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Anglų kalbos mokytoja. Gimė 1943 m. spalio 9 d. Kavarske. Tėvas – Ignas Zukas. 

Motina – Elena Brokartaitė-Zukienė. 

1950 m. pradėjo lankyti Kavarsko vidurinę mokyklą. 1961 m. ją baigė. 1962 m. 

įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, užsienio kalbų fakultetą. 

Studijuodama aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 

1967 m. baigusi institutą įgijo anglų kalbos ir istorijos mokytojos specialybę. 

1967 m. pradėjo dirbti Anykščių Jono Biliūno vidurinėje anglų kalbos mokytoja. 

Pasižymėjo dideliu kruopštumu, kūrybiškumu, sumanumu, visuomeniniu 

aktyvumu. 

Turėdama didelį autoritetą moksleivių tarpe, mylėdama vaikus mokytoja vasaros 

metu dirbdavo moksleivių darbo ir poilsio stovyklose, vadovavo turistų būreliui, 

anglų k. klubui. Mokytoja buvo reikli sau ir kolegoms, demokratiška mokiniams, todėl jų buvo gerbiama.  

Paulina Zukaitė J. Biliūno vid. mokykloje { nuo 2006 m. J. Biliūno gimnazijoje} dirbo 44 metus. 2011 m. išėjo 

į pensiją. Gyvena Kavarske. Laisvalaikiu dirba sode, keliauja.  

2018 m. už nuopelnus Anykščių kraštui apdovanota „Šimtmečio anykštėno“ atminimo ženklu. 

 

 

 

Gimiau Kavarske, žydo mūrelyje, nes tėvai čia butą turėjo. Tėvai – vietiniai gyventojai. Čia gyveno 

mano seneliai, proseneliai ir iš tėvo, ir iš mamos pusės. Žinau kur jie palaidoti, galiu jų kapus aplankyti. 

  Mama buvo siuvėja, mokėsi siūti pas žydę. Pradėjo siūti nuo 16 metų ir visą gyvenimą siuvo. Tėvas, 

kaip ir visa jo karta, buvo ir prie žemės ūkio, ir prie amatų. Tėvelis su savo tėvu statydavo namus. Namą, kur 

gyvenu, tėtis statė vienas jau sirgdamas. Kai įsikėlėm, tas namas buvo vėjo pučiamas. Mano tėtis mirė 29 metų 

amžiaus nuo tuberkuliozės. Liko mama su mažu vaiku ir nebaigtu statyti namu. Ir tada visą gyvenimą statėm 

namą. Dabar aš lyg ir pabaigiau. 

Pradėjau mokytis Kavarsko vidurinėje mokykloje. Kavarskas tada buvo rajono centras. Mokykla – 

kultūros židinys. Kai aš mokiausi, į mokyklą atvažiavo gal 10-12 jaunų mokytojų, kurie privalėjo čia dirbti tris 

metus. Dauguma jų liko visam laikui. Mokykloje veikė įvairiausi būreliai, tėvų ir mokytojų styginis ansamblis, 

klasės statydavo spektaklius.  

Mane traukė ir tikslieji, gamtos mokslai. Gerai mokėjau chemiją, fiziką. Važiuodavau į olimpiadas. 

Net bernai pavydėdavo fizikos žinių. Labai patiko biologija, mano močiutė mylėjo gamtą, rinkdavo 

vaistažoles. Man gamta ir dabar svarbiausia.  

 

Anglų kalbą dėstė Vanda Jankulskaitė, jauna mokytoja, baigusi Vilniaus S. Nėries gimnaziją. Ji mums 

buvo lyg deivė, iš dangaus nusileidusi. Pamokos laukdavom „nesvietiškai“. Visa mokykla eidavo į jos suburtą 

anglų kalbos būrelį. Mokytoja aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime ir kultūriniame gyvenime. Aš 

pamačiau, ką reiškia būti mokytoja su visa energija.  

Aš niekuo kitu nenorėjau būti – tik mokytoja. Reikėjo tik dalyką išsirinkti, profesijos išsirinkti 

nereikėjo. Žinojau, kad būsiu mokytoja.  

Įstojau į Vilniaus Pedagoginį Institutą, nes čia šalia anglų kalbos buvo dėstoma pedagogika, 

psichologija, labai geri anglų kalbos specialistai, geresni negu universitete. Dėkinga mamai, kad leido į 

mokslus, nors buvo sunku. Aš pati vasarą uogaudavau, grybaudavau, paršiuką, ožkytę laikėm. Dirbdavau, kad 

galėčiau mokytis. O mokiausi gerai – visą laiką gaudavau padidintą stipendiją. Reikėjo mokytis ir istoriją, nes 

mano specialybė buvo anglų k. ir istorija. Atsimenu, bibliotekoje susikonspektavau storiausią knygą ir parašiau 

kursinį darbą apie asirų dantyraštį.  

Baigusi mokslus norėjau būti arčiau namų, arčiau savo motinos. Gavusi paskyrimą, atvykau į 

Anykščius.  

J. Biliūno vidurinės mokykla buvo ką tik pastatyta, aplink – pliki laukai. Šalia – Šaltupio upelis ir 

Vilutienės karvės. Už upelio – mažyčiai mediniai nameliukai.  



Iš mokytojų ypatingą įspūdį padarė Alfonsas Ulčinas – eruditas, direktoriaus pavaduotojas. Rinko 

pašto ženklus, atsinešdavo albumus parodyti. Vaclovas Bražėnas – linksmas žmogus, labai mėgo savo darbą. 

Buvo ką tik išleidęs savo vienintelius auklėtinius. Išvažiavus Mečislovui Kauliui, prikalbino Bražėną būti 

direktoriaus pavaduotoju. Pirmoji man dėmesį parodė Stasė Bražėnėnienė, saldumynais pavaišino. Ir aš 

perėmiau tą tradiciją – svarbu jauną žmogų padrąsinti, dėmesį parodyti.  

Solidžiai atrodė Sofija Pakalnienė, Ona Dundulienė, Jonė Marciukienė, AlfonsasUlčinas, Antanas 

Vingrys, Stasys Kunčinas, Jonas Juknevičius. Jaučiau ypatingą pagarbą kolegoms. Vieni kitų vardais 

nevadino, tik mokytojais. Prisibijojau Dūmano, būdavo, nedrįsk įeiti į salę, jeigu ten vyksta choro repeticija – 

išlėksi su visais perkūnais.  

 

 

Mokykla dirbo trimis pamainomis. Pirma pamaina iš ryto, antra – po pietų, trečia – vakarinė mokykla. 

O mokytojai tie patys. Baisi knibždalynė buvo. Turėjau visokių veiklų. Dažnai duodavo vaikus, kuriuos kažkas 

paliko. Duodavo „D“ klasę, kurios niekas neimdavo, o aš būdavau nuolanki ir klausydavau. Dažnai būdavau 

„blogietė“, kad kažką darau ne taip, kaip kažkas norėjo.  

Mokytojai privalėjo tris kartus per metus aplankyti savo auklėtinius. Buvo klasė, kurioje tik trys vaikai 

gyveno Anykščių mieste. Visi kiti – kaimuose. Būdavo, nuvažiuoji link Pašilių, čia aplankai, tada pradedi eiti 

toliau – Katlėriai, Kiškeliai... Visos Storių kalvos išvaikščiotos. Visus aplankiau – kai kuriuos ir ne po kartą, 

ir ne po du.  

Kiekvienais metais stengdavomės kur nors išvažiuoti .Atsimenu, pačiais pirmais metais P. Kugys 

organizavo kelionę į Kaukazą. Greit su Aldona Kuzmiene nulėkėm, užsirašėm. Susirinko didelė grupė. 

Įspūdžiai išliko iki šių dienų. Matėm ir Elbrusą, ir Kazbeką. Kelionės tapo tradicija.  

Kartą pastatėm su vaikais spektaklį „Robinas Hudas“. Čia buvo Jono Juknevičiaus idėja. 

Pasiskambinom į kolūkius, kad norim atvažiuoti ir parodyti. Padarėme dekoracijas, bilietus po 10 kapeikų. 

Užsidirbom 50 rublių. Dar tėvai pridėjo ir, pasisamdę autobusą, išvykome į dviejų dienų kelionė po Žemaitiją.  

Anksčiau turizmas mokykloje buvo labai populiarus. Dešimt metų vadovavau turistų būreliui. Turėjau 

bent trijų amžiaus grupių vaikus. Išmokinau naudotis kompasu, žemėlapiais, dalyvaudavome varžybose.  

Iki šių dienų atsimenu kelionę į Karpatus. Mano auklėjamą klasę turėjo lydėti mokytojas Jonas 

Juknevičius, tačiau paskutiniu momentu atsisakė važiuoti. Likom dvi jaunos mokytojos su būriu vaikų. Jie jau 



mano buvo paruošti turistai. Autobusais, traukiniais keliavome dešimt dienų, įkopėm į tris viršukalnes, 

apžiūrėjom Lvovą, kitus miestus. Praėjo 45 metai. Kai susitinkame, visada prisimename tą kelionę į Karpatus. 

 

 

 

Tikra katorga būdavo darbo ir poilsio stovyklos. Visą mėnesį su 60 vaikų turėdavai gyventi kokiame 

nors kolūkyje. Reikėdavo parodyti kaip dirbti, kasdien pravesti po kelis renginius, organizuoti parodas, 

koncertus, nuvesti į kiną.  O kur dar stovyklos atidarymo ir uždarymo šventės, rikiuotės, mankštos... Reikėdavo 

dirbti po 24 val. per parą. Beveik visada būdavau stovyklos viršininkė.  

Rudenį visos klasės važiuodavome į kolūkius kasti bulvių. Dirbdavome iki lapkričio mėnesio. Pavasarį 

važiuojam akmenų rinkti.  

Didžiausias vargas buvo važinėjimas į darbą, kai neturi kuo nuvažiuoti ir kuo parvažiuoti. Atsimenu, 

„nuėmė“ vieną autobusą į Anykščius, tai pusę metų važinėjau per Kurklius su MSV darbininkais. Mano para 

buvo dviem-trimis val. trumpesnė, negu visų žmonių.  

Daug kas klausia, ar nebuvo kilusi mintis dirbti Kavarsko mokykloje. Iš pradžių nebuvo vietos, o 

paskui ir aš nebenorėjau. Anykščiuose jau turėjau savo mokinius, savo aplinką, savo draugus. Sako, savame 

krašte pranašu nebūsi.  Aš labai pastovus žmogus. Ir dabar autobuse turiu nuolatinę vietą.  

Po 44 metų darbo mokykloje atsirado tuštuma. Tačiau žmogus turi išmokti gyventi kitaip. Man dabar 

mokyklos netrūksta. Kai prisimenu mokyklą, matau tuščius koridorius, tuščias klases – mano mokinių ten 

nebėra. Aš ten nieko nepalikau. Mokytojas visą laiką turi būti su mokiniais ir šiek tiek priešaky. Būti su jais, 

kad visiems būtų gera. Aš mokytoja gimiau. Aš visa buvau ten, jie visi buvo mano.  

 

  

 


