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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100 KAI GURKŠTELIU JŪROS

Tradicinis, jau 24-asis, Poezijos 
ruduo Palangoje nuvilnijo spalio 
21-ąją, įsimintinais metais, ka-
dangi minimi net du šimtmečiai – 
menininko Jono Meko ir Senosios 
gimnazijos. Savo jėgas išbandė ir 
jau patyrę scenos jaudulį jaunieji 
poetai, ir tie, kurie viešai savo ei-
les skaitė pirmą kartą. Sulaukta 
svečių iš Klaipėdos, Gargždų, Kre-
tingos ir Plungės – taip ir mezga-
si ilgametė mokyklų draugystė. 
Tokia draugyste pasidžiaugė ir 
gimnazijos direktorius Leonas 
Šidlauskas bei Švietimo skyriaus 
vyr. specialistė Vilma Varpiotienė.

Visus susirinkusius sveikino ir 
gimnazijos jaunieji muzikantai Ni-
kolė Birštonaitė ir Vakaris Armalis, 
o nuskambėjus jų atliktai eurovizi-
nei dainai „Sentimentai“ buvo pri-
statytas ir pats menininkas, kurio 
šimtmečio jubiliejų mini šiemet visa 
Lietuva. 

Išeivijos menininkas J. Mekas – 
vienas žymiausių avangardinio kino 
kūrėjų ir propaguotojų, poetas, kino 
kritikas, Lietuvos nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatas, 
apdovanotas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi. 1997 
metais jam įteiktos VDU garbės 
daktaro regalijos. Klausytojai turėjo 
galimybę pažinti jo asmenybę per 
jo paties parašytus laiškus, kuriuos 
skaitė gimnazistai.

Nuvilnijo dviejų šimtmečių supama tradicinė poezijos šventė

Nelikta nuošalyje ir pati gimnazi-
ja, lapkričio 26-ąją minėsianti savo 
šimtmečio jubiliejų. Tęsiant ilgame-
tes kūrybingumo ugdymo tradicijas 
bus pristatytas pastarojo dešim-
tmečio jaunųjų kūrėjų almanachas 
„Prie upokšnio“, kuriame savo kū-
rybą pristato net 60 autorių, laimė-
jusių prizines vietas įvairiuose šalies 
moksleivių kūrybos konkursuose.

Jauniesiems poetams ir visiems 
poezijos mėgėjams buvo itin malo-
nu pasiklausyti pakviestojo kūrybos 
vertintojo Gintaro Grajausko eilių. 
Rašytojas yra išleidęs devynias ei-
lėraščių, dvi eseistikos knygas, ro-
maną bei du pjesių rinkinius. Pelnęs 
ne vieną garbingą premiją, apdova-
nojimą. O šiemet poetui skirta Jo-
tvingių premija už netikėtus minties 
viražus ir juntamą metaforos povei-

kį megastruktūroms poezijos knygoje 
„Nykstamai menkų dydžių poveikis 
megastruktūroms“. Pastaruoju metu 
jis vis daugiau savo gyvenimą sieja su 
teatru, nors seniau buvo pasinėręs ir į 
muzikinę veiklą. 

Kai draugėn susirenka būrys talen-
tingų žmonių, menas tiesiog trykšte 
trykšta. Tad buvo pristatytos ne tik jau-
nųjų poetų skaitomos eilės, jie taip pat 
kūrybos dirbtuvėse kūrė haiku (unikali 
Japonijos poezijos forma), netilo ir mu-
zika.

Daugiausiai emocijų sukėlusi popie-
tės dalis – apdovanojimai, tad garbin-
gai juos įteikė konkurso vertintojas G. 
Grajauskas bei ilgametė šventės puose-
lėtoja lietuvių kalbos ir literatūros mo-
kytoja ekspertė Jūratė Galinauskienė. 
Pagrindinio konkurso, kurio metu buvo 
paskaityta po keletą eilėraščių, nugalė-
toja tapo Palangos senosios gimnazijos 
mokinė Mūza Olimpija Svetickaitė, an-
trąja vieta pasidalijo Rapolas Tolišius 
iš Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim-
nazijos ir Ugnė Bertašiūtė, Senosios 
gimnazijos abiturientė. Trečioji vieta 
atiteko net trims poetams: Dominy-
kui Miežečiui (Kretingos Pranciškonų 
gimnazija), Rugilei Stonkutei (Plungės 
„Saulės“ gimnazija) ir Danielei Donei-
kytei (Gargždų „Vaivorykštės“ gimna-
zija).

Vieno eilėraščio konkurse laurus nu-
skynė Senosios gimnazijos pirmosios 
klasės mokinė Danielė Augustytė, an-
troji vieta atiteko Kretingos Pranciško-
nų gimnazijos mokiniui Nedui Stropui, 
trečioji – Gargždų „Vaivorykštės“ gim-
nazijos mokinei Darijai Sermontytei.

Du prizus skyrė ir svečius priėmusios 
gimnazijos bibliotekos vedėja Skais-
tė Barkutė: ji dovanas įteikė Senosios 
gimnazijos antrokui Justui Jasiukėnui 
ir gargždiškei D. Sermontytei.

Visiems buvo itin džiugu vėl susitikti 
po nesimatymo metų, nors šventė taip 
niekada ir nenutrūko, net ir tada, kai 
pasaulis buvo užsidaręs. Vadinasi, po-
ezijai skleistis nėra kliūčių, o tą įrodo 
kasmet vis savo kūryba besidalinantys 
mokiniai, kurių nemažėja. 

Palangos senosios gimnazijos info

Pagarba žmogui. Tai visuomet 
buvo ir yra svarbiausia buvusiam 
Palangos senosios gimnazijos 
direktoriui Algirdui Karačionkai, 
ilgiausiai vadovavusiam šiai 
mokyklai per visą jos gyvavimo 
šimtmetį – net 32-ejus metus. 
Buvęs direktorius – taip pat dar 
vienas gimnazijos lituanistas, su 
kuriais toliau pažindinamės, juos 
prisimindami ir vėl atrasdami iš 
naujo.

Jūsų pirmoji diena mokykloje. 
Ar ją dar prisimenate? Kokia ji 
buvo?

– Prisimenu labai gerai. Buvo 
liepos 15 d., kad spėčiau pasiruoš-
ti prieš mokslo metų pradžią. Visi 
mokytojai atostogavo. Tądien dirbo 
tik keli budintys valytojai, tad pir-
miausia pradėjau apžiūrinėti moky-
klą. Pirmąją dieną iš administracijos 
susitikau tik su pavaduotoja Elena 
Gulbiniene, antrąją – su kita pava-
duotoja, Regina Skruibiene, vėliau 
dar su dviem – Albertu Janušausku 
ir Faustinu Jerecku. 

Iki rugsėjo turėjau laiko susipa-
žinti su mokytojų asmens bylomis. 
Ir išsigandau – beveik visiems tikau 
į sūnus. Aš buvau jaunas, vos tris-
dešimt kelių metų… Paskui pradėjo 
pamažu iš atostogų grįžti mokytojai.

Dar įdomu tai, kad tuo metu, 1983 
m., galiojo kita tvarka, ir prieš pra-
dedant dirbti man teko vykti net į 
Vilnių. Mokyklos direktorių tada 
į darbą priimdavo pats Švietimo ir 
mokslo ministras. Vėliau ši funkci-
ja buvo perduota savivaldai. Ir tai 
tikrai geriau. 

Ar tikėjotės tiek ilgai vadovauti 

Ilgiausiai gimnazijai vadovavęs direktorius Algirdas Karačionka: 
svarbiausia – pagarba žmogui

Buvę Palangos senosios gimnazijos direktoriai 
Algirdas Karačionka (kairėje) ir Jonas Kazlauskas. 
1983 m. 

Mokyklinis interviu – tada ir dabar 
Palangos senosios gimnazijos archyvuose yra išsaugotas 1995 m. mo-

kyklinis laikraštis „Mokyklos laiptai“, kuriame A. Karačionką kalbino 
buvę mokiniai. Šį interviu praėjusiame „Palangos

 tilto“ numeryje prisiminė ir buvusi direktoriaus pavaduotoja Zinaida 
Bružienė. Praėjus 27-eriems metams uždavėme kelis tuos pačius klausi-
mus. Palyginkime atsakymus, kuriuos skiria beveik trys dešimtmečiai:

Kodėl pasirinkote mokytojo specialybę? Gal tai šeimos tradicija?
1995: ne, tai nėra šeimos tradicija. Pabandžiau ir patiko. 
2022: (ilgas juokas) niekada nesiruošiau tapti mokytoju. Vežiau į Vil-

niaus universitetą dokumentus stoti į inžinerijos specialybę. O jau būda-
mas ten persigalvojau ir pateikiau į lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 
Gavęs diplomą galvojau – atidirbsiu 3 metus pagal paskyrimą, kaip tada 
buvo privaloma, o paskui jau užsiimsiu kuo kitu. Turėjau minčių ir apie 
žurnalistiką. Tačiau pamokytojavęs Rietave žiūriu, kad nenoriu bėgti. 
Man patiko. Taip ir pasilikau.   

Kaip vertinate dabartinį Lietuvos jaunimą?
1995: yra visokių žmonių, yra ir visokio jaunimo. Mane džiugina tai, 

kad jauni žmonės yra mąstantys, turintys tikslą, jo siekiantys. Tą patį 
galėčiau pasakyti ir apie mūsų mokyklos jaunimą. 

2022: esu atitrūkęs nuo jaunimo, bet apie jaunus žmones mąstau tik 
teigiamai. Jie buvo ir tebėra smalsūs, žinantys, ko nori, iš anksto galvo-
jantys, kuo nori būti. Mano požiūris tik labai teigiamas. Jų galimybės 
neribotos, jeigu tik jo nori siekti savo tikslų. Yra buvęs atvejis, kai dar 
mokinys atestato negavęs, o jau įstojęs į Londono universitetą. 

Ką manote apie dabartinę mokytojo padėtį nepriklausomoje Lietuvoje?
1995: padėtis labai nelengva – darbas sunkus, nemažai materialinių 

problemų. 
2022: esu pakankamai atitrūkęs nuo švietimo. Tai nėra lengva profe-

sija. Mokytojas tikrai nėra pakankamai vertinamas. Pakanka paskaityti 
„Delfi“ komentarus. Žmonės akcentuoja, kad mokytojai vasarą nedirba, 
nežinodami, kiek reikia namuose ruoštis pamokoms. Aišku, nebus taip, 
kaip tarpukariu, kai mokytojo profesija prilygo teisėjo, advokato profesi-
joms. Ir vis tiek ten, kur mokytojai dirba nuoširdžiai – klasės yra pripildy-
tos. Visi žino, kuris mokytojas yra asmneybė. O mokykla yra tokia, kokia 
yra visuomenė. Ne atvirkščiai. 

Jūsų palinkėjimai mokiniams ir mokytojams.
1995: nuolatos ieškoti ir rasti tai, ko siekiate, apie ką svajojate. 
2022: ką aš galiu palinkėti? Laimės, meilės, išvermės, mylėkite patys 

ir būkit mylimi. Sėkmės Jums visiems. 
Ačiū už pokalbį. 

Iki rugsėjo tu-
rėjau laiko susi-
pažinti su mo-
kytojų asmens 

bylomis. Ir išsigandau – be-
veik visiems tikau į sūnus. Aš 
buvau jaunas, vos trisdešimt 
kelių metų…

O tą pasku-
tinę dieną, gal 
apie penktą 
vakaro, kai jau 
visi buvo išėję 

iš gimnazijos, atsisėdau ant 
laiptų tarp I ir II aukšto ir sė-
dėjau, sėdėjau. Tokia buvo ta 
pirmoji emocija… Juk aš čia 
pusę savo amžiaus pradirbau. 

– Daug jų labai buvo, net neįsi-
vaizduoju, apie kurią būtent papa-
sakoti. Džiugu, kai tiek su mokyto-
jais, tiek su mokiniais pavyksta rasti 
bendrą kalbą, net jei ir priešingai 
mąstome… 

Vis dėlto galiu vieną atvejį išskir-
ti. Šiek tiek vėliau, jau pavaduoto-
ja dirbant Jolitai Vaičiulienei, pa-
skambino buvusi mokinė, panorusi 
užsukti. Ji atėjo į gimnaziją su savo 
vyru, praktiškai iškart po vestuvių. 
Gal trečią dieną po santuokos. Nie-
kas niekada į mokyklą neina po ves-
tuvių, tad tai tikrai buvo ypatingas 
atvejis.

– Ar jaunavedžių pora užėjo ir 
pas jus į kabinetą?

– Direktorius pats išėjo jaunave-
džių pasveikinti! Tokiais atvejais 
oficialumų jau nebėra.

O ar buvę mokiniai apskritai 
dažnai užsukdavo į mokyklą?

– Anksčiau jaunimas neišvykda-
vo į užsienį, studijavo Lietuvoje, 
tad tikrai dažnai ateidavo. Tačiau 
tas apsilankymas po vestuvių buvo 
vienintelis. Tokiomis akimirkomis 
supranti, koks tikrai prasmingas 
mokytojų darbas, jei vaikams mo-
kykla išlieka tokia brangi.

Kad jau prakalbome apie mo-
kinius, pats irgi ne tik vadovavote 
mokyklai, bet ir dėstėte lietuvių 
kalbą. Kas svarbiausia mokytojo 
darbe?

– Yra labai daug gerų mokinių, bet 
geri, talentingi vaikai auga šeimose. 
Mokytojas turi jame tik atrasti tą ta-
lento gyslelę. Ir mūsų mokytojai ją 
atranda. Juk kodėl ir dabar gimnazi-
ja skina laurus įvairiose olimpiado-
se, konkursuose? O vaikas turi būti 
laisvas – ir šeimoje, ir mokykloje. 
Būdavo, kad nesuvaldomo moki-
nio tėvas ateina ir sako: „Mano na-
muose vaikas auksinis“. Bet galbūt 
toks jis būdavo tik todėl, kad labai 
prispaustas namuose? Iš tiesų vai-
kas turi jaustis gerbiamu žmogumi, 
su savo visais norais ir troškimais. 
Ir ne tik klasėje, ne tik mokyklo-
je. Lygiai taip pat – ir mieste, ir su 
draugais. Žinoma, ta laisvė neturi 

–  Parašęs prašymą (išeiti iš dar-
bo – aut. pastaba), įteikiau jį mero 
sekretorei. Tiesa, mane Savival-
dybės taryba net ne iš pirmo karto 
atleido. Tačiau kai jau taryba nu-
balsavo, nuėjau į mokytojų kamba-
rį ir pasakiau: „Viskas. Manęs jau 
nėra“. Prisiminiau buvusio direkto-
riaus, Jono Kazlausko, žodžius, kai 
į klausimą „Kaip jaučiatės?“ atsa-
kė: „Aš kaip tas ančiukas, ištrauk-
tas iš vandens. Vis dar norisi grįžti, 
kur įpratęs, kur saugu“. Tad aš irgi 

taip jaučiausi, bet visuomet reikia 
išeiti laiku. 

O tą paskutinę dieną, gal apie 
penktą vakaro, kai jau visi buvo 
išėję iš gimnazijos, atsisėdau ant 
laiptų tarp I ir II aukšto ir sėdė-
jau, sėdėjau. Tokia buvo ta pirmoji 
emocija… Juk aš čia pusę savo am-
žiaus pradirbau. Niekam šito nepa-

mokyklai? Juk į gimnazijos istori-
ją įėjote kaip ilgiausiai jai vadova-
vęs direktorius.

– Tikrai to nesitikėjau.
O pirmoji Rugsėjo pirmoji? Ar 

ją lygiai taip pat gerai pamenate? 
Daug jaudulio jutote, sveikinda-
mas mokytojus ir mokinius?

– Iš tiesų man teko sakyti net dvi 
kalbas, nes tada mokykla buvo di-
džiulė, dirbome dviem pamainomis, 
turėjome apie 1000 mokinių, vie-
noje salėje netilpdavome. Tą Rug-
sėjo 1-ąją buvęs direktorius Jonas 
Kazlauskas man oficialiai perdavė 
mokyklos raktą. Tačiau kalbant apie 
emocijas, daugiau jų patyriau prieš 
mokslo metų pradžią – pirmajame 
mokytojų tarybos posėdyje, kai jau-
nas direktorius prisistatinėjau paty-
rusių mokytojų kolektyvui. Tačiau 
visko jau nebeprisimenu, geriau 
atsimenu vėlesnius, teminius, posė-
džius. 

Ir iš karto įvedžiau naujovę – prieš 
rugsėjo 1-ąją vykstančiame moky-
tojų tarybos posėdyje pasveikinti vi-
sus, kurie tais metais mini jubiliejų. 
Dovanojau po knygą.

Džiugiausia akimirka gimnazi-
joje. Papasakokite apie ją.

A. Karačionką kalbino Palangos 
senosios gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja Ligita Sinušienė

būti absoliuti, o lygiai taip pat ger-
bianti ir kito laisvę – tiek mažesnio, 
tiek didesnio. Juk mokytojo darbe 
puikus dalyko išmanymas – dar ne 
viskas. Būna, kad puikus savo sri-
ties specialistas nepasiekia rezulta-
tų, nes nesugeba užmegzti ryšio su 
vaikais. Svarbiausia visuomet yra 
pagarba žmogui – nesvarbu, ar tai 
mokinys, ar mokytojas.

Kas buvo sunkiausia per 32-
ejus darbo gimnazijoje metus?

– Sunkiausias buvo gimnazi-
jos kūrimo etapas, apie kurį labai 
daug dabar net nesinori kalbėti. 
Paminėsiu tik tiek, kad kiekvieno 
dalyko mokytojai rašė programas, 
kurios skyrėsi nuo bendrojo ugdy-
mo programų. Turėjome parodyti, 
kuo mes kitokie. Programas verti-
no švietimo ministerijos ekspertai. 
Įvertinimai buvo geri, bet tiek man, 
tiek mokytojams, laukiant įvertini-
mo rezultatų, buvo tikrai įtemptas 
laikas.

O paskutinė diena gimnazijoje. 
Kokia ji? Kas labiausiai įsirėžė 
atmintin?

sakojau… Gal to nereikia rašyti?.. 
O šiaip turėjau laiko susitvarkyti 
kabinetą. Per 32-ejus metus tikrai 
buvo daug visko susikaupę. Peržiū-
rinėjau stalčius, spintas.

Beje, pirmoji abiturientų laida 
po mano išėjimo mane pakvietė į 
atestatų įteikimo šventę – buvo va-
sara, tik mėnuo tepraėjęs po mano 
išėjimo. Dar po metų pakvietė ir 
kita abiturientų laida. Jau nedirbau 
daugiau nei metus. Tai buvo mano 
paskutinė kalba abiturientams.

Gimnazijos duris uždarėte 
prieš 7-erius metus. Ar visai ati-
trūkote nuo mūsų?

Širdimi tebesu su gimnazija. 
Skaitau, kuo ir kaip gyvenate – iš 
laikraščių, iš gimnazijos svetainės. 

Kuo užsiimate dabar? 
– Šį bei tą meistrauju namuose. 

Ir mėgstu knygas skaityti. Dabar 
skaitau Hanya Yanagihara „Mažas 
gyvenimas“. Visada mėgau skai-
tyti, bet dabar skaitymas yra visai 
kitoks, kai reikia pamokai, teksto 
analizei ruoštis. Dabar skaitau vi-
siškai savo malonumui. 

O ką meistraujate?
Tai, kas šauna į galvą. Nieko 

gero parodai (juokiasi), bet vinį 
įkalti man patinka. Tada nieko ne-
reikia galvoti. Tai mėgau ir dirbda-
mas mokykloje, juk negali žmogus 
galvoti apie darbą 24 valandas per 
parą ir dar jį sapnuoti. 

Pirmosios, skaičiusios savo eiles, buvo palangiškės.

 Susirinko gausus būrys poezijos mėgėjų.

Vieno eilėraščio konkurso dalyviai dalijosi savo kūryba.

Senosios gimnazijos jaunieji muzikantai taip pat padėjo kurti puikią kūrybinę atmosferą. 

Visi dalyvavę palangiškiai.

KLAIDOS IŠTAISYMAS
Praėjusiame „Palangos tilto“ numeryje įsivėlė klaida ir supainioti 

parašai po nuotraukomis. Atsiprašome skaitytojų ir pašnekovių Zi-
naidos Bružienės bei Zitos Šidlauskienės.

Algirdas Karačionka darbo gimnazijoje metu - viena-
me iš mokyklos renginių. Palangos senosios gimnazijos 
archyvo nuotr.


