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Gimnazijos 100-čio iškilmingo koncerto finalinė scena

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA 
ŠVENČIA ĮKŪRIMO ŠIMTMETĮ

Ar žinote, kad...?

• Palangos senoji gimnazija šiais mokslo metais švenčia 
įkūrimo šimtmetį. Gimnazijos priešistorė siekia dar XIX 
amžių. 1886 m. vietoje buvusios miesto pradinės mokyklos 
grafas Juozapas Tiškevičius (1835–1891) įsteigė Palangos 
progimnaziją, kurioje lietuviškos spaudos draudimo me-
tais susitelkę jauni lietuviai per slaptas organizacijas ugdė 
tautinę savimonę.

• Palangos progimnazijoje mokėsi 1918 m. Lietuvos nepri-
klausomybės akto signatarai: būsimasis nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, broliai Kazimie-
ras ir  Jurgis Šauliai bei Steponas Kairys, būsimasis Lie-
tuvos banko valdytojas Vladas Jurgutis, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus įkūrėjas generolas Vladas Nagius-Nagevi-
čius, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša, daug 1918 m. 
atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos visuomenės, politi-
kos veikėjų, aukščiausių karo vadų.  

• Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mokykla atkurta 1922 
m. Joje fiziką, chemiją, biologiją dėstė fizikos mokslų dak-
taras Rapolas Pocevičius Pocius, prieš tai dirbęs Tomo 
Alva Edisono laboratorijoje. Gimnazijoje dirbo kompo-
zitoriaus M. K. Čiurlionio brolis Jonas Čiurlionis, garsus 
grafikas Vytautas Jurkūnas.

• Gimnazijos neaplenkė ir su antrąja sovietine okupaci-
ja prasidėjęs masinis teroras. Du gimnazijos direktoriai 
– Antanas Urbonas ir Vincas Gustaitis – buvo NKVD 
suimti ir nuteisti, daug  gimnazijos mokinių suimti ir iš-
tremti į Sibirą arba žuvo būdami partizanais. Dabartinis 
gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas gimė Sibire 
tremtinių iš Lietuvos šeimoje.

• Gimnaziją yra baigę Kovo 11-osios akto signatarai Rim-
vydas Valatka, Virginijus Pikturna, rašytojai Rolandas 
Rastauskas, žurnalistas Laimonas Tapinas, dainininkai 
Stasys Povilaitis, Viktoras Malinauskas, Jurga Šeduikytė, 
nacionalinės televizijos vyriausioji režisierė Asta Einikytė 
ir daugybė kitų garsių žmonių.

• Šiandieninės mokyklos vadovybės credo: „Geras mokyto-
jas – mokyklos turtas“. Per 10 metų 136 abiturientai gavo 
100 balų įvertinimus. Palangos senosios gimnazijos moki-
niai per pastaruosius trejus metus tapo net 40 respubliki-
nių mokslo olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais, iškovo-
jo 6 aukso medalius. Šiais metais Pasaulinėje geografijos 
olimpiadoje gimnazijos abiturientė Mūza Svetickaitė ats-
tovavo Lietuvai ir iškovojo sidabro medalį, o gimnazistas 
Tomas Jakubauskas iš Baltijos šalių geografijos olimpiados 
parsivežė bronzos medalį.

Gimnazijos administracija. Iš kairės į de-
šinę Leonas Šidlauskas,Lina Toleikienė, 
Sandra Žutautienė, Jolita Vaičiulienė

Gimnazija šiandien

Progimnazija 1907m

Anglų kalbos mokytojas Vitaly Kirilov su abiturientais

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas 100-čio  šventiniame kon-
certe. Vadovė Daiva Sangavičienė

Gimnazijos 
100-čio koncerto 
akimirka. Jaunų-
jų dizainerių šou. 
Vadovė Daiva 
Stonkuvienė

Kūrybos almanacho Prie upokšnio pristatymas. Eiles skaito 
Elena Kaminskaitė

Muzikos mokytojas Augustinas Užkuratas su ugdytiniais 
Gimnazijos 100-čio minėjimo koncerte

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka
1939 m. gimnazijos klasė su Emilija Adikliene. Pirmoje eilėje 
antra iš kairės palangiškio pianisto Vinco Paulausko mama.


