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STASYS KUNČINAS 

(1912–1999) 

 

Pedagogas, fizikos ir matematikos mokytojas, kariškis 

Gimė 1912 m. gruodžio 12 d. Sank Peterburge (Rusija). 1923 m. kartu su 

motina, broliu ir seserimi atvyko į Lietuvą, apsigyveno Gruzdžiuose (Šiaulių 

r.), mokėsi Gruzdžių pradžios mokykloje. Nuo 1925 m. augo Šiauliuose, mokėsi 

Šiaulių gimnazijoje, 1932 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, įgijo pradžios 

mokyklos mokytojo specialybę. 

1932–1934 m. S. Kunčinas dirbo mokytoju pradžios mokyklose − iš pradžių 

Trakų apskrityje, paskui Gruzdžiuose. 1934 m. jis buvo mobilizuotas į Lietuvos 

kariuomenę ir pasiųstas mokytis į karo mokyklą Kaune, kurią baigė 1935 m. S. 

Kunčinui buvo suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis ir jis 

iškart buvo išleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Nuo 1935 m. jis buvo 

Lietuvos šaulių sąjungos narys. 

1935–1936 m. S. Kunčinas dirbo Barankiškių (Zarasų r.) pradžios mokyklos 

mokytoju, 1937–1939 m. – Papilės (Akmenės r.) pradžios mokyklos mokytoju. 

1939 m. S. Kunčinas persikėlė mokytojauti į Vilnių. Ten dirbdamas, 1942 m. 

baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo fizikos ir matematikos mokytojo specialybę. 

1942–1973 m. S. Kunčinas gyveno Anykščiuose. 1942–1973 m., iki pensijos, jis dirbo Anykščių gimnazijoje, 

Anykščių vidurinėje mokykloje, Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje fizikos ir matematikos mokytoju. 

Daugelį metų S. Kunčinas sumaniai, kūrybingai vadovavo matematikos mokytojų metodiniam rateliui, 

rūpinosi jaunųjų mokytojų augimu, turėjo didelį autoritetą Anykščių krašto visuomenėje. Buvę bendradarbiai 

ir auklėtiniai mokytoją Stasį Kunčiną vertino kaip nepaprasto darbštumo ir sąžiningumo žmogų.  

S. Kunčinas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu, 

vienam iš pirmųjų jam buvo suteiktas Nusipelniusio mokytojo garbės vardas. 

Mirė 1999 m. birželio 13 d. Kaune. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse. Plačiau 

 

Mano akyse išaugo daug anykštėnų 

 

Gimiau Sankt Peterburge 1912 m. Ten mano būsimieji tėvai, išvykę uždarbiauti, sukūrė šeimą. Tėvas 

buvo kalvis, motina – siuvėja. Mūsų šeimoje augo trys vaikai: turėjau brolį ir seserį. Sankt Peterburge pradėjau 

lankyti rusišką mokyklą, baigiau tris pradžios mokyklos skyrius. 1923 m. motina ir mes, vaikai, atvykome į 

Lietuvą ir apsigyvenome motinos tėviškėje Gruzdžių miestelyje, tėvas liko gyventi Sankt Peterburge. Gyventi 

buvo sunku, nes motina viena turėjo išlaikyti šeimą. 

Mokiausi Gruzdžių pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje. Jau nuo mažų dienų pradėjau pats 

uždarbiauti. Išmokau rišti knygas kietais viršeliais. Šiauliuose gyveno kunigas Daukantas, turėjęs didelę 

biblioteką. Daug knygų aš jam įrišau. Mėgau matematiką, fiziką. Buvau korepetitorius, mokiau turtingų žydų 

vaikus ir taip užsidirbdavau pragyvenimui. 

Baigęs gimnaziją norėjau stoti į technikos mokyklą. Deja, ji buvo tik Kaune, kur gyventi be pašalinių 

paramos negalėjau, todėl nutariau mokytis Šiaulių mokytojų seminarijoje. Be to, ir ateitis atrodė aiškesnė – 

mokytojui buvo lengviau susirasti darbą. Mokytojų seminarijoje gaudavau stipendiją, ruošdavau mokinius 

egzaminams. Gyvenome Švedų gatvėje, netoli bažnyčios. 

Baigęs mokytojų seminariją buvau paskirtas Mijaugonių (Trakų apskr.) pradžios mokyklon. Mokykla 

vieno komplekto, keturių skyrių, kraštas lietuviškas. Ten dirbau porą metų. Nežinau, ar man tas darbas patiko, 

bet įpratau, su žmonėmis gerai sugyvenau. 

1934 m. paėmė Lietuvos kariuomenėn. Tarnavau Panemunėj Karo mokykloj, buvau kariūnas-

aspirantas. Man pasisekė – ir tarnybos laikas trumpesnis (tik 1 m.), ir aplinka kita – vieni inteligentai: 

gydytojai, mokytojai. 

Atlikęs karo tarnybą patekau į Zarasų apskritį, Barankiškių pradžios mokyklą. Ten dirbau dvejus 

metus. Čia gyveno daug lenkų, rusų, vaikai ateidavo į mokyklą nemokėdami lietuvių kalbos. Vėliau porą metų 

dirbau Papilėje, ten, kur paminklas Simonui Daukantui stovi. 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1341
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Stasys Kunčinas (centre) kartu su I klasės gimnazistais 1943 m. 
 

 
 
Buvę mokyklos mokytojai rugsėjo 1-osios šventėje. iš kairės: Genovaitė Zabolevičienė, Stasys Kunčinas, Sofija Pakalnienė, Emilija 

Girnienė, Jonė Marciukienė, Aldona Misiūnaitė 
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1994 m. prie Jono Biliūno gimnazijos susitiko Stasys Kunčinas, Jurgis Karosas ir Antanas Vingrys 

 

1939 m. mane iškėlė į Vilnių. Dirbau keliose mokyklose. 1940 m. įstojau į Vilniaus pedagoginį institutą ir 

baigiau jau vokiečių okupacijos metais. Įgijau vidurinės mokyklos matematikos-fizikos mokytojo specialybę. 

1940 m. vedžiau žmoną Domicelę, pradinių klasių mokytoją, su kuria susipažinau Papilėje. 

1942 m. atsikėliau į Anykščius. Pamenu, kaip iš baigiamosios klasės, kurioje dėsčiau, visi berniukai 

išėjo į generolo Plechavičiaus rinktinę. Tuomet dirbome mediniame name prie cerkvės, direktoriavo Rapolas 

Šaltenis. Iš ten ir mano pirmoji auklėtinių abiturientų laida išėjo. Iš viso net septynias auklėtinių laidas išleidau. 

Mano akyse išaugo ir spėjo pražilti daug anykštėnų. Ne vienam šiandien jau garsiam žmogui esu suraitęs 

dvejetą. Buvau griežtas, tačiau su mokiniais konfliktų neturėjau. Niekam nesistengiau įtikti, prisigerinti. Kai 

1973 m. išėjau į pensiją, net pašiurpau, suskaičiavęs visus mokytojavimo metus. 

Gyvendamas be klasės žurnalo, vaikų klegesio, turėjau pakankamai laiko prisiminti, įvertinti tai, kuo 

gali pasidžiaugti, ką esi iškentėjęs, ko buvai netekęs. Kai pasilieki akis į akį su prabėgusiu savo gyvenimu, 

viliojančiu ir tuo pačiu bauginančiu kaip tolstantis ledynas, nė viena valanda negali virsti nuobodžia 

kasdienybe. Viską skaitai lyg įdomų romaną... Atminkite, jog tikruosius mūsų šalies inteligentus reikia pradėti 

ruošti jau mokyklos suole. Turime suformuoti visiškai naują luomą, kurio vardas – šviesuomenė. Tik šis 

luomas bus pajėgus kautis su sparčiai besidauginančiais dvasios skurdeivomis. 


