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MARZANNA 2001 I 2002 W GIECZU-GRODZISZCZKU.

W 2001 roku z inicjatywy Dyrektora MPP na Lednicy Andrzeja Kaszubkiewicza
obrzędowe powitanie wiosny zorganizowano po raz pierwszy w Oddziale Muzeum
w Gieczu.
Zabawa rozpoczynała się na boisku Zespołu Szkół w Gieczu, gdzie gości powitał
Dyrektor Andrzej Kaszubkiewicz, a Elżbieta Indycka opowiedziała o ludowych trady
cjach związanych z wypędzaniem zimy i powitaniem „nowego latka”.
Następnie przewodnictwo nad imprezą objął Zespół Ludowy „Siekieracy” z Siekie
rek, który na czele barwnego korowodu z Marzannami, przy dźwiękach muzyki i wtó
rujących mu uczestników, ruszył przez Giecz w stronę Rezerwatu Archeologicznego
w Grodziszczku. Przed opuszczeniem wsi członkowie zespołu wykonali „naszą”, mu
zealną Marzannę. Aby otrzymać pozwolenie na wejście na grodzisko Zespół, „wkupił”
się dając pokaz tańców ludowych przed główną bramą. Następnie pośród wrzawy spa
lono symbole zimy — Marzanny. W trakcie obrzędowych przyśpiewek przygotowano
Maik-Gaik — symbol nowego latka. Następnie korowód ruszył w drogę powrotną,
wnosząc ze śpiewem maik do zagród we wsi, za co Zespół otrzymał tradycyjne dary
(jajka, ser, placek).
Na szkolnym boisku wójt gminy Dominowo Antoni Ochowiak wręczył nagrody
laureatom konkursu na najciekawszą słomianą kukłę.
Powitanie wiosny w Gieczu odbywało się również pod hasłami promującymi zdro
wy styl życia. Dlatego też ogłoszony był konkurs na najzabawniejszą rymowankę o ta
kiej tematyce. Zwycięzcy również otrzymali nagrody, a klasa V przedstawiła insceniza
cję pt. „Stop paleniu papierosów”.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali kolorowe plakietki, cukierki a także poczę
stunek — gorącą grochówkę.
W zabawie wzięła udział młodzież ze szkół gminy Dominowo — ok. 400 uczniów.
Imprezę, a zwłaszcza przemarsz korowodu przez wieś zabezpieczali policjanci z Komen
dy Powiatowej ze Środy Wlkp.
Marzanna 2002 miała podobny charakter i również zgromadziła znaczną liczbę
uczestników.
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