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“Mano kelias į Kauno politechnikumą
buvo ilgas ir sunkus. Jis prasidėjo 1948 m. tėvų
ištrėmimu į Sibirą. 13 metų vaikas, likęs nuo
tremties, pradėjau mokytis Kauno 4 – oje
vidurinėje mokykloje. Tuomet man, kaimo vaikui,
Kaunas padarė labai didelį įspūdį. Pamilau šį
miestą iš visos širdies. Susirgus mamai, turėjau į
Sibirą vežti vaistus. Į Lietuvą grįžau tik po 6, 5
metų su visais tremtiniais. O kaip aš ilgėjausi
Lietuvos, Kauno ir praleistų jame vaikystės
dienų. Prabėgo keleri metai, kol išsipildė mano
svajonė: 1961 m. įstojau į Kauno politechnikumo
Metalo apdirbimo pjovimu specialybę.
Konkursas buvo 5 į vieną vietą, tačiau aš tam buvau stipriai pasiruošęs”, - savo prisiminimuose rašo
dėstytojas.
“Mokyklos įspūdis buvo stulbinantis. Gražūs rūmai ir labai geri, griežti ir sąžiningi dėstytojai.
Mokėmės iš visos širdies. Prisimenu puikius dėstytojus: kurso vadovę A. Zgirskienę, kuriai savo
išdaigomis sutrumpinom gyvenimą mažiausiai 10 metų, skyriaus vedėją A. Valatką, dėstytojus V. Bastį, V.
Leišį ir kitus. Niekada nepamiršiu A. Žitkevičiaus, kurio dėka baigiau Kauno politechnikos institutą”, prisimena T. Šėža.
“1962 m. pradėjau dirbti laborantu Metalų technologijos laboratorijoje ir mokiausi, lengva
nebuvo. 1966 m. baigiau mokslus ir likau dirbti Kauno politechnikume, kuris tapo mano antraisiais
namais. Esu labai dėkingas gerb. direktoriui S. Stankevičiui, kurio dėka galutinai įsitvirtinau savo
svajonių mieste.”
Tomas Šėža 1966 – 2004 m. dabartinėje Kauno technikos kolegijoje dirbo metalų technologijos
dėstytoju, praktikos darbų vadovu. Per ilgą pedagoginės veiklos laikotarpį išleido ne vieną absolventų
laidą. Buvę studentai ir kolegos su didele pagarba ir meile prisimena Tomo Šėžos skaitytas dėstomo
dalyko paskaitas, nuoširdžius santykius su jaunimu, jo parašytus eilėraščius.
“Jaunimas – tai dirva, į kurią reikia pasėti gerą sėklą. Tą sėklą turime sėti mes, dėstytojai. Tai
daryti turime negailėdami savo jėgų ir laiko. Tik tada galima tikėtis gerų rezultatų. Mokyklos paskirtis
turėtų būti protingų, darbščių, sąžiningų ir mylinčių savo Tėvynę kartų ugdymas”. Tai – KP absolvento,
ilgamečio KP, KATM, KTK dėstytojo T. Šėžos mintys.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

