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„Derkacz już krzyczy, trzeba iść kosić łąki” — 
mówili od dawna Litwini i z największą radością brali 
w ręce kosy. Często łąki były wspólne, więc Litwini, 
którzy spotykali się na tłokach, od wczesnego rana, 
przy brzęku kos i dźwięku pieśni i kładli świeżo sko-
szoną trawę w pokosach.

Etnograficzne święto sianokosów, które odby-
wa się 6 lipca, w dzień koronacji króla Mendoga, 
jest lubiane i co roku wyczekiwane przez miesz-
kańców Biejun. Uroczystość odbywa się na otwartej 

WYDARZENIE: Etnograficzny 
festiwal sianokosów „Święto
pierwszego pokosu w Biejunach”
DATA: 6 lipca
MIEJSCE WYDARZENIA:
Biejuny

przestrzeni, która zachęca mieszkańców do dobrej 
zabawy i treściwego wypoczynku. W części koncer-
towej biorą udział amatorskie zespoły artystyczne i 
wykonawcy muzyki popularnej. Co roku w wydarze-
niu biorą udział mieszkańcy okolicznych i sąsied-
nich wsi, gmin, młodzieżowe i amatorskie grupy 
artystyczne z programami artystycznymi.

Przed festiwalem mieszkańcy wsi są zaprasza-
ni do wykonania rzeźb z siana, słomy lub trawy 
festiwalowej, które następnie są eksponowane na 
wystawie. Ważne jest, aby przyjeżdżający na festiw-
al nie stali się tylko biernymi obserwatorami, dlatego 
przy pomocy różnych konkursów i nominacji gości 
się włącza w rozmaite zajęcia. Stwarza to jeszcze 
lepszy nastrój, mnoży pozytywne wrażenia i emoc-
je. Odbywa się program konkursowy na najlepszą 
rzeźbę sianokosów. Zostają wyłonieni zwycięzcy 
konkursów: „Najlepszy klepacz kosy”, „Najlepszy 
kosiarz”, „Najlepszy młocarz pierwszego pokosu”, 
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„Ładowacz siana”, „Zgrabiarka siana”.

O godzinie dwudziestej pierwszej wszyscy 

zgromadzeni razem z całą Litwą i Litwinami na 

całym świecie śpiewają jednym głosem hymn 

narodowy. Następnie uczestnicy zbierają się przy 

ognisku. Program artystyczny festiwalu kontynuują 

amatorskie zespoły artystyczne. Uczestnicy konty-

nuują zabawę, biesiadę, taniec, delektowanie się 

tradycyjną zupą rybną i potrawami gospodarzy wsi.

Święto pierwszego pokosu – to okazja nie ty-

lko do obcowania z mieszkańcami różnych wsi z 

różnych pokoleń, wspólnego spędzenia czasu, ale 

także okazja do przypomnienia sobie dawnych wie-

jskich tradycji, poznania ich i uwzględniając swoje 

warunki – przywrócenia.
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Zdobione witryny, przechodnie o zatroskanych, 
ale promiennych twarzach, zapach świątecznych 
ciast i pierników — gdziekolwiek się nie zwrócisz, 
znajdziesz najpiękniejsze oznaki świąt zimowych. 
Boże Narodzenie to święto oczekiwania, radości 
i nadziei. Wydaje się, że duch Bożenarodzeniowy 
zakasał rękawy i sam bierze się do dzieła, wszystko 
dookoła staje się piękne i miękkie. To czas, kiedy 
chcemy się dzielić szczęściem i ciepłem.

Czas, w którym Troki zapraszają do ponowne-

WYDARZENIE: cykl imprez 
bożonarodzeniowych w Trokach 
i we wszystkich starostwach
DATA: grudzień — styczeń
MIEJSCE WYDARZENIA:
Troki i rejon trocki

go poznania miasta i zanurzenia się w zawrotnym, 
efektownym cyklu imprez bożonarodzeniowych 
„Troki — stolicą Świętych Mikołajów”. Cykl wy-
darzeń rozpoczyna się w pierwszy weekend grudnia 
i trwa do Trzech Króli. Podczas otwarcia festiwalu 
zapala się światełka na choince, burmistrz dzielnicy 
symbolicznie przekazuje władzę nad rejonem św. 
Mikołajowi, który osiedla się w rezydencji na zam-
kowym tarasie widokowym. W różnych częściach 
miasta odbywają się różne koncerty, przedstawie-
nia teatralne i targi upominkowe. W stolicy Świętego 
Mikołaja sens i radość święta odczuwają wszyscy 
— troczanie, goście krajowi i zagraniczni, zarówno 
mali, jak i duzi.

Z Bożym Narodzeniem są związane różne tra-
dycje lokalne, regionalne i chrześcijańskie, które 
obejmują Adwent i okres międzyświąteczny od 
Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Okres ten 
odzwierciedlają historycznie ukształtowane tradyc-

POCZUJ BOŻE NARODZENIE 
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je oczekiwania i świętowania, w które wplecione są 
już tradycje współczesne. W okresie świątecznym 
w Trokach i powiecie odbywają się popołudnia ad-
wentowe, wieczory, podczas których śpiewa się 
pieśni adwentowe, tańczy się w kole, gra w gry ty-
powe dla tego okresu. Produkowane są różne wy-
roby rękodzielnicze, odbywają się warsztaty. Pod-
czas imprez wieczornych przypomina się tradycje 
obiadów adwentowych, folklor narracyjny, goście 
obcują ze sobą, próbują postnych dań. W centrach 
wszystkich starostw (w głównym mieście) odbywają 
się również festiwale oświetlenia choinek, koncerty 
bożonarodzeniowe i wieczory dziękczynne. Wy-
darzenia dla różnych grup wiekowych odbywają się 
w różnych przestrzeniach.

Czy wiesz, jak pachną święta? Codziennymi 
małymi i dużymi cudami, które nieustannie mają 
miejsce w Trokach!


