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S UKAKTYS ,

JUBILIEJAI

„MÛSØ EVERESTAS“.
Paþymëta Vlado
Vitkausko kopimo á
Everestà 20-ies metø
sukaktis
P ARENGË V YTAUTAS MINELGA
A LV Y D O STRIÈKOS nuotraukose –
akimirkos ið 2013 m. geguþës 18 d.
vykusios ðventës „Mûsø Everestas“

Ðiais metais ðventei „Mûsø Everestas“, kuri buvo skirta pirmojo ið Baltijos valstybiø alpinisto Vlado Vitkausko ákopimo á aukðèiausià Þemës kalnà – Everestà (Eurazija, 8848 m, 1993 m. geguþës 10 d.) – 20-meèiui, ruoðtasi ið anksto. Jos rengëjai – Lietuvos
keliautojø sàjunga, Lietuvos alpinizmo asociacija, Valstybinë saugomø teritorijø tarnyba. Organizatoriams talkino ir Vilniaus þemaièiø kultûros draugija bei Trakø istorijos muziejaus Medininkø pilies
skyrius. Renginiai vyko graþiose Medininkø apylinkëse, Juozapinës geomorfologinio draustinio teritorijoje. Pagrindinei iðkilmiø vie-

Aukðtojo kalno bokðtas. Alvydo Strièkos nuotrauka

tai buvo pasirinktas Aukðtojo kalnas. Prie jo tà dienà ið Vilniaus,
suorganizuoti Keliautojø klubo, Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos vadovø, atvyko didelis bûrys dviratininkø, automobilistø. Nemaþai ðventës dalyviø èia pabiro ir ið specialiai ðios ðventës dalyviø pavëþinimui skirto autobuso, kitø transporto priemoniø. Renginio pagrindinis herojus, be abejo, buvo keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas. Tarp garbiausiø ðventës dalyviø matësi ir þinomas
keliautojas Algimantas Jucevièius, etnologas Libertas Klimka, Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorë Rûta Baðkytë.
Susirinkæ ðventës dalyviai turëjo progos susipaþinti su restauruota Medininkø pilimi, kuri nuo praëjusiø metø jau priima lankyto-

Minëjimas Medininkø pilyje.
Alvydo Strièkos nuotrauka

ZZ_2013_2_geras_a.P65

12
Black

6/8/2013, 3:55 PM

I ÐKILÛS

13

ÞEMAIÈIAI

VLADAS
VITKAUSKAS
A LVYDO STRIÈKOS

Vladas Vitkauskas su savo bièiuliais prie lauþo 2013 m. ðventëje „Mûsø
Everestas“. Alvydo Strièkos nuotrauka

jus, ákopti á iki 2005 m. aukðèiausiu laikytà Juozapinës kalnà, pagerbti protëviø atminimà prie paminklinio akmens, skirto Lietuvos karaliui Mindaugui. Na o po pietø vyko svarbiausias ðventës renginys –
kopimas ant Aukðtojo kalno ir iðkilmës, pasiekus jo virðûnæ. Á Aukðtojo kalnà susirinkusieji pasuko ið Medininkø pilies. Apie trijø kilometrø nuotolis niekam neprailgo. Priekyje tempà diktavo pats V. Vitkauskas ir jo bièiuliai keliautojai, kraðtieèiai þemaièiai. Ant Aukðtojo
þygeivius pasitiko þemaièiø Albino Batavièiaus ir Ipolito Petroðiaus
puèiamø ragø gausmas. Èia vyko ugnies pagerbimo ritualas, buvo
uþdegtas aukuras. Vlado Vitkausko garbei pasodintas àþuoliukas perjaustas tautine juostele. Graþiø sveikinimø ir palinkëjimø kopimo á
Everestà sukakties bei gyvenimo jubiliejaus proga sulaukë V. Vitkauskas. Atsidëkodamas jis susirinkusius bièiulius pavaiðino lietuviðka duona. Ðventinë popietë prie ugniavietës, turistinës vaiðës tæsësi
ne vienà valandà. Bendraujant gimë ir naujø þygiø, kelioniø idëjos.

NUOTRAUKO S

Vladas Vitkauskas. Lietuvos keliautojas, alpinistas, visuomenës veikëjas, kelioniø organizatorius, fotografas. Jis pirmasis ið
Baltijos valstybiø alpinistø ákopë á aukðèiausià Þemës kalnà – Everestà (Eurazija, 8848 m, 1993 m. geguþës 10 d.) – ir ant jo virðukalnës iðkëlë Lietuvos nacionalinæ vëliavà. V. Vitkauskas pirmasis ið
lietuviø ákopë, savo valstybës vëliavà iðkëlë ir kitø þemynø aukðèiausiø kalnø virðûnëse: Elbruso (5642 m, 1993 m. rugpjûèio 4 d.,
Kaukazas), Makinlio (6194 m, 1994 m. birþelio 12 d., Ðiaurës Amerika, Aliaska); Vinsono (4897 m, 1994 m. gruodþio 5 d., Antarktida);
Kilimandþaro (5895 m, 1995 m. vasario 5 d., Afrika); Kosciuðkos
(2228 m, 1995 m. lapkrièio 2 d., Australija); Akonkagva (6959 m,
(Nukelta á 14 p.)

Þygio dalyviai ið Medinikø pilies pasuka
link Aukðtojo kalno. Alvydo Strièkos
nuotrauka
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(Atkelta ið 13 p.)
1996 m. vasario 25 d., Pietø Amerika). Ant Akonkagvos virðukalnës jis iðkëlë ir Þemaitijos bei Tarptautinio olimpinio komiteto vëliavas). Monblano virðukalnæ Alpëse (4807 m) jis pasiekë 1995 m.
liepos 16 dienà. Yra ákopæs beveik á visas buvusios Sovietø Sàjungos didþiausias virðukalnes: Komunizmo (Ismailo Samani, 7495
m; 1989 m.), Korþenevskajos (7105 m; 1989 m.); Lenino (Avicenos,
7134 m; 1990 m.), Chan Tengrio (6995 m; 1990 m.). Yra áveikæs ir
aukðèiausià Domeikos vardo kalnagûbrio virðûnæ Donja Ines (5075
m) bei aukðèiausià Þemës ugnikalná Ochos del Salado (6893 m).
Á Everesto, Makinlio, Akonkagvos virðûnes kopë vienas.
Jis yra lietuviø pirmøjø kelioniø á Kosciuðkos, Kilimandþaro,
Makinlio, Monblano kalnus organizatorius. Savo kelionæ á Everestà pats organizavo. Jis yra surengæs kultûrinæ mokslinæ ekspedicijà „Ignotui Domeikai – 200“ á Èilæ bei Andø kalnus
(2002 m.), pirmàjà lietuviø ekspedicijà „Baltistanas 2004“ á Karakorumo, Himalajø ir Hindukuðo kalnynø rajonus (Pakistanas),
þygius á Altajaus, Kaukazo, Pamyro, Sajanø, Tian Ðanio kalnus.
Kaip alpinistas savo karjerà uþbaigë 2002 metais. Su slidëmis yra dalyvavæs þygiuose Chibinuose, Poliariniame Urale, Beringo sàsiauryje ir daugelyje kitø vietø. V. Vitkauskas – absoliutaus Lietuvos aukðèio rekordo (10 064 m, 2006 m. lapkrièio 27
d.), skrydþio nuotolio ir trukmës rekordø (2007 m. kovo 7 d.)
Kairëje – Vladas Vitkauskas 2013 m. ðventëje „Mûsø Everestas“.
Apaèioje – V. Vitkauskas kartu su savo bièiuliais Vilniaus þemaièiø
kultûros draugijos nariais kopia á Aukðtojo kalnà. 2013 m. geguþës
18 diena. Alvydo Strièkos nuotraukos
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karðto oro balionu dalyvis. V. Vitkauskas – TSRS turizmo pirmenybiø prizininkas, Baltijos valstybiø alpinizmo èempionas,
daugkartinis Lietuvos aktyvaus turizmo ir alpinizmo pirmenybiø
èempionas bei prizininkas.
Gimë V. Vitkauskas 1953 m. geguþës 7 d. Viduklëje (Raseiniø
rajonas).1970 m. baigë Viduklës vidurinæ mokyklà, 1975 m. –
Kauno politechnikos institutà (dabar – Kauno technikos universitetà; KTU). Èia ágijo mikroelektroniko specialybæ. V. Vitkauskas
yra Lietuvos alpinizmo asociacijos steigëjas ir prezidentas (1996–
1999 m.). Keletà metø vadovavo Vilniaus turistø klubui. 8 metus
dirbo þurnalo „Lithuania in the World“ redakcijoje. Pastaraisiais
metais uþsiima leidybine veikla, skaito paskaitas, yra fondo „Everestas“, natûralios sveikatos centro „Naturavita“ pirmininkas, taip
pat ir Lietuvos alpinizmo federacijos, Lietuvos keliautojø sàjungos narys. Aktyviai dalyvauja ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos keliautojø sàjungos, Vydûno draugijos, Vilniaus
þemaièiø kultûros draugijos, Tautos namø santaros tarybos, Lietuvos sveikuoliø judëjimo veikloje, yra þurnalo „Santara“ konsultacinës kolegijos narys.
Kelionëse, þygiuose fotografuoja, yra Lietuvos fotomenininkø sàjungos narys, iki ðiol surengæs daugiau negu 50 fotoparodø. V. Vitkauskas yra ir keliø dokumentiniø video filmø autorius.1999 m. jis
tapo tarptautinio fotografijos konkurso „World Wide Tour Photo ’99“, o
2003 m. – atitinkamo konkurso „Gyvos Þemës mintys“ prizininku.
Jis kartu su aukðèiausio Lietuvos taðko atradëju geografu Rimantu Krupicku pasirûpino, kad bûtø sutvarkytas ir áteisintas aukðèiausias, 294 m. virð jûros lygio iðkilæs Lietuvos kalnas (Aukðtojo – aukðèiausiojo baltø mitologijos dievo vardas – kalnui suteiktas 2006 m.). Rûpinosi kalno sutvarkymo, áteisinimo darbais. Ðiandien ant Aukðtojo jau stovi bokðtas su 6 m aukðtyje árengta apþvalgos aikðtelë. Kalnas oficialiai áteisintas 2005 m., o 2012 m. uþbaigti
jo sutvarkymo darbai, kurie buvo vykdomi gavus Europos Sàjungos struktûriniø fondø paramà (kartu buvo tvarkoma ir Juozapinës
geomorfologinio draustinio teritorija). Antrasis pagal aukðtá Lietuvos kalnas Juozapinë yra netoli Aukðtojo.
Paþymint pirmojo lietuvio ákopimo á Everestà deðimtmetá, jis kartu su kitais keliautojais, alpinistais, Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos nariais 2003 m. dalyvavo þygyje ið Medininkø pilies á Lietuvos
Aukðtojo kalnà. Toks þygis pakartotas ir po deðimties metø – 2013 metø geguþës 18 dienà, minint V. Vitkausko ákopimo á Everestà 20-ies
metø sukaktá ir jo paties gimimo 60-ies metø jubiliejø.
Uþ tai, kad po ákopimo á Everestà gráþæs á bazinæ stovyklà ir
suþinojæs apie Nepalo moterø ekspedicijos vadovës Pasang Lhamu tragedijà, nepaisydamas, kad jo paties abiejø rankø pirðtai apðalæ, vël iðsiruoðë aukðtyn, dalyvavo gelbstint ir pargabenant þuvusiosios kûnà nuo Everesto, jis pirmasis apdovanotas tarptautinio
„Fair Play“ komiteto Garbës diplomu (1997 m.).
Lietuvoje jo nuopelnai ávertinti Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës medaliais „Uþ
aukðtus sportinius pasiekimus“ (1993 m.), „Uþ nuopelnus Lietuvos sportui“ (1993 m., 1998 m.), I laipsnio Didþiojo Lietuvos
kunigaikðèio Gedimino ordino medaliu (1994 m.), Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo þenklu Lietuvos Respublikos pakvietimo á NATO proga (2002 m.), Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto Olimpine þvaigþde (2003 m.), aukso medaliu „Uþ nuopelnus Lietuvos spor tui“ (2003 m.), Santarvës ordinu „Pro augenda concordia“.

Ðventës „Mûsø Everestas“ (2013 m. geguþës 18 d.) akimirkos. Alvydo
Strièkos nuotraukos.
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