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Kalėdų atėjimas retai kada sutam-
pa su jų data kalendoriuje.  Kalėdas ir 
jų  laukimo džiaugsmą pajaučiame kur 
kas ankščiau. Reikia tik norėti, laukti ir, 
žinoma, įsiraukti į džiaugsmo kūrimą 
arba imtis iniciatyvos jį kurti patiems.  
Trakų krašto žmonės puikiai žino, kad 
pasisemti kalėdinės nuotaikos ir emo-
cijų visada gali Trakuose. 

RENGINYS: KALĖDINĖS 
ETNODIRBTUVĖS TRAKUOSE, 
ADVENTO LAIKOTARPIO 
VAKAROJIMAI  
DATA: GRUODŽIO-SAUSIO MĖN.
VIETA: TRAKŲ KULTŪROS 
RŪMAI

Čia kasmetinio kalėdinio renginių 
ciklo „Trakai – Kalėdų Senelių sos-
tinė“ metu užkuriamas tikrų tikriausias 
Kalėdų fabrikas.  Fabrike veikia įvai-

riausi cechai: nuo  žaislų, amatų iki 
kalėdinės nuotaikos. Čia gali ir žaisliu-
kus eglutei pasigaminti, ir žvakių lieji-
mo, molinukų gamybos ar floristikos ir 
dekoravimo meno pasimokyti.  Orien-
tuojamasi į atsakingą vartojimą - iš 
antrinių žaliavų gaminami ekologiški 
advento kalendoriai, dekoracijos ir kiti 
smagūs dalykai. Kalėdų fabrike nety-
la juokas, kalbos, o kartais, jei labai 
įsiklausysi – išgirsi net susikaupimą. 
Tai vieta, kur nenustojama dalintis idė-
jomis, čia pat gimusiu džiaugsmu ar 
visus vienijančios kūrybos procesu ir 
vaisiais.

PASIDIRBK SAU KALĖDAS
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Kalėdinės nuotaikos ceche dažnai 
vyksta koncertai, romansų vakarai, 
savo pasirodymais akis ir širdis džiu-
gina įvairūs meno kolektyvai. Dėmesys 
skiriamas šeimos kūrybingumo skati-
nimui, bendruomeniškumui ir bendros 
kalėdinės nuotaikos kūrimui. 

Apsilankyti kalėdinėse etnodirb-
tuvėse - tarsi pabėgti nuo skubančio, 
lekiančio ir susirūpinusio kasdienio pa-
saulio arba mažumėlę sustoti ir įsiklau-
syti į tiksinčios dabarties akimirką.  
Kalėdų fabrikas galingas tampa tuo-
met, kai jį užplūsta žmonės. Tik tuomet 
gamybos procesai įgauna pagreitį, ima 
dirbti staklės, skambėti juokas, ore ima 
tvyroti dažų ir vaško kvapas, o po visą 
Trakų kraštą pasklinda tikroji Kalėdų 
dvasia. 

Pasidirbk sau Kalėdas,
Iš medžio, vaško, popieriaus gali.
Padirbai? Saugok jas širdy.
Vėliau dalink – stebuklais grįš.
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Pavasario atėjimo šventė – Velykos 
– atsiradusi iš lygiadienio (kai susilygi-
na diena ir naktis) švenčiama nuo senų 
senovės iki pat šių dienų. Laikui bėgant, 
persipinant su įvairiais tikėjimais, šventė 
ėmė reikšti ne vien gamtos nubudimą 
po ilgos ir sunkios žiemos, bet ir die-
viškojo prisikėlimo žinią. Velykos - kilno-
jama šventė, kurios data kasmet kinta, 
anksčiausiai Velykos gali būti švenčia-
mos kovo 22, vėliausiai – balandžio 

RENGINYS: VELYKINĖS 
DIRBTUVĖS TRAKŲ RAJONE 
IR VISOSE SENIŪNIJOSE 
DATA: II KETVIRTIS
VIETA: 

25 dieną. Velykos švenčiamos pirmąjį 
mėnulio pilnaties sekmadienį po pa-
vasario lygiadienio. 

Nuo seno tikėta, kad atėjus pa-
vasariui nubunda ne tik gamta, bet ir 
anapusinis pasaulis, prisikelia vėlės. 
Prisikėlusios vėlės klajoja iki tol, kol pa-
sigirsta pirmas perkūnas. Su juo vėlės 
grįžta atgal į anapusinį pasaulį ir vėl pa-
sineria į ramybę. Iš čia ir kilęs Velykų 
pavadinimas. Senoliai, bijodami vėlių ir 
norėdami joms įtikti, per Velykas lanky-
davo mirusiųjų kapus, ant jų padėdavo 
margintų kiaušinių. Prieš Velykas mar-
ginami kiaušiniai, siekiant sustiprinti jų 
magiškąsias galias. Ant kiaušinių iš-
skutami ar vašku išpiešiami simbolin-
iai raštai saulutės, reiškiančios šviesą 

SUSIMEISTRAUTI PAVASARĮ
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ir šilumą augmenijai, žvaigždės – šiltas 
ir šviesias naktis. Kiaušiniai marginami 
įvairiomis technikomis 

Trakų rajono ir seniūnijų žmones 
į Velykines dirbtuves kviečia Trakų  
kultūros rūmai  ir rūmų padaliniai, ra-
jono bibliotekos, mokyklos, darželiai, 
amatų centras, bendruomenės. Jų me-
tu vyksta edukacijos Velykų, Atvely-
kio tema. Edukacijas veda sertifikuotų 
gaminių amatininkai, rajono menininkai, 
mokytojai. Velykinėse dirbtuvėse da-
romi teminiai rankdarbiai, atvirukai, siu-
vinėjimai, įvairia technika marginami 
margučiai. Veiklas papildo dainuojamos 
Velykų laikotarpio dainos, šokami rate-
liai, ridenami margučiai, žaidžiami 
įvairūs žaidimai. Velykinės dirbtuvės  

sukviečia visus - mažus ir didelius, jau-
nus ir senjorus.  Tai – puiki proga šiuo-
laikiniam žmogui susipažinti su tradici-
jomis ir amatais, atrasti ryšį su savo 
šaknimis, pabūti su šeima ir dalinantis 
idėjomis atrasti naujų, širdžiai mielų 
draugų.


