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Dziennik Uczestników II Turnusu Obozu Wypoczynkowego dla Dzieci i Młodzieży Miasta Raciborza w Pleśnej
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Redaktorzy:

Wszędobylki Pleśniak

Alicja Fluder

M agda J aroniak

Obozowa

Pogodynka:

KK uu rr ii ee rr
PP ll ee śś nn ii ee ńń ss kk ii

Dziś od samego rana

Obozowicze już na nogach

Spieszyliśmy się z jedzeniem śniadania

Bo czekała nas długa droga

Rozgrzewka nas ominęła

N ie było na nią czasu

Po apelu każda grupa się zwinęła

I do autokaru wsiadła nie bez hałasu

Dojechaliśmy do Kołobrzegu

Gdzie płynęliśmy statkiem

To „Santa M aria” na pełnym biegu

Dobil iśmy do brzegu sił ostatkiem

Pod ratuszem się zebral iśmy

I ruszyl iśmy z powrotem nareszcie

Po obiedzie byliśmy na plaży

Odpoczywaliśmy i w siatkówkę gral iśmy

Słońce za bardzo nie praży

Więc się nie opalal iśmy

Wieczorem zjedl iśmy kolację

I obejrzel iśmy fi lm ciekawy

Zasnęłyśmy późno, jak to w wakacje

Po całym dniu świetnej zabawy

M agdalena J aroniak



Słońce jest jak człowiek

Odchodzi, a potem przychodzi

Pojawia się jak deszcz

J ak strugi wody

A my szczęśliwi

J ak kwiaty na łące

Co swój owoc wypuszczają

Skaczemy po trawie zielonej

J asnej w dniu i tak ciemnej w nocy

N ie zważając na problemy na drodze

W morze, w dal, w tą otchłań

Głębin niebieskich, szkarłatnych

Co końca nie mają

Zbadać nam się nie dają

J ednak tak oko zachwycają

Aż patrzeć człowiek chce

Rozkochało go w sobie morze

Z oka płynie słona łza

Co przebywa drogę długą

Zmęczona, lecz spokojna

Kończy drogę na ziemi

Lecz smutku łza to nie była

Szczęśliwa, skoczna i zdrowa

N a świat z zachwytu wypłynęła

Statek do łez doprowadził

Aż zmęczenie zamknęło powieki

Alicja Fluder




