
Co roku, coraz lepiej!!! 
 

„I cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji…” to jeden ze znanych łamaczy 

języka polskiego. Rozpoczynając to opowiadanie OŚMIORNICZKA 

chciała przekazać inną prawdę…  

 

I cóż, że do naszych okien i drzwi nieśmiało zagląda już wiosna?  

 

I cóż, że robi się coraz cieplej, ptaszki coraz to śmielej śpiewają, dzień  

jest coraz dłuższy, a słonko przygrzewa coraz to mocniej, skoro wciąż  

nie milkną echa po tegorocznym obozie narciarskim w Zębie, 

organizowanym co roku przez Szkołę Podstawową nr 8 w Kielcach.  

 

 

Echa nie milkną, bo było zabawnie, śmiesznie, wspaniale i cudownie,  

a atmosfera, pomimo minusowych temperatur i dużej ilości śniegu,  

była bardzo gorąca. Na szczęście śnieg od tej atmosfery nie stopniał,  

a „Ósemkowicze” wrócili z Zęba, z bagażem ciekawych doświadczeń 

narciarskich, koleżeńskich i obozowych… 

 

Ach, ten obóz rozśpiewany!  

Sami swoi, polska szkoła!  

Kto to czuje? Kto to słyszy?  

Kto zachowa wszystko w ciszy?  

 

Parafrazując, dosyć mocno, dialogi z „Wesela” autorstwa Stanisława 

Wyspiańskiego, nikt nie zamierzał zachować w tajemnicy tego co działo się 

na tegorocznym obozie w Zębie. No, przynajmniej nie wszystko będzie 

owiane obozową tajemnicą, choć są rzeczy, które pozostaną jedynie w 

pamięci uczestników obozu narciarskiego z 2022 roku.  



 

Jak to się mówi: Co się zdarzyło w Zębie, zostaje w Zębie...  

W Zębie… i w sercach obozowiczów! 

 

 

Zapraszamy do ciekawej lektury opowieści z Ferii 2022 roku,  

nie tylko z obozu. Kim są autorzy wspomnień?  

 

No cóż… OŚMIORNICZKA obiecała tego nie zdradzać, ma to być słodka 

tajemnica… Czy równie słodkie są opowieści? Przekonajcie się sami. 

Zapraszamy do lektury… 

 

 

 

 



Autograf od tik-tokerki. 
Pozwólcie, że opowiem Wam o moich całych feriach. Zacznę od początku, 

jak na każdą historię przystało… Moje ferie zaczęły się od pakowania  

w piątek i wyjazdu w sobotę 15.01.2022. Na obóz do Zęba wyjechaliśmy  

o godzinie 8:30, a podróż trwała ok. 6 godzin. Na miejsce dojechaliśmy 

akurat na obiad. Po powitalnym posiłku przydzielono nam pokoje.  

Na początku trafił mi się pokój czteroosobowy, a potem nastąpiła szybka 

zmiana na dwuosobowy. Po wszystkich formalnościach zaczęło się 

rozpakowywanie. Pierwszy dzień zakończył się kolacją i kolejnymi 

sprawami organizacyjnymi. Natomiast drugi dzień był dużo spokojniejszy  

i prostszy. Pobudka o godzinie 7:30, potem śniadanko i wyjazd na narty.  

Po powrocie do ośrodka, zmęczeni przystąpiliśmy do posiłku, a po obiedzie 

był czas na małą regenerację. Po półtoragodzinnej przerwie wyruszyliśmy 

na popołudniową sesję narciarską. Powrót z popołudniowych nart sprawił 

nam ogromną przyjemność, bo byliśmy już bardzo zmęczeni. Oczywiście 

nic nie odpręża człowieka tak, jak prysznic, potem do kolacji przyszedł czas 

na odpoczynek. Po ostatnim posiłku i przekazaniu wszystkich informacji 

udzielonych przez nauczycieli mieliśmy cztery godziny wolnego. 

Spędzaliśmy je wraz ze znajomymi, w grupach, jakie każdy sobie wybrał. 

Po tym wyczerpującym, ale wspaniałym dniu przyszedł czas na sen.  

W kolejne pobudki sprawiały nam coraz więcej problemów, ale wszyscy 

jakoś je przeżyli. Poza tym każdy spieszył się na śniadania,  

które były pyszne, tak jak i reszta posiłków. I tak każdego dnia panowała  

ta ciekawa i smaczna rutyna obozowa, czyli, narty posiłek, narty, posiłek sen 

i wszystko od nowa. Natomiast piątego dnia zdarzyło się coś, co sprawiło, 

że dla mnie ten obóz był magiczny! Podczas śniadania dowiedzieliśmy się 

o zapisach na obozowy „Mam talent”. To była wspaniała wiadomość,  

choć nie przyszło mi do głowy uczestniczenie w tym przedsięwzięciu.  

Tego dnia po obiedzie nadszedł czas na wycieczkę i spacer po słynnych 

zakopiańskich Krupówkach. Przechadzka zakończyła wizytą na basenie.  

O godzinie 21:05 zaczął się wspomniany już przeze mnie wcześniej  

„Mam talent”. Co najważniejsze wystąpiła na nim moja ulubiona  

tik-tokerka, a na dodatek dała mi autograf. Obóz był wspaniały, a po siedmiu 

dniach spędzonych w Zębie mam mnóstwo wspaniałych wspomnień,  

ale to z dnia piątego, zostanie w moim sercu na zawsze. 



Nocna pogoń! 
Już od dłuższego czasu wszyscy czekali na koniec pierwszego semestru...  

Ja też. Był on dla mnie bardzo stresujący, trudny i męczący,  

jak dla wszystkich, którzy spędzają ostatni rok w „Ósemce”. Wszyscy, 

którzy jechali na obóz do Zęba, nie mogli się już doczekać ferii i dniu 

wyjazdu. Tak na marginesie, to był już mój szósty obóz i muszę przyznać, 

że z roku na rok jest coraz ciekawiej.  

15 stycznia, w sobotę, o godzinie 8:00 odbyła się zbiórka obok stadionu  

w Kielcach. Chwilę po godzinie 8 wyjechaliśmy w podróż, która trwała  

około 6 godzin. Po przyjeździe na miejsce poszliśmy do swoich pokojów  

i rozpakowaliśmy się. Jak na każdym obozie, jest zielona noc.  

Na czym polega? To ta ostatnia, w której smaruje się wszystkich pastą  

do zębów i robi się inne żarty. Ja i wszyscy z mojego pokoju 

zdecydowaliśmy: NIE ŚPIMY CAŁĄ NOC! Niestety mnie się nie udało, 

sen zmorzył mnie bardzo szybko. Inni z mojego pokoju postanowili,  

że też pójdą spać. Jakoś o 4 rano przestało mi się chcieć spać, pobudka objęła 

również wszystkich z mojego pokoju. To było celowe zachowanie…  

Cel był jeden: NIE DAĆ SIĘ WYSMAROWAĆ NIKOMU PASTĄ!  

Na żartownisiów nie trzeba było długo czekać. Kilka minut po naszej 

pobudce w naszym pokoju pojawili się „pastowi malarze”.  

Mało tego! Stać było ich jeszcze na podstęp wobec nas. „Troskliwie” 

powiedzieli nam, o jutrzejszej długiej podróży, jak ważny jest sen, 

odpoczynek i regeneracja. Wiedząc, że chcą uśpić naszą czujność sen  

już nas nie zmorzył. Po jakimś czasie nastąpiła ponowna ich wizyta, niestety 

zawiedli się, myśląc, że śpimy. Pojawiło się pytanie od nas jakie żarty  

już zrobili i na kim. Powiedzieli, że byli już u dziewczyn,  

które jak się okazało ku ich zdziwieniu też nie spały, tak jak my. Odwiedzili 

nas jeszcze kilka razy, nie poddając się, ale my również. W międzyczasie 

okazało się, że wysmarowali nam klamkę od drzwi pastą do zębów. 

Pochwalili się też, że przed drzwiami od pokoju jednej  

z opiekunek zawiesili na lampie prześcieradło, imitując tym samym ducha. 

Trzeba przyznać, że wyszło im to całkiem dobrze i śmiechu było co nie 

miara. Kilka godzin później, wiedząc, że chłopaki są zmęczeni po całej 

nieprzespanej nocy, przyszedł czas na rewanż. Tym razem to oni mieli pastę 

na klamce i to dzięki nam. Ale nie tylko ta ekipa otrzymała od nas znak pasty 



na klamce. Na parterze pozostali chłopcy również zastali  

taką niespodziankę. Tej nocy zdarzył się jeszcze jeden żart,  

za który był już tylko mojego autorstwa. Mianowicie była to wyprawa  

do mojego kolegi, z innej klasy, bardzo cicha wyprawa, bo obok  

jego pokoju, był pokój opiekunów. Po wejściu przyszedł czas  

na udekorowanie twarzy pastą, kusiło mnie jeszcze, żeby to samo zrobić  

z odkrytymi stopami, ale zabrakło czasu i zimnej krwi… Kolega się obudził 

i zorientował co się święci. Zaczął na mnie krzyczeć i grozić mi,  

więc jedynym ratunkiem była ucieczka. Zaczęła się pogoń po ośrodku  

za mną, ale trwało to chwilę… Pech chciał, że przewrócił się o swoje własne 

walizki. Zbiegając na piętro niżej dało się jeszcze słyszeć kilka  

jego krzyków, tym nie mniej mój powrót do pokoju był już zupełnie 

bezpieczny. Po powrocie przyszedł czas na podzielenie się historią z resztą, 

z mojego pokoju. Śmiechu było co nie miara! Reszta też odwdzięczyła się 

swoimi historyjkami z żartów, które udało im się zrobić. Duma nas 

rozpierała, że oprócz tej posmarowanej klamki, nam nic poważniejszego 

żartu nikt nie zrobił, za to my możemy nazwać się Królami i Królowymi 

„zielonej nocy”.  

To tylko jedna ze wspaniałych historii, których na obozie było mnóstwo.  

Na pewno na długo nie zapomnę tych chwil i ferii 2022 roku, zwłaszcza  

ze względu na obóz. To był niesamowicie mile spędzony czas. Żal tylko,  

że obóz trwał tak krótko, i tak szybko się skończył… Ale przecież nie  

od dziś się mówi: Wszystko co dobre, szybko się kończy.  

 



Wysadziliśmy blok TNT 
Na ten moment każdy uczeń czeka cały I semestr! Chodzi rzecz jasna o ferie. 

W II semestrze czeka się na wakacje. Śmiało mogę powiedzieć,  

że tegoroczny odpoczynek „białych wakacji” upłynął mi aktywnie. 

Większość czasu  spędzało się poza domem, ze znajomymi i na basenie.  

Pewnego dnia po zajęciach na basenie wraz z kolegą udaliśmy się na górkę. 

Mieliśmy ze sobą sanki i jabłuszko do zjeżdżania. Okazało się, że na górce 

znajdującej się przed moim blokiem jest mało śniegu.  

Mimo tego postanowiliśmy zjechać. Po zjeździe byliśmy przemoczeni  

i ubłoceni. Dodatkowo moje jabłuszko też miało na sobie liczne ślady błota. 

Sanki kolegi pod tym względem błoto oszczędziło. Po chwili mój kolega 

zjechał jeszcze raz z innej strony górki i ten zjazd był zupełnie inny,  

a przede wszystkim przyniósł mu wiele radości. Potem była kolej na mnie, 

ale tym razem zamiast jabłuszka zjazd odbył się na sankach mojego kolegi. 

Powiem szczerze, że ten zjazd też przyniósł mi wiele satysfakcji.  

Mój znajomy pokusił się o nieco więcej akrobatyki zimowej. Zjeżdżał  

na brzuchu, co według mnie było ryzykownym pomysłem, ale na szczęście 

nic mu się nie stało.  Po sankach spacerowaliśmy po osiedlu, a mój kolega 

w pewnym momencie wpadł na pomysł przeprowadzenia doświadczenia  

z butelką i śniegiem. Mianowicie włożył do butelki z wodą śnieg. Po dwóch 

godzinach przebywania na dworze zrobiło nam się bardzo zimno  

i każdy z nas poszedł do domu. Oprócz czterech ścian rozgrzała mnie 

emocjonująca rozgrywka z moimi znajomymi w Minecraft. Każdy z nas 

zbudował swój wirtualny domek. Udało nam się nawet zaciąć serwer  

przez wysadzenie ogromnej ilości bloku o nazwie TNT. Wieczorem 

przyszedł czas na kolację, po której poszedłem do sklepu z rodzicami, 

wieczorkiem z rodzicami pograliśmy z rodzicami w „Uno”. Wygrałem,  

a tata miał drugie miejsce. Po tym wspaniałym i pełnym emocji dniu 

przyszedł czas na relaks przed telewizorem. Film, który udało mi się 

obejrzeć, bardzo mi się podobał. Po filmie zasnąłem, czekając na kolejny 

dzień ferii, które w tym roku były bardzo ciekawe. Już czekam na następne, 

ale najpierw oczywiście na wakacje.  

 



Zabawy do północy… 
 

Ferie są jak dzień św. Mikołaja, czy urodziny, choć nie ma prezentów,  

to czeka się na nie cały rok. Chociaż jak się tak dobrze przyjrzeć, to prezenty 

są, a przynajmniej jeden, czyli zasłużony odpoczynek od obowiązków 

szkolnych. To było ciężkie półrocze, męczące, trzeba było się nieźle wysilić 

żeby mieć dobre oceny semestralne. Wreszcie nadszedł czas ferii 2022 roku.  

Pierwsza czynność, po piątkowym powrocie ze szkoły do domu,  

jaka przyszła mi do głowy, to położenie się na łóżko, żeby odpocząć.  

Po jakimś czasie przyszła moja siostra. Padła propozycja wyjścia na dwór. 

Ciepły sweterek okazał się tu zbawienny. Najpierw sanki, zjazdy i wygłupy 

na śniegu, potem do domu i gorąca herbatka, która grzała nasze brzuchy  

od środka. Następnego dnia przyszedł czas na małą wycieczkę,  

na Kadzielnię, jest tam piękny lodospad. Podczas ferii dużo czasu trzeba 

było poświęcić mojemu psu, a gdzie będzie mu lepiej niż na spacerze  

po lesie. Biegi, spacerki, aż nagle oczom naszym ukazała się taka polanka  

w środku lasu. Była piękna, a cała pokryta białym, śnieżnym puchem.  

Razem z siostrą udało nam się zbudować też igloo, a po ukończeniu 

konstrukcji nasz kot znalazł tam swoje cztery kąty. Przez chwilę bawiliśmy 

się, że kotek jest niedźwiedziem polarnym i jest bardzo zły. Podczas ferii 

2022 roku nie obyłoby się bez nart, na których bardzo lubię zjeżdżać.  

Był też czas na wycieczki, np. pojechaliśmy do Zagórzan, do mojej cioci  

i jej córki. Był to wyjazd pięciodniowy. Bardzo fajny, bo zabawy trwały  

aż do północy albo i nawet dłużej. Podczas pobytu oczywiście nie zabrakło 

zjazdów na sankach i czasu spędzonego z grami planszowymi.  

Po przyjeździe zmęczenie i nieprzespane noce, spędzone na zabawie dały 

mi się we znaki. Sen i leżakowanie były jak najbardziej wskazane.  

Po weekendowym odpoczynku można było korzystać z gościny klubu  

gdzie można było pograć w cymbergaja, piłkarzyki, bilarda i gry 

komputerowe. Ostatni weekend to była również wycieczka, tym razem  

do innej cioci, a ostatni dzień ferii upłynął mi na łóżku. Sen do 12:00 

pozwolił mi zregenerować siły przed powrotem do szkoły,  

do której szczerze powiedziawszy nie chciało mi się wracać. Ferie szybko 

się skończyły, a zdecydowanie mogłyby trwać dłużej… Przynajmniej 

miesiąc! A tak, znów czekają mnie nauka, sprawdziany i kartkówki… 



UNO, due… „stres” 
Wszystko zaczęło się od lekcji angielskiego… A dokładniej,  

to od informacji, z jaką przyszła na lekcję języka angielskiego Pani 

wicedyrektor.  Co takiego powiedziała? Oznajmiła, że bardzo możliwe,  

że obóz narciarski, który odbywa się co roku w naszej szkole dojdzie  

w tym roku do skutku. W ubiegłym roku ferie, tak jakby odwołano, 

wszystko przez pandemię, a i ten rok pod tym względem wcale pewny  

nie był. Strasznie wszyscy się ucieszyliśmy z informacji przekazanej  

przez Panią wicedyrektor i zapisaliśmy się na listę. Wszyscy do dnia 

wyjazdu czekali z niecierpliwością, aż wreszcie wsiądziemy do autokaru  

i ruszymy.  

I ruszyliśmy, dokładnie 15 stycznia, w sobotę, kilka minut po 8 rano.  

Po dotarciu na miejsce, od razu dostaliśmy pokoje. Życie  

w  siedmioosobowym lokum było dość ciężkie, szczególnie ze względu  

na małą łazienkę, ale jak to się mówi, do wszystkiego człowiek się 

przyzwyczai. Jakoś daliśmy radę. Szybko też udało nam się rozdzielić łóżka 

między sobą. Szkoda tylko, że już na początku spotkała mnie niemiła 

przygoda. Mianowicie moja noga utknęła między ramą łóżka, a materacem. 

Za nic nie dało rady jej wyciągnąć, więc przyszedł czas na rozwiązanie dość 

drastyczne, wydawać by się mogło. Jakie? Ktoś ciągnął za łóżko w jedną 

stronę, a ja swoją nogą w drugą stronę. Na szczęście w końcu wyszła. 

Niestety na tej całej operacji zeszła nam godzina, ale było warto! 

Przynajmniej nikt już nie był zaklinowany, a tym bardziej ja. O uwięzionej 

nodze szybko udało się zapomnieć, tym bardziej, że następnego dnia czekała 

nas dosyć fajna rozgrywka z kolegami w UNO, chyba każdy zna tę karcianą 

grę. Koledzy zajmowali się wykładaniem kart, a my czekaliśmy,  

i czekaliśmy… aż wreszcie skończą. Po dłuższym czasie, i solidnym 

sprawdzeniu, czy aby na pewno wszystkie karty są dobrze pomieszane 

zaczęliśmy grać. Oczywiście co chwilę ktoś dobierał karty, albo zamieniał 

je z inną osobą. Po około dwudziestu minutach gry mieliśmy już kończyć,  

a tu nagle wypadła karta ponownego dobierania kart. Czekało nas ponowne 

potasowanie i rozdawania. Było by wszystko dobrze, gdyby ta karta 

wypadła ze dwa razy, ale ona wypadała co chwilę, a poza tym w chwili, 

kiedy mieliśmy już kończyć grę. Tego było już za wiele, zakończyliśmy grę, 

poza tym musieliśmy już zacząć szykować się na narty. Oczywiście miło 



jest sobie posiedzieć i pograć, ale pod koniec chciało się nam  

już tylko śmiać, a na koniec padło słowne pożegnanie:  

JUŻ NIGDY NIE ZAGRAMY W TĘ GRĘ!!! 

Oczywiście te słowa, to był żart, ale na tamtą chwilę, każdy chyba miał dość 

gry w UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kubicą, to ja, póki co, nie będę… 
Ten semestr mnie wykończył… był pełen nauki i pracy. Wyjście do szkoły 

o 7:00, powrót o 19:00, ale w końcu nadeszły  długo oczekiwane ferie. 

Pierwszy dzień upłynął nam aktywnie. Wraz ze swoim bratem udaliśmy się 

na spacer do Karczmy pod telegrafem, a przed karczmą doszło do wojny  

na śnieżki. Chcieliśmy wykorzystać czas ze śniegiem do maksimum,  

bo ostatnie zimy pokazują, że nieraz go po prostu brakuje. 

Kilka dni później z kolegą postanowiliśmy wybrać się na gokarty, niestety 

nie wszystkie pojazdy były dostępne, ponieważ część  

z nich była remontowana. Dlatego czekaliśmy na auta około pół godziny. 

Wyprawa na gokarty nie zakończyła się dla mnie zbyt dobrze…  

Po 5 minutach jazdy, doszło do małego wypadku i przez następne kilka dni 

bardzo bolały mnie plecy. Zdarzenie to nie zniechęciło mnie do ponownego 

sprawdzenia swoich umiejętności za kierownicą i z kolegą oraz bratem 

ciotecznym znów wybraliśmy się na gokarty. Ponownie spotkało  

nas tam kilka zabawnych historii. Np. podczas jazdy zdarzyło mi się uderzyć 

w opony i spaść z gokarta, który przestał działać, a mój brat cioteczny 

wjechał w ścianę i wpadł na opony. Panu, który jechał przed nami odpadły 

kółka i wszystkie pojazdy zostały oddane do naprawy. Jak przystało  

na prawdziwy, zimowy odpoczynek w ferie musiał odbyć się prawdziwy 

kulig, na który zabrali mnie rodzice. Było tez oczywiście moje rodzeństwo. 

Potem było ognisko i pieczenie kiełbasek. I tak „zleciał” mi pierwszy 

tydzień ferii. Drugi rozpoczął się od wizyty w sklepie zoologicznym, w celu 

zakupu nowych zwierzątek, a  konkretnie patyczaków indyjskich.  

Oprócz samych zwierzaków, trzeba było wybrać różnego rodzaju akcesoria  

do ich hodowli… Podłoże, matę i żarówkę grzewczą oraz najważniejsze 

terrarium, czyli właściwie pomieszczenie, w którym żyją… Taki ich dom,  

u mnie w domu. 

Dużą część czasu w ferie spędzało się w domu na odpoczynku, a ostatni 

weekend upłynął mi pod znakiem bardzo aktywnego wypoczynku.  

Po pierwsze w piątek byliśmy z rodzicami i braćmi ciotecznymi na basenie. 

Zabawa była przednia, zwłaszcza podczas zjazdów na zjeżdżalniach. 

Szkoda tylko, że gdy zjeżdżaliśmy w trzy osoby podszedł do nas ratownik  

i zwrócił nam uwagę, że tego typu zabawy są zabronione… I nie byłoby  

w tym nic dziwnego dla nas, gdyby nie fakt, że w tym samym czasie inna 



grupka sześcioosobowa zjeżdżała sobie w najlepsze, a ratownik nawet  

nie zareagował. To było niesprawiedliwe i troszkę źle się z tym czuliśmy. 

Ferie, jak wiele koleżanek i kolegów z naszej szkoły zakończyliśmy 

pomagając. Ostatnia niedziela ferii zimowych 2022 roku to był czas finału 

WOŚP. My wybraliśmy się z rodzicami do Galerii Korona, gdzie odbywała 

się impreza w związku z tą wspaniałą akcją charytatywną. To były kolejne, 

bardzo fajne ferie, których na pewno nie zapomnę i już czekam na następne, 

ale najpierw, nas uczniów czekają wakacje. Już zaczynamy odliczać dni  

do końca roku! 

 

 



Żal odjeżdżać… 
 

Jak co roku wszyscy uczniowie i uczennice czekali na ferie zimowe, ja też. 

Oczekiwaniu sprzyjała fajna pogoda, zapowiadająca opady śniegu,  

a przecież wybieraliśmy się w tym roku na narty. Radości nie było końca, 

dlatego w piątek, po ostatnich lekcjach z uśmiechem na ustach przyszło  

mi się spakować na obóz narciarski w Zębie. Trwało to parę dobrych godzin, 

a rano mój plecak trafił do samochodu. Na miejscu zbiórki było już mnóstwo 

ludzi. Przez to zamieszanie nie udało mi się znaleźć moich znajomych,  

ale po dłuższej chwili okazało się, że są już w autokarze. Mój towarzysz 

podróży, troszkę mnie denerwował, bo przez cały czas podróży wykładał 

nogi w taki sposób, że było mi nie wygodnie.  

 

Już pierwszego dnia obozu działo się bardzo dużo. Na miejscu  

po rozpakowaniu swoich rzeczy w pokoju wyznaczyliśmy sobie wspólny 

cel: po raz pierwszy na obozie dostać nagrodę za najczystszy pokój. 

Codziennie po śniadaniu i po obiedzie było wyjście na narty,  

na które wybierał się zazwyczaj cały pokój, no chyba, że była śnieżyca,  

to zrozumiałe, że w takich warunkach nie da się jeździć.  

 

W Zębie został zorganizowany taki nasz, obozowy Mam talent. Nasz występ 

nazywał się ,,Angela i Karyna w restauracji”. Cóż, niestety nie wyszedł  

on za dobrze, ponieważ tytułowe Angela i Karyna nie mówiły za dużo,  

ale i tak efekty naszej pracy dały nam satysfakcję, biorąc pod uwagę,  

że ten występ kabaretowy był bardzo spontaniczny.  

Co to za obóz narciarski bez kuligu?! Co ważne był to najlepszy kulig  

w moim życiu. Zimno… Fakt! Wiało… Fakt! Ale tym razem odpowiednie 

ubranie sprawiło, że mróz nie dał mi się tak we znaki. W saniach był czas 

na „pogaduchy” o sytuacjach obozowych, o szkole o kuligu, cały czas 

trzymając w rękach pochodnie, które niestety pogasły nam szybciej  

niż myśleliśmy.  



Sporo też się działo na stoku… Na ten przykład nie raz, nie dwa,  

ktoś we mnie wjechał. Przypomina mi się również sytuacja, w której jeden 

z kolegów próbował mnie przewrócić w kolejce do wyciągu, ale jak to się 

mówi, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Skończyło się tak, że sam 

się wywrócił.  

Niestety obóz skończył się bardzo szybko… Za szybko! Zanim się 

obejrzeliśmy, już trzeba było pakować się w drogę powrotną. Oczywiście 

smutek związany z zakończeniem obozu, pokonał rewelacyjny humor 

spowodowany cudownymi wspomnieniami oraz nagrodami, jakie udało 

nam się uzyskać, czy to indywidualnie, czy grupowo. Slalom gigant, 

piłkarzyki, bilard, czy występ w Mam Talent, to tylko niektóre dyscypliny, 

w których udało nam się coś wywalczyć. Oczywiście przyszedł też czas  

na odpowiednie uczczenie naszych sukcesów… Po powrocie do pokoju 

otwarte zostało „Piccolo” i grała muzyka. Z racji, że była to ostatnia, zielona 

noc, po świętowaniu, przyszedł czas na psoty. Po opuszczeniu pokoju udało 

nam się wysmarować klamki innym. Niestety i nam nie odpuszczono  

tej nocy żartów. Rano w naszym pokoju toaleta i nasze łokcie  

były wysmarowane pastą do zębów. Ale już godzinę później przyszedł czas 

na odwet. Udało nam się ustalić kto nas nasmarował pastą.  

My obsmarowaliśmy tym żartownisiom drzwi. Przyszedł czas pakowania, 

w końcu do wyjazdu zostało jeszcze tylko parę godzin.  

Ale tak nam nie chciało się wyjeżdżać, ze zamiast zacząć się pakować  

to postanowiliśmy siąść na łóżkach, pograć w gry i rozmawiać. W pewnym 

momencie, nasz pokój zupełnie stracił rachubę czasu. Nagle w drzwiach 

pojawiła się jedna z opiekunek i powiedziała, że możemy już pakować torby. 

W nasze oczy zajrzał strach, przede wszystkim z tego powodu, że nasz pokój 

nie był do końca posprzątany, a dwie osoby nie były jeszcze spakowane. 

Jakimś cudem udało nam się jednak jakoś wyrobić w 20 minut  

przed wyjazdem. Wsiedliśmy do autokaru i z kręcącą się łzą w oku 

wyjechaliśmy z Zęba. Mogę śmiało powiedzieć, że to był najlepszy obóz  

na jakim byliśmy. Drugi tydzień ferii upłynął mi w łóżku. Nie miało  

to jednak nic wspólnego z lenistwem, a chorobą, jaka mnie dopadła… 

Pomimo tej „chorowitej końcówki” ferii dawno nie było tak udanej przerwy 

zimowej. Zapamiętam ją na długo. 

 

 



 



Zapomniane klucze… 
Moje ferie 2022 roku przebiegły dość spokojnie, ale absolutnie  

nie stacjonarnie. Nie ma mowy o leniuchowaniu w domu, choć i to przydaje 

się po pierwszym, ciężkim okresie nauki. Odwiedzaliśmy ze znajomymi 

galerie handlowe i nawet jednego dnia udało nam się tam pójść w porze 

obiadowej. Chwila zastanowienia… I padła propozycja – PZZA!  

I tu nie mogło obejść się bez wpadki. Koleżanka idąc ze swoją porcją pizzy, 

potknęła się o nogi i upuściła jedzenie na ziemie. Szkoda, no ale cóż,  

trzeba było zamówić nową… Potem kino i lody, a na koniec powrót do domu 

około godziny 23:00. Kiedy byliśmy pod bramą mojego domu, udało się 

nam zauważyć trzy sarny skaczące tuż obok nas. Naśladując te sarny 

również i w nas wybudził się zew natury i zachciało nam się skoków. 

Wszystko byłoby może w porządku, gdyby nie fakt, że gdzieś zdarzyło  

mi się posiać klucze do domu. Zupełnie przemoczone ubrania, my też,  

od śniegu i deszczu i bez kluczy… Super! Dzwonek do domu... Na szczęście 

po około minucie babcia otwarła nam drzwi. Po wejściu od razu należało się 

przebrać. Potem, już pod kocem, do około 3:00 rano towarzyszył  

nam telewizor. Nawet nie pamiętam co to był za film…  

Po filmie doszło do kilku partyjek w różne gry i dopiero potem przyszedł 

czas na sen. Treningi tańca, wizyty w McDonald ’s, park trampolin,  

bubble-tea i małe zakupki. Tak właśnie minęły mi ferie. Ktoś powie nic 

specjalnego… A ja i tak będę je pamiętać jako bardzo dobrze spędzone… 

 



Łóżko piętrowe  

nie pomogło… 
 

Czas oczekiwania na ferie upływał mi w tym roku bardzo długo.  

Każda minuta wydawała się godziną, a dni miesiącami. Ferie dla mnie to nie 

była tylko odskocznia od codzienności i szkoły, a przede wszystkim obóz 

narciarski w Zębie, do którego już wszyscy się szykowali. Musze przyznać, 

że to był już mój piąty obóz, ale cóż z tego, skoro tam się człowiek nudzić 

nie może. Właściwie, to nie ma czasu na nudę… Przyjaciele, ulubiony sport 

i termy! To jest to! 

Cały obóz był wspaniały, ale mnie najbardziej zapadła w pamięć ostatnia… 

„zielona noc”. Jak dla mnie najlepsza z całego obozu. Bałagan w naszym 

pokoju był tak straszny, że nie można było normalnie przejść. Dokładnych 

planów na spędzenie tej nocy nie było, ale wstępnie udało nam się ustalić 

kto będzie „aktywny” w psotach i żartach. Chcieliśmy wytrzymać całą noc 

bez snu, ale zmęczenie dało się we znaki i sen mnie pokonał. W nocy obudził 

mnie cichy huk, a chwilę później szelest. Dzięki temu, że moje łóżko  

było piętrowe z góry był lepszy widok na to co dzieje się w pokoju. Okazało 

się, że pode mną siedziały koleżanki z innego pokoju i zbierały śmieci  

z podłogi. Cóż za wspaniały fortel udało nam się wymyślić, a raczej zdarzyło 

się to przypadkiem. Okazało się, że nasz bałagan uratował nas od żartu. 

Dziewczyny zauważyły, że zaczynamy się budzić i w tym samym czasie 

energicznym ruchem wstały i wyszły z pokoju śmiejąc się pod nosem.  

To był nasz moment… Pora wstać. Na telefonie godzina 4:30, a u mnie  

na twarzy dało się wyczuć delikatną wilgoć. W toalecie wszystko się 

wyjaśniło… To była pasta do zębów na policzku i we włosach. Masakra! 

Oznaczało to kolejną sesję z prysznicem i myciem włosów. Po małej kąpieli 

pokój był kompletnie rozbudzony. Postanowiliśmy iść na małe zwiady  

po ośrodku i rozejrzeć się, czy przypadkiem gdzieś dzieje się coś ciekawego. 

Po cichym otwarciu drzwi i wyjrzeniu z pokoju dało się zauważyć  

na korytarzu kilka znajomych twarzy. Wiedzieliśmy, że jeśli mamy się 

„odwdzięczyć” za „pastowanie” musimy mieć odpowiednie akcesoria.  



Powrót do pokoju, dozbrojenie, czyli pasta do zębów i kilka listków papieru 

toaletowego. Słowo się rzekło… Jesteśmy gotowi na zieloną noc. 

Odwiedziliśmy kilka znajomych pokoi i od wewnątrz posmarowaliśmy 

klamki oraz dokładnie owinęliśmy je papierem. Po tej akcji nadszedł  

jakiś taki dziwny czas nudy… Powrót do pokoju, kwadrans na przemyślenie 

dalszej taktyki, ale nagle dało się słyszeć strasznie dziwne dźwięki. Ciche 

szmery i szeptanie tuż przy drzwiach. Chwilę później z łomotem otworzyły 

się nasze drzwi i dwójka znajomych twarzy szybko uciekła w głąb korytarza. 

To wybudziło nasz pokój na dobre. Do tego stopnia, że jedno z nas 

dodatkowo zgłodniało… No cóż, okazało się, że w szafce nocnej była zupka 

chińska, a w celu jej przygotowania musieliśmy udać się do kuchni.  

Na miejscu z ciekawości chcieliśmy sprawdzić, co takiego dzieje się w sali 

dyskotekowej. Przez przejście dla personelu powoli udaliśmy się na salę, 

gdzie dało się usłyszeć kroki schodzenia. Kryjówka za ścianą była idealna, 

to tu czekaliśmy na dalszy rozwój sytuacji. Po chwili dźwięk kroków ustał, 

wyjrzeliśmy, a oczom naszym ukazał się starszy kolega, który ze strachu 

strasznie wrzasnął. Jego koledzy szybko do niego dołączyli i zbiegli na dół 

zaciekawieni całą sytuacją. Mała bura i powrót na stołówkę,  

gdzie trzeba było opowiedzieć o sytuacji sprzed chwili. Jaka myśl nas 

naszła? Jeżeli w sali bilardowej są nasi znajomi, to warto zainteresować się 

tym co robią. Powrót przejściem do sali bilardowej i wejście po schodach 

do recepcji. W pokoju było około 15 osób. Dwójka chłopaków grała  

w bilard, a reszta słuchała muzyki na telewizorze. Godzina na ekranie 

telewizora? 5:30! Wszyscy już wiedzieli, że to koniec „zielononocnej” 

zabawy. Nadzieja pozwalała mi myśleć, że nie będziemy już przyjmować 

nieproszonych gości w naszym pokoju. Tak też było, z małą poprawką,  

to my odwiedziliśmy sąsiedni pokój i tam od 6:00 rano spędziliśmy czas  

do śniadania.  

Nie wiem co mnie jeszcze czeka na obozach i w życiu, ale uważam,  

że to była jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Pełna emocji, zwrotów 

akcji, śmieszna i nieprzewidywalna… Jak w najlepszym filmie 

komediowym. I po co chodzić do kina?  

 

 

 



Tegoroczne ferie dla województwa świętokrzyskiego zakończyły się 

kolejnym finałem WOŚP, która ma grać „do końca świata i o jeden dzień 

dłużej”. Obóz w Zębie, też właśnie tyle musi trwać…  

Choćby dla takich wspomnień… Choćby dla uśmiechów dzieciaków,  

które nie zapomną czasu spędzanego w górach, na stokach, spacerach  

i górskich wycieczkach i kuligach.  

Co najważniejsze, są tacy, którzy na obozach w Zębie  

jeśli chodzi o narciarstwo zjedli już zęby… I nadal nie mają dość! 

 

Tekst i korekta: Robert Majchrzyk 

Foto: Alicja Kierzkowska i Kacper Kita   

             

 

 

 


