
JURGIS GŪŽYS – MOKYKLOS DIREKTORIUS

Jurgis Gūžys (1885 05 24 – 1948 02 14) – pirmasis Anykščių vidurin÷s mokyklos
ved÷jas – gim÷ 1885 m. geguž÷s 24 d. Rokelių kaime. Aukšt. Panemun÷s valsč. Kauno apskrityje. J.
Gūžys augo gausioje septynių vaikų ūkininkų šeimoje,  kurie  tur÷jo  17,5 ha žem÷s. Jurgis  buvo
jauniausias vaikas. Kai jam buvo 5 metukai mir÷ jų mamyt÷. Augo jis kaip ir visų ūkininkų vaikai,
iš mažų dienų pratinamas prie darbų. Kai tur÷jo 7-8 metus, vasarą ganydavo žąsis, kai buvo kiek
vyresnis – kiaules, o v÷liau karves. Žiemą jį, vyresnį brolį ir sesę, o taip pat ir kaimyno vaikus
pasamdytas „daraktorius“ mok÷ iš elementoriaus skaityti; rašyti nemokino, nes pats „daraktorius“
rašyti nemok÷jo. Berniukus „daraktorius“ mok÷ iš lenkiško elementoriaus, mergaites iš lietuviško.
Per  pora  žiemų  Jurgis  išmoko  skaityti  lenkiškai,  lietuviškai  ir  rusiškai,  nors  žodžių  reikšm÷s
nesuprato, nes „daraktorius“ neaiškino. 

V÷liau jis lank÷ Aukšt. Panemun÷s pradinę mokyklą, į kurią eidavo apie 3 km. Aukšt.
Panemun÷s pradin÷s mokyklos jis nebaig÷, nes Jurgį pasi÷m÷ pas save vyresnis brolis Jonas, kuris
buvo  liaudies  mokytojas  Lomžos  gubernijoje.  Pas  brolį  jis  išgyveno  dvejus  metus,  ten  baig÷
pradžios mokyklą ir buvo parengtas į Veiverių dviklasę mokyklą prie mokytojų seminarijos, į kurią,
išlaikęs  egzaminus,  įstojo  1900  metų  rugpjūčio  m÷nesį.  1904  m.  baigęs  Veiverių  mokytojų
seminariją, gavo mokytojo darbą Doržino pradin÷je mokykloje Petrakavo gubernijoje ( Lenkija ).
1905 metų balandžio 1 d. iš Doržino pradin÷s mokyklos Lodz÷s pradžios mokyklų Direkcijos buvo
perkeltas į Paskržyno pradžios mokyklą. 

Kilus  1905  m.  revoliucijai,  J.  Gūžys  dalyvavo  revoliuciniame  jud÷jime:
demonstracijose. Jis palaik÷ tuos, kurie reikalavo, kad mokyklose visi dalykai būtų d÷stomi lenkų
kalba,  o valsčiaus ir kitose įstaigose būtų vartojama lenkų kalba.  Už dalyvavimą jud÷jime buvo
nubaustas pinigine bauda.

Iš „Vilniaus žinių“, kurias jis užsiprenumeruodavo, sužinojęs apie revoliucinį jud÷jimą
Lietuvoje,  apie lietuvių valstiečių reikalavimus įvesti  mokyklose ir įstaigose lietuvių kalbą, apie
galimybes  lietuvių  mokytojus  paskirti  Lietuvoje  į  mokyklas  vietoje  rusų  mokytojų.  J.  Gūžys
nor÷damas  patarnauti  savo  tautiečiams  ir  ilg÷damasis  savo  krašto,  padav÷  Vilniaus  Apygardos
mokyklų glob÷jui  prašymą perkelti  jį  mokytoju į Kauno guberniją.  Su dideliu džiaugsmu gavęs
teigiamą atsakymą,  J.  Gūžys  nuo 1906 m.  vasario  16 d.  buvo paskirtas  į  Kupreliškio  pradžios
mokyklą mokytoju (dabar Panev÷žio apsk.).

Kupreliškyje J. Gūžys mokytojavo nuo 1906 m. vasario 16 d. iki 1915 m. liepos 10 d.
1914 metų rugpjūčio 1 dieną Vokietija paskelbia karą Rusijai  ir  Lietuva atsidūr÷ karo veiksmų
arenoje.  1915  metais  balandžio-geguž÷s  m÷nesiais  karo   veiksmai  vyko  daugiausiai  Lietuvoje.
Nemažai Lietuvos gyventojų trauk÷si nuo Vokietijos kariuomen÷s į Rusiją. Evakavosi ir J. Gūžys
su žmona ir  vaikais  į  Rusiją  Apsistojo Oriolo gubernijoje,  Karačevo  mieste.  Ten  gavo  tarnybą
Zemskoje Upravoje. Vadovavo Švietimo Skyriui.  Po 1917 m. Spalio revoliucijos dirbo Liaudies
Ūkio Taryboje sekretoriaus pareigose. Tenai jis išdirbo iki 1918 m. spalio 5 d. Kai 1918 metais
kovo 3 dieną buvo pasirašyta Vokietijos su Tarybų Rusija Bresto sutartis, o Lietuvoje 1918 metų
vasario 16 dieną buvo paskelbta Nepriklausomyb÷, po truputį ÷m÷ grįžti lietuviai iš evakuacijos.
Pasitaikius progai, su latviu karo pab÷g÷lių ešelonu per Vitebską, Sebežą, J. Gūžys su šeima grįžo į
Lietuvą. 

Sugrįžęs į Lietuvą 1918 m. rudenį, kurį laiką gyveno pas gimines Vyžuonų valsčiuje,
Utenos  apskrityje  ir  dirbo Vyžuonų  Valsčiaus  komitete.  1919 m.  pavasarį  persik÷l÷  su šeima į
Kauną ir tarnavo Vidaus reikalų Ministerijoje. Iš pradžių ÷jo Steigiamojo Seimo įstatymui paruošti
Komisijos  reikalų  ved÷jo  pareigas,  o  šiai  komisijai  darbą  baigus  buvo  paskirtas  Savivaldybių
departamento valsčių dalies ved÷jo pareigoms; šiose pareigose išbuvo iki 1920 m. rugpjūčio m÷n.
20 d.



Nuo 1919 m. rudens iki 1920 m. birželio 1 d. vakarais lank÷ J. Jablonskio lietuvių
kalbos  kursus  mokytojams,  žurnalistams  ir  rašytojams.  1920 m.  liepos  26  d.  J.  Gūžys  siunčia
prašymą  Švietimo  Ministerijos  Pradžios  Mokslo  Departamentui,  ”Nor÷damas  pereiti  tarnybon
Švietimo  Ministerijos  valdyboje,  nuolankiai  prašau  Pradžios  Mokslo  Departamentą  paskirti
mane  pradedamųjų  mokslų  instruktorium  arba  4  klas.  viduriniosios  mokyklos  ved÷ju”.
Atsakydama  į  šį  prašymą  Švietimo  Ministerija  J.  Gūžį  įpareigoja: ”Departamentas  praneša
Tamstai,  kad  Švietimo  Ministerijos  įsakymu  š.  m.  rugpjūčio  m÷n.  27  d.  Nr.  495  Tamstai
pavedame eiti naujai steigiamosios vidurin÷s mokyklos Anykščiuose ved÷jo pareigoms nuo š. m.
rugpjūčio m÷n. 27 d. Teikis Tamsta imtis visų organizacinių priemonių, kad darbas mokykloje
prasid÷tų kuo greičiau“.

Tačiau  organizuoti  mokyklos  atidarymą  J.  Gūžiui  nebuvo  lengva.  Mokykla  darbo
neprad÷jo 1920 m. rugs÷jo 1 d. Kod÷l taip sunku buvo atidaryti mokyklą? Atsakymą randame J.
Gūžio rašte Švietimo Ministerijai, rašytame 1920 m. rugs÷jo 1 d.:  ”Gavęs paskyrimą nuvykau į
Anykščius prad÷ti darbą man pavestoje mokykloj. Nors valsčiaus valdyba buvo pranešusi, kad
vidurinei mokyklai yra tinkamas butas, bet pasirodo visai kitaip. Skiriamas mokyklai butas stovi
be  langų,  durų,  krosnių,  apgriautomis  sienomis.  Šiuos  namus  valsčius  nutaręs  taisyti,  bet
padaryti kapitalinį remontą galima susp÷ti per 2-3 m÷nesius. Jeigu valsčius namus tuoj prad÷s
remontuoti, tai jose mokslą galima bus prad÷ti ne anksčiau gruodžio m÷nesio. Kadangi miestelis
karo metu nukent÷jo nuo gaisro, tai tinkamų namų mokyklai negalima gauti. Geriausiai tiktų
buvę šventiko namai, kurie stovi patogioje vietoje. Šie namai yra Miškų departamento žinioje. Šie
namai  padarius  mažą  remontą,  nuo  kurio  Valsčiaus  Valdyba  neatsisakys,  būtų  patogiausi
viduriniai mokyklai, nes dviem klas÷m tektų po didelį erdvų kambarį ir mokyklos ved÷jui dar
liktų gyventi. Miškų Valdyba tuos namus gal÷tų sutikti laikinai užleisti viduriniajai mokyklai.
Prašau padaryti kur reikia tinkamus žingsnius, kad minimi šventiko namai būtų laikinai pavesti
Anykščių vidurinei mokyklai, nes kitaip prad÷ti mokslo aš negal÷siu“. 

,,Pranešu, kad negaliu prad÷ti darbo pavestoje man mokykloje ir negaliu nustatyti
nei egzaminų, nei mokslo pradžios, nes iki šiol nepaskirtas butas”, – rašo J. Gūžys ministerijai
1920 m. rugs÷jo 22 d.

Pagaliau, po ilgų susirašin÷jimų tarp Švietimo Ministerijos ir Miškų departamento ,
pastarasis sutiko namą prie cerkv÷s laikinai perduoti Švietimo ministerijos žinion. 1920m. spalio 14
d. apie tai buvo pranešta ved÷jui J. Gūžiui. Ir  jau kitą dieną mokykloje,  įsikūrusioje buvusiame
šventiko name prie cerkv÷s, šalia geležinkelio pervažos, prasid÷jo pamokos, tod÷l kai kas šią datą
laiko tikrąja mokyklos įsteigimo data.

Seniausios  žinios  apie  Anykščių  mokyklą  siekia  XVIII  amžių.  Tada  prasid÷jo
anykšt÷nų kelias į  pradinį  mokslą, kuris ved÷ į  platesnį  pažinimo kelią.  1895 m. dar dviklas÷je
mokykloje  (pastatuose  prie  geležinkelio  pervažos)  mok÷si  ir  baig÷  dvi  klases  rašytojas  A.
Vienuolis-Žukauskas. Ši mokykla egzistavo iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Per 1914-1919 metų
karą mokyklos pastatą buvo už÷musi okupacin÷ vokiečių kariuomen÷. V÷liau vidurin÷ mokykla,
progimnazija, gimnazija, tapo ne tik mokymo, bet ir kultūrinio, visuomeninio gyvenimo židiniu,
trauk÷  prie  savęs  aplinkinio  regiono  jaunimą.  Mokykla  į  gyvenimą  išleido  tūkstančius  savo
aukl÷tinių,  kurių  keliai  išsišakojo  po  visą  pasaulį.  Deja,  ne  visada  l÷m÷  jų  pačių  noras  ar
pasirinkimas. Karo ir pokario audros vienus nublošk÷ į Sibiro gūdumas, kitus – už vandenynų į
svetimus kraštus, trečius – pirma laiko į Anapus, iš kur nebegrįžtama...

Laikas nuneša užmarštin praeities įvykius, iš atminties ištrina žmonių pavardes, tačiau
kaip kiekvienas turime žinoti savo genties šaknis, taip kiekvienam mokytojui bei mokiniui verta
žinoti ir savosios mokyklos nueito kelio vingius.

Po  karo  kūr÷si  Lietuvos  valstyb÷.  Dar  tebevykstant  kovoms  d÷l  T÷vyn÷s  laisv÷s,
tuometin÷  valdžia,  inteligentai,  ūkininkai  suvok÷,  kad  karo nualintai  Lietuvai  visų pirma reikia
mokyti savo vaikus. Visuomen÷, pažangioji inteligentija ir t÷vai susirūpino mokyklų steigimu.



 Lietuvos  Centriniame  Valstybiniame  archyve  saugomi  dokumentai  liudija,  kad
Anykščių vidurin÷s mokyklos įkūrimu apylink÷s valstiečiai prad÷jo rūpintis 1920 m. viduryje. Tų
metų liepos 4 d. Anykščių valsčiaus tarybos pos÷dyje pažym÷ta:  „Reikalinga Anykščiuose įkurti
vidurinę mokyklą (4 klasių).  Yra patogūs namai su žeme ir sodais.  Jeigu tokia mokykla bus
įkurta, tai valsčiaus valdžia duos kuro, šviesos ir kitus patarnavimus“.

Apie  anykšt÷nų  pasiryžimą  mokyti  savo  vaikus  vidurin÷je  mokykloje  valsčiaus
valdžia praneš÷ Utenos apskrities valdybai. Ji 1920 m. liepos 12 d. kreip÷si į Lietuvos Respublikos
švietimo  ministerijos  pradžios  mokslo  departamentą,  prašydama  leisti  steigti  vidurinę  mokyklą
Anykščiuose, motyvuodama kad ”tokia mokykla būtinai reikalinga”.

Švietimo ministerija pritar÷ Utenos apskrities valdybos prašymui ir 1920 m. rugpjūčio
23 d. pasiunt÷ Utenos apskrities valdybai tokio turinio raštą:  ,,Departamentas praneša tamstoms,
kad Švietimo ministerijos nutarta atidaryti Anykščiuose viduriniąją mokyklą”.

Nors  mokykla  darbą  prad÷jo  v÷liau,  tačiau  šis  rugpjūčio  23  d.  dokumentas  dav÷
pradžią jos įkūrimui.

Pirmaisiais mokslo metais buvo dvi klas÷s dviejuose didesniuose namo kambariuose.
J. Gūžys su šeima įsikūr÷ mažiausiame kambar÷lyje,  kuriame kartu buvo ir mokytojų kambarys.
Virtuv÷je apsigyveno mokyklos sargas su šeima. Ta pačia virtuve naudojosi ir direktoriaus šeima. Iš
pradžių į pirmas dvi klases iš kelių aplinkinių valsčių susirinko tiek, kiek jose gal÷jo tilpti.

Mokyklos  ved÷jas  savo ataskaitoje  Švietimo ministerijai  taip apibūdina pirmuosius
mokslo  metus:  „Butas  higienos  ir  patogumo  atžvilgiu  mokyklai  netinka.  Klas÷s  per  mažos,
tamsios ir šaltos. Jokio inventoriaus beveik n÷ra. Vietos valsčiaus valdyba surinko iš sodžių ir
pristat÷ rusų laikais naudotus 11 triviečių, 8 dviviečius suolus ir 1 lentą. Mokytojų ir mokinių
knygyno prie mokyklos n÷ra. Mokinių bendrabučio n÷ra. Mokiniai gyvena privačiuose namuose.
Paskaitų, spektaklių nebuvo. Lavinimosi kuopelių nebuvo. Mokytojų ir mokinių knygyno prie
mokyklos n÷ra. Taip pat n÷ra fizikos, gamtos kabinetų ir meteorologijos stoties. Yra tiktai įvairių
vadov÷lių ir šiaip keletas knygų, žem÷lapių ir paveikslų“.

Vidurin÷je mokykloje dirbo 7 mokytojai,  jų tarpe iš÷jusių aukštąjį  mokslą n÷ra  n÷
vieno,  vidurinio  –  6  ir  žemesniojo  –  1  mokytojas.  Mokytojo  vardą  turinčių  yra  3  asmenys.
Dainavimo mokytojo nebuvo nuo pradžios mokslo atidarymo, t. y., nuo spalio 15 d. iki lapkričio 13
d. Dainavimo pamokos buvo išnaudojamos kitiems dalykams. Mokytojai dirbę pirmais mokyklos
gyvavimo metais:

• Jurgis Gūžys – ved÷jas;
• Anel÷  Kairyt÷,  22  metų,  baigusi  ,,Saul÷s”  kursus,  d÷st÷  matematiką,  istoriją,  paišybą,

geografiją. Ji buvo I klas÷s aukl÷toja ir Pedagogų Tarybos sekretor÷;
• Vincas  Petronis,  23  metų,  baigęs  Petrapilio  realinę  mokyklą,  d÷sto  gamtą,  gimnastiką,

vokiečių kalbą , buvo II-os klas÷s aukl÷tojas;
• Alisa Pelenait÷, 24 metų, baigusi Liepojos moterų gimnaziją, nuo 1920 m. lapkričio m÷n.

d÷st÷ vokiečių kalbą
• Kunigas Jonas Steponaitis, 27 metų, d÷st÷ tikybą;
• Eleonora Gūžien÷, 38 metų, mok÷ rankų darbelius;
• Juozas Survila, 48 metų, baigęs Rokiškio muzikos mokyklą, nuo 1920 m. lapkričio m÷n.

mok÷ dainavimo.
Į mokyklą buvo priimti 43 mokiniai. Prašymų buvo paduota net 52. D÷l nepakankamo

pasiruošimo nepriimta 9 mokiniai. Per mokslo metus išstojo 1 mokinys (paimtas į kariuomenę).
Mokslo metų pabaigoje pirmoje klas÷je mok÷si 17 berniukų ir 4 mergait÷s, antroje – 14 berniukų ir
7 mergait÷s. Mokinių amžius svyravo nuo 10 iki 19 metų.

Mokslui  labai  trukd÷  baldų  ir  mokslo  priemonių  stoka.  Mokykloje  buvo tik  viena
lenta,  kurą  reik÷jo  nešioti  iš  vienos  klas÷s  į  kitą.  Mokytojams  klas÷se  stalų  visai  nebuvo.  Visi
užrašai  į  žurnalą daromi mokytojų kambary pamokai pasibaigus...  Tokius mokyklos  pirmuosius
žingsnius mena išlikę archyvai.



Nuo 1921 m. sausio 1 d. mokykla iš šventiko namo išsik÷l÷ į menkai suremontuotą
buvusį Anykščių valsčiaus dviklas÷s mokyklos namą. Šventiko name liko gyventi tik sargas.

Vidurinei mokyklai buvo paskirtas visas dviklas÷s mokyklos namas, šventiko sklypas
ir daržai su sodu, taip pat 5 ha pievų ir žem÷s tarp mokyklos, geležinkelio ir Šventosios. 
Iš  Anykščių Švietimo ministro įsakymu nuo 1929 metų rugpjūčio 1 d. J. Gūžys buvo perkeltas
mokyklos direktoriaus pareigomis į Š÷tos valstybinę progimnaziją, esančią K÷dainių apskrityje. Čia
dirbo lygiai dvejus metus. Nuo 1931 metų rugpjūčio 1d. Švietimo ministro įsakymu J. Gūžys buvo
perkeltas į Radviliškio valstybine progimnaziją direktorium, šioje mokykloje dirbo iki 1940 metų
lapkričio 1 d. 

Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai baig÷si  geras ir  laimingas  J. Gūžio gyvenimas,
prasid÷jo  nemalonumai,  visokios  b÷dos  visiems  Lietuvos  žmon÷ms,  tame  tarpe  J.  Gūžiui  ir  jo
šeimai. 1940 metų lapkričio 1 d. J. Gūžys perkeltas dirbti į Šilal÷s progimnaziją direktoriumi.

1941 metų birželio 14 d. Taurag÷je, kur gimnazijoje mok÷si J. Gūžio dukra Birut÷,
su÷m÷ labai  daug žmonių, susodino į prekinius vagonus ir išvež÷ su visomis šeimomis į Sibirą.
Prisimena dukra Birut÷: „...Šilal÷j t÷velis buvo progimnazijos direktorius. Jis buvo su visais visada
malonus ir geras. At÷jo pas jį mokinys komjaunuolis ir pasak÷, kad v÷l turi būti tr÷mimai ir tuose
sąrašuose yra ir T÷velis. Jis sako: išvažiuokite kur nors. Kai atvažiavau, tai mama jau buvo viską
supakavusi,  visi  tur÷jom po lagaminą asmeniškų daiktų,  o kiti  buvo supakuoti  į  d÷žes...  Mes
išvažiavom į Kauną pas t÷velio  brolį,  jis  tur÷jo nuosavą namą Žaliajame kalne.  Atvažiavome
penktadienį, o jau sekmadienio rytą išgirdome šaudant. Jau važiavo vokiečių kareiviai, tankai.
Visas bagažas, siųstas l÷ta siunta, žuvo. T÷velis važiavo, ieškojo, bet viskas veltui, nieko nerado.
Mes visi likome kaip stovime“.

Okupavus Lietuvą hitlerinei Vokietijai, 1941 m. J. Gūžys grįžo į Šilalę. Nuo 1942 m.
dirbo Žemaičių Naumiesčio progimnazijos direktoriumi.1943 m. persik÷l÷ į Kurš÷nus. Čia dirbo
direktoriumi Kurš÷nų progimnazijoje. 1944 m. karo audros Gūžius nublošk÷ į Varnius, kur J. Gūžys
prad÷jo organizuoti  progimnaziją.  Naujai įkurtoje progimnazijoje savo pedagoginį  darbą prad÷jo
dirbti  ir  J.  Gūžio  dukra  Regina:  „...Varniai  sugriauti,  žmon÷s  išsiblaškę,  bet  kaip  gera,  kad
nebegriaudžia pabūklai, naktimis nebeūžia bombonešiai. Tačiau nelemta mums džiaugtis taika.
Pokario metu Stalinas sugriauna daugelį šviesių vilčių“.

Paskutin÷  J.  Gūžio  darbo  vieta  buvo  Plung÷.  Čia  jis  nuo  1945  m.  dirbo  Plung÷s
gimnazijoje  rusų kalbos ir  matematikos  mokytoju.  Jis buvo visų gerbiamas  ir  mylimas,  ir  kaip
žmogus, ir kaip mokytojas.

J.  Gūžio  dukt÷  Birut÷  prisimena,  kad  „...t÷tušiukas  dirbo  kantriai,  niekuo
nesiskųsdamas iki tos baisios dienos, kada klas÷je jį ištiko priepuolis ir mokiniai parved÷ jį namo.
Į pavakarį pasidar÷ lyg ir geriau, jau iš÷jo sūnus Donatas (gydytojas) su žmona Liuda, bet staiga
v÷l už÷jo baisus priepuolis (širdies), ir nebesp÷jo ateiti sūnus, ir jis mus paliko, Aldonytei pavedęs
kaip vyriausiai  visais  rūpintis.  Taip mes netekome savo mylimo T÷velio,  kuris nebuvo mums
pasakęs  šiurkštesnio  žodžio,  o  mama savo  gyvenimo Draugo,  su  kuriuo  išgyveno  daugelį  ir
laimingų, ir sunkesnių valandų, bet visuomet mačiau, kad kiekvienu svarbesniu momentu jie
paremia, paguodžia vienas kitą, atsiremia vienas į kito petį...” 

Jurgis Gūžys  mir÷ 1948 m. vasario 14 d. Savo mylimą Mokytoją į amžino poilsio
vietą lyd÷jo ne tik Plung÷s gimnazijos mokiniai ir mokytojai, bet ir didelis būrys plungiečių. V÷liau
palaikai buvo perkelti į Vilniaus Saltoniškių kapines.

Visą  savo  gyvenimą  mokytojas  Jurgis  Gūžys  atidav÷  Lietuvos  mokyklai.
Nepriklausomos  Lietuvos  vyriausyb÷  jo  kruopštumą ir  sąžiningumą įvertino.  1938  m.  Lietuvos
Prezidentas už nuopelnus Lietuvai  jį  apdovanojo LDK Gedimino IV laipsnio ordinu ir Lietuvos
Nepriklausomyb÷s 1918-1928 m. medaliu.

Nors  vidurin÷s  mokyklos  kūr÷si  sunkiu  Lietuvos  valstyb÷s  gyvenimo  laiku:  vyko
kovos  d÷l  nepriklausomyb÷s,  dauguma  apylinkių  gyventojų  sudar÷  ūkininkai,  inteligentų  buvo



palyginti nedaug, tačiau J. Gūžys sugeb÷jo kaip feniksą pakelti iš pelenų Kupreliškio, Anykščių,
Š÷tos,  Radviliškio,  Varnių  ir  kitas  vidurines  mokyklas.  Sumaniai  vadovaudamas  vidurin÷mis
mokyklomis, direktorius J. Gūžys, bei jo vadovaujami mokytojų kolektyvai, skleid÷ mokslo šviesą
apylink÷se, kuriose buvo jų progimnazijos, gimnazijos ir kitos vidurin÷s mokyklos.

Kurdamas  naujai  ar  jau  susikūrusiuose  Kupreliškio,  Anykščių,  Š÷tos,  Radviliškio,
Varnių ir kitas vidurines mokyklas direktorius J. Gūžys būr÷ naujai mokytojų kolektyvą, rūpinosi
materialine mokyklos baze, skatino vietos jaunimo ir mokinių išsilavinimą, ugd÷ jų patriotizmą,
lavino  įgūdžius,  k÷l÷  dvasinę  kultūrą.  Pagrindinį  d÷mesį  skirdamas  mokymo  procesui,  skatino
muzikinių, teatrinių būrelių veiklą, mok÷ myl÷ti  gamtą,  savo pavyzdžiu skiepijo blaivybę,  gražų
sugyvenimą šeimoje.

J.  Gūžio  šeimoje  prad÷tas  auginti  mažas  medelis  išaugo  į  didelį  šakotą  ir  lapotą
ąžuolą,  kurio kiekvienoje kartoje – pedagogai  ir  toliau tęsia mokyklos  direktoriaus tradicijas.  J.
Gūžys įleido gilias šviet÷jiškas šaknis į Lietuvos švietimo ir kultūros tradicijas.

Gražu matyti, kad kiekviena nauja gimin÷s karta siekia mokslo, stengiasi pad÷ti vieni
kitiems,  gerbia vyresniuosius  ir  klauso jų nuomon÷s.  Džiugu širdyje,  kai  gimin÷s  susitikimuose
matau  moksleivius  ir  studentus,  bendraamžius  bei  vyresnius  savo  giminaičius,  visada  noriai
bendraujančius  tarpusavyje,  ir  tada tikiu,  kad  senelio  Jurgio  Gūžio  taurūs  idealai  tikrai  gyvena
mumyse.  Tikiu,  kad  Lietuvos  inteligentų  Gūžių  šeima  toliau  tęs  savo  tradicijas  ir  kukliais  bei
nuoširdžiais darbais prisid÷s prie lietuvyb÷s išsaugojimo.    

Proanūk÷ Rūta ŠVABAUSKIENö


