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Palangos senoji gimnazija 
savo 100-uosius mokslo metus 
pasitiko ir švenčia kaip solidi ir 
garsi visoje Lietuvoje savo mo-
kytojais bei jų mokinių pasieki-
mais mokykla. Gimnazija, kaip ir 
bažnyčia, yra ne pastatas, o ben-
druomenė, todėl jubiliejiniais 
metais Senosios gimnazijos ju-
biliejų švenčia visi su gimnazija 
susiję žmonės, visi visų laikotar-
pių gimnazijos mokiniai, mo-
kytojai. Negalima nepastebėti, 
kad ir šiandien čia besimokančių 
gimnazistų tėvai ar net seneliai 
taip pat mokėsi šioje mokykloje, 
kad yra mokytojų, kurie čia mo-
kėsi, o šiandien dirba. 

Svarbi kiekvienam 
palangiškiui

Čia mokosi beveik visas Palan-
gos jaunimas, taigi Gimnazija ne-
išvengiamai yra svarbi kiekvienam 
palangiškiui. Tai mus vienija, sti-
prina ir padeda veikti kartu. 

Gimnazija per savo šimtą metų 
ne kartą keitė pavadinimą. Jos isto-
rijoje buvo laikotarpis, kai gimna-
zijos mokiniai ir jų mokytojai paty-
rė ne tik kūrybinį džiaugsmą, bet ir 
baisius sovietmečio išgyvenimus. 
Kad ir kaip bebūtų, gimnazijoje vi-
suomet buvo asmenybių – mokinių 
ir mokytojų, kurie žadino laisvo, 
nepriklausomo žmogaus dvasią 
ir palaikė jaunų žmonių stiprybę, 
laisvės troškimą ir pilietinę atsako-
mybę. 

Išaugino 2 signatarus
Tai, kad Palanga išaugino du 

Lietuvos Nepriklausomos vals-
tybės akto signatarus – Rimvydą 
Valatką ir Virginijų Pikturną, yra 
ir Palangos senojoje gimnazijoje 
dirbusių mokytojų – asmenybių – 
nuopelnas. Gimnazijos bibliotekos 
skaitykloje yra iškabintas Gim-
nazijos garbės sąrašas, kuriame 
įrašytos mokytojų Jono Brindzos, 
Gedimino Kundroto, Jūratės Ga-
linauskienės, Ado Liachovičiaus, 
Jono Šarkos, Balio Normanto, Al-
gimanto Želvio, Genovaitės Čepo-
rienės-Urbonienės ir kitų mokytojų 
pavardės. 

Gimnazijos šimtmetis yra laikas, 
kuomet visi čia besimokiusieji, dir-
busieji prisimena bei išgyvena savo 
laiko mokyklos prisiminimus, as-
menines patirtis. Prisimena klasės 
draugus, mokytojus, įdomiausius 
gyvenimo mokykloje nutikimus. 
Tokia asmeninė patirtis toje pačio-
je vietoje, nors ir skirtingu laiku, 
visus čia besimokiusiuosius jungia, 
aukština ir yra Senosios gimnazijos 
istorijos dalis. Visada buvo ir yra 
garbė būti baigusiam Palangos se-
nąją gimnaziją, kad ir kokiu pava-
dinimu ji kažkada vadinosi. 

Į jubiliejų – su 
pasauliniu sidabru

Gimnazija šimtmetį švenčia ne 
tik neatpažįstamai pakeitusi savo 
patalpų vidų, bet ir solidžiais savo 
mokinių ir jų mokytojų pasieki-
mais. 2022 metais Palangos se-
nosios gimnazijos mokiniai tapo 
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Palangos senoji gimnazija šimtmetį pasitinka 
su istorinių laimėjimų puokšte

net 16 respublikinių ir tarptautinių 
olimpiadų bei konkursų nugalėto-
jas ir prizininkais. Visus mokinius 
priimančiai ir mokinių atrankos ne-
darančiai gimnazijai tai ypač aukš-
tas nacionalinio lygmens įvertini-
mas, o Palangai – ir istorinis įvykis. 

Šiais metais respublikinėse mo-

adose (skaičiuojant pasiekimų dalį, 
tenkančią vienam tūkstančiui Savi-
valdybės mokinių)  yra aukščiau-
sioje – pirmojoje – pozicijoje. Re-
gis, kad ir pagal 2021-2022 mokslo 
metų rezultatus, kurie bus skelbia-
mi netrukus, neužleisime tokios pat 
aukštos vietos. 

Pastebėčiau, kad pernai Palangos 
savivaldybė pagal Senosios gimna-
zijos mokinių matematikos valsty-
binio brandos egzamino rezultatus 
džiaugėsi pirmąja vieta tarp 60 
Lietuvos savivaldybių, nes Palan-
goje mažiausia Lietuvoje abituri-
entų dalis, lyginant su visos šalies 
rezultatais, neišlaikė matematikos 
egzamino. 

Stengiamės, kad Palangoje Lie-
tuva neprarastų nė vieno talentin-
go žmogaus ir nebūtų nusigręžta 
nuo mokymosi sunkumų turinčio 
gimnazisto, kad mūsų gimnazistas, 
stojantis į universitetą, siekdamas 
karjeros darbo rinkoje, būtų kon-
kurencingas. Šiandien mokykloje 
dirbančių žmonių pastangos kuria 
ypatingai aukštas viso to galimybes 
ir rezultatus. 

Laboratorijoje – ir DNR 
tyrimai

Gera mokykla kainuoja. Tik tu-
rėdamas tinkamas galimybes, ug-
dymo kokybės kūrimo įrankius, pa-
žangias priemones mokytojas gali 
pasiekti solidžių ir prasmingų ug-
dymo tikslų bei rezultatų. Šiandien 
stipriai pakitęs mokyklos ugdymo 
turinys, orientuojamas į kompeten-
cijų ugdymą, integralumą. Skatina-
ma visuminė ugdymo(si) samprata, 
ugdymas(is) išeina iš kabinetų, ke-
liasi į patyrimų erdves – mokiniai 
tyrinėja, ugdosi kritinį mąstymą. 

Pastaruoju laikotarpiu mokymosi 
aplinka gimnazijoje buvo kryptin-
gai modernizuojama, nuosekliai 
rūpinamasi mokytojo galimybių 
plėtra, siekiama aukštos mokymo-
si kultūros ir asmeninės mokinio 
mokymosi sėkmės. Įrengtos turtin-
gos laboratorijos, treniruoklių salė, 
pasirūpinta mokymosi priemonių 
gausa, moderniu sporto inventoriu-
mi. 

Kiekviename kabinete įdiegta 
bevielio interneto prieiga, įrengti 
įvadai interaktyviems ekranams, 
pažangios IKT galimybės. Manau, 
kad daug kam bus negirdėta, jog 
Palangos senosios  Gimnazijos bi-
otechnologijų laboratorijoje galima 
palyginti skirtingų asmenų, gyvūnų 
DNR, dauginti turimas DNR atkar-
pas. Tai Lietuvos mokyklai yra di-
delė naujovė. 

Ir metus trukusi renovacija tapo 
pavyzdžiu visai Lietuvai – ori 
mokytojo darbui ir sukurta darbo 
aplinka rodo, kad ir Savivaldybės 
vadovybė vertina mokytojo darbą 
ir čia dirbančių žmonių pastangas 
kurti prasmingą jaunuomenės vei-
klą. Turtinga mokymosi aplinka, 
neeilinės galimybės gimnazijoje 
šiandien tampa tarsi savaime su-
prantama jaunuomenės ir jų mo-
kytojų veiklos Palangos senojoje 
gimnazijoje aplinkybė. 

Švęsime visi kartu
Viskas keičiasi, tačiau kiekvie-

nam brangiausia ta mokykla, ku-
rioje jis mokėsi. Šiandien galime 

pasakyti, kad visi, kurie čia dirbo 
ir mokėsi šiame šimtmetyje, yra 
Palangos senoji gimnazija, kad jos 
jubiliejus yra mūsų visų šventė ir 
kviečiu dalyvauti šventiniuose ren-
giniuose.

Lapkričio 26 d. Palangos koncer-
tų salėje vyks Šimtmečio šventė, į 
kurią kviečiami visi miesto gyven-
tojai. 

Spalio pabaigoje į Gimnaziją 
pakviesime visus gimnazijoje dir-
busius Palangos mokytojus. No-
risi jiems skirti ypatingą dėmesį, 
išklausyti jų prisiminimus, paro-
dyti, kuo mokykla gyvena dabar. 
Lapkričio 26 d. Gimnazijoje vyks 
ir pastarojo dešimtmečio Gimna-
zijos mokinių kūrybos almanacho 
pristatymas, į kurį, žinoma, visų 
pirma kviesime tekstų autorius, bet 
laukiama visa miesto bendruome-
nė. 

Planuojamos parodos, publikaci-
jų ciklas, atvirų durų dienos gim-
nazijoje, iškilminga eisena ir kiti 
renginiai. Švęsime visi kartu. 

Palangos senosios gimnazijos 
direktorius   Leonas Šidlauskas

Palangos senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas.
 Aldo Kazlausko nuotr.

Visada buvo 
ir yra garbė 
būti baigu-
siam Palangos 

senąją gimnaziją, kad ir ko-
kiu pavadinimu ji kažkada 
vadinosi.

kinių olimpiadose iškovoti net 
3 aukso medaliai. Ir dar – Mūza 
Svetickaitė pasaulinėje geografijos 
olimpiadoje iškovojo sidabro me-
dalį, o iš Baltijos šalių tarptautinės 
geografijos olimpiados Tomas Ja-
kubauskas parvežė bronzą. Supran-
tame ir vertiname, kad tokie ypač 
aukšti mokymosi pasiekimai yra 
didžiulio mokinių ir jų mokytojų 
darbo bei talento rezultatas. 

Nacionalinės švietimo agentū-
ros duomenys rodo, kad Palangos 
miesto savivaldybė pagal Senosios 
gimnazijos abiturientų valstybinių 
brandos egzaminų ir Pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo re-
zultatus praėjusiais mokslo metais 
pateko į aukščiausią Lietuvos pozi-
ciją. Apie išskirtinius Palangos mo-
kinių pasiekimus kasmet skelbia ir 
žurnalas „Reitingai“.

Geriausiame šalies 
gimnazijų šešetuke

Pagal mokinių pasiekimus respu-
blikinėse ir tarptautinėse olimpia-
dose 2021 m. Palangos gimnazija 
pateko į geriausių visos Lietuvos 
gimnazijų šešetuką (po Vilniaus 
licėjaus, KTU gimnazijos ir kelių 
kitų, mokinių atranką vykdančių 
mokyklų). 

Jau treji metai, kai Palangos 
miesto savivaldybė pagal Palan-
gos senosios gimnazijos mokinių 
pasiekimus respublikinėse olimpi-

563 – tiek gimnazistų šių metų rugsėjo 1-ąją pravėrė šimtametės 
Palangos senosios gimnazijos duris. 

26,5 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų mokslo 
metų Valstybinių brandos egzaminų (VBE) informacinių technologijų 
VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

12,2 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. 
geografijos VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

8,7 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. fizi-
kos VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

8 – tiek šimtukų įvertinti Palangos senosios gimnazijos abiturientų 
2022-ų metų VBE: 5 – anglų kalbos, 2 – lietuvių kalbos, 1 – fizikos.

7 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos anglų kalbos VBE 
vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

6 – po tiek prizinių vietų įvairiuose 2022-ų mokslo metų šalies li-
tuanistų organizuojamuose konkursuose bei Lietuvos, tarptautinių ir 
pasaulinės geografijos, geopolitinių mokslų olimpiadose iškovojo Pa-
langos senosios gimnazijos mokiniai: keturias II-ąsias vietas ir vieną 
III – Jaunųjų filologų konkurse bei I vietą Lietuvių kalbos ir literatū-
ros olimpiadoje; po vieną I, II ir III vietą iškovojo Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiadoje, III vietą – Lietuvos geomokslų olimpiadoje, 
taip pat III vietą – Baltijos šalių geografijos olimpiadose ir II vietą – 
Pasaulinėje geografijos olimpiadoje.

5,6 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. bio-
logijos VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

5,3 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. che-
mijos VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

4,6 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. lie-
tuvių kalbos ir literatūros VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

4,3 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. ma-
tematikos VBE  vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

3,8 – tiek procentų Palangos senosios gimnazijos 2022-ų m. m. isto-
rijos VBE vidurkis aukštesnis už bendrą Lietuvos.

2 – tokią vietą Lietuvos astronomijos olimpiadoje 2022-aisiais 
mokslo metais pelnė Palangos gimnazijos moksleivė. 

1 – šią vietą Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje pelnė Palangos 
gimnazijos moksleivė.

Ar žinai, kad... Palangos gimnazija savo šimtmetį skaičiuoja nuo antrojo savo gimimo? 1886 m. Palangoje 
įkurta Palangos progimnazija, kuriai beveik po trijų dešimtmečių, 1913-aisiais, suteiktas gimnazijos statusas. 
Netrukus, vos po poros metų, artinantis Pirmojo pasaulinio karo frontui, gimnazija perkelta į užsienį – Estiją, o 
netrukus ir į Kaukazą. Ir tik po karo, Lietuvai atgavus Palangą ir Šventąją, 1922-aisiais, susirūpinta šios įstaigos 
atkūrimu susigrąžintame kurortiniame miestelyje. Vietos inteligentija tuojau pat subūrė tam skirtą komisiją, 
kuriai vadovavo Stasė Vaineikienė. 1922 m. rugsėjo 15 d. gautas švietimo ministro leidimas steigti Palangoje 
gimnaziją. Tad būtent nuo šios datos ir skaičiuojame 100-ąjį Palangos senosios gimnazijos jubiliejų. 

Pasitikdami Palangos seno-
sios gimnazijos šimtmetį ieš-
kojome frazės, galinčios tapti 
jungiamuoju šventės audiniu. 
Pasirinkome IV B klasės moki-
nės Mūzos Olimpijos Svetickai-
tės vieno eilėraščio. eilutę „Kai 
gurkšteliu jūros“. Taip vadinsis ir 
lapkričio 26 d. Palangos koncer-
tų salėje vyksiantis gimnazijai 
skirtas Šimtmečio renginys. 

Kokių prasmių mūsų laukiamos 
šventės kontekste įgyja šie jaunos 
poetės žodžiai? 

Gyvenimas prie jūros pats savai-
me yra ypatingas: jis teikia galimy-
bių kasdien girdėti bangų ošimą, 
pažvelgti į  beribį horizontą, pajusti 
kranto stiprybę ir  bejėgystę. Visa  
tai pripildo mūsų būtį spalvų, ji 
tampa nepaprasta – daugiabriaunė,  
kupina įvairiausių įbrėžimų, įtrūki-
mų. 

O gurkštelti jūros? Kuo ypatin-
gas Baltijos vandens skonis? Kartą 
jo paragavęs, neužmirši visą gyve-
nimą.

Sūrus jūros vanduo – tai ir mūsų 
mitologinė praeitis, Jūratės ir Kas-
tyčio meilė, šviesiausias žmogiško-
sios esybės pradas, tolygus audros 

Kai gurkšteliu jūros
jėgai, prieš kurią Perkūno rūstybė 
atrodo įnoringas prasilenkimas su 
būties harmoningumo dėsniais. Tai 
ir mūsų pasididžiavimas – Birutės 
kalnas, nuo kurio juk ir prasideda 
visa Didžiosios Lietuvos Kuni-
gaikštystės istorija, Vytauto Di-
džiojo naratyvas.

Tas jūros gurkšnis – ir Maironis, 
stovėjęs Birutės kalno viršūnėje ir 
svajojęs rasti draugą, kuris   lemia-
mą akimirką neišduotų, mat poetas 
natūraliai  buvo  paveiktas amžino-
sios pasakos apie Eglę žalčių kara-
lienę.

išmeta Tavo rūmų skeveldras...“ 
Tai ir keturi Lietuvos Nepriklau-

somybės Akto signatarai Antanas 
Smetona, Kazimieras Steponas 
Šaulys,  Jurgis Šaulys ir Steponas 
Kairys,  beribės  jūros laisvės po-
jūtį perdavę visiems Lietuvos žmo-
nėms. 

Tas gurkštelėjimas – tai ir mūsų 
šiandiena, neįsivaizduojama be 
kūrybos, be naujos būties, naujo 
centro sukūrimo ir išlaikymo, be 
būties pagausinimo ir papildymo 
šeimos ir namų pilnatvėje, be židi-
nio kūrimo ir telkimosi apie jį.

Tas jūros skonis burnoje – tai 
suvokimas, kad gyvenimas anaip-
tol neatrodo judantis paprastėjimo 
kryptimi, nors kartais atrodo, kad 
sprendimai pasiekiami ranka. Tai 
suvokimas, kad, anot Emersono, 
mūsų gyvenimas yra pameistrys-
tė mokantis tiesos, kad kiekvienas 
ratas gali būti apvestas kitu; kad 
gamtoje nėra pabaigos, bet kie-
kviena pabaiga yra pradžia; kad 
kiekvieną vidudienį aušta nauja 
aušra, ir kiekvienoje gelmėje atsi-
veria gilesnė gelmė. 

Jūratė Galinauskienė,
Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Tas gurkšte-
lėjimas – tai ir 
mūsų šiandie-
na, neįsivaiz-

duojama be kūrybos, be 
naujos būties...

Tai ir mūsų  Čiurlionis, to gurkš-
nio paragavęs  ir sukūręs marinis-
tinį šedevrą – simfoninę poemą 
„Jūra“, svajojęs kartu su mylimąja 
Sofija kurti lietuvišką operą „Jūra-
tė“. Mylimai moteriai jis rašė: „ne-
trukus pasimatysime, ir pasimatysi-
me prie mūsų jūros, kuri ir šiandien 

ŠIMTMEČIO SKAIČIAI
Į šimtuosius savo gyvavimo metus Palangos senoji gimnazija 

PSG įžengė su tokia statistika:

 AR ŽINAI, KAD

Palangos gimnazija, tada vadinta vidurine mokykla, savo gyvavimo pradžioje. Palangos 
kurorto muziejaus archyvų nuotr. 1923 m., kapelionas Pranciškus Kavaliauskas su klase

Rugsėjo 1-osios akimirkos


