
 Nr. 34 (51) 2013 m. rugpjūčio 23 d.              lentvario miesto laikraštis              iSSN 2029-9834              kaina 1 lt

Klevų alėja
Jaunimas įrengė sporto aikštelę

„Ready-Steady-Go“ yra 
jaunimo projektas, fi nansuotas  
programos „Veiklus jaunimas“ 
pagal 1.2 prioritetą. Projek-
tą rengė esami ir jau buvę 
moksleiviai: Tomas Davidovič, 
Eimantas Viatkinas, Ernestas 
Meirovič, Dajana Dzetlauskai-
tė bei Kasparas Naskauskas. 
Šiuo metu prie projekto vykdy-
mo yra prisidėję dar daugiau 
jaunuolių, taip pat ir Lentvario 
seniūnijos darbuotojas Aivaras 
Trainovičius.

Nuo gegužės mėnesio pra-
džios iki liepos 30 dienos 
vyko pasiruošiamieji darbai: 
bendravimas su seniūnija, 
įvairūs derinimai ir susitari-
mai, žmonių apklausa, vietų, 
kur bus statomos aikštelės, 
ieškojimas ir t. t.

Rugpjūčio 16-ą dieną vyko 
pirmos sporto aikštelės dažy-
mas. Mes stengėmės pritraukti 
kuo daugiau jaunuolių bei 
vyresnio amžiaus žmonių prie 
darbų vykdymo. Deja, paty-

rėme mažutį fi asko, kadangi 
susirinko daug mažiau žmo-
nių nei buvo planuota. Tačiau, 
nepaisant to, darbai judėjo 
pirmyn su gera nuotaika bei 
atmosfera. 

Kitą dieną, rugpjūčio 17-ą, 
vyko nudažytos aikštelės 
statymas. Viskas buvo kaip 
ir pirmą dieną, žmonių taip 
pat nepagausėjo. Aikštelę 
pastatėme.

Dabar planuojame staty-
ti kitą panašią aikštelę prie 

Lietus nulijo, kvapai pažiro 
iš vaikystės, nežinau, nei kur 
slepiasi, kur jų ieškoti, pažyra 

kartais ir tiek, uodžiu

seniūnijos. Tikimės, jog su-
sirinks daug daugiau žmo-
nių, kadangi tai yra pirmos 
pastatytos aikštelės, o miesto 
žmonės liko labai patenkinti 
ir sužavėti tuo, kad aikštelę 
pastatė miesto jaunimas savo 
rankomis. Tokie yra mūsų 
pasiekti rezultatai šiuo metu. 
Ateityje dar yra planuojama 
pastatyti futbolo bei tinklinio 
aikšteles.

Tomas Davidovič

Kiek laiko užtrunka naivumas, 
kad truksime amžinai, kad kūnas 
bus amžinai, kad meilė bus amži-
nai, kad ateis laikas, kai gyvensim, 
kai sau leisim, kai vėl susitiksim. 

Nes nesusitiksim. 
Išmokti paleisti, kumštį at-

gniaužti ir nieko sau nepasilikti, 
kiek tik vėjas išpustęs palieka, visai 
plikai palikti, lūpas šypsenai atpa-
laiduoti. Bet tu alkiui atsiduodi, esi 
alkanas gyvenimo, kelionių, stebu-
klų, meilės ir niekada negana.

Tokie alkani mes kartais, 
vaikštom kaip vilkai žiemą, 
akys... Tos akys nieko nesako, gal 
iš vaidmens negalim „išeiti“, mes 
nuostabūs aktoriai... Mes puikiai 
šiandien suvaidinome valstybės 
tarnautojus, draudimo agentus, 
mamas ir tėčius.

Kalba sklandi, tekstas puikiai 
išmoktas ir kūnas dirba puikiai, jūs 
puikus aktorius, spaudžiu dešinę, 
bet... o jei iš tikrųjų reiktų? Ar mo-
kėtumėte? Pabūti iš tikrųjų.

Čia ir dabar, be tekstų nustebti, 
suglumti, matyti pirmą kartą, įsi-
klausyti, ragauti, sujungti žodžius 
nerangiai apgraibom – beieškant 
naujų konstrukcijų mintims iš-
reikšti – juk jos keičiasi, juk vidus 
keičiasi ir ten paširdžiuos kitokie 
vis vandenys kondensuojas, ir sykį 
gaiviu lietumi jį išliejęs tu išmoksti į 
ledą jį sustyguoti. Ir krūtinė šalta.

Juk kai jau žinai, kas esi – tu 
iš tikrųjų taip toli nuo to, kas iš 
tikrųjų esi, nes tu nei vardas, nei 
pavardė, nei metai, nei profesija, 
nei mama, nei tėtis – tu begalybė.

O vaikai nežino, kas jie yra: „Jonu-
kas nenori šitos košės valgyti“, – vis 
jaukinasi vardus, lytis ir vaidmenis, 
kol susilipdo savo pjesę.

„Palaimintas žiovulys, išduodąs 
mandagiai slepiamą nuobodulį. Pa-
laimintos yra salės, kuriose galima 
švilpti.“ Tai aš ir švilpiu, švilpiu, kol 
nuo rezonanso pažirs ledo kristalai 
nuo galvų, akių dugnai susijungs 
su siela ir imsiu regėti tikrąjį tave su 
džiugesiu ar klausimu, ar tyla aky-
se. Neriantį į gelmę akimirkos, nes 
ką tik nulijo... Kvapai pažiro... Tavo 
karštoj krūtinėj minkštai išvirsiu 
kiaušinį – žemuogių pievoj druska 
apibarstę po vieną kąsim – ir taip 
gomuriuosim iki paskutinė skonio 
nata suskambės...

 
Tu sakydavai: „O, žinai, man 

gražiausi debesys“, – ir aš tapau 
pilna tuo dangumi.

Nesusitiksim.
Tik žinai, aš dresuoju peteliš-

kes, kad jos putinų žiedais tau ant 
krūtinės nutūptų...

Nesusitiksim.
A. S.

Iš kairės: Marius Gribovskis, Tomas Davidovič, Ernestas Meirovič, Eimantas 
Viatkinas, Mantas Kilijonas Jaunimo rankose verda darbas

Būsimojo mokinio sveikata: 
kuo pasirūpinti turi tėvai

Visų taip laukiama ir mylima vasara 
rūpesčių nekelia, ko gero, tik vaikams. 

Tuo tarpu jų tėvams rūpintis tenka 
nemažai kuo. 

Profi laktiškai tikrinantis sveikatą, 
gydytojas pediatras vaiko organizmo 
būklę įvertina įvairiapusiškai – mažąjį 
pasveria, pamatuoja, patikrina krau-
jospūdį, klausą, regėjimą, pasiklauso 
plaučių bei širdies veiklos. Kilus bent 
menkiausiam įtarimui, pastebėjus ko-
kius nors (kad ir nedidelius) sveikatos 
defektus, vaikas yra siunčiamas pas 
gydytojus specialistus. Tokiu būdu jis 
yra ištiriamas nuodugniau. Kokios pa-
grindinės moksleivių sveikatos bėdos ir 
kaip jų išvengti?

Ydinga laikysena
Kaip tvirtina gydytojai ortopedai, 

daugelis vaikų, užuot pakankamai 
judėję, lakstę po lauką, plaukioję eže-
ruose ar upėse, karstęsi po medžius ir 
panašiai, didžiąją dalį dienos pralei-
džia prie kompiuterio, televizoriaus. 
Rezultatas – iškrypęs stuburas, ydinga 
laikysena, kitokie skeleto bei raumenų 
sutrikimai. Visoms šioms moksleivių 
bėdoms neabejotinai įtakos turi ir per 
sunkios, knygų prikrautos kuprinės, 
nepatogūs suolai. Pamažu artėjant 
rugsėjo pirmajai, išsirinkti labiausiai 
patinkančią kuprinę visai nesunku – 
pasiūla parduotuvėse didelė. Kur kas 
sudėtingiau įvertinti, kuri kuprinė bus 
patikimesnė sveikatos atžvilgiu, kitaip 
tariant, ar apsaugos vaiko stuburą ir 
taisyklingą laikyseną. Pagrindiniai da-
lykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, 
renkantis mokyklinį krepšį:

- Kuprinė su knygomis neturėtų su-
daryti daugiau kaip 10-12 proc. mokinio 
svorio. Aritmetika šioje vietoje paprasta: 

pirmokas, sveriantis maždaug 25 kg, 
turėtų nešti ne daugiau kaip 2,5–3 kg 
sveriančią kuprinę. Taigi, tuščios kupri-
nės svoris neturėtų viršyti 1,5 kg.

- Mokyklinis krepšys neturėtų 
spausti, trinti, jis privalo būti patogus. 
Matuotis geriausia apsivilkus striukę ir 
be jos, juk kuprinę teks nešioti ir žiemą, 
ir vasarą. 

- Idealu, jei kuprinės diržų plotis – 
ne mažiau kaip 4 cm, jei jie – paminkš-
tinti. Per stori diržai vaikui gali trinti 
pažastis, veržti. Kuprinės „nugara“ 
turėtų būti paminkštinta, rankena – taip 
pat, kad būtų patogu nešti. Vaikui 
užsidėjus kuprinę, ši neturėtų iškilti 
virš pečių. 

Prastėjantis regėjimas
Besaikis laiko leidimas prie kom-

piuterio ar televizoriaus, judėjimo 
bei gryno oro stoka tikrąją to žodžio 
prasme iškraipo ne tik stuburą, bet ir 
regėjimą – ortopedams antrina gydytoja 
oftalmologė Vaiva Nasvytienė, dirbanti 
optikos salonų tinkle „Fielmann“. Pa-
sak gydytojos, moksliškai įrodyta, kad 
aktyviai laiką leidžiant lauke, mažėja 
regėjimo problemų. „Gal kam ir sunku 
tuo patikėti, bet kiekviena papildoma 
gryname ore praleista valanda per 
savaitę net 2 procentais sumažina trum-
paregystės riziką. Taip yra dėl to, kad 
akis teigiamai veikia natūrali šviesa ir 
galimybė žiūrėti į toliau esančius objek-
tus“, – pasakoja V. Nasvytienė. Kaip 
teigia „Fielmann“ oftalmologė, norint 
turėti nepriekaištingą regėjimą ar bent 
jau pastiprinti jį, vaikams taip pat 
patartina valgyti kuo daugiau morkų, 
mėlynių, žalių lapinių daržovių, pieno 
gaminių – šių produktų  sudėtyje gausu 
akims reikalingų medžiagų. 
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2013 08 15 labai pavargusioje 

sieloje maloniai sukryžminę tolimą 
ir kilnią pagonystę, ilgai tikėjusią 
į Dievo valią dalimis, su didžiu 
Jėzaus Kristaus mokslu, išėjome 
iš bažnyčios meilės ir tikėjimo ilga 
lyg vaivorykštė procesija. Suvirpėję 
tikrumu, grįžome atgal į Jo namus 
ir rimtoje meditacijoje palydėjome 
Dievo motiną, Šventą Paną Mariją 
į dangų įdavę į Jos stebuklingas 
rankas savo likusį lentvariečio ge-
rumą, kuris skylėja ir blėsta žinome 
kieno primestame gyvenime. Būtina 
stiprybė. Laisvė ir jos sąžinė, kurią 
vadiname morale, žodžiu, įsižiūrė-
jimas į kitus, kaimyno būties supra-
timas ir vaikų staigaus atitrūkimo 
nuo katalikiškų vertybių tėviškas 
įvertinimas. Ar išėję iš bažnyčios 
tapome geresni? Štai koks klausi-
mas, kurį tyliai nuolat reikš Dan-
gaus karalienė, kurios žemę esame 
pavadinę Lietuva. Ar mūsų nuolat 
netykos priverstinė nuodėmė?

Seniūnas
Trakų rajono Lentvaris, sudėtas iš lietuvių, lenkų, rusų ir t. t., tarp 

savęs dvasinio ryšio nelabai turinčių. 4 tautinės mokyklos – nacionalinė 
gimnazija, skaitlinga pradinė mokykla ir rusų, ir lenkų vidurinės, kur, 
neslėpsime, mokytojų bei aptarnaujančio personalo kiekybė vejasi mo-
kinių mažėjantį skaitlių.

Jau seniai be galingo Kilimų fabriko ir „Kaitros“ gamyklos, kur 
buvo audžiamas lietuviškas kilimas nenusileidęs arabiškajam, o vonia 
naudojosi beveik visas svietas. Miestas be piniginių įplaukų? Tarkime, į 
seniūno valdomą kasą, kvėpuojant idėjine kantrybe „kaip Dievas duos“. 
Tai ar lengva būti seniūnu apskritai Lietuvoje? Ta proga paklauskime, ar 
kada nors ir kaip nors žvilgtelėjote į Lietuvos Konstituciją, kurią seniai 
reikia redaguoti ir dėl viešų seniūno ir mero rinkimų, kad sustiprintume 
jų įtaką mūsų išlikusiems likimams?

Taip tvirtai pasirašėme po šią nuotrauka, kurios neįvardiname, nes 
visi pažįsta Lentvario seniūną Vytą Rukšėną, šiandien užverstą proble-
momis atsakančiai.

Šalia senojo 
kunigaikščių vieškelio

Geležinkelio gatvės gale, kuri maždaug prieš 620 metų buvo vienin-
telio kelio-trako tarp Vilniaus ir Trakų daug regėjusi dalelė, pamatysite 
tokį vaizdą. Jei, aišku, minsite dviračio pedalus, o ne lėksite automobiliu, 
nuodydami Lentvario deguonį. Stop! Skaitykite ir susimąstykite, kas to 
akmeninio šaukinio autorius.

Grafo Vladislovo 
Tiškevičiaus gatvė?

Negerai į užribį nustumti grafo 
atminimą, kuris mums pastatė 
nuostabią bažnyčią. Taigi yra tokia 
gatvė Lentvaryje. Kai važiuosite 
į Kariotiškės, ją pamatysite šalia 
tyvuliuojančio ežero, buvusio grafo 
kumetyno ir dūlėjančių ūkinių pas-
tatų rajone. Trumpą lyg seną virvę. 
Jau, rods, kukliau ir negalime 
prisiminti miesto didžios istorijos. 
Gatvės pavadinimas nenurodo 
grafo vardo, o reikėtų.

Toliau 
griaunami rūmai

„Lentvario kronika“ juodai 
kontroliuos Lentvario dvaro žlu-
gimą negražioje absoliutaus pinigo 
gadynėje, kai velniop siunčiame 
praeitį, nes „ant jos griuvėsių 
statysime šviesią ateitį“. Bet taip 
nebūna arba būna, kad nieko nebū-
tų. Bet koks laikas suvokia privatų 

Paslaptis
Narsių liežuvių lentvariečiai, 

aišku, buvę kilimiečiai, o ir sens-
tantys tremtiniai liūdnai rodo 
ranka į miesto dalį, vadinamą 
Nargeliškėmis. Ten baimikėje stena 
pilaitės. Tebūnie tai kol kas ramus 
vaizdinys be karšto komentaro. 
Kaip ir ši nuotrauka, pavaizdavusi 
tąjį fabriką, kuris sovietų metais 
buvo Lentvario širdis, o dabar, kaip 
ir Nargeliškės, paslaptis, kurios 
įveikti negali ir 2010 metų Seimo 
įstatymas, vaizdžiai tariant, kodėl 
esi turtingas, kai tauta vargauja?

Pervaža
Ji užsidaro. Ilgam. Vingiuojan-

čiomis gyvatėmis išsirikiuoja dvi 
automobilių eilės, kurios keikiasi. 
Pervaža atsidaro. Prasideda lenk-
tynės, kuri eilė greičiau nukirs ge-
ležinkelio pabaisą. Ar tai stebėjimo 
kameros fiksuoja?

Bažnyčios 
gatvė

Sugriuvo vargšė ilgam. Veizė-
kite – ji labai panaši į lovį. Kombi-
natorių, pravarde Benderis.

jausmą, bet niekina ir baudžia jo 
egoizmą, nes valstybė – privatus 
ir nacionalinis kapitalas, esąs įsta-
tymo ne visada malonioje globoje. 
Labai įdomu, ar norsyk tai išgirs 
tas, kam reikia.Ir kronikos desertas

„(...) laisvės maro laike/tele-šou puotos/diriguoja kudlota meška/
kad sustingtų skonio protas (...)“

„K. A.“ svečias – „Vorutos“ 
1 ir 2 puslapiai Nr.16 (780)

Ne visi Lentvaryje skaito „Vorutą“, nacionalinį Lietuvos istorijos lai-
kraštį, nes miestas įvairiomis nuomonėmis skaudžiai kapotas. Šiandien 
gatvėje paklausk, kas mūsų istorijoje buvo Martynas Jankus, nepasakys. 
Todėl primename, kad tai Mažosios Lietuvos milžinas, aušrininkas, 
gyvenęs Bitėnuose, šiandien šalia Tilžės, rusiškai Sovetcku vadinamos. 
Jam dabar sukaktų 155 metai. Pagal atminties mūsų treniruotą bėgumos 
jėgainę – jaunas. Lankiau jo kapą Bitėnuose, bandžiau visai priartėti 
prie Tilžės, todėl manyje pasiliko tų vietovių stiprus kovos aidas, kurį 
sustiprino „Vorutoje“ paskelbtas Martyno Jankaus laiškas iš 1915 metų 
Samaros tremties. Šios publikacijos autorius Algirdas Žemaitaitis man, 
skaitytojui, asmeniškai ir gražiai sako: „Be jokių taisymų ir stulpelių 
(kaip ir „Lietuvos žiniose“) pateikiu patį laišką.“ Todėl linksmai pa-
komentuoju: tąsyk „Lietuvos žinios“, redaguojamos F. Bortkevičienės 
ir atsakomosios redaktorės Julijos Žemaitės, buvo išties Lietuvos ži-
niomis, bet dabar jau kitopi, turiu lyg ir teisę tai nusakyti. Bet čia jau 
lyrinis nukrypimas. Dėl žurnalisto dūšios. Svarbiau tai, kad rašinyje 
skelbiamas tremtinio Martyno Jankaus likimas, kuriame baisus faktas 
kutena nemylimus ir amžinus rusų tautos žandarus.

Laiškas vienam pažįstamam iš Šiaulių pasirašytas: „Bogulma, sausio 
5 d. 1915 m.“ Jo turinys – tremties nežmoniškos būties sąlygos. Todėl 
„labai greitai tremtyje mirė M.Jankaus tėvas Martynas (1831 08 01–1915 
03 02), kurio lavoną jis vienas ant savo pečių apie 10 kilometrų nešė į 
Bogulmos kapines.“ Krito ir sūnelis Endrius 1915 01 15.

Labai daug lietuvių krito Rusijoje ir Sibire nuo 1794–1831–1863–1914 
metų be liuosos Lietuvos 1918–1940 metų pertraukos ir vėl 1941–1953 
metais. O kas paskaičiuos ir tautos milžinus? O ir niekadėjų kaltę, 
senstančią ir mirštančią?

Pabaigoje tremtinio Martyno Jankaus poetinė pastaba: „atmink 
Samaros juodą laiką/atmink – ten mylimų kapai/ten ašarose širdys 
plakė/minėk tą laiką visada/“.

1917 metais Martynas Jankus vėl ant laisvės kautynių žirgo Pe-
trograde, ten, kur buvo planuojamos mažų tautų tremtys ir ten, kur 
vyko lietuvių Seimas skelbiąs Mažosios Lietuvos norą prisijungti prie 
Didžios Lietuvos. Stiprus buvo lietuvaitis. Kaip Stelmužės ąžuolas. Gal 
ir stipresnis, nes visada mums jaunas. 
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Kas Lietuvoje nėra girdėjęs 
lenkų kalba išsakytos frazės: Jak 
polak – to pan, jak litwin – to cham. 
Tai ne lietuvių sugalvotas ir į lenkų 
kalbą išverstas posakis. Šitaip sa-
kydavo žmonės, kurie bandydavo 
pasišaipyti iš pseudolenkų, kai 
norėdavo vaizduoti besipuiki-
nantį nusmuktkelnį bajorėlį. Tuos 
žodžius anksčiau, matyt, iš savo 
ponų buvo girdėjęs jo senelis ar 
prosenelis. Dvarų jau seniai nėra, 
bet kalba požiūrį išsaugojo. No-
rint paaiškinti tų žodžių prasmę, 
net sunku būtų juos išversti, kad 
sklandžiai skambėtų. Man to ne-
pasisekė padaryti. O tik tuomet 
posakiai įgauna sparnuotų žodžių 
galią. Kada mėgintume sakyti: Jei 
lenkas – tai ponas, jei lietuvis – tai 
chamas, matytume, kad ir ritmas 
pabyra, ir rimo nelieka. O jei taip, 
tai ir visa struktūra neskamba.

Nei žodis pan, nei cham nėra 
lenkų kalbos išmonė. Avarų kal-
boje pan reiškė milžiną, vėliau taip 
vadinta avarų chano tarnautoją, 
renkantį prievolę. Graikų pan reiš-
kia visumą. Iš čia ir Dievo vardą 
lenkai teikia su prievardžiu Pan, kas 
reiškia mūsiškai – Viešpatį. Kitas – 
cham – tai nekultūringas, ordinarus, 
nesiskaitantis su kitų jausmais ar 

Apie posakį „Jak polak – to pan, jak litwin – to cham“
poreikiais žmogus. Vėliau taip imta 
niekinamai kalbėti apie žemesnio 
luomo žmogų, ypač valstietį. Iš len-
kų kalbos dėl glaudaus bendravimo 
ir mes turime žodį ponas, reiškiantį 
garbingą ar pasiturintį žmogų, vė-
liau – namų šeimininką. Šiandien ta-
pusį mandagiu kreipiniu į rečiau ar 
pirmą kartą sutiktą žmogų, ir lenkai 
be to žodžio niekaip negalėtų išsi-
versti. Kartais pavartojame ir žodį 
chamas – tai savotiška pono priešin-
gybė, suprask – grubus, netašytas, 
tamsus... Lietuviai neišlaikė dar ir 
prūsų vartoto baltiško kreipinio 
ryki (pone). Biblijoje Chamas buvo 
vienas iš trijų Nojaus sūnų, tėvo 
prakeiktas už nepagarbų poelgį jo 
atžvilgiu. 

Kaip formavosi žodžiu chamas 
išsakoma sąvoka? Chamas tai 
balto ir šviesaus, gamtos dėsnius 
bei politiką nutuokiančio pono 
fone, pabrėžtinai rodant panieką 
ir žeminimą, išsakytas juodas, 
nuo darbų išmuręs ir išvargęs, 
tamsus, nieko neišmanantis ir 
neišprusęs žmogus. Tokios dvi 
supriešinamos ir rodančios tarp 
jų esančią neperžengiamą prarają 
sąvokos galėjo susiformuoti tik 
ekonomiškai susisluoksniavusioje 
klasinėje visuomenėje, kuomet 
buvo siekta tą žmonių skirtumą 
parodyti esantį gal net nuo pri-
gimties, kitaip sakant – paties 
Dievo – duotą ir neatšaukiamą, 
nes jo taip lengvai nei „sugriau-
sime“, nei „atsikratysime“. Taigi 
tie skirtumai turėję būti amžini. 
Norint kultūringiau pabrėžti tą 
klasinį ar šiaip įgimtą bei įgytą 
skirtumą, mes kartais sakome: Ne 

tau, Martynai, mėlynas dangus. Tik 
šiame posaky nėra pašaipos, o ten 
ji per akis veržiasi.

Pradžioje sakiau, kad tą posakį 
tik Lietuvoje esu girdėjęs. Lenki-
jos lenkams toks požiūris į kitos 
tautos žeminimą nėra būdingas. 
Lenkai veikiau linkę kitų fone 
save aukštinti, ir tai, matyt, atėję iš 
žydų tautos. Todėl kartais lenkams 
išsprūsta, kad jų tauta yra Kristaus 
išrinktoji. Ir – tikriausiai – šitai taip 
pat nėra atsitiktinis dalykas – kas 
tau nemėgsta pasipuikuoti ir pa-
sididžiuoti. Todėl net ir katinas 
uodegą riečia. Tačiau tie ekono-
miniai ir klasiniai santykiai Lietu-
voje sutapo dar ir su tautybe, nes 
Lietuvos dvarai sulenkėjo, o vals-
tietija išlaikė kalbą ir papročius. Ir 
vėlgi kalta čia ne lenkų tauta, kalta 
Lietuvos bajorija bei ekonomiškai 
prakutę miestiečių sluoksniai – pir-
kliai ar pramonininkai – sulenkėjo. 
Žinoma, kad Lietuvoje susifor-
mavo tokia padėtis, ne be kaltės 
yra ir lenkų aukštieji visuomenės 
sluoksniai. Ne visi Lietuvos didikai 
siekė Mykolo Riomerio ar Česlovo 
Milošo išminties. Dar Liublino 
unijos metu Lietuva prarado tikrą 
savo galią. Jeigu garsūs Lietuvos 
istorikai patyrinėtų, kokiomis 
sąlygomis lietuvių delegacija Liu-
bline buvo priversta pasirašyti 
Lietuvai labai nepaslankią uniją, 
nebūtų mums keista, kad jau tada 
Lietuvai nelabai ir buvo kita išeitis. 
Lenkija dominavo ir ekonomiškai, 
ir politiškai, ir, pagaliau, kariniu 
potencialu. Unijoje su Lietuva 
nužiūrėjusi ji buvo dar platesnę 
galimybę stiprėti Europos fone. 

Kuomet nuvažiavusi į Liubliną 
lietuvių delegacija niekaip nesida-
vė priverčiama tokiomis sąlygomis 
pasirašyti unijos su Lenkija, lenkai 
pagaliau ėmėsi drastiškų priemo-
nių – užrakino lietuvius Liublino 
pily ir pasakė: „Išeisite tik tuomet, 
kada pasirašysite.“ Ir nutiko, kaip 
su kardinolų konklava – tol visi 
sėdi užrakinti, kol popiežių išren-
ka. Tai patikrintas metodas, kurį 
stipresni gali taikyti silpnesniems. 
Ir nuo Liublino unijos laikų Lietu-
va vis labiau ir labiau prarasdavo 
savarankiškumą, o su juo ir savo 
įtaką Europoje bei kartu ir baltiš-
kas žemes, kol pagaliau Gegužės 
3-iosios Konstitucijoje net ir Lie-
tuvos vardas nebuvo paminėtas. 
Valstybė išlieka nepalaužiama tol, 
kol visuomenė išlaiko tikėjimą sa-
vimi. Kai palūžta pati visuomenė, 
palūžta ir jos organizacija. Nors tai 
trunka šimtmečius, bet kryptingas 
vyksmas savo darbą daro. Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo – teigia mūsų 
žmonių išmintis. Žmonių, bet 
ne politikų. Gaila, kad Lietuvos 
Vyriausybė šito dėsnio neišmano 
arba apie jį pamiršta, kuomet ima 
vykdyti iš pradžių labai nekaltą, 
bet svetimą valią. Deja, loginiuose 
sąrėmiuose gudresnis visuomet 
paima viršų prieš silpnesnio proto 
žmogų, kaip lapė, būdama kūnu 
silpnesnė, bet protu gudresnė, 
įveikia vilką, ir šitaip, anot Vinco 
Pietario, muštas nemuštą neša ir 
dar džiaugiasi, kad geba „silpnes-
niam“ pagelbėti. Nuostabu dar ir 
tai, kad ir gyvenime tas silpnesnio 
proto žmogus tik galvą kraipo ir 
nesuvokia, kaip čia viskas atsiti-

kę – norų būta gerų, o rezultatai 
prasti. Minkštaprotis visuomet 
tokias abejones išgyvena.

Dar norisi grįžti ir prie Lenki-
jos prezidento Bronislavo Komo-
rovskio (Bronislaw Komorowski) 
lietuviams išsakyto kito grasinimo: 
Przyjdzie koza do woza. Lietuvos 
spauda plačiai paleido pažodinį 
vertimą – Ateis ožka prie vežimo. 
Tai arba tie žodžiai lietuviui nieko 
nereiškia, arba persako ne tą mintį, 
kuri šiuo posakiu išsakoma. Ta 
frazė kartojama tuo atveju, kuomet 
norima pasakyti: Na, palauk! Dar 
tu mane paminėsi! arba Aš dar tau 
parodysiu, Dar mudu pakalbėsime, dar 
tu mane pamatysi! Rusų filmukuose 
vaikams vilkas šaukdavo kiškliui: 
Nu, zajac, pogodi. Tai reiškia gra-
sinimą – ateis laikas – atsiteisime. 
Salonuose šitokia diplomatų kalba 
neskamba, ji galima tik tarp stipraus 
ir silpno pašnekovų. Ir ją Lietuvai 
galėjo išsakyti tik iš Lietuvos kilęs ir 
čia sulenkėjęs Lenkijos prezidentas 
B. Komorovskis. Beje, kad tai nėra 
autentiškas lenkas (nuo lenkų ko-
mar – „uodas“ pavardę gali kildinti 
tik filologiškai neišprusęs žmogus), 
rodo ne tik Lietuvoje jo giminės iš-
likę dvarai, bet ir ir jo sena baltiška 
dvikamienė pavardė Ko-mar-as, kur 
pirmas kamienas ko- siejamas su liet. 
ko-voti, antras mar- su maras. Taigi 
ir šis posakis yra to pačio kvapelio, 
kaip ir tas pirmasis, kurį čia nagri-
nėjame: žinok, kas esi ir su kuo turi 
reikalo. Taurumo šiuose žodžiuose 
nė su žvake nerasi.

Algis UZDILA
Šaltinis: www.voruta.lt

VLK: Šiais metais gydymo įstaigos 
pasirengs anksčiau kovai su gripu 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) informuoja, kad šiais me-
tais gerokai anksčiau nei įprastai 
yra tinkamai pasirengusi atremti 
kasmet užplūstančią gripo epi-
demiją – jau nupirktos gripo 
vakcinos, kurios gydymo įstaigas 
pasieks rudenį. 

Siekiant užtikrinti, kad gripo 
vakcinos šalies asmens sveikatos 
priežiūros įtaigas pasiektų kuo 
anksčiau, o ne tada, kai žmonės 
masiškai serga ir jiems vakcinos 
jau nebegali padėti, VLK dėjo pa-

stangas, jog galėtų kuo anksčiau 
jas nupirkti. Todėl šiemet gerokai 
anksčiau nei įprastai buvo sureng-
tas viešųjų pirkimų konkursas, 
kuriam pasibaigus su jo laimėto-
ju – tiekėju, pasiūliusi gripo vakci-
nas optimaliomis sąlygomis – VLK 
sudarė sutartį šių metų liepos 
pradžioje dėl einamųjų metų se-
zoninės gripo vakcinos.  

Ši sutartis galioja 12 mėn. 
Vakcinų nupirkta tiek, kad jomis 
paskiepyti bus galima 100 tūkst. 
žmonių, kurie priklauso rizikos 
grupėms (pensinio amžiaus, ser-

gantys lėtinėmis ligomis ir pan.). 
Taigi iš viso nupirkta 100 tūkst. 
dozių vakcinų, kurios gydymo 
įstaigas pasieks iki šių metų spa-
lio mėnesio. Jos bus išdalintos 
506 Lietuvos gydymo įstaigoms, 
kurios pasiūlys savo pacientams 
pasiskiepyti nuo gripo.  

Gripo vakcinos galioja vienerius 
metus, todėl jos galios net ir pasi-
baigus kitų metų pavasariui, kol 
dar yra reali rizika susirgti gripu. 
Taip yra todėl, nes gripo vakcinos 
sudėtis priklauso nuo gripo viruso 
tipo, kurio tikimasi sulaukti. 

VLK: atidėjusiųjų 
endoprotezavimo 

operacijas dėmesiui 
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos (VLK) pakartotinai informuoja, kad nuo šių 
metų rugsėjo 1 d. keičiasi tvarka, pagal kurią formuo-
jama VLK administruojama eilė sąnario endoprotezui 
gauti. Nuo tos dienos nebus priimami gyventojų, įrašytų 
į minėtą eilę, tačiau atsisakiusių iki 2012 m. rugsėjo 
30 d. numatytu laiku operuotis, prašymai grįžti į savo 
vietą eilėje. 

Svarbu tai, kad šie žmonės iki 
2013 m. rugpjūčio 31 d. dar gali 
kreiptis į VLK prašydami įrašyti juos 
į eilę operuotis. Nesuskubę to pada-
ryti iki minėtos datos turės iš naujo 
registruotis į eilę bendrąja tvarka. Šis 
terminas buvo nustatytas praėjusių 
metų rugpjūčio mėnesį sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu. 

Taip siekiama gerinti endopro-
tezavimo operacijų planavimą, šių 
paslaugų teikimą gyventojams  ir 
VLK eilės sąnario endoprotezui 
gauti administravimą. 

Pasak VLK  Sveikatos priežiūros 
organizavimo skyriaus vyriau-
siojo specialisto Viliaus Petrėčio, 
nemaža dalis pacientų, kurie eilės 
tvarka gavo sąnario endoprotezą 
ir kuriems buvo paskirta endo-
protezavimo operacijos data, dėl 
įvairių priežasčių atidėjo operaciją 
vėlesniam laikui. 

„Pasirinkimas atidėti operaciją 
gali būti pateisinamas pacientui 
susirgus liga, dėl kurios operacijos 
negalima atlikti, todėl šiems paci-
entams turi būti sudaryta galimybė 
grįžti į savo vietą eilėje. Kartais 
operacijos atsisakoma ir be objek-
tyvių priežasčių. Tokie asmenys 
trikdo ne tik kitų eilėje laukiančių 
pacientų operacijų planavimą, 
bet ir medikų darbą“, – aiškino 
V. Petrėtis. 

Taigi pacientai, eilės tvarka 
gavę sąnario endoprotezą, tačiau 
dėl tam tikrų priežasčių paskirtu 
laiku negalėję operuotis, turi teisę 
vieną kartą sugrįžti į eilę savo pir-
minio prašymo VLK registracijos 
data. Ši galimybė galioja ne ilgiau 
kaip 1 metus nuo numatyto regis-
tracijos operacijai termino pabai-
gos. Nepasinaudojęs šia galimybe, 
pacientas turi užsiregistruoti į eilę 
iš naujo.

Šiuo metu klubo ir kelio sąnario 
endoprotezavimo operacijos atlie-
kamos 22-ose gydymo įstaigose. 
Informacija apie eiles endoprote-
zavimo operacijas atliekančiose 
gydymo įstaigose yra skelbiama ir 
nuolat atnaujinama, ją galima rasti 
VLK interneto svetainėje www.
vlk.lt, skiltyje „Sąnarių endopro-
tezavimas“. 

Pacientai gali savo nuožiūra 
pasirinkti gydymo įstaigą, ku-
rioje jie pageidauja būti operuo-
jami. Be to, jau įrašytiems į eilę 
pacientams, sužinojusiems apie 
atsiradusius eilių dydžių skirtu-
mus, yra suteikiama galimybė 
pakeisti gydymo įstaigą, kurioje 
eilė trumpesnė. Pacientai gali bet 
kada atsiųsti į VLK laisvos formos 
prašymą (adresu Europos aikštė 
1, 03505 Vilnius), nurodydami 
pasirinktą gydymo įstaigą. 

Laiškas redakcijai Lentvariškiams rūpi Bažnyčios 
gatvės rekonstrukcija

www.klevualeja.lt skaitytojo Dano komentaras 2013 08 20

„Norėčiau tik paantrinti Baž-
nyčios gatvės gyventojų susirūpi-
nimui dėl atliekamų darbų Bažny-
čios gatvės rekonstrukcijos eigos, 
kokybės ir perspektyvos. 

Pats asmeniškai rugpjūčio 15 d. 
įsitikinau, kad šaligatvio plytelės 
išklotos nekokybiškai. Vietomis 
aukščių skirtumas 3–5 mm. 

Taip pat nerimą kelia ir darbų 
grafikų vykdymas. Pasak seniū-
nijos atstovų, darbai planuojami 
baigti lapkričio mėnesį, bet ar tai 
realu? Nes per visą šiltąjį sezoną 
darbų nuveikta gal ne daugiau 
kaip 30 proc., tai kaip galima visą 
kitą pabaigti per tokį trumpą lai-
kotarpį?

Juk Bažnyčios gatvėje turės ne-
likti ir išorės elektros linijų, išklotos 
naujos pėsčiųjų ir eismo dangos. 
Įrengti želdynai, dekoratyvūs 
šviestuvai, pėsčiųjų zona. Žiūrint 
į dabartinę atliktų darbų apimtį, 
tiesiog pradedi abejoti, kad viskas 
laiku bus atlikta.

Taip pat atliekami darbai nie-
kaip nėra įvardinti stende, su 

kurio informacija galėtų susipa-
žinti Lentvario miesto gyventojai. 
Juk projektas finansuojamas iš ES 
struktūrinių fondų.

Tas pats ir su Lauko gatvės re-
konstrukcija. Jau pradėta asfaltuoti 
važiuojamoji dalis, bet šaligatvio 
bortelio aukštis, jei jis nebus ko-
reguotas ir liks toks pats, kaip 
jau dabar matosi kontūrai, tai bus 
siaubūnų siaubūnai. Toks jaus-
mas, kad turime geležinį paveldą 
iš sovietmečio, kada sunkvežimiai 
važinėjo per šaligatvio bortelius, 
tai tam juos tokius ir aukštus ir 
darė, o šiai dienai..? Pažiūrėkite 
į Olandiją, Vokietiją, kur matėte 
tokius aukštus šaligatvio borte-
lius? Taip taip, Olandija, Vokietija! 
Kodėl gi ne, juk finansuojamas 
projektas iš ES lėšų, tai kodėl ne-
padaryti taip, kad mūsų vaikams 
būtų ne gėda prieš atvažiuojančius 
draugus ar kolegas?

Tokie aukšti šaligatvio borte-
liai – tik automobilių bamperių 
draskymui, senyvo amžiaus žmo-
gui sunku užlipti, estetinis vaizdas 
tragiškas...

Na kodėl mes nenorime, kad 
būtų gražu? Pasižiūrėkime į re-
konstruojamą Birštono miestelį. 
Šaligatviai išvis kitos spalvos 
trinkelėmis iškloti, mieste gėlės, 
želdynai, o juk prieš kurį laiką 
miestelis tiesiog merdėjo. Kas 
pasikeitė? O gal reiktų klausti: 
kodėl taip pasikeitė miestelis, 
kieno dėka?

Vėlgi finansuojama iš ES! 

Šį komentarą parašiau ne-
turėdamas jokių interesų, bet 
t ik  dėl  to,  kad esu užaugęs 
Lentvaryje ir man ne vis vien, 
kaip miestas vystosi arba galėtų 
vystytis.“

Sveikata
Sveikata
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Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skelbimai, reklama

Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

Gal kas gali padovanoti telyčaitę 
daugiavaikei šeimai? 
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

UAB „Global Solution“ dideliais 
kiekiais superka spygliuočių 
medieną (eglę, pušį, popiermedį 
ir kt.). Kontaktiniai duomenys: 
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com

Užs. Nr. 190

Keičiu 2 kambarių butą su visais 
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1 
kambario butą Lentvaryje, taip pat 
su visais patogumais. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 650 11 206.

Užs. Nr. 194

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

Parduodama dvivietė mažai nau-
dota baidarė. Kaina 900 Lt. 
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 794

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis.
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

kursus pagal aplinkosaugos patvirtintą 
mokymo programą. Kursų pradžia rugsėjo 
3 d. Kaina tik 800 Lt. Smulkesnė informa-
cija ir registracija tel. 8 673 64 148

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuoja

Užs. Nr. 195

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 198

Parduodu naują vandens dviratį 
sun dolphin. Tel. 8 603 51 155   

Užs. Nr. 200

Parduodu 2 naujus kross dviračius. 
Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Maisto prekių parduotuvei Lentvaryje 
reikalinga kasininkė – pardavėja.
Reikalavimai:  darbo patirt is 
prekyboje.
Telefonas pasiteiravimui:
8 606 09 779

Užs. Nr. 199

Užs. Nr. 4

Trakų baldaiTrakų baldai

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I–V 9-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

Trakų miesto centre merginai (be 
šeimos) išnuomočiau 1 kambarį 
bute, kuriame gyventų ir šeimi-
ninkė. Tel. 8 685 39 780

Užs. Nr. 202

Parduodu dideliam šuniui, didelę 
šuns būdą (ilgis 1, 30 cm, plotis 1 
m, aukštis 1,35 cm.)  
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 792

Trakų turgavietė,
laikinai įsikūrusi autobusų stoties 
prieigose, jau dirba ir laukia pirkėjų

Trakų turgavietės prekeivių asociacija
Užs. Nr. 843

Profesionaliai tvarkau mažų ir vidutinių įmonių buhalterinę apskaitą nuo 
pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo. Ats-
tovauju klientus santykiuose su kontroliuojančiomis institucijomis bei visų 
patikrinimų metu. Teikiu konsultacijas buhalterinės apskaitos ir mokesčių 
apskaičiavimo klausimais. Tvarkau tiek einamąją, tiek apleistą apskaitą. 
Nuosava buhalterinė programa.
Tel. 8 618 65 094, el. p. ingamaskaliova@erdves.lt

Užs. Nr. 196

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti organizuoti gedulingus 
pietus ar metines mūsų jaukioje kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:                                                                                       

Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė 
(darbo laikas 9.00-24.00val.) 

Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas                                                                                            
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).

Privati erdvė su atskiru įėjimu.                                                                                            
Telefonas pasiteirauti 8 659  39 549

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!   
wwww.kibinas.lt     

Užs. Nr. 105

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirb-
ti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio 
seniūnijose. 8 615 45 410

Užs. Nr. 203

Parduodamas tvarkingas 2 kam-
barių butas, Aukštadvario mstl., 
Technikumo g., bendras plotas 42 
kv.m., 1 aukštas, statybos metai 
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė 
informacija 8 620 57 490.

Užs. Nr. 206

Išnuomojamos patalpos biurui, 
Trakai Vytauto g. 19.
Tel. 8 685 53 085

Užs. Nr. 205

Reikalingi „Emsi“ degalinei opera-
toriai, operatoriai-vedėjai. Privalu-
mas būtų, kad ieškomi asmenys 
gyventų šalia ar netoli Trakų 
Vokės, Lentvario, Sausių, Grigiškių. 
CV siųsti el. paštu
 gintare.jonusyte@emsi.lt

Užs. Nr. 207 A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati) 
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes 
turime. Mums buvo suteikta galimybė 
nemirti ir tapti blaiviais. 

Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai 
Vilkpėdės rajone, reikalingos kva-
lifikuotos siuvėjos (-ai) atlikti indi-
vidualius ir masinius užsakymus. 
Darbas viena pamaina. Išdirbus 
metus laiko, įmonė kompensuoja 
kelionės išlaidas. 
Tel. 8 685 65 501.

Užs. Nr. 208

Parduodu įvairius naudotus plieni-
nius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901

Užs. Nr. 204

Nestandartinių baldų gamyba. 
Tel. 8 621 01 462.

Užs. Nr. 210

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės 
atsiimti. Tel. 8 606 00 389

Užs. Nr. 211

Jauna tvarkinga šeima ieško 2 
ar 3 kambarių buto Lentvario 
miestelyje.
Tel.: 8 608 75 008

Užs. Nr. 212

Pirksiu šieną ir ramią, gerą karvę. 
Tel. 8 689 48 661 

Užs. Nr. 213

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iš-
kirtimui. Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 64

 

Policijos savaitė 
2013 m. rugpjūčio 13–21 d. 

   Nuo 2013-07-28 iki 2013-08-
05 Lentvaryje parduotuvėje 
„MAXIMA X“ Lentvario gy-
ventojas, veikdamas kartu 
su pardavėja, pavogė įvairių 
prekių už 1343 Lt.
  2013-08-14 apie 20.00 val. 
Lentvario gyventojas nuėjęs 
į rūsio sandėliuką rado atida-
rytas duris ir iš ten pavogtą 
elektrinį rankinį diskinį pjū-
klą „DWT“. Padaryta žala 
tikslinama. 
  2013-08-15 apie 14.00 val. 
Lentvaryje pastebėta, kad iš 
aptvertos sodybos teritorijos 
pagrobti du dviračiai PININ-
FARINA CITY. Padaryta 1598 
Lt žala.
  2013-08-17 gautas Lentvario 
miesto gyventojos pareiški-
mas, kad būnant namuose, 
apie 22.30 val., išgirdo garsą 
lyg kažkas mestų akmenį į 
lango stiklą. Priėjus prie lango 
pamatė įskilusį lango stiklą.

•

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Senųjų amatų meistrai 
demonstruos nagingumą 

Trakų Salos pilyje
Šių metų rugpjūčio 24–25 d. Trakų 

Salos pilyje jau devintą kartą vyks Senųjų 
amatų šventė. Dvi dienas profesionalūs 
amatininkai bei amatų rekonstruktoriai 
entuziastai demonstruos beveik dvide-
šimtį amatų, vyks muzikinių kolektyvų 
pasirodymai, kausis riteriai, su svečiais 
bendraus istoriniai personažai. Šiais 
metais į renginį suvažiuos beveik šimtas 
dalyvių iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos.

Abi šventės dienas nuo 10 iki 19 val. 
pilies kieme vyks kalvystės, kubilda-
rystės, vitražo bei liepų žievės dirbinių 
gamybos, gotikinės keramikos lipdymo 
ant stovylo ir žiedimo pristatymai. Senųjų 
amatų entuziastai rodys, kaip mūsų pro-
tėviai gamino papuošalus ir peilius, kalė 
monetas, siuvo drabužius, augaliniais da-
žais dažė siūlus, pynė iš jų pinikus, drožė 
medžio rakandus, vėlė vilną, mezgė 
tinklus, rišo varžas bei bučius. Renginio 
metu bus galima ne tik stebėti meistrų 
darbą, bet ir patiems pramokti vieno ar 
kito amato, įsigyti patikusį dirbinį.

Trakų istorijos muziejaus renginių 
senbuvis Vilniaus puodžių cechas prista-
tys dvejopą – gotikos ir renesanso – kera-
mikos ekspoziciją. Be įvairios paskirties 
indų, bus galima pamatyti ir įspūdingą 
koklių kolekciją. Vilniaus šio laikotarpio 
rinkinys yra gausiausias Europoje, Trakų 
mieste ir pilyse per kasinėjimus jų taip pat 
rasta daug ir įvairių. Dalį galima pamatyti 
muziejaus ekspozicijoje.

Viduramžių gyvenimo insceni-
zacijas, riterių kovas bei dvaro šokius 
parodys „Kauno karo istorijos klubas“, 
„LDK Varčiai“, brolija „Viduramžių 
pasiuntiniai“ bei senovinių šokių ir kul-
tūros klubas „Mysteria mundi“. Pirmą 
kartą renginyje dalyvausianti Bauskės 
pilies istorinio šokio grupė „Dvor“ šiam 
renginiui paruošė du skirtingus pasiro-
dymus. Naujai suskambės ir atnaujintos 
Viduramžių muzikos kolektyvų – kau-
niečių „Hansanova“ ir „Cornucopia“ iš 
Baltarusijos programos.

Renginio programa skelbiama muzie-
jaus svetainėje www.trakaimuziejus.lt


