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Kauno politechnikumo Elektros tinklų ir
sistemų (ETS) specialybės absolventas
(studijas baigė 1972 m.)

1973 – 1979 m. A. Drabatiuk studijavo Kauno politechnikos institute ir įgijo “Elektros
tinklų ir sistemų” specialybę.
Anatolijus Drabatiuk Elektros energetikos specialybių dėstytoju dabartinėje Kauno
technikos kolegijoje dirba nuo 1972 metų (44 m.), baigęs studijas Kauno politechnikume.
Kauno technikos kolegijos 95 – jo jubiliejaus proga Anatolijui Drabatiuk Lietuvos
pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius įteikė Profesijos riterio
apdovanojimą.
A.Drabatiuk mintys apie mokyklą ir studijas:
“Dar eidamas į vidurinę mokyklą, pradėjau lankyti kino mechanikų būrelį. Baigęs
mokyklą, jau du metus buvau dirbęs kino mechaniku “Taikos” kino teatre, todėl elektrą buvau
“čiupinėjęs” praktiškai. Apie Kauno politechnikumą sužinojau iš pažįstamų vaikinų, kurie jau
čia mokėsi. Dažnai mes atvažiuodavome maudytis į lauko baseiną, todėl pasidomėjau, ar čia
ruošiami elektrikai. 1969 metais įstojau į Elektrotechnikos skyrių, nors mandatinės komisijos
metų norėjo mane “nugrūsti” į mechanikos specialybę, nes į Elektros tinklų ir sistemų specialybę
buvo mažai stojančiųjų. Tačiau mes, dešimt jaunuolių, užsispyrėme ir buvome priimti į
“mažiukų” grupę, kaip papildymas, į antrą kursą. Grupėje mane pastebėjo dėstytojas V. Tinteris
ir pasiūlė dirbti laborantu Elektros mašinų laboratorijoje, o vėliau likti Kauno politechnikume
dėstytoju“.
„To meto daugelis dėstytojų pasižymėjo aukšta kultūra, erudicija, gerai išmanė savo
dėstomą discipliną. Su pagarba prisimenu grupės vadovę B. Vaitkevičienę. Ji mums buvo kaip
antra mama, visada suprato moksleivius. Prisimenu dėstytoją V. Tinterį, jo jaunatvišką
entuziazmą, didžiulį pasiaukojimą elektriko specialybei, dėstytojo A. Stankevičiaus reiklumą ir
sugebėjimą žinias perteikti kitiems, dėstytojo A. Šakalio inteligentiškumą. Niekada nepamiršiu
mokytojų, kaip žmonių gerb. V. Tinterio, V. Ganusausko, A. Stankevičiaus, P. Rimkaus“.
„Daug malonių akimirkų buvo studijų metais. Labiausiai įsiminė paskutinis skambutis. Su
grupės draugais susirenkame į susitikimus. Mano požiūris į jaunimą yra teigiamas. Kiekvienas
jaunuolis yra savitas ir nepakartojamas. Kiekviena grupė turi savo veidą“.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų.

