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   Ogromny skarb etnokulturowy wydarzen nagromadzony w regionie Trok 
ujawnia wielokulturowosc, podstawowe wartosci narodów, samoswiadomosc i 
tozsamosc. Nie ma watpliwosci, ze w starozytnosci wiele rzeczy zostalo uksztal-
towanych przez rytualne poczatki, autentyczna tradycje, która przekazuje trosk-
liwe podejscie do natury wokól czlowieka, plonów i blogosci, jakie zapewnia.
Obchody uwazane za tradycyjne ewoluowaly w czasie, a ich znaczenie ksztal-
towaly czynniki spoleczne, historyczne, kulturowe i religijne. Zachowany rdzen 
swiat jest zachowany w ceremoniach i rytualach swiatecznych. To wydarzenia, 
które odzwierciedlaja nasze korzenie, wyjatkowosc i pozwalaja nam zachowac 
tozsamosc narodowa i samoswiadomosc. Tworzenie tradycji nie konczy sie 
nawet dzisiaj. W odpowiedzi na ich srodowisko, ich interakcje z natura i ich 
historia, powielaja sie tradycje. W ten sposób nadajac im jeszcze wiecej zycia i 
znaczenia w dzisiejszym kontekscie.
     Publikacja przedstawia swieta, cykle swiateczne, specyfike ich upamietniania 
oraz cechy, które obejmuja takie swieta jak - Jonine / Rasa, Onine, Šienapjute, 
Christmas, Mardi Gras itp. Poznawcze wydarzenia etnokulturowe opowiadajace 
o dawnych tradycjach, komunii, wielokulturowosci i po prostu zabawie uwage 
uczestników w kazdym wieku.

POZNAJMY BOGACTWO WYDARZEN 
ETNOKULTUROWYCH W TROKACH
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   Jak widzieć lato — to tylko tam, gdzie w 
oczach miga od najjaskrawszych barw, jeśli 
wąchać — tam, gdzie roztaczają się zapachy 
miodu lipowych kwiatów i papierówek, a jeśli 
usłyszeć — to tylko w muzyce, nawiedzającej 
duszę nieokiełznaną radością, tam, gdzie chce 
się świętować nie tylko lato, ale i życie. Nie 
przypadkiem poetka i prozaik Jurga Ivanaus-
kaitė mówiła, że lato można poznać nawet mając 
zawiązane oczy — przez słodycz jagód i gorycz 
piołunu, albo soczyście jaskrawe i bogate pęki 
piwonii.
    Mocno odczuć nadejście wiosny, można przy-

WYDARZENIE: „Trockie lato”
DATA: od 31 maja do 2 czerwca
MIEJSCE WYDARZENIA: Troki

bywszy do Trok. Tu święto miasta — „Trockie 
lato” — co roku w wir swoich atrakcji wciąga nie 
tylko mieszczan i gości z innych miast Litwy, ale 
też turystów z zagranicy. Trzydniowe wydarze-
nie, pełne kolorów, festiwali artystycznych, at-
rakcji, rozrywek, wesołej muzyki i pogodnego 
nastroju — to świetna okazja do zapoznania się 
zarówno z niematerialnych, jak i materialnym 
dziedzictwem kultury rejonu trockiego. Wydarze-
nie każdemu odwiedzającemu prezentuje moż-
liwość wszechstronnego poznania starej stolicy. 
Od interaktywnych gier i tras wycieczkowych 
do Targu Ratuszowego, teatralizowanych prze-
marszy, koncertów i zapierających dech fajerw-
erków, po feerie laserów.
    Początki święta sięgają roku 1990, kiedy 
proboszcz Trok poświęcił słup kapliczny Św. 
Jana Nepomucena. Wówczas odbyło się pier-
wsze święto miejskie Trok. Być razem, cieszyć 

TROCKIE SPOTKANIE Z LATEM
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się i weselić mieszczanom nie przeszkodziła 
ani blokada ekonomiczna, ani deszcz czy wi-
atr. Uroczystości zaczęły się od Mszy Świętej 
w kościele Witolda Wielkiego, po nich procesja 
ruszyła do słupa kaplicznego, przy którym ludzie 
składali kwiaty i zapalali świece, rozbrzmiewały 
wiersze i pieśni. Później zapraszano na drugie, 
trzecie i kolejne święta miasta.
    Co roku program święta bywa bardzo 
zróżnicowany, dlatego zarówno dzieci, jak ich 
rodzice i dziadkowie zawsze znajdują sobie 
przyjemne zajęcia. W tym czasie każdy ma 
możliwość doznać uczucie wspólnotowoś-
ci, zapoznać się z charakterystyczną dla Trok 
wielokulturowością, poradować się panującą na 
święcie wielością doznań i kolorami.
     Odkryć, poznać, a później i chronić — to 
jedno z podstawowych zadań w pielęgnowaniu i 
dbaniu o tradycje swojej kultury. Święto „Trockie 

lato” — to świetna możliwość, by je poznać i zro-
zumieć, jak potężna jest przeszłość, jak ważna 
dla tworzenia teraźniejszości. To nie tylko ele-
ment tożsamości każdego z nas, ale też most do 
wspólnotowości, w której dłoniach bezpiecznie 
jest umieszczona nasza historia i kultura.
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    Uchwycić się za ręce i nie puszczać. 
Nie puszczać, póki podczas skoków 
przez ogień, jego palące języki będą 
próbować siły relacji. Pełna czarów noc 
świętojańska od dawna była świetnym 
sposobem na wyjaśnienie, czy na pew-
no właściwym jest wybranek lub wybran-
ka. Przez ogień się skacze dotychczas, 
ponieważ prawdziwe i najważniejsze 

WYDARZENIE: Tradycje nocy 
świętojańskiej /  święta Rosy w 
Landwarowie, Wysokim Dworze, 
Grzędowie
DATA: 23 czerwca
MIEJSCE WYDARZENIA: 
Landwarów, Wysoki Dwór, 
Grzędów

rzeczy się z czasem nie zmieniają. Tra-
dycje pozostają, pozwalając coraz lep-
iej i lepiej poznać siebie, swoje korze-
nie. Puszczanie wianków rzeką czy do 
jeziora, wróżenie z traw, liczenie płat-
ków rumianka — i dziś staje się wesołą 
zabawą, która przeistacza się w rzeczy-
wistą próbę poznania siebie.
      Któż mógłby zaprzeczyć, że wyko-
panie dla dziewczyny w noc Św. Jana 
kawałka gleby z ogrodu, by rano anal-
izować wygląd wygrzebanego ro-
baczka, świadczący o przyszłym mężu, 
jest nie tylko wesołe, ale też pożytec-
zne w sensie emocjonalnym. Świat 
technologii i wiecznego pośpiechy tak 
szybko wciąga, że bezwiednie człowiek 
zaczyna się oddalać od przyrody, często 
zapominając, że prawdziwa równowa-

NAJDŁUŻSZY DZIEŃ I NOC PEŁNA CUDÓW W 
TROKACH — ŚW. JANA / ŚWIĘTO ROSY
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ga i harmonia istnieją właśnie tam. Za-
tem, jeśli wylazł szary robaczek — mąż 
będzie zwyczajny, niebogaty; jeśli wielo-
barwny — mąż będzie urzędnikiem lub 
wojskowym; jeśli zielony — rolnikiem. 
Wszystko jest takie proste i łatwe, praw-
da? W przyrodzie wszystko jest takie.
W dniu 23 czerwca, gdy jest najkrótsza 
noc i najdłuższy dzień, Litwini obcho-
dzili święto Rosy. Później, po przyjęciu 
chrześcijaństwa, święto utożsamiono z 
imieninami Św. Jana. Kraina Trok co roku 
hucznie obchodzi to święto środka lata i 
zaprasza do odwiedzenia Landwarowa, 
Wysokiego Dworu czy Połuknia. Obcho-
dy święta Rosy mogą stać się unikalnym 
doświadczeniem, gdyż tylko w noc świę-
tojańską wchodząc tu przez świątec-
zne, zdobne trawami bramy, poszukując 
kwiatu paproci, polewając się wodą z 
glinianych dzbanów, śpiewając tradycy-

jne pieśni, plotąc trawy i witki, splatając 
wianki, obserwując stuletni rytuał pro-
dukcji domowego piwa, tworząc bałtyck-
ie ozdoby — możecie doznać przemian 
nie tylko w przyrodzie, ale i w sobie.
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   Św. Anny — to święto lata, dojrzewania 
plonów, w litewskiej kulturze ludowej zwane też 
Nokis, Sirpstąs, obchodzone 26 lipca. Wierzono, 
że kapusta będzie lepiej rosła, jeśli w dzień tego 
święta zostanie dobrze obściskana w dłoniach. 
Gdy Litwa przyjęła chrześcijaństwo, to święto 
stało się tożsame z imieninami Św. Anny.
Według legendy, Św. Anna była córką koczown-
iczego pasterza Akara, urodzoną w Nazarecie i 
wychowaną w świątyni w Jerozolimie. Gdy miała 
około 20 lat, wyszła za mąż za nazarejczyka 
Joachima. Małżonkowie, po dwudziestu latach 

WYDARZENIE: Tradycja obchodzenia 
Św. Anny w Duśmianach
DATA: 26 lipca
MIEJSCE WYDARZENIA:
Duśmiany

życia małżeńskiego, nie mieli wciąż dzieci i 
bardzo z tego powodu przeżywali. Ostatecznie 
Joachim postanowił pójść na pustynię i tam 
się modlić przez czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, żeby móc się doczekać dziecka. Gdy był 
na pustyni, Annę odwiedził anioł i powiedział, że 
Bóg usłyszał ich modły, i że będą mieć dziecko. 
Czterdziestoletnia Anna była tak szczęśliwa, iż 
doczekała się córki — Marii — że ofiarowała ją 
Bogu.
      Święto Anny zawsze było na Litwie popularne. 
Na cześć Św. Anny w wielu litewskich parafiach 
wprowadzono odpusty, a po nich urządza się 
święta, poczęstunek. W Duśmianach — to tra-
dycyjne święto, mające prawie 60 lat historii. 
Dzień święta jest wybierana na podstawie tego, 
którego dnia odbywają się odpusty Św. Anny w 
duśmiańskim kościele Św. Szymona Judy i Ta-
deusza. Ponieważ od dawna na święto zjeżdżają 

ŚWIĘTA ANNA — PANI CHLEBA
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się nie tylko dzieci duśmiańczyków, ale i krewni, 
przyjaciele, dzień ów zyskał miano święta spot-
kania krajan. Podczas uroczystości winszuje 
się obchodzącym imieniny Annom, których w 
krainie duśmiańskiej jest dużo. Co roku odpow-
iednią cześć oddaje się też chlebowi, tradycyjnie 
są pozdrawiani tegoroczni jubilaci, właściciele 
ładnie zadbanych obejść. W programie kon-
certowym bierze udział duża ilość amatorskich 
wykonawców różnych gatunków muzycznych, 
przybywających z różnych stron, a także za-
wodowi muzycy.
    Św. Anny — to dzień nowego chleba, po-
nieważ ze świeżo uzyskanych plonów wypie-
ka się chleb, a Anna zwana jest panią chleba 
bądź dobrą żoną: smaruje się chleb śmietaną. 
By poczuć zapach świeżego chleba, pozdrowić 
Anny i przeżyć jeszcze jeden wspaniały dzień 
lata — to jest w Duśmianach na Św. Anny takie 

łatwe!


