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ANTANAS VINGRYS 
(g. 1928) 

 

Kūno kultūros mokytojas, vadovas. 

Gimė 1928 m. sausio 26 d. Dobilynės k. (Anykščių r.). 1935−1937 m. mokėsi 

Bikūnų (Anykščių r.) pradžios mokyklos Elmiškio komplekte. 1937−1939 m. baigė 

pradžios mokyklą Kiaušuose (Anykščių r.), kur buvo perkeltas šis komplektas. 

1939−1944 m. mokėsi Anykščių progimnazijoje, 1944−1948 m. baigė Anykščių 

gimnaziją. 1948−1952 m. A. Vingrys studijavo Kauno kūno kultūros institute, įgijo 

fizinio lavinimo mokytojo išsilavinimą. 1952−1989 m. dirbo Anykščių vidurinėje, 

Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 
1952−1958 m. jis buvo šios mokyklos fizinio lavinimo mokytojas, 1958−1962 m. 

su pertrauka – Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos direktorius. 

Vadovaudamas mokyklai A. Vingrys ypač daug dėmesio skyrė moksleivių meno 

saviveiklai, skatino ir rėmė į Anykščius atvykusio muzikos mokytojo Prano 

Dūmano veiklą. Tuo metu Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje susikūrė chorai, skudučių ansamblis, 

orkestrėlis, šokių ir dramos rateliai. 
1960 m. liepos−lapkričio mėnesiais jis ėjo Anykščių rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjo pareigas. 

1962−1964 m. A. Vingrys dirbo Jono Biliūno vidurinėje mokykloje mokymo dalies vedėju, pakeitus pareigas, 

1964−1967 m. buvo direktoriaus Stasio Žekonio pavaduotojas mokymui ir auklėjimui, 1967−1986 m. – 

užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorius. 1986−1989 m. jis dirbo kūno kultūros mokytoju, kol išėjo 

į pensiją. 

1989−1994 m. A. Vingrys dar dirbo Dabužių K. Sirvydo pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoju. 
 

Labai mėgau sportą 
 

Pradėjau mokytis Elmiškio pradžios mokykloje. Mokykla buvo Pavilonio namuose. Pirmasis 

mokytojas – Antanas Kiaušas. Vėliau metus mokiausi Čekonyse pas Lišką ir metus Kiaušuose pas mokytoją 

Didžiokaitę. Nuo 1939 m. mokiausi Anykščių progimnazijoje, gyvenau Kalnų gatvėje pas Stundį. Baigus 5-

ąjį skyrių užėjo rusų okupacija. Mokytojais dirbo Pranas Šulga, Kazimieras Bulotas, tikybą dėstė klebonas 

Juozapas Čepėnas. Buvo dvi klasės po 30 vaikų, berniukai ir mergaitės mokėsi kartu. Mokiausi kartu su 

Gražina Ručyte, vėliau tapusia pirmojo nepriklausomos Lietuvos vadovo Vytauto Lansbergio žmona. 6-ajame 

skyriuje viename suole sėdėjau su Egle Kupstaite, būsimąja pirmąja Lietuvos moterimi lakūne. Jai labai 

nesisekė matematika, o man − rusų kalba, tai vienas kitam padėdavom... 

Prie vokiečių mokiausi gimnazijoje. Didelis dėmesys buvo skiriamas gamtos mokslams. Mokytojų 

gyvenimas buvo sunkus, maži atlyginimai, todėl nešdavom mokytojams maisto: kas žąsį, kas dar ką. Į vieną 

vietą viską sukraudavom, o jie paskui dalindavosi. Malkomis rūpinosi tėvai ir mokiniai.  
Mūsų auklėtojas buvo Leonas Jovaiša, labai protingas, filosofas, vėliau tapęs žymiu mokslininku. 

Karininkas, teisininkas Antanas Maneika dėstė istoriją, logiką, porą metų buvo mūsų auklėtojas. Gal pusę 

metų fiziką dėstė Vytautas Tolutis, po karo tapęs fizikos mokslų daktaru, išradėju. Laisvalaikiu lankiau literatų 

būrelį, ten skaitydavom referatus, leisdavom laikraštėlį „Šventosios banga“. 
Labai mėgau sportą, man labai patiko lengvoji atletika, gimnastika. Fizinio lavinimo mokytojais dirbo 

daugiausiai buvę karininkai – Jurgis Karosas, Juozas Šakėnas. Kvalifikuotesnis buvo Petras Sabalys.  

J. Karosas mokė mus šokti anglų valsą ir kitus šokius. Ypač mus žavėjo inspektorius Alfonsas Ulčinas. 

Jis puikiai šokinėjo į aukštį – ateina per pertrauką, rankoves atsiraito ir šoka. Kartą ir aš pabandžiau. Vėliau 

teko ginti mokyklos ir miesto garbę įvairiose varžybose, kartą net pagerinau šuolio į tolį rekordą. Atbėgo 

korespondentas manęs fotografuoti, o aš net tinkamų batelių − startukų neturėjau... 
Tuo metu sportas Anykščiuose buvo labai populiarus. Janydžių gyvenvietės gale, aikštelėje ant 

Siekano kalno, vykdavo lengvosios atletikos varžybos. Susirinkdavo labai daug žmonių. Vienas ryškiausių 

lengvosios atletikos atstovų buvo Anykščių gimnazijos moksleivis Povilas Miežis. Utenos apskrities 

spartakiadose dažniausiai jis laimėdavo bėgimo, šuolių į tolį, šuolių į aukštį varžybas. Gerai sekėsi ir man – 

Utenos apskrities rinktinės sudėtyje dalyvavau respublikinės spartakiados lengvosios atletikos varžybose. O 

mano draugas Vytautas Strazdas du kartus tapo šuolio į aukštį su kartimi Lietuvos čempionu. Pamėgti lengvąją 

atletika mus paskatino Alfonsas Ulčinas. 
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1948 m., baigęs Anykščių gimnaziją, įstojau į Kauno kūno kultūros institutą. Kai reikėjo rinktis 

specializaciją, pasirinkau lengvąją atletiką. Baigęs institutą, 1952 m. buvau paskirtas Anykščių J. Biliūno 

vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytoju. Sugrįžęs į gimnaziją radau beveik visus savo mokytojus. 

Mokyklos direktorius buvo mano klasės auklėtojas Antanas Maneika. Gal kiek jaudinausi, tačiau mokytojai 

mane priėmė maloniai. Kartu su manimi mokykloje fizinio lavinimo mokytoja buvo Marija Ogurcovienė-

Tarasevičienė. Tuo metu mokyklos sporto aikštynas buvo prie cerkvės.  

Labai mėgau šuolių į aukštį su kartimi rungtį. Tai − specifinė lengvosios atletikos rungtis, reikalaujanti 

kokybiškų sektorių, o jų Anykščiuose nebuvo. Pirmaisiais savo darbo metais suorganizavau parodomąsias 

šuolių į aukštį su kartimi varžybas, tačiau šios lengvosios atletikos rungties entuziastų neatsirado. Moksleiviai 

labiau mėgo futbolą, stalo tenisą, krepšinį, dviračių krosą, šaudymą. Dideli sporto entuziastai buvo mokiniai 

P. Kugys, B. Pavilanskas, R. Žilinskas, H. Čegys, S. Petraška. Populiarios buvo žiemos sporto rungtys – ledo 

ritulys, slidinėjimas. Ant Šventosios upės vykdavo čiuožimo varžybos, moksleivius savo pavyzdžiu 

uždegdavo mokytojai. 
Vieną vasarą, atostogaudamas žmonos tėviškėje, gaunu telegramą: skubiai esu kviečiamas pas 

Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininką A. Ramanauską. Atvykęs sužinojau, kad nori mane paskirti 

mokyklos direktoriumi. Iš pradžių nesutikau, bet vėliau 

supratau, kad atsisakyti nepavyks. Švietimo skyriaus 

inspektorius K. Zulonas nuvežė mane pas Švietimo ministrą 

M. Gedvilą ir po pokalbio su juo 1958 m. rugpjūčio 1 d. buvau 

paskirtas Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos 

direktoriumi. 
Pradėjau dirbti. Daug laiko atimdavo ūkinė veikla, 

nes mokykla buvo įsikūrusi keliose patalpose. Trukdė 

priverstinis gamybinis mokymas – mokyklos kiemas buvo 

užgriozdintas traktoriais ir mašinomis. Man rūpėjo pakelti 

meno saviveiklos lygį. Subūrėm chorą, orkestrą, šokių ratelį, 

dramos studiją. Vieną instrumentų komplektą nupirko 

Švietimo ministerija, kitą – J. Biliūno kolūkio pirmininkas 

Judickas. 
Buvo labai geras mokytojų kolektyvas. Iš savo kolegų 

su didžiausia simpatija prisimenu A. Ulčiną ir J. Juknevičių. 

Tai protingi ir sąžiningi žmonės. Labai pagyvino mokyklos 

gyvenimą universalusis Jonas Juknevičius, subūręs kaimo 

kapelą, auklėtinių chorą, organizavęs turistinius žygius net į 

Kaukazą ir Užkarpatę, mokęs vaikus fotografuoti, žaisti 

šachmatais. 

Man buvo malonu dirbti su vaikais. Važinėjome po 

Lietuvą, dalyvaudavome įvairiose varžybose. Artimo 

bendravimo, šilumos, tarpusavio supratimo mums 

pavydėdavo net ir didesnių miestų mokyklos. 
 

Mokytojai Eugenija ir Antanas Vingriai 


