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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100 PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Gimnazijos literatų almanacho autoriai, sudarytojai, dizaineriai ir kiti kūrėjai. Aldo Kazlausko nuotr.

Leidinį smalsiai apžiūrinėja viena iš jo sudarytojų Aušra 
Šeštokienė su buvusia savo mokine Paulina Skrabyte. Aldo 

Kazlausko nuotr.

Gimnazistų kūrybos almanacho iniciatorė ir viena iš lei-
dėjų – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Gali-
nauskienė. Gintarės Žindulienės nuotr. 

II A kl. mokinė Gabija Valužytė (dešinėje) kalbina almana-
cho autores buvusias gimnazistes, dabar – teisininkes, Vik-

toriją Jokubauskaitę (kairėje) ir Austėją Mikutytę (viduryje). 
Tito Kunigėlio nuotr.

Amžiaus jubiliejų šven-
čianti Palangos senoji 
gimnazija išsiskiria ir šim-
tmečio naujove – atskira, 
nuo karo pabėgusiems 
ukrainiečiams skirta klase, 
kurioje šiandien mokosi 11 
šios drąsios tautos jaunuo-
lių.

Labai brangina 
savo vėliavą

Pirmą kartą per visą Gim-
nazijos istoriją joje sufor-
muota išlyginamoji lietuvių 
kalbos klasė. Ukrainos jau-
nuoliai turi po 4 lietuvių kal-
bos pamokas kasdien. Dėka 
supratingos Gimnazijos va-
dovybės jiems skirtos ir 2 kas 
savaitinės anglų kalbos pa-
mokos, jaunieji ukrainiečiai 
kartu su lietuviais lanko fizi-
nio ugdymo, dailės ir techno-
logijų pamokas. Kitais metais 
jie vėl grįš į pirmąją Gimna-
zijos klasę mokytis visų daly-
kų lietuviškai.

Esu ne tik šių moksleivių 
lietuvių kalbos mokytoja, 
bet ir auklėtoja, kasdien su 
jais praleidžianti po daugiau 
nei pusę dienos. Ir žinau, kas 
jiems kelia nerimą, kas jiems 
rūpi, kas kelia džiaugsmą. 
Kitą dieną po Chersono iš-
laisvinimo į klasę atnešiau 
Ukrainos vėliavą. Supratau, 
kad tai – pats tinkamiausias 
laikas ją pasikabinti. Juk ši-
tokia proga! Tuo labiau, kad 
mūsų klasėje mokosi 2 moki-
niai būtent iš Chersono. Tur-
būt niekada nepamiršiu, kaip 
sužibo visų akys, kai išsklei-
džiau vėliavą. Prisipažinsiu 
– nesu mačiusi, kad šitaip 
paaugliai brangintų savo tau-
tos simbolius. Vienas iš kar-
to čiupo ir apsigaubė pečius 
Dvispalve.

Talentingi ir drąsūs
O ar noriai jie mokosi 

mūsų sunkiosios senosios 
kalbos? Kaip ir visi tokie 
amžiaus moksleiviai. Vieni – 
su didžiuliu entuziazmu, kiti 
labiau domisi, pavyzdžiui, 
sportu. Kaip šių jaunuolių au-
klėtoja džiaugiuosi, kad Gim-
nazijoje ir apskritai Palangoje 
jiems suteiktos sąlygos lavin-
ti savo talentus.

Mokau ne tik savo auklė-
tinius, bet ir vyresnių klasių 
auklėtinius, tad džiugu, kad 
Palangos sporto centrą dar 
nuo pernykščio pavasario 
lanko talentingasis Martynas, 
kikbokse jau ir laurus skina 
aršusis Zauras.

O man, kaip lituanistei, be-
galinį džiaugsmą kelia kalbi-
niai mokinių pasiekimai. Štai 
prieš dvi savaites Palangos 
koncertų salėje vykusiame 
Gimnazijos šimtmečio rengi-

„Širdžiai reikia laisvės, ta 
laisvė gali būti žodis“, – šias 
mintis į Palangos senosios 
gimnazijos pastarojo de-
šimtmečio literatų kūrybos 
almanachą įrašė viena iš jo 
autorių, buvusi gimnazistė 
Iveta Danieliūtė. 

Upokšnis – 
labiausiai padūkęs 

iš vandenų 
Šis laisvės kūrinys, prieš 

porą savaičių iš spaustuvės 
atkeliavęs į Gimnaziją, ir 
pavadintas gaiviai – „Prie 
upokšnio“. Pavadinimo pasi-
rinkimą šeštadienį į Gimna-
ziją susirinkusiems svečiams 
aiškino almanacho inicia-
torė, viena iš jo sudarytojų, 
Gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Jū-
ratė Galinauskienė: „Upė, 
upelis, upokšnis – vandenys, 
tik skirtingų dydžių, kitokio 
intensyvumo. Mažiausias, 
bet labiausiai iš jų padūkęs – 
upokšnis, linksmas, nerūpes-
tingas, džiaugsmu trykštantis. 
Su upokšniu siejame ir jaunų-
jų literatų kūrybą, o rašančių 
Palangos senojoje gimnazijo-
je netrūksta, nes kūrybišku-
mo ugdymas šioje mokykloje 
turi gilias tradicijas.“ 

Pedagogė išvardijo, kurgi 
kasmet Palangos gimnazis-
tai skina laurus: daugiau nei 
pusę amžiaus – šalies Jaunųjų 
filologų konkurse, daugiau 
kaip 20 metų – Žemaitijos 
regiono jaunųjų poetų šven-
tėje „Moksleivių poezijos ru-
duo Palangoje“, ne vienerius 
metus – šalyje organizuo-
jamuose konkursuose apie 
kalbą, kasmet jėgas bando ir 
konkurse „Haiku Palangai“, 
laimėtojų esama ir K. Saba-
liauskaitės trumposios prozos 
konkurse.

Publikuojami 
konkursų 

nugalėtojų darbai
„Pasitikdami gimnazijos 

100 metų jubiliejų, mano-
me esant prasminga apiben-

GIMNAZIJA IR UKRAINA

nyje keli jaunieji ukrainiečiai 
– Mitrofanas ir Matvejus – 
panoro patirti, ką reiškia nors 
trumpam pabūti žurnalistais. 
Ne kiekvienas gimtąja kalba 
išdrįsta užkalbinti nepažįs-
tamą žmogų, o čia paaugliai 
kalbino renginio svečius kal-
ba, kurios vienas iš jų mokosi 
tik kelis mėnesius, kitas – ne-
pilnus metus! Žinoma, jie tik 
teiravosi pašnekovo vardo, 
pavardės bei jo ryšio su Gim-
nazija, tačiau ir tokios jų pa-
stangos tikrai vertos žavesio.

Savanoriavo jau ne 
viename renginyje
Gimnazistai ukrainiečiai 

– taip pat labai aktyvūs sa-
vanoriai. Spalio pabaigo-
je vykusiame Šiuolaikinės 
krikščioniškos muzikos ir 
meno festivalyje „Sielos“ 
jie ir budėjo prie įėjimo, ir 
saugojo garsistų, savanorių 
patalpas. Savanorystės patir-
tis jaunuolius taip sužavėjo, 
kad vos pasiteiravus, ar kas 
norėtų pasitarnauti Gimnazi-
jos šimtmečio šventėje, kuri 
vyko prieš porą savaičių, vėl 
pakilo rankų miškas. Tiesa, 
savanorių branduolys buvo 
sudarytas iš lietuvaičių, II A 
klasės, bet kelios ukrainietės 
vistiek turėjo galimybę sutik-
ti svečius.

Šie, karo tragediją paty-
rę vaikai, iš kurių kai kurie 
– mėnesius praleidę rūsiuo-
se, pagyvenę ir okupuotose 
teritorijose, kurių širdis vis 
dar daužosi kaip pašėlusi, 

pasigirdus lėktuvo ūžesiui, ir 
kuriems mūsų gražiosios lašo 
formos kalėdinės girliandos 
primena šiurpiąsias priešo 
bombas, visomis jėgomis ka-
binasi į gyvenimą, džiaugiasi 
galimybe gryname ore leis-
ti laiką su bendraamžiais ir 
mokytis nerealioje, jų pačių 
žodžiais tariant, mokykloje. 
Taip, šie vaikai mane moko 
vertinti tai, ką aš turiu, ką mes 
visi turime. „Palanga tokia 
graži, viskas – kaip su liniuo-
te“,  – susižavėjimo negali 
nuslėpti trylikametė Daria, 
šią frazę pakartojusi ne kar-
tą. O man užvis gražiausias 
– šių jaunuolių juokas. Ir esu 
laiminga, kai to juoko – vis 
daugiau.

Palangos senosios gimna-
zijos lietuvių kalbos mokytoja 
Ligita Sinušienė

Jaunųjų literatų laisvės pradžia – gimnazistų kūrybos  almanache

drinti pastarojo dešimtmečio 
jaunųjų literatų darbus, at-
spindinčius modernėjančios 
bendruomenės ir individua-
laus mintijimo tendencijas, 
vertybių įvairovę, kūrybinius 
ieškojimus“, – sakė J. Gali-
nauskienė.

Almanache publikuojami 
moksleivių darbai, sukurti 
2013–2022 metais ir pelnę 
apdovanojimus įvairiuose ša-
lies ir regiono moksleivių kū-
rybos konkursuose. Almana-
cho sudarytojos – lituanistės 
Jūratė Galinauskienė ir Aušra 
Šeštokienė.

Į leidinį sudėtų kūrinių au-
torius konsultavo lituanistės 
Zina Bružienė, Jūratė Gali-
nauskienė, Raimonda Kače-
rauskienė, Nijolė Šakinienė, 
Aušra Šeštokienė, Zita Ši-
dlauskienė, taip pat užsienio 
kalbų mokytojos Giedrė Ar-
lauskienė, Liudmila Auguce-
vičienė, Aušrinė Janušienė, 
Audra Kaklienė, Živilė Vai-
čiūnienė. Knygą puošia dai-
lės mokytojos Daivos Ston-
kuvienės mokinių darbai. 

Muzikinį foną renginiui 
dovanojo gimnazistas Emilis 
Kusas. 

Dabartiniai 
gimnazistai šnekino 

buvusiuosius
Iš įvairių Lietuvos kampe-

lių, ir ypač daug – iš Vilniaus 
šeštadienį į Gimnaziją susi-
rinkusius almanacho autorius 
nepraleido progos pakalbinti 
leidinio sudarytojos J. Gali-
nauskienės ugdytiniai II A kl. 
mokiniai Laura Buvydaitė, 
Linas Daukšas, Elonas Sinu-
šas ir Gabija Valužytė. 

Kai kurie pašnekovai – 
Gimnazijos duris užvėrę tik 
pernai, kiti – prieš kelerius 
metus ar net dešimtmetį, vieni 
pasukę į tiksliuosius ar teisės 
mokslus, kiti toliau rašantys ar 
kitokiomis formomis kurian-
tys, bet visi kaip susitarę tvir-
tina, kad rasti savo vardą šioje 
knygoje – didžiulė garbė, vi-
sam laikui įrašytas paminklas 
jų kūrybingajai paauglystei. 

Dabartiniai gimnazistai 

kalbino buvusius Gimnazijos 
mokinius Kazimierą Vana-
gą, Viktoriją Jokubauskaitę, 
Melitą Sinušaitę, Severiją 
Vaičiulytę, Pauliną Skrabytę, 
Jorį Lisą, Saulę Grigaliūnaitę 
(dabar – Žėrinskienę), Austė-
ją Mikutytę, Ivetą Danieliūtę 
ir Emilę Navickaitę. 

Ką Jums reiškia, 
kad Jūsų kūryba 

įrašyta į Palangos 
senosios gimnazijos 

mokinių kūrybos 
almanachą?

Kazimieras: didelę garbę 
ir įvertinimą.

Viktorija: labai šiltus pri-
siminimus apie mokyklos 
laikus ir tikrai apie labiausiai 
patikusį dalyką mokykloje – 
lietuvių kalbą. Kurti, tyrinėti, 
skaityti, domėtis – visa tai 
man reiškia, kad mano kūri-
nys šioje knygoje.

Severija: man reikia pa-
galvoti… Kad aš esu Gim-
nazijos istorijos dalimi ir tai 
dabar jau yra turbūt nebeištri-
nama... 

Melita: tiesiog labai miela, 
kad ta kūryba kažkaip įpras-
minta. Kai pats rašai, tau gal 
atrodo truputį nesąmonės, 
bet kai tai atsiranda kažkur 
knygoje, tai labai įdomu… 
Ir apskritai šis almanachas 
– gražus, toks įprasminantis 
visų mokinių kūrybą, darbas.

Saulė: tuo metu, kai dar 
kūriau, buvau Saulė Griga-
liūnaitė, dabar esu Saulė Žė-
rinskienė. Pasirodo,  šiame 
almanache esu vyresnioji 
karta.  Sakyčiau, kad šitas 
kūrybinis leidinys yra toks 
kaip memuaras. Iš esmės me-
muaras kiekvienam, kas kūrė, 
memuaras pačiai Gimnazijai. 
Ir matyti savo pavardę jame 
yra toks jautrus momentas, 
kadangi primena tuos laikus 
Gimnazijoje, kada buvo tikrai 
labai daug visko, labai platus 
emocinis spektras… Tad la-
bai  džiaugiuosi visų pirma 
savo lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojos iniciatyva 
kurti šitą almanachą, inici-
juoti jį. Džiaugiuosi būdama 

šioje knygoje. Ačiū.
Iveta: gal, sakyčiau, faina. 

Lietuvių kalbos mokytojos 
nėra labai patenkintos šituo 
žodžiu, bet toks labai papras-
tas, buitiškas žodelis faina, 
nes pati sakau – nesitikėjau. 
Galvojau, kas čia tokio yra 
prirašyta? Čia ne pirmi metai. 
Žiūriu, čia  per trejus metus 
esu kažko prirašiusi. Tai nu 
toks faina, kad kažkas prisi-
mena, kad kažkas įdėjo ir kad 
man priminė, nes aš jau visa 
tai buvau pamiršusi.

Joris: būdamas šiame al-
manache jaučiu tokį, manau, 
bent biškį pagrįstą apsimetė-
lio sindromą (juokiasi), bet 
vis tiek esu labai taip pagerb-
tas. Džiaugiuosi, kad galėjau 
prisidėti prie tokio didelio 
darbo… Dabar studijuoju 
Vilniaus universitete progra-
mų sistemas, tad pasirinkau 
truputį kitokį kelią – ne kūry-
bos, o tiksliųjų mokslų.

Paulina: oi, labai daug 
reiškia, labai. Didžiausius 
sentimentus ir gražiausius 
prisiminimus sugrąžino. 
Kažkaip turbūt paauglystės 
metu, kai rašiau tuos tekstus, 
man gal net atrodė nelabai tai 
reikalinga, bet manau, kad 
vis dėlto visi šitie parašyti 
tekstai suformavo mane vat 
tokį žmogų, koks esu dabar, 
ir užaugino į pačią gražiausią 
mano versiją. Ir tai, kad mano 
vardas įrašytas šitam almana-
che, man yra didžiausia, di-
džiausia garbė. Ir pasistatysiu 
šią knygą kaip didžiausią ap-
dovanojimą, gražiausią savo 
paauglystės prisiminimą.

Tad esu labai, labai dėkin-
ga visoms mokytojoms, ku-
rios sudėjo pačius gražiausius 
mūsų visų, visos šitos kartos 
parašytus tekstus, kad skati-
no. Ir didžiausias ačiū lietu-
vių kalbos mokytojai Aušrai 
Šeštokienei, kuri visą laiką 
mane skatino rašyti ir matė 
mano tą gebėjimą rašyt. Tai – 
svarbiausia.

Emilė: šiame almanacho 
pristatyme man iš tikrųjų būti 
labai malonu, nes tai mane 
nukėlė į paauglystės laikus, 
iš tikrųjų, kai pakvietė į šio 
almanacho pristatymą, pirma 

II A kl. mokinė Laura Buvydaitė kalbina Emilę Navickaitę. 
Jaunosios žurnalistės bendraklasio Tito Kunigėlio nuotr.

Visi renginyje dalyvavę autoriai viename leidinyje paliko 
po savo parašą. Kairėje – pernai Gimnaziją baigęs Joris 

Lisas. Aldo Kazlausko nuotr. 

II A kl. gimnazistas Elonas Sinušas ima interviu iš buvusios 
gimnazistės, vienos iš almanacho autorių, Severijos Vaičiuly-

tės. Tito Kunigėlio nuotr. 

Renginio svečiams video sveikinimą iš Japonijos, kur šiuo 
metu gyvena, atsiuntė buvęs gimnazistas Andrius Kleiva. 

Aldo Kazlausko nuotr. 

Gimnazijos ukrainiečiai 
ne tik mokosi mūsų kalbos, 
bet ir aktyviai savanoriauja

mintis buvo, o dieve, ką aš 
ten parašiau, nes buvau abso-
liučiai pamiršusi ne tai, kad 
rašiau, bet ką rašiau, ir šitų 
savo kūrinių ištraukų namie 
išsisaugojus niekur niekad 
neturėjau, tai buvo labai ma-
lonu ateiti, atsiversti knygą ir 
pamatyti ten savo kūrybą.

Prisipažinsiu, jausmų buvo 
įvairių: ir juoko, ir šiek tiek 
ašaros norėjosi kauptis, nes 
tiesiog, kai pamačiau, kaip aš 
mąsčiau tuo metu, kai aš bu-
vau mokykloje, tai tuo metu 
jaučiausi labai brandi ir daug 
suprantanti. Bet dabar, kai 

perskaitau, tai šiek tiek juo-
kas ima, bet iš kitos pusės tai 
labai malonu tiek, kad moky-
toja Jūratė mane prisiminė ir 
įtraukė į šį almanachą mano 
kūrybą, tiek kad mane priver-
tė prisiminti, tai labai labai 
džiaugiuosi – tai tik geriau-
sios emocijos.

Ką veikiate šiuo 
metu? Ar dar 

kuriate? 
Kazimieras: šiuo metu 

profesionalia kūryba neužsi-
imu, esu teisininkas, tačiau 

stengiuosi kūrybiškai žvelgti 
į kasdienes situacijas, rasti 
kūrybiškus sprendimus dar-
be, kurie labai praverčia.

Viktorija: nors ir šiuo metu 
tiesiogiai nekuriu, tačiau su 
savotiška kūryba susiduriu 
kasdien dirbdama ir rengda-
ma procesinius dokumentus. 
Dirbu teisėjo padėjėja. 

Saulė: vis dėlto ir dabar 
nesu toli nuo lietuvių kalbos, 
nes esu logopedė, tad yra to-
kių glaudžių sąsajų su komu-
nikacija.

Severija: kuriu, bet nera-
šau. Kuriu video. 

Melita: taip, mano studijos 
irgi yra susijusios su menu, 
tad taip. Studijuoju vaizdo 
režisūrą Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijoje. 
Joris: nieko viešai publi-

kuojamo nerašau. Labiau – 
sau, apie tai, ką galvoju, bet 
kažko publikuojamo, skirto 
kitiems matyti — ne. Rašau 
gyvenimiškom temom... Apie 
tai, kas vyksta dabar, apie tai, 
ką galvoju. Nežinau, galbūt 
tai galima pavadinti esė, bet 
aš šitam almanache ne dėl 
tokios kūrybos, o dėl verti-
mo. Ir tai – vienintelis kartas, 
kai prancūzų kalba buvo pa-
naudota. Ir tai, sakyčiau, kad 
labai didelis indėlis buvo mo-
kytojų Živilės Vaičiūnienės ir 
Aušros Šeštokienės, kurioms 
esu labai dėkingas.

Austėja: hm, iš esmės gal-
būt tai nėra visiškai kūryba, 

bet, kai tenka rašyti, tai daž-
niausiai būna susiję su darbu 
arba studijomis. Studijuoju 
teisę, šiuo metu baiginėju 
magistro studijas – Europos 
Sąjungos ir tarptautinės teisės 
šaką. Tad tenka formuluo-
ti atsakymus klientui ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalba. 
Ir galbūt tokia meninė mano 
pusė susijusi su muzika ir 
dainavimu, tad tenka susikur-
ti dainas. Galbūt tai nebeiš-
eina tiek į viešumą, kiek tai 
būdavo mokyklos laikais, nes 
iš tikrųjų mokykla suteikia tą 
galimybę nuolatos pasirodyti, 
sudalyvauti tam tikruose ren-
giniuose. Tad iš tikrųjų dau-
giausiai tenka rašyti darbe ir 
studijose, o kurti – muziką ir 
dainas, ypač dainų tekstus.

Iveta: šiuo metu mano 
meninė pusė labiau pasireiš-
kia muzikoje. Dabar dirbu 
žiniasklaidoje, Lrytas.lt por-
tale, verslų rubrikoje, tad vis 
dar rašau. Na, žiniasklaidai 
irgi šiek tiek reikia kūrybos. 
Aišku, iš tos ekonominės pu-
sės jos nėra tiek, tai nėra toks 
romantiškas dalykas, bet vis 
tiek rašant apie ekonomines 
problemas irgi reikia  išmin-
ties ir tokio cinkelio, kaip 
čia taip įdomiai pateikt. Ta-
čiau tokios romantikos kaip 
būdavo mokykloje, nebėra. 
Ir dabar almanachą, kai pra-
verčiau,  galvojau, vau, aš 
čia tokių dalykų prirašiau, 
čia visai kitokia sritis negu 
tai, ką darau dabar. Tai va, o 
iš tokios  meniškos srities tai 
dabar su muzika labiau esu 
susijusi. Tiesiog groju gru-
pėj ir su Austėja pagrojam. 
Tad mano gyvenime yra dar-
bas – muzika – namai. Taip 
aš skeliu gyvenimą į kelias 
dalis, kad parašau, parašau, 
tada einu pagroju, pagroju ir 
tada einu ilsėtis. Tai labiau-
siai man, jeigu iš hobių, ir 
liko muzika, ką ir darydavau 
mokykloje visada. Čia mes 
visuose renginiuose groda-
vom, koncertuodavom. Tad 
realiai norisi to vis tiek. Labai 
trūko pradžioj, kai pradėjau 
studijuoti, ir paskui vis tiek 
užpildžiau šitą skylę ir toliau 
dabar groju.

Paulina: dainas rašau ir 
kuriu, bet dažnai su kūryba 
viskas susiję mano darbe, 
straipsniai. Dirbu radijo cen-
tre ir tenka kiekvieną dieną 
rašyti pranešimus, kuriuos 
po to jau ištransliuojam savo 
klausytojams.

Emilė: taip, kuriu tekstus 
ir kuriu labai panašaus pobū-
džio tekstus, kaip buvo šiame 
almanache, tai yra novelės, tai 
tiesiog dabar jos yra šiek tiek 
kitokio pobūdžio. Almanache 
buvo mano novelės trumpos 
apie gyvenimą gimnazijoje, o 
dabar kuriu tekstus apie savo 
kasdienybę, kuri nebėra susi-
jusi su gimnazija. Dabar esu 
teisininkė, dirbu advokatų 
kontoroje advokato padėjėja.

Palangos senosios 
gimnazijos informacija

I U kl. mokinė Oleksandra 
Chytora ir 3 A kl. gimnazistė 
Vladislava Yukhta su šypse-
nomis pasitiko į jubiliejinį 
Gimnazijos renginį Palan-
gos koncertų salėje atėjusius 
svečius. Autorės nuotr.

Spalį festivalyje „Sielos“ savanoriavę gimnazistai iš 
Ukrainos nepraleido progos įsiamžinti su savo tautiečiu 
krikščioniško repo atlikėju Sasha Chef (trečias iš dešinės), 
koncertavusiu Palangoje. Buvusios gimnazistės Aušrinės Si-
nušaitės nuotr.

I U kl. mokinys Mitrofan Danshin drąsiai kalbino Gimna-
zijos šimtmečio renginyje sutiktą buvusį gimnazistą Stanislo-
vą Kaktį. Gimnazisto Tito Kunigėlio nuotr.


