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Tradycją naszej szkoły jest od wielu lat organizacja w pierwszym tygodniu zimowych ferii obozu 
narciarskiego w atrakcyjnym ośrodku sportów zimowych. W tym roku już po raz szósty w organizacji 
obozu pomagało nam Biuro Podróży ANTAVIA. Wyjechaliśmy z Krakowa wieczorem 9 lutego, by po 6 
dniach spędzonych na śniegu wrócić w południe 17 lutego. Mieszkaliśmy w Domu Wakacyjnym Casa 
Alpina, położonym na  wysokości1450 m n.p.m. w malowniczej wiosce Santa Fosca. Natura nie 
poskąpiła ani śniegu, ani słońca i dzięki temu mieliśmy z podwórka utrwalony na fotografii urokliwy 
widok na góry i kościółek pod wezwaniem świętej Foski. 
 

 
 



 
Do znakomitej pogody dopasowała się kuchnia, co sprawiło, że humory wszystkim dopisywały. Włosi, 
jak to mają w zwyczaju, starannie przygotowywali trasy i rano mogliśmy odbywać pierwsze jazdy po 
świeżym „sztruksie”. 
 

 
 
W obozie uczestniczyło 22 dzieci i młodzieży, w większości z nartami. Około 1/3 grupy stanowili 
deskarze, którzy, jak zwykle, mieli wiele zabawnych pomysłów, ale wykazali dobre umiejętności i nie 
sprawiali kłopotów. Sporo czasu poświęcali na robienie zdjęć i filmów, a chwile przerw spędzali 
najczęściej w towarzystwie pani Barbary Szymańskiej. 
 

 
 



Grupa narciarzy buszowała po całym ośrodku pod opieką Leszka Wojnara, a było w czym wybierać, bo 
Civetta oferuje łącznie 80 km tras. Analiza skipasów wykazała, że łącznie pokonali na nartach około 200 
km. 120 razy wsiadali do kolejek lub na wyciągi, które razem wywiozły ich 38 km w górę.  
 

 
 
Pomimo pięknej pogody było dość chłodno, zatem podczas przerw wszyscy z chęcią chowali się we 
wnętrzach ski-barów licznie obecnych na stokach. Niektóre z nich, przykryte grubą warstwą śniegu, 
wyglądały wręcz bajkowo. 
 

 
 
 
 



Grupa narciarzy znalazła też trochę czasu, by popracować nad poprawą umiejętności narciarskich. 
Ćwiczenia nad kontrolą prędkości na stromym stoku prowadziły do powstawania efektownych chmur 
śniegu. 
 

 
 
Najważniejsze jednak jest to, że obyło się bez wypadków i ani razu nie mieliśmy potrzeby korzystania  
z pomocy lekarskiej.  
 

 
 

Jak zwykle pojawiła się potrzeba uzupełnienia zapasów, przede wszystkim przekąsek, słodyczy i wody 
mineralnej. Do sklepu w centrum Santa Fosca było dość daleko i dlatego ze względów bezpieczeństwa 



udawaliśmy się tam zawsze w zorganizowanej grupie. Bez kasków, gogli i osłon na twarze trudno było 
poznać niektóre osoby. 
 

 
 

Obóz był ze wszech miar udany. Obyło się bez wypadków i zachorowań, naturalny śnieg sprzyjał 
bezpiecznej i przyjemnej jeździe, a uczestnicy nie sprawiali żadnych kłopotów. Zapewne dużo 
intensywnych zajęć na powietrzu sprawiało, że wieczorem nikt nie miał siły na rozrabianie.  Niestety, 
po kilku dniach trzeba było wracać. Zabraliśmy ze sobą cudowne wspomnienia i niezapomniane, 
bajkowe widoki. 
 

 
 


