VILIUMAS MALINAUSKAS (1942)
Gimė Skaisčiūnų kaime, Marijampolės rajone, 1949-1956 m. mokėsi
Skaisčiūnų septynmetėje, 1956-1958 m. - Marijampolės 2-ojoje vidurinėje
mokyklose. 1958-1963 m. studijavo Kvietiškio žemės ūkio technikume, 1968-1975
m. - Lietuvos veterinarijos akademijoje. 1968-1978 m. dirbo „Draugo“ kolūkyje,
1978-1986 m. vadovavo „Komunaro“ kolūkiui Radviliškio rajone. Kartu su šeima
atvykęs gyventi į Dzūkijos kraštą, 1986-1987 m. dirbo Druskininkų miškų ūkyje,
1991-1997 m. vadovavo UAB „Madma“. 1997 m. V. Malinauskas įsteigė uždarąją
akcinę bendrovę „Hesona“, kuri tuo metu buvo viena pirmųjų įmonių Lietuvoje,
pradėjusi miško gėrybių supirkimo ir perdirbimo veiklą. Kasmet šiltojo sezono metu
įmonėje buvo priimama dirbti iki 500 darbuotojų, tad bendrovės indėlis mažinant
bedarbystę savivaldybėje yra ypač didelis ir svarus.
2001 metais Viliumas Malinauskas greta savo sodybos Grūto kaime
privačiomis lėšomis įkūrė sovietinių skulptūrų muziejų „Grūto parkas“, kurio
ekspozicijos atskleidžia sovietinės ideologijos neigiamą turinį ir poveikį to
laikotarpio vertybių sistemai. Parkas išsidėstęs 20 ha plote, jį sudaro atskiri pastatai,
kuriuose sukaupta ir demonstruojama garso, kino, foto dokumentinė medžiaga,
lankytojams primenanti ideologizuotą sovietinę propagandinę kultūrą, pseudomokslą,
sovietinės ideologijos ir propagandos tikslus. Parko teritorijoje po atviru dangumi
eksponuojamos sovietiniu laikotarpiu sukurtos paminklinės skulptūros, atspindinčios
ideologizuotą to meto visuomenę, Sovietų Sąjungos vadų kultą, sovietinės valdžios
įsitvirtinimą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad tarp muziejaus lankytojų - šeimos su
mažais vaikais, parke įrengta žaidimų aikštelė vaikams ir mini zoologijos sodas. Per
13 gyvavimo metų „Grūto parkas“ išpopuliarėjo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio
šalyse, tapo unikaliu, patraukliu ir žinomu turizmo objektu - per metus parką aplanko
apie 65 tūkst. žmonių. Daugeliui lankytojų iš viso pasaulio, taip pat Lietuvos jaunajai
kartai šios ekspozicijos lankymas – lyg gera istorijos pamoka, supažindinanti su
Sovietų Sąjungos ištisus dešimtmečius vykdytu lietuvių tautos genocidu.
2008 m. Viliumui Malinauskui suteiktas Radviliškio rajono Palonų kaimo
garbės piliečio vardas. Lietuvos instituto įsteigtų apdovanojimų konkurse už
naujausius pasiekimus, reikšmingus darbus bei aktyvią veiklą gerinant Lietuvos
įvaizdį „LT tapatybė“ turizmo srityje 2008 m. pagerbtas Viliumo Malinausko įkurtas
sovietinių skulptūrų muziejus „Grūto parkas“. Verslininkas buvo vienas iš
Druskininkų Rotary klubo įkūrėjų, šiuo metu – klubo garbės rotarietis. Viliumas
Malinauskas skyrė paramą Druskininkų ligoninės reabilitacijos skyriaus kūrimui, ne
vienerius metus rėmė sportinę veiklą, yra nuolatinis Druskininkų kultūros renginių
rėmėjas.

