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gimė 1930 vasario 23 d. Pasvalio raj. Panevėţio
apskrityje;
baigė Pušaloto pradţios mokyklą;
vėliau mokėsi Panevėţio berniukų gimnazijose;
1954 m. baigė LVKKI;
po instituto dirbo Pakruojo vid. mokyklos
mokytoju;
1955 m. dirbo Vilniaus Ţalgirio sporto
mokykloje ir pedagoginiame institute;
nuo 1962 m. Kauno politechnikos instituto
Vilniaus filiale kūno kultūros katedroje;
1968 m. suteiktas LTSR nusipelniusio trenerio
vardas;
1976 m. suteiktas Gedimino technikos
Universiteto Kūno kultūros katedros docento
pedagoginis vardas;
per 1957-1974 V.J.Baryso auklėtiniai 58 kartus
tapo Lietuvos čempionais, 27 kartus -sidabro
medalininkais, ir 21 kartą bronziniais
prizininkais;
ţymesni auklėtiniai:P.Liukpetris, V.Jaras,
V.Vilimas, E.Skapas, E.Jonika, A.Dagilytė ir
kiti.

Su Vytautu kalbamės 80-to jubiejaus išvakarėse...
Susipažinkime su juo iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augote, kokiomis svajonėmis
gyvenote?
Vaikystė prabėgo kaime, augau didelėje šeimoje 4 broliai ir 4 seserys.
Vaikystė bėgo linksmai, ūkis neblogas. Ganydavau karves prie Lėvens upės
ir svaidydavau per ją akmenis. Rankutę gerą turėjau...
Uţėjus rusams viskas sugriuvo. Tėvus ir dvi seseris išveţė į Buriatiją,
Mongolija. Kiti, broliui perspėjus, spėjom pasislėpti. Šeima išsiskaidė.
Ką prisimenat iš mokyklos laikų?
Nuo maţumės traukė sportas. Pradinėje mokykloje pasiţymėdavau
ţaisdamas kvadratą, o Panevėţyje - krepšinį. Tačiau visą vasarą
praleisdavau pas dėdę - padėdavau darbuose - todėl atitrūkdavau nuo
komandos. Tai ir nulėmė kad pasirinkau indvidualią sporto šaką.
Kur studijavote po mokyklos? Kaip sekėsi?
Baigiant gimnaziją suţinojome, kad KKI ir sportinę aprangą duoda, ir
išlaikymas neblogas, ir mokintis nelabai sunku, tad nusprendėm keturiese
stoti tenai mokytis. Kaip nusprendėm taip ir padarėm - ir visi įstojom.
Stojau su „fiktyvia“ charakteristika, nes tremtinių vaikai negalėjo mokytis
aukštosiose mokyklose. Vėliau „partorgas“ tai išsiaiškino ir bandė
„stukačium“ padaryt, gąsdino išvarysiąs iš instituto. Pasitarėm su broliu: „tegul daro ką nori bet „stukačium“
nebūsiu“... Stalinui mirus, situacija truputėlį pagerėjo.

Tad kodėl vis tik pasirinkote sportą? Kas turėjo
įtakos tokiam pasirinkimui?
Tiesiog nuo vaikystės sportas labai traukė, o
pasirinkus LVKKI viskas toliau buvo nulemta. Baigęs
KKI, į Vilnių paskyrimo negavau, tai pasirinkau
Pakruojį. Po to perkėlė į Vilnių, į Ţalgirio sporto
mokyklą.
Kodėl vis tik lengvoji atletika, o ne, pavyzdžiui,
krepšinis, futbolas, ar kitos sporto šakos?
Įstojus bandţiau siekti plaukimo specialybės, bet
panaikino mano naudojamą stilių šonu. Be to KKI
baseinas tais laikais buvo maţas – „kaip vonia“.
Nusprendţiau pasirinkti ieties metimo specializaciją.
Nuėjus pas dekaną Pranckevičių šis paklausė: „ar
padarysi II –ą atskyrį ieties metime?“. Padariau. Po to
ir pirmą padariau...
Kuriuos trenerius galite vadinti savo mokytojais?
Treniravausi pas trenerę V.Ţelezniakienę.
Išvardykite savo sportinius laimėjimus.
1954 m. tapau Lietuvos ieties metimo vicečempionu.
J.V.Barisas 1952m.

Koks metikas „be štangos“... Kokie Jūsų pasiekimai pratimuose su štanga?
Tai laikais pagrindas buvo metimai, jėgai beveik nieko daroma nebuvo. Tokia mada tad būdavo. 3-čiame
kurse pats pradėjau stiprinti raumenis. Pamenu su 80 kg darbiniu krūviu „persimetinėdavome“ su
A.Krasaičiu. Su maksimaliais svoriais nedirbom.
Koks įsimintiniausias kuriozas, nutikęs varžybose ar treniruotėje?
1957 m. dalyvaudamas profsajungų pirmenybėse Charkove pasiekiau asmeninį rekordą 65,48 m. Rezultatas
buvo nelauktas, kadangi šias varţybas vertinau kaip nelabai svarbias ir varţybų išvakarėse su stajeriu
Morkūnu degustavom vyną iš bačkučių... Rezultatas pagal savijautą buvo netikėtas...
Ką Jums davė sportas?
Uţgrūdino, sustiprino.
Kiek svarbus sportas šiandien? Ar šiuo metu
sportuojate?
Sportuoju kiekvieną dieną: hanteliai, skersinis. Jau
3,5 metų kaip nebedirbu, tai turiu daug laiko
pasivaikšiojimams.
Požiūris į veteranų sportą.
Tiktai
teigiamas.
Bendravimas,
toleruotinas. Kol leido sveikata
sudalyvaudavau.

judėjimas
ir pats
J.V.Barisas ir A.Pocius 1952m. Kaunas

Daug metų buvote varžybų VGTU Rektoriaus taurei laimėti Aukštadvaryje vyr. teisėju. Kokia
nuomonė šias varžybas?
Kaimiškas metimų 10-kovės varţybas Aukštadvaryje pradėjo vykdyti K.Vislavičius, tačiau po dvejų metų,
jam atsisakius tęsti organizuoti šias varţybas, jų organizavimą perėmė mūsų instituto sporto katedra. Vyr.
teisėju buvau 13 metų. Paskutinius dvejus estafetę jau perdaviau jaunesniems.
Mano nuomone, šios tradicinės varţybos turi būti tęsiamos.
Papasakok truputį daugiau apie šeimą: žmoną, vaikus. Galbūt vaikai irgi pasekė Jūsų pėdomis?
Šeima mano sportiška. Ţmona Onutė Aneta Aţukaitė irgi mėtė ietį. Dalyvaudavo kartu su B. Kalėdiene skolingavosi iš jos ietį. Buvo pasiekusi net Lietuvos moksleivių rekordą. Institute lygiagrečiai pradėjo
treniruotis rankinį. Vėliau rankinis nugalėjo.
Abu sūnūs Aurimas ir Mindaugas pasuko motinos keliu. Abu garsūs Lietuvos rankininkai.
Hobis.
Visą gyvenimą mano hobis buvo sąţiningas darbas.
Jūsų gyvenimo Credo.
„Ką darai daryk gerai“.
Mėgstamiausias valgis.
Valgau viską, bet nė viena diena nepraeina be
mėsos...
Kokius stipresnius gėrimus mėgstate?
Baltą...
Keletas baigiamųjų žodžių.
Malonu, kad atsirado toks internetinis puslapis.
Kad galim paţiūrėt kaip sekasi seniems
kolegoms, kuriuos likimas yra išblaškęs nebesusitinkam daug metų.
Gerai, kad jaunimas gali susipaţinti su Lietuvos lengvosios atletikos praeitimi, asmenybėmis.

