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PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA SU UKRAINA

Iš pokalbių su gimnazistais 
ukrainiečiais:

„Tiesą sakant, pirmomis karo 
dienomis buvo žmonių, kurie no-
rėjo bet ko, būtų sutikę ir su Ru-
sija, kad tik nebūtų karo. O man 

svarbiausia buvo Ukraina, nors ir karas, nors 
ir bombos. Ir labai džiaugiuosi, kad mes atsi-
sakėme Rusijos paslaugų. Karas mane pakei-
tė. Iki tol man svarbiausia buvo linksmybės su 
draugais. Per tą pirmą karo mėnesį aš labai 
subrendau – pats tai jaučiu.“

„Mano rūbai dar ir dabar te-
bėra ant lovos Chersone, kai 
kroviausi daiktus į lagaminą. 
Viską susikrovę važiavome pa-
imti močiutės, kuri yra fabriko 

direktorė. Paprastame nedideliame automobily-
je važiavome mano mama, tėtis, aš, sesė, brolis 
ir mano močiutė. Važiavome neturėdami jokio 
tikslo – tiesiog į priekį. Tiesiog norėjome išvaži-
uoti. Girdėjosi sprogimai, o močiutė visą laiką 
šaukė, kad mes mirsime ir kad ją reikėjo palikti 
fabrike. Atrodė, kad išprotėsiu. Apsistojome vi-
ename viešbutyje, galvojome išsimiegosime, bet 
tą patį vakarą išgirdome sprogimus – pasirodo, 
buvome prie fronto linijos.“

„Kol gyvenome okupuotame 
mieste, žinojome, kad niekuo 
negalime pasitikėti. Atvirai 
kalbėjomės tik namuose. Mači-
au daug bendraamžių, kurie 

ryšėjo kaklaraiščius su okupantų simbolika, jie 
linksmai šnekėdavosi su rusų kareiviais. Būda-
vo nejauku net vaikštinėti po miestą. Niekada 
nežinojai, ko tikėtis iš okupantų. Miegodavome 
su rūbais ir batais, kad išgirdę oro pavojaus sig-
nalą iš karto galėtume bėgti į rūsį, nes ten buvo 
šalta. Būdamas slėptuvėje kūriau planus, kaip ir 
kur galime ištrūkti, ir taupėme tam pinigus.“

„Mano draugo visa šeima 
žuvo, nukritus bombai į jų namą: 
žuvo jis, jo tėvas, mama, senelis, 
šuo. Gyva liko tik mano močiutė. 
Mačiau savo akimis, kaip buvo 

susprogdinta mano mokykla“.
„Ne vieną mėnesį mes buvome rūsyje, tik 

mama ir močiutė išeidavo į viršų, kad galėtų pa-
gaminti valgyti. Pagaminusios mums parnešda-
vo, o mes su sese nė karto neišėjome.“

„Mano mąstymas turbūt jau 
sugadintas. Palangos kalėdinės 
Eglės įžiebimo šventėje matyti 
kabantys  „varvantys“ varvekli-
ai man priminė tam tikros rūšies 

bombas, kurios lygiai taip pat žybčioja.“
„Manęs fejerverkai dabar negąsdina. Per 

Naujus Metus ėjau net ant Palangos tilto jų 
žiūrėti. Bet kai namuose išgirstu dunksėjimą 
pas kaimynus, širdis pradeda labai smarkiai 
daužytis.“

„Daug kartų mums buvo 
nurodomos datos, kada prasidės 
karas, o jis vis neprasidėjo. Mes 
taip ir galvojome, kad tai tik 
kalbos, kad jo ir nebus. Tą rytą 

mūsų visi pažįstami, kurie klausė nurodymų 
ir buvo užsipylę kuro, prisipirkę maisto, sėdo 
į automobilius ir išvažiavo, o mes nebuvome 
pasiruošę.“

„Mano auklėtoją nušovė.“  

2022 m. vasario 24-oji – labai 
skausminga data, kurios nesinori 
minėti, kurią norėtųsi pamiršti, bet 
kurios iš tiesų jau niekada nebeiš-
trinsime iš savo širdžių.

Ir vasario 24-oji – ne vien Ukrai-
nos skausmo ir jos stiprybės data. Tai 
ir Lietuvos prieš jau daugiau nei tris 
dešimtmečius pradėto kelio tęsinys. 
Mūsų tauta parodė kryptį, kad galime 
būti laisvi ne tik mes – kiekviena tada 
dar tebeegzistavusios Sovietų sąjun-
gos tauta. 

Galbūt dėl to, kad buvome pirmie-
ji iš Rusijos okupuotų šalių, tuo metu 
patyrėme ir didelę Dievo malonę. Ly-
ginant su dabartine Ukrainos kova, 
mes išsilaisvinome labai lengvai, nors 
ir turime savąją skausmo dieną, Sausio 
13-ąją.

Akcijas inicijuoja buvusio 
gimnazisto sūnus

Praėjusių metų vasario 24-oji iki pat 
pašaknų sujudino ir mūsų tautą. Toji 
kruvina data parodė, kad ir mūsų kova 
dar nebaigta. Todėl šiandien mūsų 
tauta taip garbingai, sąmoningai viso-
kiausiais būdais ir remia brolius ukrai-
niečius fronte bei seses ukrainietes su 
jų vaikais, radusias prieglobstį visoje 
Lietuvoje, taip pat – ir Palangoje. 

Beje, didžiausias paramos akcijas 
Ukrainai, pradedant nuo pirmojo bai-
raktaro „Vanagas“ iki šiai dienai di-
džiausios – „radarom“ – akcijos, inici-
juoja mūsų buvusio gimnazisto žurna-
listo Laimono Tapino sūnus, taip pat 
žurnalistas, visuomenininkas Andrius 
Tapinas. 

Nuo praėjusių metų pavasario iki 
šiandien Palangos senojoje gimnazijo-
je mokėsi apie 50 moksleivių ukrainie-
čių. Šį rugsėjį mokykloje suformuota 
išlyginamoji ukrainiečių klasė, turinti 
po 4 lietuvių kalbos pamokas kasdien. 
Ją lanko 12 gimnazistų iš Charkovo, 
Chersono, Zaporožės, Sumų, Kyjivo, 
Nikolajevo, Lugansko, Dnepropetrov-
sko. 

Po vieną ar kelis ukrainiečius moko-
si ir vyresnėse Gimnazijos klasėse. 

Vėliavos galia
Šį penktadienį Palangos senojoje 

gimnazijoje pamokos prasidėjo ty-
los minute pagerbiant žuvusiuosius 
Ukrainos kovoje už laisvę. 

O vos įeinant į mokyklą pasitiko 
dviejų vėliavų – Lietuvos ir Ukrainos 
– meninės instaliacijos, kurias kūrė 
mokiniai, padedami ne tik mokytojų, 
bet ir direktoriaus pavaduotojų San-
dros Žutautienės bei Linos Toleikie-
nės. 

Pindami geltono ir mėlyno popierių 
juostas su I U kl. mokiniais kalbėjo-
mės ir apie tai, kad šios spalvos šian-
dien irgi yra ginklas, kurį pirmiausia 
nori sunaikinti priešas. Tai ypač aiš-
kiai išgyveno okupuotose teritorijose 
gyvenę jaunuoliai. 

„Aš labai gerai suprantu vėliavos 
galią, nes mums Charkove daugybę 
mėnesių nebuvo galima jos naudoti“, 
- sakė gimnazistas Mytrofan Danshin. 

Pirmieji išsiskyrimai – su 
ašaromis

Išlyginamoji ukrainiečių klasė Gim-
nazijoje suformuotą šių mokslo metų 
rugsėjo 1-ąją, bet pirmosios lietuvių 
kalbos pamokos nuo karo pabėgu-
siems moksleiviams pradėtos dėsty-
ti nuo praėjusių metų balandžio 4 d. 

Vasario 24-oji Palangos  senojoje gimnazijoje

Tą datą gerai įsiminiau, nes 
susitarėme visi buvę moks-
leiviai lygiai po metų susi-
skambinti internetu. Iš jų 
– tų pirmųjų – Gimnazijoje 
besimoko tik vienas. 

Tie pirmieji atsisveikini-
mai su išvykstančiais mums 
buvo labai skausmingi – 
buvo ir sunkiai tramdomų, ir 
nevaldomų ašarų.

Šių vaikų mokymasis 
mūsų Gimnazijoje tuo ir iš-
skirtinis, kad nė vienas iš 
jų niekada nežino, kada čia 
bus paskutinė jo mokymosi 
diena. Su keliais mokiniais 
net nepavyko ir atsisvei-
kinti. Vienas atsiuntė video 
pranešimą, kad jau štai, iš-
vyksta, kito mama savaitgalį 
paskambino, jog sekmadienį 
jau išsikrausto į Klaipėdą, 
Palangoje taip ir negavę 
būsto, kur gyventi. Ir verkia 
pasakodama, nes sūnui be-
protiškai sunku palikti Gim-
naziją ir čia sutiktus naujus 
draugus. Šį pirmadienį šis 
mokinys turėjo mokykloje 
skaityti pranešimą, skirtą 
Gimtosios kalbos dienai. Ži-
noma, su Klaipėdoje įsikūru-
siu, tikrai susitiksime. 

Gimnazija – 
saugumo uostas
Palangos senoji gimnazi-

ja tikrai daugeliui šių vaikų 
tapo saugumo uostu. 

„Mokykla – kaip medus, 
– negalėjo atsistebėti jau bu-
vusio mokinio mama, būtent 
tokiais žodžiais ir išsireiš-
kusi. – Kitos mamos man 
pasakoja, kad vaikų negali į 
mokyklą išvaryti – net ir čia, 
Palangoje, o mano tik atsike-
lia ir lekia. Man tai kažkoks 
stebuklas.“

Kaip šiems vaikams seksis 
integruotis į lietuviškas pa-
mokas, pamatysime kitąmet, 
nors jau šiemet kai kurias 
lengvesnes disciplinas (tech-
nologijas, dailę, kūno kultū-
rą, muziką) jie jau lanko ar 
pradeda lankyti. Šie moks-
leiviai – išlyginamosios kla-
sės moksleiviai, kurie šiemet 
kasdien turi po 4 lietuvių 
kalbos pamokas. Ir dar dvi 

Palangos senosios gimnazijos išlyginamoji ukrainiečių klasė su klasės auklėtoja L. Sinu-
šiene. Kartu su klase – ir vienuoliktokė Vladislava, suaugusi su mūsų klase. 

Vėliavos gamybos akimirka. 

Zauras (kairėje) – ne tik „Žalgirio“ fanas, bet ir pats akty-
vus sportininkas, rudenį savo amžiaus grupėje Druskininkuo-
se iškovojęs Lietuvos kikbokso čempiono vardą.

Gimnazijos marškinėliai su išrašytais linkėjimais iškeliavo 
į Kryvoj Rog.

pamokas per savaitę – anglų 
kalbos. Kitąmet jie sugrįš į tą 
pačią, pirmąją, klasę mokytis 
visų dalykų jau lietuviškai.

Kokiomis sąlygomis šie 

vaikai mokosi? Turi atskirą 
savo klasę, yra įtraukiami į 
visus mokyklos renginius – 
nuo pirmokų krikštynų, ka-
lėdinio karnavalo iki pasisa-



2023 m. vasario 24 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 senosios gimnazijos pir-
mokai su istorijos mokytoja Ilona 
Pociuviene paskutinę dieną prieš 
atostogas pakvietė visą bendruo-
menę paminėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną.

Tądien visas dėmesys buvo skir-
tas mūsų valstybei ir šiai svarbiajai 
datai. Ką apie tai žino kiekvienas 
gimnazijos bendruomenės narys, 
buvo galima pasitikrinti išsitraukus 
klausimą su užuominomis, o teisin-
gai atsakiusiųjų laukė staigmenėlės. 

Surengti šią pramogą mokytojai 
I. Pociuvienei padėjo IB klasės mo-
kiniai.

Gimnazijos bendruomenė pa-
kviesta ir užrašyti linkėjimą Lie-
tuvai. Idėją padėjo įgyvendinti IE 
mokiniai. Kiekvienas galėjo už-
rašyti, ko linki Lietuvai, ko reiktų 
nepristigti ir ko pasimokyti. Visko 
daug sugulė popieriuje – tai liks 
kaip nuolatinis priminimas saugoti, 
gerbti ir mylėti savo Tėvynę ne tik 
kelias dienas per metus, bet kasdien. 

Vasario 16-oji – išskirtinė diena 
mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo 
posėdyje paskelbė „atstatanti nepri-
klausomą, demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

Palangos senosios gimnazijos in-
formacija

Vasario 21-ąją minima 
Gimtosios kalbos diena. Ją 
kasmet pamini ir Palan-
gos senosios gimnazijos 
lituanistės, pakviesdamos 
į konferenciją gimnazistus 
pirmokus. Šiemet prisidėjo 
ir ukrainiečių pirmokų gru-
pė, parengusi itin įdomų 
pranešimą apie lietuvių ir 
ukrainiečių kalbų panašu-
mus.

Konferencija prasidėjo dai-
nos „Lietuva“, kurią atliko 
gimnazistės Eglė Bracaitė ir 
Nikolė Birštonaitė Senosios 
gimnazijos šimtmečio šven-
tėje, įrašu. Po reikšmingos 
dainos sveikinimo žodį susi-
rinkusiems tarė ir gimnazijos 
direktorius Leonas Šidlaus-
kas.

„Mums, lietuviams, gim-
toji kalba nėra sunki našta, 
lemties užkrauta ant pečių 
ir lenkianti prie žemės lyg 
sunkus akmuo. Ne – tai len-
gvi sparnai, keliantys mus 
aukščiau kitų kalbų, kurias 
savo gyvenime išmokstame 
vėliau. Jų nereikia prisiriš-
ti ant rankų kaip Ikarui – jie 
mums duoti pačios prigim-
ties ir auga mums iš pečių, 
o pakilus aukštai nesutirpsta 
lyg vaškas. Tai prigimtinis 
mūsų turtas – sparnai, kelian-
tys mus iki dvasios aukštybių 
ir nešantys link tolimiausių 
prasmės horizontų“, – ren-
ginio vedėjai Ugnė ir Matas 
persakė filosofo ir poligloto 
Vilniaus universiteto pro-
fesoriaus Naglio Kardelio 
itin prasmingus žodžius apie 
gimtąją kalbą.

Konferencijos metu pirmo-
kai turėjo galimybę daugiau 

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA ŠIANDIEN

Gimnazija paminėjo Vasario 16-ąją

Tą dieną mokykloje galiojęs aprangos kodas – gel-
tona (pavaduotoja Jolita Vaičiulienė), žalia (socialinė 
darbuotoja Indrė Seselskaitė), raudona (istorijos moky-
toja Ilona Pociuvienė).

Paminėta Gimtosios kalbos diena

Vasario 24-oji Palangos  senojoje gimnazijoje
kymų mokyklos bei miesto 
renginiuose. Štai ir šiandien 
vakare prie Palangos tilto 
vyksiančiame Ukrainos pa-
laikymo renginyje juos išgir-
sime. 

Gimnazistų parama 
bendraamžiams 

ukrainiečiams
Mokymasis kartu su ukrai-

niečiais ugdo ir mūsų vaikus. 
Štai pernai mokyklos moki-
nių parlamentas inicijavo 
paramos ukrainiečiams ak-
ciją, kuriai patys gimnazistai 
paaukojo 1000 eurų. Iš šių 
pinigų kiekvienam ukrainie-
čiui buvo nupirkta uniforma, 
surengtos įvairios edukaci-
jos. 

Moksleivius ypač suža-
vėjo vasarą aplankyta Nida 
(ukrainiečiai buvo mokomi 
visą vasarą, išskyrus kelias 
savaites prieš rugsėjį) ir kū-
rybinis užsiėmimas Nidos 
meno kolonijoje. Du moki-
niai, išvydę dažais išteptų 
augalų antspaudus ant po-
pieriaus, net šūktelėjo vie-
nu balsu: „Kapiec!“ Vienas 
iš tų mokinių – siekiantis 
profesionalios krepšininko 
karjeros, dėl kurio labiau-
siai nerimavau, kad šiame 
dailės centre nuobodžiaus. 
O jis, visas apsvaigęs nuo 
susižavėjimo, dar pareiškė, 
kad tą darbą pasikabins savo 
kambaryje ant sienos – kaip 
tik ten trūksta paveikslo.

Pačių gimnazistų surink-
ta parama leido Gimnazi-
jos moksleivių parlamentui 
suorganizuoti ir šiltą susi-
pažinimo su ukrainiečiais 
popietę.

Ukrainiečiai 
abiturientai atšoko 

ir išleistuves
Šios lėšos iš dalies paden-

gė ir pernai Gimnaziją bai-
gusių dviejų ukrainiečių abi-
turientų išleistuvių išlaidas. 
Labai džiaugiamės praėjusių 
metų abiturientų tėvelių jau-
trumu, kad išlaidų dalį už 
mamytes jie prisiėmė sau.

Galimybė vaikams daly-
vauti vienoje svarbiausių 
gyvenime švenčių ir jiems 
patiems, ir mamoms buvo 
be galo svarbi. Juk nuo karo 
pabėgusiems ukrainiečiams 
reikia ne tik stogo virš gal-
vos, ne vien tik galimybės 
pavalgyti ir apsiauti – jiems 
reikia paties gyvenimo. O 
kaip jiems buvo brangu iš-
kilmingoje išleistuvių eise-
noje matyti ir savąją vėlia-
vą, ir išgirsti skambant savo 
himną!

Vieno abituriento mama 
čia, Palangos pajūryje vy-
kusiose išleistuvėse savo 
sūnų šokantį matė apskritai 
pirmą kartą gyvenime. Su 
buvusiais bendraklasiais jis 
bendrauja ir dabar, būdamas 
studentas. Būtent jie, mūsų 
Palangos vaikai, Gimnazijos 
mokiniai, jam suteikė spar-
nus. 

Pirmieji Gimnazijos ukrainiečiai abiturientai Roman ir 
Mariia, jausmingai priglaudę delnus prie širdies, skambant 
Ukrainos himnui.

„Mama, kaip gaila, kad čia 
mokiausi tiek mažai. Taip 
norėčiau čia pasimokyti dar 
daugiau,“ – pernai taip kal-
bėjo jaunuolis, dabar Šiau-
liuose studijuojantis kom-
piuterinį programavimą.

Jo bendraklasė, praėjusių 
metų mūsų abiturientė ukrai-
nietė, sėkmingai išlaikiusi 
ir lietuvišką (išverstą į rusų 
kalbą) biologijos egzaminą, 
viename Ukrainos universi-
tetų studijuoja mediciną.

Dar vienas buvęs Gimna-
zijos moksleivis iš Kijevo, iš 
Palangos išvykęs paskutinę 
mokslo metų dieną į Kauną, 
kur ir laikė egzaminus (Pa-
langoje su mama nebeturėjo 
būsto), studijuoja verslo va-
dybą Estijos Tartu universi-
tete. Būtent jo poeziją šian-
dien palangiškiai ir Palangos 
ukrainiečių bendruomenė ir 
išgirs. 

Šį rudenį į mūsų miestą 
atvykusieji su nekantrumu 
laukia vasaros, prisiklausę 
bendraklasių pasakojimų. 
Nors šiokį tokį vaizdą jau 
susidėliojo iš žmonių antplū-
džio per Stintų šventę.

Pirmieji moksleiviai ukrai-
niečiai aplankė ir Nemirsetos 
mini zoologijos sodą. 

Šiais mokslo metais Su 
naujais šių metų mokiniais 
bei auklėtiniais gimnazistų 
paramos dėka susipažinome 
su pirmojo povandeninio 
Lietuvos laivo „Sūduvis“ 

Istorinę viktoriną surengė B kl. mokinės Karolina 
Mikėnaitė, Ugnė Salytė ir Gabrielė Štaraitė

I U kl. mokiniai Ilja Mykhailenko ir Matvij Vlasenko pasa-
kojo apie lietuvių ir ukrainiečių kalbų panašumus.

II C kl. mokiniai Mila Skuodaitė ir Matas Marauskas skaitė 
pranešimą apie Lietuvių kalbos žodyno istorijos fragmentus. 

sužinoti apie Lietuvių kalbos 
žodyną – antrokai gimnazis-
tai Mila Skuodaitė ir Matas 
Marauskas pristatė prane-
šimą apie Lietuvių kalbos 
žodyno istorijos fragmentus. 
Tiriamąjį darbą „Duonos ir 
pieno gaminių pavadinimai“ 
pristatė trečiokė Augustė 
Žalneravičiūtė. Ukrainiečiai 
gimnazistai Ilja Mykhailenko 
ir Matvij Vlasenko nustebino 
prabilę lietuviškai ir papasa-
koję apie lietuvių ir ukrainie-
čių kalbų panašumus.

Atidžiausiai besiklausiu-
sieji pranešimų dar buvo ir 
apdovanoti. Mat susirinku-
sieji sulaukė klausimų apie 
kiekvieną išgirstą pranešimą.

Ir tiesa, kad, kaip minė-
jo jaunieji renginio vedėjai, 
mūsų buvimas kalboje – kaip 
žuvies plaukiojimas vande-
nyje: jo nepastebime, bet be 
jo žūtume. Taip prasmingai 
visi galėjo pabūti savos kal-
bos apsuptyje ir pasidžiaugti 
jos išskirtinumu.

istorija, Sausio 13-osios iš-
vakarėse Kurhauze pažiū-
rėjome vaikus sužavėjusią 
lietuviško kino juostą „Žvė-
rynas“.

Tebūna saugu
Padėti Ukrainai galime 

ir padėdami geriau jaustis 
mūsų mieste prisiglaudu-
siems ukrainiečiams. Kad jie 
ir pilno džiaugsmo, bet karo 
patirtis vistiek paliko pėd-
saką jų širdyse. Pavyzdžiui, 
jiems dienos įvykis – kau-
kiantis pranešimas telefone 
apie besiartinančius vėjo gū-
sius, kuriuos daugelis mūsų 
paprasčiausiai ignoruojame. 

„Maniau, kad numirsiu, 
širdis pradėjo daužytis“, – 
tokiomis ir panašiomis žinu-
tėmis vaikai paskui dalijasi 
klasės „Telegram grupėje, 
nors pamokos metu, rodos, 
ir nereaguoja, tik sekundei 
sustingsta.  Dabar, jau žino-
dama, su kuo mano auklėti-
niams asocijuojasi tas signa-
las, net namuose būdama ir 
gavusi tokį pranešimą skubu 
jiems brūkštelti: „Vaikai, 
viskas gerai. Tai tik vėjas. 
Lietuvoje nėra karo, čia sau-
gu.“

Ir tebūna saugu. Ir ne tik 
mūsų žemėje, bet ir Ukrai-
nos. Jos saugumas automa-
tiškai užtikrina ir mūsų. 

Ligita Sinušienė, Palangos 
senosios gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja
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