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  Nie czekając na wio-

snę, sezon 2013 rozpoczęliśmy  

warsztatowymi spotkaniami 

w imię popularyzacji jeździec-

twa w stylu western. W kilku 

zaprzyjaźnionych ośrodkach od 

lutego tego roku trwają cyklicz-

ne zajęcia praktyczne z kapelu-

szem w tle. Po kilku ostatnich 

sezonach, kiedy to We-

stern&Hobby oraz WesternNET 

przybliżały coraz to szerszej 

publiczności teoretyczne zagad-

nienia westowe, przyszedł czas 

na zmaterializowanie teorii 

i sprawdzenie jej w praktyce. 

Na kolejnych spotkaniach coraz 

to liczniejsze grupy osób chcą 

sprawdzić co to znaczy jazda 

konna w westowym siodle.  Za-

jęcia mają charakter warsztatów 

z programem podstawowym, 

czyli pokazującym teoretyczne 

podstawy, z bezpośrednim prze-

niesieniem w jeździecką prakty-

kę.  Coraz to nowi ludzie i coraz 

większe zainteresowanie. Po 

tych kilku tygodniach intensyw-

nych zajęć jesteśmy przekonani, 

że pomysł wejścia z praktycz-

nym przekazem do ośrodków 

jeździeckich, które wcale nie 

miały nastawienia w kierunku 

west, był strzałem w dziesiątkę. 

Spotkania dają wielowątkową 

korzyść. Uczestnicy poznają 

(jak się okazało) zupełnie nowe 

– inne podejście do sposobów 

szkolenia koni i jeźdźców. My 

natomiast zdobywamy coraz to 

nowe doświadczenia, które po-

zwalają nam selekcjonować in-

formacje najbardziej istotne 

i ważne dla skutecznej promocji 

jeździectwa western w regionie.  

Jeszcze śniegi zalegają wielko-

polskie pola i łąki, a już kilka-

dziesiąt osób rozsmakowało się 

w kowbojskim sposobie jazdy 

konnej. To dopiero zaczyn i zu-

pełne początki, a już widać, że 

niektórzy na trwałe wsiąkną 

w krajobraz polskiego westernu. 

W tym momencie wiele uznania 

i podziękowań należy się wła-

ścicielom ośrodków, w których 

zdecydowano się na tą ryzy-

kowną próbę wprowadzenia do 

swoich stajni zajęć o charakte-

rze westowym. Mimo wielu 

obaw okazuje się, że istnieje 

coraz większa grupa osób, która 

decyduje się na rekreację konną 

w kowbojskim stylu. Początki 

są zatem bardzo zachęcające. 

Mamy nadzieję, że koniec tego 

sezonu zaowocuje całkiem spo-

rą grupą nowych jeźdźców 

w kapeluszach. Ważne jest rów-

nież to, że właściciele koni 

przekonują się, że ich czworo-

nożni podopieczni też dobrze 

się czują w westowej stylistyce. 

Inna filozofia współpracy jeźdź-

ca i konia okazuje się być bar-

dzo atrakcyjną formułą dla obu 

stron. Koń i jeździec odkrywają 

nową jakość we wzajemnych 

relacjach. Rośnie zaufanie 

i wzajemny szacunek, czyli coś, 

co stawia jeździectwo w innym 

wymiarze mentalnym. Za deko-

racjami zbudowanymi z kow-

bojskich atrybutów ukazuje się 

logiczny i mądry sposób współ-

pracy człowieka i konia.  

WesternNET będzie zatem 

medialnie patronował w tym 

sezonie  wszystkim szkolenio-

wym wydarzeniom w ramach 

„Wielkopolskiej Inwazji  We-

stu”. Akcja stała się faktem 

i przewidujemy, że będzie coraz 

ciekawiej.  Spodziewamy się, że 

inne ośrodki i właściciele stajni 

przejmą pałeczkę i coraz bar-

dziej otworzą swoje ośrodki na 

ten styl jazdy, bo western jest 

ok :) W tym wydaniu publikuje-

my spory materiał zdjęciowy 

i opisowy dotyczący właśnie 

zapoczątkowanej akcji inwazyj-

nej na terenie wielkopolskich 

ośrodków jeździeckich. 

 

Redakcja WesternNET 

Wielkopolska Inwazja Westu  
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W  ostatni weekend 

lutego rozpoczęliśmy sezon 

szkoleniowo - warsztatowy 

2013. 

 Przez cały rok będą kon-

tynuowane zajęcia w kilku 

ośrodkach współpracujących 

z W&H. Weekendowe spotka-

nia to dwa dni rozmów i ćwi-

czeń praktycznych. Uczestnicy 

o różnym stopniu przygotowa-

nia. Totalni debiutanci i jeźdźcy 

z  k i l k u n a s t o l e t n i m , 

"klasycznym" doświadczeniu. 

Jak odpowiedzieć na pytania 

i wątpliwości debiutanta i do-

świadczonego klasycznie jeźdź-

ca jednocześnie?  

Oczywiście najlepszymi 

pomocnikami są konie, które 

bardzo doceniają to, że mamy 

inny sposób podejścia do jazdy. 

Ale po kolei.  

 

Zajęcia rozpoczynamy 

wspólną częścią teoretyczną 

i krótkim przedstawieniem na-

szego spojrzenia na western. 

Skąd się wziął i dlaczego warto 

wykorzystać ten styl jazdy jako 

rekreacyjny. Druga część teorii 

to skondensowane i wypunkto-

wane informacje dotyczące eto-

logii i behawioryzmu koni, 

przydatne w procesie szkolenia 

- zarówno jeźdźca, jak i konia. 

Jest to fundament teoretyczny, 

który  tuż po „wykładach” we-

ryfikujemy  w ćwiczeniach 

praktycznych.  

 

Dla wielu z tych, którzy 

rozpoczynają zabawę w jazdę 

konną, podstawową przeszkodą 

jest strach i obawa przed nie-

kontrolowaną reakcją konia. 

Dlatego od samego początku 

każdy z uczestników dostaje 

instrukcję jak rozmawiać z ko-

niem w odpowiedni sposób, tak, 

aby relacje między człowiekiem 

a zwierzęciem układały się po-

prawnie, a emocje były pod 

kontrolą. Wszyscy uczestnicy 

mogą osobiście przećwiczyć 

z koniem różne manewry z zie-

mi. To moment, kiedy po raz 

 

 

W poprzednich sezonach grupa osób spod znaku Western&Hobby organizowała spotkania o charak-

terze promocyjnym. Obecność na poznańskiej Cavaliadzie, pokazy regionalne i udział w różnych im-

prezach kulturalnych i sportowych w kraju miał charakter bardziej popularyzatorski i propagandowy. 

Po dwóch latach pokazywania westernu w wydaniu rekreacyjnym zaistniała potrzeba odpowiedzenia 

na liczne pytania ludzi chcących spędzać wolny czas w siodle westernowym: gdzie i jak zacząć. 

 W tym roku rozpoczęliśmy cykl spotkań skierowanych do wszystkich, którzy chcą zacząć jeździć 

rekreacyjnie west. Zależy nam, aby jak największa liczba osób spróbowała tej formy spędzania wol-

nego czasu. Szczególnie zachęcamy te osoby, które chciałyby jeździć ale odczuwają lęk przed końmi 

lub mają złe doświadczenia zdobyte gdzieś w styczności z tymi zwierzakami. Oczywiście takie na-

kierowanie naszej uwagi nikogo nie dyskredytuje – wszystkich zainteresowanych westernem w wy-

daniu hobby zapraszamy na nasze spotkania.  
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pierwszy każdy może weryfiko-

wać teorię w praktycznej roz-

mowie z wierzchowcem. 

Uśmiechy na twarzach i coraz 

bardziej wyluzowane zwierzęta 

to znak, że teoria nie kłamie, 

a praktyka staje się łatwa i przy-

jemna dla ludzi i koni.  

 

Wprawdzie sezon dopiero 

startuje, jednak my jesteśmy już 

po kilku spotkaniach, które za-

kończyły się sukcesem - o czym 

świadczy stałe zainteresowanie 

i uśmiechnięte miny uczestni-

ków. Prośby o kontynuowanie 

spotkań napawają nadzieją na 

przyszłość i dobrze rokują. 

Można by powiedzieć, że nabie-

ramy coraz większego przeko-

nania, że taka oferta była bardzo 

oczekiwana i w niedalekiej 

przyszłości koni pod westerno-

wym siodłem będzie coraz wię-

cej w Wielkopolsce.  

 

W odróżnieniu od po-

wszechnie znanych nam szkółek 

i kursów jeździeckich dla ama-

torów, nasza propozycja zawie-

ra dużo więcej informacji i ćwi-

czeń dotyczących ułożenia pra-

widłowych relacji z koniem 

w sferze mentalnej i psychicz-

nej. Ku zaskoczeniu uczestni-

ków takie nastawienie rozwią-
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zuje już na początku wiele pro-

blemów związanych z techniką 

jazdy. Psychiczne i fizyczne 

rozluźnienie koni i ludzi to po-

czątek sukcesu. Parskające 

w swobodnym ruchu konie 

i uśmiechnięte twarze jeźdźców 

to fundament, na którym budo-

wane są dalsze etapy wtajemni-

czenia.  

 

Nie ma dla nas większej 

satysfakcji niż zadowolenie 

uczestników. Konie też wydają 

się być zadowolone. Właściciele 

sami z satysfakcją mówią, że 

zwierzęta zmieniają się i lepiej 

się zachowują. Czyż może być 

coś milszego dla instruktora?  

 

Po pierwsze ustalenie re-

guł. Współpraca z koniem musi 

być oparta na jasnych i czytel-

nych relacjach. Zatem pierwsze 

ćwiczenia  to budowanie respek-

tu i zaufania. Ćwiczenia te pro-

wadzone są z ziemi co okazuje 

się być dosyć przełomowe 

w krajowym systemie szkolenia 

jeździeckiego. Widać, że uczest-

nicy z chęcią przystępują do 

ćwiczeń, a konie zaczynają ina-

czej patrzeć na swoich dwunoż-

nych przewodników. Jest to mo-

ment kiedy relacje pomiędzy 

koniem i człowiekiem wchodzą 
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na odpowiedni tor i zaczyna się 

proces prawdziwego międzyga-

tunkowego porozumienia. Bez 

takiego wzajemnego zrozumie-

nia nie ma co wchodzić w dal-

sze zagadnienia, bo efekt będzie 

mizerny. Już sama świadomość 

tego faktu w głowach uczestni-

ków buduje przełom.  

 

Po drugie zaufanie. Owa 

ufność buduje się po obu stro-

nach i na różnych poziomach. 

Koń przestaje się obawiać nie-

przyjemnych doznań, typu wę-

dzidło w pysku i ból, a człowiek 

coraz bardziej ufa zwierzakowi, 

bo on zaczyna zachowywać się 

przewidywalnie i spolegliwie. 

Obie strony zaczynają współ-

pracować i akceptować wzajem-

ną relację.  

 

Po trzecie gimnastyka. 

Wiele naszych koni na skutek 

różnych zaszłości jest sztywna 

i niewygimnastykowana. Skut-

kuje to małą przepuszczalnością 

i brakiem lekkości. Zatem kolej-

nym etapem jest gimnastykowa-

nie szyi i całej kłody konia. 

Ruch i dziesiątki ćwiczeń z sio-

dła i z ziemi prowadzi do prze-

łamywania kolejnych barier po-

między człowiekiem i koniem.  

 

W efekcie już po kilku 

dniach jazda w stylu western 

nabiera innego oblicza. Western 

nawet w wydaniu hobbystycz-

nym jawi się jako bardzo świa-

doma sztuka jazdy konnej z bar-

dzo logicznymi dla człowieka 

i konia zasadami. Dwa dni to 

oczywiście za mało czasu aby 

rozwiać wszystkie pytania 

i wątpliwości, dlatego zajęcia 

będą kontynuowane. Chcemy 

aby latem nastąpiło swego ro-

dzaju podsumowanie i praktycz-

ny sprawdzian cyklu szkolenio-

wego. Z pewnością będzie to 

dla nas jak i dla uczestników 

ciekawe doświadczenie i odpo-

wiedź czy "Wielkopolska Inwa-

zja Westu" przynosi oczekiwa-

ny efekt.  

 

P.M. 
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PRZYCZEPY 
do przewozu koni 
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R ozwiązujemy ten 

problem, szukając transportu 

u usługodawców, często pomoc 

otrzymujemy w stajni, z której 

kupujemy konia, czasem może-

my liczyć na znajomych. Jednak 

wraz ze zwielokrotnieniem ko-

nieczności przewozu rumaka/

rumaków zaczynamy w końcu 

rozważać kupno przyczepy lub 

samochodu do przewozu koni. 

Przed podjęciem decyzji o za-

kupie, musimy odpowiedzieć 

sobie na wiele pytań - po to, aby 

nie popełnić błędu i nie pogrą-

żyć się w wydatkach, ale rów-

nież - aby nie zostać ukaranym 

przez służby państwowe. Za-

cznijmy od przyczep.  

Na początku musimy za-

stanowić się nad kilkoma kwe-

stiami: 

 Ile koni będziemy musieli 

przewozić? 

 Jakim samochodem do cią-

gnięcia przyczepy dysponu-

jemy? 

 Jakie uprawnienia do prowa-

dzenia pojazdów posiadamy? 

 Czy będziemy przewozić 

źrebięta? 

 Jakiej wielkości będą prze-

wożone konie? 

Na rynku znajdziemy  

wiele modeli przyczep. Są takie, 

w których można przewieźć 

jednego konia, ewentualnie 

klacz z sysakiem, dalej - najpo-

pularniejsze - do przewozu 

dwóch koni, oraz wielokonne, 

niektóre z możliwością noclegu 

w przyczepie. Trzeba tutaj zda-

wać sobie sprawę, że przyczepy 

pierwszego rodzaju, tzw. na pół-

tora konia dają nam możliwość 

transportu stosunkowo niewiel-

kimi samochodami, a co za tym 

idzie, mogą taki zestaw prowa-

dzić kierowcy posiadający 

uprawnienia kategorii B, przy 

czym zapisana w dokumentach 

suma Dopuszczalnej Masy Cał-

kowitej (DMC) przyczepy i sa-

mochodu nie może przekroczyć 

w tym przypadku 3,5 tony. Jeże-

li suma DMC przekracza tę 

wartość, poza odpowiednimi 

uprawnieniami, musimy zaopa-

trzyć pojazd w urządzenia sys-

temu viaTOLL  i dokonywać 

opłat za korzystanie z płatnych 

dróg. Zdarzają się jednak mode-

le przyczep dwukonnych, które 

„mieszczą się” razem z autem w 

wadze 3,5 tony. Są to jednak 

najczęściej przyczepy dla ku-

ców i koni małych. Musimy 

wtedy oczywiście znać wagę 

naszych koni, aby nie przekro-

czyć dopuszczalnej ładowności 

przyczepy. Samochód-koniowóz 

to dobre rozwiązanie dla osób, 

które nie posiadają uprawnień 

na pojazdy powyżej 3,5 tony, 

a posiadają konie duże lub bar-

dzo duże. Specjalnie przystoso-

wany bus o ładowności do 1,5 

tony umożliwi transportowanie 

dwóch dużych koni. Jednak ko-

niowóz to samochód duży. Jeże-

li posiadamy już auto osobowe, 

będzie dla nas kolejnym obcią-

Kiedy zaczyna się nasza przygoda z końmi, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad kwestią przewozu tych 

- niemałych przecież - zwierząt z miejsca na miejsce.  Uczymy się jeździć, później przychodzi czas na 

własnego wierzchowca, a nawet - przy odrobinie szczęścia - na kilka. I najczęściej w tym momencie - w 

dniu zakupu naszego  wymarzonego rumaka - po raz pierwszy stykamy się z problemem jego transpor-

tu, rzadko bowiem zdarza się, że wymarzony koń stoi tuż za płotem u sąsiada.  

 

* * * 
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żeniem (ubezpieczenie, eksploa-

tacja). W dodatku wyjeżdżając, 

np. na zawody, nie odczepimy 

od niego przyczepy i nie po-

zwiedzamy wygodnie okolic. 

Koniowóz jest samochodem 

specjalistycznym i niestety bę-

dzie mógł nam służyć tylko do 

celów transportowych.  

 Kolejne pytanie to: czy 

będziemy przewozić źrebięta? 

Jeśli tak, należy zadbać o to, 

aby podróżowały bezpiecznie, 

najlepiej w sposób umożliwiają-

cy obserwowanie przez matkę. 

Klacz na pewno będzie wów-

czas spokojniejsza. Należy 

„niestabilnym” źrebaczkom za-

pewnić oparcie o ściany. Jest to 

również  istotne dla młodych 

koni oraz tych, które jadą 

w swoją pierwszą podróż.  

Co dobra przyczepa musi 

posiadać? Poza wyposażeniem, 

którego wymaga prawo, w trak-

cie wyboru przyczepy warto 

zwrócić uwagę na kilka szcze-

gółów. 

Najważniejszy w przycze-

pie (moim osobistym zdaniem) 

jest solidny zaczep, mocujący ją 

na haku samochodu oraz spraw-

ny, dobrze wyregulowany ha-

mulec, który każda przyczepa 

do przewozu koni posiadać 

MUSI. Mile widziany jest też 

dyszel w kształcie litery V. 

Solidne i stabilne przegro-

dy o odpowiednich wymiarach 

dla przewożonych koni - takie, 

które nie ugną się przy naporze 

600 kg zwierzęcia na zakręcie 

i dadzą mu stabilizację. 

Podłoga o powierzchni 

łatwej do utrzymania w czysto-

ści, ale nie śliska. Bardzo do-

brym rozwiązaniem jest podłoga 

pokryta gumą (guma nie może 

być zupełnie gładka). 

Trap o jak najmniejszym 

nachyleniu. Nie może on być 

śliski, tak samo jak w przypad-

ku podłogi, ale powinien być  

łatwy do utrzymania w czysto-

ści. Najlepiej, jeśli po otwarciu 

trap przylega do podłoża, tak 

aby koń nie musiał na niego 

wskakiwać. Ułatwi to załadunek 

zwierząt nietransportowanych 

wcześniej. 

Jeżeli przewozić będziemy 

razem ogiery, klacz z ogierem, 

konie, które się nie znają lub 

bardzo nie lubią, niezbędna bę-

dzie krata metalowa separująca 

głowy, która zapobiegnie gry-

zieniu. 

Uwiąz o długości, która 

nie pozwoli koniowi odwrócić 

się. Uwiąz powinien także po-

siadać tzw. bezpieczny karabiń-

czyk. Jest to karabińczyk, który 

umożliwia natychmiastowe 

i bardzo łatwe odpięcie uwiązu 

w przypadku wypadku drogo-

wego, przewrócenia się konia w 

przyczepie, lub innych groźnych 

zdarzeń losowych. 

Przyczepa powinna być 

wyposażona w koło zapasowe.  

Ostatnia rzecz, która może 

zabrzmi prozaicznie, ale każda 

przyczepa ze względu na zdro-

wia konia musi posiadać dach. 

„Kabriolety” to dobre rozwiąza-

nie na bardzo krótkich trasach 

dla zwierząt przewożonych 

z bardzo małą prędkością w cza-

sie ciepłych miesięcy. 

Co jeszcze warto mieć 

w naszej przyszłej przyczepie? 

Życie pokazuje najlepiej 

co nam się przyda w trakcie 

eksploatacji, ale warto pomyśleć 

o kilku rzeczach: 

 siłowniki w trapie, zwłaszcza 

jeśli przyczepę będzie obsłu-

giwać jedna osoba lub osoby 

słabsze fizycznie; 

 paka na sprzęt - możemy 

w niej schować rzeczy po-

trzebne w trakcie zawodów 

czy podróży; 

 z a w i e s z k a  n a  s i a t k ę 

z sianem; 

 wzmocnienie z blachy do 

wysokości stawów skoko-

wych koni  - zapobiegnie 

niszczeniu ścian przyczepy 

od kopnięć; 

 otwierane okna lub szyber-

dach - bardzo przydatne 

w czasie upałów; okna muszą 

być zabezpieczone kratą; 
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 samozwijająca się roleta 

z tyłu; 

 oświetlenie wewnątrz przy-

czepy; 

 poduszki na bokach ścian,  

zabezpieczają przyczepę 

i amortyzują nacisk zwierzę-

cia na ścianę, chronią konia 

przed otłuczeniem się; 

 gładka powierzchnia ścian 

i sufitów - jest bezpieczna dla 

konia i ułatwi sprzątanie. 

 

Nowa czy używana?  

Najczęściej wybór jednej 

lub drugiej opcji podyktowany 

jest tym, jakie pieniądze może-

my na przyczepę przeznaczyć. 

Biorąc pod uwagę nową przy-

czepę, musimy się liczyć z kosz-

tami od około 16 tysięcy złotych 

w górę. Ceny zależą od wielko-

ści przyczepy oraz od dodatko-

wego wyposażenia jakie wybie-

rzemy. Producenci oferują przy-

czepy wykonane z różnych ma-

teriałów, najczęściej ze sklejki, 

włókna szklanego i aluminium. 

Najtańsze i najmniej trwałe są 

oczywiście przyczepy ze skle-

jek. W środkowym przedziale 

cenowym znajdziemy przyczepy 

z blachy aluminiowej, najdroż-

sze są te wykonane z włókna 

szklanego. Jednak trzeba przy-

znać, że te ostatnie prezentują 

się najlepiej a ich długa eksploa-

tacja nie wywiera na nie zbyt 

wielkiego wpływu – są bardzo 

wytrzymałe. 

Kupując przyczepę używa-

ną musimy sprawdzić przed jej 

zakupem wiele rzeczy. Poza 

układem jezdnym, ogumieniem 

i zaczepami do samochodu, 

istotna, chociaż często pomija-

na, jest podłoga. Może się bo-

wiem zdarzyć tak, że przyczepa 

pokryta gumą, ukrywa niemiłą 

niespodziankę. Pod nieszczelną 

gumą zbiera się mocz i wilgoć, 

powodując gnicie podłogi. Mo-

że to nas niemile zaskoczyć 

podczas załadunku, grozi bo-

wiem tym, że koń po prostu za-

padnie się. Pomijając fakt 

uszkodzenia przyczepy, naraża-

my zwierzę na utratę zdrowia 

(nie wspominając o  traumie, 

którą przeżyje zwierzę), a nawet 

w drastycznych przypadkach - 

życia. Dlatego chciałabym 

w tym miejscu drogich czytelni-

ków niezmiernie uczulić. Pomi-

mo niskich cen, odradzam kupo-

wanie przyczepy z dachem 

z plandeki. Często są one słabo 

nac i ągn ię t e ,  n i eszcze lne 

(kolejny powód gnicia podłogi), 

łopoczą w trakcie jazdy, co po-

woduje dodatkowy stres u zwie-

rzęcia. W dodatku mają większe 

opory wiatru i zwiększają zuży-

cie paliwa. Przyczepa to rzecz, 

którą kupuje się na długie lata, 

jej utrzymanie kosztuje niewie-

le, co przekłada się na to, że bar-

dzo trudno jest kupić egzem-

plarz używany „młody” roczni-

kowo. Na rynku najczęściej spo-

tkać można przyczepy bardzo 

stare i mocno zużyte, często wy-

magające remontu. Jeżeli już 

jesteśmy szczęściarzami i trafi-

my na w miarę „młodą”, zbyt 

wiele na takim zakupie nie za-

oszczędzimy. Niestety przycze-

py tanieją z wiekiem bardzo po-

woli, a na pewno nie tak prędko 

jak samochody. Właściwie trud-

no zgadnąć dlaczego tak się 

dzieje, ponieważ materiały uży-

te do budowy przyczep nie są  

strasznie drogie. Osobiście my-

ślę, że jest tak, ponieważ świat 

jeździecki postrzegany jest jako 

bardzo zamożny, a idąc tym tro-

pem sprzedawcy myślą, że sko-

ro stać nas na konia, to i stać nas 

na kupno drogiej przyczepy. 

Niestety ta zasada dotyczy nie 

tylko przyczep dla koni. 

 

Wyposażenie ruchome, 

czyli co powinniśmy wozić 

w przyczepie. 

W przyczepie powinny 

znaleźć się: 

 szufla do usuwania odcho-

dów oraz miotła lub grabki; 
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 najlepiej z krótkimi lub tele-

skopowymi trzonkami; 

 siatka na siano z możliwością 

jej powieszenia na wysokości 

głowy konia; 

 wiadro do podawania w po-

dróży wody lub paszy; 

 dodatkowy uwiąz do wpro-

wadzenia/wyprowadzenia 

konia, mile widziany dłuższy 

niż 2 metry i bawełniany 

(mniejsze ryzyko obtarcia 

rąk); 

 rękawice dla obsługującego. 

Dla konia, czyli bezpie-

czeństwo i wygoda końskiego 

podróżnika. 

Koń w trakcie 

jazdy powinien być 

traktowany jak przy-

słowiowe jajko. Dla-

tego warto zaopatrzyć 

go w rzeczy, które 

zminimalizują wystę-

powanie urazów. 

Kantar – najlep-

szy będzie taśmowy, 

inaczej zwany parcia-

nym, koniecznie wy-

ściełany neoprenem 

lub podszyty futer-

kiem, ewentualnie 

wyposażony w na-

kładki z futerka. Pod-

szycia niezbędne są na pasku 

potyliczym i nachrapniku, mile 

widziane na policzkach. Taśmo-

wy kantar najłatwiej przeciąć 

w razie wypadku. 

Ochraniacze transportowe 

na nogi. Są to specjalne, bardzo 

wysokie i grubo wyściełane 

ochraniacze. Wiele osób je po-

mija, wierząc w to, że koń prze-

cież potrafi nogami dobrze się 

posługiwać. Osobiście znam 

przypadek, kiedy koń przywie-

ziony na zawody (wielokrotnie 

wcześniej transportowany), wy-

chodząc z przyczepy postawił 

kopyto tak, że ześlizgnęło się 

ono z boku rampy, a skóra z fe-

ralnej nogi została zdarta na 20 

cm w górę. Koń oczywiście w 

zawodach nie wziął udziału, 

właścicielka poniosła koszty 

leczenia – około 500 zł, dodat-

kowo koń przez 6 tygodni był 

wyłączony z treningu (a był to 

czas wakacyjny). Koszt zakupu 

ochraniaczy transportowych za-

czyna się od około 140 zł. Czas 

założenia na nogi konia 2-3 mi-

nuty. Wnioski pozostawiam czy-

telnikom. 

Derka – warto ją mieć na-

wet jeśli przy załadunku pogoda 

jest wspaniała. Jeśli podróż jest 

daleka, może nas zaskoczyć 

deszcz, zimny front powietrza 

i nagła zmiana temperatury. 

Wtedy bez kłopotu zakładamy 

derkę na grzbiet i koń jest chro-

niony. W myśl powiedzenia: 

„kto nosi ten nie prosi”. 

Ogon, zwłaszcza kiedy 

jest bardzo gęsty, warto zapleść 

w warkocz lub założyć owijkę, 

ewentualnie specjalny ochra-

niacz. 

Kanister z wodą. Jeśli nie 

przyda się do pojenia konia to 

może się przydać do umycia 

rąk. 

Kierowanie koniowozem 

lub jazda z przyczepą. 

Należy w trakcie podróży 

z koniem zawsze mieć na uwa-

dze to, że koń nie może złapać 

się ręką za drzwi pojazdu i że 

nie siedzi a stoi. Właściwie ko-

nia należy traktować tak samo 

jak pasażerów autobusu lub cy-

sternę z płynem. Koń nie widzi 

wcześniej że będziemy skręcać, 

nie widzi pojazdu, który przed 

nami ostro hamuje. On nie może 

przygotować się na takie sytua-

cje, a nawet gdyby 

chciał, to niestety 

nie ma takiej możli-

wości. Dlatego zaw-

sze należy jeździć 

z prędkością mniej-

szą niż dopuszczal-

na na drodze. Zakrę-

ty pokonywać najła-

godniej jak się da. 

Nie stwarzać sytua-

cji do ostrego hamo-

wania. Trzymać du-

że odległości od po-

zostałych pojazdów. 

Kierując się tymi 

zasadami możliwie 

bezstresowo prze-

wieziemy naszego pupila do 

celu. Tego sobie i Państwu oraz 

państwa koniom życzę. 

 

 

 

Antonina Czepkiewicz 

 

 

Przepisy prawa dotyczące 

przewozu koni konsultowano ze 

specjalistą od przepisów o ru-

chu drogowym. 
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T reść książki skupia się 

głównie na bohaterce o imieniu 

Jasmine, która, jak każdy, w  życiu 

codziennym boryka się z problema-

mi, będącymi często powodem 

wielkiej afery. Jas mieszka ze swo-

im dziadkiem niedaleko stadniny, 

w której codziennie pomaga przy 

pracach stajennych. Jej życie kom-

plikuje śmierć ukochanego konia 

o imieniu Wichura. Dziewczyna 

bardzo przeżywa śmierć klaczy 

i pod wpływem emocji atakuje 

(kopystką!) właściciela stadniny, 

co kończy się sprawą w sądzie 

i przeniesieniem Jasmin do rodziny 

zastępczej. Kuratorowi udaje się ją 

przenieść na rancho, które należy 

do emerytowanej amazonki. Pew-

nego dnia kobieta opiekująca się 

Jasmine zabiera dziewczynę na au-

kcję. Jas odnajduje tam konia, 

z którym czuje niewidzialną więź. 

Kiedy bohaterce udaje się dopro-

wadzić zaniedbanego konia do po-

rządku, odkrywa przekręty zarozu-

miałego i chciwego właściciela 

stadniny. 

Koń zwany Cieniem jest god-

ną polecenia książką dla dzieci 

i młodzieży, ale również dla osób 

dorosłych. Alison Hart zatroszczyła 

się o każdy szczegół opisów oto-

czenia i wyglądu. Fabuła książki 

nie ciągnie się w nieskończoność 

i nie jest męcząca, jednak autorka 

trzyma nas w ciągłej niepewności. 

Książkę czyta się  bardzo szybko, 

przeżywając pełen wachlarz emo-

cji: od śmiechu i radości po płacz 

i smutek, a kiedy się kończy, pozo-

staje lekki niedosyt . Obowiązkowa 

lektura dla wszystkich miłośników 

koni i tajemnic. 

KOŃcik  

  literacko- 

-filmowy    
Opowieść 

o dziewczynie 

i jej Cieniu 

 

poleca  

Marta Kowalska 

 

Alison Hart: 

Koń zwany Cieniem, 

Wydawnictwo C&T, 2002, 

stron 138. 
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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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H ucuły – niewielkie, 

prymitywne konie górskie – są 

uznawane za jedną z najstar-

szych europejskich ras koni. 

Pochodzą z terenu Huculszczy-

zny, niezwykłej krainy obejmu-

jącej część Karpat Wschodnich 

zwany Karpatami Lesistymi. 

Obszar ten leży obecnie prawie 

w całości na terenie zachodniej 

Ukrainy, tylko niewielka jej 

część (bukowińska), na terenie 

Rumunii, ale Polacy są z nim 

związani około 400-letnim 

okresem, od drugiej połowy 

XIV wieku do czasu rozbiorów, 

kiedy to stanowił krańce ziem 

Rzeczpospolitej (na krótko gali-

cyjska część Huculszczyzny 

powróciła jeszcze do Polski 

w latach międzywojennych). 

Rdzenni mieszkańcy Hu-

culszczyzny, Huculi, są jedną 

z najbardziej fascynujących 

grup etnicznych naszego regio-

nu. Niezmiernie barwni i cieka-

wi, żyjąc w surowych, górskich 

warunkach, na pograniczu róż-

nych kultur, stworzyli oryginal-

ną, wyjątkowo bogatą kulturę 

regionalną. Wyhodowali też 

wyjątkową rasę koni. O pocho-

dzeniu ludności Huculszczyzny 

wiemy niewiele, teorie są roz-

maite i bardzo ciekawe. Jedna 

z nich wywodzi Hucułów aż z 

gór Kaukazu, wskazując na fakt, 

że na terenie Europy tylko dwa 

plemiona górali potrafiły hodo-

wać i użytkować konie – to jest 

właśnie Huculi oraz górale 

z  kolic Północnego Kaukazu. 

Konie huculskie - nie może być 

inaczej – mają pochodzenie 

równie tajemnicze. Wśród ich 

przodków wymienia się różne 

typy koni: tarpany, konie mon-

golskie, tatarskie, orientalne, 

tureckie, konie Przewalskiego, 

a także konie z krwią norycką. 

Pewne jest, że rasa ta kształto-

wała się pod wpływem ostrego 

klimatu górskiego, przy ubogiej 

paszy i bardzo prymitywnych 

warunkach bytowania. 

Hodowla koni na Huculsz-

czyźnie zawsze była bardzo pry-

mitywna. Zwierzęta przez więk-

szą część roku przebywały na 

połoninach i tylko w czasie du-

żych mrozów i śniegów chroni-

ły się w szałasach górskich albo 

brano je do stajenek przy zagro-

dach. W lecie żywiły się trawą, 

w zimie natomiast wypuszczano 

Bo powiadają o dawnej Wierchowinie:  
„las, Hucuł i koń”. Las chronił, Hucuł parł 

przed siebie, koń prowadził. Jakiż koń! 

HUCUŁY - KONIE PRZYJAZNE 

Źródło: www.hucul.sk 

Źródło: www.hucul.sk 
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 je do stogów siana poustawia-

nych na połoninach, przy któ-

rych pozostawały dniem i nocą. 

Tylko wyjątkowo w okresach 

ciężkiej pracy dokarmiane były 

owsem i kukurydzą. Bytowanie 

w surowych warunkach gór-

skich, stale pod gołym niebem, 

jak i ciężka praca w terenach 

górskich – wszystko to harto-

wało konie przez całe pokole-

nia i wyrobiło w nich zdrowie, 

odporność na choroby, wytrzy-

małość, niewybredność, żywot-

ność i doskonały charakter. Ra-

sa ta odznacza się wyjątkowy-

mi zdolnościami adaptacyjny-

mi do skrajnych warunków śro-

dowiskowych. 

 

O wyglądzie konia hu-

culskiego 

 

Trudno o piękniejszy 

i trafniejszy opis hucułów niż 

ten - pióra Stanisława Vincen-

za, pochodzącego z Huculsz-

czyzny pisarza, publicysty, ba-

dacza, piewcy i miłośnika kul-

tury huculskiej: …piękna 

i  mocna rasa koni huculskich 

wydaje się nam dziełem owych 

cudownych boskich sztukmi-

strzów, działających w przyro-

dzie, których my z nieświado-

mości nazywamy „przypad-

kami”. Tak różne cechy w so-

bie łączy. Z jednej strony nieo-

czekiwaną tęgość, muskular-

ność i siłę, z drugiej - zgrab-

ność taneczną, prawie akroba-

tyczną, rozwagę, wytrawną 

ostrożność w badaniu niebez-

pieczeństw terenu, ale także 

ogień i nieokiełzaną wściekłość 

dzikiego mustanga, który po-

trafi atakować groźnego nawet 

wroga, stając dęba, to uderza-

jąc przednimi nogami, to wierz-

gając. I łagodność cicho czu-

łych, wyrzeczonych oczu, jakby 

uśmiechniętych przebaczająco. 

(Na wysokiej połoninie. Praw-

da starowieku, 1936) 

Przeważająca wśród koni 

huculskich jest maść gniada 

z jej wszelkimi odmianami, 

następnie myszata, kara, sroka-

ta, bułana i kasztanowata 

(o którą toczy się ciągle spór). 

Stepowi przodkowie tej rasy 

pozostawili po sobie ciemną 

pręgę przez grzbiet (czasami 

także pręgowanie szyi, łopatek 

i przednich nóg), skłonność do 

garbonosego profilu głowy, 

Źródło: www.hucule.sk 

Źródło: https://sites.google.com/site/polognejadis/les-houtsoules-huculi 
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„dzikie” umaszczenie znacznej 

liczby koni, bardzo mocne, 

twarde kopyta. Przyroda Karpat 

Wschodnich zmodyfikowała 

ich wygląd zewnętrzny - hucuły 

są końmi niewielkiego wzrostu 

(wysokość w kłębie do 145cm), 

mają znakomite wysklepienie 

klatki piersiowej oraz silne nogi 

z dobrze wykształconymi nad-

garstkami i szerokimi, mocny-

mi stawami skokowymi. Ich 

żebra są długie, dobrze wyskle-

pione, grzbiet na ogół długi, 

dobrze umięśniony o słabo za-

rysowanym kłębie, długie, moc-

ne lędźwie oraz mocny zad. Ro-

dzajem przystosowania tych 

koni do życia w górskich wa-

runkach jest często spotykane 

„przebudowanie” zadu oraz 

„krowia” postawa tylnych nóg, 

ułatwiające zwierzętom poru-

szanie się w trudnym terenie. 

Również gęsta, zimą długa 

okrywa włosowa, wyraźnie 

zmieniająca sezonowo swoje 

ubarwienie, jest cechą przysto-

sowującą te zwierzęta do życia 

w górach. 

O wszechstronności użyt

-kowania 

 

Szczególne cechy hucu-

łów i różnorodność ich użytko-

wania stworzyły idealnego na 

warunki górskie małego konia, 

który przez okrągły rok nie wy-

magał chowu stajennego. Stały 

kontakt z człowiekiem sprawił, 

że są to konie łagodne i przyja-

cielskie, poza tym posiadają, 

rzadką u innych ras, autentycz-

ną potrzebę i chęć kontaktu 

z człowiekiem. Charakteryzują 

się dużą inteligencją i wytrwa-

łością w pracy. 

Mają wrodzoną 

zdolność do 

przeskakiwania 

n a t u r a l n y c h 

przeszkód, w 

czasie zadymki 

śnieżnej kładą 

się i spokojnie 

czekają na prze-

j a ś n i e n i e , 

a drewnianą 

kładkę na potoku 

sprawdzają, ude-

rzając w nią ko-

pytem. Wykazu-

ją dużą odwagę 

i samodzielność, 

a wysoki stopień 

inteligencji po-

zwala im na po-

konanie każdej 

przeszkody (przeskoczenie, 

obejście, przeczołganie się). 

Stanisław Vincenz o Hu-

cułach i hucułach pisał: Gdzie 

Hucuł, tam i  oń, nie ma Hucu-

ła, nie byłoby człowieka w gó-

rach, w czarnych puszczach 

i złotych czapach połonińskich, 

gdyby nie koń. Przebywanie 

wielkich odległości, przynosze-

nie ciężarów do rozrzuconych 

i wysoko obok pastwisk gór-

skich położonych chat hucul-

skich nie byłoby możliwe bez 

konia. Wertepy i berda, zwory 

i jary, wszystko to w dużym 

stopniu nieosiągalne bez konia, 

gdyż pasąc się od źrebięcia po 

wąwozach, gąszczach, stromi-

znach, huculskie konie panują 

nad lękiem, a osiągają przy tym 

zdolność przechodzenia miejsc 

niebezpiecznych, bo umieją 

wspinać się, czołgać i przysia-

dać w stopniu rzadko spotyka-

nym w rodzie końskim. (Na wy-

sokiej połoninie. Prawda staro-

wieku, 1936) 

Źródło: https://sites.google.com/site/polognejadis/les-houtsoules-huculi 

Źródło:  

www.cierne-kone.estranky.cz/clanky/clanky/hucul.html 
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Hucuły doskonale spraw-

dzały się w różnych formach 

użytkowania. Dawniej służyły 

głównie jako konie juczne 

i wierzchowe, później jako za-

przęgowe. Również wojsko za-

interesowało się tym koniem - 

wykorzystywano go jako wierz-

chowca, konia pociągowego czy 

jucznego. Obecnie są wszech-

stronnie wykorzystywane w za-

przęgach i pod siodłem. Konie 

huculskie, ze względu na swoje 

zalety, spokojny charakter, nie-

wysoki wzrost, doskonale nada-

ją się na tak obecnie modnego 

konia „rodzinnego”, szczególnie 

jako konie rekreacyjne, do tury-

styki górskiej i hipoterapii.  

Jak się okazuje, konie te 

odnalazły się również doskonale 

na planie filmowym, o czym na 

kolejnych stronach pisze Miro-

sław Dymurski, kaskader kon-

ny, który wraz z hucułami brał 

udział w zdjęciach do filmów: 

„Ogniem i mieczem”, „Wrota 

Europy”, „Quo vadis”, „Stara 

Baśń”. 

 

Cytaty pochodzą z książki Stani-

sława Vincenza ”Na wysokiej połoni-

nie. Prawda starowieku”, 1936.  
Żródło: 

1. www.koniehuculskie.pl 

2. Program ochrony zasobów 

genetycznych koni rasy huculskiej. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 

70/09 z dn. 30.12.2009 r. 

 

 

 

Opracowała: AK 

Konie, to szczególna ozdoba i duma Huculii.[…] …spośród  
wszystkich plemion górskich w Europie, może w związku  

z osadnictwem tak rozproszonym, jedynie Huculi byli jeźdźcami  
od wieków. Stąd niejeden zwyczaj, stąd strój, także strój kobiet,  

zamiast spódnicy zapaski przystosowane do konia. 

Źródło: Wikipedia, 1900r.  Źródło: Wikipedia, Galicja, 1872 
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HUCUŁY  
górskie konie... 
MIROSŁAW DYMURSKI 

Mirosław Dymurski podczas zdjęć filmowych 

w miejscowości Gąsawka 
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K oń huculski ma za-

sługi w kształtowaniu wspólnej 

karpackiej kultury. Jego przy-

datność jest nieoceniona w roz-

powszechnianiu turystyki jeź-

dzieckiej i hipoterapii - zwłasz-

cza dzieci. Rozwój agroturysty-

ki to nie tylko rozwijanie zaple-

cza noclegowo-gastronomiczne-

go, ale tworzenie organizacji 

turystycznych, których głów-

nym filarem, jest koń huculski. 

Największą stadniną koni tej 

rasy w Europie a obecnie nawet 

na świecie jest hodowla w Gła-

dyszowie koło Gorlic. Obecnie 

SKH – Gładyszów przenosi się 

do nowo przejętego gospodar-

stwa w Regietowie, gdzie konie 

mają lepsze warunki środowi-

skowe i pastwiskowe.  

W 1979 r. w naszym kraju 

hucułom został przyznany status 

ginącego reliktu przyrody i po-

wstał program ochronny tej ra-

sy, będącej - jak to określono - 

dorobkiem kultury narodowej. 

W 1982 r. założono Księgę 

Stadną. Warunkiem wpisania 

ogiera i klaczy do Księgi Stad-

nej jest m.in. zaliczenie polowej 

próby dzielności (pod siodłem - 

tzw. ścieżka huculska lub w za-

przęgu), która jest sprawdzia-

nem umiejętności pokonywania 

naturalnych i sztucznych prze-

szkód terenowych, odwagi, 

zdolności, posłuszeństwa i tre-

ningu konia.  

W uznaniu zasług dla od-

budowania hodowli koni hucul-

skich pod koniec XX wieku, nie 

tylko na terenie Polski, ale i w 

krajach dawnej monarchii austro

-węgierskiej, jak też w uznaniu 

naszej hodowli, jako tej będącej 

najbliżej oryginalnej hodowli 

huculskiej, Polska została uzna-

na wśród członków Unii jako 

kraj pochodzenia dla koni Hu-

culskich. 

Jednak w opinii wielu ko-

niarzy koń huculski nie zawsze 

miał dobrą recenzję - taki mały 

konik w górach, nie wiadomo 

po co mieszkający, gryzący, ko-

piący, nie nadający się do nicze-

go. Jednakże czas pokazał, że 

wspaniale broni się on swoją 

użytkowością. Skoki, zaprzęgi, 

rajdy konne, ścieżki huculskie, 

woltyżerka dla dzieci realizowa-

ne są z użyciem koni tej rasy. 

Jest to wspaniały towarzysz dla 

ludzi, którzy chcą uciec trochę 

w stronę przyrody. 

Koń huculski jest nadal 

rasą zachowawczą i  wymaga 

dalszej ochrony. 

 

KOŃ HUCULSKI W FILMIE 

 

Konie tej rasy zabłysnęły 

na planach filmów fabularnych i 

dokumentalnych. W 1998 roku 

konie huculskie w ilości 37 

sztuk brały udział w filmie 

„Ogniem i mieczem” w reż. Je-

rzego Hoffmana. Gdy ruszyła 

produkcja filmowa, pojawił się 

sprzeciw wielu koniarzy, którzy 

uważali, że hucuły się nie nada-

ją na plan filmowy. Śmiech 

konkurencji jeźdźców z rosłych 

koni słychać było tylko pierw-

szego dnia, bo już nazajutrz za-

stęp huculski zbierał po nich 

sztandary, część uzbrojenia 

   Drużyna wojów polskich 

HUCUŁY - GÓRSKIE KONIE  
TOWRZYSZEM CZŁOWIEKA 
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i wówczas śmiechy ucichły. 

W każdym następnym dniu fil-

mowym hucuły potrafiły znów 

czymś zabłysnąć.  

W roku 1999 konie te po-

jawiły się na planie filmu 

„Wrota Europy” w reż. Jerzego 

Wójcika, a w 2000 roku w fil-

mie „Quo vadis” w reż. Jerzego 

Kawalerowicza. Dwa lata póź-

niej brały udział w filmie pod 

tytułem „Stara Baśń” w reż. Je-

rzego Hoffmana. Sceny były 

kręcone w Rogalinie, Gąsawce 

i w staropolskiej osadzie Bisku-

pin. Konie te idealnie pasowały 

do plenerów początków państwa 

polskiego – czasów kraju Polan, 

kiedy to używano koni niskoro-

słych.  

Film „Wrota Europy” 

w reż. Jerzego Wójcika kręcono 

m.in. w małej wiejskiej miejsco-

wości Zawady koło Siedlec. Pa-

nował tam wówczas zimowy 

plener. Ze względu na jak naj-

dłuższe wykorzystanie światła 

dziennego, gdyż w styczniu 

dzień jest krótki, sceny w plene-

rze były kręcone wcześnie rano 

 ...z Danielem Olbrychskim w roli Piastun ...z Jerzym Braszką w roli pachołeka Ziemka 
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przy mrozie - 100C. Zima tego 

roku nie była łaskawa. Panowa-

ły trudne warunki pogodowe 

i  pojawiały się trudności w po-

staci zmarzlin lodowych. 

W  trakcie najazdów konnych 

po takim podłożu nietrudno by-

ło o przewrotki konia razem 

z jeźdźcem. Koń nagle przewra-

cał się na bok i obaj byliśmy 

potłuczeni. Filmy rządzą się 

swoimi prawami, więc aby od-

dać prawdziwy efekt pleneru, 

posypanie takich miejsc pia-

chem do ujęć na planie filmo-

wym nie wchodziło w rachubę. 

Na pewno były to okazje 

do promocji koni tej rasy,  tego 

co potrafią i  na co je stać.  

Moje pierwsze spotkanie z koń-

mi huculskimi miało miejsce na 

planie filmowym „Ogniem 

i mieczem”. Jeżdżąc tam 

w ciężkozbrojnej husarii dosta-

łem propozycję, aby przesiąść 

się na spokojniejsze konie – 

właśnie konie huculskie. Konia-

rze czasem wyrażają się o nich 

z pogardą, ale pokażcie mi ko-

nia, który, tak jak wtedy 8-letnia 

klacz huculska Grafina, niósłby 

mnie przez słynne Żółte Wody, 

które zapierały dech w pier-

siach, przez Zbaraż, realistycz-

nie zbudowany przez cieśli za-

kopiańskich; pokażcie mi konia, 

który jak sześcioletni wałach 

Nadir niósłby mnie na swoim 

grzbiecie jako żołnierza wojsk 

bolszewickich przez Zaporoskie 

Dzikie Pola na planie filmu 

„Wrota Europy”. Kolejny hucuł, 

5-letni wałach Aloes był moim 

druhem i kompanem w filmie 

„Stara Baśń”, oddającym atmos-

ferę tych pradawnych czasów, 

kiedy nie było jeszcze kraju Po-

lan. Niewątpliwie koń huculski 

z Beskidu Niskiego ziemi gor-

lickiej zmienił część mojego 

życia.  

W takich przyjaźniach 

i doświadczeniach mogłem na 

moment przenieść się w czas 

odległy, przeszły i poczuć za-

pach i oddech historii. I nie 

mógłbym myśleć o hucułach 

inaczej jak z ogromną sympa-

tią i podziwem, pisząc teraz 

ten tekst.  

 

Mirosław Dymurski 

www.mirek-kaskaderkonny.pl 

 

Zdjęcia pochodzą z prywatnego 

archiwum autora tekstu. 

 ...z Sigvaldem dowódcą Wikingów (Dariusz Juzyszyn), oraz 

z Wikingiem tłumaczem (Wiktor Zborowski ) 

Chwila odpoczynku dla jeźdźca i konia 
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...na planie filmowym w Rogalinie 

 

...z Ewą Wiśniewską w roli Wiedźmy Jaruchy 



- 29 -  

 

  

z Mariną Aleksandrową w roli Dziwy 

...w przerwie na planie filmowym 

...z Maciejem Kozłowskim w roli Smerdy 
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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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Z darzenie, które czło-

wiek "zafundował" Piaskowi 

Pustyni, z pewnością zaburzyło 

jego spokój. Wyprowadzony 

z dobrze sobie znanego środo-

wiska, jakim było stado, musiał  

zareagować tak, jak to zrobił. 

Jego niepokój wzrastał wraz ze 

zwiększającą się odległością od 

swoich pobratymców: nerwowo 

rzucał głową, próbował odwra-

cać się, rżał. Kiedy inne konie 

odpowiadały mu tym samym, 

jeszcze bardziej usiłował się 

wyrwać i wrócić do nich. Cel, 

do którego prowadził go czło-

wiek był mu nieznany i z pew-

nością zupełnie obojętny. Za-

chowywał się tak, jak nakazy-

wał mu instynkt, budowany na 

doświadczeniach gromadzonych 

przez poprzednie końskie poko-

lenia. Mimo oporu, Piasek Pu-

styni w końcu znalazł się tam, 

gdzie chciał człowiek - w ro-

undpenie. 

Kiedy człowiek puścił go 

luzem, koń natychmiast skorzy-

stał z okazji, by pobiec w kie-

runku stada. Spotkała go jednak 

niespodzianka. Na jego drodze 

pojawiła się przeszkoda w po-

staci ogrodzenia ringu. Rozpo-

czął szukanie wyjścia z tej sytu-

acji. Biegał, strzelał z zadu, 

podbiegał do parkanu i ponow-

nie wracał do krążenia. Inten-

sywność nerwowego zachowa-

nia wskazywała na rozpaczliwe 

wręcz usiłowanie powrotu do 

miejsca bezpiecznego i dobrze 

mu znanego. Było to całkowicie 

zrozumiałe – tym bardziej, że 

ogrodzenie było ażurowe 

i w oddali widział swoje stado. 

Zanurzony w obszar mu 

nieznany i dlatego niepokojący, 

miał dopiero przekonać się, co 

dla niego przygotował człowiek. 

Ale póki co nie zwracał na nie-

go uwagi, mimo, że obydwaj 

byli w środku ringu. Tymcza-

sem trener, który podjął się pra-

cy z koniem, postanowił pocze-

kać na zmianę zachowania ko-

nia. Założył, że tak mocno ze-

stresowany zwierzak potrzebuje 

teraz czasu, by oswoić się z ową 

sytuacją. Zbyt szybko zastoso-

wana presja w celu przekiero-

wania uwagi konia ze stada na 

człowieka może skutkować nie-

pożądanym zachowaniem . Zbyt 

słaba, nie odegra żadnej roli. 

Zbyt mocna spowoduje być mo-

że próbę sforsowania ogrodze-

nia. Gdyby to się udało, koń 

zdobyłby doświadczenie o ko-

NATURAL 

Piasek Pustyni - roundpen 

część druga  

 

* * * 

Koń jaki jest – każdy widzi. Jak koń myśli – o, to już nie każdy wie! 

Spójrzmy na świat i na  działania człowieka okiem końskim… Mów-

my do koni ich językiem, aby rozumiały, czego od nich oczekujemy… 

Postarajmy się zrozumieć reguły rządzące ich zachowaniem, aby 

mądrze ułożyć nasze relacje – bez niepotrzebnej przemocy, bez stra-

chu i przerażenia, relacje oparte na szacunku i zaufaniu… Ciąg dal-

szy historii 5-letniego wałacha o pięknym imieniu Piasek Pustyni, to 

zarazem początek jego szkolenia… 
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nieczności walki do końca, gdyż 

takie działanie ratuje życie i na-

gradzane jest pobytem wśród 

swoich oraz poczuciem bezpie-

czeństwa. Takie doświadczenia 

konie potrafią długo pamiętać, 

zachowując się później według 

zakodowanego wzorca. Wzorca 

przez nas oczywiście wielce 

niepożądanego. Staranowanie 

ogrodzenia mogło również spo-

wodować poranienie konia. Je-

żeli ucieczka by się Piaskowi 

Pustyni udała, próba ponowne-

go wyprowadzenia konia ze sta-

da zaowocowałaby prawdopo-

dobnie większym oporem. To 

oczywiście miałoby wpływ na 

przebieg szkolenia. Tak więc 

trener spokojnie przygotowywał 

się do pracy i obserwował Pia-

ska Pustyni, który dalej wyko-

nywał okrążania, a jego zapas 

sił wydawał się nie mieć koń-

ca...  

Podczas wyprowadzania 

konia z jego stada i prowadze-

nia do nieznanego mu obszaru 

n a s t ę p u j e  h a b i t u a c j a 

(zanurzanie). Koń poddawany 

jest obojętnym bodźcom  (ani 

kara, ani nagroda). Im dłuższy 

czas działania tych bodźców, 

tym bardziej obojętne na nie 

staje się zwierzę. Wzmocnie-

niem pozytywnym jest - przy 

całkowitym uspokojeniu się - 

powrót do znanego i bezpiecz-

nego dla konia miejsca (stado, 

padok, boks). Owo zanurzanie 

przybiera też oczywiście inne 

formy  działania na zmysły 

zwierzęcia. 

Innym wariantem oswaja-

nia konia z nowym miejscem 

jest technika przybliżania - od-

dalania. Polega ona na prowa-

dzeniu konia w nowe miejsca 

i powrót - zanim zwierzę zanie-

pokoi się. Wielokrotność owego 

postępowania prowadzi do ta-

kich samych efektów. Posługi-

wanie się tymi technikami uza-

leżnione jest od naszej wiedzy, 

zdolności praktycznych, do-

świadczenia, elastyczności 

i szybkości reakcji na zmienia-

jące się zachowanie konia. 

Wniosek 

Przygotowywanie konia 

do czegokolwiek powinno na-

stępować etapami uwzględnia-

jącymi jego wiek, możliwości 

psychiczne, fizyczne, miejsce 

pracy, czas. Powinien być to 

proces spokojny, nie nastawio-

ny na natychmiastowy sukces, 

a raczej na pozytywne odczucia 

zwierzęcia.  Dobro konia, jego 

i nasze bezpieczeństwo, to naj-

ważniejsze aspekty tej pracy.  

 

Maciej Filoda 
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    Jakie czynniki psychologiczne 
umożliwiają sukcesy dziecka 
podczas nauki jazdy konnej? 
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K ażdy sport niesie po-

zytywne wartości, gdyż kojarzy 

się z wysportowaną sylwetką 

ciała; jest tożsamy ze zdrowiem, 

energią i radością życia. Warto, 

by przede wszystkim rodzice   

kształtowali u dzieci pozytywną 

postawę, z której w przyszłości 

trudno będzie im zrezygnować, 

jeśli została wpojona i utrwalo-

na w dzieciństwie, w myśl przy-

słowia „Czym skorupka za mło-

du nasiąknie, tym na starość trą-

ci”. 

W jeździectwie westerno-

wym istotne są takie czynniki 

psychologiczne jak motywacja, 

koncentracja, odwaga, otwartość 

oraz brak lęku. W tym momen-

cie rola instruktora nie jest bez 

znaczenia. Nie wolno mu lekce-

ważyć stanu psychiki jeźdźca 

podczas nauki. Dziecko smutne, 

spięte, „nieobecne” myślami na 

zajęciach nie tylko stwarza za-

grożenie, ale przede wszystkim 

wskazówki i informacje doty-

czące prawidłowej jazdy będą 

docierały do niego z opóźnie-

niem. Na pewno w takim stanie 

nie będzie przywiązywało wagi 

do motywacji, a to właśnie ona 

oznacza gotowość do podjęcia 

oraz stymulowania kolejnych 

decyzji. Jest swoiście rozumianą 

wewnętrzną siłą napędową. Mo-

tywacją do nauki jazdy konnej 

będzie na pewno radość płynąca 

ze współpracy z koniem, dąże-

nie do osiągnięć, „zastrzyk” ad-

renaliny podczas ekscytujących 

przeżyć, kontakt z przyrodą oraz 

dobre zdrowie i kondycja fi-

zyczna, a co za tym idzie -  

świetne samopoczucie. 

Dzieci są bardzo wrażliwe 

i spontaniczne. Chętnie pokazu-

ją swoją radość, zadowolenie. 

W związku z tym, należy im 

pozwalać na okazywanie rów-

nież negatywnych uczuć: stra-

chu, rozczarowania, smutku. 

Dzieci i młodzież oczekują róż-

nych wrażeń; jakiejś fascynacji 

i chcą, aby „coś się działo”. Ich 

pragnienia są fundamentem mo-

tywacji do nauki jazdy konnej. 

W tym celu mądry instruktor 

dobiera ćwiczenia, które pobu-

dzają ciekawość, służą zdoby-

waniu  nowych doświadczeń lub 

stanowią wyzwanie. Może to 

być choćby zmiana wierzchow-

ca, próba wykonania jakiejś fi-

gury reiningowej, wyjazd w te-

ren. Chociaż konie westernowe 

są spokojne i dobrze przygoto-

wane, uczeń może mieć trudno-

ści z wykonaniem pewnych fi-

gur i czuć strach, agresję bądź 

przesadną chęć ich wykonania. 

Odczuwanie strachu jest całko-

wicie naturalną reakcją. Pojawia 

się ono w chwili zagrożenia, by 

zapobiec ewentualnemu niebez-

pieczeństwu. W związku z tym, 

początkującemu  jeźdźcowi na-

leży wszystko spokojnie wyja-

śnić, uwzględniając jego predys-

pozycje i niewielkie jeszcze do-

świadczenie. Osoba, która wy-

konuje zadania dostosowane do 

jego umiejętności, uczy się zau-

fania, odwagi w podejmowaniu 

wyzwań i radzenia sobie 

z ewentualnymi niepowodzenia-

mi. Jest skoncentrowana na do-

brym wykonaniu poleceń 

i otwarta na uwagi instruktora. 

To właśnie on stwarza odpo-

wiednią atmosferę, choćby po-

przez odpowiedni ton głosu, 

treść przekazywanych informa-

cji oraz tempo mówienia.  

Konie rasy American Qu-

a r t e r  Ho rs e  ( AQ H)  s ą 

„stworzone” do nauki jazdy w 

stylu western. Na takich zwie-

rzętach, w siodle westernowym 

uczniowie szybko pokonają 

ewentualny strach. Łatwiej też 

nabędą pewności siebie i poczu-

ją się zrelaksowani, dzięki stop-

niowemu doskonaleniu wła-

snych umiejętności, poszerzaniu 

wiedzy oraz spokojnym i pojęt-

nym wierzchowcom tej rasy. 

Zatem sukcesy dziecka 

w nauce jazdy konnej zależne są 

nie tylko od świetnie wyszkolo-

nego instruktora i odpowiednio 

wytrenowanego konia, ale prze-

de wszystkim od samozaparcia 

i wytrwałości młodego człowie-

ka, mądrze wspieranego przez 

swoich kochających rodziców.  

 

Lidia Bęza 

* * * 
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WSPARCIE MEDIALNE 

KAROLINA POSZWALD 

 Urodziła się w 1977 roku w Warszawie. 

 W 2002 roku ukończyła studia wyższe w warszawskiej Europejskiej Akademii Sztuk na wydziale 

malarstwa w pracowni profesor Barbary Szubińskiej. 

 Należy do okręgu warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. 

 Obecnie zajmuje się przede wszystkim realistycznym malarstwem wykonywanym w technice olej-

nej. Jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. 

 Artystka w swojej twórczości stara się zwrócić uwagę na ulotność doczesnego życia, piękno nie-

materialnego świata natury, magię chwil umykających w zgiełku dnia codziennego. Przede wszystkim 

zajmuje ją pierwotny związek człowieka z naturą. 

  Wnikliwie obserwując otaczającą rzeczywistość polskiej wsi artystka poszukuje odpowiedzi na 

pytanie o sens współczesnej egzystencji. 

 

www.poszwald.pl  

http://www.poszwald.pl
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WSPARCIE MEDIALNE 

 JOANNA CZUBAK 

 Urodzona w 1984 roku, wychowana 

w Wiązownie. 

 W 2005 roku ukończyła z wyróżnie-

niem policealne studium fotografii arty-

stycznej "Studio Sztuki". W 2012 r. rów-

nież z wyróżnieniem obroniła pracę li-

cencjacką w Pracowni Drzeworytu 

i Książki Artystycznej pod kierunkiem 

profesora Dariusz Kacy na Wydziale 

Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Aktualnie kontynuuje 

naukę na tym samym wydziale. Twór-

czość z zakresu grafiki, malarstwa, foto-

grafii, a także mozaiki szklanej i witrażu. 

Stale poszukuje nowych form wyrazu 

i technik, za pomocą których dotrzeć mo-

że do swojego wnętrza. Ulubionymi mo-

tywami są te zaczerpnięte z natury, choć 

w miarę poszukiwań to, co materialne, 

staje się coraz mniej istotne. 

joannaczubak@op.pl 

tel.kom.: 508 709 534 
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trening koni trening koni   

jazda rekreacyjnajazda rekreacyjna  

pokazy i szkolenia pokazy i szkolenia   
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Cutting  

to kolejna bardzo widowiskowa 

konkurencja westernu sporto-

wego. Podobnie jak wiele in-

nych konkurencji western ri-

ding, cutting wywodzi się z co-

dziennej pracy na ranczach, 

gdzie bydło zbierane jest w sta-

do w celu znakowania, kastracji 

czy też szczepienia. Z takiej 

grupy jeździec na koniu 

"odcina" wybraną sztukę bydła, 

a jego pomocnicy, również w 

siodłach, powstrzymują resztę 

stada przed rozpierzchnięciem 

się.  

Do tej konkurencji wyko-

rzystywane są konie rasy AQH 

z tak zwanym „krowim zmy-

słem” (horse sense). Zmysł ten 

u konia w konkurencji cutting 

jest niezbędny, ponieważ przez 

większość czasu koń samo-

dzielnie utrzymuje „wyciętego” 

ze stada cielaka.  

Zawodnik (cutter), pod-

czas konkurencji ma do dyspo-

zycji na arenie oprócz stada 

bydła, jeszcze czterech innych 

jeźdźców-pomocników. Dwóch 

z nich to herdholders, których 

zadaniem jest pilnowanie stada 

bydła, by się nie rozpierzchło, 

a pozostałych dwóch, to turn-

back men, których zadaniem 

jest pilnowanie, by wycięty ze 

stada cielak nie uciekł poza sta-

nowiska sędziów. 

Generalne zasady konku-

rencji cutting polegają na tym, 

że zawodnik ma spokojnie wje-

chać w stado bydła nie powo-

dując wśród niego zamieszania 

i oddzielić od stada jedną wy-

braną sztukę. Jeździec powi-

nien wprowadzić konia w stado 

bydła bardzo spokojnie, na lek-

kim kontakcie. Koń powinien 

być skupiony, nie wolno mu 

rozglądać się poza arenę i nie 

wolno mu gryźć cielaków. Kie-

dy cielak zostanie odcięty, 

cutter wypuszcza wodze tak, 

aby były całkiem luźne i by 

widoczne było, że koń pracuje 

samodzielnie. Odcięty cielak 

powinien zostać ustawiony na 

środku areny. W tym momen-

cie koń i cielak stają naprze-

ciwko siebie - zaczyna się swo-

isty taniec. Cielak za wszelką 

cenę próbuje dostać się do sta-

da, a koń blokuje mu drogę po-

wrotu. Każdorazowe użycie 

wodzy czy innych pomocy w 

celu kierowania koniem kończy 

się przyznaniem punktów kar-

nych. Wodze muszą być trzy-

mane w jednej ręce, a druga 

ręka służy najczęściej przytrzy-

mywaniu się rożka (hornu) 

przy nagłych zwrotach. Prezen-

tacja umiejętności zawodnika 

i konia w tej konkurencji trwa 

150 sekund. W tym czasie wy-

cina on ze stada dwie lub trzy 

sztuki bydła. 

Widowiskowość tej kon-

kurencji kusi fotografów do 

złapania w kadr niepowtarzal-

nych i dynamicznych ujęć. 

  

Popatrzcie na zdjęcia au-

torstwa Anity Kaczor, wykona-

ne podczas Bavarian Cup 13-

14.06.2009 r. 

KONKURENCJE  
W STYLU WESTERN 
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Jisa Jiri na A Stylish Coon 

Petric Andy na Sail A Nic 
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Klimcik Milan na Dual Chic Playboy 

Blaschke Michael na Cee Hickory Whiz 
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Pokój Jerzy na Pretty Lil Sam 

Spacil Karel na Ima Hocus Pocus Girl 
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Petric Andy na Sail A Nic 
Klimcik Milan na Dual Chic Playboy 
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Kucirek Martin na Bingo Safari 
Haffner Petra na Poco Sugar Chex 
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Spacil Kare na JR Colord Crimson 
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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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Fot. Anita Kaczor 
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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  


