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„41. ŚWIĘTO WIOSNY” 

KONKURS  NA  GAIK  I  MARZANKĘ 

 

 
CEL:    -  zaangażowanie dzieci i młodzieży w przedsięwzięcie „ 41. Święto Wiosny” 

poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji grupowej w wykonywaniu        

rekwizytów: marzann, gaików, 

- wzbudzenie zainteresowania dawnymi zwyczajami ludowymi  związanymi  

      z okresem wiosennym, 

-   pobudzenie twórczego potencjału i wyobraźni dzieci i młodzieży. 

ORGANIZATOR: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 

CZAS TRWANIA:  sobota, 24 marca 2018 r. 

MIEJSCE: Park Etnograficzny nad Węgorapą przy Muzeum Kultury Ludowej 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 24 marca 2018 r.  około godz. 12.00 

 

 

REGULAMIN 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, zarówno dla grup zorganizowanych,  

jak i dla uczestników indywidualnych. 

2. Przedmiotem konkursu są : 

- Marzanny - Marzanna to kukła ze słomy o postaci kobiety, będąca symbolem zimy, 

śmierci, chorób i wszelkiego zła. Marzannę wynoszono w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

poza granice wsi, palono lub topiono. W niektórych regionach orszak dzieci niosących 

Marzannę obchodził z nią wszystkie domy we wsi. Marzannę nazywano też Śmiercichą, 

Moreną itp. Współcześnie zwyczaj ten przeniesiono na 21 marca, czyli pierwszy dzień 

kalendarzowej wiosny, 

- Gaiki - Gaik Zielony - zwany też Latem, Lateczkiem, Nowym Latkiem, Latorośkiem, 

Maikiem itp. to duża, zielona (często sosnowa) gałąź przybrana wstążkami, ozdobnymi 

wydmuszkami jaj, ozdobami z papieru itp. Wnoszono go do wsi i obchodzono z nim 

wszystkie domostwa. Zwykle czyniły to młode dziewczęta, za co otrzymywały od gospodyń 

jajka, słodkie bułki i drobne pieniądze. Często zwyczaj chodzenia z gaikiem odbywał się  

następnego dnia po wyniesieniu Marzanny 

3. Marzanny i Gaiki powinny być  wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów (np. 

słoma, bibuła, bawełna, len). Niedopuszczalne są elementy z plastiku, tworzyw 

sztucznych. 

- Marzanna powinna symbolizować odchodzącą zimę, a wraz z nią przemijające 

nieszczęście, choroby, zmartwienia nękające ludzi  podczas dnia zimowego. 

- Gaik powinien symbolizować nadchodzącą wiosnę , budzącą się do życia przyrodę. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przynajmniej jednego z tych 

symboli  

(w każdej kategorii będą one oceniane osobno). 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

6. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
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7. Termin dostarczenia prac: 24 marca 2018 r. do godz. 9.00, rozstrzygnięcie konkursu  

w czasie trwania imprezy „41. Święto Wiosny”,  około godz. 12.00. Do każdego 

symbolu powinna być dołączona zamknięta koperta zawierająca nazwę grupy, ilość osób  

w grupie i  adres.  

8. Organizatorzy proszą o zabranie prac po zakończeniu imprezy. Za pozostawione 

prace organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

Zapytania i zgłoszenia: 

 

Dział etnograficzny 

Muzeum Kultury Ludowej, 11-600 Węgorzewo 

ul. Portowa 1, Tel. 87 427 32 42, 427 52 78 

e-mail: mkl.etnografia@wp.pl  

 

24 marca 2018 r.  zapraszamy na: 

 Kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej, pokazy rękodzieła od godz. 10.00. 

 Warsztaty malowania jajek metodą tradycyjną w godz. 10.00-13.00 ( 2 zł od osoby). 

 Warsztaty wykonywana tradycyjnej palmy w godz. 10.00-13.00 ( 5 zł od osoby), 

 wystawa  „Wielkanocne gry i zabawy”- chata Krzyżewo nr 10 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
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