
  

 - 1 - 

 

wakacje w 
siodle 

 

 

Obóz jeździecki w Zbrosławicach 
Turnus II (7.07-17.07.2011r.) 
Opracowanie: domek nr 3 J 

 
 
 
 

 



  

 - 2 - 

Spis treści: 
1. Grupy obozowe 
2. Nasi instruktorzy 
3. Waleci 
4. Kadra 
5. Cytaty 
6. Wywiady 
7. Rankingi 
8. Z życia obozu 

 
 
1.Grupy obozowe: 
 

· Zbrosławickie rumaki – wychowawca Pani Monika „Sexbomba” 
 

Jedenastka wspaniała  
do Zbrosławic przyjechała  
aby się uczyć i bawić  
no i jazdę swą poprawić!!! 
 
ZBROSŁAWICKIE RUMAKI TO MY!!! 

 
Nasza Ola to koniara 
Chciałaby je wszystkie naraz 
Jeździ konno i też skacze 
I się nigdy nie popłacze 

Ref. Zbrosławickie, Zbrosławickie, Zbrosławickie rumaki 
Nasza Ania oczytana 
Dużo książek czyta naraz 
Na plakatach dużo koni 
Czasem we śnie z nimi goni 

Ref. … 
Paulina zakochana 
Konia bierze na kolana 
Czyści grzywę no i ogon 
Żeby się nie zrobił kołtun 

Ref. … 
Paulina tańczy sobie 
Czasem biega jak koń w galopie 
A przed snem często się zdarzy 
Że o koniach często marzy 

Ref. … 
A ta Ewa to farciara 
Głaszcze konia już od rana 
Jeździ sobie na menażu 
Coś zostawia na talerzu 

Ref. … 
A nasz Kubuś lubi auta 
I też ściga się na nartach 
Lubi konie i dziewczyny 
Robi do nich miłe miny 

Ref. … 
Nasza Ania jest szalona 
Lubi rower i też konia 
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Na koteczka i pieseczka 
Smakują jej też ciasteczka 

Ref. … 
Ola lubi fotografię 
Pstryka fotki swym zwierzakom 
Dużo zbiera i czytuje 
Nigdy czasu nie marnuje 

Ref. … 
Na pięć kotów rady ni ma 
Nimi zajmnie się Martyna 
Jazda konna i pianino 
Więc nie nudzi się dziewczyna 

Ref. … 
Na pianinie gra nam Julia 
Świnka morska już jej słucha 
Królik również się dosiada 
Jakaż fajna to gromada 

Ref. … 
W piłce ręcznej dla Juleczki 
Za wysokie są brameczki 
Za to końmi za pan brat 
Więc wyruszy kiedyś w świat 

 
· Dzikie klacze – wychowawca Pani Martyna 

 
ICHAHA DZIKA KLACZ TO WŁAŚNIE JA!!! 
 

Lolek kucyk wyśmienity 
Wczoraj zrzucił dwie kobity 
Jedna wstała, druga nie 
Teraz wszyscy martwią się 

 
Za rok może dwa schodami na strych  
odejdą z ołowiu żołnierze 
Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat 
Kolory marzeniom odbierze 
Za rok może dwa schodami na strych 
Za misiem kudłatym poczłapią 
Beztroskie te dni I zobaczysz 
Że jednak wspaniały był on ... 

Ref. Konik - z drzewa koń na biegunach 
Zwykła zabawka mała huśtawka 
A rozkołysze rozbawi 
Konik - z drzewa koń na biegunach 
Przyjaciel wiosny uśmiech radosny 
Każdy powinien go mieć 

Kłopotów masz sto I zmartwień masz sto 
Bez przerwy to trwa karuzela 
Nie lalka co łka ni piłka co gra 
Bez reszty twój czas dziś zabiera 
Ulica szeroka wystawa - to tu 
Na chwilę przystajesz zdumiony 
Uśmiechnij się więc I zawołaj 
Jak wtedy gdy na grzbiecie cię niósł 

Ref. … 
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Radosny to dzień wspaniały to dzień 
Wracają z ołowiu żołnierze 
Ze strychu znów w dół schodami aż tu 
Wracają lecz już nie do ciebie 
By ktoś tak jak ty radosne miał dni 
Powrócił przyjaciel ten z wiosny 
Dlaczego to każdy już powie 
Na plecach przyniosłeś go tu 

 
· Patataje – wychowawca Pani Magda „Wiewiór” 

 
PATATA PATATA PATATAJE!!! 

 
Jak dobrze być konikiem 
Z siwą grzywą i stanikiem 
Lubię pogryźć przy siodłaniu 
I pobiegać po śniadaniu 
A rżeć uwielbiam tak: 

Ref. icha icha icha 
Kot ugryzł konika 
A konik się zezłościł 
I kopnął go w krągłości 
 

· Końska kupa – wychowawca Pani Kasia „Allah akbar” 
 
WSZYSCY ŚMIERDZIMY JAK KOŃSKA KUPA, JOŁ!!! 
 
Ref. Hej dziewczynooo spójrz na misiaaa 
On przypomni, przypomni chłopca ci  
Nieszczęśliwegooo białego misiaaa  
Który w oczach ma tylko szare łzy 

Biały miś biały miś Dla dziewczyny aa 
Którą kocham i będę kochał wciąż  
Lecz dziewczyna lecz dziewczyna  
Jest już z innym aa  
A ja kocham i będę kochał wciąż 

Ref. … 
Płynie czas, płynie czas  
Jak ta rzeka aa 
I nie wrócą nie wrócą tamte dni  
W moim sercu w moim sercu  
Jest dziś rana aa  
Którą zatrzeć możesz tylko ty 

Ref. … 
Minął czas 
Minął czas naszych spotkań aa 
Minął dzień zaginął biały miś 
I pozostał 
I pozostał żal i smutek aa 
Po dziewczynie po misiu i po snach 
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2.Nasi instruktorzy: 
 
è P. Karolina 
è P. Magda 
è P.  Bianka 
è P. Marcin 
è P. Dominika 

 
3.Waleci: 
 
è Natalia Musioł 
è Ania Zakałużna Żebracka 
è Angelika Olma 
è Ania Szarama 
è Karolina Pala 

 
4.Kadra: 
 
è Pani Monika 
è Pani Magda 
è Pani Kasia 
è Pani Martyna 
è Pani Basia 
è Pan Ratownik 

 
5.Cytaty: 
 
„Informacja jest podstawą organizacji” 
„Kto pierwszy  jedzie czworobok?? <cisza> Ale nie wszyscy naraz…” 
„Dlaczego jest PAN PIELĘGNIARKA a nie Pani??” 
„Pan Ratownik to kosmita” 
„Idziemy do szopy” (chodziło o bar stodoła…) 
 „Kobiety, przestańcie płakać i zacznijcie brać swoje leki. Patrzcie one biorą i jest wszystko pod 
kontrolą…” 
„Siedzisz na tym koniu jak na kiblu.” 
Komentarz dobry na wszystko: „Ojtam ojtam” J 
 
6.Wywiady 
 

Wywiad z Panią Dominiką (dziewczyny z domku nr 2) 
Dziewczyny: Dzień dobry. 

Pani Dominika: Dzień dobry. 
D.: Czy możemy przeprowadzić z panią wywiad? 

P.D.: No dobrze. Jakoś to przeżyję… 
D.: Od ilu lat jeździ pani konno? 

P.D.: Hmmm… Od 19. 
D.: Startuje pani w zawodach? Jakich najczęściej? 

P.D.: Startuję, w ujeżdżeniowych. 
D.: Na jakim koniu? 

P.D.: Na Erce. 
D.: A ma pani własnego konia? 

P.D.: Tak, Grandę. 
D.: Jaką ma maść? 

P.D.: Jest kara. 
D.: A od ilu lat jest tu pani instruktorką w tej stajni? 

P.D.: Jakoś 13… 
D.: A czy pani pasją zawsze były konie? 
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P.D.: TAK! 
D.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

P.D.: Dziękuję również. 
D.: Do widzenia. 

P.D.: Do zobaczenia. 
 

Wywiad z Panią Karoliną (dziewczyny z domku nr 3) 
Dziewczyny: Dzień dobry, możemy przeprowadzić z Panią wywiad? 

Pani Karolina: Oczywiście. 
D.: Od kiedy konie są Pani pasją? 

P.K.: Od urodzenia. 
D.: Który koń jest Pani ulubieńcem? 

P.K.: Odys i Adwokat. 
D.: Czy startowała Pani w zawodach jeździeckich? 

P.K.: Tak, startowałam w zawodach skokowych i mam zamiar w ujeżdżeniowych. 
D.: Od kiedy pracuje Pani w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach? 

P.K.: Od 8 lat. 
D.: Jaki był Pani najpoważniejszy wypadek na koniu? 

P.K.: Na zawodach skokowych, kiedy to zrobiłam fikołka na okserze, gdy koń się zatrzymał. 
D.: Czy zdobyła Pani jakieś odznaki w jeździectwie? Jeśli tak to jakie? 

P.K.: Tak, brązową i srebrną. 
D.: Jakie jest Pani marzenie związane z końmi? 

P.K.: Chciałabym popływać z koniem w jeziorze. 
D.: Czy chciałaby Pani aby nasz turnus został na dłużej? 

P.K.: Niektóre osoby z turnusu na pewno zostałby na dłużej. 
D.: Dziękujemy za wywiad. Do widzenia.   
 
7.Rankingi: 
 
· Najsympatyczniejszy instruktor: Pani Karolina 
· Najsympatyczniejszy walet: Angelika i Natalia 
· Najsympatyczniejsza osoba z kadry: Pani Magda 
· Najlepszy koń: Sonata 
· Najsympatyczniejsza kolonistka: grupa Pani Moniki – cały domek; grupa Pani Martyny – Paulina 

Wandrichowska i Julia Gojny; grupa Pani Magdy – Klaudia Kozioł; grupa Pani Kasi –Katarzyna 
Ryczywolska i Justyna Boczkowska 

· Najsympatyczniejszy kolonista: Kuba „Słodki” Brunetko oraz Kacper Michalik 
· Ulubione zajęcie na obozie: jazda konna i zajęcia stajenne 
· Po obozie chcę zapomnieć o: pobudkach o 5:00, czarnym worku i ochraniaczu Mateusza :p 

8.Z życia obozu: 
 
Dnia 12 lipca odbyły się wybory miss i mistera obozu. Zwycięzcami zostali: 

· Miss: 
1. Monika Zastrzeżyńska za największe show, odwagę i ekstrawagancję 
2. Magdalena Urbańska za największą sympatię publiczności 
3. Paulina Fryszkiewicz za najładniejszą kreację 

· Mister: 
1. Mateusz Gałgański za odwagę, przebojowość i seksapil ;) 
2. Adrian Pańczyk za wyeksponowaną muskulaturę 
3. Magdalena Mrozek za charakteryzację i tajemniczość. 


