Paremkime kilnią iniciatyvą
Genius Baliukevičius Baltijos 600 km ilgio maratono, vykusio 2014-08-22–23 dalyvis.
Šiame maratone jis pelnė net du medalius: vieną už tai, kad estafetiniu būdu nubėgo 600 km,
kitą, kaip stipriausias ir sunkiausias (108 kg) sportininkas Europoje, įveikęs 600 km.
Prisijungęs prie „Inžinerijos“ bėgimo mėgėjų klubo, G. Baliukevičius tapo viena ryškiausių ir
spalvingiausių asmenybių šiame draugiškame kolektyve.
Genius Baliukevičius atrodo kaip sveikatos ir sveikos gyvensenos įsikūnijimas. Nieko
nuostabaus - jis dėl to daug dirba ir stengiasi: bėgioja, žiemą maudosi lediniame vandenyje,
daug būna ir basas vaikšto miške, myli ir supranta gamtą. Tai – jo gyvenimo stilius.
Tiksliau, jo gyvenimo stiliaus dalis. Nes yra kita dalis, kurioje – amžina širdgėla dėl
senelių ir tėvelių, pražudytų Sibiro tremtyje, ir didelis noras įamžinti jų atminimą. Kai Genius
bėga varžybose, ant tradicinių jo juodų marškinėlių būna užrašai „Комипермяк“, „Галяшор“
ir „Кудымкар“. Tai – pagarba vietai, kurioje jis gimė, kurioje patyrė kančių, bet kuri
užgrūdino ir išaugino jį tokį stiprų ir atsparų gyvenimo negandoms.
Genius turi svajonę. Tiksliau, dvi svajones. Vieną – pastatyti Galiašore paminklą ten
palaidotiems mirusiems tremtyje nuo bado ir kitų nelaimių tremtiniams, suaugusiems ir
vaikams. Ši svajonė jau tampa realybe – dailininkas ir bėgikas, „Inžinerijos“ bėgimo mėgėjų
klubo narys profesorius Jonas Gudmonas jau paruošė gražaus paminklo projektą.
Kita svajonė – surengti atminties bėgimą tolimajame Sibire iš Mendelejevo
geležinkelio stoties, kur būdavo išsodinami tremtiniai, iki Kudymkaro, o toliau – iki
Galiašoro. Tai daugiau kaip 150 kilometrų. Genius jau surado palaikymą Lietuvoje ir
Lenkijoje. Gal ir ši jo svajonė išsipildys.
Genius yra Sibire gimęs politinių kalinių palikuonis. Šiuo metu su bičiuliais ruošiasi
vykti į Permės sritį statydinti paminklą tremtiniams, mirusiems nuo bado 1945–1947 metais.
Išvyka numatyta 2015 m. rugsėjo 16 d. 9.00 autobusu iki Minsko, o iš ten – traukiniu.
Taurūs tautiečiai jau yra paaukoję paminklo statybai dalį lėšų, tačiau jų dar neužtenka.
Maloniai prašome paremti kilnią iniciatyvą nors ir nedideliu įnašu į Tremtinių bendrijos
sąskaitą, nurodant: Galiašoro paminklui.
Te neišblėsta Geniaus Baliukevičiaus prasmingas ryžtas dėl lėšų stokos!
Sąskaita: LT31 7044 0600 0801 4553
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Organizacijos kodas 191677269
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