
Pamiętniki z obozu  

 

 

 

Przybyliśmy do Zbrosławic 11 lipca 2012 roku.  

Oczywiście połowa z nas przyjechała autokarem, a resztę 
przywieźli rodzice. Już pierwszego dnia odkryliśmy to, że 
smerfy mają ogony. A w ciągu kolejnych dni 
pogłębialiśmy swoją wiedzę teoretyczną i uczyliśmy się 
pokazywać to w praktyce.  

A wszystko to odbywało się pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców.  

Podczas obozu miałyśmy też pokazy skokowe i 
ujeżdżeniowe.  

Wybraliśmy się również do kina i Aqua Parku.  

Pan Grzesiu zrobił nam niespodziankę, otóż miałyśmy 
posprzątać koniom w boksach. – Można więc powiedzieć, 
że był to naprawdę obóz konny ;)  

 

 

 



 

 

Odbyły się też wybory Miss obozu i bardzo się przy tym 
uśmiałyśmy.  

 

 

Pobyt tutaj pozwolił nam poznać wiele nowych osób, a 
także poznać tajniki jazdy konnej. 

 

Martyna Antończyk i Karina Kasiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Pani Ani 

Amazonki 
Gdzie strumyk płynie z wolna  

Rozsiewa zioła maj 

Stokrotka rosła polna  

A nad nią śmierdział Gaj 

Stokrotka rosła polna  

A nad nią śmierdział Gaj  

W tym Gaju tak przepięknie  

Że aż zachwyca mnie  

Ptaszęta już wytruło 

A ludzi jeszcze nie 

Ptaszęta już wytruło  

A ludzi jeszcze nie  

Wtem harcerz idzie z wolna  

Stokrotko żegnam Cię 

Twój urok mnie obrzydza 

Czy zdeptać Cię czy nie  

Twój urok mnie obrzydza  

Czy zdeptać Cię czy nie  

Stokrotka się zgodziła  

Więc harcerz zdeptał ją  

A harcerz taki gapa 

Że w łajno wlazł po pas po pas po pas!! 

 

 



Grupa Pani Kasi  

Smerfne Rumaki 
Hej dzieci, jeśli chcecie 

Zobaczyć koni świat 

Do stajni dziś zapraszam was 

I siodła zakładajcie  

Popręg szybko dopinajcie 

Zaczynamy właśnie nowy rajd. 

 

Kto się boi ratownika niech nie zmyka szybko w las 

Bo to obóz, co się go nie wolno bać. 

 

Hej dzieci, jeśli chcecie 

Zobaczyć koni świat 

Do stajni dziś zapraszam was 

I siodła zakładajcie  

Popręg szybko dopinajcie 

Zaczynamy właśnie nowy rajd. 

 

 

 

 

 

 



Podchody (zadania):  

 

 Mijaliście krzyż. Czy była tam tabliczka z opisem? Zróbcie 
jej zdjęcie, jeśli tam będzie.  

 

 Spytajcie się jak nazywa się i jakiej jest rasy koń, którego 

mijaliście.  

 Uplećcie wianek dla Pani Kasi i zróbcie jej zdjęcie na tle 

tego drzewa. 

 

 Idźcie do drzewa 50 kroków boso. Nagrajcie to.  

 Zróbcie bukiet.  



 Zróbcie wszyscy po 20 pajacyków, a Pani Kasia niech to 

nagrywa. 

 Zróbcie Pani Kasi 10 warkoczy i zdjęcie. 

 

 Jak nazywa się ta stajnia? Tylko tych ludzi tam nie pytajcie.  

 Mijaliście zaschnięte błoto. Czy były tam ślady zwierząt? 

 Zbierzcie 10 krwawników do bukietu.  

 Jak hoduje się te fioletowe kwiaty? Nagrajcie wypowiedź. 

 Znajdźcie 10 żółtych kamyczków. Przynieście je ze sobą. 

 Niech ktoś z was doda 10 dojrzałych (puchatych) ostów do 

bukietu. 

 

 

 Każda niech 2 pokrzywy do brzucha przyciśnie. Ma być film. 

 Dodajcie 5 innych kwiatów do bukietu.  

 Wymyślcie kawał o Omeandrze.  

 Ktoś z was ma się wytarzać w tej trawie. 

 Kupcie nam 2 czekolady.  

 



 Niech kilka z was (osobno) wejdzie na ambonę. Zróbcie mu 

zdjęcie na górze.  

 
   

   

 Jedna z was niech wejdzie na złamane drzewo. Zróbcie jej 

zdjęcie. 

 

 

 

 



Wyniki ankiety kolonijnej: 

Najsympatyczniejszy instruktor: Pani Karolina 

Najsympatyczniejsza osoba z kadry: Pani Kasia  

Najsympatyczniejszy waletka: Angelika  

Najsympatyczniejsza kolonistka: Martyna Michalska, Ania Lenart, Karina 

Kasiak i Monika Maśko 

Ulubiony koń: Tosia 

Ulubione zajęcie na obozie: JAZDA KONNA i zajęcia 

stajenne(aniołkowanie, sprzątanie stajni, wyrzucanie gnoju, czyszczenie 

koni) 

Najmilsze wspomnienie z obozu : Jazdy, upadki i skoki oraz Marysia w 

łajnie 

Chcę zapomnieć o: Panu Wiktorze i Marysi w łajnie 

Cytaty: 

„Marycha! Umyj włosy!” 

<godzina 23.00> Marysia, gaś światło! – Tak już. <godzina 4.30> 
Marycha, gasisz to światło?! 

„Jak Cię zaraz smerfdolne” 

„Gdzie jest moja piękna i urocza?” 

„Mam gluta” 

„true story bro” 

„Można dokładkę?” 

„Sprzątać! Sanepid idzie.” 

„Ale faza! Kukurydza.” 

„Aaaaaaa, osa” 

„Słyszę osę” 

„głodna jestem” 

„podaj spray” 

„zamknij zimno, bo mi okno” 

„smerfy mają ogony!? ” 

„To jest ślązak? Naprawdę? – tak! A co nie mówi gwarą? <facepalm> 

„hamstwo w państwie” 

„5 salt przy wsiadaniu i 7 przy zsiadaniu.” 

„Gadasz z Majką” 

„powiedziała to dziewczyna, która chodzi z 2 tysiącami w portfelu.” 

„nie mam pojęcia, co bym mogła” 

 


