
Wakacje z Panem Bogiem. 

Pewnego lipcowego poranka koło szkoły zrobiło się gwarno. Przy 

wejściu zgromadziły się dzieci z plecakami i gdyby nie fakt, że trwały 

wakacje, można by pomyśleć, że za chwilę zadzwoni dzwonek i zaczną 

się lekcje. Uważny obserwator dostrzegłby jednak, że plecaki dzieci 

były znacznie większe niż te, z którymi 

na co dzień chodzą do szkoły, i 

dlatego znajdowały się na ramionach 

rodziców lub dziadków, którzy stali 

obok swoich pociech. 

  

To właśnie koło szkoły zarządzono 

zbiórkę przed wyjazdem na obóz. Za 

chwilę na parking miał podjechać 

autokar, aby zabrać dzieci i ich 

opiekunów aż do Zakopanego. Mama 

Zosi była trochę zdenerwowana. 

– Pamiętaj, zakładaj czapkę na głowę – 

przestrzegała córkę – bo w najbliższym tygodniu w Zakopanem ma 

być bardzo gorąco. I nie zapomnij smarować buzi tym kremem, który 

włożyłam ci do bocznej kieszonki – mówiła. 

– Tak, mamusiu, pamiętam – przytakiwała Zosia, ale w głębi serca czuła 

niepokój i nieznajomy lęk. Dziś wraz z koleżankami i kolegami miała 

rozpocząć wielką, siedmiodniową wyprawę. Nigdy wcześniej nie była 

na żadnym obozie i nie rozstawała się z rodzicami na dłużej niż jeden 

dzień. Jak zniesie tę rozłąkę? Na pewno będzie tęsknić… Jak to 

będzie – nie spać tyle nocy w swoim łóżku, nie myć się w swojej 

łazience? I czy jedzenie będzie jej smakowało? Na te pytania Zosia 

nie umiała sobie odpowiedzieć, ale wiedziała, że musi być dzielna. 

  

Po chwili zjawił się ksiądz, który był organizatorem wycieczki. 

Uśmiechnięty i pełen nadziei na udany wyjazd zaczął uspokajać 



zatroskanych rodziców. Potem zarządził zajmowanie miejsc w 

autokarze, który właśnie podjechał. Kiedy dzieci ulokowały się już na 

swoich fotelach, pani Ania sprawdziła obecność i autobus ruszył. 

Tymczasem ksiądz wziął mikrofon i przywitał dzieci: 

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

– Na wieki wieków. Amen – odpowiedzieli mali turyści. 

– Moi drodzy, witam was serdecznie na naszym obozie, który właśnie 

się rozpoczyna! Jak wiecie, jedziemy w jedno z najpiękniejszych 

miejsc w Polsce, do serca Tatr. Pewnie nie wszyscy z was tam byli. 

Zobaczycie więc, jak wspaniałe są góry. Ale nie jedziemy tam tylko po 

to. Będziemy też cieszyć się swoją obecnością – wspólnie będziemy 

śpiewać, modlić się i wędrować. – Ksiądz wyglądał, jakby nie mógł się 

już doczekać tych chwil, i jego entuzjazm udzielał się dzieciom. 

– Cieszycie się? – zapytał głośno ksiądz. 

– Taaak!!! – odpowiedziały chórem dzieci. 

Zosia, siedząca obok Julii, nieco się uspokoiła. Skoro ksiądz zapewnia, 

że wszystko będzie dobrze, to chyba ma rację? A potem, kiedy 

modlili się do Anioła Stróża o dobrą podróż, była już całkiem 

spokojna. W styczniu, podczas wizyty duszpasterskiej, dostała od 

księdza obrazek z Aniołem Stróżem – podobnie jak Julia. Od tamtej 

pory obie dziewczynki często modliły się do swoich Anielskich 

Opiekunów i wiedziały, że można na nich liczyć. 

Na pewno i tym razem będą czuwać, aby dzieci bezpiecznie i owocnie 

przeżyły obóz w Zakopanem. 

  

Z Gubałówki rozciągał się piękny widok. Dookoła nad nimi błękitne 

niebo. To był najpiękniejszy krajobraz, jaki Zosia kiedykolwiek 

widziała, toteż patrzyła przed siebie z zapartym tchem. Mijał kolejny 

dzień obozu i dziewczynka wiedziała już, że niepotrzebnie się bała. 

Wprawdzie troszkę tęskniła za mamą i tatą, ale przecież niedługo 



ich zobaczy. Na obozie jedzenie było pyszne, łóżko wygodne i nie 

brakowało atrakcji. Ksiądz Codziennie odprawiał w pobliskim kościele 

Mszę świętą, na której dzieci modliły się i śpiewały. A co 

najważniejsze – przyjmowały komunię świętą. 

Pogrążoną w zadumie Zosię zauważył ksiądz i podchodząc do niej, 

zapytał: 

– Podoba ci się ten widok, Zosiu? 

– Tak, bardzo! – odpowiedziała z przekonaniem dziewczynka. – Góry są 

takie piękne! Jak to dobrze, że tu przyjechałam… 

Ksiądz uśmiechnął się i rzekł: 

– Bardzo mnie to cieszy! Rozumiem, że podoba ci się na obozie? 

Zosia pokiwała głową. 

– Wiem, że to twój pierwszy wyjazd bez rodziców, i muszę przyznać, 

że jesteś bardzo dzielna! – powiedział z uznaniem kapłan. 

Dziewczynka zarumieniła się nieco, mruknęła cichutko „dziękuję” i po 

chwili zapytała: 

– A ksiądz pojedzie gdzieś jeszcze na wakacje? 

Kapłan zamyślił się i odparł z uśmiechem: 

– Przecież jestem na wakacjach, z wami. 

Zosia zdziwiła się. 

– No tak, ale ksiądz mało odpoczywa. Wstaje ksiądz wcześnie rano, 

odmawia brewiarz, potem razem z opiekunami przygotowuje dla nas 

śniadanie, później msza, potem jest ksiądz przewodnikiem wyprawy i 

musi ksiądz nas pilnować, później … 

– Ojej, ile ja mam tych obowiązków! – ksiądz  wybuchnął śmiechem. 



– No właśnie! – odparła zupełnie poważnie Zosia. 

Ksiądz zamyślił się nieco i rzekł: 

– To prawda, mam sporo na głowie. Ale na szczęście są z nami 

opiekunowie: pani Ania, pan Piotr, pani Weronika… Oni bardzo mi 

pomagają. 

Zapadła chwila milczenia, a Zosia popatrzyła na księdza z podziwem. 

„Jak to dobrze, że są tacy kapłani: zmęczeni, ale radośni – pomyślała. 

– Cieszę się, że ksiądz zechciał zorganizować obóz! Przecież to dzięki 

niemu mogę tu być i patrzeć na te piękne widoki…”. 

– Nasze wczasy powoli się kończą – powiedział po chwili ksiądz – a 

więc trzeba zacząć myśleć o przyszłym roku! Moim zdaniem 

moglibyśmy pojechać… nad morze! 

Co ty na to, Zosiu? Jak myślisz, znajdą się chętni?! – zapytał z 

entuzjazmem i wydawało się, że rzeczywiście snuje już poważne plany 

na przyszłe lato. 

Zosia uśmiechnęła się szeroko i odparła z przekonaniem: 

– Oczywiście!!! Ja na pewno pojadę! I Julia też! I Marcin! Jeszcze 

nigdy nie byliśmy nad morzem! 

  

I przeszło jej przez myśl, że Pan Bóg musi być naprawdę wspaniały, 

skoro postawił na jej drodze tak dobrego księdza, dzięki któremu 

może patrzeć na dzieło Stwórcy. Morze musi być też bardzo piękne… 

Zosia cieszyła się, myśląc: „Zobaczę je już za rok…”. 

  

 

 

 


