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Lentvario 1-ąją vidurinę mokyklą aplankė
Rusijos ambasadorius Lietuvoje
Gegužės 17 d. Lentvario 1ojoje vidurinėje mokykloje lankėsi
Rusijos Federacijos Nepaprastasis
ir įgaliotasis ambasadorius
Lietuvoje Vladimiras Čchikvadzė,
Ambasados Trečiasis sekretorius
Zauras Letifovas bei Lietuvos rusų
mokyklų mokytojų asociacijos
vadovė Ela Kanaitė. Kartu su
garbingais svečiais susitikime
su mokyklos bendruomene
dalyvavo LR Seimo pirmininko
pavaduotojas Jaroslav Narkevič,
Trakų r. savivaldybės darbuotojai:
meras Vytautas Zalieckas,
administracijos direktorė Asta
Kandratavičienė, tarybos narė
Teresa Solovjova, Švietimo
skyriaus vedėja Dalia Dzigienė
bei Lentvario seniūnas Vytas
Rukšėnas.
Mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis susirinkusiems
papasakojo apie mokyklą. Joje
organizuojamas ugdymas pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio,
neformaliojo ugdymo programas
ir dirbančio jaunimo mokymas.
Mokykloje mokosi daugiau nei
200 mokinių, dirba 35 aukštos
kvalifikacijos mokytojai.
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Mes jau internete!
Lentvario miesto laikraštis
„Klevų alėja“ jau ir interneto
pasaulyje. Ieškokite mūsų

www.klevualeja.lt

KA inform.

Kas meluoja?

Mokyklos bendruomenės atstovai su garbingais svečiais

Nukelta á 2 p.

Pagerbė jubiliejų
švenčiančią senolę

Kardinolas A. J. Bačkis –
Lentvaryje

Dar gilų viduržiemį Trakų valdžia
sudarė ,,juodą“ sąrašą. Surašė jame
visus, ką sumanė atleisti iš darbo, kad
į jų vietą galėtų savus ,,sukišti“. Nors ir
labai tą sąrašą slėpė, bet nesugebėjo jo
„užkišti“ taip, kad niekas nesužinotų.
Kai tapo tas sąrašas visiems žinomas, ėmė kažkas ir paklausė mero: „Didžiai gerbiamas Vytautai, – maždaug
taip tarė, – gal pasakytum, gerbiamasai,
ką ten į sąrašą surašei? Neprietelius
kokius, nevidonus ar šiaip nesavus
– atleidimui paruoštus?“ „Oi ne, oi ne,
– rankelėm mojavo, kojelėm trepeno
meras. – Nieko nerašiau, nieko nemačiau, nieko nežinau. Geras aš, nieko
neatleisiu, dar daugiau priimsiu...
geras aš...“
Nepatikėjom juo! ,,Trakų vandenų“
vadovas S. Radzevičius pakeistas V.
Račkiu, ,,Trakų paslaugų“ direktorius E.
Juškauskas – E. Šmigelsku. Švietimo centro direktorės N. Lisevičienės „galvos“
net dvi – R. Dikevičienė ir J. Švirinienė
– laukia. Neilgai joms laukti – jau suplanuota – gegužės 30 ,,nukapos“! Toliau
eilėje – Grendavės seniūnė. Ir... Ir... Visi
56, kurie sąraše... O gal ir daugiau. Juk
aptetitas, sakoma, auga bevalgant.
Tad kodėl melavo meras V. Zalieckas? Kodėl filmuodamasis (oi, atsiprašau, ten ne filmavimas buvo, o tarybos
posėdis) iš tribūnos, t. y. mero kėdės, ir
dar per mikrofoną garsiai pasakė: nėra
sąrašo ir nebuvo, jo niekas nesudarė, čia
šmeižtas, ir t. t. ir pan...
„Kodėl melavo meras?“ – klausiame aštuonkojo. „Kad teisybė akis
bado...“
Rimtas Nerimtas

UAB „Prienų energija“ informuoja, kad dėl šilumos tinklų
renovacijos darbų nuo 2013 m. gegužės 27 d. iki 2013 m. gegužės 29
d. bus nutrauktas karšto vandens
tiekimas Lentvario miesto šiaurinės dalies šilumos vartotojams.
Atsiprašome už nepatogumus.
UAB „Prienų energija“
administracija
S. Brazauskaitės sveikinimo akimirka (iš kairės): J. Ignatovič, R. Glebienė,
S. Brazauskaitė, V. Narkevičienė ir E. Jasiukevičienė

Lentvarietė Stanislava Brazauskaitė atšventė 80-ties metų jubiliejų.
Fizinę negalią turinti senolė gyvena
viena, todėl jai yra skirta globa.
Gražaus jubiliejaus sulaukusią senolę pasveikinti buvo atvykę Trakų
globos ir socialinių paslaugų centro
direktorė Jelena Ignatovič, šio centro darbuotojos Virginija Narkevičienė, Rasa Glebienė ir Trakų rajono
savivaldybės Socialinės paramos ir
sveikatos apsaugos skyriaus socialinė darbuotoja Lentvario seniūnijoje
Eglė Jasiukevičienė.
Moteris labai džiaugėsi sulaukusi tiek daug dėmesio, pagarbos
ir linkėjimų.
Nors visą gyvenimą Stanislavą
kamavo ligos, ji nepalūžo, o kovojo
su likimo siunčiamais išbandymais.
S. Brazauskaitė nuo 17 m. pradėjo

ruošti vaikus Pirmajai komunijai ir
šia veikla užsiėmė 42 metus. Be to,
ji yra Šv. Pranciškaus trečiojo ordino vienuolė. Kai sveikata leidžia,
apsilanko Lentvario Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčioje. Pamaldžią vienuolę
labai gerbia šios bažnyčios kleb.
teol. lic. kun. Gintaras Petronis.
S. Brazauskaitei jubiliejaus proga
buvo aukojamos šv. Mišios.
Paklausta, kaip ji apibūdintų
savo gyvenimą, senolė teigia, kad
yra laiminga. Stanislava sakė, kad
ji kasdien meldžiasi už kunigus,
gydytojus, kitus žmones. Kiekvieną
dieną klausosi Marijos radijo ir
visus ragina nenutolti nuo Dievo.
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Šeštadienį Lentvario gyventojai kviečiami į pamaldas, kurias
ves kardinolas A. J. Bačkis

Šeštadienį, gegužės 25 d., Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč.
M. Marijai bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teiks kardinolas
Audrys Juozas Bačkis. Pamaldos
vyks 10 val. lenkų, 12 val. – lietuvių
kalbomis. Anot Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios
klebono kunigo Gintaro Petronio,
tai bus didelė šventė tikintiesiems,
o ypač šimtui jaunuolių, kurie priims Sutvirtinimo sakramentą.

Klebonas džiaugiasi kardinolo apsilankymu ir taip pat kviečia
Lentvario gyventojus sekmadienį, gegužės 26 d., 12 val. į šv.
Mišias, kuriose giedos Vilniaus
arkikatedros bazilikos Didysis
choras, gros vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.
Rūta Šetikaitė
Lauros Stankaitienės nuotr.
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Sekminių dienos nerimas

Praeitą sekmadienį vyko Lentvario tremtinių visuotinis susirinkimas, kuriame kaip pagarbūs
svečiai dalyvavo seniūnas Vytas
Rukšėnas, LPS „Bočiai“, Lentvario bendrijos pirmininkė Kristina
Užumeckienė, jos pavaduotoja
Albina Janulienė ir buvęs ilgalaikis
M. Šimelionio vidurinės mokyklos
mokytojas, miesto realaus gyvenimo žinovas Konstantas Janulis.
Seniūnas išsamiai pasisakė.
Po to jį kalbino Lentvario tremtiniai (toliau LT), pateikę nemažai
klausimų, tarp kurių išsiskyrė šie:
kodėl mieste masiškai kertami medžiai, tremtinių kapuose laidojami
ne tremtiniai, naktimis įvairiose
miesto vietose labai triukšmauja
jaunimas, ambulatorijoje siekiama

panaikinti terapines paslaugas
(klausė Kristina Užumeckienė), ar
seniūnijai vadovaujant Leonardui
Karnylai, buvo išvalytas Lentvario
ežeras ir kas leido parduoti grafų
Tiškevičių neogotikos rūmus, dabar tragiškai merdinčius? Seniūnas
iš dalies atsakė į iškeltus tremtinių klausimus. Atviru balsavimu
LT nutarė esančiose jų kapinėse
laidoti tik tremtinių poras, kurių
mieste yra šešios. Ta pačia savo
aukščiausiąja valia jie patvirtino ir
šį pareiškimą:
2013 01 13 mūsų visuotino
susirinkimo „Klevų alėjoje“ buvo
paviešintas pareiškimas, kurį pateisino
2013 01 31 Trakų rajono savivaldybės
taryba, sutvėrusi vaivorykštę. Jos
valdančioje koalicijoje šiandien

darbuojasi TS-LKD ir LSDP frakcijų
tarybos nariai. LT mano, jog minėtas
junginys yra trapus, todėl LiCS
frakcijai siūlo katalikiškai papildyti arba
LSDP, arba TS-LKD frakcijų gretas dėl
Trakų nacionaliai istorinio rajono, dar
vadinamo Vytauto Didžiojo tėvonija.
LT suvokia profesorių ir Kauno vienos
gimnazijos klasės draugų – Vytauto
Landsbergio ir Aloyzo Sakalo – didžiai
patriotines pastabas dėl TS-LKD ir
LSDP veiklos ir jas vertina lietuviškai.
LT palaiko J. E. Dalios Grybauskaitės
vidaus ir užsienio politiką ir sveikina
ją su tarptautiniu apdovanojimu,
kurį turėjo ir narsus anglų sūnus
V. Čerčilis, visą gyvenimą kovojęs
su bolševizmu. LT žino Lietuvos
Konstitucijos tekstą ir visai Lietuvai
primena, kad pagrindinį tolerantišką
Tautos Įstatymą pažeidinėja LLRA.
LT apgailestauja, kad iki šiol
neišleista Lietuvos partizano Stasio
Kuodzevičiaus poezijos knyga. LT
pageidauja savo leidinį „Tremtinys“
regėti konkretesne politine esme,
tarkime, „žiūrime, ką turime ir kodėl
taip mažai turime.“ LT remia „Klevų
alėjos“ nacionalinį charakterį, siekiantį
darnos, tiesos ir šviesos sudėtingame
mūsų mieste. LT pastebi, jog Seime
tremtinių yra labai mažai, kai seniau
į politinį TS-LKD organizmą įsiliejo
40 tūkst. LPKTS narių, todėl LT
mano, jos TS-LKD reikėtų pervadinti
į „Tėvynės tremtinių ir Lietuvos
krikščionių demokratų sąjungą“.

Turguje

Miesto turgavietėje, kuri netilps į šalia rengiamą, tą sekmadienį pamatėme čia prekiaujantį trakietį Nikojalų Dmitrijevą, ištikimą Lietuvos pilietį,
puikiai mokantį ir lietuvių kalbą. Jis didžiavosi, kad šioje žemėje amžinoje
ramybėje ilsisi jo protėviai, prisiminė, jog tarnavo Baikonuro kosmodrome
ir mielai leidosi nufotografuojamas Lentvario lietuvių ir rusų atminčiai.
Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Senatvės lazda

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Vyriausybėje diskutuota dėl asmenvardžių
rašybos oficialiuose dokumentuose taisyklių
Š. m. gegužės 20 d. Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos (VLKK)
pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Vyriausybės pasitarime, kuriame
buvo svarstomas pasiūlymas VLKK
parengti asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose taisykles.
Kalbos komisijos pirmininkė,
atsakydama į klausimus, pabrėžė,
kad asmenvardžių rašymo asmens
dokumentuose tvarką nustato įstatymų leidėjas, ir atkreipė dėmesį,
kad Valstybinės kalbos įstatymas
tiesiogiai asmenvardžių rašymo dokumentuose nereglamentuoja – pagal šio įstatymo 15 straipsnį Lietuvos
Respublikos piliečių asmenvardžių
lytys vartojamos įstatymų nustatyta
tvarka. Be to, Konstitucinio Teismo

sprendimu jau yra nustatyta, kad
asmens vardas ir pavardė piliečio
pase turi būti rašoma valstybine
kalba. Taigi asmenvardžių rašymo
asmens dokumentuose tvarka negali būti nustatoma Kalbos komisijos
nutarimais.
Atkreiptinas dėmesys, kad
Konstitucinis Teismas nėra nagrinėjęs 1991 m. Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos nutarimo
„Dėl vardų ir pavardžių rašymo
Lietuvos Respublikos piliečio pase“
3 punkto, kuriame kalbama apie
galimybę Lietuvos Respublikos piliečio pase vardą ir pavardę užrašyti
pagal kitos valstybės išduotą asmens
dokumentą. Taigi galėtų būti svarstoma, kiek ši nuostata galėtų būti

taikoma tais atvejais, kai užsienio
valstybės piliečio pavardė perduodama sutuoktiniui ar vaikams.
VLKK pagal savo kompetenciją yra nustačiusi svetimos kilmės
asmenvardžių vartojimo principus
rišliuose tekstuose – jie gali būti
vartojami ir originalūs, ir adaptuoti,
tai yra perrašyti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (VLKK 1997-06-19
nutarimas Nr. 60).
VLKK nebuvo gavusi kvietimo
dalyvauti darbo grupėje, rengusioje
Vyriausybei teikiamo svarstyti nutarimo projektą.
Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos inform.

Mieste dažnai regime senolius, išėjusius į gatves su ištikima bičiule
lazda. Liūdna ir pagarbu jiems, nepasiduodantiems negailestingam
laikui, kuris jų kartai laimingų minučių nutiksėjo tiek mažai.
Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Lentvario 1-ąją vidurinę mokyklą aplankė Rusijos ambasadorius

Atkelta iš 1 p.

Rusijos Federacijos ambasadorius
V. Čchikvadzė įteikia liudijimą dėl
kompiuterių perdavimo mokyklai

Tarp jų – ir socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, bibliotekininkė.
Mokykloje sudarytos visos
sąlygos darbui pagal atnaujintas
bendrąsias programas. Sunkus,
kruopštus, atsakingas viso
mokytojų kolektyvo darbas
padeda mokiniams tapti dorais,
sąžiningais, išsilavinusiais savo
šalies piliečiais. Ši švietimo įstaiga
bendradarbiauja su daugeliu
organizacijų. Viena iš jų – Lietuvos
rusų mokyklų mokytojų asociacija.
Jos dėka mokyklos biblioteka gauna
įvairios literatūros, vadovėlių,
mokiniai ir mokytojai kviečiami į
spektaklius, koncertus, mokiniams
organizuojamos išvykos į Rusiją.
Š. m. spalį vyks vidurinio ugdymo
programos akreditacija. Trakų r.
savivaldybės vadovų rūpesčiu
mokykloje vyksta renovacijos
darbai. Tikimės, kad mokykla taps
dar gražesne, jaukesne.
Mokytoja Liudmila Stasiulevič ir bibliotekininkė Valentina
Banuševič svečius supažindino su
mokyklos istorija nuo mokyklos
įkūrimo 1896 m. iki pat šių metų.
Susitikime su mokyklos mokiniais, mokinių tėvais bei mokyto-

jais Rusijos Federacijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
V. Čchikvadzė pasidžiaugė, kad
mokyklos bendruomenė puoselėja savo tautos kalbą, kultūrą,
papročius. Padėkojęs mokyklos
mokytojams už jų darbą, pažymėjo, kad baigę mokyklą mokiniai
gali mokytis ne tik Lietuvos, bet ir
Rusijos aukštosiose mokyklose.
Mokiniai ir mokytojai dalyvauja
išvykose į žymiąsias Rusijos vietas.
Mokytojams suteikiama galimybė
kelti savo kvalifikaciją Rusijos švietimo institucijose, gauti metodinę
pagalbą ir mokymo priemonių.
Ambasadorius padėkojo LR Seimo pirmininko pavaduotojui J.
Narkevič, Lietuvos rusų mokyklų
asociacijos vadovei E. Kanaitei,
Trakų r. savivaldybės vadovams,
kurie teikia visokeriopą pagalbą
mokyklai – vienintelei Trakų rajone, kurioje dalykai dėstomi rusų
kalba ir šiais metais siekiančiai
gimnazijos statuso. Aukšti svečiai
atvyko su dovanomis – mokyklai
padovanojo dešimt kompiuterių
su skeneriais bei spausdintuvais,
knygų mokyklos bibliotekai.
Renginyje kalbėję Trakų r.
savivaldybės vadovai dar kartą

Lentvario seniūnas V. Rukšėnas didžiuojasi garbaus svečio apsilankymu

pažadėjo mokyklai suteikti įvairiapusę pagalbą ir skirti 500 tūkst.
litų remonto darbams.
Svečiams mokyklos mokiniai
pristatė meninę programėlę,
kurios metu pasirodė geriausi
mokyklos dainininkai, šokėjai,
skaitovai.
Mokyklos direktorius padėkojo svečiams už apsilankymą ir

pažadėjo, kad mokiniai ir mokytojai savo pasiekimais garsins ne
tik savo gimtąjį miestą, bet ir šalį.
Visiems palinkėjo ne tik geros
sveikatos, sėkmės, bet ir branginti kiekvieną gyvenimo dieną.
Daiva Dovydaitienė
Olesios Ponomarenko nuotr.
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Rašytojas Henrikas Senkevičius –
totoriškų šaknų
Rašytojo biografija perspausdinama iš knygos „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“*
Senkevičius Henrikas (Henryk Sienkiewicz) – rašytojas,
Nobelio premijos laureatas. Gimė
1846 m. gegužės 5 d. Vola Okžejska kaime, Palenkėje, nusigyvenusių bajorų šeimoje,
kilusių iš XV ir XVI amžiuje LDK
apsigyvenusių totorių. Jo tėvai
Juzefas Senkevičius (1813–1896)
ir Stefanija Senkevič, gimusi
Ciecišovska (1820–1873). 1858
m. H. Senkevičius pradėjo lankyti gimnaziją Varšuvoje, tačiau
dėl šeimos sunkios finansinės
būklės ją baigė neakivaizdžiai.
Negalėdamas tikėtis paramos iš
tėvų, devyniolikmetis jaunuolis
tapo Veiherių šeimos guvernantu Plonske. Vykdydamas tėvų
valią, 1866 m. įstojo į Varšuvos
pagrindinės mokyklos Medicinos
fakultetą (nuo 1870 – Varšuvos
universitetas). Tačiau netrukus
nutraukė medicinos studijas
ir įstojo į teisę. Galop perėjo į
Filologijos ir istorijos fakultetą.
Ten studijuodamas nuodugniai
susipažino su senąją lenkų kalba ir literatūra. Tuo laikotarpiu
parašė pirmąją savo neskelbtą
apysaką Ofiara (Auka). Tuo pačiu
metu paskelbė apysaką Na marne
(Tuščiai). Tačiau pirmasis jo literatūrinis bandymas – eiliuotas
kūrinys Sielanka młodości (Jaunystės idilija) žurnalo Tygodnik Iliustrowany (Iliustruotas savaitraštis)
buvo atmestas.
Dar būdamas studentas,
1869 m. debiutavo savaitraštyje

Przegląd Tygodniowy (Savaitės
apžvalga). Nuo 1873 m. buvo
nuolatinis Gazeta Polska (Lenkų
laikraštis) feljetonistas. Į Gazeta
Polska ir Niwa (Dirva) jis rašė
Litwos pseudonimu. Nuo 1874 m.
ėmė vadovauti savaitraščio Niwa
literatūriniam skyriui. Vėliau,
nuo 1882 m., tapo konservatyvaus bajoriško laikraščio Słowo
(Žodis) redaktoriumi.
1872 m. paskelbė noveles Humoreski z teki Worszyłły (Humoreskos iš Voršilos aplanko), 1875
m. – Stary Sługa (Senas tarnas),
1876 m. – Hania, 1877m. – Selim
Mirza (Selimas Mirza). Trys
paskutiniai kūriniai vadinami
mažąja trilogija.
1881 m. rugpjūčio 18 d. vedė
Mariją Šetkevič, kuriai 1885 m.
mirus nuo tuberkuliozės, liko su
dviem vaikais Henriku Juzefu ir
Jadvyga Marija. 1888 m., kai anoniminis gerbėjas padovanojo jam
15 tūkstančių rublių, sukūrė savo
žmonos vardo fondą, iš kurio
mokėjo stipendijas tuberkulioze
sergantiems kultūros veikėjams
(fondo stipendijos buvo skirtos
Marijai Konopnickai, Stanislovui
Vyspianskiui, Kazimierui Tetmajeriui). 1893 m. lapkričio 11 d.
vedė antrą kartą. Žmona Marija
Romanovska (Volodkovič) buvo
iš Odesos. 1895 m. jos iniciatyva
santuoka baigėsi skyrybomis.
1904 m. rašytojas vedė trečią kartą. Žmona – Marija Babska.
1876–1879 m. lankėsi JAV,

Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje – rašytojui skirta paroda

kur daug bendravo su jaunimu,
nemažai keliavo, stebėjo tragišką
emigrantų likimą. Šiuo laikotarpiu buvo parašyti Listy z podróży
(Kelionės laiškai), spausdinti
Gazeta Polonska, susilaukė labai
didelio skaitytojo dėmesio. 1877
m. pasirodė Szkice węglem (Eskizai anglimi). Kelionė į Ameriką
padarė įtaką ir jis parašė keletą
kūrinių: Komedia z pomyłek (Komedija iš klaidų), 1879 m. – Przez
stepy (Per stepes), 1880 m. – W
kraine złota (Aukso šalyje), 1880
m. Latarnik (Švyturininkas), 1882
m. – Wspomnienia z Maripozy (Prisiminimai iš Maripozos), 1883 m.
– Sachem.
1878 m. grįžęs į Europą, kurį
laiką gyveno Londone, paskui
Paryžiuje. Gyvendamas Prancūzijoje jis susipažino su naująja
literatūros srove – natūralizmu.
Ši srovė iš pradžių imponavo,
tačiau vėliau jis apie ją pasisakė
kritiškai. 1879 m. lankėsi Lvove,
kur skaitė paskaitą „Iš Niujorko
į Kaliforniją“, pabuvo Venecijoje ir Romoje. 1880 m. lankėsi
Poznanėje ir Varšuvoje, ten jis
pristatė savo kūrybą bei skaitė
paskaitas apie natūralizmą literatūroje. Nuo to laiko daug keliavo,
keitė gyvenamą vietą, pabuvojo
Australijoje, Anglijoje, Italijoje,
Ispanijoje, Šveicarijoje. 1886 m.
lankėsi Rumunijoje, Bulgarijoje,
Turkijoje, Graikijoje. 1891 m.
keliavo po Afriką, buvo Egipte
ir Zanzibare.
Savo kūrybinę veiklą H. Senkevičius pradėjo pozityvistinėmis
novelėmis. Jis tapo žymiausiu to
laikotarpio realistu. Daugeliui
jo novelių būdinga tragiška pasaulėjauta ir patriotinis patosas,
jos dramatiškos, emocionalios,
pasižymi aštriu siužetu, motyvuotu psichologizmu, darnia
kompozicija, išdailinta glausta
kalba. Vėliau rašytojas perėjo prie
istorinio romano, bandydamas
suprasti lenkų tautos ir Lenkijos
valstybės nusilpimą.
1883–1884 m. jis parašė romaną Ogniem i mieczem (Ugnimi ir
kalaviju), 1884–1886 m. – Potop
(Tvanas), 1887–1888 m. – Pan
Wołodyjowski (Ponas Volodijevskis). Pirmajame romane idealizuojama Žečpospolitos kova
su Bogdano Chmelnickio laikų
Ukraina, antroje trilogijos dalyje
pasakojama apie lenkų kovas su
švedais 1655–1656 m. Trečiame
romane pasakojama apie lenkų
kovą su turkais 1672–1673 m.
Paskelbęs trilogiją H. Senkevičius tapo populiariausiu lenkų
rašytoju. Be minėtų kūrinių, H.
Senkevičius 1889–1890 m. parašė
psichologinį romaną Bez dogmatu (Be dogmos), 1893–1894 m.
– Rodzina Połanieckich (Polaneckių
šeima), 1894–1896 m. romanąepopėją Quo vadis apie pirmųjų

H. Senkevičiaus kūriniai padarė didelę įtaką lenkų literatūrai

krikščionių kovą prieš Nerono
despotizmą. Knyga tapo nepaprastai populiari visoje Europoje.
Ji buvo išversta į 40 pasaulio
kalbų, tarp jų ir arabų, japonų, esperanto. 1897–1900 m. parašytas
romanas Krzyżacy (Kryžiuočiai),
kuriame pavaizduota lenkų kova
su Kryžiuočių ordinu XIV a.
pabaigoje–XV a. pradžioje, 1910
m. romanas Wiry (Sūkuriai),
kuriame pavaizduota 1905–1907
m. revoliucija. 1910–1911 m. rašytojas parašė nuotykių apysaką
W pustyni i w puszczy (Dykumose
ir giriose).
H. Senkevičiaus kūriniai turėjo didelės reikšmės lenkų kultūrai ir buvo pripažinti pasaulyje.
Už viso gyvenimo kūrybą 1905
m. jam suteikta Nobelio literatūros premija.
1900 m. rašytojas pažymėjo
savo kūrybinės veiklos 25 m.
jubiliejų. Dėkinga lenkų tauta
padovanojo jam sodybą Oblengorke. Dabar ten įkurtas rašytojo
muziejus. Tais pačiais metais
Krokuvos Jogailos universitetas
suteikė jam garbės daktaro laipsnį. 1901 m. H. Senkevičius įsitraukė į visuomeninę veiklą, parašė atsišaukimą dėl vaikų teisių
Vžešnės mieste, 1906 m. kvietė
tautiečius Jungtinėse Amerikos
Valstijose aukoti badaujantiems
Lenkijos Karalystėje.
1914 m. prasidėjus Pirmajam

pasauliniam karui, išvažiavo į
Šveicariją. Kartu su Ignacu Paderevskiu ėmė vadovauti Paramos
nukentėjusiems nuo karo Lenkijoje komiteto veiklai. Stengėsi
paveikti Europos ir Amerikos
šalių viešąją nuomonę Lenkijos
naudai.
Mirė 1916 m. lapkričio 15 d.
Šveicarijoje, Vevey miestelyje.
Palaidotas Šveicarijoje vietos
katalikų parapijoje, o 1924 m.
palaikai perkelti į Varšuvos Šv.
Jono katedros rūsį.
Apdovanotas Prancūzijos
„Garbės Legiono“ ordinu.
H. Senkevičiaus kūriniai populiarūs jau visą šimtmetį. Jų
motyvais sukurti meniniai filmai:
Krzyżacy (1960), Potop ( 1974),
Rodzina Połanieckich (1978), Hania
(1984), Ogniem i mieczem (1999),
W pustyni i w puszczy (2001), Quo
vadis (2001) ir kiti.
Dr. Adas Jakubauskas,
Lietuvos totorių bendruomenių
sąjungos pirmininkas
Olgos Ješčaninos, Muzeum.
grudziadz.pl nuotr.
*Jakubauskas Adas, Sitdykov
Galim, Dumin Stanislav, Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje,
Kaunas: Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, 2012.

*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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„Trys paršiukai“ Trakų bibliotekoje

Gegužės 27 – 31 d. 11 ir 12.30 val. Trakų pilyje vyks Vilniaus teatro
„Lėlė“ spektaklis vaikams „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“. Pagal lietuvių
liaudies pasakas sukurtas vaidinimas – spalvingas ir jautrus pasakojimas
apie pamotės engiamą Našlaitę, kurią įsimyli ir veda Karalius. Šis neeilinis spektaklis 2012 m. buvo apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“
ir pripažintas geriausiu lėlių spektakliu 2011 m. teatrų sezone.

Išnuomojama kavinė-baras su terasomis ant Totoriškių ežero kranto
Trakuose. Tel. 8 682 21 445

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.

Užs. Nr. 143

Parduodu 3 kamb. butą Vienuolyno g., 65 kv. m., 2 balkonai. Langai
ir balkonai naujai įstiklinti. Geros
būklės. Tel. 8 620 45 225
Užs. Nr. 155

Reikalinga konditerijos gaminių
pardavėja-kasininkė. Būtina prekybinio darbo patirtis.
Kreiptis tel. 8 652 59 796

Telefonas pasiteirauti 8 659 39 549

Fotografijų paroda „Dykumoje“

Užs. Nr. 160

Superkame, išpjauname ir išveža-

me senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608

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

Dėmesio!

Užs. Nr. 163

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

Užs. Nr. 105

Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!

• Aukso laužą ir dirbinius;
• Dantų karūnėles (perkame
ir neišardytas);
• Auksinius ir sidabrinius
laikrodžius;
• Sidabrą (laužas, dirbiniai,
stalo įrankiai, indai);
• Techninį sidabrą;

Mus rasite:

141Lt

• Gintarą;
• Ikonas, ordinus,
medalius, apdovanojimus;
• Auksines ir sidabrines monetas;
• Porceliano ir molines figūrėles;
• Senus dokumentus (iki 1940 m.)
• Vertingus paveikslus;
• Antikvariatą ir kitus vertingus
daiktus.
G

S u p e r kam e :
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I
AM
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Trakų viešojoje bibliotekoje veikia Vilmos Samulionytės fotografijų
paroda „Dykumoje“. Ši paroda – tai pasakojimas apie Saudo Arabiją,
tačiau ne kaip apie šalį, o kaip naujų minčių, suvokimų, potyrių, jausenų
radimosi vietą. Fotografijos darytos naudojant paprastus kompozicijos
principus, erdvė čia uždara ir vienaplanė, vaizdas koncentruojamas į
konkretų objektą. Tai – savotiškas intymus pasakojimas apie europietės
per metus susiklosčiusį santykį su šia šalimi ir čia kilusius išgyvenimus.
Paroda veiks iki birželio 30 d.

Užs. Nr. 148

O GR
KS

„Lėlės“ spektaklis Trakų pilyje

Brangieji,

NO AU
RY

Gegužės 24 d. 11 val. Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros
skyriuje bus rodomas „Raganiukės“ teatro spektaklis vaikams „Trys paršiukai“. Tai – visiems gerai žinomos brolių Grimų pasakos interpretacija.
Spektaklis ypatingas tuo, kad jame dalyvauti bus pakviesti ir žiūrovai iš
salės. Likusieji taip pat neliks pasyviais stebėtojais, nes viso spektaklio
metu savo patarimais padės paršeliams. Šis ugdomasis spektaklis-žaidimas
šiuolaikiškai papasakos paršiukų Nifnifo, Nafnafo ir Nufnufo istoriją, kuri
mažiesiems žiūrovams aiškins, kas yra darbštumas ir ryžtingumas.

Parduodu sodybą Onuškio sen.
Rami vieta. Tinka poilsiui ir ūkininkauti. Tel. 8 685 37 485

Užs. Nr. 146

Pirksime sodybą arba sklypą (su
galimybe statyti) vaizdingoje
vietoje, šalia ežero, 80 km atstumu nuo Vilniaus. 8 682 49 161,
dovydas@engraauto.lt
Užs. Nr. 159

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 652 35 314

Užs. Nr. 102

Superkame sraiges. Vilniaus g. 7,
Lentvaris. 8 670 21 070

Sodų g. 22, Vilniuje

Vytauto g. 90, Trakai
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)

Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
I-V 9-18 val. VI 9-14 val.

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 85

Parduodu skaldytas malkas, kalades, rąstukus, atraižas, tvarkingai
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

(Autobusų stoties laukiamojoje salėje);

Užs. Nr. 157

I-V 8-18 val. VI-VII 8-15val.

Teikiame miškininkystės paslaugas.
* Perkame apvalią
medieną.
* Mišką su žeme ir
išsikirtimui.
* Atliekame miško
traukimo paslaugas.
Tel. 8 683 68 497

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Trakuose ir Lentvaryje ar kitur ieškome vertėjo (-s) iš lenkų į lietuvių
kalbą ir atvirkščiai – iš lietuvių į
lenkų kalbą.
Būtinas vertėjo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
Teirautis: VšĮ „Vorutos“ fondas, CV
siųsti el. paštu voruta@voruta.lt,
tel. 8 603 11 117

Užs. Nr. 145

Reikalinga konditerijos gaminių
pardavėja-kasininkė. Būtina
prekybinio darbo patirtis.
Kreiptis tel. 8 652 59 796

Užs. Nr. 152

Trakų baldai

Užs. Nr. 468

Užs. Nr. 134

Kavinei Trakuose reikalingi padavėjai (-os), virėjai (-os).
Tel. 8 685 20 229

Užs. Nr. 165

Parduodu sodybą Trakuose su
namo pamatais, Žaizdrių soduose.
Tel. 8 623 08 388, 8 606 05 415

Parduodu 6 a. sklypą su namu
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt.
Tel. 8 673 37 727

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

Parduodu antikvarinį tarpukario
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė.
Tel. 8 603 51 155

rekonstrukcija“ Lentvario sen., Valų
k., 2013-05-16 buvo pavogta 60 tonų
dolomitinės skaldos. Padaryta 3347 Lt
turtinė žala.
2013-05-13 gautas Lentvario miesto
gyventojos pareiškimas, kad 2013-0517 apie 18.00 val. neblaivus sūnus V.
T. pareikalavo pinigų. Jai atsisakius
duoti, jis vieną kartą kumščiu trenkė
į veidą. V. T. sulaikytas ir uždarytas į
Vilniaus areštinę.
2013-05-20 apie 20.00 val. Lentvario

miesto gyventojas A. J., panaudodamas
fizinį smurtą, grasino žmonai susidoroti. A. J. sulaikytas ir uždarytas į
Vilniaus aps. VPK areštinę.
2013-05-21 apie 8.00 val. pastebėta,
kad Lentvaryje, Pakalnės g., iš UAB
„Nuosvyra“ priklausančio automobilio VW „Passat“ išdaužus durelių
lango stiklą, pagrobta automobilio
gamyklinė navigacija. Padaryta apie
1330 Lt žala.

Užs. Nr. 168

Policijos savaitė
2013 m. gegužės 15–22 d.
2013-05-16 apie 19.39 val. Lentvaryje, Geležinkelio g., nepažįstamas vaikinas, panaudojęs fizinį smurtą prieš
R. J., pagrobė mobiliojo ryšio telefoną
„Sony Ericson“, kurio vertė 200 Lt.
2013-05-17 gautas UAB „Akordas
1“ direktoriaus pareiškimas, kad
objekte „Lentvario seniūnijos vietinės
reikšmės kelio Grigiškės-Valai-Stirniai

2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Autoservisas ieško autoelektrikoautomechaniko darbui Trakuose.
Reikalavimai: darbo patirtis su
krovininiu transportu; gebėjimas
sąžiningai ir kokybiškai atlikti darbus. Tel. 8 685 67 897

Užs. Nr. 4

Parduodu žemės ūkio paskirties
žemę Trakų rajone, Dambravos k.,
12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha.
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 167

Klevų alėja

Užs.Nr. 118

Darbo laikas:
I-V 9-18 val., VI-9-15 val,
VII-nedirba

Parduodu naują maumedžio medžio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė.
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 149

Redaktorė l.e.p. Rūta Šetikaitė

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com

Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331. El. p. klevualeja@klevualeja.lt
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz.

Užs. Nr. 138

Užs. Nr. 147

Užs. Nr. 162

Užs. Nr. 166

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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