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STANISLOVAS ŽEKONIS 

(1926−2005) 

 
Geografijos mokytojas. 

Gimė 1926 m. lapkričio 1 d. Umėnų k. (Anykščių r.). Mokėsi Surdegio pradžios mokykloje, 
Troškūnų progimnazijoje. 1940 m. pradėjo mokytis Panevėžio berniukų gimnazijoje, bet 

karo metais mokslą pertraukė. Po karo baigė Anykščių gimnaziją. Toliau mokėsi Panevėžio 

mokytojų seminarijoje, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo geografijos 
mokytojo išsilavinimą. 

S. Žekonis 1951−1952 m. buvo Surdegio (Anykščių r.) septynmetės mokyklos direktorius. 

1952−1962 m. gyveno ir dirbo Viešintose (Anykščių r.), 1952-1954 m. jis buvo Viešintų 
vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1954−1962 m. – Viešintų vidurinės mokyklos 

direktorius. 

1962−1972 m. S. Žekonis buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos direktorius, 

1972−1987 m. jis toje pačioje mokykloje dirbo geografijos mokytoju, kol išėjo į pensiją. 
Plačiau 

Mirė 2005 m. liepos 23 d. Anykščiuose. Palaidotas Umėnų kapinėse. 

 

Buvo didelis pakilimas 

 

Mano gimtasis Umėnų kaimas buvo vienas ilgiausių (1,5 km) ir tiesiausių kaimų Lietuvoje. Per kaimą 

eina siaurojo geležinkelio linija, teka Vašuokos upelė. Tarpukariu kaime buvo 32 sodybos. Tėvai turėjo 14 ha 

žemės. Šeimoje kartu augo dar du broliai. 

Dar mokydamasis Surdegio pradžios mokykloje svajojau užaugęs būti miškininkas. Karo pradžioje 

mokiausi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1944 m. vieni klasės draugai buvo pašaukti į reicho darbo tarnybą, 

kiti įstojo į gen. Plechavičiaus vadovaujamą Vietinę rinktinę, o aš išvažiavau namo, į Umėnų kaimą. Sovietams 

užėmus Lietuvą, mokiausi Anykščių gimnazijoje. Mokyklos direktorius tada buvo Alfonsas Bielinis, klasės 

auklėtojas – Jonas Rasinskas. Jie buvo Lietuvos patriotai ir stengėsi vyresniųjų klasių jaunuolius išsaugoti nuo 

tarnybos sovietų kariuomenėje. 

Gavęs gimnazijos baigimo pažymėjimą įstojau į Panevėžio mokytojų seminariją. Nelabai norėjau būti 

mokytojas, juk jis, ypač pradinių klasių, turi mokėti ir piešti, ir groti, ir dainuoti. Mano pradinių klasių 

mokytojas Surdegyje Boleslovas Kašponis toks ir buvo – aktyvus visuomenininkas, šaulys, vadovavo 

ūkininkų rateliui, grojo vargonais, subūrė chorą, mokė dainuoti liaudies dainas. Į mokytojų seminariją stojau 

dėl to, kad norėjau išvengti tarnybos sovietų kariuomenėje. Mokytojų tada į kariuomenę neimdavo. 

Seminarijoje mokiausi gerai, tik iš muzikos turėjau trejetą. O muziką dėstė garsus chorvedys Mykolas Karka. 

Baigęs mokytojų seminariją 4 metus dirbau pradinių klasių mokytoju Pumpėnuose (Pasvalio r.), metus 

buvau Surdegio septynmetės mokyklos direktorius. 1952 m. pradėjau dirbti Viešintų vidurinėje mokykloje: iš 

pradžių buvau direktoriaus pavaduotojas, vėliau 8 metus – direktorius. Darbo sąlygos buvo sunkios, mokyklos 

patalpos senos, klasės išsimėčiusios bent keliuose pastatuose. Nors iškildavo įvairiausių problemų, pavyko 

suburti darbštų mokytojų kolektyvą. Viešintų moksleiviai skynė laurus meno saviveikloje, gerai pasirodydavo 

Dainų šventėse, puikūs buvo sportininkų rezultatai, daug abiturientų įstodavo į aukštąsias mokyklas. 

1962 m. buvau pakviestas vadovauti Anykščių Jono Biliūno vidurinei mokyklai. Mokytojų kolektyvas 

buvo didelis, apie 50−60 mokytojų. Mokėsi apie 1000 mokinių. Darbo sąlygos buvo nelengvos – ilgą laiką 

mokykla dirbo dviem pamainom, tose pačiose patalpose buvo ir vakarinė mokykla. Teko rūpintis naujos 

mokyklos statyba. Daug laiko ir sveikatos atidaviau tai statybai, tris metus net atostogų neturėjau.  

1965 m. sausio mėn. persikėlėme į naujas patalpas netoli J. Biliūno kapo, Liudiškių kalno papėdėje. 

Mokyklos atidarymo iškilmėse dalyvavo švietimo ministras M. Gedvilas. Man, mokyklos direktoriui, buvo 

įteiktas simbolinis naujos mokyklos raktas. Ant mokyklos fasadinės sienos mokiniai kartu su mokytoju 

Antanu Griška iškėlė didžiulį metalinį rašytojo Jono Biliūno bareljefą. Pamenu, pirmieji naujosios mokyklos 

slenkstį peržengė patys jauniausieji šeimininkai – pirmaklasiai, po jų – vyresnieji. Mokytojai ir moksleiviai 

džiaugėsi šviesiomis ir jaukiomis klasėmis, didele sporto sale. Buvo didelis pakilimas. 

J. Biliūno vidurinės mokyklos direktorius buvau 10 metų. Per tą laiką teko sutikti daug puikių 

mokytojų. Ypač pagarbos ir gražių prisiminimų vertas direktoriaus pavaduotojas, lituanistas Alfonsas Ulčinas. 

Nepaprasto gerumo buvo žmogus. Jeigu jam reikėdavo ką nors bloga pasakyti apie kurį nors mokytoją, tai jį 

trys prakaitai išpildavo. Iš jo mokiausi bendravimo kultūros. Geras užklasinio darbo organizatorius buvo 
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Antanas Vingrys. Direktoriaus pavaduotojas gamybiniam mokymui buvo fizikos mokytojas Mečislovas 

Kaulius, geras krepšininkas, puikus organizatorius. Jis buvo atsakingas už mokinių profesinį orientavimą. 

Mokiniai mokydavosi įvairių profesijų Anykščių „Spartako“ veltinių fabrike, Elmininkų eksperimentinėje 

bandymų stotyje, Anykščių autoūkyje ir kitur. 

Muzikos mokytojas Pranas Dūmanas labai mylėjo savo darbą, buvo griežtas, mokėjo savo dėstomą 

dalyką padaryti prestižiniu. Jo vadovaujami chorai, skudutininkų ansamblis iš kiekvienos respublikinės dainų 

šventės grįždavo laureatais. 

Miesto ir rajono šventėse gražiai pasirodydavo ir mokyklos pučiamųjų orkestrėlis, kuriam vadovavo 

fizikos mokytojas Pranas Aleksiejus. Mokytojos Marijos Ogurcovienės vadovaujamas tautinių šokių 

kolektyvas ne kartą dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje. 

Nuostabus žmogus ir pavyzdingas pedagogas buvo Julius Malelė. Jis mūsų mokykloje dirbo kūno 

kultūros mokytoju, išugdė daug gerų imtynininkų – respublikos čempionų ir prizininkų. 

Didelės pagarbos nusipelnė kitas kūno kultūros mokytojas Povilas Kugys − nuoširdus, linksmo būdo 

žmogus, nepaprastai mylintis savo darbą treneris, tikras profesionalas. Jau pirmaisiais darbo metais jis subūrė 

Anykščių rajono krepšinio komandą, kuri buvo viena stipriausių respublikos rajonų tarpe. 

Kūrybinga, nuolat geros nuotaikos chemijos mokytoja Angelė Vilkončienė buvo puiki savo dalyko 

specialistė. O koks nuostabus, profesionalus pedagogas buvo anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Jonas 

Juknevičius! Jis buvo geras akordeonistas, be jo neapsieidavo mokyklos kolektyvo pasilinksminimai, 

gimtadienių šventės. Labai stropi, sąžininga ir kūrybinga buvo biologijos mokytoja Sofija Pakalnienė. Ji su 

gamtos būrelio nariais tvarkė, gražino mokyklos aplinką, mokyklos darže ir gėlyne vykdė įvairius mokslinius 

eksperimentus. Įdomus, reiklus mokiniams ir sau buvo karinio parengimo mokytojas Juozas Pakalnis, vėliau 

tapęs Anykščių rajono Švietimo skyriaus vedėju. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Vaclovo Bražėno 

vedamos pamokos buvo nepaprastai įdomios, o į jaunųjų literatų būrelį veržte veržėsi mokiniai. Geri savo 

dalyko specialistai, kūrybingi, mokinių gerbiami buvo matematikos mokytoja Aldona Misiūnaitė, lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja Ona Šakėnienė, prancūzų kalbos mokytoja Ona Dundulienė, matematikos 

mokytojas Juozas Jankauskas, rusų kalbos mokytoja Jonė Marciukienė, anglų kalbos mokytojos Stasė 

Bražėnienė, Paulina Zukaitė ir kt. 

Dar pats būdamas mokinys labai vertinau mokytojo teisingumą, jautrumą. Mokytojų seminarijoje 

mokė: bendraudamas su žmonėmis būk taktiškas, niekur lazdos neperlenk. Toks ir stengiausi būti.  

 
 

Mokytojai turistiniame žygyje Kaukaze 1964 m. Priekyje iš kairės: Jonas Juknevičius, Aldona Misiūnaitė, Stasė  

Bražėnienė, Tatjana Nikitina. stovi iš kairės: Povilas Kugys, Griškienė, Antanas Griška, Vaclovas Bražėnas 


