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   Obóz rozpoczął się ogólnopolskimi zawodami odbywającymi 

się na terenie naszego ośrodka przez cały weekend. Uczestnicy 

kolonii nie tylko mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, jako 

widzowie, ale mogli również poznać jak wyglądają zawody od 

strony organizacyjnej. Najstarsza grupa była wykorzystywana 

przez Pana Grzesia do różnego rodzaju ciężkich robót – co 

najbardziej dało się we znaki naszym kochanym chłopakom :)  

 

 

 



     Po zawodach mogliśmy skupić się na życiu kolonijnym już w 

100% :) ogniska, urodziny kolonistek, podchody, tańce 

integracyjne, wspólne śpiewanie, wybory Miss, wyjazd do kina, 

Aqua Parku czy do Tarnowskich Gór i oczywiście Magiczny 

Czarny Worek i wykupywanie zaginionych towarów oraz służba 

naszych Aniołeczków w stajni – to wszystko sprawiało że turnus 

stał się cudownym wspomnieniem wakacji ;P Natomiast wykład 

z Panem Wiktorem oraz Quiz o Koniach prowadzony przez 

panią Basię sprawił że dzieciaki nauczyły się dużo nowych i  

ciekawych rzeczy < masz-talerz Grzesiu> :P 

    Na zakończenie pragnę pogratulować wszystkim którzy zdali 

na upragnioną brązową odznakę ;)  i podziękować wszystkim 

dzieciakom za współpracę i zaangażowanie. Bez Was nie byłoby 

tylu cudownych wspomnień.                        

Pani Kasia             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPY 

Grupa pani Agnieszki, domek 4 

NAZWY GRUPY: Brązowe Koniki 

OKRZYK: Brązowe koniki górą!! 

PIOSENKA: 

Brązowy koniczek stoi na dróżce obok pięknej stajni pod 
jabłuszkiem 

Na na na na na na 

na na na na na na  

na na na na na na  

na na na na na na  

iha iha iha  

iha iha iha 

iha iha iha  

Lolek mały konik jest już na pastwisku obok niego Sara trzyma go w 
uścisku  

Na na na na na na 

na na na na na na  

na na na na na na  

na na na na na na  

iha iha iha  

iha iha iha 

iha iha iha  

 

 



 

Grupa pani Izy, domek 2 

NAZWY GRUPY: MALMOZJAWKI 

 OKRZYK: NO P.!! 

PIOSENKA:  

Malmozjawki fajna grupa, 

Która gra w „dupę Biskupa”, 

Pani Iza zatroskana  

Wyciąga nas wszystkie z siana. 

Gramy w „Króla” i w „Pokera” 

Ale nikt się nie rozbiera,  

A nasza radość jest wielka,  

Jak wróbelka Elemelka  

My do sklepu nie chodzimy,  

Na zawodach wciąż siedzimy  

Jeźdźców wszystkich podziwiamy  

I zdjęcia koniom cykamy. 

Czarna Sara na niej Monia, 

Aniela dziś spadła z konia, 

Oli z hali wyszedł Rambo, 

I wszyscy wpadliśmy w szambo. 

 

 

 

 

 



 

Grupa pani Kasi, domek 3 + chłopaki  ;) 

NAZWY GRUPY: Kupa Gumisiów 

OKRZYK: (stoi drzewo} x 6 więc wypijmy jeszcze 

 

PIOSENKA: 

Zobacz sam, jak Jassie skacze tam i siam 

Panią Basię cały obóz zna 

Grzesiu zaspany dziś 

 

A ci waleci pomogą wam dzieci 

Gdy Rambo i Rocky pokopią dziś się 

Wychylisz się z okna wtem ujrzysz ten obraz 

Ratownik nad drzewem znęca się 

 

Uwierz mi wokół hipodromu będziesz biegać i ty 

Gdy Kasia z Basią wpadną w wasze drzwi 

W czarnym worku nie zostanie nic 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki ankiety kolonijnej: 

Najsympatyczniejszy instruktor: Pani Karolina 

Najsympatyczniejszy walet: Iza Martusewicz 

Najsympatyczniejsza osoba z kadry: Pani Kasia oraz Pani Agnieszka 
(z tą samą liczbą punktów) 

Ulubiony koń: Sonata (na 2 miejscu z tą samą liczbą punktów Janda 
Tosia i Gosia) 

Ulubione zajęcie na obozie: JAZDA KONNA, Aniołowie Stróże 
oraz podchody 

O czym chce zapomnieć … - o pobudkach, rozgrzewce i upadkach. 

Najmilsze wspomnienie z obozu : Cały obóz był wspaniały, 
podchody,  

 

 

Cytaty: 

„W dupie palec” 

„Oj tam oj tam” 

„Ej widzieliście kiedyś Ufo - bo ja widziałam” 

„Robię postępy prawda? – marnie i zbyt wolno”  

„Podgardle to to samo co popręg” 

„Wiesz dlaczego kora jest taka gruba? – bo połyka w całości 
kolonistów” 

„Niech pan porusza cyckami !!” 

„Dlaczego Emma jest taka chuda??-  bo połyka kolonistów i ich 
trawi” 

„Dziecko mów głośniej bo jeszcze dzisiaj nie piłam.” 

„Ehh, Musze się napić melisy” 

„Musimy wypędzić gniazdo szerszenia” ;P  

„Informacja dnia: Lepper nie żyje – dobra dobra gramy dalej” 

„To było do dupy” 

„Na Komecie trzeba za*********” 

„Ciśnij chłopie” 

„Kto to jest masztalerz? – Pan Grzesiu” 

 

 

 

 



 

Piosenka Bonusowa  

1. Jedzie Bartek I pod nim Gosia 
Aż się wściekła Pani Dosia 
Krzyknęła głośno Ciśnij chłopie 
Bo ta Gosia ledwo człopie. 
 
Ref. Czarne siodło i ogłowie 

A na koniu dziwny człowiek 
Pani instruktor się wściekła  
A Rambo z hali ucieka. 
 

2. Dziś Lolek nasze biedactwo  
Uroki rzuca na ptactwo  
Bo ta Sara go zdradziła  
Do Olimpa popędziła  
 
Ref. Czarne siodło i ogłowie 

A na koniu dziwny człowiek 
Pani instruktor się wściekła  
A Rambo z hali ucieka. 

 
3. Sara gryzie Rambo kopie 

Dalej słychać „Ciśnij chłopie” 
Kupaż leci jak deszcz z nieba 
(Nic nam więcej nie potrzeba) 
 

Ref. Czarne siodło i ogłowie 
A na koniu dziwny człowiek 
Pani instruktor się wściekła  
A Rambo z hali ucieka. 

 
4. Nie umiemy czyścić koni 

Jeździmy jak stado słoni 
Do zadów sobie wjeżdżamy  
W zamian za to kopa mamy. 
 
 
 

 


