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28.2. Jechaliśmy na biwak do Oldrzychowic, 
na początku nikt z nas nie wiedział, co robić. 
Lecz gdy wkroczyła low cost wersja shreka, 
wszyscy już wiedzieli, co ich czeka.  
Podczas pierwszej gry zbieraliśmy kartki słomkami, 
a w drugiej części wszyscy z opadniętymi szczękami 
wpychali Marshmello z robakami. 
W sobotę rano, po nieprzespanej nocy, 
poznaliśmy Matesa, który był wszechmogący. 
Potem przyszedł Elo i ogłosił śniadanie, 
ale najpierw trzeba ubrać się w ubranie. 
Zaraz po śniadaniu poszliśmy na turę,  
na całą zaśnieżoną Jaworową górę. 
Na Jaworowej górze strasznie dmuchał wiatr, 
a z samego szczytu widać było cały świat. 
Grzegorz wszystkim herbaty cukrował 
I yoshiemu nową fotę polajkował. 
Na dół zjeżdżaliśmy po brzuchu 
tak szybko, że wszyscy krzyczeli juchuu. 
Budowaliśmy również bałwany w kształcie shreka, 
a po drodze do pezetki płynęła rzeka. 
Po odpoczynku w pezetce 
przyszedł Elo, zaczęło mi bić serce 
i powiedział, idziemy na pole 
więc wyszli z pezetki wszyscy menele.  
Mówił, że upieczemy Shrekowi stejka, 
a jego smak ma być istna bajka, 
lecz ingrediencje trzeba było zyskać 
na przykład śniegiem puszki pozrzucać 
lub również mieliśmy drzewo pociupać 
a przy dzieleniu grochu z nudy umierać. 
To wszystko, żeby Shrekowi, lub z Shreka 
zrobić na świecie najlepszego steka. 
Ostatniego dnia wyszliśmy z rana, 
by zobaczyć jak wygląda zielona polana, 
na której mieliśmy malować bez wzoru 
różne potwory różnego koloru. 



 

Najpierw kot w butach no i Fiona 
potem rodzina w bagnach spłodzona. 
Niektóre obrazy były przepiękne, 
zaś niektóre były aż niecodzienne. 
Na koniec wszyscy razem uznaliśmy, 
że bardzo dobrze się bawiliśmy, 
lecz nasza radość nie była długa, 
iż zakończenia nadeszła pora, 
a co z tym się wiąże, wszyscy już wiedzą, 
pezetki same się nie sprzątają. 
Więc trzeba posprzątać nie tylko wecka, 
a jak to zrobić? Zatrudnić dziecka.  
 
 
 
 
 
 
 

Spis członków 
Gaba, Dano, Kinga, Ania, Ester, Dodo, Grzesio, Hania, 
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