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Pierwszy dzień wiosny kalen-
darzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna za-

czyna się w momencie gdy Słońce „przekracza” równik, 
a ma to miejsce 20 lub 21 marca. W tym roku wiosna 
astronomiczna zaczyna się 20 marca o godzinie 17:32 
UTC (uniwersalny czas koordynowany względem czasu 
słonecznego) i 19:32 czasu litewskiego. 

Kiedy zaczyna się wiosna?

Już jest!!!!!!!!! Znajdź 8 różnic między rysunkamiSpadła deszczu kropla –
PLUM

Zawiał ciepły wietrzyk-
SZUM

Coś pachnie w powietrzu-
KWIAT

Zmienia się wokoło-
ŚWIAT

A co to tak śpiewa?
PTAK

Czyżby przyszła wiosna?
TAK!!!

Tradycje, obrzędy, zwyczaje

Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest 
z końcem zimy i przebudzaniem się przyrody do życia, miał on 
przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów pogańskich 
pochodzi święto wiosny o nazwie „Jare” - bogate w obrzędy po-
witania wiosny. Niektóre z tych obrzędów, np. topienie Marzanny 
– znane i praktykowane są do dzisiaj. Także malowanie jajek, czy 
śmingus-dyngus utożsamiane dzisiaj z Wielkanocą związane są 
z obrzędami Słowian. Jajko było symbolem życia, a oblewanie 
wodą symbolizowało pozimowe oczyszczenie i w pewnym sensie 
dawało sygnał „skończyła się zima, już można szaleć”.

Na moim parapecie siedzi sikorka. Czy to już oznaki 
wiosny? Siedzi sobie i się na mnie gapi. Dałabym jej 
coś do jedzenia, ale jak otworzę okno – ucieknie. 
Hm..... A może to, że ona tam sobie siedzi i mnie 
obserwuje, ma jakiś podtekst? Ja wyczuwam, że 
ona przyleciała mi powiedzieć, że idzie wiosna. I 

tu i teraz oznajmiam to wszem i wobec, że       
WIOSNA przyszła! 
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Pośród lasu kucharz Marzec
Miesza łyżka w wielkim garze.

Robi w nim wiosenną zupę.
Smaczną? Zaraz się okaże...
Dał do środka trochę błota
I miauczenie nocne kota,

Szczyptę śniegu, 
cztery deszcze.
Już zjedzone? 

Kto chce jeszcze?
***

Zagadka 
Przez śnieg się odważnie 

przebijam. 
Mróz nawet mnie nie 

powstrzyma. 
Mam listki zielone, 

tak jak wiosna, 
a dzwonek bielutki jak zima.

Pomijając zagadnienia z geografi i takie jak fakt, że właśnie w tym dniu następuje zrównanie dnia z 
nocą, zrobimy sobie małą powtórkę z polskich tradycji. A jedną z najbardziej znanych jest staropolska 

tradycja topienia Marzanny. Najczęściej Marzannę topią uczniowie, wraz z nią odrzucając 
szkolne boleści. Topienie Marzanny 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. W niektórych 
regionach dziewano 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 płoną-
cą wrzucano do wody. Marzannę wyprowadzano ze wsi jedna drogą, drugą 
zaś wprowadzano tzw. maik – ozdobione wstążkami, koralikami, kwiatami 
i wstążkami zielone gałęzie symbolizujące wiosnę. W kolejnych stuleciach 

obrzęd ten nabierał coraz bardziej zabawowego charakteru. Dziś topienie Marzan-
ny jest przede wszystkim zabawą dzieci i młodzieży.

Topienie Marzanny 
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