
WAKACJE W SIODLE 

TURNUS III 18-28.07.2011 

 

 

 

Aforyzmy: 

- „Jeździć konno może nauczyć się każdy, ale jazda w 
harmonii z koniem jest sztuką” 

- „Kto dosiadł konia ,ten dosiadł wiatr” 

-  „Jeśli kochasz konie, to jesteś kimś więcej niż tylko 
człowiekiem” 

- „Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest siedzieć na 
końskim grzbiecie” 

 

Wyniki ankiety kolonijnej: 

Najsympatyczniejszy instruktor: Pani Karolina 

Najsympatyczniejszy walet: Aleksandra Duda 

Najsympatyczniejsza osoba z kadry: Pani Kasia 

Ulubiony koń: Sonata 

Ulubione zajęcie na obozie: JAZDA KONNA !!!  

O czym chce zapomnieć … - o podchodach 

Najmilsze wspomnienie z obozu: 

Gr. Moniki oraz Martyny – jazda konno 

Gr. Kasi – wieś party 

Gr. Magdy – podchody 

 

 



GRUPY 

Grupa pani Magdy, domek 3 

NAZWY GRUPY: Fanki Lolka 

OKRZYK: Jest Lolek jest impreza 

PIOSENKA: 

1. Gdy Lolek jedzie x3 
To z drogi śledzie x3 
Bo Lolek królem stadniny 
I wszystkie lecą na niego dziewczyny. 
Ref. Bo to Lolek 
nasz niski potworek x2 

2.  Gdy Lolek jedzie x3 
To z drogi śledzie x3 
Bo Lolek to super gość 
Choć daje wszystkim w kość. 
LOLEK!!! 

 
 
 

 
Rys. wykonany przez gr. P. Magdy 
 



Grupa pani Moniki, domek 4 

NAZWY GRUPY: Dziewiątka w siodle (ostatecznie była 
dziesiątka)  

OKRZYK: W czwórce mieszkają koniary i fajne z nich 
szczęściary. 

PIOSENKA: Przytaczamy pierwszą i jedyną wersję tej 
piosenki. Nastąpiły zmiany w grupie i do końca obozu była 
nas dziesiątka dziewcząt. 

1. Usiadła gdzieś pod płotem na poboczu, 
w gęstwinie się schowała pośród traw 
no i krzyknie od czasu do czasu 
jak na koniu skręcać mam. 
 
Ref: Dziewiątka w siodle na powitanie, 
dziewiątka w siodle na pożegnanie. 
Dziewiątka najmilszą z wszystkich grup jest. 
 

2. Jest nas dziewięć na siodełku, 
radość z jazdy mamy wielką. 
Czy to duży koń jest czy też kuc, 
nie puścimy z ręki wódz. 
 

3. Ale kiedy przyjdzie noc 
i dziewiątka pójdzie spać 

wtedy konik odpoczynek ma 
rano się okiełznać da.  

 

 

Po Zbrosławicku –Grupa  TELETUBISIE 

„TULIMY” 

 

 

 

 

 



Grupa pani Kasi, domek 4 i 5 ;) 

NAZWA GRUPY: Czerwone Ursusy  

OKRZYK: Jedzie Grześ przez wieś !!  <gwizd w wykonaniu 
Martyny> 

PIOSENKA:  

Grzesiu, o Grzesiu, Grzesiu nasz stajenny 
 
Grzesiu Nasz stajenny wszechmogący i miłosierny 

Grzesiu królu traktora królestwem twym obora 

Grzesiu wszechwiedzący, mądrością tryskający 

Grzesiu Gamonia ujeżdżający i łajno pijący.  

Grzesiu, o Grzesiu, Grzesiu nasz stajenny 
 
Grzesiu na sianie śpiący w stajni mieszkający  

Grzesiu widłami wymachujący  

Grzesiu traktorem szalejący  

Grzesiu niższy od traktora, ciągle wzywa go obora  

Grzesiu, o Grzesiu, Grzesiu nasz stajenny. 
 
Grzesiu dosiada traktora, bo taka jego dola 

Grzesiu nasz wspaniały hołdy Ci dziś składamy  

Twa morena w naszych uszach dźwięczy  

Za rok znowu będziemy Ci za wszystko wdzięczni. 

Grzesiu, o Grzesiu, Grzesiu nasz stajenny. 

 

 

 

Rys. wyk. Przez Anię Siwiarek 

 

 

 

 

 



 

Rys. wyk. Przez Magdalenę Mrozek  

 

 

Rys. wyk. Przez Natalię Kowalczyk 

 

 

 



Grupa Pani Martyny 

NAZWA GRUPY: Spartanki Trojańskie 

OKRZYK: Spartakłus  

PIOSENKA:  

Pędzą konie po betonie 

Całe miasto mkną w galopie 

Już mijają domy, sklepy, 

By zawitać w bratnie strefy 

 

Pędzą konie po betonie 

Do Zbrosławic szybko mkną 

Bo tam dzieci na obozie 

Już do jazdy gotowe są. 

 

 

 

 

 

 


