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ALDONA JOČYTĖ-JAGMINIENĖ 
(g.1927) 

 

Gimė 1927 m. Klevėnų kaime. Mokėsi Utenos gimnazijoje. 1944 –1945m. Anykščių 

gimnazijos moksleivė, II laidos abiturientė. 
Šią laidą į gyvenimą išleido mokytoju ir auklėtoju dirbęs rašytojas Antanas Žukauskas-

Vienuolis, galėjęs pasidalyti gyvenimo išmintimi ir parodyti kelią, kuriuo eiti tuo metu 

buvo garbinga ir saugu. Tas saugus kelias – tai važiuoti į didžiuosius miestus, stoti į 

aukštąsias mokyklas ir siekti žinių. Jį pasirinko bene trys ketvirtadaliai rašytojo auklėtinių. 

Dauguma šių pokario abiturientų niekuomet nepamiršo savo gimnazijos, auklėtojo ir 

Anykščių, kas keleri metai rinkosi į klasės susitikimus. 2015 m., prabėgus 70 metų nuo 

mokyklos baigimo, A. Jagminienė kartu su likusiais gyvais klasės draugais vėl aplankė 

savo jaunystės miestą. 
 

Mus visus jungė pasiryžimas gerai mokytis 
 

Klasės kolektyvas 
 

1944 m. rugsėjo 1 d. į 8 klasę susirinko 31 mokinys – 15 mergaičių ir 16 berniukų. Daugumą sudarė 

anykštėnai, buvę septintokai, ir tik 5 ar 6 buvome naujokai, kurie dėl susiklosčiusių pokario aplinkybių 

buvome priversti pakeisti mokyklą. Juozas Daugėla ir Pranas Jėčius atvyko iš Kupiškio gimnazijos, Janina 

Ceslikauskaitė − iš Švenčionių, Danutė Sakaitė − iš Šiaulių mergaičių gimnazijos, aš − iš Utenos gimnazijos. 

Mus visus jungė pasiryžimas gerai mokytis, nes buvome jau abiturientai. Dar labiau mus suvienijo žinia, kad 

rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis skiriamas mūsų klasės auklėtoju. 

 

 
 

VIII klasės mokiniai su kapelionu kun. Antanu Valančiūnu 1945 m. Pirmoje eilėje iš kairės: E. Černiauskaitė,  

J. Ceslikauskaitė,E. Žekonytė, O. Kiaušaitė, kun. Antanas Valančiūnas, S. Girniūtė, G. Puodžiūnaitė, A. Navikaitė.  

Antroje eilėje iš kairės: V. Bagdonas, S. Bartaševičius, neatpažintas, B. Paulavičius, G. Puodžiūnaitė, V. Sedelskis,  

O. Serbentaitė, E. Češūnaitė, S. Puodžiūnaitė, O. Gražytė. Trečioje eilėje iš kairės: V. Kisielius, S. Juodelis, 

neatpažintas, A. Grina, J. Daugėla, J. Kuodis,P. Jėčius, M. Aliukas, P. Baliūnas, neatpažintas, A. Rašimas 

 
Mūsų klasės seniūnas buvo Vytautas Sedelskis, kurį vadinome Vycka. Tai artistiškos išvaizdos 

humoristas, labai draugiškas. Kilę tarpusavio ginčai ar konfliktai Vyckos pagalba buvo greitai išsprendžiami. 

Baigęs gimnaziją, tapo farmacininku. 
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Janina Ceslikauskaitė-Puipienė turėjo meninių polinkių: gražiai deklamavo, rašė eilėraščius, tryško 

humoru ir optimizmu, nors tėvelis buvo suimtas, šeima persekiojama. Motinos talentą paveldėjo sūnus, kino 

režisierius Algis Puipa. 
Gabus mokinys, aktyvus literatas, kritikas buvo Bronius Paulavičius. Mėgo įtikti mokytojams, stengėsi 

patraukti mergaičių dėmesį, nors mylėjo vieną Aneliutę Laurinavičiūtę, su kuria sukūrė šeimą. Bronius baigė 

lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dirbo pedagoginį darbą Vilniaus mokyklose. 

Gimnazistės idealas buvo Genutė Puodžiūnaitė-Rašimienė – rimta, intelektuali; atrodė, kad jai 

svetimas vėjavaikiškumas, nerūpestingumas. Gera mokinė, visada kruopščiai atlikdavusi namų darbus, daug 

skaičiusi. Gražiai rašė literatūrines temas, bet lengvai perkąsdavo ir matematines lygtis. Teko pastebėti, kad 

Genutei neabejingas buvo ir klasės auklėtojas. Galbūt patiko jos orumas, natūralumas bei paprastumas. 

Genutės tėvelis Antanas Puodžiūnas nepriklausomoje Lietuvoje buvo Anykščių valsčiaus viršaitis. Baigusi 

gimnaziją G. Puodžiūnaitė Kauno universiteto Medicinos fakultete įgijo farmacininkės specialybę, dirbo 

Anykščių, Daugailių, Utenos vaistinėse. Ji ištekėjo už klasės draugo Antano Rašimo, kuris, baigęs medicinos 

studijas, dirbo gydytoju. 

Švelniu moteriškumu, draugiškumu pasižymėjo Ada Navikaitė, Teklė Gilytė, Onutė Kiaušaitė, Birutė 

Puodžiūnaitė. Visos jos, baigusios gimnaziją, pasirinko farmacininkių arba gydytojų specialybes.  

Danutė Sakaitė su tėveliais atsikėlė iš Šiaulių ir apsigyveno pas senelius Anykščiuose prie Šventosios 

upės. Šeimoje buvo vienturtė dukra, labiau išlepinta. Jos ir apranga buvo gražesnė, ir kalbos maniera 

šmaikštesnė. Tačiau buvo draugiška, dažnai visa klasė pas ją susirinkdavome. 
Draugiški ir darbštūs buvo klasiokai Povilas Baliūnas, Stasys Bartaševičius, Vytautas Kisielius. Visi 

jie tapo miškininkais. 
 

Mūsų mokytojai 
 

Pokarinės gimnazijos direktoriumi buvo paskirtas Alfonsas Bielinis. Mokiniai ir mokytojai jį 

prisimena kaip nuoširdų, gerą žmogų, kuris visus sergėjo nuo okupacinės valdžios, stengėsi, kad visi mokiniai 

baigtų gimnaziją ir būtų dori žmonės. Direktorius mus mokė vokiečių kalbos. Direktoriaus pavaduotoju (mes 

vadinome inspektoriumi) dirbo lituanistas Alfonsas Ulčinas. Tai buvo labai autoritetingas žmogus, mes jį 

gerbėm už didelį taktą, eleganciją: visada buvo pasitempęs, tvarkingas, solidus.  
Klasės auklėtojas buvo rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis. Žilstelėjęs, žvalių akių, kuriose kartais 

pasirodydavo ašaros. Prisimenu pirmąjį susitikimą: kupinas nuoširdumo, gal kiek jaudindamasis, pasidžiaugė, 

kad jo didelė svajonė buvo bendrauti su jaunimu, ir ji išsipildė. „Kai aš su jumis, ir aš esu jaunas ir būsiu 

jaunas“ − sakė mūsų auklėtojas. 

Tokia šilta pažintis mums buvo netikėta, nes mokytojai paprastai būdavo oficialūs. Tad iškart mus 

susiejo didžiulė pagarba, pasitikėjimas, mes jį pamilome. Jį labai graudino sovietų okupacija, šaudomi 

žmonės, konfiskuojamas turtas, jo sūnaus Stasiuko likimas. Nevengė panašių temų ir pamokų metu, bet ypač 

buvo atviras asmeniniuose pokalbiuose su auklėtiniais. 
Lietuvių kalbą ir literatūrą mums dėstė Stanislovas Stonkus. Giliai įstrigo vaizdžiai analizuojami rusų 

klasikų herojai, ypač įsijausdamas mokytojas atskleidė Turgenevo, Tolstojaus kūrybą. Jutau, kaip literatūros 

pamokų metu turtėja ir gilėja mano pasaulėžiūra. Vos ne iki ašarų sujaudindavo J. Biliūno kūrinių herojų 

skausmas. 
Matematikos mokytojas Leonas Vaitiekūnas buvo stiprus savo dalyko žinovas, tačiau pedagoginės 

patirties trūko. Kaip žmogus buvo geras, draugiškas, suprasdavo ir užjausdavo mokinius. 
Fiziką ir astronomiją dėstė mokytojas Jonas Rasinskas – tikras Lietuvos patriotas, įdomus žmogus, 

humoristas, atviraširdis. Pamokų metu, nenujausdamas, koks pavojus jam gresia, atvirai kalbėjo, kad reikia 

ruoštis tarybų valdžios nuvertimui, kaupti ginklus. Neilgai jis dirbo mokykloje – buvo suimtas ir nuteistas. 

Įdomiausias mokytojas buvo istorikas Kostas Šumskas. Pasakodavo įsijausdamas, su įkvėpimu, 

pritardamas gestais ir mimika. Mes kartais jo nesuprasdavome, tai mokytoją šokiruodavo, bet mokiniai juk 

lieka mokiniais... Visi tada mokėjom istorikui skirtą posmą: „To šito šliop – šliop, tai vienu mostu, pirmyn tuo 

būdu su dėde Kostu.“ Šių žodžių autoriai buvo jo auklėtiniai – I laidos abiturientai. Juos tardavome ne 

užgauliai, o tiesiog charakterizuodami mokytoją. 
Mėgom mokytoją Zigmą Leškevičių, kuriam gyvenimo prasmė buvo muzika. Jo mokinė, III laidos 

abiturientė Stasė Repečkaitė, tapo žymia Lietuvos soliste. Meilę muzikai mokytojai įskiepijo daugumai savo 

mokinių. 
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Išaugę tikinčių tėvų šeimose, mes buvom religingi. Dažnai eidami į pamokas, o ypač į egzaminus, 

užbėgdavome į bažnyčią pasimelsti, susikaupti. Ir tai mums suteikdavo stiprybės. Kiekviena laisvos Lietuvos 

gimnazija turėjo savo kapelioną, kuris mokė tikybos tiesų ir rūpinosi mokinių religiniu auklėjimu. Prieš Velykų 

atostogas būdavo trijų dienų rekolekcijos, kurių metu kapelionas ir jo pakviesti kunigai, vienuolės kalbėdavosi 

su mokiniais gėrio, būties, amžinybės, mirties, nuodėmės temomis. Tai būdavo dvasinio susikaupimo, savęs 

pažinimo, apmąstymų, atgailos dienos. Rekolekcijų metu ir gimnazijos sienos, atrodė, alsuodavo gerumu, 

meile Dievui ir žmonėms. Oi, kaip reikalingas panašus auklėjimas šiandieninei mokyklai! 
Pokario metais Anykščių gimnazijos neoficialus, „pogrindinis“ kapelionas buvo Antanas Valančiūnas. 

Lankėme jo pamokas, kurios vyko bažnyčios zakristijoje – „Katakomboje“. Prisimenu, žiemą būdavo labai 

šalta, bet pamokos buvo įdomios, taigi išbūdavom valandą, kartais gerokai ilgiau.  

Gimnazijoje vyravo šilta ir draugiška atmosfera. Mes gerbėm mokytojus, nevadinom jų pravardėmis. 

Tik mokytoją K. Šumską vadinom dėde Kostu, o mokytoją M. Gudaitytę − Magde, toks buvo jos vardas. 

Gimnazijoje gyvenome lyg ramiame užutekyje, tačiau jautėme, kad ši tyla laikina, kad gimnazijos ir mūsų 

pačių laukia baisūs įvykiai. 

 

Sudie, gimnazija 
 

Išleistuvių dieną mergaitės pasipuošė tautiniais drabužiais. Tai buvo mūsų auklėtojo A. Vienuolio 

svajonė. Neprisimenu, ką kalbėjo auklėtojas, tik žinau, kad verkė. Verkėm ir mes. Auštant dar aplankėme 

šilelį, pasivaikščiojom Liudiškių kalvos takeliais. Anykščių gimnazijos seniesiems pastatams skendint alyvų 

žieduose, paskutinį kartą pabuvome gimnazijos kieme, savo klasėje. Ir džiaugėmės, ir liūdėjome, gražūs 

žodžiai lyg strėlės smigo į širdis... Sudie, gimnazija, sudie, juodasis klasės suole! Paliekame mes čia gražiausių 

gyvenimo metų svajas, ilgesį, meilę... Išeiname į gyvenimą − labai neaiškų, miglotą... Esame dėkingi jums, 

mokytojai, likite sveiki, jaunesnieji draugai! 

 Dar ilgai, sunkumams užgulus širdį, prisimindavau skaidrų, kupiną gerumo išleistuvių vakarą. Ir šiltų 

prisiminimų banga užliedavo protą ir širdį. Ach, tie neužmirštami Anykščiai, neužmirštama alyvų žieduose 

skendinti gimnazija. Anykštėnai, išsaugokite ją, nes tai mūsų visų istorija. 

 

 

VIII klasės mokiniai kartu su mokytojais 1945 m. Pirmoje eilėje iš kairės mokytojai: Stanislovas Stonkus, Kazimieras Milašiūnas. 

Antroje eilėje iš kairės: neatpažintas, Ona Paršelienė, Genovaitė Rimkaitė, Stefanija Čegienė, Stasė Gabytė, mokyklos direktorius 

Alfonsas Bielinis, rašytojas Antanas Vienuolis, kun. Antanas Valančiūnas, Alfonsas Ulčinas, Kazimieras Ūsavičius, Jonas 

Rasinskas. Dešinėje stovi: Juozas Jankauskas, Stasys Kunčinas, Leonas Baltušauskas, Leonas Vaitiekūnas, Anatolijus Vasiljevas. 

ketvirtoje eilėje centre – Zigmas Leškevičius 


