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Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życzenia

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,

 rodzinach i domach zagościła radość,

 spokój  i wielka nadzieja 

odradzającego się życia.

Redakcja gazetki Radar

Znaczenie Świąt Wielkanocnych

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim obchodzonym na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Rozpoczyna je Środa Popielcowa z 40 dniowym okresem Wielkiego Postu. Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim 
Tygodniem, rozpoczyna go Niedziela Palmowa. Wielki Tydzień to czas zadumy nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. 

*

W Wielki Czwartek odbywa się ostatnia wieczerza Jezusa z Apostołami oraz ustanowienie Eucharystii. W tym dniu odbywa się 
tylko jedna msza z udziałem wszystkich kapłanów. Jest to msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne.  
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*

Wielki Piątek to dzień upamiętniający sąd, mękę i śmierć Chrystusa. Wierni ograniczają przyjmowanie posiłków- poszczą. W ten 
dzień nie odprawia się mszy. Wieczorem  kapłani w czerwonych szatach przypominają o ofierze krwi, klękając i modląc się w 
milczeniu, po czym rozpoczyna się liturgia słowa. Wierni słuchają Ewangelii św. Jana. Następnie rozpoczyna się adoracja krzyża.

*

W Wielką Sobotę natomiast wierni podążają z koszyczkami do kościoła, aby poświęcić pokarmy. Wieczorem odbywa się 
poświęcenia ognia i wody.

*

W Wielką Niedzielę odbywa się Rezurekcja- uroczysta Msza Święta na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Po mszy wszyscy 
udają się do domu aby wspólnie z rodziną zasiąść do świątecznego śniadania. 

 Red.

Świąteczny wywiad z paniami Jadwigą Łukaszewską i Reginą Dykiel

Święta Wielkanocne  – co zrobić, żeby były idealne? Co przygotować na Wielkanoc
2018? Kto wykona pisanki? Na te i inne pytania odpowiedzą panie: Jadwiga
Łukaszewska – nauczycielka biologii i przedmiotów zawodowych oraz Regina Dykiel –
nauczycielka języka polskiego.    

Dzień Dobry !

Jaki jest Pani ulubiony przepis wielkanocny?

Ulubiony przepis wielkanocny: 
 -na mazurek czekoladowy ze śliwkami kalifornijskimi 
 -na pieczonego indyka 

Kto u Pani w domu przygotowuje potrawy wielkanocne ?

Potrawy wielkanocne przygotowują wszyscy domownicy zgodnie z wcześniej
ustalonym menu i zasadą, że robimy te potrawy, które lubimy robić. 

Jak przygotowuję Pani koszyczek wielkanocny?

W koszyku wielkanocnym znajdują się tradycyjnie od lat te same produkty: baranek wykonany w drzewie przez mojego tatę, kromka 
chleba, sól, jajka i pisanki własnoręcznie wykonane, kiełbasa, chrzan, babka wielkanocna, czekoladowe zajączki, kurczaki. 

Czy ma Pani jakieś miłe wspomnienia związane z lanym poniedziałkiem ?

Wspominam z wielkim sentymentem lane poniedziałki z okresu kiedy byłam w szkole podstawowej i jeździliśmy do mojego 
ukochanego dziadzia z rodzicami. Tam spotykaliśmy się w gronie rodzinnym i jako dzieci urządzaliśmy sobie zabawy nie żałując 
wody. 

Jakie tradycje obowiązują u Pani w domu?

Staram się aby tradycja Świąt Wielkanocnych jaką pamiętam z dzieciństwa była kontynuowana w moim domu.

Co myśli Pani o spędzaniu Świat w ciepłych krajach?

Wyjazdy do ciepłych krajów to bardzo dobry pomysł ale nie w okresie Świąt, które powinniśmy spędzać w domu w gronie 
najbliższych osób. 

 Dziękuje
 Jadwiga Łukaszewska 
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              Jakie znaczenie mają dla Pani Święta Wielkanocne?
Choć uwielbiam atmosferę świąt Bożego Narodzenia, to muszę przyznać, że święta

Wielkiej  Nocy mają  dla  mnie  ogromne znaczenie. Dla  każdego zresztą  chrześcijanina  cały
Wielki Tydzień i Dzień Zmartwychwstania Pańskiego powinny być najważniejszym czasem,
bo  wówczas  dokonuje  się  przypomnienie  najbardziej  niezwykłych  wydarzeń,  jakie  miały
miejsce w historii chrześcijaństwa.
              Co najbardziej lubi Pani w tych świętach?

Święta Wielkanocne są radosne, dają nadzieję i  dlatego są bardzo ważne w moim
domu. Kojarzą  się  z  wiosną,  z  odradzającą się  przyrodą,  jednak w ostatnich  latach  coś są
bardziej białe niż przypadające w grudniu Boże Narodzenie. Ale na to już nic nie poradzimy. 
              Jakie tradycje obowiązują u Pani w domu? 

W  Niedzielę  Wielkanocną,  zaraz  po  rezurekcji  całą  rodziną  zasiadamy  do
świątecznego stołu, spożywając poświęcone w Wielką Sobotę pokarmy. Tego dnia są z nami
rodzice i rodzeństwo ze swoimi rodzinami. Jest to więc czas spotkań, rozmów, śmiechów i

obietnic,  że  kalorie  będziemy  liczyć  od  dnia
następnego  ;)  Tradycyjnie  tydzień  wcześniej
święcimy palmy, a w całym Wielkim Tygodniu,
pewnie jak większość rodzin, przygotowujemy się do świąt (sprzątając, robiąc zakupy,
szykując  potrawy  czy  dekorując  dom).  Staramy się  też  uczestniczyć  w  obrzędach
Triduum Paschalnego. W lany poniedziałek – by tradycji stało się zadość – dla zabawy
polewamy się wodą ;) 
           Czy maluje Pani pisanki wspólnie z rodziną?

 Robienie pisanek pozostawiam maluchom, bo mają przy tym niezłą frajdę. Ja
raczej z kuchni czuwam, by pomalowane czy wyklejone były tylko jajka, a nie dywan,
stół  i  ściana,  bo  fantazja  dziecięca  nie  ma  granic.  I  często  mierzy  się  ją  w
nanosekundach.

Wspólnie  natomiast  piekliśmy  ciasteczka  w  kształcie  pisanki,  baranka  i
zajączka. Czy doczekają do świąt? Zobaczymy.

Jak przygotowuje Pani koszyczek wielkanocny?
W  Wielką  Sobotę  rodzinnie  przygotowujemy  koszyczek  ze  święconką,  a

właściwie  trzy  koszyczki,  i  zanosimy  do  kościoła.  W  moim  co  prawda  królują
tradycyjne pokarmy, ale w tych dziecięcych znajdzie się nie tylko baranek, zajączek,
kurczaczek,  duża ilość  jajek,  ale  może być  też  ukryta  „niespodzianka”,  bo chłopcy
próbują  „przemycić”  zawsze coś własnego. Szczególnie,  kiedy mama nie widzi…
Wszak „święconego” nigdy dosyć  ;)  Zresztą tak,  jak życzeń! Zatem życzę dobrze
przeżytej Paschy i rodzinnych świąt! 

Dziękuję
Regina Dykiel

Wywiady przeprowadzili: Gabi, Jola i Konrad

Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku?

Koszyczek wielkanocny, z którym udajecie się do kościoła aby poświęcić pokarmy, może mieć rozmaite kształty i 
rozmiary, być przyozdobiony zgodnie z waszym gustem, czy fantazją. Jednak jego zawartość powinna przede wszystkim 
uwzględnić tradycje, bowiem wszystko, co do niego włożycie ma znaczenie symboliczne

• chleb w religii chrześcijańskiej symbolizuje Ciało Chrystusa, ma gwarantować
dobrobyt i pomyślność

•  jajka są symbolem odradzającego się życia oraz zwycięstwa nad śmiercią

•  sól chroni przed zepsuciem oraz symbolizuje oczyszczenie. Dawniej wierzono w
jej moc odstraszającą złe moce

• chrzan ma symbolizować witalność i siłę fizyczną. Umieszczony w wielkanocnym
koszyczku ma zapewnić zdrowie i sprawność

• wędlina zapewnia zdrowie i płodność. Jest także znakiem, że post dobiegł końca. Do wielkanocnego koszyczka 
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wkłada się zazwyczaj wyroby wieprzowe

• wielkanocna babka w wielkanocnym koszyku jest symbolem umiejętności i dostatku. Najważniejsze, by była 
przygotowana własnoręcznie. Wówczas powodzenie gwarantowane!

• baranek wielkanocny, którego nie może zabraknąć w naszej święconce jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych symboli Wielkanocy. Baranek z czerwoną chorągwią jest sztandarem triumfu, symbolem 
męki i zmartwychwstania Chrystusa

• ser oznacza przyjaźń, porozumienie między człowiekiem a przyrodą. Gwarantuje zdrowie i rozwój stada 
domowych zwierząt: krów, kóz i owiec, od których pochodzi

• woda jest znakiem przygotowania do nowego życia

• masło jest symbolem dobrobytu.

Często do święconki dodawane są także słodycze i owoce, ale możecie włożyć do koszyczka również to, co 
lubicie najbardziej i co ma dla was symboliczne znaczenie.

Wielkanocne ciekawostki

Przedstawiamy poniżej ciekawostki o Wielkanocy, które znaleźliśmy w bogatych zasobach internetu, a o których na 
pewno nie wiecie. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i wówczas nieoczywiste stanie się dla was oczywistym.

Po co jest Wielki Post?

Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielkim Poście pościmy i ograniczamy 
się. Ale nie chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę.

*
Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polegają?

EDK to przejście w maksymalnie dziesięcioosobowej grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. Idzie się w ciszy z 
niewielkim krzyżem na plecach.

*
Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki Czwartek?

To symbol paradoksu - pokazanie, że król może zejść do poziomu sługi.

*
Co symbolizuje tabernakulum bez hostii?

To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. Puste tabernakulum 
wzmacnia oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa.

*
Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki?

Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się je po czterdziestu 
dniach Wielkiego Postu. Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała
Maria Magdalena. Polska legenda mówi, że kamienie, którymi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w 
czerwone jajka.

*
Angielska nazwa Wielkiej Nocy (Easter) pochodzi od imienia anglosaskiej bogini wiosny – Ēostre. W pierwszą niedzielę, 
po pierwszej pełni księżyca, następującej po wiosennym przesileniu organizowano niegdyś w pogańskiej Anglii radosne 
festiwale na jej cześć.
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*
Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii i liczą ponad 5 tys. lat. Nieco późniejsze pochodzą z 
Egiptu, Persji, Cesarstwa Rzymskiego i Chin. W Polsce zwyczaj malowania wielkanocnych jajek pojawił się 
najprawdopodobniej w X wieku.

*
Według Księgi Rekordów Guinnessa największe wielkanocne jajo powstało na zlecenie belgijskiego producenta 
czekoladek Guyliana. Nad ogromnym  czekoladowym jajkiem pracowało 26 osób. Po 525 godzinach jajko było gotowe. 
Mierzyło 8,32 metrów. Na jego wykonanie zużyto 1950 kg czekolady!

*

Podobnie jak w przypadku jajka, również i w przypadku króliczka artyści prześcigali się w stworzeniu największej, 
czekoladowej rzeźby, która trafiłaby do Księgi Rekordów Guinnessa. Rekord padł w tym roku i należy do Harry’ego 
Johnsona – artysty z Johannesburga. Jego czekoladowy królik mierzy 3,82 metry i waży ponad 3 tony! Warto przy tym 
dodać, że jest repliką królika, znanego z reklamy baterii Duracell. 

*
Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda mówi, że kamienie, którymi 
ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka.

Oliwia Pietrucha - zwyciężczyni konkursu z okazji Dnia Kobiet w kategorii 
literackiej pod hasłem  „ Zwykłe - niezwykłe kobiety wokół nas”

         Na świecie żyje wiele zwykłych, a zarazem niezwykłych kobiet. Niektóre znamy z

telewizji, inne – osobiście, a jeszcze inne - z opowieści naszych przodków. 

W naszym życiu pojawia się wiele osób. Zawsze powtarzam, że każda z nich staje na

naszej drodze nie bez powodu. Los tak układa nasze ścieżki życiowe, żebyśmy potrafili

wyciągnąć wnioski,  na nowo odkrywać siebie  oraz  poznawać innych.  Tych  zwykłych  i

niezwykłych…

         Chociaż żyję dopiero 16 lat na tym świecie, udało mi się poznać wiele takich właśnie

osób. Jedną z nich zapamiętam najbardziej. Miałam to szczęście, że taka osoba stanęła

na  mojej  drodze.  Urzekła  mnie  swoją  osobowością,  chęcią  niesienia  bezinteresownej

pomocy  innym.  Pragnę  opowiedzieć  o  pozornie  zwyczajnej  osobie.  Jednak  dla  mnie

zawsze będzie niezwykła i wyjątkowa. 

         Miała na imię Magdalena. Była nauczycielką geografii i pracowała w szkole, w której

się uczyłam. Gdy pierwszy raz zobaczyłam ją na szkolnym korytarzu - wiedziałam już, że

będzie ona „inna” niż pozostali  nauczyciele.  Wyróżniała się szczerym uśmiechem na twarzy,  z ogromnym pokładem

pozytywnej energii.  Ciepła,  wrażliwa,  z poczuciem humoru.  Osobiście poznałam ją dopiero po roku,  kiedy zaczęłam

uczęszczać na zajęcia plastyczne, które prowadziła. Miała niezwykły talent plastyczny. Potrafiła zrobić coś z niczego.

Zajęcia te sprawiały mi ogromną przyjemność, a pani Magda umożliwiała mi wyrażanie się poprzez własną twórczość.

Pobudzała  moją  wyobraźnię,  inicjatywę  i  uczyła  wiary  w  siebie  oraz  siły  do  doskonalenia  i  rozwijania  własnych

zainteresowań. Zajęcia te nauczyły mnie obcowania z malarstwem, architekturą, fotografią.

       Pani Madzia kochała przyrodę i góry. Swoją pasją potrafiła zarazić wszystkich. Zawsze powtarzała, że góry uczą

człowieka pokory. I to dzięki Niej poznawaliśmy kulturę góralską i przyrodę regionu, świat roślin i zwierząt. Miała ogromne

zamiłowanie do kwiatów. To właśnie ona opiekowała się klombami i roślinami na naszym szkolnym podwórku. Wiele razy

podczas prac porządkowych dawała wskazówki dotyczące pielęgnacji roślin; uczyła sadzić kwiaty, krzewy – takie lekcje
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przyrody były najbardziej przez nas lubiane. Mogliśmy wtedy otoczyć ją szerokim kołem i zadawać mnóstwo pytań, na

które zawsze odpowiadała. Lubiła rozmawiać z uczniami, a my kochaliśmy ją za to, że była nauczycielem wymagającym.

     Gdy byłam w szóstej klasie miałam kłopoty z przyrodą. Zwróciłam się wtedy z prośbą o pomoc do pani Madzi. Nie

odmówiła. Od razu zaproponowała mi uczestnictwo w kółku przyrodniczym. To dzięki niej udało mi się „wyjść” z czwórką

na koniec roku!

     Pani Madzia była niezwykłą osobą. Wszędzie było jej pełno. Pomagała dzieciom niepełnosprawnym z naszej szkoły,

współorganizowała akcje charytatywne, Jasełka,  Pola Nadziei,  Walentynkę dla Jezusa. Pomagała w Szkolnym Kółku

Caritas. Wykonywała przeróżne ozdoby i stroiki  na kiermasze szkolne. Chętnie uczestniczyła w wigiliach dla samotnych i

potrzebujących. Siadała razem z nimi do wspólnego stołu, rozmawiała i  słuchała. Pomimo, że sama zmagała się ze

straszną chorobą – nowotworem – nie zwalniało jej to z chęci wykonywania tego, co kochała najbardziej. Na jakiś czas

musiała zrezygnować z pracy. Kiedy tylko stan zdrowia jej na to pozwalał przychodziła do szkoły i obdarzała nas swoim

uśmiechem. Oglądała  kwiaty,  dopytywała  o ogródek szkolny i  nasze wyniki  w nauce.  W swojej  chorobie oddała się

całkowicie Bogu i swoją Wiarą  pokazywała, że nie można się poddawać. Z jej inicjatywy każdego 16 dnia miesiąca w

naszym parafialnym kościele odbywają się Adoracje Najświętszego Sakramentu – Wieczory Uwielbienia. 

       Ogromnie cieszyliśmy się, kiedy znowu mogła wrócić do pracy. Radosna, szczęśliwa, z głową pełną pomysłów.

       Nadszedł jednak 28 sierpnia 2016… 

  Pani Madzia przegrała swoja walkę z rakiem. Odeszła…

      Mam nadzieje i mocno w to wierzę, że jest szczęśliwa u Boga w niebie. Zostawiła po sobie wiele wspomnień i wiele

emocji. 

Każdy kąt w szkole, kwiaty na szkolnym korytarzu czy podwórku, liczne dekoracje ścienne przypominają o jej obecności.

Czuję się zaszczycona, że mogłam poznać panią Madzię. Dla mnie będzie zawsze niezwykłą kobietą. Swoją walką z

chorobą  pokazała hart ducha oraz ogromną wolę walki o każdy dzień, nie rezygnując przy tym ze swoich pasji, robiąc

wiele dla innych. Do końca wierna ideałom Dobra, Miłości oraz Życzliwości.

Oliwia Pietrucha 

I LO

Karolina Zawora - nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole

Nazywam się Karolina Zawora. 
Codziennie  na  mojej  twarzy  widnieje  szeroki  uśmiech.  Jestem  osobą

niezależną, znającą swoją wartość. Staram się zwalczać wszystkie przeszkody stojące
mi  na  drodze  do  upragnionego  celu.  Chętnie  pomagam  innym,  którzy  potrzebują
wsparcia.  Dobrze  radzę  sobie  w  trudnych  sytuacjach,  które  wymagają  zachowania
zimnej  krwi.  Potrafię  zrozumieć  ludzką  niedolę  i  podtrzymać  na  duchu.  Jestem
wyrozumiała  i opiekuńcza. Posiadam  własne  zdanie  oraz  cenię  ludzi,  którzy  je
posiadają.  Jestem otwarta na wszystkie pomysły.  Moją pasją jest  sport,  szczególnie
siatkówka, piłka ręczna i pływanie. 

Jako  przewodnicząca  będę  starać  się  nie  tylko  stawiać  cele,  ale  przede
wszystkim do nich dążyć. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby umilić atmosferę w
naszej  szkole. Dołożę  wszelkich  starań o  to,  aby jak  najlepiej  reprezentować naszą
szkołę poza jej murami.
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HOROSKOP

Wodnik 20.01 – 18.02

Dla Wodników Wielkanoc, a zwłaszcza lany poniedziałek to niemal najlepszy czas w roku. Nie pozostaje wam nic innego,
jak poddać się bezwolnie świątecznej atmosferze i radosnemu nastrojowi. Nie brońcie się przed tym pod żadnym 
pozorem! Będzie cudownie, kolorowo i wiosennie. Pisanki trochę się nie udadzą, ale kto by się przejmował takimi 
drobiazgami. Życie jest za krótkie na takie błahostki. Pamiętajcie o tym nie tylko od święta, ale i na co dzień!

Ryby 19.02 – 20.03

Ryby, podobnie jak zodiakalne Wodniki, lubią czas wielkanocny. Może tylko odrobinę słabszy będą mieć humor. Na 
horyzoncie mogą pojawić się niestety jakieś niedobre wydarzenia. Póki jednak jeszcze nie dadzą o sobie znać, może 
warto cieszyć się świętami, cieszyć się życiem. Po co martwić się na zapas? Spędźcie ten czas z bliskimi, a wszelkie złe 
sprawy tego świata będą wam niestraszne. W lany poniedziałek poczujecie się jak ryba w wodzie. To akurat chyba nikogo
nie powinno zdziwić. Bawcie się dobrze!

BARAN  21.03 – 19.04

Wielkanoc dla Baranów będzie spokojna i szczęśliwa. Nie macie się czego obawiać. No, może poza przedświątecznym 
sprzątaniem. Za tym specjalnie nie przepadacie. Zazwyczaj kłótliwe Barany, tym razem będą bardzo wyciszone. To dobry
moment na ważne życiowe decyzje. Nie przesadzajcie z jedzeniem. Żurek, biała kiełbasa, mazurki i baby są przepyszne, 
ale chyba lepiej nie cierpieć przez całą Wielkanoc i tydzień po?

Byk 20.04 – 22.05

Byki będą jak zwykle bardzo aktywne, ruchliwe i wszędzie ich będzie pełno. Do tego stopnia będą wszechwiedzące, że o 
konflikty, będzie łatwo. Czasami lepiej się wycofać, niż iść w zaparte. Tak będzie tuż przed samymi świętami. Wielkanoc 
będzie już pełna odpoczynku i czasu spędzonego z bliskimi. Uważaj na śmigus-dyngus na dworze. Jeszcze nie ma 
upałów, o przeziębienie łatwo!

Bliźnięta 23.05 – 21.06

Bliźnięta będą bardzo zapracowane tuż przed Wielkanocą. Wielki Tydzień przemknie niepostrzeżenie, a i w święta nie 
zdążycie odpocząć. Ledwo się zaczną, a już będą się kończyć. Pomyślcie, aby zwolnić tempo. Uda wam się pogodzić z 
osobami, z którymi mieliście na pieńku. Wielkanoc to czas odrodzenia i nadziei, warto puścić wszelkie urazy w niepamięć.
Nie boczcie się, jeśli zostaniecie oblani w  lany poniedziałek. Przecież to tradycja i zabawa.

Rak 23.05 – 21.06

Rak jak to zwykle Rak lubi wszystko robić wspak. Wszyscy będą się cieszyć świętami wielkanocnymi, a Rak nie wiedzieć 
czemu będzie nadąsany i nieszczęśliwy. Może warto już zawczasu zapobiec takiemu nastrojowi? Nastawić się nieco 
bardziej optymistycznie do życia. Może pocieszy i odpowiednio nastroi was fakt, że na horyzoncie czai się masa miłości. 
Może to olbrzymia szansa dla singli? Warto więc się rozchmurzyć, by nie przegapić miłości. 

Lew 23.07 – 23.08

Lew będzie jak zwykle w święta dumny niczym paw. Najpiękniejsze u niego pisanki, najsmaczniejsze potrawy i 
najciekawiej spędzony czas wolny. No i oczywiście najbardziej mokry lany poniedziałek. Żyć nie umierać z takim 
nastawieniem do świąt wielkanocnych. Dobrze jest posłuchać też, co dzieje się u innych i co u nich dobrego się 
wydarzyło. Pochwalić bliskich też nie zaszkodzi.

Panna 24.08 – 22.09

Panna będzie w Wielkanoc dla wszystkich miła, sympatyczna i łaskawa. Jak nigdy! Święta wpłyną niemal zbawiennie na 
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kapryśny charakter zodiakalnej Panny. Pobawią się z dziećmi, ze starszymi pospacerują, będą nawet wykonywać 
wszelkie domowe obowiązki z uśmiechem na ustach. Cud wielkiej nocy i odrodzenia? Mokry śmigus-dyngus to będzie 
wspaniały czas zabawy i radości z najbliższymi. Tylko nie przesadź z ilością wody! 

Waga 23.09 – 22.10

Wagi będą tej Wielkanocy bardzo skupione i uważne. Być może w tym roku pierwszy raz będziesz urządzać śniadanie 
wielkanocne u siebie? Tak czy inaczej święta wypadną wspaniale i wszystko pójdzie jak po maśle. Zabłyśniesz jako 
wzorowa gospodyni i pani domu. Nawet drobne potknięcia przejdą niezauważone. Wagi w związkach będą się czuły 
niemal idealnie, otoczone miłością i zrozumieniem. 

Skorpion 23.10 – 21.11

Skorpiony i Skorpionice w Wielkanoc będą zabiegane, zatrwożone czy wszystko się uda i nie będą miały czasu 
odpocząć. Odpoczną tak naprawdę dopiero po świętach. Za to Zajączek wielkanocny przyniesie im bardzo trafione 
upominki. Pisanki będą wyjątkowo piękne w tym roku, a rodzina niezwykle życzliwa. Jak nigdy. W lany poniedziałek 
nastąpią pewne perypetie wodne i niesnaski z tym związane, ale ogólnie będzie sporo śmiechu!

Strzelec 22 11 – 21.12

Zodiakalne Strzelce będą się czuły w Wielkanoc niczym pączuszki w maśle, albo mazurki w lukrze. Wszystko będzie 
zrobione i podane na czas. Wielkanoc będzie cudownym czasem pełnym odpoczynku i bliskości. Może tylko, drogi 
Strzelcu, zapytaj najbliższych, czy im w czymś nie pomóc, w czymś nie wyręczyć? Nie można tak bezwstydnie korzystać 
z życia i przyjemności bez oglądania się na innych. Śmigus-dyngus będzie w tym roku wyjątkowo zabawny. 

Koziorożec 22.12 – 19.01

Koziorożce będą w Wielkanoc przepełnione miłością do ludzi i do świata. Czas świąt będzie dla nich doskonałą okazją, 
by uporządkować wnętrze domu. Przemyślicie parę spraw, znajdziecie czas na to, na co od dawna wam go brakowało. 
Poczujecie nareszcie wiosnę i zadbacie o swoją urodę. Trochę aktywności tylko wzmocni waszą odporność, a  lany 
poniedziałek w niczym wam nie zaszkodzi. Korzystajcie więc z  wielkanocnych tradycji do woli, bo święta są takie krótkie!

„Wielkanoc z książką”
KSIĄŻKA MIESIĄCA KWIETNIA

O tym, że życie musi zatriumfować nad śmiercią próbuje nas przekonać czas 
wielkanocny. Warto w tym okresie poświęcić chwilę na zadumę nad tajemnicą 
życia i śmierci, beznadziei i wielkiego sensu. Dzięki Wielkanocy wierzymy, że 
miłości nie da się niczym pokonać.
Do takich głębszych refleksji chcemy zachęcić polecając naszym Czytelnikom 
książkę miesiąca kwietnia. 
„Wieczna wiosna” to książka Katarzyny Zyskowskiej-Ignaciak, którą 
zdecydowanie warto przeczytać. Jest w niej miłość, walka o życie i nieubłaganie 
nadchodzący jego kres... I pragnienie by móc być dla kogoś wieczną wiosną. Jest i
refleksja, aby z każdej minuty życia czerpać to, co najważniejsze, nie rezygnować 
z marzeń. Powieść ta jest piękna, troszeczkę smutna ale prawdziwa aż do bólu i 
pomimo całego swojego tragizmu daje nadzieję.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki!
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Humor
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

Idzie zajączek lasem i kuleje na jedną nogę. Spotyka go drugi zajączek i pyta:
- Co się stało??
- Myśliwy.....
- Co, postrzelił??
- Nie, nadepnął! 

Przychodzi Zajączek do sklepu niedźwiedzia: 
- Dzień dobry czy są zgniłe marchewki? 
- Nie ma - odpowiada niedźwiedź 
Następnego dnia... 
- Dzień dobry czy są zgniłe marchewki? 
Sytuacja powtarza się kilkanaście razy... w końcu któregoś dnia niedźwiedź postanowił
załatwić dla zajączka zgniłe marchewki... 
- Dzień dobry czy są zgniłe marchewki? - pyta zając 
- Są! - odpowiada niedźwiedź 
- SANEPID!!! 

Opiekunowie szkolnej gazetki Radar Pustków serdecznie dziękują Joli Piękoś, Gabrysi Sąsiadek
i Konradowi Drapalskiemu za wspólną czteroletnią pracę w zespole redakcyjnym 

 oraz wszystkim członkom koła dziennikarsko-czytelniczego w składzie:
Ania Kuczkowska, Julia Kędzierska, Wiktoria Kurcz, Monika Rogowska oraz Wiktor Sabaj,

życząc jednocześnie pomyślności na maturze!

Anna Rokita i Katarzyna Osak
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