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   Choć pierwszego dnia nikt się nie znał, to teraz 
jesteśmy zgraną ekipą. Przeżyliśmy wspaniały czas 
z końmi i kolonistami. Nie brakowało nam atrakcji. 

   Przez weekend w Naszym ośrodku odbywały się 
zawody konne w skokach przez przeszkody. 
Mieliśmy okazję w nich uczestniczyć a także 
pomagaliśmy w przygotowaniu do zawodów.  

   Świetnie bawiliśmy się w kinie, na basenie, 
zjeżdżalni piaskowej itp. Codziennie jeździliśmy na 
naszych ulubieńcach między innymi Sarze, Sonacie, 
Olimpie, Markizie, Tosi oraz Gosi a także Komecie i 
Magu, którzy świetnie spisali się na odznace. 
Wcielaliśmy w życie plany naszej kochanej kadry 
między innymi wybory Miss i Mistera, Olimpiadę  

 

 

 

sportową, siatkówkę balonową, konkurs 
plastyczny a także chrzest. Mamy nadzieję, że za 
rok wszyscy się spotkamy.  

 

 



 

Grupa pani Pauliny 

Nazwa grupy: SPIDERLOLKI 

Piosenka: 

Hej dzieci, jeśli chcecie poznać koni świat,  

Do stajni dziś zapraszam was 

Osiodłajcie konie i usiądźcie i poznajcie koni świat, 

Zaczynamy dla was nowa jazdę 

Uwaga! Dzieci zbliża się niebezpieczeństwo, kryjcie się to 
instruktorzy 

Ach jak ja nie cierpię Lolka 

Kto się boi instruktorów niechaj zaraz idzie spać 

Bo to dyscypliny dla tych, którzy lubią rano wstać. 

 

 

 

 

Grupa pani Kasi 

Nazwa grupy: APUDDA UMA 

Piosenka: 

Pan Grzegorz już się zbliża, już puka do mych drzwi 

Pobiegnę go przywitać z radości serce drży 

Nie jestem godzien Grzesiu, byś w sercu moim był 

Tyś królem mego świata a jam jest marny pył 

Ref: O szczęście niepojęte, sam Grześ odwiedza mnie 

O Grzesiu wspomóż łaską, bym godnie wpuścił Cię. 

 

 

 

 

 

 



 

Opinie kolonistów o kucyku Rambo  

Klara  – „W boksie może być niebezpieczny, ale jak się do 
niego mówi, albo klepie – jest bardzo miły. Na jeździe 
trzeba być stanowczym, galopuje jak marzenie.” 

Gosia  – „Sądzę, że trzeba mieć do niego odpowiednie 
podejście. Jeśli jeździec wie jak zająć się koniem – Rambo 
nie ugryzie, ani nie kopnie.” 

Martyna – „Rambo z reguły jest grzeczny, ale może zrobić 
krzywdę. Na lekcjach ładnie galopuję, lecz się tarza.” 

Ania A. – „Lubi dokuczać innym koniom oraz jest podatny 
na tarzanie się. Jest również płochliwy.” 

Patrycja – „Ma szybki galop. Proponuje go 
doświadczonym i wytrwałym jeźdźcom.” 

Ula  – „Ma bardzo fajny i mięciutki galop. Trochę wybija w 
kłusie, ale bardzo ładnie skaczę. Nie można się z nim 
drażnić, iż może kopnąć. Ogólnie jest zajebisty.” 

 

 

 

Weronika – „Rambo jest słodki, śliczny i piękny, ale w 
boksie trochę gryzie, galopuje najlepiej z kucyków.” 

Marysia – „Jest trochę agresywny. Na lekcji jest spokojny, 
ale kopię konie.” 

Laura O. – „Fajnie się na nim jeździło. Moim zdaniem jest 
najlepszym kucykiem.” 

Karolina – „Rambo jest fajny. Bardzo dobrze się na nim 
jeździ. Jest dość grzeczny w boksie.” 

Laura P. – „Bardzo fajnie się na nim galopuje. Jest dość 
grzeczny w boksie. Jest bardzo przyjazny i bardzo go 
lubię.” 

Monika – „Jest wredny i go nie lubię.” 

Ewa – „Rambos to mój ulubiony koń. W boksie trzeba mieć 
do niego podejście, ale na jeździe jest genialny.”  



 

Ranking koni 

Upadki 

1. Lolek (15) 
2. Rambo (10) 
3. Olimp (5) 
    Sarah (5) 
4. Tosia (4) 
5. Jasiu (1) 
    Mag (1) 
    Markiza (1) 
    Oloara (1) 
    Rocky (1) 

 

Tarzania 

1. Rambo! (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda o Loliuszu i wiedźmie Sarze 

Dawno, dawno temu, w czasach średniowiecza 
odbyła się wielka bitwa pod Grunwaldem.  

Polski król Władysław Jagiełło specjalnie na tę 
okazję kazał wyhodować sobie niezniszczalnego konia. 
Było to zadanie niemożliwe dla przeciętnego człowieka, 
aczkolwiek Krzyś – nadworny mastalerz znał wiedźmę 
Sarę, do której zwrócił się o pomoc.  

Na drugi dzień stajenny przyprowadził królowi 
pięknego rumaka. Nazwano go Loliuszem, miał lśniącą 
sierść oraz długą i bujną grzywę. Król był zachwycony! 
Bitwa zakończyła się sukcesem. Następnego dnia, gdy 
nadeszła pora karmienia koni stajenni ujrzeli niezwykłą 
rzecz. Prędko zawołali króla, który nie mógł uwierzyć 
własnym oczom. Najwybitniejszy Polski rumak zamienił się 
w najniższego konia w państwie – kucyka. Rozwścieczony 
król wezwał do siebie Krzysia. Ten próbował się 
tłumaczyć, powiedział, że wiedźma go oszukała. Jagiełło 
udał się do Sary, której pod groźbą śmierci rozkazał  

 

 

przyrządzić miksturę, która miała zamienić ją w kuca. I tak 
właśnie zrobiła. Zamieniła się w karego kuca, którego 
czarny kolor odzwierciedlał jej czarny charakter.  

Krzyś, Sara i Loliusz zostali wygnani, jednakże ukryli 
się w małym Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach gdzie 
Loliusz przestał być Loliuszem a stał się Lolkiem, Sarę 
postawiono wraz z nim w boksie, a Krzyś, który w 
przeciwieństwie do kucy nie miał daru długowieczności, 
zmarł w 1416 roku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyniki ankiety kolonijnej: 

Najsympatyczniejszy instruktor: Pani Karolina i Pani 
Magda 

Najsympatyczniejsza osoba z kadry: Pani Kasia  

Najsympatyczniejszy waletka: Martyna 

Najsympatyczniejsza kolonistka: Justyna Glajc i Ula 
Bochen 

Ulubiony koń: RAMBO 

Ulubione zajęcie na obozie: JAZDA KONNA i siatkówka 
balonowa 

Najmilsze wspomnienie z obozu : jazda konna, 
piaskowa zjeżdżalnia 

Chcę zapomnieć o: gimnastyce i upadkach z koni 

 


