PRO

70

MEMORIA

PALYDÉJUS

AMÛINAM POILSIUI
JONÀ KISELÌ...

2007 m. birþelio 15 d., prieð mënesá paminëjæs 80-tuosius gyvenimo metus, ið mûsø hidrogeologø tarpo netikëtai pasitraukë nuoðirdus bendradarbis, sumanus hidrogeologas, aplinkosaugininkas ir lietuviðkø dainø bei giesmiø puoselëtojas Jonas Kiselis.
Jonas gimë 1927 m. geguþës mën. 15 d.
Rumpiðkënø kaime, Pandëlio valsèiuje, Rokiðkio
apskrityje stambiø ûkininkø ðeimoje. 1938 m. baigæs Kazliðkio pradinæ mokyklà, mokësi Pandëlio
progimnazijoje, vëliau iki 1945 m.  Rokiðkio gimnazijoje. Trejus metus studijavo Kauno kunigø seminarijoje. Sudëtingu pokario laikotarpiu, vengdami tremties á Sibirà, 1949 m. pradþioje Jono tëvai
paliko ûká ir persikëlë á Radviliðká, o vëliau  á Vilniø. Kaip sakydavo Jonas, ðeimai liko tik svetimas
kampas ir oþkytë. Kaip ir daugeliui to meto tariamø liaudies prieðø gyvenimas tapo problema
kaip iðlikti, o ateities perspektyvos daþnai priklausë
nuo lemties. Be buitinio skurdo, nuolatinë palydovë buvo dvasinë priespauda. Tai áveikti Jonui
pavyko.
Studijos kunigø seminarijoje Jonui nebuvo bevaisës. Visuose darbuose jis buvo nuoseklus ir
kolegoms daþnai primindavo, kad viskà reikia pradëti nuo savæs. 1949 m. persikëlæs á Vilniø ir ásidarbinæs Respublikinëje prieðmaliarinëje stotyje,
mokslà tæsë Vilniaus suaugusiøjø gimnazijoje.
1953 m. ástojo á Vilniaus valstybino universiteto
Gamtos mokslø fakultetà, kurá sëkmingai baigë
1958 m. Profesorius J. Dalinkevièius jam siûlë likti Geologijos katedroje, taèiau vykstant laisvëjimo
pokyèiams ágytas þinias Jonas nutarë realizuoti
praktinëje veikloje. Tais paèiais metais J. Kiselis
pradëjo dirbti besikurianèioje Lietuvos geologijos

valdyboje, o kiek vëliau buvo paskirtas Vilniaus
hidrogeologinës ekspedicijos arteziniø græþiniø
græþimo padalinio skyriaus vyriausiuoju hidrogeologu. Ðiose pareigose dirbo iki Nepriklausomybës
pradþios. Jis daug prisidëjo tobulinant hidrogeologiniø eksploataciniø græþiniø árengimo technologijas, ypaè árengiant vandens græþinius Lietuvos
miestø vieðojo vandens tiekimo vandenvietëse.
Per visà studijø laikotarpá Jonas aktyviai dalyvavo Vilniaus universiteto chore. Trumpu chruðèiovinio atðilimo laikotarpiu ásitraukë á naujai susikûrusá Auðros klubà, kuris tuomet iðdráso prabilti apie draudþiamus lietuviðkus paproèius ir pamirðtas tautines dainas. Neþiûrint laikmeèio negandø ir dvasinio persekiojimo, tautiðkumo gaivinimo dvasia Jonui buvo ágimta ir subrandinta tëvø pastogëje. Studijø metais pradëjæs giedoti Ðv.
Mikalojaus baþnyèios chore, savo pastoralinæ
veiklà tæsë iki pat mirties. Pagal to laikmeèio galimybes buvo aktyvus kelioniø organizatorius po
Lietuvà ir kitas sàjungines respublikas. Su dvasiniu pakilimu ásitraukë á Sàjûdþio veiklà, nuosekliai
ir tvirtai gindamas savo ásitikinimus.
Iðdirbæs vienoje hidrogeologiniø darbø ámonëje visà gyvenimà, iðëjæs á pensijà nuo darbinës
veiklos negalëjo atsiriboti. Vykstant viso Lietuvos
ûkio pertvarkai, J. Kiselis beveik deðimtmetá (19942002 m.) tæsë profesinæ veiklà privaèioje ámonëje
UAB Grota, vykdant naftos produktø ðalinimo
ið uþterðto poþemio buvusioje Lietuvos kuro Vilniaus naftos produktø bazëje darbus.
Vandeningø þemës sluoksniø uþterðimo valymo darbai Lietuvoje tuo metu buvo naujovë. Mintis, kad Þemës gelmëse yra benzino ar dyzelino,
kurá galima paimi ir supilti á automobiliø bakus,
nuostabà këlë net prityrusiems hidrogeologijos
specialistams, nekalbant apie kitø profesijø þmones. Atmintin ástrigo gana komiðkas, bet kartu ir
tipiðkas to laikmeèio þinias ir supratimà apie Þemës gelmiø uþterðtumà atspindintis atvejis. Jono
pagalbininku buvo priimtas jau á pensijà iðëjæs gana patyræs inþinierius. Pusæ dienos kartu su Jonu aiðkinome jam apie bûsimà darbà  populia-
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A time of well-deserved rest

riai nupasakojome vietovës geologijà, apie naftos produktø iðplitimà, jø keliamà grësmæ aplinkai, apëjome valymo ir stebëjimo græþiniø tinklà,
parodëme uþterðtos teritorijos ribas, valymo árenginius ir valymo produktà  nuo vandens atskirtus naftos produktus. Baigus instruktaþà, tasai inþinierius ir sako: tai kà, visa ðita nafta, kurià
pumpuojate ið þemës, tai ne tikra nafta, o ant þemës iðpiltas ir á þemæ susigëræs benzinas ir dyzelinas? Niekada nebûèiau tuo patikëjæs...
Tuo metu buvo maþai þinoma, kas yra grunto
tarða ir kaip já valyti, kaip ðá procesà suprojektuoti
bei reikiamai valdyti. Norint visa tai suprasti, viskà reikëjo ypaè kruopðèiai stebëti, apraðyti ir iðanalizuoti. Tam reikëjo þmoniø  gebanèiø, iðmananèiø ir norinèiø tai daryti. O svarbiausia  sàþiningø. Jono profesinë patirtis, kruopðtumas ir sàþiningumas ðiuo atveju buvo nepamainomi. Nors
ið aktyvios profesinës veiklos jis jau buvo pasitraukæs á uþtarnautà poilsá, pasiûlius darbuotis valymo srityje, jis nedvejodamas ëmësi ðio darbo. Jis
visada puikiai þinojo, kokie græþiniai veikia, koks
jø naðumas, kaip vystosi lygio depresija ir kaip kinta laisvø naftos produktø ant gruntinio vandens
pavirðiaus sluoksnis bet kurioje tarðos arealo dalyje. Gyvas Jono profesinio ir þmogiðko brandumo árodymas  jo pildyti lauko darbø þurnalai, kurie þavi savo informatyvumu, sistemingumu ir tvarkingumu. Jie galëtø bûti pavyzdþiu daugeliui mûsø, kaip derëtø atlikti mums pavestas uþduotis.
Nors pagrindinë J.Kiselio darbo vieta buvo
lauko objektai, kiekvieniems metams baigiantis
jis sësdavo prie stalo ir padëdavo apdoroti per
metus sukauptà medþiagà bei paraðyti metines

valymo ataskaitas. Jo konsultacijos ir patarimai, interpretuojant gautus duomenis, darant iðvadas ir priimant vienokius ar kitokius sprendimus,
bûdavo nepamainomi. Kad
neatsiliktø nuo jaunimo ir bûtø visaverèiu visose darbo srityse, jis net kompiuteriu dirbti
pramoko  ir lenteles pildë, ir
tekstà spausdino, ir grafikus
padarydavo.
Profesinis kruopðtumas,
tvarkingumas ir pareigingumas
padaryti viskà iki galo lëmë ir
tai, kad Jono domëjimasis Vilniaus naftos bazës poþemiu nenutrûko ir baigus
aktyvià gamybinæ veiklà. Kai bankrutavus Lietuvos kurui, pagrindiniam finansuotojui, valymo darbai nutrûko, savo paties iniciatyva, kad nenutruktø stebëjimai, sistemingai, bent vienà kartà per
mënesá jis apeidavo bazës rajone iðlikusius monitoringo græþinius, iðmatuodavo juose vandens
lygá ir kai kur dar likusiø laisvø naftos produktø
sluoksná ant vandens pavirðiaus. Kiekviena proga pasidþiaugdavo, kad naftos jau likæ nedaug,
kad keleriø metø triûsas buvo ne veltui. Tà lemtingà dienà jis taip pat buvo susiruoðæs matuoti
vandens lygá græþiniuose. Staigaus ðirdies priepuolio pakirstas, susmuko prie paskutinio græþinio. Gal pamatavo, bet uþraðyti nebespëjo. Prie
græþinio aptiktas pieðtukas ir popieriaus lapas, kuriame buvo likæs tuðèias vienas langelis...
Trumpai paminëta velionio darbinë ir visuomeninë veikla  tik nedidelë Jo prasmingo gyvenimo dalis. Atlikti darbai ir sukauptos þinios apie hidrogeologiniø græþiniø árengimà, poþeminio vandens iðteklius ir jø apsaugà nuo uþterðimo iðliks
ateities kartoms Lietuvos geologinio fondo archyvuose, kur ne vienoje ataskaitoje ir susistemintø
geologiniø bei hidrogeologiniø duomenø apraðuose liko J. Kiselio darbo vaisiai.
Baigdami trumpà nekrologà, linkime þmonai
Valerijai ir dukrai Kristinai iðtvermës bei stiprios
sveikatos auginant bûrá anûkø, kuriais Jonas ypaè
dþiaugësi ir jais didþiavosi.
Ilsëkis, mielas Jonai, greta savo tëvø, kuriems
amþinas poilsis buvo lemtas Vilniaus kraðto Rokantiðkiø kapinëse.
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