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• Symbolika wielkanocnego koszyka 
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• Ciekawostki o pisankach 

• Horoskop na wiosnę 2021 
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Już w powietrzu wiosnę słyszę… 

Czy ty też? 

Serce patrzy w me zacisze… 

Czy ty wiesz? 

 

Świat wiośnieje, w słońcu cały, 

W świtach zórz… 

Wróble się rozświergotały: 

„Cóż, czy już?” 
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Kierunki kształcenia w ZSZ w Pustkowie – Osiedlu na rok 

szkolny 2021/2022 

 

W nowym roku szkolnym planujemy kształcenie w Technikum w zawodach: 

➢ technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną – steward/stewardesa  

➢ technik eksploatacji portów i terminali – NOWOŚĆ! 

➢ technik programista – NOWOŚĆ!  

oraz  

w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczną klasa mundurowa specjalność – Obrona Terytorialna. 

 

 

 

mailto:annarokita@onet.eu
mailto:osak-katarzyna@wp.pl


 

RADAR  PUSTKÓW 
Gazetka szkolna  Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 
Opiekunowie: Anna Rokita  annarokita@onet.eu 
Katarzyna Osak  osak-katarzyna@wp.pl 

                                       

 

Pustków Osiedle 34A  39 - 206 Pustków 3   tel./fax (014) 681 87 39  zszpustkow.edu.pl        Kwartalnik.  Wydanie z dnia  01.04.2021  Strona 3     

Technik hotelarstwa 

Kwalifikacje dla zawodu: 

➢ realizacja usług w recepcji, 

➢ obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.  

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły  możesz:  

➢ pracować w placówkach hotelarskich na całym świecie, m.in. hotelach, motelach, domach wczasowych itp., 

➢ założyć własną działalność hotelarsko – cateringową. 

W ramach innowacji zapoznasz się z: 

➢ funkcjonowaniem służb lotniczych, promowych i kolejowych, 

➢ zadaniami personelu pokładu samolotu, w czasie wyjazdów fakultatywnych na lotnisko, 

➢ zakresem branżowych umiejętności językowych, 

➢ procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.  
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Technik eksploatacji portów i terminali – 

NOWOŚĆ  

Kwalifikacje dla zawodu: 

➢ obsługa podróżnych w portach i terminalach,  

➢ obsługa ładunków w portach i terminalach.  

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły  możesz pracować w:  

➢ centrach logistycznych, 

➢ magazynach, 

➢ portach morskich, rzecznych, 

➢ terminalach samochodowych, lotniczych, 

kolejowych, 

➢ przedsiębiorstwach spedycyjnych, 

➢ agencjach obsługi portów morskich i 

śródlądowych.  
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Technik programista – NOWOŚĆ  

Kwalifikacje dla zawodu:  

➢ tworzenie i administrowanie stron internetowych oraz baz danych, 

➢ projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.   

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły  możesz pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się:  

➢ hostingiem, projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn 

internetowych oraz innych technologii webowych,  

➢ tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, 

➢ tworzeniem aplikacji mobilnych, 

➢ projektowaniem UI, 

➢ modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.  

 

Zajęcia praktyczne prowadzone raz w tygodniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy.  
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Liceum Ogólnokształcące - Klasa mundurowa z innowacją 

 – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna 

 

Perspektywy rozwoju zawodowego 

Ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie  egzaminu maturalnego daje możliwość kontynuowania nauki i na wszystkich 

uczelniach wyższych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna – edukacja mundurowa – Obrona terytorialna umożliwia: 

➢ Ćwiczenia z żołnierzami. 

➢ Zajęcia z samoobrony.  

➢ Profesjonalne szkolenia z bronią.  

➢ Wyjazdy survivalowe. 

➢ Edukację mundurową.  

 

 

 

 

 

 

 

JEDYNA TAKA SZKOŁA  

       W POWIECIE !!! 
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Symbolika wielkanocnego koszyka 

 
Jajka – najlepiej kolorowe pisanki, chleb, wędlina i sól – te produkty 

obowiązkowo muszą znaleźć się w koszyku wielkanocnym. Niektórzy 

wkładają tam jeszcze więcej produktów np.: chrzan, ser, babkę wielkanocną, 

cukrowego baranka i wodę. Tradycja święcenia pokarmów w Wielką Sobotę 

kultywowana jest od wieków. Mimo jej chrześcijańskiego wymiaru, tradycja 

ta tak bardzo zakorzeniła się w naszej kulturze, że niemal każdy, niezależnie od 

deklarowanej wiary, udaje się tego dnia do Kościoła z pięknie przyozdobionym 

koszykiem, wypełnionym określonymi produktami spożywczymi. 

 

Symbolika produktów 

Dobór produktów żywnościowych w koszyku nie jest przypadkowy, każdy włożony produkt ma bowiem 

znaczenie symboliczne. Zgodnie z tradycją mają one zapewniać dostatek, zdrowie i pomyślność przez cały rok. 

 

Chleb – symbolizuje Ciało Chrystusa, będącego symbolem życia dla chrześcijan. Wkładamy go do koszyka 

aby zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność; 

 

Jajko – dominuje w naszej obrzędowości związanej ze świętami wielkanocnymi od stuleci. To symbol 

początku nowego i odradzającego się życia oraz płodności. Zazwyczaj oprócz pisanek, wkładamy do koszyka 

także świeżo ugotowane na twardo jajko, którym będziemy dzielić się podczas śniadania wielkanocnego. 

 

Wędlina – symbolizuje zdrowie, dostatek materialny i płodność. Zazwyczaj święci się wyroby wieprzowe, 

czyli kawałek szynki lub kiełbasy. 

 

Sól – symbolizuje oczyszczenie, prostotę i prawdę. Głównym jej zadaniem jest dodanie potrawom smaku oraz 

ochrona przed zepsuciem. Według wierzeń ma również moc odstraszającą zło i moce nieczyste. 

 

Baranek – to znak Chrystusa, który zwany jest również „Barankiem Bożym”. Uosabia zwycięstwo życia nad 

śmiercią. Figurka baranka wkładana do koszyka zazwyczaj wykonana jest z cukru, czekolady lub chleba. 

 

Chrzan – to oznaka ludzkiej siły, którą powinien nam zapewnić przez cały rok. Do koszyka wkładany w 

kawałku lub starty i wymieszany z jajkiem i śmietaną. 

 

Ciasto – symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu, dlatego najczęściej do koszyka 

wielkanocnego wkłada się niewielką samodzielnie przygotowaną babeczkę. Po gorzkich dniach postów, słodkie 

ciasto jest wyrazem radości i słodyczy. Wkładanie tego produktu ma stosunkowo niedługą tradycję. 

 

Ser – symbol związku człowieka z przyrodą. Jako produkt powstały z mleka świadczy o przyjaźni między 

człowiekiem a siłami przyrody i zwierzętami. 

 

Zajączek – symbolizuje wiosnę i życie. Zazwyczaj jest czekoladowy. 

 

Bazie i bukszpan – zwykle ozdabiają koszyk. Zielony kolor bukszpanu to nadzieja chrześcijan na ich 

zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzbowe bazie zaś według pradawnych wierzeń mają zapewnić nagrodę 

w niebie. 
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Tradycja święconki 

Początki obrzędu święcenia pokarmów sięgają czasów pogańskich. Błogosławieństwo żywności istniało już w 

VII wieku. W Polsce zwyczaj ten kultywowany jest od XIV wieku, ale nie we wszystkich rejonach. W zachodniej 

części współczesnej Polski, które znalazły się w jej granicach dopiero po II wojnie światowej, święcenie potraw 

było prawie nieznane. Przed rokiem 1945 na Kaszubach tylko zamożni szlachcice święcili świąteczne 

pożywienie. Podobnie na Śląsku święcenie potraw w Wielką Sobotę było zarezerwowane wyłącznie dla dworów 

szlacheckich. Na ziemiach śląskich zwyczaj ten na dobre upowszechnił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX 

wieku, docierając tu razem z mieszkańcami z centralnej Polski. 

Obecnie święcenie pokarmów w przeddzień świąt Wielkanocnych ma miejsce w każdej polskiej miejscowości. 

Święcenie odbywa się wewnątrz kościoła lub na zewnątrz. 

Przyniesione koszyki ustawiane są na specjalnie przygotowanych 

stołach. Po poświęceniu przez kapłana, koszyki zabierane są do 

domu, a następnie podczas śniadania Wielkanocnego w niedzielny 

poranek, wszyscy domownicy dzielą się poświęconymi pokarmami. 

Zwyczaj ten w swojej formie i symbolice nawiązuje do 

bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem. 

 

Wiosenne nowinki  

 
„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można powstrzymać wiosny przed nadejściem”  

Pablo Neruda 

 

 

Poniżej przedstawiamy Wam wybrane ciekawostki o wiośnie: 

 

❖ Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000 migruje wiosną, 

wracając do domu po wylocie na zimę. 

 

❖ Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. 

Kwiat ten pochodzi z Azji i może być stosowany jako żywność  

i lekarstwo. 
 

❖ Wiosna jest jedną z czterech pór roku na Ziemi.  

Podobnie jak pozostałe trzy pory roku, wiosna jest spowodowana przechyleniem osi Ziemi. 

❖ Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku. 
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❖ Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku. 

❖ Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i irys. 

❖ Pierwszego dnia wiosny wschód i zachód słońca są oddalone od siebie o około 12 godzin na całym 

świecie. 

❖  Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę 

czasu w 1784 roku. Został on w pełni wdrożony dopiero pod 

koniec II wojny światowej. 

❖ Persefona była grecką boginią i władczynią świata 

podziemnego oraz opiekunką dusz zmarłych. Zimy spędzała 

jako królowa podziemnego świata, ale wracała wiosną,  

by przewodniczyć odrodzeniu. 

❖ Gorączka wiosenna jest prawdziwa. Wiosną, kiedy temperatura wzrasta, naczynia krwionośne 

rozszerzają się, a niektórzy ludzie mają wtedy większą energię. 

❖ Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, że słońce przechodzi bezpośrednio nad 

głową. Dzieje się tak tylko dwa razy w roku – pierwszy dzień wiosny i pierwszy dzień jesieni. 

❖ Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się z 

umiejętnością śpiewania, muszą nauczyć się 

specyficznych piosenek swojego gatunku. Często uczą się 

swoich piosenek w ciągu dwóch miesięcy od narodzin. 

 

To wszystko, to doskonałe powody, dla których wszyscy 

powinniśmy poświęcić czas i cieszyć się tą porą roku. Nie 

ma nic lepszego niż być świadkiem na własne oczy, że po 

trudnym, zimnym i ciemnym okresie zawsze możemy 

liczyć na ponowne zobaczenie piękna i światła.  

Na tym właśnie polega wiosna. 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki o pisankach 

 
Wielu z Nas każde pomalowane jajko nazywa pisanką. Tymczasem nie jest to takie proste.  

W zależności od sposobu barwienia jaj, dzielą się na one na różne kategorie. 

PISANKI – wzorki na skorupce nanosi się dzięki rozgrzanemu woskowi. 
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KRASZANKA – aby tak ją nazwać, należy jajko zanurzyć w zabarwionym płynie. Określenie kraszenie, znaczy 

tyle, co farbowanie.  

DRAPANKI – po zabarwieniu skorupki wzory nanoszone są ostrym narzędziem, wydrapywane.  

OKLEJANKI – jajo oklejone jest kolorowym materiałem. Kiedyś przyklejano nawet płatki kwiatów.  

NALEPIANKI – na jajo nalepione są wycięte fragmenty kolorowego papieru.  

AŻURKI – tu potrzebna jest nie lada umiejętność. W wydmuszce przy pomocy precyzyjnych narzędzi wycina 

się dziurki, tworząc ażurowe wzory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Największa pisanka wielkanocna została zbudowana 8 marca 2008 roku w Alcochete w Portugali. 

Miała długość 14,79 metra.  

❖ Największe czekoladowe jajko wielkanocne ważyło 7200 kg czyli było większe od słonia. Stworzono 

je w mieście Cortenuova we Włoszech, 16 kwietnia 2011 roku.  

❖ Największe drzewo jajek wielkanocnych powstało 8 kwietnia 2007 roku. Gałęzie drzewa stojącego w 

ogrodzie zoologicznym w mieście Rostock w Niemczech udekorowano 76 596 pisankami z kurzych jaj.  

❖ Największa jednokolorowa pisanka powstała w 2008 roku w Portugali. Miała 14,79 metrów wysokości 

i 8,4 m średnicy.  

❖ Największe polowanie na wielkanocne jajka, które ukrył zajączek, odbyło 1 kwietnia 2007 roku na 

Florydzie. 9753 dzieci wraz z rodzicami szukało ponad pół miliona jaj.  

HOROSKOP NA WIOSNĘ 2021  
 

 

Na wiosnę wodnik może się nieco oddalić od swojej drugiej połówki. Czeka ich 

niewielkie ochłodzenie relacji. Z kolei samotne wodniki mogą poznać ciekawe osoby 

przez Internet. Trzeba patrzeć uważnie, aby zauważyć te naprawdę wyjątkowe. Z 

kolei w pracy czeka nawał obowiązków, które najlepiej podzielić na etapy  

i wykonywać stopniowo. Na wiosnę wodniki mogą zacząć obawiać się o swoje 

pieniądze. Nie należy jednak popadać w skąpstwo. Wszystko z czasem się ułoży.   
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Wiosna nie będzie najlepszym czasem dla ryb. W tym okresie poważnie zaczną 

zastanawiać się nad zakończeniem relacji, w której obecnie się znajdują. Możliwe 

również, że spotkają nowe, niezwykle interesujące osoby. W pracy nie wydarzy się 

nic nowego ani zaskakującego. W dodatku przypływ gotówki nie będzie tak duży jak 

dotychczas. Możliwe, że trzeba będzie wykorzystać nieco oszczędności. Ryby nie 

powinny obawiać się o zdrowie. 
 

 

 

 

 

Barany, które są w związku, mogą spodziewać się na wiosnę znacznej poprawy  

w relacji. Szczególnie pomocne będą poważne rozmowy i próba poprawy 

dotychczasowych błędów. Barany powinny również przemyśleć sprawy zawodowe. 

Być może zmiana firmy okaże się dobrym rozwiązaniem w rozpoczęciu nowej 

kariery. Warto zaznaczyć, że podjęte jakiś czas temu inwestycje przyniosą zyski.  

W zdrowiu również nie należy się niczego obawiać. 
 

 

 

 

 
Byki w związkach oddalą się nieco od siebie. Z kolei sytuacja uczuciowa singli się nie 

zmieni, ponieważ nie poznają żadnych nowych osób. W pracy byki powinny stać się 

odważne. Podejmowane decyzje przyniosą bowiem spore zyski. Oznacza to także 

zwiększone zyski. Dodatkowo okres wiosenny doda bykom dodatkowej energii.  

 

 

 

 

 

 

Bliźnięta to kolejny znak zodiaku, który w okresie wiosennym powinien spodziewać 

się ochłodzenia w związku. Dodatkowo szczególnie należy uważać w pracy, ponieważ 

koło bliźniąt znajduje się nieuczciwa osoba, chcąca wykorzystać ich osiągnięcia.  

Nie jest to idealny czas na inwestycje, jednak finanse nie ulegną pogorszeniu.  
 

 

 

 

 

 

 
Wiosna to dobry czas w miłości dla raków. Mają one okazję na przezwyciężenie 

kryzysu w związku. Z kolei single będą miały okazję do zawiązywania nowych 

relacji. W pracy na raki czeka szereg kłopotów, w tym m.in. problem z 

proponowaniem własnych pomysłów. W dodatku czeka ich dość spory wydatek.  
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 Relacja lwów w związku się nie poprawi. Być może dobrym pomysłem będzie 

zrobienie sobie chwilowej przerwy, co przyczyni się do znacznej poprawy. W pracy 

także nie będzie się układało. Lwy czekają bowiem niepowodzenia, nie należy jednak 

myśleć o zmianie pracy. Finansowo ten znak zodiaku będzie czuł się bezpiecznie. 
 

 

 

 

 

 

 

Panny na wiosnę mogą zacząć szukać miłości i spotykać się z nowymi osobami. 

Jednak nie będą się one nadawać do utworzenia stałego związku. W pracy zaleca się 

podjęcie odważnych decyzji, które powinny być wcześniej przemyślane. Należy 

zastanowić się nad rozpoczęciem własnego biznesu. Na wiosnę panny czeka również 

przypływ finansów.  
 

 

 

 

 

 

Dla osób spod znaku wagi wiosna nie będzie najlepszym czasie w miłości. Należy 

przemyśleć, czy związek daje szczęście i czy warto w nim tkwić. Możliwe, że wagi 

dostaną nowe propozycje pracy, jednak niekoniecznie korzystnej. Pogorszy  

się również sytuacja finansowa. Może być ciężko ze spłatą dawnych długów.  
 

 

  

 

 

 

Skorpiony niechętnie będą podejmowały nowe znajomości i szukały miłości. Dopiero 

pod koniec wiosny mogą znaleźć prawdziwe uczucie. W pracy czeka ich duże 

znużenie oraz brak rozwoju. Z pewnością nie będzie to ciekawy czas. Pieniądze 

skorpiony zainwestują w rozwój osobisty.  
 

 

 

 

 

 

Strzelce muszą uważać, aby w ich związku nie rozgościła się trzecia osoba, która 

będzie źle doradzać i rozbijać relację od środka. Najważniejsza jest własna intuicja. 

W pracy czeka ich ogromna motywacja i energia, co zostanie docenione przez 

pracodawców. Znacznie poprawi się przez to sytuacja finansowa. Wiosna to także czas 

znakomitego samopoczucia i zadowolenia z życia. 
 

 

 

 

 

Koziorożce powinny być szczególnie uważne w szukaniu miłości. Na wiosnę poznają 

bowiem osobę, która od samego początku zawróci im w głowie. W pracy koziorożców 

czeka podwyżka lub awans, dlatego nie należy zaniedbywać swoich obowiązków. 

Sytuacja finansowa bez zmian. Warto jednak zainwestować, co w przyszłości 

przyniesie zyski. Jeśli chodzi o zdrowie, warto zadbać o swoją psychikę i ogólne 

samopoczucie. 
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