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LETNI OBÓZ JEŹDZIECKI 
w certyfikowanym ośrodku

Trzygwiazdkowy Hotel Stajnia Wolica (woj. wielkopolskie) 
ma przyznany CERTYFIKAT PZJ kategorii I. 

Można tu przeżyć niezapomniane wakacje w siodle.

Karolina Wiktoria Duszczyk 

W Wolicy śpi się niemal tuż nad stajnią. Pokoje hotelowe z ła-

zienkami ulokowane na piętrze nad boksami dają niepowta-

rzalne wrażenie bliskości ze zwierzętami. Nocą słychać spo-

kojne odgłosy koni, rano – ich radosne parskanie i rżenie. 

Pobudce towarzyszy widok saren pasących się przed okna-

mi wychodzącymi na wschód. Uczestnicy pomagają sprowa-

dzać z padoków konie, które w nocy cieszyły się wolnością. 

Prowadzą je do boksów i karmią. Każdy dzień wypełniony jest 

jazdami konnymi prowadzonymi  w malowniczym otoczeniu 

lasu i łąk.

Brzozowy zagajnik okala słoneczne place treningowe, przy 

padokach można bawić się i odpoczywać. Sosnowy las ocie-

nia plac zabaw. Drewniane stoliki pod parasolami pozwalają na 

spokojną naukę na świeżym powietrzu – lekturę materiału wy-

maganego na egzaminie na odznaki jeździeckie. Zadaszona hala 

zapewnia ciągłość treningu niezależnie od pogody.

Najpiękniejsze podczas letnich obozów są wyjazdy w teren – prze-

mierzane konno leśne ścieżki i zachwycające doznania podczas 

pławienia koni. W ciepłe dni młodzi jeźdźcy mogą wprowadzać 

konie do płytkiej wody w pobliskim jeziorze – to sedno wakacji. 
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Więcej informacji: www.obozykonne.com.pl 
Zgłoszenia: kjwolica@gmail.com 

GALOPUJĄCE POSTĘPY W NAUCE
Wakacyjne obozy jeździeckie są jak nauka języka obcego za 

granicą. Wyjazd już od pierwszej chwili umożliwia dzieciom za-

nurzenie się w świat koni – doskonalenie pod okiem trenerów 

z uprawnieniami PZJ i duży wkład w opiekę stajenną nad ulu-

bionymi (lub własnymi) zwierzętami. Tylko w ten sposób dziec-

ko może przełożyć swoje marzenia na rzeczywistość. Pełniąc 

codzienne dyżury przekonuje się, co oznacza posiadanie konia 

i jakie wiążą się z tym przywileje i obowiązki. 

Szkolenie nieodłącznie wiąże się z porządkowaniem pomiesz-

czeń stajennych. Zgodnie z zasadami Montessori młodsze dzieci 

uczą się od starszych, a starsze wyrabiają w sobie cierpliwość i 

dzielą się zdobytą wcześniej wiedzą. Czyszczenie koni to okazja 

do wspólnego kontrolowania stanu zdrowia zwierząt i konsultacji 

z personelem stajennym w tym weterynaryjnym. A szczęśliwcy 

mogą być świadkami narodzin źrebiąt! 

Specyfiką obozów jest bliski kontakt z koniem. Zwierzęta dobie-

rane są do wzrostu i umiejętności obozowiczów. Niższe dzieci 

mają do dyspozycji kuce, na których – po właściwym przygo-

towaniu – można wykazać się umiejętnościami w zakresie ujeż-

dżenia i pokonać parkur określony w regulaminie odznaki PZJ. 

Wybrany koń towarzyszy jeźdźcowi lub parze jeźdźców przez 

cały czas obozu. Można korzystać z własnego sprzętu, ale staj-

nia zapewnia wszystkie akcesoria do jazdy i pielęgnacji zwierząt.  

Kursy do odznak uzupełnione są o szkolenie teoretyczne. Dwa 

razy dziennie odbywają się godzinne jazdy prowadzone zgodnie 

z metodyką PZJ. Przygodę z jeździectwem można też rozpocząć 

w grupie początkującej lub kontynuować na zasadzie samoroz-

woju i rekreacji. Egzaminy odbywają się na miejscu i na znanych 

dzieciom koniach. To minimalizuje stres.

Ci, którzy zdobyli już odznaki, mogą uczestniczyć w organizowa-

nych rotacyjnie kursach: lonżowania koni, masażu terapeutycz-

nego zwierząt lub konserwacji sprzętu jeździeckiego. Zakończe-

niem każdego turnusu są – traktowane jak zabawa integracyjna 

– zawody towarzyskie kucyków, tzw. „Pony Games”. 

ANALOGOWA ZABAWA I ZDROWE JEDZENIE
Popołudniami i wieczorami dzieci mogą brać udział w konkur-

sach artystycznych i grach zespołowych pod opieką pedago-

gów. Stawiamy na odpoczynek od wirtualnych rozrywek i uwol-

nienie dzieci od cyfrowych uzależnień. Bez smartfona łatwiej o 

skupienie na nauce, nawiązanie prawdziwych znajomości i więzi. 

Telefony udostępniane na miejscu służą do utrzymania kontaktu 

z rodziną i przyjaciółmi.

Przyszłych obozowiczów zachęcamy do wyposażenia się w ze-

garki na rękę, aparaty fotograficzne czy latarki na podchody. W ce-

nie obozu jest pamiątkowa sesja zdjęciowa. Chłopcom przyda się 

zatem elegancka koszula, a dziewczęta mogą założyć sukienki, a 

we włosy i w grzywę konia wpleść kwiaty z własnoręcznie uzbie-

ranego bukietu. Zdjęcia z końmi wykonuje profesjonalny fotograf. 

Wszystkie posiłki codziennie gotowane są na miejscu przez do-

świadczone kucharki. Obiady są dwudaniowe, śniadanie i kolacja 

to otwarty bufet, zawsze uwzględniający warzywa. Edukacja die-

tetyczna obejmuje rezygnację z „szybkiego jedzenia”. Drobnym 

odstępstwem od tej reguły jest wycieczka do Kalisza - na film w 

kinie, lody na staromiejskim rynku i pizzę.  

***

Hotel-Stajnia Wolica jest prowadzony przez reprezentanta Wielkopol-

ski w Radzie Szkolenia Jeździeckiego – organie doradczym PZJ. An-

drzej Kuświk, długoletni zawodnik i trener II klasy, jest egzaminatorem 

na odznaki oraz na stopnie instruktorskie PZJ, gospodarzem toru PZJ, 

sędzią stylu, członkiem zarządów WZHK i PZHK. Osobiście pracuje z 

uczestnikami obozu i pełni pieczę nad przebiegiem wypoczynku. 
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