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Rusų kalbos mokytoja.  

Gimė 1938 m. balandžio 1 d. Kudirkos Naumiestyje. Tėvas – Bandza Antanas, 

motina – Marcelė Kantautaitė-Bandzienė. 1941 m. birželio 14 d. kartu su 

tėvais, seneliais ir broliu buvo ištremta į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo 1947 m. 

Baigusi Šakių vidurinę mokyklą, 1956 m. įstojo į Vilniaus universiteto 

Istorijos-filologijos fakultetą, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojos 

kvalifikaciją.  

1961−1970 m. dirbo Raguvėlės žemės ūkio technikume rusų kalbos dėstytoja. 

1970 m. pradėjo dirbti Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje rusų kalbos ir 

literatūros mokytoja, čia dirbo iki 2002 metų.  

Mokytoja buvo reikli sau ir mokiniams, tolerantiška, kukli, sumani klasės 

auklėtoja, aktyvi kraštotyrininkė. Mokytojos paruošta kraštotyrinių ekspedicijų  

medžiaga saugoma gimnazijos istorijos muziejuje.  

  

Geri, nuoširdūs santykiai   

  

Mano gimtinė – Kudirkos Naumiestis. Tėtis baigė Policijos mokyklą ir dirbo pasienio policininku. Jis 

buvo apsišvietęs žmogus, domėjosi literatūra, bendravo su rašytojais Vladu Šimkumi, Antanu Venclova. Buvo 

aktyvus Šaulių sąjungos narys. Mama – paprasta valstietė. Tėtis ją įsimylėjo ir prieš tėvų valią vedė. Tėvai 

gyveno pasiturinčiai – turėjo 40 ha žemės.  

1941 m. birželio 14 d. naktį į namus sunkvežimiu atvažiavo sovietinės valdžios atstovai ir suėmė mūsų 

šeimą – tėtį, mamą, tėtės tėvus ir mane su broliu. Man tada buvo treji metai, broliui Algimantui – penkeri.  

Tada gyvenome Gaisrių kaime, Šakių apskrityje.  

Vilkaviškio stotyje tėtį nuo šeimos atskyrė, o mus su broliu ir mamą ištrėmė į Gorno Altaiską (Altajaus 

kr.). Vėliau mamos rūpesčiu gavome leidimą persikelti pas tėčio tėvus į Jelcovkos gyvenvietę, kur buvo 

geresnės sąlygos.  

Pokario metais buvo leista be tėvų likusius vaikus parvežti į Lietuvą. 1947 m. motinai pavyko slapta 

kartu su našlaičiais į Lietuvą atvežti ir mus. Sugrįžę prisiglaudėme pas mamos tėvus Kantautus Murinų kaime 

(Šakių aps.). O motina už nelegalų sugrįžimą buvo suimta ir išvežta į Tolovkos lagerį (Krasnojarsko kr.), į 

Lietuvą sugrįžo tik 1957 m. Tėtis iš pradžių buvo išvežtas į Rešiotų lagerį (Krasnojarsko sr.), vėliau buvo 

ištremtas į Tolovką. Į tėvynę sugrįžo irgi 1957 m.  

Grįžusi į Lietuvą mokiausi Murinų k. ir Gaisrių k. pradinėse mokyklose. Skaityti ir rašyti Sibire išmokė 

mama, kuri rūpinosi, kad mes su broliu nepamirštume Lietuvos. 1956 m. baigiau Šakių vidurinę mokyklą ir 

įstojau į Vilniaus universitetą. Besimokydama pirmame kurse, sulaukiau iš lagerio sugrįžusių tėvų.  

Brolis Algimantas, gavęs Šakių vidurinės mokyklos brandos atestatą, išvyko pas tremtyje gyvenusius 

tėvus ir įstojo į Krasnojarsko medicinos institutą. Po metų tęsė studijas Vilniaus universiteto Medicinos 

fakultete. Baigęs mokslus pradėjo dirbti vaikų gydytoju Panevėžio ligoninėje. Jo rūpesčiu buvo įkurti kūdikių 

globos namai, kurie 2000 m. buvo pavadinti Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namais. Brolis mirė 

sulaukęs 56 metų amžiaus.  

Baigusi Vilniaus universitetą, gavau paskyrimą į Raguvėlės žemės ūkio technikumą. Dirbau rusų 

kalbos ir literatūros dėstytoja. Čia ištekėjau už Mečislovo Pociaus, technikumo direktoriaus.  

1970 m. atėjau į J. Biliūno vidurinę mokyklą. Pradėjome dirbti kartu su Vale Tutkuviene. Mokytojų 

kolektyvas buvo draugiškas, su kolegomis sutariau gerai. Labiausiai bendravau su Paulina Zukaite, Aldona 

Kuzmiene, Stase Bražėniene, Antanu Vingriu, kuris niekam nėra pasakęs blogo žodžio. Stengiausi visus 

darbus atlikti sąžiningai. Gal už tai mane gerbė ir mokiniai, ir mokytojai, ir mokyklos vadovai. Patiko 

kraštotyrinis darbas. Su mokiniais važiuodavome į kaimus − Niūronis, Ažuožerius, užrašydavome senų 



žmonių atsiminimus, kaimų istorijas. Niūronyse pavyko užfiksuoti dar gyvų rašytojo J. Biliūno giminių 

atsiminimus.  
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Išleidau tris abiturientų laidas. Su auklėtiniais dažnai vykdavome į žygius, ekskursijas. Atsimenu gražią 

kelionę palei Nemuną: aplankėme Raudondvarį, Palemono kalną, Veliuonos piliakalnį, Raudonės pilį. 

Nuvažiavome į Suvalkiją, į mano gimtinę Kudirkos Naumiestį, kur stovi paminklas Vincui Kudirkai.  

Su mokiniais sutariau gerai. Manau, kad draugiški santykiai su mokiniais mokytojui yra svarbiausia. 

Negalima mokinių laikyti vargšais. Turi būti geri, nuoširdūs santykiai, abipusė pagarba.  

Su vyru Mečislovu užauginome du sūnus – Arūną ir Saulių. Vyras ir vyresnysis sūnus Arūnas pirma  

laiko išėjo Anapilin. Saulius dabar vienintelis mano globėjas.  

  

  
  
Mokytoja Salomėja Dalia Pocienė su savo auklėtiniais  
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