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Kazimieras Zulonas, pedagogas, literatas, kultūros ir 

visuomenės veikėjas gimė 1927 m. vasario 11 d. Margavonės 

k. ( Kupiškio r.), 1939 m. baigė Šimonių (Kupiškio r.) 

pradinę mokyklą, 1939–1944 m. mokėsi Kupiškio 

gimnazijoje. 1944–1946 m. Panevėžio mokytojų 

seminarijoje įgijo mokytojo specialybę. 1946–1949 m. K. 

Zulonas dirbo Šimonių progimnazijos mokytoju, 1949 m. 

nuo vasario iki rugsėjo mėnesio kartu ėjo ir Šimonių 

valsčiaus Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus 

vedėjo pareigas. 1949–1950 m. jis buvo progimnazijos, 1949 

m. rudenį pertvarkytos į nepilną vidurinę 

mokyklą, direktorius, kartu dirbdamas ir mokytoju.  

Nuo 1950 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir dirbo 

Anykščiuose. 1950–1954 m. K. Zulonas buvo Anykščių 

rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus 

mokyklų inspektorius, kartu dirbo ir Anykščių 2-osios 

septynmetės mokyklos mokytoju. 1954–1960 m. jis buvo 

Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos (dabar – 

gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Nuo 

1958 m. dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto 

pirmininko pavaduotoju, pagal pareigų pasidalijimą buvo atsakingas už švietimo ir kultūros sritis. 

Jam vadovaujant, Anykščių rajone buvo įdiegta visuotinio mokymo sistema, pastatyta naujų mokyklų 

ir jų priestatų, kultūros namų, medicinos įstaigų patalpų, į geresnes patalpas perkelta 20 kaimų 

bibliotekų. 

K. Zulono iniciatyva 1961 m. prasidėjo Anykščių rajono nuolatinis kultūrinis bendradarbiavimas su 

Maduonos (Latvija) rajonu, buvo plėtojami kultūros ir švietimo ryšiai su Jekabpilio (Latvija), Viru 

(Estija), Toločino (Baltarusija) rajonais. Jis rūpinosi ugdyti kultūrinės veiklos vadovus, telkti meno 

saviveiklos entuziastus. 1970 m. Respublikinei dainų šventei jis subūrė 17 rajono meno saviveiklos 

kolektyvų – 500 saviveiklininkų delegaciją. Trys kolektyvai tapo šventės laureatais. K. Zulono 

pastangomis Anykščių rajono kultūros įstaigos 1968–1970 m. tapo Lietuvos lyderėmis. 

1971 m. rugsėjį jis buvo paskirtas dirbti Anykščių rajono vakarinės (pamaininės) vidurinės mokyklos 

direktoriumi. Dirbo iki 1974 m. Nuo 1971 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame 

institute lietuvių kalbą ir literatūrą.  

K. Zulonas rašė eiles, publicistinius straipsnius, pasižymėjo didele erudicija. Jis buvo Lietuvos kaimo 

rašytojų sąjungos narys (nuo 1994 m.). Jo iniciatyva 1997 m. vasario 3 d. susibūrė ir buvo įkurtas 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių rajono skyrius, o K. Zulonas buvo išrinktas pirmuoju jo 

pirmininku, planavo leidybos darbus. 

K. Zulono dukra Dainora Zulonaitė sutiko perduoti savo tėvelio archyvą Anykščių L. ir S. Didžiulių 

viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriui. Tai literato niekur neskelbti eilėraščiai, 

straipsniai, gauti laiškai, neišsiųsti, bet parašyti laiškai, o gal išsiųstų laiškų antri egzemplioriai, 

nuotraukos ir jo dienoraštis, rašytas 1944–1945 metais. 

 

K. Zulonas mirė 1997 m. kovo 3 d. Anykščiuose. Palaidotas Svėdasų (Anykščių r.) kapinėse. 

Kazimieras Zulonas, apie 1986 m. 

(Nuotr. iš jo asmeninio archyvo) 
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