
.. Biała Szkoła 2009 - 2009-01-12 

Dzieci szczęśliwie dojechały do Wierchomli, jeszcze wczoraj - po raz pierwszy 

wyszły na stok, żeby rozpocząć swoją narciarską przygodę. 

W tej chwili trwa śniadanie, po którym cała ekipa wychodzi na narty. 

.. Wieści z Białej Szkoły - 2009-01-12 

Jesteśmy po obiedzie. Pogoda wspaniała, jeździmy non-stop. Iza, Marysia, Alek P. i 

Jaś K. - to talenty snowboardowe. Dziś nie będzie kłopotu z zasypianiem, wszyscy 

padną jak muchy. W domku, czyli przy telefonach, będziemy dopiero ok. 19.00. 

Niestety, nie mamy zasięgu, jeśli chodzi o Internet.

.. Wieści z Wierchomli - 2009-01-12 

Minął pierwszy dzień naszej wspaniałej Białej Szkoły. Dzielnie walczyliśmy na 

stokach, a nawet na Oślej Łączce. 

Dziś po południu dojechaliśmy do Wierchomli. Wnosiliśmy bagaże pod dwustu 

metrową górę. - Alek M.

Schodów było mniej więcej 154. - Ania W.

145 stopni. - Piotr U.

Łącznie przeszedłem 6 razy 154 schodki. - Karol C.

... narty i walizki po 150 schodkach. - Kaja

... wspinaliśmy się po stu iluś schodkach. - ???

... po 125 schodkach aż 3 razy. To był horror. - Maria S.



Potem był obiad: rosół, kurczak pieczony i surówka. I poszliśmy na stok. Tam był 

mały orczyk, który był bardzo wolny. - Maciek Z.

... wykonałem 4 zakręty i byłem na dole. Jak to zwykle bywa, na stoku bywa wyciąg. 

- Łukasz K.

Wywróciłam się 2 razy. - Kaja

Później byliśmy na ekstra stoku, a ja wypożyczyłam narty. - Daria.

Po nartach powędrowaliśmy do pokoi i napisaliśmy to. - Kasia

Potem pani Ewa przydzieliła nam pokoje. - ???

Od jutra będą grzanki, ale teraz głoduję. Dobranoc. Było fajnie. Wszystkim nam 

brakuje szczęścia - to razem śpiewałyśmy. - Daria

To był udany, ale ciężki dzień - Piotr

Robiłyśmy z Natą przedstawienie dla Darii i Emilii - Zuzia M.

Raz zrobiłem 180 stopni (obrót na desce), to mnie bardzo uradowało, to był super 

dzień. - Staś W.

Było bardzo fajnie choć męcząco. - Łukasz K.

I nasz pokój fajnie wygląda.- ???

Po rozlicznych dramatach ( melodramatach, komediodramatach, dramatach 



wojennych i kostiumowych też) rozłożyliśmy się po pokojach. A Jasiek, Marcin, 

Karol i Michał G. śpią w pokoju z p. Dyrektorem (se se se). Domek mamy śliczny, 

cały z drewna, więc trzeba uważać, żeby go z dymem nie puścić. 

( A tajemniczy pan z autokaru okazał się instruktorem od nart, ma na imię Adam i 

kucyka) - Weronika Ch (Koniolola) 

.. Wieści z Wierchomli - Poniedziałek 21.40 - 2009-01-12 

Dziś o 7.00 obudził nas pan Dyrektor - Jan K.

Potem zjedliśmy śniadanie i lecieliśmy na narty. Naszym panem był pan Tomek, a 

grupa "Tygrysy" - Zuzia M.

Jazda! Dziś jeździliśmy na nartach i snowboardzie, potem zrobiło się ciemno i 

musieliśmy wracać - Kasia K.

Po obiedzie znowu jeździliśmy na nartach aż do kolacji - Klara

Było fajnie i robiliśmy takie ćwiczenia: Krakowiaka, nogi Łaki - Taki. Po obiedzie 

poszedłem na snowboard. Było super !!!! Wywaliłem się 8 bolesnych i 10 średnich - 

Karol

Boli mnie teraz kość ogonowa. Wieczorem były na kolacje naleśniki z cukrem 

pudrem i serem. A potem grzanki z serem. Pycha - Maria S.

Na obiad była zupa jarzynowa i piura w sosie. Godzinę potem poszłam jeździć na 

nartach z dużej górki - Iza H.

Zaczął się super dzień, tak dobrze mi szło, że aż za dobrze i wyskoczyłem i prasło 

mnie, bolała mnie noga, przez chwilę myślałem, że nie żyje. Dialog: Ała Łe Łe Łe Łe 

- Staś W.



Od razu wiedziałam, że jak wsiądę na ten wyciąg to coś się stanie... - Ewa

Zjeżdżaliśmy, aż nagle się wywróciłam. Zuzia W. zrobiła przeze mnie salto a potem 

Emila na mnie wjechała. - Kaja

Na sam koniec dnia pan Dyrektor dał nam grzanki. - Klara

Zjedliśmy grzanki a potem było teraz - Kajtek

Bardzo lubię, kiedy ktoś nam czyta i myślę, że inni też to lubią, więc pani Ewa 

przeczytała nam "Słowika". To był bardzo udany dzień - Zuzia M.

No i wtedy ten wyciąg... On był wredny i nie chciał ich wypuścić. Aż trzeba było 

wszystko zatrzymać i wyjąć Ewę i Martę z kanapy - Weronika Ch

.. Wieści z Wierchomli - Wtorek - 2009-01-14 

Było prawie tak samo jak wczoraj, ale dziś parę razy spadłam z wyciągu i piłam 

gorącą czekoladę. Bardzo mi się podobało. - Emilka 

Dziś rano obudził mnie Karol skacząc mi na brzuch - Jaś K.

Dziś rano ubrałem się najszybciej - Alek M.

Obudziłam się rano cała obolała i zmęczona po wczorajszym snowboardzie - Marysia

Na śniadaniu oczywiście stół 2 wylał herbatę, a Marcin zjadł dwie parówki, ja też 

zjadłem dwie parówki - Michał G.

Potem poszłam na snowboard, nauczyłam się tam bardzo dużo. Na obiad była 



jarzynowa i schabowy z burakami - Iza H.

Obudziłem się o pierwszej nad ranem. Chłopcy jeszcze spali. Po sześciu godzinach 

przyszedł pan Dyrektor i obudził resztę bandy. Zjedliśmy śniadanie i znowu na narty. 

Nareszcie zjedliśmy obiad i znowu na narty - Michał B.

Jak jeździliśmy slalomem, to pan mi powiedział: Brawo! Ekstra!. Na kolacje było 

penne i dzieci narzekały a ja nie. Dobranoc - Daria.

Dzisiejsza przerwa była wyjątkowa, bo wzięliśmy kasę i kupiłem czekoladę do picia. 

Była pyszna. I wio na narty po czekoladzie. A potem obiad. I jak zwykle tutaj bywa - 

znowu narty. Przerwa. Narty. Kolacja. - Łukasz

A po obiedzie poszliśmy na snowboard. Szło mi bardzo dobrze. W domku się 

wykąpałem a teraz jestem po kąpieli i odpoczywam. - Piotrek U.

Po obiedzie jeździłem na desce snowboardowej. Zaliczyłem 20/30 gleb, ale było 

superowo. Przyszedłem do domu, graliśmy w "Wsiąść do pociągu" no i się zaczęło, 

chłopaki zaczęli wariować, że musiałem pisać na korytarzu - Karol

Pupa boli mnie strasznie. Umiem już wjeżdżać na górę i nie wypadam na orczyku. - 

Olga

Na przerwie Staś pokazał nam oczy... Dalej nie opowiem - Alek M.

Obiad. Na obiedzie horror w pięciu aktach. Marcin rzuca kotletem w sufit... tzn 

wysyła rakietę do stacji NASA. Wieczorem wpadł do nas Jerzy Stuhr i przeczytał 

nam baśń... - Weronika Ch.

Wywróciłam się i walnęłam głową, tyłkiem i plecami - Weronika W



Najlepszy ze śniadania był keczup. Po jeżdżeniu na nartach była kolacja. Ja jej nie 

zjadłem i właśnie czekam na tosty. Uwielbiam Białą Szkołę! - Jaś

Jest bardzo fajnie. Codziennie jeżdżę na snowboardzie. Bardzo mi się podoba tutaj, a 

narty szczególnie - Julia

Po obiedzie poszłam z dwoma innymi dziewczynami na oślą łączkę - Klara

Piotrek by NASA wystrzeliwał kotlety w kosmos i dostał karę. Założyłem kask i 

rękawiczki i wyszedłem stamtąd - Kajtek

Ale na orczyku wywaliłam się dwa razy! Ale to nic! Kto się nie wywróci, ten się nie 

nauczy! Wprawdzie umiem jeździć na nartach, ale to szczegół. Pani Ewa 

powiedziała, że przyjdzie czytać nam specjalny gość. Nie wiem kto to będzie ale się 

dowiem. Ciał - Ania

Dziś jeździłam na snowboardzie. Na początku były ćwiczenia : wywalanie się, 

turlanie i tym podobne. Później jazda. Wszyscy jeździliśmy metodą spadającego 

liścia a niektórzy na krawędziach - Kasia K.

Śniadanie a potem wziuuuuut na narty. Dziś było bardzo fajnie, prowadziłam grupę 

dwa razy. Nazwałam jeden orczyk Łatek. Jak go rozpoznawałam miał czarną plamę - 

Zuzia M.

Dziś obudziłem się. Potem założyłem ubranie. Zjeżdżałem bo nie chciałem iść. Była 

niesamowita prędkość, a potem ruszyłem z kopyta!!! Ktoś znów rozlał picie. Nie 

wytrzymam. Zaczęliśmy jeździć. Super mi szło. Zrobiłem 10 zjazdów bez gleby. No i 

wcześniej była przerwa. Tam się działo, udawałem cyborga. - Staś



Po kolacji była cisza nocna a po ciszy nocnej był War ( z ang.) - Alek P.

Na kolacje były kluski. Większość zrobiła sobie lukier i musieli to wypić – Kajtek

.. Wieści z Wierchomli - Środa - 2009-01-14 

Może jestem nudny, ale obudził nas pan Dyrektor no i poszliśmy na śniadanie. Wiem, 

że to zaczyna być nudne, ale niestety zawsze plan jest taki sam. Zawsze. Po śniadaniu 

udaliśmy się na narty - Łukasz 

Może jestem nudny, ale obudził nas pan Dyrektor no i poszliśmy na śniadanie. Wiem, 

że to zaczyna być nudne, ale niestety zawsze plan jest taki sam. Zawsze. Po śniadaniu 

udaliśmy się na narty - Łukasz

Dziś o 6.40 obudził mnie Marcin, a go obudził zegarek. Byliśmy dość zdenerwowani, 

gdyż dziś mieliśmy pojechać na duży stok pod nazwą Wierchomla 1. Na śniadanie 

była jajecznica, ale ja jej nie zjadłem. No i się zaczęło. Kajtek i Ola wylali herbatę, 

ale przez Kajtka poszedł tylko jeden kubek! Uczył nas pan Michał. Na obiad był 

kotlet. Kajtek wylał jeden kubek kompotu. W czasie kolacji jedliśmy pizzę. daria 

zjadła 7 kawałków, Kajtek wylał 3 kubki herbaty, a Marcin stłukł jeden kubek. Dziś 

był fajny dzień - Jaś

Na snowboardzie było bardzo wesoło. Gdy skończyliśmy jeździć nie obejrzałem się, 

a już jadłem kolację. W domku zjadłem grzanki i poszedłem spać - Kajtek

Po obiedzie poszłam pierwszy raz na snowboard i nawet nieźle mi szło. To już ostatni 

dzień Białej Szkoły !!!! - Klara

Okazało się, że ten tajemniczy gość, to był komputer. Dziś na śniadanie jadłam 

chrupki z mlekiem, jajecznicę, bułkę z masłem, jajko gotowane i pomidory. Dziś jest 



biała noc, może zrobie kawał moim koleżankom - Ania

Dzisiaj obudziliśmy się i okazało się, że jak lunatykowałem, to zjadłem Łukaszowi 

Kitketa. Na snowboardzie jeździło się bardzo bardzo fajnie. To był super dzień - 

Michał B.

A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że obudziłem się bez jednego Kitkata. To był 

fajny dzień - Łukasz

O którejś tam był obiad. Były mielone z cebulą ( o fuu), ziemniaki i surówka z 

kiszonej kapusty - Olga

dzisiaj osiągnęłam najwyższy cel, czyli zrobić piruet na desce. Na kolacje była pizza 

o różnych smakach. Do tego Izka spowodowała bombę keczupową. Chłopacy chcą 

na zieloną noc oblać nas miksturą. - Marysia 

Dziś jest ostatni dzień jazdy, A było tak fajnie ! ale wróćmy do tematu. Na śniadaniu ( 

3 x chrupki) ustaliłam z panem Dyrektorem, że pójdę na snowboard. Po kolacji 

uwaga, zielona noc. Ciekawe kto kogo zaatakuje. Mam nadzieję, że będziemy 

trzymać się dzielnie - Kasia K.

A na kolację były dwie pizze. Poszliśmy do domku a tu się okazało, że sprzątaczki 

zamknęły nasz dom i nie mogłyśmy wejść do naszego pokoju. A teraz piszemy nasze 

pamiętniki - Iza

Po śniadaniu miałem niespodziankę. Jechałem od razu na snowboard i do tego na 

dużej górze. - Piotr

Poszliśmy na śniadanie a potem na snowboardy na dużą górę. Było baaardzo fajnie - 

Marcin



Dzisiaj jechałam na snowboardzie i ciągle się wywracałam, ale na wyciągu jechałam 

sama, chociaż było trudno, bo musiałam trzymać orczyk pod pachą. Później na 

kolację była pizza! I zjadłam 6 czy 7 kawałków i jeszcze chce. Pan instruktor dał 

wzruszające pożegnanie. To był fajny wyjazd. Dobranoc, idę na tosta - Daria

Na nartach na dużej górze bardzo szybko jechaliśmy. W połowie drogi zrobiliśmy 

postój przy palenisku. Ja z Izą kupiłyśmy sobie czipsy. Na snowboardzie szło mi o 

wiele lepiej - Zosia 

Rano ubrałem się w 15 minut a Jasiek w 12. Poszliśmy na dużą górę na snowboard 

wjeżdżać na krzesełku. (Zjazd) Pierwszy raz wywaliłem się 40 razy. Drugi raz 20/25. 

Trzecim razem było Jabadabadu czyli super bo wywaliłem się 10 razy - Karol

Obudziłam się rano bardzo wesoła, bo idę dziś na deskę razem z Natą, Emilią, Zuzią 

M. i Darią. To mi się bardzo podobało.- Kaja

Potem wykąpałem się tak jak codziennie, w CIEPŁEJ WODZIE, bo niektórym się 

wydaje, że tu jej nie ma, a ona jest ciągle. - Jacek 

Po kolacji idziemy do hotelu i się zaczyna druga bitwa na śnieżki. Oczywiście my 

wygrywamy. Następnie Jasiek się myje i jest bitwa kto się myje drugi. Oczywiście Ja 

wygrywam, Karol się mył trzeci a Marcin czwarty - Michał G.

Śniadanko i po raz pierwszy nie narty lecz deska. Uff ale trudne były początki, ale 

potem super!!! Nazwałam jeszcze więcej orczyków: Łatek, Serduszko, Obdarek, 

Pasek. Jutro wyjeżdżamy - Zuzia M.

A ciekawe kto z was czuł się na stoku jak u kowala. Pani Ala zaczepiła jakiegoś 

faceta z młotkiem i odkuła mi lód z buta. Mogłam jechać dalej - Ewa



Śniadanie było smaczne, była to jajecznica. Po południu poszedłem na małą górkę 

gdzie zacząłem uczyć się na snowboardzie. Jeździłem tam z Michałem B i Łukaszem. 

Tak zakończył się mój fajny dzień - Maciek

A dzisiaj na nartach było bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało na krzesełkach.(...) 

Lubie pizze. A na kolacje była pizza. Bardzo podobał mi się ten dzień - Julia

Potem mama Stasia przyszła go odebrać. Później wymyślaliśmy pomysł na zieloną 

noc - Alek M.

Dzisiaj wstałem o 7.30, od razu poszedłem na śniadanie. Na snowboardzie zrobiłem 

dziury i wszyscy wpadali w tą dziurę. po kolacji zrobiliśmy pułapki na zieloną noc - 

Alek P.

Dzisiaj miałam jeździć na snowboardzie. Nagle pieprz mnie zaatakował, moje oko. 

strasznie mnie piekło ale przeszło. Na snowboardzie dobrze mi szło. Ten dzień był 

najcudowniejszym dniem - Natka

Jutro wyjeżdżamy więc jest mi przykro - Emilia 

.. Wieści z Wierchomli - Zielona noc - 2009-01-14 

22.30 Sprawdzam pokoje i skręcam grzejniki na 20 stopni. W dwójce wpadam w 

pułapkę na ołówkach. Zaczęła się zielona noc - Jacek

A ja o tej pułapce wiedziałam, ale nic nie powiedziałam, bo myślałam, że poczyniłam 

już ostatnią kontrolę pokoju numer 2 - Ewa 

 



.. powrót z Białej Szkoły - 2009-01-15 

Dzieci wyjechały z Wierchomli o 10.30. W Warszawie będą ok. godz. 19.00. 


