
Gerbiamas dekane, dėstytojai, mieli kolegos absolventai, tėvai ir svečiai, 

 

vos prieš penkerius metus Vilniaus universitete pasirodžius pirmiesiems Farmacijos studijų 

programos studentams, daugelį iš mūsų neapleido mintys "O kas dabar, kokios bus studijos ir kaip 

išgyvensime?", kurios sekė visus ateinančius studijų metus. Po pirmo kurso vis dar buvo sunku 

suvokti, kur patekome ir kaip užaugsime iki tikrųjų vaistininkų, bet jau pirmosios studentiškos 

vasaros metu per Farmacijos dienas reikėjo stoti prieš vaistininkus ir kalbėti apie tai, kaip 

įsivaizduojame Farmacijos ateitį. Kas galėjo pagalvoti, kad tą dieną apkalbėtas rytojus ateis taip 

greitai ir klausimas "Kada viskas baigsis?" rašant magistro baigiamąjį darbą pavirs į šiandienos 

"Jau viskas?".  

Per šį kiekvienam iš mūsų svarbų gyvenimo laikotarpį, siekiant vienos seniausių pasaulyje 

specialybių, Alma Mater padėjo tvirtai žengti iki šios dienos. Nuoširdus bendradarbiavimas su 

dėstytojais, studijų tarpdiscipliniškumas ir tarptautiškumas buvo tie faktoriai, kurie kėlė šias 

studijas į aukštesnįjį lygį ir padėjo kiekvienam iš mūsų tobulėti ne tik kaip būsimiems farmacijos 

specialistams, bet ir kaip asmenybėms. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems dėstytojams, kurie 

lydėjo mus šiame nelengvame kelyje, dalinosi žiniomis ir patirtimi bei studijavo kartu su mumis. 

Ačiū už jūsų darbą užauginant šią vaistininkų kartą. Didelis ačiū ir Vilniaus universiteto Medicinos 

fakultetui bei Farmacijos centrui už šios studijų programos puoselėjimą ir pagalbą sprendžiant 

iškilusius klausimus, kurių būta nemažai per šiuos penkerius metus.   

Dabar galima drąsiai sakyti, jog šiame kieme sėdintys jaunieji specialistai yra ką tik 

papasakotos legendos herojai, kurie per 1 756 dienas susidorojo su visais dvylika iššūkių siekiant 

tapti tuo, kuo esti dabar.  Naujasis mitas kalba apie dvidešimt keturis veikėjus, kurie įveikė 

vadinamuosius dvyliką pirmųjų Vilniaus universiteto Farmacijos žygdarbių: 

1. Jie pirmieji įstojo į naują Farmacijos studijų programą Vilniaus universitete ir praminė 

kelius ateinančioms kartoms; 

2. Per pirmąją paskaitą paėmus mikrofoną pasakė daugiau nei tris žodžius; 

3. Pirmą kartą išgirdus kreipinį "Kolega" suprato, jog po truputį tampa didelės vaistininkų 

bendruomenės dalimi; 

4. Jie dalinosi patarimais, o kai kada ir mokė Universiteto išminčius, kaip statyti pirmuosius 

Farmacijos studijų programos pamatus; 



5. Drauge jie pirmą kartą snūduriavo poilsio kambaryje bandant atgauti bent keletą minučių 

miego po rytinės paskaitos; 

6. Jie liejo pirmąsias juoko ašaras vardan mokslo; 

7. Eilinį kartą nesuprantant cheminių lygčių pirmą kartą kartu sėdėjo MKIC'o grupinio darbo 

kambaryje ir minė chemines mįsles; 

8. Pirmą kartą jie keliavo po lygumas ir pažino aukščiausius kalnus siekdami tarptautinės 

patirties; 

9. Susibūrę į greitojo veikimo būrius jie kūrė pirmąsias vaistines ir su nekrantumu stebėjo, 

kuris žvėris Vivariumo mieste prasiverš į priekį; 

10. Pirmą kartą susidurus su pandemija stojo į priekį vardan žmonių sveikatos; 

11. Buvo pirmieji Farmacijos studentai apsigynę magistro baigiamuosius darbus nuotoliniu 

būdu; 

12. Ir galiausiai kartu tapo pirmąja XXI amžiuje Vilniaus universiteto Farmacijos studijas 

baigusia laida. 

Istorija nutyli, kiek dar daug smagių ir sunkių akimirkų buvo patirta, bet jos visos 

kiekvienam iš mūsų primins iki šiol geriausius gyvenimo metus. 

Man didžiulė garbė šiandien stovėti čia ir baigti VU Farmacijos studijų programą su dar 

dvidešimt trimis nuostabiais žmonėmis, kurie nuo šiol galbūt eis skirtingais keliais, bet kartu kaip 

kumštis puoselės Farmacijos ateitį. Lai šis diplomas kiekvienam iš mūsų tampa tvirtu pirmuoju 

žingsniu vaistininkystės kelyje. 

 

Dabar iš čia kilkime į žvaigždes! 

Milda Girdenytė 

 


