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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Per 100 metų Palangos senajai 
gimnazijai vadovavo 16 direkto-
rių, iš kurių vienas, pats pirmasis, 
šias pareigas ėjo laikinai. Pirmuo-
ju Palangos tuometės vidurinės 
mokyklos laikinuoju direktoriumi 
visai neplanuotai tapo mokytoju 
čia įdarbintas palangiškis poe-
tas, dramaturgas, vertėjas, rašy-
tojas ir žurnalistas Juozas Butkus. 
Ši garbė jam atiteko tik todėl, kad 
paskirtasis Mečislovas Mačernis į 
darbą sutartu laiku tiesiog neat-
vyko. 

Juozas Butkus 

Palangos senoji gimnazija ir jos direktoriai
Mečislovas Mačernis kalavus, kad katalikai moksleiviai 

melstųsi rusiškai, K. Genys tam pa-
sipriešino. Bijodamas represijų, jis 
1986 m. atsisakė kapeliono pareigų 
ir slapčia išvyko studijuoti į Romą, 
kur laisvuoju klausytoju šv. Apoli-
naro licėjuje studijavo kanonų teisę. 

Į Palangą grįžo 1928 m. ir iki 1930 
m. dirbo Palangos gimnazijos direk-
toriumi. Mirė 1952 m. Salantuose, 
Kretingos rajone.

Kliučius 
Trejus metus – nuo 1931m. iki 

1934 m. gimnazijai vadovavo Kliu-
čius, apie kurį daug informacijos 
neišlikę. 

Kazys Ambraziejus
Nuo 1935—ųjų ketverius metus 

direktoriauja Kazys Ambraziejus.   

Kazys Trukanas 
 1939-1940 m. gimnazijai vado-

vauja kunigas Kazys Trukanas. 
K. Trukanas  gimė 1892 m. sausio 

28 d. Undrelėnuose, Vidžių vals-
čiuje. Baigė Vilniaus suaugusiųjų 
gimnaziją, 1915 m. – Vilniaus ku-
nigų seminariją. 1915 m. pasitraukė 
į Rusiją. Kunigavo Zadorožnėje ir 
Ikaznėje, (Baltarusija), rūpinosi karo 
pabėgėliais lietuviais. 1919 m. grįžo 
į Lietuvą, paskirtas Švenčionėlių pa-
rapijos kunigu. 

1920–1924 m. Miunsterio univer-
sitete (Vokietija) studijavo filosofiją 
ir istoriją. 

1924–1925 m. Švenčionyse buvo 
vikaras, dirbo mokytoju, lietuvių 
gimnazijos direktoriumi. Organiza-
vo lietuviškas organizacijas, dalyva-
vo jų veikloje.

1925 m. persikėlė į Klaipėdą. At-
sisakė kunigystės, perėjo į evangeli-
kų liuteronų tikėjimą. 

Nuo 1925 m. Klaipėdos lietuvių 
gimnazijoje dėstė lotynų kalbą, is-
toriją. 

1927 m. LR švietimo ministeri-
ja Trukanui suteikė aukštesniosios  
mokyklos mokytojo vardą, teisę 
dėstyti istoriją, filosofiją, propedeu-
tiką ir lotynų kalbą. 

1929–1940 m. buvo Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijos, iki 
1930 m. vadintos Klaipėdos lietu-
vių gimnazija, direktorius. 1939 m. 
Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą 
rūpinosi gimnazijos inventoriaus 
perkėlimu į Palangą ir iki 1940 m. 
vadovavo Palangos gimnazijai. 

1940 m. persikėlė i Vilnių. 1940–
1944 m. buvo Vilniaus Vytauto Di-
džiojo gimnazijos direktorius.

1946 m. gruodį buvo suimtas ir 
ištremtas. Iki 1954 m. kalėjo Mor-
dovijos ir Sverdlovsko srities lage-
riuose. 

1954–1957 m. dirbo Klaipėdos 
viešojoje bibliotekoje (mokytojauti 
uždraudė sovietinė valdžia), dalyva-
vo Klaipėdos muziejaus ekspedici-
jose po Klaipėdos kraštą.

Aleksandras 
Pakalniškis 

1940 m. gimnazijai vado-
vauja Aleksandras Pakalniškis. 
Pasakojama, kad iki tol jis dirbęs 
Klaipėdoje uosto kroviku, vėliau 
baigęs aukštąjį mokslą.

Martynas  Emilis 
Nauburas

1940-1945 m. Palangos gimnazi-

jos direktoriaus pareiga eina Marty-
nas Emilis Nauburas.

Būsimasis direktorius gimė 1898 
m. vasario 5 d. Laugaliuose, Ka-
tyčių valsčiuje, Tilžės apskrityje. 
1921 m. baigė Klaipėdos mokytojų 
seminariją. Dvejus metus mokytoja-
vo dviklasėje Traksėdžių (Gaidelių 
vls., Šilokarčemos apskr.) moky-
kloje, o nuo 1923 m. spalio 15 d. iki 
1927 m. gegužės 1 d. – Smalininkų 
vokiškoje mokykloje. 

1927–1934 m. dirbo Klaipėdos 
mokytojų seminarijoje ir papildo-
mai studijavo Karaliaučiaus ir Ber-
lyno universitetuose. 

1930 m. išlaikė specialius egza-
minus gimnazijos mokytojo licenzi-
jai įgyti. Nuo 1933 m. dėstė Klaipė-
dos spartesniojoje mokykloje, o nuo 
1935 m. – Klaipėdos krašto peda-
goginiame  institute, kuriame skai-
tė istorijos, geografijos ir lietuvių 
kalbos kursus. Su mokiniais vykdė 
archeologinius kasinėjimus Laistų 
piliakalnyje, Rimkų ir Šernų pilka-
piuose, spaudoje skelbė mokslinius 
straipsnius. Jo sukaupti ir aprašyti 
eksponatai papildė Klaipėdos „Au-
kuro“ draugijos muziejų, kuriam 
1930–1939 m. pakaitomis su Ado-
mu Braku jis ir vadovavo.

Klaipėdos krašto liaudies moky-
kloms M. E. Nauburas 1932 m. pa-
rengė ir 1934 m. išleido dėstomųjų 
dalykų programas su plačiais meto-
diniais paaiškinimais. 

1932 m. lietuvių ir vokiečių kal-
bomis išleido „Pilietybės mokslo 
vadovėlį“, o 1936 m. – mokomą-
ją knygą „Kas piliečiui žinotina“. 
Šiuose leidiniuose jis išdėstė esmi-
nes krašto gyventojų teises ir parei-
gas, turto įgijimo ir paveldėjimo 
klausimus, apibūdino administraci-
nius teritorinius vienetus, Klaipėdos 
kraštą traktuodamas kaip integralią 
Lietuvos Respublikos dalį. Moks-
leivius ragino rašyti šeimų kronikas.

1939 m. kovo 23 d. Klaipėdos 
kraštą prijungus prie Vokietijos, M. 
E. Nauburas pasitraukė į Didžiąją 
Lietuvą, 1940–1944 m. vadovavo 
Palangos gimnazijai. 

Artėjant antrajai sovietų okupa-
cijai, kaip ir tūkstančiai Lietuvos 
piliečių, pasitraukė į Vokietiją. 

Butkų Juzė gimė 1893 m. liepos 
21 d. Klaipėdos rajono Pažvelsio 
kaimo neturtingo valstiečio, turėju-
sio vos vieną hektarą žemės, šeimo-
je. Pramokęs rašto, ėjo kaimo darak-
toriaus pareigas. 

Būdamas dvylikos, persikėlė į 
Liepoją, čia vėliau vertėsi privačio-
mis pamokomis, išbandė kurpiaus 
amatą, parašė pirmuosius eilėraš-
čius. Vasaromis grįždamas į tėviškę 
kūrė slaptas jaunimo kuopeles, leido 
laikraštukus „Kibirkštėlė“, „Žadin-
tojas“, „Upelė“ ir kt.

1911 m.  įstojo į Telšių  gimna-
zijos 5 –ąją klasę. Mokydamasis 
įsitraukė į visuomeninę veiklą: buvo 
aušrininkų būrelio narys, mokykloje 
ruošė lietuviškus vaidinimus, leido 
hektografuotus moksleivių laikraš-
tėlius. Už tai pateko į caro valdžios 
nemalonę, bet netikėtai sunki liga 
jį ilgam paguldė į lovą ir suėmimo 
išvengė. Buvo paralyžuotos kojos ir 
kalbos organai. Po poros metų gydy-
mo kojos sustiprėjo, bet kalba visam 
laikui liko neaiški. Ir tik per Pirmąjį 
pasaulinį karą Voroneže pabaigė aš-
tuonias gimnazijos klases. 

1917 m. įstojo į Maskvos univer-
siteto Istorijos-filologijos fakulte-
tą, bet Maskvoje ilgai neužsibuvo.  
Mokėsi ir Berlyno, Jenos universi-
tetuose. 

Prie Palangos gimnazijos vairo 
stojo 1922 m. rugsėjį. Čia ir moky-
tojavo. 

Vėliau išvyko į JAV, kur dirbo 
alaus darykloje. 1926 m. grįžęs į 
Lietuvą ūkininkavo, buvo spaustu-
vininkas (1933 m. Kretingoje įstei-
gė pirmąją spaustuvę „Inkaras“), 
žurnalistas, mokytojas, bibliotekos 
vedėjas, už nelojalumą valdžiai ke-
lis kartus įkalintas. Sovietiniais me-
tais direktoriavo „Alkos“ muziejuje, 
dėstė Klaipėdos mokytojų institute. 

Mirė 1947 m. balandžio 22 d. 
Klaipėdoje. Palaidotas Telšiuose.

Palangiškiui J. Butkui teko užimti 
plungiškio Mečislovo Mačernio vie-
tą. Pastarasis gimnazijos metrikose 
liko antruoju vadovu – iki 1923 m. 
M. Mačernis buvo pedagogas prak-
tikas su dideliu mokytojo patyrimu 
ir linkęs daugiau dėmesio skirti pe-
dagoginiam darbui tobulinti. 

1919 m. baigė Vilniaus lietuvių 
gimnaziją, studijavo matematiką 
bei fiziką Berlyno ir Karaliaučiaus 
universitetuose, bet dėl lėšų stokos 
studijų nebaigė. Būtent iš nebaigtų 
studijų grįžęs į Lietuvą 1922 m. ir 
paskirtas paskirtas Palangos viduri-
nės mokyklos direktoriumi. Tačiau 
netrukus išvyko į Tauragę, kur įkūrė 
mokytojų seminariją bei jai vadova-
vo. 

M. Mačerniui teko nukentėti nuo 
sovietų – buvo išvežtas į Vorkutlago 
lagerį, kur kalėjo 3-ejus metus. 

Matas Untulis 
Antraisiais mokyklos gyvavimo 

metais jai vadovauti ėmėsi Matas 
Untulis. Būsimasis pedagogas, teisi-
ninkas, publicistas, vertėjas, rašyto-
jas, istorikas, kalbininkas, visuome-
nės veikėjas M. Untulis  gimė 1889 
m. Mažeikių apskrities Rumšaičių 
kaime. 

Iki vadovavimo gimnazijai M. 
Untulis paragavo ir politiko duonos. 
1920 m. gegužės 15 d. – spalio 15 
d. buvo Steigiamojo Seimo atstovas, 
priklausęs Lietuvos socialistų liaudi-
ninkų demokratų partijos frakcijai, 
įėjusiai į LSLDP ir Lietuvos valstie-
čių sąjungos bloką. Tačiau po 5 mė-
nesių Seimo nario mandato atsisakė.

Palangos vidurinės mokyklos di-
rektoriaus pareigas ėjo nuo 1923 m. 
rugsėjo 1 d. iki 1927 m. Domėjosi 
ir rinko tautosaką, lietuvių folklorą. 
Dėl laisvamaniškų pažiūrų iš direk-
toriaus pareigų atleistas. 

Kazimieras Genys 
Laisvamanį M. Untulį nuo 1928 

m. pakeitė dvasininkas – Lietuvos 
katalikų bažnyčios kunigas, kanonų 
teisės daktaras, publicistas, visuo-
menės veikėjas Kazimieras Genys.

Genys 1866 m. gimė Rietavo vals-
čiuje, Vatušių kaime. 

1892–1896 m. Palangoje ėjo vika-
ro ir progimnazijos kapeliono parei-
gas. Dirbdamas Palangoje, rėmė ir 
organizavo knygnešių darbą, buvo 
vienas iš Šv. Kazimiero draugijos 
steigėjų, tačiau 1893 m. pašalintas 
iš progimnazijos kapeliono pareigų 
už tuo metu buvusį nelegalų tikybos 
dėstymą lietuvių kalba, vėliau  grą-
žintas į darbą. 

1896 m., Rusijos valdžiai parei-

Lietuvių karo pabėgėlių stovykloje 
Augsburge (Bavarija) įsteigė gim-
naziją, 1945–1949 m. buvo jos vice-
direktorius ir direktorius. 

1949 m. Martynas Emilis Naubu-
ras persikėlė į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir įsikūrė Čikagoje. 1950–
1952 m. jis buvo Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos Čikagoje vicepir-
mininkas, 1951–1953 m. – Mažo-
sios Lietuvos lietuvių draugijos pir-
mininkas. 1953 m. išrinktas į Mažo-
sios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
valdybą. Drauge su kitais 1952 m. 
įsteigė Čikagos lietuvių evangeli-
kų liuteronų „Tėviškės“ parapiją, o 
1953–1958 m. buvo šios parapijos 
tarybos pirmininkas.

Antanas Urbonas
1945–1946 m. gimnazijai vado-

vavo Antanas Urbonas. 
Direktorius Antanas Urbonas į 

LLA įstojo 1943m, vokiečiams už-
darius Vilniaus universitetą. 1944 
m. vasarą grįžęs į tėviškę Kartenon, 
aktyviai dalyvavo LLA veikloje. Su 
bendraminčiais rinko ir kaupė gin-
klus. Reikia manyti kad pradėjęs 
dirbti Palangos gimnazijos direkto-
riumi, šios veiklos nenutraukė. 

1946 m. rugpjūčio 18 d. KGB 
suėmė Palangos gimnazijos direk-
torių Antaną Urboną ir po tardymų 
nuteisė 10 metų kalėti lageriuose 
ir 5-erius metus tremties be teisės 
grįžti į Lietuvą. 

Buvęs Palangos gimnazijos 
moksleivis pogrindininkas Juozas 
Urbonas -Erškėtis, Kardo rinktinės 
partizanas rašo: „Kartą Intos lage-
ryje sutikau buvusį Palangos gim-
nazijos direktorių Antaną Urboną. 
Kaip geri pažįstami, pasikalbėjome. 
Paklausiau A. Urboną, už ką buvo 
kaltinamas ir nubaustas. Jis man 
pasakė, kad KGB-istai tris kartus jį 
tardė ir primygtinai norėjo jį užver-
buoti ir padaryti slaptu KGB agentu, 
tačiau griežtai atsisakęs. Todėl buvo 
suimtas ir apkaltintas už ryšius su 
Kardo rinktinės vadu Jurgiu Ožerai-
čiu-Ūsu."

Tęsinys kitame numeryje. 
Parengė Palangos senosios gim-

nazija

Dokumentas, pagrindžiantis Juozo Butkaus paskyrimą laikinai eiti mo-
kyklos direktoriaus pareigas. Palangos kurorto muziejaus archyvų nuotr.

GIMNAZISTŲ KŪRYBA

iš tiesų
vėl sakau
kad varnų oda iš tiesų yra balta
kone perregima —
jei įsižiūrėtum
galėtum išvysti kiekvieną kaulelį
apskaičiuoti širdies svorį

vėl sakau
kad širdis ne tokia
kokią piešia anatomijos vadovėliuose
jos spalva kitokia
nei rekomenduoja spalvinimo knyge-
lėse —
širdis iš tiesų yra akmuo
pripildytas verdančiu vandeniu
jame plaukioja krušos ledėkai
netirpsta

vėl sakau
kad tavo lūpos nėra plona pieštuko 
linija
nei formą keičiantis akivaras —

tavo lūpos iš tiesų yra oro pagalvės —

jos išsiskleidžia
kai pasiekiu kelionės tikslą

dailės pamokos
jeigu
norėčiau nutapyti šį miestą
ant grindinio
nupieščiau tavo akis —

iš troškulio
pabėgti
ištrūkusias iš akiduobių.

procesas
prasižioję
jie kalba apie palikimą
civilinį kodeksą
ir teisinį pranašumą vienas kito at-
žvilgiu

tada atsiklaupę
kankinių veidais išpažįsta
nusidėję mintimis
žodžiais
darbais
ir apsileidimais

o atsistoję
eina gerti espresso su romu
ir vėl aptarinėja palikimą
civilinį kodeksą
ir teisinį pranašumą vienas kito at-
žvilgiu

nepastebėdami
kaip grakščiai išsiriečia saulės spin-
duliai
juodu apkabindami

kaip jiems sužiurus vienas į kitą
jųdviejų gyvaplaukiai pražįsta bal-
čiausiais
dilgėlių žiedais

brėkšmas
diena
neprasideda ir nesibaigia

nykštukas ant vandens bokšto
neatverčia naujo puslapio
nepripildo užrašų knygučių

tik rašo
kreida ant mūro —
raides nuplauna lietus
ženklus sugraužia voverės

liuoksėdamos
jos suka mėlyną kamuolį
gesina ir žiebia —

prabusdama
jaučiu niežėjimą jų letenėlėse

Sodrų jubiliejų švenčianti Pa-
langos senoji gimnazija šioje 
gaiviai sūrioje ir sūriai gaivioje 
rubrikoje „Kai gurkšteliu jūros“ 
pristato save, kaip ir kuo gyvena 
– kuria, ugdo, auga – šiandien, 
skaičiuodama 100 metų nuo savo 
gyvavimo pradžios. Ir kas tokie 
yra jos žmonės,  kurie patys auga 
ir augina jaunuosius palangiš-
kius. 

Pažintį pradedame nuo trijų 
gimnazijos moterų, padedančių 
direktoriui Leonui Šidlauskui nu-
laikyti arčiausiai jūros Lietuvoje 
įsikūrusios mokyklos vairą: di-
rektoriaus pavaduotojų ugdymui 
Jolitos Vaičiulienės ir Sandros 
Žutautienės bei Linos Toleikie-
nės, direktoriaus pavaduotojos 
ūkio reikalams. 

Augti reikia kartu su 
jaunu žmogumi 

Trys gimnazijos moterys – Jolita, Sandra ir Lina

Jolita Vaičiulienė: gurkštelė-
jau jūros studijų metais Klaipė-
doje. Kuršėnų pirmojoje viduri-
nėje mokykloje labai patiko lie-
tuvių kalba ir vesti renginius, or-
ganizuoti vakarones. Su džiaugs-
mu lankiau vaikų teatrą „Ikaras“. 
Todėl sužinojusi, kad Klaipėdoje 
yra lietuvių kalbos, literatūros ir 
režisūros studijos, negalėjau pa-
tikėti: čia kažkas specialiai man 
sugalvojo? Taigi tapau lietuvių 
kalbos bei literatūros mokytoja 
ir mokyklinio teatro režisiere. 

Prieš dešimtmetį pradėjau 
dirbti Palangos senosios gimna-
zijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, baigiau švietimo vady-
bos magistrantūrą. Jau daugiau 
kaip dvidešimt metų dirbu Pa-
langai – gurkšnoju tos jūros. 

Labai didžiuojuosi Palangos 
gimnazija. Man gyvenime pasi-
sekė sutikti labai gerų žmonių, iš 
kurių gaudavau įkvėpimo, padrą-
sinimo, pamokų, profesionalaus 
palaikymo. Esu labai dėkinga, 
kad šie mano kelyje sutikti pro-
fesionalai prisidėjo prie to, kad 
pajūrio vėjai nebūtų žvarbūs ir 
kad smėlis tarp dantų negirgž-
dėtų. 

Esu gana tiesmuka. Iš tų, kurie 
nepatylės, jeigu reikalas. Tai to 
jūros kartėlio teko ragauti. Bet, 
va, eina trečiokas gimnazistas 
pro šalį, mato pasaulio gelbėtojo 
išraišką veide ir staiga sako: „Jūs 
pametėt... šypseną“. Jau tie pajū-
rio vaikai...

Ugdyti – kita mano gyvenimo 
laimė. Buvimą su jaunu žmogumi 
visada suvokiau kaip privilegiją. 
Man mokykla yra viena iš asme-
nybės ugdymo terpių. Patyriau, 
koks svarbus mokiniui ir tėvui 
yra mokytojas. Paradoksalu, bet 
darbe susiduriu, kad mokytojo 
svarba dažniausiai pabrėžiama 

torių, viską išmontuoti, supakuo-
ti, sužymėti ir sandėliuoti. Kitaip 
tariant, ugdymo procesą reikėjo 
perkelti į kitas patalpas. Gimna-
zijai paskirtose penkiose Palan-
gos įstaigose teko paruošti klases 
mūsų mokinių ir mokytojų darbui, 
pasirūpinti baldų, mokyklinių len-
tų, kompiuterių ir kitų priemonių 
pergabenimu. 

Kai didžioji dalis darbuotojų, 
mokytojų ir mokinių karanti-
no metu dirbo nuotoliniu būdu, 
man kas dieną teko klampoti po 
išgriautus mokyklos koridorius, 
klases, sales ir laiptines. Vyko 
labai intensyvūs remonto darbai 
ir nuolat iškildavo klausimų, ku-
riuos reikėjo spręsti čia ir dabar. 
Galiausiai, pasibaigus Gimnazijos 
remontui, reikėjo viską grąžinti 
į vietas – kiekvienas kabinetas ir 
kiekviena patalpa vėl turėjo virsti 
švaria, jaukia darbo vieta moky-
tojui, mokiniui,  administracijos 
darbuotojui. 

Į naują darbą atėjau tikėdama-
si palengva prisitaikyti ir įsilieti į 
bendruomenę, bet pirmieji  dveji 
darbo metai Gimnazijoje man už-
traukė žadą. Ir tik vėliau, viskam 
aprimus, įsikūrus po remonto, nu-
sistovėjo normali mano, kaip mo-
kyklos direktoriaus pavaduotojos 
ūkio reikalams, dienotvarkė. Po 
dviejų metų! 

Mokytojo as-
menybė yra ne 
mažiau svarbu 

nei jo profesionalumas.

Jolita Vaičiulienė

Vaikui reikia 
žmogaus, pa-
dedančio mo-
kytis ir geban-

čio kartu ieškoti atsakymų 
bei juos rasti. 

Sandra Žutautienė

Ne kiekvie-
nas, atėjęs į 
naują darbo-
vietę turi gali-

mybę pirmiausiai ją išgriauti 
ir perstatyti iš naujo.

Lina Toleikienė

Sandra Žutautienė: savo ke-
lią Palangos senojoje gimnazijo-
je pradėjau prieš ketverius  me-
tus, eidama socialinės pedagogės 
pareigas. Šiuo metu jau dvejus 
metus dirbu direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui.

Esu baigusi Klaipėdos universi-
tetą ir įgijusi socialinio pedagogo 
bakalaurą, o šiais metais pradėjau 
švietimo vadybos magistro studi-
jas Vilniaus ISM universitete.  

Gimnazija man – kaip tas jū-
ros gurkštelėjimas, kartais sūrus 
ir skandinantis, bet kartu ir labai 
malonus, gaivus, įkvepiantis. Tai 
vieta, kur kiekviena diena įgauna 
vis kitokią prasmę, kur kiekviena 

diena dovanoja vis kitus įvykius ir 
sukuria naujus santykius, formuo-
ja vis kitus ar ir stiprina jau esan-
čius ryšius, kurie įkvepia veikti, 
siekti, tobulėti, lygiuotis. Didžiuo-
juosi dirbdama čia. 

Labai džiaugiuosi, kad Gimnazi-
jos bendruomenė turi labai aukštą 
pagarbos jausmą kiekvienam šalia 
esančiam. Čia tiek su mokiniais, 
mokytojais, tiek su tėvais galima 
suremti pečius ir daryti didelius 
dalykus, pasitikint vienas kitu. 
Visi vieningai suprantame, kad at-
sakomybė čia – viena svarbiausių 
savybių. 

Smagu, kad esu šiame laikme-
tyje ir kartu su atvira, inovatyvia 
bendruomene pasitinku Gimnazi-
jos 100 metų jubiliejų, būdama jos 
dalimi.

Šie metai ypatingi man ne tik 
dėl šimtmečio, bet ir tuo, kad pir-
mą kartą turiu auklėjamąją klasę. 
Kažkur girdėjau mintį, kad peda-
gogas ne tik turi išmokyti skaityti 
geras knygas, išmokyti nustebti, 
džiaugtis, bet ir perduoti pagarbą 
kultūrai, tradicijai, be kurių visa 
kita netektų prasmės. 

Svarbu suprasti, kad vaikui ne-
reikia tobulo, neklystančio moky-

tojo. Jam reikia žmogaus, pade-
dančio mokytis ir gebančio kartu 
ieškoti atsakymų bei juos rasti, o 
visa tai kuria ryšius, kuria pagar-
bią kultūrą ir formuoja tradicijas.

Nors pati buvau gera mokinė, 
aktyvi tiek mokykloje, tiek uni-
versitete, vis dėlto matau, kad kie-
kviena karta yra labai skirtinga, ir 
puikiai suprantu, kaip mokiniams 
atrodo nesąžininga juos lyginti su 
„tais buvusiais“ ar klausytis „o 
mano laikais tai taip nebūdavo“. 
Tad noriu palinkėti mums visiems 
tolerancijos, supratingumo, pa-
garbos kito amžiui. Ir svarbiausia 
– pasimokyti vienam iš kito:  jau-
nystei – iš brandos, brandai – iš 
jaunystės! 

Vos įsidarbinus 
užgriuvo renovacija, 

kaip jūros banga 
Lina Toleikienė: Palangos se-

nosios gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ūkio reikalams pra-
dėjau dirbti tikėdamasi galimybės 
progresuoti, tobulėti, rasti naujų 
sričių, kur galėčiau išnaudoti savo 
sugebėjimus, pritaikyti turimas ži-
nias. Maniau, palengva išmoksiu 
naujų dalykų, prisitaikysiu prie di-
desnio kolektyvo, įsiliesiu į Gim-
nazijos bendruomenę. 

Tačiau jau po mėnesio sulaukiau 
žinios, kad bus pradėtas įgyven-
dinti Gimnazijos modernizavimo 
projektas, apimantis visų pastatų 
kapitalinį remontą. Taigi neliko 
laiko prisitaikyti prie naujo darbo 
palengva – jis užgriuvo mane kaip 
didžiulė jūros banga. 

Reikėjo pasiruošti Gimnazijos 
remontui: išnešti baldus ir inven-

Dažnai pajuokauju, kad ne kiek-
vienas, atėjęs į naują darbovietę 
turi galimybę pirmiausiai ją iš-
griauti ir perstatyti iš naujo. Ta-
čiau būtent renovacija ir padėjo 
man atskleisti savo sugebėjimus 
bei pritaikyti turimas žinias. Da-
bar, kai tikrai pažįstu kiekvieną 
Gimnazijos kampelį, pamilau šią 
mokyklą ir jaučiuosi čia kaip na-
mie. 

neigimu: pas šitą nenoriu. 
Kita vertus, kur kas dažniau 

tenka girdėti ir nuoširdžius gerus 
žodžius. Esu mokytojo profesijos 
gerbėja. Tai mano širdies profesi-
ja. 

Manau, kad mokytojo asmenybė 
yra ne mažiau svarbu nei jo pro-
fesionalumas. Pažiūrėjai gerą fil-
mą, plaukei su šeima baidarėmis, 
vakar „laimėjom krepšinį“, per-
skaitei gerą knygą – pasidalink. 
Tokie pasidalijimai kuria nuoširdų 
santykį, sumažina formalius ats-
tumus, moko korektiškai nubrėžti 
bendravimo ribas. Be to, reikia 
mokėti išklausyti ir išgirsti.

Ugdymą visada suvokiu iš es-
mės – tai augimas. Augti reikia 
kartu su jaunu žmogumi. 

Didžiuojuosi 
dirbdama čia 

KAI GURKŠTELIU JŪROS


