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Ávairiose mokslo ir technikos srityse dirbantys specialistai, siekdami glaudesnio bendradarbiavimo,
buriasi á savo ðalies ir á tarptautines organizacijas  sàjungas bei asociacijas. Specialistai, dirbantys poþeminio vandens tyrimo, naudojimo ir apsaugos srityse, 1956 m. ákûrë THA  Tarptautinæ hidrogeologø asociacijà (International Association of Hydrogeologists  IAH), kuri yra Tarptautinës geologijos mokslø
sàjungos narë ir Tarptautinës UNESCO hidrologijos programos partnerë. Ðios tarptautinës organizacijos renginiuose dalyvauja ir mûsø ðalies hidrogeologai, dalis jø yra THA nariais.
Glaudesnis Lietuvos specialistø bendradarbiavimas su Tarptautine hidrogeologø asociacija prasidëjo dar sovietiniais laikais: 1979 m. THA kreipësi á tuometinæ TSRS Mokslø akademijà, praðydama
Sovietø Sàjungoje surengti tarptautiná simpoziumà poþeminio vandens iðtekliø ávertinimo metodikos
klausimais. Tai buvo pirmas THA renginys Sovietø Sàjungoje.
Ávertinusi tuometiná lygá ðioje mokslo srityje, TSRS MA ir TSRS geologijos ministerija nusprendë
simpoziumà surengti Vilniuje. Tai, galima sakyti, buvo Lietuvos hidrogeologø pasiekimø aukðtas ávertinimas, praskleidæs tuomet egzistavusià geleþinæ uþdangà ir suteikæs galimybæ mûsø ðalies specialistams susipaþinti su pasaulio mokslininkais ir verslininkais, dirbanèiais hidrogeologijos srityje. Taèiau
sovietiniais laikais Lietuvos specialistams dalyvauti THA renginiuose, vykusiuose uþsienyje, ypaè kapitalistinëse ðalyse, buvo ribotos. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, situacija pasikeitë. Lietuvos hidrogeologai tapo daþnais tokiø renginiø, rengiamø ávairiose pasaulio ðalyse, dalyviais.
2010 m. rugsëjo 1217 d. Lenkijoje, Krokuvoje, vyko XXXVIII THA kongresas, skirtas poþeminio
vandens kokybës klausimams. Jame dalyvavo apie 500 specialistø, tarp jø  ir keturi Lietuvos hidrogeologai:
Vilniaus universiteto profesoriai Vytautas Juodkazis ir Robertas Mokrikas bei doktorantai Kostas Kauðinis ir
Anicetas Ðtuopis. Jø pateiktus straipsnius apie kongresà spausdiname ðiame þurnalo numeryje.

Vytautas Juodkazis, Robertas Mokrikas, Vilniaus universitetas

GÉLO POÛEMINIO VANDENS IÖTEKLIAI IR
JÙ KOKYBÉS IÖSAUGOJIMAS  SVARBI
HIDROGEOLOGINIÙ TYRIMÙ SRITIS
XXXVIII tarptautinio hidrogeologù asociacijos kongreso atgarsiai
XXI a.  þmonijos nerimo amþius, nes kasdien kyla vis daugiau sunkiai sprendþiamø problemø. Viena jø  geriamojo vandens stoka daugelyje pasaulio ðaliø. Vanduo  gamtos sukurtas aplinkos komponentas ir maisto produktas, kurio pasigaminti, deja, nëra galimybiø. Yra
du pagrindiniai geriamojo vandens ðaltiniai 
pavirðinis ir poþeminis vanduo. Taèiau pavirðinis vanduo nëra apsaugotas nuo tarðos, nes á
upes ir atvirus vandens baseinus suteka miestø, gyvenvieèiø, gamyklø ir gyvulininkystës fermø nuotekos, ið dirvoþemio iðplautos þemës
ûkyje naudojamos tràðos. Patikimesniu geriamojo vandens ðaltiniu laikomas gëlas poþeminis vanduo, kuris yra geriau apsaugotas nuo pavirðinës tarðos. Neþiûrint á tai, tarða gali pabloginti ir jo kokybæ, o intensyvios tarðos atvejais
poþeminis vanduo gali tapti visai netinkamu vartoti. Tad neatsitiktinai THA sukvietë poþeminá

vandená pasaulyje tirianèius specialistus á kongresà aptarti poþeminio vandens kokybës iðlaikymo galimybes (Groundwater Quality Sustainability).

Leidinio
faksimilë.
A facsimile
of the
publication.
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Lietuvos hidrogeologai  kongreso dalyviai (ið kairës): Vilniaus universiteto
Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedros doktorantas Kostas
Kauðinis, katedros profesoriai Robertas Mokrikas ir Vytautas Juodkazis, katedros doktorantas Anicetas Ðtuopis.
Lithuanian hydrogeologists participating
at the IAH Congress: (from left) Vilnius
University Hydrogeology and Engineering Geology Department graduate student Kostas Kauðinis, Prof. Robertas
Mokrikas, Prof. Vytautas Juodkazis, and
graduate student Anicetas Ðtuopis.

Geologiniu ir hidrogeologiniu poþiûriais Lenkijos, vienos
didþiøjø Europos valstybiø, teritorija, uþimanti 312,7 tûkst. km2,
yra gana ávairi: ðiaurës rytinë jos
dalis priskiriama Rytø Europos
artezinei srièiai, slûgsanèiai ant prekambro kristalinio pamato; centrinë  Vakarø Europos artezinei srièiai, kurios pamatà sudaro paleozojinës nuogulos; paèioje pietinëje dalyje rytø pusëje stûkso Karpatø, vakarinëje  Sudetø kalnai  hidrogeologiniai masyvai. Tad Lenkija turtinga tiek gëlo, tiek ir ávairios sudëties mineralinio poþeminio vandens. Daugumos ðios ðalies
hidrogeologø veikla susijusi su vieðojo geriamojo vandens tiekimu. Kiti uþsiima balneologijos
problemomis  mineralinio vandens, skirto kurortiniam gydymui, tyrimais. Beje, pietinëje Lenkijoje, kur yra daug ir ávairiø mineralinio vandens
ðaltiniø, ákurta nemaþai kurortø, pelniusiø pasauliná pripaþinimà. Lenkijos teritorijoje yra Silezijos akmens anglies baseinas, kur nuo seno kasama anglis. Tad kalnakasybos objektø sausinimas ir poþeminio vandens apsauga nuo tarðos kalnakasybos rajonuose yra treèia plati hidrogeologiniø tyrimø sritis. Kaip ir visame pasaulyje, Lenkijoje daug tyrimø atliekama siekiant apsaugoti poþeminio vandens iðteklius nuo uþterðimo ir iðsekimo. Problemø ir tyrimø mastas lemia nemaþà geologijos specialistø paklausà.
Juos èia rengia Varðuvos, Vroclavo, Krokuvos
ir Silezijos universitetai bei Krokuvos kalnø akademija. Todël visai suprantama, kad ir dëmesys geologijos mokslui bei studijoms Lenkijoje
gerokai skiriasi nuo poþiûrio Lietuvoje, nors yra
daug problemø, kurios aktualios abiem kaimyninëms valstybëms.
Lenkijos hidrogeologai puikiai pasiruoðë
simpoziumui: jie ne tik iðspausdino þodiniø bei
stendiniø praneðimø iðplëstines tezes, bet ir vienà ið Lenkijoje leidþiamø geologinës paskirties

leidiniø periodinio þurnalo Przeglàd Geologiczny (Volume 58, No. 9/1, 2010) numerá skyrë
hidrogeologiniø kraðto tyrimø apþvalgai ir ávertinimui. Leidinyje aptarti moksliniai ir praktiniai
pasiekimai visose hidrogeologijos srityse. Jame
daug grafinës medþiagos  ávairios paskirties
hidrogeologiniø þemëlapiø, kurie Lietuvos specialistams ádomûs ir gali bûti naudingi ne tik metodiniu, bet ir praktiniu poþiûriais.
Lenkijos valdþios dëmesá poþeminiam vandeniui ir jo iðtekliams galima pailiustruoti dar ir
tuo, kad Lenkijos geologijos institute ákurtas savarankiðkas struktûrinis padalinys Lenkijos hidrogeologijos tarnyba (Polish Hydrogeological
Survey), kurios direktorius pavaldus Geologijos
instituto direkcijai. Tarnyba atsakinga uþ Europos vandens direktyvos ágyvendinimà ðalies teritorijoje. Ðis pavyzdys rodo, kad Lenkijos aplinkos ministerija supranta, jog direktyvos ágyvendinimas reikalauja naujø sprendimø ir moksliniø kolektyvø dalyvavimo. Lietuvos Aplinkos
ministerijos valdininkai to nesugebëjo suvokti ir,
galima sakyti, suþlugdë pradëtà vykdyti Poþeminio vandens iðtekliø ávertinimo ir naudojimo
geriamojo vandens tiekimui programà 2007
2025 metams.
Þvelgiant á Lenkijoje klestintá geologijos
mokslà, studijas ir verslà, galima tik apgailestauti, kad Lietuvos geologijos tarnybai, patekusiai á Aplinkos ministerijos globà, kasmet maþinamas finansavimas, o bûtini ðaliai tyrimai yra
stagnacijos bûklëje. Merdi Lietuvos Geologijos
ir geografijos institutas  jame nebeliko ne tik
daugelio srièiø specialistø, bet ir jo savarankiðkumà liudijanèio pavadinimo. Lietuvoje geologus
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ruoðia tik viena aukðtoji mokykla  Vilniaus universitetas, taèiau èia susiduriama su valdininkija, kuri nenori suprasti, jog geologija priskirtina
retøjø ir bent ðiuo metu Lietuvoje nepopuliariø,
bet reikalingø ðaliai specialybiø. Tad studentø
priëmimui á geologijos studijø programas bûtina sudaryti palankesnes sàlygas. Tokios ir panaðios mintys kilo klausantis atidarymo ceremonijoje kalbëjusiø kongreso organizatoriø bei sveèiø, kurie paþymëjo aukðtà hidrogeologijos
mokslo bei verslo Lenkijoje lygá ir dràsiai kalbëjo apie ateities perspektyvas.
Kongrese dalyvavo ir
atidaryme kalbëjo THA
prezidentas Villis Stuckmeieris, kuris, beje, dalyvavo ir 1979 m. Vilniuje
vykusiame THA simpoziume. Jis tuo metu dirbo
Vokietijos Federacinës
Respublikos Geologijos
tarnyboje ir buvo THA inicijuoto Europos hidrogeologijos þemëlapio redaktorius.
Ið jo sovietiniais metais mes esame gavæ
Lietuvà ir kaimynines ðalis apimanèiø minëto þemëlapio lapø, kurie saugomi VU Hidrogeologijos

ir inþinerinës geologijos katedroje. Apie Vilniaus
simpoziumà jis uþsiminë ir savo kalboje
kongrese ir privaèiame pokalbyje paþymëdamas, kad tuo metu jam buvo ádomu paþvelgti,
kas dedasi uþ geleþinës uþdangos Lietuvoje,
Lenkijos kaimynystëje, organizuotas simpoziumas jam paliko gerà áspûdá ir kad jam malonu
dalyvauti ðiame gerai organizuotame kongrese
Krokuvoje. Atidaryme kalbëjusiø kongreso organizatoriø ir sveèiø mintys buvo siejamos su
Pasaulio raida ir globalia geriamojo vandens
problema.
Pietinë Lenkija  kalnakasiø kraðtas. Specialistus ðiai veiklos krypèiai rengia Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos akademija. Darbas anglies
kasyklose nëra lengvas, tad ðachtininko profesija yra gerbiama ir puoselëjama. Neatsitiktinai kongreso atidarymo ceremonija baigësi kalnakasiø
dûdø orkestro pasirodymu. Orkestrantai, pasipuoðæ tamsia apranga ir raudonais bumbulais papuoðtomis kepurëmis, apie pusvalandá dþiugino
kongreso dalyvius nuotaikinga muzika.
Mokslinë kongreso programa
Kaip ir dera kongresui, programa buvo labai plati. Kita vertus, plataus specialisto poþiûro reikalavo ir kongreso tikslinë paskirtis  Poþeminio vandens kokybës iðsaugojimas (Groundwater
Quality Sustainability). Temos buvo
suskirstytos á ðeðias grupes, kuriose buvo iðskirti pogrupiai (lentelë).
Praneðimø skaièius grupëse ir pogrupiuose buvo skirtingas. Daugiausia praneðimø buvo pirmojoje
temø grupëje. Tai suprantama, nes
jos pavadinimas atitiko paèio kongreso pavadinimà.
Pirmojoje temø grupëje dominavo ðie klausimai: poþeminio vandens iðtekliø vertinimas ir jø tausojanti gavyba; poþeminio vandens
sauga ir jo kokybës standartai bei
poþeminio vandens kokybë miestuose, þemdirbystës laukuose ir kalnakasybos rajonuose; poþeminio
vandens monitoringas ir jo saugos
bei valymo ekonominiai aspektai.
Nuotraukose atidarymo prezidiumas ir
kalnakasiø orkestro pasirodymas.
The presidium of the Congress opening
and performance of miners orchestra.
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 siekdamos pelno,
sanatorijos jo atsisakë, nors mineraliniai
ðaltiniai minëtiems
miestams pelnë ir
ðlovæ, ir aurà.
Ðeðtosios grupës praneðimai buvo labai skirtingi, todël geriausiai juos pristatyti
iðvardijant pagrindiniø pogrupiø pavadinimus:
kietos uolienos, jø tyrimo metodai ir rezultatai;
karsto hidrogeologija; poþeminio vandens tarða  monitoringas, rizikos vertinimas ir valymas;
tarðos stebëjimø iðlaidos ir efektyvumas; poþeminio vandens tarðos supratimas ir vieðas aiðkinimas.
Konferencijoje buvo perskaityti 4 plenariniai
praneðimai: Balazco Horwatho Vandens direktyvø poþeminio vandens kokybës klausimu
ágyvendinimas; Macejaus Zalevskio  Ekohidrologija  iððûkiai ir galimybës tiriant poþeminio ir pavirðinio vandens sàveikà; Bjorno Kloves Hidrologija  nuo poþeminio vandens priklausanti ekosistema: konceptualusis modelis ir
paþeidþiamumas; Vernerio Aeschbach-Hertigo
Vandens prisotintoje zonoje tranzitinio laiko ávertinimas aplinkos izotopais. Tai buvo ádomûs praneðimai, taèiau jie buvo skirti atskiriems klausimams ir sisteminiu poþiûriu atskirø hidrogeologijos mokslo srièiø bûklës nenagrinëjo bei iðkylanèiø problemø sprendimo gairiø neaptarinëjo.
Be þodiniø, turëjo bûti pateikta ir 180 stendiniø praneðimø, taèiau jø buvo maþiau.

THA XXXVIII temø grupës ir pogrupiai

Á antràjà grupæ pateko margesnës savo turiniu temos, taèiau pagrindiniai nagrinëti klausimai buvo ðie: pavirðinio ir poþeminio vandens
hidrauliniai ryðiai ir jø pasekmës ekosistemoms;
ðlapiø þemiø (Wetlands) hidrologija ir vandens
bûklë ekstremaliose sàlygose (sausrinëse srityse ir poliariniuose regionuose).
Treèioji grupë buvo skirta vandeningøjø
sluoksniø valdymo tematikai. Joje buvo skaitomi praneðimai, susijæ su regioninëmis hidrogeologinëmis sistemomis ir jø tarpvalstybinëmis ribomis, su geofizikiniø, geocheminiø ir izotopiniø (gamtiniø ir dirbtiniø traseriø  poþeminio
srauto þymekliø) panaudojimo tyrimais, be kuriø duomenø nëra galimybës valdyti tûkstanèiø kvadratiniø kilometrø plotus uþimanèias hidrogeodinamines sistemas. Lietuvoje geocheminiai ir izotopiniai metodai taip pat gana plaèiai
taikomi ávairioms problemoms spræsti, tad iðklausëme nemaþai ðios grupës praneðimø.
Ketvirtoje ir penktoje grupëse praneðimø nebuvo daug. Ketvirtoji buvo skirta mineralinio ir terminio vandens, penktoji  hidrogeologiniø duomenø sisteminimo ir medþiagos perneðimo procesø tyrimams matematiniø modeliø pagalba
problemoms. Apibendrintà praneðimà apie Lenkijos mineralinio vandens kilmæ ir slûgsojimà perskaitë vienas vyriausiø Lenkijos geologø, ilgametis THA tarybos mineralinio ir terminio vandens
komisijos pirmininkas profesorius Janas Dowgiallo. Jis pademonstravo Lenkijos mineralinio ir
terminio vandens þemëlapá, 1996 m. sudarytà
Lenkijos geologijos instituto (Varðuva) hidrogeologø B. Paèynskio ir Z. Plochnievskio. Siûlome
su juo susipaþinti ir þurnalo skaitytojus: atkreipkite dëmesá á pietinæ þemëlapio dalá, kur daugybë kurortø, plaèiai ir efektyviai gydymui naudojanèiø ávairios paskirties mineraliná vandená. Lietuvoje viskas prieðingai  sovietiniais metais mineralinis vanduo Druskininkø ir Birðtono kurortø
sanatorijose buvo plaèiai naudojamas balneologijos reikmëms (tiek vonioms, tiek ir gërimui), èia
dirbo daug balneologijos specialistø, gerai þinojusiø ðiø kurortø mineralinio vandens teigiamà poveiká þmogaus organizmui. Dabar mineralinis vanduo ir sukauptas patyrimas beveik nenaudojamas

Kongrese susiklosèiusios mintys
Kiekvieno didelio renginio dalyvis þino, ko
jis tikisi ið kongreso ir kokius praneðimus reikëtø iðklausyti. Daþniausiai tai lemia tuo metu
mokslininko atliekamø tyrimø pobûdis ir noras
iðgirsti naujø idëjø, nors ir ið tolimesnës tyrimø
srities.
Pastaruosius metus Vilniaus universiteto
Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedra kartu su UAB Grota ir kitomis privaèiomis
ámonëmis dirbo poþeminio vandens iðtekliø vertinimo srityje. Iðtekliai buvo vertinami taikant matematinio modeliavimo metodus, kuriø metodologijoje numatyta ir modelio patikimumo nustatymo procedûra. Taèiau daþniausiai ji pagrásta
hidrogeodinaminiø sistemø vandens balansu ir
kai kuriais kitais rodikliais. Tad visada kyla abejoniø ir yra bandoma ieðkoti nepriklausomø modeliø korekcijos metodø, nesusietø su modeliavimo
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Lenkijos mineralinio ir terminio vandens þemëlapis, 1996 m. sudarytas Lenkijos geologijos instituto (Varðuva) hidrogeologø B. Paèynskio ir Z. Plochnievskio: A ir B  arteziniai baseinai ant prekambro ir paleozojaus platformø; geltonas
þenklas  mineralinio vandens telkiniai ir balneologiniai kurortai (ið Przeglàd Geologiczny Volume 58, No. 9/1, 2010).
The map of mineral and thermal waters in Poland compiled in 1996 by hydrogeologists of Polish Geological Institute
(Warsaw) B. Paczyñski and Z. Pùochniewski: A and B indicate artesian basins on the Precambrian and Palaeozoic
platforms; mineral water fields and spas are marked yellow (from Przeglàd Geologiczny, 58, 9/1, 2010).

technologijomis. Tai  traseriniaiþymekliniai
hidrogeocheminiai ir izotopiniai metodai, pagal
kuriuos galima nustatyti srautø judëjimo greitá
ir vandens buvimo laikà vandeningoje sistemoje. Kongrese minëtiems metodams buvo skirtas ypatingas dëmesys.
Konferencijoje plenariná praneðimà izotopø
panaudojimo hidrogeologijoje klausimais perskaitë Heidelbergo (Vokietija) universiteto Aplinkos fizikos instituto mokslo darbuotojas dr.
Verneris AeschbachHertigas. Savo praneðime jis apþvelgë pastaruosius 20 metø hidrogeologijoje naudojamø aplinkos izotopø svarbà atliekant þymeklinius tyrimus ir nustatant poþeminio
vandens buvimo vandeninguose sluoksniuose

laikà. Trumpalaikiai (iki 50 metø) izotopiniai indikatoriniai datavimo metodai, taikyti per pastaràjá deðimtmetá, be trièio metodo, vystësi retøjø dujø izotopø (SF6, CFCs, 85Kr, 222Rn) ar vandens ir dujø izotopø (3H-3He) santykio tyrimø pagrindu. Vadinamieji tranzitiniai dujø CFCs ir SF6
izotopiniai tyrimai yra gana pigûs bei paprasti,
taèiau reikalauja pataisø dël uþterðtumo ar terðalo degradacijos. Jau yra parengti nauji izotopiniø þymekliø SF5CF3 ir CFC-13 metodiniai pagrindai. Aukðèiau minëti izotopø santykiai sëkmingai buvo taikomi tiriant aeracijos zonà, poþeminio vandens infiltracinæ mitybà ir sàveikà su
pavirðiniu vandeniu. Ilgaamþiai izotopiniai datavimo metodai rëmësi radioaktyviøjø izotopø tyrimais
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tiek tirpaluose (14C, 36Cl), tiek ir vandenyje
iðtirpusiose dujose (4He, 81Kr). Jø datavimo
maksimalios galimybës apima laikotarpá
nuo keliasdeðimties tûkstanèiø iki keliø milijonø metø.
Izotopiniai tyrimai vis plaèiau taikomi
pagrindþiant hidrogeologinius parametrus, poþeminio nuotëkio greièius, terðalø
iðplitimà ir kalibruojant matematinius filtracinius bei masës perneðimo modelius.
Izotopø klausimais konferencijoje buvo
perskaityta 20 þodiniø ir pateikta ne maþiau stendiniø praneðimø. Izotopø klausimais, tarp jø ir stabiliøjø, konferencijos medþiagoje buvo publikuota virð 50 santraukø bei iðplëstiniø teziø.
Lietuva ðioje tyrimø srityje negali konkuruoti su pajëgiomis Europos moksliniø
Vavelio architektûrinio komplekso vidaus kiemas  kairëje, antrame aukðte, yra privatûs Lenkijos valdovø apartamentai.
institucijø laboratorijomis. Neþiûrint á tai, jau
daugelá metø Lietuvoje naudojami radioakThe inner yard of the Wavel architecture complex with private
apartments of Polish kings on the second floor at the left side.
tyvûs trièio (3H) ir anglies (14C) izotopai bei
stabilieji helis (He), deuteris (2H) ir deguonis (18O). Ðiuo metu izotopiniø tyrimø duomeni- architektûros ir istorijos paminklai, kaip ir kitur,
mis naudojasi ir trys Vilniaus universiteto dokto- yra senojoje miesto dalyje. Kongreso programa
rantai  Aurelija Bièkauskienë, Kostas Kauðinis mums suteikë galimybæ po senamiestá pasiþvalir Anicetas Ðtuopis. Tai buvo gera proga pateikti gyti neskubant. Viena diena buvo skirta ekskursukauptos patirties rezultatus, o doktorantams  sijai á Velièkø druskos kasyklas, kuriose mes esapirmà kartà pabuvoti stambiame tarptautiniame me buvæ anksèiau. Krokuvoje taip pat buvome
moksliniame renginyje. Kongresui Lietuvos geo- lankæsi, taèiau tai buvo prieð daug metø, tad nulogai pateikë du praneðimus: Regioninio Piet- tarëme atgaivinti praeities áspûdþius. Krokuvos
ryèiø Lietuvos hidrogeologinio modelio sukûri- senamiestá patikimai nuo kitos miesto dalies skimas (A. Ðtuopis su bendraautoriais) ir Poþe- ria þiedà sudaranèios gatvës, uþsibaigianèios ties
minio vandens amþius ir vandenyje iðtirpusio he- Vyslos upe. Á netaisyklingos formos þiedà patenlio pasiskirstymas Lietuvos vandeninguose kanèioje teritorijoje  visa Senojo miesto (Stare
sluoksniuose (R. Mokrikas, V. Juodkazis, K. Kau- Miasto) istorija.
Miesto sveèias, patekæs á senamiestá, daþðinis ir A. Bièkauskienë).
Beje, kongrese jautësi hidrogeologijos spe- niausiai aplanko Vavelá. Tai kalva, ant kurios pacialistø kartø kaita  ðiame renginyje nedalyva- statytas architektûrinis kompleksas buvo Lenvo daugelis vyresnio amþiaus mokslininkø, su ku- kijos, vëliau  ir LenkijosLietuvos valstybës
riais daþnai matydavomës panaðaus pobûdþio Þeèpospolitos valdovø buveinë. Vavelio istorija
susitikimuose. Stebëtina, taèiau ið Rusijos buvo siekia X a. Dabar tai  karaliø ir þymiø Lenkijos
tik keturi dalyviai  prof. Borisas Pisarskis ið Ir- þmoniø panteonas. Tarp jø yra ir Lietuvos istokutsko ir trys jauni mokslininkai ið Vladivostoko. rijà bei kultûrà kûrusiø þmoniø  Jogailos, ÞyNei Maskvos, nei Sankt Peterburgo hidrogeolo- gimanto Augusto, A. Mickevièiaus, J. Slovackio
gai kongrese nedalyvavo. Tai keista, nes visada ir kt.  kapai. Apþiûrëjæ auksu blizganèià Vavelio baþnyèià ir privaèius Lenkijos valdovø aparjie bûdavo aktyvûs panaðiø renginiø dalyviai.
tamentus, Vavelio muziejø, kuriame árengta ekspozicija popieþiaus Jono Pauliaus II ðviesiam atPaþinties su Krokuva atgaivinimo diena
minimui, nusileidome nuo kalvos ir aplankëme
Krokuva  senas Rytø Europos miestas, pir- kità áþymià Krokuvos miesto dalá.
Þmogø, patekusá á Krokuvos pagrindinæ turmà kartà raðytiniuose dokumentuose paminëtas
996 metais. Nuo 1038 iki 1596 m. ji buvo Len- gaus aikðtæ, pirmiausiai apima erdvës pojûèio
kijos valstybës sostinë. Dabar èia gyvena apie jausmas, o pasidairius po jà norisi prisijungti prie
700 tûkst. gyventojø. Miesto sveèià dominantys daugybës þmoniø, besivaiðinanèiø prie gatvës
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kaviniø staleliø. Tai  viena didþiausiø Europos
aikðèiø (200 m x 200 m). Jos istorijos pradþia
mena 1257 m. Aikðtæ supa daug istorinæ ir architektûrinæ vertæ turinèiø pastatø. Pirmiausia
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dëmesá patraukia pastatas, skirtas rûbø ir papuoðalø prekybai. Já, tikriausiai, daugiausia lankydavo moterys, nes pastato pavadinimas  Sukiennice (lenk. sukienka  suknelë).
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Pagrindinës Krokuvos turgaus aikðtës vaizdas ankstyvo
rudens pavakará.

The main market place in Kraków in the afternoon of early
autumn.

Kitas áþymus pastatas aikðtëje  Krokuvos bazilika ðv. Marijos baþnyèia. Tai didingas gotikos
stiliaus pastatas, kurio interjerà turëjome progos
gerai apþiûrëti, nes rûpestingø ir nuovokiø kongreso organizatoriø dëka buvome pakviesti á koncertà, vykusá ðioje baþnyèioje. Skambant klasikiniams XVIIXX a. kûriniams, akys paèios klaidþiojo baþnyèios skliautais, jos subtiliu interjeru. Sugrota buvo ir vilniðkio Stanislavo Moniuðkos Auðros vartø litanija, taip pat kûrinys, skirtas Jono Pauliaus II atminimui, o pabaigoje  garsioji

Hendelio Aleliuja. Ið ðios baþnyèios varpinës
kas valandà trimitininkas skelbia laikà, ir tada pamàstai, kad laikas yra amþinas, o þmogui lieka
tik kelias á amþinybæ ...
Deja, ðis straipsnis skirtas profesinei veiklai,
tad nevalia piktnaudþiauti paðaliniais áspûdþiais.
Taèiau þmoguje savaime á visumà susilieja profesiniai interesai ir aplinkos bei istorinës tiesos pojûtis. Tad ið kitø Krokuvoje aplankytø objektø norëtøsi paminëti du lietuvius dominanèius paminklus. Pirmasis  skirtas Þalgirio mûðiui ir pastatytas po Pirmojo pasaulinio karo. Pagrindinis paminklo akcentas  ant
arklio sëdintis Jogaila. Þemiau  ant
kalavijo pasirëmæs, prie paminklo
prigludæs Vytautas. Postamento
apaèioje pavaizduotas nukautas didysis kryþiuoèiø ordino magistras.
Antrojo pasaulinio karo metais vokieèiai, okupavæ Lenkijà, paminklà
nugriovë, taèiau po karo jis buvo atstatytas. Netoli paminklo yra stendai, kuriuose eksponuojamose
nuotraukose matyti, kad viena paminklo detaliø yra ðiek tiek pakeista. Tai  Vytauto galvos padëtis: pirminiame paminklo variante ji yra
Paminklas Þalgirio mûðiui atminti: ant arklio  Jogaila, pasirëmæs ant kalavijo 
Vytautas, paminklo papëdëje  nukautas Didysis kryþiuoèiø ordino magistras.
The Battle of Grunwald monument showing the King Jagieùùo on his horse and
Vytautas the Great leaning on his sword,
while defeated Grand Master of Teutonic
Knights Ulrich von Jungingen lies at the
foot of the monument.
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Paminklas Lenkijos marðalui Juzefui Pilsudskiui Krokuvoje.
Józef Piùsudski monument in Kraków.

nulenkta, o atstatytame  lyg ir laikoma tiesiai. Kà tai galëtø reikðti, galimi ávairûs variantai. Galima sakyti, kad tai prieðtarauja dailininko Mateikos paveikslui, kur Þalgirio mûðio didvyriu pripaþástamas Vytautas. Taèiau galima
ir sutikti, kad paminklo kûrëjai atidavë pirmenybæ Valdovui prieð Karþygá, bet tada lieka neaiðku, kodël pirmajame paminklo variante Vytauto galva buvo nulenkta, ir prieð kà?
Antrasis paminëtinas paminklas  Juzefui Pilsudskiui (18671935)  valstybës marðalui ir vadovui, vienam spalvingiausiø XIX a.
pabaigos  XX a. pradþios Lenkijos politikø.
Gimë jis Lietuvoje, Vilniaus kraðte, Ðvenèioniø rajone, Zaleve. Pirmojo pasaulinio karo
metais Krokuvos þemëse jis kûrë lenkø legionus ir kartu su Austrija-Vengrija bei Vokietija
bandë atkurti Lenkijos valstybæ. Ðiame
kraðte prasidëjo J.Pilsudskio Lenkijos valstybës atkûrimo þygis, todël nenuostabu,
kad Krokuvoje jam pastatytas paminklas:
ant granitinio, lyg kardu perskrosto postamento J. Pilsudskio statula, kiek tolëliau 
jo ginkluoti legionieriai. 1918 m., kaip ir daugelis Europos valstybiø, Lenkija atkûrë nepriklausomybæ, ir J. Pilsudskis buvo paskelbtas Lenkijos valstybës vadovu.
J. Pilsudská Lietuvos þmonës daþniausiai
prisimena dël dviejø prieþasèiø: pirma, jo pageidavimu po mirties jo ðirdis buvo palaidota
Vilniuje, Rasø kapinëse, ðalia jo motinos kapo; antra, nors oficialiai buvo neigiama, taèiau
ið Vilniaus kraðto kilæs lenkø kariuomenës generolas Liucijanas Þeligovskis Suvalkø paliaubø sutartá sulauþë ir su savo maiðtininkø kariuomene 1920 m. spalio 9 d. okupavo Vilniaus kraðtà ne savo iniciatyva, kaip norëta
átikinti Europos valstybes, o Lenkijos valstybës vadovui J. Pilsudskiui ásakius.
Po ðios vieðnagës Krokuvos ir jos senamiesèio vaizdai mûsø atmintyje iðliks ilgam.
Gal kada nors dar teks pabuvoti ðiame
mieste, nes pro já eina keliai á Tatrus bei Karpatus, á jø prieðkalnëse esanèius mineralinio vandens kurortus.
Krokuvos senamiestis  vaizdas pro vieðbuèio langà
primena Vilniø.
The downtown of Kraków  a view through the hotel
window reminds Vilnius.

