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 To nareszcie ten czas w roku, kiedy przy-
roda budzi się do życia, a my cieszymy się 
z okazji Wielkanocy, którą możemy spędzić 
z rodziną. Nas też ucieszył ten świąteczny 
okres, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka 
tematów, którymi możecie się zainteresować, 
takich jak Środa Popielcowa, Dzień Kobiet czy 
książki, które warto przeczytać! Nie mogliśmy 
także zapomnieć o humorze, horoskopie i krzy-
żówce. Mamy nadzieję, że spędzicie miło czas, 
czytając naszą gazetkę! 

 

Gabriela Hebrajska – redaktor naczelna 
 

„Swobodne wakacje” 
Już wakacje, już zabawa! 
Czas wolny i wielka laba. 
Już nas czeka góra, rzeka, 
szum fal i wielka uciecha. 
Z koleżanką w chowanego, 

a z kolegą w ganianego, 
z mamą rower, z tatą piłka... 

Tle czeka nas atrakcji, 
że nie starczy nam wakacji. 

Co dzień nowa przygoda 
i zabawa już gotowa. 

Gdy pojadę na wakacje 
tam też same mam atrakcje. 
Krówka bryka, kózka fika 

i dogonić chce konika. 
Humor dziecka i fantazja 
krzyczą głośno - ale jazda! 

Bądź morowy, bądź beztroski, 
tylko nie złam żadnej kostki. 

Wracaj cał, wracaj zdrowy 
i do nauki bądź gotowy! 

Autor wiersza: Dominika Kropiwnicka 
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Wywiad z nauczycielem wychowanie fizycznego  
- panem Krystianem Szul 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodził się Pan 
na przeprowadzenie wywiadu. 
 

J.Ś.: Czy podoba się Panu w naszej szkole? 
 

K.S.: Tak, jest to placówka stosunkowo mała, ale 
wykorzystuje w pełni możliwości. 
 

J.Ś.: Jakie jest pana hobby?  
 

K.S.: Moje hobby to oczywiście sport, który upra-
wiam odkąd sięgam pamięcią, ale dodatkowo intere-
suję się muzyką. Po całym dniu pracy muzyka poma-
ga się wyciszyć i zrelaksować.  
  

J.Ś.: Co by Pan robił, gdyby nie został Pan na-
uczycielem w-f? 
 

K.S.: Szczerze mówiąc nigdy nad tym poważnie nie 
myślałem, ale wydaje mi się, że byłaby to praca 
w policji.  
 

J.Ś.: Co sprawia Panu największe trudności 
w wykonywaniu swojego zawodu? 
 

K.S.: W mojej ocenie największą trudnością tego za-
wodu jest motywacja uczniów do zaangażowania się 
w sport i zdrowy tryb życia. Spora część młodzieży 
nie zdaje sobie sprawy, jakie korzyści wynikają 
z uprawiania sportu, ale też jakie problemy, szczegól-
nie zdrowotne, pojawiają się w wyniku jego braku. 
Mamy w tej chwili czasy nowoczesnej technologii, 
gdzie każdy posiada dostęp do internetu i wszelkiego 
rodzaju urządzeń medialnych. Niestety te udogodnie-
nia znacząco paraliżują rozwój dzieci i młodzieży 
w zakresie kultury fizycznej, ponieważ większość 
czasu spędzają one w internecie niż np. w obiektach 
sportowych. 
 

J.Ś.: Czy lubi Pan swoją pracę? 
 

K.S.: Tak, oczywiście lubię swoją pracę, ponieważ 
mam świadomość, że pozwala mi ona dzielić się wie-
dzą i umiejętnościami, dzięki którym mogę wiele 
osób czegoś nauczyć. 
 

J.Ś.: Czy Pan coś trenuje? 
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K.S.: Prywatnie jestem trenerem personalnym, a wie-
dzę staram się wykorzystywać również na sobie.  
 

J.Ś.: Co Pana zainspirowało, aby zostać nauczy-
cielem w-f? 
 

K.S.: Odkąd pamiętam, zawsze interesowałem się 
sportem, prowadziłem aktywne życie. W ostatnich 
latach będąc sędzią piłkarskim, poznałem wiele osób, 
które do dziś pracują w szkole jako nauczyciele wy-
chowania fizycznego. Dzięki tym znajomościom po-
znałem korzyści wynikające z bycia nauczycielem, co 
miało znaczny wpływ na wybór mojej ścieżki zawodo-
wej. 
  

J.Ś.: Jakie są wady i zalety pracy nauczyciela? 
 

K.S.: Jeśli chodzi o plusy tej pracy, mogę powiedzieć, 
że jest ich sporo, ale skupiając się na najważniejszych, 
wymieniłbym możliwość przekazywania wiedzy na 
młodsze pokolenie czy wpływ na ich postawę życio-
wą. Minusy? … to zależy od młodzieży. 
 

J.Ś.: W co Pan najbardziej lubi grać z gier zespo-
łowych? 
 

K.S.: Moją pasją od zawsze była siatkówka, niestety 
przez stosunkowo słabe warunki fizyczne jak na siat-
karza, pozostała mi jedynie gra amatorska. Nie prze-
szkodziło mi to jednak w uzyskaniu licencji instrukto-
ra siatkówki, dzięki czemu mam wielokrotną przyjem-
ność dzielić się tym z innymi. 
 

J.Ś.: Jak Pan ocenia pracę nauczyciela w skali od 
0 do 10 i dlaczego? (wady i zalety) 
 

K.S.: Bardzo trudno przyporządkować pracę nauczy-
ciela wf do konkretnej skali. Każdy nauczyciel ma inne 
podejście do tego zawodu, ale jeśli o mnie chodzi, by-
łaby to mocna 7-ka. Zalety? Możliwość dzielenia się 
wiedzą z innymi, obserwacja postępów młodzieży. 
Wady? Trudno powiedzieć, ale na pewno są to przy-
padki trudnej młodzieży. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
Julia Środulska 



Obecnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w: 
Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, 
Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina 
Faso, Chinach, Kamerunie, Kubie, Laosie, Kazach-
stanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, 
Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadży-
kistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Wło-
szech i Zambii. 
Ciekawostka: 
Za czasów PRL Dzień Kobiet był naprawdę moc-
no celebrowany, a wszystkie obywatelki dostawały 
od państwa artykuły codziennego użytku, takie 
jak mydło, kawa, ręczniki a na słyn-
nym czerwonym goździku i rajstopach skończyw-
szy. 

 
Opracował: 

Miłosz Grabowski 
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 Początki Międzynarodowego Dnia Ko-
biet kryją jednak za sobą nieco mroczniejszą histo-
rię. 8 marca 1908 roku ulicami Nowego Jorku prze-
szło 15 tys. pracownic przemysłu odzieżowego doma-
gających się praw politycznych i ekonomicznych. 
Marsz ten upamiętniał inny, zorganizowany w 1857 
roku przez tę samą grupę zawodową. Pierwszy raz 
Dzień Kobiet oficjalnie obchodzony był 28 lutego 
1909 roku, a ustanowiła go Socjalistyczna Partia Ame-
ryki. Lata te były przełomowe dla walk o prawa Ko-
biet. Na przełomie 1909 i 1910 roku zainspirowane 
ww. marszami pracownice firm odzieżowych (głównie 
imigrantki) ogłosiły 3-miesięczny strajk, nazwany póź-
niej „Powstaniem dwudziestu tysięcy”. 25 marca 1911 
roku doszło do tragicznego w skutkach pożaru. 
W jednej z amerykańskim fabryk tekstyliów zginę-
ło 146 osób - w tym 129 kobiet. Jednym z powodów 
tak dużej ilości ofiar było zamknięcie przez właścicieli 
wyjść z budynku fabrycznego. Od tego czasu wiele się 
jednak zmieniło, a inne Państwa wzięły przykład idący 
z USA i zaczęły ustanawiać oficjalny Dzień Kobiet – 
na początku w różnych terminach, ale finalnie w więk-
szości miejsc dzień ten obchodzony jest do dzisiaj 
w marcu. 

Dzień Mężczyzn 

Dzień Kobiet 

W tym roku Dzień Mężczyzn był obchodzony 10 
marca. W tym też dniu panie obdarowują panów 
prezentami oraz różnego rodzaju słodkościami, 
jednocześnie składając życzenia. W Polsce Dzień 
Mężczyzn jest obchodzony 3 listopada lub 10 mar-
ca jako wspomnienie liturgiczne czterdziestu mę-
czenników z Sebasty. Tradycja obchodzenia tego 
dnia została zapoczątkowana w 1999 w Trynidadzie 
i Tobago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Międzynarodowego Dnia Mężczyzn. 
 

Źródło: Wikipedia 
Julia Środulska 



***** 
Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
Jasio: No bo mieszka w zegarze.  
 

***** 
Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 
- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 
- A co Cię boli chłopcze? 
Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świa-
dectwo. 
 

***** 
Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach 
- Ja mam pieska. 
- A ja mam kotka. 
- A na to Jasio: - Ja mam kurczaka w zamrażarce! 
 

***** 
Ojciec pyta Jasia: 
- Jasiu, co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika - mówi Jaś 
- Na to tata - Coś podobnego! Kiedy ja byłem 
w szkole też szukaliśmy wspólnego mianownika! 
Że też nikt go do tej pory nie znalazł … 
 

***** 
 

Opracował: Bartosz Woźniak 
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 Zwyczaj obchodzony pierwszego kwietnia 
w wielu częściach świata. Święto to polega na celo-
wym wprowadzaniu kogoś w błąd, żartowaniu, na-
bieraniu kogoś. W tym dniu na portalach społeczno-
ściowych czy mediach pojawiają się różne śmieszne 
informację, a  pochodzenie tego zwyczaju nie jest 
dokładnie znane. Obchody Prima Aprilis najpraw-
dopodobniej wywodzą się z rzymskiego kwietniowe-
go święta. Według jednej z teorii wywodzi się ze 
święta Cerealiów, które obchodzono 19 kwietnia, 
podczas tej uroczystości proszono Cererę, która by-
ła boginią urodzaju, o prima aprilis, czyli urodzajny 
kwiecień. Znana jest też teoria o tym, że Prima Apri-
lis powstało na cześć bożka śmiechu i wesołości, 
wtedy też Rzymianie obchodzili Nowy Rok. Prima 
Aprilis w Polsce obchodzimy od XVI wieku. Przy-
kładowe żarty na Prima Aprilis: 
 Zamiana cukru na sól 
 Przyklejenie do stoły np. myszki od kompute-

ra 
 Przestawienie zegarów np. o godzinę do tyłu 
 Przyklejenie śmiesznej karteczki na plecach  
 Surowe jajko podane jako ugotowane na twar-

do  
 Zamienienie pasty do zębów na majonez  

 
Wiktoria Kuk 

Prima Aprilis 

Humor 



puszkę i gotować 3 godziny (puszkę o pojemności 
500 g) lub 2,5 godziny (puszkę o pojemności 400 
g). Od zagotowania wody, gotować dalej na małej 
mocy palnika (aby woda tylko „mrugała”). Od cza-
su do czasu sprawdzać poziom wody w garnku. 
W razie potrzeby dolewać wrzątku, aby puszka ca-
ły czas była zanurzona w wodzie. Następnie wycią-
gać puszkę w wody i pozostawić do ostygnięcia. 
 

2. Z podanych składników na ciasto kruche za-
gnieść jednolite ciasto, ręcznie lub przy użyciu ro-
bota kuchennego. Owinąć w folię spożywczą 
i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę. 
 

3. Ciasto chwilę zagnieść, aby zmiękło. Następnie 
rozwałkować na duży placek, od razu na papierze 
do pieczenia. Placek przyciąć, aby powstał prosto-
kąt (u mnie o wymiarach 35x 32 cm). Ciasto, razem 
z papierem do pieczenia, przełożyć na dużą blachę. 
 

4. Z resztek ciasta uformować wałeczki i zrobić 
brzeg.  
 

5. Dżem przetrzeć przez sitko, aby pozbyć się pe-
stek i rozsmarować na cieście.  
 

6. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut 
w temperaturze 180°C, grzałka góra- dół, aż brzegi 
się zarumienią. Blachę z ciastem wyciągnąć na blat 
i pozostawić do ostygnięcia. 
 

7. Masę krówkową rozmieszać łyżką w miseczce, 
aby zrobiła się gładka i miękka. Następnie rozsma-
rować ją na cieście i udekorować mazurka według 
uznania. 
 

Źródło: 
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/

ciasta/424-mazurek-kajmakowy 
 

Julia Środulska 
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 Wielkanoc inaczej Niedziela Wielkanocna 
lub dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w tym ro-
ku obchodzona 17 kwietna. Najstarsze i najważniej-
sze święto chrześcijańskie. W tym dniu celebruje się 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest ona poprze-
dzana kilkoma dniami postu, inaczej nazywanymi 
Triduum Paschalnym. Według długoletniej tradycji 
ludzie zbierają się w gronie rodziny i spożywają po-
siłek, jednocześnie świętując Zmartwychwstanie 
Pana. 
Do potraw spożywanych najczęściej w tym dniu 
należą m.in.: 
 Mazurek 
 Pasztet Wielkanocny 
 

Przepis na Mazurek Kajmakowy 
 
Ciasto kruche: 
 

 300 g mąki pszennej  
 150 g masła (lub margaryny)  
 80 g cukru pudru  
 1 jajko (rozmiar M)  
Dodatkowo: 
 

 ok. 180 g dżemu, najlepiej kwaskowatego (np. 
malinowy, z owoców leśnych)  

 1 puszka masy krówkowej (400 lub 500g) lub 
puszka słodkiego mleka skondensowanego 
migdały w płatkach, 

  ok. 30 g czekolady,  
 suszone morele do dekoracji  
 
Sposób przygotowania: 
 

1. Jeśli mamy puszkę mleka skondensowanego sło-
dzonego, należy włożyć ją do wąskiego, ale wyso-
kiego garnka. Zalać wodą, aby woda przykryła 

Wielkanoc 



Co to znaczy tolerować i czy w dzisiejszym świe-
cie istnieje coś takiego jak tolerancja? 
 
 Z pewnością na te pytania próbuje sobie od-
powiedzieć wiele ludzi. Jedni odpowiedzieliby, że tak 
istnieje coś takiego jak tolerancja, a inni, że nie istnieje. 
Jednak patrząc na obecną sytuację i na to co się teraz 
dzieje to trudno mówić tutaj o tolerancji. Mówiąc 
o wojnie na Ukrainie i stosunkach rosyjsko-
ukraińskich łatwo można stwierdzić, że w dzisiejszym 
świecie brakuje tolerancji. Choćby właśnie patrząc na 
to jak Rosja zachowuje się w stosunku do Ukrainy. 
Innym przykładem braku tolerancji jest rasizm. Złe 
mówienie o ludziach wyróżniających się choćby wy-
glądem, czy złowrogie spoglądanie na nich  lub uwa-
żanie siebie za kogoś lepszego od nich to zdecydowa-
nie nietolerancja. Przyznaję, że zaskakuje mnie fakt, że 
w dzisiejszych czasach, gdzie mamy niesamowity roz-
wój zarówno techniki jak i nauki, gdzie ludzie potrafią 
wymyślić i zbudować niestworzone rzeczy, występuje 
tyle nienawiści, braku akceptacji i tolerancji do drugie-
go człowieka. 

zdjęcie ze strony: www.youngface.tv 
Julia Środulska 
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Środa Popielcowa 

 Środa Popielcowa − w kalendarzu pierwszy 
dzień wielkiego postu. Jest to dzień pokuty − obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post 
ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch 
lekkich i jednego do syta w ciągu dnia. Wierni nie są 
zobowiązani do uczestniczenia w tym dniu we mszy 
świętej. W tym roku Środa Popielcowa przypada 
2 marca. 
 

Legenda o Popielu 
 Popiel był legendarnym władcą, zamieszkałym 
w okolicach Kruszwicy nad jeziorem Gopło. Władca 
nie był dobrym panem. Dręczył swoich poddanych, 
a sam spędzał całe dnie na ucztach i zabawach. Towa-
rzyszyła mu równie okrutna żona, pochodząca z za-
morskich krajów. Krewni Popiela, pochodzącego 
z rodu Myszeidów, obawiali się, że kniaź przepije ma-
jątek. Postanowili więc odwiedzić go i poprosić o opa-
miętanie. Zdradziecka żona Popiela zdecydowała, że 
wykorzysta przyjazd krewnych i pozbędzie się ich raz 
na zawsze. 
Wykorzystała do tego pierścień z trucizną, która miała 
dziwną właściwość – mogła zamienić otrutego w do-
wolne zwierzę. Uczta oszołomiła nieświadomych za-
grożenia krewnych Popiela. Ochoczo wznosili toasty 
z winem zatrutym przez żonę kniazia. Pijany Popiel 
także wzniósł toast: „Piję za zdrowie My-
szy…” (zamiast: „Myszeidów”). Ucztujący, przemie-
nieni w myszy, zagryźli złego władcę i jego żonę, tru-
cicielkę. 

 
Opracował: Bartosz Woźniak 

Nietolerancja 



W wiosnę wszystko się zieleni, 

Łąki, drzewa, pola, lasy, 

I malutkie fajne dzieci, 

Zakładają adiasy. 

Słoneczko grzeje, 

Ptaszki śpiewają, 

I naszą wiosnę nam ogłaszają. 

 

Natalia Halik 

Adam jest osobą, na której możesz polegać w każ-
dej sytuacji. Jest uparty i zrobi wiele, żeby osiągnąć 
swój cel. Potrafi być przebiegły, ale zazwyczaj kie-
ruje się logiką. Chce być najlepszy we wszystkim 
i krytykuje innych. Urodzony przywódca i lubi, gdy 
inni mu się podporządkowywują. 
 
Adrianna często bywa kontrowersyjna, żeby być 
w centrum zainteresowania. Zrobi wiele, by ludzie 
o niej mówili i by zrobić wokół siebie zamieszanie. 
W dorosłym życiu najbardziej lubi bawić się na 
imprezach. Jest bardzo silna i dzięki temu poradzi 
sobie w każdej sytuacji. 
 
Ludwik już od małego wykazuje się duża inteli-
gencją, więc nie jest to łatwy przeciwnik w sporze. 
Jest twórczy i lubi zdobywać wiedzę. Lubi przeby-
wać w towarzystwie innych ludzi, zwłaszcza przy-
jaciół. 
 
Marta lubi przebywać w licznej grupie ludzi. Jest 
gadatliwa, ale nie prezentuje swoich opinii w agre-
sywny sposób. Dobra w powstrzymywaniu emocji. 
Akceptuje i rozumie opinie innych ludzi. Jest dobrą 
żoną i matką, dlatego że nie bywa konfliktowa. 
 
Maciej jest bardzo energiczny i dąży do celu. 
Przez swoją energię czasami może być wybucho-
wy, ale mimo to troszczy się o innych i pomaga im 
w trudnych sytuacjach. Nie umie przejść obojętnie 
obok potrzebującego. 
 
 

Gabriela Hebrajska 

Wiosenna pogoda 
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Znaczenie imion 

W zimie było bardzo zimno 

wiosna przyszła, ciepło jest 

kwitną kwiatki, jest the best. 

W lato za to jest 

za ciepło 

chłodzić się trzeba prędko, prędko. 

W jesieni liście grabić trzeba 

Bo gubią je drzewa. 

 

Ksawery Dąbrowski 

Pory Roku 

Morski Raj 

Gdy pogoda piękna 
aż upał jest 

przebiegnij się 
po morza kres! 

Na morskim statku 
przepłyń morskie chwile 
i morskie krainy zwiedź. 

Bo gdy do morskiego raju 
przepłyniesz raz, to wiedz 
że znów odwiedzisz nas. 

 
Amelia Czyżykiewicz 



 W dzisiejszych czasach tolerancja jest czę-
stym tematem rozmów i dyskusji. 
 Według Roberta Borkowskiego tolerancja 
oznacza ,,cierpliwość i wyrozumiałość dla odmien-
ności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglą-
dów, upodobań,  wierzeń,  obyczajów 
i postępowania choć by były całkowicie odmienne 
od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne”. 
Definicja ta podkreśla jak ważna jest akceptacja 
tego, co dla nas wydaje się inne. 
 Zarówno świat jak i ludzie cechują się róż-
norodnością. Czy w związku z tym współcześnie 
można być tolerancyjnym? To czy my jesteśmy 
tolerancyjni zależy tylko od nas. Niezależnie od 
środowiska to człowiek decyduje czy coś akceptuje 
czy nie. Musimy zaakceptować różnicę między 
ludźmi, żeby oni także byli pozytywnie nastawieni 
w stosunku do nas. 
 W dzisiejszych czasach dzięki technologii 
coraz więcej ludzi widzi pokrewieństwo ze sobą 
i poznaje swe kultury religię i tradycje, dzięki cze-
mu dostrzegają nowe wartości i są w stanie zaak-
ceptować to, czego wcześniej nie byli w stanie za-
akceptować. 
 Trzeba jednak odróżnić tolerancję od obo-
jętności. Nie można pozwolić na to, aby tolerancja 
prowadziła do negatywnych w skutku wydarzeń. 
Można akceptować czyjeś zachowanie lub sposób 
bycia tylko wtedy, gdy nie wyrządza się innym 
krzywdę. 
 Tolerancja jest nieodłącznym elementem 
kontaktów międzyludzkich. Pozwala kształtować 
relacje oparte na akceptacji, jednak jej nadużywanie 
może prowadzić do negatywnych skutków. 
 

Milena Maniak 
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Współczesna tolerancja 

 Tolerancja to akceptowanie i szanowanie 
poglądów, wyglądu czy chociażby narodowości 
innych ludzi. Ludzie od zawsze są skazani na życie 
w społeczeństwie, więc można byłoby się tej 
tolerancji spodziewać, prawda? Otóż niestety nie.  
W dzisiejszym świecie panuje nietolerancja. 
 Dużo ludzi często ma problemy 
z zaakceptowaniem opinii kogoś innego. Często 
przejawia się to w wyzwiskach, poniżaniu czy nawet 
agresji fizycznej. Problemem są też grupy społeczne, 
które często wypowiadają się na dany temat, nawet 
go nie znając, głównie dlatego, że za wszelką cenę 
chcą dopiąć swego. Jest to częste zjawisko 
I zazwyczaj takie grup prezentują sobą ksenofobię, 
czyli w uproszczeniu strach przed ludźmi 
z odmienną opinią. Takie zamknięte w bańce osoby 
bardzo ciężko przekonać do zmiany zdania. 
 Nie zapominajmy jednak, że na świecie 
znajduje się też wiele tolerancyjnych osób, które 
starają się zwalczyć nietolerancję. Niestety nie 
zawsze z pozytywnym skutkiem ze względu na 
różne, często wykluczające się poglądy. 
 

Gabriela Hebrajska 
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Marzec 
Ryby poczują się nieco 
osłabione i skołowane. 
Nie będą wiedziały, któ-
ra droga jest dla nich 
najlepsza. Będą czuły, 
że nadciąga czas waż-

nych decyzji, ale jednocześnie będą chciały je odwlec. 
Co można zrobić w takiej sytuacji? Po prostu odpu-
ścić. Właściwa decyzja przyjdzie sama z siebie. 
 

Barany powinny w marcu przemyśleć sens swojej do-
tychczasowej pracy i przeanalizować opcję zmiany pra-
codawcy, a nawet branży. Układ gwiazd sprawi, że Ba-
rany mają dużą szansę na zdobycie dodatkowych pie-
niędzy. Barany powinny także poświęcić czas na prze-
analizowanie swoich kontaktów towarzyskich i wyeli-
minowanie niepotrzebnych przyjaźni. 
 

Kwiecień 
Barany mogą długo czekać na okazję do odbudowania 
swoich sił. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu 
w końcu przyniosą jednak swoje rezultaty. Nie wahaj 
się w swoich postanowieniach. Niedługo zaczniesz 
zauważać wyraźne skutki swoich działań. 
Horoskop dla Byków mówi o konieczności postawie-
nia twardych warunków. Trzymaj ich się nawet wtedy, 
gdy będziesz miał wątpliwości. To pomoże odzyskać 
pewność siebie i zdrowie. Nie wahaj się podczas odci-
nania się od niekorzystnych aspektów Twojego życia. 
Stwórz miejsce na lepsze wartości. 
 

Źródła: 
https://polskatimes 

https://horoskopy-2022.com 

https://stronapodrozy.pl 

 

Julia Środulska 

Marzec to jest miesiąc ogromnego przyspieszenia 
tempa życia. Swoją nazwę wziął od Marsa - Boga 
Wojny. Mamy szybkość, mamy dynamiczność, de-
cyzje podejmowane błyskawicznie, ale przede 
wszystkim w marcu mamy do czynienia z wielkimi 
wiosennymi porządkami. Więcej promieni Słońca, 
które dwudziestego marca wkracza do znaku Bara-
na, będzie wpływać pobudzająco i pomoże nam 
podnieść się z zimowego snu. Rośliny rozpoczyna-
ją swój wegetatywny cykl, a krew w naszych żyłach 
zacznie krążyć szybciej. Będziemy odbierać pozy-
tywne impulsy do działania. Wiosna przyniesie 
optymistyczne spojrzenie na otaczający nas świat 
i ludzi wokół. 
 

W kwietniu tego roku będziesz miał mniej trosk 
i problemów. Szybko znajdzie się okazja do porzu-
cenia niechcianych spraw, rozwiązania niekorzyst-
nych umów, a nawet do pozbycia się niektórych 
nieopłacalnych znajomości. Wrogowie sami wycią-
gną rękę na zgodę. Od 19 kwietnia Słońce i Mer-
kury w twoim znaku sprzyjają też załatwianiu róż-
nych spraw w urzędach. Osoby na wysokich stano-
wiskach będą ci o wiele bardziej niż do tej pory 
przychylne. 
 

Źródła: 
https://radiopogoda.pl/horoskop-na-kwiecien 

https://dziendobry.tvn.pl/horoskop/horoskop 
 

Julia Środulska 

Horoskop 



 Pewnie nie raz widzieliście tęczę. Możliwe też, 
że kiedyś pochłonięci codziennością przeoczyliście to 
zjawisko. W końcu to dzieło natury nie jest tak trwałe 
jak dąb lub baobab! Gdy  tylko Słońce zajdzie lub  
deszcz zacznie padać, rozmywa się jakby była farbą 
zanurzoną w wodzie. Choć tęcza, którą chcę opisać też 
bywa pomijana na pewno jest wyjątkowa. Otóż ma 
około 200 lat. 
 Ponad dwa stulecia temu przez Zagórzany 
przejeżdżała dorożka. Nie był to zwykły powóz. 
Jechali nią hrabiowie Skrzyńscy. Starali się znaleźć 
miejsce na swoją siedzibę. Przemierzali lasy, pola, 
miasta i wsie już od dłuższego czasu. Niestety bez 
skutku. Podobnie było gdy odwiedzali Zagórzany. 
Okolica nie przypadła im do gustu, lecz nagle nad 
zagórzańską rzeką Moszczanką pojawiła się tęcza. Tak 
oczarowała hrabinę, że przekonała hrabiego, by 
zamieszkać w Zagórzanach. Wkrótce zaczęto budować 
pałac dla zacnego rodu. Zatrudniono też najlepszych 
ogrodników w okolicy, aby zasadzili drzewa ozdobne, 
by park nabrał pięknego I niespotykanego wyglądu 
umilającego spacery oraz drzewa owocowe. Zasadzono 
też krzewy. W dodatku park został otoczony ceglanym 
murem. Można się więc domyślić, że prace trwały 
długo, hrabina nie miała więc czasu na spacery. Po 
pewnym czasie budowa dobiegła końca, a związane 
z nią zamieszanie minęło. Hrabiowie byli zadowoleni, 
więc postanowili zaprosić swoich krewnych na herbatę 
i wycieczkę wokół pałacu. Kilka dni później, gdy 
goście podziwiali dorodne, młode drzewo, hrabina 
odłączyła się od grupy. Fascynowała ją rzeka 
Moszczanka. W końcu to nad nią zobaczyła tęczę, 
dzięki której zostali w Zagórzanach. Gdy doszła na 
miejsce, zobaczyła niezwykły widok. Tęcza, która wiele 
tygodni wcześniej oczarowała hrabinę, dalej unosiła się 
nad rzeką! Niestety była mniejsza, a jej kolory bledsze. 
Postanowiła utrzymać to w tajemnicy Nie chciała, by 
ktoś pomyślał, że postradała zmysły. Z resztą i tak nie 
wierzyła własnym oczom. Zaczęła też co wieczór 
odwiedzać rzekę i przyglądać się tęczy. Po kilku dniach 
zauważyła coś niepokojącego. Tęcza coraz bardziej 
malała i traciła kolor.  
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Legenda o przypałacowej tęczy 

Od tego odkrycia właścicielka pałacu coraz 
częściej chodziła ze spuszczoną głową i jakoś 
posmutniała. Ludzie pytali ją, co się stało?, ale 
milczała i tylko tęsknie patrzyła w stronę rzeki. 
W końcu jednak zdradziła tajemnicę swojemu 
mężowi, który bardzo się tym przejął. Postanowił 
upamiętnić tęczę, więc rozkazał malarzowi, by 
namalował wielki obraz  przedstawiający to niezwykłe 
zjawisko. Chodź wkrótce w sypialni hrabiny stanął 
prawie dwumetrowy, idealnie namalowany obraz, była 
ona dalej tak smutna, że nie chciała nawet na niego 
spojrzeć. Po kolejnej nocy, gdy hrabina cały czas 
szlochała, jej małżonek wziął sprawę w swoje ręce. 
Natychmiast powiadomił najlepszych murarzy 
i rzeźbiarzy. Kazał otoczyć tęczę ceglanym łukiem, 
następnie dodać ozdobne poręcze, a pod powstałym 
mostem zawieszono betonową kulę. W ten sposób 
nad Moszczanką powstał most. Gdy hrabina 
zobaczyła to dzieło, rozpłakała się, lecz tym razem ze 
szczęścia. Od tego czasu można było dosłownie iść 
po tęczy, a hrabina na jej drugim końcu znalazła 
skarb, czyli radość i wiarę w to, że tęcza przetrwa 
wieki. Codziennie widziano ją jak przechadza się po 
parku, wchodzi na tęczę, zatrzymuje się na jej środku 
i podziwia widoki. Dziś tęcza nie jest już niestety 
w dobrym stanie. Starsi mieszkańcy pamiętają, jak 
betonowa kula urwała się i wpadła do rzeki, była tam 
przez jakiś czas, a potem porwał ją nurt Moszczanki. 
W dodatku część cegieł też odpadła. W końcu  tęcza 
stała się roślinnym mostem, po środku którego 
wyrosła brzózka, a wokół niej trawa i chwasty. Czuję, 
że drzewko po środku symbolizuje hrabinę, która 
kiedyś stała na tęczy, może nawet w tym samym 
miejscu. Możliwe, że ten piękny cud natury 
wydostanie się z ceglanej konstrukcji i jak dwieście lat 
wcześniej ozdobi Zagórzany swymi kolorami. Nie 
przeoczcie jej, w końcu to najpiękniejsza tęcza na 
świecie. 

Jagoda Bukowska 
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