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Iškeliaujame...
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Spartusis žygis „Palangos senoji gimnazija – Prezidento ąžuolas“ jau daugiau nei 20 
metų sukviečia gimnazistus ir jų mokytojus prasmingai paminėti Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimą.

Pradėję Laisvę švęsti istorijos mokytojos Ilonos Pociuvienės integruotose istorijos pamokose, 
gimnazistai Kovo 11-osios minėjimą iškilmingai tęsė, lankydami pirmojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos paminklą bei „Prezidento ąžuolą“ Meilės alėjoje.

Gausiausiai žygyje dalyvavo IA klasės mokiniai kartu su auklėtoja Sandra Žutautiene. Grei-
čiausi pasirodė  trečiokai – Laurynas Palubinskis, Gustas Petrošius, Jonas Grikšas, Marija Vie-
versytė ir antrokė Mila Skuodaitė.

Vėliavoms plevėsuojant jaunuoliai apdovanoti Palangos senosios gimnazijos ir Palangos 
miesto savivaldybės prizais, taurėmis, atminimo diplomais.

Viso žygio metu Lietuvos ir Ukrainos vėliavas iškilmingai nešė jaunieji Palangos Šauliai, 
gimnazistai ukrainiečiai su savo mokytoja Ligita Sinušiene.

Sugrįžusius arbata vaišino Palangos senosios gimnazijos virėjos. 
Džiaugiamės jaunuolių sąmoningumu, draugiškumu, solidarumu ir meile Lietuvos LAISVEI.

Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Dalia RAKAUSKIENĖ

KOVO 11-OJI PALANGOS SENOJOJE GIMNAZIJOJE

Gimnazistai tęsia tradiciją Kovo 
11-ąją paminėti sparčiuoju žygiu

Kovo 11-osios išva-
karėse kūrybingieji 
gimnazijos mokiniai su 
jais ruošusiais moky-
tojais pakvietė į atvirą 
pilietiškumo pamoką 
„Kodėl esame laisvi?“ 
Tokiu būdu Gimnazija 
atšventė kiekvienam 
lietuviui svarbią valsty-
binę šventę – Lietuvos 
nepriklausomybės at-
kūrimo dieną.

Ir trankiai, ir itin nos-
talgiškai, ir žaismingai – 
įvairiai skambėjo šventės 
akordai, kurie pirmieji 
suskambo direktoriaus 
Leono Šidlausko lūpose: 
„Niekada neklauskite, ką 
jums gali duoti Tėvynė. 
Visada galvokite, o ką ga-
lite Tėvynei duoti patys“. 

Gimnazijos vadovas pa-
linkėjo puoselėti savo šalį 
šiandien ir ateityje.

Jaunimo duoklė Lie-
tuvai šįkart buvo puikus 
meninis pasirodymas. Į 
sceną lipo muzikos moky-
tojo Augustino Užkurato 
ugdytiniai – būgnininkai 
ir gitaristai bei vokalistės, 
mokytojos Daivos Sanga-
vičienės lietuvių liaudies 
šokių kolektyvas. 

Muzikinius kūrinius 
atliko sesės Eglė ir Liepa 
Bracaitės, Nikolė Biršto-
naitė, Julija Kilijonaitė ir 
Toma Bukauskytė, naujai 
susikūrusi muzikos grupė 
„Cukraligė“. 

Peržvelgtas ir Lietuvos 
istorinis kelias, atvedęs 
mus iki laisvės.

Palangos senosios gim-
nazijos informacija

Atvira pilietiškumo pamoka: 
kodėl esame laisvi?

„Niekada 
neklauskite, 
ką jums gali 
duoti Tėvy-

nė. Visada galvokite, o 
ką galite Tėvynei duoti 
patys.“

Direktorius 
Leonas Šidlauskas

Mokytojos Daivos Sangavičienės lietuvių liaudies šokių kolektyvas.

Renginį vedė pirmokai Dominik Trimailov ir Ugnė Šopagaitė. 

Į sceną lipo muzikos mokytojo Augustino Užkurato būgninin-
kai.

Iškilmingą nuotaiką kūrė ir ypatingos sceninės kompozicijos. 

Jau daugiau nei du dešimtmečius Pa-
langos gimnazistai Kovo 11-ąją mini 
sparčiuoju žygiu iki Prezidento ąžuolo. 

Tradicinio Laisvės renginio organizatorė fizi-
nio ugdymo mokytoja Dalia Rakauskienė (vidu-
ryje) su greičiausiai žygį įveikusiais trečiokais 
Gustu Petrošiumi, Jonu Grikšu, Laurynu Palu-
binskiu ir Svajūnu Buivydu. 

Prie Prezidento A. Smetonos ąžuolo įsiamži-
no ir Gimnazijos ukrainiečiai. Žygyje dalyvavo ir jaunieji Palangos 

šauliai. 

Pirmokai prie ką tik Palangoje įrengto paminklo A. Smetonai. 

Gimnazijos bendruomenė išgirdo ir naujai susikūrusios 
grupės „Cukraligė“ solistę Smiltę Mickevičiūtę bei gitaristę 
Rugilę Čėsnaitę.
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