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Garsų absolventą į Kauno technikos kolegiją pakvietė studentai, kurie studijuoja
transporto inžineriją, jau seka jo pėdomis, o ateityje gal taip pat garsins Lietuvą savo
pasiekimais. Su pluoštu istorinių nuotraukų ir puikia nuotaika į savąją Alma Mater atvykęs
automobilių sporto meistras ir automobilių konstruktorius, bagių sporto pradininkas Lietuvoje,
daugkartinis Lietuvos ir Pabaltijo autokroso čempionas Rimas Brundza atvirai dalinosi
prisiminimais apie jaunystės metus, studentavimą ir automobilių sportininko karjeros metus.
Kauno politechnikumo (dabar Kauno
technikos kolegija) Automobilių remonto ir
eksploatacijos specialybės absolventas (studijas
baigė 1974 m.) linksmai šnekučiavosi su
kolegijos studentais ir dėstytojais apie aistrą
vairuoti, konstruoti, lenktyniauti ir nugalėti.
Kovotojo dvasia neišnyko iki šių dienų
Konstruktorius, bagių pradininkas Lietuvoje ir
šiandien aktyviai remia jaunuolius, mėgstančius
šį sportą, ir pats dalyvauja varžybose. Susitikęs
su jam dėsčiusiais dėstytojais J. Vizgaičiu ir O.
Rimkuviene R..
Brundza prisiminė studentavimo laikus, kuomet baigęs teorinę dalį nutarė baigiamojo
darbo nerengti ir neginti, svarbiausia tada buvo LENKTYNĖS! Lenktynės Leningrade,
Karelijoje, Maskvoje. Tačiau po metų vis tik diplominis darbas buvo puikiai parengtas ir
apgintas. Toliau sekė darbas, tarybinė armija ir nuolatinis veržimasis lenktyniaujant,
konstruojant, tobulinant. Ukrainoje pamatytos bagių varžybos uždegė norą ir Lietuvai sukurti
unikalų automobiliuką virtusį bagiu. 1982 m. iš ZAZ 968 markės automobilio konstruktorius
sukūrė bagį, su kuriuo pradėjo dalyvauti autokroso varžybose. Su juo R.Brundza tris kartus tapo
Pabaltijo čempionu. 1984 m. jis buvo tituluotas pirmuoju lietuviu bagių sporte ir tapo sporto
meistru.
R.Brundzos nutiestu keliu keliavo ir keliauja kiti Kauno technikos kolegijos studentai,
kuriems automobilių sportas yra ir pomėgis, ir būsimos specialybės praktinių įgūdžių ugdymas.
Svečias apgailestavo, kad šiandien nėra pakankamai skiriama dėmesio jaunimo kūrybiškumui, o
ypač techniniam kūrybiškumui: nėra sąlygų kurti, konstruoti. Tačiau entuziastų vis dar yra,
konstruktorius aktyviai dalyvauja studentiškuose raliuose, riedynėse. Po pokalbio apie sportą ir
lenktynes R.Brundza maloniai sutiko studentams parodyti savo bagių kolekciją, pasikalbėti apie
praeities ir ateities sąsajas, šio sporto ateitį ir viltis, jog automobilių sportas Lietuvoje užaugins
dar daug kūrybingų ir veržlių lenktynininkų.
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