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(studijas baigė 1948 m.)

Česlovas Radzinauskas gimė 1926 m. balandžio 27 d. Jonavos rajone, Skrebinų kaime.
Č. Radzinauskas mokėsi Skrebinų pradinėje mokykloje, kuri buvo įsikūrusi Radzinauskų
namuose, vėliau - Jonavos progimnazijoje. 1942 m. ją baigė ir įstojo į Kauno aukštesniąją technikos
mokyklą (dabar – Kauno technikos kolegija).
Česlovo Radzinausko grupiokas Pranas Vilčinskas prisimena: “Su Č. Radzinausku
susitikome 1942 m. Kauno ATM. Tada buvo sunkus karo laikotarpis, nebuvo net popieriaus, o apie
vadovėlius ir techninę literatūrą net kalbėti netenka. Sunkios buvo ir buities sąlygos. 1944 m.
pavasarėjant ATM vadovybė, saugumo sumetimais, rekomendavo mokiniams palikti mokyklą.
Dauguma mokyklos II ir III kursų mokinių išsivaikščiojo savais keliais. Česlovas išvažiavo pas tėvus
į kaimą. 1946 m. grįžome baigti pradėtų studijų jau Kauno politechnikume ir 1948 m. jas baigėme.
Tų pačių metų rudenį Česlovas įstojo į Kauno VDU, kuris buvo 1950 m. panaikintas ir įkurtas KPI.
Mokantis, o vėliau studijuojant institute, Česlovo darbštumą, geranoriškumą labai vertino kurso
draugai. Jis buvo autoritetu ne vien ūgiu, bet ir gabumais.”
Baigęs studijas KPI, Č. Radzinauskas dirbo inžinieriumi, vėliau – Kelių statybos tresto
valdytoju. Nuo 1966 m. Č. Radzinauskas vadovavo Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD).
Čia atsiskleidė Č. Radzinausko dalykinės vadovo savybės, organizatoriaus talentas, techninis ir
ekonominis išprusimas, toliaregiškumas planuojant kelių ūkio plėtotę. Jis rūpinosi darbuotojų darbo
ir buities sąlygų gerinimu. Č. Radzinauskas įnešė didelį indėlį tiesiant Vilniaus – Kauno – Klaipėdos
ir Vilniaus – Panevėžio automagistrales, rekonstruojant Panevėžio – Šiaulių, Šiaulių – Palangos,
Vilniaus – Utenos kelius.
Č. Radzinauskas daug nuveikė personalo rengimo ir kvalifikacijos kėlimo srityse, gerinant
psichologinį klimatą kelininkų kolektyvuose, mažinant dirbančiųjų kaitą. Į atsakingus postus kelių
organizacijose siūlydavo skirti jaunus, jau spėjusius padirbėti ir užsirekomenduoti gamyboje
inžinierius. Važinėdamas po Lietuvą jaunų specialistų sąrašą visuomet turėdavo su savim.
Stengdavosi su jais susitikti, pabendrauti, patarti. Apie jų darbą pasikalbėdavo ir su kelių
organizacijų vadovais.
Būdamas LAKD viršininku, savo pareigas atlikdavo labai pareigingai, visuomet
išklausydavo pavaldinius. Jo nurodymai būdavo trumpi ir dalykiški. Jis buvo labai tolerantiškas,
pasitikėjo savo pavaldiniais ir leido daugelį klausimų spręsti savarankiškai. Kiekvienas automobilių
kelių sistemos darbuotojas ar jaunas specialistas, ar patyręs vadovas galėdavo su Č. Radzinausku
pasikalbėti, kiekvieną jis labai dėmesingai išklausydavo, kiekvienam patardavo, o prireikus
padėdavo. Dėl šių savybių jis turėjo tarp kelininkų didelį autoritetą. Č. Radzinauskas ilgus metus

buvo Automobilių transporto ir plentų ministerijos kolegijos narys. Kai kolegijoje būdavo svarstomi
automobilių kelių gamybiniai, ekonominiai, kadrų klausimai Č. Radzinauskas visuomet aktyviai
dalyvaudavo. Jo pasiūlymai buvo gerai apgalvoti, svarūs ir priimtini. Gyvenimas parodė, kad jo
pateikiami pasiūlymai buvo teisingi.
Už nuopelnus plėtojant Lietuvos automobilių kelių tinklą, tiesiant ir taisant kelius Č. Radzinauskas
apdovanotas “Darbo raudonosios vėlavos” ir “Garbės ženklo” ordinais, medaliais, garbės raštais.
Jam suteiktas nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. Č. Radzinauskas yra Lietuvos valstybinės
premijos laureatas
1998 m. tiltui per Nemuną Kauno vakariniame aplinkkelyje, Via Baltica magistralėje buvo
suteiktas ČESLOVO RADZINAUSKO vardas.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu Česlovu Radzinausku, visą savo prasmingą
gyvenimą skyrusiam Lietuvos kelių tiesimui, tiltų ir viadukų statybai, naujų technologijų ir
medžiagų diegimui.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų
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Kauno technikos kolegijos absolvento Česlovo Radzinausko vardo tiltas per Nemuną Kaune .

