
URYWKI Z PAMIĘTNIKA – WIERCHOMLA 2008 

 

7 stycznia (poniedziałek) – dzień pierwszy 

 

Dzieci piszą regulamin pobytu....  

Oto wyjątki: 

• przed godz. 7 rano nie włączamy telewizora, 

• nie brać cukierków od obcych, 

• nie bawić się ostrymi narzędziami, 

• nie moŜna niszczyć rzeczy hotelowych, 

• nie wolno się wydzierać, 
• trzymać się pani, 

• jesteśmy dla siebie mili, 

• nie rzucamy rzeczami po pokoju, 

• nie jeździmy na krechę, 
• nie wymiotujemy, 

• siedzieć cicho! 

• nie zamykać się w łazience, 

• trzeba być kulturalnym, np. nie mlaskać przy jedzeniu. 

(Jacek Chmiel) 

 

 

Wstałem dziś o 5.00. Później jechałem autokarem do Wierchomli. Jazda trwała 7 godzin. To 

bardzo długo... (Michał K.) 

Oglądaliśmy 3 filmy, ale mi było smutno. PodróŜ minęła szybko. Na miejscu było gorzej, bo 

okazało się, Ŝe mieszkamy bardzo wysoko i trzeba się wdrapywać... (Cecylka) 

Hura! Nareszcie dojechaliśmy. Mam pokój z Mają, Zosią, Nelą i Olą. Świetnie się bawimy... 

(Matylda) 

Ku mojemu zdumieniu zobaczyłam domek na górce. Spytałam się, czy to nasz, a Pani Kasia 

powiedziała, Ŝe owszem. Więc zaczęliśmy wchodzić po schodach. Zaczęłam je liczyć i nie 

uwierzycie! 151!.... (Zosia N.) 

Bardzo często padało pytanie, czy nie mogą nas podwieźć skuterem. (Karolina) 

Potem poszliśmy na obiadokolację i była pyszna. Podoba mi się tu. (Jaś M.) 

Oglądaliśmy dobranockę i mieliśmy spotkanie w świetlicy. Idziemy spać... (Nela) 

A potem musieliśmy iść po 166 schodach do hotelu. Ciekawa jestem, co jutro się wydarzy. 

(Kornelia) 

Poszliśmy do chałupy i rozpakowaliśmy się! Było ok. (Nela) 

Po przyjeździe trochę się rozpakowałem. (Jaś Z.) 

Niestety, oglądaliśmy dobranockę. Dzień minął fajnie, ale szybko. (Maja) 

Kiedy juŜ skończyliśmy, poszliśmy spać. Dobranoc. (Inez) 



8 stycznia (wtorek) – dzień drugi 

 

Po pysznym śniadaniu (szwedzki stół) poszliśmy na narty i jeździliśmy 4 godziny. (Marysia 

Sz.) 

Pobudka była o 7.15. KaŜdy ubrał się i czekał na wyjście na śniadanie. (Mati) 

Później śmigałam na snowboardzie. Potem zjadłam obiad i znowu jeździłam na 

snowboardzie. Później zjadłam kolację. Ten dzień był fajowy. (Majka) 

Potem poszłam na górę – stok... jeździło się ok! Podchodziłam 300 m w górę, bo nie mogłam 

wjechać na orczyku. Poszłam potem na snowboard na oślą łączkę. (Nela) 

Na nartach jeździliśmy ok. 4 godziny. Pani była bardzo miła i mieliśmy ciekawe ćwiczenia. 

(Inez) 

Jutro pierwszy raz stanę na snowboardzie. Za to dziś jeździłam na nartach. Najlepszy był 

ostatni zjazd, bo wszyscy się przewracali. (Ola) 

Okazało się, Ŝe będę jeździć na nartach. Mam bardzo fajnego instruktora, ale najbardziej 

podobał mi się samiusieńki ostatni zjazd. Zaczęło się od Oli i od hopki. Było śmiesznie... 

(Kornelia) 

Ten dzień był wspaniały... (Kalina) 

W pierwszym tekście zapomniałam powiedzieć, z kim mieszkam, a mieszkam z Cecylią, 
Kaliną i Kornelią... (Karolina) 

Wszyscy jeździli gęsiego za instruktorem i nagle Franek wpadał jak kula w kręgle... 

(p. Beata) 

Nauczyłam się jeździć orczykiem na wyciągu i jutro teŜ chcę iść na snowboard. Wtedy 

wygram zakład z tatą. (Basia) 

Mam dosyć tego snowboardu, bo więcej podchodzę pod górę, biegam wzdłuŜ wyciągu, 

zapinam wiązania, sznuruję buty niŜ jeŜdŜę..., ale mam zdolnych uczniów. (p. dyrektor) 

 

9 stycznia (środa) – dzień trzeci 

 

Pobudka była tak samo późno jak wczoraj, czyli o 7.00. (Ala) 

Wstałam chyba tak jak wczoraj, tzn. o 6.00. Chodziłam po pokoju aŜ mi się to znudziło. 

Wtedy obudziłam Dominikę i śpiewałam pobudzankę: „Wstawaj juŜ, moja słodka 

Dominiko...”. (Basia) 

Dzisiaj nie chciało mi się wstawać. Byłam bardzo zmęczona po wczorajszym dniu... Dzisiaj 

było niesamowicie. jeździliśmy do 20.30. Jak przyszłam do naszego domu, to poczułam się 
jak stara prababcia, która spadła z krzesła na tyłek, bo tak mnie bolała pupa, Ŝe nie mogłam 

chodzić, siadać i ruszać nogami. (Zosia N.) 

Dziś byłam cały dzień na snowboardzie. Na początku trochę się wywracałam, ale potem juŜ 
mi się udawało (w ciągu 7 godzin zaliczyła ok. 150 upadków i jeździła dalej – co za ambicja 

/dop. p. dyrektora/). Było fajnie na końcu, bo zjeŜdŜaliśmy na snowboardzie jak na sankach. 

(Anita) 

Jeździłam na snowboardzie. Dobrze mi szło na stoku. Na orczyku wciąŜ się wywracałam. 

(Marcelina) 

Na desce było super. Nauczyłam się robić skręty i obroty. (Ala) 



Pierwszy dzień jestem zmęczony przez męczące lekcje narciarskie, ale było fajnie. (Jaś Z.) 

Dziś znowu jeździliśmy na nartach, ale moim zdaniem było fajniej niŜ wczoraj. (Cecylia) 

Wieczorem poszliśmy na basen. Na basenie mogliśmy się bawić. Ale najgorsze było suszenie 

włosów. (Kornelia) 

Kiedy zjeŜdŜałam na nartach, dokonałam cudu, poniewaŜ nie wywaliłam się. Na basenie 

fajnie się bawiłam. Ten dzień był super. Narka... (Kalina) 

Dziś rano wszystkie mięśnie mnie bolały. Byliśmy teŜ na basenie. Basen miał 1 m (ale w 

którą stronę?). Ja nie kąpałam się, bo miałam zwolnienie... (Matylda) 

Było śniadanie. Jeździłem na nartach. Jadłem i znów jeździłem. Jadłem i spałem. (Maciek 

Ch.) 

Na kolację były naleśniki, na śniadanie jajecznica i duŜo dobroci do wyboru, a na obiad – 

schabowy, ziemniaczki i buraki. Zupy są pyszne – dziś cebulowa z grzankami. Jedzonko 

uznajemy na 9,5 w skali do 10. (dyrektor – J. Chmiel) 

 

10 stycznia (czwartek) – dzień czwarty 

 

Dziś wstałam tak samo wcześnie, jak zawsze. Wzięłam chusteczki higieniczne i zaczęłam 

smarkać nos. Potem była pobudka... (Basia) 

Na śniadanie zjadłam zupę mleczną. (Domi) 

Dziś rano teŜ nie mogłam usiąść ani zrobić przysiadu... (Zosia) 

Pobudka była, śniadanie, a później narty. Obiad, a później snowboard. Kolacja dobra i spać... 
(M.Ch.) 

Dziś urodziny Neli! Kończy juŜ 10 lat. Mimo to dzień zaczął się normalnie... (Ala) 

Dziś rano byłam śpiąca. Pan dyrektor zapalił w pokoju światło, a ja nic, dalej śpię... Na 

śniadanie zjadłam kulki z mlekiem, a na obiad były ziemniaki, kurczak w sosie ostrym i 

róŜowa kapusta... (Anita) 

Dziś Nela miała super niespodziankę. Nawet ja o tym nie wiedziałam. Dzisiaj jeździłam na 

snowboardzie. Ciągle się przewracałam. JuŜ prawie umiem jeździć skrętami... (Matylda) 

Później jeździłam na nartach – pierwszy raz, świetnie mi szło. Później zjadłam kolację. Była 

niedobra. Nela miała urodzinki. Zaraz potem grałam z Maćkiem Cho., Nelą i Matyldą w 

„Activity”... (Majka) 

Dziś nie jeździłem na nartach. Dziś jeździłem na snowboardzie. Jeździło się tak fajnie, Ŝe aŜ 
za fajnie! (Maciek Chm.) 

Mieliśmy śniadanie i potem szybko wskoczyliśmy na narty i popędziliśmy... (Inez) 

Następnie poszliśmy na obiad. Po obiedzie na narty. (Adam) 

Po obiedzie znów poszłam na snowboard na duŜą górę, czyli wyciąg krzesełkowy. 

Wywróciłam się duŜo razy, było super... (Ala) 

Po obiedzie jeździłam na snowboardzie na duŜym wyciągu z instruktorem „Super 

Michałem”... (Nela) 

Mam nadzieję, Ŝe niedługo znów będę jeździć. To był fajny dzień... (Karolina) 

Pojechałam na duŜą górę na snowboardzie!!! Jak przyszliśmy do domu, to był tort i 

śpiewaliśmy Neli „100 lat!”... (Zosia N.) 



I znowu na narty. Tym razem uczył nas pan Radek. Potem poszliśmy na kolację i były pyszne 

kluski... (Mar.) 

Oczyściliśmy narty i poszliśmy na kolację, potem poszliśmy spać. (Michał C.) 

Było super. (Zosia Z.) 

Jeszcze były zajęcia z panem Radkiem i kolacja (na kolację były pyzy z bekonem). Będę 
spała za chwilę. Dobranoc! (Inez) 

Jutro będziemy jeździć sportowo z panem Radkiem na slalomie... (Franek) 

Wczoraj wieczorem wszystkie dzieci zasnęły jak anioły, a dzisiaj Ŝadne nie obudziło się z 

własnej nieprzymuszonej woli. Pobudka przebiegła jednak bardzo sprawnie, wg stałego 

scenariusza: otwieramy oczy – czas 5 minut + otwieramy okna i wpuszczamy zimę do środka, 

potem pełne światło i wyginamy śmiało ciało, dla nas to – o! mało! Ścielimy łóŜka i ubieramy 

się – czas 15 minut. O RANY! To działa!!! 

Drodzy rodzice, Wasze dzieci są wspaniałe. Bardzo Was kochają, trochę tęsknią, są bardzo 

dzielne, ambitne, zdyscyplinowane, uśmiechnięte, pomagają sobie wzajemnie. Do tego 

jeszcze dodam, Ŝe jeŜdŜą 6 godzin dziennie. To jest bardzo, bardzo duŜo. śadne nie jest 

przeziębione, są non-stop na dworze, jeszcze 2 tygodnie, a nauczyliby się jeść wszystko, co 

tylko nadaje się do jedzenia... (dyrektor tego zamieszania) 

PS. Wy teŜ jesteście dzielni. Dziękujemy za to, Ŝe nie dzwonicie. Bardzo nam tym 

pomagacie. 


