TITAS MASIULIS
Sausio 13 – osios auka. Žuvo gindamas Lietuvos
Respublikos laisvę ir nepriklausomybę

Kauno politechnikumo Pramoninės – civilinės
statybos specialybės absolventas
(studijas baigė 1981 m.)

1977 m., baigęs aštuonias klases dabartinėje P. Vileišio pagrindinėje mokykloje Kaune
(tada 24 – oji vidurinė mokykla), Titas Masiulis pradėjo mokytis Kauno politechnikume. Studijavo
pramoninę civilinę statybą.
PSC grupėje Titas buvo draugų labai mėgstamas ir mylimas. „Visada buvo tvarkingas,
patrauklios išvaizdos. Jeigu darydavo šunybę – atvirai prisipažindavo, nesislėpdavo už kitų nugarų.
Buvo ramaus būdo, valingas jaunuolis. Draugams buvo paslaugus, bet labai artimų draugų
neturėjo. Nenorėdavo prisirišti prie žmogaus, sakydavo – gal aš jį apsunkinsiu? Mėgo gėles, visoms
merginoms dažnai dovanodavo po didelę puokštę“, - prisimena Tito grupiokės.
Titas mėgo
fotografuoti. Besimokydamas Kauno politechnikume, kūrė menines
fotonuotraukas, draugų nuotraukas, kurių dalis ir dabar dar saugoma Kauno technikos kolegijos
muziejaus fonduose.
1981 m. Titas Masiulis baigė pramoninės civilinės statybos kursą ir įgijo techniko –
statybininko kvalifikaciją. Titą traukė technika, fotografija. Statybininko darbą išmanė gerai, pats
sode rekonstravo namelį, mokėjo pagrindinius remonto darbus, užsispyręs kasė šulinį, kur vanduo,
atrodė, turėjo būti čia pat, o suleido net vienuolika žiedų, kol išgirdo besipliuškenantį vandenį.
Sako, tada džiaugėsi lyg mažas vaikas...
Po mėnesio Titas gavo šaukimą į sovietinę armiją. Nesidžiaugė sužinojęs, kad skiriamas į
laivyną. Jis tarnavo kariniame laivyne, kur ypatinga drausmė ir muštras ... Laive buvo vienintelis
lietuvis tarp 150 jūreivių. Jis labai didžiavosi savo lietuviška prigimtimi, viską atlikdavo sąžiningai,
dorai. Vaikinas viską mokėjo. Kai tik laivas grįždavo į uostą ir atsirasdavo statybinių remonto
darbų, imdavosi darbo pagal specialybę. Už sąžiningą darbą buvo gavęs daug paskatinimų, tapo
vyresniuoju jūreiviu, buvo suteiktos atostogos.
Iš sovietinės kariuomenės Titas grįžo tvirtas dvasia, žinodamas, kad okupantas yra stiprus.
Tačiau Lietuva ir jos žmonės yra morališkai tvirtesni, o jų siekiai kada nors atgauti nepriklausomą
valstybę tikrai išsipildys.
Po kariuomenės dirbo eiliniu statybininku. Atsisakė vadovauti brigadai. Norėjo būti
laisvas, nuo kitų nepriklausomas. Penkerius metus dirbo Kauno rajone. Geru vardu Titą mini vietos
gyventojai, su kuriais jam teko dirbti.
Mėgo laipioti po kalnus. 1990 m. kovo 11-ąją slidinėjant Karpatuose jis ir išgirdo apie
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą. Titas tikėjo, kad greitai jo Tėvynė bus nepriklausoma.
Nelaukė šios šventės nuošalyje, o buvo tarp tų, kurie už ją kovojo piketuose ir mitinguose.
1991 metų sausio 13- osios naktį tarp Lietuvos Respublikos gynėjų, žuvusių prie Vilniaus
televizijos bokšto, buvo ir mūsų mokyklos 1981 metų statybos specialybės absolventas Titas
Masiulis. Tito gyvenimo kelią nutraukė kulka. Didžiuojamės, kad Titas Masiulis mokėsi mūsų
mokykloje; čia jis subrendo kaip pilietis bei Lietuvos patriotas.

Tito Masiulio atminimo įamžinimas:
Apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus 1 – ojo laipsnio ordinu (1991 m.), Sausio 13osios Atminimo medaliu (1992 m.; Latvijos vyriausybės Atminimo medaliu (1997 m.); Lietuvos
radijo ir televizijos komiteto medaliu (2000 m.).
Kaune buvusi M. Gorkio gatvė pavadinta Tito Masiulio vardu (1991 m.).
Prienų rajono Piliuonos gyvenvietės gatvė pavadinta Tito Masiulio vardu.
Kauno jaunimo mokykla pavadinta Tito Masiulio vardu (1996 m.)
Kaune, prie Neries krantinės ir Demokratų gatvės sankryžos esančiame skverelyje
pastatytas koplytstulpis Titui Masiuliui atminti. (1993 m.)
Antkapis Kauno Petrašiūnų kapinėse, sukurtas skulptoriaus R. Antinio (1993 m.)
Žalgirio pergalės parke ir Vilniuje prie televizijos bokšto pasodinti ąžuoliukai Tito
Masiulio atminimui.
Kaune, prie J. ir P. Vileišių vid. m-los (buvusios 24-osios m-los), kurioje mokėsi Titas,
kiemelyje pastatytas atminimo paminklas. 2005 m.
2005 m. išleista S. Abramavičiaus knyga “Gyvenkit laisvi ir laimingi. Apie Tito Masiulio
gyvenimą ir žygdarbį”.
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