KAUNIETIS ROMAS
Gimė 1944 06 08 Buivydžiuose Rokiškio r.
Kraštotyrininkas, atsiminimų rengėjas
1949 m., tėvus ištrėmus į Sibirą, slapstėsi, gyveno pas tetą. 1951-1958 m. mokėsi Pandėlio vidurinėje
mokykloje, 1961-1965 m. Panevėžio politechnikume, metalų apdirbimo pjovimu specialybės.
Po vidurinės mokyklos liko gyventi Buivydžiuose, dirbo Gerkonių kolūkyje. Baigęs Panevėžio
politechnikumą, nuo 1965 m. dirbo Panevėžio miesto „Ekrano“, Autokompresorių gamyklose, 19701985 m. įvairių regionų kaimo statybose. 1991-2006 m. dirbo valstybės tarnyboje.
1965-1970 m. užrašinėjo tremtinių ir politinių kalinių prisiminimus, vėliau rinko medžiagą
apie Aukštaitijos partizanus ir jų ryšininkus, NKVD, MGB, KGB nusikalstamą veiklą Aukštaitijoje.
1968 m. buvo suimtas ir kalintas už nepriklausomos Lietuvos spaudinių kaupimą. Prasidėjus atgimimui
dalį surinktos medžiagos paskelbė Panevėžio Sąjūdžio skyriaus laikraštyje „Laisvės žodis“. 1980-1986
m. rinko gimtojo Buivydžių kaimo etnografiją, sudarė 325 lapų mašinraštį „Buivydžių kaimo
etnografiją“. 2005 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
1996-2016 m. išleido „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ 10 tomų su archyvų dokumentais,
paaiškinamaisiais straipsniais, gausiomis partizanų, ryšininkų ir rėmėjų nuotraukomis, bunkerių
schemomis. 2002 m. sudarė knygą „Miškiniai“. 2013 m. išleido autobiografinę prisiminimų knygą „Jei
laisve nebūčiau tikėjęs“. 2016 m. išleista knygos „Laisvės kovų ir netekčių metai“ 2 dalys.
Eilėraščius rašyti pradėjo apie dar mokykloje apie 1953 m. Sudarė keturis poezijos savilaidinius
rinkinėlius, tačiau jų neplatino. Nedidelę dalį jų publikavo savo prisiminimų knygoje „Jei laisve
nebūčiau tikėjęs“ (2013).
Bendradarbiauja spaudoje: „Draugas“, „XXI amžius“, „Gimtasis Rokiškis“, „Į laisvę“; „Kupiškėnų
žodis“, „Kupiškis“, „Laisvas žodis“, Mūsų Ignalina“, „Nemunas“, „Panevėžio balsas“, „Šiaurietiški
atsivėrimai“, „Tautos atmintis“, „Tėvynė“, „Tremtinys“, „Valstiečių laikraštis“, „Varpas“, „Vyzdys“ ir
kt.
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