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Nadejście świąt Bożego Narodze-
nia rzadko zbiega się z ich datą w kal-
endarzu. Święta Bożego Narodzenia 
i radość czekania na nie zaczynamy 
odczuwać dużo wcześniej. Wystarczy 
tylko chcieć, poczekać i oczywiście 
zaangażować się w tworzenie radoś-
ci lub podjąć inicjatywę stworzenia jej 
samemu. Mieszkańcy ziemi trockiej 

WYDARZENIE: świąteczne warsztaty 
etnograficzne w Trokach, wieczory 
adwentowe
DATA: grudzień-styczeń
MIEJSCE WYDARZENIA: Pałac
Kultury w Trokach

doskonale wiedzą, że świąteczne-
go nastroju i emocji zawsze można 
zaczerpnąć w Trokach.

Tu, podczas corocznego cyklu im-
prez bożonarodzeniowych „Troki — 
stolicą Świętych Mikołajów”, powstaje 
najprawdziwsza fabryka bożonarodze-
niowa. Fabryka posiada różnorodne 
warsztaty: od zabawek, przez ręko-
dzieła po świąteczny nastrój. Tutaj 
nauczysz się, jak zrobić zabawki na 
choinkę, odlewania świec, produkcji 
„molinukasów” (litewskich glinianych 
instrumentów muzycznych), florystyki i 
sztuki dekorowania. Nacisk kładziony 
jest na odpowiedzialną konsumpcję — 
ekologiczne kalendarze adwentowe, 
dekoracje i inne ciekawe wyroby pow-
stają z surowców wtórnych. W fabryce 

ZRÓB SOBIE BOŻE NARODZENIE
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bożonarodzeniowej nie cichną śmiech, 
rozmowy, a czasami, jeśli się dobrze 
przysłuchamy — usłyszymy nawet sk-
upienie. To miejsce, w którym nie usta-
je dzielenie się pomysłami, tutaj zrod-
zoną radością czy procesem i owocami 
twórczej pracy, która łączy wszystkich.

W świątecznej fabryce często 
odbywają się koncerty, wieczory ro-
mansów, a oczy i serca cieszą swoimi 
występami różne zespoły artystyczne. 
Nacisk kładziony jest na pobudzanie 
kreatywności rodziny, duch wspólnoty 
i tworzenie wspólnego świątecznego 
nastroju.

Zwiedzanie etno-warsztatu bożon-
arodzeniowego to jak ucieczka od 
śpieszącego i zakłopotanego świata 
codziennego lub chwila przerwy, by się 
zatrzymać i wsłuchać w puls mijającej 
chwili. Fabryka bożonarodzeniowa zy-
skuje na sile, gdy się zalewa potokiem 
ludzi. Dopiero wtedy procesy produk-
cyjne nabierają rozpędu, maszyna 
zaczyna pracować, słychać śmiech, w 
powietrzu unosi się zapach farby i wo-

sku, a prawdziwy nastrój świąt Bożego 
Narodzenia rozprzestrzenia się po 
całej ziemi trockiej.

Zrób sobie święta, na warsztat weź
Drewno, wosk, papier, miód.
Zrobiłeś? Zachowaj je w sercu
I podziel się nimi – wrócą jako cud.
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     Święto powitania wiosny, Wielkanoc, 
wzięło się z równonocy wiosennej 
(czas, gdy noc trwa tyle samo, co dz-
ień) obchodzone jest od dawien dawna 
do dnia dzisiejszego. Z czasem świę-
to nabrało znaczenia nie tylko prze-
budzenia przyrody po długiej i ciężkiej 
zimie, ale też wieści o Boskim Zmart-
wychwstaniu. Wielkanoc to ruchome 
święto, którego data zmienia się co 
roku. Najwcześniej może być świętowa-

WYDARZENIE: Warsztaty wiel-
kanocne w rejonie trockim i innych 
samorządach
DATA: II kwartał
MIEJSCE WYDARZENIA: 

na 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. 
Wielkanoc jest obchodzona w niedzielę 
w czasie pierwszej pełni po równonocy 
wiosennej. 
    Od dawnych czasów wierzono, że 
z przyjściem wiosny budzi się nie tylko 
przyroda, ale i świat po drugiej stronie, 
budzą się dusze. Rozbudzone dusze 
wędrują do momentu, aż rozbrzmi 
pierwszy piorun. Z nim dusze wracają 
z powrotem do tamtego świata i znów 
toną w spokoju. Stąd też wzięła się naz-
wa Wielkanocy (po litewsku Vėlykos, od 
słowa „vėlė”, czyli dusza). Przodkowie 
w strachu przed duszami i chcąc przy-
podobać się im, w czasie Wielkanocy 
odwiedzali groby zmarłych, kładli na 
nich malowane jajka. Przed Wielkanocą 
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malowane są jajka celem zwiększenia 
ich mocy magicznej. Na jajkach wyłupy-
wane bądź woskiem rysowane są sym-
boliczne znaki: słoneczka, oznaczające 
światło i ciepło dla roślin, gwiazdy, jako 
znak ciepłych i jasnych nocy. Jajka 
przyozdabiane są na różne sposoby.
  Mieszkańców rejonu trockiego i 
samorządów na wielkanocne warsz-
taty zaprasza Dom Kultury w Trokach 
i pododdziały, rejonowe biblioteki, sz-
koły, przedszkola, centrum rzemiosła, 
społeczności. W ich trakcie będzie 
prowadzona edukacja na temat Wiel-
kanocy i Niedzieli Miłosierdzia Bożego 
(pierwszej niedzieli po Wielkanocy). 
Warsztaty poprowadzą certyfikowani 
rzemieślnicy, rejonowi artyści, nauczy-
ciele. W trakcie warsztatów wiel-
kanocnych tworzone są tematyczne 
rękodzieła, pocztówki, wyszywanki, na 
różne sposoby dekorowane są jajka. 
Zajęcia dopełniają wielkanocne pieśni, 

tańce, toczenie jajek, najróżniejsze 
gry. Wielkanocne warsztaty gromadzą 
wszystkich — małych i dużych, młodych 
i seniorów. To świetna okazja dla 
współczesnego człowieka zapoznać się 
z tradycjami i rzemiosłami, znaleźć więź 
ze swoimi przodkami, spędzić czas z 
rodziną i dzielić się pomysłami, spotkać 
nowych serdecznych przyjaciół.


