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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Šimto metų jubiliejų švenčianti 
Palangos senoji gimnazija gruo-
džio mėnesį žurnale „Reitingai“ 
minima itin aukštose pozicijose. 
Lietuvos gimnazijų reitinge pa-
gal mokinių laimėjimų olimpi-
adose ir konkursuose rezultatus 
2022 m. mūsų Gimnazija yra 
8-oje vietoje iš 359 Lietuvos gim-
nazijų.

Aplenkėme mokinių 
atranką vykdančias 

mokyklas
Pagal šį rodiklį Palangos senoji 

gimnazija aplenkė mokinių atranką 
vykdančias mokyklas: Kauno Jėzu-
itų gimnaziją, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto gimnaziją, Vil-
niaus Biržiškos, Klaipėdos Ąžuoly-
no ir kt. gimnazijas. Palangos seną-
ją gimnaziją aplenkė tik Vilniaus ir 
Klaipėdos licėjai, Vilniaus jėzuitų 
gimnazija, KTU gimnazija ir kele-
tas kitų mokinių atranką vykdančių 
mokyklų. Tad ši 8-oji vieta mums 
itin reikšmingam, turint omenyje, 
kad mūsų Gimnazija yra vienintelė 
Palangoje tokio amžiaus mokslei-

Palangos senoji gimnazija 2022-ų metų gruodžio „Reitinguose“

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Sandra Žutautienė, geografijos olim-
piadų nugalėtojai gimnazistai Jokūbas Gudaitis ir Tomas Jakubauskas, 
geografijos mokytojas Nerijus Vaišvila, daugybės olimpiadų ir konkursų 
prizininkė Mūza Olimpija Svetickaitė, direktorius Leonas Šidlauskas.

vius ugdanti mokykla, priimanti vi-
sus be išimties.

2021 m. reitinge gimnazija buvo 
18-oje vietoje, o 2020 m. – 6-oje. 
Tai rodo, kad gimnazija sukūrė ypa-
tingai aukštas mokinių ugdymosi 
galimybes ir išskirtinį mokytojų ta-
lentą.

Keleri metai 
pirmaujame pagal 
prizus olimpiadose

Remiantis Lietuvos mokinių ne-
formaliojo švietimo centro skaičia-
vimais, jau keleri metai Palangos 
savivaldybė yra aukščiausioje – pir-
moje – pozicijoje pagal mokinių iš-
kovotų prizinių vietų skaičių respu-
blikiniuose konkursuose ir olimpia-
dose, skaičiuojant medalių skaičių ir 
savivaldybės mokinių santykį.

Ir šiais metais Palangos senosios 
gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai 
pelnė 3 aukso, 6 sidabro, tris bron-
zos medalius. Abiturientė Mūza 
Olimpija Svetickaitė iškovojo sida-
bro medalį Pasaulinėje geografijos 
olimpiadoje, pirmos gimnazijos 
klasės mokinys Tomas Jakubauskas 
iškovojo bronzos medalį Baltijos 
šalių geografijos olimpiadoje.

Po vieną sidabro medalį progim-
nazijų kategorijoje iškovojo „Balti-
jos” pagrindinės mokyklos ir Vlado 
Jurgučio progimnazijos mokiniai.

Palangos senoji gimnazija pagal 
chemijos, geografijos ir informaci-
nių technologijų valstybinių bran-
dos egzaminų rezultatus patenka 

tarp 50 geriausiai dalyko Lietuvoje 
išmokančių gimnazijų. Gimnazis-
tus moko chemijos mokytoja me-
todininkė Aušra Žemaitaitienė, ge-
ografijos mokytojas metodininkas 
Nerijus Vaišvilas ir informacinių 
technologijų mokytoja metodininkė 
Asta Knietienė.

Pasiekimai nuoseklūs ir 
tvarūs

Tokie aukšti pasiekimai parodo 
ugdymo kokybės Gimnazijoje tva-
rumą – jie nėra atsitiktiniai. Iš pa-
žiūros gali atrodyti, kad tai tik kelių 
mokinių pasiekimai, bet taip nėra: 
pasiekimų yra nepaprastai daug 
(daugiausiai Lietuvoje). Tam, kad 
būtų sudarytos galimybės atsiskleis-
ti talentams Gimnazijoje, buvo bū-
tina sukurti platų ir gilų ugdymo 
kontekstą, keisti ugdymo tradiciją ir 
ugdymo(si) kultūrą.

Nuosekliai veikdama Gimnazija 
sukūrė šiuolaikiškas ugdymo(si) ir 
darbo sąlygos tiek mokiniui, tiek jo 
mokytojui. Tomis pačiomis išskir-
tinėmis sąlygomis ir galimybėmis 
naudojasi visi mokiniai.

Aukščiausius pasiekimus su mo-
kytojų pagalba iškovoja tik išskirti-
niai talentai. Jų pasiekimai – garbė 
visai Palangos senajai gimnazijai ir 
Palangai. Šiais metais Gimnazijos 
mokiniai savo pasiekimais ir tarp-
tautinėje erdvėje išgarsino Lietuvos 
vardą.

Palangos senosios gimnazijos
 direktorius Leonas Šidlauskas

„Kabinetas 303“ – jau žinoma 
Palangos senosios gimnazijos 
muzikos grupė, pasirodžiusi ne 
viename mokyklos renginyje, 
taip pat ir švenčiant šimtmetį. 
Vienas jo narių – Kristupas Keru-
lis, grojantis būgnais – šiame ren-
ginyje atliko ir vedėjo vaidmenį 
bei kartu su dainininke, buvusia 
gimnaziste Paulina Skrabyte atli-
ko dainą. Viskas, kas susiję su mu-
zika – jo aistra ir gyvenimo kelias, 
kuriuo ketina eiti ir toliau. O mu-
zikuojantis žmogus gali įkvėpti ir 
aplinkinius, tuo įsitikinta.

Kaip būrėsi grupės 
penketukas

Grupės užuomazgos ėmė atsiras-
ti pernai rudenį, kai Kristupas dar 
buvo antrokas (šiemet jis – trečio-
kas). Jis prisimena, kad tuomet mu-
zikos mokytoja pakvietė ateiti visus 
norinčius kūrybiškai praleisti laiką. 
„Atėjo daug žmonių, kurie neturė-
jo nieko bendro su muzika. Atėjau 
ir aš, taip pat ir Robertas (Robertas 
Gramauskas – buvęs gimnazistas, 
grupės narys – aut. pastaba). Dvie-
se pradžioje pradėjome groti, po 
dviejų mėnesių prisijungė bendra-
klasis Jokūbas (Jokūbas Gudaitis 
– aut. pastaba). Pirmasis mūsų kon-
certas vyko žiemą, bet susirgo mūsų 
tuometinė vokalistė ir taip prisijun-
gė Adrija (buvusi gimnazistė Adrija 
Burbaitė – aut. pastaba), paskutinė 
narė – Liepa Bracaitė (neseniai iš-
rinkta gimnazijos prezidente – aut. 
pastaba). Susigrojom, taip ir likom 
visi“, – pradžią prisiminė Kristupas.

Susikūrusi grupė nesnaudė ir 
progai pasitaikius dalyvavo kon-
kursuose Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
Respublikiniame lietuviškos dainos 
festivalyje – konkurse ,,Mūsų dienos 
2022″, skirtame maestro Vytautui 
Kernagiui atminti, Palabgos gimna-
zistų grupė „Kabinetas 303“ laimėjo 
nominaciją ,,Metų atlikėjas“.

„Kabinetas 303“ – tinkamai plintantis virusas muzikuojantiems

Įvairi patirtis
Kodėl būtent toks pavadinimas, 

Palangos gimnazistams gal ir nebe-
kelia klausimų. Taigi, grupė muzi-
kuoja tokiu numeriu pažymėtame 
muzikos kabinete. „Pradžioje gal-
vojome apie pavadinimą „Garso 
ministerija“, bet paskui taip spon-
taniškai pagalvojome, kad moko-
mės groti šiame kabinete, gal taip 
ir vadinkimės. Patiko visiems ir pri-
gijo“, – pavadinimo kilmę atskleidė 
Kristupas.

Patį Kristupą muzika lydi nuo 
mažens. Jis dar visai mažiukas bū-
damas ėmė dainuoti ir groti būgnais. 
Dabar sakosi, jog būtent būgnai di-
džiausia jo aistra.

„Dainuoti man patinka, bet visada 
svajojau apie būgnininko poziciją“, 
– prasitarė Kristupas.

Šimtmečio šventėje jis ne tik gro-
jo su grupe, bet ir vedė renginį.

„Renginio vedimas man buvo 
kaip juodas darbas, neturėjau kada 
mėgautis švente, visas dėmesys 

buvo sutelktas organizacijai. Bet, 
manau, mažiausiai streso buvo dai-
nuoti su Paulina. Toks visiškas at-
sipalaidavimas, plauki per muziką 
be jokių įsipareigojimų, kaip būna 
grojant su grupe, kai reikia visiems 
susiderinti“, – visas patirtis palygi-
no Kristupas.

Vienuoliktoje klasėje besimokan-
tis gimnazistas jau pasvarsto ir apie 
savo ateitį.

„Man gal lengviau rinktis savo 
ateities profesiją, nes daug atkrito 
profesijų, kurių tikrai nenoriu, tad 
lieka muzikavimas. Mane domina 
ir teatras, visai save matyčiau miu-
zikluose. Bet jeigu ir niekur neįsto-
čiau, bet kur rasčiau savo vietą, kad 
ir prie didžėjaus pulto kokioje nors 
pramogų vietoje“, – pasidalino atei-
ties perspektyvomis Kristupas.

Tik įstojus į grupę – pirmas kon-
kursas

Tai, kad muzika daro įtaką, gali 
patvirtinti grupės narys Jokūbas. 
Kadangi jis iš pradžių buvo tik ste-
bėtojas, bet sau pasakęs, kad nori 

pabandyti groti, čiupo bosinę gitarą 
ir ėmė mokytis.

Praėjo vos kelios savaitės ir jis jau 
buvo grupės narys, ir ne tik. Po kelių 
savaičių jis kartu dalyvavo konkurse.

„Ateidavau paklausyti draugų. 
Vieną kartą kabinete buvo padėtas 
„bosas“, paragintas pabandyti tą ir 
padariau. O lapkričio mėnesį jau 
buvau grupės dalis. Tris savaites 
pagrojęs dalyvavau pirmajame kon-
kurse“, – šypsosi Jokūbas, prisimi-
nęs savo pradžią.

Svajonėse – ir albumas
Pasiteiravus, kiek grupė skiria lai-

ko repeticijoms ir ar neatima laisvo 
laiko, abu tik palingavo galva, pa-
tvirtindami, kad muzikavimas ir yra 
jų laisvalaikis. Tokiu būdu jie pui-
kiai atsipalaiduoja, pailsi ir įgauna 
daugiau energijos.

Jaunai grupei dabar norisi dau-
giau pasirodymų. Muzikantai turi ir 
svajonę išleisti albumą, bet pirmiau-
sia reikia savų dainų, tad šiuo metu 
ir bando tai daryti.

„Mes visi esame labai skirtingi, 

mums patinka skirtingo žanro kū-
riniai. Vieni nori daugiau popso, 
kiti – trankesnių dainų. Labai sunku 
rasti kompromisą, kad visiems tik-
tų ir patiktų viena sukurta daina. O 
norisi, kad taip būtų, jog visi jaustų 
malonumą atlikdami savas dainas“, 
– pripažino atlikėjai.

Tyliai pasvarsto jaunuoliai ir apie 
tai, kas bus pabaigus mokyklą.

„Būtų smagu, kad net jei ir nu-
stotume groti kartu, susitiktume, 
pavyzdžiui, po dvidešimties metų ir 
surengtume koncertą“, – šypsojosi 
grupės nariai.

Savo pasirodymą jie yra surengę 
ir kaip gatvės muzikantai.

„Buvo puiki patirtis. Mūsų grupę 
puikiai įvertino klausytojai, dos-
niai berdami pinigus. Smagu kar-
tais ir užsidirbti. Bet tai tikrai nėra 
svarbiausias dalykas, mums tiesiog 
patinka muzika“, – neslėpė pašne-
kovai.

Muzikos mokytojo 
įtaka

Nelabai būtų galima pasiginčyti, 
kalbant apie tai, kad būtent ši grupė 
paskatino kurtis ir kitas gimnazijoje 
(kitus muzikantus pristatysime ki-
tuose laikraščio numeriuose – aut. 
pataba). Dabar jau tenka ir pakovoti 
dėl mielos vietelės muzikuoti – mu-
zikos kabineto.

„Labai didelę įtaką mums padarė 
gimnazijoje ėmęs dirbti muzikos 
mokytojas Augustinas Užkuratas. 
Jis toks energijos pliūpsnis, kuris 
užlieja ir aplinkinius. Mums tie-
siog linksma su juo, mėgaujamės 
muzika, muzikos pamokos teikia 
džiaugsmą, ko seniau nebūdavo“, – 
muzikos mokytojui pagyrų negailė-
jo jaunuoliai.

Tai, kad muzika gali būti užkre-
čiama, galima tuo įsitikinti, nes da-
bar gimnazijoje susibūrusios net ke-
lios grupės. Gal tokia tradicija bus 
perduota ir ateities kartoms.

Kalbino Emilia SEBECKIS ir 
Elinga LAPAITĖ

Grupė „Kabinetas 303“ pasirodė ir Gimnazijos šimtmečio koncerte. 
Iš kairės: Jokūbas Gudaitis, Kristupas Kerulis, Adrija Burbaitė, Liepa 
Bracaitė ir Robertas Gramauskas. 

Grupės lyderis Kristupas Kerulis 
su aistra muša būgnus. Gimnazisto 
Tito Kunigėlio nuotr.


