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PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100 PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI  –  100

2022 m. vasario 28 d. į Palangos senosios gim-
nazijos istoriją įeis kaip diena, kai čia pirmą kartą 
apsilankė Prezidentas. Gimnazija yra išauginusi ša-
lies vadovą – Antaną Smetoną, bet niekada jos ko-
ridoriais per visą 100 gyvavimo metų nevaikščiojo 
pareigas einantis Prezidentas.

Didelė garbė
Šį antradienį Lietuvos Respublikos Prezidentas Gita-

nas Nausėda Gimnazijoje lankėsi po iškilmingos pamin-
klo pirmajam Lietuvos Prezidentui A. Smetonai atidary-
mo Palangoje ceremonijos. 

Gimnazijoje Jo Ekscelencija apsilankė biotechnologi-
jų laboratorijoje, apžiūrėjo ir kitus kabinetus. 

„Lietuvos Respublikos Prezidento vizitas į Gimnazi-
ją visiems čia dirbantiems ir besimokantiems yra dide-
lė garbė, – sveikindamas garbingąjį svečią sakė Gim-
nazijos direktorius Leonas Šidlauskas, pristatydamas 
ir Gimnazijos kūrimo bei veiklos principus. – Turime 
daryti viską, kad Lietuva Palangoje neprarastų nė vieno 
talentingo mokinio, tačiau mūsų siekiniai bus nieko ver-
ti, jei nepasirūpinsime mokymosi sunkumų turinčiais. 
Geras mokytojas – mokyklos turtas. Gera mokykla kai-
nuoja. Ugdymo aplinka turi būti atnaujinama, turtinama 
nuolat. Tik turėdamas galimybes mokytojas ir mokinys 
gali realizuoti savo siekinius.“

Direktorius pabrėžė, kad Gimnazija daug dėmesio ski-
ria menui ir istorinės atminties palaikymui. Garbingam 
svečiui buvo pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros kabi-
netuose eksponuojami originalūs nacionalinės premijos 
laureato Rimvydo Kepežinsko sukurti rašytojų portretai. 

Pasidžiaugė Gimnazijos pasiekimais
L. Šidlauskas G. Nausėdai pristatė, kaip gimnazijai 

sekasi įgyvendinti pačių užsibrėžtus principus: „Žurnalo 
„Reitingai“ duomenimis pagal mokinių pasiekimus res-
publikinėse olimpiadose ir konkursuose Palangos senoji 
gimnazija prieš 3-ejus metus buvo 6-oje vietoje, prieš 
2-ejus metus – 16-oje vietoje, pernai – 8-oje vietoje. 
Svarbiausia yra tai, kad mūsų Gimnaziją lenkia tik Vil-
niaus ir Klaipėdos licėjai, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, 
KTU ir Kauno Saulės gimnazija, tai yra, mokinių atran-
ką vykdančios gimnazijos. O mūsų mokykloje mokosi 
visi Palangos gimnazinio amžiaus mokiniai, kuriems 
nevykdoma atranka“. 

Direktorius Prezidentui pasidžiaugė, kad Gimnazijos 
mokiniai garsina ne tik Palangą, bet ir Lietuvą: per pas-
taruosius trejus metus tapo net 40 respublikinių mokslo 
olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais, iškovojo 6 auk-
so medalius, praėjusiais metais Pasaulinėje geografijos 
olimpiadoje abiturientė Mūza Svetickaitė atstovavo Lie-
tuvai ir iškovojo sidabro medalį, o gimnazistas Tomas 
Jakubauskas Baltijos šalių geografijos olimpiadoje pel-
nė bronzą, šiais metais tarp 1000 dalyvių, susirinkusių į 
nacionalinį geografijos žinių konkursą ,,Pažink Lietuvą 
ir pasaulį‘‘, mūsų mokinys Jokūbas Gudaitis iškovojo 
aukso medalį. 

„Jau treji metai, kai Palanga su Gimnazijos aukš-
čiausiais mokinių pasiekimais olimpiadose yra pirmoje 
vietoje tarp Lietuvos savivaldybių (skaičiuojant tūks-
tančiui mokinių) ir esame gerokai atitrūkę nuo antroje 

Istorinis įvykis – Palangos senojoje gimnazijoje lankėsi  Lietuvos Respublikos Prezidentas 
pozicijoje esančios savivaldybės, –tęsė L. Šidlauskas. 
– Prieš 2-ejus metus ištikus nacionalinei matematikos 
valstybinio brandos egzamino krizei, mūsų mokyklos 
– vienintelės Gimnazijos Palangoje – dėka Palangos 
savivaldybė buvo aukščiausioje pozicijoje tarp Lie-
tuvos savivaldybių. Čia, lyginant su kitomis Lietuvos 
mokyklomis, mažiausias abiturientų skaičius neišlaikė 
valstybinio brandos egzamino.“

Prezidento ir abiturientų debatai
Renginio vinimi tapo Prezidento debatai su gimna-

zistais, kuriuos moderavo abiturientė Mūza-Olimpija 
Svetickaitė. 

„Lankausi vadinamoje Senojoje gimnazijoje, bet čia 
nematau nieko seno – viskas nauja, –kalbėjo Prezi-
dentas G. Nausėda. – O šiandien kalbėsime apie kiek-
vienam iš mūsų didžiausią įtaką padariusias istorines 
asmenybes, bet noriu pasidalinti ir savo pastebėjimais, 
kas žmogų padaro Asmenybe. Pirmiausia – išsikeltas 
tikslas, vardan ko aš esu? Jei žmogus nuo mažų dienų 
kelia šiuos klausimus, tad nesvarbu, kur jis dirbtų, ar 
biotechnologijų, ar IT srityje, ar kurioje kitoje, jis iš 
savęs reikalaus daugiau nei statistinis pilietis.“

„Antra, jei gyvename ne tik dėl savęs, ne tik dėl 
savo šeimos, bet savo veikla norime prisidėti prie kitų 
gerovės, valstybės kūrimo, – tęsė mintis garbingasis 
Gimnazijos svečias. – Visa tai žmogų ir daro didžia 
Asmenybe. Toks buvo ir A. Smetona, kai susipažino 
su to meto draudžiamąja lietuviška spauda. Juk jis 
Palangoje ir mokėsi tuo laikotarpiu, kai carinė Rusija 
buvo uždraudusi lotyniškus rašmenis, lietuvišką litera-
tūrą. A. Smetonai besimokant gimė „Varpas“. Jis tuo 
laikotarpiu buvo jau visiškai susipratęs lietuvis, kas tuo 
metu nebuvo visiškai natūralu. Žinome, kad net Vincas 
Kudirka į lietuvybę atsivertė gerokai vėliau. A. Sme-
tona lietuviškam reikalui „užsiangažavo“ labai anksti, 
bet skaudu, kai kiti jį vertina tik iš paskutiniųjų jo vei-
klos metų (kai eidamas Prezidento pareigas A. Smeto-
na paleido Seimą, o atėjus sovietams su šeima išvyko 
į Vakarus – aut. pastaba). Jis nugyveno labai įdomų, 
turiningą gyvenimą, daugelio kritikuotiną, bet įtakos 
mūsų šaliai turėjo labai daug. Ne atsitiktinai tarpukario 
Lietuva vadinama „smetonine“. 

G. Nausėda pasidalijo, kad, kalbant apie istorines as-
menybes, jam pačiam daugiausiai įtakos turėjo Lietu-
vos banko pirmasis valdytojas Vladas Jurgutis, taip pat 
buvęs Palangos senosios gimnazijos (tada – progim-
nazijos) mokinys. Prezidentas paminėjo ir kunigaikštį 
Kęstutį, turintį sąsajų su Palanga, iš kurios, kaip byloja 
legendos, pasiėmęs sau į žmonas gražuolę Birutę. 

„Nepalenkiamas autoritetas – ir Jonas Basanavičius. 
Juos visus išskiria tai, kad lietuvybė juos tarsi apsėdo, 
iš kurios jie nenorėjo išsivaduoti“, –pridūrė Preziden-
tas. 

 Gimnazistų idealai
Savo herojus įvardijo ir debatuose su Prezidentu da-

lyvavę mokiniai. Abiturientui Dominykui Stonkui, pa-
sirodo, didžiausias autoritetas – Gimnazijoje dirbantys 
jo tėvai Audrius ir Daiva Stonkai, istorijos mokytojas 
metodininkas ir dailės mokytoja ekspertė. O iš istorinių 
asmenybių Dominykas išskyrė knygnešį Jurgį Bielinį. 

Prezidentą G. Nausėdą Palangos senoji gimnazija pasitiko su triukšmu 
– mušant būgnais, kurių ritmą diktavo muzikos mokytojas metodininkas 
Augustinas Užkuratas.

Iki šios dienos dar nė vienas šalies vadovas nevaikščiojo šimtametės 
Gimnazijos koridoriais. Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas 
Vaitkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Palangos 
senosios gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas.

Prezidentas apsilankė Gimnazijos biotechnologijų laboratorijoje, ku-
riai vadovauja biologijos mokytoja ekspertė Daiva Urbštienė (trečia iš 
dešinės). Radvilės Kucevičiūtės nuotr.  

Iš dešinės: gimnazistai Tomas Jakubauskas, Mila Skuodaitė, debatus su Prezidentu vedusi 
abiturientė Mūza-Olimpija Svetickaitė ir Jo Ekscelencija Prezidentas Gitanas Nausėda.

Prezidentas paliko įrašą Gimnazijos svečių kny-
goje: „Mieli mokiniai ir mokytojai, praleidau čia 
nuostabią popietę kartu su Jumis, diskutuodamas 
esminiais lietuvio tapatybės ir vietos pasaulyje klau-
simais.“

Prezidentinis debatų dalyvių „selfis“.

Atvirą pilietiškumo pamoką stebėjo ne tik gimnazistai ir pedagogai, bet ir Palangos Švietimo skyriaus vedėja Laima 
Valužienė (pirma eilė iš kairės) bei Palangos meras Šarūnas Vaitkus.

Už paramą Ukrainai Prezidentui padėkojo Gimnazijos pirmo-
kai Mitrofan Danshin (viduryje) iš Charkovo ir Daniil Potetnia 
iš Sumų.

Lietuvos ir Palangos senosios gimnazija valdžia: Gimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Žutautienė, Prezidentas 
Gitanas Nausėda, Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Jolita Vaičiulienė, pavaduotoja ūkio reikalams Lina Toleikienė, 
direktorius Leonas Šidlauskas.

Abiturientei Gabijai Vaitkutei didelę pagarbą 
kelia šiuo laikotarpiu įvairias paramos akcijas nuo 
Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai organizuo-
jantis Olegas Šurajevas. 

Kiti gimnazistai dalijosi savo pasvarstymais, kuo 
jiems svarbu, kad A. Smetona turėjo sąsajų su Pa-
langa. 

„Malonu, kad tokia istorinė asmenybė galėjo rasti 
poilsį mano mieste. Taip pat norisi padėkoti už jo 
indėlį, prijungiant Palangą prie Lietuvos“, –kalbėjo 
antraklasis gimnazistas Tomas Jakubauskas. 

Bendraamžiui pritarė ir Mila Skuodaitė, pridur-
dama, kad jei ne ši dviprasmiškai vertinama asme-
nybė, šiandien mūsų renginys vyktų Latvijoje. 

Gimnazistas Jokūbas Gudaitis pasidalijo idėja 
nors kartą per mėnesį mokykloje turėti savo krašto 
istorijos pamoką. 

Nori tapti Prezidentu? Daug 
skaityk!

Debatų metu G. Nausėdai buvo skirtas ir toks 
klausimas: „Ką patartumėte mums, mokiniams, jei-
gu kuris iš mūsų svajoja tapti prezidentu?“

Atsakymas nuskambėjo labai lakoniškas: „Atsa-
kysiu dviem žodžiais – daug skaityti“. 

Pasibaigus atvirai pilietiškumo pamokai, G. Nau-
sėda Gimnazijos bibliotekai padovanojo unikalų 
laikraščio „Aušra“ rinkinį, moderniai perspausdintą 
nedidelio formato keturiuose tomuose. 

Palangos senoji gimnazija – pirmoji ir kol kas 
vienintelė Lietuvos mokykla, turinti tokį unikalų 
spaudos rinkinį savo bibliotekoje. 

Ligita Sinušienė, Palangos senosios gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja 

  

Būsimasis Lie-
tuvos Preziden-
tas A. Smetona iš 
tiesų Palangoje 
mokytis nenorė-
jo. Baigęs pradinę 
Taujėnų moky-
klą (Ukmergės 
raj.) net pusantrų 
metų ruošėsi sto-
jamiesiems egza-
minams į Liepojos 
gimnaziją, kur 
jau mokėsi vyres-
nis brolis Motie-
jus. Palangą teko 
rinktis svajonių 
gimnazijoje neli-
kus vietos.

Grafo J. Tiške-
vičiaus įsteigtoje 
Palangos progim-
nazijoje A. Smeto-
na pradėjo mokytis 
1891 m. gruodį. 

Antanas Smetona 
ir Palangos senoji gimnazija

Apsilankęs anglų kalbos mokytojo Justo Žulkaus kabinete Prezidentas, kalbėdamas 
su mokytoju prisiminė, kad vasarodamas Palangoje, pas mokytojo Justo senelį tauto-
dailininką Albertą Žulkų dažnai ateidavo pažaisti šachmatais.

Antanas Smetona
Kartu su juo čia mokėsi apie 150 mokinių, iš kurių daugiausia 
– lietuviai. Įprastai į gimnazijas nebūdavo priimami vyresni nei 
12 m. moksleiviai, bet Palanga taikė lengvatas dėl amžiaus. A. 
Smetonai tuo metu buvo netoli septyniolika. Žinoma, egzami-
nus teko laikyti kaip ir visiems. 

Geriausiai A. Smetonai sekėsi kalbos ir geografija, sunkiau-
siai – matematika. Būtent dėl jos taip ir nebaigė Gimnazijos 
ketvirtos klasės. Tačiau už gerą kitų dalykų mokymąsi buvo 
atleistas nuo mokesčių, netgi tapo korepetitoriumi. Jo alga už 
darbą su vienu mokiniu siekė 2 rublius per mėnesį, kurių paka-
ko ir sąsiuviniams, ir knygoms.

Tuo metu mokyklai vadovavo inspektorius Sierkovas. Tai 
buvo tipinė tuometės carų valdomos Lietuvos mokykla, moki-
nių ir mokytojų santykiai šalti ir oficialūs, bet po metų, 1892 
m., progimnaziją pasiekė permainos. Į pedagogų būrį atėjo 
jaunas, ką tik į kunigus įšventintas žemaitis Kazimieras Genys 
– idealistas, lietuviškų pažiūrų. Su juo rasdavęs bendrą kalbą 
Antanas ne tik bendravo aktualiais gyvenimiškais klausimais, 
bet ir naudojosi kunigo biblioteka. Deja, 1893 m. už nelegalų 
tikybos dėstymą lietuvių kalba K. Genys buvo pašalintas iš ka-
peliono pareigų. 

Smetona labai mėgo skaityti. Skaitė ir rusiškai, ir lenkiškai, 
bet kadangi per Palangą driekėsi ir knygnešių kelias, gaudavo 
ir lietuviškų leidinių. Netrukus kartu su keliais mokiniais su-
darė slaptą būrelį, turėjusį savąjį kontrabandininką-knygnešį, 
gabenusį jiems „Apžvalgą“, „Varpą“ bei kitus spaudinius. 

Skaitomą literatūrą visuomet vertino kritiškai. Labai mėgo 
Antano Vienažindžio, Maironio bei A. Baranausko poeziją. Iš 
knygnešių nusipirko ir Maironio „Lietuvos istoriją“, pasirašytą 
Stanislovo Zanavyko vardu. Taip atrado nepažįstamą ir paslap-
tingą Lietuvos istoriją, kuri visiškai skyrėsi nuo girdimos iš ru-
sakalbių mokytojų, įdėmiai sekusių programos dalykus. 

Asmeninėje moksleiviškoje A. Smetonos bibliotekoje buvo 
ir Adomo Mickevičiaus „Gražina“, „Konradas Valenrodas“, 
„Vėlinės“, „Ponas Tadas“. Jam nerūpėjo autoriaus politinė ide-
ologija, tačiau ypatingai žavėjo senovės Lietuvos paveikslas, 
kurie, pasak Vaižganto, A. Smetoną padarė susipratusiu sąmo-
ningu lietuviu. 

Tiesa, A. Smetona ne tik knygas skaitė, bet ir tapo garsiau-
sių Palangos progimnazijos kautynių 1892 m. žiemą dalyvių. 
Tai buvo peštynės tarp dviejų skirtingų bendrabučių gyventojų, 
pasivadinusių pagal budėtojos pavardę – zoberniškiai, kuriam 
priklausė ir A. Smetona, bei martišauskai. A. Smetonai tada 
teko kovoti prieš Steponą Kairį. Būryje buvo ir dar keli būsimi 
Vasario 16-osios signatarai – Jurgis Šaulys ir Kazimieras Šau-
lys. Tos kautynės vykusios dėl ypatingo... sniego senio, kurio 
užpavydėję priešininkai ir naktį ėję griauti. 

Dar po metų, baigęs mokslus, A. Smetona su S. Kairiu ir dar 
keliais bičiuliai nusprendė nelegaliai valtimi per Baltijos jūrą 
pasiekti Prūsiją – Nemirsetą. Tačiau mokytojai juos pastebėjo. 
Už tokią pražangą grėsė ir atestatų negauti, bet juos gavo – kar-
tu su priedais. A. Smetona atsėdėjo parą karceryje. 

Palangoje praleistus mokslo metus A. Smetona prisiminė 
visą gyvenimą. Čia viešėdavo ir tapęs Prezidentu – „Baltojoje 
viloje“ Birutės alėjoje. 

Straipsnis parengtas, naudojant Nacionaliniame Lietuvos is-
torijos laikraštyje „Voruta“ publikuotą medžiagą. 


