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Autor: Andrzej Groński z gr. III 

tygodnia: Wielki Czwartek [wie-
czór], Wielki Piątek, Wielka So-
bota i Niedziela zmartwych-
wstania znane są jako Triduum 
Paschalne. W chrześcijaństwie 
wprawdzie każda niedziela jest 
pamiątką zmartwychwstania 
Chrystusa, ale Niedziela Zmar-
twychwstania jest z nich naj-
bardziej uroczysta. Wielka Nie-
dziela jest pierwszym dniem 
wielkanocnego okresu świą-
tecznym zwanego oktawą wiel-
kanocną.  

 

Piąty dzień obozu 
Po zjedzeniu śniadania poszliśmy 
na narty i jeździliśmy kilka godzin, 
aż do godz. 12.15 kiedy mieliśmy 
mały przystanek na zjedzenie sobie 
kiełbaski z rożna i wypicie gorącej 
herbaty. Po posiłku mogliśmy dalej 
zjeżdżać do godz. 13.00. Mieliśmy 
mieć kulig do naszego obozowiska 
ale warunki atmosferyczne się  

 

Wielkanoc, Pascha, Nie-
dziela Wielkanocne, 
Zmartwychwstanie Pań-
skie - najstarsze i najważ-
niejsze święto chrześci-
jańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. 
Poprzedzający ją tydzień 
stanowiący okres wspo-
minania najważniejszych 
dla wiary chrześcijańskiej 
wydarzeń, nazywany jest 
wielkim tygodniem. Ostat-
nie trzy doby tego  

 

pogorszyły na gwałtowne 
więc musieliśmy iść pieszo, a 
w odpowiednich miejscach 
mogliśmy jechać na nartach.  
Po zdaniu sprzętu mieliśmy 
parę minut na spakowanie. W 
drodze powrotnej rozmawia-
liśmy o naszych wrażeniach i 
przeżyciach z obozu. 

 

Chciałbym jeszcze raz pojechać na taki obóz, bo atmosfera była bardzo przy-
jemna. Każdy z nas wyjechał zadowolony. 
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W pobliżu budynku jest parking, ławki dla gości, plac zabaw dla dzieci, bo-

isko do siatkówki oraz altanka w której można sobie zapalić grilla.  

Po dojściu do schroniska zjedliśmy drugie śniadanie i poszliśmy 

zwiedzać okolice schroniska. 

 

 

Byliśmy koło kaplicy, do której szło się przez las. Koło kaplicy mieliśmy 

lekcję historii z panem  

 

 

, opowiadał nam o wydarzeniach na związanych z wojną.  

Widzieliśmy też drewniane rzeźby i krzyże postawione na pamięć poległym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradycja robienia świątecznych 
porządków jest jeszcze nam znana. 
Wiąże się ona nie tylko z przedświą-
tecznym sprzątaniem, ma również zna-
czenie symboliczne polegające na wy-
miataniu z domów zimy  a wraz z nią 
zła i chorób. 

 

Wielka Niedziela wiąże się rów-
nież ze świątecznym śniadaniem 
bogatym w typowe przysmaki 
wielkanocne. Śniadanie jest po-
przedzone uroczystym dziele-
niem się jajkiem. Najpopularniej-
szy zwyczaj wielkanocny to lany 
poniedziałek nazywany również 
śmigusem-dyngusem. Jest to 
zwyczaj polegający na polewaniu 
wszystkich woda a w szczegól-
ności dziewcząt. 

 

naszego obozowiska i zje-
dzonym obiedzie mieliśmy 
zajęcia w grupie, na któ-
rych mieliśmy informacje 
nad czym musimy popra-
cować w kolejny dzień 
naszego zmagania się  
nartami. Po zajęciach mo-
gliśmy się zająć swoimi 
zajęciami takimi jak granie 
w tenisa stołowego czy 
bilard. 

Okres Wielkanocny 
rozpoczyna się wigi-
lią wielkanocną. 
Czas wielkanocnej 
radości trwa  w litur-
gii 50 dni i ko czy 

Czwarty dzień obozu 

Na stoku byliśmy około godziny 
10.00 – po małej zaprawie zaczęli-
śmy zjeżdżać. Było parę śmiesz-
nych historyjek z wykonaniem 
zjazdów przez niektórych wy-
chowanków.  Było również trosz-
kę kłopotów z  strony obsługi 
technicznej wyciągów problem 
polegał na braku prądu  w na-
szym hotelu także zabrakło nam 
prądu w czasie naszego pobytu  
na stoku. 

 

Tradycją którą 
uznajemy w naszych cza-
sach jest oczywiście Świę-
conka. Święconką nazy-
wamy koszyk z jedze-
niem, który należy po-
święcić w Wielką Sobotę. 

 

Po krótkiej rozgrzewce mieli-
śmy chwilkę na oswojenie się 
z nartami. Po pokazaniu tego 
co zapamiętaliśmy z lekcji 
paru chłopaków pojechało z 
p. wychowawcą Błankiem. 
Wyjechali na dużą górę a my 
wraz z naszą panią instruktor  
uczyliśmy się zjazdów slalo-
mem. Do tego doszedł jeszcze 
zjazd pługiem. Po paru go-
dzinach mały odpoczynek po 
czym jeździliśmy już samo-
dzielnie. Po powrocie do 
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Wielkanocy, jako święta niezależnego od faz księżyca. Między innymi  
proponuje się obchodzenie Wielkanocy zawsze w drugą niedzielę  
kwietnia, czyli pomiędzy 9. a 15. Inna opcja to propozycja utrzymywania 
siedmiu niedziel pomiędzy Świętem Trzech Króli a  
Środą Popielcową. Daje ona również termin 
 pomiędzy 9 a 15 kwietnia z wyjątkiem roku  
przestępnego, w którym Wielkanoc  
przypadłaby na 7 kwietnia Ciekawą tradycją  
wysp brytyjskich sa wyścigi w turlaniu jajek  
tzw. Egg Roling. Jajko powinno jak najszybciej  
dotrzeć do mety z nietkniętą skorupka. Atrakcja  
dla mieszkańców jak i dla turystów sa także występy 
zespołów ludowych ,tańce odbywają się na ulicy. 
 

Popularną rozrywką są również 
wyjścia do pubów. Dodatkowo 
w czasie  świąt przygotowuje 
się kosze ze przysmakami, któ-
re zabiera się ze sobą na wy-
pad do parku czy wyjazdy za 
miasto. W niedzielny poranek 
dzieci są uszczęśliwiane wielką 
ilością słodyczy, zazwyczaj ma-
ją one formę wielkich jaj wyko-
nanych z czekolad a dodatkowo 
są jeszcze wypełniane. Ostatnio 
niektóre środowiska chrześci-
jańskie postulują ustanowienie  

 

W obozie wzięli  
udział: Sebastian Król, Łu-
kasz Bryk, Mateusz Lipowski, 

Kamil  Mirga, Piotr Gołąb, Seba-
stian Czerwiec, Grzegorz Wąsik, 
Andrzej Groński.  
 Drugi dzień obozu  
Po  pobudce zjedliśmy śniadanie, 
potem mieliśmy 15 minut na  

P. Błankiem. Poszliśmy w 
góry a w drodze na miejsce  
naszej zbiórki spotkaliśmy 
naszą panią instruktor, 
która towarzyszyła nam w 
dalszej drodze na stok. Po 
małej rozgrzewce prowa-
dzonej przez naszą panią 
instruktor  nadszedł czas na  
naukę jazdy na nartach. 
Zaczynaliśmy od prostych 
ćwiczeń takich jak podcho-
dzenie pod górę czy prze-
wracanie się w  razie nie-
bezpieczeństwa.  

 
Uczyliśmy się także wstawać 
za pomocą  kijków. Po paru 
godzinach mieliśmy chwilę 
przerwy  na gorący napój i 
chwilę odpoczynku. W cza-
sie zjazdów zapoznaliśmy 
wiele ciekawych osób z któ-
rymi spotykaliśmy się  w 
kolejne dni naszej śnieżnej 
przygody .  
 Trzeci dzień  obozu 

Po śniadaniu wyszliśmy na 
przygodę z śniegiem warun-
ki były wprost  wymarzone . 

Zmoczone w tym dniu panny miały 
bowiem zwiększone szanse na zna-
lezienie męża. 

W Anglii przebywa obecnie 
najwięcej naszych rodaków, dlatego 
warto poznać zwyczaje i tradycje 
wielkanocne tego kraju. Wielkanoc w 
Anglii wiąże się z 4 dniami wolnymi 
od pracy, większość mieszkańców 
poświęca czas na Wielkanocne za-
kupy, w poniedziałek bowiem rozpo-
czynają się wyprzedaże i wyjazdy za 
miasto. 

Autor: Grzegorz Wąsik z gr. III 
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Pod pojęciem wędkarstwo kryje 
się nazwa hobby przez wielu 
uznawanego też za sport. Nie-
którzy traktują je jako formę 
zabawy i spędzenia wolnego 
czasu z rodziną nad jeziorem 
lub rzeką. Ta forma zabawy nie 
wymaga wielkiego zaangażo-
wania jedynie potrzebny jest 
wolny czas i chęci.   

By całkowicie oddać się przyjem-
ności wędkowania należy nad 
łowiskiem zachować spokój, by 
nic nie płoszyło ryb następnie po 
skończonym wędkowaniu należy 
pozostawić stanowisko w czysto-
ści, chociaż niektórzy wędkarze  

 

Około godz. 17.00 wyszliśmy z 
hotelu by przywitać się z górami i 
naszą panią instruktor, która 
przez cały nasz pobyt jeździła z 
nami na nartach. Oczywiście też 
uczyła nas jazdy na nich.  Po ko-
lacji mieliśmy czas na dalsze 
oswajanie się z miejscem. 

 

Obóz odbył się w miejscowości 
Zwardoń koło Żywca. Po przyby-
ciu na miejsce i krótkim zakwate-
rowaniu zjedliśmy obiad. Po obie-
dzie mieliśmy  czas na rozpako-
wanie się i przymiarki sprzętu. 

niestety o tym zapominają. 
Chociaż wędkarstwo uważane 
jest za hobby to odbywają się 
zawody w wielu technikach 
łowienia np: 
- zawody spławikowe: łowi się 
metodą spławikową na dwie 
wędki  (do tego typu zawodów  

 

Dnia 3 stycznia 2011 rozpo-
czął się obóz zimowy zorga-
nizowany przez pana Alek-
sandra Maciejowskiego oraz 
pana Piotra Błanka. Wyjazd z 
zakładu był po apelu poran-
nym. Podróż do naszego 
miejsca obozowego trwała 
około 4 godzin. Na miejscu 
byliśmy koło południa.  
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Jest to metoda bardzo dobra do 
obławiania dużego obszaru 
akwenu. W tych zawodach ło-
wimy na jedną wędkę z wyko-
rzystaniem wielu przynęt takich 
jak: (wahadłówki, gumki obro-
tówki woblerki w różnych roz-
miarach)  
- karpiowe: w tej sytuacji może-
my stosować dwie formy węd-
kowania gruntową i spławikową.  
Te zawody trwają trzy dni, najle-
piej rozgrywać je w środku  
 

 wakacji – wtedy ryba żeruje bar-
dziej intensywnie. 
Potrzebny sprzęt zależy od metody 
wędkowania. Jeśli chcemy wędko-
wać amatorsko potrzebne będą 
nam dwa wędziska nie krótsze niż 
3metry. Kołowrotek ze zmienną 
szpulą i 150 metrów żyłki o średni-
cy 0.25 – 0.40 mm. Stołek wędkar-
ski z uchwytem na napoje lub tele-
fon, szczypce lub wypychacz do 
wyciągania haczyków z  ryby,   

 można używać wędziska bez 
kołowrotka tzw. bata) 
- zawody gruntowe: łowi się me-
todą gruntową tak samo jak przy 
metodzie spławikowej  na dwie 
wędki (tylko w  tym przypadku 
wędziska uzbrojone są w koło-
wrotki i sygnalizatorki) 
- spinningowe: metoda ta została 
nazwana od szybkich rzutów i 
szybkiej akcji całego wędziska. 

Zgadnij z kto? Zgadnij skąd? 

Życzę Ci wesołych świąt! 

Nie myśl sobie, że to bajka,  

Życzę Ci smacznego jajka 

Niech tradycja wodę leje,  

Bo zajączek znów szaleje!  

Zdziwisz się... kto? 

Zdziwisz się... skąd? A ja Ci życzę We-

sołych Świąt. Pomyślisz sobie - to jakaś 
bajka! A ja Ci życzę smacznego jajka. 

Czy jestem szczery?! Nie miej obawy, bo 

życzę również miłej zabawy 

Wielkanoc pachnie wiosną. 

to pora tak radosna, pełna pisanek koloro-

wych i prezentów zajączkowych. Na stole 

bazie i cukrowy baranek i mnóstwo wody w 

dyngusowy poranek. Z okazji zbliżających 

się Świąt Wielkanocnych, życzę Wam dużo 

zdrowia, pogody ducha, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa 

W dniu Wielkiej Nocy. życzę Ci mocy, 

zero zmęczenia, dużo natchnienia, serca 

szczerego, domu ciepłego, niech piękna 

będzie Twoja pisanka i radosnego także 

poranka! 
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ponieważ dla początkującego węd-
karza to będzie kwota około 500zł. 

Natomiast dla zawodowca – 
ponad 6 tyś. zł za sprzęt. Zakłada-
jąc, że wędkujemy dla rekreacji – 
potrzebujemy: 

 

•  wędzisko do 3m– 100 zł 

•  kołowrotek o stałej szpuli – 

80 zł  

 

dwie paczki, wodery do bro-
dzenia w wodzie no i naj-
ważniejsza rzecz siatka na 
ryby o wymiarach 5m i śred-
nicy 45cm. 

Na pewno zadajecie 
sobie pytanie ile kosztuje taka 
przyjemność. Powiem wam, 
że ta pasja jest  wcale nie taka 
droga jak sobie myślicie,  

•  podbierak – 30 zł 

•  wypychacz – 10 zł 

•  spławiki – 15 zł 

•  śruciny ołowiane – 3 zł 

•  podpórki – 12 zł 

•  siatka na ryby – 85 zł 

 
 

W SUMIE: 335 złotych 

Autor: Andrzej Groński z gr. III 

Wesołego zająca, co śmieje się bez końca. 

Szczerbatego barana, co beczy od rana. Rado-

ści bez liku, pisanek w koszyku. I wielkiego 

lania w Dniu Mokrego Ubrania 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,  

smacznego jajka, mokrego dyngusa,  

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.  

Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak 

najlepiej.  

Wiosna idzie, z nią święta, ktoś o Tobie 

pamięta, życzy |a|ck kolorowych i kurcza-

ków odjazdowych, pyszne ciasta jedz na 

zdrowie i miej wciąż zielono w glowlcl 

Pogody, słońca, radości, w niedzielę dużo 

gości, w poniedziałek dużo wody - to dla 

zdrowia ł urody. Dużo jajek kolorowych, 

świąt wesołych oraz zdrowych 

Staropolskim obyczajem, dużo szynki życzę z 

jajem, niech zające i barany pospełniają Wasze 

plany. Niech to będzie czas uroczy, życzę 

wszystkim Wielkiej Nocy. 
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faza okresu rozmnażania czyli 
dobieranie partnerów i zapłod-
nienie u zwierząt a u roślin 
kwitnienie i zawiązywanie za-
lążków. Ptaki przylatują z cie-
płych krajów a na drzewach 
pojawiają się liście. 

 

Za wiosnę klimatyczną przyj-
muje się  okres roku w którym 
średnie dobowe temperatury  
powietrza wahają się pomię-
dzy 5 a 15oC. Zasadniczo 
wiosnę poprzedza zima jed-
nak  pomiędzy tymi  okresami 
znajduje się klimatyczny etap 
przejściowy – przedwiośnie. 

 

Wiosna-jedna z czterech podsta-
wowych pór roku w przyrodzie w 
strefie klimatu umiarkowanego. 
Charakteryzuje się umiarkowanymi 
ilościami opadu atmosferycznego. 
Świat roślin i zwierząt przychodzi 
okres budzenia się do życia a na-
stępnie rozpoczyna się pierwsza  

W latach 80-tych do po-
pularnych podarunków dołączy-
ły kwiaty. Początkowo ofiaro-
wywano goździki a później 
czerwone tulipany. Obecnie co 
rocznie odbywają się organizo-
wane   przez feministki manify 
czyli demonstracje połączone z 
happeningiem na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. 
Prezentami zostają najczęściej 
kwiaty lub słodycze. 

Strajkujące kobiety zostały 
zamknięte w fabryce przez 
właściciela. W 1910 r. mię-
dzynarodówka socjalistycz-
na w Kopenhadze ustanowi-
ła obchodzony na całym 
świecie DZIEŃ KOBIET 
który służyć miał krzewieniu 
idei praw kobiet oraz budo-
waniu społecznego wsparcia 
dla powszechnych praw  

 

wyborczych dla kobiet. W konferencji 
udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 
17 krajów, w tym trzy kobiety po raz 
pierwszy wybrane do parlamentu fiń-
skiego. Ustanowienie dnia kobiet zostało 
przyjęte w drodze anonimowego głoso-
wania. 19 marca 1911 roku po raz pierw-
szy międzynarodowy dzień kobiet ob-
chodzono w Australii, Danii i Niem-
czech. W latach 1913 - 1914  podczas 
między narodowego dnia kobiet odby-
wały się demonstracje antywojenne. Te-
go dnia święto było obchodzone po raz 
pierwszy w Rosji. W  Polsce święto było 
popularne w okresie PRL.   
 

 

Autor: Krzysztof Wieczorek z gr. I 
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Ameryce północnej i Europie. 
Pierwsze obchody międzynaro-
dowego dnia kobiet odbyły się 
28 lutego 1909 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Zapoczątkowa-
ne zostały one przez socjali-
styczną partię ameryki dla upa-
miętniania odbywającego się 
roku wcześniej nowojorskiego 
strajku, w którym pracownicy 
przemysłu odzieżowego prote-
stowali przeciwko złym warun-
kom pracy.  

 

rocznym co pociąga ze sobą 
zmiany klimatyczne oraz 
wpływa na wegetację roślin i 
tryb życia  zwierząt. Nauka o 
wpływie pór roku na świat 
roślin i zwierząt to fenologia. 
W klimacie umiarkowanym  
tradycyjnie  wyróżnia się 
 

 

cztery poru roku: wiosnę, 
lato, jesień i zimę ale już 
teraz zaczęto  wyróżniać 
dwie przejściowe pory roku: 
przedwiośnie i przedzimie. 
W innych klimatach może  

 

być wyróżniona inna liczba pór roku 
np. w strefie klimatów podzwrotni-
kowych: pora sucha (zima) i pora 
deszczowa (lato). 
 

Wiosna (95dni) 21.03 – 22.06 
Lato (93 dni) 22.06 – 23.09 
Jesień (90 dni) 23.09 – 22.12 
Zima (89 lub 90dni) 22.12 – 21.03 

 

Pory roku to okresy klimatyczne 
będące następstwem ruch obie-
gowego Ziemi wokół Słońca i 
nachylenia osi ziemskiej do 
płaszczyzny tego ruchu.  
Ruch obiegowy Ziemi przy sta-
łym  nachyleniu osi obrotu 
sprawia że warunki oświetlenia 

Ziemi zmieniają się w rytmie 

DZIEŃ KOBIET- coroczne święto obcho-
dzone 8 marca jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. 
Ustalone zostało w 1910 roku. Za pier-
wowzór dnia kobiet przyjąć można ob-
chodzone w starożytnym Rzymie marto-
nalia czyli święto przypadające na 
pierwszy tydzień marca. Związane z 
początkiem nowego roku, macierzyń-
stwem i płodnością. Z okazji tego święta 
mężowie obdarowywali swoje żony pre-
zentami i spełniali ich życzenia. Początki 
międzynarodowego dnia kobiet wywo-
dzą się z ruchów robotniczych w  

 

Autor: Grzegorz Wąsik z gr. III 
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WYBIERZ  Z  TRZECH 

 

Tylko jedno z trzech podanych słów pasuje do krzyżówki. Dokonaj wyboru. 
 

PIONOWO: 

1) MYTO, MYSZ, MYŚL 

2) ODŁAM, OKŁAD, ODPAD 

3) ZYSK, PYSK, DYSK 

4) OPAŁ, OPAS, OPAD 

5) DOLE, DOMY, DOLA 

7)   SPOIWO, OSNOWA, OGNIWO 

10) SERIA, SESJA, CESJA 

11) SZLABAN, SZAMPON, SZAMPAN 

13) ZADANIE, ZACISZE, ZAPISEK 

14) PRYWATA, FREGATA, BRYGADA 

16) TAJGA, FARMA, TAŚMA 

18) PIONKI, PIONEK, WIANKI 

20) DRZWI, DRAGA, DRAKA 

22) MONROE, KONRAD, MONGOŁ 

23)  RELAKS, RELIKT, FELIKS 

25)  PISAK, HAMAK, TASAK 

26)  PIKLE, CIELĘ, ZIELE 

28)  SUMA, GUMA, PUMA 

29)  CENT, CYNA, CENA 

 

POZIOMO: 

2)    OCZKO, USZKO, OCEAN 

6) SYROP, SYFON, SYNOD 

8) PŁOT, MŁOT, PŁAZ 

9) GŁÓWKA, GŁOSKA, GŁĘBIA 

10) SOSNA, SZYNA, WOJNA 

12) CZEK, SZEF, SZEW 

15) GUMA, ZIMA, KITA 

17) STAŻ, STAR, STAW 

18) PSUCIE, PARCIE, TARCIE 

19) LODŻIA, MODNIŚ, WODNIK 

21) OPASKA, OMASTA, PIASTA 

22) MARZENA, JARZYNA, MARLENA 

24) KOREK, KONEW, KONTO 

25) TEKA, BEZA, TEZA 

27)  LISICA, ŁASICA, ŁYSICA 

30) IRGA, IRAN, IRYD 

31) ASTER, SETER, ESTER 

32) MINA, WINA, LINA 

33) PERSJA, PEDANT, PETENT 

34) AKTYN, ARSEN, AKWEN 

 


