Gyvenime nebuvo sunkiø apsisprendimø
Inga DUBOVIJIENË
„Studijø aidø“ Nr.14 raðëme,
kad Kauno technologijos universiteto Panevëþio instituto direktoriumi tapo Mechanikos ir mechatronikos fakulteto profesorius Þilvinas Bazaras. Jo inauguracijos iðkilmës vyko rugsëjo 7 d.
Mokslininkas teigë, kad niekada netroðko dëmesio ir ne ypaè norás save matyti laikraðtyje. Vienas
svarbiausiø jo tikslø – darbas Universitete. Jam prof. Þ.Bazaras atidavë daugiau kaip trisdeðimt metø. Balandþio 22 d. mokslininkui
sukako 60 metø.

Latvijos pasienyje ásikûrusá miestelá Þeimelá.“ Taip Bazarø ðeima susidûrë su pokario tikrove Rytø
Aukðtaitijos kaime, matë trëmimus,
pasiprieðinimo kovas, kitus baisius
dalykus. „Ið Kauno mane iðveþë trijø mënesiø kûdiká, – pasakojo profesorius. – Mûsø ðeimoje penki vaikai, að buvau treèiasis.“ Apie 1949

fakultetà, – kitoká savo apsisprendimà patvirtino naujasis PI direktorius. – Kai já baigiau, pradëjau
dirbti Mokymo skyriuje.“ Jame
profesorius dirbo apie 20 metø. Praëjo rimtà prorektoriaus È. Jakimavièiaus darbo mokyklà. Lygiagreèiai baigë aspirantûrà ir apgynë medþiagø stiprumo (tiksliau – maþa-

Tëèio profesinë veikla
ðeimà atvedë á Panevëþá
Prof. Þilvino Bazaro biografija
perpinta ávairiø sukreèianèiø ávykiø. Jo tëtis baigë Aukðtuosius kûno kultûros kursus, Lietuvos karo
mokyklà, ágijo karininko laipsná,
taip pat 1933 m. baigë Mokytojø seminarijà. Nuo 1936 m. dirbo Panevëþio sporto apygardoje. 1940 m.
ástojo á Kauno Vytauto Didþiojo
universiteto (VDU) Medicinos fakultetà (dabar – Kauno medicinos
universitetas), kurá baigë 1946 m.
Mama 1940 m. jau buvo baigusi ðá
prieðkario Lietuvos VDU fakultetà
ir jame dirbo. Tëtis baigæs mokslus
taip pat planavo èia dirbti pas profesoriø Broniø Sidaravièiø, taèiau
dël, pasak Þ.Bazaro, biografiniø
problemø turëjo iðvaþiuoti á kaimà.
Tos skaudþiosios „biografijos problemos“ yra susijusios su mamos
sesers vyru, kuris buvo vienas ið
Lietuvos aktyvistø fronto veikëjø,
Ðtuthofo kalinys, ant savo peèiø ið
ðios koncentracijos stovyklos neðæs
raðytojà Balá Sruogà. Taigi dëdë gráþo á Lietuvà, taèiau vëliau (apie
1946 m.) su ðeima pasitraukë á Vakarus. „Taigi mûsø ðeima visà laikà buvo tokios átemptos bûsenos, –
sakë prof. Þ.Bazaras. – Tëvai turëjo pamirðti darbà Kaune ir atvyko á

Prof. Þ.Bazaras (pirmas ið kairës) – naujasis PI direktorius:
„Tarsi pasistûmiau vienu laipteliu, taèiau tikrai nenoriu dëtis didVlado BUKËNO nuotr.
vyriu, esu tik „darbininkas“
m. tëtis, nors ir nemokëdamas rusø
kalbos, iðvyko kelti kvalifikacijos,
taip pat specializuotis rentgenologu. Baigæs metø kursus gráþo á Lietuvà ir gavo pasiûlymà vienoje ið
Panevëþio ligoniniø tapti skyriaus
vedëju.
Taigi Þilvinas Bazaras baigë
Panevëþio 2-àjà vidurinæ mokyklà (dabar – Panevëþio Vytauto
Þemkalnio gimnazija).

Specializacija –
geleþinkeliø transportas
Þinoma, kai reikëjo apsispræsti
dël studijø, tëtis Þilvinui siûlë rinktis medicinà. „Að nepaklausiau,
ástojau á Kauno politechnikos instituto tuometiná Elektrotechnikos

ciklio nuovargio) srities disertacijà. 1978 m. atëjo dirbti á tuometiná
Maðinø gamybos (dabar – Mechanikos ir mechatronikos) fakultetà.
Keitësi ir kûrësi naujos katedros.
Tuometinë Stakliø katedra perorganizuota á Maðinø projektavimo katedrà, 1995 m. ákurta nauja Transporto inþinerijos katedra, ir mokslininkui buvo pasiûlyta kuruoti geleþinkeliø transporto specializacijà.
Ðiø metø balandþio mënesá laukë
naujas iðbandymas – KTU vadovybei paraginus, mokslininkas padavë dokumentus uþimti Panevëþio
instituto direktoriaus pareigas.

Permainos
Paklaustas, ar nesunku iðsi-

skirti su ðeima, prof. Þ.Bazaras
teigë, kad nors ir tenka tris dienas per savaitæ praleisti gimtajame mieste ir gyventi Panevëþio
instituto bendrabutyje, nepatogumø dël to nejauèia. Þmona Dalia,
vidurinës mokyklos technologijø
mokytoja ekspertë, nenorëjo ir nepritarë vyro apsisprendimui, taèiau ðiuo atveju profesorius nepaisë savo antrosios pusës nuomonës. „Universitetas sudaro sàlygas gyventi, naudotis transportu, – sakë PI direktorius. – Tad
niekuo negaliu skøstis, be to, tai
tam tikras dësningumas, atëjo laikas keistis ir að tarsi pasistûmiau
vienu laipteliu, taèiau tikrai nenoriu dëtis didvyriu, esu tik „darbininkas.“
Þilvino ir Dalios Bazarø ðeimoje yra trys vaikai. Vyriausiasis
sûnus Jonas baigë mechanikos inþinerijà, ðiuo metu dirba transporto firmoje. Vidurinysis sûnus vis
dëlto ágyvendino senelio svajonæ
ir yra KMU klinikø gydytojas chirurgas (ortopedas traumatologas).
„Jis neðioja senelio vardà – abu
Liudai, – pasidalijo savo ðeimos
tradicija profesorius. – Ið viso yra
keturiolika anûkø, o proanûkiø jau
nesuskaièiuoju. Taigi tris anûkus
senelis ðnekino pasirinkti medicinà, ir Liudà uþbûrë savo kalbomis.“
Dukra Eglë, „Studijø aidams“
þinoma ir kaip studentø poezijos
konkurso laureatë, studijuoja mûsø Universiteto Statybos ir architektûros fakultete architektûrà.

„Panevëþio institutas
turi atsiverti“
Pasak direktoriaus, artimiausi pagrindiniai jo uþdaviniai – padëti KTU Panevëþio institutui atsiverti savo ryðiais, taikomaisiais
moksliniais darbais, studentø ir
dëstytojø mainais. „Ðiuo metu tai
silpniausios Instituto grandys, tad
tikiuosi, kad man pavyks ágyven-

dinti ðiuos tikslus, juo labiau, kad
mokslinis ir pedagoginis potencialas yra nemaþas, – teigë profesorius. – Mes turime tapti patrauklûs jaunimui. Ðiuo metu sunku
konkuruoti su Vilniaus ir Kauno
aukðtosiomis mokyklomis, be to,
ne paslaptis, kad mûsø (Panevëþio instituto – red. pastaba) studentø materialiniai resursai nëra
dideli, tad jaunimas turi matyti
ir paþinti atsivërusá pasaulá, o
mes turim jiems sudaryti sàlygas.“

Dar keletas biografijos
faktø
Praðom iðvardyti keletà savo (ar su bendraautoriaus) knygø.
„Geleþinkelio riedmenø traukos teorijos pagrindai“ (vadovëlis), „Lokomotyvai“ (su bendraautoriumi), „Vagonai ir konteineriai“
(su bendraautoriumi).
Kokios ásimintiniausios staþuotës, dalyvautos konferencijos, aplankytos uþsienio ðalys?
Silezijos technologijos universitetas (Lenkija), Porto universitetas (Portugalija), Baskø kraðto
universitetas (Ispanija).
Ar turite savo darbø tæsëjø:
magistrantø, doktorantø?
Doc. dr. Robertas Kerðys mano buvæs doktorantas, ðiuo metu –
Inþinerinës grafikos katedros vedëjas. Kitas buvæs doktorantas
doc. dr. Paulius Griðkevièius – geleþinkelio transporto specializacijos bakalauras ir magistras, ðiuo
metu – Deformuojamø kûnø mechanikos katedros vedëjas. Buvæs
doktorantas Mindaugas Kuèinovas
– geleþinkelio specializacijos bakalauras ir magistras, ðiuo metu –
Kauno miesto transporto skyriaus
vyriausias specialistas.
Kokie Jûsø pomëgiai?
Pabûti ir atsipûsti sode, pamedituoti gamtoje su ðautuvu rankose...

Grûdintas Arktyje
Jonas PUODÞIUS
1941 metais Lietuva iðgyveno
ypaè þiaurø tautos genocidà, ardytos ðeimos – motinos su maþameèiais vaikais ir paliegusiais seneliais tremti á neþinomas Sibiro platybes, vyrai – á þûties lagerius. Dalis ðeimø po metø patyrë antràjà
tremtá. Pirmieji trëmimai buvo nukreipti prieð ðviesiausius kraðto
þmones: tarnautojus, mokytojus,
teisininkus, kariðkiø ir ûkininkø
ðeimas.
Mokytojø Markauskø ðeima
atsitiktinai liko neiðskirta. Pirmaisiais metais ji buvo iðtremta á Altajaus kraðtà, antraisiais – á Jakutijos Laptevø jûros pakrantæ. Geso
negyvenamojoje Trofimovsko saloje atsidûrusiø maþameèiø vaikø
ir pagyvenusiø þmoniø gyvybës.
Jie buvo laidojami amþino áðalo þemëje. Markauskø ðeimà Dievas iðsaugojo ir net pagausino – 1946 m.
jiems gimë kûdikis. Jø bûstas barakas saugojo tik nuo þiauraus vëjo ir sniego. Naujagimiu dþiaugësi ðeima, taèiau tremtiniai rûpinosi, ar iðgyvens. Reikëjo naujagimá
skubiai krikðtyti.
Trofimovsko saloje su dviem
maþameèiais vaikais gyveno ir buvusi Alantos mokyklos mokytoja
Katrë Puodþiuvienë. Jos vyras mokytojas Jonas Puodþius buvo iðtremtas á Reðiotø lagerius, kur po
keturiø mënesiø þuvo. Ðeima buvo ypaè þiauriai tremiama; neleido imti maisto ir ðiltø drabuþiø.
K.Puodþiuvienë iðsiveþë vaðkinæ
ðventintà þvakæ – brangiausià relikvijà ið Lietuvos. Degant ðiai þva-

kei, kalbant maldà, Markauskø naujagimis pakrikðtytas Jono vardu.
Taip prieð 60 metø susipaþinau
su Jonu Markausku. Ðiais metais
liepos 26 dienà jis minëjo savo jubiliejø. Sveikiname jubiliatà ir jo
ðeimà, linkime sveikatos ir naujø
sumanymø.
Ðeima, be Jono, augino dar du
sûnus ir dukrà ir perdavë jiems
meilæ savo kraðtui, ugdë dorà, pareigingumà, pagarbà þmonëms,
meilæ ðeimai ir Dievui.
Sugráþæ á Lietuvà Markauskai
patyrë tremtá tarp savøjø. Jiems
buvo leista gyventi Lietuvoje, tik
reikëjo atsisakyti teisiø á prarastà
turtà. Nelengvai tëvams teko rûpintis darbu, gyvenamàja vieta.
Tëvai negalëjo gauti pedagoginio
darbo, vaikams buvo daromos
kliûtys mokytis. Taèiau darni ðeima, auginanti keturis vaikus, nepalûþo.
Jonui, baigusiam rusø mokyklà ir gerai mokanèiam rusø kalbà,
politechnikos instituto mandatinë
komisija pasiûlë studijuoti Talino
politechnikos institute. Vëliau kariuomenë, darbas ir studijos Kauno politechnikos institute grûdino
valià ir ryþtà siekti tikslo. Jis ðiltai
prisimena tame kelyje sutiktus
þmones. Iki ðios dienos Jonas bendrauja su klasës auklëtoja, maloniai prisimena Cheminës technologijos fakulteto kolektyvà.
Dirbdamas su Jonu Kauno politechnikos instituto Skaièiavimo
centre visada jutau jo dalykiðkumà, pareigingumà ir pagarbà bendradarbiams, jo poþiûrá prasmingam darbui. Ðiuos jo bruoþus ver-

Rumðiðkiø jurta tapo laptevieèiø dvasiniu centru. Èia minima
Gedulo ir vilties diena. Ekspozicijà lanko Lietuvos ir uþsienio turistai, diplomatai. Ne kartà renginiuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus,
garbûs Lietuvos þmonës.
Didþioji dalis J.Markausko
laisvalaikio skiriama laptevieèiø
iniciatyvoms ir darbams. Artimi
jo idëjø kritikai ir patarëjai – ðeima, jo sesers ir broliø ðeimos.
Þmona Graþina rûpestinga laptevieèiø darbø
metraðtininkë ir
leidiniø redaktorë. Spalio 9 d.
Vilniuje, Aukø
gatvëje, atidengtas paminklas–eksponatas „Lietuvos
tremtiniams,
kentëjusiems ir
þuvusiems
1942–1956 metais Jakutijoje“.
Tai tarsi dovana
visiems puoselëjusiems ir realizavusiems
ðià iniciatyvà.
Tremèiai skirtà
paminklà 2005
metais Rusija
uþdraudë statyti
Jakutske. Jis liko Lietuvoje ir
tapo Genocido
aukø muziejaus
Jonas tarp laptevieèiø ir sveèiø birþelio 10 d. Lietuviø liaudies buities muziejuje, eksponatu po
prie jurtos, minint Gedulo ir vilties dienà
Asmeninio albumo nuotr. atviru dangumi.

tina Kauno technologijos universitetas, pristatydamas valstybiniam
apdovanojimui ar Ministro padëkos raðtui.
Jonas dëmesingas darbui, ðeimai, rûsèiø Lietuvos praeities metø áamþinimui. 1989 m. jis vyko á
Sàjûdþio organizuotà ekspedicijà
á Lenos upës deltà, aplankë savo
gimtinæ – Trofimovsko salà. Ten
padëjo statyti paminklus þuvusiems Arktyje. Jonas Markauskas
yra 1992 metais ákurtos Laptevø
jûros tremtiniø brolijos „Laptevie-

èiai“ pirmininkas. Laptevieèiø
brolijos veikla plati ir ávairiaplanë, ji þinoma Lietuvoje ir kitose
valstybëse. Ðios brolijos pastangomis Lietuviø liaudies buities muziejuje ákurta Tautos tremties ekspozicija: pastatyta þeminukë-jurta,
kokiose Arktyje gyveno tremtiniai.
Popieþiaus Jono Pauliaus II skelbtais Ðeimos metais (1994) muziejuje pastatyta skulptûra „Ðeimos
kanèia“ (autorius T.Potiejûnas),
árengtas vagonas, kokiais ið Lietuvos buvo tremiami þmonës.

