
 

,,POWITANIE WIOSNY” 

w  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-

WYCHOWAWCZYM im. św. Franciszka z Asyżu 

W Nowym Mieście nad Pilicą  

 

        W dniu 21 marca 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła 

się uroczysta akademia szkolna pt. ,,ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO” . 

        Wiosna jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu 

umiarkowanego. Pierwszy dzień wiosny przypada zawsze po równonocy wiosennej, która-

zależnie od miejsca na globie-obserwowana jest od 20 do 22 marca. Pierwszy dzień wiosny 

astronomicznej obserwowany jest coraz wcześniej, np. w 2011 roku początek wiosny wypadł 

na 21 marca o godz. 00.21, a w 2016 roku 20 marca o godz. 05.30. Do 2043 roku pierwszy 

dzień wiosny będziemy obchodzić wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. 

Kolejny początek wiosny  w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102. 

        Tegoroczna wiosna będzie trwać 94 dni. Aż do 20 czerwca dnia będzie przybywać, a noc 

będzie się skracać. Dzień 20 czerwca osiągnie maksymalną długość 16 godz. i 41 min. 

 

Polskie tradycje i zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny 

        Dawniej wierzono, że magiczne obrzędy przyśpieszają nadejście wiosny. Jedną z takich 

właśnie tradycji ludowych było topienie Marzanny. Marzanna posiadała wiele imion. 



Najczęściej wyobrażała postać kobiety. Uważana była za uosobienie śmierci, zimy, chorób               

i wszelkich problemów nękających ludzi. Dlatego palono ją i topiono w celu wypędzenia 

zimy i nadejścia wiosny. 

        Dziś Marzanna nie jest kojarzona ze złym zabobonem. Topienie i palenie Marzanny jest 

forma zabawy dla dzieci i młodzieży. 

        Aby barwne tradycje naszych przodków nie odeszły w zapomnienie organizatorzy 

uroczystości szkolnej ,,Powitania wiosny” zorganizowali konkurs dla klas pt. 

,,Najpiękniejsza Marzanna” . Każda klasa mogła przygotować jedną  Marzannę wykonaną 

z materiałów ekologicznych. Na konkurs ,,Najpiękniejsza Marzanna” wpłynęło dziewięć 

gotowych kukieł. Trzy najpiękniejsze prace zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami 

rzeczowymi. 

            

           

        Konkurs miał na celu popularyzację obrzędów wiosennych, rozwijanie zdolności 

plastycznych, pobudzanie aktywności twórczej, a także rozwijanie kreatywności i wyobraźni. 



        W części artystycznej uroczystości szkolnej nasi młodzi szkolni artyści opowiadali                  

i śpiewali o odchodzącej zimie i o powitaniu wiosny.  

               

O zimie, że jej koniec jest już bliski i że pakuje już swoje walizki. O wielkim marcowym 

czarodzieju, który wszystkim wiosnę zapowiada. O wiośnie, która przynosi nam słonko, 

śpiew skowronka, pierwszą jaskółkę, bociana krążącego nad łąką, motyle, kwiaty, łąki 

zielone, młode listki na drzewach, deszcz, most tęczowy na niebie. 
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