Ketvirtasis tradicinių kinkinių žygis
„Į „BĖK BĖK, ŽIRGELI!“ – SU ŽEMAITUKAIS!”
Lietuvos Respublikos šimtmečio proga Anykščių rajono savivaldybė, Žemaitukų arklių augintojų
asociacija, Punsko valsčiaus savivaldybė, Lazdijų žirgininkų klubas, A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis muziejus ir Arklio muziejus vėl organizuoja Tradicinių kinkinių žygį „Į
„Bėk bėk, žirgeli!“ – su žemaitukais!”.
Ketvirtasis tradicinių kinkinių žygis su žemaitukais šiemet vyks nuo gegužės 27 iki birželio 2 d. Jo
maršrutas iš Punsko (Lenkija) į Niūronis drieksis pro Lazdijus, Alytų, Žiežmarius, Čiobiškį,
Kernavę, Želvą ir Anykščius. Žygis prasidės gegužės 27 d. Punske, Švenčiausios Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo bažnyčioje 8 val. (Lietuvos laiku 9 val.) prasidėsiančiomis Šv. Mišiomis, po kurių,
iš pagrindinės aikštės tradiciniai kinkiniai bus išlydėti į kelią.
Žygio tikslas – puoselėti ir skleisti senąsias važiavimo žemaitukais į muges tradicijas, atgaivinti
senovinių pakinktų ir medinių vežimų ar jų priklausinių gamybos amatus, tobulinti vadeliotojų
įgūdžius bei formuoti Lietuvos kaip senas žirgininkystės tradicijas puoselėjančios šalies įvaizdį.
Tradicinių kinkinių žygio dalyviai, autentiškais pakinktais pasikinkę žemaitukų veislės žirgelius,
susėdę į vežimus mediniais ratais, pasipuošę raštuotomis gūniomis, apsirėdę senoviškais drabužiais,
visą savaitę keliaus iš Punsko į Arklio muziejų, o birželio 2 d. dalyvaus šventės „Bėk bėk, žirgeli!“
atidarymo parade. Šventėje bus pristatyti žemaitukai ir skirtingiems etnografiniams regionams
būdingi kinkiniai. Pasirodę šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ parade, žygio dalyviai įsikurs Arklio
muziejaus Aukštaitiškoje sodyboje surengtame kermošiuje.
Žygio maršrutas
Žygis su žemaitukais šiemet prasidės gegužės 27 d. 8 val. (Lietuvos laiku 9 val.) Šv. Mišiomis
Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje. Pasibaigus mišioms šeši kinkiniai pajudės
Lazdijų link.
Pirmoji nakvynė, gegužės 27 d. planuojama Marčiukonių kaime (Lazdijų r.).
Gegužės 28 d. žygio dalyviai pravažiuos Alytų ir sustos nakvynei Bazoruose.
Gegužės 29 d. vakarą žirgeliai ganytis bus paleisti Žiežmarių pievose.
Gegužės 30 d. nakvynė Poguliankos kaime (Kernavės r.).
Gegužės 31 d. vakare kinkinius sutiks Želvos gyventojai.
Birželio 1 d. rytą žygio dalyviai su žemaitukais patrauks link Anykščių, ir nukeliavę beveik 300 km
sustos Niūronyse.
Birželio 2 d., įveikę kelionę Tradicinių kinkinių žygio dalyviai atvažiuos į šventės „Bėk bėk,
žirgeli!“ paradą ir įsikurs šventės kermošiuje, kur ne tik dalinsis kelionės įspūdžiais, bet ir prekiaus
pačių atvežtais tradiciniais dirbiniais.
Iš anksto dėkojam už palaikymą, iki susitikimo kely ar šventėje!
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