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  Tak do końca nie wiemy czy już 

jest, czy nadchodzi? Wszyscy coś mówią 

lub odczuwają, próbują się dostosować 

i przetrwać. W kryzysie jak wiadomo żyje 

się ciężko. Jednak nadal życie trwa - na co 

dzień i od święta. Są różne strategie ra-

dzenia sobie z trudnym okresem w gospo-

darce. Ale jak sięgnąć pamięcią do historii 

najnowszej kryzys, to dla nas chleb po-

wszedni. Na pewno kryzys jest znakomi-

tym pretekstem dla malkontentów, że się 

“nie da”, “i tak nic z tego nie będzie”. 

Kiedy ponad rok temu rozpoczęliśmy 

redagowanie WesternNET sporo takich 

głosów nad naszą skromną redakcyjką 

krążyło. Na pewno wiele racjonalnych 

argumentów można przytoczyć za tym, że 

WesterNET nie ma prawa bytu i ten naiw-

ny zryw nie przetrwa długo. Jednak mimo 

wszystko chęć opisania społecznego zja-

wiska, jakim jest polski western i próba 

pokazania całego z tym zjawiskiem zwią-

zanego kolorytu, powoduje, że niemożli-

we staje się prawdopodobne, a potem 

realne. Z perspektywy tego minionego 

roku nie tylko WesternNET jest bytem 

realnym, ale to co się wydarzyło na ła-

mach tego kwartalnika lekko przeskoczy-

ło nasze oczekiwania. Zarówno ilość czy-

telników, która powiększa się cyklicznie, 

jak i grono gości oraz redakcyjnych 

współpracowników, pozwala jasno pa-

trzeć na kolejny sezon. Już teraz mamy 

dowody na to, że wielu osobom Western-

NET pokazał zupełnie nieznany fragment 

polskiej, jeździeckiej rzeczywistości. 

Dzięki temu coraz to nowi ludzie nabywa-

ją teoretycznych podstaw wiedzy o we-

sternie i wszystkim tym, co sobą wnosi do 

polskiego krajobrazu. Nadal potrzebna 

jest merytoryczna praca związana z obale-

niem obrazu jeździectwa west jako dzikiej 

pogoni z rewolwerem w dłoni - na rzecz 

pokazywania istoty i prawdziwego kunsz-

tu jeździeckiego w wykonaniu koni i ludzi 

w kapeluszach. Taki też cel sobie wyzna-

czamy i dalej będziemy go realizować. 

Jednocześnie, ostrożnie zdumieni i mile 

wzruszeni, chcieliśmy podziękować spo-

rej grupie bezinteresownych osób, które 

swoją wiedzą i doświadczeniem wzboga-

ciły ten nasz WesternNET-owy przekaz. 

Warto w szczególności wymienić: Alexa 

Jarmułę, Wojtka Adamczyka, Mirka Ba-

naszaka, Izabelę i Michała Żarnawskich, 

którzy zechcieli podzielić się swoim wie-

loletnim doświadczeniem jeździeckim 

i trenerskim. Swoje artykuły i refleksje na 

temat koni i jeździectwa zamieścili też 

Marzena Józefczyk, Krzysztof Czarnota, 

Magdalena Szarszewska, Mateusz Gieryn. 

Ze swoimi zdjęciami pojawili się Karoli-

na Rusak, Krzysztof Jarczewski i na stałe 

z nami współpracująca Anita Kaczor. 

Obok naszych przyjaciół, czyli Macieja 

Filody, Michała Rureka i Lidki Bęzy, jak 

widać, całkiem spora grupa otwartych 

sercem i duchem ludzi, przełamuje barie-

ry niemożności, pokazując cały ten westo-

wy koloryt, do którego warto zaglądać 

i w którym warto być niezależnie od go-

spodarczej koniunktury. Tym wszystkim 

osobom oraz Wam, naszym czytelnikom 

chcemy podziękować i z okazji zbliżają-

cych się świąt Bożego Narodzenia i No-

wego Roku życzyć spełnienia marzeń 

i końskiego zdrowia :) 

Redakcja WesternNET 

Okiełznać kryzys 

Ej, Kryzys... jesteś tam? 

... zawsze za Tobą! 
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W&H: Mirku, jaki twoim zda-

niem powinien być kandydat 

na idealnego konia z certyfika-

tem W&H, czyli konia do re-

kreacji? 

 

Mirek Banaszak: Taki 

koń powinien mieć przede 

wszystkim odpowiedni charak-

ter z urodzenia. Co to znaczy? 

Jeśli wybieram konia to para-

doksalnie nie szukam koni milu-

sińskich i zbyt uległych. Oczy-

wiście nie powinny to też być 

konie uciekające i nadmiernie 

wrażliwe. Według mnie powin-

ny to być konie odważne, mają-

ce swoje zdanie, takie końskie 

uparciuchy. Silny i stabilny 

emocjonalnie zwierzak najbar-

dziej nadaje się na przyszłego 

konia z certyfikatem. To na po-

czątek. Później zaczyna się stan-

dardowa praca, ale niestandar-

dowymi metodami. 

 

Brzmi zagadkowo. Czy mógł-

byś wyjaśnić, co to znaczy? 

 

To znaczy, że trening nie 

może być prowadzony przez 

amatora, bo każdy błąd koń bę-

dzie umiał wykorzystać i po 

prostu wygra. Chodzi o to, że 

praca z takim koniem i uzyska-

nie oczekiwanej reakcji wymaga 

ogromnego doświadczenia tre-

nerskiego i zastosowania całego 

wachlarza umiejętności. Wdru-

kowanie odpowiednich zacho-

wań i nawyków może napotkać 

na zdecydowany opór. Nie moż-

na swojego postępowania opie-

rać na schematach. To raczej 

rodzaj manipulacji - perfekcyjne 

dobieranie presji. Trzeba rozu-

mieć, co oznaczają poszczegól-

ne fazy w nakładanej presji, 

a zwłaszcza umiejętne stosowa-

nie ostatniej fazy. W pracy 

z koniem można dotrzeć do mo-

mentu, kiedy zabraknie argu-

mentów, bo zwierzę jest zbyt 

silne psychicznie i emocjonal-

nie. Zatem nigdy nie decyduję 

się “na wycieczkę w nieznane”, 

czyli na wydanie polecenia, któ-

rego efektu wykonania nie je-

stem w stanie przewidzieć. 

Zawsze muszę wiedzieć, kiedy 

koń jeszcze nie jest gotowy do 

zadania, jakie przed nim sta-

wiam, a kiedy już jest.  

 

Wygląda na to, że mało do-

świadczona osoba z takim 

przypadkiem sobie nie pora-

dzi. Jak to możliwe, że tak 

 

 

Za oknem prószy śnieg, a w kominku nad stajnią wesoło trzaska płonące drewno. Zimową porą 

trochę łatwiej jest namówić Mirka na rozmowy o koniach. Tym razem rozmowa dotyczy “koni 

z certyfikatem”. Co to znaczy? To po prostu konie, które przeszły odpowiedni cykl szkoleniowy 

tak, aby stały się końmi “dla każdego jeźdźca”. W stajni w Dębogórze takich koni 

“wyprodukowano” kilkadziesiąt. Część z nich to teraz konie, które pracują w roli profesorów. 

To konie, które przełamują strach i wszelkie obawy u osób rozpoczynających swoją jeździecką 

przygodę. Inne po ukończeniu “szkoły” i otrzymaniu certyfikatu W&H - Dębogóra Ranch wy-

jeżdżają razem ze swoimi właścicielami do domu.  

 

Fot: Anita Kaczor 
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uparte konie są potem najlep-

szymi końmi dla amatora, 

a nawet, jak wiemy z doświad-

czenia, dla dzieci? 

 

Ciężko jest na początku 

“wdrukować” odpowiedni sche-

mat zachowań, ale dzięki po-

prawnej pracy konie takie nie-

mal do końca życia będą trzy-

mać się wyuczonych nawyków, 

nie zważając na różne przeciw-

ności jakie pojawią się w oto-

czeniu. Podczas treningu chcę 

sprawić, aby koń miał prze-

świadczenie, że sam dokonuje 

wyboru, który przy okazji jest 

moją decyzją. Ich upór i odwaga 

zostają ukierunkowane na odpo-

wiednie tory. To nakierowywa-

nie na właściwy tor oznacza też, 

że nie możesz popełniać błę-

dów. Dlatego nie wydaję pole-

ceń, których koń nie wykona, bo 

drugiej próby już nie ma. Muszę 

zawsze mu pokazać, że nie ma 

możliwości innego wyboru niż 

to, które wskazuje człowiek. 

Takie działanie wymaga mnó-

stwa pomysłów, przewidywal-

ności, szybkości reakcji, pewno-

ści siebie i odpowiedniej mowy 

ciała. A oprócz tego powtarza-

nie, powtarzanie i powtarzanie... 

Dr.Ronald W Meredith w któ-

rymś ze swoich szkoleniowych 

artykułów powiedział: “dobry 

trening z koniem jest mało wido-

wiskowy i wygląda nudno”. To 

właśnie ze względu na ogromną 

ilość powtórzeń dla postronnego 

obserwatora szkolenie koni jest 

nudne. Natomiast dla trenera, 

pracującego w skupieniu, to nie-

ustanna rozmowa, rozgrywka, 

gdzie mimo stosowania standar-

dowych technik zawsze trzeba 

zwracać uwagę na różne uwa-

runkowania.  

 

Kiedy zatem możesz stwier-

dzić, że koń jest gotowy do 

następnego etapu, kiedy 

wreszcie może uzyskać certyfi-

kat konia rekreacyjnego? 

 

Na wstępie muszę powie-

dzieć, że nie ma czegoś takiego 

jak w stu procentach przewidy-

walny koń. To przecież żywa 

istota i tak samo jak o ludziach 

nie możemy niczego powiedzieć 

na sto procent, tym bardziej 

o koniach. Nie mniej jednak koń 

po takim cyklu szkoleniowym, 

o jakim rozmawiamy, daje po-

czucie bezpieczeństwa i dużą 

radość przeciętnemu użytkowni-

kowi.  

No cóż, nie ma też sche-

matów czasowych. Jeśli stwier-

dzam, że koń odpowiednio rea-

guje w obcym terenie i nie po-

dejmuje spontanicznych decyzji, 

to nabieram pewności, że 

w dziwnych sytuacjach koń naj-

pierw zapyta, co robić, a nie 

w panice zacznie np. ponosić. 

Problem ten omawiałem w arty-

kule zamieszczonym w Koń-

skim Targu, pt. “Wampir w pu-

dełku”. Ten tytuł jest żartobliwą 

próbą nazwania zagadnienia 

związanego z tematem odczula-

nia konia na różne strachy, które 

rodzą się w jego głowie na sku-

Fot: Anita Kaczor 

Fot: Anita Kaczor 
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tek groźnych - w jego mniema-

niu – zjawisk, takich jak fruwa-

jące torebki foliowe, pojazdy na 

drodze, spadające liście itp. Pró-

buję zatem przekonać konia, że 

w sytuacji dla niego niezrozu-

miałej, dziwnej - a przez to 

przerażającej - większym pro-

blemem będę ja i bardziej powi-

nien mną się przejmować, ani-

żeli napotkanym “wampirem”. 

Jest to etap, kiedy aranżuję 

różnego typu sytuacje stresujące 

dla konia. Kiedy tylko koń traci 

skupienie i zwraca uwagę na 

nową dziwną rzecz, natychmiast 

zadaję mu pracę do wykonania, 

czyli stosuję presję i niewygodę 

np. odangażowanie zadu. Trwa 

to do momentu, kiedy koń skupi 

swoją uwagą na mnie wtedy 

natychmiast odpuszczam i staję 

się miły. To właśnie jest takie 

“chowanie strasznych wampi-

rów do pudełka”.  

 

Tak, przecież jednym z testów 

dla koni certyfikowanych jest 

rzucanie różnymi przedmiota-

mi, przed nimi i za nimi. 

Wszystko z jeźdźcem na 

grzbiecie. Ostatnio było to, 

jak pamiętam, latające krze-

sło plastikowe. Jedyną reakcją 

konia było skierowanie uszu 

na jeźdźca.  

To właśnie prawidłowa 

reakcja. Było to wyraźne pyta-

nie konia do człowieka: Co ro-

bimy? Czy mam uciekać? Po-

nieważ jeździec siedział spokoj-

nie w siodle, również koń spo-

kojnie stał. Taki ma być efekt 

pracy po tym etapie szkolenia. 

Nie wspomniałem, że aby do 

tego etapu dojść, trzeba przygo-

tować konia również gimna-

stycznie. Wszelka gimnastyka 

i praca nad częściami końskiego 

ciała to fundament.  

 

Czyli najpierw standardowa 

praca, głownie gimnastyczna, 

potem zamykanie wampirów 

w pudełku. Czy to już koniec 

procesu szkolenia konia certy-

fikowanego? 

 

O nie! To dopiero połowa 

drogi. To w zasadzie praca, któ-

rą wykonuję sam. Teraz nie-

zwykle ważny, w moim przeko-

naniu, etap, czyli jazda pod róż-

nymi jeźdźcami. Oczywiście 

pod moją kontrolą. Jest to czas, 

kiedy ja już nie dosiadam dane-

go konia, a wsiadają na niego 

najpierw dobrze jeżdżący, a po-

tem coraz mniej wprawni jeźdź-

cy. Chodzi o to, aby koń reago-

wał tylko na wymyślone przez 

człowieka komendy, a nie koja-

rzył przypadkowych sygnałów 

przekazywanych poprzez specy-

ficzny dosiad. Bo np. w mnie-

maniu konia skrzywione biodro 

i przyłożona wodza Agnieszki 

oznaczała skręt w prawo, ale 

u Zosi już nie było takiego sy-

gnału pochodzącego od dosia-

du, a tylko przyłożona do szyi 

wodza. Zatem ten ucisk biodra 

był nieistotny, ważna była nato-

miast wodza. W ten sposób eli-

minujemy i niejako odczulamy 

od przypadkowych presji wyda-

wanych przez mniej doświad-

czonych jeźdźców, a uwypukla-

my pomoce, które są i powinny 

być dla konia priorytetowe. To 

jedna przyczyna, drugą jest fakt, 

iż musimy pamiętać, że koń nie-

ustannie chce przejąć kontrolę 

nad własnym ciałem, co jest 

naturalne. Poprzez różnorod-

ność bodźców pochodzących od 

różnych jeźdźców, koń niejako 

oddaje swoje ciało, rezygnując 

z prób przejęcia kontroli. Uzy-

s k u j e m y  w t e d y  k o n i a 

“samojezdnego” o wysokim 

stopniu przewidywalności.  

 

Nie jest to jak mówisz kwestia 

włączenia jakiegoś tajemnego 

guzika, a raczej cykliczna 

i konsekwentna praca do-

świadczonego trenera i dość 

Fot: Anita Kaczor 
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 rozbudowany program. 

W zasadzie do dziś nie mamy 

w Polsce czegoś takiego jak 

standard dla konia rekreacyj-

nego. Temat traktowany jest, 

jako gorszy i niegodny profe-

sjonalistów. Tylko sport jest 

wyznacznikiem jakości. Ty 

jednak trenujesz wysokiej kla-

sy konie rekreacyjne. Szkolo-

ne u Ciebie wierzchowce tra-

fiają do lekarzy, architektów, 

artystów czyli do ludzi którzy 

raczej bawią się jeździectwem. 

Czy konieczny jest aż tak so-

lidny cykl treningowy?  

 

Moja baza treningowa wy-

wodzi się z cyklu treningowego 

dla koni reiningowych. Moim 

zdaniem koń do rekreacji nie 

powinien mieć gorszego przy-

gotowania pod siodłem niż koń 

sportowy. Oczywiście nie chce-

my tutaj stworzyć atlety. Nie 

poddajemy go tak intensywne-

mu pod względem fizycznym 

treningowi, ale w sposób men-

talny i psychiczny koń rekrea-

cyjny powinien być nawet lepiej 

przygotowany. Najważniejsze 

jest przecież bezpieczeństwo 

użytkownika, który niekoniecz-

nie jest mistrzem dosiadu. My-

ślę, że ludzie, którzy u mnie tre-

nują swoje konie lub z nich ko-

rzystają doceniają ten wysiłek. 

Ten mijający sezon był tego do-

wodem. 

Trafiło do mnie sporo 

osób, w tym nawet osoby profe-

sjonalnie zajmujące się końmi. 

Doceniam to, że również tacy 

ludzie szukają rozwiązań swo-

ich problemów u mnie. To 

świadczy o ich otwartym sto-

sunku do różnych metod trenin-

gowych ,a wszystko w trosce 

o konie. Dzięki takim ludziom, 

którym zależy na dobrze przy-

gotowanych koniach do ośrod-

ków rekreacyjnych, jeździectwo 

w Polsce będzie coraz bardziej 

popularne, a koń wyszkolony 

w stylu western będzie synoni-

mem jakości dla koni rekreacyj-

nych.  Moim zdaniem jest mnó-

stwo koni, które nadawałyby się 

do takiego sposobu użytkowa-

nia, jednak często popełnia się 

błędy w początkowej fazie 

szkolenia i hodowli. Konie są 

zbyt bystre i wyczulone w stop-

niu, który dla nas jest niewyob-

rażalny i to w obszarach, które 

dla nas są niedostrzegalne. Nie-

doświadczeni trenerzy i użyt-

kownicy nie są w stanie do-

strzec złożoności zachowań ko-

ni, a to przecież ich, czyli koń-

ski sposób przekazywania infor-

macji. Konie w relacji z czło-

wiekiem dążą mimo wszystko 

do zbudowania harmonii. Oczy-

wiście w specyficznym końskim 

pojęciu.  Od człowieka zależy, 

jakie dźwięki tą harmonię zbu-

dują. Niestety wielu z nas jest 

głuchych na końskie sygnały 

i to nas skazuje na to, że tylko 

dziesięć do dwudziestu procent 

koni jest w stanie uzyskać ocze-

kiwany poziom wyszkolenia, 

a mogłaby to być liczba przy-

najmniej bliska dziewięćdziesię-

ciu procent.  

Fot: Anita Kaczor 

Fot: Anita Kaczor 
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Minimum teorii maksimum wiedzy, 

graficzne schematy ćwiczeń, praktycz-

ne porady, wideo instrukcje... Wszyst-

ko 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 
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S ą szczęśliwcy, którzy 

swoją przygodę z końmi zaczy-

nają od najwcześniejszych lat 

bo przyszło im dorastać w śro-

dowisku stworzonym przez 

rodziców lub dziadków, krótko 

mówiąc dziedziczą przestrzeń 

w której istnieją już stajnie, 

wybiegi i pastwiska. Jednak nie 

mała grupa właścicieli poza-

miejskich gospodarstw buduje 

od podstaw swoje marzenie ze 

stajnią w tle. Funkcja czyli 

użytkowy charakter obiektu 

staje się punktem wyjścia do 

zaplanowania własnej stajni 

i jest jak najbardziej warun-

kiem podstawowym.  Jednak 

często nie zdajemy sobie spra-

wy, że zarówno stajnie jak 

i stodoły oraz pozostałe budyn-

ki stwarzają niepowtarzalny 

klimat miejsca. Ich gabaryty 

obligują architektów aby pro-

jektować je w ścisłym odnie-

sieniu do otoczenia. Dopiero 

całościowa kompozycja zagro-

dy; od ogrodzeń po budynki, 

stanowi o jakości przestrzeni 

oraz o tym jak to nasze marze-

nie ostatecznie się zmateriali-

zuje.   

W przeszłości, kiedy koń 

był bliżej człowieka z racji je-

go powszechnej użyteczności, 

stajnie pojawiały się w najróż-

niejszych kontekstach funkcjo-

nalno-przestrzennych.  Dzisiaj 

jesteśmy przyzwyczajeni, że 

wieś i ewentualnie przedmie-

ścia to miejsca gdzie na terenie 

gospodarstw mogą się znaleźć 

stajnie i inne pomieszczenia 

z inwentarzem. Jednak całkiem 

nie tak dawno pomieszczenia 

dla koni musiały się znajdować 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

innych usługowych budynków 

takich jak np. sklep. Poniżej 

brytyjski przykład takiego roz-

wiązania autorstwa architekta 

Alberta E.Kirka gdzie frontowy 

budynek to sklep a środkowy 

wjazd – brama  prowadzi na 

wewnętrzne podwórze ze staj-

nią. Stajnie, w takiej lokaliza-

cji, wypełniały boczne i zamy-

kające podwórze oficyny tak 

jak to widać  na kolejnym sta-

rym projekcie sporządzonym 

przez Johna G.Gibbsa w 1905r.  

Te stare sztychy  przypo-

minają nam nie tylko, że stajnia 

jako budynek stanowiła wy-

zwanie dla projektantów w sen-

sie użytkowym, ale również 

kompozycyjnym. Warto zwró-

cić uwagę na detal architekto-

niczny i całościową kompozy-

cję architektoniczną, która mu-

siała stanowić spójną całość 

z pozostałymi budynkami na 

posesji.  Właśnie całościowa 

kompozycja wszystkich budyn-

Niewiele można znaleźć informacji na temat zagadnień związanych z projektowaniem stajni. 

Owszem pewne wytyczne natury technicznej są dostępne. Bardzo rzadko natomiast stajnia jest pokazy-

wana jako temat godny architektury przez duże A. Czy rzeczywiście stajnia to tylko kolejny obiekt in-

wentarski?  

W tym artykule, chciałbym zwrócić waszą uwagę na przykłady stajni, które nie są projektowane 

dla ośrodków jeździeckich lub elitarnych klubów. Wybrałem projekty, które stanowią jedynie uzupełnie-

nie jakiejś przewodniej funkcji lub są to stajnie budowane na prywatny użytek. Oczywiście obiekty mają 

różną skalę i wielkość. Łączy je jednak to, że nie zostały zaprojektowane jedynie jako funkcjonalna ko-

nieczność ale stały się architektonicznym wyzwaniem.  

Przemysław Michalak 

1900, Albert E. Kirk, Architecture of Yorkshire  źródło: http://archiseek.com  
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ków niejako podbudowywała 

prestiż i jakość prezentowanych, 

w głównym budynku, towarów 

lub usług. Dbałość o estetykę 

materiałową i solidność wyko-

nania stwarzały mimowolnie 

i podświadomie wrażenie dobrej 

jakości i solidności firmy.  

To już hi-

storia. Przyskle-

powe stajnie za-

stąpiono parkin-

gami dla samo-

chodów ale chy-

ba warto zapa-

miętać z tej histo-

rycznej wyciecz-

ki, że niezależnie 

od funkcji obiek-

tu (a zauważyli to 

już nasi dziadko-

wie)  komplekso-

we rozpatrywanie 

projektowanej wokół nas prze-

strzeni  daje znacznie lepszy 

i wymierny efekt niż przypad-

kowe „sklejanie” odrębnych 

i często obcych sobie stylistycz-

nie obiektów.   

Przykład takiej konse-

kwentnej i całościowo pojętej 

kompozycji pokazuje zdjęcie 

z rancza Mel Pervais - właści-

ciela Chief Joseph Ranch koło 

Darby w Montannie.  „Stodoły 

były pierwotnie przeznaczone 

do użytku mleczarskiego", wy-

jaśnia Pervais, który przekształ-

cił  je w stajnie i biura w czerw-

cu  1994 r. 

Warto zauważyć, że staj-

nia, jak  wszystkie pozostałe 

budynki,  „powtarzają” konse-

kwentnie detal oraz rozwiązania 

materiałowe. Oszczędność kolo-

rystyczna i operowanie jednoli-

tym kodem architektonicznym 

wprowadza ład i porządek prze-

strzenny.  

Skromniejszym przykła-

dem materiałowej konsekwencji 

jest stajnia Freda i Pam 

Rentschler w Corral Creek 

Ranch w Montanie. Stajnia, 

przed którą stoją osiodłane ko-

nie,  została wykonana z bali 

sosnowych oraz zebranego 

z pola kamienia przy użyciu naj-

prostszych narzędzi. Ogrodzenie 

również wykonano z nieobro-

bionych bali drewna. Całość 

naturalnie wpisuje się w falują-

cy  w tle krajobraz.  

Przedstawione wcześniej 

rozwiązania to projekty trady-

cyjne korzystające ze sprawdzo-

nych wzorców. Mimo, że budo-

wane współcześnie to  lokalna 

kultura budowlana i tradycyjna 

sztuka wznoszenia budowli sta-

nowiła jeden z podstawowych 

punktów zaczepienia na pomysł 

i idee kompozycyjną. 

Zupełnie innym podej-

ściem jest rozwiązanie architek-

tów: Teda Flato, Johna Grable 

i Davida Lake, z biura „Lake / 

Flato Architeks”.  Wykonali oni 

projekt półotwar-

tej stajni dla ku-

ców używanych 

do gry w polo. Te 

wpół otwarte 

boksy dla koni 

zostały zbudowa-

ne z materiałów 

o d z y s k a n y c h 

czyli z  recyklin-

gu. Rury po in-

stalacji olejowej 

oraz blacha fali-

sta stanowią 

główny budulec.  

Podczas pracy nad stajnią,  ar-

chitekci zaprojektowali również 

inne drobiazgi takie jak np. sto-

jak na kółkach do przewożenia 

siodła. Właścicielowi zależało 

bowiem na tym aby podczas 

obsługi koni nic nie leżało i nie 

dotykało ziemi. Godne uwagi są 

również uchwyty na uwiązy 

podwieszone do konstrukcji da-

chu. Nad boksami przebiega 

również instalacja zraszająca, 

1905, Architecture of Surrey, John G. Gibbs źródło: http://archiseek.com 

Zdjęcie: Robert Reck źródło: http://www.architecturaldigest.com  
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 która polepsza mikroklimat 

w tym bardzo gorącym i suchym 

teksańskim klimacie. Mimo pro-

stych i skromnych rozwiązań w 

stajni uzyskano zdrowe warunki 

dla koni oraz  porządek. Zasto-

sowanie nietradycyjnych  mate-

riałów nie przeszkodziło zapro-

jektować  obiekt przyjazny dla 

zwierząt i w zgodzie z naturą 

oraz z przeznaczeniem. 

Wróćmy jednak do bar-

dziej „eleganckich” przykładów. 

Mam bowiem świadomość, że 

śmiałe i szczere, konstruktywi-

styczne rozwiązania nie wszyst-

kich czytelników przekonują 

w kwestii „poprawności archi-

tektonicznej”.  

Dla uspokojenia estetycz-

nych doznań załączam skromną 

acz bardzo elegancką stajenkę 

Stevena Spielberga i jego żony 

Kate Capshaw. Zmarły w 2009r. 

architekt Charles Gwathmey, 

był odpowiedzialny za wyre-

montowanie i rozbudowę ich 

posiadłości w East Hampton 

stan Nowy Jork. Gwathmey jako 

doświadczony architekt zacho-

wał pełen umiar i szacunek dla 

historycznych rozwiązań kom-

pozycyjnych posiadłości. Zale-

żało mu aby, jak to sam się wy-

raził : "Jest to próba architekto-

nicznego uwidocznienia dwu-

znaczności, oraz ukazania ści-

słego związku między przeszło-

ścią i teraźniejszością". Na 

przedstawionej fotografii stajni, 

zachowując pierwotną i trady-

cyjną formę, architekt pozwolił 

sobie na mały żart umieszczając 

figurkę dinozaura nad dachem 

budynku w hołdzie dla filmiu 

Spielberga Jurassic Park i Lost 

World. 

Pozostając w hollywoodz-

kich klimatach podpatrzmy bu-

Zdjęcie: Roger Wade,  źródło: http://www.architecturaldigest.com 

Grudzień 2000 Zdjęcie: Mary E. Nichols,  źródło: http://www.architecturaldigest.com 

Zdjęcie: Norman McGrath, źródło: http://www.architecturaldigest.com 
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dynek amerykańskiego aktora 

Roberta Duvvall. Na zdjęciu 

wyprowadza konia ze swojej 

s tajni  w Byrnley Farm 

(Virginia). Tradycyjna i bezpre-

tensjonalna forma z centralnie 

umieszczoną wentylacyjną la-

tarnią nad głównym wejściem. 

Symetrię budowli podkreślają 

dodatki w formie dużych ka-

miennych donic po bokach. 

W tle pozostałe zabudowania 

w podobnych tonacjach barw 

i detalach. 

Przykłady tych 

ostatnich dwóch 

stajni światowej 

sławy celebrytów 

pokazują, że prosto-

ta i szacunek dla 

tradycyjnej, lokalnej 

architektury nikomu 

nie przynosi ujmy 

a wręcz przeciwnie. 

Skromność w połą-

czeniu z elegancją 

świadczą jedynie 

o wrażliwości i es-

tetycznej mądrości 

właścicieli. 

 

Nie ma jednak jednej 

recepty na udany 

budynek s tajni . 

Wszystko zależy od miejsco-

wych warunków, od kontekstu 

od mądrości i doj-

rzałości estetycz-

nej właściciela no 

i oczywiście od 

umiejętności pro-

jektanta.  

Frank Lloyd 

Wright to najsłyn-

niejszy amerykań-

ski architekt po-

czątku dwudzieste-

go wieku, to ikona 

amerykańskiej architektury. Jest 

kolejnym przykładem na to, że 

nawet tak znamienita postać 

"nie brzydziła się" projektowa-

nia budynków inwentarskich 

w  tym też stajni i jak na nietu-

zinkowego architekta przystało, 

Wright zabawił się formą sto-

sownie do tego co w owym cza-

sie go inspirowało. A była to 

architektura japońska i cała 

z tym związana filozoficzna es-

tetyka. Na zdjęciu budynek staj-

ni - stodoły wg Wrighta. Przeła-

many narożnik dachu oraz nie-

standardowe drzwi. Wszystko 

jakby powyginane z kartonu na 

wzór japońskiej sztuki składania 

papieru czyli coś na kształt ori-

gami. Mimo tak niecodziennej 

formy obiekt wpisuje się w ist-

niejący krajobraz i nie przytła-

cza swoją oryginalnością stano-

wiąc intrygujące zamknięcie 

widokowe dojazdowej alei.  

Znacznie nowszym przy-

kładem zabawy formą jest zrea-

lizowany w 2009 r. projekt staj-

ni w Fundo Los Leones, Osor-

Roberta Duvvall wyprowadza konia ze swojej stajni 

w Byrnley Farm (Virginia). Zdjęcie: Scott Frances, 

źródło: http://www.architecturaldigest.com 

Budynek stajni - stodoły wg Wrighta,  
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no, Chile. Autorami są : Pablo 

Lamarca & Tomás Swett. 

Koncepcja tego rozwiąza-

nia bazuje na dwóch zasadni-

czych bryłach sześciennych 

z których jedna to bardziej ażu-

rowa i niematerialna, obrócona 

forma tworząca dach. Druga to 

s o l i d n a  z b u d o w a n a 

z regularnych i wzajemnie pro-

stopadłych ścian - stajnia. Ca-

łość prosta bez zbędnych oz-

dobników. Prosta i nie banalna 

propozycja nowoczesnej archi-

tektury. Uniesiony dach zapew-

nia naturalny odpływ powietrza. 

Jednak czy takie rozwiązanie 

stanowi uzupełnienie i dopeł-

nienie  krajobrazu? Czy dopeł-

nia a może wzbogaca doznania 

estetyczne? Jest to raczej próba 

stworzenia nowego sposobu 

rozwiązania funkcji  przestrzeni 

no i w pewnym stopniu zdomi-

nowania krajobrazu poprzez 

zaproponowanie nowatorskiej, 

 

© Courtesy of Pablo Lamarca & Tomás Swett, żródło: http://blackburnarch.com/ 

© Courtesy of Pablo Lamarca & Tomás Swett, żródło: http://blackburnarch.com/ 
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 funkcjonalno-konstruktywisty-

cznej estetyki.  

Mniej awangardowymi ale 

bardzo nowoczesnymi rozwią-

zaniami są propozycje firmy 

projektowej Johna  Blackburn. 

Połączenie tradycji z nowocze-

sną estetyką materiałową  oraz 

wprowadzenie nowych pomy-

słów przestrzennych zapewniają  

wysoki standard użytkowy.  

W projektach stajni pojawiają 

się propozycje doświetlenia ok-

nami w dachu oraz dodatkowe 

atrakcyjne wizualnie pomiesz-

czenia na antresoli. Dzięki po-

nadstandardowej wysokości 

wnętrza w projektach uzyskano 

odpowiednią kubaturę w celu 

zapewnienia optymalnych wa-

runków klimatycznych dla 

zwierząt. Przewietrzanie odby-

wa się w sposób naturalny po-

przez zastosowanie nakładają-

cych się połaci dachowych. Za-

równo bryła budynku jak i wnę-

trza wyglądają dostojnie i jasno.  

Prezentowany na zdję-

ciach budynek jest jedną z reali-

zacji pracowni Blackburn 

i pochodzi z Montany, wykona-

no go w 2004 r.  

Wydaje się, że współcze-

sne propozycje zabudowy za-

grodowej o profilu jeździeckim, 

powinny w sposób perfekcyjny 

i z dużym respektem wpisywać 

się w istniejący krajobraz. Coraz 

uważniej powinniśmy zagospo-

darowywać przestrzeń, w której 

naturalne środowisko stanowi 

bezpośrednie odniesienie. Szyb-

ko kurczą się przestrzenie, 

w których człowiek nie zdołał 

jeszcze narzucić swoich dewa-

stujących pomysłów urbani-

stycznych. Jeśli zatem myślimy 

o zbudowaniu swojej stajni 

i swojego zakątka dla ludzi 

i koni warto wnikliwiej i uważ-

niej poszukać idealnego rozwią-

zania, właściwej kompozycji. 

A to oznacza, że ważna jest ca-

łość. Całość to znaczy istniejący 

krajobraz, naturalne otoczenie, 

detal związany z ogólnym za-

mysłem architektonicznym oraz 

poprawność rozwiązań funkcjo-

nalnych i materiałowych. Warto 

po prostu poszukać specyfiki 

miejsca i ukrytej w nim tajemni-

cy, która tak naprawdę stanie się 

tą prawdziwą i trudną do wyce-

nienia wartością.  

     

Źródło: http://www.architecturaldigest.com 
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 Nigdy w życiu 
Gdyby rok temu ktoś po-

wiedział mi, że będę jeździć 

konno w stylu western, pomy-

ślałabym, że prędzej kaktus mi 

na dłoni wyrośnie, niż to się 

stanie.  

Przecież western jest nie-

elegancki! Westernowo jeżdżą 

kowboje na Dzikim Zachodzie, 

goniąc zagubione cielaki, 

ewentualnie bawiąc się w po-

ścigi konne z podziałem na zło-

dziei i szeryfów… Przynajm-

niej tak to wyglądało na fil-

mach. 

Wiedziałam jednak, że 

była to jednocześnie jedyna 

opcja jazdy konnej, jaka wcho-

dziła w grę, jeśli miał ze mną 

jeździć konno Marcin, mój 

mąż. Marcin od dziecka zafa-

scynowany był westernami 

i muzyką country, a jed-

nocześnie nie uznawał 

jazdy konnej w stylu kla-

sycznym, ponieważ jego 

jedyne osobiste doświad-

czen ie  j eźdz ieck i e 

(sprzed wielu lat), to 

weekendowe: „Jak ruszyć tę 

bestię” (odczuloną na łydkę) 

oraz obserwacja innych jeźdź-

ców niemal stratowanych przez 

ich własne konie, podczas 

wprowadzania tychże bestii do 

boksu. Moje dotychczasowe 

zaproszenia go do współdziele-

nia jeździeckiej pasji obracały 

się wniwecz. Dlatego założyła-

bym się o ciężkie pieniądze, że 

mimo szczerych chęci, nie bę-

dzie on moim partnerem jeź-

dzieckim. Tak było rok temu. 

Wiele się jednak zmieniło.  

 

Marzenia się spełniają 
Equus caballus pojawił 

się w moim życiu dość typowo. 

Jak wiele dzieci, kiedy ledwie  

nauczyłam się chodzić, zapra-

gnęłam mieć konika na biegu-

nach. Tata stwierdził jednak, że 

to niebezpieczna zabawka. Ko-

nika zatem nie dostałam. Mó-

wił tak również o koniach póź-

niej, kiedy chciałam dosiąść 

żywego rumaka. Nadopiekuń-

czy rodzice – uważajcie! Wa-

sze dzieci i tak zrobią to co ze-

chcą. Najwyżej w późniejszym 

terminie. Ja swoje marzenia 

o jeździectwie mogłam zacząć 

spełniać, kiedy wyjechałam 

z domu na studia. Okazało się, 

że wbrew temu, co sądzili moi 

rodzice, koń nie jest zwierzę-

ciem, którego misją życiową 

jest kopnięcie mnie, jak tylko 

zbliżę się do niego. Podobnie, 

kiedy na niego wsiądę - nie za-

świta mu natychmiast w jego 

maleńkim móżdżku myśl, by 

mnie ze swojego grzbietu zrzu-

cić. Zakładając oczywiście, że 

moim planem nie jest jazda ro-

deo. Ja takich planów nie mia-

łam. Miałam wówczas marze-

nia, by krok po kroku pozna-

wać tajniki jeździectwa w wy-

daniu rekreacyjnym, kupić 

kask, palcat, rękawiczki, szty-

blety, czapsy, i jeździć jak 

prawdziwy jeździec, czyli ele-

gancko.  

 

Klasyk(a) 
„Dużo sprzętu mało talen-

tu”, tak moja przyjaciółka na-

zywa tenże okres masowego 

zakupu sprzętu z późniejszą 

dopiero troską o warsztat. 

W moim przypadku było to 

zachłyśnięcie się tematem. 

Warsztat jeździecki szlifowa-

łam w znanej okolicznej kla-

sycznej stajni z tradycjami. 

Wykonywałam to, co polecił 

instruktor. Stęp, kłus, galop. 

Jazda w zastępie, jeden koń za 

drugim. Naiwnie wówczas my-

ślałam: „jeżdżę konno” 

i byłam naprawdę z siebie 

dumna. Wydawało mi się, 

że skoro jeżdżę już stę-

pem, kłusem, a nawet ga-

lopem - to coś to znaczy 

i o czymś świadczy. Praw-

da jednak była taka, że to szedł 

koń, a nie: koń pode mną. Nie 

mogę nawet powiedzieć, że to 

jeździec za jeźdźcem podążał, 

choć naiwnie tak wówczas my-

ślałam. Wydawało mi się to 

czymś normalnym. Nawet nie 

przyszło mi do głowy, że praw-

dziwe jeździectwo może i po-

winno wyglądać zupełnie ina-

czej. Z wiekiem przychodzi 

doświadczenie, czasem mą-

drość. Dzisiaj z jednej strony 

dziwię się, że takie stajnie ist-

nieją i jak to się dzieje, że lu-

dzie płacą niemałe pieniądze za 

„naukę jazdy konnej”, która tak 

naprawdę jest imitacją jeź-

dziectwa. Z drugiej strony 

wiem, że podobnie jak ja jesz-

...prawdziwe jeździectwo 
może i powinno wyglądać 

zupełnie inaczej.  
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cze rok temu, jeźdźcy ci nie 

znają niczego innego. Tak było 

nie tylko w pierwszej stajni, do 

której trafiłam, ale i w kolej-

nych, zarówno w tych, w któ-

rych jeździłam dłużej, jak 

i tych, w których zdarzyło mi 

się spędzić przypadkowy 

„weekend w siodle”. 

 

Bywa lepiej 
Niektórzy powiedzą, że 

powyższy opis zgadza się 

z  ogółem szkoły klasycznego 

jeździectwa w Polsce. Nie 

znam statystyk, ale jestem 

pewna, że takich „szkółek jeź-

dzieckich” jest sporo. Ja, po 

wielu latach odwiedzania przy-

padkowych miejsc, trafiłam 

wreszcie do stajni, w której 

dowiedziałam się, że nie mu-

szę jeździć w zastępie, i że to 

ja mam decydować, kiedy 

„naciskać pedał gazu”, a kiedy 

„wyłączyć silnik” konia. To 

było jak odkrycie jeździectwa 

na nowo, prawdziwa eureka! 

Oszołomiona nowym odkry-

ciem z zapałem trenowałam 

dalej, a moje treningi nieu-

chronnie zmierzały w kierun-

ku… skoków. Na początku 

byłam tym oczywiście bardzo 

podekscytowana, ponieważ 

zajęcie samo w sobie dostarcza 

sporą dawkę adrenaliny. Przy 

moim odgórnym jednak zało-

żeniu, że sportowcem nie bę-

dę, wizja dalszego trenowania 

skoków nie miała dla mnie 

większego sensu. 

 

Byle do przodu 
Paradoks polega na tym, 

że takich jeźdźców jak ja, jest 

w Polsce cała masa. Uczy się 

nas kiełznać konia na pierw-

szych zajęciach, uczy galopo-

wać, skakać - i adept jeździec-

twa jest cały szczęśliwy. Tak 

szybko przecież idzie się do 

przodu. Ledwo się człowiek 

nauczył z siodła na zakrętach 

nie wypadać, a już przez ko-

perty skacze. Problem pojawia 

się wówczas, kiedy ma on nad 

koniem panować, kiedy ma 

wyjechać w teren, i kiedy pró-

buje zrobić coś innego, niż jeź-

dziec dwa metry przed nim. 

W  większości stajni, w któ-

rych jeździłam nie wolno było 

się oddalić od ogona poprzed-

niego konia dalej niż na kilka 

metrów - by koń się nie spło-

szył. Szybko zauważyłam, że 

w klasycznych szkółkach jaz-

dy wyjazdy w teren nie są pre-

ferowaną formą treningów, 

natomiast skoki są naturalnym 

etapem nauki jeździectwa, za-

raz po względnym opanowaniu 

trzech chodów – i to dla każ-

...powiedział, że po jednej lekcji  niczego 
szczególnego się nie dowiem, złotej recepty 

nikt mi nie sprzeda. 
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dego adepta jeździectwa, nieza-

leżnie od jego preferencji.  

 

Stereotyp 
Nieusatysfakcjonowana 

takimi sposobami prowadzenia 

jazd konnych, rozmyślałam co 

mogę zrobić, by stać się jeźdź-

cem samodzielnym, a jednocze-

śnie za jakiś czas móc uczynić z 

jeździectwa sport rodzinny. 

O stajni westernowej w naszej 

okolicy słyszałam kilka razy od 

znajomych. Bardzo polecali to 

miejsce, wspominali o tamtej-

szych dobrze wytrenowanych, 

zrównoważonych koniach i in-

nych, licznych zaletach. Ja jed-

nak cały czas miałam w głowie 

stereotyp kowboja. A siła ste-

reotypu jest miażdżąca. W tej 

samej głowie miałam przecież 

marzenia o tym, żeby jeździec-

twem zarazić mojego męża. 

A jeśli miał on ze mną jeździć 

konno - w grę wchodziła tylko 

i wyłącznie stajnia westernowa. 

Nie pozostało mi nic innego jak 

skonfrontować mój stereotyp 

z rzeczywistością. Co tu dużo 

mówić, któregoś pięknego dnia 

postanowiłam wypróbować to 

śmieszne siodło i zbyt wielkie 

strzemiona. Zostawiłam mój 

bezpieczny kask, i - ubrana 

w bryczesy - udałam się na po-

żarcie Quarterom. Tak właśnie 

trafiłam do stajni Dębogóra 

Ranch.  

 

Western Style 
W Dębogóra Ranch po-

znaję właściciela i trenera, Mir-

ka Banaszaka. Mówię mu, że 

chciałam się tylko przekonać 

jak to jest w kowbojskim siodle. 

Mirek od razu i bez ogródek 

powiedział, że po jednej lekcji  

niczego szczególnego się nie 

dowiem, złotej recepty nikt mi 

nie sprzeda. I to mnie zaintrygo-

wało. Żadnego marketingowego 

owijania w bawełnę, żadnej 

marketingowej nowomowy. 

Podczas tego pierwszego spo-

tkania Mirek wyjaśnił mi ogól-

nie specyfikę jazdy na długiej 

wodzy, mówił, że nie wyklucza 

to jazdy na kontakcie. Myślę, że 

ta pierwsza jazda była dla obu 

stron zapoznawcza, bo trener 

spodziewał się, że wielu nawy-

ków będzie musiał mnie odu-

czać, jeśli w tej stajni zostanę. 

Nie powiem, bym jakoś szcze-

gólnie zapałała po tej jeździe 

miłością do westernu, niby dla-

czego miało się tak stać? To co 

zaintrygowało mnie natych-

miast, to atmosfera. Począwszy 

od tej panującej na zajęciach, 

gdzie trener odpowiada na każ-

de pytanie jeźdźca, posiada bo-

wiem nie tylko ogromną wie-

dzę, ale i chęć dzielenia się nią, 

a skończywszy na ludziach, któ-

rzy w tej stajni jeżdżą, a którzy 

tę atmosferę kreują. Spotkałam 

tam kilka osób, które witały 

mnie z uśmiechem, przedsta-

wiały się, pytały kiedy będę po-

...wspominali o tamtejszych dobrze 
wytrenowanych, zrównoważonych 

koniach... 
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nownie. A przecież widzieli 

mnie pierwszy raz w życiu. 

Większość z nich w kapelu-

szach, dżinsach i ostrogach, ale 

było też kilka dziewczyn w bry-

czesach, tak że nie odróżniałam 

się jako „klasyczny odmieniec” 

w moich kraciastych kaleso-

nach. Nikt też nikomu nie robił 

wyrzutów z powodu stroju, 

choć, owszem, widać było, że 

„klasycy vs. kowboje” to jakby 

tamtejsza odwieczna słowna 

„wojna”. Do dziś, kiedy tam 

przychodzę sama uwielbiam 

droczyć się z Rancherem Mir-

kiem jako nadworny obrońca 

klasyka. Nigdy dotąd w żadnej 

innej stajni nie zdarzyło się mi, 

by atmosfera miejsca była tak 

przyjazna. Podobno tak jest we 

wszystkich westernowych staj-

niach. Kiedyś sprawdzę :) 

 

Typ stereo 
Moja przygoda z wester-

nem nie zakończyła się po 

pierwszej jeździe. Aby zestawić 

własne stereotypy westernowej 

jazdy konnej z rzeczywistością, 

potrzebowałam więcej czasu. 

Musiałam też bardziej poznać 

western, by móc stwierdzić, czy 

jest on dla mnie. Zamieniłam 

zatem stereotyp na typ stereo – 

i na kolejną lekcję zabrałam ze 

sobą męża. Wiedziałam, że 

Marcina „ciągnie do lasu” i zna-

łam jego nastawienie do lekcji 

na ujeżdżalni, oczywistym było 

też, że droga do niego wiedzie  

tylko przez ujeżdżalnię, wiele 

godzin na ujeżdżalni. Obawia-

łam się, że może nie starczyć 

mu cierpliwości. Tutaj koniecz-

ny był doświadczony trener nie 

tylko koni, ale i ludzi. Okazało 

się, że niepotrzebnie się martwi-

łam. Od samego początku ob-

serwowałam, jak Mirek daje 

Marcinowi nacieszyć się jazdą, 

nie obarcza go informacjami 

o zebraniu, ugięciach bocznych 

i trawersach. Na to przyszedł 

czas później, a wkrótce i – na 

naszą pierwszą stereo-wyprawę 

do lasu.  

 

Każdy ma jakiegoś bzika 
Marcin uwielbia cwały! 

Ten, który zaczął jeździć 

w czerwcu. Ten, który jak roz-

poczynał naukę galopu, wyglą-

dał w siodle jak „Wańka Wstań-

ka”. Ten, który kiedyś mówił, 

że znudzi mu się na ujeżdżalni - 

po kilku wyjazdach w teren za-

pytał, czy w przyszłym tygodniu 

moglibyśmy poćwiczyć trochę 

trawersy, bo już tego nie pamię-

ta. Zdarzało mu się też jeździć 

dwie godziny na ujeżdżalni pod 

rząd i to z własnej woli. 

Ja natomiast zakochałam 

się w omijaniu kałuż galopem, 

podczas jazdy w terenie, oraz 

w cuttingu małżeńskim, jak to 

Marcin trafnie nazwał. Odcina-

nie drogi, przyspieszanie, nagłe 

zwroty kierunku przy ścianie... 

Fascynujące! Ostatnio mieliśmy 

nawet grupę kibiców! Mimo, iż 

początkująca w te klocki, czu-

łam się jak gwiazda. Muszę po-

wiedzieć, że od czasu cuttingu 

małżeńskiego już nie twierdzę, 

że cutting to dyscyplina dla 

kowbojów ganiających zagubio-

ne cielaczki.  

 

Dressage użytkowy 
A jak nasze jazdy wyglą-

dają na tle moich dotychczaso-

wych jazd klasycznych? Przede 

wszystkim oduczenie konia 

złych nawyków (typu niewyjeż-

dżanie narożników); jeśli jeździ-

my po kole, to ja zwiększam/

zmniejszam średnicę, a nie koń. 

Zmieniamy chody, owszem, ale 

zawsze wiemy w jakim celu. 

Ponadto, po raz pierwszy doce-

niłam moc ujeżdżenia. Do tej 

pory ujeżdżenie klasyczne było 

Tutaj konieczny był doświadczony trener 
nie tylko koni, ale i ludzi 
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 dla mnie pięknym spektaklem, 

sztuką dla sztuki; opanowaniem 

konia na czworoboku. Nie wy-

obrażałam sobie wyjechać na 

takim koniu do lasu. Po prostu 

wsiąść i jechać?... Nic bardziej 

mylnego. Pamiętam moją 

pierwszą jazdę do lasu. Wyglą-

dało to tak: koń pędzi do domu, 

ja ciągnę za wodze, koń nie rea-

guje i tak w kółko – tak wyglą-

dał mój warsztat jeździecki szli-

fowany w szkółkach, a może 

raczej „szkółkach” przez wiele 

lat. W Dębogórze Mirek pytał 

dlaczego tak usilnie ciągnę za 

wodze. Tak mnie uczono. Do-

piero tutaj nauczyłam się pod-

stawowych ujeżdżeniowych 

ćwiczeń typu łopatką do we-

wnątrz czy odangażowanie za-

du. Okazały się one ćwiczenia-

mi typowo użytkowymi. Ujeż-

dżenie może być pięknym spor-

towym widowiskiem, ale jest 

też gimnastyką dla konia, służą-

cą osiągnięciu lepszej współpra-

cy konia z jeźdźcem w każdych 

możliwych warunkach w jakich 

będą razem jeździć. Tego nau-

czyłam się właśnie w stajni we-

sternowej. Do tej pory wszystko 

funkcjonowało odseparowane 

od siebie.  

 

Bezpieczeństwo 
Zastanawiałam się jak to 

będzie z jazdą bez kasku. Z jed-

nej strony zawsze mi on prze-

szkadzał, a już szczególnie la-

tem, ze względu na zbyt wysoką 

temperaturę powietrza. Z dru-

giej strony, nie raz uratował mi 

głowę, a przecież bezpieczeń-

stwo ponad wszystko. Od czasu 

jednak jazdy w Dębogórze zro-

zumiałam, że to dosiadowi, 

a nie elementowi ubioru należy 

ufać. Jestem też przekonana, że 

także dzięki temu głębokiemu 

siodłu i stabilnym, wielkim 

strzemionom, których wygląd 

tak bardzo nie podobał mi się na 

początku mojej przygody z we-

sternem, jazda jest o wiele bez-

pieczniejsza niż w siodle 

„klasycznym”, skokowym czy 

ujeżdżeniowym. Powiedzmy 

sobie szczerze. Jeśli chcemy 

trenować ujeżdżenie lub skoki 

sportowo, klasyczne siodła są 

do tego najbardziej odpowied-

nie. Natomiast do jazdy rekrea-

cyjnej, rajdowej, oraz gonitw 

pomiędzy kałużami, nic lepsze-

go niż siodło westernowe nie 

wymyślono.  

 

Never ending story 
Zarówno dla mnie jak i dla 

Marcina odkrycie jazdy w stylu 

western ustanowiło nowy etap. 

Dla mnie oznacza ona po pierw-

sze nową jakość jazdy: na zasa-

dzie harmonii jeźdźca z koniem, 

przy jednoczesnym dążeniu do 

hierarchii gdzie Alfą pozostaje 

człowiek. Dla Marcina to przede 

wszystkim wielka przyjemność 

z bezpiecznego i bezstresowego 

podziwiania przyrody z wyso-

kości końskiego grzbietu. Co 

dla nas najważniejsze, finał tej 

historii jest wspólny. Tak bar-

dzo spodobała nam się jazda 

konna w stylu western, że bar-

dziej niż finał wyobrażamy so-

bie historię z Quarterami jako 

„Never ending story” 

 

 

Joanna Wierszycka 

 

Dopiero tutaj nauczyłam się podsta-
wowych ujeżdżeniowych ćwiczeń... 
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KONIE I FILMY 
MIROSŁAW DYMURSKI 
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Refleksja 
”Ogniem i mieczem”  - 

pierwsza część trylogii Henryka 

Sienkiewicza jako ostatnia do-

czekała się ekranizacji przez 

reżysera Jerzego Hoffmana.  Po 

„ P a n u  W o ł o d yj o w s k i m ” 

i  Potopie” film „Ogniem i Mie-

czem” był największą i najkosz-

towniejszą produkcją filmową 

polskiej kinematografii. 

Przygody pułkownika Mi-

chała Wołodyjowskiego, Basi 

i Azji Tuhaj-bejowicza w „Panu 

Wołodyjowskim” oraz Kmicica 

i Oleńki w „Potopie” Jerzego 

Hoffmana oglądałem w kinie, 

kiedy byłem młodym chłopcem. 

Wspaniała obsada aktorska, ale 

przede wszystkim konie biorące 

udział w tych filmach sprawiły, 

że pokochałem ten gatunek ki-

na. Nie przypuszczałem wtedy, 

że kiedyś i ja znajdę się na pla-

nie filmowym u Jerzego 

Hoffmana.  

Prawdziwa przygoda z fil-

mem zaczęła się dla mnie 

w 1998 roku, kiedy  zostałem 

zatrudniony jako jeździec konny 

przy realizacji  adaptacji 

„Ogniem i Mieczem”. 

Jerzy Hoffman wykorzy-

stał w filmie  ponad dwieście 

koni do scen batalistycznych. 

Była to wielka ekranizacja fil-

mowa polskiego kina, film 

ogromnych plenerów, po któ-

rych rozlegał się tętent końskich 

kopyt, huk armat oraz odgłos 

łopoczących na wietrze olbrzy-

mich chorągwi. Zapach koń-

skiego potu i prochu armatniego 

często rozprzestrzeniał się 

z wiatrem po równinach Zbara-

ża i Żółtych Wód. Wielkie sce-

ny batalistyczne były kręcone 

na poligonie wojskowym w Bie-

drusku pod Poznaniem. 

 

Koń w filmie 
Aby film możliwie wiernie 

oddawał historię, dobór koni nie 

był przypadkowy. Dobierana 

była maść i rasa koni w zależno-

ści od formacji wojsk. Selekcją 

koni zajmował się filmowy kon-

sultant d/s koni Marek Zaleski - 

ó w c z e s n y  p r e z e s  C W J  

„Hipodrom-Wola”. 

Kozacy jeździli na koniach 

lekkich arabskich, które są wy-

jątkowo odporne na wszelaki 

trud, lekka jazda na koniach ma-

łopolskich, ciężko zbrojna husa-

ria na koniach rosłych półkrwi 

anglo-arabskiej i wielkopolskiej. 

Zastęp Wołodyjowskiego na 

koniach maści kasztan. Oczywi-

ście sam Wołodyjowski (w tą 

rolę wcielił się aktor Zbigniew 

 Konie – wspaniałe zwierzęta obdarzone gracją i pięknem ruchów... W pewnym momencie ich 

ścieżki skrzyżowały się z drogami człowieka. Od tego czasu przez tysiące lat budowana była więź 

pomiędzy człowiekiem i koniem, a kiedy koń został udomowiony, stał się najbliższym przyjacielem 

człowieka w doli i niedoli. Gdy człowiek po raz pierwszy dosiadł konia dokonał się milowy krok 

w kierunku postępu, zmieniając bezpowrotnie bieg naszej historii. Przez całe wieki konie znosiły 

trudy codziennego życia w gospodarstwie, transporcie i w boju. Dzisiaj wykorzystywane są głównie 

w sporcie, rekreacji, hipoterapii oraz w sztuce – skąd trafiają na karty książek, płótno malarskie oraz 

taśmę filmową.  

Są przedmiotem wielu rozważań, opowiadań, a jednym z nich chciałbym się podzielić. 

Mirosłw Dymurski na planie filmu „ogniem i mieczem”. W tle Daniel Orbrychski, 

przygotowanie do ujęcia cięcia szablą Tuhajbeja  przez Skrzetuskiego. 
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Zamachowski) na siwym koniu 

o imieniu Ataman. Tataria jeź-

dziła na koniach niskich orien-

talnych, rasy huculskiej - z Gła-

dyszowa.  

Na planie filmowym konie 

huculskie często spotykała kry-

tyka i dezaprobata ze strony ko-

niarzy, którzy jeździli na ko-

niach dużych. Czas pokazał, że 

to konie huculskie najlepiej się 

sprawiły zarówno podczas krę-

cenia trudnych scen batalistycz-

nych, jak i scen małego ciasne-

go planu, w których potrzebny 

był spokojny charakter koni. 

Ciągnęły wozy konne i armaty. 

Nie bały się powiewających 

sztandarów i licznych nowych 

elementów, które je otaczały. 

Niewątpliwie koń huculski 

z  ziemi Gorlickiej Beskidu Ni-

skiego okazał się odporny fi-

zycznie i psychicznie. 

Ja sam wówczas na planie 

miałem ośmioletnią klacz 

o imieniu Grafina, którą dzisiaj 

wspominam z ogromną sympa-

tią. 

Od początku kwietnia 

1998 roku na poligonie w Bie-

drusku około dwustu koni, 

głównie ogiery, przez okres 

dwóch tygodni przyzwyczajano 

do jazdy w szyku, ławą, tworze-

nia jazdy czwórkami i dwójka-

mi oraz tzw. rojem, którym jeź-

dzili Tatarzy.  Każdy z zastę-

pów miał swojego dowódcę 

i dziesiętnika. Wszyscy jeżdżą-

cy konno musieli opanować 

prowadzenie konia jedną ręką, 

gdyż w drugiej trzymali oręż do 

walki.  

Konie, które przyjechały 

z  ośrodków jeździeckich z róż-

nych części Polski, tutaj zetknę-

ły się z zupełnie innym światem 

i otoczeniem. Były przyzwycza-

jane do huku broni, armat (tzw. 

ostrzeliwanie koni), łopoczą-

cych na wietrze dużych, barw-

nych chorągwi oraz charaktery-

stycznych husarskich skrzydeł 

z  piórami przymocowanymi do 

naplecznika zbroi, które - we-

dług historycznych zapisów - 

miały za zadanie oddziaływanie 

na psychikę nieprzyjaciela. Na 

treningach konnych przed 

pierwszymi ujęciami filmowymi  

skrzydła husarskie oddziaływały 

jednak negatywnie na psychikę 

koni, szczególnie młodych 4-

latków, których była przeważa-

jąca większość. 

Kiedy kończono  kręcenie 

ostatnich ujęć z udziałem koni, 

te okazały się nie tylko wspania-

łymi partnerami tego niezwykłe-

go czasu, ale i niezwykłymi ak-

torami. 

 

Koń huculski 
Na planie filmowym 

„Ogniem i Mieczem” spotkałem 

się z końmi rasy huculskiej po 

raz pierwszy. Jeżdżąc w ciężko 

zbrojnej husarii, dostałem pro-

pozycję, aby przesiąść się na 

spokojniejsze konie. 

Mirosław Dymurski i Zbigniew Zamachowski na koniu Ataman 

Mirosław Dymurski i Podbipięta - Wiktor Zborowski 
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Te niskie konie, mające 

w kłębie 125 do 135 cm, bardzo 

mnie urzekły. Dają sobie radę w 

każdych warunkach pogodo-

wych. W naturze potrafią stawić 

czoła drapieżnikom, przetrwać 

niekorzystny czas braku wystar-

czającej ilości pożywienia, ży-

wiąc się nawet korzonkami. Po-

trafią bronić się ucieczką, ko-

piąc i gryząc w niebezpieczeń-

stwie. Jednak w obecności jado-

witych węży są bezbronne – 

kąsane giną. Jest to koń inny 

w porównaniu z rosłymi końmi 

szlachetnymi, pozytywnie się 

wyróżnia.  

Największą w Europie 

stadniną koni tej rasy jest SKH 

– Gładyszów koło Gorlic. 

Głównym celem powstania tej 

placówki jest projekt zacho-

wawczy dla rasy konia hucul-

skiego.  

Kto kiedyś miał okazję 

dosiadać konie różnych ras 

i próbował dosiąść konia hucul-

skiego, przekonał się, że jest to 

koń bardzo spokojny. Taki oka-

zał się na planie filmowym 

„Stara Baśń”, „Wrota Europy”, 

„ Quo Vadis”, oraz „Ogniem 

i Mieczem”. 

 

Sceny batalistyczne 

Jednym z ujęć batalistycz-

nych, w których uczestniczy-

łem, a które szczególnie głębo-

ko zapadło mi w pamięć, było 

przetasowanie dwóch armii nad-

jeżdżających naprzeciwko sie-

bie w pełnym galopie: około 

osiemdziesięcio-konnej ciężko 

zbrojnej husarii z lekką jazdą 

trzydziestu siedmiu konnych - 

formacji tatarskiej. Konie nie 

mogły się ze sobą zderzyć, bo 

skutki tego byłyby tragiczne. 

Ujęcie zakończyło się powodze-

niem, chociaż bez zadrapań 

i sińców się nie obyło. Wyżej 

osadzone metalowe strzemiona 

u boku dużych, ciężko uzbrojo-

Mirosław Dymurski i Aleksander Domogarow - Bohun Zastęp tatarii z reż.Jerzy Hoffmanem 

z Krzysztofem Kowalewskim z Izabellą Scorupco z Wojciechem Malajkatem 



WesternNET   grudzień 2012 

 

  nych koni husarii, dla jeźdźców 

tatarskich okazały się niebez-

pieczną niespodzianką w mo-

mencie przetasowania.  

Spośród wielu dobrze jeż-

dżących konno aktorów, szcze-

gólne wrażenie wywarli na mnie 

A l ek s an d e r  D o m o g a r o w 

(odtwórca roli Bohuna) na ko-

niu o imieniu Damar oraz Da-

niel Olbrychski (odtwórca roli 

Tuhaj-Beja) na swoim prywat-

nym siwym koniu rasy arabskiej 

o imieniu Cudny. Na planie fil-

mowym najdłużej brałem udział 

w formacji tatarów, właśnie 

u  boku postaci pana Daniela 

Olbrychskiego. 

Podczas kręcenia scen fil-

mowych bywało również bar-

dzo wesoło. Oto jedna z takich 

zabawnych historii. Podczas 

ustawiania nas do ujęcia najaz-

du konnicy Tuhaj-Beja, ktoś 

z grupy konnych zapytał się 

głośno pana Olbrychskiego: 

Czy koń o imieniu Cudny, któ-

rego pan dosiada, to ogier? 

W odpowiedzi usłyszał: Tak!!!  

To ogier bez jaj!!! 

Konie – zwierzęta dumne 

i szlachetne były świadkami 

wielkich batalii, parad konnych, 

sprawcami przyjaźni ludzkich, 

tych dużych i tych małych. 

Właśnie takich przyjaźni 

miałem możliwość doświad-

czyć. Przeniosłem się w czas 

odległy, poczułem zapach histo-

rii i nigdy tego doświadczenia 

nie zapomnę. Wdzięczność za 

doznanie tych uczuć, pozwoliła 

napisać mi ten tekst. 

 

Mirosław Dymurski 

 
http://www.mirek-kaskaderkonny.pl 

 

Zdjęcia z prywatnego archiwum  

Mirosława Dymurskiego 

http://www.mirek-kaskaderkonny.pl/
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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  

Fot. Anita Kaczor 
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W  poprzednich wy-

daniach WesterNET-u przybli-

żone zostały założenia i liczne 

odmiany metod naturalnych, 

literatura związana z tym tema-

tem oraz miejsce tego nurtu 

w mediach. 

Nadszedł czas ich prak-

tycznego zastosowania. W okre-

sie letnim, został przeprowadzo-

ny cykl warsztatów pracy z koń-

mi, nawiązujący do treści pro-

ponowanego na stronie interne-

t o w e j  W e s t e r n & H o b b y 

„Kompendium” - jazda konna 

w oparciu o metody szkolenio-

we w stylu western. 

W trakcie początkowej 

pracy z koniem miały zostać 

osiągnięte następujące cele: 

 nawiązanie kontaktu poprzez 

wypracowanie skupienia, 

 stworzenie warunków dla 

poczucia bezpieczeństwa ko-

nia, 

 wzbudzenie zaufania, 

 ustalenie hierarchii w ukła-

dzie człowiek-koń. 

Osiągnięcie w/w celów 

stanowiło podstawę do dalszej 

pracy ze zwierzęciem by przy-

gotować je na potrzeby człowie-

ka - rekreacyjne bądź sportowe. 

Pozytywne odczucia, które 

chcieliśmy uzyskać ze strony 

konia, miały na celu zachęcenie 

go do dalszej pracy, a w efekcie, 

uzyskanie spokojnego i wyko-

nującego polecenia wierzchow-

ca. Pozytywne rezultaty uzyska-

ne w tym czasie, będą skutko-

wały tym, iż w efekcie otrzyma-

my konia ciekawego, odważne-

go i rozumiejącego otaczający 

go, ludzki świat. 

 

Szkolenie koni odbywało 

się w cyklu dwudniowym 

(sobota-niedziela) z przerwami 

2-3 tygodniowymi, przez całe 

lato. W sumie były 4 spotkania, 

czyli poświęciliśmy 8 dni na 

pracę z końmi. Przerwy nie za-

kłóciły rytmu szkolenia, ani nie 

przeszkodziły w uzyskiwaniu 

postępów. Ważnym aspektem 

lekcji dla koni było ich kończe-

nie w przyjaznej atmosferze.  

Takie postępowanie ma 

zachęcać zwierzęta do kolejne-

go kontaktu z człowiekiem. 

 

Do szkolenia zostały wy-

znaczone osobniki młode: 2 kla-

cze i wałach, w wieku 4-5 lat. 

Klacze miały już za sobą po-

czątki pracy - chodziły pod sio-

dłem, ale wymagały jeszcze 

pewnych korekt i wskazówek. 

Wałach był zupełnie surowy. 

Wszystkie zajęcia z koń-

mi, od samego początku, odby-

wały się na roundpenie - pierw-

szy kontakt wzrokowy, wsiada-

nie, ruszanie i poznawanie no-

wych rzeczy. 

 

Bardzo gościnni gospoda-

rze i właściciele gospodarstwa 

„Kozia Baba", stworzyli fanta-

styczną atmosferę i żywo intere-

NATURAL - praktyka, 
  

Piasek, roundpen 
 

* * * 

Zdobądź jego serce, dotrzyj do jego umysłu, 
a użyjesz jego siły,  według swojego zamysłu 
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sowali się postępami swoich 

wierzchowców. 

Piękne lasy wokół i płyną-

ca rzeka, dopełniały poczucia 

niezwykłości tego miejsca. 

Warto było ścierać pot z czoła, 

strzepywać piasek z kapelusza 

i odganiać się od niezliczonego 

towarzystwa świata owadziego. 

Urokliwość tej okolicy, wspa-

niale konie - choć niezbyt łatwe 

-  dawały satysfakcję z wykona-

nej pracy i wynagradzały wysi-

łek. 

Wałach o wdzięcznym 

imieniu "Piasek" miał 5 lat i za-

jęcie na roundpenie były jego 

debiutem. Nigdy wcześniej nie 

wykonywał konkretnej pracy 

„na rzecz” człowieka. 

Jak zachowywał się 

"Piasek", kiedy został odłączo-

ny od stada i znalazł się w ro-

undpenie? Jak sprawdzają się 

techniki i sposoby rozwiązywa-

nia zaistniałych problemów sto-

sowane w metodach natural-

nych? O tym, w następnym nu-

merze WesternNET-u.  

 

Zapraszam - Maciej Filoda 

                                                    

                                      

Kończ pracę z koniem tak, by chętnie 
szedł do niej kolejny raz 
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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  

Ogierek rasy TWH urodzony 4.07.2012 r. 

Jego matka to She's Bitter, a ojciec DKF's 

First Blue European. 
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O harmonijnej  
jeździe konnej 

Część 4 

Lidia Bęza 
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H armonia kojarzy się 

z wieloma pojęciami. Najczę-

ściej jednak z właściwym po-

rządkiem, wzajemnym dopeł-

nianiem i przenikaniem się ele-

mentów, które tworzą pewną, 

ustaloną całość. W jeździectwie 

jest konieczna, jeśli zależy nam 

na pewności jazdy w siodle oraz 

naszym zdrowiu i bezpieczeń-

stwie. Uzyskanie jej wiąże się 

z szeregiem czynności. 

 

Przede wszystkim należy 

poznać zwyczaje panujące 

wśród koni, następnie umieć je 

wykorzystać podczas pracy 

z nimi, by osiągnąć cel, czyli 

harmonijną jazdę. Każdy koń 

zna i szanuje znaczenie hierar-

chii, dlatego człowiek musi za-

jąć w niej odpowiednie miejsce 

i cały czas utrzymywać je, by 

podczas jazdy uniknąć niepo-

trzebnych „konfliktów". Zwie-

rzę, o którym mowa, jest stwo-

rzeniem czującym, dlatego 

w relacji koń-jeździec istotny 

jest wzajemny szacunek i zaufa-

n i e .  K o ń  o w ą  r e l a c j ę 

„porównuje” do życia w stadzie. 

Aby przetrwać, zwierzęta muszą 

się wzajemnie uzupełniać, 

a każde z nich znać swoje miej-

sce. Dotyczy to szczególnie ko-

nia alfa, będącego przewodni-

kiem stada, za którym reszta 

podąża. Kimś takim powinien 

być dla konia jeździec. Reago-

wanie na jego sygnały będzie 

dowodem, że mu ufa i podpo-

rządkowuje się. Ponadto powin-

niśmy sprawić, by w umyśle 

zwierzęcia człowiek był tym 

silniejszym (jesteśmy dla niego 

alfa) i wszelkie nieposłuszeń-

stwo, podobnie jak w stadzie, 

nie będzie akceptowane. Har-

monia jest możliwa tylko wtedy, 

gdy koń będzie nam posłuszny. 

Powinniśmy brać pod uwagę 

jego potrzeby, uwzględniać pre-

dyspozycje, wiek, poziom wy-

trenowania itp. Przede wszyst-

kim jednak musimy być konia 

pewni, a więc w naszym rozu-

mieniu ufać mu. Wówczas mo-

żemy stosować właściwe sygna-

ły, a reagujące na nie zwierzę 

pozwoli nam rozluźnić się, co 

jest bardzo istotne dla harmonii 

jeźdźca i konia. W tej sytuacji, 

ewentualna niesubordynacja, nie 

wzbudzi w nas złości i irytacji, 

lecz zrozumienie, bo przecież 

zwierzę ma prawo się spłoszyć 

lub odmówić wykonania jakiejś 

figury, pod warunkiem, że bę-

dzie to zachowanie sporadycz-

ne. Właściwe podporządkowa-

nie konia zwiększa naszą cier-

pliwość do zwierzęcia.  

 

Zatem wzajemny szacunek 

i zaufanie to klucz do sukcesu. 

W związku z tym, uwzględnia-

nie naturalnych potrzeb i zacho-

wania koni jako zwierząt stad-

nych, stanowi krok do harmonij-

nej jazdy. Ich instynkt, jako 

zwierząt uciekających i żyją-

* * * 
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cych w gromadzie, może przy-

sparzać wiele trudności podczas 

pracy, ale odpowiednio wyko-

rzystany stanowić będzie punkt 

zwrotny w procesie szkolenia.  

 

Oprócz tego, bardzo istot-

ne jest nauczenie się „języka” 

kopytnych, by komunikacja by-

ła oczywista. Sygnały wysyłane 

przez jeźdźca odbierane są przez 

każdego konia indywidualnie 

i różnie w zależności od zaist-

niałej sytuacji.  Warto podkre-

ślić, że aby móc zapanować nad 

zwierzęciem, jeździec musi 

przede wszystkim kontrolować 

samego siebie. Dobry nastrój, 

rozluźnienie, brak strachu, znie-

cierpliwienia, złości oraz wiedza 

na odpowiednim poziomie 

i zdobyte doświadczenie, a tak-

że wyczucie jeździeckie, to ele-

menty składające się na harmo-

nijną jazdę konną. Ważne jest, 

by jeździec i koń czuli się kom-

fortowo podczas wspólnej pracy 

oraz, by szkolenie i trenowanie 

zwierzęcia sprzyjało powstawa-

niu owej harmonii. Każdy sy-

gnał wysyłany przez jeźdźca 

powinien wywoływać natych-

miastową reakcję u zwierzęcia. 

Koń uczy się  odróżniać sygnały 

celowe od słabych, mało wyra-

zistych, nieokreślonych, które 

wywołują nieodpowiednie sko-

jarzenia, a w konsekwencji nie-

posłuszeństwo i brak reakcji. 

Nadużywanie sygnałów prowo-

kuje konia do oporu i daje efekt 

odwrotny od zamierzonego. In-

nymi słowy - koń przyzwyczaja 

się i przestaje reagować.  

 

Warto w tym miejscu za-

sygnalizować, że istotna jest 

również ręka, która w jeździec-

twie westernowym nie może 

dominować, dlatego za najważ-

niejszy rodzaj wodzy uznaje się 

wodzę oddającą, dzięki której 

uzyska się lepsze efekty, np. 

rozluźnienie. I kolejna sugestia - 

poprawnie jeżdżony, dobrze wy-

szkolony koń, wykazuje w każ-

dym momencie jazdy gotowość 

do obniżenia szyi oraz samonie-

sienie przy jednoczesnej aktyw-

nej pracy zadu. 

 

Właśnie do takiego płyn-

nego ruchu konia (odpowiednio 

skoncentrowanego i jednocze-

śnie rozluźnionego) dążymy, by 

nasza jazda była harmonijna, 

a co za tym idzie - relaksująca. 

 

Zatem, harmonijna jazda 

jest idealną współpracą człowie-

ka z koniem! 
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trening koni trening koni   

jazda rekreacyjnajazda rekreacyjna  

pokazy i szkolenia pokazy i szkolenia   
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T o powieść, której 

współautorem jest Ken Kesey, 

znany przede wszystkim z "Lotu 

nad kukułczym gniazdem". Na-

pisał to razem z Kenem Babb-

sem - wspólna powieść wyszła 

im znakomicie. To historia słyn-

nego rodeo, które odbyło się 

w Pendleton w stanie Oregon 

w  911 roku. Chciałabym rzucić 

nieco światła na historię po-

wstania książki. Otóż Kesey le-

gendy o sławetnym rodeo sły-

szał już jako dziecko, od ojca, 

po raz pierwszy z okazji prze-

jeżdżania obok Pendleton. Po-

tem już odwiedzał to miastecz-

ko całą rodziną, uczestnicząc 

w  abawach i festynach, a jesz-

cze później, jako młodzieniec 

wybrał się tam samotnie jako 

turysta, już na miejscu zbierając 

opowieści naocznych świadków 

(jeszcze żyli). Te opowieści 

gdzieś tam w nim siedziały, 

skoro po latach postanowił spi-

sać je i opublikować. Ken 

Babbs, jego przyjaciel, pomagał 

mu zbierając informacje, takie 

jak artykuły z gazet, wywiady, 

archiwalne zdjęcia. Wspólnie 

wędrowali konno po szlakach 

Oregonu, łykając kurz z dróg, 

pijąc kawę przy ognisku - tak 

powstała powieść "Rodeo".  

Historia pierwszego rodeo 

w Pendleton to właściwie histo-

ria trójki rywali i przyjaciół, Jo-

nathana Spaina z Tennessee, 

Murzyna George'a Fletchera 

i Indianina Jacksona Sundowna. 

Wszyscy troje byli kowbojami, 

przybyłymi na rodeo, by wygrać 

i zgarnąć główną nagrodę. Napi-

sałam przyjaciół? Tak, zaprzy-

jaźnili się w ciągu tych paru dni. 

Rywale? Tak, wszak każdy 

z nich chciał być tym najlep-

szym. Przyjaźń i rywalizacja 

splatają się tu w przepiękny 

wzór, pełen ciepła, uroku, ko-

biet, koni, whisky i innych dro-

biazgów. 

Wszystko to widzimy 

oczami Jonathana, siedemnasto-

latka zaczynającego karierę jako 

kowboj. Towarzyszymy mu od 

początku, od momentu, kiedy 

jedzie pociągiem przez pół Sta-

nów Zjednoczonych do Pendle-

ton, kiedy poznaje dwójkę pozo-

stałych kowbojów, kiedy bierze 

udział w poszczególnych kon-

kurencjach, kiedy poznaje miej-

scową dziewczynę i zakochuje 

się w niej, kiedy zostaje wcią-

gnięty w światek brudnych po-

zakulisowych interesów, kiedy 

szuka miejsca do spania i cze-

goś do jedzenia, kiedy próbuje 

wraz z Indianinem herbatki 

z bieluniem, kiedy budzi się na-

gi w chińskim podziemnym 

mieście, kiedy zakłada się, że 

utrzyma się na narowistym ko-

niu przez 15 sekund i wygrywa 

zakład, gryząc konia w nos, kie-

dy... Takich "kiedy" mogłabym 

pisać jeszcze dużo, te kilka dni 

obfituje w taką mnogość zda-

rzeń, że aż wydaje się niepraw-

dopodobne, że aż tyle mogło się 

zdarzyć w tak krótkim czasie. 

A jednak, zdarzyło się. Wspa-

niale, soczyście opisane jest to 

KOŃCIK LITERACKO-FILMOWY  

CO KOWBOJ POWINIEN     

PRZECZYTAĆ I OBEJRZEĆ 

poleca Agnieszka Kolano 

 

Rodeo 
Ken Kesey, Ken Babbs 
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 wszystko, na chwilę czytelnik 

przepada ze szczętem dla świata 

i przenosi się w tamte czasy. 

Nie tylko akcja wciąga, są 

jeszcze postacie, tak wyraziste 

i soczyste. Murzyn George Fle-

tcher, śmiały wesołek. "[...] 

w oczach tańczyły mu figlarne 

iskierki. Prawdę mówiąc, 

wszystko w nim tańczyło, po-

czynając od ruchliwej twarzy, 

a kończąc na nogach w długich, 

kowbojskich butach. Kiedy krę-

cił się po wagonie, gadając bez 

przerwy, miałem wrażenie, że 

cały czas tańczy do rytmu słów 

płynących ze swoich ust." 

Indianin Jackson Sun-

down, stoicki, małomówny, wy-

soki. "Chudy, dumnie wyprosto-

wany mężczyzna o nieprzenik-

nionej twarzy, z kapeluszem 

o płaskim rondzie, spod którego 

wyzierała para małych, okrą-

głych oczu". "Indianin trzymał 

się prosto, jakby kij połknął. 

I choć jego oczy błyszczały 

równie intensywnie jak oczy 

Murzyna, nic w nich nie tańczy-

ło. Nawet nie mrugały. Drążyły 

człowieka niczym para świ-

drów". Czy ci dwaj kogoś wam 

nie przypominają? Dam głowę, 

że w jakiś sposób obaj są pier-

wowzorami głównych bohate-

rów "Lotu nad kukułczym 

gniazdem". Jest jeszcze Bufallo 

Bill, ta słynna postać Dzikiego 

Zachodu! Ale w książce nie bu-

dzi sympatii, to on jest tym 

(między innymi) czarnym cha-

rakterem, właściwie nieco już 

przyszarzałym, bo to stary, ste-

rany życiem człowiek, żyjący 

blaskami dawnej świetności. 

Znakomita książka. Tylko 

zakończenie historii jest... smut-

ne. Jak w życiu, gdy coś się 

kończy. Kończy się rodeo, koń-

czy się rejwach, harmider, go-

rączka. Szare, zwykłe życie pu-

ka do drzwi. Tym bardziej po-

winniśmy pamiętać o rodeo 

w Pendleton w 1911 roku. 

Szkoda mi trochę, że ta książka 

jest mało znana. Warto ją prze-

czytać, naprawdę. Obejrzeć 

wspaniałe zdjęcia (autentyczne). 

Poczuć klimat dalekiego kraju 

i dawnej jego świetności. 

---- 

Powyżej znajduje się to, 

co zamieściłam w biblionetce. 

Dodać chcę jeszcze, że z każdą 

kolejną książkę autorstwa 

Kesey'a utwierdzam się w prze-

konaniu, że to pierwszorzędny 

pisarz i z pewnością będę sięgać 

po inne jego książki, których 

jeszcze nie miałam okazji prze-

czytać. 

Co do zdjęć w w/w książ-

ce: są absolutnie fantastyczne. 

Zarówno te pozowane, w studio, 

jak i te z rodeo, ujeżdżanie koni 

(bardzo widowiskowe), jazda na 

bizonie, czy wreszcie Indianin 

Sundown, stojący obok samo-

chodu, który sobie kupił za wy-

grane pieniądze. Nigdy nie nau-

czył się jeździć, do końca życia 

woziła go żona, a on siedział 

z tyłu. Co się tyczy Jonathana, 

po trzech latach od rozpoczęcia 

kariery kowboja stracił rękę, 

wokół której owinęło się lasso. 

Jeździł dalej, wygrywając kolej-

ne konkurencje w kolejnych la-

tach i dożył sędziwego wieku. 

Nazywano go kowbojem-

dżentelmenem. I tak dalej, i tak 

dalej...  

 

Naprawdę wciągnęły mnie 

ich losy. 

 
http://mcagnes.blogspot.com 

http://mcagnes.blogspot.com/
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J esień. Zabiegani, za-

pracowani nie zauważamy pięk-

nych jej barw. Wkrótce w la-

sach, oprócz jesiennej szaty cie-

szącej oczy, usłyszymy dźwięki 

myśliwskich rogów, tętent koń-

skich kopyt, ujadanie psów... To 

czas, gdy myśliwi czczą swego 

patrona uroczystymi polowania-

mi, a jeźdźcy urządzają trady-

cyjne biegi myśliwskie. Huber-

tus - święto, które przypada 3 

listopada. 

Kim był Hubert, co zrobił, 

że jest świętym tak czczonym, 

skąd wzięła się hubertusowska 

tradycja? Otóż, wszystko zaczę-

ło się w 655r., w Gaskonii. 

Chłopiec, któremu dano na 

chrzcie imię Hubert był dziec-

kiem ogromnie niesfornym, 

wręcz łobuziakiem. Jego tempe-

rament znajdował ujście pod-

czas jazdy konnej oraz polowań, 

które uwielbiał. Jako nastolatek 

trafił na dwór króla Frankonii, 

gdzie został pasowany na ryce-

rza, mianowany mistrzem dwo-

ru i wielkim łowczym. Żył bez-

trosko wśród turniejów i polo-

wań. Jego hulaszczy tryb życia 

przyczynił się do choroby żony, 

która wkrótce po urodzeniu sy-

na zmarła. Po jej śmierci Hubert 

stracił umiar: pił i polował bez 

przerwy, bezmyślnie zabijając 

zwierzęta. Swawole trwały do 

695r. Hubert, zapominając się 

zupełnie, ganiał z paziami, świtą 

i wielką psiarnią po ardeńskim 

lesie, dokonując prawdziwej 

rzezi wśród zwierzyny. W ło-

wieckim zapamiętaniu oddalił 

się od towarzyszy i zgubił 

wśród gęstej, mrocznej kniei. 

Wówczas to ukazał mu się biały 

jeleń, z jaśniejącym, świetlistym 

krzyżem między wieńcami. To-

warzyszące mu psy zamilkły i 

skuliły ogony, gdyż rozległ się 

donośny głos, ostrzegający Hu-

berta o zbawieniu duszy i wzy-

wający do zmiany stylu życia, 

do nawrócenia się. Przerażony 

zsiadł z konia i padł na kolana. 

To objawienie spowodowało 

wewnętrzną przemianę - wy-

rzekł się na zawsze polowania! 

Wkrótce po tym zdarzeniu udał 

się do biskupa, który namówił 

Huberta, by powierzył wycho-

wanie syna swojemu młodsze-

mu bratu, a majątek rozdał ubo-

gim, opuścił dwór i został du-

chownym. Jako pustelnik, mo-

dląc się i umartwiając przez 7 

lat przebywał w miejscu ukaza-

nia się białego jelenia. Po za-

kończeniu pokuty udał się do 

Rzymu. Ponieważ papież miał 

proroczy sen, w którym zoba-

czył śmierć biskupa Lamberta, 

otrzymał polecenie wyświęcenia 

na jego następcę pierwszego 

pielgrzyma, który uklęknie tego 

dnia u grobu świętego Piotra. 

Był nim właśnie Hubert. Już 

jako biskup, przemierzał konno 

Ardeny i Brabancję, by nawra-

cać na wiarę chrystusową. Swo-

im skromnym życiem, postem, 

Hubertus  
Lidia Bęza 
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żarliwą modlitwą zjednywał 

ludzi. Poświęcił wiele kościo-

łów, wygłaszał gorące kazania, 

nawracał. Zasłynął jako wielki 

misjonarz Ardenów. Jego cha-

ryzma porywała tłumy, a księża 

nie nadążali chrzcić nawróco-

nych pogan. Zmarł w 727r., a w 

743r. ogłoszono Huberta świę-

tym. Po 16-tu latach od chwili 

śmierci, otwarto grób, by prze-

nieść szczątki. Okazało się, że 

jego ciało  było nietknięte, a 

wokół unosił się przepiękny za-

pach kwiatów. Dzień poświęce-

nia relikwii świętego przypadł 

właśnie 3-go listopada i stał się 

świętem myśliwych, leśników i 

jeźdźców. 

Kult tego świętego trafił 

na polskie ziemie w XV w. 

Świętego Huberta przyjęto wte-

dy jako patrona myśliwych, a 

jeleń z krzyżem między tykami 

wieńca został symbolem Pol-

skiego Związku Łowieckiego. 

Oprócz myśliwych, również 

jeźdźcy, w odświętnych stro-

jach, na starannie wyczyszczo-

nych i często pięknie ozdobio-

nych koniach, spotykają się na 

tradycyjnych biegach myśliw-

skich w weekendy sąsiadujące z 

dniem 3-go listopada. Wówczas 

zbierają się w wyznaczonym 

miejscu i wspólnie ruszają w 

kierunku lasu, przemierzają go 

za prowadzącym jeźdźcem, 

zwanym mastrem, w poszuki-

waniu lisa, czyli ukrytej gdzieś 

w gęstwinie lisiej kity. Tę formę 

rezerwuje się dla młodych 

jeźdźców. Natomiast bardziej 

doświadczeni preferują "lisa 

gonionego". Polega on na ze-

rwaniu z lewego ramienia 

jeźdźca lisiej kity. Obecnie 

urozmaica się widowisko kon-

kurencjami podnoszącymi 

atrakcyjność imprezy, np. prze-

skakiwaniem  niewielkich prze-

szkód, czy zapożyczonym od 

westernowców wyścigiem wo-

kół beczek, slalomem między 

tyczkami, itp. Te symboliczne i 

bezkrwawe łowy kończą się to-

astem za zdrowie króla polowa-

nia oraz świętowaniem  przy 

ognisku – smakowaniem bigosu 

i grochówki. 

Natomiast w Anglii Hu-

bertus trwa całą zimę. Sezon 

polowań na lisa zaczyna się 

wraz z początkiem listopada, a 

kończy w marcu. Przygotowa-

nia do polowań rozpoczynają 

się już we wrześniu szkoleniem 

młodych psów myśliwskich 

oraz treningiem koni i jeźdź-

ców. Wyjazdy do lasu są krót-

kie i niezbyt forsowne. Oficjal-

ne otwarcie  sezonu zobowiązu-

je uczestników, by psy były od-

powiednio wytresowane, konie 

przygotowane do całodziennego 

wysiłku, a jeźdźcy z dobrymi 

umiejętnościami i doświadcze-

niem, gdyż polowanie trwa na-

wet 5-6 godzin. Jeźdźcy muszą 
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być ubrani według ustalonego 

ściśle kanonu. Jest to czerwony 

frak z grubego sukna, chroniący 

przed chłodem i wiatrem, biała 

koszula i bryczesy, czarne buty 

i toczek. Niestosowne jest dopi-

nanie żadnych ozdób do my-

śliwskiej marynarki. Złota spin-

ka przy plastronie powinna być 

skromna i zawsze przypięta po-

ziomo. Uzupełnieniem stroju są 

irchowe rękawiczki. Master mu-

si mieć bat myśliwski, który 

stanowi symbol polowań ze sfo-

rą. Jest to krótka laska zakoń-

czona zagiętą rączką, wykonaną 

z okutego srebrem rogu z jednej 

strony, a z drugiej -  dwumetro-

wym rzemieniem. Bat nie jest 

wykorzystywany do popędzania 

lub karania wierzchowca lecz 

do kontrolowania sfory, by nie 

podbiegały zbyt blisko nóg ko-

nia. Dopuszczalne są ostrogi. 

Również konie przygotowuje 

się do takiej wyprawy: powinny 

być ogolone, grzywy ostrzyżone 

lub zaplecione w tzw. koreczki, 

ogony związane w krótki kikut; 

rząd koński powinien być czar-

ny lub ciemnobrązowy bez 

ozdób, a wodze z wytokiem (!); 

czaprak ciemny w kształcie sio-

dła. W Anglii nikt nie doczepia 

sobie lisiej kity. Polowanie na 

lisa odbywa się w dosłownym 

tego słowa znaczeniu - niestety! 
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Barrel racing  
- czyli wyścig wokół beczek. 

To szybkościowa, bardzo wido-

wiskowa, konkurencja w stylu 

western, w której koń i jeździec 

próbują w jak najkrótszym cza-

sie ukończyć przejazd dookoła 

beczek.  Obecnie jest to jedna 

z głównych dyscyplin szybko-

ściowych na zawodach we-

stern'owych, rozgrywanych na 

całym świecie również w Pol-

sce. Konkurencja łączy w sobie 

dynamiczne manewry i techni-

kę związaną z prowadzeniem 

konia.  

 

W konkurencji tej beczki 

(zazwyczaj około 200 litrowe) 

rozmieszczone są w trójkąt na 

środku areny. Para musi przeje-

chać tor pomiędzy beczkami 

w kształcie tzw "liścia koniczy-

ny" (Cloverleaf). Schemat moż-

na zaczynać zarówno na prawą 

jak i na lewą stronę. Czas jest 

mierzony od momentu, gdy koń 

i jeździec miną linię startu, do 

momentu gdy schemat zostanie 

zakończony i koń z jeźdźcem 

miną końcową linię. Czas 

jeźdźca zależy od kilku czynni- 

 

ków, takich jak kondycja fi-

zyczna i psychiczna konia, 

umiejętności jeździeckie oraz 

typ podłoża (jakość, głębokość 

i zawartość piasku na arenie).  

 

Widowiskowość tej kon-

kurencji kusi fotografów do 

złapania w kadr niepowtarzal-

nych i dynamicznych ujęć. Po-

patrzcie na zdjęcia autorstwa 

Anity Kaczor.  

KONKURENCJE  
W STYLU WESTERN 

Andrzej Szubart na koniu Puls,  

Wrocław Partynice, 2012 

Sabina Widera na koniu Dragon,   

Wrocław Partynice, 2012 

Sabina Widera na koniu Dragon,   

Wrocław Partynice,  2012 

Andrzej Bonk, Valleys MR Slidin,  

Wrocław Partynice, 2012 
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Andrzej Szubart na koniu Puls,  

Wrocław Partynice, 2012 

Andrzej Szubart na koniu Puls,  

Wrocław Partynice, 2012 



- 45 -  

 

 

 

Sabina Widera na koniu Dragon,   

Wrocław Partynice, 2012 

Iwona Loch na koniu Bueno Little Badge,  

Karpacz 2009, Western City 
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Petra Cechova na koniu Of All Time Bar,  

Karpacz 2009, Western City 

Dana Provaznikova na koniu Gery,  

Karpacz 2009, Western City 
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Jarosław Bilski na koniu Smile Man Go,  

Karpacz 2009, Western City 

Iwona Loch na koniu Bueno Little Badge,  

Karpacz 2009, Western City 
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Jarosław Bilski na koniu A Sharper Fuel,  

Karpacz 2009, Western City 

Iwona Loch na koniu Bueno Little Badge,  

Karpacz 2009, Western City 
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Jarosław Bilski na koniu A Sharper Fuel,  

Karpacz 2009, Western City 

Petra Cechova na koniu Of All Time Bar,  

Karpacz 2009, Western City 
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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 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 wy-

starczy do nas napisać:    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/
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doradztwo 
trening, pokazy i prezentacje  
rekreacja, trail, horsemanship 

Western&Hobby miejsce integrujące 

ludzi zainteresowanych propagowaniem   

i rozwojem jeździectwa w stylu western. 

Poprzez organizowanie pokazów, kursów, 

szkoleń oraz zawodów sportowych, poka-

zujemy styl jazdy westernowej jako wspa-

niały sposób spędzania wolnego czasu. 

Rekreacja i wypoczynek w kowbojskim 

siodle to niezapomniane wrażenia i przy-

jemność. Bardzo dużą uwagę przywiązu-

jemy do sposobu szkolenia koni i jeźdź-

ców. Praca z koniem oparta jest na fun-

damentach „jeździectwa naturalnego”. 

Wiele ćwiczeń na kolejnych etapach przy-

gotowań bazuje na ćwiczeniach identycz-

nych jak dla koni reiningowych. Dzięki 

temu możemy przygotowywać konie re-

kreacyjne na bardzo wysokim poziomie 

użytkowym. Stabilne emocjonalnie, przy-

jazne dla użytkownika i jeźdźca amatora, 

konie, które dają pełną satysfakcję i przy-

jemność - to wzorzec konia z Certyfika-

tem Western&Hobby.  

publikacje  
Western promocja 

Reining western pleasure 

szkolenia  


