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Poziomo 

1. zdobione jajka. 

3. ten przed Wielkanocą 
trwa 40 dni. 

4. wielkanocny zwykle 
jest zrobiony z cukru. 

6. niedzielne rozpoczyna 
świąteczne świętowanie. 

9. Wielki poprzedza Świę-
ta Wielkiej Nocy. 

10. jemy je w te Święta w 
dużych ilościach. 

11. msza z okazji Uroczy-
stości Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

12. wielkanocne ciasto. 

KrzyŜówkaKrzyŜówkaKrzyŜówkaKrzyŜówka    
wielkanocnawielkanocnawielkanocnawielkanocna    

Pionowo 

2. to on daje prezenty na 
Wielkanoc 

3. lany (czyli drugi dzień 
Świąt) 

5. w nim święconka 

7. wielkanocne zawołanie 
8. w niej buszuje wielka-
nocy baranek 

Stopka�redakcyjna�

Lekarz przychodzi do 
pacjenta po cięŜkim 
wypadku:  
- Mam dla pana dobrą i 
złą nowinę. Od której 
zaczniemy?  
- Niech będzie zła - 
odpowiada pacjent.  
- Musimy amputować 
panu obie nogi.  
- A ta dobra?!  
- Pacjent z sąsiedniego 
łóŜka chce kupić pań-
skie kapcie.  

Mała dawka 
humoru 
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NiezaleŜny organ prasowy 
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 Rozmowa z Mistrzem 
12 stycznia odbył się w naszej szkole IV MłodzieŜowy Konkurs Mecha-
niczny, uczniowie z największą liczbą punktów reprezentowali Elektryk 
w finale. Zwycięzcą został Remigiusz Lewandowski, uczeń kl.3dt Miały-
śmy okazję z nim porozmawiać i zadać kilka pytań. 

Na czym polegał kon-
kurs, w którym uczest-
niczyłeś i ilu uczestni-
ków brało w nim 
udział? 

Konkurs Mechaniczny na 
początku był organizo-
wany w naszej szkole 
(etap szkolny), a potem 
odbył się finał w Płocku. 
Po trzech uczniów kaŜdej 
szkoły pisało część pi-
semną, sześciu najlep-
szych dostało się do ści-
słego finału, który wyglą-
dał jak „jeden z dziesię-
ciu”. Polegało to na 
tym ,Ŝe było sześć stano-
wisk, a przy kaŜdym sta-
nowisku przyciski, które 
naciskało się aby udzie-

lić odpowiedzi. W ścisłym 
finale znalazło się sześciu 
zawodników, a po trzech 
rundach juŜ tylko trzech. 
Konkurs ten składał się z 
ośmiu rund. KaŜda runda 
wyglądała inaczej. MoŜna 
było wybrać sobie dział, z 
którego chciało się odpo-
wiadać, w innej narysować 
jakiś rysunek. Kolejna run-
da odbyła się według zasa-
dy kto pierwszy ten lepszy 
(kto pierwszy naciśnie ,ten 
odpowiada).  

Czy było bardzo trudno? 

Trudno powiedzieć. Wyda-
wało mi się, Ŝe jadę tam 
dla rozrywki, z myślą ,Ŝe 
niekoniecznie mogę coś 
zdobyć. UwaŜam, Ŝe są 
osoby, które lepiej się zna-
ją na mechanice. Moim 
zdaniem czasem było trud-
no, a czasem nie .Miałem 
szczęście. 

Ile czasu trzeba się przy-
gotowywać aby osiągnąć 
tak wielki sukces? 

Najbardziej intensywnie 

przygotowywałem się w 
samochodzie, w drodze 
do Płocka. Wcześniej teŜ 
trochę czytałem. Trudno 
jest mi powiedzieć ile 
czasu. Często czytam z 
ciekawości. 

Jak to zwycięstwo 
wpłynie na Twój stosu-
nek do szarej szkolnej 
rzeczywistości ? 

Jakoś bardzo nie wpłynę-
ło, bo od zawsze uwaŜa-
łem, Ŝe warto się uczyć, 
no moŜe nie od zawsze, 
odkąd skończyłem gim-
nazjum. Ale na pewno 
wpłynęło to na to, Ŝe  
więcej czasu poświęcę  
mechatronice i spróbuję 
wystartować za rok. 

Wszyscy mówią o Two-
im zwycięstwie. Jak 
myślisz, czy odnoszenie 
sukcesów zmienia czło-
wieka? 

Myślę Ŝe na pewno zmie-
nia. Wydaje mi się, Ŝe 
dodaje mu pewności sie-
bie i dostarcza więcej 
wiedzy o sobie . 
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Sprawdź,	jaką	masz	osobo-Sprawdź,	jaką	masz	osobo-Sprawdź,	jaką	masz	osobo-Sprawdź,	jaką	masz	osobo-

wość…	wość…	wość…	wość…	----				test	psychologiczny	test	psychologiczny	test	psychologiczny	test	psychologiczny					

Jest to historia młodej 

dziewczyny...... 

Na pogrzebie swojej mat-

ki, zauważyła młodego 

człowieka, którego nie 

znała wcześniej. Uważała, 

że jest fantastyczny, jest 

wręcz mężczyzną jej ma-

rzeń.. 

 

To była miłość od pierw-

szego wejrzenia, zakocha-

ła się po uszy....  

Kilka dni później młoda 

dziewczyna zabija swoją 

własną siostrę... 

 

Pytanie: 

Z jakiej przyczyny zabiła 

swoją siostrę ??? 

Nie przechodźcie dalej, 

żeby przeczytać odpo-

wiedź.. 

Zastanówcie się najpierw 

nad waszą odpowiedzią 

na to pytanie.... 

 

Odpowiedź : 

Miała nadzieję, że ten 

chłopak pojawi się znów 

na pogrzebie… 

 

Jeśli dobrze odpowie-

dzieliście na to pytanie, 

myślicie jak 

psychopata. 

Ten test był przeprowa-

dzany przez znanych 

psychologów amerykań-

skich w celu sprawdzenia 

czy dana osoba ma men-

talność zabójcy.. 

Spora liczba seryjnych 

morderców, którzy przy-

stąpili do tego testu, 

udzieliła dobrej odpowie-

dzi na to pytanie. 

Jeśli nie odpowiedzieliście 

poprawnie - tym lepiej dla 

was. 

Jeśli wasi znajomi znajdą 

poprawną odpowiedź, 

radzę trzymać się od 

nich z daleka... 

P.A.P. 

 

 
  30	marca	2011	r.	o	 godz.	 10:00	 	w	 	Stoczku	Wę-

growskim	zostanie	rozegrany	�inał	Między	powiato-

wej	 	Licealiady	w	piłce	ręcznej	chłopców.	Aspiracje	

są	duże,	ponieważ	nasz	zespół	 	 jak	dotąd	nie	prze-

grał	 	 żadnego	meczu	a	w	drużynie	grają	znakomici	

gracze	 z	 siedleckiego	 klubu	 UKS	 Prus	 Siedlce.	

Pierwszy	mecz	zespół	Elektryka	rozegra	z	drużyną	

ZS	1	Łosice,	jeżeli	nasz	zespół	wygra,	będzie	walczył	

o	złoto.	W	turnieju		udział	wezmą	również	drużyny	

reprezentujące	 NLO	 w	 Stoczku	 Węgrowskim	 i	 LO		

z	Garwolina.	
   Rafał Juszczuk 

  Nadzieja na złoto  
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Dzień kobietDzień kobietDzień kobietDzień kobiet    
8 marca to w Polsce 

dzień szczególny. Swoje 
święto mają w tym dniu 
wszystkie kobiety. Zresz-
tą nie tylko w Polsce – 
Dzień Kobiet obchodzo-
ny jest w Rosji, na Biało-
rusi, Ukrainie, w Chinach, 
Brazylii i we Włoszech, a 
takŜe w wielu innych 
miejscach na Ziemi, cza-

sem bardzo egzotycz-
nych, jak Zambia czy 
Laos. 

Nie kaŜdy wie, Ŝe 
święto to zostało usta-
nowione w 1910 roku, 
jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równou-
prawnienie kobiet. W 
średniowieczu o Ŝyciu 
kobiet decydowali nie-

mal zawsze męŜczyźni. 
Dzisiaj wiązanki goździ-

ków i tulipanów niewiele 
mają wspólnego z dwu-
dziestowieczną emancy-
pacją. Dawniej ten dzień 
wyglądał zupełnie inaczej. 
W czasie zaborów Matki 
Polki Kresowianki oraz 
kobiety z całej Polski wy-
szywały w ukryciu białe 
orły na sztandarach pol-
skich. Przepisywały rów-
nieŜ i śpiewały pieśni hi-
storyczne Juliana Ursyna 
Niemcewicza.       

Od dawna zamęŜne 
kobiety dostawały od 
swych męŜów  podarki, 
obdarzone były miłością i 
uwagą.. 

 
Malwina Edyta śuk 
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Jesteś dobrym uczniem. 
Ile czasu poświęcasz na 
naukę, kiedy przygoto-
wujesz się do róŜnych 
olimpiad? 

-Najwięcej czasu poświę-
cam na naukę przedmio-
tów, których trudno jest 
mi się uczyć takich jak 
historia czy wos. A fizyka 
i matematyka nie spra-
wiają mi trudności, dla-
tego nie muszę aŜ tak 
duŜo czasu na nie po-
święcać. Do olimpiad 
rzeczywiście się przygo-
towuję np. do astrono-
micznej czy fizycznej bo 
na tym mi bardziej zale-
Ŝy,  regularnie rozwiązu-
ję zadania. 

Olimpiady i konkursy 
są dość stresujące. Czy 
czułeś jakikolwiek stres 
przed rozpoczęciem 
pracy? 

Przed konkursem mecha-
nicznym nie, bo tak bar-
dzo mi na nim nie zaleŜa-
ło, nie wydawało mi się, 
Ŝe coś wygram ale np. 
przed fizycznym tak, bo 
na nim mi zaleŜy, ale to 
nie jest stres, który bar-
dzo paraliŜuje człowieka, 
tylko taki, który daje 
motywację do dobrego 
napisania. 

 

Jakie masz plany na 
przyszłość? 

Mam róŜne plany, sam 
jeszcze nie wiem. Skończę 
studia albo na uniwersyte-
cie, albo jakiś techniczny 
kierunek Na pewno będzie 
to coś związanego z fizyką 
lub naukami technicznymi. 
Nie mam pojęcia czy będę 
pracował bardziej w ka-
drze naukowej czy jako 
inŜynier. 

Dziękujemy za rozmowę                                                                        
 

Anna Woźna  
i Agnieszka Kurek  

Objawia się nam w kaŜdym promyku słońca 
Pokazuje w kaŜdym kwiecie Ŝywym 

Tak przyjemna i co roku gorąca 
Przychodzi wiosna nieco leniwie 

 
Na drzewach w pąkach powoli rozkwita 

Jak nie zachwycać się jej widokiem? 
Wiosenna zieleń jest niesamowita 

Odkrywamy wiosnę kaŜdym małym krokiem 
 

Chcemy spacerować, wychodzić do świata 
W ciepłych domach juŜ nie przesiadujemy 

Pleciemy wianki z kolorowych kwiatów 
Utęskniony zapach kwiatów czujemy 

 
śycie jest inne gdy wiosna magicznie 
Ubarwia świat cały i z ptakami śpiewa 
Przeistacza zimny widok dynamicznie 

KaŜde serce wiosennie rozgrzewa 
 

Malwina Edyta śuk 

WiosnaWiosnaWiosnaWiosna    
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Strzelaj, strzelaj  do Polaka!Strzelaj, strzelaj  do Polaka!Strzelaj, strzelaj  do Polaka!Strzelaj, strzelaj  do Polaka! 

Jak zapewne wiadomo 
uczniowie naszej szkoły 
przepadają za wyjściami 
do kina, zwłaszcza w cza-
sie lekcji. Tak teŜ było 
tym razem, kiedy to kilka 
klas, w deszczowy czwar-
tek, wybrało się 
na film pt. 
„Czarny czwar-
tek. Janek Wi-
śniewski padł.” 

 Obejrzenie tej 
projekcji było 
lekcją historii, 
która niejednemu 
z uczniów, jak i 
nauczycieli do-
starczyła emocji i 
głębokich prze-
Ŝyć. Dzieło to, 
wyreŜyserowane 
przez Antoniego 
Krauze, było jed-
ną z najbardziej oczeki-
wanych ostatnio polskich 
produkcji. Opowiada ono 
o jednej z najmroczniej-
szych kart z historii PRL-
U. Widowiskową rekon-
strukcję dramatycznych 
wydarzeń zakończonych 
brutalnie w 1970 roku 
wyróŜniają zarówno roz-

mach inscenizacyjny, jak 
i trzymająca widza w 
napięciu akcja. Warto 
zwrócić uwagę na wybit-
ne kreacje znanych, pol-
skich aktorów, jak rów-
nieŜ młodych debiutan-

tów. Nie moŜna pominąć 
przejmującego wykona-
nia "Ballady o Janku 
Wiśniewskim", którego 
podjął się Kazik Sta-
szewski. Wszystkie te 
elementy złoŜyły się na 
jedną, stuminutową, i 
jakŜe niezwykła całość. 
ChociaŜ film naleŜy do 

gatunku historycznego, na 
niejednym nastolatku z 
naszej szkoły wywarł 
ogromne wraŜenie i do-
starczył wielką dawkę 
emocji.  
    Dlaczego „Czarny 

czwartek”? 17 grud-
nia 1970 roku w 
Gdyni był na pewno 
na j czarn ie j szym 
dniem w czasach 
PRL. Całe okrucień-
stwo władzy, nieli-
czenie się z obywa-
telami znalazły swo-
ją kulminację  w 
tym jednym dniu, 
kiedy niczego nie-
spodziewających się 
ludzi zwabiono w 
pułapkę i strzelano 
do nich jak do tarcz. 
Warto podkreślić, Ŝe 

w toczącym się do 1996 
roku procesie w sprawie 
Grudnia 70 do dziś nie 
zapadł Ŝaden wyrok.    

P.A.P. 
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Dzień	wagarowiczaDzień	wagarowiczaDzień	wagarowiczaDzień	wagarowicza				

21 marca kojarzy nam 
się głównie z pierwszym 
dniem wiosny, ale dla 
większości uczniów jest 
to słynny Dzień Wagaro-
wicza. To nieoficjalny 
sposób na przywitanie 
długo oczekiwanej pory 
roku przez młodzieŜ.  

Nie wiadomo dokład-
nie, od kiedy jest święto-
wany. JuŜ w średniowie-
czu Ŝacy robili róŜne psi-
kusy wraz z przyjściem 
wiosny. W niektórych 
krajach traktowany jest 
jak przestępstwo. W ame-
rykańskim stanie Wa-
szyngton istnieje nawet 
departament policyjny, 
zajmujący się zwalcza-
niem wagarów. W Polsce 
część władz szkolnych 
próbuje ograniczyć lub na 
swój sposób zalegalizo-
wać wagary w tym dniu, 
organizując imprezy 

szkolne i pozaszkolne 
oraz okolicznościowe 
wyjścia np. do najbliŜ-
szego parku w celu 
uczczenia pierwszego 
dnia wiosny  tradycyj-
nym topieniem Marzan-
ny- symbolu odchodzą-
cej zimy. 

W naszej szkole 
Dzień Wagarowicza 
przypominał zwykły 
dzień nauki., gdyŜ Dy-
rekcja nie zorganizowała 
dla uczniów Ŝadnych 
niespodzianek, nie wszy-
scy jednak potrafili  wy-
trwać do końca. Miejmy 
nadzieję ze w przyszłym 
roku ktoś wyjdzie z ini-
cjatywą aby Dzień Wa-
garowicza był np. dniem 
integracyjnym dla całej 
szkoły, oczywiście bez 
lekcji.  

  
Paulina  Olszewska  

i Dagmara Bryzek 

TuŜ po dniu wagarowi-
cza, postanowiliśmy 
zapytać uczniów naszej 
szkoły, ilu z nich, pozo-
stało wiernych tradycji i 
nie poszło na lekcje. 
Okazało się iŜ ponad 
56% uczniów opuściło 
mury szkoły dnia 21 
marca. 
Ku naszemu zdziwieniu 
duŜa część  młodzieŜy 
jednak została w   
szkole. 
Ciekawe co ich do tego 
zmusiło? Naszym zda-
niem „ten procent” to 
tegoroczni maturzyści. 
  

 Kinga Chamluk  
i Daria Kołtun  

 

Nasza sondaNasza sondaNasza sondaNasza sonda    
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Hanami�–�Święto�Wiśni�
Nadchodzące święto 
 

Pierwszą oznaką zbliŜają-
cego się Święta Wiśni są 
śliwy (ume), które kwit-
nąc pod koniec lutego, 
informują o nadejściu 
wiosny i o rozpoczęciu 
kilkutygodniowego odli-
czania. Po kilku tygo-
dniach z południa na pół-
noc kwiecisty front prze-
suwa się stopniowo, ogar-
niając kolejne regiony 
kraju, zaczyna się w lu-
tym na Okinawie,  kończy 
na początku maja w Hok-
kaido. 

Świętowanie 
Hanami jest jednym z 
popularniejszych świąt 
podczas wiosny.  
Tłumy ludzi, rodziny, 
przyjaciele spędzają 
wspólnie czas pod kwit-
nącymi drzewami wiśni. 
Radosny piknik, połączo-
ny z zabawami,  często 
przeciąga się do późnych 
godzin nocnych. 

Sakura-wiśnia japońska 
Przez kilka tygodni w 
całym kraju zaczynają 
kwitnąć wiśnie. Ulubioną 
odmianą jest Somei Yos-
hino o prawie całkowicie 
białych platkach. Podczas 
kwitnienia wydzielają one 

niesamowity, wręcz 
oszałamiający zapach. Po 
przekwitnięciu, rozwie-
wane przez wiatr, opada-
ją niczym płatki śniegu 
tworząc niezwykły wi-
dok 

Japonia-Kraj kwitn ącej 
wiśni 
Kwiat wiśni jest  po-
wszechnie rozpoznawal-
nym symbolem Japonii. 
Często występuje w sztu-
ce tego kraju. Sakura jest 
teŜ popularnym imieniem 
Ŝeńskim. Jest to równieŜ 
symbol ulotnego piękna 

bywa kojarzony  np. z  
Samurajami. śycie uwa-
Ŝano za krótkotrwałe i 
piękne, podobne do kwia-
tów wiśni, motyw ten 
moŜna zaobserwować 
takŜe w kulturze popular-
nej 

Przekwitanie 
Kwitnienie wiśni trwa 
dość krótko, więc czasu 
aby cieszyć się ich pięk-
nem jest niewiele, dlate-
go, dobrze wykorzystany, 
pozostawia piękne wspo-
mnienia na długie lata. 
 

Dorian Rzewuski 
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Rok 2011 jest obchodzony jako 
Ogólnopolski Rok Czesława Miłosza . Z 
tej okazji ośrodki kultury, biblioteki i 
szkoły w całej Polsce przystąpiły do 
realizacji ciekawych projektów mają-
cych na celu popularyzację twórczości 
naszego Noblisty. Na uwagę zasługują 
szczególnie te, które pozwalają zaistnieć 
wierszom w przestrzeni publicznej. Po-
mysłowe są wlepki na przystankach, czy 
dworcach kolejowych, czytanie wierszy 
w najmniej oczekiwanych miejscach itp. 
.Nasza szkoła teŜ się w przygotowanie 

Oficjalne logo roku imienia Czesława Miłosza 

Rok MiłoszaRok MiłoszaRok MiłoszaRok Miłosza    

konkursowego projektu. Chcemy rów-
nieŜ zorganizować sesję naukową po-
święconą spuściźnie Miłosza. Zaintere-
sowanych poezją odsyłam do lektury.     

Oto jeden z wierszy: 
 

Dar 
 
 Dzień taki szczęśliwy. 
 Mgła opadła wcześnie, pracowałem w 
ogrodzie. 
 Kolibry przystawały nad kwiatem 
kaprifolium. 
 Nie było na ziemi rzeczy, którą chciał-
bym mieć 
 Nie znałem nikogo, komu warto byłoby 
zazdrościć. 
 Co przydarzyło się złego zapomniałem. 
 Nie wstydziłem się myśleć, Ŝe byłem kim 
jestem. 
 Nie czułem w ciele Ŝadnego bólu. 
 Prostując się, widziałem niebieskie mo-
rze i Ŝagle. 
 
Jak wygląda kaprifolium? 
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Gość z Krakowa 

W piątek, 18 marca 
odbyło się w naszej szko-
le spotkanie uczniów z 
klas dziennikarskich ze 
znanym dziennikarzem 
Mariuszem Pilisem. Gość 
był korespondentem  wo-
jennym, stworzył  ponad 
dwadzieścia filmów do-
kumentalnych na Kauka-
zie, w Rosi, w Azji Cen-
tralnej oraz na Bliskim 
Wschodzie. Współpraco-
wał z wieloma telewizja-
mi m. in. z BBC, Channel  
4, duńską TV2, holender-
ską VPRO, TVP i  TVN. 
Jest pomysłodawcą i był 
pierwszym dyrektorem 
T V P  I N F O .                                                                                                                    

Głównym tematem spo-
tkania stał się film wyre-
Ŝyserowany właśnie 
przez Mariusza Pilisa 
„List z Polski”.  Film to 
holenderski dokument o 
katastrofie w Smoleńsku 
i  toczącym się w tej 
sprawie śledztwie. Sce-
nariusz napisało Ŝycie. 
Tragedia z 10 kwietnia, 
która wstrząsnęła Pola-
kami bez względu na 
opcję polityczną czy 
światopogląd, skłoniła 
reŜysera do poświęcenia 
uwagi właśnie Polsce. 
Szczególnie duŜo miej-
sca poświęca się w filmie 
polityce Rosji. Pytanie: 

czym jest Rosja, jest 
jednym z kluczowych w 
obrazie Pilisa. Ale to tyl-
ko jedno spośród 54 py-
tań, które stawia autor. W 
dokumencie.  wypowia-
dają się znani historycy.  
Mimo, Ŝe premiera filmu 
miała miejsce w paździer-
niku ubiegłego roku, to 
do dziś Ŝadna z polskich 
telewizji nie zdecydowała 
się na jego emisję. Dzięki 
portalom internetowym i 
specjalnym pokazom do-
kument Mariusza Pilisa 
obejrzało juŜ około 
dwóch milionów widzów. 
W ramach warsztatów 
dziennikarskich ucznio-
wie mogli porozmawiać o 
współczesnej historii, o 
relacjach polsko rosyj-
skich, o obecnej sytuacji 
Polski na arenie między-
narodowej. Uczniowie 
zadali dziennikarzowi 
wiele pytań, nie na 
wszystkie jednak  udało 
się odpowiedzieć. 
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WielkanocWielkanocWielkanocWielkanoc    
Święto Zmartwych-

wstania otwiera Rezurek-
cja - msza odprawiana w 
Wielką Sobotę o północy, 
bądź o świcie w Wielką 
Niedzielę. Po Rezurekcji 
wszyscy udają się do do-
mów na uroczyste rodzin-
ne śniadanie zwane świę-
conym. Ucztę tę poprze-
dza ceremonia dzielenia 
się poświęconym jajkiem. 
Niegdyś po podzieleniu 
się jajkiem kaŜdy z do-
mowników, nawet małe 
dzieci, musiał spoŜyć całą 
laskę chrzanu. Miało to 
chronić przed bólem zę-
bów i brzucha, ale przede 
wszystkim było to 
„ostatnie” umartwienie 
poniesione dla Chrystusa, 
pojonego przed śmiercią 
Ŝółcią i octem.  

Polskie święcone słynę-
ło zawsze z obfitości. Po 
środku stołu królował 
baranek, zwany wcześniej 
agnuskiem, wykonany z 
wosku, masła, ciasta bądź 
marcepanu, na królew-
skich zaś stołach agnusek 
wykonany był ze złota, 
srebra, porcelany i ozda-
biany był drogimi kamie-
niami. święcone składało 
się z dań zimnych, głów-
nie mięs, jaj gotowanych 
na twardo i ciast. Były to 

dania, o których 
mówiono, Ŝe 
podaje się je 
„bez dymu” lub 
Ŝe są to potrawy 
„przy jednym 
dymie”, co ozna-
czało, iŜ przygo-
towano je wcze-
śniej, a na świę-
cone tylko zosta-
ły podgrzane. 
Nie godziło się 
bowiem w naj-
większe święto 
rozpalać ognia 
ani tym bardziej goto-
wać. Na stole musiała się 
równieŜ znaleźć „biała 
kiełbasa” zwana teŜ 
„polską”, gotowana lub 
smaŜona. Wśród świą-
tecznych ciast najwaŜ-
niejsze były baby wielka-
nocne, zwane teŜ babimi 
kołaczami. Równie sław-
ne, a przy tym bardzo 
dekoracyjne były mazur-
ki oraz serniki, niegdyś 
nazywane przekładańca-
mi. W czasie świą-
tecznych biesiad do 
zabaw wykorzystywa-
no pisanki i kraszan-
ki. Najczęściej były to 
gry zwane walatką 
lub wybitką, czy teŜ 
zabawą na wybitki. 
Polegała ona na to-

czeniu po stole pisanek 
albo stukanie się pisanka-
mi trzymanymi w ręku. 
Wygrywał ten, czyja pi-
sanka się nie rozbiła. W 
niektórych regionach Pol-
ski na ten dzień przygoto-
wywane są niespodzianki 
dla dzieci. Tzw. zajączki 
umieszcza się w sadzie, 
pod drzewami bądź gdzieś 
w obejściu.  

 

http://www.federacja-polonia.dk/
tradycje.html  


