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D la wielu to smutna 

wiadomość – kończy się lato 

i upalne dni. Dla koniarzy - 

niespecjalnie. Chłodniejsze 

tygodnie zapowiadają mniej lat-

ającego robactwa i mniej 

zmęczone konie podczas tren-

ingów. Tych, którzy mają 

okazję obcować z końmi, cieszy 

fakt, że jeździectwo to zajęcie 

całoroczne. Czy to nie jest do-

bra wiadomość?  

Podbudowani tą świado-

mością, jako grupa pasjonatów 

spod znaku Western&Hobby, 

nie zwalniamy tempa w naszych 

staraniach i czynimy kolejne 

kroki w propagowaniu jeździec-

twa western w nowych ośrod-

kach. Wzmacniamy struktury 

i teraz pod patronatem Fundacji 

EquusEco rozwijamy front 

działań. O bardziej istotnych 

w yd a r z en i ach  b ęd z i em y 

ocz ywiś c i e  i n fo rm ować . 

Kontynuujemy naszą ekspansję 

westu na terenie Wielkopolski. 

Kolejne ośrodki jeździeckie ot-

wierają podwoje dla kowbojski-

ego stylu jazdy. To wydanie jest 

najlepszym tego dowodem, bo 

to już nie tylko gościnność, ale 

chęć wspólnego działania 

spowodowała, że ten numer 

WesternNET ma swojego 

współgospodarza w postaci 

Ośrodka – Stajni Gronówka.   

Nie ukrywamy, że podjęta 

przez nas inicjatywa, aby w 

ośrodkach jeździectwa kla-

sycznego organizować zajęcia 

w stylu western, zaskoczyła nas 

pozytywnym odzewem i wzro-

stem zainteresowania. Coraz 

więcej osób widzi dla siebie 

szansę na aktywny wypoczynek 

w siodle, wybierając siodło 

westernowe.  

Utwierdza nas to w prze-

konaniu, że warto o westernie 

o p o w i a d a ć ,  p o k a z y w a ć 

i zachęcać do tego stylu jazdy. 

Warunek jest jeden – przekaz 

musi być merytoryczny i na do-

brym poziomie. Rozbudzamy 

zainteresowanie, pozostawiamy 

niedosyt i pytania o dalszy ciąg. 

Do takiego przekazu potrzebni 

są oczywiście ludzie z pasją. 

Zatem w tym wydaniu kolejna 

osobowość z naszego kra-

jobrazu west. Albert Janik z nat-

uralnym poczuciem humoru 

opowiada o sobie i swojej pasji. 

Jesteśmy przekonani, że w tym 

opowiadaniu odnajdziecie 

człowieka szczerego, koniarza 

z autentycznym powołaniem do 

pracy z końmi i ogromną 

miłością do tych zwierząt.  

Jak zwykle wspaniałe 

zdjęcia i rozmowy z zabarwie-

niem western i natural, porady 

i opis doświadczeń, bardziej 

i mniej osobistych, w pracy 

z końmi, czyli to, co lubicie 

najbardziej.  

Zatem w WesternNET ten 

koniec lata nie jest smutny, 

a wręcz przeciwnie – opty-

mistyczny i budujący. 

 

Dziękujemy za wszystkie 

e - m a i l e  z  p y t a n i a m i 

i propozycjami. Wszystkie 

Wasze słowa są dla nas cenne 

i ważne. Przecież bez Was, dro-

dzy czytelnicy, nasza praca nie 

ma sensu  

  

Redakcja WesternNET 

Koniec lata 
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J ak my, ludzie, rozu-

miemy trening, to mniej więcej 

wiemy. Przede wszystkim okre-

ślone są „matematyczne” para-

metry, takie jak czas, liczba 

ćwiczeń, ilość powtórzeń, wiel-

kość obciążenia siłowego, oraz 

cel, który też często definiuje 

liczba odpowiadająca np. dy-

stansowi lub prędkości. Ale co 

o treningu myśli koń i jaki jest 

zakres pojmowania tego pojęcia 

przez konia? Wielu z was uzna 

takie rozważania za  stratę cza-

su i zapyta: Po co nad tym się 

zastanawiać? Co to zmieni? I tu 

mała niespodzianka: świado-

mość końskiego rozumienia jest 

kluczowa i czasem decydująca. 

Brak zrozumienia potrafi zablo-

kować wszelki postęp w na-

szych końsko-ludzkich rela-

cjach. Szczególnie, kiedy rozpa-

trujemy zajęcia z końmi jako 

drogę do osiągnięcia jak naj-

większej satysfakcji. Mimo iż 

jest to tak bardzo istotna spra-

wa, to niestety bardzo mało 

uwagi przywiązuje się do tema-

tu invisible training, w skrócie 

it. Co to takiego?  

Coś, czego nie widać, coś, 

czego nie dostrzegamy. Nie tyle 

przez naszą ludzką ułomność, 

ile bardziej przez nieuwagę 

i stosowanie niewłaściwych 

kryteriów. To właśnie o takich 

aspektach trenowania koni mó-

wi ten artykuł. Czyli o treningu, 

którego nie widać, a który się 

dzieje mimowolnie i przy okazji 

i który buduje świadomość oraz 

doświadczenie naszych trenują-

cych  partnerów, czyli koni.  

Impulsem do napisania 

tego tekstu była rozmowa z jed-

nym z trenerów i właścicieli 

stajni, w której codziennie róż-

ne aspekty treningowe, dotyczą-

ce koni i ludzi, mają miejsce. 

Właśnie podczas tej rozmowy 

z ust trenera płynęły ubolewania 

nad faktem, że tak mało osób 

docenia i rozumie sens, jaki 

tkwi w zjawisku invisible trai-

ning. Dlaczego to takie ważne? 

Oczywiście trzeba tu sięgnąć do 

wiedzy na temat behawioryzmu 

koni. Do istotnych - z punktu 

 

 

 W tym artykule chciałbym abyśmy zastanowili się nad znacze-

niem pewnego aspektu dotyczącego treningu z końmi. Aspektu, 

którego często nie dostrzegamy albo nie doceniamy.  
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widzenia koni - życiowych prio-

rytetów. Czyli musimy sobie 

przypomnieć fundamentalne 

pojęcia, a w szczególności poję-

cie  Dominacji – lub inaczej 

Przywództwa oraz pojęcie Zau-

fania. Na tym fundamencie 

układana jest cała dalsza złożo-

na relacja.  

Wszystkie szkoły horse-

manship podają różne sposoby 

i ćwiczenia, które pomagają na-

uczyć się jak „rozmawiać” 

z koniem i jak osiągnąć pozycję 

osobnika przewodzącego w sta-

dzie, a tym samym jak stać się 

dobrym trenerem dla konia. Jed-

nak ważne jest aby dostrzec, że 

prawdziwi trenerzy równie czę-

sto pokazują jak istotne jest wy-

łapywanie momentów, kiedy 

zaniedbujemy okazję do stoso-

wania it. Pozornie są to momen-

ty, kiedy z ludzkiego punktu 

widzenia, nic się nie dzieje. 

Czyli np. kiedy wchodzimy do 

stajni, wchodzimy do boksu, 

prowadzimy konia do miejsca, 

w którym odbędą się ćwiczenia 

lub kiedy wykonujemy czynno-

ści pielęgnacyjne. Każdy nasz 

krok, każdy gest jest odczyty-

wany przez konia. Kiedy my, 

być może jesteśmy jeszcze my-

ślami gdzie indziej, dla konia 

już zaczyna się trening. Wielu 

doświadczonych koniarzy już 

po wejściu do stajni wie jaki 

będzie dalszy tryb postępowania 

w odniesieniu do danego konia. 

Dla nich już pierwszy kontakt 

wzrokowy rozpoczyna trening. 

To właśnie niepozorne czynno-

ści wykonywane przy koniach 

potrafią podbudować przewod-

nią rolę człowieka lub wręcz 

odwrotnie, mogą ją zrujnować.   

Z podziwem wspominam trene-

ra i właściciela ośrodka, który 

wchodząc do stajni powodował, 

że wszystkie konie (nawet dum-

ne ogiery) odsuwały się od żło-

bów i z uwagą przyglądały się 

jego działaniom. Nie było tam 

strachu, tylko szacunek, bo 

wszystkie konie wiedziały, że 

do stada wszedł osobnik Alfa, 

który decyduje o losie tego sta-

da. Oczywiście uwaga i skupie-

nie przekładały się również na 

etap właściwego treningu pod 

siodłem. Takie zjawiska są 

oczywiście rzadkością i wszy-

scy znamy takie sytuacje kiedy 

konie wręcz demonstrują obo-
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 jętność lub, co gorsza, lekcewa-

żenie. Większość z nas, konia-

rzy, doświadczyła sytuacji, kie-

dy koń się na nas wpycha, a wy-

prowadzanie na wybieg lub do 

hali, to próba sił i psychicznej 

wytrzymałości. Nadal po-

wszechne jest przytrzymywanie 

przez drugą osobę konia przy 

wsiadaniu. W większości ośrod-

ków wejście na halę musi być 

poprzedzone głośnym okrzy-

kiem „wchodzę”,  bo z góry za-

kłada się, że konie na hali nie-

koniecznie będą skupione na 

swoich jeźdźcach i mogą się 

wystraszyć. Takie sytuacje są 

niemal na porządku dziennym, 

można je wymieniać bez liku i 

mają swoją przyczynę w tym, że 

nikt nie przywiązuje uwagi do 

it. W tradycyjnych i powszech-

nie znanych metodach treningu 

nadal obowiązuje schemat my-

ślenia polegający na budowaniu 

systemu treningowego w opar-

ciu o wykres czasowy i liczbo-

wy. Rzadko kiedy można zna-

leźć miejsca, gdzie zawodnik/

jeździec włącza do swojego pro-

gramu treningowego invisible 

training. Można to tłumaczyć 

brakiem czasu, ale chyba pro-

blem tkwi bardziej w braku 

świadomości. Gdyby wielu 

z nas widziało, że nieświado-

mość ta jest przyczyną bardziej 

wysublimowanych niepowo-

dzeń, to być może większą uwa-

gę przywiązywalibyśmy do de-

tali, jakie kryją się w pojęciu 

invisible training. 

Klaus Ferdynand Hemp-

fling, który już dawno dostrzegł 

istotę tego problemu, z lekką 

ironią mówi, że gdyby konie 

mieszkały w miastach, brałby je 

do sklepu na zakupy. W innym 

miejscu w rozmowie z doświad-

czoną amazonką przekonuje jak 
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bardzo ważne jest po prostu 

BYCIE z koniem bez budowa-

nia planu treningowego i nakła-

dania na konia i na jeźdźca wy-

magań. Stawia on bowiem na 

pierwszym miejscu pozytywne 

psychiczne nastawienie konia, 

bo bez pozytywnej relacji mię-

dzygatunkowej nie ma mowy 

o lekkości, skupieniu, zaufaniu. 

Takie niby nic nieznaczące 

przebywanie z koniem daje wie-

le okazji do „rozmowy” i prze-

konywania zwierzaka, że pozy-

tywnej relacji nigdy nie za wie-

le. Tym samym rozciągamy so-

bie naszą „strefę wpływów” do 

całego końskiego pojmowania 

świata, a nie tylko do godzinnej 

sesji z ostrym zamykaniem koń-

skich decyzji na jeździeckich 

pomocach. Polecam zatem 

(wzbogacony o własne doświad-

czenia) dużo zajęć na wybiegu 

z ziemi. Szczególnie polecam 

zajęcia „na wolności” kiedy to 

koń rzeczywiście ma prawo wy-

boru i bez wahania powie nam 

co o nas myśli. Oczywiście, 

zwracanie uwagi na drobiazgi, 

to klucz do szczerych relacji, no 

i można się wtedy przekonać, 

jak bystre i jak subtelne potrafią 

być konie.  

P.M. 
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S tajnia Gronówka powstała 

w roku 2010, po wykonaniu reno-

wacji i odbudowie prawie 100 let-

niego budynku. W budynku - jak 

głosi historia opowiadana przez Pa-

na Władka – najlepszego sąsiada na 

świecie - mieszkały konie pociągo-

we przeznaczone do pracy w polu 

i używane były do wyjazdów do 

miasta na targ itd. 

W stajni znajdowała się rów-

nież pomieszczenie dla stajennego. 

W miarę upływu czasu konie wy-

prowadziły się, a stajnia straciła 

swoje przeznaczenie. 

W latach 2009-2010 nowi wła-

ściciele wykonali remont budynków 

i znów mogły w stajni zamieszkać 

konie. 

W 2012 roku rozpoczęła się 

b u d o w a  k r y t e j  u j e ż d ż a l n i 

o pow.1000 m2, aby jazdę konno 

można było uprawiać przez cały 

rok. Hala jest czynna i można z niej 

korzystać codziennie od godz. 8 do 

godz. 22. 

Ostro trenujemy skoki przez 

przeszkody i uczestniczymy w za-

wodach. 

15 czerwca 2013 w Stajni Gro-

nówka odbyły się I Regionalne 

i III Towarzyskie Zawody w sko-

kach przez przeszkody 

W najbliższym czasie dokona-

my rejestracji klubu jeździeckiego 

„ K J  G R O N Ó W K A ” . 

Mając na względzie to, iż adepci 

szkółki jeździeckiej stajni Gronów-

ka robią "stumilowe" kroki   

w umiejętnościach jeździeckich, 

a treningi skokowe i ich wyniki po-

twierdzają zaangażowanie i ciężką 

pracę zawodników oraz szkoleniow-

ców  postanowiliśmy dokonać reje-

stracji klubu. 

 

Stajnia Gronówka znajduje się 

w miejscowości Barczyzna 6a 

w woj.wielkopolskim, gmina Nekla. 
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R zeczywistość okazała 

się jednak zupełnie inna... Szyb-

ko zostałam "sprowadzona na 

ziemię" w dość brutalny spo-

sób ;) 

 

Koń robił ze mną to, co 

chciał, a już na pewno nie wy-

konywał żadnych poleceń, no, 

chyba że akurat miał na to 

ochotę. Spadłam parę razy 

(szczęśliwie, bo w całości), kil-

kakrotnie zsunęłam mu się na 

s z y j ę  ( b o  w i e r z g a ł ) 

i tak kłusowałam, wywołując 

tym samym radosne podekscy-

towanie przyglądających się 

osób. Czułam się źle, pokracz-

nie, ośmieszona, a przede 

wszystkim smutna, bo nie mo-

głam złapać wymarzonego kon-

taktu ze zwierzakiem. Skończy-

ło się tak, że zaczęłam się bać 

nawet zwyczajnego wchodzenia 

do boksu, choć przedtem czysz-

czenie i karmienie koni spra-

wiało mi prawdziwą przyjem-

ność. Można było się przytulić, 

pogłaskać... Żadne inne zwie-

rzę, tak jak koń, nie pachnie 

słońcem! 

I nie było dla mnie żad-

nym argumentem, że jeśli koń 

nie słucha, to "trzeba mu dać po 

zębach", żeby poczuł, kto tu 

rządzi. "Zwierzątek się nie 

 Od dziecka moim marzeniem było wsiąść na konia i pogalopować brzegiem mo-

rza. Oczywiście najlepiej o zachodzie słońca. :) 

 Kiedy wreszcie udało mi się przekonać sceptycznie nastawionych rodziców, żeby wy-

słali piętnastolatkę na obóz jeździecki, myślałam, że bardziej szczęśliwa być już nie mogę, że 

jestem o krok od spełnienia gorącego marzenia nastolatki... 
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krzywdzi" - to przekonanie ma-

łej dziewczynki, zanoszącej ża-

by do wody, żeby ich nie przeje-

chał samochód, nie pozwoliło 

mi ściągać wodzy, tym samym 

zdając mnie na łaskę i niełaskę 

dużego zwierzęcia, które z dale-

ka wyczuwało moją "słabość". 

Dzieła dokonał upadek 

z konia kuzynki i roczny gorset 

założony na złamany kręgosłup. 

Rodzice dali szlaban na konie, 

a ja na dobre "zamroziłam się" 

w strachu przed jazdą, co nie 

przeszkadzało mi uwielbiać tych 

zwierząt, ale z ziemi, bez ko-

nieczności mierzenia się z nimi 

w siodle. 

  

Moja dobra koleżanka, 

zapalona "koniara", od paru lat 

staje na głowie, żebym znów 

wsiadła na konia. Ale już kłus 

wywołuje u mnie niechęć 

i strach. Najgorsze jest poczucie 

braku kontroli i świadomość, że  

"albo - albo". Albo ja, albo koń 

mamy rację, ale nigdy w tym 

samym czasie. Oczywiście nie 

musi tak być, ale w moich 

wspomnieniach zamieszkało 

przekonanie, że jazda to ciągła 

przepychanka, bo albo koń mnie 

poniesie, albo muszę mu siłą 

narzucić swoją wolę. Że to taka 

zabawa z wyrokiem w zawie-

szeniu. 

  

Aż wreszcie pojawił się 

Western. Już samo luzackie po-

dejście - jazda w dżinsach, 

w kapeluszu i prowadzenie ko-

nia jedną ręką, na luźnej wodzy, 

w y w o ł u j e  u ś m i e c h 

na mojej twarzy, a spokojny koń 

przywołuje mi w pamięci obraz 

zblazowanego konia Lucky 

Luck'a (oto jak nasze umysły 

kreują swoją własną rzeczywi-

stość: wrzuciłam temat do wy-

szukiwarki i na wielu zdjęciach 

Lucky Luck ściąga konia za wo-

dze – w pamięci miałam zupeł-

nie inny obraz…).   

  

Znów odżyło stare marze-

nie o galopowaniu brzegiem 

morza. Pojawiła się nadzieja, że 
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uda mi się nawiązać więź z ko-

niem i jazda wreszcie stanie się 

przyjemnością, a nie oczekiwa-

niem na to, co nieuchron-

ne…  Że moment, kie-

dy odpuszczę sobie kontro-

lę, a koń tylko na to czeka-

jąc wyrzuci mnie z siodła, po 

prostu nie nastąpi. 

  

Wiem, że czeka mnie pra-

ca. 

Po pierwsze "z ziemi". 

Nauka dominacji nad koniem, 

ale nie batem, czy wędzidłem, 

tylko własną postawą. To trud-

ne, bo przecież fizycznie jestem 

mniejsza i słabsza. Poza tym, 

nas, kobiet, nigdzie nie uczono 

takiej zdecydowanej postawy! 

Potem budowa (obustronnego) 

zaufania, wyrabianie szacun-

ku. Następnie praca w siodle, 

przekonanie się po sto razy, że 

umiem się ze zwierzę-

ciem zgrać, że potrafię zwolnić 

lub zatrzymać, jeśli pędzimy za 

szybko i wpadam w panikę. Ale 

koniowi krzywdy nie robię. 

Jednocześnie czeka mnie 

praca nad sobą i nad lękami, 

które pojawiły się znów jak ża-

by po deszczu. Tym razem 

z szacunkiem zabiorę je w bez-

pieczne miejsce i tam przyjrzę 

się im z uwagą. Choć jestem już 

dorosłą kobietą, jestem to winna 

małej dziewczynce, która głębo-

ko wierzyła, że w głębi duszy 

już umie jeździć konno. 

  

Teraz  do tego obrazka 

w wyobraźni dorysuję sobie 

kowbojski kapelusz. :) 

 

Marzycielka 

Patronem 

wydania jest 
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„Nie było stajni, nie było sprzętu, był KOŃ” 
 Rozmowa z Albertem Janikiem 
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T ak się uczyłem 

 

Moja przygoda z końmi 

rozpoczęła się wraz z zakupem 

pierwszego konia – Lotosa. Nie 

było stajni, nie było sprzętu, był 

KOŃ. To był koń wielkopolski 

z domieszką Hanowera, młody, 

kasztan. Nie znałem się w ogóle 

na koniach, bałem się, bo był 

taki duży... i nie wiedziałem czy 

gryzie... O czwartej rano przyje-

chaliśmy z kolegami na ranczo, 

na  pustym polu wbiłem kołek 

w ziemię, przywiązałem konia 

i pojechałem do pracy. Wróci-

łem i chciałem go napoić, ale 

nie chciał pić... Chodziłem po 

gospodarzach i mówiłem, że 

chyba mam chorego konia, bo 

nie chce pić, a gospodarz na to: 

„kup nowe wiaderko”. No i ku-

piłem nowe wiaderko... Tak, 

wówczas o koniach nie wiedzia-

łem za wiele. Co mi nie prze-

szkodziło w tym, że sam osobi-

ście Lotosa ujeździłem. Począt-

ki były trudne, w ciągu paru mi-

nut spadłem z konia cztery razy 

– a koń wzrostu metr siedem-

dziesiąt cztery… I tak właśnie 

się uczyłem. Jak to teraz wspo-

minam?... (śmiech)… 

Potem przyszedł czas 

p o w aż n e j  n au k i 

i przygód.  

Długo nie mo-

głem zdecydować, 

jaki styl jazdy najbar-

dziej mi odpowiada, dopóki, 

będąc za granicą, nie zobaczy-

łem zawodów western. W prze-

rwie odbyły się pokazy układa-

nia koni metodami naturalnymi. 

Epizod ten przerodził się 

w fascynację, która trwa do dzi-

siaj. 

Reining za to bar-

dzo mnie nudził, nie 

rozumiałem o co tam 

chodzi. Aż któregoś 

roku spiker na zawo-

dach zaczął co, dlacze-

go i tak dalej. Pomyśla-

łem – o kurcze, to trze-

ba podejść specjali-

stycznie do tego! I tak 

mnie troszeczkę to 

urzekło. Fakt faktem, 

że kiedy ludzie pytają 

kto mnie tego wszyst-

kiego uczył, zawsze 

odpowiadam:  konie! 

Jednak podpowiedzi 

doświadczonych trene-

rów są nie do przece-

nienia. Naprawdę doce-

niam to, co pokazali mi 

moi instruktorzy w Pol-

sce i za granicą. Wy-

jazd do Włoch na szkolenie 

u Luisa Kompatschera wzboga-

cił mnie o konkretną wiedzę 

z zakresu jazdy w stylu western. 

Następnie szkolenie u Marcusa 

Schopfera oraz wsparcie Olivie-

ra Mańczaka i zacząłem poszu-

kiwania własnej drogi w komu-

nikowaniu się z końmi bez uży-

cia strachu i siły. Dzisiaj mogę 

stwierdzić, że przeszedłem dłu-

gą drogę w pracy z końmi i wie-

le się nauczyłem na różnego 

rodzaju szkoleniach i kursach, 

ale najwięcej dały mi konie. Za-

równo młode, niedoświadczone, 

jak również starsze, „zepsute”, 

zwichrowane psychicznie, bądź 

sponiewierane przez człowieka.  

 

To jest ten moment ważny 

 

Do dzisiaj przez moje ręce 

przeszło ponad 500 koni... tak 

kiedyś sobie policzyłem. Nie-

które zapadają w pamięć bardzo 

wyraźnie, bo są dobrymi nau-

czycielami. Na przykład Lotos. 

To jest właśnie koń, który naj-

więcej mnie nauczył. Był wyjąt-

kowy. Mogłem oczy zamknąć 

a on wiedział co ma 

robić. Jeździłem na nim 

rajdy, szybkościówki 

(to mi bardzo odpowia-

dało), zawody. Trochę 

go zepsułem przez nie-

wiedzę. Bardzo ambit-

ny koń. Czasami braliśmy go do 

skoków. Dwa lata temu przeka-

załem go siostrzeńcowi i nadal 

startuje w szybkościówkach, 

zdobył nawet wicemistrzostwo 

Polski.  Nie wiem, czy w tym 

tkwi jakiś sekret, ale ja zawsze 

dużo z koniem spacerowałem, 

...chyba mam chorego konia, bo nie 
chce pić, a gospodarz na to:  

„kup nowe wiaderko”... 
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teraz zresztą też spaceruję. Szli-

śmy po łące, a on trawy nie jadł, 

tylko jakieś zioła wybierał so-

bie. No to ja to zioło do kiesze-

ni, do domu zabierałem i spraw-

dzałem, co to za zioło jest. 

Zwierzęta są bardzo mądre, one 

wiedzą jak sobie poradzić i jak 

dobierać sobie dietę. To my wy-

rwaliśmy je z naturalnych wa-

runków, zabierając im wolność, 

zabierając im możliwość samo-

stanowienia o własnym losie. 

Tym samym wzięliśmy za nie 

odpowiedzialność i musimy im 

dostarczać to, czego na prawdę 

potrzebują. Ogólnie ludzie dużo 

wiedzą o tym, jak koń reaguje 

i tak dalej. Ale to rozumienie 

wygląda trochę tak, jakbyś był 

za granicą i coś tam rozumiał 

z języka: co któreś słowo rozu-

miesz, a reszty nie. Więcej się 

domyślasz niż rozumiesz. I tak 

większość ludzi coś tam wie o 

tym koniu, co on robi i dlaczego 

tak się zachowuje, ale nie do 



- 19 -  

 

 końca. I to są takie luki, które 

odgrywają bardzo dużą rolę. Jak 

pracujesz z końmi, to kiedy bra-

kuje ci wiedzy – nie wiesz co 

zrobić, nie wiesz, czy dobrze 

robisz, czy źle, czy cokolwiek 

trzeba zrobić. Każdy ma takie 

dylematy, zwłaszcza na począt-

ku. Starałem się niwelować ta-

kie luki poprzez zbieranie naj-

różniejszych materiałów. Gaze-

ty, książki… – jak było napisa-

ne „western”, to zaraz kupowa-

łem, to było coś nowego, inne 

podejście. Ale szczerze mówiąc, 

czytanie bez praktyki nic nie 

daje. Najważniejsza jest prakty-

ka. Jak ktoś ci pokaże o co cho-

dzi, jest dużo łatwiej. Kiedy 

stwierdziłem, że potrzebuję fa-

chowej wiedzy, to się zbiegło 

jakoś tak, że poznałem jednego 

trenera, potem drugiego, później 

były wizyty we Włoszech – coś 

tam człowiek liznął od innych 

fachowców, dużo można było 

podpatrzeć. Te zajęcia najczę-

ściej dotyczyły ćwiczeń reinin-

gowych, ale mi najbardziej cho-

dziło o to, by dowiedzieć się jak 

wpływać na konia, jak go od-

czytywać.  

Teraz przyjeżdżają do 

mnie różni ludzie i się pytają… 

czasami przez telefon godzina-

mi tłumaczę… ale od razu na 

początku zaznaczam: to, co ja ci 

powiem, to to samo, co przeczy-

tasz w książkach. To są tylko 

słowa. Musisz mieć obraz i kon-

takt z koniem. Kiedy trzymać 

i kiedy puścić... To jest ten mo-

ment ważny, tego w książce nie 

doczytasz, nie poczujesz. Dużo 

literatury przeczytałem: od 

Monty Robertsa, przez Parellie-

go i tak dalej. Jakby streścić te 

książki, to w zasadzie w każdej 

ciągle to samo. Rzeczy, które 

naprawdę są ważne, dowiadu-

jesz się dopiero jak pracujesz 

z koniem. Odczytywanie gestów 

– każdy koń jest troszeczkę in-

ny, ma inny charakter, więc inne 

trzeba mieć podejście do każde-

go konia i trening trzeba dosto-

sować do charakteru konia. Nie 

można podchodzić schematycz-

nie. Schematy są ważne, dają 

pole manewru do pracy z ko-

niem, ale na każdą sytuację trze-

ba mieć kilka metod. Na jedne-

go konia zadziała jedno, na dru-

giego coś innego. Bardzo lubię 

pracować z arabami, one szybko 

myślą (ja mam ADHD, tak że 

pasujemy do siebie!), a jak mi tu 

ślązaka przywożą, to się trochę 

męczę, ciągle się zastanawiam, 

czy on już myśli, czy przyjął 
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informację, czy dopiero się bu-

dzi… 

 

Bardzo grzeczny konik  

 

Zresztą, co koń to histo-

ria… Zgłosił się kiedyś do mnie 

właściciel hucuła. Przez telefon 

przekazał mi, że koń bardzo 

grzeczny, wszystko w porządku, 

a pierwsze co, to grzeczny ko-

nik zaraz dęba stanął, z przycze-

py mi wyskoczył… bardzo 

grzeczny, bardzo! Pytam: robili-

ście coś z nim? Nie, nic nie ro-

bili! Aha, bo taki grzeczny jest, 

tak? Jak ktoś mówi o koniu 

„grzeczny”, to już wiem, że bę-

dzie ciekawie. „Panie Albercie, 

to jest temat życia lub śmierci” 

– tak do mnie właściciel mówi. 

Zrozumiałem, że jeśli się go nie 

ułoży, to sprawa życia i śmierci 

dotyczy bezpośrednio konia. No 

i on tu teraz stoi drugi miesiąc 

u mnie.  Przyjechał właściciel 

po miesiącu sprawdzić jakie są 

postępy i był tak zauroczony, że 

dziękował  i dziękował (do 

ośmiu razy liczyłem i przesta-

łem, a jeszcze dalej dziękował). 

Pokazałem mu wszystko, co 

i jak działa. Wiedziałem, że 

wcześniej nie mógł tego konia 

nawet utrzymać, nie mógł prze-

prowadzić z miejsca na miejsce, 

a tutaj widzi:  koncentracja wy-

ostrzona (jak na hucuła), koń 

grzeczny, do przyczepy wcho-

dzi (u niego wprowadzaliśmy 

go w czterech). Uczenie konia 

musi być konsekwentne, nie 

takie z doskoku. Szczególnie 

dotyczy to takich uparciuchów 
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jak hucuły. To są konie trochę 

prymitywne, co oczywiście nie 

jest złe (kiedyś tak powiedzia-

łem przy właścicielu, to się ob-

raził)! To jest bardzo dobra ce-

cha! Prymitywne konie są bez-

obsługowe! Doskonale sobie 

radzą w różnych sytuacjach 

i miejscach. 

 

Koncentracja i panowa-

nie nad zadem 
 

Ćwiczenia  zaczynam 

oczywiście z ziemi, wyostrzam 

koncentrację… Przede wszyst-

kim koncentracja i panowanie 

nad zadem. Jak pokażę palusz-

kiem na zad, to zadek ma się 

zatrzymać, a nie uciekać. Nie-

stety, często widzę, jak ludzie 

lonżują przy użyciu bata, bu-

dząc przy okazji strach. Pomija-

ją konieczność równoczesnego 

odczulania i budowania zaufa-

nia.  

Mam stały kontakt z ho-

dowcą arabów. Przywiózł do 

mnie konia – ogiera. Konik ty-

powo wystawowy, ale ma być 

również koniem użytkowym. 

Taki pistolecik, chudy, mięśnia 

tam nie widać. To był ewene-

ment. Miał sześć lat i przez te 

sześć lat był parę razy na wysta-

wach. Jak go przywieźli, cały 

czas był spięty. Wpuściłem na 

okólnik (zawsze tak robię) i ob-

serwuję co się dzieje. A on 

przez jakieś pięć godzin cały 

czas w kółko biegał. Zatrzymał 

się, wytarzał i znowu biega. 

Myślałem, że się zajedzie na 

śmierć, ale po jakimś czasie 

energia mu zeszła. I dzwonię do 

tej stadniny, żeby mi powiedzie-

li trochę o tym koniu. Człowiek, 

który ze mną rozmawia mówi: 

panie, ten koń tylko w boksie 

siedzi, przywożą klacz, do kla-

czy i z powrotem do boksu. I tak 

cały czas. Koń już zaczynał 

tkać. Żeby u mnie tego nie po-

głębić, puściłem go na wolność. 

Dzień i noc sobie chodził na 

okólniku. Szybko złapał  równo-

wagę emocjonalną. U mnie na 

okólniku są chorągiewki, różne 

plandeki, beczki i inne rzeczy. 

Dla niego przygotowałem jesz-

cze ekstra firany foliowe, tak 

żeby miał ciekawe życie, by 

mógł nadrobić tamte lata, kiedy 

siedział w boksie. Po jakimś 

czasie jak do niego wchodziłem 

to od razu przybiegał z ogon-

kiem i patrzył mi w oczy z pyta-

niem „co mogę dla ciebie zro-
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bić?”. Przygotowałem go w sio-

dełku i z ziemi. Fajny, fajny...  

 

Lubię wyzwania 
 

Lubię konie, które są trud-

ne. Może dlatego, że ja jestem 

trudny? Nie wiem. Czym gorszy 

koń, tym większe wyzwanie. 

Lubię, kiedy mi „rośnie adrena-

lina”, chętniej wtedy idę praco-

wać z takim koniem. Bardzo 

mnie to motywuje, kiedy widzę, 

że pomagam konikowi przecho-

dzić różne bariery. Czasami jest 

trudno. Czasami mam zjechane 

ręce od trzymania linki. Ale kie-

dy zwierzak zaczyna rozumieć, 

że nie jestem po to, żeby zrobić 

mu krzywdę, tylko po to, by on 

mógł przejść przez wszystkie 

zadania jakie mu wyznaczam - 

czuję satysfakcję. To jest super. 

Czasem pada pytanie: czy pan 

się zajmuje trudnymi końmi? To 

jest taki niegrzeczny urwis, gry-

zie, kopie, nie pozwala w ogóle 

się dotknąć. Da pan radę? Ja 

mówię, że na pewno dam radę, 

tylko nie wiem, czy koń da radę. 

Wiele się teraz mówi o natural-

nych sposobach hodowli koni 

i całym tym ruchu natural horse-

manship – i to mi się 

podoba. Ale rzeczywi-

stość nieraz jest smut-

na. Nienawidzę jak 

koń stoi w boksie. 

Choćby nie wiem jak 

piękna była stajnia, to 

musimy wiedzieć, że 

życie w boksach za-

dręcza konie. Siada im 

psychika, zmienia się 

zachowanie, przez ki-

wanie zaczynają się 

kaleczyć, później wy-

siadają im stawy. 

I koń jest zniszczony 

i fizycznie, i psychicz-

nie. A ludzie trzymają 

konie w boksach, nie 

wiedząc o tym, co po 

kolei będzie się dziać. 

„Panie Albercie, jakby 

pan zajechał, bo ma-

my tutaj trudność. Ten 

koń jest tu jakiś czas, 

ale zaczyna gryźć i kopać”… 

i tak dalej. Schemat jest zazwy-

czaj ten sam: karmią z ręki, spo-

ufalają się. Nie wolno tak. Aby 

koń był zrównoważony, potrze-

buje przywódcy. Musi ktoś czu-

wać. Często można zobaczyć 

jak koń reaguje na łące: jak 

weźmiesz przywódcę z łąki, to 

zaraz jest nerwówka, pozostałe 

konie nie bardzo wiedzą co ma-

ją zrobić. Kto tu teraz ma rzą-

dzić? No i zaraz tam się układa-

ją. Tak samo człowiek powinien 

koniom zastąpić przywódcę. 

Każdy właściciel i użytkownik 

konia powinien znać naturalne 

metody pracy z końmi, one po-

kazują właściwą drogę. Monty 

Roberts, Pat Parelli i inni.  Mi 

osobiście najbardziej pasuje 

Clinton Anderson. Zapewne 

oprócz tych znanych nazwisk 

jest jeszcze wiele innych, bo 

świat idzie naprzód, a metody 
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cały czas się modyfikuje i udo-

skonala. My, ludzie, chcemy 

być coraz bardziej wydajni 

i skuteczni ze względu na nieu-

stanny brak czasu. Konie czasu 

nie postrzegają tak samo jak 

ludzie, nasze schematy czasowe 

nie do każdego zwierzaka pasu-

ją, nie możemy każdemu konio-

wi  poświęcić tyle samo czasu.  

Pracuję z różnymi końmi i jeżeli 

tyle samo czasu poświęcam jed-

nemu i drugiemu, to jeden robi 

większy postęp, a drugi mniej-

szy. Czasem się spotykam z py-

taniem: „tylko tyle?”. Nigdy nie 

wiadomo, ile czasu potrzeba, 

aby zakodować  dobre nawyki, 

czy aby „zwichrowane” konie 

wróciły do stanu rów-

nowagi psychicznej. 

 

Rekreacja 
 

W rekreacji sprawdzi się 

każdy koń, wszystko zależy od 

umiejętności jeźdźca. Dla ludzi, 

którzy sporadycznie wsiadają na 

konia, moim zdaniem najlepsze 

są ślązaki, tylko nie pomiesza-

ne. Ważny jest charakter konia. 

Czasami uda mi się trafić wyjąt-

kowo podatny egzemplarz. Pa-

miętam, jak kiedyś przyjechał 

do mnie Niemiec i mówi, że 

chciałby konia, który jest całko-

wicie wyłączony. Sprzedałem 

mu takiego konia. Jeździ na nim 

cała rodzina. Dwójka dziecia-

ków nie może się nacieszyć, bo 

taki fajny, włażą na niego bez 

lęku, i za ogon można, i za szy-

ję, nie reaguje na nic. I takie 

konie do rekreacji są jak najbar-

dziej dla początkujących. Wia-

domo, że każdy koń może się 

spłoszyć. Ale są konie, które się 

spłoszą i za kilometr dopiero się 

wyłączą, są takie, że za metr się 

wyłączą i są takie, które tylko 

zadrżą i też się wyłączą. Miałem 

konia, który w galopie do przy-

czepy wjeżdżał ze mną na 

grzbiecie i na tym odcinku miał 

się wyłączyć, zatrzymać i stać. 

Na dwóch metrach. I on to robił. 

Oczywiście na odpowiednim 

podeście. 

Na początek nie polecam 

arabów. Araby są fajne, też po-

trafią być stonowane, ale to 

zawsze jest arab, zawsze jest 

w nim ta iskra. Może nic złego 

nie zrobić, ale to drgnięcie, ta 

iskra, ten ułamek sekundy spo-

woduje, że jeździec niedoświad-

czony spanikuje i go przez przy-

padek dotknie, a dla niego to 

jest jakiś sygnał i komenda. 

 

Głowę im zasłonię i mają 

jechać 

 

Odczulam konie  na 

wszystko co mi przyjdzie do 

głowy. A nawet więcej. Lubię 

zabierać konie w nowe dla nich 

miejsca i stawiać w sytuacji, 

której wcześniej nie 

doświadczyły. Zmie-

niam im otoczenie. Ob-

serwuję ich reakcje. Jak 

przygotowuję konia, 

jeżdżę  na okólniku – 

on robi wszystko, co chcę, wy-

jeżdżam gdzieś – a on się nagle 

orientuje, że nie wie gdzie jest 

i połowa rzeczy nagle mi ucie-

ka.  Trenuj konia na ranczo i rób 

to samo w terenie – twoje meto-

dy będą bardziej skuteczne. 

Uczestniczyłem kilka razy 

w Cavaliadzie. Do takiej impre-

...na pewno dam radę, tylko nie 
wiem, czy koń da radę... 
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zy trzeba wcześniej konie do-

brze przygotować, wszystko się 

szybko zmienia. Konie muszą 

się przyzwyczaić do nowego 

miejsca. Niektóre konie potrze-

bują na to dużo czasu, czasami 

dzień i noc. U mnie konie prze-

chodzą różne rzeczy. Głowę im 

zasłonię i mają jechać, mam 

tutaj poligon. Kiedyś dużo jeź-

dziłem w nocy: i na okólniku, 

i w terenie. Koń w nocy szyb-

ciej się koncentruje; dużo rze-

czy się dzieje, nie widać, ale 

słychać. On jest czujny. Jeżeli 

jest już nauczony, że jest ktoś 

na nim, kto czuwa, to fajnie się 

robi, bo on jest bardziej skon-

centrowany na jeźdźcu i wtedy 

właśnie szybko się wyłącza, 

szybko się tonuje. Polecałbym, 

by wszystkie konie przechodzi-

ły Seven games Parelliego i by 

każdy nauczył się to robić.  

 

Cały czas się uczę 
 

Mam w sobie taki niepo-

kój. Nauczę się czegoś raz, po-

tem to sprawdzam na jednym 

koniu, na drugim i na trzecim. 

Ale ciągle mi czegoś brakuje. 

Są takie sytuacje, w których 

próbuję coś osiągnąć – i wybie-

ram jakąś drogę do tego celu, 

a potem okazuje się, że  można 

było to zrobić w inny sposób, 

bardzo szybki sposób, bardzo 

łatwy i bardzo naturalny, ale 

czegoś mi brakowało. Jak 

wreszcie odkryję tą metodę, to 

jest eureka! i lżejsza praca dla 

konia i dla mnie. Tak np. zała-

dunek koni do wyjazdów 

(kiedyś bardzo dużo jeździliśmy 

z końmi). Szukałem rozwiązań 

i ludzi, którzy mają swoje spo-

soby. Trafiłem w końcu na czło-

wieka, który pokazał mi jak to 

robić i dzisiaj moje konie są cał-

kiem odblokowane, jak widzą 

trail, to się cieszą, że będzie wy-

cieczka. I to jest właśnie to.  

Ważne jest, aby ludzie zaj-

mujący się końmi byli otwarci 

na nowe i nieznane rzeczy. 

Mam wrażenie, że u nas jest 

z tym ciągle problem. Mam cza-

sem takie doświadczenia, kiedy 

ktoś mnie zaprasza do obcej 

stajni. Przyjeżdżam, pracujemy 

sobie z tym koniem, a jednocze-

śnie jest mnóstwo obserwato-

rów. Zaczynają się różne ko-

mentarze: i dobre, i złe. Starzy 

wyjadacze raczej krytykują. Nie 

chcę się ukrywać, więc jeżeli 

nawet przyjadę w czapce, to 

potem ubieram kapelusz. Żeby 

widzieli, że to, co robię, jest 

osadzone w szkoleniach we-

stern. Mimo iż wielu źle po-

strzega west, widzą, że koń jest 

skupiony na mnie, dobrze wy-

konuje ćwiczenia. Kto to robi? 

Kowboj jakiś. No i dobra! Tak 

ma zostać! Ci mądrzejsi może 

się czegoś nauczą, a na tych 

drugich nie zwracam uwagi. 

Czasem zdarza się, że ktoś  

mnie przeprosi za to, że komen-

tował krytycznie i zbyt głośno 

eksponował swoje zdanie. Ja 

robię swoje. Prowadziłem różne 

prelekcje. Kursanci przyprowa-

dzili swoje konie, ja mówię; 

dzisiaj wasze konie nie będą 

umiały tego, co moje konie, ale 

możemy zrobić wstęp.  Pokazu-

ję ćwiczenia i to, do czego pro-

wadzą. A prowadzą na przykład 

do tego, że koń sobie biegnie 

i sam wchodzi do przyczepy 
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 ustawionej na drugim końcu 

hali. Albo – to już trudniejsze 

ćwiczenie – ja jadę na jednym 

koniu, mam drugiego konia na 

lince, jeździmy sobie w kółko, 

potem ja się zatrzymuję, poka-

zuję temu drugiemu koniowi 

przyczepę i on wchodzi 

sam do przyczepy.  

 

Tylko cztery minuty 
 

Wszystko co najlep-

sze dopiero jest przede 

mną. Ja dopiero zaczynam. Ma-

my dwa quartery, które będą 

startować pierwszy raz w zawo-

dach kwalifikacyjnych do MP 

w reiningu. Mój siostrzeniec 

dalej chce startować w szybko-

ściówkach, ma zwinnego araba. 

Reining jest bardzo trudną kon-

kurencją i naprawdę trzeba bar-

dzo dużo pracy włożyć i w sie-

bie, i w zwierzę, ale to jest wła-

śnie najlepsze. Czym trudniej, 

tym lepiej. Wiele rzeczy się 

człowiek dowiaduje, wiele rze-

czy musi pokonać. Koń też. Ten 

przejazd to są cztery minuty. 

Niby nic, tylko cztery minuty, 

ale tam może się wszystko zda-

rzyć. Raz na zawodach, dzień 

przed startem, trenowaliśmy na 

hali i koń złapał kontuzję. Nic 

poważnego, ale chciałem zrezy-

gnować, ze względu na konia. 

Był tam ze mną mój trener i on 

mówi: jedź, ja mówię: nie, a on 

mówi: jedź, bo jak konik zrozu-

mie, że byłeś na zawodach i nie 

wystartowałeś, to już nigdy nie 

wystartujesz. Mówi: jedź, ze-

psuj to wszystko, ale pojedź. No 

i pojechałem, zero przywiozłem, 

ale to też była dla mnie nauka. 

Mam zamiar kupić jeszcze 

jakiegoś quartera, i araba - kare-

go, bardzo mało jest takich ko-

ni, wszystkim się podoba 

(śmiech). Ale oczywiście nie 

jest ważna maść, ale to, co jest 

w głowie. Chciałbym połączyć 

naszą tradycję z tradycją kow-

bojską i pokazać, że 

araby też potrafią. 

Arab kojarzy się z ko-

niem wystawowym, 

a mniej z koniem 

użytkowym. Chcę po-

kazać, że arab to nie 

jest jakieś głupie zwierzę, tylko 

że szybko myśli i nie wszyscy 

za nim nadążają. W tym właśnie 

siebie widzę: pokazać trudne 

konie, które  potrafią coś zrobić.  

 

Przyjeżdżam w kapeluszu 

 
Czasami mam wrażenie, 

że westem interesują się wszy-

scy, a czasami, że czas zachwy-

tu nim już chyba minął. Ale mo-

im zdaniem wszystko jest przed 

...Ważne jest, aby ludzie zajmujący 
się końmi byli otwarci na nowe  

i nieznane rzeczy... 
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 nami. Wszystko musi dojrzeć. 

Dużo ludzi zepsuło western 

przez różne wygłupy, może dla-

tego krzywo patrzą na ludzi 

w kapeluszach. Nie-

dawno ktoś mi opo-

wiadał, że rozpędzony 

kowboj uderzył w ko-

goś i już tam nie chcą 

kowbojów. A ja jestem taki, że 

jak tak mówią, to ja tam muszę 

być. No i zajeżdżam do tego 

właściciela i staram się napra-

wiać to, przynajmniej w jakimś 

stopniu. Oczywiście nie zajeż-

dżam w kapeluszu, tylko nor-

malnie, samochodem, i pytam 

się czy mogę wynająć halę, czy 

mogę z koniem przyjechać, by 

nikomu nie przeszkadzać, bo 

oni tam mają treningi, skoki 

i coś tam jeszcze. Dwóch trene-

rów, dużo jeźdźców. Umówili-

śmy się, przyjechałem wcze-

śniej, i tym razem w kapeluszu, 

wyprowadzam konia. Widzę, że 

mina taka jakaś. Ja wszystko 

grzecznie. Wjechałam sobie na 

halę. Później taka luźna poga-

wędka i zacząłem rozmawiać 

o wspomnianej sytuacji. No 

zdarzyło się coś tam, dziewczy-

na miała połamany obojczyk. Ja 

mówię: to każdemu mogło się 

zdarzyć, nie tylko kowbojowi. 

Nie, to on tam za dużo pozwalał 

sobie, itd. Zatem ten "zły kow-

boj" zostawił beznadziejne wra-

żenie. Następnym razem wzią-

łem siostrzeńca i pojechaliśmy 

tam we dwóch. Znowu tą halę 

wynajęliśmy. No i tak się przy-

patrywał ten właściciel - raz, 

drugi, z niedowierzaniem - co 

my tu z ziemi robimy, że te ko-

nie takie grzeczne. Dzięki temu 

zostaliśmy później zaproszeni 

na imprezę z małym pokazem. 

I tak właśnie, małymi kroczka-

mi, próbujemy to spojrzenie 

zmienić. Myślę, że nasza obec-

ność na Cavaliadzie też dużo 

dała. Te wyjazdy i pokazywanie 

mądrego westu jest po-

trzebne. Ludzie się prze-

konują. Najgorsze jest to, 

że pojedyncze przypadki 

potrafią wiele popsuć. 

Siejesz, ale trzeba poczekać 

troszkę, by to urosło.  

 

500 koni 

 
Przyjeżdżają do mnie róż-

ni ludzie i oczywiście każdy 

z koniarzy ma jakąś swoją hi-

storię. Lepszą, gorszą, ciekawą 

bardziej lub mniej… Połowy 

i tak już nie pamiętam… 500 

koni to jest jednak kawał histo-

rii. Wybitne konie dłużej się 

pamięta, albo wybitnie leniwe. 

Ilość wyjeżdżonych godzin to 

jest doświadczenie, zbiór prak-

tycznych informacji, a przecież 

teraz cywilizacja oparta jest na 

...Konie były, są i będą dla mnie 
bardzo ważne... 

Patronem 

wydania jest 
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 informacji. Kto ją posiada jest 

lepszy od tego, który jej nie ma. 

Podobnie w świecie koni. Konie 

nie potrzebują dyplomów, certy-

fikatów, orderów. Dla nich war-

tość ma praktyczna wiedza ko-

niarza. Tylko takich ludzi ak-

ceptują i szanują, zaczynają ich 

słuchać i są w stanie podporząd-

kować się. Nawet te trudne 

i agresywne. Wiele z koni, które 

widzieliście na naszych poka-

zach było końmi trudnymi. Na 

przykład koń, z którego strzela-

łem z pistoletów, po grzbiecie 

łaziliśmy i takie tam… To był 

konik, któremu bardzo dużo 

czasu poświęciłem. Bardzo mi 

zależało, by był łagodny, tym 

bardziej, że to bardzo tempera-

mentny koń jest. Taki koń po-

trzebuje cały czas opieki. Nie 

jest nigdy tak, że go wyłączysz 

i koniec. Taki koń ma swój cha-

rakter. To tak jak ja. Ja też je-

stem niegrzeczny, a jak ktoś 

mnie upomni raz, drugi, trzeci, 

to potrafię być grzeczny. A jak 

mi tylko popuszczą, to zaraz 

znowu jestem niegrzeczny… 

Tak jest z takimi konikami… 

Konie były, są i będą dla 

mnie bardzo ważne. Stanowią 

sens mojego życia. Zapewnienie 

im bezpieczeństwa i pokazanie 

właściwej drogi bez strachu 

i obciążeń psychicznych, 

to niesamowite wyzwanie. 

Uwielbiam obserwować te 

fascynujące stworzenia i doce-

niam ich pasję oraz chęć życia 

w spokoju. Zawsze staram się 

im to zapewnić, bo chyba to jest 

dla nich najważniejsze.  

 

 

Z Albertem Janikiem  

rozmawiała Redakcja  

WesternNET 

FUNDACJA  

NA RZECZ  

ROZWOJU  

I EDUKACJI 
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7  lipca odbyły się we Włoszakowicach III 

Zawody Western zorganizowane przez Agnieszkę 

Rogalską - Pieciułko i Dorotę Frankowską. Waka-

cyjna pora i wyjątkowo pogodna niedziela sprawi-

ły, że zawodnikom kibicowały całe rodziny. Poza 

tym impreza ma swoich stałych kibiców - wielbi-

cieli koni i zawodów konnych, którzy nigdy nie 

przepuszczą okazji podziwiania koni i jeźdźców 

na pakrurze. 

W tego rocznych zawodach wzięło udział 18 

zawodników reprezentujących rancza: Siciny, 

Smyczyny, Włoszakowic, Święciechowy, Woj-

szyna i Bukówca Górnego. Ich zmagania w kon-

kurencjach, takich jak pole bending ( slalom po-

między sześcioma tyczkami), barrel racing 

(wyścig wokół beczek), stake race (zawodnicy 

jada według określonego schematu pomiędzy 

markerami i tyczkami, robiąc w szybkim tępie 

ósemki) i w wyścigu o tequile przyglądały się tłu-

my publiczności. Szczególną sympatią publiczno-

ści zyskały dzieci, które pierwszy raz brały udział 

w tego typu zawodach. Ponadto przejazdy dzieci 

były wyjątkowe, najmłodsza uczestniczka miała 6 

lat. Podczas tegorocznych zawodów publiczność 

wybierała najładniejszego konia. Najbardziej po-

dobały publiczności kuc : Zefir, na którym starto-

wała Wiktoria Krupka mając 6 lat oraz arab ze 

stajni Kenkel, którego dosiadał Tomasz Kaczma-

rek.  

 
Wielkopolska Inwazja Westu 

 
III Zawody Western we Włoszakowicach 
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Stajnia Ostrowo Młyn 

Ostrowo Młyn 2 

62-100 Wągrowiec 

www.ostrowomlyn.pl  
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Na planie filmowym 
Wrota Europy 

MIROSŁAW DYMURSKI 

Patronem 

wydania jest 
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W  styczniu 1999 ro-

ku Polska produkcja filmowa 

rozpoczęła pracę przy realizacji 

historycznego filmu pod tytułem 

„Wrota Europy” w reżyserii 

Jerzego Wójcika.  

Sceny do filmu były krę-

cone na posesji majątku, w któ-

rym znajduje się klasycystyczny 

dwór w miejscowości Krzesk 

koło Siedlec, blisko wschodniej 

granicy naszego kraju.  

Film pod tytułem „Wrota 

Europy” jest dramatem wojen-

nym ukazującym brutalność 

wojny polsko – bolszewickiej 

w latach 1918 -1920 i dramat 

losów ludzkich na kresach 

wschodnich. Historia o której 

opowiada ten film toczyła się 

zimową porą, w polskim szpita-

lu polowym, blisko linii frontu 

przy wschodniej granicy. 

Zimowy mroźny plener, 

interesująca architektura dwor-

ku w Krzesku, oraz dobrze do-

brana obsada aktorska, bez wąt-

pienia wpłynęła na  jakość i wy-

jątkowość tego filmowego obra-

zu.  

 

Wszechstronność koni hu-

culskich 
Przy realizacji tego przed-

sięwzięcia filmowego wykorzy-

stano konie huculskie ze stadni-

ny gładyszowskiej koło Gorlic. 

Konie zostały przetrans-

portowane do miejscowości 

Krzesk i tam stacjonowały 

u prywatnego gospodarza, nie-

daleko planu filmowego. Jeźdź-

cy byli zakwaterowani w hotelu 

w miejscowości Zawady, kilka 

kilometrów od stajni,.  

Wstawaliśmy  o piątej ra-

no, aby nakarmić, napoić i przy-

gotować konie do pracy. Na 

plan filmowy docieraliśmy kon-

no wierzchem w stępie i kłusie 

w około 20 minut. Gdy dotarli-

śmy na miejsce konie raczyły 

się rozłożonym sianem przy ko-

niowiązach. Natomiast jeźdźcy  

rozpoczynali dzień filmowy  od 

charakteryzacji i ubierania się 

w stroje  bolszewickich wojsk 

u kostiumologa.  

 ...z aktorem Mariuszem Bonaszewskim 

Mroźny styczniowy poranek. Temperatura sięgająca – 10 stopni Celsjusza , a w oddali murowany 

dworek z wieżyczką i gankiem, na tle  małego liściastego lasu. Wszystko pokryte białą szadzią i szro-

nem tworzyło tajemniczą aurę. Wjazd do dworku otwierała duża, dwuskrzydłowa żelazna brama o bo-

gatych ornamentach kowalskiego kunsztu. Nad bramą  wzniesiony był duży charyzmatyczny łuk z czer-

wonej cegły pokryty cementową zaprawą, na której ząb czasu odbił swoje piętno.  

 Na dziedzińcu dworku ekipa filmowców rozstawiała kamery, statywy i oświetlenie. Charaktery-

zatorzy, kostiumolodzy, specjalista do spraw militarnych,  oraz osoby odpowiedzialne za obsługę 

sprzętu, ze względu na krótki styczniowy dzień   rozpoczynali pracę już od bardzo wczesnych godzin 

porannych. 
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Na czas zdjęciowy otrzy-

mywaliśmy oręż od specjalisty 

do spraw militarnych.    Zima 

tego roku była mroźna, jednak 

nie była obfita w duże ilości 

śniegu, dlatego dla potrzeb fil-

mu na dziedziniec dworku śnieg 

był przywożony i rozsypywany 

z pobliskich pól.  

Podczas kręcenia ujęć 

przejazdy konne nie należały do 

bezpiecznych. Ziemia była za-

marznięta, twarda i pokryta 

cienką warstwą śniegu.Pod tą 

warstwą śniegu kryły się zmarz-

liny lodowe, które stwarzały 

niebezpieczeństwo dla jeźdźca 

i konia. Nietrudno było o nie-

kontrolowaną przewrotkę na 

bok razem z koniem. Niestety, 

ale się to zdarzało. Lód to lód 

i trzeba się liczyć, że wszystko 

może się wydarzyć.  Film kieru-

je się swoimi prawami i podczas 

kręcenia ujęć, kadry  bywają 

niekomfortowe dla jeźdźców 

i koni. No cóż, taka praca – ry-

zyko jest wkalkulowane w ten 

zawód.  

Dzień zdjęciowy kończył 

się późnym popołudniem, ze 

względu na szybko zapadający 

zmrok o tej porze roku. Do staj-

ni wracaliśmy oczywiście kon-

no. Po nakarmieniu i napojeniu 

koni kończył się nasz dzień pra-

cy na planie filmowym. 

 

Promocja koni 
Koń huculski - niski, 

zwarty o mocnym grzbiecie 

i szyi z bujną grzywą, oraz cha-

rakterystyczną pręgą na grzbie-

cie – to cechy urody zewnętrz-

nej koni tej rasy.  

Są to konie silne psychicz-

nie i odporne na warunki klima-

tyczne. Charakteryzują się cier-

pliwością i łagodnością. Dzięki 

tym cechom zyskały szacunek 

i sympatię nie tylko u hodow-

ców koni tej rasy, ale również 

u producentów i reżyserów fil-

mowych. Brały udział w wielu 

produkcjach filmowych i zysku-

ją coraz większe zainteresowa-

nie w Polsce i za granicą.  

Na planie filmu pod tytu-

łem „Wrota Europy” w reżyserii 

Jerzego Wójcika udowodniły 

swoją wszechstronność.  

Udział koni huculskich  

przy produkcjach filmowych, 

jest dla nich  dobrym spraw-

dzianem kondycji, oraz dobrą 

metodą na promowanie swej 

użyteczności. 

Mirosław Dymurski 

 

 

Zamieszczone zdjęcia po-

chodzą z prywatnego archiwum 

Mirosława Dymurskiego 

...zimowa szadź i -10 stopni Celsjusza 

...w tle słynna brama wjazdowa  na dziedziniec dworku 

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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K oń biegał i biegał. 

Był młody, pełen sił i urodzony 

w stadzie sztucznie stworzonym 

przez człowieka. Nie miał do-

świadczenia dzikich koni, 

a więc nie wiedział, że takie 

marnowanie sił w naturze mo-

głoby grozić większymi konse-

kwencjami. Nie umiał racjonal-

nie korzystać z energii, którą 

dała mu matka natura. Bo i  po 

co, wszędzie był bezpieczny, 

więc korzystał z niej, by osią-

gnąć swój cel, nie bacząc na to, 

co będzie później. 

A człowiek czekał spokoj-

nie, miał przewagę, bo o tym 

wiedział. Miał wiedzę i zamiar 

wykorzystania jej do własnego 

celu. 

 

Nie spieszył się, pozwalał 

rumakowi tracić siły na bezsen-

sowne bieganie. Kiedy jednak 

owo krążenie konia wokół niego 

wydało mu się nazbyt długie, 

przeszedł do działania. 

 

Rozpoczął przejmowanie 

władzy nad zwierzakiem. A to 

oznaczało kierowanie nim tam 

gdzie chciał, w takim chodzie 

NATURAL 

Piasek Pustyni 

część trzecia  

 

* * * 

Piasek (pięcioletni wałach) wciąż był w ruchu. Jednak mimo ogrom-

nej chęci i wysiłku jaki z siebie dawał, upragnione stado wciąż było 

daleko. A człowiek, który czegoś od niego oczekiwał - blisko. 
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 i  t em p i e ,  j a k i e  u z n a ł 

za stosowne. Dla konia było to 

coś nowego, coś, co po pewnym 

czasie zmusiło Piaska do do-

strzeżenia człowieka. I od czasu 

do czasu, kiedy musiał zmienić 

kierunek ruchu lub chód, patrzył 

na człowieka i robił to, co on 

zamierzył. Wtedy ta dwunożna 

istota przestawała go "straszyć", 

a nawet jakby oddalała się. Dla 

konia było to coś innego, dotąd 

nieznanego. Lecz nie potrafił do 

końca powiązać swojego niebie-

gania z tym, że zostawiano go 

"w spokoju". 

 

A skoro "nie wyciągał od-

powiednich wniosków", zgod-

nych z oczekiwaniami człowie-

ka, biegał dalej. 

 

To dalsze popędzanie ko-

nia nie musiało trwać długo, by 

wybrał  zachowanie po myśli 

trenera. Może już odczuwalny 

brak sił, może zgromadzone 

w genach doświadczenie milio-

nów kopytnych przodków, mo-

że poczucie osamotnienia, 

a może to i jeszcze coś. Wszyst-

ko to razem "podpowiedziało" 

mu, że czas zmienić swoje za-

chowanie. 

Stanął, odwrócił się w kie-

runku tego, który "inspirował' 

go do ruchu i czekał. A czło-

wiek podszedł do niego i zaczął 

go głaskać. To było coś nowe-

go, czego nie doświadczał 

w stadzie od swoich pobratym-

ców. 

 

Był dotykany i głaskany 

po całym ciele. Aż w pewnym 

momencie człowiek odwrócił 

się i zaczął się oddalać. Piasek 

zdziwiony takim zachowaniem 

stał chwilę, po czym ruszył. Nie 

za człowiekiem, ale w zupełnie 

innym kierunku. I znowu został 

przegoniony. Ruszył ostro, po 

czym  nagle musiał zawrócić 

i sytuacja ta powtarzała się pa-

rokrotnie. 

 

Przez wykonywane co 

i rusz zwroty, siły ponownie 

zaczęły go opuszczać. Stanął, 

poczuł dotyk dłoni ludzkiej na 

swoim ciele. Trener odszedł po-

A człowiek czekał spokojnie, miał przewagę,  
bo o tym wiedział. Miał wiedzę i zamiar wyko-

rzystania jej do własnego celu. 
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   nownie i .... Piasek (być może 

nawet wbrew zdrowemu rozsąd-

kowi) zrobił parę kroków za 

nim. I oto chodziło człowieko-

wi! 

 

W takiej sytuacji człowiek 

zwracał się do niego w sposób 

łagodny i spokojny. W ten spo-

sób zachęcał  konia do podąża-

nia za nim. Chciał, by mu zaufał 

i dał dowód tego w postaci pój-

ścia za nim. Wielokrotnie jesz-

cze Piasek musiał na przemian 

biegać i stawać. Jednak w końcu 

wybrał i wolał iść za człowie-

kiem niż dać się przepędzać, 

zwłaszcza, że spacerowanie po-

zwalało mu złapać oddech, wra-

cały siły, a miejsce, w którym 

się znalazł, stawało się całkiem 

bezpieczne. 

 

Kiedy już  wspólne cho-

dzenie trwało w miarę długo, 

człowiek przeszedł do następne-

go etapu nawiązywania kontak-

tu i budowania odpowiednich 

relacji w tym dwuosobowym 

"stadzie". Ich dalsze  losy opi-

szę w następnym numerze na-

szego czasopisma. 

 

Uwagi 

Okrągły wybieg, lonżow-

nik, ring, roundpen lub nawet 

niewielki, ogrodzony plac, naj-

lepiej w kształcie kwadratu, to 

wyśmienite miejsce do budowa-

nia podstaw komunikacji z ko-

niem, tworzenia kodu, w którym 

obie strony będą się porozumie-

wać. Tutaj można wykorzystać 

te zachowania, którymi konie 

komunikują się w stadzie. Za-

chowania te oczywiście powta-

rzamy w sposób dla człowieka 

możliwy do wykonania. Pomo-

cami, które nam to ułatwiają, są 

linki, folie, szmatki, baty oraz 

głos i ciało. Właśnie język ciała 

to ważny element, wykorzysty-

wany w ringu i nie tylko, przy 

komunikowaniu koniowi tego, 

czego od niego chcemy. 

 

By podkreślić, że koń ma 

wykonać polecenie (nie wyko-

nanie polecenia skutkować mo-

że lekceważeniem nas), używa-

my w/w pomocy. Istotna jest też 

energia, z jaką ich używamy. 

Inaczej będziemy ich używać 

przy koniu wrażliwym, a inaczej 

przy "gruboskórnym" leniuchu. 

 

Trzeba się nie lada natru-

dzić i napracować, by przekonać 

konia, żeby nam zaufał. Wyma-

ga to czasu, dużej cierpliwości 

i konsekwencji w egzekwowa-

niu naszych poleceń. Trzeba coś 

od siebie dać, by koń niejako 

nam to zwrócił w dalszym kon-

takcie i w pracy. Nie każdy ma 

okazję budować relacje końsko-

ludzkie przez codzienne spotka-

nia. A czasami i te nie są wy-

starczające, by zwierzak nam 

zaufał, czuł się z nami bezpiecz-

nie i uznał nas za swego przy-

wódcę czy partnera.  

 

Stąd pomysł na ten ogro-

dzony kawałek ziemi, gdzie 

można rozpocząć i kontynuo-

wać  przygodę człowieka z ko-

niem. Warto tego spróbować. 

Ceną jest tu tylko podjęcie sto-

sownej decyzji, poznanie i nau-

czenie się tego od fachowców. 

Potem pozostaje już tylko zasto-

sowanie nabytych umiejętności 

podczas współpracy z koniem – 

własnym lub innym. Efekty ta-

kiej pracy są naprawdę zdumie-

wające. 

Życzę powodzenia i pozdrawiam.  

Maciej Filoda  

Patronem 

wydania jest 
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W  r a m a c h  M P 

PLWiR rozegrano konkurencje 

z bydłem: Cutting, Calf Roping, 

Team Penning, Cattle Penning 

oraz Working Cow Horse. 

W ramach zawodów kwalif-

ikacyjnych PLWiR konkurencje 

ujeżdżeniowe: Reining, Western 

Pleasure, Western Riding, 

Western Horsemanship i Trail 

oraz konkurencje szybkościowe: 

Barrel Racing oraz Pole Bend-

ing. 

 Niektóre z tych konkuren-

cji przybliżyliśmy dokładniej 

w poprzednich numerach We-

stern NET (Cutting - WN 

03/2013, Barrel Racing - WN 

12/2012), poniżej zamieszcza-

my relację fotograficzną z Mi-

strzostw Polski Western i Rodeo 

z krótkim opisem rozegranych 

konkurencji. 

 

CUTTING - bardzo widowi-

skowa konkurencja z udziałem 

bydła, w której zawodnik jadący 

na koniu ma oddzielić od stada 

jedną wybraną sztukę, ustawić 

ją na środku areny i uniemożli-

wić powrót do stada. Powinien 

to zrobić używając do powodo-

wania koniem wyłącznie dosia-

du, w taki sposób, by nie spo-

wodować zamieszania wśród 

pozostałych w stadzie zwierząt. 

Zawodnik startuje przez 2,5 mi-

nuty i w tym czasie może wy-

prowadzić ze stada dwie - trzy 

sztuki bydła.  

 

WORKING COW HORSE - 

łączy w sobie elementy reiningu 

i pracy z bydłem.  Konkurencja 

ta składa się  z dwóch części. 

W pierwszej części zawodnik 

jedzie schemat reiningowy i jest 

oceniany wg zasad z tej konku-

rencji. Po zakończonym prze-

jeździe na arenę jest wypuszcza-

ny cielak i rozpoczyna się druga 

część - praca z cielakiem. Trze-

ba pokazać umiejętności konia 

w kierowaniu cielakiem z jak 

najmniejszą pomocą jeźdźca. 

Jeździec ma za zadanie utrzy-

mać cielaka przez określony 

czas w wyznaczonym miejscu, 

następnie wymusić jego bieg 

wzdłuż areny. Cielak powinien 

być prowadzony tak, żeby wy-

konać przynajmniej jeden zwrot 

w każdym kierunku na długiej 

ścianie areny. Na koniec zawod-

nik prowadzi cielaka na środek 

areny, gdzie musi zatoczyć 

z nim dwa koła - każde w in-

nym kierunku (ósemkę). 

 

CALF ROPING - konkurencja, 

w której zawodnik na koniu mu-

si złapać wypuszczonego na 

arenę cielaka na lasso. Podczas 

rzucania lassem cielak musi być 

w ruchu, a lasso należy zarzucić 

na szyję lub rogi uciekającego 

cielaka. Limit przejazdu wynosi 

30 sekund, wygrywa zawodnik, 

któremu najszybciej uda się zła-

pać cielaka. 

 

TEAM PENNING - to konku-

rencja drużynowa. Trzyosobo-

wy zespół ma za zadanie wyod-

rębnić ze stada trzy cielaki, 

oznaczone tym samym kolorem 

szarfy (kolor dla każdej drużyny 

jest losowany) i zagonienie ich 

do znajdującej się po przeciwnej 

stronie areny zagrody w jak naj-

krótszym czasie. Na wykonanie 

zadania zawodnicy mają 150 

sekund. Zwycięża drużyna, któ-

ra wykona zadanie najlepiej 

i w najkrótszym czasie. 

 

CATTLE PENNING - konku-

rencja polegająca na wyodręb-

nieniu przez jeźdźca cielaka 

i zagonieniu go do zagrody 

w jak najkrótszym czasie. 

 

Autorem zdjęć jest Anita Kaczor 

 

FOTORELACJA Z ZAWODÓW 
W ŚCIĘGNACH KOŁO KARPACZA  

W dniach 31.07 - 02.08.2013 w Ścięgnach koło Karpacza odbyły się XII Międzynarodo-

we Mistrzostwa Polski PLWiR w konkurencjach z bydłem, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR 

oraz konkursy afiliowane przez NCHA (National Cutting Horse Association) i ERCHA 

(European Reined Cow Horse Association).  

http://www.nchacutting.com/
http://www.ercha.org/
http://www.ercha.org/
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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  


