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Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Lentvario vaikų dienos centre –
Kalėdiniai džiaugsmai

Kalėdos – tai didžiausio stebuklo
metas, kai Dievas nužengė taip arti
žmogaus būties. Jis pats tapo žmogumi
ir perkeitė mūsų ateities perspektyvą,
suteikdamas amžinojo gyvenimo viltį.
Su šia viltimi Lentvario parapijos „Carito“ vaikų dienos centras „Akimirka“
mažais, bet labai širdį paliečiančiais
žingsniais, keliavo link šv. Kalėdų.
Gruodžio 18 d. dalyvavome Lentvario
bažnyčioje 24 valandas vykusioje Švč.
Sakramento Adoracijoje su apmąstymais, giesmėmis. Nors mūsų centrui,
kaip didelės parapijinės šeimos dalelei,
skirtas laikas buvo vėlyvas – nuo 23 val.
iki 1 val. nakties, pabūti Kristaus artumoje atėjo net 16 dienos centro vaikų
su mamomis. Buvo gera visiems kartu
dėkoti Dievui už visą, ką turime, melstis už mūsų šeimas, už dienos centro
remėjus ir geradarius. Šios adoracijos
metu mus lydėjo mintis iš Popiežiaus
Pranciškaus kreipimosi pasaulio šeimoms „Jėzus mus kviečia: ateikite pas
mane visi... aš jus atgaivinsiu, „kad
Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn
15,11)“. Džiaugdamiesi, kad galėjome
nors trumpas 2 valandas būti tik per
žingsnį nuo Švenčiausiojo Sakramento,
ruošėmės šv. Kalėdų šventei.
Kalėdų laikotarpiui besitęsiant,
gruodžio 27 d. surengėme Karnavalą.
Ši šventė Lentvario vaikų dienos centre
vyksta kasmet. Pasipuošę retro stiliaus

Mūsų didelis, gražus būrys
apdarais linksmai šokome „rock and
roll‘o“ ritmu. Šį žaidimų, šokių ir
linksmų pokštų pilną renginį surengti

padėjo ilgametė dienos centro „Akimirka“ savanorė Agata, jai talkininkavo
savanorė Indrė ir šokių grupė „ATM“.

Už tai jiems esame labai dėkingi. Į
Karnavalą su dovanomis atvyko Trakų
Nukelta á 4 p.

Ruoškite paraiškas finansavimui gauti – Naujas 2014 metų kalendorius „Trakų
startuoja programa „ERASMUS+“
Dievo Motina – Lietuvos globėja“

Didžiausio jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų susidomėjimo sulaukusi programa
„Veiklus jaunimas“ 2014 metais
integruota į naują Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo
ir sporto programą „Erasmus+“.
Pagal naują programą parama bus
skiriama ir sportui.
„Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio mokymo,
jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą
programą („Erasmus“, „Leonardo da
Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“),
programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo
programas („Erasmus Mundus“,
„Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis
šalimis programą).
Kada?
Informuojama, kad organizacijos,
norinčios 2014 m. gauti paramą pagal
naująją Europos Sąjungos švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“, gali pradėti ruošti
paraiškas – nuo š. m. sausio pabaigos
jos galės pradėti teikti elektronines
paraiškas finansavimui gauti.

Kas?
Programoje gali dalyvauti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių
organizacijos. Pavieniai asmenys teikti
paraiškų savo vardu negali, todėl jie
turi kreiptis į savo universitetus, kolegijas ar organizacijas, kad pateiktų
paraiškas.
Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos
Komisijos narė Androulla Vassiliou
ragina visas organizacijas įsigilinti į
Programos vadovą, kad prasidėjus
elektroninių paraiškų teikimo procesui jos būtų tam visiškai pasiruošusios. „40 proc. padidintas programos
„Erasmus+“ biudžetas per ateinančius
septynerius metus suteiks galimybę
pasinaudoti parama daugiau nei 4
milijonams žmonių: studentams,
stažuotojams, mokytojams ir savanoriams“, — sakė A. Vassiliou.
Kiek?
Iš viso 2014 m. programai „Erasmus+“ numatyta 1,8 mlrd. eurų, kurie
bus skirti:
studentų, stažuotojų, mokytojų
ir kitų švietimo srities darbuotojų,
jaunimo mainuose dalyvaujančių
Nukelta á 4 p.

2014 metų spalvotas sieninis
Trakų bažnyčios kalendorius
„Trakų Dievo Motina – Lietuvos
globėja“ šiemet išleistas 1000
egzempliorių tiražu, jo tekstai
spausdinami net penkiomis
kalbomis: lietuvių, lenkų, anglų,
vokiečių ir rusų. Kalendorius,
leidžiamas nuo 2007 metų, skirtas
ne tik mūsų krašto gyventojams,
bet ir gausiai Trakus bei Trakų
bažnyčią lankantiems turistams.
Kalendoriuje – Trakų Švč.
Mergelės Marijos paveikslo
kopijų atvaizdai. Iš viso jų yra
12 – iš Vilniaus, Ukmergės, Rokiškio, Molėtų, Telšių, Šiaulių,
Pakruojo rajonų, Latvijos bažnyčių, katedrų. Prie kiekvieno
sakralinio paveikslo atvaizdo
trumpas aprašymas – istorija.
Visi besidomintys patirs didžiulį
malonumą aplankę kalendoriuje
minėtas vietas, kuriose saugomi
šie meno kūriniai.
Kalendorių vainikuoja stebuklingo Trakų Dievo Motinos
paveikslo atvaizdas ir legenda.
Šis paveikslas šiandien garsina
Trakų bažnyčią. Apie tai pasakoja ir Bažnytinio paveldo mu-

Kaina 1 Lt
Trakų rajono kultūros
rūmų ir padalinių
renginių planas
2014 m. sausio mėn.
Trakai
2014-01-12 d.
Laisvės gynėjams atminti
Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsireiškimo bažnyčioje
12.00 val. Šv. Mišios
Po mišių sakralinės muzikos
valanda
Dalyvauja tarptautinių konkursų laureatė Sigutė TRIMAKAITĖ (sopranas)
Onuškis
2014-01-13 d. Visuotinė pilietinė
akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Atminimo stendas, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti „Laisvės kelias“
Šv. Mišios Onuškio Šv. Pilypo ir
Jokūbo bažnyčioje – 16.00 val.
Atminties laužas parkelyje prie
bažnyčios – 17.00 val.
Onuškiečiai dalyvauja tradiciniame tarptautiniame pagarbos
bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“
(Vilnius: Antakalnio kapinės-Televizijos bokštas)
Dusmenys
2014-01-13 d. 14.00 val. Popietė
„Sausio tragedijos aidai“
(Prie Dusmenų kultūros
namų)
Tiltai
2014-01-13 d. 13.00 val. Akcija
„Žuvę už Tėvynę – amžinai gyvi“
Prie Tiltų kaimo kryžiaus
Senieji Trakai
2014-01-13 d. 12.00 val. Minėjimas „Atmintis gyva“
Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Bijūnai
2014-01-13 d. 8.00 val. Minėjimas „Už laisvę tėvynės, kurioje
dabar gyvename, už rytą, kurį
pasitinkame kiekvienas“
Prie Bijūnų mokyklos
Rūdiškės
2014-01-12 d. 17.00 val. Visuotinė akcija „Prie Laisvės laužo“
Rūdiškių bažnyčia, bažnyčios aikštė
Lentvaris
2014-01-13 d. 12.00-16.30 val.
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas
„Kai degė laisvės laužai“
Šv. Mišios Lentvario Viešpaties apsireiškimo Švč. Mergelei
bažnyčioje,
Atminimo valandėlė Lentvario
M. Šimelionio gimnazijoje

Trakų rajono pašto
skyriuose priimama
laikraščio

Klevų alėja
PRENUMERATA 2014 M.

ziejuje vis dar veikianti Giedrės
Mickūnaitės suprojektuota paroda „Trakų parapinė bažnyčia
XV amžiuje“. Parodoje galima
pamatyti daugelį kitų bažnyčios turtų, senovinių reliktų,
skaitmenines rekonstrukcijas bei
fotografijas.
Kalendorių galima nusipirkti
Trakų bažnyčioje bei laikraščio
„Trakų žemė“ redakcijoje.
Adrija Naskauskaitė

„Klevų alėja“ (ind. 925)
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 17,40 Lt
12 mėn - 36,80 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926)

(pensininkams, neįgaliesiems,
moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 Lt
12 mėn - 30,67 Lt
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Lietuvos partizano lyra –
Jausmai be cenzūros! testamentas jaunystei ir ateinantiems

Lentvario kronika

Faktai, turintys gilią vidinę
esmę, rimtai sustabdė skubantį
Lentvariu šių eilučių rinkėją. Pirma: viename Trakų rajono lopšelyje-darželyje lankėsi komisija, kuri
paprašė vaikų padainuoti jiems
mieliausią dainelę. Ir štai ką jie
išgirdo. „O bože, kakoj mužčyna,
ja chočiu ot tebe syna“. Išsigando.
Dar paprašė: „Chorošo, vsio budet chorošo“. Tai persirengusio į
bobaitę vyrioko ir pasivadinusio
Verka Serdiučka žinomi muzikiniai decibelai, ne daugiau, kuriuos
liaupsina tokia pati žvėriško triukšmo ištroškusi publika, Rusijoje
nualinta dvasiškai ir fiziškai „bei“
palikta be žmogiško skonio, televizija transportuojamo ir į Lietuvą.
Tai vadinasi informaciniu karu,
mūsiškėje respublikoje neturinčiu
kontrapriemonių. Antra: kažkoks
Gamzanovas, pavarde aiškiai
nerusiška, vienoje Lietuvos estrados scenoje rėkavo į mikrofoną,
jog jį padarė „Sovietskij sojuz“.
Ar tai paslaptis? Niekas šiandien
neslepia, jog ir Lietuva buvo tos
sąjungos sudėtyje. Bet niekas taipogi nenuslėps, jog tos sąjungos
kūrėjai yra apskretę mažų tautų
krauju. Faktas. O jo vidus toks: ką
šiandien mažos tautos kaltins per
sovietmetį netekusios savo žiedo?
Susimovė Gamzanovas Lietuvoje,
nes pasityčiojo iš Volgogrado aukų,
kurias nužudė kaukaziečių keršto
fanatiška šmėkla, braižiojanti tarsi
giltinė gyvomis bombomis po Rusija, nes ji vis nesikeičia, o, pasak
visų tautų ainių, nesikeičia tik
nepročiai. O tie, kurie „sovietiškai
pasamdyti“ klausėsi jo, tarkime,
rusakalbėje salėje, išniekino ir
miesto didvyriškus 1943 metus,
nes ten, miesto gatvėse, konkrečiai
rusai kovėsi dėl savo išlikimo. O tos
dainuškėlės, kuri neturi nieko bendra nei su poezija, nei su muzika,
autorius apskritai nusikalto visų
buvusių sąjunginių respublikų
stalininio teroro sibirų netekčiai.
Tai dar vienas šio fakto vidinis
skaudulys, nes labai gaila kaimynų, kol kas savęs nepažįstančių, o
galinčių gyventi kaip karaliai, nes

dar turinčių šiek tiek tolimų savo
protėvių skitų genų, kurie vėliau
kratysis raketų, tankų, kalašnikovų
ir informacinių karų.
Negerai, jog to nesupranta
Rusijos, pavadintos Rusijos Federacija, vadai – vieni sergantys
„galinga sąjunga“, kiti – stambia ir
nusikalstama kleptomanija.
Kartais telekanalo RTVi laidoje
„Kita nuomonė“ nusakoma Rusijos Federacijos politinė realybė, o
viena jų labai narsi žurnalistė net
primena, kad „deržavu vladejet
chunta čekistov“ („šalį valdo čekistų chunta“). Nežinia, kodėl ji
vis dar laisvėje. Jos ir kitų grynų
rusų teisybės RTVi paviešinime šis
kronikos punktas ir yra tam, kad
pasipriešintų šiandieninei didžiojo
rytų kaimyno „ne ten“ ėjimui. Jis,
beje, pražūtingas ir ES organizmui,
kuris nuodijamas dujų ir naftos
mikrobais, o ir žiemos olimpiadai
labai negeras.
Kaip priešprieša lietuviams
RF primestam informaciniam karui – Trakų „Radastos“ (oficialus
ansamblio pavadinimas, kuriam
pernai sukako 10 metų) folkloro
ansamblis, kuriam neprimesime
dokumentinio-valdiško tono, nes
tai ir yra viso Trakų rajono ne
vienintelis tautos pasipriešinimas
savotiškiausiu ir galingu dainuojančiu ir šokančiu epu.
Kita vertus, pažvelkime, kaip
atrodysime, jei pasiduosime emigracijai, pilkai, ypač tremtinių
senatvei, ir destrukcinei (tautinio
išderinimo) klastai, kiekvieną parą
vis tobulinamai. Kas mums paaiškins, kodėl prie rusiško telekanalo
REN prirašytas žodis Lietuva?
To paprašysime tris Respublikos
sargines spec-raides. Antai per
„Lietuvos rytą“ 2014 01 04 buvo
rodoma laida pagal čia paminėtą
Verkos Serdiučkos pasikledonę
„Viskas bus gerai“. „L. K.“ išsyk
kyla klausimas, kas finansuoja
apskritai dienraštį „Lietuvos rytą“,
tąjį telekanalą ir, aišku, to paties pavadinimo krepšinio klubą, kai tautiniai laikraščiai vargsta ir klimpsta
į skolas bei alinami teismų?

Policijos savaitė

už prekes praėjo pro prekybos
kasas.
• 2014-01-05 Lentvaryje bute, priklausančiame UAB „Marakana“,
buvo rasti 4 briketai po 200 gramų,
kaip įtariama sprogstamos medžiagos trotilo ir vienas elektrinis detonatorius. Sprogstamas medžiagas
„ARO“ išminuotojai nuvežė į KTC.
• 2014-01-06 gautas pranešimas,
kad 2014-01-03 apie 22.00 val. iš
Lentvario vaikų globos namų išėjo
ir iki šiol negrįžo nepilnametė Diana Andruškevičiūtė, gim. 1997 m.

2013 m. gruodžio 31–sausio 7 d.
•

2013-12-31 gautas pranešimas,
kad 2013-12-25 Lentvaryje, Vytauto
g., iš chuliganiškų paskatų buvo
sugadinti 5 automobilių priekiniai
variklio dangčiai.
• 2013-12-31 UAB ,,Norfos mažmena” Lentvario parduotuvės
direktorės pareiškimas, kad 201312-26 iš parduotuvės vyriškis paėmė 3 butelius brendžio TORRES,
139,65 litų vertės, ir nesumokėjęs

Gaisrai
• 2014-01-06 gautas pranešimas, kad
Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen.,
Senojo Tarpupio k., Meduvio g. dega
apleistas (nenaudojamas) pastatas.
Atvykus iš 1 aukšto mūrinio apleisto
pastato (100x12 m) rūko dūmai, stogas jau buvo įgriuvęs. Viduje degė
šiukšlės. Apdegė ir išardyta 30 kv. m
šiferinės stogo dangos. Gesino 3 gaisriniai automobiliai. Įvykis tiriamas.
• 2014-01-08 Gautas pranešimas, kad

Poeto darbo sąsiuvinio puslapiai

Knygos viršelis

„Lentvario kronika“ neblogai pažįsta miesto Lietuvos partizaną Stasį
Kuodzevičių. Jis gimęs 1925 m. liepos
27 d. Burbonių kaime, tuometiniame
Onuškio valsčiuje.
Tėviškėje ėjęs pradinius mokslus.
1943 metais jau
Vilniaus berniukų
gimnazijos auklėtinis. Stasys iš prigimties avangardistas, asmenybė. Drąsus lietuvis, dzūkas.
Mėgo Šekspyrą ir
filosofiją. Aiškiai,
nuo pat jaunystės
sirgo nepagydoma
liga – Lietuva. 1944
metais sugrįžo į
tėvų namus. Tėvai
išsilavinę. Moka net
4 kalbas, tarp jų ir
žydų. Jie išgyvena
Antano Sniečkaus
vadinamųjų stribų,
apsimetusių partizanais, siautėjimą.
Vyksta „vaduojamasis-įžanginis“ Profesorės A. Jurgutienės komentaras
plėšikavimas. Jokio
Ką gi. Užsimerkiame: atsiverįstatymo. Tik ginklas ir prievarta.
Todėl ūkininkai būrėsi į savigynos tė 60 puslapis. Pirmyn! „L. K.“
būrelius. Burbonių girioje jau veikė ir kompiuteri „Lietuvai: Mano meilė
Lietuvos partizanų būrys, vadovau- nebijo bėdų/ Nei vargų/ Ji kantri...
jamas Matukevičiaus-Vilko. Stasys ji ugninga/ Nesukaustys jos šalčiai
papildė tą kovinį būrį. 1945 metais ledu/ Nuo jos sniegas sutirps, tegu
Stasys suimamas. Paleidžiamas. sninga/ Laisvės spinduliu skris per
NKVD-istams pritrūksta kaltinimų. erdves/ Per miglotą padangės mė1945 m. rugpjūčio 20 d. išduotas. lynę/ Ji iš Sibiro vėl iš Tavęs/ Prie
Tais pačiais metais teisiamas Onuš- Tavęs, o brangioji Tėvyne/ Ji lyg
kio karo tribunolo atvirame teisme. aukuras senas-šventa/ Jai silpnumo
Po keleto mėnesių mirties bausmę nežinomos dėmės/ Jos liepsnos
Maskvos malonė Stasiui pakeitė 20 neužslopins gamta/ Nei čekistasmetų katorga ir penkerių tremtimi. smurtu pasirėmęs/ Pas tave greit
Prasidėjo Vorkutos siaubo lageriai. sugrįšiu iš čia/ Vėl klajosiu gimtinės
Ten Stasys galutinai šaunamąjį gin- laukuose/ Su pavasario saule skaisklą pakeičia į plunksną. Jo pasiprie- čia/ Apie pergalę meilės dainuosiu.
šinimas – poezijos posmai. Į Lietuvą Vorkuta, 1954 m. (prasidedant bylų
poetas ir Lietuvos partizanas grįžo peržiūrėjimui)“.
Manome, jog prie Stasio knygos
1995 metais.
Neseniai pasirodė jo poezijos greitesnio išleidimo prisidėjo ir
knyga „Priimk, Tėvyve, mano kuklią „Lentvario kronika“, bent 6 sykius
auką“. 324 puslapiai lyg parako tes- priminusi apie poeto talentą ir vis
tamentas nusitaiko į jaunosios Lietu- Lietuvos partizano knygos nepasirodymą. Nebėgdama nuo atsavos sąmonę. Ir veikia atsakančiai!

12 knygos puslapis

komybės, patekusi į visišką Stasio
Kuodzevičiaus plunksnos ugnies
zoną, „L. K.“ renka savo tradicinį
desertą čia:
„Kryžkelės giesme!: Volodia dėl
Sašos/ Nudėjo Rusiją/ Kryžiuočių
rasės/ Suėdė Prūsiją/ Pasaulis
senas/ Vaiko naują/ Žmogus
negyvena/ Išniekinęs kraują/
Antai programą/ Akmens epochos/ Vykdome, mama/ Ir esame
„lochais“/ O tobulą sielą/ Kaip
nulipdyti?/ Išgirsti gėdą/ Jausmus
pamatyti?/ Sąžinę vyrų/ Kaip
pamaitinti?/ Seneliai išmirę/ Kaip
saugot jų mintį/ Ar tokią programą/ Viešpats sudėjo/ Šėtoną kas
remia/ Ir didelį vėją?/ Juk proto
alkis/ Duoną ritino/ Artojų dalgis/
Rūgį žadino/ Tokia maišalynė/
Dieve mano/ Atsirado Tėvynė/
Bet rusena/ Jinai-duona/ Širdim
bagota/ Žemės madona/ Kalnas
Galgotos/ Jinai-gadynė/ Poeto
lapas/ O-ne-žaidynė/ Ar milžino
kapas/ Velniop tą grimą/ Ir kaukę
žaidynių/ Eisime gimę/ Ginti Tėvynės/ Buvo-nebuvo/ Aukosime
kūną/ Diktatoriai žuvo/ Užgieda
perkūnas/ Volodia nugrimzdo/
Stalinas senas/ Tai viesulas gimsta/ Vadinasi menas/ Jisai-levas/
Žodis ir plienas/ Mama ir tėvas/
Vanduo ir pienas/ Jisai-galybė/
Poezija bardų/ Aistros sakybė/ Kai
blogis mus ardo/ Buvo-nebuvo/
Uždegime dūšią/ Bardai pakliuvo/ Į pirmą rūšį/ Eisma ir krisma/
Visai nemirsma/ Nuolat rašysma/
Mylėsma ir kirsma(..!)“

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Trakų r. sav. Lentvaryje, Fabriko
g. dega individualus gyvenamasis
namas. Atvykus smilko 10x10m
mūrinio dviejų aukštų namo stogo
konstrukcijos ir apšiltinimo medžiaga prie dūmtraukio. Iki atvykimo jau
buvo apgesinta gyventojų. Apdegė
medinės stogo konstrukcijos ir apšiltinimo medžiaga prie dūmtraukio. Išardyta apie 0,5 kv. m stogo
konstrukcijų. Išvėdinta namo palėpė.
Įvykis tiriamas.
Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inform.

Parduodu įdomios formos kaktusą. Kaina pagal susitarimą.
Kreiptis tel. 8 615 25 365.

Didysis
teisybės
smalsumas

Įdomu, jei tai paskalbtume šioje skelbimų lentoje,
kiek šie tekstai išgyventų?

Užs. Nr. 306

Puslapį paruošė Jonas Počepavičius
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Lietuvos karaimai: istorija, kultūra ir papročiai

Apie karaimus tiurkologus Varšuvoje
Ne visada mokslinėse konferencijose visi pranešimai
būna turiningi ir įdomūs, bet
lapkričio 13 d. Varšuvoje vykusioje konferencijoje „Karaimai
tiurkologai“ buvo būtent taip.
Konferenciją surengė Varšuvos
universiteto Orientalistikos
fakulteto Tiurkologijos ir Centrinės Azijos tautų katedra bei
Lenkijos karaimų sąjunga, o
rėmė Lenkijos Respublikos
Kultūros ir nacionalinio paveldo, Užsienio reikalų, Administracijos ir skaitmeninimo ministerijos bei Turkijos kultūros
centro Varšuvoje Junuso Emre
institutas.
Konferencija buvo skirta
akademiko Ananjašo Zajončkovskio (Ananiasz Zajączkowski) 110-osioms ir prof. Serajos
Šapšalo 140-osioms gimimo
metinėms bei jaunesnės kartos
karaimų tiurkologams Vlodzimiežui Zajončkovskiui (Wlodzimierz Zajączkowski,19141982), Aleksandrui Dubinskiui
(1924-2002), Zigmuntui Abrahamovičiui (Zygmunt Abrahamowicz, 1923-1990) ir Juzefui
Sulimovičiui (Józef Sulimowicz,
1913-1973) paminėti.
Akademiko Ananjašo Zajončkovskio gyvenimo kelią ir
darbus apžvelgė Lenkijos bei
Turkijos mokslininkai. Nors
jo atminimui buvo skirtos dvi
tarptautinės mokslinės konferencijos Vilniuje 1993 ir Ankaroje 2000 metais, šį kartą buvo
nagrinėjami kiti jo mokslinės
veiklos aspektai. Krokuvos
Jogailos universiteto daktaras
Michalas Nemetas (Michal
Nemeth) nuodugniai analizavo
akademiko daktarato, parašyto
šiam baigiant Krokuvos universitetą 1929 m. „Vardažodinės
ir veiksmažodinės priesagos
Vakarų karaimų kalboje. Įvadas į turkų kalbų morfologiją“,
neseniai surasto rankraščio
ypatumus, prof. Janas Tiškievičius (Jan Tyszkiewicz) kalbėjo
apie A. Zajončkovskio turkų
kalbos seminarus ir jų pirmuosius klausytojus, Poznanės
A. Mickevičiaus universiteto
prof. Piotras Muchovskis (Piotr Muchowski) pasakojo apie
A.Zajončkovskio atliktas karaimų folkloro studijas, kurias šis
buvo paskelbęs žurnale „Mysl
Karaimska“ 1929 ir 1935-36 m.,
Varšuvos universiteto magistras Jacekas Jarmoško (Jacek
Jarmoszko) – apie poemos
„Kalilas ir Dimnė“ vertimus iš
senosios Osmanų kalbos.
Antroji konferencijos sesija buvo skirta akademiko
A. Zajončkovskio organizacinei ir tarptautinei mokslinei

veiklai aptarti. Akademiko
duktė Emilija Marija Zajončkovska-Lopato (Emilia Maria
Zajączkowska-Lopatto) savo
labai emocingame pranešime
pažymėjo, kad tiek kurdamas
Varšuvos universiteto tiurkologijos katedrą, tiek Lenkijos
Mokslų akademijos Orientalistikos institutą, tėvas visada
stengėsi, kad orientalistika būtų
pripažįstama lygiaverte filologine disciplina. Formuodamas
šias institucijas Varšuvoje ir
išugdydamas didžiulį būrį
Lenkijos orientalistų, jis atliko
milžinišką organizacinį bei
pedagoginį darbą ir tokiu būdu
pasistatė nenugriaunamą paminklą. Apie akademiko darbą
organizuojant po II pasaulinio
karo Lenkijoje pagausėjusią
karaimų bendruomenę pasakojo Lenkijos karaimų sąjungos
pirmininkė Mariolia Abkovič
(Mariola Abkowicz), o Varšuvos universiteto habilituotas
daktaras, Junuso Emre instituto
direktorius Oztiurk Emiroglu
(Ӧztürk Emiroglu) ir Varšuvos
universiteto magistrantė Aigun
Ismajilova (Aygun Ismayilova)
apžvelgė skaitlingas akademiko išvykas į Turkiją ir Azerbaidžaną, kur jis ne kartą buvo
dalyvavęs įvairiose mokslinėse
konferencijose ir ekspedicijose.
Jų pranešimus papildė to meto
fotografijos iš asmeninio akademiko archyvo.
Trečioji konferencijos sesija
buvo skirta mokslinei filologijos mokslų daktaro Serajos
Šapšalo veiklai. Pranešimą apie
jo dalyvavimą ruošiant „Karaimų-rusų-lenkų žodyną“ skaitė
Poznanės A. Mickevičiaus universiteto profesorius Henrikas
Jankovskis (Henryk Jankowski), karaimų ir totorių santykius
tarpukariu ir vėliau, pabrėždamas abiejų tautų etninę, lingvistinę ir religinę giminystę, ypač
islamo įtaką karaimų tikėjimui,
nagrinėjo Olštyno universiteto
profesorius Selimas Chazbijievičius (Selim Chazbijewicz),
S. Šapšalo archyvą Vilniaus
MA Vrublevskių bibliotekoje
aptarė magistras iš Simferopolio Aleksandras Babadžanas (Aleksandr Babadžan), o
Varšuvos universiteto daktarė
Kamilia Stanek (Kamila Stanek) išnagrinėjo S. Šapšalo
kadaise sudarytą lengvų turkiškų sakinių sąrašą, kuriuo jis
naudojosi dėstydamas Vilniuje
turkų kalbą. Tai buvo savotiška
mokymo priemonė, papildžiusi
S. Šapšalo parengtą pirmąją
Lenkijoje turkų kalbos gramatiką. Šių eilučių autorė skaitė
pranešimą „Karaimika – neat-

siejamas tiurkologijos Vilniuje
elementas“, kuriame priėjo prie
išvados, kad karaimika buvo ne
tik neatsiejamas tiurkologijos
Vilniuje elementas, bet jos atitikmuo. Konferencijos dalyviai
šiai minčiai pritarė.
Ketvirtojoje konferencijos
sesijoje buvo kalbama apie
jaunesniosios kartos karaimus
tiurkologus, kurie arba buvo
akademiko A. Zajončkovskio
mokiniai, arba buvo su juo ir
su S. Šapšalu bei su Trakais
labai artimai susiję (pvz., Vlodzimiežas Zajončkovskis ir
Aleksandras Dubinskis buvo
gimę ir augę Trakuose). Krokuvos Jogailos universiteto
habilituotas daktaras Stefanas
Gonsiorovskis (Stefan Gąsiorowski) pasakojo apie Zigmunto Abrahamovičiaus darbus
ruošiant Lenkų bibliografinį
žodyną 1957-1987 m. (jis parašė
straipsnius, susijusius su tiur-

kologija), Varšuvos universiteto
daktarė Mažena Godzinska
(Marzena Godziǹska) supažindino su V. Zajončkovskio darbais tiriant tiurkų tautų, ypač
gagaūzų, folklorą, Varšuvos
universiteto magistras Dariušas
Cichockis (Dariusz Cichocki),
A.Dubinskio studentas, pasakojo apie savo mokytojo dėstymo metodą, apie tai, kaip išmoningai jis pristatė karaimus,
kurie po to studentams ypač
artimi, Varšuvos universiteto
magistrė Ana Sulimovič (Anna
Sulimowicz) pasakojo apie
savo tėvo, A. Zajončkovskio
ir A. Dubinskio studento, pomėgį rinkti senas karaimiškas
knygas, kurių kolekciją dabar
restauruoja Torunės M. Koperniko universiteto restauratorės
prof. Elžbieta Jablonska (Elžbieta Jabloǹska), dr. Malgožata
Pronobis-Gajdzis (Małgorzata
Pronobis-Gajdzis) ir magistrė

Pranešimą skaito mgr. Ana Sulimovič (Anna Sulimowicz)

Dr. Michalas Nemetas (Michal Nemeth) atsakinėja į klausimus

Magdalena Dalke. Visos jos
pasakojo apie šių knygų konservavimo ir restauravimo
ypatumus, demonstruodamos
pasakojimą nuotraukomis.
Po konferencijos, kurioje
dalyvavo ne tik Varšuvos
mokslininkai, Lenkijos karaimų sąjungos nariai, bet ir Lietuvos karaimų bendruomenės
atstovai, koncertavo karaimų
kilmės tenoras iš Vroclavo
Marcinas Krupa (Marcin Krupa) ir pianistė Justina Skoček
(Justyna Skoczek). Jie atliko
Vakarų Europos kompozitorių
kūrinius ir kelias Krymo karaimų liaudies dainas.
Rengėjai tikisi, kad ateinančiais metais konferencijos
medžiaga bus išleista atskira
knyga.
				
Dr. Halina Kobeckaitė
Turkų kultūros centro Varšuvoje
Junus Emre instituto nuotr.
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Lentvario vaikų dienos centre –
Kalėdiniai džiaugsmai

Atkelta iš 1 p.
rajono savivaldybės administracijos
direktorės pavaduotoja Vitalija Burdienė bei VDC „Akimirka“ rėmėjai iš
„Havy Logistics“ įmonės. Trakų rajono
savivaldybė kasmet dovanoja vaikams
saldžias dovanėles, šiemet – ir didelę
eglę – šakotį. Taip pat UAB „HAVI
Logistics“ atvyko ir su dovanomis
kiekvienam vaikui ir su dideliu tortu
visiems. Be galo džiaugiamės, kad šiemet atsirado naujų įmonių, šeimų ir
pavienių asmenų, kurie dalinosi savo
gerumu, dovanomis dienos centrui
bei asmeniškai vežė dovanas daugiavaikėms, vargingai gyvenančioms
šeimoms.

Dėkojame visiems žmonėms, dalyvavusiems „Carito“ akcijoje „Gerumas
mus vienija“, kurios metu surinktos
aukos bus reali pagalba organizuojant
vaikų kasdieninę veiklą.
Taip pozityviai nusiteikę peržengėme 2014 metų slenkstį ir tikimės, kad ir
toliau galėsime liudyti, jog Kristus yra
čia pat, su mumis ir Jo mylinti ranka
nuolat veda mūsų dienos centrą „Akimirką“ Jam geriausiai žinomais, kartais
sunkiais, kartais džiugiais, bet visada
prasmingais keliais.
Diana Jacevič,
Dienos centro socialinė darbuotoja

Ruoškite paraiškas finansavimui gauti –
startuoja programa „ERASMUS+“

Atkelta iš 1 p.
jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių judumo galimybėms
skatinti. Paraiškas dėl judumo mokymosi tikslais projektų galima teikti iki
2014 m. kovo 17 d.;
švietimo, mokymo ir jaunimo
įstaigų bei organizacijų ir įmonių
partnerystei kurti ir gerinti. Paraiškas
baigiama priimti 2014 m. balandį;
dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų refor-

muotos švietimo, mokymo ir jaunimo
sistemos.
Informacijos šaltinis: Europos komisijos internetinis tinklapis: http://
ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm
Evelina Kislych
Trakų rajono savivaldybės
administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė

Trakų rajono policija pristatys
2013 metų veiklos rezultatus
2014 metų sausio 16 dieną 10.00 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas organizuoja ataskaitinį susirinkimą, kurio metu bus aptarti 2013 metų veiklos rezultatai ir
pristatyti Trakų rajono bendruomenei. Renginys vyks Trakų rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (II aukštas). Renginio trukmė 1,5 val.
Maloniai kviečiame dalyvauti visus Trakų rajono gyventojus.
Jums rūpimus klausimus galite pateikti iš anksto elektroniniu paštu
halina.sareikiene@policija.lt arba telefonu 8- 683 86972.

Parduodu naudotą mechaninę
slaugos lovą, yra paraloninis čiužinys. Kaina sutartinė. Skambinti tel.
8 528 28 347 arba 8 621 24 880.
Užs. Nr. 308

Visi apdailos darbai, laminuotos
grindys, elektra, santechnika, plastikinių langų ir durų gamyba, montavimas, pečių ir krosnių statymas.
Dirba savo ir užsakovo medžiagomis. Tel. 8 607 98 564
Užs. Nr. 289

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848

Užs. Nr. 251

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862

Skelbimai, reklama
Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Parduodamas 10 a namų valdos
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribojasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt.
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770
Užs. Nr. 185

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Galime išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Užs. Nr. 297

Padėk gamtai atskleisti savo grožį,
sužavėk visus kerinčiu žvilgsniu. Profesionalus blakstienų priauginimas,
kokybiškos priemonės, maloni aplinka ir visa tai tik už 60lt. Taip pat jūsų
dėmesiui siūlau antakių korekciją,
depiliaciją, makiažą, veido priežiūros
procedūrą. Yra dovanų kuponai.
Dirbu I-VI nuo 8 iki 20-21val.
Kęstučio g. 1, Lentvaris. Būtina iš
anksto užsirašyti.
tel 867257983 860651130

Užs.Nr. 2

Jums reikia apsaugos namuose ar darbovietėje?
Vaizdo stebėjimo įrangos įrengimas
Apsaugos sistemų įrangos įrengimas
Vaizdo bei garso telefonspynių įrangos įrengimas
Praėjimo kontrolės įrangos įrengimas
Konsultacijos, nestandartiniai sprendimai
Atsakingas darbas už prieinamą kainą! tel 860042793
Užs.Nr. 4

Sausio 12 d. (sekmadienį) Trakų kultūros rūmuose (Vytauto
g. 69, Trakai) vyks VIII tradicinis
TS-LKD Trakų skyriaus organizuojamas šaškių turnyras sausio 13 d.
aukoms atminti.
Kviečiame visus Trakų miesto
ir rajono šaškių sporto mėgėjus
dalyvauti varžybose ir taip pagerbti sausio 13 d. aukų atminimą.
Varžybų pradžia 10 val. Dalyvių
registracija nuo 9.30 val.
Organizatoriai

Trakų rajono bitininkų dėmėsiui

Parduodu gražią, veršingą telyčią.
Tel. 8 611 21 319.
Užs. Nr. 311
Užs. Nr. 7

Visi apdailos darbai, laminuotos
grindys, elektra, santechnika, plastikinių langų ir durų gamyba, montavimas, pečių ir krosnių statymas.
Dirba savo ir užsakovo medžiagomis. Tel. 8 607 98 564
Užs. Nr. 1338

Dėmesio:reikalingi darbuotojai
„Senoji kibininė“ Trakuose ieško darbuotojų užimti virėjų pareigom
Jeigu Jus sudominome – skambinkite 8 659 08 452 arba siųskite
savo CV adresu info@kibinas.lt
Užs. Nr. 16

Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras
parduoda išskirtinės kokybės grikių
bei miško medų.
Kaina – 20 Lt/kg.

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 134

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas. Domina
keitimas į 3-4 kambarių butą Trakuose. Tel.: 8 637 46 115,
8 650 69 732.
Užs. Nr. 214

Užs. Nr. 1

Perkame, išpjauname ir išvežame
senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608
Užs. Nr. 507

Darbui Lentvaryje ieškomas vadovas (ė),su patirtimi prekyboje,
patrauklus atlyginimas. Kreiptis
telefonu: 869988754
Užs nr. 18

Superkame senus automobilius
(gali buti daužti, po avarijos,
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti dokumentus, atsiskaitome iš karto,
pasiimame patys. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 607 97663

Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ leidybai reikalingas redaktorius (-ė) – atsakingas sekretorius (-ė) nuolatiniam
darbui. CV siųsti el. paštu trakuzeme@traku-zeme.lt.
Teirautis tel. 8 670 08 901.

Perku mišką (jauną, seną, raistą,
žemės ūkio paskirties žemę apaugusią mišku; gali būti neatidalinta
iš bendraturčių; tinka įvairūs plotai). Sutvarkau dokumentus. Moku
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355
Užs. Nr. 241

Perkame mišką su žeme visoje
Lietuvoje. Tel. 8 699 37 297

Užs.Nr. 304

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė,
apgyvendinimas, kambarių nuoma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118
Trakai. Tel. (8 528) 52 644
Užs. Nr. 254

Konsultuoju teisiniais klausimais. Parengiu ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, apeliacinius
skundus. Konsultuoju buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės rengimo klausimais. Tel. 8-685 02 227.
Ūkininkas išsinuomotų žemę
dirbti. Domina plotas nuo 5 ha.
Trakų, Senųjų Trakų, Rūdiškių,
Paluknio seniūnijose.
Tel. 8 615 45 410
Užs. Nr. 314

Atliekame santechnikos darbus:
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, kieto kuro katilų montavimas,
viriname kieto kuro pečius (dujų
degeneracinius). Tel. 8 602 94 579

PREKYBA KIETUOJU KURU

Užs. Nr. 287

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

Užs.Nr. 3

Užs. Nr. 310

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

Užs. Nr. 302

Trakų VMVT
Vyriausiasi veterinarijos gydytojas – inspektorius
Vaidas Jonušaitis
Tel.: 8 528 53802

Perku žemės grąžinimo dokumentus (išvadą), kurios vertė apie
2000 Lt, kaina sutartinė.
Tel. 8 615 45 410.

Užs. Nr. 173

Užs. Nr. 301

Užs.Nr. 244

Trakų bitininkų draugija rengia Trakų rajono. bitininkų susirinkimą.
Susirinkimas įvyks 2014-01-11 10.00(šeštadienį) Vilniaus g. 15B, Trakuose, Viešoji įstaiga Trakų Neigaliųjų užimtumo centro patalpose.
Susirinkimo temos:
1. 2014–2016 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui teikiamas
pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. 3D-631 (Žin., 2013, Nr. 98-4870).
2. Bičių gydymas prieš erkes pavasario ir vasaros laikotarpyje.
3. Bitininkavimo būdai pagal avilių tipus;

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 255

Šaškių turnyras
Trakuose

Užs. Nr. 288

Automobilių techninė pagalba
kelyje visą parą: (8 700) 33 333 ir (8
699) 31 492. www.pagalbakely.lt

Vežu smėlį, augalinį gruntą, gruntą sklypo pakėlimui. Tel.: 8 610 27
197, 8 618 41 135.
Užs.Nr. 5

Užs. Nr. 146

Parduodu 4 metų darbinę kumelę.
Tel 8 605 42 349.

Tel. 8 663 56 051

Užs. Nr. 237

Restoranui „Akmeninė Rezidencija“ reikalingi barmenai-padavėjai
bei kambarinė... Savo CV siųskite
info@akmeninerezidencija.lt arba
paskambinkite 8 698 30 544.

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

Parduodu automobilį Rover 416
1995-12. Spalva raudona. Techninė apžiūra iki 2015 10 12. Kaina
sutartinė. Tel. 8 699 06 110.
Užs. Nr. 313

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. 102

ekorinka.lt@gmail.com

Parduodama kumelė su kumeliuku.
Tel. 8 675 31 377

Užs.Nr. 312

Užs. Nr. 291

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

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), Stanislava Žuravska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt, tel. 8 683 90 796).
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