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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100 PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Palangos senoji gimna-
zija – viso mūsų miesto 
jaunimo talentų kalvė, juk 
čia mokosi visi be išimties 
jaunieji kurorto gyvento-
jai. Tad nieko stebėtino, 
kad antrus metus iš eilės 
vykstančiuose Palangos 
jaunimo apdovanoji-
muose „Kopa“ kone visas 
nominacijas skina mūsų 
gimnazistai.

Trečiadienį Palangos 
Kurhauze vykusiame ku-
rorto jaunimo iniciatyvas ir 
talentus apibendrinančiame 
renginyje iš devynių nomi-
nacijų net aštuonios vienaip 
ar kitaip susijusios su Palan-
gos senąja gimnazija: pen-
kias pelnė dabartiniai gim-
nazistai, dvi – buvę gimna-
zistai ir vieną – Gimnazijos 
darbuotoja.

Net ir „Kopų“ renginį 
vedė buvęs gimnazistas Tau-
tvydas Lubys.

Metų intelektas 
– Mūza-Olimpija 

Svetickaitė
Šių metų intelektu išrink-

ta daugybės respublikinių 
ir tarptautinių olimpiadų 
nugalėtoja, prizininkė Mū-
za-Olimpija Svetickaitė. 
Šios nominacijos nugalėto-
jos vardą paskelbė Gimna-
zijos geografijos mokytojas 
metodininkas Nerijus Vaiš-
vilas. Juk būtent jis Mūzą 
puikiai paruošė net pasauli-
nei geografijos olimpiadai, 
kurioje mergina užėmė II 
vietą.

Mūzą Jaunųjų filologų bei 
Lietuvių ir literatūros olim-
piadoms ruošia lietuvių kal-
bos mokytoja ekspertė Jūratė 
Galinauskienė.

Metų kūrybiška 
siela – Enrika 
Grybauskaitė

Už kūrybiškumą ir Palan-
gos vardo garsinimą 2022-
ais metais Metų kūrybiška 
siela tapo gimnazistė Enrika 
Grybauskaitė. Jos madų ko-
lekcija papuošė ir „Kopų“ 
renginį, palangiškiai jos mo-
delius matė ir Gimnazijos 
šimtmečio renginyje „Kai 
gurkšteliu jūros“ Palangos 
koncertų salėje. Gabiją jos 
kūrybiniuose ieškojimuose 
už rankos veda Gimnazijos 
dailės mokytoja ekspertė 
Daiva Stonkuvienė.

Metų atlikėjas – 
grupė „Kabinetas 

303“
Už dalyvavimą rengi-

niuose ir projektuose bei 
Palangos vardo garsinimą 
šiais, jau visai besibaigian-
čiais metais, Metų atlikėju 
paskelbta Gimnazijoje visai 
šviežiai įsikūrusi roko gru-

Adventinių skaitymų metu 
pagerbtas Jonas Mekas

Metų atlikėjas – grupė „Kabinetas 303“. 

Metų sportininkė Diana Veličkaitė su savo auklėtoja Ilona 
Pociuviene. Radvilės Kucevičiūtės ir Tito Kunigėlio nuotr

pė „Kabinetas 303“. Jos nariai: Liepa 
Bracaitė, Kristupas Kerulis, Jokūbas 
Gudaitis, Robertas Gramauskas, voka-
listė Adrija Burbaitė.

Muzikantus globoja muzikos moky-
tojas metodininkas Augustinas Užku-
ratas. Grupė ir pasivadinusi muzikos 
kabineto numeriu, kuriame vyksta ir 
pamokos, ir repeticijos.

Metų ekstremalas – Benas 
Bružas

Už 2022-ų metų pasiekimus eks-
tremaliame sporte ir Palangos vardo 
garsinimą Metų ekstremalo nomina-
cija įteikta Gimnazijos abiturientui 
Benui Bružui. Palangos mero padėkos 
raštą Benas priėmė iš savo auklėtojos 
Ilonos Pociuvienės rankų, kuri Palan-
gos miesto savivaldybės taryboje eina 
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 
pirmininkės pareigas.

Metų sportininkė – Diana 
Viličkaitė

Prizą pasiėmė dar viena I. Pociuvie-
nės auklėtinė, Diana Viličkaitė. Gim-
nazistei suteiktas 2022 metų sportinin-
kės vardas už pasiekimus tradicinia-
me, tai yra, lengvosios atletikos, spor-
te. Dianą treniruoja Palangos sporto 
centro treneriai Andrius Bajoras ir 
Donatas Rauktys. Nominaciją mer-
ginai įteikė buvęs mūsų gimnazistas, 

Tarptautinių bokso turnyrų prizininkas 
bei nugalėtojas Ąžuolas Zubė.

Ukrainos mentorius – 
pedagogė Ligita Sinušienė

Už iniciatyvumą padedant ukrainie-
čiams įsilieti į Palangos bendruomenę, 
įveikiant kalbos barjerą, palengvinant 
adaptacijos laikotarpį 2022 metais, 
metų Ukrainos mentoriumi paskelbta 
nauja Gimnazijos darbuotoja, išlygi-
namosios ukrainiečių klasės auklėtoja, 
lietuvių kalbos mokytoja Ligita Sinu-
šienė.

Metų jaunimo ramstis – 
buvusi gimnazistė Asta 

Tiškutė
Už pagalbą jaunimui ir jaunimo bei 

su jaunimu dirbančioms organizaci-
joms šiais metais metų jaunimo rams-
čiu pripažinta Asta Tiškutė, kuri irgi 
mokėsi Palangos senojoje gimnazijoje.

Metų jaunimo iniciatyva – 
buvusio gimnazisto įkurta 
jaunimo erdvė „Be stogo“

Prieš septynerius metus buvusio 
gimnazisto Tautvydo Lubio įkurta jau-
nimo erdvė „Be stogo“ tapo šių metų 
jaunimo iniciatyvos nominacijos nu-
galėtoja.

Didžiuojamės savo gimnazistais ir 

Metų intelektas – Mūza-Olimpija Svetickaitė su savo močiute.
Mūzą nominacijos nugalėtoja paskelbė jos geografijos mokytojas Nerijus 

Vaišvilas.

Metų kūrybinė siela Enrika Grybauskaitė ir jos modeliai, papuošę „Kopas“.

linkime, kad jie visada pri-
simintų tuos, kurie jiems pa-
dėjo tapti šauniausiais – savo 
tėvus, mokytojus, trenerius, 
įkvėpėjus. Jiems smagu būtų 
švęsti kartu.

Nominantų buvo ir 
daugiau

Nominantus jaunimo ap-
dovanojimams teikia Palan-
gos miesto gyventojai, įvai-
rios su jaunimu dirbančios 
organizacijos. Džiaugiamės, 
kad miesto bendruomenė 
pastebi Palangos senosios 
gimnazijos talentus.

Tarp nominantų skirtingo-
se nominacijų kategorijose 
buvo ir daugiau gimnazistų: 
Gabrielle Betha Mestanza 
Beitnaraitė, Liepa Bracaitė, 
Kazimieras Eglynas, Jokū-

bas Gudaitis, Tomas Joku-
bauskas,  Dominik Trimai-
lov, Karolis Račkauskas, 
Arnestas Naujokas, Kipras 
Saudargas, Greta Miščikai-
tė, Pijus Sausaitis, Ula Kal-
vytė – Miglė Matiukaitė, 
Matas Karkauskas, Kajus 
Sakalauskas, Emilis Kusas, 
Gabija Stankevičiūtė, Greta 
Miščikaitė, Justina Lukošy-
tė, Martyna Sumaryuk, Ugnė 
Pociūtė.

Metų jaunimo ramsčio no-
minacijai buvo nominuoti ir 
Gimnazijos muzikos moky-
tojas Augustinas Užkuratas, 
anglų kalbos mokytojas Jus-
tas Žulkus bei tikybos moky-
toja Toma Mackevičienė.

Palangos senosios gimna-
zijos informacija

Metų ekstremalas Benas Bružas (dešinėje).

Renginio organizatorė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Šakinienė (priekyje), antroje eilėje iš kairės: Gimnazi-
jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Žutautienė, gimnazistai Justė Abelkytė ir Matas Karkauskas, Palangos para-
pijos klebonas Kęstutis Balčiūnas, pavaduotoja ugdymui Jolita Vaičiulienė, direktorius Leonas Šidlauskas. 

Renginyje grojo muzikos mokytojo metodininko Augustino Užkurato su-
burta rinktinė gimnazistų muzikantų grupė. 

Tradiciškai prieš didžiąsias metų šventes Palangos 
senąją gimnazijos bendruomenę suburia adventiniai 
skaitymai, kurių metu dėmesys skiriamas kuriam nors 
žymiam žmogui atminti. Šįkart tai buvo garsus meni-
ninkas Jonas Mekas, kuris šiemet būtų šventęs šimtmetį. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Nijolės Šakinie-
nės, kuri ir kuravo šį renginį, mokiniai skaitė brolių Adolfo 
ir Jono Mekų laiškus, skirtus jų gimtuosiuose Semeniškiuose 
Biržų rajone gyvenusiai mamai. Itin jautrūs laiškai atsklei-
džia didžiulį emocinį šeimos pasaulį.

Skaitymus įvairino muzikiniai pasirodymai – akordeonu 
grojo gimnazistas Emilis Kusas. Taip pat pasirodė muzikos 
mokytojo metodininko Augustino Užkurato suburta rinktinė 
gimnazistų grupė, padovanojusi porą itin populiarių lietuviš-

kų dainų.
Renginyje tradiciškai apsilankė ir Palangos parapijos kle-

bonas Kęstutis Balčiūnas, pasidžiaugęs gimnazijos talentais, 
visų susitelkimu ir noru skleisti gėrį. Jis patvirtino, kad gim-
nazistų savanorystė nelieka nepastebėta, jaunimas sulaukia 
daug gerų žodžių iš Palangos bendruomenės.

Klebonui buvo perduota piniginė auka, surinkta kalėdinės 
mugės metu. Pinigai perduoti labdaros organizacijai „Cari-
tas“. Palangos senosios gimnazijos bendruomenei pavyko 
surinkti daugiau kaip 900 eurų. 

Gimnazija „Caritą“ parėmė ir maisto produktais. Tai pa-
rodo, kad gimnazistams dalintis nėra svetima ir jie mielai tai 
daro.

Palangos senosios gimnazijos informacija

Adventinius skaitymus akordeono garsais 
paįvairino gimnazistas Emilis Kusas. Gintarės 
Žindulienės nuotr. 

Adventiniai skaitymai – jau tradiciniu tapęs Gimnazijos renginys.

Beveik visos jaunimo apdovanojimų „Kopa“  nominacijos – 
Gimnazijos bendruomenei


