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L 
ipcowe dni okazały się upalne 

co pewnie ucieszyło wszyst-

kich tych, którzy odpoczywają 

nad wodą z dala od centrów miast. Wa-

kacje sprzyjają końsko ludzkim spotka-

niom, bo wiadomo, więcej czasu, 

a w ośrodkach jeździeckich coraz cie-

kawsze pomysły na przygodę jeździec-

ką. Pogoda piękna, ale upał daje się we 

znaki i koniom i jeźdźcom. A my wła-

śnie w taki czas wystartowaliśmy 

z programem szkoleń pod auspicja-

mi  Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. Zajęcia skierowane są 

do osób – wolontariuszy, którzy chcą 

poznać sposoby bezpiecznej pracy 

i „obsługi” koni. Dzięki temu progra-

mowi kolejne, nowe osoby wchodzą 

w świat „Horsemanship”. Niewątpliwie 

pomoc Ministerstwa ma tu ogromne 

znaczenie bo warsztaty stają się dostęp-

ne dla szerszej liczby osób. Cieszy nas, 

że chętnych nie brakuje. Zainteresowa-

nych odsyłamy do naszej strony 

www.westernhobby.pl oraz do komuni-

katów Fundacji EqussEko, która te 

zajęcia organizuje. W tym wydaniu 

zamieszczamy pierwsze zdjęciowe 

relacje z tych spotkań aby przybliżyć 

wam klimat i warsztatową atmosferę. 

Poza tym ten numer to spora dawka 

praktycznej wiedzy w unikatowych 

artykułach. Bazyli Targański dzięki 

swojej pasji zabiera nas w świat starych 

siodeł rodem z czasów kiedy armia 

amerykańska przemierzała bezkresne 

równiny dzikiego zachodu. Andrzej 

Makacewicz gości u nas z bardzo po-

żytecznymi podpowiedziami w sprawie 

wędzideł. Tego nie możecie przegapić. 

Jest też kolejna odsłona dotycząca wy-

jątkowej rasy koni TWH o której opo-

wiada największy specjalista w tej 

dziedzinie w Polsce Danuta Freiherr. 

Jak zawsze odkrywamy kolejne oblicza 

jeździectwa w stylu western poprzez 

wywiady z kowbojami znad Wisły 

i z tymi, którzy rozwijają swoją pasję 

na antypodach. Tak, tak informacje do 

WesterNET docierają nawet z najdal-

szych zakątków świata :) Życzymy 

Wam miłej lektury i oczywiście dużo 

wspaniałych letnich przygód z końmi. 

Redakcja WesternNET-u  

W słońcu i w kurzu, ale z uśmiechem 
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JAK ? 
 
OPTYMALNIE DOBRAĆ  
WĘDZIDŁO  
DLA SWOJEGO KONIA 

Decyzja o wyborze kiełzna, jakiego 

chcemy używać w procesie porozumie-

wania się z końmi podczas treningów, to 

jedna z najważniejszych decyzji. To wła-

śnie kiełznem najłatwiej zadajemy ko-

niom niezrozumiały ból, w rezultacie 

czego tracimy zaufanie, budujemy ner-

wice czy narowy i – pomimo że konie 

uczą się szybciej od nas – trenujemy je 

czasem całymi latami, zamiast osiągać 

lepsze rezultaty w znacząco krótszym 

czasie. 

A N D R Z E J  M A K A C E W I C Z  Fo
t.
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K 
iełzno to najpowszechniej 

w świecie używany system 

komunikacji z koniem, ale 

o jego działaniu wiedza nadal jest 

dość skromna. Stosowanie wędzidła 

jest obligatoryjne w wielu dyscypli-

nach, m.in. w zawodach ujeżdżenio-

wych, i każdy jeździec biorący 

w nich udział staje przed nie lada 

wyzwaniem, jakim jest dobór prawi-

dłowego wędzidła dla swojego ko-

nia. Ale czy decydując o jego wybo-

rze wiemy co warto wziąć pod uwa-

gę, żeby poddany działaniu wędzidła 

koń łatwo zrozumiał o co prosimy 

i odpowiedział nam na działanie 

ścięgierza w pysku ufnie, lekko 

i natychmiastowo, czyli przepusz-

czalnie? 

 
Kiełzna możemy w najprostszy spo-

sób podzielić na wędzidłowe i bez-

wędzidłowe. Bezwędzidłowe kieł-

zna, np. bosal, side pull, naturalny 

kantar treningowy, czy też ogłowie 

Coock'a i wiele innych rozwiązań, to 

takie, w których koń nic nie niesie w 

pysku. W kiełznach wędzidłowych 

w pysku konia znajduje się część 

wędzidła zwana ścięgierzem. Ścię-

gierz wraz z kółkami bocznymi lub 

czankami tworzy wędzidło. Stosuje 

się różnego rodzaju ścięgierze: pro-

ste, łamane pojedynczo lub podwój-

nie, z łacznikiem i z tzw. portem 

w części środkowej. Sposób połą-

czenia ścięgierza z elementami bocz-

nymi i zamocowania do ogłowia 

może stanowić o dodatkowym pro-

stym podziale na wędzidła bez prze-

łożenia (snaffle), przeznaczone 

głównie do ugięć poziomych, 

i z mechanizmem dźwigni (curb), 

przeznaczone do ugięć pionowych.  

 

Ponieważ wędzidło pozostaje 

w kontakcie z wrażliwymi struktura-

mi w końskim pysku, brak wytreno-

wania konia, zły dobór, złe dopaso-

wanie lub złe użycie wędzidła może 

wywołać wiele negatywnych reakcji 

konia i zadawać niepotrzebny ból, 

a nawet doprowadzić do poranienia 

pyska. Miejsca, w których ścięgierz 

styka się z powierzchnią kostną, jak 

twarde podniebienie czy kości żu-

chwy, czy też z częściami miękkimi, 

takimi jak język, dziąsła czy wargi, 

są szczególnie narażone na bolesny 

nacisk wędzidła. Koń może sygnali-

zować ból i brak akceptacji nacisku 

całą serią zachowań. Może to być 

między innymi: wieszanie się i cho-

wanie za wędzidłem, wyciąganie 

wodzy, inwersja, otwieranie pyska, 

nadmierna ruchliwość żuchwy i ję-

zyka, wyrzucanie języka na ze-

wnątrz, wypadanie nieukrwionego 

języka, przekładanie języka nad wę-

dzidłem, rzucanie głową, sztywność 

w potylicy i dolnej części szyjnej, 

barany, nerwowe machanie ogonem, 

ponoszenie lub brak chęci ruchu, 

ślinotok, podrywanie łba lub odcho-

dzenie od jeźdźca przy zakładaniu 

wędzidła, kopnięcia czy cofania. 

Reakcje te szczegółowo omawiamy 

na wykładach w ramach szkoleń 

Fot. z archiwum autora 

„W większości wypadków to kontakt wędzidła  
z językiem jest kluczowy w powstawaniu problemów  
z właściwą komunikacją i powodowaniem konia  

za pomocą wędzidła.” 
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 JNBT Level 3 Dominacja, gdzie 

uczymy świadomego wyboru wędzi-

dła i świadomej pracy z wędzidłem. 

 

Sklepy ze sprzętem jeździeckim 

oferują zwykle szeroki wachlarz 

wędzideł – niektóre proponują zna-

ne, inne z kolei różne „nowości” 

i udziwnienia (z tego nie wszystkie 

uznawane za dopuszczalne w zawo-

dach sportowych). Na świecie 

w ciągu ostatnich lat zaczęto projek-

tować wędzidła z myślą o większej 

wygodzie konia, a nie tylko o doda-

waniu jeźdźcom narzędzi kontroli. 

To z pewnością krok w pożądanym 

kierunku. Niestety jednak informa-

cje, które mają pomóc jeźdźcom 

wybrać właściwe do ich jazdy wę-

dzidło, są dostępne w ograniczonym 

zakresie. Starając się wprowadzić 

naukowe podejście do sztuki stoso-

wania i wyboru wędzidła, naukowcy 

z McPhail Center przeprowadzili 

szereg badań nad budową końskiej 

szczęki w kontekście używania wę-

dzidła. W tym artykule będę starał 

się przybliżyć oddziaływanie róż-

nych wędzideł na wrażliwe struktury 

w końskim pysku, związek tego od-

działywania z komunikacją i trenin-

giem, omówię też zasady prawidło-

wego doboru wędzidła.  

 

Anatomia - budowa pyska 

 

W pysku konia wędzidło spoczywa 

na języku oraz dziąsłach pokrywają-

cych kości boczne żuchwy. Twarde 

podniebienie ogranicza jamę pyska 

od góry. Podobnie jak u ludzi, język 

wypełnia całkowicie jamę ustną. 

Jeśli przez chwilę skupicie się na 

własnym języku, to zauważycie, że 

cały czas czujemy oparcie języka 

o podniebienie i jego ruch związany 

ze zbieraniem śliny, przesuwaniem 

pokarmu czy też wytwarzaniem 

dźwięku.  U koni język spełnia po-

dobne funkcje i podobnie wypełnia 

całą przestrzeń w pysku. Wędzidło 

leży pomiędzy delikatnym mięśniem 

języka a kościstym podniebieniem. 

Jeśli koń akceptuje wędzidło, a na-

cisk jest delikatny, mięśnie języka 

pozostają zrelaksowane, pozwalając 

na przyciśnięcie przez wędzidło. 

Wiele niezależnych badań w ostat-

nim czasie zwraca uwagę na niedo-

cenianie związku niepożądanych 

zachowań konia z niepotrzebnym, 

nadmiernym lub przyłożonym 

w niewłaściwym miejscu naciskiem 

na język. W większości wypadków 

to właśnie kontakt wędzidła z języ-

kiem jest kluczowy w powstawaniu 

problemów z właściwą komunikacją 

i powodowaniem konia za pomocą 

wędzidła. Zatem nie nacisk na szczę-

kę, czy przełożenie nacisku na żu-

chwę lub podniebienie stanowi 

głównie o problemach komunikacji 

z koniem, ale nacisk na język. 

 

Mało kto wie, iż język nie jest mię-

śniem umiejscowionym wyłącznie 

w pysku konia, ale jest powiązany 

z uruchamiającą go grupą mięśni 

biegnących do kości gnykowej, któ-

re z kolei stabilizowane są mięśnia-

mi w dolnej części szyi konia. Za-

kończenie tych mięśni sięga aż we-

wnętrznej części łopatek. Możecie to 

sprawdzić, dotykając dolnej części 

szyi konia i jednocześnie wkładając 

palec do pyska konia, co spowoduje 

ruch języka. Odczujecie ruch mięśni 

szyi. Jeźdźcy często nie są świado-

mi, że usztywnienie szyi konia pod-

czas treningu może mieć związek 

z niepotrzebnym i nieakceptowanym 

przez konia naciskiem wędzidła na 

język. A taki związek istnieje. Dlate-

go też rozwiązania współczesnych 

wędzideł zaczynają się skupiać wo-

kół rozłożenia i ograniczenia naci-

sku wędzidła na koński język. 

 

Od czego zależy wielkość końskiej 

szczęki? 

 

Konie różnią się między sobą wiel-

kością i kształtem ich szczęk i różni-

ce te winny być brane pod uwagę 

przy doborze typu i rozmiaru ścię-

gierza. Na podstawie porównaw-

czych badań rentgenowskich koni 

rozmaitych ras i wielkości ustalono, 

że nie ma bezpośredniego związku 

pomiędzy rasą i wielkością konia 

a wielkością, budową i wysklepie-

niem podniebienia. Jest to indywidu-

„Jeźdźcy często nie są świadomi, że usztywnienie  
szyi konia podczas treningu może mieć związek 
z niepotrzebnym i nieakceptowanym przez konia  

naciskiem wędzidła na język.” 

F
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Powiązanie języka z mięśniami szyi konia 
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alna sprawa każdego osobnika. 

W praktyce oznacza to, że nie może-

my ślepo przyjmować, że większy 

koń powinien nosić większe wędzi-

dło niż koń mniejszy. 

 

Badania odziaływania wędzidła na 

język 

 

Wędzidła różnią się rozmiarami, 

kształtem i mechaniką działania. 

Większość jeźdźców ma świado-

mość, że konie reagują na niektóre 

wędzidła lepiej, na inne gorzej, i że 

te preferencje mogą wynikać z róż-

nic w budowie szczęki lub we wraż-

liwości konia na mechanizm działa-

nia zastosowany w wędzidle. Naj-

częściej nasza subiektywna ocena 

reakcji konia jest głównym kryte-

rium używanym przy doborze wę-

dzidła. Ale rzadko kto ma możli-

wość testowania wielu rozwiązań 

i rozmiarów, aby dobrać finalnie 

optymalne rozwiązanie, nie wspomi-

nając o tym, że wraz z upływem 

czasu zmienia się zarówno kształt, 

stan tkanek miękkich, wielkość 

i czułość końskiego pyska, jak rów-

nież poziom wyszkolenia konia 

i jeźdźca. Zatem nie możemy zało-

żyć, że wybrane wędzidło jest wybo-

rem na całe życie konia, tak jak i my 

nie możemy zaplanować zakupu 

butów na całe życie.  

 

W przytoczonych wcześniej bada-

niach porównano oddziaływanie 

ścięgierzy różnych wędzideł na pysk 

konia. Przeanalizowano pojedynczo 

łamane zwykłe wędzidło (a), wędzi-

dło Bauchera (b), wędzidło KK Ul-

tra (c) oraz wędzidło Myler’a 

„Comfort Snaffle” (d). Wszystkie 

z  ich miały ścięgierze tej samej gru-

bości i wielkości, wystające z boku 

około 0,5 cm od warg do kółek, 

z ogłowiem dopiętym w taki sposób, 

że wywoływało nie więcej niż dwie 

zmarszczki w kącikach pyska. Wy-

konano po dwa zdjęcia rentgenow-

skie pyska konia z każdym z bada-

nych wędzideł: z wodzami puszczo-

nymi luźno oraz przy jednakowym 

napięciu obydwu wodzy.  

 

Wędzidło zwykłe  

Analizując wyniki badania zwróco-

no uwagę, że wędzidło pojedynczo 

łamane przy równomiernym napię-

ciu wodzy, wywołuje ściskanie żu-

chwy – tzw. efekt dziadka do orze-

chów, i przy pewnym ustawieniu łba 

konia wędzidło uderza w podniebie-

nie. Jednak najsilniejszym oddziały-

waniem był zwiększony nacisk miej-

sca złamania ścięgierza na język, 

czego rezultatem było cofanie języka 

w kierunku przełyku (nacisk wędzi-

dła przy G i wycofanie języka do C 

i E na rysunku obok). Może to po-

wodować zawężenie przestrzeni 

związanej z przepływem powietrza 

(przestrzeń H), a w konsekwencji 

dużego wysiłku daje zbyt wysokie 

podciśnienie w płucach i powoduje 

ich mikrouszkodzenia. Płuca w bie-

gu rozszerzają się, próbując zassać 

dużą masę powietrza, ale ogranicze-

nie jego przepływu uniemożliwia 

wyrównanie ciśnień i w efekcie 

w kącikach chrapów konia znajdzie-

cie kropelki krwi. Spotykam ten 

problem w każdej stajni i ośrodku, 

w którym wykładam program JNBT 

(ponad setka ośrodków w całym 

kraju). Bardzo często nie rozumie-

my, iż w wędzidłach o ścięgierzu 

pojedynczo łamanym, tzw. „snaffle 

bit” (np. pojedynczo łamana tzw. 

oliwka), wodze powinny oddziały-

w a ć  z  r ó ż n y m n a p i ę c i e m 

(niezależnie od stylu czy wytreno-

wania jeźdźca), gdyż ciągnąc za obie 

wodze doprowadza się często do 

wspomnianego zjawiska.  

 

Wędzidło Bauchera  

Wędzidło to jest także pojedynczo 

łamane, ale mechanika jego działa-

nia różni się od zwykłego wędzidła 

ze względu na sposób podpięcia 

ogłowia i wodzy. Części policzkowe 

są połączone z małym oczkiem 

w górnej części, co nie pozwala ścię-

gierzowi na ruch wokół pierścieni. 

W konsekwencji ścięgierz pozostaje 

nieruchomo w pozycji wyższej na 

języku niż zwykłe pojedynczo łama-

ne wędzidło. W pozycji tej złamanie 

ścięgierza przylega do podniebienia 

i ścięgierz ma stosunkowo mało 

możliwości ruchu, więc koniowi jest 

trudno przesunąć wędzidło w celu 

zwolnienia jego nacisku na wrażliwe 

struktury.  

 

Wędzidło KK Ultra 

Pierścienie tego wędzidła pozwalają 

ścięgierzowi na rotację do dołu. Jako 

że środkowe łączenie jest ułożone 

pod kątem do ściegierza, w wyniku 

rotacji gładka powierzchnia łączenia 

Wędzidła: pojedynczo łamane zwykłe 
wędzidło (a), wędzidło Bauchera (b), 
KK Ultra (c), wędzidło Myler 
„Comfort Snaffle” (d)  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Zawężenie językiem przepływu powietrza 
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rotacji gładka powierzchnia łączenia 

jest ustawiana sąsiadująco do pod-

niebienia, jednak dalej niż w przy-

padku pojedynczo łamanych zwy-

kłych wędzideł. Napięcie wodzy 

przesuwa cały ścięgierz dalej od 

podniebienia poprzez zwiększony 

nacisk na język, a środkowa część 

łączenia roluje w górę języka w mia-

rę zwiększania nacisku wodzy. Sto-

sunkowo większa odległość pomię-

dzy środkiem ścięgierza i podniebie-

niem w połączeniu z gładkością łą-

czenia może tłumaczyć dlaczego 

część koni wydaje się akceptować to 

wędzidło lepiej niż zwykłe.  

 

Myler Comfort Snaffle  

Myler oferuje szeroki wybór róż-

nych wędzideł. Model, który był 

oceniany w tym badaniu to Snaffle 

z linii Comfort. Ramiona ścięgierza 

w tym wędzidle są połączone tulej-

ką, która pozwala na niezależny ruch 

każdego z ramion, a jednocześnie 

uniemożliwia wystąpienie efektu 

dziadka do orzechów. Badania ra-

diologiczne wykazały, że ścięgierz 

ten lokuje się dość wysoko na języ-

ku konia i ma tendencję do bycia 

wciśniętym głęboko w język, co 

wskazuje na zrelaksowanie tego 

mięśnia. Pozycja i kąt ścięgierza nie 

zmieniły się, gdy zaaplikowano na-

cisk na wodze, za to wędzidło odsu-

nęło się dalej od podniebienia po-

przez dalsze zagłębienie w język. 

 

Niektóre konie, które opornie reagu-

ją na konwencjonalne wędzidła, 

dobrze pracują na wędzidle Myler. 

Większa akceptacja tych wędzideł 

może być związana z gładkością 

rolki łączącej w ścięgierzu, wyższą 

pozycją ścięgierza nad językiem 

dzięki anatomicznej budowie i ką-

tach wygięcia (a więc koń posiada 

więcej miejsca na język), czy z fak-

tem, że kąt między częściami ścię-

gierza się nie zmienia przy napina-

niu wodzy (patent ISM – Indepen-

dend Side Movement) lub z wszyst-

kim trzema aspektami naraz. Możli-

we także, że stosunkowo sztywny 

ścięgierz Mylera pozwala koniowi 

wypychać go językiem, aby kontro-

lować jego nacisk na szczękę. Wiele 

koni łatwiej akceptuje wędzidła, 

w których mogą językiem zmieniać 

położenie ścięgierza. 

 

Dobór wędzidła 

 

Jak już wspomniałem, rozmiar 

i kształt jamy szczękowej u poszcze-

gólnych koni mogą znacznie się 

różnić, a różnice te w dużym stopniu 

mogą wpływać na odczuwany przez 

nie komfort pracy z różnymi wędzi-

dłami. To podstawowa rzecz, jaką 

musisz wziąć pod uwagę przy wybo-

rze wędzidła. Stan pyska konia też 

ma znaczenie. Zatem zajrzyj do 

środka. Jak wyglądają zęby konia? 

Co mówią boki, kąciki pyska i pod-

niebienie? Jak gruby i szeroki jest 

język – ten niezwykle wrażliwy mię-

sień, gdzie nacisk i odpuszczenie 

presji wyznaczają najważniejszą rolę 

wędzidła – jako narzędzia komuni-

kacji?  

 

W sposób pośredni kiełzno oddzia-

łuje także na potylicę (nacisk ogło-

wia) oraz podbródek (nacisk paska 

lub łańcuszka munsztukowego), 

a niektóre rozwiązania działają także 

na część nosową (jak np. wędzidło 

kombinowane Myler dla koni szcze-

gólnie wrażliwych lub znarowionych 

wędzidłem). Obejrzyj te miejsca 

i sprawdź dotykiem jak koń reaguje 

na nacisk. Da ci to podpowiedź, 

gdzie koń najlepiej akceptuje nacisk, 

a gdzie jest np. nadwrażliwy, co 

pomoże w ostatecznym wyborze 

koncepcji i budowy wędzidła. 

 

Weź pod uwagę wiek i poziom wy-

szkolenia twojego konia oraz po-

ziom umiejętności jeźdźca, który go 

dosiada. Masz do wyboru zróżnico-

wane mechanizmy oddziaływania 

wędzideł: sztywność ścięgierza, jego 

grubość, ilość punktów łamania, 

kąty łamań, wysokość wyniesienia 

portu ścięgierza, naturalna pozycja 

położenia na języku, mechanizm 

przełożenia siły oddziaływania. 

 

 

 

 

 

Punkty nacisku kiełzna:  
1. Język 
2. Ściany (kości boczne) 
3. Potylica 
4. Podbródek 
5. Podniebienie 

„Wędzidło pojedynczo łamane przy równomiernym napię-
ciu wodzy wywołuje ściskanie żuchwy,  

tzw. efekt dziadka do orzechów.” 
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P 
odsumowując, przy wyborze 

wędzidła warto wziąć pod 

uwagę: 

 szerokość pyska – pomiaru najle-

piej dokonać wkładając patyczek 

w kącikach pyska i zaznaczając 

w miejscu styku warg; wędzidło 

powinno odstawać ok. 0,5 cm od 

warg; 

 wysklepienie podniebienia – trze-

ba porównać z innymi końmi, 

gdyż stanowi np. o optymalnej 

wysokości podniesienia portu; 

 grubość języka – ma znaczenie 

przy wyborze grubości ścięgierza; 

 wiek konia; 

 przeznaczenie: do sportu czy re-

kreacji – mniejsza siła oddziały-

wania potrzebna jest przy jeździe 

rekreacyjnej; 

 poziom wyszkolenia konia; 

 poziom wyszkolenia jeźdźca – 

przełożenie oddziaływania rąk na 

nacisk wędzidła powinno zależeć 

od wiedzy i stabilności rąk jeźdź-

ca; 

 ograniczenie w wędzidle efektu 

„dziadka do orzechów” – blokada 

kąta łamania ścięgierza; 

 ograniczenie efektu nacisku na 

język; 

 zapewnienie swobody ruchu języ-

ka – anatomiczny kształt ścięgie-

rza; 

 miejsce, w którym ścięgierz naci-

ska na język – wędzidła o pro-

stym ścięgierzu często tworzą 

nacisk zbyt wysoko na język lub 

cofają się aż do zębów trzono-

wych; 

 ochronę podniebienia – łącznik 

podwójnie łamanego ścięgierza; 

 wrażliwość poszczególnych czę-

ści pyska i łba – może stanowić 

np. o rekomendacji skorzystania 

z rozwiązania wędzidła ograni-

czającego do minimum nacisk 

ścięgierza; 

 rodzaj użytego w ścięgierzu meta-

lu – czerniejące ścięgierze nieok-

sydowane redukują ryzyko aler-

gii, wstawki miedziane dają lepiej 

akceptowany przez konie odczyn 

pH w pysku. 

 

Poza tym:  

 zastanów się: kiedy założyć wę-

dzidło i trenować przy jego pomo-

cy – bezwędzidłowe przygotowa-

nie konia pozostawia większe 

zaufanie do jeźdźca; w JNBT 

przygotowujemy konie do ustą-

pień, ugięć i rozumienia pomocy 

naturalnych zanim zakładamy 

wędzidło; 

 weź pod uwagę, jak jeździsz: na 

kontakcie czy bez – w zależności 

od tego wybierz mechanizm prze-

łożenia; na dwie ręce, na jedną 

rękę, czy zamiennie – w zależno-

ści od tego wybierz odpowiedni 

ścięgierz; 

 dobierz odpowiednie wędzidło do 

stylu jazdy – innych wędzideł 

używany do westu, stylu angiel-

skiego czy powożenia; 

 rozpoznaj osobowość konia – siła 

oddziaływania wędzidła powinna 

uwzględniać osobniczą wrażli-

wość i ma związek z prawo- 

i lewopółkulowością konia; 

 weź pod uwagę pokrój i budowę 

konia – stanowią o tym, czy do-

brane wędzidło będzie pomagać 

nam w skątowaniu i podstawieniu 

zadu, budowie partii mięśni, czy 

podnoszeniu łopatek, jeśli ich kąt 

np. skłania konia do powłóczenia 

nogami lub określonej korekcji 

budowy konia w treningu; 

 odpowiednio dobrany ścięgierz 

może być pomocny w kontroli 

ramy i chodów – zastanów się, 

jakie są twoje oczekiwana w tym 

zakresie; 

 przeanalizuj dotychczasowe za-

chowanie konia trenowanego na 

określonym wędzidle – może sta-

nowić o rekomendowaniu kiełzn 

bezwędzidłowych lub np. doborze 

rozwiązania ograniczającego od-

działywanie ścięgierza. 

 

To całkiem spora lista rzeczy, na 

które warto zwrócić uwagę w mo-

mencie podejmowania decyzji: jakie 

wędzidło jest najlepsze dla mojego 

konia. I nie warto pytać w sklepie, 

jakie jest najtańsze, jeśli porówna się 

koszt wędzidła z kosztami treningu 

i rozwoju konia. Myślę, że gdyby 

zapytać te zwierzęta, co chciałyby 

dostać pod choinkę, to oprócz życze-

nia odrobiny świętego spokoju czy 

wiedzy dla swojego jeźdźca, popro-

siłyby o coś, co najmniej boli. 

 

Dobór właściwego wędzidła oczywi-

ście nie rozwiąże problemu właści-

wej pracy rąk jeźdźca, ale z pewno-

ścią zasadniczo wspomoże trening 

i wzajemny rozwój, redukując od-

czuwany często przez konia dys-

komfort i ból w pysku. To nie wę-

dzidło najczęściej rani konie, ale 

ręce jeźdźca. Zatem czytajmy konie 

i wsłuchujmy się co nam mówią nasi 

podopieczni, a z treningu i jazdy 

częściej wracać będziemy uśmiech-

nięci. 

*  *  * 

 

W tym roku na imprezie „Myśląc 

o Koniu”, na którą zapraszamy 

w dniach 22-24 sierpnia do Karpa-

cza, Dale Myler z USA, twórca kon-

cepcji Myler Bit, prezentować bę-

dzie podczas kliniki z końmi zmianę 

w treningu konia związaną z rodza-

jem stosowanego wędzidła. To wy-

jątkowa okazja posłuchać w Polsce 

o zaawansowanych badaniach zwią-

zanych z oddziaływaniem wędzideł 

oraz obejrzeć ich działanie w prakty-

ce. 

 

® Andrzej Makacewicz JNBT 2014 
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 SUKCES 
NIEPODPARTY 
WĘDZIDŁEM 

...praca ze zwierzętami kształtuje 

umiejętność nawiązywania porozumienia, 

co jest ważne dla utrzymania pozytywnych 

relacji międzyludzkich, a już szczególnie 

ważne przy próbach przekonywania lub 

tłumaczenia... 

Zdjęcia ANITA KACZOR 

W Y W I A D  

O L G A   
P A W Ł O W I C Z  
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W 
 pięknym stylu zdobyłaś 

dwa złote medale na te-

gorocznych Pierwszych 

Mistrzostwach Polski w Jeździe bez 

Ogłowia – w konkurencjach horse-

manship i trail. Jednak dla Ciebie 

nie był to pierwszy start bez ogłowia 

przed wrocławską publicznością – 

już dwa lata temu na Mistrzostwach 

Polski PLWiR w konkurencji fre-

estyle mogliśmy podziwiać Ciebie 

i Nugata w przejeździe bez ogłowia.  

 

Dziękuję. Przyznam, że przed zawo-

dami się trochę stresowałam, wie-

dząc, że mam szanse i jednocześnie 

nie wiedząc, z kim przyjdzie mi kon-

kurować. Przecież jest w Polsce kil-

ka koni westernowych, które mogły-

by pójść na podobnym poziomie. 

 

Jak oceniasz poziom zawodów? 

 

Westernowe schematy nie były dla 

mnie trudne, lecz widać było, że 

niektórzy zawodnicy mieli proble-

my. Podobnie było w konkurencjach 

klasycznych: 80 cm w skokach to 

wystarczająco, żeby sprawdzić pod-

stawowe umiejętności konia i jeźdź-

ca, jednak za mało, aby jeźdźców 

zróżnicować. Ogólnie myślę, że na 

pierwszy raz było w sam raz: nie-

zbyt trudno, aby zachęcić ludzi do 

startów, jednak wystarczająco, by 

jeźdźców ocenić. 

 

Pamiętasz dzień, w którym po raz 

pierwszy zdjęłaś koniowi ogłowie 

i spróbowałaś jeździć na samej lince 

przerzuconej przez szyję? Czy to był 

właśnie Nugat? 

 

Tak, był to Nugat. Dokładnie nie 

pamiętam, ale było to już ładnych 

parę lat temu, kiedy powstała inicja-

tywa konkursów freestyle. Pierwszy 

raz bez uzdy jechałam chyba na za-

wodach u Marka Miśka w 2009 ro-

ku. Oczywiście, najpierw potrzeba 

było treningów. Na początku, wia-

domo – były problemy, trochę nie 

chciał skręcać w galopie jak się roz-

pędził... I kładł uszy. Do Nugata już 

wtedy miałam bardzo duże zaufanie, 

mimo że nie chodził wtedy wester-

nowo na wysokim poziomie. To był 

dopiero nasz drugi sezon jazdy west.  

 

Jak wyglądały początki Twojego 

jeździectwa?  

 

Rodzice mają stajnię, więc ciężko 

było NIE jeździć. Prawdziwą naukę 

zaczęłam jak miałam jakieś 10 lat, 

wtedy rodzice kupili pierwszego 

„Można by się zastanawiać, czy to nie za  
wcześnie – dawać trzynastolatce  

„surowego” konia do pracy. ” 

Olga i Nugat podczas przejazdu w  konkurencji trail na I Mistrzostwach Polski w Jeździe bez Ogłowia 
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 w stajni kuca – konika polskiego 

Neskę, matkę Nugata. Oj, ile się 

z niej naspadało... Ale wiadomo, jak 

się nie przewrócisz, to się nie nau-

czysz. Potem kolejny koń – Malaga 

– trochę większa, na niej uczyłam 

się skakać. A gdy Nugat skończył 

trzy lata zaczęłam pracować z nim. 

Ja miałam trzynaście…  

 

I jak układała się Wasza współpra-

ca? 

 

Można by się zastanawiać, czy to nie 

za wcześnie – dawać trzynastolatce 

„surowego” konia do pracy. Jednak 

pracowałam pod okiem instruktora, 

a jak się okazało, pomocy zbyt dużo 

nie potrzebowałam. Nugat był zajeż-

dżany z wykorzystaniem metod na-

turalnych (Join-Up, czyli połączenia 

– w takiej postaci, jaką przedstawia 

Monty Roberts), był wtedy też uczo-

ny pracy w zaprzęgu. Razem z Nu-

gatem zaczęliśmy startować w sko-

kach. Chłopak miał potencjał, uwiel-

biał skakać. Niestety, kontuzja prze-

szkodziła mu w karierze skokowej 

i dlatego przerzuciliśmy się na we-

stern. Siostra i tata [Mira Pawłowicz 

i Tomasz Pawłowicz – przyp.red.] 

już wtedy startowali w zawodach 

PLWiR i chyba nie wierzyli, że 

z Nugata wyjdzie coś westernowo 

ciekawego. 

 

A jednak… :) Ile czasu zajęło Tobie 

i Nugatowi wypracowanie takiego 

poziomu porozumienia i zaufania, 

jakie oglądamy podczas Waszych 

przejazdów? 

 

Gdyby zsumować – to osiem lat 

pracy. Przez ostatnie 2–3 lata mniej 

regularnej, za to bardziej ukierunko-

wanej na western. Wcześniej były to 

praktycznie codzienne treningi przez 

4–5 lat. Nie ma się co oszukiwać, 

zdejmowanie uzdy młodemu konio-

wi może doprowadzić do długotrwa-

łych i trudnych w usunięciu konse-

kwencji.  

Ważne też jest, by nie zamykać się 

tylko na jednego konia. W momen-

cie, kiedy zaczęłam pracować we-

sternowo z innym koniem – Napole-

onką, która popełniała bardzo dużo 

błędów, zrozumiałam, że Nugat też 

je robi i trzeba to poprawić. Żeby 

osiągnąć taką współpracę z koniem, 

ważne są cierpliwość i doświadcze-

nie jeźdźca. Doświadczenie, czyli 

praca z różnymi końmi, wszak każ-

dy jest inny. Cierpliwość, bo na siłę 

nie osiągnie się celów, co najwyżej 

pół-cele. 

Warto też dodać, że praca z różnymi 

końmi wpływa na charakter człowie-

ka. Jeżeli osiągasz sukcesy treningo-

„Jazda na oddanej wodzy uświadamia   
człowiekowi, 

jak wiele koń może robić sam.” 
 

Olga i Nugat chwilę przed ogłoszeniem wyników— I Mistrzostwa Polski w Jeździe bez Ogłowia 
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 we, to znaczy, że umiesz otworzyć 

oczy, popatrzeć i zrozumieć potrze-

by innego stworzenia. Nieważne tu 

czy to będzie koń, pies, żona, mąż 

czy dziecko.  

 

Mogłabyś troszkę to rozwinąć? To 

bardzo ciekawe przemyślenia. 

 

Komunikacja jest bardzo zbliżona w 

przypadku zwierząt i ludzi. Praca ze 

zwierzętami kształtuje też umiejęt-

ność nawiązywania porozumienia, 

co jest ważne dla utrzymania pozy-

tywnych relacji międzyludzkich, 

a już szczególnie ważne przy pró-

bach przekonywania lub tłumacze-

nia. Często wyjaśniałam kolegom 

trudniejsze zakresy z matematyki 

czy fizyki, musiałam wtedy uświa-

domić sobie czego oni nie wiedzą, 

z czym mają problem, postawić się 

w ich sytuacji. Dużo trudniej jest 

w przypadku dzieci (mam dziewię-

cioletnią siostrę, prowadzę też jazdy 

z młodymi jeźdźcami). Dziecko czę-

sto nie potrafi powiedzieć z czym 

ma problem, czego nie rozumie 

i oczywiście nie jest świadome skąd 

się jego problemy biorą. Dobry in-

struktor, czy nauczyciel musi wi-

dzieć i rozumieć potrzeby dziecka. 

Tak samo trener psów, czy koni mu-

si znać potrzeby i możliwości zwie-

rzęcia. 

 

Czy uważasz, że z każdym koniem 

można dojść do takiego porozumie-

nia? Masz doświadczenie w jeździe 

bez ogłowia na innych koniach? 

 

Próbowałam na Napoleonce, na któ-

rej też startowałam, ale to nie jest 

koń, który się stara tak bardzo jak 

Nugat. Być może gdybym teraz 

spróbowała, to byłoby lepiej… We-

dług mnie istnieją wyjątki, z którymi 

nigdy nie osiągnie się takiego pozio-

mu współpracy – ale naprawdę nie-

liczne wyjątki, np. konie z bardzo 

silnym charakterem, zwłaszcza kry-

jące ogiery – bywają takie, z którymi 

nie da się pracować. Są też konie, 

„Żeby osiągnąć taką współpracę z koniem, 

ważne są cierpliwość i doświadczenie 

jeźdźca. Doświadczenie, czyli praca 

z różnymi końmi, wszak każdy jest inny. 

Cierpliwość, bo na siłę nie osiągnie się 

celów, co najwyżej pół-cele.” 

 

Olga i Nugat po przejeździe w  konkurencji freestyle na XI Mistrzostwach Polski PLWiR, 2012 r. 
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które mają emocjonalne lub psy-

chiczne problemy. U nas w stajni 

dużo pracuje się z trudnymi końmi 

i przyznam, że były dwa albo i trzy 

takie, co do których wątpię w możli-

wość takiego porozumienia. Jednak 

w przypadku przeważającej więk-

szości koni, dobry jeździec może 

osiągnąć taki poziom współpracy, 

aby bezpiecznie i bezkonfliktowo 

jeździć, a nawet pracować bez uzdy. 

 

Startujesz z powodzeniem na zawo-

dach w różnych konkurencjach, czy 

masz jakąś ulubioną?  

 

Definitywnie trail. Ale to dlatego, że 

Nugat lubi traila. W trailu koń wie, 

co ma robić, ma jasno określone 

przeszkody przed sobą. Długotrwała 

praca, w której „nic się nie robi”, np. 

pleasure i horsemanship są dla konia 

psychicznie męczące. Koń musi cały 

czas myśleć o tym, żeby iść skupio-

nym, zebranym, pomimo tego, że 

człowiek od niego mało wymaga. 

Zwłaszcza w western pleasure jest to 

ważne: kluczem do sukcesu jest koń 

samoniosący się, czyli taki, który 

prawie wszystko robi sam. W trailu 

jest inaczej – możesz koniowi po-

móc, jeśli tego potrzebuje, lub tylko 

go kierować, jeśli sam sobie dobrze 

radzi. 

 

Czy według Ciebie trail jest trudną 

konkurencją? 

 

I tak i nie. Jak już wspominałam dla 

konia jest dobrze, kiedy ma jasno 

określone zadania. Bardzo trudne 

jest jednak przejechanie konkurencji 

na wysokim poziomie. Koń nie mo-

że dotykać drągów, musi być bardzo 

precyzyjny – to też wymaga od nie-

go skupienia. Dużo też zależy od 

sędziów, jednym podoba się głowa 

niesiona równo z linią kłębu, innym 

tuż przy ziemi. Żeby wygrywać trze-

ba się umieć dostosować. 

 

Spróbujesz sił w konkurencji extre-

me trail, która od tego roku weszła 

do kalendarza zawodów PLWiR? 

Na pewno nie z Nugatem. On ma 

słabe nerwy – ruchome mostki nie są 

dla niego... Tak naprawdę nie mam 

na to czasu, ale extreme trail jest 

wspaniałą okazją by spróbować 

swoich sił mogli ludzie bardziej po-

czątkujący – stąd tak liczną repre-

zentację naszej stajni można było 

podziwiać na zawodach w Komar-

nie. Jednym z założeń extreme traila 

było właśnie zachęcenie ludzi do 

stylu west – moim zdaniem efekt 

jest bardzo pozytywny. 

 

Wiadomo, że w reiningu konie rasy 

American Quarter Horse są w zasa-

dzie bezkonkurencyjne, czy w trailu 

można z powodzeniem startować na 

koniu każdej rasy? 

 

Tak, ale raczej niezbyt dużym. Cho-

ciaż i konie większych ras sprawdza-

ją się nieźle – w Polsce startował 

Tinker, z całkiem dobrymi wynika-

mi. Są też konie o bardzo płaskim 

ruchu które nie mają naturalnej ła-

twości unoszenia wysoko nóg. 

Z Nugatem długo były takie proble-

my. Jednak się nauczył. 

 

Olga i Nugat—I Mistrzostwa Polski w Jeździe bez Ogłowia 
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 Nugat lubi traila, a czy Olga Pawło-

wicz lubi freestyle? W Polsce kon-

kurencja ta zbiera różne, często 

skrajne opinie. Jak to jest, czy fre-

estyle to fajna zabawa, poważna 

konkurencja czy „niepoważne prze-

bieranki” i wygłupy? 

 

Według mnie konkurencje freestyle 

są genialnym pomysłem na przycią-

gnięcie widzów. PLWiR potrzebo-

wało przyciągnąć uwagę ludzi do 

westernu i wprowadzenie tych kon-

kursów faktycznie pomogło. Organi-

zowanie ich zbyt często jest jednak 

dla zawodników problematyczne – 

przede wszystkim kończą się pomy-

sły, ale też mieliśmy za mało czasu 

na dopracowanie nowych występów. 

Dodatkowym problemem był dla 

mnie brak przerw przed i po konkur-

sach – dla widzów to dobrze, ale 

zawodnicy muszą mieć czas na przy-

gotowanie się do konkurencji, cho-

ciaż wcześniej lub później mogą 

mieć inne starty. Na to potrzeba cza-

su.  

Ciekawym rozwiązaniem było też 

wprowadzenie konkurencji freestyle 

innej niż reining freestyle. To dało 

szansę pokazania ciekawych rzeczy 

zawodnikom startującym trail czy 

western pleasure.  Osobiście zawsze 

lubiłam patrzeć na przejazdy Mai 

Grobelnej z Basią Kasprowicz – 

dziewczyny zawsze miały super 

pomysły.  

 

Według mnie konkurencje freestyle 

powinny być organizowane, jednak 

albo rzadziej, albo powinni je sę-

dziować różni sędziowie, bo prze-

cież widownia się zmienia, o ocenia-

jący nie. 

 

Czy konie wypełniają cały Twój 

czas? 

 

Raczej nie, w tej chwili głównie 

studiuję. Właśnie z powodzeniem 

kończę drugi rok informatyki na 

Politechnice Wrocławskiej. W cza-

sie semestru do domu przyjeżdżam 

tylko na weekendy i tak naprawdę 

nie bardzo mam czas, żeby pojeź-

dzić. Prowadzę tylko treningi z Ga-

brysią, która przygotowuje się do 

startów w PLWiR na Nugacie. 

Śmieję się, bo ona jeździ częściej niż 

ja. Teraz, kiedy skończył mi się se-

mestr, mam nadzieję wziąć się do 

pracy z moją skokową klaczą, na 

którą wiecznie nie mam czasu. Czas 

leci, a koń mi się starzeje… 

 

Z jednej strony trail i inne konku-

rencje westernowe, z drugiej skoki – 

jeździectwo jest jedno? 

 

Uczyłam się jeździć w stylu klasycz-

nym, potem spróbowałam westernu. 

Te kilka lat pracy z westernowymi 

końmi dało mi ogromną świadomość 

potrzeb i możliwości konia, dodat-

kowo jazda na niewielkich koniach – 

to wszystko sprawiło, że musiałam 

nauczyć się jeździć w sposób bardzo 

kontrolowany. Każdy mój błąd do-

siadu koniowi przeszkadzał. Potrze-

ba jazdy na oddanej wodzy uświada-

mia też człowiekowi jak wiele koń 

Olga i Nugat  - freestyle podczas XI Mistrzostw Polski PLWiR, 2012 r. 



19  

 

 może robić sam. Teraz przenoszę to 

na jazdę klasyczną. Klasyczny koń 

tak samo powinien nieść się sam, 

jednak jest to często zaniedbywane 

ze względu na łatwość poprawiania 

konia, który stale idzie w pomocach. 

Dosiad też jest podobny. Niektórzy 

westernowi trenerzy zalecają trenin-

gowo jeździć w klasycznym siodle 

dla poprawy równowagi – w wester-

nowym siodle łatwo o pewne niepra-

widłowości, które może i w rekrea-

cyjnej jeździe nie przeszkadzają, 

jednak mogą być problematyczne 

w jeździe bardziej zaawansowanej. 

Podsumowując: tak, jeździectwo jest 

jedno, ale różnice są ogromne. Wy-

starczy porównać dżokejów i ujeż-

dżeniowców. Niby ta sama klasyka, 

a jakże różna. 

 

Zobaczymy Cię w tym sezonie na 

arenach zawodów westernowych? 

 

Tak. Będę brać udział w kwalifika-

cjach w Karpaczu, we Wrocławiu 

i MP PLWiR. Wiąże się to głównie 

ze wsparciem młodej zawodniczki 

(wspomnianej wcześniej Gabrysi), 

startującej w tym sezonie na Nuga-

cie. Dla mnie osobiście starty w za-

wodach PLWiR przestały być satys-

fakcjonujące, jednak w Polsce nie 

ma innej możliwości startów na ko-

niu rasy innej niż AQH lub APH, 

a nie mam możliwości wyjazdów na 

zawody zagraniczne, chociaż u na-

szych sąsiadów takich nie brakuje. 

Stąd też start w Mistrzostwach Kraju 

w Jeździe Konnej bez Ogłowia 

i wspomniana wyżej klasyka – to dla 

mnie coś innego, nowego, bardziej 

ciekawego. 

 

Dziękuję za rozmowę i życzę sukce-

sów we wszystkich obszarach dzia-

łalności jeździeckiej i nie tylko. 

Olga Pawłowicz i Nugat— I miejsce w konkurencji trail,  
I Mistrzostwa Polski w Jeździe bez Ogłowia, 2014 r. 

Olga i Nugat, I MP w Jeździe bez Ogłowia, 2014 r. 

Rozmawiała  

ANITA KACZOR 
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Wróciłeś po kilkunastu latach do 

Australii. Czy western dzisiejszy 

różni się od tego, który znasz 

z dzieciństwa? 

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się 

jakby wszystkiego było więcej. 

Dużo więcej koni, ludzi trenujących 

lub uprawiających jeździectwo. 

Zaskakujące, że ruch nonpro jest 

tutaj tak silny. I nie tylko w wymia-

rze sportowym, ale sam fakt posia-

dania konia jest motywacją właści-

ciela do tego, aby trenować na po-

ziomie amatorskim, bez wielkich 

ambicji sportowych. Są to ludzie, 

dla których western jest jedynie 

odskocznią od trudu codziennego, 

choć poziom ich jeździectwa jest 

wysoki. Często trenują konie samo-

dzielnie, korzystając  z pomocy 

profesjonalisty jedynie w elemen-

tach specjalistycznych.  

 

Opisz jak wygląda organizacja  

jazdy w stylu western w Australii? 

 

Na samym szczycie organizacji jest 

Reining Australia należąca do 

NRHA. Następnym szczeblem są 

związki stanowe, również należące 

do NRHA. Jest to, co prawda, sytu-

acja troszkę wymuszona, gdyż zo-

stając członkiem związku stanowe-

go jesteśmy od razu członkiem 

NRHA, jednak związki stanowe 

mają bardzo dużą niezależność, 

działają samodzielnie i relacje 

z organizacją krajową są dość luź-

ne. Związki zrzeszają jeźdźców 

wszystkich ras koni, lecz przeważa-

ją oczywiście American Quarter 

Horse i American Paint Horse. Po-

zostałych jest ok 5%.  

Zawody stanowe odbywają się za-

leżnie od wielkości stanu w odstę-

pach jedno, dwu lub trzymiesięcz-

nych. Na takich zawodach widzia-

łem około 200 przejazdów dzien-

nie, a trwają one trzy dni. W okre-

sach wyciszenia jest około 50 prze-

jazdów dziennie. Pozostałe klasy 

westernowe mają osobne organiza-

cje i osobne zawody. Liczby te 

świadczą o popularności sportu.  

 

Znasz polskie realia jeździectwa 

westernowego. Pracowałeś na za-

chodzie Europy w profesjonalnych 

ośrodkach. Powiedz, czym różnią 

się treningi u nas w Europie od 

tych na Antypodach. 

 

Najłatwiej byłoby wyjaśnić różnice 

już na poziomie treningu z młodym 

koniem. Oczywiście mówimy 

o reiningu, ponieważ nie znam spe-

cyfiki treningu innych dyscyplin. 

W Europie dwuletni koń ma cho-

dzić szybko i dobrze, tutaj w Au-

stralii dwuletni koń jest przygoto-

wywany do pracy powoli, ma dużo 

kontaktu z terenem (wszystkie pa-

doki są niezadaszone), jest odczula-

ny na bodźce środowiska i oczywi-

ście niezwykle ważna jest praca 

z ziemi. Bez tej podstawy nie za-

czyna się intensywnej pracy. Już na 

tym poziomie widać charakter ko-

nia i jego dalszą przydatność do 

jazdy. Od tego momentu praca 

z młodym koniem polega bardziej 

na akceptacji siodła i jeźdźca niż na 

realizacji jakiegoś celu. Nie ma 

nacisku na wynik, liczy się syste-

matyczna powolna praca. Oczywi-

ście z całej populacji około 10% 

koni podlega systemowi pracy ame-

rykańskiej, kiedy dwulatek jest 

przygotowany do futurity, ale na 

szczęście dla konia cała reszta jest 

WESTERN NA KRAŃCU ŚW IATA 
O JEŹDZIE WESTERN, 
NIESPIESZNYM TRENINGU KONI  
I WYCZUCIU PIĘKNA AUSTRALIJCZYKÓW  

Z OLIVEREM MAŃCZAKIEM  

Fot. z archiwum Oliviera Mańczaka 
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ROZMAWIAŁ MIROSŁAW KLIMEK 
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 zajeżdżana w sposób naturalny.  

Australijczycy nie mają pośpiechu, 

również w treningu. Podyktowane 

jest to częściowo tym, iż przeciętny 

posiadacz konia stara się unikać 

sytuacji, w których musiałby korzy-

stać z fachowej porady weterynaryj-

nej i woli pracować tak, aby nie po-

wodować powstawania urazów. Wo-

li unikać problemów niż leczyć ko-

nia. Koń dwuletni jest jeżdżony 

w wolnej chwili, a nie po to, aby jak 

najszybciej występować w zawo-

dach.  

Byłem zaskoczony, że na zawodach 

zobaczyłem konie, które pamiętam 

z dzieciństwa. Przecież minęło 16 lat 

od tego czasu, a one ciągle startują, 

teraz w klasie senior. Świadczy to 

o tym, iż obciążenie treningu jest 

mniejsze. W Europie startujący 20-

letni koń jest wyjątkiem, a tutaj to 

norma.  

 

Czego przeciętny właściciel konia 

wymaga od swojego wierzchowca? 

 

Przede wszystkim wszyscy chcą 

mieć spokojnego konia. Ogiery są 

kastrowane na początku swojej ka-

riery, aby nie stwarzały problemów. 

Jedynie wyjątkowo dobrze zapowia-

dające się pozostają ogierami. Koń 

musi być łatwy w obsłudze, bez-

pieczny w terenie z ewentualną moż-

liwością startu w zawodach klasy 

nonpro. Są to zwierzęta, na których 

mogą jeździć dzieci, a w weekend 

mama może zmierzyć się na ringu.  

Drugim kryterium jest uroda. Au-

stralijczycy mają poczucie piękna 

jeżeli chodzi o konie. Pokazanie się 

na pięknym rumaku dodaje dodatko-

wych walorów estetycznych jeź-

dziectwu. 

 

Na koniec – co z Twoimi planami 

na przyszłość? 

 

W lipcu wystartuję w pierwszych od 

wielu lat zawodach stanowych No-

wej Południowej Walii na 10-letniej 

klaczy. Nie jest to genialny koń, lecz 

dużo potrafi, więc może zostaniemy 

zauważeni. Potrzeba mi jeszcze tro-

chę czasu, abym mógł myśleć o spo-

rcie reiningowym w Australii lecz 

wszystko zmierza w dobrym kierun-

ku. 

 
Dziękuje za rozmowę i powodzenia.  

Fot. z archiwum Oliviera Mańczaka 
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NAJWYGODNIEJSZE CHODY  

NA ŚWIECIE 
Tekst: DANUTA FREIHERR, ANITA KACZOR 

Współpraca: PRZEMYSŁAW MICHALAK  

Zdjęcia: Z PRYWATNEGO ARCHIWUM DANUTY FREIHERR 

CHODY KONI TWH, SZYBKO OKRZYKNIĘTO NAJWYGODNIEJSZYMI 

CHODAMI NA ŚWIECIE. CECHUJE JE NIEZWYKŁA PŁYNNOŚĆ RUCHU 

NAWET PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH, PRZY CZYM NIE SĄ TAK WY-

CZERPUJĄCE DLA KONIA JAK KŁUS CZY GALOP, PRZEZ CO DOSKO-

NALE NADAJĄ SIĘ DO POKONYWANIA DUŻYCH DYSTANSÓW 
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R 
asa tennessee walking hor-

se wywodzi się z USA, 

a zasłynęła na całym świe-

cie dzięki specyficznemu sposobowi 

poruszania się, odmiennemu od ty-

powego ruchu „zwykłych” koni. 

Chody koni TWH, szybko okrzyk-

nięto najwygodniejszymi chodami 

na świecie. Cechuje je niezwykła 

płynność ruchu, nawet przy dużych 

prędkościach, przy czym nie są tak 

wyczerpujące dla konia jak kłus czy 

galop, przez co doskonale nadają się 

do pokonywania dłuższych dystan-

sów.  

Nie jest to wszakże wyjątek w świe-

cie koni – umiejętność poruszania 

się nietypowymi chodami posiada 

wiele ras na całym świecie, a odpo-

wiedzialna jest za to, jak twierdzą 

dziś naukowcy, mutacja genu 

DMRT3, związanego ze sposobem 

poruszania kończynami. W Stanach 

Zjednoczonych konie posiadające tą 

cechę nazywa się ogólnie gaited 

horses, w Niemczech – Gang Pfer-

de. Należą do nich, oprócz tennessee 

walking horse, między innymi: paso 

peruano i paso fino z Ameryki Połu-

dniowej, saddlebred, standardbred 

(kłusak amerykański), rocky moun-

tain horse i missouri fox trotter  

z Ameryki Północnej, kuce sandal-

wood czy marwari z Azji. Jeśli cho-

dzi o Europę, konie poruszające się 

dodatkowymi chodami były tu rów-

nież znane i cenione, jednak wraz 

z rozwojem środków komunikacji, 

dodatkowe chody przestały być aż 

takim atutem i na skutek selektywnej 

hodowli większość koni zatraciła tę 

umiejętność. Najbardziej znaną eu-

ropejską rasą, która wciąż potrafi 

nietypowo się poruszać, są kuce 

islandzkie. 

Spróbujmy przyjrzeć się temu „jak 

koń idzie” nieco bliżej. 

Chody podstawowe i dodatkowe 

Zacznijmy od podstaw.  Koń poru-

sza się dzięki cyklicznemu przesta-

wianiu nóg. Człowiek też. Ale czło-

wiek ma tylko dwie nogi, więc tylko 

jeden sposób ich przestawiania: pra-

wa – lewa, ewentualnie może skakać 

obunóż. Koń, istota czteronożna, ma 

już znacznie więcej możliwości, 

może przestawiać nogi w różnej 

kolejności, pojedynczo lub parami – 

i oczywiście z tych możliwości ko-

rzysta. Koń przestawia nogi, a ludzie 

obserwując sekwencję ruchu jego 

kończyn definiują różne rodzaje 

chodów. Sprawa wydaje się prosta. 

Dla zdecydowanej większości ras 

koni naturalne są trzy rodzaje cho-

W tym artykule chcieliśmy ponownie przypomnieć czytelnikom o istnieniu koni wy-

jątkowych, o specyficznym ruchu. Mowa o koniach tennessee walking horse (TWH), 

których gorącą orędowniczką w Polsce jest Pani Danuta Freiherr. Pani Danuta prowa-

dzi pierwszą w Polsce hodowlę koni rasy TWH, a jej podopieczni zdobyli już cały 

szereg nagród na międzynarodowych arenach. 

Katja Alberts i Djego, fot. Maren Fenzau 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaited_horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaited_horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountain_Horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountain_Horse
http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri_Fox_Trotter
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dów. W kolejności od najwolniejsze-

go do najszybszego, są to oczywiście 

stęp, kłus i galop – nazwijmy je cho-

dami podstawowymi. Te chody 

w s z y s c y  d o s k o n a l e  z n a my 

(dokładny opis w ramce obok). Spra-

wa nieco zaczyna się komplikować, 

jeśli zagłębimy się w opis chodów 

koni należących do grupy gaited 

horses. Czytamy o chodach takich 

jak inochód (ang. pace), stepping 

pace, classic fino, rack, coon rack, 

rocky mountain rack, mountain 

pleasure rack, curly rack, marcha 

picada, marcha batida, paso corto, 

paso largo, tölt, fox trot, flat walk, 

running walk, paso llano, so-

breandando i wiele innych. Bo-

gactwo tej wymienianki nie oznacza, 

że mamy aż tyle różnych rodzajów 

chodów „dodatkowych”. Część 

z nich to specyficzne odmiany cho-

dów podstawowych (np. flat walk, 

running walk czy rack to odmiany 

stępa), poza tym sposób poruszania 

koni poszczególnych ras, różniący 

się często tylko niuansami, posiada 

często swoją własną, odrębną nazwę 

(np. rack u koni rasy saddlebred, 

racking horse czy tennessee walking 

horse w odniesieniu do kuców is-

landzkich określany jest jako tölt, 

a u koni rasy paso fino to paso lar-

go, itd.). 

Konie potrafią, w zależności od po-

trzeby, poruszać się wolno, średnio 

szybko i szybko. Wszystkie konie 

wolno poruszają się stępem, a naj-

szybciej galopem. Jeśli chcą poru-

szać się ze średnią prędkością – 

„zwykłe” konie kłusują, natomiast 

w przypadku koni ze zmutowanym 

genem DMRT3 bywa różnie.  

Niektóre konie zamiast kłusem poru-

szają się… wciąż stępem, osiągając 

prędkości, jakich niektóre „zwykłe” 

konie nie osiągną nawet w szybkim 

kłusie, a dopiero w galopie. Tak 

poruszają się konie rasy tennessee 

walking horse. Przy zwiększaniu 

prędkości ze zwykłego stępa prze-

chodzą do flat walk, potem do run-

ning walk, a następnie do rack. 

Schemat stawiania kończyn odpo-

wiada wciąż stępowi, w zależności 

od prędkości występują podpory 

dwu- i trzynożne (flat walk, running 

walk) lub jedno- i dwunożne (rack). 

Ze względu na to, że zawsze przy-

najmniej jedna noga pozostaje na 

ziemi, ten sposób poruszania się 

bywa nazywany singlefoot, Amery-

kanie używają też określenia square. 

Mamy więc prędkość jak w kłusie 

(a nawet większą), ale zawsze przy-

najmniej jedną nogę na ziemi, a za-

tem brak fazy lotu i charakterystycz-

nego dla kłusu wybicia, grzbiet ko-

nia pozostaje na tym samym pozio-

mie, nie unosi się i nie opada, co za 

tym idzie – nie musimy anglezować 

– to wszystko czyni te odmiany cho-

du niesłychanie płynnymi i wygod-

nymi dla jeźdźca. Wygląda to trochę 

jak „chodzenie biegiem”, jeździec 

siedzi w siodle wygodnie jak w fote-

lu. Duże prędkości w running walk 

i rack konie osiągają nie tylko dzięki 

szybszej akcji nóg, ale również, 

a może przede wszystkim, dzięki 

wyjątkowo głębokiemu wykrokowi 

(ang. overstride).  

Taki sposób poruszania się dotyczy 

też takich ras koni jak np. paso fino, 

które prezentują classic fino (paso 

fino), paso corto i paso largo, czy 

peruvian paso, prezentującej paso 

llano i sobreandando i wielu innych. 

Sposób poruszania koni poszczegól-

nych ras może się różnić pewnymi 

Claudia i Mabelline prezentują canter 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Saddlebred
http://en.wikipedia.org/wiki/Racking_horse
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niuansami. 

Niektóre rasy w zakresie prędkości 

odpowiadających kłusowi poruszają 

się inochodem. Jest to dwutaktowy 

chód lateralny, w którym koń prze-

nosi do przodu jednocześnie oby-

dwie nogi jednej strony, potem oby-

dwie nogi drugiej strony, przy wyż-

szych prędkościach przy każdym 

kroku występuje moment zawiesze-

nia (faza lotu). Inochodem poruszają 

się też w sposób zupełnie naturalny 

inne zwierzęta, np. wielbłądy. Wy-

goda tego chodu dla jeźdźca zależy 

od dwóch czynników: prędkości 

i wysokości koni. U koni wyższych 

szybki inochód nie jest zazwyczaj 

wygodny dla jeźdźca, ze względu na 

kołysanie z boku na bok, wolniejszy 

może być stosunkowo wygodny. 

U koni niższych, na przykład u ku-

ców islandzkich, szybki, a nawet 

bardzo szybki inochód, nazywany 

flying pace, jest bardzo płynny 

i wygodny, natomiast powolny, na-

zywany świńskim truchtem, jest 

raczej niewygodny. Bardzo szybkim, 

wyścigowym inochodem poruszają 

się konie rasy standardbred (kłusak 

amerykański), ścigające się w wyści-

gach kłusaków. 

Wśród gaited horses znajdziemy 

rasy, które w ogóle nie kłusują, 

w zamian poruszając się opisanymi 

chodami dodatkowymi i takie, które 

potrafią i jedno i drugie. Większość 

porusza się zarówno inochodem, jak 

i square, ale np. wśród kuców is-

landzkich znajdziemy osobniki, któ-

re w repertuarze chodów nie mają 

inochodu, a tylko tölt (odpowiednik 

rack z grupy square).  

Tennessee walking horse 

Rasa ta powstała w XIX wieku 

w stanie Tennessee w USA. Tutejsi 

osadnicy potrzebowali stylowego 

konia do pracy w polu i w zaprzęgu 

praz do jazdy wierzchem, wytrzyma-

łego i odpowiedniego dla wszystkich 

członków rodziny. Rozpoczęli więc 

hodowlę przy użyciu koni hiszpań-

skich oraz narragansett pacer i cana-

dian pacer z późniejszymi domiesz-

kami krwi folblutów, morganów, 

Regularne ruchy konia, o których się starano wyro-

bienie przez częste wierzchowca ćwiczenie czyli objeż-

dżanie podzielić można na trzy rodzaje. 

I. Ruchy krzyżochodne (…) 

II. Ruchy susowe (…) 

III. Ruchy jednochodne  wykonywane przez współcze-

sne naprzeciwległych, jednostronnej nóg pary użycie 

są:  

     1) Szłap, niby stęp przewalający się z jednej           

 strony na drugą, 

     2) Krocz niby kłus szłapiowy. 

     3) Jednochoda, Jednochód, Inochoda, Inochód,   

 najrączejszy z ruchów jednochodnych, który 

 nieraz od przecwału bardziej chyżym bywał,  

 a w którym się koń wszystkiemi siłami i całem 

 ciałem natężał. (…) 

 Niektórzy mieli szłap i krocz za jedno i w defini-

cyi obu tych rodzajów chodu, mianych za prędkie, 

charakteryzowali ich tętęt wyrażeniem: „jak kiedy 

czterech młocków bije szybko, pata, pata, pata,” lecz 

na zasadzie dwugłosowości tętętu należałoby do nich 

i jednochodę zarachować; albowiem własnością 

wszystkich jednochodnych konia ruchów, jest to, że 

się w ich tętęcie dwa tylko słyszeć dają uderzenia to 

prawej, to lewej nóg pary. Szłapak był ulubionym 

koniem wiejskich gospodarzy, którzy wygodnie i rą-

czo pola swoje objeżdżać chcieli. (…) 

Czytaj dalej str. 28 --> 

O tym, że i na naszych terenach chody spoza podsta-

wowej trójki nie były niczym niezwykłym niech 

świadczy choćby fragment tekstu z opublikowanej 

w Poznaniu w 1874 roku książki „Historya Po-

wszechna Konia”  Mariana Hr. Czapskiego. W roz-

dziale 169, pt. „Ujeżdżenie konia i wyrobienie 

w nim chodów”, znajdujemy następujący opis: 



27  

 

 standardbredów i saddlebredów. 

W 1886 r. urodził się kary ogierek 

nazywany Black Allan lub Allan-F1. 

Jego ojcem był Allandorf pochodzą-

cy ze sławnej linii kłusaków zapo-

czątkowanej przez ogiera Hambleto-

niana, a matką klacz rasy morgan 

Maggie Marshall. Black Allan dys-

ponował dziwnym chodem. Przeka-

zał go całemu potomstwu i tak wła-

śnie wykształcił się chód tennessee 

walkera. Kiedy w 1935 r. powstało 

stowarzyszenie hodowców rasy 

(Tennessee Walking Horse Breeders 

Association of America), stwierdzo-

no, że Black Allan miał największy 

wpływ na jej rozwój i uznano go za 

ogiera założycielskiego. 

Konie te stały się ulubieńcami jeźdź-

ców, zyskały miano „The world’s 

greatest pleasure horse”. 

Chody Walkerów 

Tennessee walking horse może po-

ruszać się: stępem – zwykłym, flat 

walk, running walk i rack, kłusem, 

inochodem oraz galopem – rocking-

chair canter i normalnym galopem. 

Najbardziej komfortowe dla jeźdźca 

są trzy z nich: flat walk, running 

walk i rocking-chair canter. To 

z powodu tych chodów TWH są tak 

bardzo cenione i tak chętnie kupo-

wane na całym świecie, te trzy cho-

dy są też pokazywane i oceniane 

przez sędziów podczas zawodów. 

Walkery potrafią w stępie tak głębo-

ko podstawiać tylną nogę, że prze-

kracza ona ślad przedniej o dobre 20

-30 cm, a czasami nawet 40 cm. 

Dzięki temu idą szybciej niż 

„zwykłe” konie: średnia prędkość 

flat walk to 8-9 km/h (zwykły stęp: 5

-6 km/h), running walk – to pręd-

kość powyżej 10 km/h, na długich 

dystansach koń może poruszać się 

w ten sposób z prędkością około 13 

km/h, na krótkich niektóre osobniki 

osiągają aż 30 km/h (dla porównania 

prędkość w kłusie to 10-20 km/h, 

szybciej potrafią kłusować kłusaki).  

Jednak nie prędkość jest głównym 

atutem tego sposobu poruszania się. 

Poprawny running walk powinien 

Pokazują także pace i galop, ale nie kłus. 

Walk i głęboki wykrok tylnej nogi demonstrują źrebaki już na pierwszych spacerach 

przy matce. 
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 być rytmiczny i płynny, krok powi-

nien być mocno wydłużony, a koń 

powinien zgodnie z ruchem rytmicz-

nie, dość znacznie kiwać głową. 

Zbyt szybkie tempo uniemożliwia 

przytakiwanie, koń wpada wtedy w 

wyścigowy rack (bardzo szybki, 

rytmiczny chód, o trochę innej ramie 

i pracy nóg, krok nie jest tak wydłu-

żony, bez potakiwania głową) lub 

stepping pace, czyli tzw. złamany 

inochód (zamiast równomiernym 1-

2-3-4, koń idzie rytmem nierówno-

miernym 1-2--3-4). Chodem wyj-

ściowym do poprawnego miarowego 

walku jest inochód. Przełamując 

lekko i opóźniając pracę przedniej 

nogi, wchodzi koń z dwutaktowego 

inochodu w czterotaktowy walk. 

Rocking-chair canter to powolny, 

trzytaktowy galop. Swoją nazwę 

zawdzięcza charakterystycznemu 

kołyszącemu ruchowi, który przypo-

mina ruch konika na biegunach.  

Na wybiegu każdy koń tej rasy po-

rusza się takim krokiem, jakim mu 

w danej chwili najwygodniej, pod 

siodłem wymagamy od niego poru-

szania się walkiem i „bujanym” ga-

lopem, kłus czy też czysty inochód 

nie jest pożądany. Niemniej wszyst-

kie chody TWH są niezwykle wy-

godne i nie wymagają anglezowania. 

Walk i głęboki wykrok tylnej nogi 

demonstrują źrebaki już na pierw-

szych spacerach przy matce. Poka-

zują także inochód i galop, ale nie 

kłus. Kłusować zaczynają dopiero w 

wieku około pół roku. Można zaob-

serwować, że ogierki kłusują czę-

ściej, małe klaczki natomiast wpada-

ją w inochód i wolą powolny galop. 

Pracę pod siodłem z dobrze zbudo-

wanym i silnym TWH zaczyna się 

stosunkowo wcześnie – jest to praca 

podstawowa z ziemi, potem z nało-

żonym siodłem. W wieku trzech lat 

TWH powinien znać już podstawy 

utrzymania jeźdźca i poruszać się w 

trakcie niedługich treningów zarów-

no powolnym stępem, jak i rytmicz-

nym flat walk. Z czasem przechodzi 

się do running walk i dopiero gdy te 

 Kroczaka dobierał zwykle stary, krótkiego już 

tchu człowiek, który bez wielkiej fatygi chciał dość 

rączo załatwiać różne sprawy; to gdzieś do miasteczka 

pobieżeć, to wcześnie z niego do domu wrócić, to 

w kniei niezbyt natarczywie za pieskami podążyć. 

Lexicon latino polonicum, Mączyńskiego mianuje jed-

nochodnikiem konia dawniej zwanego Equus grada-

rius i tolutarius oraz Asturco equus generosus hispa-

nus. Konia więc hiszpański chód mającego. Oto jesz-

cze jeden z przykładów chaotyczności pojęć w rze-

czach hippicznych, u ludzi bawiących się piórem, 

a nie wodzą. (…) Jednochodne ruchy mógł koń albo 

z  rodzenia posiadać, albo mu je przez sztuczne pęta-

nie nadawano. (…) 

 W jednochodzie tak siebie koń nieść powinien 

jakby w pływaniu, albowiem kołyszący się na tę i na 

ową stronę lekko nie nosi. Jednochoda uważała się za 

ruch najrączejszy. Jednochodnika miano za przed-

miot godny królewskich podarunków, jak się o tem 

niżej przekonamy. W prawie litewskiem postanowio-

nem było, żeby niedbały wojewoda w exekucyi statu-

tów, za winę niedbalstwa inochodnika W. księciu za 

karę tyle razy dawał, ile się kroć niedbałości dopuści.  

Marian Czapski przytacza też przysłowia, powiedzenia 

i fragmenty literatury pięknej, do której weszły 

„inochodniki” i ich „najrączejszy z ruchów”: 

Któżby niechciał żeby „szczęście na inochodniku do 

nas zawitało.” Nieraz przecie „do dobrego trudno 

o kłusaka, a do złego jednochodniczek jak tu był”. 

Albo jak Rej powiada: 

Aby wyrazić, że należy się spieszyć do kościoła, ale 

jeszcze spieszniej do domu powracać, mówiono: „Do 

kościoła trzeba kłusem, a z kościoła jednochodą”.  

„Najdzie się do złego inochodniczek, 

Ale gdy do dobrego, musisz iść piechotą; 

Bo i o szkapę trudno, gdy jechać za cnotą.” 
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chody są stabilne, rytmiczne i w do-

brym tempie, zaczyna się trening 

w canter. 

Charakter i budowa 

Tennessee walker posiada najdosko-

nalszy charakter, jest towarzyski, 

spokojny i posłuszny, nadaje się 

świetnie na wierzchowca do jazdy 

rekreacyjnej. Selekcja hodowlana 

u tennesssee walking horse bazuje na 

utrzymaniu zarówno jakości cho-

dów, jak i jakości usposobienia.  

Konie te mają pomiędzy 140 a 170 

cm wysokości w kłębie, niektóre 

o bardzo eleganckim wyglądzie, 

niektóre zaś mają budowę nieco 

mocniejszą. Głowa powinna być 

niezbyt ciężka z małymi uszami 

i wyrazistymi oczyma, grzywa koni 

wystawowych powinna być piękna 

i opadać na prawą stronę, ogon po-

winien być zadbany, gęsty i długi. 

Kłąb nie odznacza się zbytnio, 

grzbiet powinien być stosunkowo 

krótki, ramię dobrze skątowane, 

a tylnie nogi mocne i lekko szabla-

ste, co daje możliwość głębszego 

wykroku tylnej nogi pod kłodę i na-

dawania wydajności i dynamiki kro-

ku.  

Wachlarz kolorów u TWH jest nieo-

graniczony, spotykane są wszystkie 

umaszczenia i ich kombinacje. 

Dobre i złe praktyki 

Wokół rasy tennesssee walking hor-

se narosło wiele niejasności i mitów. 

Znajduje ona wielu przeciwników, 

uważających ich specyficzny sposób 

poruszania się za sztuczny efekt tre-

ningu. W rzeczywistości jest on wy-

nikiem naturalnego talentu tych koni 

i dany jest im od momentu narodzin.  

Wykorzystujemy predyspozycje 

innych ras koni – szybkość na torach 

wyścigowych, skoczność w konkur-

sach skokowych, wyjątkową urodę, 

posturę czy siłę – naturalnym talen-

tem koni gaited horses, w tym ten-

nesssee walking horse jest umiejęt-

ność poruszania się niezwykłymi, 

wygodnymi dla jeźdźca chodami – 

cieszmy się i korzystajmy i z tego – 

w sposób rozsądny i jak zawsze 

z uwzględnieniem potrzeb zwierząt.  

Niestety nadużycia zdarzają się 

wszędzie. Tennesssee walking horse 

potrafią coś, czego nie potrafią inne 

konie – są więc widowiskowe. 

W latach II wojny światowej zapo-

czątkowano dyscyplinę zwaną per-

formance horse, na której pokazywa-

no i oklaskiwano coraz szybsze tem-

po chodu i coraz wyższą akcję nóg 

koni w running walk. Część hodow-

ców dała się wciągnąć w ten wyścig 

i zaczęto używać wyszukanych i nie 

zawsze sprzyjających zdrowiu koni, 

a czasem wręcz kaleczących, metod 

treningu. W Europie tego typu poka-

zy i metody treningu nie są prakty-

kowane. Europejczycy traktują TWH 

jako najwygodniejsze  i najłagod-

niejsze konie do rekreacji, rajdów 

dystansowych i dyscyplin pokazy-

wanych na corocznych Mistrzo-

stwach Europy, organizowanych pod 

patronatem Tennessee Walking Hor-

se Breeders and Exhibitor Associa-

tion (TWHBEA). Na zawodach tych 

konie pokazują umiejętność porusza-

nia się flat walk, running walk, can-

ter, są też rozgrywane dyscypliny 

takie jak ujeżdżenie i skoki oraz kon-

kurencje western riding. Jak widać 

TWH to również bardzo uniwersalny 

koń. Namawiamy wszystkich gorąco 

do bliższego zapoznania się z tą wy-

jątkową rasą.  
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Rytm 

Jeżeli w jednym cyklu, jakim jest przestawienie wszyst-

kich kończyn, słyszymy cztery uderzenia kopyt o podło-

że, mówimy o chodzie czterotaktowym – w takim cho-

dzie koń stawia każdą nogę oddzielnie. Jeżeli koń przeno-

si najpierw jednocześnie jedną parę nóg, potem drugą – 

słyszymy dwa uderzenia – jest to chód dwutaktowy, 

a jeśli występuje przeniesienie jednej pary nóg i oddziel-

nie każdej nogi pozostałej pary – słyszymy trzy uderzenia 

chodu trzytaktowego. Rytm wybijany kopytami może być 

miarowy (z równymi odstępami czasu między uderzenia-

mi) lub nierównomierny. 

Kolejność przestawiania nóg (lateralność) 

Chody, w którym zwierzę przenosi najpierw obydwie 

nogi z jednej strony ciała (np. lewej), a potem z drugiej 

(prawej) nazywa się chodami lateralnymi, a takie, w któ-

rych nogi przenoszone są „po przekątnej” – chodami dia-

gonalnymi. Zarówno wśród jednych, jak i drugich, oby-

dwie nogi z pary (odpowiednio pary jednostronnej lub 

pary przekątnej) mogą być przenoszone i stawiane rów-

nocześnie lub po kolei. 

Podpory 

Ilość kończyn, na których opiera się koń podczas przeno-

szenia nóg w poszczególnych fazach ruchu – i tu mamy 

Opis i klasyfikacja chodu konia opiera się na kilku czynnikach. Głównym kryterium 

jest kolejność stawiania nóg na podłożu, oprócz tego analizuje się sposób podparcia 

(ile i które nogi opierają się na podłożu), wykrok (ang. overstride), rytm, symetrię, 

prędkość, długość kroku, a nawet czas jaki poszczególne kończyny mają kontakt 

z podłożem. 

Chody 
Kolejność stawiania nóg 
na podłożu 

Liczba nóg pozo-
stających 
w kontakcie 
z podłożem 
(podpory) Rytm 

Obecność fazy 
lotu Uwagi 

P
o
d
s
t
a
w
o
w
e 

Stęp (walk) LT, LP, PT, PP 2-3 lub 3-4 
czterotaktowy, 
miarowy 

nie 
lateralny, 

symetryczny 

Kłus (trot) (LT+PP), (PT+LP) 0- 2 
dwutaktowy,  
miarowy 

możliwa 
diagonalny, 

symetryczny 

Galop           

na prawą nogę LT, (LP+PT), PP 0- 3 
trzytaktowy,  
miarowy 

tak niesymetryczny 
na lewą nogę PT, (PP+LT), LP 0- 3 

D
o
d
a
t
k
o
w
e 

Flat walk LT, LP, PT, PP 2- 3 
czterotaktowy, 
miarowy 

nie 
wykrok (overstride), potaki-
wanie głową 

Running walk LT, LP, PT, PP 2- 3 
czterotaktowy, 
miarowy 

nie 

wykrok (overstride), potaki-
wanie głową, 

wydłużony krok 

Rack LT, LP, PP, PP 1- 2 
czterotaktowy, 
miarowy 

nie wykrok (overstride) 

Fox trot LT, PP przed PT, LP   
czterotaktowy, 
nierównomierny 

nie 
potakiwanie głową 
(mniejsze niż przy running 
walk) 

Inochód (pace) (LT+LP), (PT+PP) 0-2 
dwutaktowy,  
miarowy 

możliwa 
lateralny, 

symetryczny 
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pełen wachlarz możliwości – zwierzę może opierać się na 

trzech, dwóch, jednej lub na żadnej nodze. Ostatni przy-

padek to moment „zawieszenia”, zwany fazą lotu. Podpo-

ry trzynożne mogą być typu 2T+1P (oparcie na dwóch 

tylnych i jednej przedniej nodze) lub 2P+1T, dwunożne 

mogą być lateralne lub diagonalne. 

Stęp (ang. walk) jest chodem czterotaktowym, koń stawia 

nogi w kolejności: lewa tylna, lewa przednia, prawa tylna, 

prawa przednia, kontakt z podłożem mają zawsze dwie 

lub trzy kończyny.  

Kłus (ang. trot) - diagonalny chód dwutaktowy, podczas 

którego dwie przeciwległe po przekątnej kończyny – pra-

wa przednia i lewa tylna (bądź odwrotnie) jednocześnie 

odbijają się od ziemi, występuje faza lotu.  

Galop (ang. gallop) – asymetryczny, może być trzytakto-

wy (ang. canter) lub czterotaktowy. Kolejność stawiania 

nóg w galopie trzytaktowym na prawą nogę: lewa tylna, 

prawa tylna z lewą przednią, prawa przednia, następnie 

faza lotu. 

Bardzo szybki, czterotaktowy galop nazywany jest 

(historycznie lub literacko) cwałem i czasami bywa trak-

towany jako odrębny chód, jest to jednak wciąż galop, 

tylko tak szybki, że koń nie nadąża stawiać naraz pary 

nóg i rozbija chód na cztery takty. Galop czterotaktowy 

na prawa nogę: lewa tylna, prawa tylna, lewa przednia, 

prawa przednia, następnie faza lotu. 

Flat walk – rytmiczny, czterotaktowy chód, szybszy niż 

stęp, głębszy wykrok tylnej nogi (tylna noga przekracza 

ślad przedniej – tzw. overstride), kolejność stawiania nóg 

jak w stępie, podpora dwu- i trzynożne, występuje ryt-

miczne potakiwanie głową. 

Running walk – rytmiczny, czterotaktowy chód, szybszy 

niż flat walk, koń idzie z prędkością powyżej 10 km/h, 

niektóre osobniki mogą w tym chodzie osiągać nawet 30 

km/h (dla porównania: prędkość w kłusie wynosi 10-20 

km/h), bardzo głęboki wykrok tylnej nogi (overstride) - 

nawet 40 cm, kolejność stawiania nóg jak w stępie, krok 

wydłużony. Występuje bardzo charakterystyczny ryt-

miczny, potakujący ruch głowy konia w górę i w dół. 

Podpora dwu- lub trzynożna – nie występuje faza lotu 

typowa dla dwutaktowego kłusu, grzbiet konia pozostaje 

na tym samym poziomie, jeździec nie jest wybijany w 

górę, siedzi „wklejony” wygodnie w siodło, nie ma ko-
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nieczności anglezowania. Jest to bardzo wygodny, płynny 

chód. 

Rack / tölt – rytmiczny, czterotaktowy chód, szybszy niż 

running walk. Kolejność stawiania nóg w tym jak w stę-

pie, podpora jedno- lub dwunożna. Zmienia się nieco ra-

ma konia, głowa i szyja jest wyżej podniesiona, koń nie 

potakuje już głową tak jak przy running walk, krok nie 

jest tak wyciągnięty. Bardzo szybki, wyścigowy chód, 

„nieduży” kontakt z ziemią pozwala rozwijać niesamowi-

te wyścigowe tempo, przy wygodnym dla jeźdźca, płyn-

nym ruchu, nie wymaga anglezowania. 

Stepping pace (tzw. złamany inochód) – czterotaktowy, 

nierównomierny chód, zamiast równomiernego 1-2-3-4, 

mamy charakterystyczne 1-2--3-4, z nieco dłuższą prze-

rwą między postawieniem nogi 2 i 3, czyli po przekątnej.  

Fox trot (lisi kłus) – czterotaktowy, nierównomierny chód 

diagonalny, koń przestawia nogi „po przekątnej” ale nie 

stawia ich jednocześnie, jak w zwykłym kłusie, przednia 

noga „przekątnej pary” ląduje nieco wcześniej niż tylna. 

Daje to nierównomierny, złamany rytm 1-2--3-4, z dłuż-

szą przerwą pomiędzy 2 i 3, bez fazy fazy lotu, w czasie 

ruchu jeździec odczuwa tylko lekkie kołysanie w tył 

i przód, nie wymaga anglezowania. Koń podczas tego 

chodu charakterystycznie rusza głową w górę i w dół, 

jednak nie tak mocno jak przy running walk.  

Inochód (ang. pace) jest dwutaktowym chodem lateral-

nym, w którym koń przenosi do przodu jednocześnie oby-

dwie nogi jednej strony, potem obydwie nogi drugiej stro-

ny, przy wyższych prędkościach przy każdym kroku wy-

stępuje moment zawieszenia. 

 

Bibliografia : 

Karin Tillisch i Denise Schemel „Gangpferde“ 

Dresel i Gohl „Gangpferde besser reiten“ 

Lee Ziegler „Easy-Gaited Horses” 

Bob Womack „The Echo of Hoofbeats“ 

http://www.lizgraves.com 

http://www.capiletgenetics.com/en/gaited-horses 

“Konie i kuce. Kompendium”  Tamsin Pickeral 

http://www.lizgraves.com
http://www.capiletgenetics.com/en/gaited-horses
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 W wielu westernach, zwłaszcza tych starszej daty, pojawia się motyw amery-

kańskiej kawalerii, która w ostatniej chwili ratuje bohaterów z opresji. Jeżeli się 

dobrze przyjrzymy, to okaże się, że z reguły kawaleria ta nie jedzie na siodłach, 

które nazwalibyśmy westernowymi, ale na czymś innym, czymś, co w zasadzie 

wygląda jak szkielet siodła.  

I o tym właśnie będzie ten artykuł – o siodle z dziurą. 
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Z 
acznijmy od początku. Wojna 

zawsze była dla niektórych 

ludzi dobrym interesem, 

zwłaszcza jeżeli ten interes dotyczył 

wojska. Nie inaczej było podczas 

wojny secesyjnej. Kawaleria obu 

stron wyposażona była w mozaikę 

różnego typu siodeł, które szybko 

się zużywały, a ich eksploatacja była 

przez to droga. Niejaki George 

McClellan, który był też przy okazji 

generałem w armii unionistów, wy-

korzystał okazję i zaproponował 

wojsku konstrukcję swojego projek-

tu. Do dzisiaj snute są spekulacje na 

czym się wzorował. Jedni widzą tu 

bezpośrednie pokrewieństwo z sio-

dłami lekkiej jazdy kozackiej, które 

McClellan widział jako obserwator 

podczas wojny krymskiej, inni 

wskazują siodła hiszpańskie jako 

protoplastów. Prawda leży prawdo-

podobnie pośrodku, a konstrukcja 

siodła wydałaby się znajoma i XIX-

wiecznemu Kozakowi, i hiszpań-

skiemu konkwistadorowi, a nawet 

polskiemu szlachcicowi, który za-

pewne określiłby je słowem 

„jarczak”. Po prostu siodła wojsko-

we tego okresu opierały się na bar-

dzo zbliżonym schemacie, a McClel-

lan wpisał się w ogólną tendencję.  

 

Tak więc, jako najsolidniejsza kon-

strukcja za najmniejsze pieniądze, 

siodło McClellana w 1859 roku wy-

grało konkurs ogłoszony przez armię 

USA i zostało w niej do dzisiaj. 

Pierwszy wzór, oznaczony jako 

M1859, wyglądał dość specyficznie. 

Terlica pokryta była jedynie cienką 

warstwą niewyprawionej skóry, tzw. 

rawhide. Siodło posiadało tybinki, 

ale służyły one jedynie ochronie 

konia od ringingu (systemu pasów 

i pierścienia na którym wisi popręg), 

a nogi jeźdźca chroniły osobne fen-

dery, ruchomo zawieszone na puśli-

skach. Do pełnego obrazu należy 

dorzucić drewniane westowe strze-

miona z tapaderos (osłonami ze skó-

ry chroniącymi stopę jeźdźca i zapo-

biegającymi wpadaniu jej za głębo-

ko w strzemię) i masę mosiężnych 

okuć, a w szczególności tarczę na 

przednim łęku. Nie ma tu rożka, bo 

wojsko nie musiało pracować z by-

dłem, a z szablą i karabinem, do 

których zawieszenia są stosowne 

pierścienie. O wytrzymałości tych 

siodeł świadczy fakt, że wciąż moż-

na w USA znaleźć McClellana 

M1859 zdatnego do użytku, oczywi-

ście cena takiego siodła jest na ogół 

stosowna do jego wartości historycz-

nej. 

 

Przez lata siodło było stopniowo 

ulepszane, na pierwszy ogień poszły 

tybinki, zastąpione niewielką skó-

rzaną podkładką pod pierścieniem, 

siodło otrzymało również zewnętrz-

ną warstwę skóry. W kolejnych mo-

delach zmieniono całkowicie system 

poprężenia, a nawet pojawiła się 

wersja z poprężeniem angielskim. 

Jednak zasadnicza konstrukcja przez 

wszystkie lata od momentu jej po-

wstania nie uległa zmianie. Terlica 

pierwszego i ostatniego modelu 

w zasadzie się nie różni. 

 

W historii McClellana pojawia się 

również polski epizod. Po pierwszej 

wojnie światowej armii USA nie 

opłacało się transportować sprzętu 
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 opłacało się transportować sprzętu 

z powrotem, został więc wystawiony 

na sprzedaż na zasadzie: kto da wię-

cej za pełny wagon kolejowy. 

W Polsce w tym czasie brakowało 

wszystkiego, w tym również rzędów 

dla kawalerii, a zbliżała się wojna 

z bolszewikami… W ten sposób 

McClellany pojawiły się w Polsce. 

Były to głównie siodła M1904, ale 

zdarzały się również wcześniejsze 

modele oraz M1913, przeznaczone 

na muły, z podwójnym popręgiem 

i mosiężnym rożkiem. Nie były one 

jednak zbyt lubiane przez naszych 

żołnierzy, ze względu na całkowicie 

nieznany u nas system poprężenia, 

którego nie umieli obsługiwać. Dla-

tego wkrótce pojawiły się rozmaite 

modyfikacje, mające dostosować 

siodła McClellana do popręgów an-

gielskich, często również doszywano 

tybinki lub mocowano pełne siedzi-

sko. Warto wspomnieć, że siodła te 

z nieznanych przyczyn określano 

jako „meksykańskie”. Na przykład 

„Instrukcja taborowa” z 1930 roku, 

czyli opis całego wyposażenia pol-

skiej kawalerii, w punkcie 73, zaty-

tułowanym „Rząd wierzchowy typu 

meksykańskiego” opisuje właśnie 

siodło McClellana. 

 

Konstrukcja 

 

Zajmiemy się dwoma dostępnymi 

w Polsce modelami siodła McClella-

na: M1904 i M1928. Obie konstruk-

cje opierają się o tą samą terlicę, 

zacznijmy więc od niej. Terlica sio-

dła wykonana jest z dwóch rodzajów 

drewna. Ławki, czy podłużne ele-

menty, na których opiera się siodło 

na grzbiecie konia, wystrugane są 

z jednego kawałka topoli. Drewno to 

jest miękkie i elastyczne, dzięki cze-

mu poddaje się ruchom grzbietu. 

Łęki sklejone są z dwóch części 

twardego jesionu o przeciwnie bie-

gnących słojach, co zwiększa ich 

wytrzymałość. Przedni łęk ma 

kształt litery A, posiada wysoki 

przełyk aby zmieścił się pod nim 

nawet mocno wykłębiony koń, jest 

również znacznie lżejszej konstruk-

cji niż typowego siodła westernowe-

go, gdyż nie musi przenosić obcią-

żeń związanych z pracą z bydłem. 

Przed przednim i za tylnym łękiem 

znajdują się stalowe kątowniki, wy-

gięte w kształt łęków. Wzmacniają 

całość i służą jako punkt oparcia dla 

systemu poprężenia i sakw. Do terli-

cy zamocowane są uchwyty do pu-

ślisk w kształcie prostokątnych ra-

mek. Całość pokrywa się w procesie 

produkcji na mokro niewyprawioną 

skórą (rawhide), która po wyschnię-

ciu ściska terlicę, a dodatkowo służy 

jako jedyna warstwa amortyzacyjna 

między jeźdźcem a terlicą, nieznacz-

nie sprężynując pod naciskiem. Na-

leży dodać, że wbrew pozorom robi 

to całkiem skutecznie.  

 

Tak przygotowana terlica obszywa-

na była następnie warstwą 2-3 mm 

skóry w naturalnej barwie, która 

z czasem ciemniała na słońcu. 

W M1928 przed zaszyciem spodu 
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ławek przybijana była taśma parcia-

na z 3 przystułami jak w siodle an-

gielskim, a w dolną krawędź wszy-

wana była tybinka, od góry również 

przybita do ławki. W M1904 system 

poprężenia opierał się o przedni 

i tylny łęk, na których były zanito-

wane krótkie pasy z ramkami. Przez 

ramki przekładany był długi pas, na 

którym wisiał pierścień ringingu ze 

skórzaną podkładką. Popręg z koń-

skiego włosia nie posiadał bolców 

a jedynie pierścienie. Mocowany był 

pojedynczą przystułą za pomocą 

węzła krawatowego. Całość uzupeł-

niały mosiężne uszka i pierścienie, 

do których mocowano cały dodatko-

wy sprzęt. W tylnym łęku są trzy, 

a w przednim jeden okuty otwór. 

Przedni łęk jest przyozdobiony tzw. 

tarczą z wybitym rozmiarem siedzi-

ska. Siedzisko ma rozmiar 11, 11½ 

i  2 cali, co odpowiada siodłom we-

sternowym 15, 16 i 17 cali. 

 

Obsługa 

 

McClellan jest stosunkowo prosty 

w obsłudze, jednak wymaga nieco 

wprawy. Kładąc siodło na grzbiecie 

konia należy zwrócić uwagę aby 

ławki siodła znalazły się za łopatka-

mi konia, tak aby pozostawić im 

swobodę ruchu. Następnie - w wy-

padku M1904 - reguluje się system 

poprężenia. W zależności od budo-

wy konia ustawia się pozycję ringin-

gu. Robi się to w ten sposób, że pod-

ciąga się nieco dwie szlufki znajdu-

jące się przy pierścieniu na pasach, 

na których on wisi (quarter strap), 

potem przesuwa się pierścień w od-

powiednią pozycję, do przodu lub do 

tyłu i blokuje przez zsunięcie obu 

szlufek jak najbliżej pierścienia. 

Całą procedurę należy oczywiście 

powtórzyć z drugiej strony. Prawi-

dłowo wyregulowany ringing za-

pewni siodłu dobre przyleganie do 

grzbietu w każdych warunkach. Na-

stępnie należy zapiąć popręg. Stan-

dardowo jest to popręg starego typu, 

bez bolca, wiązany za pomocą węzła 

krawatowego na pierścieniu. Warto 

jednak zastąpić go popręgiem nowe-

go typu z bolcem i wymienić przy-

stuły na typowo stosowane obecnie 

w siodłach western. Z doświadcze-

nia wiem, że znacznie ułatwia to 

użytkowanie. Popręg, ze względu na 

nisko położony ringing, nie powi-

nien przekraczać długością 60 cm 

(24”). W wypadku M1928 mamy 

nieruchomo zamocowane trzy kla-

syczne przystuły z obu stron, tak 

więc zapinanie popręgu odbywa się 

jak w siodle angielskim. 

 

Standardowe puśliska M1904 posia-

dają stałe skręcenie, tak aby strzemię 

cały czas było pod kątem prostym 

do boku konia. Stosuje się do tych 

siodeł strzemiona drewniane z osło-

nami lub bez, oraz klasyczne stalo-

we. Typowe strzemiona westernowe 

nie zdadzą tu egzaminu, gdyż puśli-
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sko jest znacznie węższe od typowe-

go fendera westernowego, dlatego 

najlepiej stosować oryginalne strze-

miona lub ich kopie. W wypadku 

siodła M1904 na puśliska zakładane 

są fendery chroniące nogi jeźdźca. 

Do McClellana przewidziane są sa-

kwy o charakterystycznym kształcie. 

Opierają się one o tylny łęk i ławki 

siodła. Dzięki temu masa pakunku 

nie uwiera grzbietu konia bezpośred-

nio, ale przenoszona jest na siodło. 

Sakwy sztywno łączą się z siodłem, 

dzięki czemu nie przesuwają się, nie 

oklepują i nie denerwują konia.  

 

Siodło w użyciu 

 

Jak się na tym jeździ? Po pierwsze w 

ogóle nie czuć, że siodło ma otwór 

w środku siedziska. Siodło jest 

twardsze od przeciętnego siodła we-

sternowego, ale w miarę wygodne. 

Jeździ się przyjemnie, choć osobom 

nieprzyzwyczajonym do twardego 

siedziska na początku daje się we 

znaki. Zwłaszcza nie wprawione 

kości kulszowe mogą ucierpieć. Jed-

nak dobrzy jeźdźcy z reguły nie na-

rzekają, a z czasem nawet nienawy-

kli odkrywają zalety siodła. Wysokie 

łęki dobrze trzymają jeźdźca, wąski 

przedni łęk daje dużą swobodę ru-

chu. Siedząc w McClellanie ma się 

wrażenie jakby siedziało się tuż nad 

grzbietem konia. W zasadzie jest to 

zgodne z prawdą, bo od grzbietu 

oddziela tylko podkład i drewno 

ławki. Dzięki temu można prawie 

bezpośrednio działać dosiadem na 

konia, jednak w drugą stronę rów-

nież to działa – każdy błąd dosiadu 

jeźdźca odczuje również i koń. Dużą 

zaletą tych siodeł jest stosunkowo 

mała masa przy dużej powierzchni, 

na którą rozkłada się ciężar jeźdźca. 

Dlatego zanim McClellany zostały 

zastąpione przez nowe siodła na 

syntetycznych terlicach, były popu-

larne na rajdach długodystansowych. 

Nie ma co się temu dziwić, w końcu 

przeznaczone były do długich woj-

skowych marszów. Właśnie w wa-

runkach wielogodzinnych przejaz-

dów siodła te się najlepiej sprawdza-

ją. Przemyślana konstrukcja pozwala 

stroczyć pakunek niezbędny na kilka 

dni jazdy. Również dobrze spraw-

dzają się w codziennym treningu 

koni oraz przy nauce początkują-

cych. Warto zauważyć, że można w 

tym siodle skutecznie jeździć w sty-

lu zarówno westernowym, jak i an-

gielskim, a nawet poprawnie skakać. 

Oczywiście wysokości przeszkód 

nie powinny przekraczać jednego 

metra, przy wyższych skok utrudnia 

wysoki przedni łęk. 

 

Czy McClellan jest siodłem we-

sternowym? 

 

Słyszałem wiele opinii na ten temat. 

Wiele osób uważa, że jako siodło 

wojskowe, McClellan nie może być 

nazywany siodłem westernowym. 

Moim zdaniem - jako rymarza - 

McClellan siodłem westernowym 

jest. Dlatego właśnie, że terlica w 

zasadzie nie odbiega znacząco 
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kształtem nawet od współcześnie 

produkowanych siodeł. W zasadzie 

jedyną różnicą jest lekki przedni łęk 

bez rożka, nieprzeznaczony do prze-

noszenia dużych obciążeń. Cała 

reszta to w zasadzie tylko zewnętrz-

ne pokrycie. W siodle westernowym 

pokrycie jest rozbudowane i ozdob-

ne, natomiast McClellan, z racji za-

łożonego przeznaczenia, ma je zre-

dukowane do niezbędnego mini-

mum. Jednak i tu, i tu siedzi się 

i jedzie podobnie. 

 

Skąd wziąć siodło z dziurą? 

 

Opcji jest kilka. Pierwsza to kupić 

oryginalne siodło na polskim serwi-

sie aukcyjnym. Jednak siodła takie 

pojawiają się tu rzadko, mają wygó-

rowane ceny (przeciętnie ok. 1500-

3000 zł), często są niekompletne, 

uszkodzone lub w złym stanie skóry. 

Mogą mieć również dziwaczne prze-

róbki wykonywane niewprawną 

ręką, wręcz szpecące siodło. Proble-

mem może być też dopasowanie 

rozmiaru siedziska. Zaletą jest 

z reguły szybka przesyłka, zdarza 

się, również, że „polski” McClellan 

ma dużą wartość kolekcjonerską, 

jeżeli jest oznakowany polskimi 

stemplami odbioru wojskowego.  

 

Druga opcja to zamówić siodło 

u rymarza w Polsce. W tej chwili 

jest jeden wykonawca, jednak pro-

dukuje on siodła na kruchych terli-

cach z włókna szklanego i tylko 

w jednym rozmiarze. Ma też szereg 

drobnych różnic w porównaniu 

z oryginałem. Nie miałem styczności 

z tymi siodłami, ale syntetyczna 

terlica zdecydowanie mnie nie prze-

konuje.  

 

Trzecia opcja to siodło sprowadzone 

z Ameryki. W tym wypadku można 

na amerykańskim serwisie aukcyj-

nym, w stosunkowo niskiej cenie 

(około 600-800 zł), kupić kompletne 

siodło, wymagające jedynie drob-

nych poprawek rymarskich. Przesył-

ka to przeciętnie dodatkowe 300 zł, 

do tego urząd celny może naliczyć 

podatek VAT. Po doliczeniu kosz-

tów napraw rymarskich na miejscu, 

całkowity koszt siodła zamyka się na 

ogół w kwocie 1500-2000 zł, czyli 

w cenie „szrota” z polskiego rynku, 
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 mamy w pełni sprawne siodło. 

Oczywiście zawsze pozostaje ryzyko 

związane z przesyłką. 

 

Czwarta możliwość to zamówienie 

nowego siodła w Stanach. Koszty 

przesyłki i zagrożenia jak w przy-

padku sprowadzenia siodła używa-

nego, ale mamy pewność, że przez 

najbliższe 50 lat nic wielkiego się 

z nim nie stanie. Cena oczywiście 

zależy od indywidualnego producen-

ta. Można również sprowadzić samą 

terlicę do obszycia, co oczywiście 

obniża koszty. 

 

Przez moje ręce przeszły cztery eg-

zemplarze McClellana. Dwa kupi-

łem w tragicznym stanie w Polsce 

w cenie około 400 zł. Musiałem 

w nich wymienić wszystko poza 

terlicą. Efekt mojej pracy był bardzo 

dobry, jednak zdobycie siodła 

w niskiej cenie w odpowiednim roz-

miarze wymagało długich poszuki-

wań. W przypadku trzeciego siodła 

terlicę (wysokiej jakości) nabyłem w 

USA, koszt razem z przesyłką wy-

niósł około 1000 zł. Po obszyciu jest 

w tej chwili moim ulubionym sio-

dłem do jazdy w teren.  

 

Warto zaznaczyć, że współcześnie 

produkowane siodła często posiadają 

ławki o bardziej płaskim przebiegu 

i rozchylone pod większym kątem. 

Wynika to z tego, że współczesne 

konie rasy AQH są szersze niż ich 

przodkowie, morgany i mustangi. 

Co nie znaczy, że oryginały nie będą 

pasować na quartery, jeżeli koń nie 

ma bardzo szerokiego grzbietu, to 

siodło powinno dobrze leżeć. Mój 

quarter ma niestety właśnie szeroki, 

płaski grzbiet i siodło miało tenden-

cję do zsuwania się. Terlica nowej 

produkcji okazała się strzałem 

w dziesiątkę, nawet na luźnym po-

pręgu nie przesuwa się. Oryginały 

natomiast prawie bez wyjątku do-

brze leżą na wszystkich europejskich 

koniach wierzchowych, od hucułów 

przez angloaraby po duże SP.  

 

Czwarte siodło kupiłem również 

w USA na zamówienie klientki, był 

to oryginał z okresu I wojny świato-

wej (datowany 1916 i 1918). Przy 

cenie około 1200 zł z przesyłką 

i podatkiem otrzymałem siodło 

w niezłym stanie, z kompletnym 

systemem poprężenia, puśliskami 

i strzemionami starego, rzadszego 

typu, o bardzo dużej stopce. Po wy-

konaniu kilku drobnych napraw, 

głównie w rejonie systemu popręże-

nia, oraz dostosowaniu go do współ-

czesnego systemu poprężenia, siodło 

gotowe było do użytku. Nowa wła-

ścicielka jest z siodła zadowolona 

i zdążyła w nim już zrobić niejeden 

rajd. Jej koń, mieszaniec hucuła, 

również pewnie cieszy się ze zmiany 

siodła ze współczesnej, ale rozsypu-
jącej się już, angielskiej rajdówki na 
McClellana. 
 
 
Rymarstwo Bazyli Targański 
http://www.facebook.com/
RymarstwoPoznan 
http://nbkonie.pl/rymarnia.html 
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E xtreme Trail jest stosunkowo 

nową, ale bardzo atrakcyjną 

dyscypliną jeździecką. Tutaj 

koń i jeździec muszą opanować trud-

ne warunki panujące na torze z wie-

loma przeszkodami zbudowanymi 

z naturalnych materiałów – drewnia-

ne kłody, mostki, kamienie, woda. 

 

Rodzaj przeszkód i ich ilość nie jest 

sformalizowana. Oczywiście prze-

szkody muszą spełniać podstawowe 

zasady bezpieczeństwa. Celem Trai-

la Extreme jest nie tylko poprawne 

pokonanie przeszkody, ale też poko-

nanie jej z finezją. Bywa też, że do 

tego dochodzi jeszcze pomiar czasu. 

Tylko partnerstwo i wzajemne zau-

fanie pozwoli na pokonanie toru 

z subtelnością oczywistą dla każde-

go oglądającego. Taki przejazd zo-

stanie z pewnością też dobrze oce-

niony przez sędziów podczas zawo-

dów. Często podobne wyzwania 

możemy spotkać podczas jazdy w 

terenie, dlatego trening na torze 

Extreme Trail doskonale przygoto-

wuje konia i jeźdźca do pokonywa-

nia różnych przeszkód jakie można 

spotkać podczas konnych spacerów. 

 Extreme Trail 
Tekst: BEATA BACA 

Zdjęcia: DANUTA KURZAWSKA ART,  www.kurzawska-art.pl 

http://www.kurzawska-art.pl/
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K 
onkurencja Extreme Trail 

została wprowadzona przez 

Polską Ligę Western i Ro-

deo  w roku 2014. W styczniu, 

w ośrodku BLB Western Horses 

odbyło się spotkanie inicjatywne 

grupy osób, które zainteresowane 

były wprowadzeniem do kalendarza 

imprez westernowych PLWiR zawo-

dów w konkurencji Extreme Trail. 

Stworzono wtedy zarys przepisów 

konkurencji oraz postanowiono 

wnioskować o powołanie w Polskiej 

Lidze Western i Rodeo komisji 

Extreme Trail. Komisja została po-

wołana uchwałą zarządu PLWiR nr 

1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku. 

 

W ośrodku BLB Western Horses 

w Komarnie koło Jeleniej Góry od-

był się pierwszy w Polsce Extreme 

Trail Show w dniu 24.05.14. Na 

terenie rancha powstał też pierwszy 

w Polsce Extreme Horse Park. 

 

Rywalizacja  odbyła się w czterech 

kategoriach: Trail in hand (koń pro-

wadzony z ręki), Amateur (klasa dla 

amatorów), Youth (klasa dla mło-

dzieży od 10 do 15 lat), Open (klasa 

otwarta dla wszystkich). Frekwencja 

przeszła oczekiwania. Obejrzeliśmy 
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 41 przejazdów w czteech klasach – 

Trail in hand, Youth, Amateur oraz 

Open. W ramach zawodów zaplano-

wany był też  konkurs dodatkowy – 

Extreme Trail Race Open. W odróż-

nieniu od pozostałych konkurencji 

tutaj o zwycięstwie  decydować miał  

czas przejazdu. Niestety kapryśna 

w tym dniu pogoda nie pozwoliła na 

rozegranie tej oczekiwanej przez 

widzów i zawodników konkurencji. 

 

Mimo wszystko atrakcji dla zawod-

ników i widzów nie zabrakło. 

Oprócz rywalizacji sportowej można 

było podziwiać pokaz łucznictwa 

konnego w wykonaniu czołowych 

zawodników w Polsce. 

 

Atmosfera na zawodach była fanta-

styczna. Obok siebie rywalizowali 

jeźdźcy bez względu na styl jaki 

prezentują na co dzień. Śmiało więc 

mogę powiedzieć, że cel integrujący 

różne środowiska został osiągnięty! 

 

Najważniejsze jest to, że Extreme 

Trail jest absolutnie dla każdego. 

Nieważne jaką konkurencję i w ja-

kim stylu (klasycznym czy wester-

nowym) jeździ się na co dzień! 

Śmiało można powiedzieć, że jest to 
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 pierwsza w Polsce konkurencja łą-

czącą różne środowiska: klasyczne, 

naturalne i westernowe.  

 

Mamy nadzieję, że Extreme Trail, 

oprócz dobrej zabawy i rywalizacji 

stanie się również okazją do wza-

jemnego poznawania się, integrowa-

nia oraz poznawania różnych stylów 

użytkowania koni.  

 

 

 

Wiadomość z ostatniej chwili! 

 

J 
uż 13.09.2014 roku na naszym 

rancho BLB Western Horses 

w Komarnie koło Jeleniej Gó-

ry odbędą się pierwsze w Polsce 

Mistrzostwa Polski PLWiR w Extre-

me Trail. Gwarantujemy dużą dawkę 

zabawy połączonej z rywalizacją 

i niezapomnianymi  wrażeniami. 

Oby pogoda dopisała :) 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Autorce zdjęć wykorzystanych w 

tym artykule - Danusi Kurzawskiej - 

serdecznie dziękujemy za udostęp-

nienie prac. Gorąco polecamy jako 

wyśmienitego fotografa i grafika! 

R E K L A M A  
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 Projekt „Wolontariusz profesjonalista: pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świado-

mej pracy z końmi”, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

STAJNIA ROGALINEK 

5 LIPCA 2014 R. 
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 Projekt „Wolontariusz profesjonalista: pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świado-

mej pracy z końmi”, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

STAJNIA GRONÓWKA 

19 LIPCA 2014 R. 



WesternNET   lipiec 2014 

 

 

doradztwo 
trening, pokazy i prezentacje  
rekreacja, trail, horsemanship 

Western&Hobby to grupa ludzi zain-

teresowanych propagowaniem i rozwojem 

jeździectwa w stylu western. Poprzez or-

ganizowanie pokazów, kursów, szkoleń 

oraz zawodów sportowych, pokazujemy 

styl jazdy westernowej jako wspaniały 

sposób spędzania wolnego czasu. Rekrea-

cja i wypoczynek w kowbojskim siodle to 

niezapomniane wrażenia i przyjemność. 

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do 

sposobu szkolenia koni i jeźdźców. Praca 

z koniem oparta jest na fundamentach 

„jeździectwa naturalnego”. Wiele ćwiczeń 

na kolejnych etapach przygotowań bazuje 

na ćwiczeniach identycznych jak dla koni 

reiningowych. Dzięki temu możemy przy-

gotowywać konie rekreacyjne na bardzo 

wysokim poziomie użytkowym. Stabilne 

emocjonalnie, przyjazne dla użytkownika 

i jeźdźca amatora, konie, które dają pełną 

satysfakcję i przyjemność - to wzorzec 

konia z Certyfikatem Western&Hobby.  

publikacje  
Western promocja 

Reining western pleasure 

szkolenia  


