
2023 m. vasario 10 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
Du aukso medaliai ir vienas sidabro – triuškinanti  palangiškių 

geografų gimnazistų sėkmė Vilniuje
čkos druskos kasyklas ir „Energylandia“ pramogų parką, 
esančius pietų Lenkijoje. 

Antrokas gimnazistas Tomas Jakubauskas laimėjo si-
dabro medalį ir gavo dovanų didelį geografijos atlasą. 

Jokūbo rezultatai – geriausi visame 
konkurse

Jokūbas Gudaitis, surinkęs 57 taškus iš 60 ir padaręs 
tik vieną klaidelę, pasiekė absoliučiai geriausią konkurso 
rezultatą 9-12 klasių grupėje iš 424 dalyvių. Ne ką pras-
čiau pasirodė ir Aistė Jukniūtė, kuri  tarp visų dalyvių 
užėmė 4 vietą, surinkusi 49 taškus iš 60.

Moksleiviams tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisva-
laikio „ADVENTUR“ paroda tapo gyva, interaktyvia 
geografijos pamoka, kurioje laukė neatrasti Lietuvos ir 
pasaulio kampeliai, susitikimai su garsiais keliautojais, 
jų pasakojimai ir patyrimai. 

Gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Neri-
jus Vaišvilas

Tradicinė Karjeros diena: gimnazistai „pasimatavo“  profesijas

„Mokykloje labiausiai patiko lietuvių kalba ir literatūra, prancūzų kalba ir fizinis lavinimas. 
Sunku patikėti, bet jau 10-oje klasėje sužavėtas prancūzų kalbos mokytojos Stefanijos Bračaitės 
pasakojimų apie Paryžių turėjau tik vieną svajonę: kaip mokytis ir elgtis, kad įstočiau į Vilniaus 
universitetą, o paskui išvažiuočiau į Paryžių studijuoti ir apie tai parašyti knygą. Nors tais laikais 
šios svajonės atrodė absoliučiai neįmanomos... Dalyvavau kone visur, kur tik priimdavo – literatų 
būrelyje, mokyklos tinklinio rinktinėje, dainavau chore. Jei ką gyvenime pasiekiau, jei įgyvendi-
nau savo svajonę, tai Palangos mokytojų dėka. Turėčiau išvardinti visus, bet paminėsiu tik keletą: 
Joną Brindzą, įžvelgusį ir tobulinusį mano literatūrinius sugebėjimus; S. Bračaitę, pagimdžiusią 
mano didžiausią svajonę; Algirdą Taurinską, sugebėjusį įskiepyti meilę fizikai, disciplinai, kuri 
sekėsi bene sunkiausiai; Gediminą Kundrotą, įdiegusį mintį, kad norint ko nors pasiekti reikia 
labai daug dirbti, ir, žinoma, direktorių Joną Kazlauską. Visada šiltai prisimenu prie tvarkos ir 
darbo pratinusius sutuoktinius Zarankas ir Adą Liachovičių, leidusį suprasti, kad tikslieji mokslai, 
ypač matematika, turi savo grožio ir žavesio.“

Rašytojas, vertėjas, žurnalistas, kino istorikas ir kritikas, eseistas, prizininkas JONAS LAIMO-
NAS TAPINAS, Gimnaziją baigęs 1962 metais 

„Gerai sekėsi istorija, literatūra, fizinis lavinimas, dailė, muzika. Buvau „A“ klasėje, sporti-
ninkų. Tapome Lietuvos lengvosios atletikos aukso medalininkais. Lankiau orientacinio sporto 
būrelį, esperanto kalbos kursus, literatūros būrelį, dalyvaudavau olimpiadose, baigiau Palangos 
vaikų muzikos mokyklą. Buvo sunkus metas – okupacija, tad negalėjau reikštis kaip tikintysis, 
kaip Lietuvos patriotas. Sunku buvo ir mokytojams... Įsiminė tie, kurie sugebėjo žmogiškumą 
perteikti, nors ir slėpdami tai „tarp eilučių“. Neišskiriu nė vieno, bet daug geros įtakos turėjo au-
klėtojas J. Brindza, mokytojas Vytautas Kusas, direktorius J. Kazlauskas, kūno kultūros mokyto-
jas J. Zaranka, prancūzų kalbos mokytoja B. Bogačionkienė ir daugelis kitų garbingų mokytojų.“ 

Poetas, teologas, aktyvus Kretingos pranciškonų vienuolyno atkūrimo dalyvis, Amerikos žur-
nalistų sąjungos narys, pedagogas EDMUNDAS ATKOČIŪNAS, Gimnaziją baigęs 1962 metais

„Mokykloje labiausiai patiko kartą per savaitę vykstančios gamybos dienos. Tada vietoj pamo-
kų eidavome į mokyklines gintaro apdirbimo dirbtuves. Negalėjau pakęsti mezgimo, siuvinėji-
mo ir kitų rankdarbių, todėl nuolat prašiausi į berniukų grupes, kurie dirbo „rimtesnius“ darbus: 
braižė, šlifavo, montavo ir kt. Pavyko pakeisti net griežtojo fizikos mokytojo Stulgio nuomonę 
įrodant, kad mergaitės – puikios elektrotechnikės. Buvau išimties tvarka priimta į būrelį. Labai 
gerbėme ir mylėjome savo auklėtoją rusų kalbos mokytoją Zavjalovą – Černovą. Pokštavome 
kaip ir kiti. Svarbiausias tikslas – pakeisti pamokos temą ir atitolinti atsakinėjimą prie lentos. 
Piknaudžiavome tuo, kad mokykloje senosios krosnys praleisdavo dūmus, todėl nuolat įtikinė-
davome fizikos mokytoją Taurinską, kad klasėje jaučiasi dūmų kvapas ir mums negera. Žino-
ma, mokytojas, susirūpinęs mūsų sveikata uostinėdavo krosnį, kraipydamas galvą, stebėdavosi... 
Mums to ir tereikėdavo.“ 

Gamtos mokslų mokytoja, aktyvi Kuršių kultūros propaguotoja DALIJA MIKALAUSKAITĖ, 
Gimnaziją baigusi 1962 metais

„Kai aš mokiausi Palangos vidurinėje (vakarinėje) mokykloje, buvau jau „įmitęs“ vyrukas, 
atitarnavęs sovietinėje armijoje. Mokėmės vakarais. Gerai prisimenu mokytojus A. Lechovičių, 
Leščinskienę, Šiaudvytienę, A. Taurinską. Pokštauti kaip ir nederėjo. Nors mokytojai buvo jauni, 
ir mes jau – ne piemenys, tačiau žodžiais „pasišpilkuoti“ mėgdavome. Mokytoja klausia nuomo-
nės apie Katrės ir Jonio šeimyninį gyvenimą, o aš į tai: „Negaliu atsakyti, dar neturėjau tokios 
patirties“. Juokas ir tiek.“

Savamokslis archeologas, istorijos žinovas, kolekcionierius, aktorius, Lietuvos kuršių draugijos 
įkūrėjas, Latvijos trijų žvaigždžių ordino kavalierius, Palangos garbės pilietis MIKELIS BAL-
ČIUS, Gimnaziją baigęs 1971 metais

„Mokykloje labiausiai domino gražios merginos, dar literatūra, istorija, fizikos uždaviniai ir 
krepšinis. Lankiau literatų būrelį ir lengvosios atletikos bei krepšinio treniruotes. Mano idealas 
buvo lituanistas Jonas Brindza, įspūdį darė trenerio Jono Zarankos inteligencija, žavėjausi ma-
tematike Dalia Trinkauskiene. Mokykloje nepokštavau. Laisvu nuo mokytojų klausymosi metu 
rašiau eilėraščius. Pokštauti tais laikais buvo pavojinga. Mane bent tris kartus rimtai rengėsi mesti 
iš mokyklos, nes vis kur nors įkišdavau ne ten savo trigrašį.“

Žurnalistas, publicistas, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto signataras RIMVYDAS 
VALATKA, Gimnaziją baigęs 1975 metais

„Mokykloje domėjausi rok muzika ir sportu, ypač – krepšiniu, tačiau labiausiai traukė geriau-
siai pasaulį ir jo dėsningumus paaiškinanti tėvo dėstoma disciplina – matematika. Labai patiko 
radiotechnika. Labiausiai įsiminė matematikos mokytoja D. Trinkauskienė, fizikos mokytojas A. 
Taurinskas, lietuvių kalbos mokytojas J. Brindza. Per pamokas užkalbindavom Taurinską apie 
smuikelį ar kokią kitą jo gyvenimo istoriją, mokytojas daugiau kaip pusę pamokos laiko praleis-
davo pasakodamas prisiminimus. Per pertraukas, ypač kai direktoriaus pavaduotoja Glinskienė 
apšaukdavo visus dėl triukšmo ir netvarkos, koridoriuje visi vaikščiodavome po vieną ratu, rankas 
susidėję už nugaros, vaizduodami kalinius kalėjime.“

Matematikas – kibernetikas, politikas, valstybės veikėjas RAIMUNDAS PALAITIS, Gimnaziją 
baigęs 1975 metais

„Mokykloje patiko istorija, matematika, rusų kalba, biologija, kūno kultūra. Mokykliniais me-
tais lankiau darbų būrelį, chorą, irklavimą, kovinę savigyną ir likau su boksu. Labiausiai įsimi-
nė mokytojas J. Brindza (kuris pirmasis parašė dvejetą), auklėtoja matematikos mokytoja Raš-
čiauskienė, auklėtoja Kasmauskienė, kūno kultūros mokytojas R. Grabauskas (už įskiepytą norą 
sportuoti), kūno kultūros mokytojas Kundrotas – už toleranciją ir supratingumą. 

Mūsų mokykliniai pokštai? Be abejo, „kibindavome“ merginas, tampydami už kasų, laistėmės 
vandeniu iš švirkštų.“

Palangos sporto centro direktorius, bokso treneris, Lietuvos ir Palangos miesto savivaldybės 
politinis veikėjas SAULIUS SIMĖ, Gimnaziją (tada – M. Gedvilo vidurinę mokyklą) baigęs 1990 
metais

Informacija parengta pagal Palangos senosios gimnazijos 3 G kl. mokinio 2012 m. metinį dar-
bą „Senoji gimnazija. Mokiniai“. Darbui vadovavo tuometė anglų kalbos mokytoja Genė Pečiu-
kevičienė

Buvusių Palangos gimnazistų, vėliau tapusių 
garsiomis asmenybėmis, prisiminimai

„Ruoškitės statyti plytą po plytos ne 
bokštą, kurį laikui bėgant dėl sparčiai 
besikeičiančių technologijų gali praryti 
smegduobė, o palapinę, kurią bet ku-

rioje situacijoje lengvai perkelsite į kitą vietą.“

Buvęs gimnazistas Darius Kniūkšta

tetai. Vilniaus, Klaipėdos ir 
Vytauto Didžiojo universite-
tų atstovai suteikė informaci-
jos apie ten siūlomas studijų 
programas. 

Pusę metų Gimnazijoje 
besimokantys ukrainiečiai 
moksleiviai taip pat galė-
jo jau gan neblogai suprasti 
lietuviškas paskaitas be ver-
tėjų pagalbos. Pavyzdžiui, 
vienuoliktokė Vladislava 

Youkhta džiaugėsi supratusi 
beveik viską, ką kalbėję pra-
nešėjai. Kiti jos tautiečiai irgi 
buvo patenkinti, supratę apie 
50 proc. pranešimo turinio. 

Taigi, visai gimnazistai tu-
rėjo galimybę naudingai pra-
leisti dieną ir pagalvoti apie 
savo ateitį.  

Palangos senosios gimna-
zijos informacija

Direktorius Leonas Šidlauskas pristatė Palangos policijos 
pareigūnes, leidusias „moksleiviams“ pasimatuoti policinin-
ko profesiją.

Kurorto moksleivius su studijų programomis supažindino 
į pajūrį atvykę Vilniaus, Kauno ir uostamiesčio universitetų 
atstovai. 


