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JONĖ MARCIUKIENĖ 

(1926−2003) 

 

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja. 

Gimė 1926 m. vasario 11 d. Gudelių miestelyje (Marijampolės sav.). Tėvai: Jonas 

Vajėga – tarnautojas, visuomenininkas, politinis kalinys, miręs Sevurallago 

lageryje, ir Antanina Strimaitytė-Vajėgienė, visuomenininkė, tremtinė.  

1941 m. birželio 14 d. kartu su tėvais, broliu ir seserimi J. Vajėgaitė be jokio teismo 

buvo ištremta į Altajaus kraštą (Rusija), 1942 m. perkelta į Pokrovsko miestą netoli 

Jakutsko. 1947 m. J. Vajėgaitė kartu su seserimi Aldona, pabėgusios iš tremties, 

grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Papilyje (Biržų r.). 1947−1950 m. dirbo Papilio 

progimnazijoje, 1950−1960 m. buvo Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos 

rusų kalbos ir literatūros mokytoja.  

Nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos J. Marciukienė gyveno Anykščiuose. 

1960−1982 m. ji dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje rusų kalbos ir 

literatūros mokytoja. 

J. Marciukienė aktyviai dalyvavo meno mėgėjų veikloje, dainavo mokytojų ir Anykščių kultūros namų „Šilo“ 

choruose ir ansambliuose. Nuo 1975 m. J. Marciukienė kartu su dainininkėmis Emilija Petrokiene ir Sofija 

Pakalniene dainavo trio, taip tęsdamos seserų Kairyčių dainavimo tradiciją.  

Mirė 2003 m. liepos 28 d. Anykščiuose. Plačiau 

 

Dvidešimt dvejus metus atidaviau mokyklai 

 

Gimtinė – Gudelių bažnytkaimis. Pradėjau mokytis Merkinės pradžios mokykloje, kur baigiau 6 

skyrius. Ten prasidėjo ir mano saviveikla, dainavau ir mokyklos chore, ir bažnytiniame chore. Mano teta, 

mamos sesuo, buvo dainininkė, senelis iš tėvo pusės buvo puikus bosas. Bažnyčioje jau giedojau „Ave, 

Marija“ ir visas mišias lotyniškai. Kai tėvelį perkėlė dirbti į Uteną, mokiausi Utenos gimnazijoje. 1940 m. su 

tėvais persikėliau į Vilnių, mokslus tęsiau Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1941 m. birželio 14 d. visą šeimyną 

– tėvą, motiną ir mus, tris vaikus, suėmė, nuvežė į Naująją Vilnią ir uždarė gyvuliniuose vagonuose. Tėvelį 

nuo mūsų atskyrė, likome su mama. Man tada buvo 15, seseriai – 10, broliui – 11 metų. Prasidėjo du mėnesius 

trukusi skausmo ir kančių kelionė į Sibirą. Vagone visi meldėsi, giedojo litanijas. Dalijomės vieni su kitais 

maistu, slaugėm ligonius.  

Atsidūrėme Altajaus krašte, netoli Barnaulo, Troicko kaime. Visus išskirstė į kolūkius. Po kiek laiko 

mus Lenos upe atplukdė į Jakutską. Reikėjo dirbti sunkų fizinį darbą: krovėme baržas, minkėme molį plytoms. 

Leidus tremtinių vaikams mokytis, įstojau į Jakutsko finansų-kredito technikumą. Dalyvavau meno 

saviveikloje. Mėginau stoti į Jakutsko konservatoriją, bet kai sužinojo, kad esu tremtinė, nepriėmė.  

Pokario metais sovietų valdžia leido našlaičiams vaikams sugrįžti į Lietuvą. Mano tėvelis mirė lageryje 

1942 m., todėl atsirado galimybė sugrįžti į Tėvynę. Iš Lietuvos atvyko geri žmonės J. Bulota, K. Gerulaitis, 

rinko vaikus našlaičius ir gabeno į Lietuvą. 1947 m. mama, surinkusi paskutinius pinigus, mane su seserimi 

išleido į Lietuvą. Atvažiavusios apsistojome pas tėvo brolį Papilyje, netoli Biržų. Pradėjau dirbti Papilio 

progimnazijos rusų kalbos mokytoja, neakivaizdiniu būdu studijavau Vilniaus pedagoginiame institute. 

1949 m. pavasarį į mokyklą atvykę sovietų saugumiečiai mane suėmė, apkaltinę pabėgimu iš tremties. 

Nuo įkalinimo išgelbėjo mano būsimasis vyras Petras Marciukas, Papilio valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas. 

Jis paprašė Biržų milicijos viršininko, kad būčiau paleista į laisvę.  

1950 m. kartu su vyru persikėlėme į Vabalninką. Dešimt metų dirbau B. Sruogos vidurinėje 

mokykloje.  

1960 m. atvažiavome į Anykščius. Kai atėjau į J. Biliūno vidurinę mokyklą, direktorius buvo Antanas 

Vingrys. Mokytojų kolektyvas buvo draugiškas, atvykdavo daug jaunų kolegų. Mokyklos direktoriaus 

pavaduotoju dirbo Alfonsas Ulčinas, taktiškas, plačios erudicijos, kultūringas, nepaprasto gerumo žmogus. 

Ypač globojo jaunus mokytojus, visada jiems patardavo, buvo labai punktualus, domėjosi sportu, rinko pašto 

ženklus, rašė mokyklos istoriją.  

Dvidešimt dvejus metus atidaviau J. Biliūno vidurinei mokyklai. Ypač džiaugėmės, kai persikėlėm į 

naują pastatą, rūpinomės, kad čia būtų gražu ir jauku. Labai kūrybingas buvo direktorius Vaclovas Bražėnas.  

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1065
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Tuo metu buvo labai aktyvi mokytojų saviveikla. Ir mes turėjom ansambliuką, chorelį. J. Juknevičius 

griežė smuiku, D. Kunčinienė – mandolina, P. Dūmanas – akordeonu. Koncertavome įvairiuose miestuose, 

kaimo vietovėse, buvome Latvijoje, Baltarusijoje.  

Visą gyvenimą lydėjo daina. Ne kartą „Sidabrinių balsų“ konkurse pelniau laureatės vardą. 

 

 
 

Jonė Marciukienė su savo auklėtiniais 

 


