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POWITANIE WIOSNY 
 

Jedną z podtrzymywanych do dziś tradycji jest pożegnanie zimy 
i powitanie wiosny tzw. „topienie Marzanny”, które odbywało się 
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dla naszych przodków obyczaj ten 
związany był z odwiecznym rytmem wegetacyjnym. Wyrażał radość 
z nadchodzącej wiosny, która oznaczała odrodzenie się świata, przyrody, 
zapowiadała przyszłe plony, a więc dostatek.  
Marzanna – symbol zimy – to słomiana kukła o kobiecej postaci, ubrana 
w białe płócienne szaty, przystrojona koralami i wstążkami. Na Śląsku 
odziewano ją w paradny strój weselny, na głowę wkładano wianek. 
Marzannę obnoszono po wszystkich domach we wsi, po czym zdzierano 
z niej ubranie i rozrzucano je po polach. Następnie topiono ją w rzece, 
stawie, jeziorze lub po prostu w większej kałuży. Bywało, że kukłę 

podpalano i płonącą wrzucano do wody. Marzannę wyprowadzano ze wsi jedną drogą, drugą 
zaś wprowadzano tzw. maik – ozdobione koralikami, kwiatami i wstążkami zielone gałęzie 
symbolizujące wiosnę. W kolejnych stuleciach obrzęd ten nabierał coraz bardziej 
zabawowego charakteru.  
Dziś topienie Marzanny jest przede wszystkim zabawą dzieci i młodzieży, odbywającą się 
21 marca. Świętuje się wówczas dzień wiosny i... wagarowicza. 
 

AKT OSKARŻENIA ZIMY 
 

„My, mieszkańcy Braniewa i okolic, nie 
chcemy już zimy. Dlatego Marzanno – 
Zimowa Panno oskarżamy Ciebie za to, że: 
- było zimno i nieprzyjemnie, 
- dni były krótkie, a noce długie, 
- często byliśmy chorzy, 
- musieliśmy się grubo i niewygodnie 

ubierać, 
- trzeba było wiele razy odśnieżać drogi 

i chodniki. 
 
Uznajemy, że mamy już tego dość 
i skazujemy Ciebie na spalenie”. 
 



Cele rajdu: 
- kultywowanie tradycji ludowych – powitanie wiosny, 
- zachęcenie do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania 

kraju, a przede wszystkim okolicy miejsca zamieszkania, 
- propagowanie akcji ZG PTTK „Roku Turystyki Rodzinnej”, 
- propagowanie walorów krajoznawczych i turystycznych miasta 

i gminy Braniewo, 
- realizacja celów „Międzynarodowego Roku Lasów 2011” m.in. 

poprzez rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na 
temat dobrego stanu lasów europejskich, 

- integracja środowisk turystycznych dzieci – uczniów braniewskich szkół. 
 
Organizatorzy: 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, 
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Sokół” w Braniewie, 
- Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 
- Nadleśnictwo Zaporowo. 
 
Komenda Rajdu: 
Komendant:  Czesław Kozłowski 
Zastępca:  Dorota Wiśniewska 
Członkowie: Joanna Bednarek, Robert Cybelius, Antoni Czyż, Beata Hrycyna, Ewa 

Jabłońska, Beata Klein, Helena Kozłowska, Marzena Sieniawska, 
Katarzyna Wnorowska-Pietrzak. 

 
Termin Rajdu: 
Rajd odbędzie się w poniedziałek 21 marca 2011 r. w godz. od 10.00 do ok. 13.00. 
 
Zgłoszenia i wpisowe: 
Wpisowe w wysokości 3 zł od osoby (opiekunowie nie płacą) 
należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia (wzór w załączeniu) w 
terminie do dnia 11.03.2011 r. do świetlicy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Braniewie ul. Moniuszki 22E,  
tel.: 55 620-83-00, fax.: 55 620-83-03. 
Osoba do kontaktu: Czesław Kozłowski: e-mail: czekoz1@wp.pl, 
tel: 691 410 701. 
 
Świadczenia: 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
- opiekę Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, 
- poczęstunek, 
- pamiątkowy znaczek i dyplom rajdowy, 
- nagrody konkursowe. 



UWAGA KONKURS !!! 
 
Na starcie rajdu zostaną wyłonione przez komisję konkursową 
najładniejsze kukły „Marzann”. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 
przed ich symbolicznym spaleniem w ognisku. 
 
 

 
KAŻDA KLASA/GRUPA PRZYNIESIE NA 
START RAJDU KUKŁĘ „MARZANNY”. 

 
 
Warunki uczestnictwa: 
- W rajdzie mogą uczestniczyć grupy – klasy szkół podstawowych powiatu braniewskiego 

w tym klasy integracyjne, które dostarczyły kartę zgłoszenia, opłaciły wpisowe, posiadają 
pełnoletniego opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły oraz są ubezpieczone we 
własnym zakresie. 

- Uczestnicy winni być zapoznani przed rajdem przez opiekuna drużyny z „Zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach”. 

 
Trasa rajdu: 
Zbiórka uczestników na dziedzińcu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
ul. Rzemieślnicza 4. Start: godz. 10.00 
Trasa: SOSW ul. Rzemieślnicza 4 – ul. Armii Krajowej – ul. Kościuszki – ul. Gdańska – 
ul. Sikorskiego – Glinka:  pożegnanie zimy – spalenie kukieł „Marzann” w ognisku, posiłek 
(zupa z wkładką). Razem ok. 8 km. 
Planowane zakończenie imprezy ok. godz. 13.00 na ulicy Sikorskiego przed Rondem 
Andersa. 
 
Uwagi końcowe: 
- mile widziane proste instrumenty muzyczne jak: dzwonki, pokrywki, trąbki itp., 
- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- w trakcie zakończenia rajdu czynny będzie PUNKT WERYFIKACYJNY KSIĄŻECZEK 

OTP, 
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Rajdu. 
 



K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A / w z ó r /  

1. Nazwa drużyny (klasy) lub rodziny: ................................................................................................................. 

2. Instytucja zgłaszająca: ........................................................................................................................................ 

3. Imię i nazwisko kierownika drużyny: ............................................................................................................... 

4. Adres i telefon kierownika drużyny: ................................................................................................................. 

5. E-mail kierownika drużyny: .............................................................................................................................. 

6. Inni opiekunowie: ............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
Zgłaszam udział w XX Rajdzie Pieszym „MARSZ PO ZDROWIE – POWITANIE WIOSNY” 

........................... uczestników. Start w dniu 21 marca 2011 r. 

Wpisowe w wysokości: ............. zł (słownie: ...................................................................................................... )  

wpłacono gotówką w dniu ........................................... 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem rajdu/złazu/zlotu i zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 
2.  Wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdemu uczestnikowi 
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie naszego wizerunku w mediach i na stronach internetowych Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych dotyczących imprezy (zgodnie z art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

 
 
 
 

………………………………………. ………………………………………………... 
pieczęć instytucji zgłaszającej podpis kierownika drużyny/grupy 


