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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

Palangos vidurinė mokykla. 1952 metų abiturientai. 1 eilėje iš kairės mokytojai: Algirdas Taurinskas, Felicija 
Mensonienė, istorijos mokytoja Liudmila Tumonienė, direktorius Liudvikas Benediktavičius, Irena Vaitkevičiū-
tė. 2 eilėje: mokyklos sekretorius Jurgis Vaineikis, mokytojas Antanas Varnas, Genovaitė Čeporienė –Urbo-
nienė, Genovaitė Meškelevičiūtė – Gėdžiuvienė, mokiniai Jadvyga Jurevičiūtė, Zita Mockutė, Aušra Adiklytė, 
Genovaitė Janušauskaitė, Danutė Lisauskaitė, Teresė Kvietkauskaitė, Stasė Bajoraitė, mokytojas Adas Liacho-
vičius, Gražina Gustaitytė. 3 eilėje: Mokytojas Vincas Žitkus, Juozas Augutis, Jonas Skruibys, Juozas Vaičiulis. 
Iš A. Taurinsko asm. archyvo.

Palangos senojoje  gimnazijoje dirbę istorijos mokytojai

Mokyklos direktorius ir istorijos mokytojas M. Untulis (trečias iš deši-
nės) su mokytojais ir mokiniais 1924 m.

Istorijos mokytojas ir direktorius 
L. Benediktavičius.

S. Bajoraitė-Gedminienė.

R. Zubrickienė. P. Kryžauskienė bei jos auklėtinė M. Bukytė 1976 m.

J. M. Jovaiša su savo auklėtiniais. 1990 m. 

Per 100 Palangos senosios 
gimnazijos gyvavimo metų čia 
dirbo 18 istorijos mokytojų. Kai 
kurie iš jų tuo pat metu ir vado-
vavo mokyklai – ėjo direktoriaus 
ar pavaduotojo pareigas. Dau-
gelis iš jų dėstė ne vien istoriją, 
bet ir kitas mokomąsias discipli-
nas, ne vienas dirbti grįžo į savo 
mokyklą ir su buvusiais mokyto-
jais tapo kolegomis. 

Tad štai jie, Palangos senosios 
gimnazijos istorikai.

Matas Untulis, dirbęs 1923–
1927 m. Dėstė ne tik istoriją, bet ir 
lietuvių kalbą, bei ėjo direktoriaus 
pareigas. 

Vanda Žilinskaitė, dirbusi 
1935–1938 m. Aktyviai dalyvavo 
mokyklos veikloje. Kartu su mo-
kytoja Emilija Adikliene padėdavo 
mokiniams ruošti meninius rengi-
nius, režisuodavo spektaklius. 

Liudmila Tumonienė, dirbu-
si 1945–1960 m. Ši istorikė dirbo 
kartu su kitais puikiais pedagogais, 
tarpukario inteligentais – E. Adi-
kliene, M. Landsbergiene, A. Lia-
chovičiumi. Jų įsitikinimai priešta-
ravo komunistiniams moralės prin-
cipams, tad jų ir istorikės L. Tu-
monienės dėka mokykloje vyravo 
ne sovietinė dvasia. L. Tumonienė 
1951 m. mokykloje subūrė dramos 
būrelį, kuriam spektaklius pati ir 
režisuodavo. 

„Dirbau jausdama potraukį ir 
matydama tikslą ugdyti mokiniuo-
se meninio žodžio supratimą, kil-
nesnius jausmus, ko pokario metais 
taip trūkdavo, – rašė mokytoja. – 
Nei reikalavau, nei gavau už darbą 
kokio nors užmokesčio. Man atsi-
dėkodavo mokiniai su dideliu entu-
ziazmu įsitraukdami į šią veiklą.“

L. Tumonienės moksleivių spek-
takliai būdavo pristatomi Kurhauzo 
salėje. Jų laukdavo ne tik mokyklos 
bendruomenė, bet visa Palanga. 

Liudas Benediktavičius, dirbęs 
1951–1960 m. Ne tik vedė istorijos 
pamokas, bet ir ėjo mokyklos di-
rektoriaus pareigas. Įdomus faktas 
– vadovaudamas mokyklai, neaki-
vaizdiniu būdu mokėsi tuomečia-
me Šiaulių mokytojų institute, kur 
ir įgijo istorijos mokytojo diplomą. 
Prieš tai 1947 m. aukso medaliu 
buvo baigęs  Šiaulių mokytojų se-
minariją. 

Iš direktoriaus pareigų buvo at-
leistas staiga, netikėtai, mokslo 
metų viduryje. Prieš tai įstaigą ati-
džiai tikrino Kretingos rajono (ku-
riam tada priklausė ir Palanga) ko-
munistų partijos komiteto paskirta 
komisija. Pagrindinis kaltinimas 
L. Benediktavičiui skambėjo taip: 
„apleistas ideologinis darbas“. Tuo 
metu vos keli mokyklos pedagogai 
priklausė partijai. Ir pats direkto-
rius nebuvo partijos narys. Neakty-
vios buvo ir mokytojų bei mokinių 
komjaunimo organizacijos. Nors 
mokymosi rezultatai buvo geri, čia 
dirbo nemažai aukštos kvalifikaci-
jos mokytojų, bet išvardintų prie-
žasčių pakako, kad direktorius būtų 
pripažintas kaip netinkamai vykdęs 
savo pareigas. 

Beje, L. Benediktavičiaus pa-
stangų dėka dabartinė Gimnazija 
įsikūrusi Jūratės g. Būtent jis pasi-
rūpino leidimu naujo pastato staty-
boms. 

Stasė Bajoraitė-Gedminienė, 
dirbusi 1952–1987 m. Iš Biržų 
1948 m. atvyko į Palangą ir mūsų 
mieste baigusi vidurinę mokyklą, 
vėliau čia sugrįžo dirbti. „Mokyto-
ja Gedminienė buvo mūsų auklėto-
ja nuo 5 iki 11 klasės, –  prisimena 
Palangos lopšelio-darželio „Ąžuo-
liukas“ direktorė Rūta Regina Lu-
kaitienė. – Klasėje mokėsi 10 mer-
gaičių ir 21 berniukas, todėl visada 
juokdavomės, kad kiekvienai tenka 
po du, o vienai – net trys vaikinai. 
Iki pat šios dienos mūsų klasė išli-
ko kaip šeima. Ir visa tai – gerbia-
mos auklėtojos dėka. Ji mus išmo-
kė pastovėti vienas už kitą – taip 
išsivystė draugystė, besitęsianti iki 
šių dienų.“

Istorijos mokytoja, beje, studija-
vusi geografiją, labai mėgo keliauti. 
„O grįžusi mums viską taip detaliai 
pasakodavo, kad sėdėdavome išsi-
žioję ir jau užsidegę noru pamatyti 
tuos tolimus kraštus“, – prisimena 
R. R. Lukaitienė.   

S. Bajoraitė-Gedminienė istoriją 
dėstė ir dabartinei Gimnazijos isto-
rikei Ilonai Pociuvienei. 

„Neatsiejama mokytojos įvaiz-
džio dalis būdavo ilga medinė laz-
delė, su kuria ji baksnodavo žemė-
lapį. Ir mes didžiuodavomės, kad 
atėję prie lentos su ta pačia lazdele 
galėdavome kažką parodyti, nes 
tai buvo leidžiama ne kiekvienam, 
– prisimena I. Pociuvienė. – Tai 
mokytoja, su kuria būdavo įdomu 
pasišnekėti visomis temomis. Net 
mergaitiškais klausimais ji nesto-
kojo patarimų.“

Regina Zubrickienė, dirbusi 
1959 m.

Pranciška Stančikai-
tė-Kryžauskienė, dirbusi 1963–
1980 m. Dėstė ne tik istoriją, bet ir 
tada taip vadintą gamybinį moky-
mąsi (dabar – technologijos).

Mokytoją P. Stančikai-
tę-Kryžauskienę prisimena jos 
auklėtinė, dabar dirbanti Palangos 
senosios gimnazijos technologijų 
mokytoja Meilė Bukytė: „Mokyto-
ja Kryžauskienė buvo mūsų auklė-
toja nuo 6 iki 11 klasės. Mes buvo 
jos paskutiniai mokiniai, iškart po 
išleistuvių ji išėjo į pensiją. Kaip 
auklėtoja ji nebuvo labai griežta. 
Tiesą sakant, ji buvo labai mielas ir 
ramus žmogus, niekad nesikišdavo 
į mūsų asmeninius gyvenimus. Ge-
riems mokiniams dar stengdavosi 
padėti, tačiau nesimokantiems vi-
sai nelindo į akis.“

M. Bukytė nejautė didelio moky-
tojos entuziazmo istorijos pamokų 
metu ir galvoja, kad jei būtų dės-
čiusi Nepriklausomybės laikais, 
būtų buvę kitaip: „Per istorijos 
pamokas ji elgdavosi labai neutra-
liai, be užsidegimo. Niekada per 
prievartą mums nekišo tarybinių 
idėjų.“

Jonas – Marijonas Jovaiša, 
dirbęs 1971–1983 m. Į Gimnaziją 
ateidavo kaip pavaduojantis moky-
tojas – nuolat pavaduodavo istoriką 
Albertą Janušauską, vienais metais 
net abiturientus egzaminavo. Net ir 
išėjęs į pensiją pavadavimus tęsė. 

J. M. Jovaiša labai vertino tvar-
kingą mokyklinę uniformą: „Po-
kario mokyklose buvo gera tvarka, 
kol mokiniai dėvėjo uniformas. 
Kai paleido laisvai rengtis, pairo ir 
tvarka“. 
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Palangos senojoje  gimnazijoje dirbę istorijos mokytojai
klausę, kokiu filosofiniu teiginiu šis 
vadovavęsis, kad jo mokslas taip 
pasklidęs po pasaulį. K. Marksas 
atsakęs: „Viskuo abejok“. Papa-
sakojęs šią istoriją A. Janušauskas 
Palangos moksleivius ir ragindavo 
viskuo abejoti – taigi, ir jo paties pa-
sakojimais, ir sovietiniais vadovė-
liais. Jokie tikrintojai negalėję prie 
šio jo metodo prikibti, nes gi raginęs 
mokinius sekti K. Marksu. 

 Šis mokytojas mokęs ir dabartinę 
Gimnazijos istorikę Iloną Pociuvie-
nę: „Man patiko istorijos pamokos, 
ypač visuomenės mokslo. Daugiau 
dėl paties mokytojo, nei dėl jo mo-
kymo turinio. Namuose iš tėčio ir 
seserų girdėdavau apie visai kitokią 
Lietuvos istoriją, todėl klasėje kar-
tais būdavo sunku nutylėti, o kartais 
ir nepavykdavo. Bet dabar, kai pri-
simenu, dar labiau vertinu moky-
toją. Jis sugebėdavo labai gražiai 
„išsisukti“ – nei paneigdavo, nei pa-
tvirtindavo, nei išbardavo. Niekada 
nesu buvusi iškritikuota ar pasmerk-
ta už savo mintis. “

Zita Glinskienė. 
Štai kaip istorikę Z. Glinskienę 

prisimena buvęs jos auklėtinis Vy-
tautas Veisas: „Mokytoja kitiems 
mokiniams būdavo labai griežta, 
o mums faina. Visada visi stebė-
davosi, kai pasakydavome, jog 
būtent ji mūsų auklėtoja. Kitiems 
mokiniams, matyt, Glinskienė kėlė 
didžiulius reikalavimus,, bet su mu-
mis bendraudavo paprastai. 

Nijolė Pogienė, dirbusi 1981–
1996 m. Taip pat yra buvusių popie-
rinių 1-4 klasės mokinio pasiekimo 
knygelių autorė. Gimnazijoje N. 
Pogienė mokė 5-9 kl. mokinius is-
torijos, 8-9 kl. – valstybės teisės pa-
grindų. Pačiai mokytojai labiausiai 
patiko mokyti vaikus Viduramžių 
istorijos bei valstybės teisės pagrin-
dų.  

N. Pogienei daugiausiai sunkumų 
sukeldavo informacijos apie Lietu-

Albertas Janušauskas, dirbęs 
1974 m. Klaipėdietis, gimęs uos-
to darbininko šeimoje. Hitlerinin-
kams užgrobus Klaipėdą, Janu-
šauskų šeima išsikėlė į Aukštaitiją. 
Albertui tada buvo vos aštuoneri. 
1945 m. sovietiniai čekistai arešta-
vo tėvą ir nuteisė 25 m. kalėjimo. 
Būsimam pedagogui tada buvo try-
lika. Po poros metų, būdamas pen-
kiolikmetis, sugebėjimo įsidarbinti 
telefono linijų remonto darbininku, 
o vėliau – ir buhalteriu. Į darbą A. 
Janušauską priėmė per jo gudrumą. 
Kadangi neturėjo paso, pamelavo, 
kad jam jau šešiolika, nes tik nuo 
tokio amžiaus priimdavo į darbą. 

Dienomis dirbdavo, vakarais 
mokėsi Panevėžio suaugusiųjų mo-
kykloje, kurią baigė 1950 m. Tuo 
metu itin aukštą statusą visuome-
nėje turėjo kunigo, gydytojo ir mo-
kytojo profesijos. Sužinojęs, kad 
Žemaitijoje labai trūksta mokytojų, 
nutarė juo tapti. 

Pedagoginė A. Janušausko karje-
ra prasidėjo Kretingos rajone. Čia 
dirbdamas fizinio lavinimo moky-
toju neakivaizdžiai studijavo istori-
ją. Dėl darbo A. Janušauskui teko 
pameluoti dar sykį. Savo gyvenimo 
aprašyme tvirtino, kad tėvas miręs. 
Jei būtų atskleidęs tiesą, kad yra 
nuteisto buržuazinio nacionalisto 
sūnus, mokytoju taip ir nebūtų ta-
pęs. 

1965 m. tapo Palangos Švietimo 
skyriaus vedėju. 1974 m. – tuome-
tės Palangos vidurinės mokyklos 
(dabar – Palangos senoji gimnazi-
ja) direktoriaus pavaduotoju užkla-
siniam darbui. 

Net ir dėstydamas istoriją A. Ja-
nušauskas gudravo. Kadangi pa-
gal tuomečius vadovėlius tekdavo 
liaupsinti sovietų valdžią, įvadinėje 
visuomenės mokslo pamokoje (da-
bar – politologija) mokytojas mo-
kiniams pristatydavo Karlo Mark-
so pokalbį su žurnalistais, kai šie jo 

1997 m. D. Baužytė-Siebert Australijoje skaito pranešimą, skirtą Vasa-
rio 16-ajai paminėti.

Mokytoja V. Žilinskaitė su mokiniais, 1938 m.Štai taip atrodė gyvenimo aprašymas prieš 70 metų, tai yra, 1953 m.

Istorijos mokytojas A. Janušauskas.Kolegės istorikės D. Baužytė-Siebert ir R. Jonkuvienė. 

vos istoriją trūkumas: „Skaitydavau 
daugybę vadovėlių, o naujo nieko 
nerasdavau, tik laiką sugaišdavau, 
kasdien po 5–6 valandas. Net lite-
ratūros Palangos mieste nebūdavo, 
tai parsisiųsdavau iš Vilniaus bibli-
otekų“. 

Aida Jovaišaitė-Ramanauskie-
nė, dirbusi 1985–1999 m. Tikra 
palangiškė, čia ir gimusi, ir baigu-
si Gimnaziją, tada vadintą vidurine 
mokykla. Viena iš tų mokinių, kuri 
grįžo į savo mokyklą mokytojauti. 

Daiva Baužytė-Siebert, Gimna-
zijoje dirbusi 1985–1996 m. Taip 
pat mokėsi šioje mokykloje, į kurią 
paskui grįžo dirbti. 

D. Baužytė jau būdama dvylikos 
pradėjo dirbti – padėdavo mamai 
valyti poilsio namus. Iš mokyklos 
laikų ypač gerai prisimena lietuvių 
kalbos mokytoją G. Čeporienę, ku-
rios vedamą dramos būrelį lankė. 
„Ji man buvo tarsi šviesulys. Visada 
pasitempusi, vadindavo mus žiburė-
liais, paukšteliais, o kai supykdavo 
– žaibais trankydavosi“, – rašoma 
D. Baužytės-Siebert prisiminimuo-
se. 

Pirmuosius darbo metus su ko-
legomis tapusiais buvusiais mo-
kytojais istorikė prisimena taip: 
„Nejaučiau jokios įtampos, su ma-
nimi dirbę mokytojai tapo mano 
kolegomis ir aš labai nuoširdžiai 
prisimenu A. Janušauską, Zarankas, 
Brindzą, Brindzienę, Grabauską, 
Trinkauskienę, Kalvaitienę, Čer-
niauskienę.“

1996 m. D. Baužytė baigė savo 

mokytojos karjerą, ištekėjo už Aus-
tralijos lietuvio ir išvyko gyventi į 
Australiją, į East Freamantie mies-
telį. 

Rūta Jonkuvienė, Gimnazijoje 
dirbusi 1987–1999 m. 

Palangos senosios gimnazijos 
informacija, parengta, remiantis 

mokytojos Ilonos Pociuvienės mo-
kinių Gabijos Mickutės, Gabrielės 
Kaminskaitės, Elenos Vaičiulytės 
2011-2012 m. ir Marijos Gecaitės 
bei Deimantės Grinevičiūtės 2012-
2013 m. metiniais darbais. Tęsinys 
apie Gimnazijos istorikus – kitame 
numeryje.


