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Gerbiami Palangos žmonės, 
brangūs Senosios gimnazijos 
mokytojai, mokiniai – visų kar-
tų – kurie gimnazijoje dirba ir 
mokosi dabar, kurie čia dirbo 
ir mokėsi prieš daug metų, 
mokykla, kaip ir bažnyčia, yra 
ne pastatas, o bendruomenė. 
Šiandien į gimnazijos šimtme-
čio šventę kiekvienas atėjome 
su savo asmenine patirtimi su 
savo laikmečio mokytojais, 
klasės draugais, linksmybėmis 
ir netikėtomis patirtimis. 

Palangos senoji gimnazija 
savo 100-uosius mokslo metus 
švenčia kaip kartų mokykla. 
Daugelio šiandien čia besimo-
kančių gimnazistų tėvai ar net 
seneliai taip pat mokėsi šioje 
mokykloje, todėl čia gyvuoja 
tradicijos, jaučiamas stiprus 
bendruomeniškumas, tėvų dė-
mesys mokyklai. Šiandien gim-
nazijoje mokosi ir čia kartu su 
mumis yra mokiniai iš Ukrai-
nos. Tai mus šventės akimirką 
vienija – švęskime kartu.

Palangos senosios gimnazi-
jos priešistorė siekia dar XIX 
amžių. 1886 m. vietoje buvu-
sios miesto pradinės mokyklos 
grafas Juozapas Tiškevičius 
(1835-1891) įsteigė Palangos 
progimnaziją. Nors ir visi da-
lykai progimnazijoje buvo dės-
tomi rusų kalba,  rusifikacija 
čia nebuvo tokia nuožmi, todėl 
lietuviai į Palangą vežė moky-
tis savo vaikus ne tik iš Žemai-
tijos, bet ir iš Aukštaitijos bei 
Suvalkijos. Garbinga pami-
nėti, kad Palangos progimna-
zijoje mokėsi Lietuvos nepri-
klausomybės akto signatarai: 
būsimasis Lietuvos preziden-
tas Antanas Smetona, broliai 
Kazimieras ir  Jurgis Šauliai 
bei Steponas Kairys.  

Mažai kam buvo žinoma, 
kad carinė valdžia 1913 m. 
Palangos progimnazijai sutei-
kė gimnazijos statusą, tačiau, 
pasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, gimnazijos moky-
tojai ir mokiniai evakavosi į 
Rusiją, todėl gimnazijos var-
das Palangoje išnyko.  

Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, Švietimo ministerijos 
pradžios mokyklos departa-
mentas suteikė leidimą nuo 
1922 m. steigti Palangoje „vi-
durinę mokyklą su specialiu 
mokslo dalyku“.

Įdomu pastebėti, kad moky-
kloje fiziką, chemiją biologiją 
dėstė fizikos mokslų daktaras 
Rapolas Pocevičius Pocius, 
kuris prieš tai dirbo garsiojo 
fiziko Tomo Alva Edisono la-
boratorijoje. 

Gimnazijoje dirbo ir Jonas 
Čiurlionis (kompozitoriaus 
Konstantino Čiurlionio bro-
lis), ir garsus grafikas Vytau-
tas Jurkūnas. 

Sovietinės okupacijos metais 
prasidėjęs masinis teroras, 

Su Palangos senosios gimnazijos 
100-o metų jubiliejumi! 

trėmimai neaplenkė ir gimnazijos. 
1945 m. gimnazijos direktorius An-
tanas Urbonas buvo NKVD suim-
tas ir nuteistas 10-iai metų kalėti. 
Kitas gimnazijos direktorius Vin-
cas Gustaitis taip pat buvo suimtas 
ir nuteistas 10-iai metų kalėti. 

Po karo daug gimnazijos mokinių 
dalyvavo jaunimo organizacijų vei-
klose, ginkluotame partizaniniame 
pasipriešinime, todėl buvo suimti 
ir ilgam įkalinti Sibiro lageriuose 
arba žuvo būdami partizanai. Šie 
faktai rodo, kad ir tokiu sudėtingu 
laikotarpiu gimnazija Palangoje 
jaunuomenei formavo tvirtus verty-
binius patriotinius pagrindus. 

1961 m. gimnazija persikėlė į 
naujas patalpas, kuriose ji veikia 
iki šiol. Sovietmečiu tarp Palan-
gos senosios gimnazijos mokinių ir 
reikšmingos dalies mokytojų vyra-
vo nors ir ne atvira, bet pilietiška 
dvasia, kuri atėjo iš namų ir moky-
kloje buvo palaikoma. Ryškiausia 
to laikotarpio asmenybė, žadinusi 
lietuviškumo bei Vakarų pažinimo 
siekį buvo lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojas Jonas Brindza. 
Jo vardu galime vadinti visą XX-o 
amžiaus septinto, aštunto, devin-
to dešimtmečio gimnazijos veiklos 
laikotarpį. 

Per pastaruosius metus Palan-
gos senoji gimnazija neatpažįsta-
mai pasikeitė.  Didžiulėmis Savi-
valdybės ir mero Šarūno Vaitkaus 
pastangomis gimnazija tapo siek-
tinos renovacijos pavyzdžiu visai 
Lietuvai. Pasižiūrėti sektino pa-
vyzdžio ir sukurtų išskirtinių mo-
kymosi galimybių vaikui atvažiuoja 
mokyklų vadovai iš visos Lietuvos.

Gimnazijos vadovybės credo: 
„Geras mokytojas – mokyklos tur-
tas“. Sakome, kad tik investuodami 
į mokytoją, suteikdami jam šiuo-
laikiškus  ugdymo įrankius,  gali-
me padėti realizuoti jo talentą ir 
sulaukti trokštamo rezultato. Plika 
akimi matoma, kokia svarbi tapo 
biotechnologijų laboratorija, įdo-
mūs kokybiškomis mokymo prie-
monėmis aprūpinti gamtos mokslų, 
informatikos kabinetai, turininga 
fizinio ugdymo aplinka. 

Taip pat sakome, kad gyveni-
mas be meno nėra visavertis, todėl 
kelios patalpos paskirtos mokinių 
dailės veikloms, erdves puošia ne 
tik mokinių meno darbai, bet veikia 

ir meno galerija, kur eksponuo-
jamos profesionalaus meno par-
odos. Gimnazijos užsakymu per 
trejus metus nacionalinės pre-
mijos laureatas Rimvydas Kepe-
žinskas sukūrė unikalią lietuvių 
rašytojų portretų kolekciją, kuri 
puošia lietuvių kalbos ir literatū-
ros kabinetus. 

Šventę kuria ir ypač aukšti mo-
kinių pasiekimai. Per 10 metų net 
136 abiturientai gavo 100 balų 
valstybinių brandos egzaminų 
įvertinimus. Per pastaruosius 
trejus metus gimnazijos mokiniai 
tapo net 40 respublikinių mokslo 
olimpiadų prizininkais ir nuga-
lėtojais, iškovojo 6 aukso meda-
lius. Šiais metais Pasaulinėje ge-
ografijos olimpiadoje gimnazijos 
abiturientė Mūza Svetickaitė 
atstovavo Lietuvai ir iškovojo si-
dabro medalį, o gimnazistas To-
mas Jakubauskas Baltijos šalių 
geografijos olimpiadoje iškovojo 
bronzos medalį. Tokie rezultatai 
garsina ne tik Palangą, bet ir 
Lietuvą. 

Turime padaryti viską, jog 
Lietuva Palangoje neprarastų 
nė vieno talentingo vaiko, tačiau 
tuo pat metu sakome, kad aukš-
čiausi mokyklos pasiekimai bus 
nieko verti, jei nepasirūpinsime 
mokymosi sunkumų turinčiais. 
Šiandien gimnazijos mokinių 
mokymosi pasiekimai liudija, 
kad einame teisingu keliu. 

Filosofas Siorenas Kierkego-
ras yra pasakęs: „Gyvenimą su-
prasti galima tik žvelgiant atgal, 
tačiau gyventi reikia į priekį“. 
Šiandien, švęsdami gimnazijos 
šimtmetį, daug dėmesio skiriame 
jos praeičiai, istorijos pažinimui, 
tačiau mokykla yra vieta, kurioje 
visada yra jaunas žmogus, todėl 
mokykloje ateities buvo, yra ir 
visada bus daugiau. Dėl to ir gy-
vename.

Sveikinu visus su Palangos se-
nosios gimnazijos įkūrimo 100-o 
metų jubiliejumi.

Linkiu gražių prisiminimų ir 
malonių susitikimo akimirkų. 

Palangos senosios gimnazi-
jos direktoriaus Leono Šidlaus-
ko sveikinimo kalba šimtmečio 
šventėje „Kai gurkšteliu jūros“
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Šeštadienio, lapkričio 26-os-
ios, visa gimnazijos bendruome-
nė laukė nekantraudama. Šim-
tmečio minėjimas – ypatinga 
proga, suburianti visus vieninte-
liam ir nepakartojamam kartui. 
Šventė, prasidėjusi iškilminga 
eisena nuo Palangos senosios 
gimnazijos, tęsėsi Palangos kon-
certų salėje. Susirinko gausi ne 
tik dabartinė gimnazijos ben-
druomenė, mielai atvyko jau-
natviškos energijos pasisemti ir 
buvę mokiniai bei mokytojai.

Būgnams skambant – 
iškilminga eisena 

Griaudint būgnams, būgninin-

Nuaidėjo Palangos senosios gimnazijos  šimtmečio šventė
kams aktyviai diriguojant muzikos 
mokytojui Augustinui Užkuratui, 
gausi bendruomenė, lydima poli-
cijos pareigūnų, patraukė link Vy-
tauto gatvės, kur tiesiu taikymu jų 
laukė šventiškai išpuošta Palangos 
koncertų salė. 

O viskas prasidėjo nuo pradžių 
pradžios – visi buvo nukelti dar į 
Tiškevičių laikus (Palangos seno-
sios gimnazijos priešistorė siekia 
dar XIX amžių – 1886 m. vietoje 
buvusios miesto pradinės moky-
klos grafas Juozapas Tiškevičius 
(1835–1891) įsteigė Palangos 
progimnaziją, kurioje lietuviškos 
spaudos draudimo metais susitelkę 
jauni lietuviai per slaptas organi-
zacijas ugdė tautinę savimonę). Į 
pradžią padėjo nukeliauti puikiai 

Palangos meras Šarūnas Vaitkus (antras iš kairės) ir palangiškis Seimo narys Mindaugas Skritulskas (trečias iš 
kairės) įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkas vokiečių kalbos mokytojai Giedrei Arlauskienei (pirma 
iš kairės), geografijos mokytojui Nerijui Vaišvilai (ketvirtas iš kairės), kūno kultūros mokytojai Daliai Rakauskienei, 
anglų kalbos mokytojoms Audrai Kaklienei ir Aušrinei Jaunušienei, lituanistėms Jūratei Galinauskienei, Raimondai 
Kačerauskienei ir Aušrai Šeštokienei, fizikos mokytojai Liucijai Mončienei, biologijos mokytojai Daivai Urbštienei, 
prancūzų kalbos mokytojai Živilei Vaičiūnienei. Pirmas iš dešinės – direktorius Leonas Šidlauskas.

Gražiausioje kurorto scenoje skambėjo pačių gimnazistų atliekami kūriniai.

Buvęs Gimnazijos chemijos mokytojas Algimantas 
Želvys ir direktorius Leonas Šidlauskas.

Įspūdingas drabužių kolekcijas Palangos koncertų salėje pristatė dailės 
mokytojos Daivos Stonkuvienės mokiniai.

Istorines akimirkas fiksavo ir į šventę atvykusi bu-
vusi gimnazistė, Palangos senosios gimnazijos gar-
bės sąrašo narė, LRT televizijos vyriausioji režisierė 

Asta Einikytė.

Savanoriai – Nerijaus Vaišvilo auklėtiniai Gimnazijos antrokai.

Šimtametės mokslo šventovės valdžia: direktorius Le-
onas Šidlauskas ir 3 pavaduotojos – Lina Toleikienė, 
Sandra Žutautienė ir Jolita Vaičiulienė.

Pirmosios – istorinės – renginio dalies vedėjai gimnazistai Mūza Olimpija 
Svetickaitė, Dominykas Stonkus ir Gabija Vaitkutė, ekrano pirmame plane – 
buvęs Gimnazijos direktorius Algirdas Karačionka. 



2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis 9

w w w . p a l a n g o s t i l t a s . l tw w w . p a l a n g o s t i l t a s . l t

PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Nuaidėjo Palangos senosios gimnazijos  šimtmečio šventė
tą laikmečio dvasią atspindėję 
grafų siluetai scenoje. Pasakoji-
mas, vedantis per visus istorinius 
laikmečius tęsėsi, pasitelkiant is-
torines detales, muziką, vaizdus, 
tad kiekvienas žiūrovas turėjo ga-
limybę pakeliauti laiku ir išjausti 
kiekvieno gimnazijos šimtmečio 
akimirką.

Nuo šimtametės 
istorijos iki modernios 

šiandienos
Sugrįžus į šias dienas, nepa-

miršta pasidžiaugti akivaizdžia 
pažanga ir puikiais pasiekimais. 
Per pastaruosius metus Palangos 
senoji gimnazija neatpažįstamai 
pasikeitė. Šiandien gimnazija išsi-
skiria iš kitų Lietuvos mokyklų su-
kurtomis išskirtinėmis galimybės 
kiekvienam mokiniui augti kaip 
asmenybei. O gimnazistai tai pui-
kiai demonstruoja, skindami lau-
rus įvairiuose konkursuose.

Koncertų salėje pasirodymus su-
rengė ne tik dabartiniai gimnazis-
tai, bet ir joje besimokę anksčiau: 
Paulina Skrabytė, Austėja Mi-
kutytė, skambėjo ir Elvinos Mil-
kauskaitės-Perminės daina, nors 
pati atlikėja negalėjo dalyvauti, 
renginį vedė buvęs gimnazistas, 
dabar renginių profesionalus vedė-
jas Rokas Pilibaitis, kuriam talki-
no šiuo metu besimokantis muzi-
kalusis Kristupas Kerulis. Savo ta-
lentus demonstravo ir gimnazijoje 
susikūrusios grupės – „Kabinetas 
303“ ir „Melomanai“. Talentus 
demonstravo ir šokėjai, paruošti 
šokio mokytojos Daivos Sanga-
vičienės, ir mados dizaineriai – 
pristatyta kolekcija, pavadinimu 
„Uždaras vakaras“, kurių talentui 
skleistis padėjo dailės mokytoja 
ekspertė Daiva Stonkuvienė.

Netrūko ir sveikinimų. Padėkų 
sulaukė daugiausiai pastaruoju 
metu žibėję Senosios gimnazijos 
mokytojai, kuriems padėkas įtei-
kė meras Šarūnas Vaitkus ir Sei-
mo narys Mindaugas Skritulskas, 
prieš tai pasveikinę Gimnazijos 
bendruomenę.

Ne tik šventė – 
savimonės virsmai 

„Manau, oriai įprasminome 
Gimnazijos statusą ir reikšmę 
miesto bendruomenei. Žinoma, 
buvo daug šviesos ir džiaugsmo, 
bet svarbiausia, manau, prisilytėji-

mas prie istorijos ir atminties, – po 
renginio mintimis dalijasi Gimna-
zijos direktoriaus pavaduotoja ug-
dymui Jolita Vaičiulienė. – Dabar 
pasakysiu kaip ugdytoja: tai buvo 
ne šiaip renginiai, bet kartu labai 
prasmingas ugdymo (si), kultūros 
nuostatų keitimo procesas, savi-
monės virsmai. Mačiau tai iš arti – 
tiek mokinius, tiek mokytojus. Pa-
sirengimo procese sulaukiau daug 
komplimentų iš žmonių, kuriems 
teko pirmą kartą susidurti su Gim-
nazijos mokiniais, mokytojais, 
administracija – apie bendruome-
nės kūrybiškumą, brandumą, tobu-
lai atrastą laisvės ir atsakomybės 
santykį. Mačiau blizgančias moki-
nių akis, nuoširdžią nuostabą, kad 
tas po Palangą nuolat vaikštantis 
„mielas senelis“ (buvęs Gimna-
zijos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas Jonas Brinza – aut. 
pastaba) – tai žmogus legenda, ant 
kurio padėtų kūrybiškumo pama-
tų ir dabar tvirtai jaučiamės. Dar 
norėčiau kreiptis į tuos, kurie šim-
tmečio ekspozicijose ar tekstuose 
ieškojo, bet nerado savęs, savo 
mokytojo ar klasės draugo. Tai ti-
krai jautru, suprantama, bet noriu 
patikinti, kad visi Gimnazijos is-
torijoje užfiksuoti vardai ir veidai 
buvo prikelti, apkalbėti, paminėti. 
Šimtai nuotraukų aptarta, nuglos-
tyta, aprašyta. Žinokite, kad tik 
garsiai kažko nespėjome pasakyti, 
tačiau būkite tikri, kad nesate pa-
miršti.“

Šimtmečio šventė, galima tvir-
tinti, virto ir tarptautiniu renginiu. 
Juk šimtametės Gimnazijos ben-
druomenės pilnaverčiais nariais 
tapo ir nuo karo Ukrainoje pabėgę 
jaunuoliai ukrainiečiai.   Kai kurie 
iš jų – I U kl. mokiniai – Mitrofan 
Danshin ir Matvii Vlasenko – tą 
vakarą tapo ir jaunaisiais žurnalis-
tais, fiksuodami Palangos koncertų 
salėje susirinkusių svečių sąsajas 
su Gimnazija. Kalbindami juos 
lietuviškai! 

„Nuostabus renginys, tiek jau-
natviško veržlumo, tiek daug 
emocijų vienoje vietoje, dar ilgai 
gyvensime šiomis akimirkomis“, 
– nestokojo pagyrų susirinkusieji 
po renginio, patvirtinę, kad tokia 
šventė buvo itin reikalinga telkiant 
visą Palangos bendruomenę drau-
gėn, nes kas gi nėra susijęs su šia 
mokymo įstaiga.

Gabija Mikalauskaitė, IIIA kla-
sės mokinė

Iškilminga Gimnazijos bendruomenės eisena. Nuotraukų autoriai - Radvilė Kucevičiūtė
 ir gimnazistas Linas Kunigėlis.

Tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas šokių mokytojos Daivos Sangavičienės, papuošė renginį ne tik šokiais, 
bet ir skaidriomis spalvomis.

Šventei ritmą mušė Gimnazijos mokytojo Augustino Užkurato
 vadovaujami būgnininkai.

Šventę Palangos koncertų salėje vainikavo iškilmingas šventinis konfeti. O kaipgi be jo? Juk šimtmečio jubiliejus!
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Atvykusieji į almanacho pristatymą turėjo galimybę apžiūrėti ir Gimnazijos istoriją menančių nuotraukų parodą, kurią pa-
rengė Gimnazijos bibliotekininkės Skaistė Barkutė ir Jūratė Vaišvilė. Aldo Kazlausko nuotr.

Pastarąjį dešimtmetį Gimnazijoje besimokiusių ir šiuo metu dar 
besimokančių literatų almanacho pristatymo šventinė akimirka. 

PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Šeštadienį įvyko Palan-
gos senosios gimnazijos 
įkūrimo šimtmečio pami-
nėjimo renginiai, vainika-
vę visą jubiliejaus rengi-
nių ciklą. Išleistas solidus 
mokinių kūrybos almana-
chas „Prie upokšnio“, pa-
rengtos esamų ir buvusių 
mokinių dailės darbų paro-
dos, išeksponuoti gimnazi-
jos jaunuomenės gyvenimo 
fotografijų stendai,  prista-
tytos mokinių dizaino ko-
lekcijos, leidžiamas straips-
nių apie Gimnaziją ciklas, 
sutelkta didžiulė bendruo-
menė, ruošiantis šventi-
niam Gimnazijos šimtme-
čio paminėjimo renginiui. 

Su Savivaldybės pagal-
ba  pasirūpinome, kad ir 
pati šventė būtų kokybiš-
ka  ne tik turiniu, bet ir 
aukštomis išraiškos gali-
mybėmis. Įspūdingas šim-
tmečio paminėjimo rengi-
nys parodė, kad Gimnazija 
yra galinga, kūrybinga 
ir vertybėms įsipareigojusi 
bendruomenė, kad Palan-
gos jaunuomenė yra gerose, 
patikimose rankose.  

Minėdami Gimnazijos 
šimtmetį sulaukėme daug 
pagalbos ir palaikymo. 
Dėkojame Merui Šarūnui 
Vaitkui bei Savivaldybės 
administracijos direkto-
rei Akvilei Kilijonienei už 
idėjų palaikymą, pagalbą 
ir suteiktą pasitikėjimą, Pa-
langos klebonui Kęstučiui 
Balčiūnui – už Palangos 
senąją gimnaziją aukotas 
Mišias, Palangos kultūros 
ir jaunimo centro direkto-
rei Vitai Petrauskienei – už 
nuoširdžius ir profesiona-
lius patarimus, Kurhauzo 
administratorei Indrei Žvi-
kaitei – už kantrybę, Kultū-
ros skyriaus vedėjui Rober-
tui Trautmanui – už opera-
tyvių sprendimų suradimą.

Už nuoširdžius ir išradin-
gus sveikinimus esame dė-
kingi savo kolegoms – Pa-
langos švietimo bendruo-
menei. Ačiū Gimnazijos 
tėvų vardu sveikinusiems 
Elenai Vindžigalskienei ir 
Egidijui Aleksiūnui.

Iš širdies dėkoju savo 
pavaduotojoms Linai To-
leikienei, Jolitai Vaičiulie-
nei ir Sandrai Žutautienei. 
Būtent joms teko atsakinga 
užduotis aprėpti visumą 
– nuo idėjų iki paskutinių 
akcentų.

Ačiū mokytojams: už al-
manacho parengimą spau-
dai ir redagavimą – Jūratei 
Galinauskienei ir Aušrai 
Šeštokienei; už visus kon-
certinius numerius – muzi-
kos mokytojui Augustinui 
Užkuratui; už dailės paro-
das, scenografiją, dizaino 
kolekcijos parengimą, gim-
nazijos erdvių papuošimą 
– dailės mokytojai Daivai 
Stonkuvienei; už tautinių 
šokių paruošimą – šokio 
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mokytojai Daivai Sanga-
vičienei; už istorinių nuo-
traukų parinkimą ir parodų 
eksponavimą, spaudinių 
parengimą – skaityklos 
vedėjai Jūratei Vaišvi-
lei  ir bibliotekos vedėjai 
Skaistei Barkutei; už „ne-
matomus“ koordinacinius 
darbus – Meilei Bukytei, 
Daivai Šimkuvienei, Vi-
jutei Mickuvienei, Aušrai 
Žemaitaitienei, Daliai Ra-
kauskienei, Aušrai Ševe-
liovai; už mokyklinės vaiz-
do medžiagos parengimą 
– Vitalijui Kirilovui, Edvi-
nui Piktuižiui ir Nerijui 
Vaišvilui; už gardžias vai-
šes – Gimnazijos valgyklos 
darbuotojoms, už kantrybę, 
discipliną bei papildomą 
pagalbą – ūkiniam perso-
nalui, ypač meistrams; už 
bendruomenės eisenos or-
ganizavimą – fizinio ugdy-
mo mokytojams Daliai Ra-
kauskienei, Irinai Šlimie-
nei ir Donatui Raukčiui, 
už Gimnazijos šimtmečio 
logotipo sukūrimą – dizai-
nerei Gitanai Dainiūtei, už 
pagalbą ruošiant renginio 
dekoracijas – tautodaili-
ninkui Linui Žulkui. Ačiū 
gimnazistams, taip atsakin-
gai ir su džiaugsmu įsitrau-
kusiems į veiklas. Dėkoju 
koncerto vedėjams: abitu-
rientams Mūzai Olimpijai 
Svetickaitei, Gabijai Vait-
kutei bei Dominykui Ston-
kui, buvusiam gimnazistui 
Rokui Pilibaičiui, muzikos 
entuziastui gimnazistui 
Kristupui Keruliui. Ačiū 
visiems kolegoms, net jų 
šeimų nariams, nuoširdžiai 
siūliusiems savo pagalbą ir 
prisidėjusiems prie šventės 
kūrimo.

Dėkojame buvusiam 
gimnazistui, dailininkui 
Raimondui Daukšai už 
suteiktą galimybę Gimna-
zijos galerijoje eksponuoti 
autorinių darbų parodą, 
taip pat buvusioms gimna-
zistėms – Justei Dumčiūtei, 
Austėjai Mikutytei, Pau-
linai Skrabytei ir Elvinai 
Milkauskaitei-Perminei 
– už padovanotas dainas. 
Ir, be abejo, už įspūdingą 
šventinės idėjos realiza-
vimą Palangos koncertų 
salėje, nuoširdų ir kompe-
tentingą bendradarbiavimą 
su renginio organizatore, 
Gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja Jolita Vaičiu-
liene, įsiklausymą į gim-
nazijai ypač svarbius kon-
tekstus dėkojame renginių 
profesionalams - režisieriui 
Karoliui Makauskui, gar-
so sistemų meistrams bei 
operatoriams iš ProDJ, vi-
zualizacijų meistrei Vestai 
Obolevičiūtei.

Visi kartu mes sukūrėme 
įsimintiną šventę.   

Palangos senosios gim-
nazijos direktorius Leonas 
Šidlauskas   

Buvusi gimnazistė Paulina Skrabytė skyrė savo 
dainas Kurhauze šimtmetį švenčiančiai Palangos 
senosios gimnazijos bendruomenei ir svečiams.


