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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Net keturis dešimtmečius Gim-
nazijoje dirbęs kaunietis, Prezi-
dento Valdo Adamkaus bendra-
klasis, Gediminas Kundrotas, net 
ne savo valia atsidūrė Palangoje 
ir apskritai – mokykloje. Tačiau 
čia, kaip pats sako, gavo viską 
– nuo širdžiai mielo darbo iki gy-
venimo meilės Jadvygos, kurią ir 
sutiko mūsų kurorto mokykloje. 
G. Kundrotas nuo 1948 iki 1987 
m. dirbo fizinio lavinimo moky-
toju.

Architektu netapo dėl 
„neteisingų“ pažiūrų
Viskas prasidėjo nuo to, kad dėl 

savo tada netinkamų pažiūrų nega-
lėjęs studijuoti architektūros, apie 
kurią svajojęs. „Mano tėvai buvo 
išvežti, buvau tremtinių vaikas, – 
paaiškina 96-erių metų pedagogas. 
– Tada reikėjo sėdėti ausis suglau-
dus ir laukt, kol Stalinas baigs savo 
viešpatavimą. Taigi, kadangi nega-
lėjau stoti į aukštąją mokyklą, teko 
eiti mokytojauti. Dirbau Seredžiuje 
(Kauno rajone), o vasarą pradėjau 

Gediminas Kundrotas: neturėjome  nieko, net salės – tik vieną vienintelį 
 regbio  kamuolį

„Fotosesija baigta, bet matyt nuotraukos neatitiko „Palangos miesto 
Garbės lentos“ reikalavimų ir todėl atsidūrė tik mano albume…“, - tokiu 
parašu šią savo nuotrauką albume palydėjo Gimnazijos fizinio lavinimo 
mokytojas G. Kundrotas.

lankyti fizinio lavinimo kursus. 
Kursų metu įstojau į Kūno kultūros 
instituto Kauno filialo neakivaiz-
dinį skyrių. Dar kursų metu gavau 
pasiūlymą važiuoti į Palangą, nes 
čia trūko mokytojų. Tad čia dirbti 
pradėjau, jau būdamas studentas“.

G. Kundrotas prisimena, kad 
viską Palangoje teko kurti nuo nu-
lio, nes nebuvo nieko – nei sporto 
salės, nei stadiono, net sportinio 
inventoriaus. Buvo 1948-ieji. Mo-
kykla veikė dabartinėje Vasario 
16-osios gatvėje. Palangiškiai žino 
čia vėliau veikus rusų mokyklą, 
paskui – Moksleivių klubą.  

„Sandėlyje turėjome vieną vie-
nintelį kamuolį – net ne krepši-
nio, ne futbolo, o regbio, pailgos 
formos. Net nežinau, iš kur jis ten 
atsirado, – pasakoja G. Kundrotas. 
– Visą inventorių mums atvežė iš 
tuo metu uždarytos Vytauto Di-
džiojo gimnazijos Klaipėdoje. Jie 
turėjo ir gerus gimnastikos arklius, 
apvilktus kokybiška oda. Tačiau, 
kai 1944 m. užėjo Raudonajai ar-
mija, jie nulupo odą batams nuo tų 
arklių“.  

Prie pat mokyklos tuometė Pa-

langos vidurinė mokykla turėjo 
aikštelę, bet sportuoti mokiniai 
bėgdavo į centrinį miesto stadioną. 
Tais laikais ten buvo tik keli namai, 
teritorija tuščia.

„Žiemą sportuodavome toje pa-
čioje gatvėje gyvenamosios paskir-
ties name, kurio antrame aukšte gy-
veno mokyklos valytoja, o pirma-
me aukšte du dideli kambariai buvo 
paskirti kūno kultūros pamokoms,“ 
– tęsia pasakojimą pedagogas.

Vėliau, kaip pamena mokytojas, 
tuometę Palangos vidurinę moky-
klą sujungus su pradine, mokykla 
persikėlė į patalpas, kuriose dabar 
veikia Vlado Jurgučio progimnazi-
ja. Paskui įsirengėme savo stadioną 
– ten, kur dabar veikia senoji mies-
to poliklinika.“

Su šypsniu vyras pasakoja, kaip 
atrodė ir pirmieji mokyklos gim-
nastikos čiužiniai: „Gavome iš sa-
natorijų nurašytus paprastus lovų 
čiužinius. Tačiau nuo viso šito vis-
kas ir prasidėjo“.

Gimnazijoje tada – nė 
vieno komunisto

R. Kundrotas iki šiol pamena 

Mokyklos direktorius Liudas Benediktavičius – mokyklos sparta-
kiados lengvosios atletikos varžybų informatorius (tokia „pareigybė“ 
įrašyta G. Kundroto asmeniniame albume), o varžybų organizatoriaus 
sutuoktinė rusų kalbos mokytoja Jadvyga Kundrotienė – vyriausioji 
sekretorė.

Štai su tokiais lagaminais rankose jaunieji kurorto 
tinklininkai keliaudavo į varžybas kituose miestuose. 
Juk reikdavo pasiruošti nakvynei.

1961 m. rugsėjo 1 d. ką tik šviežiai pastatytos mokyklos 
Jūratės g. atidarymo šventės akimirka. Naujai įrengtoje tin-
klinio aikštelėje rungtyniauja Palangos ir Viesitės (Latvija) 
mokyklų berniukų tinklinio komandos.

Moksleivių spartakiadoje dalyvaudavo ne tik spor-
tininkai, bet ir… muzikantai. Mergaitėms gimnastėms 
atliekant laisvuosius pratimus būdavo reikalingas 
muzikinis pritarimas. Palangiškių akompaniatorius 
buvo būsimasis kompozitorius Feliksas Viskantas 
(pirmas iš kairės). 1953 m. Klaipėdos srities moks-
leivių spartakiada.

Mokytojas G. Kundrotas. Jam už nugaros pasiruošu-
sios sportinei užduočiai mokinės (iš kairės) Kedytė, Ran-
kauskaitė, Juozapaitytė, Baranauskaitė. Apie 1975 m.

Bendras mokyklos aikštyno vaizdas. Vėliau, 1961 
m., mokyklai persikėlus į naujas patalpas Jūratės g., 
kur Gimnazija veikia iki šiol, buvusio stadiono vie-
toje pastatyta miesto poliklinika (dabar –  Palangos 
asmens sveikatos priežiūros centras).

Štai kokia panorama atsiverdavo nuo tuomečio mokyklos stadiono, 
kurį stadionu vadinti pagal dabartinius standartus būtų per drąsu, kaip 
sako pats G. Kundrotas. Rutulį stumia gimnazistas Dirvonskis.1954 m. 

Palangos gimnazistai visais laikais turėjo privilegiją sportuoti pajūryje. 
Mokytojas G. Kundrotas – ketvirtas iš dešinės
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naujojo mokyklos pastato Jūratės 
g. įkurtuves, kur šiuo metu ir yra 
įsikūrusi Gimnazija.

„Be galo džiaugėmės, pasijuto-
me šio to verti. Pirmą kartą viskas 
sutilpo viename pastate, nes iki tol 
vaikai eina į vieną pamoką vienur, 
į kitą pamoką – kitur. Tačiau turėjo 
ir entuziazmo. Ar kas nors dabar iš 
mokinių taip pajėgtų bėgti 1,5 km 
tam, kad galėtų stadione pamoką 
turėti? O štai čia turėjome savo sta-
dioną ir savo sporto salę! – pasakoja 
pedagogas. – Ir mums dar pasisekė 
su sale. Mokyklos projektas buvo 
tipinis, pagal kurį sporto salė turėjo 
būti įrengta maža, be balkonų. Ta-
čiau tuo metu švietimo ministerija 
leido keisti projektą ir įrengti gero-
kai didesnę sporto salę.“

Beje, R. Kundrotas tokius istori-
nius negarbingus faktus įamžino ir 
savo kruopščiai sukurtame moky-
klos albume, neabejotinai vertame 
ir Kurorto muziejaus dėmesio. Pa-
vyzdžiui, prie mokyklos 50-mečio 
proga surengtas sporto varžybas 
įamžinusios nuotraukos, kurioje 

yra ir šio buvusio ministro nuotrau-
ka, prirašė repliką: „Vėliau tapo la-
bai blogus prisiminimus apie save 
palikusiu veikėju“.

O štai pačios Gimnazijos peda-
gogai, tuo metu mokytojavę, kaip 
tvirtina pašnekovas, gan ilgai išsi-
laikė, nestoję į komjaunimo partiją. 

„Man čia pradėjus dirbti nebuvo 
nė vieno partijos nario, –  pabrėžia 
R. Kundrotas. – Ir direktorius Liu-
das Benediktavičius buvo neparti-
nis, tačiau netrukus buvo įskųstas 
ir atleistas.“

Palangos vidurinė mokykla, kaip 
tada vadinosi Gimnazija, turėjo ne 
tik tvirtas vertybes, bet ir stiprius 
sportininkus.

„Tarybiniais laikais tik 4-iose 
Lietuvos mokyklose veikė sporto 
klubai, vadinamieji būreliai: Pane-
vėžyje, Druskininkuose, Telšiuose 
ir Palangoje. Mes turėdavome ir 
tarpusavio varžybas, vykdavo ir už 
Lietuvos ribų,“ – su pasididžiavi-
mu prisimena pedagogas.

G. Kundrotas vadovavo stipriai 
tinklininkų komandai. Išaugo ir fi-
zinio lavinimo mokytojų skaičius. 

Mūsų pašnekovui teko kartu dirbti 
ir su kolegomis Jonu ir Vilma Za-
rankomis, su Kežinaičiu, Jonynaite 
ir kitais. Vienu metu jų darbavosi 
net 5 ar 6.

Savo pedagoginę patirtį, o kartu 
– ir Gimnazijos bei miesto istoriją 
G. Kundrotas preciziškai įamžino 
senoviniame, odinio viršelio nuo-
traukų albume, kurio viena pasku-
tinių nuotraukų palydėta jo paties 
parašo: „Fotosesija baigta, bet 
matyt nuotraukos neatitiko „Palan-
gos miesto Garbės lentos“ reika-
lavimų ir todėl atsidūrė tik mano 
albume…“ Šiandien šią nuotrauką 
(kaip ir daugybę kitų) ištraukiame į 
platesnę dienos šviesą.

„Argi kam nors čia įdomu? Ma-
niau, kad tik man vienam“, – ro-
dydamas įspūdingą albumą su de-
taliai užfiksuota 4-ių dešimtmečių 
Palangos sporto istorija vis kartoja 
mokytojas. Įdomu. Ir ne tik. Netgi 
– svarbu ir reikšminga. Ačiū Jums, 
Mokytojau, kad išsaugojote šias 
akimirkas su datomis ir pavardėmis.

Gimnazijos lietuvių kalbos moky-
toja Ligita Sinušienė

1954 m. mokinių pavasario atostogų metu G. Kundrotas su ber-
niukų komanda išvyko į zonines moksleivių spartakiados tinklinio 
varžybas Telšiuose. Fotografo įamžina poilsio tarp rungtynių aki-
mirka Masčio ežere. „Kaip ir pridera, valtį valdau aš…“ – skelbia 
parašas po nuotrauka mokytojo albume.

Štai šio gyvenamojo namo kambariai dabartinėje Vasario 16-osios ga-
tvėje buvo paversti mokyklos sporto sale. O mokiniai ypatingai džiaugiasi 
pirmąkart dėvimomis gimnastų aprangomis, miesto garbei pažymėtomis 
„P“ raide. 1950 m.

1960 m. Pirmą kartą mokyklos istorijoje jaunieji sportininkai pasipuošę 
sportiniais kostiumais! Tiesa, apranga – ne mokyklos, o miesto sporto 
komiteto nuosavybė, bet pirmieji garbę juos apsivilkti turėjo būtent Gim-
nazijos (tada – vidurinės mokyklos) mokiniai, nes būtent jie ir sudarydavo 
miesto rinktinių pagrindą.

Varžybų belaukiant. Pirma iš dešinės – mūsų Gimnazijos (tada – vidu-
rinės mokyklos) fizinio lavinimo mokytoja Jonynaitė.

R. Kundrotas (dešinėje) su kolega Jonu Zaranka (kairėje) ir auklėti-
niais, 8A kl. bėgikais, džiaugiasi tradicinėje estafetėje Palangos gatvėmis 
iškovota pirmąja vieta. 1981 gegužės 9 d.

1949 m. mokyklos čempionės, pagal dabartinį skaičiavimą – 10 kl. tin-
klininkės, dėvinčios to meto sportinę aprangą. Iš kairės: Bajoraitė, Jure-
vičiūtė, Adiklytė, Janušauskaitė, Kvietkauskaitė. 

Kas suskaičiuos, kiek šioje salėje 
praleista valandų? Mokytojas G. 
Kundrotas.

Vasariniame gimnastų etiude. Kairėje – 
mokytojas G. Kundrotas.


