Trijų kryžių kalno. Jų tikslas 
buvo didelis – nepriklausomybės 
atkūrimas.

Organizaciją „Laisva Lietuva“ 
įkūrė Vladas Šakalys, Stanislovas 
Žvirgždas ir Vitas Vosylius. Sto-
jant į organizaciją reikėjo duoti 
priesaiką, iš esmės tai buvo gerai 
žinoma skautų priesaika „Dievui 
ir Tėvynei“. Prisiekiama dažniau-
siai būdavo Vlado Šakalio mamos 
bute. Visus organizacijos doku-
mentus (narių sąrašą, susiraši-
nėjimą ir kt.) užšifruodavo. Šifrą 
sugalvodavo Stanislovas Žvirgž-
das ir Vladas Šakalys. Gal todėl 
organizacijai pavyko išsilaikyti net 
trejus metus. Tačiau 1961 m. KGB 
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susekė jos narius ir kovo 3 d. buvo 
areštuoti Vladas Šakalys, Vitas Vosy-
lius, Algimantas Baltrušis, Stanislo-
vas Žvirgždas ir Romaldas Ragaišis, o 
Albertas Juozėnas, Danutė Maceinai-
tė ir Gerardas Žilinskas kartkartėmis 
buvo šaukiami į saugumą tardymams. 
Likusiems nuosprendis buvo paskelb-
tas atėjus į egzaminą. Pasipuošę, su 
gėlėmis rankose mokiniai susirinko 
aktų  salėje  laikyti  pirmojo  egza-
mino – rašyti lietuvių kalbos rašinį. 
Tačiau įėjęs mokyklos direktorius sep-
tyniems mokiniams liepė palikti salę. 
Jiems nebuvo leista laikyti egzamino. 
Prasidėjo dar intensyvesni tardy-
mai KGB, 5 mokiniai buvo ištremti 
į Mordovijos koncentracijos lagerį. 
Tai – Vladas Šakalys, Vitas Vosylius 
(6 m.), Algimantas Baltrušis (5 m.), 
Stanislovas Žvirgždas ir Romaldas 
Ragaišis (4 m.). Daliai mokinių nebu-
vo leista baigti mokyklos, kiti galėjo 
baigti kitais metais. Klasės auklėtojas 
Algirdas Vytėnas, fizikos mokytojas, 
buvo atleistas iš darbo be teisės moky-
tojauti, direktorius Valentinas Sikors-
kis atleistas iš darbo.

Renginyje buvo pagerbti orga-
nizacijos „Laisva Lietuva“ nariai, 
buvę šios mokyklos mokiniai.

Direktorė paminėjo tuos, ku-
rių jau nėra tarp mūsų, kurie išėjo 
Anapilin.

Tai :
1. Vladas Šakalys, organizaci-

jos įkūrėjas ir vadovas, po mirties 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordi-
nu;

2. Vytautas Vosylius, organiza-
cijos įkūrėjas;

3. Dalia Navadničėnaitė;
4. Virginija Obolevičiūtė;
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5. Gertrūda Vaitoškaitė;
6. Algis Šepetys.
Atminimo lentos atidengimo 

renginyje dalyvavo šie buvę orga-
nizacijos nariai:

1. Romaldas Ragaišis – laisvės 
karų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordi-
ninkas.

2. Albertas Juozėnas, chemijos 
mokslų daktaras.

3. Danutė Maceinaitė-Mickū-
nienė, filosofo Antano Maceinos 
duktė.

4. Stanislovas Žvirgždas, gar-
sus fotomenininkas.

5. Gerardas Žilinskas, VU pro-
fesūros atžala, atvyko iš Los An-
dželo į šį renginį.

6. Gertrūda Mažeikaitė.
7. Salvinija Kalesnikaitė, ilgą 

laiką dirbusi LR Seime.
8. Žydrė Braziūnaitė.
9. Narimantas Šakalys, Vlado 

Šakalio sūnus, su šeima.
Negalėjo atvykti Izolda Valkū-

naitė.
Aktų salėje kalbėję organizaci-

jos nariai prisiminė savo jaunys-
tės siekius, užmojus, didelį laisvės 
troškimą. Apie tėvą, organizacijos 
vadovą, pasakojo Šakalio sūnus. 
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Buvo parengta deklaracija, kurią pasi-
rašė svečiai ir mokyklos mokiniai.
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Alumnų klubo steigimo inicia-
toriai, buvę mokiniai: Simonas 
Kareiva, Laurynas Kuzavas ir 
Valdas Cicėnas

Kotryna Juodzevičiūtė, 
konkurso „Lietuvos balsas“ 
nugalėtoja, 2016 m.

Kunigas Gabrielius Satkauskas, 
buvęs gimnazijos mokinys
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Vilniaus Užupio gimnazijos bendruomenės

DEKLARACIJA
Mes, Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojai, buvę ir dabar besimokantys moki-

niai, jų tėvai ir visi geros valios

bendruomenės nariai, suvokdami, kad LAISVĖ yra kiekvienos TAUTOS, kiekvieno 

ASMENS pamatinė VERTYBĖ,

žinodami, koks sunkus lietuvių tautos laisvės kelias nuo 1918 m. Vasario 16 die-

nos Lietuvos Valstybės

atkūrimo akto, nuo pokario Laisvės kovų ir taikaus pasipriešinimo sovietmečiu 

iki 1990 m. Kovo 11-osios

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo,

pažymėdami jo 25-erių metų sukaktį,

SKELBIAME
kad saugosime atminimą tų, kurie nepabūgo sunkumų, išbandymų ir pasiryžo 

pasiaukoti dėl Lietuvos laisvės,

puoselėsime Nepriklausomybės, demokratijos suteiktas vertybes,

jomis vadovausimės savo kasdienybėje ir šventėse, jas perduosime 

kiekvienam, įsiliejusiam į mūsų bendruomenę,

idant idealai, kuriais vadovavosi „LAISVOS LIETUVOS“ organizacijos nariai, mus 

įkvėptų ir skatintų saugoti

istorinę atmintį, skatintų auginti savo tėvynę, puošti ją gerais darbais.

Didžiuokimės savo valstybe – drąsia, vieninga, mokančia kovoti už savo laisvę ir 

ją branginti. 

Didžiuokimės būdami tos valstybės dalimi ir nepaliaukime ją kurti: modernią, 

pažangią, saugančią savo kalbą bei tradicijas

ir kartu atvirą, svetingą kitoms tautoms.

Prisiminkime, kad Lietuva – tai mūsų pareiga ir atsakomybė. Tai mūsų visų na-

mai, kuriuos turime branginti

ir puoselėti.

Todėl stiprinkime Lietuvą kūrybingumu ir drąsa. Kurkime ją atviromis širdimis.
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Užupio gimnazija švenčia
70-mečio jubiliejų
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2014 m. gegužės 16 d. į Užupio gimnaziją 
rinkosi svečiai, buvę mokiniai ir mokytojai, 
visi, kas su šiluma širdyje prisimena savo se-
nąją mokyklą, nori pavaikščioti senais kori-
doriais, pasėdėti savo klasėje, susitikti su bu-
vusiais mokytojais ar mokyklos draugais. Ir 
tikrai buvo miela stebėti, kai pirmųjų laidų 
abiturientai vartė metraščius, ieškojo savo 
nuotraukų, sklaidė išleistas knygas apie mo-
kyklą, skaitė šventinį laikraštį „Savaip“, kal-
bino dabartinius mokinius, lankėsi mokinių 
darbų mugėse.

Lietuviškai mokyklai Užupyje 2014 m. 
gegužę   sukako  70  metų.    Mokykla   gimė 

1944 m., baigiantis karui, surinkus vaikus iš viso Užupio, tarp 
jų buvo daug našlaičių. Mūsų mokyklos kelias nebuvo lengvas, 
bet tikrai labai prasmingas. Didžiausių išbandymų pareikala-
vo nepriklausomybės siekis. 16 vidurinės mokyklos mokinys 
Vladas Šakalys slogiais pokario metais tapo pogrindinės jauni-
mo organizacijos „Laisva Lietuva“ vadovu, kurios nariai pla-
tino antitarybinius lapelius, naikino sovietines vėliavas, kėlė 
Trispalvę. Už tokius „nusikaltimus“ 1961 m. V. Šakalys buvo 
nuteistas šešeriems metams kalėti, o septyni mokiniai negalėjo 
baigti mokyklos. Atėjus laikyti lietuvių kalbos brandos egza-
mino – rašyti rašinio – jie buvo išprašyti iš salės ir mokyklos 
nebaigė. Buvo nubausti mokyklos vadovai (direktorius Valen-

tinas Sikorskis), klasės 
auklėtojas Algirdas Vi-
tėnas neteko teisės mo-
kytojauti.

Į jubiliejinę šventę 
atvyko buvę direkto-
riai: Valentinas Sikors-
kis, Algimantas Šven-
tickas, Vladas Malce-
vičius, buvusio direk-
toriaus Algirdo Šuks-
terio sūnus Arvydas 
Šuksteris. Gimnazijos 
bendruomenę sveikino 
Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas, LRV 
kanclerio pirmasis pa-
vaduotojas Remigijus 
Motuzas, Švietimo ir 
mokslo ministerijos 
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kancleris Dainius Numgaudis, miesto gim-
nazijų ir kitų mokyklų vadovai.   

Iškilmingiausias jubiliejaus momen-
tas buvo paminklinio senojo mokyklinio 
suolo, kaip mokyklos ir mokinio simbolio, 
atidarymas. Tą sumanė ir suolą pagamino 
senas mokyklos bičiulis, garsus skulpto-
rius Tadas Gutauskas. Aidint būgnams jį 
atidengė Tadas Gutauskas ir Virginija Emi-
lija Navickienė.

Lyjantis lietus nesutrukdė šventei. 
Skambant chorų dainai į dangų kilo šven-
tiniai balionai, nešdami mūsų troškimus, 
svajones ir siekius.

Po šventės atidarymo visi drauge žiū-
rėjome spektaklį iš mokyklos istorijos 
„Prisiminimų tramvajus“ (pjesės autorė ir 
režisierė Laima Namajuškienė bei mokinė 
Brigita Linkevičiūtė). Po spektaklio vyko 
„Žvaigždžių koncertas“. Žvaigždės buvo 
savos, labai mielos ir svarbios: koncertavo 
dabartiniai ir buvę mokiniai, tėvų atstovai 
– operos  solistės Aušra Cicėnaitė, Justina 
Levanaitė, Dalia Rukšėnaitė, Nacionalinės 
Eurovizijos laimėtoja Vilija Matačiūnaitė, 
vokalistas Jurgis Baltrušaitis, grupė ŽAS, 
o koncertą apvainikavo jungtinis Vilniaus 
gimnazijų ir muzikos mokyklos choras. 
Gimnazijos svečiai, bendruomenės nariai šurmuliavo ir moky-
klos metraščių parodoje bei gimnazistų surengtoje mugėje, kur 
galėjo pasivaišinti mokinių kepiniais, aukcione įsigyti mokyto-
jo paveikslą, rašiklį ar akinius, mokinių pagamintų papuošalų, 
atsigerti šviežiai spaustų sulčių, nusifotografuoti. Linksmybės, 
bendraklasių, kolegų pokalbiai netilo iki vėlyvo vakaro, mat 
šventė tęsėsi aktų salėje bei vidiniame mokyklos kieme, kur 
buvo organizuoti šokių vakarai. Na, o tie, kurie nepanoro šokti, 
turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti mokyklos kieme esan-
čiame Menų inkubatoriuje, kurio vadovai yra mūsų seni geri 
partneriai. Šventės finalas įspūdingas – kartu su Vytautu Ker-
nagiu dainavome „Mūsų dienos kaip šventė“, vakarą vainikavo 
serpentininiai fejerverkai, padabinę ne tik mokinių galvas, bet 
ir medžius.

Virginija Emiilija Navickienė

Kunigas Algirdas Malakauskis
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Lietuvos Respublikos 
vyriausybės kancleris 
Remigijus Motuzas tei-
kia Ministro Pirmininko 
Padėkos raštą mokytojai 
Laimai Namajuškienei
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Mūsų mokykla šiuolaikiška. Gimnazijoje kasmet vyksta gausybė 
projektų. Tai projektai, skirti rašytojų jubiliejams, sveikatingumo 
savaitės, įvairių mokomųjų dalykų dienos.

Štai 2012 m. sausio mėnesį Maironio metams paminėti gimna-
zijoje lituanistai inicijavo projektą „Mūsų balsai Maironiui“. Jiems 
idėjas įgyvendinti padėjo dailės, muzikos, informatikos mokyto-
jai. Visi pirmokai išmoko po vieną Maironio eilėraštį atmintinai. 
Geriausi skaitovai dalyvavo meninio skaitymo konkurse, kuris 
vyksta kasmet. Taip pat kūrėme įvairių žanrų tekstus (esė, eilėraš-
čius, publicistinius rašinius, satyras, noveles, miniatiūras...), pie-
šėme piešinius Maironio kūrybos motyvais, kūrėme fotografijas, 
iliustracijas poeto eilėraščiams. 

Kiti projektai buvo susiję su miesto, šalies gyvenimo aktualijo-
mis ir svarbiausiomis jaunimo veiklos kryptimis. Vykdėme daug 
tarptautinių projektų. Pavyzdžiui, gimnazijos mokiniai dalyvavo 

Projektų įvairovė
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Pilietinės Visuomenės instituto projekte „Kuriame Respubliką“. 
Užupio gimnazijos mokinių sukurto projektuko „Kas mums iš 
to?“ tikslas – ugdyti ir formuoti visuomeninės nuosavybės jaus-
mą, padedant jaunam žmogui pažinti save, skatinant jį dalyvauti 
visuomeninėje veikloje bei gerbti ir tausoti supančią aplinką. Kitas 
pavyzdys: dviejų šalių – Lietuvos ir Šveicarijos – chorų projektas. 
Apsilankę Šveicarijoje, paviešėję ten keletą dienų, mokiniai žavė-
josi ne tik Alpių grožiu, bet ir moderniais mokyklų pastatais, tur-
tinga mokymosi aplinka, mokinių motyvacija (visi ateina į pamo-
ką perskaitę kūrinį), pedagogų draugiškumu. Šveicarų mokyklos 
choras viešėjo pas mus, susipažino su Lietuvos kultūra, koncerta-
vo Bernardinų bažnyčioje, Vilniaus rotušėje.

Kasmet lapkričio mėnesį minime Tarptautinę tolerancijos die-
ną. Savaitę prieš renginį 1-ųjų klasių mokiniai su auklėtojais nagri-
nėja Tolerantiško žmogaus kodeksą, o per renginį klasių seniūnai 
pasirašo, kad dokumento nuostatų bus laikomasi. Renginyje da-
lyvauja įvairių svečių.  Pavyzdžiui, sykį lankėsi grupės „Skamp“ 
muzikantas Viktoras Diawara, kuris papasakojo mokiniams apie 
tai, ką reiškia būti tolerantišku žmogumi. Muzikantas akcentavo, 
kad toleruoti – tai reiškia pripažinti kitą žmogų, jį suprasti ir dėl 
jokių savybių neniekinti.

Vilniaus Užupio gimnazija trejus metus dalyvavo daugiakal-
biame vertimų konkurse „Juvenes Translatores“, 2011 m. Dovilės 
Misiūnaitės vertimas buvo įvertintas geriausiai iš visų 50 mokslei-
vių, dalyvavusių iš Lietuvos (ruošė anglų kalbos vyresnioji moky-
toja Ieva Ivanauskaitė). 

Mokinė Rasa Juras ir mokytoja Ieva Ivanauskaitė 2013 m. kovo 
mėn. atstovavo Lietuvai tarptautiniame Mokomajame Europos 
parlamente Baltijos šalių regiono pavasario sesijoje Islandijoje. 
Rasa  prisimena: „Tai buvo išties įvairiapusiška patirtis. Kadangi 
buvau vienintelė Lietuvos atstovė, taigi ir delegacijos pirmininkė, 
turėjau nemažai galimybių pasisakyti ir įrodyti, kad Lietuva – irgi 
visavertė Europos dalis. Dalyvavau aktyviai ir labiausiai prisidė-
jau prie rezoliucijos kūrimo. Padėjau savo komitetui (social affairs         Rasa Juras
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committee, kuris sprendė jaunimo bedarbystės 
klausimą) pažvelgti į problemą kitomis aki-
mis. Pavyzdžiui, kitos Skandinavijos, Vakarų 
Europos šalys neturi tiek daug rūpesčių dėl 
masinės jaunimo emigracijos, švietimo biu-
džeto, aukštojo mokslo kokybės. Jų proble-
mos kitokios, tad turėjau galimybę mokytis ir 
pati.“ 

Per 2014 m. rudens atostogas Rasa vado-
vavo Švietimo ir kultūros komitetui Moko-
majame Europos parlamente Briuselyje. Ji 
vyko kaip komiteto prezidentė, tad pareigos 
ir veikla buvo visiškai kitokia. Mokinė džiau-
gėsi, kad jos komiteto darbas per generalinę 

asamblėją tikrajame Europos parlamente Briuselyje buvo puikiai 
įvertintas, sukurta rezoliucija patvirtinta.

Siekdami plėtoti demokratinio ugdymo principus mokyklo-
je, prisijungėme prie VšĮ „Sėkmės mokyklos“ vykdomo projekto 
„Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio 
ugdymo principus mokyklose“. Projekto tikslas – kurti pilietiškai 
aktyvią visuomenę diegiant demokratinio ugdymo principus mo-
kyklose. Projektas vyko dvylika mėnesių (2013 m. spalis–2014 m. 
rugsėjis). Projektas padėjo moksleiviams išbandyti demokratiją 
praktiškai: aktyviau įsitraukti į mokyklos valdymą, į ugdymo pla-
nų rengimo procesus, padėjo įsitraukti į atviros ir drauge besimo-
kančios bendruomenės kūrimą, tarpusavio bendravimo kultūros 
tobulinimą mokykloje.

Patys reikšmingiausi gimnazijos vykdomi projektai, apie ku-
riuos papasakosime daugiau, yra šie: 

Epochų Ratu•	  (2011 m. sausio mėn. vyko pirmasis trijų die-
nų „Epochų ratu. Antika“ projektas, kuriam rengėmės porą 
mėnesių. Kiekviena klasė (išskyrus ketvirtokus) sukūrė va-
dovėlio tekstą, dalykinį ir meninį temos pristatymą. Kasmet 
projektą tobulinome, įtraukėme daugiau mokiniams įdomių 
veiklų, keitėme temas: Viduramžiai, Renesansas, Barokas... 
Pernai projektas buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-
mečiui, šiemet Vilniui pažinti.)

Dvi Virginijos, menininkai ir užupiukai•	
Kas buvo Chiune Sugihara? •	 (Čijunė Sugihara)
Tarptautinis daugiašalis projektas COMENIUS•	
Tarptautinis mainų projektas su Palermo licėjumi•	
Nordplus projektas ,,Lietuvos, Latvijos, Danijos, Norve-•	

gijos kultūrinis tautinis paveldas“
ERASMUS+ „Smart Classrooms Smart Students“•	
Tarptautiniai mainai Italijoje.•	
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Nuo 2010-08-31 iki 2012-07-01 mūsų gimnazijoje vyko Comenius 
daugiašalis tarptautinis projektas tarp penkių Europos šalių: Len-
kijos, Rumunijos, Anglijos, Turkijos ir Lietuvos. Projekto tema 
Pranešk Europai apie save. Projekto tikslas skleisti informaciją apie 
savo šalį, lankytinas vietas, pažinti šalių tradicijas, kultūrą, rašyti 
straipsnius ir spausdinti juos internete. Kūrėme bendrą interne-
tinį puslapį-laikraštį, kuriame talpinome įvairius straipsnius tiek 
anglų, tiek gimtosiomis kalbomis pagyvindami nuotraukomis, 
įdomiomis detalėmis. Parengtas straipsnis „Mūsų regionai“, ku-
riame aprašėme ir savo mylimą Užupį.

Mūsų delegacijos dalyvavo susitikimuose Lenkijoje, Rumu-
nijoje, Anglijoje, Turkijoje. Taip pat priėmėme svečių delegacijas 
iš tų šalių. Su jais vykome į įvairias ekskursijas po Lietuvą, orga-
nizavome sporto varžybas, susitikimą su Užupio menininkais. 
Jų dirbtuvėse projekto dalyviai galėjo tapyti, lipdyti skulptūras, 
susipažinti su keramikos ir odos darbų technologija. Projekto ko-
ordinatorės – anglų kalbos mokytoja Ieva Ivanauskaitė ir gimna-
zijos direktorė Virginija Emilija Navickienė.

Tarptautinis daugiašalis
projektas COMENIUS
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2015 m. gimnazija dalyvavo 
respublikiniame projekte 
„Kas buvo Chiune Sugiha-
ra?“ Visa gimnazija nuo spa-
lio mėnesio ruošėsi gruodžio 
16-ajai, dienai, skirtai Pasau-
lio tautų teisuoliui Chiune’ei 
Sugiharai paminėti. Visų 
klasių mokiniai lankstė ger-
ves, kurios simbolizuoja iš-
gelbėtas gyvybes, buvo ren-
giami konceptualūs darbai 
per dailės pamokas, veda-
mos istorijos pamokos apie 
teisuolį, mokiniai išmoko 
pagiedoti Japonijos himną, 
per odos darbų pamokas 
kūrė japoniška technika, o 
teatre – skaitė haiku. Visą ilgą dviejų mėnesių darbą vainikavo 
baigiamasis renginys, į kurį atvyko ne tik Užupio gimnazijos 
mokinių, mokytojų, bet ir labai garbių svečių: Japonijos ambasa-
dorius Toyoei Shigeeda, Tarptautinės komisijos nacių ir sovieti-
nio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekre-
toriato vadovas Ronaldas Račins-
kas, Tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
Švietimo programos koordinato-
rė, vykdančiojo direktoriaus pava-
duotoja Ingrida Vilkienė.

Renginį pradėjo mūsų moky-
klos choras, kuris sugiedojo Japo-
nijos ir Lietuvos himnus. Užupio 
gimnazijos direktorė Virginija 
Emilija Navickienė pasakė įžan-
ginę kalbą, papasakojo apie Vil-
niaus Užupio gimnazijos ryšius 
su Japonija, taip pat parodė nuo-
trauką, kurioje direktorė buvo 

Projektas, skirtas Chiune’ės  
Sugiharos žygdarbio 
75-osioms metinėms 

Japonijos ambasadorius 
Toyoei Shigeeda
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su Chiune’ės Sugiharos žmona Vilniaus 
Rotušėje vykusiame renginyje ir laikė sa-
kuros šakelę, kurią gavo dovanų šiame 
renginyje (beje, ta šakelė parodyta klau-
sytojams). Gimnazijos istorijos mokyto-
jas Robertas Ramanauskas papasakojo 
šiek tiek daugiau apie renginio didvyrį ir 
pristatė gimnazistų gervių kompoziciją. 
Kiekvienas mokinys turėjo išlankstyti po 
10 rožinių, baltų gervių (japoniškas sva-
jonių išsipildymo simbolis), sulankstytus 
paukščius sukabinti į „eglutes“. Klasių 
atstovai konstrukcijas nešė į sceną ir buvo 
sukurtas sakuros medis iš 6000 gervių 
(tiek išgelbėtų gyvybių). Po to konstruk-
cijos buvo sudėtos ant laiptų, prie scenos, 
suformuota didelė gervė. Trečiokai, kurie 
yra pasirinkę teatro pamokas, skaitė pačių 
sukurtus haiku. Gimnazistai Saulė Ku-
biliūtė ir Arnas Andriuškevičius pristatė 
labai įdomius, profesionaliai sukurtus mo-
kinių dailės, odos darbus, skirtus pagerb-
ti Japonijos diplomatą Sugiharą (mokinių 
darbų vadovai: mokytojos Dalia Samuilie-
nė, Regina Andriulaitytė, Irma Jančienė). 
Japonijos ambasadorius pasakė, kad tikisi, 
jog Lietuvos ir Japonijos draugystė taps tik 
dar šiltesnė, artimesnė. Visą renginį lydė-
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jo mintis, pasakyta žydų išminčiaus: „Išgelbėjęs vieną 
gyvybę, išgelbėjai visą pasaulį.“ 52 mokiniai, daug pri-
sidėję prie šio renginio, buvo apdovanoti kelione į Sugi-
haros namus Kaune.

Baigiamasis nacionalinio edukacinio projekto „Kas 
buvo Chiune Sugihara?“ renginys vyko Vytauto Di-
džiojo universitete. Į jį pateko dvylika iš įvairių Lietu-
vos regionų atrinktų mokyklų, tarp jų ir mūsų gimna-
zija. Renginyje dalyvavo Sugiharos sūnus Nobuki Su-
gihara su žmona. Po projekto pristatymo susipažinome 
su japonų virtuve ir turėjome galimybę stebėti japonų 
aktoriaus Shingo Misawa mono spektaklį apie Sugiha-
rą (su lietuvių k. subtitrais). Džiaugėmės prisilietę prie 
Japonijos istorijos, kultūros ir puoselėjome mintį apie 
tolesnį bendradarbiavimą ir draugystę su Tekančios 
Saulės šalies mokyklomis. Japonijos dienraštyje pasiro-
dė straipsnis apie Užupio gimnazijoje  įgyvendintą pro-
jektą, skirtą Chiune’ės Sugiharos  žygdarbio 75-osioms 
metinėms paminėti. Straipsnis pasirodė 2016 m. sausio 
mėn. 8 d. dienraštyje „Asahi shimbun“.
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Mokinių labai mėgstamas projektas, kuris vyksta paskutinę 
mokslo metų savaitę, tai kultūrinė ir pažintinė veikla.

Užupio gimnazija yra meniškoje nepriklausomoje respubli-
koje, kur kūrybiškumas tvyro ore... Matyt, tokio projekto moky-
kloje negalėjo nebūti... Užupio menininkai visada mielai dalija-
si savo patirtimi su jaunąja karta. Per daugiau nei 10 metų ne 
vienas šimtas mokinių save išbandė įvairiose veiklose, kai kas 
atrado save, kai kas tiesiog maloniai pabendravo ar prasmingai 
praleido laiką...

Ilgą laiką projekte dalyvavo keramikas Eugenijus Paukštė, ta-
pytojai Giedrius Bagdonas ir Piotras Kostinas, odos darbų meis-
trė Regina Andriulaitytė, fotografai Rimvydas Karalius, Adomas 
Jablonskis, skulptorė Tamara Janova, Tadas Gutauskas ir kiti me-
nininkai. Jau kelerius metus dalijosi filmavimo patirtimi moki-
nių pamiltas Samvel Gandžiuminian. 

Mokiniai ne tik tapo, fotografuoja, filmuoja, lipdo iš molio. 
Štai su meniškų odos darbų specialiste Regina Andriulaityte vie-
nais metais dirbęs dvylikos mokinių būrelis kūrė skydus. Drabu-
žių dizaino mokė Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševiakovaitė. Mokiniai 
su vadovėmis projektavo šventinį užupiečio kostiumą, buvo pa-
teikta įvairių užupiečio kostiumo idėjų.

Darbus mokiniai su savo grupių vadovais pristato baigiama-
jame renginyje. Ta diena visad būna ypatinga, visi organizuoja 
parodas, aptaria draugų darbus, džiaugiasi išbandę save. 

Projektui „Dvi Virginijos, menininkai
ir užupiukai“ – penkiolika metų

Nuotraukos iš Užupio gimnazijos 
archyvo
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Mainų programos tarp Galileo Galilėjaus gamtos mokslų licėjaus 
ir Vilniaus Užupio gimnazijos ištakos – Lietuvos aikštės, kuri yra 
šalia G. Galilėjaus licėjaus, atidarymo šventė, po kurios licėjaus 
bendruomenė nusprendė susipažinti  artimiau su Lietuva ir pa-
kvietė mūsų gimnaziją dalyvauti mainų programoje.

Projekto atidarymo ceremonijoje svečiai susižavėję klausėsi 
kanklių skambesio bei lietuviškų sutartinių, puikiai atliekamo 
Užupio Respublikos himno, mūsų solisčių bei šokėjų pasirody-
mų. Svečiai susipažino su  Lietuvos kultūros paveldu (Vilnius, 
Kaunas, Anykščiai, Molėtai), kartu su mūsų mokiniais mokėsi 
lietuviškų šokių bei dainų, dalyvavo kūrybinėse odos ir kerami-
kos dirbtuvėse.

Mainai su Italijos Palermo miesto G. Galilėjaus gamtos moks-
lų licėjaus mokiniais vyksta kasmet. Daug lietuvių ir italų lan-
kosi vieni kitų pamokose, dalijasi patirtimi dirbdami  licėjaus 
laboratorijose, rengia pristatymus, susipažįsta su šalių kultūra, 
papročiais, tradicijomis, svečiuojasi vieni kitų šeimose. 

Tarptautinis mainų projektas 
su Palermo licėjumi 
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2017 m. pradėjome vyk-
dyti dvejus metus  trun-
kantį Nordplus projek-
tą. Pirmasis susitikimas 
vyko mūsų gimnazijoje 
lapkričio 13–18 d. Į gim-
naziją atvyko 49 moki-
niai iš Danijos, Latvijos, 
Norvegijos. Programa 
buvo įtempta, projekto 
dalyviai lankėsi Rumšiš-
kėse, Trakuose, Vilniaus 
senamiestyje, mokėsi 
tautiškų šokių, dainų bei 
amatų. 

Vasario mėnesį grupė mūsų gimnazijos moksleivių lankėsi Da-
nijoje, Odensės mieste. Svečiavomės tuo laiku, kai šaltis spaudė 
ir vėjas plėšė drabužius, tačiau šiltas priėmimas suteikė daug 
džiaugsmo. Labai smagus buvo paskutinis vakaras, kada danų 
šeimos, kuriose gyveno mūsų mokiniai, suruošė daniškų tradici-
nių patiekalų puotą.

Kovo mėnesį grupė mokinių lankėsi Norvegijoje Levanger 
mokykloje. Stebėjomės 
atšiauria, bet gražia 
gamta, dalyvavome in-
tensyvioje programo-
je: aplankėme istorinį  
Trondheimo miestą, 
Stiklestad nacionalinį 
kultūros centrą, stebė-
jome mokinių sukurtą 
miuziklą „Peras Giun-
tas“. Žinoma, neapsiei-
ta be tradicinių patieka-
lų, vaišių, nuoširdžios 
draugystės ir išsiskyri-
mo ašarų.

Nordplus projektas „Lietuvos, 
Latvijos, Danijos, Norvegijos 
kultūrinis tautinis paveldas“
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Svečiams koncertavo Deina Kučinskaitė, 
Miglius Koganas, Judita Čibiraitė



56

2018   m.   balandžio   29– 
gegužės  5   dienomis svei-
kinomės  su  svečiais  iš Ita-
lijos, Turkijos,  Makedoni-
jos ir  Bulgarijos. Mokiniai 
iš skirtingų šalių atvyko į 
Lietuvą dalyvauti ERAS-
MUS+ „Smart Classrooms  
Smart  Students“ projekte, 
susirasti naujų  bendramin-
čių  ir įgyti naujų žinių. 

Pirmąją dieną (balan-
džio mėn. 30 d.) vyko ati-
darymo ceremonija. Visų 
šalių delegacijos sugužėjo į 
mūsų mokyklos aktų salę, 
kur turėjo galimybę įsiam-
žinti prie fotosienelės ir vi-
siems projekto dalyviams 

pristatyti savo gimtinę. Palaikymo sulaukėme ir iš Turkijos am-
basadoriaus, gražūs žodžiai skambėjo iš Italų instituto atstovės 
lūpų. Atėjo laikas supažindinti svečius su mūsų šalies sostine 
Vilniumi. Vedami gido, visi patraukėme siauromis Užupio ga-
tvelėmis, iš naujo atrasdami kiekvieną skverelį, kitaip pamaty-
dami Vilniaus panoramą. Svečiai iš Makedonijos, Italijos, Turki-
jos ir Bulgarijos stebėjosi mūsų gamtos grožiu, žavėjosi įdomia 
pastatų architektūra.

Antroji diena (gegužės mėn. 1 d.) buvo darbingiausia. Svečiai 
iš užsienio, kartu su lietuvių mokiniais, dar ankstų rytą susirin-
ko mokyklos aktų salėje, kad galėtų pristatyti parengtas temas. 
Visos delegacijos turėjo pasakoti apie vieną iš geometrijos temų. 
Naudodamiesi programomis infogram.com, prezi.com ir powtoon.
com mokiniai puikiai išdėstė visą reikalingą informaciją, pateik-
dami pavyzdžius iš kasdieninio mūsų gyvenimo. Tikriausiai 
didžiajai daliai projekto dalyvių tokios netradicinės pamokos 
padėjo užpildyti buvusias geometrijos spragas. Vėliau  mokiniai 
susiskirstė grupelėmis ir turėjo sukurti dar vieną pristatymą, 
naudodamiesi tomis pačiomis programomis. Šis darbas suvie-
nijo skirtingų šalių žmones bendram tikslui: parengti pristatymą 
kaip galima geriau. Nors ši diena iš tiesų buvo nelengva, moki-
niai turėjo galimybę ne tik gilinti matematikos mokslo žinias, bet 
ir artimiau susipažinti tarpusavyje. 

ERASMUS+ „Smart Classrooms 
Smart Students“
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Trečiąją dieną (gegužės mėn. 2 d.) visi išvykome į Trakus. 
Čia aplankėme Trakų pilį, kur galėjome pagilinti savo istorines 
žinias, pasidžiaugti ir pasigrožėti Lietuvos istoriniu paminklu. 
Daugiausia emocijų sukėlė kibinų gaminimas. Galėjome savo 
rankomis formuoti tradicinį karaimų valgį, o vėliau jį degustuo-
ti. Kepėjos pasidalijo ir skaniausių kibinų receptu.

Ketvirtąją dieną (gegužės mėn. 3 d.) praleidome Anykščiuo-
se. Pirmiausia nusifotografavome prie Puntuko akmens. Vėliau 
vaikščiojome medžių viršūnėmis – netoliese įrengtu lajų taku. 
Anykščiuose taip pat turėjome galimybę išbandyti savo kuli-
narinius sugebėjimus. Išklausę paskaitos apie aukštaičių tradi-
cinius valgius, pasitelkę fantaziją formavome unikalius duonos 
kepaliukus, kurių tešla buvo paruošta pagal autentišką receptą. 
Pasistiprinę ir pailsėję Siauruko (toks geležinkelis) muziejuje, čia 
išklausėme netradicinės paskaitos, kuri sudomino ne tik moky-
tojus, bet ir mokinius.

Penktoji diena (gegužės mėn. 4 d.), kaip ir visa savaitė, pra-
bėgo žaibišku greičiu. Nors paskutiniąją dieną netrūko juoko ir 
šypsenų, daug kas apgailestavo, jog ši savaitė jau baigiasi. Penk-
tąją dieną aplankėme Valdovų rūmus – supažindinome svečius 
su šalies istorija, pamatėme, kaip anksčiau gyveno itin svarbios 
Lietuvos asmenybės. Vėliau atvykome į „Genocido aukų muzie-
jų“. Atsisveikinimo vakaras vyko  restorane „Belmontas“, atvy-
ko svečiai iš Bulgarijos, Makedonijos, Turkijos ir Italijos, lydimi 
mokinių iš Užupio gimnazijos. Visiems projekto dalyviams buvo 
išdalyti diplomai už dalyvavimą „ERASMUS+“. Po lietuviško 
maisto degustacijos įvyko neplanuotas kiekvienos šalies pasiro-
dymas. Užgrojus muzikai turkai, makedonai, bulgarai, italai ir 
lietuviai ėmė šokti ir kitus mokyti savo tradicinių šokių žingsne-
lių. Vakaras buvo šiltas, įsimintinas.

Kiekvienas projekto 
dalyvis į savo gimtuosius 
namus sugrįžo paaugęs: 
vieni patobulino savo ma-
tematikos ir anglų žinias, 
kiti išmoko prisitaikyti 
prie neįprastos aplinkos 
ar suprasti šalia esantį 
žmogų. Išsiskirti su nau-
jaisiais draugais buvo iš 
tiesų sunku – ne vienas iš 
mūsų nubraukė ašarą, ta-
čiau liūdėti neverta. Pro-
jektas „ERASMUS+“ dar 
nesibaigia ir mūsų laukia 
tokios pat įsimintinos ke-
lionės į svečias šalis!
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2016 m. vasario 16–24 die-
nomis Vilniaus Užupio gim-
nazijos moksleiviai Ugnė 
Dunčytė, Gabija Mačiūnaitė, 
Domantas Gornovas ir Ma-
tas Simaitis, kartu su lietu-
vių kalbos mokytoju Aliumi 
Avčininku, dalyvavo tarp-
tautinėje jaunimo mainų 
programoje ERASMUS+ Ita-
lijoje – Youth Exchange UNI-
TED Understand Neighbours 
Integration Through European 
Dances.
   Tarpkultūrinis ugdymas 
glaudžiai susijęs su gilesniu 
savosios kultūros pažinimu. 
Tolimi kraštai ir pažintis su 
kitokia tradicija, jos puose-

lėjimu bent truputį pajudina sąmonę ir pastūmėja, reikia tikėti, 
kitokio – intymesnio – santykio su savais papročiais link. Paren-
gę tautinių šokių bei dainų (sutartinių!) programą, pasirengę 
pristatyti Lietuvą ir jos kultūrą daugiausia dalyviams iš Pietų, 
ryžomės keliauti į nedidelį Italijos miestą – Fasano, įsikūrusį ant 
Adrijos jūros kranto.

Dalyviai iš aštuonių Europos valstybių (Ispanijos, Graikijos, 
Italijos, Kroatijos, Makedonijos, Rumunijos, Lenkijos ir, žinoma, 
Lietuvos) drauge dirbo, gyveno, keliavo ir mokėsi kiek ilgiau nei 
savaitę. Savaitę, kuri visai lietuvių komandai, ypač pirmąkart 
dalyvavusiems tokiame projekte, tapo reikšminga gyvenimo 
patirtimi. Mokydamiesi suprasti skirtingus žmones, kultūras, 
nagrinėdami aktualias Europoje socialines problemas, siūlyda-
mi galimus sprendimus, žaisdami bei kurdami galimų ateities 
projektų apmatus, dalyviai išmoko bendradarbiauti, gerbti save 
ir kitus, siekti užsibrėžtų tikslų. Bet, matyt, svarbiausia – išaugo 
pasididžiavimas sava kultūra.

Gimnazistai atliko sutartinę, sušoko liaudies šokių ir įtraukė 
visus dalyvius į parengtą lietuvių liaudies žaidimų programą, 
po kurios visiems linko kojos, – tokie džiaugsmingi, anot Italų, 
jie buvo. Po lietuvių pasirodymo kasdien augo pasigėrėjimo lie-

Tarptautinėje mainų programoje 
Italijoje 



59

tuvių liaudies dainomis ir kultūra jausmas – sutartinei abejingų 
neliko. Ją buvo galima girdėti ir makedoniečių, ir italų, ir len-
kų lūpose, ji skambėjo visur – salėje, koridoriuje, prie pietų stalo 
ar vos nubudus kambaryje, kada ją niūniuodavo rumunai. Taip 
daina ir šokis sujungė atskiras kultūras, kurios, rodos, nors ir iš-
sibarsčiusios plačiame Europos žemyne, bet artimos savo dvasia 
ir pasiryžimu neišnykti globalioje erdvėje. 
          
       Alius Avčininkas 
                                                      

Dviejų dalyvių įspūdžiai

Domantas

Kiekvieną dieną susipažindavom su vis kitos šalies kultūra, 
tradiciniais šalies valgiais, šokiais, dainomis, patys jų mokyda-
vomės ir mokydavome kitus. Vykdavo ir daug kitų užsiėmimų, 
skatinančių bendravimą, kolektyvinį darbą, supratingumą. Pa-
tobulinom ne tik anglų kalbos žinias, bet ir noriai vieni kitus mo-
kėme savo kalbos. Turėjom labai gerus ir rūpestingus vadovus. 
Nors kiekviena diena būdavo suplanuota minučių tikslumu, bet 
turėdavom ir laisvo laiko. Laisvu laiku stengėmės kiek įmanoma 
daugiau pamatyti ir sužinoti apie Italiją. Aplankėme kelis mies-
tus, susipažinom su miestelių architektūra, nuostabia Italijos 
gamta ir jūra. 

Gabija

Vasario 16–24 dienos... Tai buvo laikas, kai dalyvavau ERAS-
MUS+ projekte, asmeniškai man palikusiame neišdildomą įspū-
dį ir neįkainojamą patirtį. Šio projekto metu pažinau kitų šalių 
kultūrą, nemažai sužinojau apie daugelio šalių politiką, kasdie-
nybėje sutinkamus stereotipus. Tai asmeniškai vertinga patirtis, 
nes domiuosi politika, Europos Sąjunga, tad sužinoti, kas ir kaip 
vyksta, pavyzdžiui, Ispanijoje ar Makedonijoje, man buvo labai 
naudinga. Nepaisant šių dalykų, taip pat įgavau nemažai patir-
ties kalbėdama anglų kalba! Ir svarbiausia, jog visa tai vyko tai-
kant neformaliojo ugdymo metodus, kada dalyviai kiekvienos 
sesijos metu gali jaustis laisvai ir nevaržomai, tai sukelia dar di-
desnį norą įsitraukti į visas veiklas ir atiduoti tam visas jėgas ir 
stengtis dar labiau! Kai pamačiau, kokie žmonės gali būti nuo-
širdūs, atsirado begalinis noras dalyvauti tokio tipo projektuose 
dar ir dar kartą, o galų gale, kai ateis laikas, net ir vadovauti vie-
nam iš šių projektų!
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Kasmet mokykloje vyksta moksleivių prezidento rinki-
mai. Išrinktas prezidentas suburia savo komandą ir ats-
tovauja mokinių bendruomenės interesams. Gimnazijos 
moksleivių prezidentūra suteikia mokiniams galimybes 
atsiskleisti įvairiose srityse, organizuoja įvairius rengi-
nius mokykloje (ypač mėgstamas protmūšis), bendra-
darbiauja su kitų mokyklų savivaldomis, su Lietuvos 
moksleivių sąjunga, rengia tarpmokyklinius projektus ir 
organizuoja mainus.

Mėgstamiausias prezidentūros organizuojamas ren-
ginys – koncertas „Alternatyva“. Prezidentūros inicia-
tyva vyksta ir „Naktis mokykloje“. Vakare vyksta kūry-

binės dirbtuvės, sportiniai žaidimai, varžytuvės, seminarai. Tie, 
kurie nori ramesnio bendravimo, gali žiūrėti įdomius filmus. 

Artėjant Kalėdoms prezidentūros atstovai organizuo-
ja labdaringas muges, akcijas „Pasidalink gerumu“. Su-
rinkti pinigai skiriami skurstantiems, našlaičiams, vie-
nišiems seneliams. Už surinktus pinigus projektui „Vai-
kų svajonės“ buvo nupirkti vaikiški baldai ir paspirtukas.  
 Visi gimnazijos mokinių prezidentai buvo aktyvūs, kūry-
bingi, atidavė daug laiko bendruomenei:

Giedrius Klimkevičius, Barbora Bužinskaitė, Andrius Česnulevičius, 
Andrius Tamošiūnas, Evelina Kirpičenko, Gediminas Glemža, Žilvinas 
Jonaitis, Dominykas Zimnickas, Jonas Minialga, Emilija Varnaitė.

Gimnazijos moksleivių 
prezidentūros veikla

Gediminas GlemžaGiedrius Klimkevičius
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Evelina Kirpičenko

Andrius Tamošiūnas

Jonas Minialga

Žilvinas Jonaitis

Andrius Česnulevičius

Dominykas Zimnickas

Emilija Varnaitė
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Išminčiaus konkursas, kuris skiriamas 
gimnazijos gimtadieniui, organizuojamas 
dviem etapais. Pirmajame etape dalyvau-
ja klasėse išrinkti mokiniai ir varžosi dėl 
teisės patekti į finalą. Dėl Išminčiaus no-
minacijos antrajame etape varžosi kelioli-
ka pirmojo etapo nugalėtojų. Nugalėtojas 
apdovanojamas specialiu prizu, paga-
mintu dailiųjų amatų (odos) būrelyje. 

Gimnazijos Išminčiais pastaraisiais 
metais tapo šie mokiniai:
Vytautas Kaniušonis, Jonas Sideravičius, Ge-
diminas Glemža, Haroldas Mackevičius, To-
mas Šimkūnas, Smiltė Fadėjevaitė, Zigmas 
Jucius. 

Vilniaus Užupio gimnazijos 
išminčiaus konkursas

Haroldas Mackevičius Nikolajus Elkana Eimutis, Smiltė Fadėjevaitė, Akvilė 
Paškevičiūtė
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Tautinės mokyklos koncepcijoje Meilė Lukšie-
nė rašė: „pagrindinis bendrojo lavinimo mo-
kyklos uždavinys – atsigręžus į žmogų kaip į 
absoliučią vertybę <...> padėti tvirtus žmogaus 
dorovės pagrindus, puoselėti sąžiningumą, 
savigarbą ir orumą, kūrybiškumą, nukreiptą 
į tiesą, gėrį, grožį, skatinti gailestingumą, ge-
ros valios veiklą, siekiančią laisvės, taikos...“ 
Lietuvių kalbos mokytojai tam skiria nuolatinį 
dėmesį tiek per pamokas, tiek popamokinėje 
veikloje. Nuolat dirbame su kūrybingais moki-
niais: rengiame juos jaunųjų filologų, dainuoja-
mosios poezijos, meninio skaitymo, įvairiems 
rašinių ir poezijos konkursams, olimpiadoms. 
Mokinių kūrybą skleidžiame gimnazijos inter-
netiniame puslapyje, retkarčiais išleidžiame 
spausdintą kūrybos laikraštį „Savaip“. Jubi-
liejinį „Savaip“ numerį parengėme mokyklos 
Užupyje 70-mečiui. 

2017-ieji buvo paskelbti Mažvydo metais. 
Ta proga lietuvių kalbos mokytojai, bendra-
darbiaudami su informacinių technologi-
jų  mokytojais, parengė elektroninį mokinių 
kūrybos almanacho leidinį, skirtą Mažvydo 
metams. Šie metai skirti ir Ievai Simonaitytei, 
kuri vadinama paskutiniąja Mažosios Lietu-
vos metraštininke, bei Kaziui Bradūnui, kurio 
gimimo šimtmetį pažymėjome proginėmis pa-
mokomis. 

Jaunųjų filologų konkurso, kuriame daly-
vaujame beveik kasmet, nugalėtojais 2014 m. 
Vilniaus mieste yra tapę 4 kl. mokiniai Aivaras 
Šimkus (III vieta) ir Greta Ona Andrijauskaitė 
(I vieta) (mokytoja Romualda Petrauskienė). 
Mėgstama gimnazijoje ir dainuojamoji poe-
zija. Dažnai rengiame konkursą tarp klasių ir 
dalyvaujame miesto bei respublikiniuose kon-
kursuose. Esame laimėję daug prizinių vietų.

Meda Surkevičiūtė ir Emilija Pakalnytė, 
dainuojamosios poezijos konkurso nugalė-
tojos 2011 m. (II vieta Vilniaus mieste, duetų 

Su gimtosios kalbos vėliava

Meda Surkevičiūtė, Emilija Pakalnytė. 
Nuotr. Kristinos Jasudaitės
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nominacija, mokytoja Romualda Petrauskienė). Mantė Bara-
nauskaitė ir Žygimantas Mockevičius nuo 2014 iki 2017 metų 
dalyvaudavo dainuojamosios poezijos konkursuose ir Vilniaus 
miesto atrankos turuose užimdavo pirmas arba antras vietas 
(mokytoja Lina Cholinienė). 2015 metais abu gavo Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir spor-
to departamento Švietimo skyriaus padėkos raštus. 2016 metais 

buvo pakviesti į prezi-
dentūrą savo dainomis 
pradėti nacionalinio 
diktanto konkurso nu-
galėtojų apdovanojimo 
ceremoniją.

Kasmetinė graži tra-
dicija trečiųjų klasių 
mokiniams organizuoti 
pamokas „Literatūrinis 
Kaunas“. Kaune mes  
aplankome S. Nėries, 
Maironio, Balio Sruo-
gos, V. Krėvės-Mickevi-
čiaus muziejus ir labai 
praturtiname savo ži-
nias. Vilniuje pamokas 
vedame Kalbos muzie-

Mantė Baranauskaitė ir Žygimantas Mockevičius 
su prezidente Dalia Grybauskaite
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juje, V. Mykolaičio-Putino, V. Krėvės 
muziejuose, Valdovų rūmuose.

Mokytojai lituanistai tapo ir vadovė-
lių autoriais. Alius Avčininkas, Laima 
Namajuškienė ir Aušra Smaleckienė pa-
rašė literatūros vadovėlį ir pratybų są-
siuvinį 8 klasei.

Gimnazijos mokytojai ir mokiniai 
džiaugiasi, kad lietuvių kalbos mokyto-
jui Aliui Avčininkui 2018 m. spalio 3 d. 
iškilmingai įteikta Meilės Lukšienės pre-
mija, kuri skiriama jauniems, darbštiems 
ir savo darbu pasižymėjusiems mokyto-
jams. Premijos tikslas – paskatinti Meilės 
Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir 
švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti 
ryškiausius edukologijos plėtros darbus 
Lietuvoje. Mokytojas Alius, kaip mokytojas, klasės vadovas, ke-
lių vadovėlių autorius, iniciatyvus pedagogas, kryptingai savo 
darbe įgyvendina tautinės mokyklos idėjas, vykdo ugdymo 
modernizavimą, humanizmo, kūrybiškumo idėjų sklaidą, sė-
kmingus edukacinius projektus. Jis sulaukia puikių esančių ir 
buvusių mokinių, tėvų atsiliepimų apie savo darbą, yra jauno, 
iniciatyvaus, tikrai mylinčio savo profesiją mokytojo pavyzdys. 
Jo paskatinti ir įkvėpti mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuo-
se. Štai Ieva Rudzinskaitė (4c kl.) Vinco Mykolaičio-Putino me-
morialinio buto-muziejaus rengtame Komiksų konkurse „Vinco 
Mykolaičio-Putino diena“ tapo kūrybiškiausio darbo autore. VI 
Lietuvos vaikų ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje-
konkurse „Mano senas drauge...“, skirtame poetei Elenai Mez-
ginaitei atminti, II vieta pažymėta Augustės Janatjevos (4c) ir 
Godos Šiaudinytės (4e) kūryba. Adomo Mickevičiaus muziejaus 
bei VU Filologijos fakulteto Polonistikos centro organizuotame 
respublikiniame Poezijos konkurse „Tėvyne 
Lietuva, mielesnė už sveikatą!“, skirtame Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui 
bei Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo 
metinėms paminėti, net keturi mūsų mokiniai  
gavo prizines vietas: II vieta – Paulius Kurlavi-
čius (2b), Justina Gargasaitė (2a), Dominykas 
Gaidys (4c), Konstantinas Skutulas (4a) – III 
vieta. Maironio lietuvių literatūros muziejaus 
organizuotas respublikinis Moksleivių skaito-
vų konkursas sėkmingas buvo Augustei Ko-
trynai Verikaitei ir Kristinai Bublevičiūtei (4e). 
Jos tapo pirmojo turo nugalėtojomis.

Alius Avčininkas

Mokytojai Alius Avčininkas,  
Laima Namajuškienė ir Aušra 
Smaleckienė parašė literatūros 
vadovėlį ir pratybų sąsiuvinį 8 
klasei
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Su trečios klasės mokiniais 2018 metais dalyvavome respu-
blikiniame tautosakos ekranizavimo konkurse, kurį organizavo 
Kauno tautinės kultūros centras. Mokiniai patys įdainavo ir ani-
mavo lietuvių liaudies „Našlaitėlės dainą“, panaudodami įvai-
rias kūrybos priemones – popierių, medžiagų skiautes, plastiliną, 
pieštukus, vandenį, laimėta II vieta komisijos sprendimu; filmas 
laimėjo I-ąją vietą publikos sprendimu (tapo publikos numylėti-
niu). Kadangi laimėtos dvi prizinės vietos, mokiniai apdovanoti 
dviem prizais – kvietimais apsilankyti „Animotuko“ studijoje 
Kaune ir LRT studijos užkulisiuose Vilniuje bei susipažinti su 
filmavimo bei animavimo procesais. Filmą kūrė Martynas Mazi-
liauskas, Dominykas Gaidys, Judita Čibiraitė, Odilija Blynovai-
tė, Marija Gabrielė Karputė, projektui vadovavo mokytojai Lina 
Cholinienė ir Andrius Chmieliauskas.  

Net  28   Užupio   gimnazijos  mokiniai,  paruošti   mokytojų 
A. Avčininko, L. Namajuškienės, R. Petrauskienės ir L. Cholinie-
nės, 2018 metais dalyvavo jau tradicija tapusiame Kristinos Saba-
liauskaitės trumpojo rašinio konkurse. Konkurse dalyvaujantys 
mokiniai turėjo parašyti laisvos formos rašinį „Mano demonai“. 
Sėkmė nusišypsojo net dviem mūsų gimnazistams, nurungu-
siems rekordinį skaičių konkurso dalyvių. Šiais metais geriau-
siu rašiniu išrinktas IV klasės moksleivio Nikolajaus Elkanos 
Eimučio kūrinys (mokytoja Lina Cholinienė). K. Sabaliauskaitės 
teigimu, Nikolajaus rašinys sužavėjo ne tik savo brandumu, fi-
losofiškumu, bet ir gilia pastanga tamsius, šaltus, šiaurietiškus 
autoriaus demonus užčiuopti ir įveikti apmąstymo šviesa. Tre-
čioji vieta atiteko IV klasės moksleivei Augustei Kotrynai Veri-
kaitei (mokytojas Alius Avčininkas). Nikolajus bus apdovanotas 

išskirtine Kristinos   Sabaliauskai-
tės  dovana – tetralogijos „Silva 
rerum“ I–IV dalimis su autorės 
autografu bei auksine plunksna. 
III vietos nugalėtoją leidykla ap-
dovanos savo įsteigtais prizais. 

Lietuvių kalbos mokytojai or-
ganizuoja tautosakos vakarones, 
rašytojų minėjimus, dalyvauja 
įvairiuose gimnazijos ir šalies pro-
jektuose. Lina Cholinienė yra ak-
tyvi Lietuvių kalbos mokytojų są-
jungos valdybos narė, veda semi-
narus kitų mokyklų mokytojams. 
Šalies pedagogų mokymuose da-
lyvauja ir Alius Avčininkas (jis yra 
ir literatūros vadovėlio 9 kl. ben-
drautoris) bei Aušra Smaleckienė. 
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2015 m. kilo idėja atgaivinti prieš 25-erius metus šioje mokykloje 
vykusius tautosakos vakarus, kuriuos labai vertino tuometiniai 
mokiniai. Tai būdavo vakaronės, kai reikėdavo paruošti etnogra-
finį pasirodymą, pagaminti kokį nors nacionalinį patiekalą, pri-
statyti savo stalą. Vykdavo klasių konkursai, viktorinos. Panašią 
ilgesnę, netradicinę pamoką lietuvių kalbos mokytojai 2015 me-
tais parengė su pirmokais, 2017 m. – su antrokais. 

2017 m. spalio 18 d. vykusi tautosakos vakaronė buvo skir-
ta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui ir Tautinio kostiumo 
metams paminėti. Į šį renginį tautiškai arba šventiškai pasipuošę 
susirinko antrų klasių mokiniai. Per lietuvių kalbos pamokas jie 
mokėsi analizuoti tautosaką, susipažino su tarmėmis, todėl šis 
renginys buvo savotiškas išmoktų temų apibendrinimas.

Jam mokiniai rengėsi iš anksto: kiekviena klasė pasirinko po 
regioną, domėjosi jo tradicijomis, kostiumais, tarme. Vakaronės 
tikslas – pristatyti visus Lietuvos regionus, jų ypatumus, apran-
gą, kulinarinio paveldo skirtumus. Renginio vedėjai sklandžia 
kalba, raiškiu žodžiu, įterpdami istorinių žinių ir poezijos pos-
mų, kvietė dalyvius ir svečius pristatyti savo namų darbus, idė-
jas ir įspūdžius.

Pirmieji pasirodė 2a klasės mokiniai, jie pasisveikino rytų 
aukštaičių tarme ir pristatė Aukštaitijos regioną, apibūdino iš-
skirtines krašto tradicijas, pasekė aukštaitišką anekdotą, parodė 
vaizdelį apie paparčio žie-
do ieškojimą per Jonines, 
mokytojus ir draugus pa-
vaišino žagarėliais. Kitos 
klasės pristatė Žemaiti-
jos, Dzūkijos, Suvalkijos 
ir Mažosios Lietuvos re-
gionus. Ypač įtaigiai nu-
skambėjo žemaičių tarme 
suvaidinta improvizacija 
pagal Žemaitės apsaky-
mą „Marti“. Išvydome ir 
„Eglės žalčių karalienės“ 
inscenizaciją, pasiklausė-
me meniškai atliktos su-
tartinės, smagiai plojome 
šokėjams liaudiško šokio 
ritmu. 

Atgaivinta tautosakos vakaronė

Šoka 2 klasės mokiniai
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Renginį papuošė direktorės pa-
vaduotojos Virginijos Mackonienės 
pasirodymas. Ji pademonstravo au-
tentišką aukštaitišką kostiumą, paaiš-
kino, kuo jis savitas. Įdomiausia, kad 
mokytoja gerai moka aukštaičių tar-
mę ir mėgsta poeziją. Ji paskaitė porą 
aukštaičių tarme parašytų eilėraščių 
ir paragino visus mažiau naudotis 
mobiliuoju telefonu – „nebučiuoti jo“, 
kaip kvietė vienas aukštaičių poetas. 
Savo ryšius su žemaičių tarme trum-
pai nusakė gimnazijos direktorė. Ji že-
maitiška šnekta padėkojo mokiniams 
ir lietuvių kalbos mokytojoms už įsi-
mintiną, turiningą renginį.

Pabaigoje dar vyko viktorina ir vaišės... Ragavome žemaitiš-
kų, suvalkietiškų blynų, kastinio su bulvėmis, naminės duonos, 
meduolių ir daug kitų skanėstų, pačių pagamintų. Ir aš ten bu-
vau, alų midų geriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau...

Atgaivintos tautosakos popietės mokiniams buvo naudingos, 
renginys padėjo geriau pažinti Lietuvos regionus, prisiminti tau-
tos papročius, tradicijas, pagaliau padėjo geriau pažinti vieniems 
kitus, suartėti skirtingų klasių mokiniams.         

2017 m. tautosakos popietė

Šiuolaikinė Žemaitės „Marčios“ 
interpretacija

Tarmiškai 
padainuoti 
moka mate-
matikos mo-
kytoja Žiedė 
Juodeikytė

Istorijos mokytoja Virginija 
Mackonienė apsirengusi aukš-
taitiškai
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Matematikos  ir informacinių technolo-
gijų mokymas glaudžiai siejamas su šių 
laikų realijomis. Siekiama glaudesnio 
ryšio su praktika, kaip ir akcentuojama 
„Geros mokyklos koncepcijoje“.

Matematikos mokytojai 2017 metų 
rugsėjo mėnesį pakvietė į gimnaziją 
Marką Bedworthą, pasaulinio lygio ma-
šininio intelekto ir kompleksinių siste-
mų bei algoritmų ekspertą, turintį mate-
matikos daktaro laipsnį, ir suorganizavo 
paskaitą anglų kalba „Matematika – tai 
menas, o menas – tai matematika“.

Mokykloje vykusioje kūrybinių ti-
riamųjų darbų konferencijoje išsiskyrė 
Gintauto Švedo, 3 klasės mokinio, darbas apie Vilniaus radiacinį 
foną. Šį darbą jis sėkmingai pristatė 2018 m. respublikinėje kon-
ferencijoje, vykusioje Saulės gimnazijoje.

Mokiniai, dalyvaudami Swedbank IT pamokose-ekskursijo-
se, diskutuoja su IT departamento personalu apie ateities tech-
nologijas bei svarsto, kaip mus palies technologinės naujovės – 
robotai, dirbtinis intelektas.

Tiksliųjų mokslų kryptis – ryšys 
su gyvenimu

Pamoka-ekskursija „Swedbank“ 
IT departamente

Markas Bedworthas
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TV videobūrelis susikūrė 2015 metais. Šiuo metu yra apie 30 
TV vaizdo meno gerbėjų. Tikslas – sukurti pirmąją šalyje gim-
nazijos televiziją. Grupei vadovauja mokytojai Andrius Chmie-
liauskas ir Valentinas Deviatnikovas. 2016 m. spalio 21 d. kino 
teatre „Pasaka“ įvyko socialinių filmukų konkurso „Filmuok – 
nediskriminuok“ darbų peržiūra. Konkurse dalyvavo 13 darbų, 
kuriuose kalbama apie skirtingas diskriminacijos formas, ragi-
nama į pasaulį pažvelgti kitu kampu. Pirma  vieta ir piniginis 
250 eurų prizas skirtas Užupio gimnazijos filmui „(Pa)prastas 
popierinis gyvenimas“, autoriai Vilius J. Vingras ir Dominykas 
Gaidys, 2c klasė. Tarptautinė Amerikos mokykla 2016 m. balan-
džio 15 dieną kino teatre „Pasaka“ organizavo mokinių sukur-
tų filmų tema „Aš pasaulio pilietis“ festivalį. Filmukas „Venera 
Marso orbitoje“ pripažintas originaliausiu ir apdovanotas taure 
(scenarijaus autorius Karolis Dijokas 3e, režisierius Dominykas 
Ramanauskas, 3d).

TV videobūrelis
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Siekdami tenkinti šiuolaikinėje visuomenėje augančius mokinių 
poreikius, 2011 metais pasirašėme gimnazijos bendradarbiavi-
mo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Pagal 
ją formuojamos VGTU klasės, kuriose skiriama papildomai va-
landų matematikai ir informacinėms technologijoms. Šios klasės 
mokiniai tris kartus per metus dalyvauja VGTU aplinkose vyks-
tančiose paskaitose, atlieka fizikos, chemijos ir biologijos labo-
ratorinius darbus. Į mokyklą atvažiuoja universiteto dėstytojai, 
mobilioji laboratorija. Bendradarbiavimas su universitetu suda-
ro sąlygas patrauklesniam patirtiniam mokymuisi plėtoti.

Gimnazijos mokiniai dažnai renkasi medicinos, biochemijos 
studijas. Jausdami jų poreikius, nuo 2016–2017 mokslo metų for-
muojame gamtos mokslų klasę, kurioje labiau gilinamasi į bio-
logijos ir chemijos dalykus. Mokinių mokslinius, tiriamuosius, 
kūrybinius gebėjimus  ir viešojo kalbėjimo kompetencijas pade-
da plėtoti trečioje gimnazijos klasėje rengiami kūrybiniai ir ti-
riamieji darbai. Kasmet rengiama geriausių darbų konferencija. 
Dalį darbų pristatome Vilniaus mieste organizuojamuose rengi-
niuose.

2013 m. sausio 27 dieną Mykolo Romerio universitetas (MRU) 
kvietė mokinius ir pedagogus dalyvauti edukaciniame renginyje 
„Išbandyk profesiją“. Socialinės politikos fakulteto (SPF) Eduko-
logijos instituto organizuotame renginyje dalyvavo moksleiviai, 

Reikšmingos gimnazijai sutartys
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mokytojai, socialiniai pedagogai iš 30 šalies mokyklų. Renginio 
metu Socialinės politikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartis su Vilniaus gimnazijomis, progimnazijomis, mokyklo-
mis. 

Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dro-
mantienė pasirašė sutartis su Vilniaus Antano Vienuo-
lio pagrindine mokykla, Vilniaus Jono Pauliaus II gim-
nazija, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, Vilniaus Si-
mono Daukanto gimnazija ir Vilniaus Užupio gimnazija.  
  Sutartimis numatytas MRU Socialinės politikos fa-
kulteto dėstytojų, studentų ir Vilniaus gimnazijų, progim-
nazijų bei mokyklų mokytojų ir darbuotojų bendradarbia-
vimas, bendri moksliniai tyrimai socialinio darbo, švieti-
mo, socialinių paslaugų teikimo srityse, taip pat keitimasis 
nuomonėmis, tobulinant ugdomąjį, socialinį darbą, keliant 
darbuotojų kvalifikaciją, tobulinant MRU Socialinės politi-
kos fakulteto studentų mokomosios praktikos programą. 
  Sutarčių pasirašymo ceremonijose dalyvavo Vilniaus gim-
nazijų, progimnazijų bei mokyklų vadovai ir mokytojai, Sociali-
nės politikos fakulteto atstovai. Tokia gausa prasmingų sutarčių 
džiaugėsi MRU plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius dr. Sta-
sys Vaitkevičius. 
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Pastarieji dešimt metų gamtos mokslams buvo ypač sėkmingi: 
fizikos, biologijos bei chemijos kabinetuose buvo pakeisti baldai, 
įrengti daugialypės terpės projektoriai bei interaktyvios lentos, 
kurios ne tik palengvino mokytojų darbą, bet ir suteikė galimybę 
rengti įdomesnes pamokas.

Per šiuos metus įsitvirtino tam tikros tradicijos: kasmet būna 
gamtos mokslų savaitė, per kurią mokiniams siūlomos įvai-
rios veiklos, organizuojama išvyka į „Thermo Fisher Scientific“ 
(bendrovė „Fermentas“): 
moksleiviai supažindi-
nami su biotechnologijų 
naujovėmis. Gimnazijos 
mokiniai noriai dalyvau-
ja paskaitose-renginiuo-
se „Erdvėlaivis – Žemė“, 
konkurse „Gamtos ken-
gūra“, matematikos, 
gamtos mokslų konkurse, 
tarpmokykliniame fizikos 
konkurse „Galilėjus“ ir 
tarpmokyklinėje gamtos 
mokslų viktorinoje.

Gamtos mokslų die-
nos proga 2013 m. Užu-
pio gimnazistai dalyvavo 
„Tyrėjo dienose“. Tą die-
ną mokiniai praturtino 

Apie gamtą mokomės įdomiau

Ekskursija biotechnologinėje įmo-
nėje „Thermo Fisher Scientific“. Bi-
ologijos mokytojos Dalia Vėžėlienė 
ir Renata Bakšytė, 2016 m.
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žinias klausydamiesi įdomių paskaitų apie žmogaus genomą, 
lazerių mokslą Lietuvoje, susipažino su judesių registravimo sis-
tema bei greitaveikės kameros galimybėmis. Didžiausią įspūdį 
paliko mobilusis planetariumas, kuriame vyko paskaitos apie 
nežemiškų civilizacijų paieškas.

 Net kelis kartus į mūsų 
gimnaziją buvo atvykusi 
„Mobiliosios bioklasės“ ko-
manda. „Bioklasėje“ moks-
leiviai, padedami Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto studentų, dirbo su 
tikra mokslininkų įranga, pa-
tys atliko pažintinius moks-
linius eksperimentus, jiems 
buvo skaitomos populiarios 
mokslo paskaitos, vyko pri-
statymai, mokymai ir dis-
kusijos – taip susipažinome 
su naujausiomis biomokslų 
galimybėmis. Pirmąjį kartą, 
2012 metais, kartu su „Mobi-
liosios bioklasės“ komanda 
buvo atvykęs ir programoje 
dalyvavo garbės svečias, bu-
vęs mūsų gimnazijos moki-
nys, mokslų daktaras, „Ther-
mo Fisher Scientific“ atstovas 
Remigijus Skirgaila.

Tarp mūsų svečių taip pat 
buvo Tomas Makaras – jau-
nesnysis mokslo darbuotojas, 

Akimirkos iš „Tyrėjo dienos“, 
2013 m.

„Mobilioji bioklasė“, 2012 m.
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kuris skaitė paskaitą apie vandens ekologinę būklę, gimnaziją 
baigusi Adelė Markevičiūtė ir Simonas Kareiva, kuris pristatė 
lietuviško palydovo paleidimo projektą, mėgėjiško radijo klubo 
veiklą.

2013 metais gimnazijoje buvo organizuojamas integruotas 
projektas „Fizikos atspindžiai“, kuris padėjo mokiniams fizikos 
žinias ir gebėjimus susieti į bendrą visumą su matematika, biolo-
gija, chemija, istorija.

Gamtos mokslai jau ne vienus metus bendradarbiauja su Vil-
niaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija. Moks-
leiviai vyksta į VGTU klausytis įvairių paskaitų, atlikti fizikos, 
biologijos ar chemijos laboratorinių darbų, o Vilniaus kolegijos 
studentai pristatinėja baigiamuosius darbus gimnazijos mokslei-
viams. Į gimnaziją kasmet atvyksta VGTU mobilioji laboratorija, 
kurioje mokiniai atlieka tris tiriamuosius darbus.

Jau ketveri metai gimnazijoje 
yra rengiami kūrybiniai tiriamieji 
darbai. Mokiniai labai noriai ren-
kasi gamtos mokslų mokytojų pa-
siūlytas temas, o geriausius darbus 
pristato įvairiuose gamtos mokslų 
konferencijose.

2016–2017 mokslo metais Vil-
niaus Užupio gimnazija dalyvavo 
Goethe‘s instituto projekte „Inte-
gruotas dalyko ir vokiečių kalbos 
mokymas Lietuvos mokyklose 
(CLILiG@Litauen)“.

I–II klasių mokiniai turėjo inte-
gruotas chemijos ir vokiečių kal-
bos modulio pamokas. Per šias 
pamokas mokiniai pagilino vokie-
čių kalbos ir chemijos žinias, turė-
jo galimybę  naudotis „Ecolabox“ 
cheminių priemonių ir reagentų 
lagaminėliu ir atlikti įvairius ban-
dymus pagal pateiktus aprašymus 
vokiečių kalba.

Vokiečių kalbos ir chemijos modulio 
pamoka, 2017 m.
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Vilniaus Užupio gimnazijos abiturientė, Jaunojo tyrėjo klubo 
narė Rūta Prakapaitė už tiriamąjį darbą „Naujos kartos antimi-
krobiniu aktyvumu pasižyminčių tvarsčių kūrimas: bakterio-
fagų terapijos taikymas lėtinių žaizdų gydymui in vitro“ buvo 
apdovanota 2016 metų Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų 
konkurse.
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Kiekvienais metais kovo mėnesį, minint teatro dieną, gimnazi-
joje vyksta teatro savaitė. Šios idėjos įkvėpėja yra direktorė Vir-
ginija Emilija Navickienė. 2013 m. šis tradicinis renginys vyko 
kovo 18–20 d. Pirmąją dieną pasirodė mūsų kaimynai ir draugai 
iš Dienos centro „Šviesa“. Režisierė S. Bilskytė pastatė spektaklį 
„Neįmanomai įmanomo link“ pagal R. Bacho alegorinį pasako-
jimą Džonatanas Livingstonas Žuvėdra. Svečiai lankosi dažnai ir 
visad mus nustebina nuoširdumu, jausmų skaidrumu. Taip pat 
buvo rodomas mūsų gimnazijos teatro būrelio spektaklis „Rei-
kia, kad tau pasakyčiau“ (vadovė A. Charevičiūtė). Vaidino Kor-
nelijus Jaroševičius ir Rugilė Barštytė. Spektaklis analizavo am-
žinąją meilės temą.

Kovo 19 d. svečiavosi M. Biržiškos gimnazijos mokiniai, kurie 
mus nustebino spektakliu „Herojus pasilieka namuose“. Spek-
taklis skirtas Lietuvos patriotui, signatarui Mykolui Biržiškai, jo 
biografijai, nuopelnams atskleisti. 

Trečiąją renginio dieną jaudulio buvo labai daug, nes mūsų 
gimnazijos Kūrybos ir teatro studija ruošėsi parodyti spektaklį 
„Prisiminimų tramvajus“ iš Užupio gimnazijos istorijos. Studijos 
vadovė, scenarijaus autorė, režisierė, lietuvių kalbos mokytoja 
Laima Namajuškienė. Mokytojai ieškoti režisūrinių sprendimų 
padėjo 2d klasės mokinės Brigita Linkevičiūtė ir Greta Remei-
kaitė. Spektaklis atspindėjo lietuviškos mokyklos Užupyje raidą, 
mūsų gimnazistų patrioti-
nę veiklą pokario metais. 
Premjera pavyko. Spekta-
klį sėkmingai parodėme 
gimnazijos jubiliejaus pro-
ga bei Molėtų gimnazijoje. 
Po keleto metų spektaklis 
buvo pastatytas dar kartą, 
su kitais mokiniais, suvai-
dintas pirmokams, kad jie 
susipažintų su gimnazijos 
istorija. 

Negalime be teatro

Visus spektaklius pristatė, 
renginį labai meniškai ir iš-
radingai vedė Andrius Tamo-
šiūnas
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Spektaklio „Prisiminimų tram-
vajus“ scena. Vilius Vaičiūnas ir 
Antanas Mačionis 

Mokytoja Laima Namajuškienė ir di-
rektorė Virginija Emilija 
Navickienė  dėkoja mokiniams už 
įspūdingą spektaklį

Teatro mokytoja Gabrielia Kuodytė
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Mūsų gimnazijoje teatrinė veikla visada buvo ir yra mokinių 
mėgstama. Kai teatro pamokas pradėjo vesti  aktorė Gabrielia 
Kuodytė, kai kurie mokiniai ėmėsi patys kurti pjeses ir, vado-
vaujant  mokytojai, statyti spektaklius. Spektakliai tapo įtaiges-
ni, pilni ekspresijos, šiuolaikiškumu pritraukiantys dar daugiau 
žiūrovų į teatro savaitę. Mokytoja prisimena: „Su abiturientais 
analizavome 10 Dievo įsakymų, kūrėme etiudus ir taip gimė idė-
ja pastatyti spektaklį „Balta ir juoda“ remiantis Dekalogo tema. 
Idėjos ir scenarijaus autorės buvo Gabrielė Petrauskaitė ir Domi-
nyka Jankovska.“ 

Ypač įsimintinas spektaklis „Naujausios inovacijos“ buvo 

Spektaklio „Balta ir juoda“ 
akimirkos
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pastatytas gvildenant 
mokyklos aktualijas. 
Abiturientas Jonas Ku-
previčius parašė pjesę 
ir jam puikiai pavyko. 
Spektaklis buvo mo-
dernus, gilios prasmės, 
kalbantis apie aktualias 
šiuolaikinio gyvenimo 
problemas: žmonių už-
darumą, konkurenciją, 
abejingumą kitam. 

Džiugu, kad vis dau-
giau atsiranda talentin-
gų, kūrybingų moki-
nių. 2019 m. pamatėme 
Nikolajaus Elkanos Ei-
mučio parašytą pjesę 
,,Stikle” pagal Johano 
Volfgango Gėtės „Faus-
tą“ (lietuvių kalbos mo-

kytoja – Lina Cholinienė). Kūrinys buvo gerai įvertintas Simono 
Daukanto gimnazijos organizuotoje respublikinėje bendrojo ug-
dymo mokyklų 9–12 klasių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konfe-
rencijoje „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“. Šios  siurrea-
listinio stiliaus pjesės, kuri  analizuoja jauno žmogaus savasties 
paieškų problemą, pastatymas sudomino visus  gimnazistus. Jis 
išsiskyrė moderniais ieškojimais, filosofiškumu, sukėlė daug dis-
kusijų. Scenografiją kūrė Vilius Vingras, kostiumus – Ina Zyberg. 
Moksleiviams talkino teatro mokytoja Gabrielia Kuodytė.

Giedrius Kerpiškis
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Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir 
geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyve-
nimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, neapykantas.                             

M. K. Čiurlionis

Vilniaus Užupio gimnazijos choras susikūrė 2000 metais. Per vi-
sus aštuoniolika metų nuveikta ne tiek mažai: dalyvauta Lietuvos 
dainų šventėse, tarptautiniame tautinių mažumų meno festiva-
lyje „Senamiesčio bokštai“ (2011 m., gautas diplomas), tarptau-
tiniame jaunimo muzikos festivalyje-konkurse „Su muzika per 
Europą“ (2011 m., III vieta), tarptautiniame totorių meno festiva-
lyje „Draugystės akordas“ (2012 m., gautas diplomas), chorinės 
muzikos savaitėje su Šveicarijos Kanti Wholen gimnazijos mišriu 
choru.

Choras draugauja su Biržų „Saulės“ gimnazijos jaunimo 
mišriu choru. 2012 m. kolektyvas  dalyvavo  gimnazijų jubilie-
jiniame draugystės koncerte „Dėl tos dainos“ Biržuose, lankėsi 
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. IX Respubliki-
niame religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse, skirtame 
religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjos Šv. Cecilijos garbei. 
Choras laimėjo I laipsnio diplomą B kategorijoje.

Gimnazijos choras „Cantus 
veris“ dainuoja ir keliauja

Gimnazijos choristai Bernardinų 
bažnyčioje 2016 m. Choro vadovė 
Nijolė Žylienė
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2013 m. choras dalyvavo Izraelio aktorės Hadas Kalderon-
Sutzever meninėje programoje „Kelionės istorija, poezija ir menu: 
jidiš rašytojo Abraomo Sutzkeverio 100-mečiui“, vykusioje Vals-
tybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre. Ji 
buvo skirta Vilniaus geto likvidavimo 70-osioms metinėms bei 
Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

2015 m. choras dalyvavo respublikiniame moksleivių chorų 
festivalyje „Dainų mozaika“. Kartu su kitais chorais siekėme il-
giausio Lietuvos istorijoje vaikų – jaunimo mišrių chorų koncer-
to rekordo, įrodėme, kad vaikų ir moksleivių jaunimo chorai yra 
nepaprastai kūrybingi.

Choras nuolatos koncertuoja gimnazijos renginiuose, valsty-
binių bei kalendorinių švenčių minėjimuose. Gražūs renginiai 
vyksta Bernardinų bažnyčioje: Rugsėjo pirmosios šventei  skir-
tos mišios, mišios, po jų koncertas „Šventų Kalėdų belaukiant“, 
kuriame gieda gimnazijos jaunimo mišrus choras. 

Choro meno vadovė ir dirigentė mokytoja ekspertė Nijolė 
Žylienė, koncertmeisterė mokytoja metodininkė Birutė Tubiny-
tė-Merlo.Choras „Cantus veris“ 

Šveicarijoje
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Trečiųjų klasių mokiniams pateikiamas įvairus menų ir techno-
logijų programų pasirinkimas: dailė, grafinis dizainas, braižyba, 
medijų menas, odos dailieji amatai, muzika, kompiuterinės  mu-
zikos technologijos, šokis, teatras bei technologijų krypties vers-
lo ir vadybos programa.

Pirmoji Junior Achievement mokomoji mokinių bendrovė 
(MMB) gimnazijoje buvo įsteigta 2005 metais. Per dvylika pro-
gramos veikimo metų gimnazijoje moksleiviai įsteigė penkioli-
ka įvairių pavadinimų MMB: „Zimuzzi“, „New age“, „Akcija“, 
„Eco team“, „Saldu – gardu“ ir kt. MMB programoje mokiniai 
mokosi socialinių ir profesinių įgūdžių ne klausydami, bet da-
rydami – ši programa mažina atotrūkį tarp mokymosi ir verslo. 
Kiekviena susikūrusi bendrovė ieško verslo idėjos, kuria vers-
lo planą, siekia jį įgyvendinti praktiškai ir gauti pelno, teikdami 
naudą vartotojui ir visuomenei. Per keletą bendrovės veiklos mė-
nesių mokiniai įgyja verslumo patirties, sužino, ką ir kaip daryti, 
ir dažnas jau turi ambicijų užsiimti verslu ir toliau. 

Beveik kiekvienais metais mokyklos MMB dalyvauja nacio-
naliniuose konkursuose. Nacionalinės MMB mugės vertinimo 
kriterijai – ne tik efektyvi veikla, pajamos ir pelningumas, bet ir 
tokie komponentai kaip socialinė atsakomybė, gamtosauga, tva-
rumas, inovatyvumas. 

2015 m. kalėdiniame LJA MMB konkurse Lietuvos Respubli-
kos vyriausybėje gimnazijos bendrovei „Eco team“ buvo įteikta 
nominacija už Inovatyviausią 
idėją.  Šios  idėjos  sumany-
tojas – Dominykas Zapolskis, 
o jo komandos draugai Gau-
dentas Stravinskas ir  Antanas 
Gerasimavičius padarė viską, 
kad idėja būtų įgyvendinta.

2017 m. tame pačiame kon-
kurse bendrovė „Saldu – gar-
du“ pelnė Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasados nominaci-
ją už geriausią produktą, tin-
kantį JAV rinkai. Tai antroji šių 
mokinių bendrovė. Ilgai ieš-
koję idėjos, ką gaminti, moki-
niai nusprendė gaminti tai, ką 

Technologijos, verslumas ir 
dailė gimnazijoje

MMB „Saldu – gardu“ 2017 kalė-
dinėje mugėje vyriausybėje su JAV 
ambasados Lietuvoje atstovais
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labiausiai mėgsta – sveikuoliškus saldumynus. Keletą mėnesių 
buvo eksperimentuojama su  gaminių receptais, jie buvo ban-
domi, tobulinami, kuriama pakuotė, nustatytos laikymo sąlygos. 
Susitelkę, vadovaujami prezidentės Monikos Kažukauskaitės, 
komanda (Gabija Trakimavičiūtė, Kęstutis Petrauskas, Matas 
Randis) pasiekė puikių rezultatų.

Ne vieną dešimtmetį gruo-
džio mėnesio pradžioje skelbia-
mas šventinis kalėdinis  klasių ir 
gimnazijos erdvių puošimo kon-
kursas. Visą mėnesį bendruo-
menė džiaugiasi nuotaikingai 
ir šventiškai išpuošta mokykla. 
Mokytoja Irma Jančienė paste-
bėjo, kad sėkmingai realizavę 
idėjas mokykloje neretas gimna-
zistas pasirenka dizaino ir dailės 
studijas.

Pavasarį, artėjant mokyklos 
gimtadieniui, gimnazijos erdvė-
se rengiamos dailės, odos tech-
nologijų ir technologijų mokinių 

darbų parodos. Kiekvienai parodai ruošiamasi pateikiant vieno-
kį ar kitokį, o pastaruoju metu dažniausiai istorinį kontekstą, nes 
tai labiau motyvuoja mokinius, padeda giliau suvokti meno par-
odų tikslus ir paskirtį. Vyko parodos, skirtos Chiune’ei Sugiharai 
atminti, Donelaičio 400-osioms metinėms, istorinėms Lietuvos 
100-mečio asmenybėms, ir kitos.

Atrinkę gabių mokinių kūrybinius darbus, dalyvaujame mies-
to, šalies ir tarptautinėse dailės ir technologijų darbų parodose. 
Meno pažinimo centro ir Vilniaus universiteto Konfucijaus insti-
tuto edukacinėje programoje-konkurse „Dangiškasis drakonas“ 

Mokytojos I. Jančienė ir R. Andriu-
laitytė vedė kūrybines dirbtuves-se-
minarą Respublikinėje  bibliotekoje, 
abi kasmet dalyvauja kūrybinėse 
parodose
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mokiniai  įvertinti 1-ąja vieta (mokyto-
ja Dalia Samuilienė). Gimnazijos mo-
kiniai įgyvendino kūrybinį projektą 
„Atminties keliu“, skirtą žydų geno-
cido Lietuvoje aukoms atminti. Trys 
šio projekto darbai buvo atrinkti Ro-
naldo Harvudo tarptautiniam meni-
nės raiškos konkursui. Šio konkurso  
3-oji vieta su pinigine premija paskirta 
mūsų antrų klasių mokinėms Marijai 
Gabrielei Karputei ir Elžbietai Jevseje-
vaitei (mokytoja Irma Jančienė). 

Mokytoja Irma Jančienė

Kalėdinėje MMB mugėje LR Vy-
riausybėje su verslininku Aurelijumi 
Rusteika („Topo centras“ įkūrėjas bei 
akcininkas)

Verslininkas Aurelijus Rusteika su 
mokiniu Gaudentu Stravinsku
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Kasmet prieš Kalėdas nuoširdžiai 
kuriame atvirukus, prie šios veiklos 
noriai prisideda ir 3–4 klasių verslo 
besimokantys mokiniai. Pagaminame 
apie 120 atvirukų
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„Šokio magija“ – taip vadinosi vienas iš šokio vakarų, kurie kas-
met vyksta mūsų gimnazijoje. Šokių vakarai praskaidrina nuo-
taiką, suteikia gražių minčių ir optimizmo. Įprastinius džinsus 
ir uniforminį gimnazijos švarkelį gimnazistai pakeičia į elegan-
tiškas suknutes ir kostiumus. Klasės pasirodo, o mokytojų žiuri 
atidžiai stebi. Vakaro pabaigoje saldžiais prizais ir sveikinimais 
būna pagerbti stilingiausi kavalieriai ir elegantiškiausios damos, 
geriausiai šokusios poros, aktyviausios klasės. Geriausiam pasi-
rodymui skiriamas pereinamasis prizas – šokančios poros statu-
lėlė. 

Štai 2014 metų šokių vakaro įspūdžiai. Žiūrovus sužavėjo 2e 
klasės atliktas argentinietiškas tango, kuriam gyvai akompana-
vo klasės draugai fortepijonu ir smuiku. Įdomus 2a klasės mo-
dernaus šokio pasirodymas. Nustebino 1e klasės mokiniai, pa-
sirinkę daug darbo pareikalavusią temą „Šokio evoliucija“. Be 
to, kaip smagu matyti šokančią visą klasę. Žinoma, karaliavo ir 
lėtas valsas (2b), ča-ča (2d), lindihopas (2c) bei gera nuotaika dis-
kotekoje.

2015 m. vasario 27-osios vakaras pavadintas „Šokio spalvos“. 
Gimnazijos direktorė Virginija Emilija Navickienė pasveikino 
visus susirinkusius ir šoko pirmąjį vakaro valsą kartu su gimna-
zijos mokinių prezidentu. Prasidėjus pasirodymams gėrėjomės 
visomis šokio spalvomis. Tai 1c klasės aktyvus ir gyvybingas pa-
sirodymas, pabaigoje visus sujungęs į šokančią grandinę. Šypse-
nos nedingo stebint 1b kla-
sės spalvingą disko  judesių 
variaciją. Tarp pasirodymų 
visi žiūrovai ir dalyviai rodė 
savo įgūdžius ar improviza-
ciją pagal Lotynų Amerikos 
muziką, šokome rokenrolą 
ir lindihopą. Bet tai dar ne 
viskas – vienas iš renginio 
akcentų – bendri šokiai. Šo-
kių vakarai atneša visiems 
estetinį pasigėrėjimą, ben-
drumo pojūtį ir nenumaldo-
mą norą vėl mokytis šokti.

Auksė Zabitytė-Zykienė, 
šokių mokytoja

Šokio magija 
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Kūno kultūros mokytojai buria krepšinio ir futbolo komandas, 
rengia kalėdinius krepšinio turnyrus su gimnazijos mokinių 
tėvais, žymiais žmonėmis, socialiniais partneriais. Gerų rezultatų 
mokiniai pasiekia įvairiose varžybose: bėgimo, daugiakovės, 
krepšinio, futbolo ir kt. Su kitų dalykų mokytojais rengiamos 
sveikatingumo dienos.

Kasmet birželio pradžioje Vilniaus Užupio gimnazijos (VUG) 
futbolo aikštyne vyksta moksleivių olimpinės žaidynės. Gimna-
zistai varžosi ir savo jėgas išbando penkiose skirtingose rungtyse 
(50 metrų bėgimas, olimpinis ratas, skraidančios lėkštės, kamuo-
lio mušinėjimas ir florbolas).

2016 m. 50 metrų bėgimo rungtyje tarp merginų nugalėtoja 
tapo Austėja Marcinkevičiūtė, vaikinų – Dovydas Javaišis. Olim-
pinio rato rungtyje greičiausi buvo Anelė Paskočimaitė ir Skaidris 
Miknevičius, tuo tarpu skraidančios lėkštės rungties nugalėtojais 
tapo Greta Kazlauskaitė ir Gustas Matijošius. Kamuolio mušinė-
jimo puikų meistriškumą pademonstravo Vincas Vasiliauskas ir 
Paulina Nalivaikaitė, o florbolo rungtyje geriausiai sekėsi Auksei 
Damaševičiūtei ir Robertui Perveniui.

Olimpinių žaidynių šventės pabaigoje buvo žaidžiamas trijų 
komandų futbolo turnyras, kuriame buvo kovojama dėl perei-
namosios taurės, įsteigtos Užupio meno inkubatoriaus direkto-
riaus Giedriaus Bagdono. Taurė atiteko jauniesiems VUG futbo-
lininkams.

Sportinio gyvenimo akimirkos

Sporto  aikštyno  atidarymas. 
2014 m. lapkričio 8 d. buvo sure-
montuota sporto salė ir atidaryta 
taip mokinių laukta nauja futbo-
lo aikštelė 
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2015 m. Vilniaus maratonas, 
kuriame dalyvavo direktorės pa-
vaduotojas ūkiui Romas Stasytis 
ir kūno kultūros mokytojas 
Darius Zybailo

2017 m. Vilniaus maratono ko-
manda: Darius Zybailo, 
Andrius Chmieliauskas 
ir Dovydas Javaišis

Kristijonas Burda
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2016 m. VUG komanda, užėmusi trečią vietą 
šaudymo pneumatiniu pistoletu Respublikoje. 
Vadovas Darius Zybailo 

2017 m. VUG merginų futbolo komanda, 
pakeitusi futbolo istoriją. Vilniaus mieste 
užimta 2-oji  vieta.Vadovas Darius Zybailo

Krepšinio turnyro “Žvaigž-
džių diena” dalyviai. Po 
apdovanojimo 
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Šie sportininkai mokėsi pas mus

Jonas Minialga 

Nomeda Tvaskaitė – 
šiotokan karatė atstovė



95

Dalia Donskichytė – krep-
šininkė, žaidžianti Vil-
niaus „Kibirkšties“ koman-
doje bei  Lietuvos moterų 
krepšinio lygoje

Ruslan Fedosenko – graplingo 
imtynių atstovas, Pasaulio 
U-17 čempionato nugalėtojas
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Gabrielė Rankelytė – šaudymas. 
Pasaulio jaunimo čempionato 
dalyvė

Greta Rankelytė – šaudymo 
atstovė, Jaunimo Olimpinių 
žaidynių Buenos Airėse dalyvė
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Šimtadienio šventė mūsų gimnazijoje paprastai prasideda tradi-
cija tapusiomis sėkmės pamokomis. Pabendrauti su abiturientais 
ir aptarti ateities kelių ir galimybių atvyksta garbios viešnios ir 
garbūs svečiai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės 
viceprezidentas Mykolas Aleliūnas, aktorė Gabija Jaraminaitė-
Ryškuvienė, laidų vedėja Edita Mildažytė, buvęs SEB banko pre-
zidento patarėjas, daktaras, finansų analitikas Gitanas Nausėda, 
ekonomistas, profesorius Rimvydas Jasinavičius, LNK žurnalis-
tė Justina Bezaraitė, TV 3 televizijos generalinė direktorė Laura 
Blaževičiūtė, daiktų dizainerė Barbora Adomonytė, filosofijos 
mokslų daktaras Liutauras Degėsys, grupės ŽAS narys ir ren-
ginių agentūros MadeMyDay vadovas Linas Zareckas, aktorius 
Romas Ramanauskas, astrologė Vaiva Budraitytė, klimatologė 
Audronė Galvonaitė, dailininkė Sigutė Ach, pulkininkas Arūnas 
Dudavičius ir kiti. Svečiai prisimena savo kelius į sėkmę, palin-
ki abiturientams ištvermės, paragina klausytis širdies, renkantis 
profesiją.

Sėkmės pamokos
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Noriai mokomės vokiečių kalbos

Mūsų gimnazijoje mokiniai noriai mokosi vokiečių kalbos. Jie turi 
galimybę ruoštis tarptautinio vokiečių kalbos diplomo DSD I ir 
DSD II egzaminams, kurie suteikia galimybę studijuoti ir dirbti 
vokiškai kalbančiose šalyse. Šiems egzaminams ruošia vokiečių 
kalbos mokytojai Alexander Wölffling ir Romalda Karalienė.

Kiekvienais metais mokiniai pasiekia puikių rezultatų olim-
piadose, konkursuose. Tarptautiniame skaitymo ir diskusijų 
konkurse LESEFÜCHSE 2017 metais  Anelė Paskočimaitė šalies 
finale laimėjo antrąją vietą, o 2018 metais Rūta Vyšniauskai-
tė  pirmąją vietą ir atstovavo Lietuvai Berlyne, kur tapo viena 
iš penkių geriausiųjų Europoje. 2019 m. Mykolas Paskalis Ranft 
šalies finale laimėjo trečiąją vietą.

 Mokytoja Romalda Karalienė ir mokinė 
 Rūta Vyšniauskaitė

2017 metais 11 klasės mokinė Monika Šukytė šalies olimpia-
doje laimėjo antrąją vietą ir sėkmingai atstovavo Lietuvai Baltijos 
šalių olimpiadoje Rygoje. Mokinius konkursams ruošė mokytoja 
Romalda Karalienė.

Mūsų mokykloje vokiečių kalbą besimokantys mokiniai akty-
vūs debatų vokiečių kalba dalyviai. 2017 metais 11  klasės moki-
nė Anelė Paskočimaitė šalies debatų finale laimėjo trečiąją vietą. 
Mokinei pasiruošti padėjo mokytoja Sigita Žurauskienė.
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2018 m. spalio 29–30 d. Užupio 
gimnazijoje vyko seminaras.   Jame 
dalyvavo mokytojai,  mokiniai ir 
jų tėvai ir bendruomenės atstovai.  
Pagrindinis tikslas – nustatyti gim-
nazijos ateities strategiją iki 2023 
metų, suformuoti esmines ugdymo 
kryptis. Susitikimą fasilitavo Eglė 
Daunienė ir Ieva Šližienė, žinomos 
patirtinio mokymo specialistės. 

Pirmąją dieną stengėmės išsiaiš-
kinti, kas daro įtaką mūsų gimnazi-
jai: analizavome istorinius įvykius, 
pasaulines tendencijas, bandėme į 
situaciją pažvelgti globaliai. Įverti-
nome, ką jau esame nuveikę, kokius 
pamatus susikūrėme ugdydami 

jaunimą gyvenimui. Smagu buvo dirbti grupėse, 
pasiskirsčius įvairiais vaidmenimis, ieškoti atsa-
kymų, juos formuluoti kaip istoriją, kaip pasako-
jimą. Teko pasitelkti kūrybiškumą, bet svarbiau-
sia buvo vienas kitą išklausyti, išgirsti. Kai su-
kūrėme išorinių jėgų žemėlapį, įsitikinome, kad 
mums įtaką daro daugybė veiksnių, pavyzdžiui, 
egzaminų programų atotrūkis nuo gyvenimo, 
dažna stojimo sąlygų į kolegijas ir universitetus 
kaita, vis dar neaugantis mokytojo profesijos 
prestižas, reitingai, kurie skatina nesveiką kon-
kurenciją, ugdymo proceso biurokratizavimas,  
nuovargis dėl reformų gausos, psichologinės 
visuomenės sveikatos menkėjimas ir kiti veiks-
niai. Atlikdami įvairias užduotis, analizavome, 
ką darome dabar, kad ugdytume moksleivius 
gyvenimui, ir ką norėtume daryti. Didžiuojamės 
savo gimnazijoje gerais mokinių akademiniais 
pasiekimais, šiltais mokinių ir mokytojų santy-
kiais, gausia projektine veikla, saviraiškos laisve, 
išplėtota savivalda, ryšiais su bendruomene. Mo-
kytojai norėtų glaustesnės programos, gilesnės 
dalykų integracijos, stabilumo, kūrybiškumą 

Kuriame gimnazijos ateities 
strategiją
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skatinančios veiklos. Moki-
niai norėtų erdvesnių patal-
pų, daugiau laboratorinių ir 
kitų kūrybinių darbų. Tėvai 
pripažino, kad egzistuoja 
madingų, prestižinių pro-
fesijų problema, kad stinga 
platesnio bendradarbiavimo 
tarp tėvų ir mokyklos.
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Akimirkų mozaika
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Mokiniai, kuriems įteikta nominacija „Po angelo sparnu“, 2017
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Pilotas Rimvydas Maciulevičius, suorganizavęs mokiniams 
bepiločių orlaivių pilotų konkursą

Knygos „Mano Vilnius mano“ pristatyme dalyvavo 
autorius Justinas Žilinskas ir komiksų autorius, mūsų 
gimnazijos abiturientas, Povilas Jankūnas. 2015 m.

Vitražų autorius Pijus Cicėnas

Elzė Borsteikaitė – „X faktoriaus“ dalyvė                            Gimnazijos bibliotekininkės
Violeta Karnišauskaitė, Alina Bagdonavičienė, Laima Plentienė

Mokytojas Augustas Četkauskas „Lietuvos spaudos 
fotografijos“ apdovanojimuose buvo nominuotas septynis 
kartus. Du kartus gavo „Auksinį kadrą“: 2017 m. katego-
rijoje „Sportas“, 2018 m. – „Portretas“
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Audrius Chmieliauskas, laimėjęs 
Metų mokytojo nominaciją, 2019 m. 
Nuotr. Sauliaus Žiūros
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2017 m. Tarptautinės mokytojų dienos 
proga Vilniaus meras Remigijus Šimašius 
apdovanojo metų geriausiuosius. Visuome-
niškiausio mokytojo nominacija buvo įteikta 
matematikos mokytojai Giedrei Dulkaitei
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2019 m. vasario 28 d. susitiko alumnų klubo nariai ir išrinko klubo tarybą

Mokyklos 75-mečio jubiliejaus torto užteko visiems
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61-oji abiturientų laida po atestatų įteikimo

Gimnazijos mokytojai abiturientų išleistuvėse

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius įteikia 
padėką Užupio gimnazijos mokytojams už labai 
gerą mokinių paruošimą brandos egzaminams
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Užupis – vieta, kur susitinka milijonai skirtingų širdžių, kurioms užtenka vienų – angelo saugo-
mų – namų.

Užupio gimnazijos mokytojai moko iš širdies, o ne iš knygos.

Justina Puslytė, 2e klasė

Užupyje aš atgimiau lyg feniksas. Išskleidžiau sparnus ir grožėjausi vaizdu, kurį mačiau aplink 
save. Viskas buvo neapsakomai gražu ir įspūdinga. Širdis jautė palaimą, o ir siela nebebuvo iš-
varginta žmonių, netgi atvirkščiai, ji pradėjo plakti šilčiau ir su meile žmonėms, aplinkai, sau.

Emilija Varnaitė, 2e klasė

Eini siauručių gatvelių tinklu, primenančiu išsišakojusias upės vagas. Tau gera. Kiekvienąkart vis 
kitokia kelionė, nes atrandi kažką naujo, ypatingo. Kartais, kai sieloje ramu ramu, pradedi girdėti 
šviesią melodiją kažkur netoliese – tai angelas viršuje, jis tave lydi. Keista, niekad negali nesu-
stodamas praeiti pro Vilnelę, taip atidžiai į ją tekančią žiūri, stovi tyloj, tikriausiai ji tau pasakoja 
didžiausias gyvenimo paslaptis, stebuklus. Užlipęs į Bekešo kalną jautiesi galintis aprėpti akimis 
visą Vilnių lyg iš paukščio skrydžio. Tau Užupis atveria daug gražių kampelių, alsuojančių bohe-
miška dvasia. Čia norisi kurti ir džiaugtis gyvenimu, nes viskas atrodo taip lengva.

Paulina Rybakaitė, 4c klasė

Rugsėjo 10 d. 2017
Tiek durų. Taip dažnai jos atsidaro,
Už jų tušti kambariai.
Kūno drėgmė, lipnumas –
Nuplauti.
Pripažinti jausmą, bet neprisirišti
Prie minties. Atsisėsti nugara į dugną,
Nebijoti  ateinančios lemties. Tyliai.
Su tyla nueit į šalį paklausyt, 
Ką pasakys. Miegant
Aplankyti šalį. Durys tuoj                            
užsidarys.                           

Moksleivių mintys – 
Užupiui, gimnazijai...



122

                       
PONAI X

Kaip lengva poetams sužaisti su gamta:
Didelė raudona saulė, dangaus mėlynė,
Nematomas vėjas, aistra patvinusios rožės, 
Dievo globojami rojaus obuoliai, užrūstintas lietus.
O! Kad lengva būtų žaisti taip su žmonėmis
Kaip su gamta poetams...
Sakyčiau: 
– Labas, Pon(e,ia,ai) X, koks šviesus ir tyras kaip 
dangus jūsų veidas,
saulės paliesti plaukai, akys kaip rojaus obuoliai, 
atsimerkus –                                
Pražystančios rožės. Dievas siunčia lietų, kad aš 
kaip vėjas nematyčiau                   
Tos mėlynės po jūsų akimi...                                                                                                     

Dalelė gyvenimo fragmento

Likus 9 minutėms iki 11, valandai iki 12, 17 dienų
iki 18 gimtadienio, gaunamas skambutis. Biologinis 
tėtis. Balsas drebantis. „Dukra, nežinau, kaip pa-
sakyt. Norėčiau, jog būtum saugi.“ Prieš tris sa-
vaites sapne jis mane užrašo į kovos menus. Prie 
baltųjų rūmų, pabrėžia: „Kiekvieną trečiadienį...“ Realybėj pasiūlo Šeškynės apsiginimo meto-
diką. Per visą gyvenimą sulaukiamas trečias jo skambutis. Visada lauki, visada nelauki, kai teks 
pakelti ragelį. Šį kartą jis sako, suprantantis, jog neturiu laiko kovos menams. Pagalvoju, F. Kaf-
kos „Metamorfozė“ skambėjo įtikinamiau. Nieks ir nepatikėjo, nusprendžiau taip pat nepatikėt. 
Sakė, paskambins sausio 25-ąją. Liko 42 minutės iki 12, diena mažiau iki gimtadienio. Žiūrėsim.

Viktorija Narbutaitė, 4d klasė

Esu Užupio gimnazijos abiturientė ir, be jokios abejonės, Užupio gimnazija – svarbi mano gyveni-
mo dalis. Niekada nepamiršiu savo pirmosios rugsėjo dienos vidiniame Užupio gimnazijos kie-
melyje. Atėjau su baime ir nežinia, bet šilta ir nuoširdi gimnazijos direktorės pasveikinimo kalba 
mane nuramino. Aš supratau, kad pasirinkau „teisingą“ mokyklą. Neliko jokių neaiškumų, kai 
susipažinau su gimnazijos vizija, kurioje sakoma: „Tai atvira, demokratiška, šiuolaikiška, nuolat 
besimokanti mokykla, padedanti atsiskleisti kiekvieno mokinio polinkiams ir gebėjimams, mo-
kanti mokytis, siūlanti įvairias saviraiškos formas.“ Ir iš tikrųjų, gimnazijoje jaučiuosi nepaprastai 
laisvai, niekas čia nespraudžia į rėmus, jaučiu meilę ir pagarbą. Nesuklysiu sakydama, kad mo-
kytojo profesija reikalauja išskirtinio pašaukimo ir, būtent, tokie mokytojai dirba Užupio gimna-

                                                    Gabija Jasiūnaitė, 4c klasė
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zijoje. Jie su mumis bendrauja kaip su besiformuojančiomis asmenybėmis, myli savo darbą, kan-
trūs, profesionalūs ir padeda mums tobulėti. Esu nepaprastai dėkinga klasės auklėtojai, kuri mus 
moko gyvenimiškų vertybių, suteikia pagalbą. Ji kasdien rūpinasi, ar mes laiku atėjom į mokyklą, 
kokie mūsų pažymiai, kaip mums sekasi namuose, kokia nuotaika. Todėl jaučiuosi visiškai saugi, 
nes žinau, kad visada galiu sulaukti pagalbos. Padėkos jausmas auklėtojai ir visiems mokytojams 
išliks visiems laikams. Aš žaviuosi mano gimnazijos pedagogais, kurie stengiasi mums įdiegti 
kiek galima daugiau žinių, gyvenimo patirties, kurios mums pravers tolesniame gyvenimo kely-
je. Nemeluosiu, kad kai kurie mokytojai man tapo autoritetais.

Užupio Gimnazija yra labai gražiame istoriniame Vilniaus kampelyje. Pats Užupio pavadini-
mas reiškia „už upės“. Šis mažutis Vilniaus rajonas turi net septynis tiltus, vedančius į šią meno 
ir romantikos vietovę. Ir mano gimnazija, be jokios abejonės, yra Užupio bendruomenės dalis. 
Mokykloje vyrauja meniška aura dėl čia gyvenančių ir dirbančių menininkų. Atmintyje išliks 
Užupio gimnazijos tradicijos: „Epochų ratu“, „Šokių vakaras“, „Užupio mūza“, „Alternatyva“ ir 
kt. Renginiai padeda susiburti mums į bendruomenę ir tapti tarsi viena didele šeima. 

Mokykla ne tik išmokė būti atsakinga už savo veiksmus, bet ir apsispręsti, ko aš toliau sieksiu 
gyvenime. Menas man visada buvo nesvetimas, todėl baigus mokyklą, planuoju savo gyvenimą 
sieti su daile.

Užupio gimnaziją galiu drąsiai vadinti antraisiais namais, nes čia užaugau, subrendau, su-
radau savo geriausius draugus ir praleidau geriausias akimirkas. Darosi baisu pagalvojus, kiek 
nedaug laiko liko iki mokyklos baigimo. Atsisveikinti bus sunku su daug kuo: ir su mokytojais, 
ypač tais, kurie įdeda daug pastangų dėl kuo geresnių mūsų egzaminų rezultatų, ir su auklėtoja, 
ir, žinoma, su pačia mokykla, kurioje prabėgo daug gražių akimirkų, bet, manau, sunkiausia bus 
atsisveikinti su klasės draugais. 

Gabija Kazilionytė, 4d klasė

Aurelija 
Afanasjeva, 
1b klasė
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Vilniaus Užupio gimnazija – tai mokykla, kurioje norėjau mokytis jau nuo pat mažų dienų. Žino-
jau, kad tai nepaprasta mokykla, kurioje mokiniai jaučiasi laimingi, o su mokytojais, visai kaip su 
draugais, galima kalbėtis ne tik apie pamokas... Pamenu, kai buvau pirmokė ir atėjau į Vilniaus 
Užupio gimnaziją išlydėti dvyliktokų į paskutinį skambutį, jau tada pajutau, kad tai draugiška 
mokykla, kad noriu joje mokytis. Džiaugiuosi, jog turiu galimybę augti čia ne tik mokslo prasme, 
bet ir kaip asmenybė.

Julija Dikčiūtė, 2e klasė

Užupis

Žalvarinis vanduo juosia rytą,
Dangų angelo plėšo sparnai,
Kraujo balos nuo debesų tykšta – 
Krauju varva mūriniai skliautai.

Kalnas veda į saulę raudoną,
Į platėjantį skliautą dangaus.
Pelargonija gaubia balkoną,
Gal jos žiedus Vilnelė pagaus.

                      Jaunoji dailininkė Emilija Kačkaitė, 3b klasė
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Šimtą sykių pavasario saulė                         
Kvietė tautą iš naujo sukilti,
Tirpdė ledą lietuvių širdyse,
Kurstė laužu liepsnojančią viltį.

Šviesios vasaros naktys žvaigždėtos
Šimtą sykių kovotojus glaudė
Ir jų akys, mėnulio aplietos,
Dėl Tėvynės nė karto nesnaudė.

Šaltos rudenio liūtys nuo kraujo
Šimtą kartų nuplovė mūs veidus,
Tačiau jaunosios kartos iš naujo
Girdi mūšių ir rietenų aidus.

Šviežias sniegas šimtinį jau sykį
Laisvą žemę baltom pusnim dengia.
Bet ar niekas juoduojančiom pėdom
Balto sniego užmint nesirengia...?

Mintys apie Užupį

Užupis – vieta, kurioje viskas įmanoma. Tai vieta, į kurią įžengęs žmogus gali pamiršti, kas buvo, 
ir tapti tuo, kuo nori būti. Atskira respublika atleidžia nuo įsipareigojimų, išlaisvina iš stereoti-
pinių rėmų. Būtent tada, kai žmogus tampa laisvas ir nepriklausomas, jis gali atrasti tai, ką turi 
unikalaus, bei pasidalinti (arba ne) tuo su kitais. Dėl to Užupis yra pilnas įvairių asmenybių – 
įdomių, keistų, juokingų, kartais net nesuprantamų – čia galima pamatyti visko, taip pat ir tapti 
viskuo, kuo nori. Todėl Užupis yra vieta, kurioje viskas įmanoma. 

Gabrielė Rankelytė, 4c klasė

Yra kur būti. Metų laikai

Pasileidžiu vėsaus vėjo skrodžiama gatve. Vasara. Naktis. Vieninteliai kompanionai -- dviratis ir  
Krivių gatvės kalvelė. Gatvės ranka paliečiamos, o aplinkui raibuliuoja  žibintų šviesos, skaisčiai 
gelsvų atspalvių. Absoliuti laisvė paliečia akimirkos staigumą gal dėl to,  jog laisvoje Respubli-
koje naktimis dar magiškiau. 
Viena praleidau čia daug laiko: ilgi pasivaikščiojimai kontempliuojant gyvenimo tiesas, netikėtai 
aplankytos bažnyčios, kirpėjų salonai, kepyklėlės ir „Iki“ parduotuvės išpirkti bananai. Visi takai 
kažkodėl nuvesdavo ant kalnų. Pamenu, vieną naktį visi draugai buvo koncerte netoli Užupio. Iš 
jo gana greitai pasišalinau ir pasileidau, kur kojos neša. Tamsoje nusikeberiojau iki Kalnų parko, 
kur toliau, tais pačiais takais ir takeliais, žvaigždžių nulietu dangumi keliavau iki Bekešo. Nesa-
kyčiau, jog buvo baisu eiti vienai, gal labiau – tylu. Tą naktį miesto gamta, vedanti  Užupio link, 
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atsidavė saugumo kvapu. Ant to paties mūsų kalno ramiai gulėjo keturios sušalusios raganaitės. 
Nežinau, ar tokiomis jos tapo atėjusios į Užupio gimnaziją, ar paprasčiausiai tokios gimė, tačiau 
burtininkės jos tikrai buvo ir yra. Taip besigrožėdamos giedrai juodu dangumi ir žiburėliais, be-
šaldamos paskutines galūnes, ilsėjomės ramybėje.

Spalvotų lapų krūvos dera su žemų dviaukščių namų durimis. Ruduo. Šlapia. Ant kalno – me-
džių spalvotyra. Užkopęs į vieną iš jų, gali susilaukti ir turistų dėmesio, mat jie mėgsta fotogra-
fuoti pasivaikščioti išėjusius vietinius. Prieš pamokas pasiryžau įveikti Trijų Kryžių kalno kelią, 
kai didelė grupė užsieniečių su fotoaparatais pradėjo daryti nuotraukas. Pamojavo ir pritariamai 
linksėjo su šypsenomis veiduose. Pradėjau juoktis ir pamojavau atgal. Už upių ir kalvų jauki 
kepyklėlė „Kmyninė“  žadina skonio receptorius naujajam sezonui: karšta šaltalankių arbata bei 
morkų sultimis. Prisėdus viduje, mačiau vaikus žaidimų aikštelėje, piešiau. Jie supasi, bėgioja ir 
juokiasi, beveik kaip visi, būdami jauni... Praradę vidinį vaiką, žmonės miršta anksčiau laiko – 
dar žemėje. Užslinkus nostalgijos kupinam orui, nusileidžiu paupio link. Tenai palengva sruvena 
Vilnelė, laukia manęs tarp meno galerijų. Prisėdu. Atsimerkiu ir būnu.

To sezono rytais pabusdavau anksti. Žiema. Saulė kyla. Užupyje atsirasdavau aštuntą ryto, todėl 
laiko mėgautis šalčio badomais pirštais buvo į valias. Užšalusi Vilnelė dar truputį kunkuliuoja. 
Išmintas kelias nuo Bernardinų bažnyčios Jono Meko Skersvėju neša Krivių gatvės link. Slidūs 
laiptai kėsinasi į praeivių gyvybes, o adrenalino ištroškusius – pasitinka takelis, tapęs stačia čiuo-
žykla. Baisiai šalta, be galo žavu. Dažnai sustodavau virš tekančio vandens ir žiūrėdavau, kas 
vyksta aplinkui: mergina su ilgu maišo formos paltu geria kavą ir užsidega pirmąją ryto cigaretę, 
vidutinio amžiaus vyras rausvais skruostais ir nosimi, susikoncentravęs į kvėpavimo dažnius – 
bėga, ruošiasi artėjančiam maratonui, žilų plaukų vyras, vienoje rankoje laikydamas pagalbinę 
lazdelę, kitoje šuns pavadėlį, išėjęs rytiniam pasivaikščiojimui, gėrisi miesto ir parko kontrastu. 
Bent jau man taip atrodė, nežinojau, apie ką jie galvoja ar ką valgė pusryčiams, bet džiaugiuosi 
galėdama sukurti mintyse istorijas, jų personažų istorijas.

***

Vilniaus senamiesčio stogų raudonis tolumoje. Pavasaris. Beveik vidurdienis. Apimta pertraukos 
atoslūgio ir greito žingsnio, užkopiu Bekešo kalno takeliu. Šildanti saulė ramina širdis, aplink 
suburtas žmonių ratas ir obuolių saldumas burnoje. Viskas, ką gali sukurti per trumpą laiką, – 
pavyksta. Gitaros stygos garsas liejasi su vėjo švelnumu, ant žolės besiilsinti rasa vėsina delnus, 
dangaus mėlynumas palaiko džiugią nuotaiką, kol moteriški balsai prabyla lietuvių liaudies dai-
nų žodžiais. Ir tu sėdi apšalęs nuo momento grožio. Štai tokios būdavo mūsų pertraukos.

Liudvika Puišaitė, 4d klasė

Čia mes nesame mokomi, kaip tapti eilinėmis pelėmis, kurios bėgdamos savo bėgamuoju ratu 
gaudo sūrį, čia mes esame skatinami mąstyti.

Hubertas Motiejūnas, 2e klasė
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Kaip gera būti ten, kur kiekvieną rytą pasitinki spalvotų stogų apsuptyje, o kiekvieną dieną pa-
lydi stebėdamas milijonus miesto žiburių. Rodos, pro Užupio langus atsiveria pusė pasaulio, 
kuris kupinas įvairiausių žmonių: susikaupusių ir pasiklydusių, margų ir pilkų, – bet, būdamas 
Užupyje, kiekvienas iš jų jaučiasi savas. Sakoma, kad namai ten, kur širdis, kitaip tariant, ten, kur 
tiesiog gera būti, o Užupis yra būtent tokia vieta. Tai prieglobstis pasiklydusiems ir tikslas susi-
kaupusiems. Tai vieta, kurioje niekada nesi vienišas, net ir būdamas vienas, nes žinai, kad visai 
greta kita Užupio ritmu plakanti širdis stebi rytinius stogus ir vakarinius žiburius, taip pat kaip 
ir tu.

Guostė Neverauskaitė, 4c klasė

Tiesiog aš

Visi sako, kad mokykla -- tai antri namai, mokslo ir pažinimo vieta, vaikų ir jaunuolių prieglobs-
tis. Žvelgdama į praeitį, niekada to nesupratau. Žadintuvas negailestingai tempė mane iš saldžių 
sapnų, bloškė atgal į realybę, kankinančią mane, nes žinojau, kad privalau grįžti atgal. Mokslo 
šaknys man nebuvo karčios ir svetimos, tai buvo vienintelis dalykas, laikęs mane sąmoninga. Aš 
buvau nesuprasta, niekam nereikalinga. Buvau nepritapėlė... Visi į mane pirštais badė, juokės, 
niekas to nestabdė, net ir mokytojai. Apsimesdavau laiminga, bet nemokėjau juoktis, nemokėjau 
šypsotis, tiesiog kopijavau kitus mokinius. Nešiojau fabrikuotą, porcelianinę šypseną... Baimė, 
tarsi grandinių sukaustyta, „sulūžusi“ mergaitė...

Staiga viskas pasikeitė – žmonės man šypsojosi, teiravosi apie mano savijautą, juokėsi su manimi, 
o ne iš manęs. Tais metais įstojau į gimnaziją. Su daugybe  abejonių žengiau naujos pradžios link. 
Bijojau mokinių, mokytojų. Bijojau savęs... Sunkia širdimi laukiau, kai praeitis pradės kartotis 
ir vėl tapsiu beveidė niekas. Bet tai neįvyko! Labai lėtai pradėjau atsiskleisti, juoktis ir šypsotis! 
Nežinojau, kad taip moku...

Tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai supratau, ką reiškia mylėti mokyklą, norėti į ją grįžti! My-
liu savo mokyklą kitame upelės krante, nes čia galiu būti savimi ir išmokti iš naujo džiaugtis. 
Nebeturiu bijoti aplinkinių, nebeturiu bijoti savęs ir pradėjau mylėti save. Esu dėkinga už naujai 
atrastą laisvę. Sudužo porcelianas į mažas šukes, galiu tvirtai žengti ateities link. Nebeliko mane 
varžančių grandinių, esu tiesiog aš ir šie žodžiai.

Vaida Kristanavičiūtė, 4d klasė

Visiems Užupyje yra vietos. Mes visi esame vieningi, nors ir labai skirtingi, tačiau priimame vieni 
kitus, skleidžiame vieni kitiems šilumą. Čia visi gali bei nebijo atsiskleisti, parodyti tikrąjį save 
-- niekas tavęs Užupyje neteis, nežers karčios, nemalonios kritikos ir, svarbiausia, neapkalbės. 
Užupyje stengiamės vienas kitą daryti laimingą, stengiamės kiekvieno širdyje įžiebti tą ugnelę, 
kuri skatina judėti pirmyn. Mes padedame vieni kitiems, motyvuojame, esame ne tik kaip vienas 
kumštis, bet dar kaip ir tikra šeima!

Ugnė Kreivėnaitė, 2b klasė
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Užupis – tai dvasios rojus. Tik čia galima jaustis savimi. Tik čia įmanoma išvengti smerkiamų ar 
nepritariamų žvilgsnių, užupiečiai visada vieni kitus palaiko. Užupyje visi skirtingi, bet tuo pat 
metu – visi lygūs. Užupiui nėra svetimų, „netinkamų“ žmonių, jis priima visus kaip tikra motina. 
Už tai aš jį ir myliu.

Greta Kazlauskaitė, 4c klasė

Lietuva graži.
Žydinčiuos marguos laukuos
Stirnaitė ganos.

***
Saulė leidžiasi
Virš paauksuotų laukų.
Minga Lietuva.

Aurimas Adlys, 2e klasė

Supas sūpynės
O tu per tiltą
Į laisvę eini.

Martynas Normantas, 2b klasė
                                                 

100 metų atkurtai Lietuvai

„Ačiū“, – tai toks mažytis, bet nepaprastai 
stiprus žodis, kuris reiškia tiek daug, jei jį 
sakai iš širdies. Kiekvieną rytą, matydama 
debesyse besimaudančią saulę, aš dėkoju 
kiekvienam, prisidėjusiam prie šiandieninio 
gyvenimo, nesvarbu, ar tai mano artimieji, 
ar tie, kurių aš nesu mačiusi. Kiekvieną rytą 
aš džiaugiuosi galėdama laisvai gyventi ir 
kalbėti. Dėl to ne tik aš, bet ir mes visi tu-
rėtume prisiminti 1918 m. vasario 16 dieną, 
kuomet Lietuva buvo atkurta. Tai diena, nuo 
kurios prasidėjo laisvos Lietuvos istorija, 
tai diena, kai kiekvieno lietuvio širdis degė 
begaliniu džiaugsmu ir pasididžiavimu! Aš 
esu įsitikinusi, kad ta liepsna neišblėso net 
po 100 metų. Todėl visų vardu tenoriu ištarti 
paprastą žodelį, kurį sakysiu iš visos širdies: 
Ačiū tiems, kas prisidėjo prie dabartinio 
mūsų gyvenimo.

 Akvilė Šakytė, 4b klasė  Emilija Kačkaitė, 3b klasė
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Užupio gimnazija labai keičia jaunų žmonių asmenybes. Ugdo tvirtus, turinčius savo užtikrintą 
nuomonę ir ją laisvai reiškiančius žmones. Tamsią rutiną „nuspalvina“ įvairiomis veiklomis, prie 
kurių TU gali prisijungti, siūlyti idėjas, į kurias, žinoma, bus atsižvelgiama! Jeigu prieš ateidamas 
į šią gimnaziją jauteisi kaip pelė po šluota, tai laikui bėgant galėsi čia jaustis kaip drąsus, stiprus, 
protingas, gudrus vilkas! 

Justina Kvedaraitė, 2b klasė

Užupį reikia jausti.

Jonė Bartininkaitytė, 4c klasė

Atveriu duris. Kiekvieną rytą manęs laukia. Kažkas naujo. Nauji patyrimai. Staiga mane sučium-
pa stiprios gimnazijos jaukumo rankos. Nepaleidžia. O aš nebėgsiu. Gera būti apgaubtai begali-
nio rūpesčio.

Gabija Dovidovičiūtė, 2b klasė

Mokykloje mes ne tik mokomės, bet ir atrandame save, naujus talentus, tobuliname savąjį vidinį 
pasaulį, atrasdami tikrąsias, mums aktualias vertybes. Galbūt tai skamba banaliai ar nerealiai? 
Tačiau tai yra mano suvokta tiesa... Mano pirmieji žingsniai šioje mokykloje buvo nedrąsūs ir 
neužtikrinti. Mane nuolatos lydėjo baimė, kad jausiuosi svetima ir nesuvokta... Tačiau, kaip sakė 
Ralfas Voldas Emersonas, „Darykite tai, ko bijote, ir baimė neišvengiamai išnyks“. Todėl žvelgiau 
savo baimei tiesiai į akis ir realizavau save. Atradau užslėptą talentą piešti, supratau, kad svarbi 
mano gyvenimo dalis yra mano šeima ir artimi draugai, kurie net ir liūdniausią dieną privers 
mane nusišypsoti. Visa tai suvokiau tik Užupio gimnazijoje, kurioje vyrauja laisva dvasia.
 

Paulina Nalivaikaitė, 4c klasė

Išnagrinėkite Lietuvos valstybės tobulėjimo priklausomybę nuo joje gyvenančių žmonių, jei 
f(x)=x–3000000
1.  Kokia yra reiškinio apibrėžimo sritis?
x∈visi gyventojai. Kiekvienas gali turėti įtakos valstybės kūrimui.
2.  Ar ši funkcija lyginė ar nelyginė?
Ši funkcija yra nei lyginė, nei nelyginė. Kuriant, dirbant savo šalies naudai yra ir pakilimų, ir 
nuosmukių, tačiau jie neturėtų mūsų sustabdyti. Tai tik natūralus procesas.
3.  Kur grafikas kerta x ašį?
Ši funkcija kerta x ašį taške 3000000. Nors tai tik skaičius, tačiau jis simbolizuoja visų pasaulio 
lietuvių vienybę.
4.  Kur yra kritiniai taškai?
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Skaičiuodami išvestinę gauname f’(x)=1, jos prilyginti nuliui neįmanoma. Taigi prieiname prie 
išvados, jog Lietuva nėra ant išnykimo ribos (kaip mus skatina mąstyti žiniasklaida). Tiesiog joje 
gyvenantys žmonės turėtų išmokti į gyvenimą žiūrėti pozityviau.
5.  Kokie yra funkcijos monotoniškumo intervalai?
Ši funkcija neturi kritinių taškų ir visada didėja. Taigi po 100 metų ji bus dar labiau išsivysčiusi, 
patobulėjusi savo talentingų piliečių dėka.
    

Laura Čepaitė, 4c klasė

Mokytojas čia – taip pat ir draugas, kuris visada stengsis tau padėti, draugas, su kuriuo galima 
pasišnekučiuoti, o juk geri santykiai tarp mokytojo ir mokinio labai svarbūs bendradarbiaujant! 
Ši mokykla garsėja demokratiškumu. Čia mokinys turi pasirinkimo laisvę ir nėra spraudžiamas į 
tam tikrus rėmus, čia leidžiama atsiskleisti asmenybei. Atrodo, lyg ši mokykla neturi apribojimų, 
bet mokykla nebūtų mokykla, jeigu ji neturėtų erzinančių taisyklių, tačiau Užupio gimnazija ran-
da ,,aukso viduriuką“,  gretindama taisykles su teikiamomis laisvėmis.

Danielius Žalys, 4a klasė
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O mes laikome save Dievais. Nepažeidžiamais, nemirtingais gyvenimo karaliais. Kvailiai. Ir per 
silpnas žodis ,,naivu”, per optimistiška taip tikėti savimi ir savo likimu. Ryjame karčius dūmus 
su rytine kava, bėgame, versdamiesi per dienas dirbtinės svajonės link. Ir tikime, kad viskas bus 
gerai, kad mes valdome rytojų ir jo suktus planus, nors tiesa ta, kad mes laikini ir neapsaugoti 
nuo pabaigos. Mes ne Dievai. Mes tik svečiai.

***

Juodi paakiai, dirbtinė šypsena, o man viskas gerai. Nusikvatojau, pravirkau ir vėl sakau ,,gerai”. 
Ir pakilau lyg vėjas, neiškentusi kančios ūžiau, manau, į audrą panaši buvau. Bet vėl nusiraminus 
pasakiau ,,gerai” ir šypsena per kančią dar viena, tikiuosi, paskutinė, nežinau.

***

Gyvenimas yra nesibaigiantis labirintas, pilnas pakilimų ir duobių, o mes tikimės rasti išėjimą. 
Išėjimas tai laimė – didžiausia kiekvieno žmogaus siekiamybė. Pagalvojęs supranti, kad visi mes 
tokie skirtingi, bet svajonė bendra. Deja, ji nepasiekiama. Gyvename savo kūne, o svajojame apie 
kitokį, turime savas akis, lūpas, savus talentus, o norime būti kaip kažkas kitas, turėti kito žmo-
gaus išvaizdą arba sugebėjimus. Būdami savimi, norime būti kitais. Bet tiesa ta, kad net tai ne-
padėtų pasiekti labirinto galo – laimės, nes žmogui niekuomet negana. Negana tobulo kūno, to-
bulos dvasios – visada kažko trūks. Galbūt todėl niekas ir neišeina iš labirinto? Galbūt todėl mes 
pasmerkti klaidžioti visą amžinybę, ieškodami kažko, kas neegzistuoja?

Guostė Neverauskaitė, 4c klasė

Atrodo, gyveni ramybės,
Meilės ir pilnatvės apsupty,
Kai nusprendžia spardyti
Tau šikną nepakankamumo šukės,
Duriančios į protą.
Kaip juokinga čia klausytis
Ir tupėti,
Visas mėšlas, perpiltas iš talpos į talpą,
Žodžiai apie pilką, tuščią kasdienybę,
Nelaimingą būtį,
Užrakintą širdį,
Prislėgtas akis.

Vis ateina ir praeina
Su kiekviena diena ir jausmas.
Tas atsikartojantis jausmas,
Emocijų žodžiai ir mintys.
Tad kokio velnio gyveni,
Jei tą patį atrandi?
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Kaip suvokti skirtumą dienos,
Kai kiekviena para
Kartojas nuolatos?
Gyveni iliuzija, Mažasis,
Atėjo metas pamatyti
Savo matymo iliuziją.

Užsmaugia dvilypumo virvės,
Vėl, ir vėl, ir fucking  vėl.
Pasitiki savimi
Ir sielos būtimi,
Myli ir gyveni atvira širdimi,
Išlieki grynas ir kuklus,
Dėkingas ir pastabus,
Tik iškiši rankas
Į šalčio kupiną socialinę tikrovę,
Ir griūni atgalion,
Į gėlėm apaugusią
Raminančią vienatvę.

Einu

 Mėgaujuos šilu,
Mėgaujuos akimis,
Mėgaujuosi protu neaprėpiama begalybe,
Kol lyja gaiva ir idėjomis.

Viskas sukasi ratu ir kvadratais,
Kartais ir spiralėm,
Bėgančiom per stuburo kauburėlius,
Kai laikas stovi, kreivai galvą pakreipęs.

Tada žiūriu į dangų,
Kažkas gal žiūri atgal,
Pakerėtas akimirkos blyksnio žvaigždėse,
Stipriai asimiliuoja žavesį.

Kaip būti, kai noras skristi
Laisvu paukščiu toks pat stiprus
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Kaip idėja suktis kartu – lizdą
Tais pačiais kvadratais ir ratais, apipiltą grožiu.

Ką man reiškia nežinomybė,
Kai joje pilna to –
Saldaus artumo
Ir truputis baikštumo siurprizo pavidalu?

Meilės pilnatvė saugo šventą kvėpavimą,
Alsuoju gyvybe, tikėdama, kad Tu kažkur esi.
Ir Jis stebi mus visus,
Kol pila lietų žemėn.

***

Ir tada –
Aš pakilau akyse
Gal tavo,
Gal sielos lygmeny,
Net trumpas kontaktas
Supurtė viduje tūnančius demonus
Ir nors jie prijaukinti,
Kartais išbėga pasivaikščioti.
Todėl man ir neramu
Dėl manųjų demonų
Ir tavo gėrio,
Jie žvelgia vienas kitam į širdį,
Mato tik tai, kas tyra ir gražu.
Šitas susipažinimas trunka
Visą gyvenimą:
Šitą ar kitą,
Prarastą ar surastą,
Vidinį ar išorinį,
O nuodėmių kiekvienas turi,
Tik kas nori apie jas šnekėti:
Ištarti draskančius žodžius,
Iškąsti deginančius nuodus,
Todėl prielaidas daryti – nekonkretu,
Savo didžiausius dvasios nusikaltimus
Išsipasakoti šventai –
Va čia tai intymumas.

Liudvika Puišaitė, 4d klasė
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Kaip aš vieną dieną tapau patriote
Niekada nebuvau patriotė. Mano šeima taip pat.
Ir aš tiesiog neteisingai supratau, ką iš tikrųjų reiškia tas keistas žodis.

Niekad nebuvau knygų mugėje.
Niekad nebuvau dainų šventėje.
Ir dėl to man šiandien gėda.

Man nepatinka krepšinis, bet futbolą mėgstu.
Ir tėtis sako, kad trispalvė negraži [geriau būtų palikę Vytį raudoname fone].
Manęs tikrai per daug nežavi lietuvių kūriniai, kuriuos nagrinėjame [išskyrus ,,Altorių šešėly” ir 
dar vos porą].
Taip pat ir su daile.

Ir tuomet pradedu svaigti kaip neįtikėtinai rašo Rimbaud, kaip norėčiau mokytis Hario Poterio 
mokykloje ar pašėlti pokylyje iš ,,Meistro ir Margaritos”.
Kaip dieviškai Botticeli nutapė Venerą, o Jan Davidsz de Heem – barokinius gėlių ir vaisių na-
tiurmortus.

TAČIAU!
Jau bent trupučiu nesu visiškai beviltiška!

Vasarą šešioms savaitėms išvykau į Prancūziją, Lotaringijos regioną, pagerinti prancūzų kalbos 
įgūdžių. Turėjau galimybę bendrauti TIK su prancūzais.

Ir kaip mane varė iš proto, kai žmonės klausdavo, sakydavo:

Tai jūs rusiškai kalbat toj Lietuvoj?
Na, lietuvių kalba nėra labai graži, skambi.
O tai čia Rusijos dalis?
O, tu net anglų kalbą gerai moki!
Pala, tai tu Rumunijoj gyveni?..

Ir taip toliau.

Ir staiga tapau ta užsispyrėlė, kuri prancūzams dainas lietuviškas dainavo, išsitraukdavo telefo-
ną tik tam, kad Lietuvą Europos žemėlapyje parodytų, įrodytų, kad rusai mūsų nevaldo ir kad 
Vilnius ne tas pat kaip Ryga.

Taigi galų gale įsikvėpiau šiokio tokio patriotizmo.

Ačiū jums, prancūzai!

Beatričė Brėdikytė
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Atvėrus langą

Atvėrus langą kvepia tulpėm
Ir tu stiebiesi ligi Rojaus.
Prieš juodą valią tyliai klūpim,
O tik ryžtingieji aukojas.

Link sienų griūvančių pasprukęs
Geltonais dalgiais ginas rytas.
Kaip kamuolys žaibų padūkęs,
Tu nesileidi būt praryta.

 Rada Valeckaitė, 
   4b klasė
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Bet žalios skaros nepranyksta
Net pirštų draskomos piktųjų.
O po langais jau tulpės dygsta,
Ir veidą glosto lapai jųjų.

Atvėrus langą kvepia tulpėm
Ir tu pakyli ligi Rojaus.
Į tamsią šviesą drąsiai pulkim,
Kol keliai raudonai kraujuoja.

Neda Ieva Biliūtė

Beveik, bet ne visiškai

Vamzdynai vingiuoti, vis žvanga ir pučias,
Jais teka juodi miesto kraujo likučiai.
Betono namai, artimai susigūžę,
Suvarpyti skylėm, gal todėl jie įtūžę? 
Kai eiva mes tarp jų siaurutėliais takais,
Rūstūs žvilgsniai mus paverčia miesto vaikais,
Kurie miršta virsdami fabriko dūmais
Ir akių jų nepasiekia saulės vaiskumas.
Medžio šaką atstoja laidų raizgalynė,
O miško upelį – lietvamzdžių pynės.
Jie gimsta ryte su pirmais troleibusais,
Atsiveria akys elektros impulsais.
Ir vietoj gaivaus ryto rasos lašelio
Ore tvyro benzinas nuo duobėto kelio.
Jie juda kaip katės, nepaiso pasaulio.
Nes žino, kad tik jiems skirtos miesto apgaulės.
Jei godžiai įtempęs akis nežiūrėsi,
Dar metai prabėgs ir tu nusistebėsi,
Kaip galima tapti tokiam, net klaiku.
Vamzdynų atbukintu miesto vaiku.

Smiltė Fadėjevaitė, 4 klasė
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Labas vakaras, Mokytoja!

Atsiprašau, kad trukdau taip vėlai. Bet taip vėlai rašo, sakoma, dvi rūšys žmonių – nelai-
mingi ir įsimylėję. Aš pridedu trečią – netveriantys dėkingumu.

Žinau, kad šiuo mokslo metų laiku lituanistės labai daug skaito, betgi negaliu laukti, nes 
turiu džiugių naujienų, kuriomis noriu su Jumis pasidžiaugti: pagaliau išdrįsau ir radau, 
kur galėčiau publikuotis! Jūs mane labai skatinote tai padaryti, drąsindavote ir už tai esu 
dėkinga.

http://pasvaiste.lt/files/2018-03.pdf 

32-ajame puslapyje yra mano 2016 metais parašytas apsakymėlis „2050 metai. Iš klasiko 
perspektyvos”. Matyt, tokia jau mano lemtis – rašyti ir pagerbti klasikus, kaip tąkart, kai 
dalyvavau konkurse su kūrinėliu apie Donelaitį. Pagrindinis veikėjas yra skulptūra, kurią 
praeidavau eidama namo ir kuri yra skirta vienam Vilniaus (!) klasikui.

Atsiprašau, kad šįkart prisegu tik PDF. Taip tik šįkart, bet aš pasistengsiu ir kada nors bus 
ir kitaip, ir aš atnešiu padovanoti išspausdintą žurnalą. O kai taip bus, tikiuosi, būsite pa-
miršusi, jog aš taip žadėjau padaryti. Nes taip man pavyks padaryti staigmeną, kuri bus ta 
maža dalis padėkos, kurios esate verta kaip Mokytoja!

Noriu padėkoti, kad visada skatinote ir auginote. Ir palinkėti gražaus šių mokslo metų fi-
nalo, tada dar gražesnių atostogų, o paskui pačių gražiausių mokslo metų, kuriais pavyks 
sutikti daug kultūringų, vertinančių, dėkingų bei talentingų Užupio pumpurėlių!

Su pačiais geriausiais ir vasariškai šiltais linkėjimais –
Jūsų buvusi mokinė Saulė

Miela mokytoja,

labai norėčiau jums už viską padėkoti. Jei rašyčiau rašinį pasiaukojimo dėl kitų tema, jus 
išskirčiau kaip geriausią pavyzdį. Nepažįstu kito mokytojo, kuris taip stengiasi dėl savo 
mokinių: ieško įvairių metodų jiems padėti išmokti, sudaro konspektus ir lenteles, kad tik 
geriau įsimintume. Labai jums dėkoju už jūsų paslaugas ir įdomias lietuvių kalbos pamo-
kas.

P. S. Tikiuosi, dar sukursit spektaklių.
                                                   

Dominyka Šutavičiūtė, 4 klasė
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Mieli mokytojai, 

Jūs – žmonės, kurie brandino mus kaip seną, gerą vyną, kurio netrukus paragaus visas 
pasaulis. Jūs, žmonės, kurie vedėt mus ten, kur bijojome, tingėjome, nenorėjome eiti. Jūs 
rodėt stebuklus, naujus pasaulius, neturinčius ribų. Jūs neužpildėt žinių indo, bet užde-
gėt naują deglą, kuris apšvies pasaulį. Ateitis mokyklos mokytojų rankose. Jūs, augindami 
mus, formuojat visos žmonijos ateitį, formuojate pasaulį. Visus ketverius metus buvau ra-
mus, žinojau, kad mano ateitis gerose rankose. Mes dėkingi jums už geranoriškumą, atvi-
rumą, kantrybę, laisvę, galimybę būti suaugusiais, galimybę klysti, svajoti, mąstyti. Mes ne 
visada žinojome, ko mums reikia, tai žinojote jūs. Jūsų įnašas nebūtinai bus įvertintas šios 
valdžios, šios visuomenės, bet jūs liksite mūsų širdyse.

Kristijonas Burda, 
2015 m., paskutinio skambučio šventė
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Mokytojų vardinis sąrašas 
         (2011–2019 m.)

Andriulaitytė Regina, odos ir knygrišystės  1. 
meniniai darbai
Auruškevičė  Margarita, anglų kalba2. 
Avčininkas Alius, lietuvių kalba3. 
Avižinaitė Greta, geografija4. 
Bagdonavičienė Alina, lietuvių kalba, biblioteka5. 
Bakšytė Renata, biologija6. 
Baltrašiūnaitė Viktorija, matematika7. 
Barbierato Cristiana, italų kalba8. 
Bieliauskienė Virginija, chemija9. 
Brukštuvienė Milda, istorija10. 
Chmieliauskas Andrius, informacinės technologijos11. 
Cholinienė Lina, lietuvių kalba12. 
Cicėnaitė Aušra, muzika13. 
Četkauskas Augustas, kūno kultūra14. 
Čivilienė Ona, choreografija15. 
Dagienė Rimvyda, chemija16. 
Dapkienė Jadvyga, anglų kalba17. 
Daubarienė Gintarė, psichologė18. 
Deveikis Laimutis, istorija19. 
Deviatnikovas Valentinas, naujos technologijos20. 
Dirsytė Laura, prancūzų kalba21. 
Dorniak Aleksandr, informacinės technologijos22. 
Dulkaitė Giedrė, matematika23. 
Engelgardt-Bajor Viktorija, choreografija24. 
Gabenytė Alina, anglų kalba25. 
Gimbutienė Jadvyga, kūno kultūra26. 
Grilevičiūtė Deimantė, lietuvių kalba27. 
Guzėjus Andrius, matematika28. 
Ignatovič Tatjana, anglų kalba29. 
Ivanauskaitė Ieva, anglų kalba30. 
Jančienė Irma, ekonomika, technologijos31. 
Jankūnienė Ana, anglų kalba32. 
Jasienė Nerija, geografija33. 
Joffė Dainius, choreografija34. 
Jokšaitė Erika, socialinė pedagogė35. 
Jonaitytė Adelė, biblioteka36. 
Juknevičienė Liucija, vokiečių kalba37. 
Juodeikytė Žiedė, matematika38. 
Kadytė Nijolė Liucija, lotynų kalba39. 
Kakauskaitė Rita, etika40. 
Kalvaitis Donatas, choreografija41. 
Karalienė Romalda, vokiečių kalba42. 
Karalius Rimvydas, fotografijos būrelis43. 
Karaškaitė Neringa, lietuvių kalba44. 
Karnišauskaitė Violeta, prancūzų kalba45. 
Kavaliūnienė Daiva, matematika46. 
Kuodytė Gabrielia, drama47. 
Kuprevičius Vidmantas, jaunieji šauliai48. 
Kvietkauskienė Renata, lietuvių kalba49. 

Mackanec Zoja, rusų kalba50. 
Mackonienė Virginija, direktorės pavaduotoja51.  
neformaliam ugdymui, socialinė pedagogė, istorija
Malakienė Rita, vokiečių kalba52. 
Malcevičius Vladas, matematika53. 
Marčiulaitienė Nijolė, ispanų kalba54. 
Matiukienė Sigutė, chemija55. 
Matusevičiūtė Patricija, teatras56. 
Migliaccio Giuseppina, tikyba57. 
Motiejūnienė Violeta, direktorės pavaduotoja 58. 
ugdymui, fizika
Namajuškienė Laima, lietuvių kalba59. 
Navickienė Virginija Emilija, direktorė, istorija60. 
Norvilė Toma, biologija61. 
Paukštė Eugenijus, juodoji keramika62. 
Paukštienė Jūratė, chemija63. 
Petrauskaitė Aurelija, tikyba64. 
Petrauskienė Romualda, lietuvių kalba65. 
Pilibavičius Vytautas, pučiamųjų orkestras66. 
Platakytė-Grigienė Gitana, drama67. 
Plentienė Laima, biblioteka68. 
Požeckienė Dovilė, socialinė pedagogė69. 
Raižys Vaidas, direktorės pavaduotojas ugdymui, 70. 
informacinės technologijos
Ramanauskas Robertas, istorija71. 
Ramanauskas Romualdas, teatras72. 
Ramanauskienė Sandra, matematika73. 
Ramonas Janis, tarptautiniai projektai74. 
Rodenbeck Andreas, vokiečių kalba75. 
Romero Carlos Alvarez, ispanų kalba76. 
Rutkauskienė Rasa, kūno kultūra77. 
Sabaliauskienė Živilė, matematika78. 
Sakalauskas Eimantas, drama79. 
Samuilienė Dalia, dailė80. 
Sato Koichi, japonų kalba81. 
Smaleckienė Aušra, lietuvių kalba82. 
Spundzevičienė Virginija, chemija83. 
Stankarienė Nijolė, anglų kalba84. 
Strolienė Aldona, vokiečių kalba85. 
Šalkina Jolanta, rusų kalba86. 
Šaltenytė Nijolė, geografija87. 
Šipkutė-Daminaitienė Jūratė, anglų kalba88. 
Šiurkutė Danutė, vokiečių kalba89. 
Šlaitienė Irena, matematika90. 
Tamošiūnienė Lina, fizika91. 
Tamulynas Vytautas, jaunieji šauliai92. 
Tokareva Svetlana, informacinės technologijos93. 
Tubinytė-Merlo Birutė, koncertmeisterė94. 
Tubutienė Anelė, geografija95. 
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4a Auklėtoja – Rita Malakienė

1. Ieva Balsevičiūtė
2. Augustė Bendžinskaitė
3. Rūta Burokaitė
4. Bernadeta Dadonaitė 
5. Loreta Deveikytė
6. Martynas Deveikis
7. Gabrielius Galinis
8. Kamilė Jadevičiūtė
9 Elena Janušauskaitė
10. Tomas Jaskauskas
11. Rūta Karvelytė 
12. Violeta Klimanova 
13. Mindaugas Kvietkauskas
14. Rimvydas Matonis
15. Megė Ieva Matukaitė
16. Antanas Matutis
17. Redas Medeliauskas
18. Tautvydė Mickevičiūtė
19. Saulė Marija Pacevičiūtė
20. Kristina Pavliukianec
21. Rasa Pipiraitė
22. Janina Sabaliauskaitė
23 Lina Savukynaitė
24. Kristupas Stankus 
25. Aistė Ščiukaitytė
26. Giedrė Urbonaitė
27. Jonas Urbonas 
28. Lina Valentinavičiūtė
29. Jurgis Vasiliauskas
30. Deividas Zdanavičius

4b Auklėtojas – Robertas 
Ramanauskas

1. Agnė Aleksaitė
2. Aras Augustinas
3. Arūnas Baranauskas
4. Karolis Bidva
5. Živilė Bublevič
6. Dainius Dabašinskas
7.           Dovilė Gataukytė
8.           Živilė Gataukytė
9.           Teodora Gerasimavičiūtė
10.         Artūras Gudliavičius
11. Karolina Ilčinskaitė

12. Romas Januolis
13. Gabriel Kremensas 
14. Gabija Krukonytė
15. Giedrė Labanauskaitė
16. Monika Lukošiūnaitė
17. Santana Markūnaitė
18. Andrė Mikuckytė
19. Gintarė Petkevičiūtė
20.          Kamilė Pivoriūnaitė
21. Remigijus Pospekas
22. Teklė Ūla Pužauskaitė
23. Vincenta Rimonytė
24. Justas Subatavičius
25. Monika Tumaitė 
26. Mantas Tumonis
27. Kamila Vaičiūnaitė
28. Laura Valeikaitė

4c Auklėtoja – Daiva Kavaliūnienė

1. Audra Marie Bačkis
2. Laura Braziulytė
3. Kotryna Čereškevičiūtė
4. Adomas Fišeris
5. Magė Fledžinskaitė
6.           Edgaras Galatiltis
7.           Laurynas Grinius
8. Grėtė Indičianskytė
9. Rūta Jasiuvėnaitė
10. Milda Jokubauskaitė
11. Agnė Jurgelevičiūtė
12. Kristupas Kairys
13. Kristina Karpec
14. Patricija Barbora 
 Lagunavičiūtė
15. Rasa Lencevičiūtė
16. Julija Lukaitytė
17. Benas Majauskas
18. Neringa Mikutaitė
19. Ieva Nevulytė 
20. Raminta Ražauskaitė
21. Karolina Sajetaitė
22. Viktorija Seniut
23. Jurgita Sereikaitė 
24. Guostė Smaleckaitė
25. Domantas Spudas

26. Paulius Laurynas 
 Stankevičius
27. Tomas Stasiulionis
28. Rūta Stolevičiūtė
29. Jogailė Tarvydaitė
30. Robertas Tiažkis 
31. Erika Židonytė

4d Auklėtoja – Virginija Emilija  
Navickienė

1. Lorita Aurėja Balšaitytė
2.           Monika Bartoševičiūtė
3. Gabrielė Butkutė  
4. Goda Cibulskytė 
5. Eliza Ivanovskaja
6. Liucija Ivaščuk 
7. Elžbieta Jašinskaitė
8. Lukas Jukna
9. Justina Katinaitė 
10. Andrej Košelap
11. Ieva Kšanaitė
12. Domas Kudarauskas
13. Gedailė Nausėdaitė
14. Jonas Palekas
15. Kristė Paulauskaitė 
16. Tomas Peleckas
17. Gabrijela Petrikytė
18. Augustinas Ramelis
19. Erika Ratomskaja
20. Akvilė Rybelytė
21. Tomas Seniut
22. Ringailė Slapšinskaitė 
23. Rasa Stakauskaitė 
24. Marija Strazdaitė
25. Barbora Šulniūtė
26. Vilius Švedas
27. Elvinas Rokas Tamulynas
28. Vilija Terezaitė
29. Inga Urbonavičiūtė
30. Laura Urbonavičiūtė 
31. Augustinas Vainius
32. Indrė Viktoravičiūtė
33. Evelina Zigmantavičiūtė
34. Rokas Žemaitis

2010–2011 m. m. abiturientai               53 LAIDA

Tulauskaitė Aurelija, anglų kalba96. 
Valentukevičiūtė Greta, anglų kalba97. 
Vargas Ali Alatore, ispanų kalba98. 
Vėželienė Dalia, biologija99. 
 Woelffling Alexander, vokiečių kalba100. 

  Zabitytė-Zykienė Auksė, choreografija101. 
  Zybailo Darius, kūno kultūra102. 
  Žylienė Nijolė, muzika103. 
  Žurauskienė Sigita, vokiečių kalba104. 
  Quente Annet, vokiečių kalba105. 
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4e Auklėtoja – Aušra Smaleckienė

1. Ignas Abarius
2. Emilis Abramavičius
3. Mantas Antanavičius
4. Aistė Bikmanaitė
5. Julius Bukauskas
6. Romualdas Dasevičius
7. Gerda  Drapanauskytė
8 Dovilė Gricikaitė
9. Saulius Griguola

10. Vaidas Jakšys
11. Martynas Jaras
12. Gražina Kešanidi 
13. Justas Kurtinaitis
14. Simona Markauskaitė
15. Mantas Menčinskas
16. Silvija Minkevičiūtė
17. Rūta Petkevičiūtė 
18. Rūta Poniškaitytė
19. Tomas Radzevičius
20. Evaldas Rupkus 

21. Gintarė Sendžikaitė 
22. Žygimantas Skvarčevskis
23. Aneta Šablovskaja
24. Laurynas Šuliauskas
25. Ignas Trainavičius
26. Rokas Vainauskas
27. Gytautas Jonas Vaitkus
28. Deividas  Valiukonis
29. Viktorija Večerkevič

2011–2012 m. m. abiturientai      54 LAIDA
4a Auklėtoja – Danutė Šiurkutė

1. Tomas Antanaitis 
2. Miglė Apyvalaitė 
3. Gytis Andrius Biekša
4. Dovilė Blaškevičiūtė
5. Svajonė Blažiūnaitė
6. Ignas Čepelė 
7. Vaidotas Čepulis
8. Kipras Černiauskas
9 Miglė Girdauskaitė 
10. Gabija Gorodeckytė 
11. Milda Jansevičiūtė
12. Diana Marija Jarmala-
 vičiūtė
13. Simonas Jarockis
14. Rasa Ieva Kalašnikaitė
15.         Giedrius Klimkevičius
16. Antanas Levanas
17. Adelė Markevičiūtė 
18. Viktorija Menšikova
19. Laurynas Mickonis
20. Ernesta Naganovič
21. Ėglius Navikas
22. Dominykas Norkūnas
23 Gabrielė Paulikaitė
24. Mingailė Stankevičiūtė
25. Adomas Stefanovičius
26. Norvilas Tomas Suchockis
27. Mark Ščepanov
28. Paulius Šriubėnas
29. Audrius Tamašauskas
30. Kotryna Urbonaitė
31. Martyna Žalalytė
32. Justas Žibutis

4b Auklėtoja – Sigita Subačiūtė 
(Žurauskienė)

1. Dovydas Abramavičius
2. Daiva Adomavičiūtė

3. Ingrida Andruškevičiūtė
4. Kornelija Bagdonaitė 
5. Rokas Bajoriūnas
6. Danas Baronas
7. Violeta Batkovskytė
8. Germantas Gaurilčikas
9. Tomas Griška
10. Rūta Jankauskaitė
11. Mindaugas Karpus
12.         Laura Kazlauskaitė
13. Karolis Kondrotas
14. Enija Kvedarauskaitė
15. Ieva Mačiulionytė
16. Kotryna Matijoškaitė
17. Judita Miežanskaitė
18. Emilis Možeiko
19. Agnė Okunevičiūtė
20. Violeta Ravdo
21. Roberta Riškaitė
22. Paulius Rukšėnas
23. Mindaugas Songaila
24. Artūr Stankevič
25. Ugnė Barbora Starkutė 
26. Ramunė Šerepkaitė
27. Jonas Šeržintas
28. Agnė Šimkūnaitė
29. Arnas Urbanavičius
30. Paulius Vėželis

4c Auklėtoja – Sigutė Astrauskaitė 
(Matiukienė)

1. Lorena Barkutė
2. Andrius Butkevičius
3. Aurimas Giričius
4. Ugnė Grigaliūnaitė
5. Izabelė Ivanauskaitė
6. Arnas Jonikas
7. Eglė Juozaitytė
8. Monika Kaminskaitė
9. Neringa Kaminskaitė

10. Vytis Kaminskas
11. Jokūbas Lapinskas
12. Šarūnas Ernestas Leika
13. Laurynas Adomas 
 Matuliauskas
14. Austėja Benedikta Mažei- 
 kaitė
15. Simona Pelakauskaitė
16. Augustė Marija Radze-
 vičiūtė
17. Mažena Dominyka 
 Rybakaitė 
18. Andrius Rožkovas
19. Gabija Rudaitytė
20. Gabrielius Sasnauskas
21. Lukas Satkauskas
22. Džiugas Sidaravičius
23. Arnoldas Simaitis
24. Silvija Stanaitytė
25. Rytė Šerėnaitė
26. Inesa Trubickaitė
27. Ugnius Tuleikis
28. Emilija Valančauskaitė
29. Agnetė Žmijauskaitė
30. Marius Juozas Žvirblis

4d Auklėtoja – Neringa Karaškaitė

1. Aistė Aleksiejūtė 
2. Marius Kristijonas Ali-
 šauskas
3. Greta Avižinaitė
4. Milda Barkauskaitė
5. Eglė Baronaitė
6. Viktorija Berlickaitė
7.           Eimantė Butkutė
8. Justas Gvazdauskas
9. Džiugas Gvozdzinskas
10. Šarūnas Jonys
11. Paulius Karbauskas
12. Barbora Kaupytė
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13. Ignas Kinčinas
14. Eglė Lebednikaitė
15. Emilis Liubinavičius
16. Vidmantė Lukštaitė
17. Edita Macutkevičiūtė
18. Emilija Oleškevičiūtė
19. Saulė Gabrielė Petraitytė
20. Egidijus Petrauskas 
21. Greta Pinčiūtė
22. Jonė Pukėnaitė
23. Jurgita Selvenytė
24. Lukas Stasytis
25. Gintarė Strolytė
26. Mindaugas Šimkūnas
27. Ernest Ustinovič
28. Greta Varevičiūtė
29. Elžbieta Vyšniauskaitė
30. Eglė Žitkevičiūtė
31. Ieva Žvirblytė

4e Auklėtoja – Žiedė Juodeikytė

1. Greta Bartkevičiūtė 
2. Dovilė Berlinskaitė
3. Vadim Čeglik
4. Saulė Marija Degutytė
5. Kornelija Jonuškaitė 
6. Modestas Kairys
7. Vilma Kalinskaitė
8 Vytautas Kaniušonis 
9. Greta Kavaliūnaitė
10. Erika Korsakaitė
11. Valentina Košelap
12. Violeta Mackevičiūtė 
13. Arnas Mickevičius
14. Beatričė Mikulskytė
15. Dovilė Misiūnaitė 
16. Kamilė Mitrikaitė
17. Emilija Pakalnytė

18. Vykintas Petrauskas
19. Gabrielė Pioraitė
20. Odeta Putkytė
21. Vytautas Rumskas
22. Karina Rusakova
23. Ieva Semėnaitė 
24. Danielius Sivinskis
25. Dovilė Sližytė
26. Evelina Stankevič
27. Meda Surkevičiūtė 
28. Mantas Šimkūnas
29. Šarūnas Šimonis
30. Karina Vegytė

2012–2013 m. m. abiturientai      55 LAIDA

4a Auklėtoja – Rita Kakauskaitė

1. Paulina Akelytė
2. Laura Almanaitė
3. Katažyna Araminatė
4. Dovilė Bandzevičiūtė
5. Justina Bingelytė
6. Kristina Brazlauskytė
7. Gabija Černaitė
8. Domantas Gliebus
9 Justas Grimalauskas
10. Dovilė Jakutavičiūtė
11. Karolina Janušytė
12. Edvardas Juozelskis
13. Gabrielė Aistė Kalinaus-  
 kaitė
14          Vita Kazlauskaitė
15. Brigita Kreivytė
16. Aurelija Kučerenkaitė
17. Grigalius Marceniukas
18. Beatričė Mockevičiūtė
19. Ugnė Naruševičiūtė
20. Greta Nevedomskaitė
21. Ieva Norvilaitė
22. Eglė Radvilaitė
23. Edvinas Subatavičius
24. Julija Šturo
25. Iveta Tarailaitė
26. Ema Tolkačiovaitė
27. Paulius Urbonas
28. Julius Usonis

4b Auklėtojas – Andrius Chmie-
liauskas

1. Firuze Sigrita Abasova
2. Ieva Andrukaitytė
3. Beata Bienkevičiūtė
4. Antanas Brūzga
5. Laura Burokaitė
6. Anžela Duchovska
7. Justas Čereškevičius
8. Greta Gliebutė
9. Ieva Gruodytė
10. Aistė Indrašiūtė
11. Ugnė Kriščiūnaitė
12. Laurynas Kukis
13. Nojus Narijauskas
14. Augustinas Partaukas
15. Justina Pesliakaitė
16. Eva Petkevič
17. Ieva Puzelevičiūtė
18. Rimgailė Renevytė
19. Paula Ringevičiūtė
20. Miglė Gabrielė Rudaitytė
21. Simona Rukuižaitė
22. Vita Savickaitė
23. Jurga Aldona Šarūnaitė
24. Sibilė Šimkevičiūtė
25. Vitalija Tatur
26. Gabija Vaičėnaitė
27. Austėja Verbickaitė
28. Sandra Vorobjovaitė
29. Severija Teresė Žukauskytė

4c Auklėtoja – Rimvyda Dagienė

1. Enrika Adomavičiūtė
2. Augustina Andreikėnaitė
3. Martynas Bagočiūnas
4. Ingrida Balčiūnaitė
5. Gintautas Baublys
6. Jonas Ąžuolas Dedūra
7. Gabija Galinauskaitė
8. Gabrielius Gricius
9. Gabija  Gumbrevičiūtė
10. Loreta Janovič
11. Gabija Kubiliūtė
12. Simona Kuzminskaitė
13. Viktorija Lukačiova
14. Žygimantas Mačys
15. Rokas  Mičiuda
16. Emilija Milvydaitė
17. Paulius Noreika
18. Greta Radiul
19. Lauryna Rudytė
20. Jonas Sideravičius
21. Joana Siniavskaja
22. Dominykas Sereika
23. Dominykas Skvarčius
24. Jokūbas Staniulis
25. Giedrė Stankevičiūtė
26.         Rusnė Stankevičiūtė
27. Raminta Šlepikaitė
28. Saimonas Žemaitis
29. Patricija  Žižniauskaitė
30. Rūta  Žemčugovaitė
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4d Auklėtoja – Margarita Kveda-
rauskienė (Auruškevičė)

1. Kotryna Abaravičiūtė
2. Rugilė Barštytė
3. Justė Benediktavičiūtė
4. Andrius Česnulevičius
5. Ieva Danilevičiūtė
6. Inga Dapkūnaitė
7. Gabija  Gaigalaitė
8. Valerija Ivčenkova
9. Rapolas Jamontas
10. Evelina Juodagalvytė
11. Viktorija Jurkevič
12. Gabrielė Juškytė
13. Kotryna Kaupytė
14. Neringa Kretkovskytė
15. Bjom Midttun
16. Gintarė Paunksnytė
17. Vaiva Marija Prunskutė
18. Aistė Rimkutė
19. Donatas  Radomskis

20. Ramunė Rutėnaitė
21. Simona  Sankalaitė
22. Loreta  Sergedaitė
23. Kasparas  Siudika
24. Laurita Stasiūnaitė
25. Ona Stundžiaitė
26. Rytis  Tekorius
27. Greta Ūbaitė
28. Greta Zubko
29. Rasa Žebuolytė

4e Auklėtoja – Irena Šlaitienė

1. Lurdė Andrijauskaitė
2. Emilis Armonas
3. Oleg  Boreiša
4. Kamilė Brazauskaitė
5. Audrius Bražiūnas
6. Ieva Cicėnaitė
7. Miglė  Gvodzinskaitė
8 Eglė  Juodagalvytė
9. Karolina Klunduk 

10. Nikė Kotryna Kveda-
 rauskaitė
11. Matas Lileikis
12. Elena Markevičiūtė
13. Rugilė  Nedzveckaitė
14. Mantas Neverauskas
15. Edvin  Pavlovskij
16. Edgaras Petkevičius
17. Greta Petrovskytė
18. Karolis Ramanauskas
19. Agnė Ribokaitė
20. Justina Stalčinskytė
21. Karina Stankevič
22. Regina Stonytė
23. Austėja Urbonaitė
24. Sofija Elžbieta Vabolytė
25. Žilvinas Vaščiūnas
26. Eglė Vildžiūnaitė
27. Gediminas Zolba

2013–2014 m. m. abiturientai      56 LAIDA

4a Auklėtojos – Toma Norvilė, 
Dovilė Požeckienė

1. Asta Ancukevičiūtė
2. Povilas Balčiūnas
3. Agnė Balukonytė
4. Vesta Banytė
5. Edvardas Bendžinskas
6. Ieva Bernotaitė
7. Teodoras Burkauskas
8. Ąžuolas Endriukaitis
9 Erika Jokubauskaitė
10. Gustė Kuolytė
11. Austė Marija Lagunavičiūtė
12. Tautvydas Latvinskas
13. Vaidmantas Lukaševičius
14. Evelina Malinauskaitė
15. Auksė Naruševičiūtė 
16. Tomas Pečiukaitis
17. Dovilė Petkevičiūtė
18. Ieva Marija Sauliūtė
19. Gabija Sevastijanovaitė
20. Jonas Stepulis
21. Danielius Striukas
22. Danil Ščepanov
23. Gabija Šileikytė

24. Dovydas Vaišnoras
25. Donatas Viaževičius
26. Mykolas Žvirgždas

4b Auklėtoja – Milda Brukštuvienė

1. Jonas Andriušiūnas
2. Mantas Bielinis
3. Kornelija Dagelytė
4. Danielė Dikevičiūtė
5. Mikas Gedminas 
6. Danielė Grauslytė
7. Agnė Gruodytė
8. Arvydas Jakovuk
9. Kornelijus Jaroševičius
10. Milda Jasulevičiūtė
11. Vaidilė Jauniškytė
12. Rolandas Jundo
13. Kotryna Kučinskytė
14. Raminta Leikaitė
15. Simonas Matulevičius
16. Miglė Petkevičiūtė  
17. Bernadeta Rudytė  
18. Darius Stankevičius
19. Miglė Stramkauskaitė
20. Tomas Surgautas

21. Augustina Vaicekauskaitė
22. Kristina Valančauskaitė
23. Agota Vasiliūnaitė
24. Viktorija Zankovič
25. Justas Žiūras
26. Kornelija Žukauskaitė

4c Auklėtoja – Ieva Ivanauskaitė

1. Marius Alchimavičius
2. Jurga Balašaitytė
3. Mykolas Bartkevičius
4. Mykolas Brazaitis
5. Evelina Dunovska
6. Gabrielius Eringis
7. Greta Kaikarytė
8. Julija Kalvelytė
9. Augustė Kavaliauskaitė
10. Arnoldas Kudrevičius
11. Beatričė Leikaitė
12. Kristė Matiukaitė
13. Augustas Magnus Midttun
14. Ingrida Norkutė 
15. Vytautė Pajedaitė
16. Dovydas Kasparas Pra-
 piestis
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17. Aušrinė Radišauskaitė
18. Greta Radzevičiūtė
19. Vincas Stonys
20. Gabrielė Stravinskaitė
21. Agnietė Šeibokaitė
22. Andrius Tamošiūnas 
23. Birutė Vaičiūnaitė
24. Justina Zapolskaitė
25. Justė Zarembaitė
26. Domantė Žemaitytė 
27. Ieva Žukaitė

4d Auklėtoja – Rasa Rutkauskienė

1. Greta Ona Andrijauskaitė
2. Vytautas Bakasėnas
3. Simonas Bubelis
4. Karolina Budnikaitė
5. Odeta Buožiutė
6. Živilė Čepulytė 
7. Ugnė Kotryna Česnakavi- 
 čiūtė
8. Titas Gintila 
9. Ugnė Glinskytė
10. Emilija Juzeliūnaitė

11. Urtė Kastanauskaitė
12. Ernestas Krikštopaitis
13. Darius Kuncevičius
14. Aistė Marija Lukšaitė
15. Pijus Mockus
16. Jonas Pavliukevičius
17. Vaidotas Pošiūnas
18. Lina Poškutė
19. Viktorija Ranonytė
20. Karolis Rimkus
21. Emilija Unė Sakalauskaitė
22. Ieva Stanislovaitytė
23. Naglis Rokas Starkus
24. Augustas Šimonis
25. Vėjas Matas Šmidtas
26. Kornelija Šuminaitė
27. Agnė Tamašauskaitė

4e Auklėtoja – Renata Bakšytė

1. Kornelija Aleksandravičiūtė
2. Lina Augustinavičiūtė
3. Elžbieta Butkutė
4. Julija Cibulskytė
5. Audinga Ona Cijūnaitytė

6. Odeta Černiauskaitė
7. Dominyka Dalmotaitė
8 Titas Gailius
9. Gabrielė Gilytė
10. Justinas Kairys
11. Domantas Kazickas
12. Evaldas Kondratovičius
13. Austėja Lašaitė
14. Martynas Likas
15. Gabrielius Lotužis
16. Guoda Merkytė
17. Julija Gugucė Miniotaitė
18. Kotryna Gabija Navickaitė
19. Martyna Nemčinavičiūtė
20. Erika Sidorenko
21. Karina Sluckaitė 
22. Marius Stankevičius
23. Inga Staugaitė
24. Aivaras Šimkus 
25. Jonas  Rokas  Šutavičius
26. Dominyka Šutavičiūtė
27. Šarūnas Tamaševičius
28. Laura Tumaševičiūtė
29.  Marijus Užkurnis
30. Agata Zimarovaitė

2014–2015 m. m. abiturientai      57 LAIDA

4a Auklėtoja – Lina Cholinienė

1. Božena Aleksandrovič
2. Antanas Kristupas Andriu- 
 šiūnas
3. Gabija Augustinaitė 
4. Greta Akvilė Avsejenkaitė
5. Mantas Barcys
6. Ernestas Maksimas By-
 kovas
7. Ugnė Dumbravaitė
8. Vaiva Gliebutė
9. Ieva Grinevičiūtė
10. Monika Guokaitė
11. Elena Jakelaitytė
12. Kotryna Jankauskaitė
13. Laura Jaraminaitė
14. Laurynas Jonas Kačinskas
15. Laima Kairytė
16. Aistė Kazilionytė
17. Antanas Kazlauskas
18. Motiejus Lisauskas
19. Matas Lumpickas
20. Rugilė Mačytė

21. Jokūbas Meidus
22. Agnė Miklušytė
23. Ignita Nekrošiūtė
24. Einius Okunevičius
25. Indrė Paužaitė
26. Deimantė Petkevičiūtė
27. Rimantas Puriuškis
28. Martynas Ramoškis
29. Kotryna Siauriusaitytė 
30. Martyna Striukaitė
31. Andrius Šarka
32. Arimantas Vogėla
33. Linas Jonas Žilinskas

4b Auklėtoja – Nijolė Stankarienė

1. Audinga Aidukonytė 
2. Rusnė Aidukonytė
3. Urtė Emilė Aškelovičiūtė
4. Elena Bartaškaitė 
5. Motiejus Bubelis
6. Goda Cicėnaitė
7. Karolina Curukova
8. Jeronimas Domanskis

9. Gvidas Gailius 
10. Beatričė Griciūtė
11. Marius Gruodis
12. Gerda Jaroševičiūtė
13. Robertas Kabelis
14. Evelina Kirpičenko
15. Aurimas Klimavičius
16. Regimantas Krivas
17. Žilvinas Kudrevičius
18. Guoda Monika Morkūnaitė
19. Alanas Paulauskas
20. Žilvinas Rimkevičius
21. Karolis Savickis
22. Eugenija Šerekova
23. Kotryna Švaikovskaja
24. Erikas Toruntajevas
25. Normantė Vasaitytė
26. Gintarė Vasiliauskaitė
27. Gabrielė Verikaitė 
28. Kristupas Zabulis
29. Taira Marija Žižniauskaitė
30. Monika Žulytė



145

4c Auklėtoja – Jolanta Šalkina

1. Tomas Almanas
2. Dominykas Asauskas
3. Kristijonas Burda
4. Pavel Fiodorov
5. Dominykas Goda
6. Aistė Gražytė
7. Jonė Grubytė
8. Gerda Jakutavičiūtė
9. Giedrė Jautakaitė
10. Lina Jusevičiūtė 
11. Viktorija Kaminskaitė
12. Darius Kerys
13. Martynas Jonas Klima-
 šauskas
14. Indrė Lukaitytė
15. Karolis Mališauskas
16. Paulius Montvila
17. Deividas Morkūnas
18. Monika Nedzinskaitė 
19. Tomas Nedzveckas 
20. Tomas Noruševičius 
21. Barbora Paulavičiūtė
22. Antanas Petrovskis 
23. Danielė Rinkevičiūtė
24. Patrikas Benediktas Ruba- 
 vičius
25. Justas Sabaliauskas 
26. Augustas Skidzevičius
27. Algirdas Vyšniauskas 
28. Karolina Žarina

4d Auklėtoja – Laima Namajuš-  
kienė

1. Brigita Banevičiūtė 
2. Rokas Bazys
3. Nida Bernotaitė
4. Kasparas Bilkis
5. Severija Bunkutė
6. Silvija Butkutė 
7. Aida Liucija Dargužytė
8. Eglė Gliaudelytė
9. Deividas Grinkevičius
10. Kristina Gudaitė
11. Dalia Juškaitė
12. Kornelija Klunduk
13. Viktorija Kuzavliovaitė
14. Brigita Linkevičiūtė
15. Agnė Lukaševičiūtė
16. Antanas Mačionis 
17. Tomas Misevič
18. Monika Miškinytė 
19. Greta Pankratjeva
20. Vincentas Ramelis
21. Laurynas Reingardas
22. Greta Remeikaitė 
23. Edita Rizgelytė
24. Emilija Stanevičiūtė
25. Aistė Staškūnaitė
26. Austėja Strončikaitė
27. Liudvikas Šablauskas
28. Gabrielė Šilobritaitė 
29.  Agnė Šimonytė
30.  Kristina Šveistytė
31. Paula Vaicekauskaitė
32. Vilius Vaičiūnas
33. Dominykas Zenkevičius

4e Auklėtoja – Irma Jančienė

1. Kotryna Alesiūtė
2. Laurynas Henrikas Andri- 
 jevskis
3. Fausta Balčaitytė
4. Justina Bartkevičiūtė 
5. Žilvinas Bartkus
6. Augustina Bartkutė
7. Smiltė Budėnaitė
8 Kasparas Danilevičius
9. Agnė Denapaitė
10. Vakaris Genutis
11. Kamilė Gurskaitė
12. Aistė Indriūnaitė
13. Povilas Vincentas Jankūnas
14. Julija Janonytė
15. Orinta Kasparavičiūtė
16. Nida Kazickaitė
17. Dominyka Kybartaitė
18. Tomas Kličius
19. Gabriel Kozlovskij
20. Artūr Kryžanovskij
21. Indrė Liutinskaitė
22. Haroldas Antanas Macke-
 vičius
23. Domantas Meidus
24. Kotryna Milašiūtė
25. Karolina Petrauskaitė
26. Elena Ryškutė
27. Karolis Rudzinskas
28. Tautvydas Stukėnas
29.  Austėja Tiažkytė
30. Lukas Tribandis
31. Ona Vėliūtė

2015–2016 m. m. abiturientai      58 LAIDA

4a Auklėtojos – Rita Malakienė, 
Dalia Samuilienė

1. Alkas Aleksandravičius
2. Ainius Baltakis
3. Karolina Baniusevič 
4. Adelė Bastytė
5. Elena Bastytė
6. Gabrielė Bastytė
7. Jevgenij Bogdanov
8. Raman Gončarov
9 Monika Goštautaitė
10. Danielius Gulinas

11. Elžbieta Jurevičiūtė
12. Ugnė Kavaliauskaitė
13. Saulė Kubiliūtė
14. Tėja Lagunavičiūtė
15. Mindaugas Marozas
16. Laura Matačiūnaitė
17. Martyna Motiejūnaitė
18. Agnė Ragauskaitė
19. Goda Razgūnaitė
20. Bernardas Roževič
21. Jonas Rudis
22. Grigas Saulius
23. Jonas Simonavičius

24. Vaida Stanevičiūtė
25. Algirdas Šimkūnas
26. Mindaugas Šukis
27. Kotryna Vitkauskaitė

4b Auklėtoja – Lina Tamošiūnienė

1. Julija Baranauskaitė 
2. Darius Donskich
3. Mariuš Filipovič
4. Emilija Galuška
5. Diana Grigaravičiūtė
6. Dominyka Jankovska
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7. Agnė Januolytė
8. Rytis Jonikas
9. Kotryna Kazlauskaitė
10. Viktorija Krikštopaitytė
11. Dovydas Krukonis
12. Jolita Liepytė
13. Vladislav Mackevič
14. Ernestas Morkvėnas
15. Patryk Pečkovskij
16. Gabrielė Petrauskaitė
17. Agata Semionovaitė
18. Justinas Skvireckas
19. Motiejus Stonys
20. Agnė Sventickaitė
21. Pijus Trainauskas
22. Gediminas Tumaševičius
23. Robertas Urbanovič
24. Ignas Vilėniškis
25. Miglė Zdanevičiūtė
26. Marius Žarpnickas

4c Auklėtojas – Robertas Rama-
nauskas

1. Bonifacas Ambrasas
2. Vainė Andrijanovaitė
3. Evelina Čeglik
4. Vaiva Domanskytė
5. Auksė Galvydytė
6. Fjorita Geldutytė
7. Emilija Ivaškutė
8. Ignas Kilminavičius
9. Ugnė Kuzaitė
10. Meida Lileikytė
11. Ernestas Lobačevskis
12. Ignas Lukšys
13. Justina Norvaišaitė
14. Alvydas Pavliukevičius
15. Paulina Pavlovskytė

16. Donatas Rimkus
17. Erikas Rudenia
18. Jonas Satkauskas
19. Evelina Sauškinaitė
20. Leonardas Sindaravičius
21. Ieva Urbonavičiūtė
22. Titas Vaičiūnas
23. Lukas Juozas Vaitkus
24. Tomas Zakarevičius
25. Matas Zenkevičius
26. Raimundas Žutautas

4d Auklėtoja – Aušra Smaleckienė

1. Saulė Abromaitytė
2. Nida Alkevičiūtė
3. Jonė Armonaitė
4. Norberta Balaišytė
5. Beatričija Baltrušaitytė
6. Domantas Baublys
7. Austėja Bielskytė
8. Barbora Budinaitė
9. Vaiva Cibaitė
10. Jokūbas Čeponis
11. Kristina Džašiašvili
12. Domantas Gornovas
13. Gabija Griciūtė
14. Karina Jakel
15. Toma Jucevičiūtė
16. Nojas Kristijonas Kaspera- 
 vičius
17. Lina Kavaliauskaitė
18. Laisvis Klimašauskas 
19. Alina Lekavičiūtė
20. Gabija Mačiūnaitė
21. Akvilė Dominyka Milaše-
 vičiūtė
22. Urtė Mitkaitė
23. Ugnė Norkūnaitė

24. Liucija Jolanta Popovičiūtė
25. Augustinas Savickis
26. Brigita Skaraitytė
27. Ingvidė Šabūnaitė
28. Teklė Tudorakė
29.  Rūta Žeimytė

4e Auklėtoja – Daiva Kavaliūnienė

1. Karolina Adlytė
2. Arnas Andriuškevičius
3. Elzė Borsteikaitė
4. Ona Brazaitytė 
5. Reda Braziulytė
6. Augustė Burbaitė
7. Emilija Dikčiūtė
8. Rokas Dubovikas
9. Gabija Gaidamavičiūtė
10. Karolina Giedrytė
11. Gediminas Glemža
12. Aida Gliaudelytė
13. Nedas Jarmolenka
14. Ugnė Jurgelėnaitė
15. Karolis Kaukolis
16. Miglė Krištopaitytė
17. Eglė Labanauskaitė
18. Monika Miržinskaitė
19. Jokūbas Paulauskas
20. Sabina Pavliukovič
21. Agnė Pilkaitė
22. Rūta Prakapaitė
23. Rūta Sabaliauskaitė
24. Matas Simaitis
25. Paulina Steponavičiūtė
26. Gabrielė Šakalytė
27. Vilius Šalomskas
28. Titas Tamulevičius
29.  Domas Tubis
30. Aušrinė Venslavičiūtė
31. Emilija Vyšniauskaitė

2016–2017 m. m. abiturientai      59 LAIDA

4a Auklėtojas – Alius Avčininkas

1. Saulė Biliūnaitė
2. Neda Ieva Biliūtė
3. Eglė Bliabaitė
4. Evaldas Bražėnas
5. Karina Butkutė
6. Viktorija Derkintytė

7. Karina Ana Ekhardt
8. Paulius Deividas Juoza-
 pavičius
9. Violeta Kolenda
10. Juras Lukas Kremensas
11. Gerda Kučinskaitė
12. Augustė Dominyka Kuzaitė
13. Rokas Lisauskas

14. Dovydas Lukoševičius
15. Martynas Mickevičius
16. Simonas Mikalkevičius
17. Lukrecija Musijčiukaitė
18. Goda Noruševičiūtė
19. Lukas Pacevičius
20. Dovydas Poškus
21. Akvilė Sabaliauskaitė
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22. Edita Seniutytė
23. Julija Strazdaitė
24. Viktorija Strižen
25. Julius Tamašauskas
26. Livija Ubartaitė
27. Mančius Veselauskas
28. Martynas Višnevskis
29. Greta Vitaitė
30. Aistis Žilinskis

4b Auklėtoja – Svetlana Tokareva

1. Povilas Babajevas
2. Jokūbas Dominykas Ba-
 naitis
3. Tarvydas Čepkauskas
4. Laura Demidovičiūtė
5. Ugnė Dunčytė
6. Augustinas Grenda
7. Aistė Griciūtė
8. Deimilė Marija Gritėnaitė
9. Marta Gromykaitė
10. Žilvinas Jonaitis
11. Kasparas Jovaiša
12. Jokūbas Juršėnas
13. Gytis Kelpšas
14. Rytis Klakauskas
15. Urtė Kotryna Lileikytė
16. Ieva Marija Mendeikaitė
17. Žygimantas Mockevičius
18. Dominykas Paulavičius
19. Tomas Simonas Pečeliūnas
20. Matas Petrauskas
21. Diana Piečytė
22. Saulė Puriuškytė
23. Ieva Repkovaitė
24. Oskaras Stankevičius
25. Evelina Staševska
26. Ugnė Šiaučiūnaitė
27. Oskaras Šupienis
28. Karolis Šutavičius
29. Kotryna Truncytė
30. Nikodemas Jonas Valiu-
 šaitis
31. Remigijus Velička
32. Vytautas Venckus
33. Simas Vindašius

4c Auklėtoja – Rita Kakauskaitė

1. Aušrinė Andriušaitytė
2. Kleopatra Banikonytė
3. Aurelija Barkauskaitė
4. Baltramiejus Bunkus
5. Skaistė Dilkaitė
6. Austėja Drapanauskaitė
7. Antanas Gerasimavičius
8. Mindaugas Gradauskas
9. Simonas Jakštas
10. Eglė Janušytė
11. Daumantas Jokūbaitis
12. Ignas Karbauskas
13. Lukas Karpavičius
14. Vytenė Kęstutytė
15. Tomas Lukaševičius
16. Gabija Muravjovaitė
17. Šarūnas Vakaris Nacevičius
18. Vakaris Noreika
19. Marius Rimkevičius
20. Evelina Sadauskaitė
21. Ieva Statkevičiūtė
22. Rapolas Šerkšnas
23. Tomas Šimkūnas
24. Donatas Šniukšta
25. Justė Vaitkevičiūtė
26. Motiejus Valančauskas
27. Jorė Vilkauskaitė
28. Mykolas Vyšniauskas
29. Aleksandras Znamerovskis
30. Lukas Žavlovskis
31. Augustinas Želvys

4d Auklėtoja – Giedrė Dulkaitė

1. Amanda Selga Arsabaitė
2. Vanesa Blaževičiūtė
3. Edvinas Buinovskis
4. Audrius  Dorofėjus
5. Ąžuolas Gražulis
6. Dovydas Guoba
7. Marija Aušrinė Juodeškaitė
8. Kristina Korsakaitė
9. Margarita Kriščiūnaitė
10. Viktorija Lanštein
11. Aušra Maskeliūnaitė
12. Karina Matias
13. Lina Mickevičiūtė
14. Ieva Mikoliūnaitė
15. Gabrielė Narbutytė
16. Evelina Obrazcova

17. Lukas Ragelis
18. Dominykas Ramanauskas
19. Vilius Sakalauskas
20. Kotryna Saplytė
21. Karina Janina Sapronaitė
22. Jonas Aistis Skuja
23. Jonė Strakšytė
24. Gaudentas Stravinskas
25. Aušrinė Šapkaitė
26. Neringa Turkaitė
27. Lukas  Valaičius
28. Ugnė Vilūnaitė
29. Ernestas Volkas
30. Dominykas Zapolskis
31. Saulė Zareckaitė
32. Paulina Zujūtė

4e Auklėtoja – Sandra Ramanaus-
kienė

1. Lukas Abligaitis
2. Elija Bagdonavičiūtė 
3. Mantė Baranauskaitė
4. Karolis Dijokas
5. Viktoras Draugelis
6. Ieva Grabauskaitė
7. Aistė Grigaliūnaitė
8. Gabrielė Jundaitė
9. Monika Karvelytė
10. Vilius  Kaulinskas
11. Karolina Komarovaitė
12. Kotryna Kuklytė
13. Jonas  Kuprevičius
14. Ugnė Mačiūnaitė
15. Aistė Luka Matukaitė
16. Austėja Meidutė
17. Paulius Minialga
18. Vita Mužilaitė
19. Darius Pažusinskis
20. Aistė Pleikytė
21. Tomas Kazimieras Povilonis
22. Rūta Ribinskaitė
23. Agnė Riepšaitė
24. Monika Siniauskaitė
25. Gustė Smilingytė
26. Diana Solovejūtė
27. Akvilė Stramkauskaitė
28. Raminta Šakickaitė
29.  Daumantas Šimkus
30. Edvinas Tamošiūnas
31. Rūta Vėbraitė
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2017–2018 m. m. abiturientai      60 LAIDA

4a Auklėtoja – Jūratė Paukštienė

1. Beatričė Brėdikytė
2. Matas Budrys
3. Patricija Čiblytė
4. Ugnė Kotryna Čižiūnaitė
5. Rokas Domkus
6. Ieva Dunčytė
7. Unė Jonynaitė
8. Kristupas Kantaravičius
9. Jonas Kazlauskas
10. Monika Kažukauskaitė
11. Justas Kibirkštis
12. Greta Lebednykaitė
13. Eduardas Leliukas
14. Erikas Mackevič
15. Simonas Mačijauskas
16. Mantas Maksimavičius
17. Dominyka Marteckaitė
18. Paulina Elena Mikulskytė
19. Anelė Paskočimaitė
20. Dominykas Pertikas
21. Karolis Pospekas
22. Vilius Jonas Ragauskas
23. Ūla Staigytė
24. Gintaras Staučė
25. Liudvika Streikutė
26. Saulė Sventickaitė
27. Miglė Šauklytė
28. Giedrė Šimkūnaitė
29. Monika Šukytė
30. Gintautas Švedas
31. Gabija Trakimavičiūtė
32. Tomas Varkala
33. Danielius Žalys

4b Auklėtoja – Milda Brukštuvienė

1. Agnė Abromavičiūtė
2. Vilius Baranauskas
3. Matas Bilinskas
4. Rokas Budginas
5. Agnė Burbaitė
6. Auksė Damaševičiūtė
7. Ieva Patricija Dilinikaitytė
8. Gunta Gustaitytė
9. Elzė Janutaitė
10. Patricija Jurgelevičiūtė
11. Gintarė Kalibataitė
12. Nojus Katkevičius
13. Povilas Kondratavičius
14. Deina Kučinskaitė
15. Modestas Metrikis
16. Marija Mikalauskaitė

17. Urtė Narmontaitė
18. Artūras Petkus
19. Julija Petrauskaitė
20. Kęstutis Petrauskas
21. Lukas Petrauskas
22. Matas Randis
23. Adelė Ryliškytė
24. Aušra Rynkevičiūtė
25. Emilė Songailaitė
26. Feliksas Srebalius
27. Elija Staševska
28. Akvilė Šakytė
29. Ignas Šiaurys
30. Urtė Tamariūnaitė
31. Rada Valeckaitė
32. Kasparas Varanavičius
33. Jurgis Žutautas

4c Auklėtoja – Anelė Tubutienė

1. Patrikas Arėška
2. Aušra Banytė
3. Jonė Bartininkaitytė
4. Beatričė Brazaitytė
5. Jonė Bubinaitė
6. Laura Čepaitė
7. Mona Liza Gedvilaitė
8. Lukas Gordynecas
9 Gabija Jasiūnaitė
10. Dovydas Javaišis
11. Gabija Jonušaitė
12. Greta Kazlauskaitė
13. Emilija Keževičiūtė
14. Goja Saguna Kremensaitė
15. Albertas Maciulevičius
16. Skaidris Nakrevičius
17. Paulina Nalivaikaitė
18. Guostė Neverauskaitė
19. Gabrielė Rankelytė 
20. Vytenis Rimkus
21. Paulina Leonarda Ryba-
 kaitė
22. Bitė Kotryna Sakalauskaitė
23. Iveta Siniūtė
24. Beatričė Šilaitė
25. Augustė Konstancija Šumi- 
 naitė
26. Gabrielė Taluntytė
27. Meda Vaicekiūtytė
28. Eglė Vaitkevičiūtė
29. Augustas Vilčinskas
30. Dovydas Vilkišius
31. Rokas Žilinskas
32. Dominyka Žydelytė
33. Monika Žulytė

4d Auklėtoja – Margarita Kveda-
rauskienė (Auruškevičė)

1. Austėja Alesiūtė
2. Gabija Čirbaitė
3. Patrikas Čivilis
4. Matas Dūda
5. Smiltė Fadėjevaitė
6. Eva Jarmolenkaitė
7. Gabija Kazilionytė
8. Gabija Kinderytė
9. Vilius Klimka
10. Vaida Kristanavičiūtė
11. Valentina Auksė Ladinskytė
12. Mirga Liudvika Liekytė
13. Valentinas Lycholip
14. Gintarė Malikėnaitė 
15. Marija Mašanauskaitė
16. Viktorija Narbutaitė
17. Aistė Obolevičiūtė
18. Justė Pakutkaitė
19. Vytautas Paužinskas
20. Karolina Piragiūtė
21. Liudvika Puišaitė
22. Gabija Pulokaitė
23. Rustė Rastenytė
24. Sandra Ribikauskaitė
25. Rasa Rutėnaitė
26. Diana Šlepikaitė
27. Dominyka Tiškutė
28. Ignas Užšilaitis
29. Matas Vaičiūnas
30. Gediminas Valys
31. Vincas Vasiliauskas
32. Justė Višniakovaitė

4e Auklėtoja – Rasa Rutkauskienė

1. Ugnė Balkevičiūtė
2. Tomas Barauskas
3. Arnas Bernat
4. Gediminas Ganatauskas
5. Monika Gurkšnytė
6. Inga Gušauskaitė
7. Gytis Imbrasas
8. Teodora Jakubčionytė
9. Meda Jokubauskaitė
10. Laurynas Jonys
11. Kotryna Juodzevičiūtė
12. Kristupas Kačionas
13. Eglė Kanapienytė
14. Tadas Kisielius
15. Nojus Kondratavičius
16. Anatolij Košelap
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17. Marija Liatukaitė
18. Julijus Navickas
19. Amanda Puškytė
20. Rokas Ragaliauskas
21. Simona Rimkutė
22. Austėja Simsonaitė

23. Ignas Stungurys
24. Ernest Svetlikovski
25. Nandas Vasilevskis
26. Inga Verbelytė
27. Viktorija Verbickaitė
28. Greta Virpšaitė

29. Deimantė Vitulytė
30. Gabrielius Zamkauskas
31. Domantas Zdanavičius

2018–2019 m. m. abiturientai      61 LAIDA

4a Auklėtoja – Nijolė Žylienė

1. Herkus Aleksa
2. Diana Aleksiukaitė
3. Meda Baranauskaitė
4. Greta Boguševičiūtė
5. Gabrielė Dėdinskaitė
6. Ruslan Fedosenko
7. Akvilė Girdziušaitė
8. Neringa Jansevičiūtė
9. Virginija Kanaporytė
10. Kasparas Karklys
11. Austėja Katinaitė
12. Giedrius Kerpiškis
13. Beatričė Kričenaitė
14. Jonas Elijas Lukonas
15. Ingrida Malakaitė
16. Mirga Misiulytė
17. Mindaugas Parnarauskas
18. Justas Pelėda
19. Gytis Petkevičius
20. Vilius Radžiūnas
21. Gabija Rakauskaitė
22. Greta Rastenytė
23. Edvinas Rubaževičius
24. Konstantinas Ignas Sku-
 tulas
25. Gabrielė Sruogaitė
26. Simonas Stanevičius
27. Ignas Ščiukaitis
28. Deividas Valavičius
29. Ieva Vasarytė
30. Rūta Vyšniauskaitė

4b Auklėtoja – Jūratė Šipkutė-
Daminaitienė

1. Žilvinas Akunevičius
2. Adamas Balsys
3. Ignas Davulis
4. Jonė Dūdaitė
5. Gabrielė Gab
6. Greta Gužauskaitė

7. Glorija Jančytė
8. Karolis Augustas Judickis
9. Emilija Kačkaitė
10. Herkus Kaminskas
11. Edas Karapetjanas
12. Kristian Karpovič
13. Lukas Krulikovskis
14. Domas Kuprys
15. Vincentas Lidžius
16. Robertas Lubinskis
17. Noama Lukošiūtė
18. Ieva Mačiūnaitė
19. Ugnė Pievaitytė
20. Tomaš Solovej
21. Aistė Sprindytė
22. Aleksandra Stogevičiūtė
23. Arvaidas Šilgalis
24. Dominykas Šiurkus
25. Jonė Tuleikytė
26. Anastasija Vimonc
27. Adomas Zabulis

4c Auklėtoja – Lina Cholinienė

1. Elžbieta Asinavičiūtė 
2. Emilija Buivydaitė 
3. Arina Cvirkaitė 
4. Dominykas Gaidys 
5. Augustė Janatjeva 
6. Gabrielė Jevsejevaitė 
7. Marija Gabrielė Karputė 
8. Saulė Kazlauskaitė 
9. Elzė Kilaitė 
10. Valerija Marija Kozikaitė 
11. Lineta Lasiauskaitė 
12. Lukas Liudvinavičius 
13. Antanas Matas Lupeikis 
14. Gustas Matijošius 
15. Martynas Maziliauskas 
16. Emilijus Norvaiša 
17. Andrius Piepolis 
18. Karina Pisarskaja 
19. Emilija Pliaukštaitė 

20. Rūta Uršulė Povilonytė 
21. Erika Laura Rakovskaja 
22. Ieva Rudzinskaitė 
23. Deivika Sadovskaja 
24. Rokas Siaurusaitis 
25. Greta Siliukaitė 
26. Deimena Šalaševičiūtė 
27. Ugnė Šebekaitė 
28. Karina Tylingo 
29. Nomeda Birutė Tvaskaitė 
30. Paula Valentaitė 
31. Matas Vasiliauskas 
32. Ugnė Vincerževskytė 
33. Vilius Juozapas Vingras 
34. Adelė Zybailaitė

4d Auklėtoja – Sandra Rama-
nauskienė

1. Simona Aleksandravičiūtė
2. Gantas Bendikas
3. Aurėja Bilevičiūtė
4. Edvardas Byčkovskis
5. Odilija Blynovaitė
6. Ignas Brazys
7. Gabija Buškevičiūtė
8. Ugnė Butinavičiūtė
9. Kristijonas Čepelė
10. Judita Čibiraitė
11. Nikolajus Elkana Eimutis
12. Marta Gavrilovič
13. Juozapas Gustainis
14. Simona Jakštaitė
15. Vytautė Jurgelevičiūtė
16. Vytaras Klimavičius
17. Povilas Kratavičius
18. Margarita Makarovaitė
19. Austėja Marcinkevičiūtė
20. Austėja Mia Matukaitė
21. Urtė Mėdžiūtė
22. Jonas Minialga
23. Karolina Motiejūnaitė
24 Giedrė Narbutaitė
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25. Lukas Narbutas
26. Aistė Norvaišaitė
27. Greta Rankelytė
28. Jaroslav Rutkovskij
29. Diana Skuratovič
30. Miglė Šironaitė
31. Neringa Ulozaitė
32. Gertrūda Valenčiūtė
33. Ūla Valiuškevičiūtė
34. Monika Zabukaitė

4e Auklėtoja – Jolanta Šalkina

1. Kamilė Berlinskaitė 
2. Tauras Blaževičius 
3. Kristina Bublevičiūtė 
4. Nojus Būtėnas 
5. Benediktas Chomičius 
6. Robert Davidovič 
7. Dalia Donskichytė 
8. Daniel Gaidamovič 
9. Beatričė Ginaitytė 
10. Ieva Greta Jankauskaitė 
11. Donatas Kirkevičius 
12. Miglius Koganas 
13. Julija Komaraitė 

14. Aleksandra Komarovska 
15. Ingrida Luneckaitė 
16. Rokas Mondeikis 
17. Ugnius Puzas 
18. Erika Sabaliauskaitė 
19. Goda Šiaudinytė 
20. Džeironas Šiginas
21. Greta Šivickytė 
22. Arnas Šuliokas
23. Matas Urbanavičius 
24. Rosita Verbutė 
25. Kotryna Augustė Verikaitė
26. Julijus Žadeikis
27. Dijuota Žilytė
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This book is a review of Vilnius Užupis Gymnasium events and activities in 2011–2019. It is dedi-
cated to the 100th anniversary of Lithuania‘s independence, so we start from reviewing events 
which we celebrated to commemorate this important date. In 2014, all community of gymna-
sium celebrated seventy years of establishment of Užupis Gymnasium. We organized concerts, 
meetings, a premiere of performance about history of our gymnasium, and we opened a vintage 
school desk to remember the first school years. Students were interested in the history of gym-
nasium, especially in the life of members of the post-war patriotic organization “Free Lithuania” 
which was organized by the school students. In 2016, the memorial board was opened near the 
school to remember the organization and those who participated actively in its work. This event 
was honoured by the president of our country Valdas Adamkus and other famous people. The 
greatest attention was devoted to dissidents, we listened their recollections about the work of 
“Free Lithuania” organization and signed a patriotic declaration.   

In autumn of 2017, welcoming the 100th anniversary of reestablishment of Lithuania as a state, 
the community of Vilnius Užupis Gymnasium organized a civil action – educational trip “VUG 
historical expedition”. In 2018, we organized the project to remember the history of our country 
called “100 objects for one hundred years of Lithuania”. The idea of the project was to visit 100 
objects connected with Lithuanian state history. Students of each of the 20 forms of gymnasium 
visited 5 objects and marked them in the interactive GIS Lithuanian map. The project integrat-
ed with all subjects is organized every school year. We traveled around Antique, Renaissance, 
Middle Ages, Classicism, Enlightenment, Romanticism periods. In 2018, the project was called 
“Around the Epochs for the sake of Lithuania” and it was dedicated to know more about history 
and culture of independent Lithuania.      

The exceptional feature of gymnasium is that there are many projects which reflect the creativ-
ity of students. We actively participate in the international projects (Comenius, Erasmus+, Nord-
plus, etc.), we have contacts with gymnasiums in foreign countries and our country as well. The 
book highlights and reflects changes in educational area, because our aim is to connect education 
with life. During the last years, we signed agreements of cooperation with some high schools, and 
as a result, some lessons are held outside school. We always encourage students to take part in 
self-government, self-expression contests. In the book, we reflected not only the most significant, 
essential activities of students, but also the moments of teacher’s work and achievements of our 
gymnasium.    

    

Summary



GYVENIMAS – MOZAIKA, MOZAIKA – AKMENĖLIŲ SUTARTINĖ

Vilniaus Užupio gimnazija – viena iš giliausias istorines ir kultūrines tradicijas turinčių gimnazi-
jų Vilniuje, o Užupio respublikoje – ryškiausias jaunimo mokslo ir veiklos centras.

Valandos, dienos, metai susibėga į įvairiaspalvę gyvenimo mozaiką. Daugybės žmonių likimų 
mozaiką...

Leidinyje sustojame prie paskutiniojo gimnazijos dešimtmečio – 2011–2019 metų. Per šį laiką 
mokytojų ir moksleivių gyvenime įvyko tiek daug gero ir įsimintino, kad iš tiesų yra kuo di-
džiuotis...
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