
 

 

Co prawda wakacje już dawno za nami,  

a miłe po nich wspomnienia dawno 

odeszły w siną dal, ale może właśnie  

to i jeszcze może to, że za oknami króluje 

już jesienna słota spowodowały, że Panie  

i Panowie redaktorzy OŚMIORNICZKI 

postanowili podzielić się ze wszystkimi 

swoimi ciekawymi wakacyjnymi 

historiami.  



Czy są takie, które zapierają dech  

w piersiach? A może takie, które śmieszą  

i bawią? Przekonajcie się sami zapoznając 

się z tą niezwykle ciekawą lekturą…  

A kiedy będziecie czytać te opowieści sami 

przenieście się wspomnieniami do swoich 

urlopów, wakacyjnych wojaży  

i zapamiętanych chwil… 

 

 

 

 



„Niesympatyczny York” 

 

Wakacje to czas na odpoczynek, brak szkoły  

i  większości obowiązków. Ja natomiast pomagałam 

mojej cioci w pracy. Sama chętnie się zdecydowałam 

na to i jestem z tego bardzo zadowolona.  

Przez jakiś czas udzielałam się w salonie 

groomerskim „HollyDog”. Podczas pracy,  

czyli mycia, suszenia i niekiedy pomagania  

w strzyżeniu psów, mogłam się pobawić z uroczymi 

zwierzętami. Raz przyszedł niezbyt przyjazny York, 

a zaraz po nim sympatyczny maltańczyk. Bardzo 

lubię spędzać czas z psami i uważam, że mogłabym 

pracować jako groomer. Było bardzo przyjemnie  

i chciałabym pomagać tam również teraz, 

aczkolwiek ilość nauki i zajęcia w szkole mi  

na to nie pozwalają.  

 



„Nocny maraton filmowy” 

 

W wakacje przydarzyło mi się wiele ciekawych 

przygód. Jedną z tych ciekawszych była noc w kinie. 

To był lipiec. Do kina pojechałam z moją 

przyjaciółką około godziny 20:00. Zanim 

dojechałyśmy do galerii, zjadłyśmy i pochodziłyśmy 

po sklepach było już po 21. Byłyśmy na maratonie 

horrorów, wzięłyśmy ze sobą kilka poduszek, kocyki 

i kupiłyśmy popcorn, a wcześniej jeszcze kupiłyśmy 

trochę jedzenia, abyśmy nie były głodne przez noc. 

Pierwszy film się zaczął, uważnie go oglądałyśmy  

i moja przyjaciółka odrobinę się bała, a ja  

przez większość filmu śmiałam się. Podczas 

kolejnych filmów nie byłyśmy zbytnio skupione  

na oglądaniu, więcej rozmawiałyśmy. Przegadałyśmy 

kilka dobrych godzin, zanim się obejrzałyśmy  

już była 2:30. Nie zmrużyłyśmy oka, a około godziny 

4:00 wyszłyśmy z kina. Byłyśmy bardzo zadowolone  

z nocy i stwierdziłyśmy, że za rok również 

powtórzymy taki wypad. 

 

 

 

 

 



„Domino nieszczęść” 

 

Wakacje 2021 spędziłem poza domem ze znajomymi. 

Wiele dni spędziłem na boisku grając w piłkę  

i jeździe na rowerze. Najbardziej zapamiętam 

sytuację, kiedy podczas spaceru po telegrafie kolega 

potknął się o korzeń wystający z ziemi, upadł  

na trawę i złamał sobie kość promieniową.  

Od razu zadzwoniliśmy po karetkę,  

która przyjechała w niecałe 5 minut. Szybko 

dowiedzieli się co się stało i zabrali go do szpitala. 

Spacer się zakończył i zaczęliśmy schodzić z górki. 

Niestety, jak się potem okazało, to nie był koniec 

naszego pecha… Podczas schodzenie drugi kolega się 

przewrócił i również złamał kość, tym razem 

strzałkową. Ponownie zadzwoniliśmy po karetkę,  

ale tym razem jechali około 15 minut. Na szczęście  

te złamania nie były bardzo poważne, ale ten spacer 

przeszedł do naszej koleżeńskiej historii,  

a ja zapamiętam go do końca życia.  

Po tych wydarzeniach, z moimi kolegami, niestety 

nie widzieliśmy już do końca wakacji, ale nadal 

uważam je za najlepsze w życiu.  

 

 

 

                 



„Mały pożar – mnóstwo strachu” 

 

Całe wakacje 2021 starałem się spędzać na  świeżym 

powietrzu, a pod koniec wakacji pojechałam na obóz 

do Jantaru, czyli nad Morze Bałtyckie. Oczywiście 

droga tam z Kielc jest okropnie długa… Zajęło nam 

to ponad 9 godzin ale i tak było fantastycznie. 

Śpiewałyśmy, śmiałyśmy się  i czytałyśmy książkę 

Adama Mickiewicza  pt. ,,Pan Tadeusz, czyli Ostatni 

zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811  

i 1812 we dwunastu księgach wierszem”. Pewnej 

nocy podpaliłyśmy lampion, który kupiłyśmy dzień 

wcześniej na targu za 2,50zł. Najśmieszniejsze  

jest to że zamiast zapalić knot to podpaliłyśmy 

lampion, przestraszyłam się i pobiegłam po butelkę 

wody i zgasiłam nasz mały pożar , potem bardzo 

śmierdziało plastikiem. Posprzątałyśmy  

i uciekałyśmy do naszego domku biwakowego.  

Przez chwilę było niebezpiecznie, a my najadłyśmy 

się strachu co nie miara, ale mimo to, uważam,  

że to najlepsze wspomnienie i zapamiętam je  

na długo. 

  

 

 

 



 

„Nigdy więcej takich eksperymentów!” 

 

Koniec wakacji 2021 dał mi dużo do myślenia. 

Odpowiedzialność rośnie z roku na rok. Zwłaszcza 

gdy, bierze się pod opiekę młodszych. Razem z moją 

młodszą koleżanką Lenką lubię jeździć na rowerze, 

zwłaszcza z górki i to z dużą prędkością.  

Takie udogodnienia były na sąsiedniej ulicy  

na naszym osiedlu. Postanowiliśmy się więc wybrać 

na małą wycieczkę, niestety jak się potem okazało 

niezbyt szczęśliwej w skutkach. Moja przyjaciółka 

chwilowo nie miała roweru. Początkowo 

odpuściliśmy ale po chwili wpadliśmy na pomysł,  

aby pojechać na jednym rowerze. Jedna osoba  

na siodełku, a druga na bagażniku roweru.  

Przez pierwszą chwilę wszystko szło dobrze.  

Jednak kiedy rower się rozpędził nagle z hukiem 

zatrzymaliśmy się. Nie wiedziałam co się dzieje  

i nagle usłyszałam przeraźliwy płacz z tyłu roweru. 

Gdy się obróciłam Lenka dalej siedziała lecz jej 

stopa była w kole wykręcona dosłownie o 180 stopni. 

Byłam przerażona, ale na szczęście nie 

spanikowałam, a przynajmniej starałam się tego nie 

okazywać. Położyłam rower razem z nią, aby noga 

była w wygodnej pozycji i zawołałam pomoc.  

Z sąsiedztwa przyszedł tata mojego kolegi. 



Poprosiłam go o nożyce aby wydostać nogę z koła  

i zadzwoniliśmy po pomoc. Rozcięliśmy trzy 

szprychy i wyciągnęliśmy nogę. Lekarz stwierdził,  

że to nie jest złamanie. Odniosłam Lenkę na rękach 

do domu i głęboko odetchnęłam. To jednak nie był 

koniec nieszczęść tego dnia. Lenka odpoczęła,  

ale gdy była w drodze do toalety na wcześniej 

uszkodzoną nogę źle stanęła i doszczętnie ją złamała. 

Po 3 tygodniach w gipsie, przyszedł czas na 5 

tygodniową szynę. Teraz Lenka jest w klasie drugiej 

szkoły podstawowej i kończy rehabilitacje. Powoli 

wraca do zdrowia. Wiem już, że muszę myśleć  

o bezpieczeństwie innych osób, znajdujących się  

w moim towarzystwie, zwłaszcza kiedy to ja jestem 

najstarsza i wydawać by się mogło najbardziej 

odpowiedzialna… 

 



„Zobaczyłem PIRATÓW!” 

 

W lipcu tego roku, po raz pierwszy wyjechałem  

na obóz harcerski. Byłem strasznie szczęśliwy, 

ponieważ to było moje pierwsze tego typu 

doświadczenie kiedy sam wybierałem się gdzieś 

dłużej niż tydzień.  

Na obozie codziennie kładliśmy się spać o 23:00  

i spaliśmy do samego rana, z wyjątkiem 

wartowników. Pewnej nocy obudzili nas o północy  

i powiedzieli, że spóźniliśmy się na zajęcia. Z wielkim 

zdziwieniem wyszliśmy nad wodę, gdzie miały się 

odbyć zajęcia. Gdy zbliżyliśmy się do miejsca 

docelowego zobaczyliśmy coś dziwnego  

i niespodziewanego. Na miejscu naszym oczom 

ukazał się widok walczących piratów! Walka  

była zacięta, jednak ktoś musiał wygrać. Gdy bitwa 

została zakończona, a wygrana piratka zaprowadziła 

nas nad brzeg rzeki, z wody wyszła syrena. Jak się 

potem okazało całe wydarzenie miało na celu 

,,chrzest harcerski” i zostały nam przedstawione 

wyzwania. Pierwszym zadaniem było zjedzenie 

robaka, na szczęście tylko dla chętnych. Na początku 

każdy myślał, że to żart, ale jak później się okazało 



były to smażone świerszcze. Następnym zadaniem, 

również dla chętnych, było robienie pompek  

w zimnej wodzie. Bardzo chciałem podjąć  

to wyzwanie, więc się zgłosiłem. Pierwsze  

co poczułem po wejściu do wody to przeszywające 

zimno, jednak po krótkiej chwili przestało ono 

dokuczać. Gdy wyszliśmy z wody została nam 

ostatnia próba, która polegała na wypiciu naparu. 

Był on okropny, a zaraz po spożyciu pomalowali 

nam twarze i nadali prześmiewcze ,,ksywki”. 

Oznajmili nam, że jeśli nie zmyjemy malunków  

z twarzy do końca następnego dnia to otrzymamy 

dar. Po pokazie wróciliśmy do podobozu  

z uśmiechami na twarzy i położyliśmy się spać. 

         To była bardzo emocjonująca przygoda,  

którą zapamiętam do końca życia. Dlaczego?  

Po prostu świetnie się przy tym wszystkim bawiłem. 

 



„Mój nowy, wielki przyjaciel” 

 

Moja wakacyjna przygoda wiąże się z poznaniem 

kogoś wyjątkowego… Nie jest to historia miłosna, 

choć można i tak na to spojrzeć. Jestem pewien,  

że na pewno jest to historia o przyjaźni. Chodzi  

o mojego uroczego czworonoga, który stał się  

od niedawna pełnoprawnym członkiem rodziny. 

Wszystko zaczęło się od zobaczenia „Lusi”, bo tak 

się wabiła na stronie hodowli. Już wtedy wiedziałem 

że ten słodziak zamieszka ze mną w domu.  

Nie musiałem o nią długo prosić, ponieważ moi 

rodzice też od dłuższego czasu chcieli mieć psa. 

Po wpłaceniu zaliczki zaczęły się przygotowania  

do powitania „Lusi” w domu. Od czego zacząłem? 

Od zakupu legowiska dla niej. Potem przyszedł czas 

na gryzaki i zabawki. Najdłużej czasu zastanawiałem 

się nad karmą, ale w końcu udało mi się wybrać  

tę odpowiednią. Kiedy przyszedł ten dzień,  

kiedy mogliśmy odebrać psa trochę się stresowałem, 

ale rodzice podtrzymywali mnie na duchu.  

Po odebraniu „Lusi” nie mogłem sobie wyobrazić,  

że coś tak słodkiego, pięknego, zwariowanego  

i kochanego może istnieć. Pierwszego dnia trochę się 

stresowała, ale szybko zaaklimatyzowała się  

w nowym otoczeniu. Z każdym dniem było  

tylko lepiej… 



 

                          „Psy, koty i Harry Potter” 

 

Tegoroczne wakacje spędziłam nad jeziorem 

opiekując się kotami koleżanki mojej mamy. Jeden  

z nich, „Bono”, tak się łasił, że raz prawie spadł. 

Pływaliśmy po jeziorze i jeździliśmy na zamki, 

widzieliśmy wiele atrakcji.  

Podczas wakacji odwiedziłam również siostrę 

cioteczną. To była wizyta z nocowaniem, a podczas 

odwiedzin  musieliśmy wyprowadzić psa, który tak 

się rwał ze smyczy, że prawie wpadliśmy do błota. 

Jej młodszy brat oblał nas lodowatą wodą, a jemu się 

oberwało z podwójną siłą bo oblałyśmy go razem. 

 

Byłam też na obozie harcerskim, ale niestety 

musiałam wyjechać wcześniej. Jednak zdążyłam 

poznać nowe osoby, z którymi często graliśmy  

w „1,2,3 baba jaga patrzy” tyle, że w wersji Harry 

Potter, bo zuchy miały taki temat przebrania. 

45KDH miała Narnię, 21KDH miała wikingów,  

a my 41KDH miała Piratów z Karaibów. Kąpaliśmy  

się  w rzece i graliśmy w grę z Harrego Pottera.  

To były cudowne wakacje z mnóstwem cudownych 

przygód.  



„Koty w stajni” 

 

W tym roku byłam w wielu miejscach. Zaczęło się  

od Chorwacji. Podczas jednej z wycieczek, na wyspę 

Brač mogłam zwiedzić miasto Split oraz wiele 

pięknych punktów widokowych.  

Byłam też w Olszynie na obozie konnym i tam  

przez tydzień mogłam spędzić czas na łonie natury  

z końmi psami i kotami, a ja kocham zwierzęta. 

Pewnie zastanawiacie się skąd koty w stajni.  

Otóż koty są w stajniach bardzo potrzebne, bo łapią 

szczury oraz myszy. Potem pojechałam na Mazury,  

a tam byłam przez tydzień tylko na wodzie. Spaliśmy 

i gotowaliśmy na łódce. Po Mazurach przyszedł czas 

na wakacje w Bułgarii. Jechaliśmy tam autem  

w sumie dwie noce i 2 dni, to naprawdę długo.  

To był również miły czas. Wakacje tego roku miałam 

bardzo aktywne i właściwie nie miałam czasu 

posiedzieć w domu, ale i tak jestem z tego bardzo 

zadowolona!  

 

 

 

 

 



„Zostałem MISTRZEM!!!” 

 

Pewnego dnia mój kolega zaprosił mnie na turniej 

piłki nożnej plażowej. Gdy dojechaliśmy na miejsce 

okazało się, że zawodnicy nie są w naszym wieku, 

tylko o kilkanaście lat starsi. 

Nie było to łatwe wyzwanie. Zagraliśmy pierwszy 

mecz i przegraliśmy 3-0. Taki wynik nie wróżył nic 

dobrego dla nas jeśli chodzi o turniej. Kolejny mecz 

zremisowaliśmy 1-1 i był dla nas cień szansy,  

który cały czas uciekał. Ostatni mecz musielibyśmy 

wygrać, żeby zagrać w półfinale. Straciliśmy 

pierwszą bramkę i chcieliśmy się poddać, ale nasz 

kolega powiedział żebyśmy walczyli do końca. 

Remisowaliśmy i zaczęliśmy cisnąć coraz bardziej. 

Trafiliśmy w słupek  minutę przed  końcem meczu. 

Na 20 sekund przed końcem meczu trafiliśmy  

i wygraliśmy. Byliśmy w półfinale, więc 

krzyknęliśmy z radości, tyle, że o finał musieliśmy 

zmierzyć się z najlepszą drużyną ubiegłego turnieju. 

Zadzwoniliśmy do rodziców kolegi i po 10 minutach, 

przyjechał z nowym zawodnikiem. W półfinale 

remis, potem karne, które wygraliśmy.  

Co najważniejsze każdy nam kibicował bo byliśmy 

najmłodszą drużyną turnieju . W finale czekała nas 

ciężka droga, ale po to gra się w finale, żeby wygrać. 

Nie mogliśmy się poddać . Jednak po 10 sekundach 



w meczu o wszystko straciliśmy bramkę. Otuchy 

dodawał nam tata kolegi krzycząc z boku  

i dopingując. Udało nam się strzelić bramkę na 1-1  

i tak się skończył mecz finałowy, więc znów czekały 

nas kolejne karne. 

W finale sensacja! Korona MM wygrywa turniej  

i staje się mistrzem, z najmłodszym uczestnikiem 

turnieju, którym byłem ja. Gratulacji nie  

było końca, skandowali nazwę naszej drużyny. 

Dostaliśmy puchar, zrobiliśmy zdjęcia, dzwonię  

do mamy i krzyczę ,,Mamo wygraliśmy!”. Była 

bardzo szczęśliwa i pogratulowała mi.  

To było niesamowite uczucie i cieszę się,  

że pojechałem, bo to była najlepsza przygoda  

w moim życiu.  

 



Mnóstwo historii, mnóstwo przygód, choć można 

było odnieść wrażenie, że niektóre nie mogą 

skończyć się happy endem. Niektóre z tych historii 

mogą być przykładem na to, jak bezpiecznie spędzać 

wakacje i jakich błędów nie popełniać. W każdym 

razie żyjąc wspomnieniami z wakacji 2021 roku 

pozostaje nam czekać na kolejne lato 2022 roku. Oby 

było udane, czego OŚMIORNICZKA wszystkim 

życzy…  

 

 



 

 


