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19. 
Wakacyjny obóz 

Przedpołudniowa Msza Święta dobiegła końca. Wierni tłumnie 
opuszczali świątynię. Pawełek wyszedł z niej bardzo rozemo-
cjonowany. Kończąc liturgię, ksiądz proboszcz zapowiedział, 
że w przyszłym tygodniu parafia organizuje kilkudniowy obóz 
dla młodszych dzieci w ośrodku wypoczynkowym. 
 Obóz zapowiadał się niezwykle atrakcyjnie i rodzice 
uważnie czytali informację zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
przed kościołem. Prawdę powiedziawszy, Pawełek od dawna 
wiedział o tym wyjeździe – katecheta wspominał o nim jeszcze 
w czerwcu na lekcji religii. Mama z tatą chętnie się wówczas zgo-
dzili. Od tamtej pory chłopiec wprost nie mógł się go doczekać 
 – Dzisiaj ma odbyć się spotkanie organizacyjne – powie-
dział tata – wtedy dowiemy się wszystkiego.
 Wieczorem, podczas kolacji, ojciec chłopca znał już 
szczegóły. Długo opowiadał o czekających na obozowiczów 
rozrywkach: dużym basenie ze zjeżdżalnią, boiskach do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz stołach do ping–
ponga, szczególnie lubianego przez Pawełka. 

 – Czy ty przypadkiem nie wybierasz się na igrzyska 
olimpijskie? – zażartował dziadek. – Popatrz tylko, ile atrakcji 
– komentował dalej dziadziuś. – Szkoda, że nie jestem młodszy 
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– śmiał się. – Sam bym chętnie pobiegał po takim korcie – do-
dał przeglądając folder z kolorowymi zdjęciami ośrodka. 
 Do obozu zostało niewiele czasu i w domu trwały inten-
sywne przygotowania. Zwłaszcza babcia, bardziej niż pozosta-
li, przeżywała pierwszy samodzielny wyjazd wnuczka. Parę dni 
przed rozpoczęciem obozu rodzice postanowili porozmawiać 
z Pawełkiem.
 – Podczas pobytu w ośrodku dużo czasu będziecie spę-
dzać nad wodą. Chcemy być pewni, że będziesz pamiętał o za-
sadach bezpieczeństwa.
 Chłopiec pokiwał głową.
 – Zawsze powtarzacie, że nie wolno wskakiwać do wody 
ani gwałtownie się zanurzać. Należy to robić stopniowo, po-
woli. Trzeba też koniecznie trzymać się miejsc wyznaczonych 
przez ratownika i opiekunów grupy. 
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 – Widzę, że sporo zapamiętałeś – ucieszyła się mama. – 
Lecz to nie wszystko. W żadnym wypadku nie wolno skakać na 
główkę, podobnie jak wpychać innych do wody. Bezwzględnie 
trzeba słuchać poleceń ratownika i wychowawców, pilnować 
swoich rzeczy i nigdy nie oddalać się od grupy – ostrzegała 
mama.
 – I jeszcze... – dodał tata – pamiętaj, że czasem dzieciom 
przychodzą do głowy zbyt zwariowane pomysły, a wtedy nie 
należy słuchać kolegów, nawet gdyby się za to obrażali, czy 
wyśmiewali. Trzeba pamiętać co jest dobre, a co złe.
 Tata dostrzegł wahanie na twarzy synka. – Chcesz o coś 
zapytać? 
 – A co mam zrobić, jak trzeba będzie leżeć na plaży cały 
dzień? Tak jak ciocia Krysia na każdych wakacjach? Bo wtedy 
chyba nie wytrzymam z nudów – wyszeptał niepewnie.
 – Nie, na pewno – zaśmiał się tata.
 – Ciocia nie jeździ na obozy dla dzieci, tylko na wczasy 
– odezwała się mama – i lubi leżeć na plaży i...
 – I jest ciocią Krysią, a nie małym chłopcem – dodał tata. 
 – Bo ja chciałbym zbudować ogromny zamek z piasku 
i puszczać łódki z papieru, i grać z chłopakami w piłkę... 



 – Ale o smarowaniu skóry kremem ze specjalnym filtrem 
nie zapomnij – przypomniała z troską mama. – O czapce na 
głowie również. Nie będę ci mogła przypominać o porządnym 
wyszczotkowaniu zębów, dbaniu o higienę, porządku czy o po-
rach posiłków.
 – Dlatego oczekujemy z twojej strony samodzielności 
i odpowiedzialności – wtrącił tata.
 – I jeszcze jedna, ważna sprawa. Wyjazd organizuje pa-
rafia. Z pewnością nowym doświadczeniem będą dla ciebie co-
dzienne, poranne nabożeństwa. Zależnie od pogody będziecie 
modlić się w świetlicy lub pod gołym niebem, bo na terenie 
ośrodka nie ma kaplicy.
 Przekonasz się, jakim niezwykłym przeżyciem jest Msza 
Święta w otoczeniu przyrody. 

 W przeddzień wyjazdu chłopcu trudno było usnąć. Wy-
liczał w myślach, czy spakował wszystko, czego będzie potrze-
bował, zastanawiał się, jak minie podróż, koło kogo usiądzie 
w autokarze. 
 – Panie Boże, dziękuję Ci za wakacje i za moich Ro-
dziców. Obiecuję ich nie zawieść... – modlił się, odmawiając 
wieczorny pacierz.
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