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Šimto metų Gimnazijos istorija 
– tai labai ilga istorija, nelengva 
ir sudėtinga. Per tuos šimtą metų 
ne vieną kartą keitėsi mokyklos 
pavadinimas, joje vyravusi ideo-
logija, keitėsi ir pačios valstybės 
santvarka. 

Mokykla kūrėsi atkurtoje nepri-
klausomoje Lietuvos valstybėje 
– kai 1921-aisiais Palanga atiteko 
Lietuvai. Nuo 1940 iki 1990 m. 
Lietuva buvo okupuota – iš pradžių 
sovietinių, vėliau vokiškųjų, paskui 
vėl sovietinių okupantų. Visi jie 
stengėsi mus priversti rašyti, kalbė-
ti ir net galvoti taip, kaip jie norė-
jo. Visi jie stengėsi ištrinti iš mūsų 
atminties tai, kad Lietuva buvo ne-
priklausoma valstybė, kad ji kovojo 
už savo laisvę, kad už ją tūkstančiai 
Lietuvos vaikų padėjo galvas. 

Ypač sunku buvo istorijos moky-
tojams. Jiems buvo keliama užduo-
tis, kad jaunoji karta užmirštų visa, 
kas buvo per amžius sukurta lietu-
vių tautos, atsisakytų įprastų mora-
lės principų, tautos tradicijų, taptų 
rusakalbe „tarybine liaudimi“. 

Istorijos mokytojai pasirinkimą 
turėjo menką... Ar pasirinkti pa-
sipriešinimo kelią, tapti „liaudies 
priešu“ ir „išnykti“ kalėjimuose ir 
lageriuose? Ar giliai paslėpus savo 
įsitikinimus, slepiant nepritarimą 
komunistiniams principams, išlikti 
mokykloje ir vesti tylią ideologinę 
kovą? 

Dabar galime tik svarstyti. 
Bet galime pasidžiaugti, kad Pa-

langos senojoje gimnazijoje beveik 
niekada nebuvo uolių bolševikinių 
ideologų. Istorijos mokytojai nors ir 
turėjo mokyti iškraipytos istorijos, 
bet visada skiepijo meilę Tėvynei, 
skatino mąstyti ir patiems daryti iš-
vadas. 

„... vyko sunki ideologinė kova už 
žmonių protus. Šią ideologinę kovą 
vedė ir laimėjo mokytojai...“ – rašo-
ma Gimnazijos metraštyje. 

1990 m. Kovo 11-osios Nepri-
klausomybės aktas atvėrė duris į 
laisvę, demokratiją,  į teisingą ir be 
iškraipytų faktų Lietuvos istoriją. 
Naujas etapas prasidėjo ir istorijos 
mokytojams – iškilo ir nauji užda-
viniai. 

Šiandien istorijos mokytojams 
tenka ne tik mokyti Lietuvos isto-
rijos, bet ir skatinti mokinių patrio-
tinius jausmus, ugdyti pilietiškumo 
jausmą, kad jie su pasididžiavimu 
sakytų: „Aš esu lietuvis“. 

Palangos senosios gimnazijos 
istorijos mokytoja metodininkė Ilo-

na Pociuvienė

Šimto metų 
Gimnazijos 

istorija – 
nelengva ir 
sudėtinga 

Tęsiame praėjusį penktadie-
nį pradėtą Palangos senosios 
gimnazijos istorikų pristatymą, 
kurių per 100 metų čia dirbo net 
18. Iš jų trys – Rima Dargienė, 
Audrius Stonkus ir Ilona Pociu-
vienė – dirba šiuo metu.

Pedagogiką iškeitė į 
mokesčių inspekciją

Nuo 2000 iki 2003 metų Gimna-
zijoje istorijos pamokas vedė vy-
dmantiškis Marius Čeponas, pats 
buvęs Gimnazijos (tada – Palan-
gos I-osios vidurinės mokyklos) 
mokinys. Gimnaziją M. Čeponas 
baigė 1994 m. ir įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti istorijos. 
Įgijęs istoriko diplomą įstojo į 
Lietuvos teisės akademiją (dabar 
– Mykolo Riomerio universitetas). 
Jame mokėsi iki 2002 m., jau dirb-
damas ir Gimnazijoje.    

Iki pedagoginio darbo M. Čepo-
nui teko dirbti ir spaustuvėje, kurį 
laiką – ir antstolio padėjėju. Dar-
bą Gimnazijoje istorikas iškeitė į 
Klaipėdos apskrities valstybinę 
mokesčių inspekciją, bet moky-
tojavimo metu prisimena su šilu-
ma: „Kiekviena diena būdavo vis 
kitokia, labai gyva bendravimo su 
mokiniais.“

Gimnazijai atidavė              
10 metų

Dešimt metų – nuo 2001 iki 
2011-ų – Gimnazijoje dirbo kau-
nietis Vincas Kobilinskas. Į Pa-
langą atsikėlė, būdamas 12-os, čia 
baigė ir Palangos senąją gimna-
ziją, ir Stasio Vainiūno muzikos 
mokyklą (fortepijono specialybę).

1985 m. baigė tuometį Vilniaus 
Pedagoginį universitetą (dabar 
– Vytauto Didžiojo universiteto 
Švietimo akademija).

Mokytojo darbą nutraukė neti-
kėta mirtis, jam einant 51-uosius 
gyvenimo metus.

„Mėgau jį už gerą pamokų iš-
dėstymą bei už dvasines verty-
bes“, – V. Kobilinską prisimena 
buvęs auklėtinis Oskaras Šimkus.

„Prisimenu jį kaip gerbiantį save 
bei mokinius, visada suteikiantį 
pagalbos. Mokytojas buvo labai 
geras, patiko pas jį mokytis. Mo-
kytojas Kobilinskas mylėjo savo 
darbą, buvo šmaikštus, taikus, tad 
ir mokiniai su juo nesipykdavo“, – 
prisiminimais dalijasi buvęs gim-
nazistas Rolandas Pronckūnas.

Kitas buvęs auklėtinis Gvidas 
Mikutavičius mena ir auklėtojo 
meilę muzikai: „Jis buvo labai ta-
lentingas. Pamenu, kai grojo forte-
pijonu ir kokia džiaugsminga šyp-
sena buvo jo veide. Šis mokytojas 
visada gyvuos misų ir mano širdy-
je. Jis buvo nuostabus mokytojas, 
su kuriuo buvo lengva bendrauti 
bei susitarti.“

V. Kobilinskas labai mėgo ke-
liauti. Paskutinį kartą į ilgesnę 
kelionę – nuo Italijos, Vokietijos 
iki senutės Prahos – su kolektyvu 
išsiruošė 2010 m. spalio pabaigo-
je. Mokytojas labai laukė tos ke-
lionės. Kaip visada, norėjosi ir su 
kolektyvu neformalioje aplinkoje 
pabendrauti, o svarbiausia – kuo 
daugiau pamatyti, sužinoti ir pa-
tirti.

Šimtametės Palangos senosios gimnazijos istorikai

1980 m. išleistuvės. Būsima pedagogė I. Pociuvienė - pirma iš kairės.

1980 m. Diplomą būsimai pedagogei įteikia direktorius Juozas Kazlauskas.  

Mokytoja I. Pociuvienė su moki-
nėmis „Temidės“ konkurse 2014 m.

Net dvejus metus iš eilės Respublikiniame jaunujų istorikų konkurse auksą pelnė palangiškė Mūza Olimpija 
Svetickaitė (viduryje): 2021 m. paruošta mokytojos I. Pociuvienės, 2022 m. – A. Stonkaus.
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Būsimoji istorikė Ilona pirmoje klasėje.
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Istorija ir „Coca-cola“
Kartą mokiniai į mokytojos I. Pociuvienės kabinetą prinešė krūvą „Co-

ca-cola“ skardinių, tuo labai nudžiugindami istorikę. Mat šis gėrimas – I. 
Pociuvienės mėgstamiausias, ir tokiu būdu tuomečiai vienuoliktokai išreiš-
kė savo meilę pedagogei. Ant mokytojos stalo pastatė keliolikos skardinių 
piramidę, o iš kompiuterio sklido šio gėrimo reklaminė daina. Ši smagi is-
torija įvyko prieš keliolika metų, 2011-aisiais.

Interneto sensacija

ĮDOMŪS FAKTAI APIE 
GIMNAZIJOS ISTORIKUS:

Fainiausias mokytojas
Istorijos mokytojas A. Stonkus net kelis kartus yra gimnazistų išrinktas 

fainiausiu mokytoju. Šio titulo pelnyti jam netrukdo net unikaliai jo pasira-
šomas dvejetas – A. Stonkus tam naudoja specialų antspaudą. O ir šiaip yra 
garsus tarp mokinių savo unikaliu humoro jausmu.

Šimtametės Palangos senosios gimnazijos istorikai
„Šioje kelionėje mokytojas, 

tarsi kažką nujausdamas, vis 
prašė manęs jį fotografuoti, – 
prisimena buvusi Gimnazijos 
etikos mokytoja Dalė Lelienė. 
– Gerai, kad prašė. Išliko jo 
nuotraukos, užfiksuoti bran-
gūs nepakartojami įspūdžiai 
ir prisiminimai. Tikrą istoriką 
kelionėje labai domino seno-
vė, visos istorinės vietos.“

Rodai, ką moki
Jau 28-tus metus darbo Pa-

langos senojoje gimnazijoje 
skaičiuoja istorijos mokytojas 
metodininkas Audrius Ston-
kus iš Rietavo, istoriko spe-
cialybę įgijęs Vilniaus uni-
versitete, dirbęs Endriejave, 
Kaune, o nuo 1988 iki 1999 
metų netgi dirbęs laikraščio 
„Palangos savaitė“ redakto-
riumi.

1995-1999 m. Gimnazijoje 
(tada – Palangos I-oji viduri-
nė mokykla) ėjo direktoriaus 
pavaduotojo pareigas suaugu-

Mokytojas Audrius Stonkus.

Mokytoja Rima Dargienė.

Interneto sensacija tapęs kontrolinis darbas, 
kurio nuotrauka socialiniuose tinkluose per naktį 

surinko 8 tūkstančius patiktukų.

I. Pociuvienė 
yra tapusi ir in-
terneto sensaci-
ja, tiksliau – jos 
taisytas moki-
nio kontrolinis 
darbas. Moks-
leivis pasitaikė 
šmaikš tuo l i s . 
Mokytojai atida-
vė testą su jame 
nupiešta „pažy-
mių pabaisa“ ir 
prierašu: „Pama-
tęs blogą pažymį 
pabaisa supyks 
ir lauks Jūsų po 
lova“. Pedagogė 
darbą grąžino 
su atsakymu: 
„Mano lova 
be kojų, nėra 
kus pasislėpti“. 
Mokinys buvo 
taip sužavėtas 
šmaikščia istori-
kės reakcija, kad 
testo nuotrauko-
mis pasidalijo 
socialiniuose tin-
kluose. Įrašas su-
rinko 8 tūkstan-
čius patiktukų!

siųjų klasėms. Istorijos mokytoju dirbti pradėjo nuo 
199 m.

A. Stonkus prisimena, kad nuo vaikystės svajojęs 
apie pedagogiką – žaisdamas su broliais ir seserimis 
visada būdavęs mokytojas.

Šis mokytojas buvo vienas iš tų, kuris labai daug 
darbo įdėjo, kad tuomet vidurinė mokykla įgytų 
gimnazijos statusą.

Buvusi gimnazistė Rusnė Gecaitė A. Stonkų pri-
simena kaip vieną linksmiausių ir šmaikščiausių 
mokytojų: „Tai mokytojas, apie kurį sklando legen-
dos. Visi apie jį žino, visi apie jį šneka. Mokytojas 
niekada nestokodavo humoro jausmo, žinojo daug 
istorinių anekdotų. Jis – toks mokytojas, kuris išliks 
mano atmintyje visą gyvenimą“.

„Griežtas, reiklus, tačiau supratingas bei turintis 
nerealų humoro jausmą, – taip istoriką apibūdina 
kitas buvęs mokinys, mantas Srėbalius. – Mėgs-
tamiausia A. Stonkaus frazė būdavo: „Rodyk, ką 
moki“. Pavėluoji – rodai, ką moki. Ateini be švarko 
– rodai, ką moki. O dabar smagu, kai su buvusiu 
mokytoju prasilenkdamas gali sumušti rankomis.“

Žino visus atsakymus
Nuo 1998 m. Gimnazijoje dirba istorijos mokyto-

ja Rima Dargienė, išsilavinimą įgijusi tuomečiame 
Vilniaus pedagoginiame universitete.

„Mokytojo darbas reikalauja labai daug laiko, bet 
tai verčia kitaip žiūrėti į gyvenimą. Visada privalai 
domėtis politika, istoriniais įvykiais“, – sako peda-
gogė.

„Tai mokytoja, kuri žino atsakymus į visus už-
duodamus klausimus. Ir nebūtinai istorinius“, – apie 
R. Dargienę taip atsiliepia buvusi mokinė Kotryna 
Drungilaitė.

12 metų Gimnazijoje dirba istorijos mokytoja me-
todininkė Ilona Pociuvienė. Tikra palangiškė – čia 
gimusi, augusi, šią mokyklą ir baigusi. Po studijų 
Vilniaus pedagoginiame universitete I. Pociuvienė 
dirbo Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje. Į 
Gimnaziją atėjo 2011 m.

I. Pociuvienė apie mokytojos profesiją visai ne-
galvojusi. Ją traukė darbas archyvuose, muziejuje, 
pagalvodavusi ir apie archeologiją.

„Bet po pirmos praktikos ketvirtame kurse, kai tie-
siogiai prisiliečiau prie mokytojo duonos, pamaniau, 
kad gal ir galėsiu dirbti mokykloje“, – prisimena.

Pirmieji metai jai buvo nelengvi – pamokoms ruoš-
davosi ne tik kad iki vėlumos, kartais net iki paryčių.

Palangos senosios gimnazijos informacija, pa-
rengta, remiantis mokytojos Ilonos Pociuvienės 
mokinių Gabijos Mickutės, Gabrielės Kaminskaitės, 
Elenos Vaičiulytės, Marijos Gecaitės ir Deimantės 
Grinevičiūtės 2011-2012 m. ir 2012-2013 m. meti-
niais darbais.


