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Od redakcji 

 

 Ciepłe dni początku lata 

nastrajają pozytywnie. Gdzieś    

w niedalekiej perspektywie rysu-

ją się wakacje i kolejna lub dla 

niektórych pierwsza letnia przy-

goda w siodle. 

 Dla redakcji WesternNET 

to gorący okres. Jeszcze trwa 

konsolidacja działań nad rozpo-

czętymi projektami, a już zaczy-

nają się realizować kolejne po-

mysły. W kwietniu rozpoczęli-

śmy internetową edycję Kompen-

dium W&H. Zapisuje się coraz 

więcej subskrybentów, co nas 

niezmiernie cieszy, tak więc pro-

jekt nabiera rumieńców. Zadanie 

to traktujemy poważnie i na pew-

no będziemy nad nim pracować 

przez kilka sezonów. W tak zwa-

nym międzyczasie zorganizowa-

liśmy zabawę dla najmłodszych 

w postaci konkursu plastycznego. 

Zgłoszone prace zaskoczyły nas 

ilością i inwencją autorów. Prób-

kę z tej całej masy wspaniałych 

plastycznych dokonań publikuje-

my w tym wydaniu. Dzieciaki są 

niesamowite, a ich szczera sym-

patia do koni i jeździectwa pod-

powiada, że warto o taki przy-

szłościowy „elektorat” powal-

czyć bo przecież już niedługo oni 

w sposób bardziej świadomy wy-

powiedzą się w sprawie polskie-

go jeździectwa realizując swoje 

dzisiejsze marzenia. Chcemy aby 

zarówno przyszli jak i obecni ma-

rzyciele w westernowych sio-

dłach mogli liczyć na stowarzy-

szenie Western&Hobby oraz na 

jego medialne instrumenty. Dla-

tego Western&Hobby pulsuje      

i ewoluuje szukając w meandrach 

biurokratycznej rzeczywistości 

najlepszej formy dla realizacji 

zamierzeń.  

 W tym sezonie postaramy 

się również docenić tych co naj-

lepiej trzymają się w siodle i stają 

się dla „niedzielnych jeźdźców”, 

chcąc nie chcąc, punktem odnie-

sienia i wyznacznikiem jakości. 

Dlatego pojawiliśmy się na pro-

fesjonalnych zawodach w Łodzi. 

Dzięki gościnności gospodarzy 

ośrodka Campoverde sponsoruje-

my mały fragment tej wspaniałej 

imprezy. Mamy nadzieję, że po-

mysł się rozwinie i będziemy w 

stanie uczynić go cyklicznym. 

 A w tym wydaniu jak w 

poprzednich odsłaniamy kilka 

„westowych tajemnic”. 

 Wojtek Adamczyk, którego 

nazwisko w polskim światku we-

sternowym brzmi niczym dzwon, 

zgodził się opowiedzieć o swoim 

spojrzeniu na kilka kwestii zwią-

zanych oczywiście z jazdą we-

stern. Jesteśmy wdzięczni, że ko-

lejny profesjonalista (po Aleksan-

drze Jarmule) gości na naszych 

łamach i wspiera nas swoim 

życzliwymi podpowiedziami. Nie 

zapominamy o westernowym 

folklorze. Tym razem o kowboj-

skim kapeluszu w artykule nasze-

go fachowca Michała Rurka, a 

sprawa nie jest tak banalna jakby 

się wydawało. Warto przeczytać. 

 I jeszcze na jedną rzecz 

warto zwrócić uwagę kartkując 

c z e r w c o w e  w y d a n i e ; 

„publicystyczna obecność” 

Krzysztofa Czarnoty już z defini-

cji przynosi radość redakcji i jak 

mamy nadzieję również czytelni-

kom. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie 

zna książek człowieka z Krainy 

Kuchaliana to niech zajrzy do 

artykułu w tym wydaniu. Zresztą 

zajrzyjcie do wszystkich artyku-

łów bo po to jest WesternNET. 

 

 

Redakcja WesternNET 

 

Idzie lato 
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Wojtek AdamczykWojtek AdamczykWojtek Adamczyk   - człowiek-legenda, prekursor 

jazdy west w Polsce, współzałożyciel (wspólnie       

z Aleksandrem Jarmułą) Stowarzyszenia Western Riding 

(1998), które jest uznawane za początek westernu w Pol-

sce, i jeden z trójki założycieli - obok Aleksandra Jar-

muły i Jerzego Pokoja - PLWiR (2002), które 

w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwoju      

i popularyzacji jazdy west w naszym kraju. Autor 

wielu tekstów przybliżających ten 

styl jazdy, m.in. publiko-

wanych w czasopiśmie 

„Koń Polski” cyklu artyku-

łów, na podstawie którego 

powstała książka: „Western. 

Historia, strój, sprzęt, konku-

rencje”… Wieloletni zawod-

nik, startujący z sukcesami w 

zawodach PLWiR, NRHA    

i AQHA… Znakomity trener, 

mający na swoim koncie liczne 

szkolenia (m.in. staż trenersko-

menagerski w Green Valley Ranch w 

Aubrey w Teksasie) i wiele lat pracy dla 

najlepszych ośrodków westernowych, m.in. trening 

koni dla WTC H&D Schulz w Austrii, w kraju m.in. 

dla Roleski Ranch i Clearcut Ranch, obecnie w Cam-

poverde Ranch… Uznany szkoleniowiec o ogromnej 

wiedzy o metodach szkolenia koni do westernu, cieszący 

się niezwykłą sympatią kursantów… Trener amatorskiej 

kadry narodowej PLQHA oraz pierwszy polski sędzia           

z uprawnieniami NRHA… Jedyny Polak (na 25 osób w Euro-

pie) przyjęty (2011r.) do grona AQHA Professional Horsemen 

Association – elitarnej grupy, skupiającej godnych zaufania eks-

pertów jeździectwa.  
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Dlaczego jazda western? Jakie 

były Twoje początki?  

 Konie to decyzja podjęta 

świadomie przez dorosłego czło-

wieka. Po wielu latach zajmowa-

nia się sportem wyczynowym     

i amatorskim (piłka ręczna, nar-

ty, tenis, wspinaczka górska, ro-

wery górskie), konie 

miały dać odpoczynek 

i relaks od wieloletniej 

pogoni za wynikiem, 

zajętym miejscem, wy-

nikiem meczu... Pierw-

szy kontakt z końmi nastąpił 

kosztem treningu do Maratonu 

Warszawskiego. Trasa treningu 

biegła koło ośrodka jazdy konnej 

Mustang w Krakowie, podbie-

głem tam zapytać o jazdy i tak 

już zostało. Na początku co-

dzienne jazdy, potem coraz dłuż-

sze pobyty w stajni, zakup wła-

snego konia Zagrada, klaczy ra-

sy budionowskiej, a po 14 mie-

siącach - legitymacja 

instruktora jazdy kon-

nej. Szybko to poszło, 

ale koniom zostało pod-

porządkowane całe ży-

cie. Na początku była 

klasyka, ale od dzieciń-

stwa chodziło mi po 

głowie, że jeśli konie - 

to takie jak widziałem w telewi-

zji na westernach. 

Przy okazji wyjazdów narciar-

skich do Austrii zdobyłem infor-

macje o ośrodkach westerno-

wych w tym kraju. Jeden z nich - 

WTC H&D Schulz w Wiener 

Neustadt - miał sklep ze sprzę-

tem westernowym. Kupując tam 

ogłowia, potniki i całą resztę dla 

Zagrady, nie przypuszczałem 

wtedy, że za jakiś czas zwiążę 

się z tym miejscem na długich 5 

lat. Pierwsze siodło przysłali 

znajomi z USA.    

Dlaczego jazda western? Jakie 

były Twoje początki?  

 Naukę jazdy west zaczą-

łem z kaset i książek. W tym sa-

mym czasie przyszło zaintereso-

wanie naturalnymi metodami 

szkolenia. Moją Zagradę 

(wspólniczka Agnieszka brała na 

niej udział w zawodach skoko-

wych) wszyscy w południowej 

Polsce znali jako konia trudnego 

i chimerycznego. Pracując z nią 

metodami naturalnymi 

osiągnęliśmy porozu-

mienie, które pozwoliło 

jeździć na niej bez 

ogłowia, tylko z linką 

pod szyją, a z ziemi 

mogliśmy zrobić prawie wszyst-

ko, co  podsunęła mi wyobraź-

nia. Któregoś dnia gdy wyjeż-

dżałem w teren na Zagradzie - 

na oklep, z linką pod szyją, zna-

na krakowska trenerka ujeżdże-

nia powiedziała mi, że to co ro-

bię, tzn. pokazuję publicznie, co 

osiągnąłem z Zagradą metodami, 

na które wówczas patrzono nie-

chętnie, jest niepedagogiczne. 
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Konie to decyzja podjęta świadomie  

przez dorosłego człowieka 
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Do dziś nie wiem, co to miało 

oznaczać. 

Czy mógłbyś wskazać swoich 

nauczycieli?  

 Po jakimś czasie przez zna-

jomych poznałem się z Aleksem 

Jarmułą. Mając podobne zainte-

resowania, zaczęliśmy współpra-

cować. Założyliśmy Małopolskie 

Stowarzyszenie Western Riding, 

które z czasem zmieniło się na 

Polskie Stowarzyszenie Western 

Riding. Zaczęliśmy wspólnie 

promować western, organizując 

pokazy i kursy. Braliśmy udział 

w tworzeniu Polskiej Ligii We-

stern i Rodeo. W tym okresie za-

cząłem pisać artykuły o wester-

nie dla Konia Polskiego, które po 

latach zostały zebrane i wydane 

jako książka. 

 Po pewnym czasie zauwa-

żyłem, że kręcimy się trochę w 

koło, aby się rozwijać należy jak 

najszybciej zacząć jeździć  

i trenować z najlepszymi. 

Gdy tylko pojawiła się 

szansa wyjazdu do Austrii, 

natychmiast z niej skorzy-

stałem. I tak znalazłem się 

we wspomnianym już po-

przednio ośrodku w Wiener 

Neustadt. Było tam około 

200 AQH, 7 x do roku duże 

zawody westernowe, sklep 

i dwóch znakomitych trene-

rów Helmut i Denis Schulz. 

Czy można trafić lepiej? Dzięki 

ich „opiece” poznałem wielu tre-

nerów, sędziów, oficjeli ważnych 

dla westernu w Europie, zdałem 

egzaminy i zdobyłem kartę sę-

dziowską NRHA. Najważniejsze 

jednak było doświadczenie w 

pracy z końmi, przede wszystkim 

młodymi (około 150 młodych 

koni w ciągu 5 lat). Podczas po-

bytu w Austrii podjąłem kolejną 

świadomą decyzję. Chcę być tre-

nerem koni i jeźdźców, nieko-

niecznie zawodnikiem. Wszyst-

kie następne moje 

działania poszły w 

tym kierunku.   

 N a m ó w i o n y 

przez p. Marka Role-

skiego wracam do 

Polski i pomagam w 

tworzeniu Roleski 

Ranch. Było to o tyle 

proste, że wiedza i 

znajomości z pobytu 

w Austrii i kilku pry-
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Szybko to poszło, ale koniom zostało  

podporządkowane całe życie 
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watnych wyjazdów do USA bar-

dzo mi w tym pomogły. Następ-

nie, po rozstaniu z RR, pracuję 

dla Clearcut Ranch (mały niewy-

pał) i wyjeżdżam do Teksasu na 

Green Valley Ranch na kilkumie-

s i ę c z n y  s t a ż  t r e n e r s k o -

menedżerski. Wyjazd ten zaowo-

cował publikowanym w interne-

cie cyklem „W pogoni za marze-

niami”. Każdy wyjazd poświęco-

ny jest na zdobywanie doświad-

czenia trenerskiego.  

 Po powrocie do Polski 

przeżyłem okres podróżowania z 

kursami i wykładami Western 

riding. Obecnie od dwóch lat 

współpracuję z Campoverde 

Ranch, wspomagam działalność 

PLQHA. Zamiast pucharów i na-

gród zawodniczych spotkało 

mnie najcenniejsze, z mojego 

punktu widzenia, wyróżnienie. W 

uznaniu za umiejętności trener-

skie i zasługi w promocji AQH 

AQHA nadała mi tytuł AQH Pro-

fessional Horsemen i zostałem 27 

trenerem na świecie (poza USA), 

a 25 w Europie, który posiada ten 

tytuł. 

 W Polsce trenuję głównie 

konie reiningowe, bo taka teraz 

tu panuje moda. Wszyscy chcą 

jeździć reining, choć większość 

się do tego nie nadaje.  Na pyta-

nie co oznacza dla Ciebie reining, 

odpowiadam, że to jedna z dys-

cyplin westernowych; jedna z 

wielu, a nie jedyna. QH to na tyle 

mądre konie, że są w stanie wy-

konać coś więcej niż te siedem, 

czy osiem manewrów. Zgadzam 

się w tym temacie ze zdaniem 

Wojtek Adamczyk na Miles O’Rima - Wild West Riders CUP 2007 

QH to na tyle mądre konie, że są w stanie 

 wykonać coś więcej niż te siedem,  

czy osiem manewrów 
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znajomej niemieckiej sędziny, 

która promuje QH, jako rasę 

wszechstronnie użytkową.  

W Polsce trening koni i jeźdźców 

reiningowych jest bardzo mono-

tonny. Bez końca powtarzane ma-

newry, szarpanie za wodze i ko-

panie ostrogami. Powielanie za-

chowań profesjonalistów, tylko 

że oni wiedzą co robią, działają 

kiedy trzeba i wiedzą dokładnie, 

kiedy przestać. A koń tak jak 

człowiek potrzebuje 

urozmaicenia. Ko-

nieczny jest relaks w 

terenie, czy zajęcia na 

drągach i ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. 

Tak był prowadzony 

trening w Green Val-

ley Ranch, szczegól-

nie z młodymi końmi. 

W Polsce mało kto 

pamięta o gimnasty-

ce. Konie wyciąga się 

z boksu i bez sensow-

nej rozgrzewki wyci-

ska się z nich ostatnie 

poty, co często powo-

duje kontuzje. Kuleje 

wiedza o treningu młodych koni. 

Nie lepiej jest też w temacie 

utrzymania koni na pewnym po-

ziomie wytrenowania. Wiele koni 

w Polsce, które zostały kupione 

za granicą jako konie, które cho-

dzą 72-73 pkt, po krótkim czasie 

u polskich trenerów uzyskuję o 

wiele mniej punktów. A na orga-

nizowane kursy z wybitnymi tre-

nerami ciężko zebrać komplet 

uczestników. Czy tylko z powodu 

ceny?... 

Co to jest zebranie konia? Jak to 

ma być poskładane z pkt widze-

nia reinera?  

 Dla mnie jazda na dobrze 

wytrenowanym koniu westerno-

wym to czysta przyjemność. Luź-

na wodza, lekki kontakt nogami i 

koń natychmiast wyczuwa moje 

sygnały. Tak jakby koń czytał 

moje myśli. Trudność w treningu 

polega na tym, że te konie są 

„samozbieralne”. Tzn., że trening 

należy tak prowadzić, aby nau-

czyć je utrzymywać 

zebranie bez koniecz-

ności ciągłego kon-

taktu z pyskiem ko-

nia. To odróżnia ko-

nie westernowe od 

klasycznych (tu do-

puszczony jest ciągły 

lekki kontakt z py-

skiem konia). Lekki 

sygnał nogami, nie-

znaczne przypomnie-

nie wodzami i koń 

jest zebrany tzn. jego 

ciężar przesunięty 

jest na tylne nogi, 

grzbiet zaokrąglony, 

a przód lekki. To 

podstawa wszystkich elementów. 

Jeźdźcy szarpiący bez ustanku za 

wodze zapominają, że zebranie 

idzie od tyłu: najpierw nasze nogi 

(ostrogi) podstawiają tylne nogi 

pod kłodę konia, grzbiet idzie do 

góry i wtedy i tylko wtedy szyja  

Wojtek Adamczyk na Miles O’Rima - Wild West Riders CUP 2007 

A koń tak jak człowiek potrzebuje urozmaicenia. 

Konieczny jest relaks w terenie, czy zajęcia na drą-

gach i ćwiczenia ogólnorozwojowe 
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i głowa maja szansę obniżyć się. 

Z drugiej strony wszystko zależy 

od budowy konia, nie wszystkie 

konie są w stanie chodzić „ okrą-

głe”, bo ich budowa na to nie po-

zwoli. Mają być pod 100 % kon-

trolą niezależnie od tego, gdzie 

jest ich szyja i głowa. 

Kto jest twoim wzorem do naśla-

dowania? 

 Moim wzorem jest Dennis 

Schulz. Jego styl jazdy jest jak 

teatr. Każdy ruch ma znaczenie, 

nie robi zbędnych ruchów w cza-

sie przejazdu. Nie jest obecnie 

gwiazdą europejską, ale chyba 

nie o to chodzi. Jak zwykle zale-

ży to od wielu czynników. Bar-

dzo podobały mi się też przejazdy 

Kelly Zweifel na Master Snapper 

podczas NRHA Derby i Marcy 

van Meer podczas 2007NRHA 

Futurity. Bardzo wiele dała mi 

również wspólna praca z Brentem 

Loseke, amerykańskim trenerem, 

który jest uważany za guru, jeśli 

chodzi o szkolenie koni w wieku 

2-3 lat. 

Co to jest loupe? Czy możemy 

prosić o analize jeździecką. Czym 

to się różni od galopu? Jaki po-

winien być rytm?  

 Loupe to wolny, zebrany 

galop. Jak każdy ruch konia, po-

winien mieć RYTM, powinien 

być 3 taktowy i płynny. Koń, któ-

ry porusza się poza rytmem, po-

rusza się źle!! I tak to powinno 

zostać ocenione przez 

sędziego. Wszystko, co 

koń robi, jest rytmicz-

ne: stęp na 4, kłus na 2, 

galop na 3, cofanie na 

2, spin na 2. Np. w rei-

ningu kontrola prędko-

ści (speed control), gdy 

wolny galop jest za 

wolny i koń wpada w 4 

takt lub traci rytm (na 

3), jest oceniany na mi-

nus. W treningu należy 

dobrać odpowiednią 

prędkość galopu, za-

równo szybkiego jak i wolnego, 

do predyspozycji danego konia. 

Ma być widoczna różnica pręd-

kości oraz poprawne i rytmiczne 

galopy, a nie ekstrema, które nie 

są ładne nawet do oglądania. 

Czy mówiąc o reiningu można 

mówić o jeździe naturalnej? Ile 

w jeździe reiningowej jest wyko-

rzystane z naturalnych predyspo-

zycji biomechanicznych konia?     

 Jeśli chodzi o metody natu-

ralne, to myślę, że związek ich z 

reiningiem nie jest wielki. Meto-

dy naturalne pomagają mi wy-

chować konia. Dobrych manier 

uczymy z ziemi, a reszta to tre-

ning z siodła i niekoniecznie me-

todami naturalnymi. Metody te są 

wspaniałe, gdy mamy problemy  

z zachowaniami koni, z wejściem 

na przyczepę. Są genialne do tre-

ningu koni rekreacyjnych, ale też 

mam wrażenie, że  w Polsce jest 

złe wyobrażenie na ich temat. To 

nie jest głaskanie konia, jak to 

może wygląda w produkcie final-

nym,. Dochodzenie do pożądane-

go efektu nie jest takie łatwe i 

miłe dla konia. 
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Wszystko, co koń robi, jest rytmiczne:  

stęp na 4, kłus na 2, galop na 3,  

cofanie na 2, spin na 2 
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 Koń reiningowy to AQH 

lub APH. Mają one odpowiednią 

budowę i predyspozycje. Dzięki 

temu są w stanie wykonać to,      

o co je prosimy. Spiny, stopy, to 

bardzo atletyczne manewry. Stąd 

tak kiepsko prezentują się konie 

innych ras w tym temacie. Wi-

działem tylko kilka koni innych 

ras, które dawały radę, jako wyją-

tek potwierdzający regułę. 

Haflinger i Arab jednostki wyse-

lekcjonowane z tysięcy?  Raczej 

wypadek przy pracy, szczęście 

trenera.  

Rekreacja westernowa  a sport. 

Jak Twoim zdaniem powinien 

wyglądać jeździecki świat wester-

nowy w Polsce. Jakie są szanse 

na rozwój tego sposobu jazdy? 

Czy jest na to miejsce w krajo-

brazie jeździeckim naszego kra-

ju?      

 Sport westernowy w Polsce 

będzie kulał, dopóki nie będzie 

możliwości jazdy na dobrych ko-

niach i dobrym sprzęcie, z do-

brym trenerem czy instruktorem, 

dla większej liczby osób. Z ilości 

zawsze można pójść w jakość, 

wybrać tych najbardziej utalento-

wanych. Na razie pracujemy        

z każdym, bo i tak jest ich nie-

wielu. Właściciele dobrych koni 

zatrzymują je dla siebie, a nauka 

westernu, reiningu na słabych 

koniach i złym 

sprzęcie, pro-

wadzi w ślepy 

zaułek. Niestety treningi na odpo-

wiednim poziomie są drogie, ale 

nie ma innej możliwości. Tu jest 

miejsce na działanie dla stowa-

rzyszeń czy fundacji. Bo ludzie, 

którzy próbują westernu są zado-

woleni, podoba im się ten styl 

jazdy i ważne, aby mieli gdzie 

kontynuować swoją z nim przy-

godę. Nie zapominajmy również 

o turystyce konnej, coraz popu-

larniejszej w naszym kraju. Konie 

westernowe, rząd westernowy 

jest do tego stworzony i to też jest 

droga na przyciągnięcie nowych 

jeźdźców do naszej westernowej 

gromady.     

Moim wzorem jest Dennis Schulz.  

Jego styl jazdy jest jak teatr 
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Krzysztof Jarczewski 

 

 

 

Pracował dla Polskiej Agencji Prasowej, Forbesa, 

Przeglądu.  

Współpracuje z:  Polską Agencją Fotografów FO-

RUM, Agencją Fotograficzną Newspix.pl oraz 

pismami Newsweek, Angora, Koń Polski, Świat 

Koni. 

Krzysztof Jarczewski jest członkiem Łódzkiego 

Towarzystwa Fotograficznego. 

 

 Fotografuje śluby, komunie itp. uroczystości. 

Jego pasją jest portretowanie koni. 

Podczas współpracy z tygodnikiem Angora, rozpo-

czął fotografowanie znanych osób ze świata polity-

ki, a następnie siłą rozpędu portretowanie przeniósł 

na inne znane osoby i trwa to do dzisiaj. Większość 

zdjęć została zrobiona w domach, mieszkaniach 

portretowanych osób. 

 Prawie wszystkie portretowane osoby wspo-

mina z uśmiechem na ustach, a o tych, które robił 

bez uśmiechu – nie wspomina. 

 Fotografował konie na zawodach westerno-

wych, skokowych, w zaprzęgach. Pociągał go świat 

jeździecki jako miejsce gdzie, jak sądził,  następuje 

magiczne porozumienie człowieka z koniem. Towa-

rzyszył z aparatem znanym jeźdźcom podczas ich 

sportowych sukcesów uwieczniając dynamikę ru-

chu wierzchowców w sposób zapierający dech w 

piersiach.  

 Jego zdjęcia z zawodów westernowych zdo-

bywały  nagrody. 

Miłość do koni zaprowadziła go także na 

targi, gdzie sprzedawane są konie różnych ras. 

Smutny obraz pięknych i dumnych zwierząt złama-

nych przez człowieka i szykowanych w ostatnią po-

dróż do włoskich rzeźni poruszył fotografa i skłonił 

do zorganizowania akcji: „Fotograficzna akcja 

przeciw maltretowaniu koni”.  

Szukając odpowiedzi na to, jaki naprawdę 

jest wolny koń Krzysztof trafił na stado zdziczałych 

koni, któremu towarzyszył jakiś czas z aparatem.  

 Praca fotografa polega na obserwowaniu. 

Ktoś, kto fotografuje zwierzęta musi wykazać się 

cierpliwością i opanowaniem. Właśnie w takich 

momentach kontemplacji przyrody fotografowi 

udało się spojrzeć na konie nowym okiem. Obser-

wując ich życie stadne zdał sobie sprawę, że tak 

naprawdę przeciętny jeździec niewiele wie o praw-

dziwej naturze tych zwierząt. Spojrzał na nie bez 

uprzedzeń, pozbywając się wszelkich założeń i ba-

lastu dotychczasowej wiedzy. To, co ujrzał w pełni 

go zachwyciło. Struktura stada, układy koleżeńskie, 

rozliczne sposoby zabawy, w reszcie coś co można 

określić poczuciem humoru. Konie pozbawione ja-

kiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka prezen-

towały całą gamę interesujących zachowań uzmy-

sławiając fotografowi jak złożony i ciekawy jest ich 

świat. 

 Obecnie organizuje warsztaty portretowania 

koni, a ich program znajduje się na stronie 

www.jarczewski.pl 

 Najbardziej fascynującą w fotografii jest 

chwila naciśnięcia spustu migawki ponieważ widzi-

my obraz, który chcemy utrwalić ale zostaje zanoto-

wany zupełnie inny. 

MEDIALNE WSPARCIEMEDIALNE WSPARCIE  

WesternNET 

http://www.jarczewski.pl/
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Michał Rurek 

S trój kowboja był i jest 

dopasowany do okoliczności pra-

cy na ranczu lub przepisów spor-

towych normujących wygląd za-

wodnika konkurencji westerno-

wych i konkurencji rodeo. 

Popularne wyobrażenie o nim 

było kształtowane przez westerny 

rodem z Hollywood, a nie przez 

dowody historyczne. Zwykło się 

sądzić, że kowboj nosił kraciaste 

koszule, dżinsy, buty z wysokimi 

cholewami z dodatkiem ostróg i 

okazały kapelusz. Tymczasem 

prawda jest bardziej skompliko-

wana. Widać to najlepiej na przy-

kładzie kapelusza. 

Zanim John B. Stetson 

"wynalazł" w r. 1865 prawdziwy 

kapelusz westernowy, osadnicy 

udający się na amerykański Za-

chód nosili na głowie co tylko 

popadnie, o ile było to praktycz-

ne. Były to "pozostałości" nakryć 

głowy żołnierzy, uczestniczących 

w krwawej wojnie secesyjnej, 

kapelusze noszone przez miesz-

kańców miast (często będące ów-

czesnym krzykiem mody bardziej 

europejskiej niż Nowego Świata), 

a nawet czapki żeglarskie. Nie-

rzadko okrycie głowy zastępowa-

ło coś w rodzaju nieznacznie 

zmienionego worka lub beretu. 

Wczesna odzież kowbojska (strój 

cowpunchers) była wykonywana 

głównie z wełny, a nie z denimu, 

gdyż kowboje jeździli początko-

wo w tym, w czym przybyli do 

Ameryki.  

Należy podkreślić, że na 

strój kowbojski, w tym kapelusz, 

duży wpływ miało wykształcenie 

się romantycznej legendy kowbo-

ja. Byli oni postrzegani przez so-

bie współczesnych jako bardzo 

niezależni, a nawet poniekąd 

"dzicy" i niebezpieczni ludzie.  

Wczesne kapelusze były zapewne 

słomiane lub filcowe, z płasko 

wykończono koroną i spłaszczo-

nym rondem, zgodnie z modą 

romantyczną z pierwszej połowy 

XIX w. Jeśli był szyty z materia-

łu, to przypominał kapelusze no-

szone w innych rejonach USA. 

Michał Rurek 

Fot. Anita Kaczor 
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Poniżej przedstawiono wygląd współczesnych kapeluszy kowbojskich typu "stetson" 

(przedstawione modele pochodzą ze strony www.stetsonhat.com) 

Kapelusze filcowe 

Stetson 3X Wool Bufalo Old West XX Stallion New Frontiers 

Legendary Classic 6X Premier 

Kapelusze typu straw 

Premier 10X 8X Premium Stallion... Stallion by Stetson 

Outdoor Casual 

Rodeo Drive Big Bend Collection Classic 
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Zostało to dobrze pokazane na 

planie filmowym w westernach, 

traktujących o wczesnych etapach 

historii amerykańskiej (do przyłą-

czenia Teksasu do Unii), np. w 

westernach o zdobyciu Alamo. 

Również Inman, bohater Wzgórza 

nadziei (Cold Mountain), epickiej 

odysei Charlesa Fraziera z cza-

sów amerykańskiej wojny domo-

wej, nosi w filmowej wersji taki 

właśnie "płaski" kapelusz.  

Klasycznie formowany ka-

pelusz kowbojski ukształtował się 

zatem znacznie później. 

Kapelusz kowbojski jest 

nieodłącznym atrybutem kowboja 

(ranczera, westmana, zawodnika 

rodeo, czyli rodeo man). Powsta-

ło o nim wiele przysłów. Jedno z 

nich głosi, że  jest to ostatnia 

rzecz, która zdejmujesz i pierw-

sza, którą się zauważa (u kow-

boja). Uważa się, że John Stetson 

swó j  p i e r wszy  k ape l u sz 

"wymyślił" podczas polowania. 

Tradycyjnie "stetsony" są szyte z 

filcu, zwykle o stonowanym, 

ciemnym zabarwieniu. Niewątpli-

wie filcowy kapelusz zdał egza-

min w rejonach o klimacie umiar-

kowanym i w Kanadzie, nato-

miast podobne do niego krojem 

kapelusze typu "straw", białe lub 

jasnobeżowe (o typie meksykań-

skim), sprawdzają się w gorącym 

i potwornie wilgotnym klimacie 

Teksasu, lub podczas podróży 

przez tereny pustynne i półpu-

stynne, np. w Arizonie. Osobny 

temat to wszystkim dobrze znane 

kapelusze meksykańskich vaque-

ros.  

Obecne kapelusze kowboj-

skie nie zmieniły się w ogólnym 

zarysie konstrukcji i designu od 

1865 r. Stetsony świetnie chronią 

przed zimnem, deszczem i słoń-

cem. Pierwsze modele tych kape-

luszy sprzedawano za 5 dolarów, 

obecna cena dobrego jakościowo 

wyrobu tej firmy to wydatek rzę-

du nawet kilkuset euro, chociaż 

standardowe modele w sprzedaży 

detalicznej nie przekraczają 300 

euro.  

Buffalo Bill był dobrze zna-

ny ze swego olbrzymiego stetso-

na. Ale to jeszcze nie koniec hi-

storii kowbojskiego kapelusza! 

 We wczesnych latach 20- 

tych, młody milioner, E.R. Byer 

rozpoczął swoją podróż na połu-

dnie USA . "Zainwestował" w 

Harry'ego Rolnicka, młodego 

producenta kapeluszy, gdyż był 

niezmiernie zafascynowany jego 

profesjonalizmem. W 1927 r. fir-

ma Byer-Rolnick otwarła swoje 

podwoje w Dallas, produkując 

m.in. kapelusze westernowe, któ-

re zyskały sobie miano "Resistol 

Hats", gdyż charakteryzowały się 

odpornością (ang. resistance) na 

niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne. Od 1938 r. rozpoczęła się 

produkcja tych kapeluszy w Gar-

land (w stanie Teksas) i trwa tam 

do dnia dzisiejszego.   

Fot. Anita Kaczor 

* * *  

Michał Rurek na co dzień 

jest pracownikiem naukowym i 

wykładowcą na jednej z poznań-

skich uczelni. Western to dla niego 

odskocznia od zawodowej codzien-

ności i wspaniałe hobby, pozwala-

jące na kontakt z naturą. 

* * * 
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DKF 
Tennessee Walking Horse Farm 

Hodowla  Sprzedaz  Doradztwo 

 

Danuta Freiherr 

66-450 Bogdaniec, Wlostow 3 

tel Polska: 0048-517 260 302 

tel Deutschland: 0049-6051-18760 

fax: 0049-6051-498 808 

DKF-Farm@web.de 

DKF’s Mark May Way ogier rasy Tennessee Walking Horse 

Właściciel Danuta Freiherr  
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 M idi to nasz 

(mój i mojej rodziny) pierwszy 

koń rasy TWH. Jest młodą, bo 3-

letnią klaczką, od której chcemy 

zacząć realizować swoje marze-

nia o stworzeniu stajni hodowla-

nej tych koni. Midi poznaliśmy 

bardzo wcześnie,  niespełna 2 

tygodnie po jej urodzeniu, a plan 

jej zakupu powstał  kiedy jej ma-

ma Cash’s Poison była źrebna. 

Bardzo podobał nam się tata        

o imieniu Postmark Delight, któ-

ry nosi dumnie tytuł World 

Champion. Jest to już dosyć wie-

kowy ogier i to też miało dla nas 

znaczenie, ponieważ koń, który 

długo żyje w dobrym zdrowiu,    

z pewnością tę cechę przeniesie 

na swoje potomstwo. Ale może 

zacznijmy od samego początku. 

 Któregoś razu, kiedy wie-

czory stawały się dłuższe, prze-

czytałam w czasopiśmie jeździec-

kim artykuł o koniach Tennessee 

Walking Horse. Bardzo spodoba-

ły mi się z opisu te konie. Szla-

chetne, inteligentne, z pięknymi 

bujnymi grzywami i ogonami 

oraz  nienagannymi manierami. 

W dodatku rasa ta jest rzadko 

spotykana. Już jakiś czas nosili-

śmy się z zamiarem kupna konia 

rasy, która sama w sobie będzie 

wartościowa, więc konie TWH 

idealnie spełniały nasze oczeki-

wania. Po chwili poszukiwań w 

internecie odnalazłam numer 

telefonu do pierwszej w Pol-

sce stajni hodowlanej tych 

koni. Było to DKF Farm, nie-

daleko Gorzowa Wielkopol-

skiego, a więc bardzo blisko 

miejscowości, w której miesz-

kam od dziecka. Umówiliśmy 

się na spotkanie.  

 Kiedy przyjechaliśmy 

do DKF Farm i poznaliśmy te 

konie osobiście, okazało się, 

że to, co było napisane w arty-

kule ani trochę nie było prze-

sadą. Konie okazały się bar-

Opowieść o tym jak zaczęła  

się moja przygoda z Midi 

* * * 

DKF’s Poison Kiss - Midi 

DKF’s Poison Kiss - Midi 
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dzo miłe, piękne i inteligentne. 

Nie mogliśmy wówczas spróbo-

wać jazdy na nich, ponieważ 

dwie klacze były wysoko źrebne, 

a dwa pozostałe konie były za 

młode by je dosiąść. Jednak nie 

to było dla nas najważniejsze. 

Rozważaliśmy kupno i transport 

konia z USA albo Europy, w koń-

cu jednak umówiliśmy się, że je-

śli urodzi się od obecnie źrebnych 

klaczy klaczka, najprawdopodob-

niej ją kupimy. Tak też się stało. 

Wkrótce urodziła się Midi, która 

od samego początku bardzo nam 

się spodobała. Była zgrabna, do-

skonale się poruszała, była przy-

jacielska i odważna. Kiedy Midi 

miała dwa tygodnie, oficjalnie 

podpisaliśmy umowę na jej za-

kup. Midi spędzała sielsko swoje 

dzieciństwo u boku mamy, mając 

za towarzystwo troszkę młodsze-

go braciszka i młodzież. Kiedy 

tam mieszkała, zostało nadane jej 

imię. Do związku hodowców ko-

ni TWH - TWHBEA (Tennessee 

Walking Horse Breeders' and 

Exhibitors' Association)   zostały 

zgłoszone trzy propozycje imion. 

Pierwsza brzmiała DKF’s Midni-

ght Poison, dlatego wszyscy za-

częli na klaczkę wołać Midi. Jed-

nak związek zaakceptował drugą 

wersję DKF’s Poison Kiss i taką 

nazwę Midi ma wpisaną w doku-

mentach. A Midi po prostu zosta-

ło, bo krótkie i łatwe do wypo-

wiedzenia. Został przysłany jej 

rodowód z certyfikatem potwier-

dzającym badania genetyczne. 

Mieliśmy też okazję po długich    

i niecierpliwych oczekiwaniach 

wsiąść na mamę Midi. I oszaleli-

śmy na punkcie tych koni! Ich 

DKF’s Poison Kiss - Midi 

http://www.twhbea.com/
http://www.twhbea.com/
http://www.twhbea.com/
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niesamowite chody, zwane walk, 

są tak wygodne, że można tylko 

poczuć wiatr we włosach i po-

zwolić się nieść, nie wkładając   

w jazdę ani grama wysiłku. Mój 

mąż, który zaczyna swoją przy-

godę w siodle, stwierdził, że nie 

ma zamiaru już wsiadać na konie, 

na których trzeba kłusować - on 

od tej pory będzie jeździł tylko na 

Walkerach. Kiedy Midi miała 

dziesięć miesięcy, przyjechała do 

naszej stajni Folwark Trzebień.  

Dorastając na łąkach, zaprzyjaź-

niła się z naszymi pozostałymi 

końmi. W marcu 2011 roku po-

stanowiłam zabrać Midi na kurs 

L1 do szkoły JNBT (Jeździectwo 

Naturalne Bez Tajemnic). Raczej 

z ciekawości i dla sprawdzenia, 

jak koń poradzi sobie w obcej 

stajni, wśród obcych koni. Midi 

spisała się tam znakomicie - ku 

mojej uciesze. We wrześniu 2011 

roku przyszedł czas na sprawdze-

nie, czy mieliśmy rację, wybiera-

jąc właśnie ją na przyszłą matkę. 

Z duszą na ramieniu pojechali-

śmy na Mistrzostwa Europy koni 

TWH do Steinhagen w Niem-

czech.  Już pierwszego dnia, nie-

mal zaraz po wyjściu z przyczepy 

po męczącej, ośmiogodzinnej jeź-

dzie, nasza mała, kara Midi zdo-

była pierwsze miejsce w klasie 

klaczy 2–letnich, nazywanej Fu-

turity. Zachowywała się niena-

gannie i prezentowała tak, jakby 

wiedziała, że musi się pokazać ze 

swojej najlepszej strony. Kolejne 

dni Mistrzostw również przynio-

sły naszej młodej klaczce sukce-

sy. W bardzo dużej stawce koni 

zdobyła: 

II miejsce-Model 4 & under 

I miejsce-Halter Mares 

II miejsce-Halter 4 & under 

III miejsce-Model  Mares 

III miejsce-Model Championship 

III miejsce-Halter Championship 

 To wielki sukces konia, który był 

na takiej imprezie pierwszy raz. 

W nowym miejscu, wśród obcych 

koni i ludzi poradziła sobie wy-

śmienicie! Pękaliśmy z dumy, 

zakup Midi okazał się strzałem w 

dziesiątkę. Pozostali 

uczestnicy oraz sę-

dziowie bardzo 

chwalili jej niena-

ganne zachowanie. 

 Czas uciekał    

i koń zaczął dora-

stać. Przyszedł czas 

na szkolenie. Dzięki 

poczcie pantoflowej 

Midi trafiła do stajni 

Dębogóra Ranch, 

aby pod okiem Mir-

ka Banaszaka szkolić się na konia 

rodzinnego, który ochoczo na 

swym grzbiecie będzie nosił nas i 

nasze dzieci. 

Antonina Czepkiewicz 
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trening koni trening koni   

jazda rekreacyjnajazda rekreacyjna  

pokazy i szkolenia pokazy i szkolenia   
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Strefa :  N a t u r a l 

Na zdjęciu: DKF’s Mark May Way ogier rasy Tennessee Walking 

Horse 

Właściciel: Danuta Freiherr  
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S 
tawiając to pytanie  

w tytule, pozwalam 

sobie - i mam nadzie-

ję, że będę zrozumia-

ny - sugerować kierunek i kolej-

ność postępowania na drodze 

przygody z naturalem. Ideałem 

byłoby, gdyby impulsem pchają-

cym w jego stronę była tylko 

chęć świetnego kontaktu z na-

szym koniem. Dość często jednak 

powodem zwrócenia się w stronę 

naturalnych metod pracy z ko-

niem jest brak porozumienia mię-

dzy człowiekiem a zwierzęciem   

i  wynikające z tego problemy 

Bywa nim także chęć poznania 

czegoś nowego lub urozmaicenia 

elementów naszej pracy ze zwie-

rzakiem. 

Impuls został wywołany - 

co dalej? Gwoli uściślenia do-

dam, że natural to zbiór różnych 

metod i technik postępowania      

z koniem. Potrzebna jest wiedza 

na temat tych metod: skąd się 

wzięły, dlaczego się pojawiły, 

jakie mają założenia i jakie tech-

niki są w nich stosowane. Pora 

więc zapoznać się z treścią, która 

owe sposoby pracy z koniem wy-

pełnia.  

Na naszym rynku wydawniczym 

wśród książek dotyczących szero-

ko pojętego jeździectwa pojawia 

się coraz więcej pozycji na temat 

naturalnych metod pracy z koń-

mi. 

 Znajdziemy tu zarówno 

dzieła rodzimych autorów, jak     

i przekłady z literatury obcoję-

zycznej. Wypada się cieszyć, że 

jest tego coraz więcej i można 

znaleźć zawsze coś dla siebie. 

Wśród wielu pozycji spotyka się 

właśnie te, które konkretnie od-

noszą się do filozofii naturalu. 

Warto je znać (nawet należy!)      

i posiadać w domowej bibliotece. 

Przyznać trzeba, że jednak litera-

tura ta nie wyczerpuje tematu     

w całości. 

     Następnym terenem do zdo-

bywania wiedzy jest internet. 

Znajdziemy tu przeróżne materia-

ły szkoleniowe, porady, fora dys-

kusyjne, informacje o szkołach    

i ich twórcach oraz metodach tre-

ningowych. Oczywiście oprócz 

stron obcojęzycznych są też i pol-

skie strony o naturalu. Dla tych, 

co posługują się językami obcy-

mi, otwierają się większe możli-

wości uzyskania wiedzy na temat 

tego rodzaju pracy  - bezpośred-

nio u źródeł. Kanał YOUTUBE 

to z kolei bogactwo materiałów 

filmowych - a więc możliwość 

NATURAL - co na początek? 
 

* * * 

Maciej Filoda 
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przyjrzenia się praktycznemu sto-

sowaniu naturalu. 

 Krótki spis wybranych 

pozycji książkowych i adresów 

stron internetowych dotyczących 

naturalnych metod pracy z końmi 

znajdą Państwo pod tym tekstem. 

Pozostaje teraz skierować kroki 

ku praktycznemu spożytkowaniu 

tej wiedzy. Część osób próbuje 

robić to samodzielnie, ale są też 

tacy, którzy wolą wcielać wiedzę 

w życie  pod okiem kogoś bar-

dziej doświadczonego. Dla takich 

osób organizowane są kursy 

szkoleniowe i pokazy, demon-

strujące możliwości wykorzysta-

nia naturalu w nauce konia. Pro-

wadzone są one przez osoby, któ-

re posiadają licencje instruktor-

skie, nadane im przez szkoły na-

turalnego sposobu pracy z końmi. 

W naszym kraju jest tylko kilku  

licencjonowanych instruktorów 

naturalu, ale pojawiają się także 

zagraniczni przedstawiciele oma-

wianego nurtu.  

Praktykować metody na-

turalnego układania koni, można 

w zasadzie zupełnie bez sprzętu, 

lecz na początek będzie łatwiej, 

gdy znajdzie się on na wyposaże-

niu adepta. O nim teraz parę 

słów. Podstawowe szkolenie wy-

maga posiadania m.in. takich rze-

czy jak:  

* kantary sznurkowe, kantary 

płaskie z linkami lub łańcuszka-

mi, 

 linki o różnej długości, 

* sztywny bacik z cienką linką 

zakończoną skórzanymi języka-

mi. 

Wiedzę o ich stosowaniu znaj-

dziemy w materiałach szkolenio-

wych. 

Wprowadzenie naturalu 

jako jeszcze jednego elementu   

w pracy z koniem może okazać 

się stosunkowo łatwe, ale rów-

nież może zdarzyć się tak, że po-

jawią się nieoczekiwane trudno-

ści. Wszystko to będzie zależało 

od ilości przyswojonej wiedzy, 

dobrego nauczyciela, przestrze-

gania zasad i reguł, no i od nas 

samych. Ten rodzaj szkolenia 

konia wymaga samodyscypliny, 

umiejętności panowania nad so-

bą, jasno określonego planu po-

Maciej Filoda 
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stępowania, poznania jaka jest prawdziwa natura 

tych zwierząt, wymagania od siebie ciągłego ucze-

nia się. Ważnym elementem w tej pracy jest 

uśmiech i radość z niewielkich sukcesów, a także 

bycie nieustannym optymistą i pamiętanie, że zaw-

sze jest kolejny dzień. 

 

Maciej Filoda 

 

 

Proponowana literatura:                                             

Wstęp do psychologii konia   

W. Blendinger 

Sekrety umysłu końskiego  

R. Miller;                            

Psychologia treningu konia 

K. Skorupski;  

Jeździectwo naturalne bez tajemnic  

R .Miller;        

Praca z końmi u podstaw 

K. Diacont;                                                                    

Jak rozmawiać z koniem 

K. Diacont;                                     

Ode mnie dla Was  

M. Roberts;                                           

Ujeżdżenie... naturalnie 

K. Rohlf;                                      

Zaklinaczka koni 

A. Kutsh;                                                                                                                            

Hodowla koni w zgodzie z naturą 

J. Bird; 

Prawdziwa więź z koniem 

L. Tellington-Jones; 

Język koni. Język ludzi 

I.von Neumann-Cosel; 

Prawdziwy świat koni 

J. Jackson; 

 

Czy Twój koń jest gwiazdorem? 

D. Hockley.  

 

 

Strony w internecie 

(kilka przykładów): 

www.parelli-info.waw.pl; 

www.silversand.com.au/polska/; 

www.jnbt.pl/portal/strona- glowna.html; 

www.tjn.sic.pl/;                                 

www.myslacokoniu.pl/;                                  

www.konnacafe.pl/metodynaturalne;                                          

www.hij.com.pl/western-i-zaklinanie-koni/;                                            

www.wwr.com.pl/.                                   

Podane strony są w języku polskim.  

Maciej Filoda 
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Minimum teorii maksimum wiedzy, 

graficzne schematy ćwiczeń, prak-

tyczne porady, wideo instrukcje... 

Wszystko zebrane w jedno opraco-

wanie czyli Twoje Kompendium wie-

dzy na temat jazdy konnej. Dostępne 

po jednym kliknięciu! 

Już po przeczytaniu pierwszej części kompendium Western&Hobby, ucieszyłam się, gdyż okazało się że jest to co 

zawsze potrzebuje. Wiadomości są przedstawione w sposób prosty, w odpowiedniej kolejności i łatwo się je zapa-

miętuje. Mam problem z moją klaczą (ma na imię Alfa), która małymi "kroczkami" próbuje wejść na szczyt hierar-

chii. Jednak dzięki kompendium wiem w czym leży problem i łatwiej będzie mi go naprawić. 

To kompendium to super pomysł, choć jak dla mnie ciut za mało ilustracji, ale jestem bardzo zadowolona. 

Pozdrawiam Martyna 
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 W  poprzednim 

artykule (WesternNET - marzec 

2012) sygnalizowałam, co jest 

istotne i ważne, by dziecko bez-

piecznie mogło zbliżyć się do 

konia, by kontakt z tym wspa-

niałym zwierzęciem był źró-

dłem przyjemności i satysfak-

cji. Poznaliśmy pod-

stawy savoir-vivre’u 

małego jeźdźca: wie-

my już jak się zacho-

wywać, czego robić 

nie wypada, a czego 

nie wolno, gdy znaj-

dujemy się w pobliżu 

konia, wiemy też jaki 

strój jest odpowiedni 

do jazdy konnej. Na 

co jeszcze powinno 

się zwrócić uwagę?  

 Odpowiedź jest 

prosta - na wszystko 

co robi i prezentuje 

sobą instruktor. Powi-

nien być osobą otwar-

tą, komunikatywną, 

zdolną dopasować się 

do dzieci w każdym wieku, z 

różnymi temperamentami, sła-

bościami, czy aspiracjami. Do 

niego należy obserwacja zacho-

wań swoich podopiecznych wo-

bec koni, aby w odpowiednim 

momencie móc zapobiec lub 

skorygować niewłaściwe postę-

powanie. Na nim spoczywa za-

danie wyjaśniania uczniom ich 

błędów w traktowaniu koni 

oraz uświadamianie, w jaki spo-

sób mogą je naprawić. Ponadto, 

oprócz gruntownej wiedzy na 

temat koni, powinien opanować 

sztukę jazdy konnej zarówno   

w teorii, jak i w praktyce. Jest 

to niezwykle istotne, ponieważ 

własne doświadczenia i przeży-

cia instruktora pozwalają lepiej 

zrozumieć odczucia uczniów, 

umożliwiają ocenę sytuacji        

i podjęcie właściwej decyzji, 

ale przede wszystkim łatwiej 

mu utożsamić się z małymi 

jeźdźcami. Taki instruktor bę-

dzie pozytywnie motywował 

dzieci, przez co, chętne do 

współpracy, szybciej opanują 

zasady jazdy konnej.  

 Zanim jednak dziecko 

wsiądzie na konia powinno 

oswoić się z nim w kolejnym 

etapie, jakim jest bliski kontakt 

poprzez przytulanie, głaskanie 

oraz prowadzenie w ręku na 

uwiązie (dla urozmaicenia np. 

pokonywanie ułożonych na zie-

mi drągów, cofanie konia, sla-

lom miedzy drągami). Swobod-

ne poruszanie się wychowanka 

w pobliżu zwierzęcia i brak 

strachu są sygnałami gotowości 

do wejścia na jego grzbiet. I tu 

są dwie szkoły: jedna proponu-

je, by pierwsze lekcje jazdy 

konnej odbywały się na oklep, 

druga - od razu w siodle.  

Co dziecko powinno wiedzieć o koniu  

zanim na niego wsiądzie. 

Cz. 2 
—————————————————————————————————— 

Lidia Bęza 
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 Jazda w siodle jest bez-

pieczniejsza, gdyż dziecko ma 

większą stabilność, poprzez 

wsparcie w strzemionach, czy 

możliwość chwycenia się rożka 

(w siodłach westernowych) - 

dzięki temu łatwiej mu utrzy-

mać równowagę na koniu. Po-

nadto jazda w siodle daje po-

czucie bezpieczeństwa i ozna-

cza większy komfort psychicz-

ny młodego jeźdźca, co w po-

czątkowym okresie nauki jazdy 

jest niesłychanie istotne.  

 Jazda bez siodła - choć 

bardziej ryzykowna -  ma tę 

zaletę, że młody jeździec ła-

twiej wyczuwa ruchy mięśni 

swojego wierzchowca, oswaja 

się z różnymi reakcjami konia 

na bodźce zewnętrzne i uczy się  

utrzymywać równowagę.    

        Podczas pozycji konia     

w „stój” i stępowania, instruk-

tor proponuje różne ćwiczenia 

w celu wzmocnienia koordyna-

cji ruchów, równowagi oraz 

pewności siebie u młodych 

uczniów. Mogą to być wyma-

chy i krążenia ramion oraz nóg, 

przytulanie się do konia, leżenie 

na jego grzbiecie, obroty tuło-

wia, siedzenie tyłem do kierun-

ku ruchu, czyli proste ćwiczenia 

woltyżerskie, dostosowane do 

motorycznych zdolności dziec-

ka.  

 Systematyczne lekcje jaz-

dy umożliwiają coraz lepszy 

kontakt z koniem, przez co 

dzieci bardzo szybko potrafią 

sprostać zadaniom proponowa-

nym przez instruktora i prze-

chodzą przez kolejne etapy jaz-

dy na oklep w stępie, kłusie,     

a nawet w galopie. Dla zwięk-

szenia bezpieczeństwa wszyst-

kie zajęcia powinny odbywać 

się na początku zawsze na lon-

ży i w obecności instruktora. 

Długość tego etapu nauki uza-

leżniona jest od predyspozycji 

dziecka, jego temperamentu, 

zaangażowania, poziomu moty-

wacji do pokonywania ewentu-

alnych niepowodzeń, a także 

częstotliwości lekcji. Dopóki 

prowadzący zajęcia instruktor 

nie stwierdzi, że uczeń jest go-

towy do kolejnego etapu, dopó-

ty samodzielna jazda nie będzie 

możliwa.  

 I n s t r u k t o r  p o d c z a s 

wszystkich wykonywanych 

przez ucznia na koniu 

„ewolucji” tłumaczy, koryguje, 

uzasadnia i pokazuje popraw-

ność poszczególnych elemen-

tów, składających się na kon-

kretne ćwiczenia. W miarę 

upływu czasu, gdy młody jeź-

dziec nabiera własnego wyczu-

cia ruchu i równowagi na ko-

niu, potrafi coraz lepiej sam 

siebie korygować i stopniowo 

uniezależnia się od instruktora. 

Jest coraz bardziej świadomy    

i odpowiedzialny. Nie powinien 

jednak popadać w euforię zbyt 

wcześnie, by być otwartym na 

sugestie i uwagi nauczyciela. 

 Często młodzi jeźdźcy     

i ich rodzice obserwujący lekcje 

jazdy cieszą się, że instruktor 

niewiele mówi, nie poprawia 

postawy, nie daje wskazówek. 

Tak naprawdę – to zły znak. 

Takie zajęcia nie maja sensu. 

Instruktor lekceważy swoje ob-

owiązki oraz zobo-

wiązania wobec 

dziecka i jego ro-

dziców.  

 C z u j n o ś ć       

i rozsądek w wybo-

rze instruktora jest 

nie tylko wskaza-

na, ale przede 

wszystkim ko-

nieczna, aby dziec-

ko nie czuło się 

lekceważone, a ro-

dzice zdegustowa-

ni. 

 O funkcjach 

poszczególnych 

mięśni oraz ich 

znaczeniu dla pra-

widłowego dosiadu 

- w następnym artykule. 
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K 
siążka opowiada hi-

storię Wojtka, 35-

letniego mieszkańca 

Warszawy, który wiedzie dość 

intensywne kawalerskie życie, 

wspinając się po szczeblach ka-

riery dziennikarsko-reżyserskiej. 

Dni ma wypełnione po brzegi 

pracą i rozrywką, lubi szybkie 

tempo, szybkie samochody, (…) 

stresujące sytuacje, dzwoniące 

telefony i ściśle wypełniony ka-

lendarz.  

Pewnego dnia przydarza 

mu się coś, co uruchamia ciąg 

wydarzeń i decyzji wywracając 

jego dotychczasowe życie do gó-

ry nogami. Choć może odwrotnie 

– stawiając jego życie z powro-

tem na nogi. Potrąca w nocy na 

drodze psa. Zwierzę jest w kiep-

skim stanie, Wojtek zawozi je do 

lecznicy – i tu właśnie zaczyna 

się nowy rozdział jego 

życia. Zaczyna się od Po-

inty – kończy Morałem, a 

we wszystko zamieszana 

jest pani weterynarz z lecznicy     

i pewien kuhailan o wdzięcznym 

imieniu Mąciwoda.  

Pointa to imię, jakie 

otrzymuje uratowana suczka, któ-

rą Wojtek w końcu przygarnia     

i która powoli przekłada zwrotni-

cę jego życia na inne tory, bie-

gnące zdecydowanie bliżej natu-

ry, z dala od wielkomiejskiego 

zgiełku. Znajomi nie dowierzają, 

stukają się w czoło. Ale Wojtek 

słucha tego głosu, który mu        

w środku gra. Ile razy wszyscy 

go słyszymy, gdzieś nas ciągnie, 

gdzieś na skraju duszy siedzi so-

bie marzenie, z którego zrezy-

gnowaliśmy, wynajdując tysiąc 

wyjaśnień – że się nie da, że to 

dziwne, że nie teraz... Bohater tej 

powieści pokazuje, że się da, że 

ten głos, marzenie – to drogo-

wskazy naszego życia, jeśli się 

nimi kierujemy, prowadzą nas 

ścieżką przeznaczenia tam, gdzie 

nasz potencjał, nasze talenty mo-

gą się zrealizować. Wojtka dro-

gowskazem była Pointa i Maria, 

która ją wyleczyła. Te dwa spo-

tkania doprowadziły go do od-

krycia wielkiej miłości i – nie-

spodziewanie dla niego samego - 

Recenzje bardzo kulturalne 

 

 

 „Niosąca Radość” 

 Krzysztof Czarnota 

Sto razy obiecywałem sobie, że nie będę palił na czczo. Inne rzeczy obiecywałem sobie jeszcze 

częściej. Na przykład, prawie dwieście razy obiecywałem sobie, że będę się rano  

gimnastykował, trzysta, że zacznę biegać, pięćset razy obiecywałem,  

że tak ogólnie się za siebie wezmę, no i ze dwa razy obiecałem, 

 że się w końcu ożenię… 
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Nie jest sztuką kochać konie, sztuką jest sprawić,  

by konie pokochały ciebie… 
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do koni. Okazało się, że ma nie-

bywały talent nie tylko do jazdy 

konnej, ale również – do pracy    

z końmi i to tymi „trudnymi” - 

talent „zaklinacza koni”. A co 

dalej zrobił z tym talentem, o ta-

jemniczych kuhailanach, o histo-

rii Mąciwody i jaki Morał kończy 

opowieść – przeczytajcie sami 

i… nie bójcie się swoich marzeń! 

Po przeczytaniu książki 

wiedziałam, że autor - Krzysztof 

Czarnota to człowiek, który prze-

żył coś wyjątkowego. Los obda-

rzył go talentem pisarskim i ser-

cem do koni, myślę, że można go 

nazwać –  jak Wojtka - 

„zaklinaczem koni”. Bohater po-

wieści i autor maja ze sobą o wie-

le więcej wspólnego. Krzysztof 

Czarnota mieszkał w dużym mie-

ście. Opuścił je dla koni, sielskich 

krajobrazów i ciężkiej pracy na 

roli. Razem ze swoją rodziną za-

gospodarował kilka hektarów, 

tworząc magiczną „Krainę Kuha-

ilanów”, krainę wolnych koni      

i wolnych ludzi, to prawdziwe 

kresy  nieopodal Zamościa.  Tą 

krainę stworzył Mąciwoda, gnia-

dy ogier czystej krwi arabskiej, 

koń, który zmienił życie autora   

o sto osiemdziesiąt stopni. Dzięki 

niemu spełnił marzenie, które 

miewa wielu z nas, uciekł od 

miastowego gwaru, hałasu i nieu-

stającego „wyścigu szczurów”. 

Znalazł swoje miejsce na ziemi.  

Pisze o nim: „Gdyby nie ten Ku-

hailan, nigdy nie robiłbym tego, 

co teraz robię, nie pisałbym tego, 

Jeśli konia nakarmisz, napoisz i wypuścisz na pastwisko, to on nie zamartwia się o to, czy jutro 

też będzie tak samo. Po prostu cieszy się życiem. 

A co robi człowiek? 

Bez przerwy zaprząta sobie głowę, jak ma żyć jutro, 

za rok, za dwadzieścia lat. Cały czas planuje wyłącznie przyszłość, a teraźniejszość przecieka 

mu przez palce… 
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Gospodarstwo Agroturystyczne  

 Kozia Baba  
Tarnowo 39 

64-930 Tarnowo  

koło Piły (gmina Szydłowo) 

Telefony i e-mail: 

tel. dom. 61 6101082 

tel. kom. 885 532 429 

biuro@koziababa.pl 

co teraz piszę, nie myślałbym tak jak 

teraz myślę, i nie byłbym tym, kim 

dzisiaj jestem”.  

A ja… do dziś zastanawiam 

się, czy to nie ta książka pomogła mi 

podjąć decyzję o kupnie niedrogiego 

zabiedzonego konia - konia, który 

dostał imię „Montana Niosąca Ra-

dość”. 

Zanim w życiu Krzysztofa 

Czarnoty pojawiły się konie, był zna-

nym kabareciarzem i satyrykiem, 

uprawiał akrobatykę, karate, wędkar-

stwo, pływanie, piłkę nożną. Jednak 

to konie zawładnęły jego życiem jak 

nic innego. Konie o tajemniczej na-

zwie Kuhailany i mam nadzieję, że 

to się nigdy nie zmieni. Jego historia 

jest równie magiczna jak kraina, w 

której żyje i nie będę ukrywać, że 

niesamowicie byłoby obejrzeć tę hi-

storię w kinie. Może kiedyś… 

 

„Niosąca radość” (2003) to debiut 

pisarski Krzysztofa Czarnoty. Po nim 

ukazały się: „Czartoria kraina Kuhai-

lana” (2004), „Dla ciebie dziad-

ku” (2005) oraz  „Ludzie jak wil-

ki” (2011). 
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N a jeździectwo tak jak 

i na wszystko inne 

trzeba mieć pomysł. Ideę, która 

zjedna sobie sympatyków i po-

rwie tłumy. Koncepcję, dzięki 

której uda się zdobyć zaintereso-

wanie ludzi, wciągnie ich do za-

bawy, przygody, sportowej rywa-

lizacji. Mając na uwadze to 

wszystko z prawdziwym podzi-

wem patrzę na fenomen stylu we-

stern. Jestem przekonany, że jego 

popularność nie jest żadnym 

przypadkiem, a bardzo przemy-

ślaną precyzyjną strategią, na 

którą składa się  wiele czynni-

ków. Dzięki temu jest to dyscy-

plina absolutnie kompletna i już 

wyjaśniam, co przez to rozu-

miem. Styl West jest dyscypliną 

jeździecką, w której teoretycznie 

każdy znajdzie dla siebie miejsce. 

Niedzielny jeździec założy kow-

bojski kapelusz, przyodzieje je-

ansy i już czuje trochę jak szeryf 

z dzikiego zachodu. Wolny, wy-

luzowany, nieskrępowany przez 

klasyczny styl, ubiór, czy obo-

wiązujące schematy. Do tego 

wszystkiego dostanie konia tre-

nowanego według  naturalnych 

metod, a wiec bardziej spokojne-

go, zrównoważonego, obliczalne-

go, mówiąc krótko bezpieczniej-

szego. Wsiądzie w kowbojską 

kulbakę, głęboką, wygodną z sze-

rokimi strzemionami, w których 

nie ma strachu, że pozostanie no-

ga i absolutnie komfortowo może 

podreptać po ujeżdżalni. Kiedy 

nabierze trochę wprawy dokupi 

sobie pasujące do siodła sakwy, 

spakuje w nie potrzebne rzeczy i 

będzie mógł ruszyć w teren, a z 

czasem oddać się tak przyjemnej 

konnej włóczędze. Z kolei ktoś 

bardziej zainteresowany i nasta-

wiony na rywalizację  znajdzie w 

stylu West przeróżne pola do rea-

lizacji swoich pasji. Jeździec z 

zacięciem wyścigowym może 

pościgać się między beczkami, 

albo tyczkami. Ktoś nastawiony 

na jeżdżenie bardziej techniczne 

z przyjemnością spróbuje sił na 

specjalnym torze przeszkód. Na-

tomiast na prawdziwą elitę tego 

stylu jazdy czeka koronna konku-

rencja, czyli westowe ujeżdżenie. 

Prostota zasad, a także łatwość 

rozegrania rywalizacji, sprawia, 

że można bawić się niemal w 

każdych warunkach. Jeśli kilku 

znajomych spotka się w stajni w 

sobotni poranek to wystarczy, że 

ustawią kilka żerdzi, parę tyczek, 

zaimprowizują mostek z drewna i 

już zawody gotowe.  A gdyby 

przypadkiem ktoś miał większe 

sportowe aspiracje, to też nie ma 

problemu. Czekają na niego za-

wody regionalne, ogólnopolskie, 

a jak trzeba to i mistrzostwa 

świata. Styl western ma do tego 

wszystkiego jeszcze otoczkę kul-

turową w postaci muzyki country 

i filmów z dzikiego zachodu.  I 

niech mi ktoś powie, że kowboj-

ski styl jazdy nie jest na jeździec-

kim rynku produktem wręcz ge-

nialnym.?  

Rozpisałem się o amerykańskim 

Weście widząc w nim analogię 

do naszego polskiego jeździec-
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twa, a także gotowy wzór według 

jakiego być może udałoby się 

nam skonstruować w końskim 

świecie coś swojego. Uważam 

bowiem, że tak ja dla Stanów styl 

western, tak dla nas specjalnością 

narodową mogłyby się stać RAJ-

DY. 

Pozwólcie, że zacznę od historii. 

Na Kresach Wschodnich Rzeczy-

pospolitej przez wieki broniliśmy 

granic i wojowaliśmy z niezwy-

kle mobilną i błyskawicznie prze-

mieszczającą się konnicą tatar-

ską. Warto dodać, że odległości 

na ówczesnych rubieżach były 

olbrzymie, a Polska sięgała  nie-

mal od morza do morza. To spo-

wodowało, że potrzebowaliśmy 

niezwykle dzielnych, odpornych i 

wytrzymałych koni. Przecież na-

sza ówczesna fascynacja arabami 

nie polegała na tym, że te konie 

były piękne. Chodziło o zupełnie 

co innego, a mianowicie wierz-

chowce z pustyni były najszybsze 

i najwytrwalsze w długich pocho-

dach, w dodatku najmniej się – 

jeśli wolno tak powiedzieć- zuży-

wały. To był prawdziwy powód 

używania orientalnej krwi w ho-

dowli. Do legendy przeszły wy-

prawy Sobieskiego na czambuły, 

gdzie nasz ówczesny hetman z 

garstką wojska rozbijał wielo-

krotnie liczniejsze tatarskie od-

działy. Jego taktyka opierała się 

na totalnym zaskoczeniu i ataku 

w najmniej spodziewanym miej-

scu i momencie. Do tak inten-

sywnych przemarszów na wielkie 

odległości i nieustających bitew-

nych potyczek potrzebne były 

konie o niewiarygodnej wprost 

wytrzymałości. Zostawiając na 

boku wojnę, przez całe wieki na-

sze wschodnie rubieże były słabo 

zaludnione, a odległości między 

sąsiadami znaczne i co oczywiste 

drogi bardzo kiepskie. Szlachta 

lubowała się w wytrzymałych, 

rączych koniach również ze 

względów czysto praktycznych, 

gdyż takimi wierzchowcami 

szybciej i bezpieczniej można 

było podróżować. W owych cza-

sach powszechna była zresztą 

opinia, że tak szybko jak na pol-

skich Kresach nie jeżdżono ni-

gdzie w Europie. Ten styl jazdy, 

jak również i te konie przetrwały 

do dwudziestego wieku i pogrze-

bała je dopiero druga wojna świa-

towa. Żeby daleko nie szukać kil-

kanaście kilometrów od naszego 

domu leżą Wojsławice. W dwu-

dziestoleciu międzywojennym 

konie hodował tu znany wówczas 

w Polsce Franciszek Poletyłło. 

Miał on zwyczaj wysyłać z listem 

konnego posłańca do Lublina. 

Wojsławice i Lulin dzieli jakieś 

90 km., a jeździec musiał zaje-

chać i jeszcze tego samego dnia 

wrócić z odpowiedzią. Poletyłło z 

właściwą sobie fantazją mawiał , 

że szkoda mu pieniędzy na pocz-

towe znaczki, tak naprawdę jed-

nak chodziło mu o próby dzielno-

ści swoich koni. Można by długo 

pisać jak rozjeżdżali po Kresach 

Rzewuscy, Dzieduszyccy , Potoc-

cy i wielu im podobnych, ale to 

temat na większą pracę, zapew-

niam tylko, że tradycje w tym 

względzie mamy rzeczywiście 

olbrzymie. 

Niewątpliwie przez wieki 

ukształtował się specyficzny spo-

sób jazdy, a także użytkowania 

koni, który w wydaniu współcze-

snym śmiało możemy nazwać 

konnymi rajdami długodystanso-

wymi. 

Rajdy podobnie jak western są w 

moim rozumieniu dyscypliną 

kompletną. Może je uprawiać 

każdy i niemal na każdym stop-

niu jeździeckiego zaawansowa-

nia. Dla jeźdźców rekreacyjnych 

będą to mniejsze lub większe wy-

prawy w teren, albo jak mówimy 

na Kresach wycieczki czy pod-

jazdy. Dla nieco bardziej zaawan-

sowanych wielką frajdą będą kil-

kudniowe rajdy. Zaś przed tymi, 

którzy połkną sportowego bakcy-

la stoi otworem zawodnicza ka-

riera. Na początek można spróbo-

wać sił w rajdach amatorskich, 

gdzie nie trzeba posiadać jeź-

dzieckich odznak, ani sportowych 

licencji. Później jeśli ktoś zechce 

zaczyna się zabawa w zagrywa-

nie koni i jeźdźców począwszy 

od 30 km,, a na 160 skończyw-

szy. I jak w Weście od zawodów 

regionalnych po mistrzostwa 

świata. 

Kolejnym argumentem, aby z 

rajdów uczynić polską specjal-

ność są konie. Wciąż mamy jedną 
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z najlepszych hodowli konia 

arabskiego. Wprawdzie ostatnio 

przeważa kierunek pokazowy, 

ale warto pamiętać, że kraje 

gdzie rajdy cieszą się dużą popu-

larnością budowały swoją ho-

dowlaną potęgę jeśli nie w opar-

ciu, to niewątpliwie przy użyciu 

polskich arabów. To samo doty-

czy koni półkrwi, zwłaszcza 

orientalnej. Możemy opowiadać 

bajki, że polskie małopolaki będą 

skakać tak jak te holenderskie, 

czy niemieckie, ale prawda jest 

taka( widoczna zresztą po wyni-

kach), że nasze konie stworzone 

zostały do czego innego. Przecież 

jeszcze kilka pokoleń wstecz na-

sza szlachta przemierzała nimi 

wierzchem lub w zaprzęgu 

ogromne przestrzenie. 

Co jeszcze mamy? Ano przepięk-

ny kraj. Jeździłem konno w wielu 

rejonach naszej ojczyzny i wiem, 

że Polska jest rajem do konnej 

turystyki czy rajdów. Bieszczady, 

ściana wschodnia, bory dolnoślą-

skie, Kaszuby to dla koniarzy 

miejsca wręcz wymarzone. 

A skoro koń to kultura, dopo-

wiem jeszcze, że celem naszych 

końskich eskapad nie muszą być 

wcale wiejskie budki z piwem, 

choć i te bywają czasem przy-

jemne. Wystarczy rozejrzeć się 

dookoła a z pewnością w najbliż-

szej okolicy znajdziemy wiele 

ciekawych historycznych miejsc, 

które warto konno odwiedzić, a 

przy okazji dowiedzieć się o nich 

czegoś więcej. Wystarczy trochę 

pomyszkować w starych pamięt-

nikach, książkach, mapach, cza-

sem Internecie, a zapewniam, że 

wyniki przejdą nasze najśmielsze 

oczekiwania. Ja sprowadzając się 

na Zamojszczyznę nie miałem 

pojęcia, że dwadzieścia kilome-

trów od mego domu Sienkiewicz 

zaczynał pisać „Ogniem i mie-

czem”.  Dwadzieścia kilometrów 

w inną stronę kardynał Wyszyń-

ski ukrywał się w czasie wojny. 

W oddalonym o 10 km. Grabow-

cu stał kiedyś zamek warowny, a 

tuż obok w Grabowczyku miał 

rodową siedzibę znany malarz 

Czachórski.  Jakby tego było ma-

ło, w półtorej godziny koniem 

docieram pod Komarów, gdzie 

odbyła słynna bitwa, w której 

polscy ułani rozbili Konną Armię 

Budionnego. Nie chcę zanudzać, 

bo takich miejsc jest znacznie 

więcej. Natomiast z całą pewno-

ścią nie poznałbym ich i ich hi-

storii, gdyby nie wyprawy na 

grzbiecie konia. 

Rzucając koncepcję rajdów, jako 

naszej narodowej specjalności, 

mam oczywiście świadomość jak 

wiele nam brakuje. Nie mamy 

wystarczającej ilości konnych 

szlaków i związanej z tym infra-

struktury, brakuje nam koni przy-

gotowanych do jazdy w terenie. 

Wreszcie do takiego jeździectwa 

nie jesteśmy przygotowani tech-

nicznie. Owszem, szkolenie się 

poprawia, ilość ludzie zdobywa-

jących jeździeckie odznaki rów-

nież. Problem w tym, że w 

ogromnej większości jeźdźcy ci 

znakomicie radzą sobie w steryl-

nej rzeczywistości ujeżdżalni, 

natomiast w realnym terenie, 

zdani wyłącznie na siebie są 

kompletnie bezradni. Popatrzcie 

ile dookoła nas stajni, gdzie w 

ogóle nie jeździ się w teren, a 

jeśli ktoś wypuszcza się samo-

dzielnie w plener traktowany jest 

niemal jak szaleniec.  Z drugiej 

strony to wszystko detale, na któ-

rymi trzeba oczywiście praco-

wać, ale też nie powinny nam 

one zamazywać obrazu sytuacji. 

Jestem przekonany, ze mamy w 

rękach naprawdę ogromne atuty i 

najwyższa pora zacząć z nich ko-

rzystać. Inaczej mówiąc rajdowe 

tradycje to ten przysłowiowy zło-

ty róg... 
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Na przełomie czerwca i lipca 

chcielibyśmy Państwa zaprosić 

na dwa szkolenia  Horsemanship 

z trenerem Alfonso Aguilar.      

W kursie można wziąć udział 

niezależnie od tego czy się 

jeździ sportowo czy rekrea-

cyjnie, w siodle ujeżdżeniowym 

czy westowym.  

 Alfonso Aguilar, urodzony 

w Meksyku,  na stałe mieszka    

w USA a  przez kilka miesięcy   

w roku podróżuje po świecie        

i prowadzi szkolenia. W siodle 

od 3 roku życia, wywodzi się           

z rodziny o długich tradycjach 

jeździeckich. Ma dyplom wete-

rynarza i może poszczycić się 

współpracą z takimi sławami jak 

Tom i Bill Dorrance czy Ray 

Hunt oraz wykładami na 

niemieckich, amerykańskich        

i szwajcarskich uniwersytetach    

i szkołach jeździectwa. Jest 

niezwykle uśmiechniętym i cier-

pliwym nauczycielem, a przy 

tym sprawnym obserwatorem, 

dzięki czemu potrafi pomóc        

i doradzić dokładnie tam, gdzie 

pojawia się problem. 

 Czy siedzisz w siodle 

ujeżdżeniowym, skokowym czy 

west, kursy Alfonso to przede 

wszystkim nauka delikatnego,      

a zarazem konsenkwentnego 

prowadzenia konia. Dzięki jego 

wskazówkom można zyskać 

większe wyczucie, dając równo-

cześnie koniowi stabline oparcie 

co buduje obopólne zaufanie.  

 Vacueros (kowboje me-

ksykańscy) przygotowują swoje 

konie do wymagającej pracy na 

rancho, w związku z czym 

muszą one szybko i dokładnie 

reagować od jak najmniejszych 

pomocy jeźdźca (w większości 

od dosiadu  i łydek). Ich tradycja 

jeździecka ma korzenie euro-

pejskie - pochodzi od hiszpa-

ńskich  konkwistadorów. 

 Jeśli chcesz aby Twój koń 

stał się bardziej przepuszczalny, 

zrelaksowany, a równocześnie 

nastawiony na większą współ-

pracę, to zapraszamy na kurs 

poświęcony harmonii w jeź-

dziectwie w dniach 28-

29.06.2012 r. (Horsemanship, 

Wiatowice k. Krakowa). 

 Jeśli miałbyś ochotę na 

pogłębienie umiejętności zgro-

madzonych na pierwszym 

kursie, lub możesz przyjechać 

tylko na drugi kurs, podczas 

którego będzie można nauczyć 

się fascynującej sztuki zaga-

niania bydła, zapraszamy w 

dniach 30.06-01.07.2012 r. do 

Starych Żukowic na rancho 

Furioso.  

 

 Więcej o Alfonso można 

dowiedzieć się na stronie: 

www.aguilarnaturalconcepts.co

m 

Towarzystwo Jeździectwa Naturalnego  

zaprasza  

na szkolenie z Alfonso Aguilarem 

http://www.aguilarnaturalconcepts.com
http://www.aguilarnaturalconcepts.com
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S 
towarzyszenie Western&Hobby zorganizo-

wało w miesiącu maju konkurs plastyczny 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

oraz gimnazjalnych pod hasłem „Młody 

jeździec – wielka pasja”.  

Konkurs obejmował sześć szkół gminy Kostrzyn. 

Oto te, które zaangażowały się w nasze przedsię-

wzięcie:  

Szkoła Podstawowa im. Ewerysta Estkowskiego w 

Kostrzynie, 

Zespół Szkół w Czerlejnie - Szkoła Podstawowa im. 

Wincentego Witosa, 

Zespół Szkół w Gułtowach – Szkoła Podstawowa 

im. Arkadego Fiedlera, 

Zespół Szkół w Iwnie – Szkoła Podstawowa im. 

Mikołaja Kopernika, 

Zespół Szkół w Siekierkach Wielkich – Szkoła Pod-

stawowa. 

Do konkursu przystąpiły również dzieci z Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. 

Nadesłano 153 prace, z których jury wybrało: 

Przedział wiekowy kl. „0” – III: 

I miejsce - Jakub Ptasik kl. I, Czerlejno 

II miejsce - Oliwia Pleśnierowicz kl. „0”, MGOK 

IV miejsce - Igor Kardasz kl. II, Kostrzyn 

Wyróżnienia:  

Piotr Czyż kl. I, Gułtowy 

Martyna Mieloch kl. I, Czerlejno 

Łucja Olszewska kl. I 

Daria Kawa kl. I, Czerlejno 

Przedział wiekowy kl. IV – VI: 

I miejsce - Dorota Bączkiewicz kl. VI, Czerlejno 

II miejsce - Jakub Chłędowski kl. VI,  

III miejsce - Weronika Klasa kl. V, Kostrzyn 

IV miejsce - Beata Bączkiewicz kl. VI, Czerlejno 

 

Wyróżnienia: 

Aleksandra Lewandowska kl. IV, Siekierki 

Aleksandra Kowalska kl. V, Kostrzyn 

Mateusz Grzywna kl. V, Czerlejno 

Karolina Słonina kl. V, Kostrzyn  

Jakub Jasiński kl. IV, Kostrzyn 

Wiktoria Nowak kl. IV, Kostrzyn 

 Z klas gimnazjalnych I nagrodę przyznaliśmy 

wyjątkowej pracy, wykonanej przez Julię Swenderę 

ze szkoły w Czerlejnie, metodą pointylizmu. Ta 

neoimpresjonistyczna technika polega na zapełnia-

niu płaszczyzny gęsto rozmieszczanymi 

(rysowanymi, malowanymi) punktami lub kreska-

mi. III miejsce - Anna Kistowska kl. III gim, Ko-

strzyn. 

 Cieszymy się z tak licznego zainteresowania 

dzieci i młodzieży tematem końskim. Prezentacja 

talentu plastycznego, wyobraźnia oraz twórcza fan-

tazja w zastosowaniu różnorodnych technik pla-

stycznych, a także fantastyczna interpretacja tematu, 

pokazała nietuzinkową inwencję autorów nagrodzo-

nych oraz wyróżnionych prac. 

 Nagrody oraz wyróżnienia zostały wręczone 

dnia 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Kostrzy-

nie, gdzie można je było również oglądać. 

 W miesiącu czerwcu wszystkie nadesłane pra-

ce będą wystawione w Miejsko - Gminnym Ośrod-

ku Kultury, dzięki zaangażowaniu p. Ewy Czajki i 

jej współpracowników.  

 

 Dziękujemy za zaangażowanie i udział w na-

szym konkursie. Jednocześnie zachęcamy do konty-

nuowania swojej pasji nie tylko na płaszczyźnie ar-

tystycznej, ale również sportowo-rekreacyjnej. 

 

 Osobne podziękowania dla wszystkich dyrek-

torów i nauczycieli wymienionych szkół za współ-

pracę, pomoc w dostarczeniu prac oraz pedagogicz-

ne wsparcie. 

Majowy konkurs plastyczny 

„Młody jeździec - wielka pasja” 
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Myślisz o remoncie 

lub zmianie wystroju 

swojego wnętrza? 

  Fototapeta na 

ścianę Twojego pokoju 

jest na stronie  

www.westernhobby.pl 
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Fot. Anita Kaczor 
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 przydatne 

adresy 

 

WWR—Społeczność miłośników koni, 

jeździectwa I jazdy konnej western 

 

Expiration Date: 00/00/00 

http://wwr.com.pl/ 
 

  

Polska Liga Western i Rodeo  

 

  

http://plwir.pl 
 

Organization Name 

Polish Quarter Horse Association 

 

  

http://www.plqha.com 
 

Organization Name 

Paint Horse Club Poland 

 

  

http://phcp.pl/ 
 

Organization Name 

REINING.com.pl 
 

  

http://reining.com.pl 
 

Organization Name 

Western Riders 
Stowarzyszenie  Sportowe 

  

http://www.westernriders.pl   http://www.adrenalinacup.pl/ 
 

Organization Name 

  Poniżej kilka adresów do organizacji i portali społecznościo-

wych,  które obecnie współtworzą polski krajobraz jeździecki w stylu we-

stern.  Można tam znaleźć wiele informacji na temat organizowanych im-

prez i zawodów w stylu western.   

  Jeśli uważasz, że brakuje w tym zbiorze ważnych adresów,      

to wystarczy napisać do Stowarzyszenia Western&Hobby: 

westernhobby@gmail.com 

Daj sie poznac z dobrej stro-

ny! reklama  na stronach 

WesternNET bez ograniczen 

nakladu 

http://wwr.com.pl/
http://plwir.pl/
http://www.plqha.com
http://phcp.pl/
http://reining.com.pl
http://www.westernriders.pl
http://www.adrenalinacup.pl/
http://www.westernhobby.pl
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Western&Hobby jest stowarzyszeniem 

integrującym ludzi zainteresowanych propa-

gowaniem i rozwojem jeździectwa w stylu 

western. Poprzez organizowanie pokazów, 

kursów, szkoleń oraz zawodów sportowych, 

pokazujemy styl jazdy westernowej jako 

wspaniały sposób spędzania wolnego czasu. 

Rekreacja i wypoczynek w kowbojskim siodle 

to niezapomniane wrażenia i przyjemność. 

Jednak jako stowarzyszenie traktujące po-

ważnie jeździectwo rekreacyjne, bardzo dużą 

uwagę przywiązujemy do sposobu szkolenia 

koni i jeźdźców. Praca z koniem oparta jest 

na fundamentach „jeździectwa naturalnego”. 

Wiele ćwiczeń na kolejnych etapach przygoto-

wań bazuje na ćwiczeniach identycznych jak 

dla koni reiningowych. Dzięki temu możemy 

przygotowywać konie rekreacyjne na bardzo 

wysokim poziomie użytkowym. Stabilne emo-

cjonalnie, przyjazne dla użytkownika i jeźdź-

ca amatora, konie, które dają pełną satysfak-

cję i przyjemność - to wzorzec konia z Certy-

fikatem Western&Hobby.  

szkolenia  doradztwo 
trening, pokazy i prezentacje  

Western promocja 

Reining western pleasure 

rekreacja, trail, horsemanship 

publikacje  


