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     Precz zimo zła! Zmęczeni zimnem i ciemnością 
przebierańcy oraz wszyscy inni się zebrali, aby 
świętować koniec zimy w Trokach. Zapusty to 
święto symbolizujące wypędzenie zimy, w celu jak 
najszybszego przywołania wiosny. To czas, kiedy 
kończy się poświąteczna zabawa i zaczyna się po-
przedzające Wielkanoc skupienie.
     Obchody obfitują nie tylko w kreatywne rozwiąza-
nia, ale i w ludowy humor. Głównymi atrakcjami 
obchodów są pojedynek Konopiowego ze Słoni-
nowym, palenie Marzanny, maski, naleśniki. 

WYDARZENIE: tradycja Zapustów 
w Trokach (I kwartał)
DATA: 23 lutego
MIEJSCE WYDARZENIA:
Troki

Wszystko to symbolizuje walkę niechętnego do 
ustąpienia Słoninowego — zimy z wytęsknioną 
przez lud wiosną — Konopiowym. Słoninowy przed-
stawia sytość, przejadanie się. Zwykle jest gruby, 
opasły, czasem z kawałkiem słoniny w ustach. 
Konopiowy, uosabiający wiosnę, jest chudy, nędzny, 
trzyma w rękach długi kij, by wypędzić Słoninowego 
ze wsi. Walcząc ze sobą, Słoninowy i Konopiowy 
przepychają się, grożą jeden drugiemu, aż w końcu 
Konopiowy odnosi zwycięstwo i Słoninowy ucieka. 
Ważne jest, aby ludzie widzieli walkę, a potem głoś-
no mówili, że wiosna w końcu pokonała zimę.
     Kolejny symbol Zapustów, Marzanna, symbol-
izuje płodność i jest palona na stosie w celu późnie-
jszego odrodzenia. Spalenie Marzanny „wypędza” 
nagromadzone zło, wszelkie bolączki, złość i oczy-
wiście zimę, którą wszyscy są zmęczeni. Wierzono, 
że razem z Marzanną płonie ciemność i życie staje 
się lepsze, weselsze i łatwiejsze, a tarzanie się w 

STARCIE ZIMY Z WIOSNĄ, CZYLI BEZ 
NALEŚNIKÓW – NIE DA RADY!
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śniegu zapewnia zdrowie i szczęście.
     Podczas Zapustów, jeśli tylko jest śnieg, trzeba 
udać się na kulig. W dzień Zapustów się ściga: ten, 
kto pojedzie dalej niż inni, zboże będzie miał lep-
sze, a włókno lniane – dłuższe. Wiele, wiele trzeba 
zrobić podczas Zapustów, aby nadchodzący czas 
był lepszy: i spożyć wiele obfitych posiłków (zaleca 
się od siedmiu do dziewięciu, a nawet dwunastu), 
i wziąć udział w zabawach, wróżeniu przyszłości, 

kuligu, ale przede wszystkim spędzić czas z bliźnimi 
i doświadczyć radości tej więzi ze wspólnotą.
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Pracowita jak pszczoła, pracowałam jak 
pszczoła - takie i podobne porównania były od daw-
na używane, aby podkreślić zaangażowanie człow-
ieka w pracę. Pszczoły były szanowane i czczone 
od czasów starożytnych, a pszczelarstwo zawsze 
było jedną z najważniejszych działalności gospo-
darczych Litwinów. Miód był nie tylko pysznym sma-
kołykiem, ale także lekarstwem, a wosk był używa-
ny do produkcji świec, dzwonów i innych odlewów 

WYDARZENIE: święto pszczelarzy 
„Nasz stół pachnie miodem”
DATA: druga sobota września 
MIEJSCE WYDARZENIA:
plac społeczności wsi Mosty

z brązu. Miód i wosk wędrowały z Litwy szlakiem 
bursztynowym do Europy, gdzie rozwinięte rol-
nictwo znacznie zmniejszyło powierzchnię lasów 
i naturalnych łąk. Litewski miód był uznawany za 
niezwykle czysty i bogaty w wosk.

Dzisiaj litewscy pszczelarze nie tylko przywra-
cają do użytku najstarsze metody pszczelarskie, 
ale także tworzą nowe. Festiwal „Nasz stół pachnie 
miodem”, odbywający się we wsi Mosty, to jedyne 
takie święto w powiecie trockim, na którym pszc-
zelarze, rzemieślnicy i rolnicy prezentują swoje 
wyroby, dzielą się doświadczeniami zawodowymi, 
osiągnięciami, organizują seminaria.

Wieś Mosty jako miejsce festiwalu została wy-
brana nieprzypadkowo. Mosty – to ulicówka, część 
południowego regionu Dzukii, zabytek architektury 
o lokalnym znaczeniu, jedyny, który zachował się 
w powiecie trockim, nadal zachowujący wyjątkow-
ość kultury i tradycji regionu. Każdy gość festiwa-

NASZ STÓŁ PACHNIE MIODEM
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lu ma doskonałą okazję do poznania tożsamości 
kulturowej regionu dzukijskiego, zapoznania się z 
tradycjami pszczelarskimi i rolniczymi, zwyczaja-
mi, pieśniami, rzemiosłem i innymi rzeczami, które 
rozwinęły się w tym regionie na przeciągu wielu lat.

Historia wsi, architektura, tradycje i ich zachow-
anie są ważne dla każdego mieszkańca, dla całej lo-
kalnej społeczności. Dlatego nikt inny nie włoży tyle 
serca, ile włożyli organizatorzy tutejszej uroczystoś-
ci. Chcesz poczuć, jak pachnie najsmaczniejszy 

miód na świecie? W takim razie musisz odwiedzić 

Mosty!
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„A tych grzybów pułkowniczek
to był gruby borowiczek
kręcąc wąsa pod brzózeńką
wyczytywał grzyby z pieńka”
„Wojna grzybów”, Justinas Marcinkevičius

     Gdzie są grzyby, tam i rywalizacja, a gdzie 
borowiki, to się wydaje, że weselej i być nie może. 
Od dziesięcioleci słynące z różnorodności grzybów 
miasteczko Połuknie raduje krajan i gości swoim 
corocznym świętem „Połukniański borowik”. Zbi-
erający się tu grzybiarze współzawodniczą, by 

WYDARZENIE: Święto grzybów w 
Połukniu
DATA: 22 września
MIEJSCE WYDARZENIA:
Połuknie

wypróbować grzybiarskie umiejętności. Gdy uczest-
nicy wracają z lasu, ich zbiory są ważone — i w ten 
sposób ustala się zwycięzców zawodów.
      Jednym z najważniejszych celów święta jest ws-
krzeszenie zamierającej tradycji chodzenia do lasu 
nie tylko dla odetchnięcia świeżym powietrzem, ale 
także by zaopatrzyć się w dostarczane przez przy-
rodę wspaniałości. Grzybobranie w lesie — to tylko 
początek święta, po tych nastrojowych zawodach 
na uczestników i gości święta czeka wyjątkowy 
program pełen atrakcji. W czasie improwizowanego 
koncertu zespoły grzybiarzy mogą odsłonić swoją 
artystyczną naturę. Odbywają się różne zawody — 
od grzybowej koszykówki, w czasie której dorośli 
demonstrują celność, próbując wrzucić do wiadra 
jak najwięcej grzybów, po wesołą „wojnę grzybów”. 
Tak nazywa się dyscyplina, w której drużyny walczą 
według zasad znanej gry w dwa ognie, ale zamiast 
piłki używa się grzybów.

O WOJNIE GRZYBÓW W POŁUKNIU
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      Zebranych cieszy wesoły program koncertowy. 
Uczestnicy święta są zapraszani do udziału w 
różnych zajęciach edukacyjnych, zachęcających 
do dbania o lokalne tradycje ludowe i kulturę et-
niczną. To święta z roku na rok gromadzi wspólnotę 
Połuknia oraz gości na wspólne zabawy i dbanie 
o stare zwyczaje. Na pierwszy rzut oka może wy-
glądać, że najważniejszym akcentem święta jest 
zebranie jak największej ilości grzybów, ale o wiele 
ważniejszym jest — być, odkryć i cieszyć się, że się 

spotkało znów i ponownie, by w sercu każdego zak-
witło poczucie wspólnoty.
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     Jesień, przybywająca z kieszeniami pełnymi zło-
ta i barw, nieuchronnie przynosi ze sobą też trochę 
nostalgii i smutku. By je rozproszyć, wspólnota w 
Hanuszyszkach co roku gromadzi się na stające 
się już tradycyjnym wydarzenie — „Hanuszyski 
kiermasz”. Gdy stara tradycja — by wszyscy się 
gromadzili co tydzień w sercu miasteczka, na pla-
cu Kiprasa Petrauskasa — zaczęła powoli gasnąć, 
lokalna wspólnota powzięła środki, by temu 
zaradzić. Przez długie lata dojrzewający pomysł 
zaowocował — dzięki zastosowaniu odpowiada-

jących standardom współczesności form zabawy 
i pamiętaniu o lokalnych obyczajach i tradycjach, 
by co roku urządzać w Hanuszyszkach kiermasz, 
który zgromadzi wszystkie działające w gminie 
wspólnoty, instytucje, artystów ludowych, pielęgna-
torów kultury, rzemieślników, mieszkańców i gości.
Kiedy jesiennie prace dobiegają końca, a spichler-
ze są zapełnione najpyszniejszymi warzywami 
i owocami, mieszkańcy są zapraszani na targ 
plonów wsi, gdzie każdy może nie tylko nabyć, 
ale i sprzedawać swoje najsłodsze wypieki, ręko-
dzieła. Każdy mieszczanin także jest zachęcany 
do wciągnięcia się w najróżniejsze zajęcie, poz-
walające odczuć ważkość dziedzictwa niemateri-
alnego. Podczas święta wioski i instytucje gminy, 
wspólnoty, organizacje w wyjątkowo ozdobionych 
podwórkach przedstawiają siebie i swoje osiągnię-
cia. Także są robione i degustowane dania dz-
iedzictwa kulinarnego, najaktywniejsi uczestnicy 

WYDARZENIE: Hanuszyski kiermasz
DATA: 28 września
MIEJSCE WYDARZENIA:
Plac Kiprasa Petrauskasa, 
Hanuszyszki

HANUSZYSKI KIERMASZ W 
BARWACH JESIENI



20

święta biorą udział w zawodach i konkurencjach.
   Święto nie obchodzi się i bez tradycyjnych ob-
chodów miasteczka, wesołych piosenek i tańców. 
Nastrój uczestników tradycyjnie poprawiają nas-
trojowe nominacje i pozdrowienia dla najpracow-
itszych rolników w krainie, solenizantów święta i 
najlepiej uporządkowanych zagród oraz instytuc-
ji. „Hanuszyski kiermasz” mocno wzbogaca czas 
wolny we wspólnocie, aktywnie zachęca do 
pamiętania o starych tradycjach okolicy, wzmacnia 
wzajemne więzi mieszkańców, a przybyłym gości-
om daje niezapomniane wrażenia i najweselsze 

emocje.


