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Słowo do wrześniowego wydania
W tym wydaniu naszego kwartalnika zamieściliśmy artykuły, które
w sposób najbardziej reprezentatywny
obrazują główne nurty naszych zainteresowań. WesternNET jest pismem, które
ma wspierać słowem i obrazem wszelkie
działania wzmacniające ruch na rzecz
rozwoju rekreacji konnej. Oczywiście
rekreacja ta ma zabarwienie westowe, bo
jak już sobie wcześniej wyjaśnialiśmy,
ten rodzaj jeździectwa najbardziej do
tego celu się nadaje. Jednak, w trosce
o spojrzenie szerokie i jak najbardziej
obiektywne wędrujemy po meandrach
świata jeździeckiego w poszukiwaniu
tego co prawdziwe, piękne i pożyteczne.
Owe wędrówki to opis zdarzeń, które
wypełniły ostatnie miesiące działań
i doznań związanych z szeroko pojętym
funkcjonowaniem grupy osób spod znaku Western&Hobby.
Już pierwsze strony tego wydania
przeniosą czytelnika do przedziwnej
krainy Camargue. Piękne konie i krajobrazy, gdzie zdaje się tryskać praźródło
westernu i klasycznej szkoły ujeżdżenia.
Cała egzotyka dorzecza Rodanu
ma też swój dramatyczny odcień. Kontrowersyjny finał i drastyczne zdjęcia.
Warto zajrzeć do tego artykułu i zmierzyć się z prawdziwym obliczem południa Francji. Tym opowiadaniem kontynuujemy tematykę związaną z turystyką
konną. Natomiast świat westowego sportu przybliża nam kolejny artykuł - wywiad z Kamilą Sobkowiak – zwyciężczynią rozegranego po raz pierwszy
w historii Western&Hobby Cup. Cieszy
nas, że to właśnie Kamila pokonała na
arenie swoich konkurentów i zdobyła
puchar. Dzięki temu poznaliśmy młodą
ale bardzo dojrzałą emocjonalnie osobę,
która udowadnia swoją postawą, że jeździectwo to sport dla ludzi myślących,
którzy nie mogą sobie pozwolić na przeciętność.
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Szkolenia i nauka na temat
wszystkiego co dotyczy koni i jeździectwa od początku gości na łamach WesternNET. Program Kompendium W&H
rozwija się i najeżony jest planami wydawniczymi, dlatego pozwalamy sobie
również w tym wydaniu zareklamować
ten dydaktyczny produkt. Zwłaszcza, że
dobrych i praktycznych porad w tej materii jak na lekarstwo. Z tego też powodu
zamieściliśmy osobistą relację z ostatniej
imprezy jaka odbyła się w Karpaczu za
sprawą organizacji spod znaku JNBT.
Jest to bowiem największa w Polsce
impreza o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym.
Do konstelacji WesternNET
dopisaliśmy kolejną ciekawą postać –
Mirosława Dymurskiego. Pan Mirosław
to kaskader konny. Unikatowa profesja
i nietuzinkowa postać. Kolejny dowód
na to, że ludzie z jeździecką pasją pokazują inne standardy bycia człowiekiem.
Zachęcamy do zajrzenia na stronę 30.
Wierni czytelnicy znajdą w tym
wydaniu stałe pozycje. Wśród nich Strefa Natural i kolejne podpowiedzi Macieja Filody oraz dział, który redaguje Lidka
Bęza skierowany do najmłodszych. Kontynuujemy też cykl recenzji ciekawych
wydawnictw. Michał Rurek tym razem
w roli książkowego i filmowego recenzenta wprowadzi nas w klimaty romantycznych krajobrazów Dzikiego Zachodu.
Wydaje się, że to wrześniowe
wydanie ma wyjątkowy klimat. Zresztą
sprawdźcie sami.
Życzymy miłej lektury.

Redakcja WesternNET

Turystyka Jeździecka

CAMARGUE
kraina białych koni
N

a południu Europy,
niespełna dwa dni drogi samochodem z Poznania znajduje się
rozległa równina poprzecinana
pajęczyną rozlewisk. Stada najróżniejszego ptactwa z flamingami na czele pojawiają się co
jakiś czas na błękicie nieba zamiast chmur. Latem słońce bez
pardonu podnosi temperaturę
w ciągu dnia do 40 stopni w cieniu. Kiedy spojrzy się w dal,
w poszukiwaniu horyzontu,
można zobaczyć falujące w gorącym powietrzu białe plamki.
Gdzieś w sąsiedztwie, dla odmiany i kontrastu, zieloną połać
ziemi zdobią plamki czarne.
Wjeżdżamy głębiej w to niezwykłe miejsce gdzie czas płynie trochę inaczej i najczęściej

w rytmach flamenco. Teraz już
można rozpoznać owe białe
i czarne plamy. To siwe konie
wędrują małymi stadkami po
mokradłach.
A gdzieś nieopodal
czarne
byki skubią trawę albo leniwie
wygrzewają się
na słońcu. To
kraina Camargue, delta Rodanu, czyli wyjątkowy fragment
Prowansji. Klimat
bardziej
hiszpański niż francuski, a to
dzięki rdzennym mieszkańcom
tego regionu, czyli cyganom.
Przemycili oni na teren południowej Francji specyficzną
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kulturę głęboko zakorzenioną
w hiszpańskiej tradycji. Tutaj
też można spotkać europejskich
"kowbojów", którzy nazywani

są garrochistes.
Dla miłośników koni to
kraina baśniowa. Niemal każde
miasteczko urządza festyny
z udziałem koni lub byków.
Zwiedzając okolice łatwo natrafić na święto byka, podczas którego centralne uliczki zamieniają się w arenę, po której pędzą
rozjuszone, czarne, rogate zwierzaki, rozpędzając tłum młodych ludzi. Ta ryzykowna zabawa ma również swoją odmianę
z udziałem koni. Tabun koni
przepędza się przez miasteczko
i jak łatwo zgadnąć tego dnia
mamy do czynienia ze świętem

konia. Jednak koń w rejonie Camargue ma wyjątkowe znaczenie, a miejsca gdzie można obejrzeć różnego rodzaju pokazy
z udziałem koni są niemal wszędzie. Królują oczywiście siwe
konie camargue, andaluzy i lipicany.
Siwe koniki można wypożyczać i z przewodnikiem zwiedzać okolicę z siodła. Przy
głównych drogach rozsiane są
puebla gdzie stoją gotowe do
drogi całe zastępy białych camargue.
Konie andaluzyjskie używane są głównie w hiszpańskim
tradycyjnym sposobie jazdy,
czyli Doma Vaquera, wywodzącym się od jeźdźców wypasających rogate bydło. Długie tyczki, których używają jeźdźcy służą do zaganiania byków. Oczywiście użytkowy styl jazdy wykształcił wszystkie niezbędne
manewry ujeżdżeniowe nie
przez chęć przypodobanie się
publiczności, ale z uwagi na
specyficzne i niebezpieczne
uwarunkowania pracy z bydłem.
W wydaniu estradowym Doma
Vaquera jest bardziej tańcem niż
tylko użytkową jazdą konną.
Zarówno jazda z tyczką jak
i przejazd demonstrujący szereg
ujeżdzeniowych figur zapiera
dech w piersiach. Lotne zmiany
nogi, szybkie obroty, przypominające bardziej reiningowe spiny niż klasyczne piruety oraz
pasaże w galopie to typowe dla
tego stylu jazdy figury. Poszczególne manewry eksponują zgranie jeźdźca i konia. Oglądając
mistrzów w hiszpańskich siodłach ma się świadomość, że
ogląda się praźródło amerykańskiego westu oraz europejskiego
dresażu.
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Jean - Yves Bonnet

arena. A taka arena w rejonie
Camargue jest nawet w zapadł ej w si . Zar ó wno
w weekendy jak i w dni powszednie, miasta i miasteczka prześcigają się w ofercie
artystycznej dla miłośników
koni.
Jedną z ważniejszych imprez jest Święto Konia
w Mejanes. Cały dzień na
głównej arenie i wokół niej
trwa wielki spektakl z udziałem francuskich i zagranicznych
sław ze świata hipiki. Między
nimi honorowi goście tacy jak
Jean-Yves Bonnet, uznany we

Najróżniejsze imprezy,
festyny, wieczorne spektakle
z udziałem koni odbywają się
wszędzie tam, gdzie znajduje się

Asystent Michaela Ruddy
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Francji za pioniera nowoczesnych metod szkoleniowych,
czy Vincent Liberator, pod egidą którego można podziwiać
pokazy ujeżdżenia. W ciągu całego dnia na arenę wychodzą
mniej i bardziej doświadczeni
koniarze. Miłośnicy naturalnych
metod i fanatycy dresażu. Różne
style, szkoły i piękne konie. Feeria barw i klimatów. Wśród
nich uwagę przykuwa zjawiskowy asystent Michela Ruddy na
pięknym karym ogierze (na
zdjęciu).
Jednak gdzieś w gorącym
powietrzu delty Rodanu, we
wszędobylskim i natrętnym cykaniu cykad unosi się tajemnica
życia i śmierci, którą mieszkańcy południa Francji zamknęli
w trójkącie - człowiek, koń,
byk. Od zarania dziejów walka
człowieka z przeciwnościami
losu została ubrana w symbole
i rytuały gdzie dumny i wściekły byk oraz szlachetny koń
z człowiekiem na grzbiecie, toczą walkę na śmierć i życie. Do
dziś na arenach południa Francji
i Hiszpanii giną byki, konie,
a czasem ludzie.
Korrida
z udziałem koni gromadzi pełne
trybuny. Na walki przychodzą
całe rodziny. Zwykle przegranym na arenie jest byk, ale często okaleczony jest człowiek,
czasem ginie koń. Podziw
wzbudza oczywiście wyszkolenie i zwinność koni. Torreadorzy na koniach popisują się odwagą i ryzykują życie. Dzięki
temu stają się lokalnymi albo
narodowymi bohaterami. Codzienna gazeta LaProvance zamieszcza bogato ilustrowane
relacje z korridy, nadając torreadorom i pikadorom rozgłos.
Zbroczony we krwi, konający
byk na arenie, oklaski wiwatują-

cego tłumu, trąby odgrywające
triumf zwycięstwa. Mimo całej
świątecznej i rytualnej oprawy
ceremonia jest trudna do zrozumienia dla przybysza. Tutaj
świat Camargue pokazuje swoją
odmienność i krwawą egzotykę.
Na arenie największe sławy w tej profesji. Między innymi Diego Ventura, którego
kunszt jazdy na koniu jest niezaprzeczalny. Honorową rundę
po arenie przejeżdża legendarny
Manuel Vidrie, przypięty pasami do siodła, albowiem występy
na arenie przypłacił amputacją
nóg. Zbiera owacje od zgromadzonej publiczności, wypełniającej trybuny do ostatniego
miejsca. Konie w coraz większym podnieceniu czekają kolejno na swoje kilkanaście minut walki o życie na oczach
podnieconego tłumu... Kolejny
martwy byk zostaje wywleczony przez zimnokrwiste kasztany
zaprzęgnięte do tej - już mało
widowiskowej - roli. Kończy
się świąteczny dzień w Mejanes.

Diego Ventura (na pierwszym planie) i przypięty pasami do konia Manuel Vidrie

Pełną relację filmową
z korridy (podobnej do opisywanej w Mejanes) można obejrzeć TUTAJ

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Michalak
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MÓJ KOŃ
TO MÓJ T R E N E R

fot. Karolina Rusak

wywiad
z Kamilą Sobkowiak
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fot. Anita Kaczor

ak zaczęła się Twoja
przygoda z końmi i jazdą western?
Jeżdżę konno od kiedy
pamiętam. Dzięki początkom
w jeździe klasycznej jest mi
łatwiej, niż gdyby River był
pierwszym koniem, na którym
jeździłam. Pewne zasady są
podobne chociażby te dotyczące rozstępowania konia po wysiłku. Ważny jest również dosiad. Pamiętam, jak trener
w mojej ulubionej lubniewickiej stajni kładł monetę na moje siodło, którą mogłam zatrzymać pod warunkiem, że mi nie
wypadnie w trakcie jazdy.
I udawało się. Z dumą pokazywałam, że moneta została na
swoim miejscu. Jednak to właśnie jazda w stylu westernowym zaintrygowała mnie i moją Rodzinę. Niesamowicie
luźna wodza, jazda na
jedną rękę, nisko opuszczona
głowa konia i swoboda w siodle. Nie wiedziałam, że western jest dosyć popularny
w Polsce, ponieważ wcześniej
nie miałam z nim do czynienia.
Dwa lata temu Rodzice
postanowili kupić konia. Nikt
nie spodziewał się, że zakochamy się w Red Riverze Fifty,
więc można powiedzieć, że kupując Go, wybraliśmy jazdę
w stylu west nie mając o niej
zielonego pojęcia.
Opowiedz proszę o swoim
koniu
Red River Fifty przyjechał do Europy z Texasu. Urodził się na ranczu Boba Maca,
który później startował na Nim
w Oklahoma City. Ojcem Rivera jest El Five Oh, a matką
Topsails Desire po Topsail Co-

Kamila Sobkowiak na Red River Fifty

o własny cień”. Kiedy spróbowałam Reiningu... miał po prostu błysk w oczach.
To było to, czego szukaliśmy, to co River
uwielbia. Mogę powiedzieć, że decyzja
należała do niego, a mnie dane
było jedynie posłusznie się jej
podporządkować. I bardzo się
z tego cieszę. Chociaż wiem, że
są inne fascynujące konkuren-

Nie wiedziałam, że western jest
dosyć popularny w Polsce
Chcieliśmy sprawdzić
w czym River czuje się najlepiej. Próbowaliśmy dostojnego
Pleasure, ale River „potykał się
o własną głowę”, za to w precyzyjnym Trailu „potykał się
fot. Anita Kaczor

J

dy. River to niezwykły koń.
Widać po Nim wszystkie emocje. Pokazuje gdy coś mu nie
odpowiada, gdy źle się czuje
itp. Jest niesamowicie wdzięczny i łagodny. Uważa, by nikomu nie zrobić krzywdy. Wie,
że są pewne granice, których
nie może przekroczyć np. przestrzeń człowieka. Ma do nas
ogromne zaufanie i dobrze czuje się w naszym towarzystwie.
Nie przeszkadza Mu nasza
obecność w boksie czy na padoku gdy leży. Można koło
Niego usiąść, głaskać Go, a On
jakby tylko na to czekał. Gdy
wypuszczamy Go na łąkę, siadamy w pobliżu, a On podchodzi do nas co pewien czas, jakby chciał pokazać, że cieszy się
naszą obecnością.
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westernową, należy zastanowić się też, którą z konkurencji
byłoby najłatwiej trenować
w warunkach jakie mamy do
dyspozycji. Gdy wybierzemy
rekreację, przyjemne byłyby
jazdy w urozmaiconym terenie. Jeśli chcemy traktować to

i o tym, co dzieje się wokół.
AQH są niesamowicie inteligentne. W błyskawicznym
tempie uczą się zarówno dobrych jaki i złych rzeczy. Praca zaczyna się już od wejścia
do boksu. River jest bardzo
chętny do treningów, spędza-

River wybrał coś, co od razu pokochałam
i wiedziałam, że jemu również sprawia
to przyjemność.
jako sport, możemy spróbować
Trail, Pleasure, Horsemanship,
Cutting, Reining itd. Warto
sprawdzić jakie koń ma predyspozycje i skupić się na trenowaniu konkurencji, którą On
lubi. Ważne jest, by jeździć na
tyle, na ile nas stać. Przede
wszystkim należy pamiętać, że
najważniejsze jest bezpieczeństwo konia, jeźdźca, innych
koni oraz innych ludzi w naszym otoczeniu. Bardzo ważny
jest spokój i opanowanie, dlatego wszystkie problemy zostawiam poza stajnią. Tam myślę wyłącznie o Riverze
Kamila Sobkowiak na Red River Fifty

fot. Anita Kaczor

cje takie jak Cutting, bądź
Horsemanship.
River wybrał coś, co od
razu pokochałam i wiedziałam,
że jemu również sprawia to
przyjemność. Uwielbia lekkość wykonywania każdego
elementu. Gdy ćwiczymy
zmianę nogi, wygląda niczym
baletnica. Są elementy, na wykonywaniu których bardzo się
skupia np. ćwiczenie rollbacków, które uwielbia. Gdy je
ćwiczymy promieniuje szczęściem, dosłownie. Wygląda,
jak gdyby się uśmiechał i co
chwilę się oblizuje, jak zawsze
po poprawnym wykonaniu danego elementu. Poza tym wiele
widać w jego oczach, szacunek, skupienie czy radość. Nie
znam drugiego takiego konia.
Jakie rady dałabyś swoim kolegom i koleżankom, którzy chcieliby zacząć
swoją przygodę z westem?
Konie rasy American
Quarter Horse są niesamowicie
wszechstronne. Na początek
trzeba postawić sobie pytanie,
sport czy rekreacja? Gdy chcemy wybrać jedną konkurencję
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nia z nami czasu. Każdy element jest dla Niego i dla nas
przyjemny, kąpiel, czyszczenie, ubieranie. Chodzi o to, by
koń stawał się coraz weselszy
i bardziej oddany. Poświęcamy
i poświęciliśmy wiele godzin
na to, by River był posłuszny.
Ważne jest, by cała energia
konia została wykorzystana na
treningu. Nie wymaga to od
jeźdźca jeżdżenia wyłącznie
w galopie. Jazda bez kontroli
może być bardzo niebezpieczna. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, by koń
uwielbiał pracować. Dlatego
staram się urozmaicać treningi.
Czasem stosuję elementy znane z ujeżdżenia. Oprócz treningów dużo czasu spędzamy na
padoku grając z Riverem
w piłkę oraz jeżdżąc na oklep.
Zabawnym doświadczeniem była pierwsza próba gry
w piłkę. Powoli podeszłam
z dużą jasnozieloną piłką, taką,
którą używa się do ćwiczeń na
kręgosłup i położyłam przed
Riverem. Przez co najmniej
pięć minut stał nieruchomo
i patrzył (chyba nawet nie
mrugnął). Głowę trzymał na
tyle nisko, by móc ją dokładnie obserwować, ale na tyle

fot. ze zbiorów Kamili Sobkowiak
Kamila Sobkowiak i jej ukochany koń Red River Fifty

wysoko, by przypadkiem jej
nie dotknąć. Widać było, że
intensywnie myślał. Komiczna
sytuacja.
Po rozważeniu, czy piłka
przypadkiem nie zrobi mu
krzywdy, bądź nie stanowi innego niebezpieczeństwa, delikatnie popchnął ją nosem. I tak
zaczęła się zabawa i zaciekawienie Rivera czymś niecodziennym. Warto urozmaicać
życie konia, a piłka to jeden
z wielu patentów. Okazał się
być typem konia, który prawie
niczego się nie boi i mało co
robi na nim wrażenie. Traktor
jeżdżący w hali w trakcie treningu, kable na drodze, burza,
grad w terenie to nic. Do
wszystkiego można je, tzn
AQH przyzwyczaić i wiele nauczyć np. odsuwania się, gdy
chcemy dosypać cukierki do
żłoba w trakcie kolacji, czy
opuszczania głowy i stawania
prosto podczas zakładaniu padu i siodła. Opuszczona głowa

również przydaje się do czesania grzywki oraz zakładania
ogłowia, a wtedy jest naprawdę
bardzo nisko. Różne nauki
przydają się podczas jazdy. Po
co używać ostrogi, gdy możemy przejść w galop cmokając,
szarpać za wodze gdy chcemy
się zatrzymać, jeśli wystarczy
powiedzieć „whoa”. Na tym
polega western. Aby wykonać
sliding stopy, spiny, lotne
zmiany nogi, koła, cofanie czy
rollbacki wystarczy lekki sygnał jeźdźca.
Co dla Ciebie jest niezwykłego, fajnego, ciekawego
w tym sporcie? Czym różni się
od innych dyscyplin jeździeckich?
W ciągu 4-5 min przejazdu, jeździec z koniem pokazuje
wszystkie elementy jakie moż-

na zobaczyć w jeździe westernowej i co konie tej rasy naprawdę potrafią. Główną różnicą jest fakt, że oceniany jest
koń, a sędziowie zwracają
szczególną uwagę na lekkość
i dynamikę wykonywania elementów.
Każdy zawodnik musi
przejechać określony schemat.
Zdarza się, że jeździec pomyli
pattern i choć już wie, że jego
przejazd jest na zero, kontynuuje jazdę, jednocześnie sprawiając przyjemność publiczności. W przeciwieństwie do innych dyscyplin, przejazdy
wszystkich jeźdźców są mocno
dopingowane. Okrzyki, piski,
gwizdy a nawet czasem głośne
liczenie spinów i podpowiedzi
są nieodłącznym elementem

Ważne jest, by jeździć na tyle,
na ile nas stać
- 15 -

nas profesjonaliści tacy jak
Bernard Fonck, Rudi Kronsteiner, Gennaro Lendi, Claudio
Risso oraz Manuel Bonzano.
Zawodnicy i konie promieniują
adrenaliną, a promieniowanie
dociera na trybuny. Doping
widowni jest jak zastrzyk energii dla pary na arenie. W powietrzu unosi się profesjonalizm, rywalizacja i jednocześnie zabawa. Poza areną jest
również rozprężalnia, gdzie

postępy. Ich przejazdy stają się
bardzo miłe dla oka.
Niezwykły jest dla mnie
wygląd pary na arenie. Podoba
mi się obowiązek startu w koszuli z długim rękawem, jeansach i kapeluszu. Sposób podtrzymywania amerykańskich
tradycji w Reiningu to świetna
sprawa. Do tego są mile widziane czapsy i pasek, najlepiej
z wielką klamrą, a dodatkowo
w przypadku kobiet duże mie-

fot. Anita Kaczor

każdego przejazdu. Im głośniej, tym lepiej.
Reining staje się coraz
bardziej popularny w Polsce.
Pojawia się więcej jeźdźców,
nie mówiąc już o koniach najwyżej klasy po takich sławach
jak: Topsail Cody, Smart Chic
Olena, Surprise Enterprise,
Hollywood Dun It, Chic Please, Custom Crome, Colonels
Smoking Gun, Topsail Whiz,
Shining Spark, Gallo Del Cielo

Kamila Sobkowiak i Red River Fifty

czy Smart Like Juice. To powód do dumy. Promocja sław
pochodzących z Polski to również sposób promocji naszego
kraju.
Chciałabym zachęcić
wszystkich do przyjeżdżania na
zawody reiningowe. Nie trzeba
startować, by świetnie się bawić. Atmosfera panująca na
takich imprezach jest niesamowita, a zwłaszcza gdy otaczają

dokonuje się ostatnich poprawek przed startem. Wypełnia ją
skupienie i opanowanie.
Poza tym panuje miła atmosfera, ponieważ jest to miejsce, które ma służyć rozprężeniu zarówno konia, jak i jeźdźca. Całość tworzy niezapomniane Show. Ważną sprawą
w tym sporcie w Polsce jest
fakt, iż ciągle się rozwija,
a jeźdźcy robią niesamowite
WesternNET wrzesień 2012

niące się pod wpływem światła
kolczyki, włosy upięte. Na koniec warto by dodać do całości
duży uśmiech. Gdy jeździec
już siedzi w pięknym, grawerowanym siodle pod którym leży
zdobiony kolorowymi azteckimi wzorami show pad wystarczy dodać pasujące do reszty
owijki bądź ochraniacze
(w zależności od gustu) i ewentualnie stopki oraz ładne ogło-

co wygląda dobrze, a co nieco
gorzej. Jest to także dobry sposób na zaobserwowanie postępów dokonanych w danym
czasie. Uważam, że jest to
świetna sprawa. Ważnym elementem każdego treningu jest
rozgrzewka. Prawie każdy zaczyna od rozciągania mięśni
konia. Tak jest również w naszym przypadku. Nieodłącznym elementem każdej rozgrzewki jest kłus, spokojny lub

mnieć. Dążymy do wygodnego
chodu, do miękkości. I takie
właśnie są Quarter Horse –
miękkie.
Jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia? Czy wiążesz z tą dyscypliną swoje plany życiowe?
Nasze największe zeszłoroczne osiągnięcia to wicemistrzostwo Polski Polskiego
Związku Jeździeckiego.
Ogromnym zaszczytem było

żwawy, ale głównie chodzi
o rozprężenie. River ma niesamowicie wygodny kłus, dlatego nie korzystam z anglezowania. Przecież o to chodzi, prawda? Dlatego gorąco polecam
innym pracowanie nad koniem,
aby jazda w pełnym dosiadzie
stała się przyjemna, co później
zaowocuje wygodną jazdą na
treningach oraz w terenie.
O anglezowaniu można zapo-

dołączenie do grona Kadry Narodowej w tym roku oraz tytułu
Youth Rookie of the Year za
sezon 2011 przyznawanego
przez American Quarter Horse
Association. Oczywiście doszło do tego zwycięstwo klasy
Western&Hobby Cup z wynikiem 70,5 pkt. Zawsze cieszę
się z wygranej, jednak priorytetem nie jest dla mnie zajęte

fot. Anita Kaczor

wie i jeździec jest gotowy do
wejścia na arenę.
Jak wygląda wasz trening?
River jest w pewnym sensie moim trenerem. Często pokazuje mi, jak dany element
powinien być wykonany. Dlatego czasem lepiej dopasować
się do konia, niż układać go
pod siebie. Ostatnio większość
treningów przeprowadzamy
„bez strzemion”. Nieważne czy

Kamila Sobkowiak i Red River Fifty

ćwiczymy Rundowny czy
szybkie koła. Chodzi o to, żeby
„wyklepać pupę”. Bez dosiadu
żaden element nie będzie dobrze wykonany, o ile w ogóle.
Na tym polega zabawa, którą
uwielbiam w westernie. Przydatnym patentem jest nagrywanie swoich treningów. Dzięki
temu później możemy je analizować, wyłapujemy błędy, porównujemy elementy, widzimy
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fot. ze zbiorów Kamili Sobkowiak

miejsce tylko liczba punktów,
którą zdobędę.
Myślę, że Reining trzeba
pokochać jeśli chce się wiązać
z nim swoją przyszłość, tak jak
jest to w moim przypadku. Mimo wzlotów i upadków kocham to, co robimy całą moją
Rodziną. Wiem, że gdyby nie
mój Tata nic by z tego nie było. To głównie On jest dla
mnie motorem do pracy, to On
jest mim „zwierciadłem” na
treningach. Tak naprawdę do
wszystkiego dochodzimy
wspólnie. Dzięki mojej Mamie
na trybunach nie panuje cisza.
Jej doping dodaje otuchy i jednocześnie „nakręca”. Za to moja Siostra Marta motywuje
mnie na rozprężalni i tuż przed
wejściem na arenę, skacze ze
mną z radości po usłyszeniu
wysokiego wyniku oraz wspiera, gdy przejazd był kiepski.
Tworzymy zgrany team.
Co sądzisz o rekreacji
w siodle westernowym? Czy
spędzasz czas wolny jeżdżąc
w terenie?
Rekreacja w siodle westernowym to dla mnie sposób

Kamila Sobkowiak i Jan Persson

na wypoczynek. Niestety z braku czasu nie spędzam w ten
sposób tyle wolnego czasu ile

bym chciała. W tym roku skończyłam gimnazjum, dlatego
o wolnym czasie trudno było

Kamila Sobkowiak na Red River Fifty

fot. Anita Kaczor
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fot. Anita Kaczor
Kamila Sobkowiak na Red River Fifty odbiera nagrodę za zdobycie I miejsca w konkurencji
Western&Hobby Cup 2012, Campoverde - Łódź.

mówić. Wkrótce to nadrobię.
Przecież to doskonała odskocznia od szkoły, pracy, stresu codzienności. Zarówno koń, jak
i jeździec odpoczywają psychicznie. Siodło westernowe
jest niezwykle wygodne. Można godzinami wędrować po
górach, łąkach czy duktach leśnych i naprawdę nie czuć
zmęczenia, ale tego trzeba po
prostu spróbować. Traci się
wręcz rachubę czasu. Quatery
są do tego typu rekreacji wręcz
stworzone. Bardzo popularne
są wśród westernowców kilkudniowe „wypady” w Bieszcza-

dy. Wakacje spędzamy w północnej Szwecji, gdzie krajobrazy zapierają dech w piersiach.
Warto się wybrać w tamte strony. Są tam niesamowite tereny
do jazdy. Wracam do miejsc
gdzie kiedyś jeździłam klasycznie by teraz jeździć westernowo.
Jan Persson to człowiek,
do którego ludzie przywożą
konie, z którymi już nie są w
stanie sobie poradzić, „zwalają
na niego brudną robotę”.
Szwedzki „Zaklinacz Koni”
kocha to co robi. Potwierdził
to, co zawsze mi się wydawało,

że jeżeli koń jest nieposłuszny
i nerwowy, to niekoniecznie
jest taki z natury. Jak powiedział Jan cyt.: „Nie ma złych
koni, są tylko źli jeźdźcy”.

Kamila Sobkowiak
rozmawiała z redakcją
WesternNET

River jest w pewnym sensie moim trenerem.
Często pokazuje mi, jak dany element
powinien być wykonany
- 19 -

Karolina Rusak
Współpracuję z wieloma wydawnictwami
oraz prasą, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Są to m.in. Koń Polski, Świat koni, Koński
Targ, Quarter Horse Journal oraz agencja prasowa
buy a picture.
Pracowałam jako oficjalny fotograf na zawodach od rangi regionalnej, poprzez Mistrzostwa
Polski, kończąc na Mistrzostwach Europy.
Jestem otwarta na oferty współpracy w sezonie jeździeckim 2013.
Chcemy się z Państwem podzielić doświadczeniem, które zdobywamy na co dzień na niemieckich arenach sportu westernowego.
Oferujemy pełną obsługę fotograficzną zawodów oraz zagwarantowanie materiałów fotograficznych dla mediów.
Jesteśmy młodą grupą pasjonatów jeździectwa oraz fotografii i chcemy dzielić się z Państwem tym, co umiemy robić najlepiej.
www.karolinarusak.com

Zdjęcia autorstwa
Karoliny Rusak

MEDIALNE WSPARCIE
WesternNET
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DKF’s Mark May Way ogier rasy Tennessee Walking Horse.
Właściciel Danuta Freiherr

Ogierek rasy TWH urodzony 4.07.2012 r.
Jego matka to She's Bitter, a ojciec DKF's
First Blue European.

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
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Minimum teorii maksimum wiedzy,
graficzne schematy ćwiczeń, praktyczne porady, wideo instrukcje... Wszystko zebrane w jedno opracowanie czyli
Twoje Kompendium wiedzy na temat
jazdy konnej. Dostępne po jednym
kliknięciu!
Już po przeczytaniu pierwszej części kompendium Western&Hobby, ucieszyłam się. Okazało się, że jest to czego
najbardziej potrzebuję. Wiadomości są przedstawione w sposób prosty, w odpowiedniej kolejności i łatwo się je
zapamiętuje. Mam problem z moją klaczą (ma na imię Alfa), która małymi "kroczkami" próbuje wejść na szczyt
hierarchii. Jednak dzięki kompendium odkryłam w czym leży problem i łatwiej będzie mi go wyeliminować.
To kompendium to super pomysł, choć jak dla mnie ciut za mało ilustracji, ale jestem bardzo zadowolona.
Pozdrawiam Martyna

WesternNET wrzesień 2012

Natural Horsemanship pod Śnieżką
24 – 26 sierpnia, Ściegny koło Karpacza, trzecia edycja imprezy „Myśląc o Koniu”. Tak mogłaby
się zacząć dziennikarska relacja z wydarzenia, które rokrocznie przyciąga miłośników koni, a w szczególności fanów tzw. metod naturalnych. Zapewne takich relacji pojawi się kilka i zapewne łatwo będzie
odnaleźć notatki o tym, kto wystąpił, kto brał udział i kto jest organizatorem. Zresztą zainteresowanych
chronologicznym ciągiem wydarzeń odsyłam do źródła, czyli: www.myslacokoniu.pl. Ja chciałbym podzielić się subiektywną refleksją i bardzo osobistym spojrzeniem na to, co tworzy i co wnosi do świata
jeźdźców i koni takie spotkanie.
Tekst i zdjęcia: Przemysław Michalak
Genius Loci
Wszyscy miłośnicy westernu w Polsce znają „Western
City” Jerzego Pokoja pod Karpaczem. Śnieżka i całe pasmo
otaczających gór daje temu
miejscu specyficzny klimat.
Duch opiekuńczy, czyli owo
Genius Loci ma przepotężną
moc oddziaływania, bo mimo
całej złożoności organizacyjnej
samego wydarzenia, przemieszanego ze stałą ofertą turystyczną ośrodka, wszystko płynęło wartko ale spokojnie niczym górski strumień latem.
Z przyjemnością zatem można
było wchodzić w ten nurt zdarzeń, który był świeży i zaskakiwał wielością doznań.
Z pewnością to kilkudniowe
spotkanie koniarzy z Polski
i z zagranicy jest największym
wydarzeniem o charakterze
edukacyjnym w naszym kraju.
Oprócz trenerskich zmagań
i pokazów odbyły się wykłady
i oczywiście nieformalne spotkania starych i nowych znajomych. To wszystko wtopione w
górski krajobraz, nad którym
czuwał wspomniany duch, pilnujący jednocześnie pogody bo jak wiadomo w górach bywa różnie.

Richard Winters

Konkurs trenerów
Głównym punktem programu były oczywiście zmagania trzech trenerów, którzy na
oddzielnych wybiegach dostali
pod opiekę surowe, młode konie i podczas kilku sesji mieli
wypracować z nimi jak najlepsze porozumienie, tak aby
w ostatecznym teście na „torze
przeszkód” zademonstrować
efekt swojej pracy. Dla mnie
zmagania te nie miały zupełnie
charakteru sportowej rywalizacji. Być może jest to tylko subiektywne odczucie, a być może celowe zamierzenie głównego organizatora i pomysłodawcy imprezy – Andrzeja Maka-
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cewicza. Myślę, że cała atrakcyjność konkursu polega na
tym, że widzowie otrzymują
gigantyczną dawką wiedzy na
temat praktycznych sposobów
pracy z młodymi końmi. Podglądając zmagania na okrągłych wybiegach, widzimy
transformację mentalną koni,
która jest efektem działania
trenerów. Doświadczenie,
kunszt, technika nie służy tu
rywalizacji. Tak naprawdę
głównym wygranym ma być
koń, który po raz pierwszy w
życiu doświadcza siodła
i jeźdźca na grzbiecie. Naprawdę było mi wszystko jedno,
który z trenerów uzyska najlep-

i pokazami, które wszelako nie
miały charakteru czysto rozrywkowego, stanowiły więc kolejne
dania tej edukacyjnej biesiady
i pozwoliły głębiej wejść w klimat miejsca.

szy wynik. Cieszył sam fakt napełniania głowy wiedzą jaka
płynęła z tych trzech wybiegów.
Tak jak napisałem wcześniej - to
moje osobiste doświadczenie
i być może dla innych kibicowanie jednemu lub drugiemu tre-

Komunikacja między gatunkami
Konie, krowy, bizony, psy
i muł. Na tym wielkim spotkaniu ludzi i zwierząt komunikaty
wysyłały wszystkie obecne
stworzenia. Jedni je odbierali,
a inni nie. Oczywiście najwięcej
informacji krążyło między ludźmi i końmi. Ale nie mniej do
powiedzenia miały psy, których
przekaz na pokazach psich konkurencji był bardzo atrakcyjny
i nie bez znaczenia edukacyjnego. Wielość gatunków to wielość języków. Zwierzętom starcza mowa ciała i zmysły. Człowiek ma ten problem, że w obrębie własnego gatunku wprowadził do obiegu różne języki.
A w tym roku obsada trenerska
była międzynarodowa. Aby było
jeszcze bardziej skomplikowanie, trenerzy tłumaczyli widzom
z języka końskiego głównie na
angielski i czeski. Na szczęście
był jeszcze dodatkowy tłumacz,
czyli Aldona Kozłowska, która
ostatecznie przekładała na polski. Komunikacja zatem nie zawieszała się w przestrzeni, tylko
docierała do ostatecznego odbiorcy. Ważne jednak było to, co
kto mówił i co miał do przekaRichard Winters zania. Moim zdaniem warto było posłuchać i popatrzeć, bo
nerowi sprawiało frajdę - i bar- przekaz, dzięki zaproszonym
dzo dobrze.
trenerom, był wyjątkowy.
Wielowątkowość i wieloNajmłodszą uczestniczką
warstwowość imprezy to nie- konkursu była Katia Santarova
wątpliwie unikatowa wartość z Czech. Katia wylosowała karą
całego wydarzenia. Konkurs
klacz, która moim zdaniem
obudowany był wykładami
z trójki koni przeznaczonej do
WesternNET wrzesień 2012

konkursu była najbardziej dominującym koniem. Katia budowała swój warsztat trenerski ucząc
się od Honzy Blahy, i - jak to
zdradziła w rozmowie - na podstawie własnych przemyśleń.
Dialog Katii z jej podopieczną
dotyczył głównie uzyskania odpowiedniego poziomu przyjaźni
i zaufania. Cierpliwość trenerki
i jej konsekwencja budziły mój
podziw. Jednak kara klacz Katii
nie zważała na mijający czas
i nieustannie przedłużała rozmowę, nie dając się przekonać, że
przyjaźń z Katią Santorovą jej
się opłaci. Klacz była zbyt dumna i niezależna. Pomimo trudności, metoda trenerki z Czech pozwoliła doprowadzić do osiodłania konia i przyjęcia jeźdźca
w pozycji „stój”. Dzięki odwadze klaczy i wypracowanemu
poziomowi przyjaźni, para ta
pokonała całkiem przyzwoicie
przeszkody, przy których wymagana była demonstracja odwagi
konia. Zatem bardzo fajnie koń
zareagował na klatkę z ujadającymi psami i na głośny wentylator. Jednak inne próby, wymagające od konia uległości, nie udały się. Mam tu na myśli oddawanie tylnych nóg i miękkie cofanie. Przyznam, że obserwowanie
Katii przy pracy było ciekawym
doświadczeniem. Byłem ciekaw,
jak dużo uzyska od tej dominującej klaczy bez bardziej zdecydowanego przejęcia przywództwa. Swoją delikatnością trenerka udowadniała, że łagodność
buduje poprawną relację. Potrzebny jest tylko czas i cierpliwość. W konkursie, niestety,
czasu jakim dysponują trenerzy,
nie ma zbyt wiele.
W krótkiej prezentacji poza konkursem ta młoda trenerka

Reiner Schelbert

pokazywała poziom porozumienia jaki osiągnęła ze swoim koniem przywiezionym z domu.
W pracy z ziemi koń imponował
skupieniem a pod siodłem prezentował niezwykłą miękkość
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chodów i jazdę bez wszelkich
klasycznych pomocy. Gotowość
i chęć do wykonywania trudnych ujeżdżeniowych ewolucji
była godna podziwu. Katia podbiła serca publiczności - zwłasz-

Kathia Santorova

Kathia Santorova, Richard Winters, Reiner Schelbert

cza tej młodszej. Często ustawiał się przy niej wianuszek
młodych entuzjastek metod naturalnych proszących o autograf.
Reiner Schelbert to kolejny uczestnik konkursu. Przyje-

chał z Niemiec, gdzie na co
dzień prowadzi zajęcia z końmi
i z ludźmi jako instruktor szkoły
Silversad Horsemanship. Szkoła
ta jest w Polsce dość dobrze
znana dzięki polskim przedstawicielkom, czyli Monice Damec
WesternNET wrzesień 2012

i Justynie Mitce. W Karpaczu
Reiner pracował z powierzoną
mu srokatą klaczą i stosując typowe dla Silversandu techniki,
zdobywał coraz to większe zaufanie u podopiecznej. Można by
rzec, że do pewnego momentu
szło zgodnie z planem i trener
utrzymywał wszystkie parametry dotyczące przywództwa, zaufania i przyjaźni na odpowiednim poziomie. Drugiego dnia
jednak, Reiner - zachęcony dobrymi relacjami z koniem - popełnił chyba grzech niecierpliwości. Siedząc już w siodle poprosił o zbyt dużo, co spotkało
się z nerwową reakcją podopiecznej. Do tego nałożyła się
awaria sprzętu (pękł popręg)
i w jednej sekundzie relacje
z koniem cofnęły się do punktu
wyjścia. Jednak doświadczenie
i postawa pełna wyrozumiałości
oraz pokory wobec końskiej natury, pozwoliły Reinerowi odbudować zaufanie. W końcowym
teście na torze przeszkód Reiner
bardzo przyzwoicie pokonywał
poszczególne próby, ale chyba
nie to było istotne w jego pracy.
Najbardziej pouczająca dla mnie
była postawa Reinera, która
charakteryzowała się niezwykłym opanowaniem. Mimo sinusoidy zdarzeń na ringu stabilna emocjonalnie osobowość Reinera dawała trenowanej klaczy
solidne, psychiczne oparcie.
Najbardziej utytułowanym
uczestnikiem konkursu był niewątpliwie Richard Winters.
Oprócz swojej bogatej w sukcesy historii przywiózł niezwykłą
otwartość i życzliwość. Jego
praca na wybiegu wyglądała jak
rozmowa rodzica i dziecka.
Winters niczym ojciec z troską
i perfekcyjnym wyczuciem wydawał polecenia i doceniał naj-
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drobniejsze sukcesy młodej
klaczki. Trudno było dopatrzeć
się choćby najdrobniejszych
oznak szarpania, zniecierpliwienia czy zagubienia. Pełne
rozumienie reakcji i przewidywanie konsekwencji. Nietrudno
zgadnąć, że przy takim opiekunie koń zdobywał coraz większą pewność siebie, oddając
w zamian swoje zaufanie. Nie
było wątpliwości ani na sekundę, kto przewodzi rozmowie na
tym okrągłym wybiegu. Perfekcyjnie dozowana presja,
która nigdy nie przekraczała
koniecznego poziomu. Znakomite wyczucie momentu,
w którym należy odpuścić i dać
koniowi odpocząć. Oczywiście
finalny występ tej pary wypadł
najlepiej. Dodatkowym punktem programu w końcowej prezentacji Richarda Wintersa
i jego młodej podopiecznej był
występ z cielakiem. Richard
pokazał publiczności, że po
tych kilku spotkaniach można
już zainteresować konia cuttingiem. Po raz pierwszy w życiu
koń podążał z ciekawością za
cielakiem, a Richard zdawał się
mówić do klaczy pod siodłem:
widzisz jakie to fajne... od dzi-

siaj możesz bawić się w pogoń
za cielakiem.
Tak jak wspomniałem
wcześniej, w całej tej zabawie,
związanej z trenowaniem młodych koni, rywalizacja pomiędzy trenerami jest drugoplanowa. Na pierwszym miejscu stawiałbym aspekt poznawczy edukację. Ważne jest oczywiście poznanie technik, metod
i sposobów pracy z młodymi
końmi, ale najistotniejsze jest
poznanie człowieka i tego
„czegoś”, co trudno zdefinio-
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wać i co jest poza parametrami
technicznymi. Richard Winters
pokazał nam właśnie to „coś”,
co dobry koniarz musi w sobie
wypracować albo po prostu
mieć.
Kowbojska msza Wintersa
Niedzielny poranek, godzina 8.30. Kilkadziesiąt osób
zgromadzonych pod dachem
hali Western City pod Karpaczem. Przed zgromadzonymi,
z kieszonkowym wydaniem
Biblii, stanął kowboj z Kalifornii. Richard Winters zaprosił
wcześniej wszystkich na to niedzielne spotkanie. Wszędzie
tam gdzie ma okazję prowadzić
swoje szkolenia, tak właśnie
zaczyna tydzień. Wybrany wers
z Pisma Świętego i chwila refleksji nad życiem i jego sensem. Niech temat i klimat tego
niedzielnego zgromadzenia
pozostanie w subiektywnych
odczuciach wszystkich przybyłych. Chyba warto to uszanować, aby nie spłycić całej misterii doznania. Każdy z obecnych wyszedł ze swoimi przemyśleniami. Moje odczucie

było takie, że Opaczność pozwoliła Wintersowi trafić
w samo sedno polskich słabości i pokazać swoją propozycję
na codzienność.
Ważne jest jeszcze pytanie: dlaczego i po co Richard
Winters - kalifornijski kowboj,
instruktor jeździectwa w stylu
western, zawodnik i miłośnik
koni dzieli się z ludźmi z drugiego końca świata swoim intymnym spojrzeniem na świat,
swoją życiową filozofią?
Richard Winters to koniarz kompletny. Czyli człowiek, który posiadł taki potencjał wiedzy i umiejętności, który pozwala wspinać się na wyżyny w prezentowanej przez
siebie specjalności. Jednak
w tej branży oprócz wiedzy
i techniki potrzeba czegoś więcej. To właśnie demonstruje
Richard Winters. Otwartość,
szczerość i życzliwość. Dawał
z siebie wszystko, co najlepsze
na arenie pod Śnieżką, tak samo szczerze i z radością jak na
wielkiej arenie w USA. Całym
swoim pobytem zdawał się
mówić: jeśli chcesz być dobrym koniarzem, oprócz tego, że masz wiedzę i technikę,
musisz jeszcze być dobrym
człowiekiem, bo koni nie da
się oszukać.
Ale, jak już wcześniej
napisałem, to bardzo subiektywna refleksja z tego sierpniowego wydarzenia,. Wydarzenia, które - jestem o tym
przekonany - dobrze było by
cyklicznie kontynuować. Mam
nadzieję, że organizatorom
starczy sił i zapału aby tak się
stało.
O wydarzeniu można poczytać również TUTAJ.
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DLACZEGO KONIE?
Mirosław Dymurski opowiada
o swojej pasji
Konie pasjonowały mnie od dzieciństwa i dostarczały dużo emocji. Urodziłem się we Wrocławiu,
tam mieszkałem i wychowywałem się. Trenowałem dyscypliny sportowe, które nie miały nic wspólnego
z końmi. Na początku trenowałem lekkoatletykę, a później przystąpiłem do klubu płetwonurków
„ZORBA-WROCŁAW" i tam pod kierunkiem mojego trenera ratownictwa wodnego Wojciecha
Łososia pływałem i brałem udział w zawodach pływackich. Jednak gdzieś w podświadomości zawsze
ciągnęło mnie w stronę natury. Podążając tym śladem pozostałem wierny swoim marzeniom z dzieciństwa. To konie odmieniły moje życie i stały się sposobem na nie. Piękne, dumne i szlachetne - dobrze
traktowane mogą dostarczyć nam wielu wrażeń i radości.
Mirosław Dymurski - kaskader konny z Grudziądza.
Konie - zwierzęta dla mnie
wyjątkowe.
Towarzyszyły mi od dzieciństwa. Zafascynowanie kulturą Indian Ameryki, rozbudziło
we mnie wyobraźnię i pragnąłem aby koń stał się częścią mojego życia. Miał je mój dziadek

na wsi, a później był ośrodek
jeździecki.
Prawdziwa praca z końmi
zaczęła się przy produkcjach
filmowych Jerzego Hoffmanna:
"Ogniem i mieczem" i "Stara
baśn" oraz "Wrota Europy"
w reż. Jerzego Wójcika.
W 1998 roku na hipodromie Wola odbył się casting dla

Fot. Maryla Rzeszut

Mirosław Dymurski i jego koń Rapier

WesternNET wrzesień 2012

ochotników na jeźdźców konnych do filmu "Ogniem i mieczem". Pomyślałem: spróbuję!
I dostałem się.
Od tego czasu aż do dziś
praca z końmi stała się moim
sposobem na życie i mam nadzieję, że jeszcze na dłużej. Konie z natury są zwierzętami
chętnymi do zabawy. Kiedy
czują się bezpiecznie są odprężone i wtedy trening z takim
koniem poprzez zabawę jest łatwiejszy - buduję wspólną relację, nić porozumienia.
Język gestów, mowa ciała
to nasza wspólna osobista komunikacja na zasadzie partnerstwa. Zabieganie o jego zaufanie, bez którego nie ma i nie
będzie współpracy. W tych relacjach jeździec- koń, to człowiek
musi uczyć się jego języka a nie
odwrotnie. Uczyć się jego sygnałów wysyłanych do nas ludzi, aby móc wyprzedzać i od-

czytywać jego zamierzenia bo
to on nas bez przerwy sprawdza.
Niestety matka natura obdarzyła
konie znacznie większym zasobem takich sygnałów niż nam
się wydaje, dlatego musimy
być bardziej czujni i wymagający od siebie samego. W pracy
z koniem są pewne zasady, które muszą być zachowane. Z naszej strony stanowczość i konsekwencja, ale równocześnie musimy pamiętać o wynagradzaniu
i o jego świętym wolnym czasie, który mu się należy. Mając
konia na utrzymaniu to obowiązek dbania o niego, jego kondycję - aby coś chcieć najpierw
samemu trzeba coś dać.
Przez cztery lata do 2003
roku brałem udział w konnych
turniejach rycerskich pod barwami chorągwi zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Był to piękny
okres w moim życiu.
Kasztelana zamku Zygmunta Kwiatkowskiego wspominam jako postać niezwykłą,
która wywarła niepowtarzalny
wpływ i klimat na odbywające
się corocznie turnieje rycerskie
zarówno piesze jak i konne.
Od 2004 roku pracuję sezonowo w miasteczkach westernowych robiąc pokazy konne.
Zainteresowanych tym klimatem zapraszam na moją stronę
internetową do galerii strony:
www.mirek-kaskaderkonny.pl
Więcej o Mirosławie Dymurskim można się dowiedzieć
z artykułu red. Maryli Rzeszut,
który ukazał się w Gazecie Pomorskiej. Pani red. Maryla
Rzeszut nakręciła również trzy
filmy, na których Mirosław Dymurski przedstawia elementy
pracy ze swoim partnerem Rapierem.

Mirosław Dymurski podczas pokazów kaskaderskich w miasteczku westernowym

Pierwszy z filmów zatytułowała Konik się kładzie, drugi
Koń, który tańczy, a trzeci
M. Dymurski, kaskader konny.

Zapraszamy do oglądania!
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Strefa :

Natural

Na zdjęciu: DKF’s Mark May Way ogier rasy Tennessee Walking Horse
Właściciel: Danuta Freiherr
Fot. Anita Kaczor
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NATURAL - obserwacja,
wyciąganie wniosków,
odpowiednie działanie
***

N

Fot. Lidia Bęza

typem charakteru mamy do czyatural to nie tylko nienia. Należy dokładnie obserinna wizja pracy, ale przede wować i wyciągać wnioski. Nawszystkim techniki opracowane stępnie przeanalizować je
i zalecane podczas pracy z ko- i obrać odpowiednią taktykę
niem. Ich dobre poznanie daje działania. Konie są szybkie
ogromne szanse powodzenia i zwinne, pewne siebie i bojaźliw układaniu koni. Jednak pod- we. Jedne miotają się w panice
czas wykorzystywania technik inne zastygają w bezruchu, jesznaturalnych nie wolno zapomi- cze inne atakują nie widząc innać o ich odpowiednim stosowaniu. Mechaniczne powtarzanie, bo tak zaleca ta czy inna
szkoła nie oznacza osiągnięcia
sukcesu. Czasami staje się
wręcz odwrotnie.
Dlaczego tak się dzieje,
skoro stosowanie tych technik
się zaleca?
Przecież są wspaniale wyjaśnione, ułożone w kolejne
stopnie czy poziomy, a ich
twórcy twierdzą, że działają
i dają wspaniałe efekty?
Czasami koń potraktowany naturalnymi technikami,
swoim zachowaniem przeczy
ich skuteczności. Odpowiedź
Maciej Filoda pracuje z młodym koniem
jest jedna.
Nie wystarczy machać liną
lub kijkiem, trzeba to robić nej drogi ucieczki. Wszystkie te
w sposób poparty przemyślenia- zachowania musimy brać pod
mi.
uwagę. Przystępując do pracy
Trzeba umieć rozpoznać z końmi pracujemy nad ich zazachowanie konia, przejrzeć go chowaniem i w zależności od
na wylot, by wiedzieć, z jakim tego, jakie ono jest dobieramy

sposób posługiwania się poznanymi technikami. Stosując naturalne metody układania koni
trzeba być niezwykle elastycznym.
Takie podejście do naturalu nie przyniesie rozczarowań,
zapewni nam i koniowi bezpieczeństwo. Postępując rozważnie, z gotowym planem działania i wiedząc czego możemy
oczekiwać od konia, a także
znając cel naszej pracy osiągnie-
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my dobre wyniki. Koń dość
szybko pojmie o co nam chodzi.
W przeciwnym przypadku to on
będzie próbował przejąć inicjatywę by nas zdominować lub po
prostu zignorować. Nie od dzi-

Fot. Lidia Bęza

Elastyczne podejście do
pracy z koniem nie jest proste.
Nie każdy ma w sobie talent
błyskawicznej analizy sytuacji
i przekucia jej w działanie, ale
praktyka, obserwacja innych
doświadczonych trenerów, proste ćwiczenia z końmi, które
poznały już takie metody doprowadzą do biegłości w pracy w obrębie naturalu.

Mam nadzieję, że przytoczone tu uwagi wynikające
z wielu lat praktyki będą wzięte pod rozwagę i pomogą cieszyć się z osiągniętych sukcesów, tych ludzkich i tych końskich.
Bo przecież o to nam
chodzi. Chociaż tak naprawdę
najbardziej fascynująca jest
droga do ich osiągnięcia.
Maciej Filoda

Fot. Lidia Bęza

siaj znane jest powiedzenie, że
to koń wyznacza sposób pracy
z nim. Można nawet wysnuć
wniosek, że konie są naszymi
najlepszymi nauczycielami.
O czym wspomina w swojej
książce Alojzy Podhajsky
(dyrektor Hiszpańskiej Szkoły
Jazdy w Wiedniu). Takiego
zdania jest też wielu współczesnych mistrzów naturalu i nie
tylko.
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Co dziecko powinno
wiedzieć o koniu
zanim na niego wsiądzie
Część 3.
Lidia Bęza

W

m a r c o w y m
i czerwcowym wydaniu WesternNET w cyklu „Co dziecko
powinno wiedzieć, zanim wsiądzie na konia?” mogliśmy przeczytać o bezpieczeństwie, przyjemności i satysfakcji podczas
bliskiego kontaktu ze zwierzęciem, o odpowiednim stroju do
nauki jazdy konnej oraz roli instruktora.
Dzisiejszy artykuł przybliży rolę i funkcje poszczególnych mięśni jeźdźca oraz znaczenie prawidłowego dosiadu
jeźdźca.

Ten, kto jeździ na koniu
musi umieć kontaktować się
z nim. Do tego służy bogaty
system sygnałów, które przekazuje się między innymi za pomocą łydek, mięśni brzucha
oraz wodzy i rąk. Dobre opanowanie tego swoistego języka
przez ucznia i zwierzę, przyczyni się do świetnego porozumienia, za pomocą lekkiego i dyskretnego używania tzw. pomocy
(sygnałów). Nie jest to łatwe,
gdyż trzeba zaangażować konkretne partie mięśni naszego
ciała.
Na początku nauki instruktor jeździectwa powinien wyja-

Fot. Lidia Bęza
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śnić zasady i dać wskazówki, co
do właściwej postawy i sposobów oddziaływania na konia.
Jest to proces dość złożony ale
niezmiernie ważny. Trener musi
pokierować ucznia „z zewnątrz”, jednak to uczeń sam
musi zacząć podejmować decyzje w oparciu o poprzednie jego
sugestie i odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.
Z czasem młody jeździec wyrabia w sobie własne wyczucie
ruchu i gromadzi wiedzę, którą
instynktownie wykorzystuje.
Zatem celem jazdy konnej
powinien być zrównoważony
i rozluźniony dosiad, gdyż tylko
w ten sposób jazda konna może
sprawiać przyjemność człowiekowi i koniowi.
Należy podkreślić rolę rozgrzewki, która jest niezbędna.
Można wykonywać ją siedząc
już na koniu, co dodatkowo pozwala przezwyciężyć ewentualny strach, który prowadzi do
usztywnień i napięć.
Dlaczego rozpoznawanie
zależności między poszczególnymi częściami ciała jest tak
istotne?
Poprawne stosowanie pomocy (sygnałów) aktywizują-

cych możliwe jest wówczas,
gdy pięta swobodnie będzie
opadała w dół, gdyż taki układ
nogi umożliwia sprężynowanie
stawu skokowego. Zadarta do
góry pięta, uniemożliwia głęboki dosiad, a co za tym idzie dobre podążanie za ruchem konia.
Częstym problemem są
tzw. zakleszczone uda, które
w odczuciu jeźdźca miałyby rekompensować trudności
w utrzymaniu równowagi. Konieczna jest zatem świadoma
dezaktywacja tej partii mięśni,
by umożliwić odpowiedni ruch
miednicy w odpowiedzi na tempo zwierzęcia. To właśnie miednica jest ośrodkiem ruchu jeźdźca, a jej kołyszący ruch jest niezwykle istotny.
Na prawidłowy dosiad mają wpływ również rozluźnione
mięśnie pośladków. Natomiast
mięśnie brzucha, umożliwiają
wyprostowaną postawę w pozycji siedzącej. Zaokrąglone plecy
sugerują, iż mięśnie brzucha są
osłabione. Konieczne jest więc
wzmocnienie tych mięśni poprzez odpowiednie ćwiczenia
fizyczne.
Nie mniej istotna jest
„pozycja” głowy. Ważne jest,
aby nie skupiać się na unieruchomieniu jej, gdyż w przeciwnym razie może dojść do
usztywnień w okolicy szyi, karku, a nawet łopatek.

Tułów, pośladki, uda i łydki wpływają odpowiednio
(pozytywnie lub negatywnie) na
ruch konia naprzód. Również
elastyczna i delikatna ręka oraz
rozluźniony nadgarstek nie są
bez znaczenia i wpływają, podobnie jak ramiona, na ruch konia, a o jej położeniu decyduje
ustawienie głowy i szyi zwierzęcia. Łączność ręki z pyskiem
konia zapewnia wodza, za pośrednictwem, której docierają
sygnały.
Jest to dość skomplikowane i na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe do opanowania i kontrolowania wszystkiego
na raz. Nikt jednak nie mówił,
że jazda konna jest łatwa!
W praktyce natomiast wszystko
przyjdzie z czasem, jeśli będzie
odpowiednio sygnalizowane
przez instruktora. Należy mimo
wszystko unikać, zbyt szybkiego przechodzenia do kolejnych
ćwiczeń, jeśli jeździec wystarczająco nie opanował pewnego
etapu szkolenia. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli trener
„przymruży oko” na braki
jeźdźca, w dalszym szkoleniu

spowoduje to trudności i problemy.
Z powyższego wynika, że
stawiane jeźdźcowi wymagania
są wielkim wyzwaniem, gdyż
musi opanować i skoordynować
określone ruchy, ale także pracować nad zrozumieniem pewnych zależności pomiędzy teorią
a praktyką.
W następnym wydaniu WesternNET o harmonijnej
jeździe konnej.

Rysunek: Zosia Wróbel

fot. Anita Kaczor
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KOŃCIK LITERACKO-FILMOWY

CO KOWBOJ POWINIEN
PRZECZYTAĆ I OBEJRZEĆ
poleca Michał Rurek

Sny które zawsze spełniają się na jawie
„KRAINA SNÓW” Luanne Rice

M

łoda projektantka
biżuterii, Daisy, wyrusza ze
wschodniego wybrzeża na amerykański daleki zachód. Na terenach rancha DR, w dzikim
i nieujarzmionym stanie Wyoming spotyka farmera - mężczyznę swego życia, Jamesa
Tuckera. Wkrótce zakochani
pobierają się, a szczęście młodych wieńczą narodziny bliźniąt: synka Jake'a i córeczki Sage ("szałwia"). Wydaje się, że
Tuckerowie odnaleźli swoje
miejsce na ziemi - swoistą krainę snów. Jednak niebawem rodzinne szczęście burzy zaginięcie trzyletniego Jake'a. Kiedy
poszukiwania nie przynoszą rezultatów, zrozpaczona matka
wraca do rodzinnego Connecticut, zabierając ze sobą córeczkę.

Po trzynastu latach los kieruje ją
do miejsca, w którym przeżyła
najszczęśliwsze i najtragiczniejsze chwile swego życia. Jej córka tęskni za ranchem położonym daleko na zachodzie i ucieka z domu, na farmę Tuckerów.
Daisy znowu uwierzy w miłość.
Ale jak naprawdę zakończy się
ta historia?
Warto przeczytać tą jedną z najpoczytniejszych i najbardziej znanych powieści kultowej, współczesnej powieściopisarki amerykańskiej, Luanne
Rice. Polskiemu czytelnikowi
znane są z pewnością inne jej
dzieła. Jedno mogę powiedzieć:
powieść ze wszech miar godna
jest sfilmowania. Styl pisarki
jest zachwycający. Rice nie tylko szczegółowo i barwnie opisuje skomplikowane relacje po-
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między członkami rodziny Tuckerów na wschodzie i zachodzie
USA, ich relacje z sąsiadami,
ale również przyrodę Gór Skalistych, a konkretnie rejonów pasma Wind River, położonych
niedaleko Lander, gdzie znajduje się rancho DR ("DaltonRosalinda"), którego nazwa pochodzi od imion rodziców Jamesa. Tuckerowie to ranczerzy
z krwi i kości, nieustępliwi, pracowici, zawdzięczający swe powodzenie silnym więziom rodzinnym.
W powieści doskonale zostało przedstawione jeździectwo
westernowe w jego ranczerskim
aspekcie i ciężka praca kowbojów. Już w rozdziale drugim
napotykamy na opis dynamicznego galopu Jamesa Tuckera
wśród gór. Praca ranczerów jest
oddana bardzo realistycznie,
wręcz zjawiskowo. Czytelnik
czuje ból ich ciał, kurz, błoto,
łzy i cieknący po plecach pot,
słyszy ryk bydła.
Wzruszający jest opis zetknięcia się Daisy z końmi westowymi. Udając się po raz
pierwszy do Wyoming (przed
spotkaniem Jamesa), zabiera
elementy klasycznego stroju
jeździeckiego, ale na miejscu
uczy się (na ranchu turystycznym) westu, preferując flanelowe koszule, kapelusz, kowbojki
i dżinsy nad elegancję brycze-

sów, sztybletów i toczka. Po raz
drugi przypomina sobie west,
gdy po ponownym przyjeździe
spotyka Scout- swoja dawną
klacz, teraz trzymaną w stajni
rancha DR i nieco zaniedbaną.
Inicjacja westu jest również inicjacją odruchów serca - co
z tego wynikło, przekona się
Czytelnik na kartach powieści
Luann Rice. Ten fragment to
najlepsza znana mi reklama westu. Ale szczegółów nie zdradzam!
Praca kowboja nigdy nie
była sielanką. Tutaj zostało to
wręcz werystycznie ukazane.
Mężczyźni nie płaczą. Kowboje
też nie. Ich czas zajmuje harówka wśród pastwisk Wyoming.
Ale jeden z tych kowboi, James
Tucker musi się nauczyć prawdziwego żalu po stracie synka,
która nie do końca okazuje się
stratą. Tą tajemnicę ukazuje
konna wyprawa Daisy i Jamesa
do "Wodospadów Przesileń".
Jej owocem będzie ponowne
zbliżenie się Daisy do Jamesa.
I błogosławieństwo odzyskanych dzieci. Ból i wściekłość
Jamesa po stracie Jake'a zostaje
zamieniona na miłość i przebaczenie, które spaja rozbitą od
trzynastu lat rodzinę. I znów
wszystko jest na swoim miejscu.
Powieść zawiera mnóstwo
opisów dzikiej przyrody górskiej i to z fitogeograficzną dokładnością; zawiera również
mnóstwo odniesień do kultury
szczepów indiańskich, zamieszkujących te tereny.
Książka zawiera niestety
nieco błędów translatorskich.
Tłumaczenie "quarter horses"
jako "ćwierciaki" jest po prostu
okropne, ale tłumaczka nie będąca westmanką mogła tego nie

wiedzieć. Niepotrzebnie spolszczono nazwy punktów orientacyjnych w Wind River Mountains. Niestety, nie udało mi się
zdobyć oryginału amerykańskiego powieści, stąd niniejsza
recenzja powstała wyłącznie na
podstawie jej polskiego przekładu.
Garth Brooks śpiewał kiedyś, że Wyoming to dzika krai-

na. Ale ta metafizyczna dzikość
krajobrazów tego stanu - gejzerów i pastwisk Yellowstone,
grozy Grand Tetonu, łąk nadrzecznych w pobliżu Snake
River (okładka polskiego przekładu!) nie przekłada się widocznie na dzikość serc kowboi
tam mieszkających, które zawsze znajdą swój najbardziej ukochany port.

Poemat prozą o życiu, muzyce, miłości
i przebaczeniu
„COLD MOUNTAIN” / „WZGÓRZE NADZIEI” Charles Frazier

J

eśli maszerujesz, przestań maszerować, jeśli walczysz,
zaprzestań walki, powróć do
mnie, oto moje żądanie. Ten
fragment listu Ady Monroe do
ukochanego W.P. Inmana streszcza najlepiej najgłębsze przesłanie filmu Anthony’ego Minghelli „Wzgórze nadziei”.
Film powstał na podstawie
powieści Charlesa Fraziera pt.
„Cold Mountain”. Tytuł przypomina pojęcie użyte w poemacie
chińskim Han-shana z dziesiątego wieku na określenie filozofii
poszukiwania tego co najtrudniejsze. Jest też określeniem auWesternNET wrzesień 2012

tentycznego szczytu w masywie
Appalachów o wysokości 6030
stóp. Film, który bynajmniej nie
jest całkowicie wiernym odbiciem powieści, to dramat
z czasów wojny secesyjnej, rozgrywający się częściowo w wiosce Cold Mountain, a częściowo
w Wirginii i Karolinie Północnej. Tak na marginesie: miejscowość ta nigdy nie istniała.
W miejscu opisanym przez autora istniały resztki przysiółka,
nasuwającego myśl o większym
osiedlu ludzkim. Inne wymienione na kartach powieści miejscowości są autentyczne (np.
Balsam).

Jednak opisy topografii nie
zostały tylko stworzone po to,
aby czytelnik miał wrażenie realizmu akcji. Jest to swego rodzaju topografia „mistyczna”.
W książce bardzo rzadko pojawiają się konkretne daty, nato-

Powieść
tak bardzo bliska
mistrzostwa, jak tylko
jest to we współczesnej prozie możliwe.
"The Raleigh
News & Observer"

miast często konkretnym wydarzeniom towarzyszy subtelny
opis pozycji gwiazd i planet
Układu Słonecznego, jak gdyby
cały Wszechświat swoiście
„uczestniczył” w miłosnym dramacie i był jego milczącym
świadkiem. Oto Inman podążający wytrwale do swojej Ady po
okropnościach przeżytych na
polach bitewnych, chcący odsunąć od siebie mroczną przeszłość, zmienia się w człowieka
prawdziwie kochającego. Czyni
rozbrat z przeszłością. Ale
i czyni sobie wyrzuty za to, że
nie doceniał wcześniej w pełni
miłości. Przecież cała ta historia
mogła się naprawdę inaczej
skończyć. Znacznie bardziej
tragicznie. Zatem Frazier na zakończenie ostatniego rozdziału
nie mówi o śmierci Inmana, tylko o wiekuistym związku dwojga ludzi, który wytrzyma próbę
czasu. I który „uświęci” Adę
i nie pozwoli myśleć jej jedynie
o swoim wdowieństwie.
Frazier porywająco opisuje przyrodę Północnej Karoliny,
cytując ustami Inmana dzieło

podróżnika z XVIII w., który
przemierzył wzdłuż i wszerz
rejon, gdzie Inman urodził się,
wzrastał i gdzie znalazła w końcu swoje miejsce Ada Monroe.
Jednym z najwspanialszych momentów w filmie i powieści jest ten, kiedy Inman,
powracając, kontempluje swoją
ojczyznę, swój dom, swoje korzenie, swoją „różę”. O uczuciu
takim, które kiedyś Emmylou
Harris wyśpiewa - o potrzebie
„zakorzenienia” się („Root Like
A Rose”). Stoi na krawędzi
wzniesienia. Przed nim góry
i sama Cold Mountain wyłaniająca się z mgły. Z potrzeby zakorzenienia się, samoidentyfikacji wyrasta więc w człowieku
potrzeba śpiewu. Muzyki jest
w filmie mnóstwo. Topografia
miesza się z muzyką instrumen-

Romantyczna
saga,
która zdobyła
status
prawdziwej
literatury.
"Newsweek"

tów i muzyką serca. Bluegrass
i muzyka gór obejmują całe
twoje jestestwo. A wtedy serce
Inmana śpiewało. Widzi Zimną
Górę po kilku latach nieobecności. I choć nie wie, jak Ada go
przyjmie, widzi w marzeniach tą
scenę. Czuje potrzebę bycia
czystym fizycznie i duchowo.
Ale i sama muzyka zmienia ludzi. Ojciec Ruby, który
nigdy w przeszłości nie interesował się własną córką, teraz
prosi ją o przebaczenie, bo czuje
ciężar przygniatającego go zła.
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Poznał jasne i ciemne strony
życia. Ruby również ma coś do
powiedzenia. „People change.
Music has changed me...” Opisy
gry na skrzypcach i banjo są
bardzo sugestywne, chociaż
Frazier nie załączył żądnej
próbki muzycznej notacji
(podaje jednak bardzo dobrą
bibliografię tematu na zakończenie książki). I to skrzypce
i banjo są jakże skuteczną bronią - znakiem identyfikującym
Stobroda, Georgię i Pangle’a znakiem wymierzonym w nienawiść i żądzę krwi Teague’a
i jego ponurych towarzyszy,
którzy wybrali zło, nie miłość,
i którzy w końcu ulegną unicestwieniu. Bo chociaż broń często pojawia się w filmie i na
kartach powieści to muzyka
i miłość wszystko zwycięży.
Tłumaczenia na język polski powieści zawiera wiele niezgodności z oryginałem, ale są
one podyktowane częściowo
względami leksykalnymi.
Drogi Czytelniku WesternNETu”!
Jeśli nie widziałeś tego
filmu i nie przeczytałeś książki,
zrób to bez zwłoki - chociaż
aspektów jeździeckich w niej
jest bardzo mało, to jednak powinieneś coś wiedzieć z wczesnej historii USA! A poza tym
z tej książki nauczysz się, jak
prawdziwy kowboj powinien
kochać.

Dlaczego warto werkować konie?
Prawidłowe werkowanie nie jest szablonowym obcinaniem kopyta wykonywanym tylko dlatego,
że urosło już zbyt długie (nieładnie wygląda, łupie się i pęka) lub dlatego, że koń zaczął dziwnie
chodzić. Należy przede wszystkim pamiętać, że w puszcze kopytowej znajduje się m. in kość kopytowa na której w dużym skrócie mówiąc koń stoi. Wiedząc, że ingerując w kopyto (za pośrednictwem tarnika i noża) ingerujemy także w położenie struktur znajdujących się w puszcze kopytowej (co ostatecznie wpływa na cały układ ruchu) powinniśmy werkować kopyta na tyle często,
żeby wprowadzane zmiany były minimalne, a koń miał możliwość przez cały czas „mieć” kopyta,
które zapewniają mu komfort poruszania się.

P

oniższe przykłady
przedstawiają korzyści jakie
płyną z regularnego
(dostosowanego do indywidualnych potrzeb) werkowania oraz
nieszablonowego podejścia do
każdego przypadku.
Przykład pierwszy, wałach
z diagnozą „zwyrodnienie

trzeszczki kopytowej” kuty na
okrągłe podkowy, podczas leczenia stosowano Tildren, kwas
hialuronowy oraz leki przeciwzapalne. Początkowo działania
te odniosły zadowalające efekty,
jednak w pewnym momencie
przestały wystarczać. Ruch konia zaczął się pogarszać. Ostatnią propozycją weterynarza prowadzącego było odnerwienie.
Właścicielka postanowiła spróZdj. 1
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bować rozkuć konia. Pierwsze
zdjęcie (nr 1) zrobione w dniu
rozkucia. Widać bardzo wyraźnie ogromne zawężenie, linia
włosów przypomina literę „V”,
brak kontaktu strzałki z ziemią,
zbyt długie (wysokie ściany).
Kolejne zdjęcie (nr 2) pokazuje,
że niewycinanie strzałki oraz
obniżanie tyłu kopyta spowodowało, że strzałka ma kontakt
z podłożem a tym samym może
Zdj. 2

zaczął się poprawiać,
dziś
efekty są bardzo
zadowalające
koń chodzi regularnie
pod
siodłem.
W dużym
skrócie indywidualne podejście w tym
przypadku polegało na regularnym werkowaniu (koń potrzebował drobnych korekt początkowo co 1,5 tygodnia, później
co około 2 tygodnie, dziś po 1,5
roku od rozkucia werkowany
jest co 3 tygodnie), umożliwieniu wycinanej strzałce odrośnięcie (nie wycinanie strzałki, poza
zainfekowanymi fragmentami),
obniżenie tyłu kopyta, obniżenie zbyt wysokich ścian. A także zastosowanie magnetoterapii
pod postacią kaloszy magnetycznych.
Przykład drugi, klacz
z urazem mechanicznym koronki (zdjęcie nr 4 autorstwa Elwiry Machowiak). Diagnoza weterynarza oraz kowala – uszkodzenie warstwy rogotwórczej
(oznaczało to, że nowy róg
w miejscu urazu nie będzie narastał), klacz była kulawa, z raZdj. 3

spełniać swoje funkcje. Ostatnie
zdjęcie (nr 3) pokazuje rezultaty po 14 miesiącach od dnia
rozkucia. Widać, że kopyto
w podkowie było unieruchomione i nie było w stanie normalnie pracować – strzałka rogowa nie mogła pompować
krwi, a strzałka gąbczasta niedorozwinięta przez brak
„treningu” nie była w stanie
spełniać swojej amortyzującej
funkcji. Pierwszy okres po rozkuciu (około 3 miesiące) był
trudny zarówno dla konia jak
i dla właścicielki, koń poruszał
się dużo gorzej niż przed rozkuciem (dobrym rozwiązaniem
okazały się buty używane przez
konia podczas spacerów, amortyzujące i dajce ochronę na zbyt
słabą podeszwę). Po pierwszych
trzech miesiącach ruch konia

ny sączył się wysięk ropny.
Werkowanie co 4-6 tygodni
oraz leczenie farmakologiczne
zastosowane przez weterynarza
nie przynosiło efektów (podczas
leczenia rana mniejszała się,
wysięk ustawał, po czym ponownie powracał). W tym przypadku wystarczyło zadbać
o odciążenie ściany
(utrzymywanie jej cały czas odciążonej), która była za długa
i „wbijała się” w koronkę
w miejscu gdzie była rana. Odciążenie polegało po prostu na
podcinaniu ściany w taki sposób
żeby nie miała kontaktu z podłożem (zdjęcie nr 5).
Przypadek trzeci. Na zdjęciu nr 6 widzimy konia z przerośniętym kopytem, ze zbyt wysokimi oraz „położony-mi piętkami” (czerwona linia), zbyt
długim pazurem. Utrzymywanie
kopyt w takim stanie powoduje
m.in. obciążenie trzeszczki kopytowej (położone piętki powodują, że punkt podparcia wypada w niewłaściwym miejscu
fioletowa kropka i linia) oraz
przeciążenie ścięgien (zbyt długi pazur, daje efekt porównywalny do biegania w sztywnych
płetwach).
Kolejne zdjęcia (nr 7) pokazuje efekty jakie udało się
Zdj. 5

Zdj. 4
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uzyskać po dwóch werkowaniach w odstępach 3 tygodniowych. Zdjęcie nr 8 pokazuje
efekt po czterech werkowaniach. Werkowanie polegało na
obniżaniu i wycofywaniu

„piętek” do tyłu oraz na bardzo
mocnym skracaniu pazura. Koń
bardzo dobrze reagował na
wprowadzane zmiany
(polepszenie ruchu), kopyto
również bardzo dobrze odpo-

wiadało na taki sposób werkowania i dlatego zmiany nastąpiły bardzo szybko. W niektórych
przypadkach na efekty widoczne na zdjęciu nr 8 trzeba czekać
znacznie dłużej.
Sara Struzik

Zdj. 6

Zdj. 7

Zdj. 8
WesternNET wrzesień 2012

trening koni
pokazy i szkolenia
jazda rekreacyjna
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Western&Hobby Cup 2012
Dnia 10 czerwca 2012 roku odbyła się pierwsza
w historii konkurencja Western&Hobby Cup 2012 w Campoverde Ranch. Do konkurencji zgłosiła się rekordowa
liczba 12 par (zawodnik-jeździec). Zawody zostały rozegrane w formule „Winner takes all” czyli zwycięzca bierze
całą pulę. Utrudnieniem był fakt, że schemat przejazdu został wylosowany przez wybranego przedstawiciela
zawodników tuż przed startem. Podczas zawodów obowiązywały przepisy NRHA (również te dotyczące rodzajów
wędzideł i sposobu pokazywania konia: konie 5 letnie
i młodsze - snaffle, hackamore lub czanka, konie starsze
tylko czanka).
Zawody sędziowała międzynarodowa sędzina Dagmar Zenker, a stewardem była Magdalena Szarszewska.
Zwycięzcą pierwszego Western&Hobby Cup 2012
została Kamila Sobkowiak na koniu Red River Fifty z wynikiem 70,5 pkt. GRATULUJEMY!!!

Losowanie przed startem
WesternNET wrzesień 2012

Lothar Koenig
Arcletic Louis

Arkadiusz Marczyński
Joe Hollywood Shine

Andrzej Truskowski
Teedonnys Tucker
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Patryk Peszke
Winning Roleski Jac

Zuzanna Zwierzchowska
Diamond Betsy Bear

Dominika Dubowik
Smartin Doc Bar
WesternNET wrzesień 2012

Dariusz Teneta
MMS Small Smarty

Bogdan Czarnik
Lights Broadway BH

Gerrit van Wijngaarden
Sato Jetalito Teedone
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Dariusz Teneta
Frozen Slide

Viktor Wijngaarden
Just Mr Hollypeps

Wojciech Adamczyk
Honorowym członkiem
Western&Hobby
WesternNET wrzesień 2012

Kamila Sobkowiak
Red River Fifty

Nagroda dla Red River Fifty
za wspaniały przejazd!
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Fot. Anita Kaczor
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przydatne
adresy

Poniżej kilka adresów do organizacji i portali społecznościowych,
które obecnie współtworzą polski krajobraz jeździecki w stylu western.
Można tam znaleźć wiele informacji na temat organizowanych imprez
i zawodów w stylu western.
Jeśli uważasz, że brakuje w tym zbiorze ważnych adresów, to wystarczy do nas napisać: westernhobby@gmail.com

WWR—Społeczność miłośników koni,
jeździectwa I jazdy konnej western

Polska Liga Western i Rodeo
Organization Name

http://plwir.pl

http://wwr.com.pl/
Expiration Date:

00/00/00

Polish Quarter Horse Association

Paint Horse Club Poland

Organization Name

Organization Name

http://www.plqha.com

http://phcp.pl/

Stowarzyszenie Sportowe

REINING.com.pl

Western Riders

Organization Name

Organization Name

http://reining.com.pl

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

Daj sie poznac z dobrej strony! reklama
na stronach
WesternNET bez ograniczen
nakladu
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szkolenia

doradztwo

trening, pokazy i prezentacje
rekreacja, trail, horsemanship
Western

publikacje

promocja

Reining western pleasure

miejsce integrujące
ludzi zainteresowanych propagowaniem
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. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do sposobu szkolenia koni i jeźdźców. Praca z koniem oparta jest na fundamentach „jeździectwa naturalnego”.
Wiele ćwiczeń na kolejnych etapach przygotowań bazuje na ćwiczeniach identycznych jak dla koni reiningowych. Dzięki
temu możemy przygotowywać konie rekreacyjne na bardzo wysokim poziomie
użytkowym. Stabilne emocjonalnie, przyjazne dla użytkownika i jeźdźca amatora,
konie, które dają pełną satysfakcję i przyjemność - to wzorzec konia z Certyfikatem Western&Hobby.

Western&Hobby

WesternNET wrzesień 2012

