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JERONIMAS ČEGYS 

(1930-2018) 

 

Mokytojas, sporto organizatorius. 

Gimė 1930 m. gegužės 23 d. Anykščiuose, mokytojos ir miškininko šeimoje. Mokėsi 

Anykščių liaudies pradinėje mokykloje, gimnazijoje, vidurinėje mokykloje, kurią 

baigė 1951 m. Labai mėgo sportuoti: žaidė futbolą, krepšinį, ledo ritulį, aktyviai 

dalyvaudavo slidinėjimo ir dviračių sporto varžybose. Baigęs mokyklą dirbo naujai 

susikūrusio Kavarsko rajono sporto komiteto pirmininku, fizinio lavinimo mokytoju 

Kavarsko vidurinėje mokykloje. 

1972−1975 m. dirbo Ukmergės miesto sporto mokyklos direktoriumi, 1975−1988 m. 

– Anykščių rajono švietimo skyriaus inspektoriumi, atsakingu už moksleivių sportinį 

sąjūdį. 1988−1995 m. dirbo Dabužių Konstantino Sirvydo devynmetės mokyklos 

direktoriumi. 

Mirė 2018 m. gruodžio 28 d. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse 

 

Mokytoja Stefanija Čegienė 

 

Mano mama − mokytoja Stefanija Čegienė − gimė 1904 m. rugsėjo 24 d. Šeimyniškėlių kaime 

(Anykščių r.), darbininkų šeimoje. Jos brolis Pranas Selickas buvo girininkas, žuvęs 1944 m. nuo Armijos 

Krajovos, sesuo Veronika Skvirblienė – mokytoja. Stefanija 1920−1925 m. mokėsi Panevėžio lenkų 

gimnazijoje, 1930−1933 m. – Kauno moterų dailės darbų mokykloje, įgijo mokytojos kvalifikaciją ir teisę 

dėstyti vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose. 1939−1961 m. Anykščių progimnazijoje, gimnazijoje, vidurinėje 

mokykloje dėstė piešimą, darbus, rusų k., braižybą. Mirė 1980 m., palaidota senosiose Anykščių kapinėse. 

Ne vienas anykštėnas pripažino: apie mokytoją Stefaniją Čegienę galima kalbėti tik pačiais 

gražiausiais žodžiais. Ji buvo labai kultūringa, taktiška, švelni ir draugiška moteris. Mokytoja Ona Gladutytė-

Ulčinienė prisimena: „O kaip mokytoją S. Čegienę mylėjo mokiniai ! Jos pamokų visada laukdavo ir mėgo ne 

tik jos dėstomą dalyką, bet labai mylėjo ir ją pačią. Mes, jaunos mokytojos, norėjome būti tokios, kaip 

mokytoja Čegienė. Mokytojos pavyzdys mus traukė ir žavėjo. Tai žmogus, kupinas jaunatviškos energijos, 

humoro ir viso to, ką žmogus gali turėti geriausia“. 

Mamai teko patirti daug sunkių gyvenimo išbandymų. Gerai atsimenu, kaip 1941 m. birželio 13 d. pas 

mus atėjo daktaras Ginzburgas (gyvenom Anykščių centre, Šaltenienės ir Kuktos raudonų plytų mūre, antrame 

aukšte) ir pasakė, kad mama su vaikais išeitų iš namų, nes anksti rytą bus vežami į Sibirą. Tėvelio namie 

nebuvo, jis, kaip eigulys, dirbo Šimonių girioje (1942 m. už gerus santykius su žydais jis buvo nubaustas, 

iškeltas į Adutiškį, iš kur grįžo tik po poros metų). Mama, brolis Kornelijus ir aš pasislėpėme matininko 

Pilkausko rugiuose netoli mūsų namų. Sunkvežimis atvažiavo 4 val. ryto ir laukė iki 6 valandų. Mūsų 

nesulaukęs, pagaliau nuvažiavo. Tada mama parėjo namo, pasiėmė kažkokius popierius ir visi trys išėjome į 

Liudiškių kaimą pas senelį, mamos tėvą. Taip Ginzburgo dėka likome neištremti. Vokiečių okupacijos metais 

vietiniai „baltaraiščiai“ mamos vos nesušaudė už tai, kad ji nevykdė jų nurodymo padėti ieškoti žydų aukso. 

Išgelbėjo tada Anykščių progimnazijos fizinio lavinimo mokytojas, buvęs smetoninis karininkas Juozas 

Vyšniauskas. 

1942 m. kovo mėnesio pabaigoje mama nuvažiavo į Vilnių pas savo brolį Praną Selicką, girininką, ir 

rado jo namuose slapstomą žydaitę Marytę Vaišvilaitę (pagal padirbtus dokumentus; vėliau ištekėjus jos 

pavardė buvo Lichtenfeld). Atsivežė ją pas save į Anykščius ir liepė mylėti kaip seserį. Puikiai vokiškai 

kalbėjusi mama sugebėjo išlaikyti Marysią visą vokietmetį. Užėjus rusams, Marysia padėkojo mamai už 

išgelbėjimą ir pradėjo gyventi viena. Po metų išvažiavo į Vilnių, iš ten – į Lenkiją, dar vėliau – į Izraelį. Gaila, 

po to nesulaukėm iš jos jokios žinios. 

Mama, kuo didesnės nelaimės slėgė tavo pečius, tuo aukščiau tu kėlei galvą. Ne kartą paslapčia 

nubraukei ašarą, tačiau likai išdidi. Tu buvai protinga, veržli ir kartu moteriškai žavi, jautri ir gera. Tu, mama, 

mokėjai sušildyti žmonių širdis, mokėjai skleisti gėrį, grožį, tiesą. Aš dalindavausi su tavimi viskuo: ir laime, 

ir džiaugsmu, ir nusivylimu, ir sielvartu. Kad kas žinotų, kiek tu man davei: ir šeimos šilumą, ir išsilavinimą. 

Aš tikiu, kad tavo gyvenime laimės buvo daugiau, negu sielvarto ir liūdesio. Mintyse dažnai kalbu su tavimi, 

prisimenu tavo paguodžiančius, pamokančius žodžius. 
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