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Wprowadzenie

Niniejszy tekst drukowany był przed laty w formie cyklu ąrtykułów 

w kwartalniku "Koń Polski". Autor to jeden ze zdolniejszych jeźdźców 

i instruktorów okresu międzywojennego, a także znany trener i dzia

łacz powojennego jeździectwa polskiego. Przeszło połowę .swego ży

cia poświęcił pracy z końmi, a szczególne sukcesy odnosił w pracy 

z końmi trudnymi. Człowiek o szerokich zainteresowaniach i nieprze

ciętnym intelekcie. Pedagog, nauczyciel i wychowawca młodzieży, 

autor wydawanego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych r ..
C 

podręcznika do nauki języka angielskiego dla szkół podstawowych. 

Przede wszystkim jednak koniarz, który poznał konie w różnych sy

tuacjach, a więc w hodowli /u dziadka - cenionego hodowcy remontów/, 

w służbie wojskowej /Szkoła Podchorążych Artylerii Konnej w Toru- 

niu/, w sporcie /Centrum Wyszkolenia Kawalerii - Grupa Sportu Kot> 

nego w Grudziądzu - zawodnik i instruktor/ i na wojnie podczas 

kampanii wrześniowej 1939 roku. Żałować należy, że tak bogato 

doświadczenia odeszły wraz z przedwczesną śmiercią autora; zbyt 

mało z nich zostało utrwalonych na papierze.

Polski Związek Jeździecki



1. Uwagi wstępne

Przy szkoleniu młodych koni popełniamy wiele błędów, które 

utrudniają lub opóźniają osiągnięcie pożądanych wyników. Tak 

jak wychowanie dziecka rozpoczyna się w kołysce, tak też i 

wychowanie źrebiąt musi się rozpoczynać od pierw szych dni 

ich życia. Źrebię musi mieć zaufanie do opiekującego się nim 

człowieka i bez oporu poddawać się najprostszym zabiegom, jak 

czyszczenie szmatą, pękiem siana, później szczotką, podnoszenie 

nóg, mycie kopyt itp. Już kilkudniowemu źrebięciu trzeba nałożyć 

uździenicę, najlepiej taśmową wiązaną, której rczrniar co jakiś 

czas powiększamy. Uździenica zapewnia nam panowanie nad 

źrebakiem i pozwala uniknąć podstawowego nieposłuszeństwa, 

które objawia się uciekaniem przed człowiekiem. Na przykład przy 

próbie czyszczenia źrebak ucieka na drugą stronę matki a cza-' 

sem nawet pod jej brzuch; po prostu kpi sobie z nas, aż wresz

cie zdenerwowani łapiemy go za ucho, wykręcamy mu ogonek lub 

stosujemy inne tego rodzaju chwyty, które w przyszłości będą 

przyczyną oporów i narowów.

Niektóre konie niechętnie dają nogę do pielęgnowania i kucia 

kopyt. Przyczyną jest nieprawidłowe postępowanie człowieka, 

próbującego podnieść nogę, na której koń stoi, usiłującego oder

wać ją od ziemi sił^ Jeżeli dodamy do tego jeszcze krzyki i 

poszturchiwanie konia, sprawa jest załatwiona, a jeżeli przy tym 

•fachowy" kowal zastosuje "dudkę", ściskanie ucha kleszczami, 

wiązanie tylnej nogi do ogona i podobne zabiegi, trudności z po

dawaniem nogi nieprędko dadzą się usunąć.
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Prawidłowe podnoasente nogi prsadntoi, np. lewej ma przebieg
i

następujący,, Stajemy przy lewej łopatce konia, twarzą do sadu, opie

ramy aią lewym ramieniem o łopatką konia, by go przeważyć w prawo 

i rozluźnioną lewą nogą podnosimy bez trudu*

W oplu podniesienia lewej

Ryc. 1. Podnoszenie prze
dniej nogi

tylnej nogi stajemy obok zadu, 

twarzą do ogona, opieramy sią le

wym ramieniem o zad konia, by 

go przeważyć w prawo, i rozluź

nioną nogą podnosimy najpierw 

pod brzuch /naturalny kierunek 

zginanie stawu skokowego/, następ

nie wyciągamy Ją do tytu /naturalny 

kierunek zginania stawu skokowego/, 

ujmując obu rękami pąclną i blorąc 

staw skokowy pod pachą.

W ten sposob łagodnie i cierpli

wie przyzwyczajany źrebak nie bę

dzie sprawiał kłopotów, kiedy np, 

szwajcarska komisja remontowa po 

obejrzeniu konia zakomenderuje sa

kramentalne "noga do góry". Wiemy 

dobrze, ile koni w tym momencie 

straciło prawo do paszportu na 

eksport.

Ze źrebakiem należy postępować 

łagodnie, ale stanowczo i rzeczowo. Kyc. 2. Podnoszenie tylnej nogi
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nie żałować pieszczoty 1 przysmaków, ale nie uczyć żadnych sztuk 

i głupich figlów. Jeżeli dwumiesięczny źrebak na klepnięcie go po 

zadzie wierzga albo wspina się i zakłada człowiekowi przednie ncgi 

na ramiona, to może być bardzo zabawne, ale jeżeli to samo będzie 

robił dwuletni oglerek, to Już przestoje być zabawne, a staje się 

niebezpieczne. Ten sam człowiek, który nauczył źrebaka głupich 

żartów, próbuje go teraz odzwyczaić od nich biciem lub szarpaniem

1 mamy oto konia, którego trudno pokazać i trudno ujeździć.

Dzieci mcgę zajmować się źrebięciem, pod warunkiem ze nie bę

dę go urażnlć, a potem z krzykiem uciekać. Ani się nie obejrzymy.

jak zabawiany w ten sposób źrebak zacznie "iść na człowieka".

Jeżeli chcemy, by koń dobrze

Ryc. X Koń "idsle na
człowielto

prezentował się przeprowadzany w 

ręku, musimy go tego uczyć jak 

najwcześniej. Jeżeli źrebię niechę

tnie idzie do przodu prowadzone 

za uździerźcę, należy ujęć uździe— 

nlcę lewę rękę, prawę rękę przeło

żyć przez grzbiet i delikatnie kle- 

pięć nię po prawym boku, zachęcać 

źrebaka do marszu. Bliski kontakt 

z człowiekiem rozprasza nieufność

1 źrebięta przeprowadzane "pod pachę"

‘w przyszłości pięknie kłusuję w ręku, nie trzeba ich cięgnęć ani po

pędzać batem, nie rzucaję się 1 rźe zabiegaję drogi prowadzęcemu 

człowiekowi.

Roczniaka trzeba przyzwyczajać do klełznanla 1 prowadzenia na 

wędżidła. Uzdę z grubym, "łagodnym*  wędzidłem najlepiej poczętkowo



nakładać na uzdzienicę. Jeżeli 

młody koń nie był bity po głowie 

lub chwytany za uszy, nałożenie 

uzdy nie będzie sprawiało trudności 

pod warunkiem, że nie będziemy 

przepychać wędzidła przez zaciś

nięte zęby. Należy włożonymi z bo

ku do pyska palcami pysk otworzyć 

i wprowadzić wędzidło bez dotyka

nia zębów. Trzeba pamiętać, że wę

dzidło leży na bardzo wrażliwej, bez

zębnej krawędzi dolnej szczęki i

Ryc. 4. Prowadzenie pod 

pachę

mocny ucisk., o. zwłaszcza szarpanie, wywołuje silny bóJL Koń szarpa

ny wędzidłem traci zaufanie do człowieka wyrzuca lub przerzuca język, 

broni się przed nakładaniem uzdy, zatraca chęć do ruchu.

W wysoko uprzemysłowionych krajach koń prawie zupełnie wych<>- 

dzi z użycia jako siła pociągowa, natomiast wzrasta jego znać zenie 

jako towarzysz człowieka w sporcie i czynnym wypoczynku, a co za 

tym idzie - wzrasta ilość klubów jeździeckich i zapotrzebowanie na 

konie wierzchowe. Rozpiętość cen osiąganych za konie da się porów

nać z rozpiętością cen za dzieła sztuki. Wybitnie utalentowane i dob

rze wyszkolone konie sportowe osiągają zawrotne ceny liczone w 

dziesiątkach tysięcy dolarów. Ale nie o nich chcę mówić. Chcę zająć 

się sprawą odpowiedniego przygotowania przeciętnego konia wierzcho

wego, co w rachunku ekonomicznym wyraża się w kilkakrotnym pod

niesieniu jego wartości sprzedażnej.

Koń, choć udomowiony był od tysięcy lat, zachował dużo cech o- 

dziedziczorrych po dzikich przodkach, a jego podporządkowanie i har
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monijną współpracę z człowiekiem uzyshtuny nie poprzez łamanie 

instynktu, lecz wykorzystywanie go 1 naginanie do potrzeb tej 

współpracy. Koń jest z natury zwierzęciem łagodnym, wrażliwym 1 

bojażliwym, obdarzonym dobrą pamięcią i zdolnością kojarzenia, 

bardzo dobrym węchem i słuchem, a szkolenie go nie jest trudne, 

pod warunkiem przestrzegania sasady jednoczesnego i równoległego 

wyrabiania zaufania do człowieka, uległości i posłuszeństwa, wraz z 

harmonijnym rozwojem fizycznym. Błędy popełniane przez brak zrozu

mienia, nerwowość lub niedbalstwo człowieka odbijają się zarówno na 

rozwoju fizycznym konia, jak i na jego charakterze.

f
Przyszły koń wierzchowy rozpoczyna pracę pod jeźdźcem w wie

ku lat trzech /wyjątkowo 1 1/2 /. Ze wzgiędu na to, że w pierwszym 

okresie kor. będzie miał z konieczności zbyt mało ruchu pod jeźdźcom 

muslmy zapewnić mu ruch bez jeźdźca. Jestem stanowczym przeciw

nikiem powszechnie u nas stosowanego opędzania młodego konia na 

lince. Ruch po kole o małym promieniu jest dla konia trudny, tempe

rament i animusz stajenny pędzą go naprzód, koń zarzuca zad na 

zewnątrz, krzyżuje, linka pocią&i wędzidło do wewnątrz, zewnętrzny 

policzek uzdy lub uździelnicy przekręca się, wchodzi na oko, nogi 

- zwłaszcza przednie, obijają się wzajemnie; regulowanie chodu jest 

bardzo trudne, wahanie linką dla wstrzymania konia drażni pysk, po

woduje wyrzucanie języka i w rezultacie zanim koń nauczy się spo

kojnie biegać po kole, powstać mogą bardzo poważne, często nieod

wracalne szkody.

Na lince bez szkody może biegać koń ujeżdżony, który z jakichś 

powodów /np. choroba jeźdźca/ nie może w danym dniu odbyć normal- 

nej pracy. Koniowi młodemu dostateczną porcję ruchu możemy zapew

nić na okólniku, gdzie może on wyhasać się do woli bez ujemnych 
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Ryc. 5. Opędzanie na lince

skutków dla nóg i pyska.

Pierwsze siodłanie na wolnym 

powietrzu /po uprzednim opędzaniu 

na lince/ wygląda bardzo efektownie 

w kinie lub w telewizji; przypomina 

Dziki Zachód; niepotrzebnie za to 

straszy konia, bywa przyczyną wy

padków z ludźmi lub niszczenia 

drogiego sprzętu. Z nowym dla sie

bie przedmiotem, jakim jest siodło, koń najłatwiej zapozna się w najmil

szym dla niego otoczeniu, to jest w boksie lub w stanowisku. Przywią

zanemu przy żłobie koniowi dajemy do obwąchania siodło, ostrożnie 

zakładamy je na grzbiet, opuszczamy popręg, tak by sprządzki nie 

uderzały o przednie nogi, podpinamy popręg bardzo lekko i sypiemy 

owies do żłobu. Po kilku powtórkach następuje skojarzenie siodła 

z obrokiem i sprawa jest załatwiona. Wyjątkowo wrażliwemu koniowi 

można kilka razy założyć złożoną derkę - początkowo nie przypiętą, 

później przypiętą popręgiem. Po kilku próbach z derką przyjmie. on 

siodło bez walki.

Następnym ćwiczeniem będzie bieganie z siodłem. Osiodłanego w 

stajni konia wyprowadzamy na okólnik, wodze zabezpieczamy przez 

skręcenie i przypięcie pod gardłem, lub odpinamy i puszczamy konia 

luzem z opuszczonymi strzemionami. Ponieważ wierzganie, wspinanie 

się i baranie skoki okazują się bezskuteczne, koń stopniowo godzi 

się z siodłem na grzbiecie, odbywa swoją porcję ruchu na okólniku 

pod siodłem, wraca do stajni i zostaje rozsiodłany.

Rozróżniamy dwa rodzaje lęku, jakiemu ulegają wszystkie żywe isto

ty, nie wyłączając człowieka - lęk paraliżujący i lęk paniczny. Przy-



czyna lęku może oddziaływać na

Ryc. 6. Oswajania z siodłem

konia przez zmysł wzroku, słuchu, 

węchu lub dotyku.

Łęk paraliżujący objawia się 

nagłym zatrzymaniem przy napię

ciu mięśni, intensywnym wp a urywa

niem się, wsłuchiwaniem i węsze

niem /chrapanie/. Łęk paraliżujący 

występuje jako skutek pojawienia 

się nie znanego lub nie rozpozna

nego groźnego przedmiotu z przodu /np. owca lub kobieta pod para

solką na drodze/, niespodziewanego silnego odgłosu z przodu /strzał, 

świst lokomotywy/ lub wejścia w sferę wstrętnego odoru /padlina, ferma 

lisów itp./.

Łęk paniczny objawia się ucieczką na wprost, występuje jako sku

tek pojawienia się groźnego przedmiotu z tyłu lub z góry /samolot,

pies wybiegający z podwórza za koniem ItpJ, niespodziewanego silne

go odgłosu z tyłu /strzał, wybuch/ lub nagle występującego bólu /bat, 

szarpnięcie wodzami/.

Łękliwość jest właściwością wrodzoną i w okresie przed udomowie

niem konia była warunkiem przetrwania gatunku /organizacja obrony 

stada - źrebięta do środka - przy lęku paraliżującym, lub ucieczka, 

ile sił w nogach - przy lęku panicznym/. Koń był, jest i pozostanie 

lękliwy; naszym obowiązkiem jest wyrobić w nim takie zaufanie do 

człowieka, by jego łękliwość nie manifestowała się jako płochliwcść 

w sposób utrudniający panowanie nad nim. Ujeżdżony koń boi się, 

fizjologiczne objawy lęku /tętno, oddech, wydzieliny/ występują, ale 

koń nie staje jak wryty ani nie ponosi.



- 12 -

Ze zjawiskiem lęku zetkniemy się na serio przy dosiadaniu 

konia. Po wyruszaniu konia na okólniku pod siodłem jeden z po

mocników przytrzyma go przy pysku, drugi ostrożnie podsadzi 

jeźdźca, który obciąży grzbiet konia "na przewieszkę". Przy ła

godnym, spokpjnym postępowaniu, głaskaniu, przemawianiu i podsu

waniu koszyka z owsem operacja przechodzi bez trudności. Koń nie 

boi się ciężaru na grzbiecie i spokojnie stoi*  pod przewieszonym jeź

dźcem.

Jeżeli jednak jeździec spróbuje przełożyć 

nogę ponad zadem i usiąść normalnie w sio

dle, bardzo wiele koni zareaguje na to gwał

townym rzuceniem się do przodu. Nie pomoże 

nie tylko jeden, ale i dwóch ludzi trzymają

cych konia przy pysku - poroztrąca ich i 

poniesie. Jeżeli rzecz się dzieje w okólniku 

lub w jezdżalni, sprawny jeździec może się 

utrzyma i opanuje konia z wielką szkodą dla 

pyska. Jeżeli natomiast operację przeprowadzamy na lince, rzekomo 

w imię bhp, siła odśrodkowa bardzo utrudni utrzymanie się w siodle, 

a w razie wyrwania się konia z wlokącą się za nim linką sytuacja 

może być groźna.

Go się stało? Przejawił się lęk paniczny /obcy przedmiot z góry/. 

Nioże to pozostałość z czasów, kiedy koniowi leśnemu zagrażał dra

pieżnik z gałęzi? Analogia: młode konie spokojnie ciągną drabiniak 

z sianem, póki woźnica podjeżdża od kopki do kopki, powożąc na 

piechotę, a ponoszeg kiedy pojawi się na szczycie naładowanego wozu.
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człowiek nie jest groźny.

Nyc. 8. Oswajanie z czło
wiekiem górującym.

Ostrożność nie zawadzi, pamiętajmy o bhp. Choć koń cier

pliwie znosi ciężar jeźdźca "na przewieszkę", zanim jeździec sią

dzie w siodło, warto, by kilka razy stanął obok konia na jakim £ 

podwyższeniu /ławka, skrzynka/. Głaskanie, przemawianie, koszyk 

z owsem - stworzą skojarzenie pozytywne; górujący nad koniem

Nie żałujmy czasu na stanie w miejscu.

Po osadzeniu jeźdźca w siodle - 10, 

nawet 15 minut stania przy koszyku 

z owsem, aż do zupełnego rozluźnienia 

konia, sowicie się opłaci. Zsiadanie z 

zachowaniem pełnej ostrożności i spacer 

w ręku do stajni są zakończeniem tej 

ważnej lekcji.

Znam » praktyki wypadki, że dosiądę Ktjf "na siłę" koń nie tylko 

potłukł jeźdźca, ale przez całe tygodnie walczył, niszcząc własne 

nerwy i opóźniając pracę. Nie żałujmy czasu na drobiazgi.

2. Pierwszy okres pracy.

Obecność jeźdźca na grzbiecie konia narusza naturalną równo

wagę zwierzęcia, środek ciężkości ciała konia znajduje się mniej 

więcej na Unii pionowej łączącej koniec kłębu z końcem mostka 

w punkcie dzielącym ten odcinek w stosunku 2:1. Oczywiźcie poto

mnie środka cięźkoźci zależy od budowy konia /wielkość głowy, 

długość szyi, rozwój partii przodu lub zadu wpływają na przemie- 

escsenłe środka ciężkości w poziomie i w pionie/.
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Ryc. 9. środek ciężkości konia

Prawidłowo hodowany koń dwi*?ki  

ćwiczeniom ruchowym, jakie wyko

nuje na swobodzie, jest zrównowa

żony. Łatwo i swobodnie zmienia 

chód i tempo, zatrzymuje się i za

wraca, pokonuje nierówności tere

nu, a upadek zdarza się koniowi 

zasadniczo tylko wtedy, kiedy pod

łoże odmówi mu oparcia. Trudności 

zaczynają się z chwilą, kiedy jeździec na grzbiecie konia nie tylko 

obciąża go swoim ciężarem, ale ze względów technicznych /położenie 

siodła/ przesuwa środek ciężkości wspólnej masy ku przodowi i ku

górze. Swobodne dotychczas ruchy konia stają się mniej pewne, chwiej

ne, a chody tracą regularność.

Pierwszy okres pracy konia pod 

jeźdźcom będzie miał na celu natural

ne zrównoważenie konia, tj. przywróce

nie mu tej pewności i swobody ruchów, 

jaką miał bez jeźdźca. Zrównoważenie 

osiągamy poprzez odpowiednio stopnio-

wane i normowane ćwiczenia ruchowe,

poz5*nlając  koniowi, by kierowany in-

Ryc. 10, środek ciężkości 
konia z jeźdźcom

e tynk tern taką przybierał postawę, w jakiej najdogodniej zdoła nieść 

ciężar jeźdźca i wykonywać jego wymagania.

Zrównoważenie konia pod jeźdźcom zależy w znacznym stop

niu od jego budowy. Koj* wyaokonożny, wąski, o słabo rozwiniętych 

mięśniach będzie miał o wiele większe trudności niż koń krótko-
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nożny, głęboki, o szeroko rozstawionych kończynach i bogatej musku

laturze. Warunkiem ułatwiającym zrównoważenie konia jest poprawny do

siad jeźdźca, który powinien miękko i elastycznie podążać za ruchem 

konin, nie naruszając jego równowagi zbędnymi, nie skoordynowanymi 

ruchami.

Pierwsze ćwiczenia polegają na przejażdżkach w stępie. Najle

piej do tego celu nadają się polne lub lećne drogi. Spokojne otocze

nie nie płoszy koni, pozwala im skupić się na nakazanej to pracy. 

Grupa młodych koni prowadzona przez jeźdźca na koniu ujeżdżonym 

odbywa takie przejażdżki przez co najmniej 10 dni, od 20 minut do 

1 godziny dziennie. Od koni nie wymagamy niczego poza chętnym, 

pilnym posuwaniem się w posuwistym stępie. Instynkt naśladownictwa 

sprawia, że konie idą za przewodnikiem, jeźdźcy starają się jak naj

mniej interweniować, Długie, lekko napięte wodze pozwalają koniom 

na oswojenie się z przyleganiem wędzidła do bezzębnej krawędzi 

szczęki. Wyjątkowo leniwe, ospałe konie będą wymagały od czasu 

do czasu zachęty w formie popędzenia lekkim dotknięciem palcata 

tuż za łydką jeźdźca.

Zachwianie równowagi poprzecznej będzie objawiać się zbacza

niem z kierunku, zataczaniem się konia. Jeździec powinien w takim 

wypadku siedzieć jak przymurowany i czekać, aż koń wróci na wła

ściwy kierunek. Działanie wodzami spowoduje wykręcenie szyi i gło

wy w bok, a więc utrudni odzyskanie równowagi.

Zachwianie równowagi podłużnej będzie objawiać się podbiega

niem, bezładnym toczeniem się do przodu. Gdy koń traci rytm stępa 

i podbiega, jeździec powinien unosić się w siodle tak jak w kłusie, 

uspokajając konia głosem, głaskaniem po szyi, w ostateczności na

ciągnięciem wodzy tak lekkim, by nie wywołać obronnego odruchu
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głowy, oporu pyska i tym 3W«Kcrvr?Aejs«ego parci®, do przodu. 

Wysiadywanie w kłusie ćwiczebnym na komu podbiegającym pogar

sza sprawuj gdyż nie przywykły do ciężaru grzbiet boleśnie odczu

wa wstrząsy, koń ucieka do przodu i nie może uchwycić właściwe

go rytmu stępo.

Ponieważ praca wyłącznie w stępie nie da koniom dostatecznego 

wysiłku, po prsejaźdżce można je puścić luzem w okólniku dla wyła- 

dowania nadsuaru energii. Konie nerwowe i bardzo energiczne można 

puszczać juzem przed przejażdżką w terenie.

W czasie przejażdżek stępem w roku rozpoczynamy naukę ro

zumienia i reagowania na pomoce, tj. na działanie łydek i wodzy*  

Celem naszym jest doprowadzenie do odruchowej, bezbłędnej i szyb

kiej reakcji konia najpierw na pomoce popędzające, potem wstrzy

mujące, wreszcie kierujące. ^Warunkiem powodzenia jest stopniowanie 

wymagań, cierpliwość i konsekwentne postępowanie. Pomoce muszą 

być jednoznaczne, muszą mieć charakter sygnałów, a nie mechanicz

nego działania przez wywieranie siły jeźdźca, zaś ich rozumienie 

i odpowiednią reakcję konia uzyskamy poprzez skojarzenia pozytyw

ne. Nacisk łydek na boki konia znaczy "naprzód” i tylko "naprzód”. 

Działanie ręką przez wodze i wędzidło, nacisk na bezzębną krawędź 

dolnej szczęki znaczy "woiniej" lub "stój" i tylko "wolniej" lub "stój". 

Nacisk łydek na boki lub wędzidła na szczękę jest niemiły dla ko

nia i początkowo nic dla niego nie znaczy, a znaczyć zacsnie 

wtedy, gdy dzięki pozytywnym skojarzeniom doprowadzimy do zrosu-
. X

mienia i zachęcimy do wykonania stawianego przez jeźdźca żąda

nia.
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Najbardziej celowe będzie odwołanie się do instynktu naśladownictwa. 

Grupa młodych koni pod Jeźdźcami, z ujeżdżanym koniem na czele, 

rusza z miejsca stępem na komendę prowadzącego pracę Instruktora. 

Czołowy koń rusza, młode konie ruszają za nim, jeźdźcy naciskają 

łydkami i utrzymują nacisk do chwili, kiedy koń podjął równy, regu

larny ruch w stępie, po czym powracają do normalnego kontaktu 

/przyległ łydki.

Przebieg wrażeń konia:

1/ niemiły ucisk na żebra ma coś wspólnego z ruchem do przodu,

2/ oznacza żądanie ruchu do przodu,

3/ ustaje z chwilą podjęcia ruchu do przodu,

4/ na sygnał nacisku na żebra należy ruszać do przodu,

5/ im szybciej zostaje podjęty ruch do przodu, tym szybciej 

ustaje niemiły ucisk na żebra,

6/ na sygnał nacisku na żebra należy natychmiast ruszać do
r 

przodu.

Taki jest przebieg skojarzenia, o które nam chodzi.

Jeśli potrafimy zdobyć się na cierpliwość i konsekwentno stoso

wanie nacisku i zwolnienia łydek, wynik przyjdzie zdumiewająco szyb

ko. Jeśli zawiedzie cierpliwość i zacznle się niekonsekwentne, chao

tyczne klepanie łydkami, uderzanie nimi po żebrach, zwłaszcza gdy 

koń już ruszył do przodu, jakieś karanie za rzekome lenistwo itp., 

z miejsca psujemy robotę, otrzymując w wyniku takich zabiegów albo 

konia zrezygnowanego, otępiałego, albo uciekającego od łydek.

Podobny przebieg ma nauka zrozumienia sygnału wstrzymują

cego wodzami. Sygnału, a nie mechanicznego odbierania koniowi 

możności ruchu przez wywieranie siły rąk jeźdźca na pysk konia.



Zastęp młodych koni prowadzony przez jeźdźca na koniu ujeż

dżonym zatrzymuje się na komendę Instruktora. Czołowy kort staje, 

reszta koni staje za jego przykładem. Jeźdźcy naciągają stopniowo 

1 płynnie wodze i zwalniają je natychmiast w chwili, gdy koń prze

rywa ruch do przodu, do lekkiego kontaktu z pyskiem. Po paru se

kundach oddają wodze zupełnie.

Przebieg wrażeń konia:

1/ niemiły nacisk wędzidła na krawędź szczęki ma coź Wspól

nego z przerywaniem ruchu do przodu,

2/ nacisk ten oznacza żądanie przerwania ruchu,

3/ ustaje z chwilą przerwania ruchu,

4/ na sygnał naciBku na krawędź szczęki należy przerwać ruch, 

5/ im szybciej przerywa się ruch, tym szybciej ustaje niemiły 

nacisk na szczękę,

6/ na sygnał nacisku wędzidła na szczękę należy natychmiast 

przerwać ruch do przodu.

Jeżeli potrafimy zdobyć się na cierpliwość i konsekwentne sto

sowanie płynnego naciągania wodzy i natychmiastowego ich zwolnie

nia w chwili, gdy koń zaczyna stawać, rezultat będzie na pewno do

bry, Jeżeli braknie cierpliwości 1 zacznie się ciągnięcie za wodze, 

“łapanie za mordę", piłowanie wędzidłem, ciągnięcie za jedną wodzę 

lub szarpanie, nie dopracujemy się konia o dobrym czułym pysku.

Zatrzymałem się dłużej nad zagadnieniem pozornie bardzo pro

stym, jakim jest ruszenie z miejsca stępem i zatrzymanie konia ze 

stępa. Jest to zagadnienie niezmiernie ważne, a od prawidłowego 

postępowania jeźdźca zależy cała przyszłość ujeżdżania. W tych 

pierwszych dniach decyduje się, czy będziemy mieli konia reagu
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jącego chętnie na sygnały, czy konia tępego lub "taszczącego". 

Musimy pamiętać, że sygnał podany łydką iub wędzidłem nie może 

być bolesny, że koń musi na sygnał reagować dobrowolnie, z peł

nym zrozumieniem jego znaczenia, w przekonaniu, że działanie 

tydkami lub wędzidła ustanie natychmiast, gdy koń je zrozumie 

i wykona żądanie jeźdźca.

Szanujący się jeździec musi wyrzucić ze swego słownika takie 

mocno z.,korzenione wśród jeźdźców określenia, jak "koń twardy 

w pysku'*,  "zaciągnięty", "zaciągnięty na jedną stronę". Wystarczy 

obejrzeć dokładnie budowę szczęki w miejscu, gdzie spoczywa wę

dzidło, spróbować nacisnąć żelaznym przedmiotem /np. kluczem/ na 

własne podniebienie, ścisnąć palcami własny język i przypomnieć so

bie ostatnią wizytę u dentysty, by przestać pleść podobne głupstwa. 

Wędzidło w pysku konia przy nieczułej ręce jeźdźca, przy brutalnym 

ciągnięciu za wodze iub szarpaniu jest dosłownie narzędziem tor

tury. Gdyby dręczone twardymi rękami jeźdźców konie kwiczały jak 

uderzona Świnia lub skowytały jak bity pies, nikt by na ujeżdżalni 

nie wytrzymał. Koń cierpi w milczeniu, od bólu ucieka do przodu, 

"ciągnie", robi się "twardy w pysku”, "zaciągnięty"- i jakiś tam jeszcze.

Równoważenie się konia pod jeźdźcem i nauka rozumienia po

mocy popędzającej i wstrzymującej będą przebiegać prawidłowo w opar

ciu o rozluźnienie konia. Koń mający zaufanie do człowieka opanowu

je wrodzoną bojaźliwość, psychicznie się rozluźnia, za czym idzie 

rozluźnienie mięśni, z których pracują tylko te, które do wykonania 

danego ruchu są potrzebne. Jeżeli koń stojący w miejscu lub będący 

w ruchu jest psychicznie napięty, w całym jego ciele występują zbęd-
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ne lub szkodliwe napięcia mięsni, powodujące zmęczenie, nie regu

larność ruchów, uniemożliwiająca powstawanie właściwych skojarzeń, 

a więc wykluczające prawidłowe porozumienie między jeźdźcom i ko

niem. Dlatego wytycznymi w początkowej pracy są: spokój, zaufanie, 

rozluźnienie, równowaga, porozumienie, przy wielkiej cierpliwości 

i rozumnym stopniowaniu wymagań,

Gdy konie swobodnie niosą jeźdźców w stępie, ruszają z miej

sca na sygnał łydek i zatrzymują się na płynne naciągnięcie wodzy, 

nie okazując niepokoju przy staniu w miejscu, rozpoczynamy pracę 

w kłusie w dalszym ciągu w formie przejażdżek. Ruszenie kłusem 

ze stępa i przejście z kłusa w stęp odbywają się według tych sa

my cii zasad co ruszanie stępom z miejsca i zatrzymanie ze stępa. 

Jeźdźcy powinni jechać Musem normalnym /anglezować/. Wysiady

wanie w siodle, zwłaszcza w chwili przechodzenia z kłusa w stęp, 

niepokoi konia, którego grzbiet nie przystosował się jeszcze do ela

stycznego niesieniu ciężaru, i utrudnia prawidłową reakcję na dzia

łanie wodzy. Iwon puwirikn kłusować spokonie, ale pilnie, całkowi

cie rozluźniony. Nadmiar energii manifestujący się parciem do przo

du lub brykaniem należy przyjąć płynnym naciągnięciem wodzy, uspo

kajać konia głosem i głaskaniem po szyi. Jeżeli koń bryka, próbuje 

baranich skoków lub wierzga, jeździec powinien unieść siedzenie 

w siodle, opierając się mocno na strzemionach, by uderzenia grzbie

tu szły w próżnię, a wtedy koń łatwo da się opanować. Odchylanie 

się do tyłu, wysiadywanie na brykającym koniu dobre jest w filmie 

typu western, natomiast na młodym koniu powoduje za mocne dzia

łanie wodzami i psuje pysk.
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Nawroty kłusa należy stopniowo przedłuża--, zaczynając od 5 minut, 

kierując się stanem koni, których kondycja powinna się w tej lekkiej 

pracy wyraźnie poprawiać, apetyt, połyskująca sierść, zarysowujące 

się mięśnie i dobre samopoczucie koni są wskazówką, że natężenie 

pracy można podnieść.

Gdy konie swobodnie i spokojnie kłusują rojem po równym terenie, 

przechodzimy do pracy w terenie urozmaiconym, przebywając łatwe 

pochyłości, stoki, zmieniając podłoże /las, ściernisko, podorywka/, prze

łażąc przez łatwe rowy, kałuże itp. Praca ta ma na celu dalsze równo

ważenie konia, który w zależności od proiilu terenu i od podłoża musi 

zmieniać postawę, manewrować szyją, angażować zad. Zadanie jeźdźca 

polega na utrzymaniu możliwie równego tempa w stępie lub kłusie, 

podążaniu tułowiem sa każdym ruchem konia i utrzymaniu jak najlżej

szego kontaktu ręki z pyskiem konia, zwłaszcza w momentach gdy 

szyja konia pracuje.

Na tym etapie pracy /drugi miesiąc pracy pod jeźdźcom/ spotykamy 

się często ze zjawiskiem potykania się koni. Źrebięta hodowane na 

równych pastwiskach, a także konie wyścigowe trenowane na płaskim 

torze mają podczas jazdy na przełaj w kłusie, a nawet w stępie, po

ważne trudności. Każda nierówność terenu, bruzda, kretowina itp. może 

spowodować potknięcie się konia.

Potknięcie się konia ma przebieg następujący: jedna z kończyn 

/najczęściej przednia/ skutkiem zbyt niskiego przenoszenia jej nad pod

łożem w czasie wykroku napotyka przesskodę /nierówność terenu, kre

towina, kamień/; następuje zahamowanie szybkości ruchu u dołu, masa 

konia i jeźdźca ma nabytą szybkość, co powoduje zachwianie równowa

gi przez przesunięcie środka ciężkości przed postawę; następuje upa

dek lub poważne zagrożenie upadkiem.
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Ryc. 11.

Od upadku ocalić może tylko 

instynktownie, odruchowo wykona

ny prsez konia manewr szyją. 

Mięśnie ssyi zostają momentalnie 

rozluźnione, ^łowa wysuwa się w 

dół i w przód, za czym następuje 

przyciągnięcie zaplątanej nogi do 

głowy, unieruchomionej na moment 

siłą beswładności przez te same

mięśnie, które w pozycji stojącej 1 

szyję i zbliżają głowę do tułowia.

Jedyne prawidłowe zachowa- 

nie się jeźdźca polega na podą

żeniu tułowiem za ruchem konia 

przy mocnym oparciu w strze

mionach i na pozostawieniu ko

niowi całkowitej swobody szyi 

nawet kosztem utraty łącznożci 

z pyskiem /otwarte palce/.

Wszelkie usiłowania -dopomośei

w nie zachwianym ruchu unoszą

Ryc. 12

koniowi przez podtrzymanie go

wodzami uniemożliwiają mu manewrowanie sayją, utrudniają przywróce

nie zachwianej przez potknięcie równowagi 1 zwiększają moźUwożź 

upadku. Przy potknięciu wytrącona jest z równowagi wspólna masa 

konia i jeźdżea, a słaby 'jeździec może jedynie powiedzieć "połknąj 

się i nie upadł, mimo że skrępowałem mu szyję, próbując pnm.gsć 

wodzami".

Mawianie konia w syti n eji, w której ma okazję do packania się 

stanowi dobry wstęp do nauki pokonywania praesaMd /ałtaMmla/.
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3. Początki skakania i galopu

Praca w stąpię i Musie w terenie nierównym i falistym rozwija, 

uspokaja i równoważy konia. Zadaniem jeźdźca jest właściwie jak 

najczystsze wytrącanie konia z "równowagi przez wyszukiwanie odpo

wiednich trudności terenu i podłoża, a zadaniem konia - odzyskiwanie 

tej równowagi przez odpowiednie rozkładanie pracy na przód i zad, 

głównie przez manewrowanie głową i szyją, za którym jeździec podą

ża ryką i tułowiem.

Praca konia przy przebywaniu nierówności terenowych, krótkich.

podjazdów, płytkich rowów Mp. jest bardzo zbliżona do pra

cy na sztucznych przeszkodach, spotykanych w czasie zawodów. Na

leży wiyc po uzyskaniu wyraźnych poatypów w umiejytności dawania 

sobie rady w stypie i Musie w terenie nierównym przechodzić do 

nauki skakania.

Wstypem do nauki skoków jest przechodzenie w stypie przez leżą

ce na ziemi pojedyncze drągi. Drągi powinny być jak najdłuższe, gru

be i kolorem wyraźnie różniące siy od podłoża /nie można np. Maść 

biało malowanego drąga na śniegu/. Młode konie przechodzą przez 

drągi najpierw za przykładem starego konia, potem pojedynczo. Na 

kilka kroków przed - drągiem jeździec powinien pochylić tMów do przo

du, mocno oprzeć siy na strzemionach, by nie pozostawać w tyle w 

rasie, gdyby koń wykonał skok. Wodze jak najdłuższe, dłonie rozluź

nione, gotowe w każdej chwili oddać wodze oałkowieie, jeśli koń wy

kona niespodziewany, gwałtowny ruch seyją.

Ponieważ może siy -zdarzyć, że koń przed drągiem zatrzyma siy 

lub zechce go wyminąć /wyłamać/, dobrze jest przy pierwszych pró

bach Maść drągi na ziemi jak na ryśunku, ty nie wywołać nieporozu- 

.iwia i wałki.



24

J/żeli koń zatrzyma się przed drągiem A, 

zamykamy go drągiem D, jak w klatce. Po 

stwierdzeniu, że znalazł się w sytuacji przy-

Karunek musowej, koń na pewno bez walki przekroczy
najazdu

drąg. Stosowanie gwałtownych i ostrych środ-

Ryc. 13 ków przymusu, bicie, napędzanie -batem itp.

mogą ujemnie zaważyć na dalszym toku szkolenia konia.

W czasie pracy luźną grupą w terenie doprowadziliśmy konie do zro

zumienia i prawidłowego reagowania na pomoce popędzające /łydka/ i 

wstrzymujące /wodze/. Następnym zadaniem będzie wyrobienie reakcji na 

pomoc kierującą /wodze/.

Najlepszym miejscem do nauki będzie w tym wypadku rzadki las. Jadąc 

luźną grupą /rojem/ jeźdźcy próbują wymijać drzewa, wykonując łatwe, 

płaskie zakręty w stępie, później w kłusie. Lekkie naciągnięcie wodzy 

wewnętrznej /kierującej/ w kierunku łokcia jeźdźca, połączone z odpowie

dnim oddaniem wodzy zewnętrznej, wystarcza do wykonania łatwego skrę

tu przy zachowaniu ruchu do przodu całego roju koni.

Na tak przygotowanych koniach możemy spróbować pierwszych ćwiczeń 

zwrotno*  ci, tj. jazdy "dowolnie” w stępie, później w kłusie, na wybranym w 

terenie wolnym miejscu lub po powrocie z przejażdżki - na ujeżdżalni.

Pierwsze ćwiczenia będą polegały na rozrzuceniu koni "luzem" na ścia

nach określonego czworoboku o łagodnie zaokrąglonych rogach, na przejeż

dżaniu z jednej ściany na drugc^ później na zataczaniu dużych kół. Począt

kowo praca wszystkich koni odbywa się w jedną stronę, żeby uniknąć spot

kań i zderzeń. Do jazdy "dowolnie" w obu kierunkach można przejść dopie

ro wtedy, kiedy konie wchodzą w zakręt i wychodzą na wprost bes, naj

mniejszej trudności.

L



aa

Zakręt jeat dobrać wykonany, gdy koń xarńowM|e równa, pilna tempo, 

nie przyspiesza ani nie zwalnia, tylne nogi stąpają śladem przednich po 

tuku zamierzonym przez jeźdźca, a cały kręgosłup konia zgięty Jest zgod

nie z łuldem, po którym koń alę porusza. Prawidłowość wykonania zakrętu 

musi Jeździec wyczuwać dosiadem /wypadanie sadu na zewnątrz/ i kontro

lować wzrokiem /pół wewnętrznego oka widoczne przy prawie zupełnie pro

stej azyl/.

Błędy przy wykonywaniu zakrętów występują najczęściej z winy jeźdźca. 

Zbyt gwałtoWns zaatakowanie wod^ą wewnętrzną może wywołać opór, obja- 

wiający się nadmiernym zgięciem szyi w stronę zakrętu i wypadanie przo- 

dem poza linię zamierzonego przez jeźdźca luku. W takim wypadku należy 

konia wyprostować, wy równać tempo i rozpoczynać zakręt na nowo.

Za mocna zlatanie obu wodzy wywołuje zwolnienie tempa i zmniejszenie 

promienia zakrętu /wpadanie/. Zbyt szybkie tempo dla danego promienia za

krętu powoduje wpadanie zadem na zewnątrz tuku. Zbytni pośpiech i sta

wianie nadnrernych wymagań zwrotności wywołuje opór i powoduje błędy.

W czasie pracy ned zwrotnością należy od .3 za su do czasu kłaść w 

różnych miejscach ujeżdżalni drągi, przez które jeźdźcy przejeżdżają w 

stępie i kłusie, zawsze dbając, by konia prowadzić na środek drąga i 

prostopadle do drąga.

Należy pamiętać, że jazda po tukach jest dla młodego konia męcząca, 

że nie można konia zanudzać jednostajnością ćwiczenia, lecz często da

wać przerwy, jechać na wprost, zatrzymywać konia i pozwolić mu na zupeł

ne rozluźnienie i odprężenie^ nie stawiając mu żadnych wymagań.

Z chwilą rozpoczęcia ćwiczeń ańvrotności /zakręty/ w stępie i kłusie 

tygodniowy rozkład pracy zmieniamy, przeznaczając 3 dni na pracę w te

renie i 3 dni na pracę na ujeżdżalni. Program pracy na ujeżdżalni /okre

ślenie umowne - chodzi o wyraźnie oznaczony prostokąt, w obrębie które

go konie pracują/ będzie obejmował jazdę luzem po ścianach czworoboku.
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przecinanie ujeżdżalni, kota, zmiany kierunku 1 je Adę dowohde w obu 

kierunkach. Każde z powyższych ćwiczeń musi być wykonane naj

pierw w stępie, później w kłusie. Przy pracy w stypie s>L»Ły czę- 

sto zatrzymywać cały zastęp lub pojedyncze konie, nie wymagając od 

nich rączego poza spokojem 1 nieruchomością Konia zatrzymanego 

nie należy poprawiać, jeśli stanął nierówno, odstawił nogę lub spo

czywa jedną tylną nogą, lecz przedłużyć czas stania, aż sam się po

prawi. Jeżeli koń przy zatrzymaniu niepokoi się, przebiera nogami, 

usiłuje ruszyć do przodu, w bok lub cofnąć się, należy uepokajać 

go głosem i głaskaniem, zatrzymywać obok spokojnie stojącego konia 

lub w grupie kilku spokojnych koni; unikać należy Zatrzymywania na 

skraju ujeżdżalni, kiedy reszta koni jest w ruchu. Wszelka ostra In

terwencja wodzą lub łydką może t yUco pogorszyć sprawę. Wskazana 

jest pomoc instruktora, który satrzymane go konia uspokaja głosem, 

głaskaniem lub przysmakiem /chleb, marchew, cukier/.

Na ujeżdżalni powinny zawsze leżeć w różnych l często zmienia

nych miejscach 3-4 drągi, przez które konie przechodzą w stępie i 

kłusie.

Pracę w terenie prowadzimy w dalszym ciągu rojem, dodając do po

przednio opisanych ćwiczeń naukę galopowania. Do pierwszych galo

pów wybieramy teren równy o elastycznym podłożu /droga polna lub 

leśna, pastwisko ltp7. Jeżeli zastęp jest mały, galop rozpoczynamy 

całą grupą, jeśli Uczy kilkanaście koni, rozdzielamy go na mniejsza 

grupy dla uniknięcia nadmiernego podniecenia koni. Wskazany jest 

przy pierwszych lekcjach galopu koń-przewodnik z którego przy pra- 

cy terenowej w stępie i kłusie mogliśmy już zrezygnować. Jeźdźcy 

wprowadzają konie w galop popędzającym działaniem łydek. O prawi

dłowym zagalopowaniu z prawej lub lewej nogi nie może być mowy -
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chodzi wyiącarde o swobodne galopowanie pod jcidźcem, który Jo

dzie pćłaiadelh, utrzymując wodzami kontakt z pyskiem*  z pozosta

wieniem korjowi pełna; swobody w ramach zachowania tempa. Pierw

szy galop trwa około 2 minut, konie przeprowadzamy w kłus znanym 

im już działaniem wstrzymującym wodzy, popartym gjcsem. Po uchwy

ceniu przez konia równego tempa kłusa dojemy dłuższą przerwę w 

stępie swobodi yrta Nawroty galopu stopniowo przedłużamy, dochodząc 

po 3 tygodniach do 4 minut, co odpowiada odległości przebytej około 

1300 in.

Jednocześnie z nauką galopowania w terenie rozpoczynamy naukę 

skakania na ujeżdżalni, gdzie konie juz spokojnie i pewnie przekra

czają leżące drągi w stępie i kłusie. Nie wolno dopuścić by pierwszy 

skok był dia konia przeżyciem przykrym, co odblje się ujemnie na 

dalszym szkoleniu. Zalecam następujący tok postępowania:

a/ między dwoma stojakami zaopatrzonymi w odkosy kładziemy na 

ziemi dwa drągi obok siebie. Jeźdźcy przejeżdżają przez nie w stę

pie 1 kłusie w obu kierunkach.

b/ zawieszamy każdy drąg 

Jednym koAcem na stojaku, bu

dując tzw. kopertę, której skrzy

żowanie ma wysokość 30-40 cm.

1

t
Ryc. 14.

Na "kopertę*  najeżdżamy kłusem 

normalnym /anglezując/. W odległoś

ci około 10 m przed przeszkodą 

jeździec przechodzi do pótsladu, tj. 

unosi lekko siedzenie i pochyla tu

łów lekko ku przodowi, mocno opie

rając się na strzemionach. Wodze utrzymują lekki kontakt z pyskiem. 



palce rąk nie zaciśnięte, gotowe w każdej chwili przepuścić wodze. 

Łydki przyłożone, gotowe w razie hamowania do wysłania konia na

przód*

Tak ustawiona przenzkoda, o froncie co najmniej 6 m /z odkosaml/« 

z najniższym punktem w środku, koncentruje uwag<t jeźdźca i konia, 

zapewnia prostopadły najazd na środek*  Pierwsze skoki wykonuje 

sią w krytej ujeżdżalni w kierunku wyjścia, na otwartej przestrzeni w 

kierunku stajni i w kierunku koni*  Konie, które w dotychczasowej pra

cy wykazały się dobrymi postępami, mogą wykonać pierwszy skok sa

modzielnie, konie ospałe lub bardzo wrażliwe, pobudliwe, pójaą za ko

niem w odległości 3-10 m. Drągi powinny być zawieszone tak, by nia 

spadały przy lekkim uderzeniu nogami konia*

Mimo wszystkich udogodnień pierwszy skok nie zawsze będzie uda

ny. Jeżeli koń, przyzwyczajony do przekraczania drągów, spróbuje i 

tę przeszkodę przekroczyć, wykona to niezgrabni*  i zwykle zaczepi 

tylną nogą Skok należy natychmiast powtórzyć, najeżdżając pilniej

szym tempem*

Jeżeli koń za ostro zaatakuje przeszkodą, “rzuci się", należy skok 

powtórzyć, lecz najeżdżać trzymając wodze Jedną ręką, drugą głaskać 

po szyi i uspokajać konia głosem. Jeżeli i teraz “a»aazarzuje“, zmienić 

kierunek najazdu, skakać w kierunku od bramy do koni.

Jeżeli koń przed przeszkodą zatrzyma się, należy chwilą postać 

nie interweniując zupełnie i pozwolić mu obejrzeć przeszkodą, po czym 

odjechać stępem i powtórzyć skok najpierw za innym koniem, póżniąj 

samodzielnie. Przyczyną zatrzymania jest najczęściej rozproszona uwa

go konia, który zobaczywszy przeszkodą w ostatniej chwili jest zasko

czony, nie ma czasu na dokładne rozpoznanie jej wzrokiem i staje. 

Karanie konia w tych okolicznościach jest najgrubszym błędem. Przed 



skokiem, w czasie skoku i po skoku koń nie może przeżyć niczego, 

co mogłoby sprawić mu ból lub wywołać lęk. Oiatego w fazie podej

ścia do przeszkody jeździec nie mośe wykonywać żadnych ruchów 

rękami poza podążaniem za pyskiem. W momencie odbicia jeździec 

powinien pochylić tułów do przodu, zachować mocne oparcie o strze

mię i pewny przyieg nieruchomych łydek, w fazie lotu zachować po

chylenie do przodu i pozostawić zupełną swobodę azyl i głowy konia, 

przy lądowaniu powrócić do półsiadu. Po wykonanym skoku koń zwy

kle pozostanie w klopie. Należy zachować prawidłowy półsiad i lek

ki kontakt z pyskiem, a wstrzymywanie do niższego chodu rozpocząć 

dopiero wtedy, kiedy koń będzie galopował w zupełnej równowadze. 

Przedwczesne luh zbyt ostre wstrzymywanie konia po akoku lub co 

gorsze - gwałtowne osadzanie go, zniechęca konia do skakania lub 

wywołuje uczeczkę po skoku. Jeżeli wymiary ujeżdżalni zmuszają do 

wykonania zakrętu po skoku, należy zakręt wykonać w tę stronę, z 

której koń po skoku galopuje. Zasada "swobodnego wybiegu" po 

skoku obowiązuje przez cały czas nauki skakania - konia po skoku 

nie wolno gwałtownie wstrzymywać, osadzać, skręcać lub karać, 

szczególnie jeśli skok z jakichś powodów nie był udany. Zachowa

nie się jeźdźca przy brykaniu opisano wyżej.

Pojedynczy skok przez przedstawioną na rycinie 10 przeszkodę 

ustawianą w coraz to innym miejscu młody koń wykonuje 4-6 razy 

na lekcji 4 razy w tygodniu /3 razy w czasie pracy na ujeżdżalni, 

1 raz po powrocie z przejażdżki w terenie/. Po dwóch tygodniach 

nauki skakania, tj. po wykonaniu 30-40 skoków, ćwiczenie nie powinno 

sprawiać trudności. Koń powinien podchodzić spokojnie, ale pilnie, 

przed przeszkodą może zaznac^ć 1-2 takty galopem, po skoku po- 

zostaje w galopie w pełnej równowadze i przechodzi do niższego 

chodu bez walki z jeźdźcom.
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Hyc. 10

W tej fazie przygotowania konia moinmy rozpocząć naukę za^do- 

porwania. Przyjmujemy, źe koń rozumie 1 reaguje na popędzające dzia

łanie łydek, wstrzymujące działanie wodzy i bez trudności akacze 

przez "kopertę" wysokości 40 cm.

Trzyletnie dziecko na polecenie mamy: "Przywitaj się z panem" 

zamydla się przez chwilę, po czym podaje prawą- iub Iową rączkę, 

choć operuje jud bogatym zasobem słów i pojęć. Jeżeli tak Jest, to 

czy mamy prawo żądać, by trzyletni koć ruszał na nasza polecenie 

bez błędu z prawej lub lewej nogi przy zastosowaniu ocpawiednlch 

umówionych /dla niego niestety bardzo zaskakujących pomocy.

Ustaliliśmy "kod*  porosumlenia w sensie "naprzód" i "stój" wyko

rzystując Instynkt naśladownictwa; zrozumienie sygnału do galopu z 

prawęj lub lewej nogi osiągniemy wykorzystując instynkt "powrotu". 

Instynkt ten, właściwy wszystkim żywym istotom, kryje się za takimi 

zjawiskami. Jak rwpatrlaoja, dezercja z wojaka /u ludzi/, a u koni - 

ciąg do stajni, odnajdywanie drogi, ciąg do koni /stado/.

Proponuję metodę prostą i sprawdzoną

W odstępie 3-e m od krótkiej żela— 

, ny ujeżdżalni ustawiamy prostopadle 

do tej ściany przeszkodę A /dobrze 

znaną koniom "kopertę*/.  Kanie 'gru

pujemy przy wyjaździe s ujeżdżalni 

/stoją lub spacerują stępem/. Wyzna

czony jeździec rusza kłusem wzdłuż 

linii oznaczonej 1 i wykonuje skok 

przes prsesskodą Kort po skoku po

zostanie w galopie s' prawej nogi, 

gdyż wyjście a ujeżdżalni, stajnia 1

merla kani znajdują się w prawo od rźega. Już w momencie lądowa-

Brama ujeżdżalni (krytej)

lub stajnia (przy ujeżdżalni otwartej)
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nia Jeździec ustawia łydki tak, jak będzie Ich używał do zagalopowa

nia z prawej nogi /prawa łydka mocno przyłożona nc. popręgu, lewa 

łydka cofnięta o 1 dłoń do tyłi^. Naciek.om łydek utrzymuje konia w 

galopie po długiej ścianie, przed wyjściem na krótką ścianę lewa 

tydka wraca na miejsce, jeździec płynnym naciągnięciem wodzy prze

prowadza konia w kłus 1 powtarza całe ćwiczenie.

Konie, które już umieją galopować pod jeźdżcem w terenie, nie bę

dą uciekać, a przez kilkakrotne powtórzenie ćwiczenia doprowadzimy 

do skojarzenia) niesymetryczny /trzytaktowy/ chód - niesymetryczne 

ustawienie łydek. Skojarzenie ułatwiamy i przyspieszamy przez to, że 

odpada popędzające działanie łydek, gdyż przeszkoda wprowadza ko

nia w galop.

Po kilkakrotnym powtórzeniu rozpoczęcia galopu skokiem, jeździec • 

kłusuje wzdłuż linii oznacsonsj na rycinie 1A objeżdża przeszkodę A 

od zewnątrz i na wysokości praeeskody wpsowadsa konia w ńalop, 

działając prawą iydkj na. popręgu l prrwuwnjęr lewą łydkę o 1 dłoń 

do tyłu, Koń, który w tym miejscu kilka racy przechodził w galop po 

skoku, zagalopuje z prawej nogi. Po dobrym wykonaniu należy konia 

nagrodzić i pracę zakończyć.

Oczywiście przy nauce mgalopcwe.nia z lewej nogi wszystkie czyn

ności będą przebiegać w odwrotnym kierunku. *

Zęby nie przeciążać systemu nerwowego konia, ograniczamy się
i •

początkowo do pracy w jedną stronę na jednej lekcji. W miarę postę

pów próbujemy zagalopowania z obu nóg na przemian, przy czym 

przeszkoda Jest coraz mniej używana, raczej służy jako sygnał dla 

korka lub do powtórki w razie występowania błędów. Stopniowo rów

nież przedłużamy nawroty galopu dokoła ujeżdżalni. Jeździec przez 

cały czas galopu ma łydki ustawione niesymetrycznie, wzmacnia dzla-
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łanie łydek przy mijaniu wejścia cK ujeżdżalni, by zapobiec zmianie 

no^i lub przejściu w kłus, i-o kilku dniacn okaże się, że na symetry

czne ustawienie łydek kon sam przerwie galop, a delikatnie działają

ce wodze służyć będą do uregulowania tempa kłusa i do przejścia 

z kłusa w stęp. Z czasem przeszkoda wprowadzająca w galop oka- 

się niepotrzebna, jeunak przez dłuższy czas koń będzie rozpoczy

nał galop w tyrn samym miejscu, ty. środku krótkiej ściany prze

ciwległej do wjazdu. W pracy zastępu kilku koni stosować będziemy 

pracę w kłusie na kole, polegającą na zmniejszaniu i powiększaniu 

promienia koła przez cały zastęp lub pojedyncze konie. Wyznaczony 

przez instruktora jeździec rozpoczyna galop, przechodzi w galopie 

jedno okrążenie ujeżdżalni, przeprowadza konia w kłus i wraca na 

koło.

Wyrobiony w ten sposób, a utrwa

lony przez powtarzanie odruch warun

kowy rozpoczynania galopu na sygnał 

niesymetrycznie działających łydek za 

pewnia powodzenie w dalszym ujeż

dżaniu. Ilość pomyłek będzie minimal

na, a pomyłki i ich poprawianie nie są dobrą metodą szkolenia. Dzie

cku najpierw pokazujemy napisany wyraz "góra", polecamy go przepi

sywać, później pisać z pamięci. Nauczyciel, który podyktowałby słowo 

"góra”, spodziewając się prawidłowej ortografii, i miał pretensję i pi

sownię "gura”, nie może spodziewać się dobrych wyników. Błędów i 

pomyłek naiezy unikać, gdyś utrwalają się tak samo, jak prawidłowe 

nawyki.

Czysto .tasowane ćwiczenia zwrotu na przeodzie jako watęp do 

nauki zagalopowania w wi.lu wypadkach prowadzi do zagalopowania 

krzywo /zad do wewnątrz/, z czym później trudno walczyć. Zagalopo

wanie z "koperty1* jest zaw.z. pnMte.
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4. Szkolenie w skokach

Dotychczasowa praca doprowadziło, młodego konia do' swobodnego 

poruszania się w stępie i kłusie na ujeżdżalni l w urozmaiconym tere

nie, do swobodnego galopowania po linii prostej i zagalopowania z 

żądanej nogi na tuku. Koń zachowuje się spokojnie w miejscu i w 

ruchu, prawidłowo wykonuje łatwe zakręty w stępie i ktusie, spokojnie 

przechodzi w stępie i kłusie przez leżące drągi i zaznacza skok na 

niskiej kopercie. Racjonalnie normowana praca rozwija konia. Jogo ru

chy są coraz pewniejsze i swobodniejsze, mięśnie zarysowują się wy

raźnie, apetyt, połysk sierści i energia świadczą o dobrym stanie 

zdrowia i dobrym samopoczuciu zwierzęcia.

Tygodniową pracę konia rozkładamy teraz w ten sposób, że dwa 

dni /np. poniedziałek i czwartek/ poświęcamy na pracę w terenie, 

stopniowo utrudniając jego profil i podłoże i przedłużając nawroty 

kłusa /do 10 minut/ i galopu /do 6 minut/. Pozostałe cztery dni tygo

dnia wykorzystamy w celu udoskonalenia prawidłowej odruchowej re

akcji i posłuszeństwa, wyrobienia zwrotności we wszystkich chodach 

oraz nauki stukania. W pracy na ujeżdżalni prowadzimy ćwiczenia 

w galopie /praca na zakrętach i kołach, który ch średnicę doprowadza

my stopniowo do 10 metrów/, zatrzymanie z kłusa i zagalopowanie z 

kłusa na linii prostej. We wszystkich chodach wymagamy pilnego, 

swobodnego tempa, spokojnego, ale energicznego ruchu naprzód.

Zagalopowanie z kłusa na prostej rozpoczynać będziemy nie dojeż 

dżając do końca ściany długiej na kilkanaście metrów przed rogiem, 

tak, by w razie błędu mieć dość miejsca na spokojne przeprowadzenie 

konia z powrotem w kłus i rozpoczęcie galopu na łuku przy krótkiej 

ścianie. Miejsce zagalopowania stopniowo oddalamy od rogu. W razie
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błędu konia /zagalopowanie z fałszywej nogi/ nie wolne stołować 

ostrego działania wodzy, które wyweł^e chaos, denerwige koni*  i 

nie pozwala mu skupić uwagi. Racjonalne i logiczne poprawienie

błędu będsie miało przebieg pokazany na rycinie 18.

» «
/—'i

—hitu—

Hyc. 18

Przyuczani e 

konia do zaga
lopowania z 

właściwej nogi

Kłusując w prawo, jeździec w punkcie A zażą

dał zagalopowani*  z prawej nogi. Koń zagalopował 

z lewej. Jeździec ustawia łydki tak jak do galopu 

z lewej, po 3-4 taktach galopu ustawia łydki syme- 

lirycznie i przeprowadza konia w kłus, w punkcie B 

ponownie żąda galopu z prawej, po prawidłowym za

galopowaniu objeżdża galopem co najmniej jedno o- 

krąśenie ujeżdżalni, przechodzi w Mus i powierza 

ćwiczenie. Przy pierwszych ćwiczeniach zagalopo

wania na prostej należy na jednej lekcji ćwiczyć

zagalopowanie z jednej nogi /prawej lub lewej/, rozpossynając galop'

/punkt A/ coraz dalej od rogu R. Gdy koń zagalopuje bezbłędnie.

można przechodzić do zmian kierunku i zagalopowania na przemian

z lewej i prawej nogi.

Wykonywane dotychczas małe skoki z kłusa miały na celu nie 

naukę skakania, lecz wprowadzanie konia w galop. W dalszym ciągu 

szkolenia systematycznie ułożone ćwiczenia mają rozwinąć i udosko

nalić naturalną skoczność konia, na którą składa się potęga i zręcz

ność. Udoskonalenie i rozwinięcie skoczności osiągamy przede wszy

stkim przez wypracowanie racjonalnego stylu skoku zapewniającego 

jak największy efekt przy jak najmniejszym nakładzie siły. Aby z po

wodzeniem pracować nad wyrobieniem prawidłowego stylu skoku, tre

ner i jeździec szkolący młodego konia muszą zrozumieć i przyswoić
*

sobi« kilka prawd podstawowych:



1. Skok jest skomplikowanym aktem ruchowym wymagającym pełnej 

koordynacji odruchowych zmian napięcia poszczególnych mięśni i grup 

mięśni. Koordynacja ta jest odruchowa i udoskonala się przez ćwicze

nie.

2. Skok jest wynikiem działania siły odbicia przodu /ku górze/, 

bezpośrednio po nim następującego odbicia zadu /w przód i ku górze/ 

oraz siły bezwładność*  wynikającej z rozbiegu /w przód/. Wypadkowa 

tych sił wyrzuca w przód i ku górze masę konia i jeźdźca, której

dalszy lot przebiega po krzywej

Ryc, 19. Wypadkowa sił dzia

łających przy przeskakiwaniu 

przez przeszkodę: 
a - siła odbicia przodu 

b - sita odbicia sadu /b^, b£

- jej składowe/ 

c - siła bezwładności, 

S - wypadkowa nadająca ma

sie konia lot nad przesz
kodą

P - punkt odbicia

zbliżonej do paraboli /ryc. 19/.

3. Kąt, pod jakim masa konia i 

jeźdźca zostaje wyrzucona w przód 

ku górze, zależy od wymienionych 

w punkcie 2 sił. Im odbicie przodem 

jest silniejsze /a/, tym kąt ten będzie 

większy, im szybkość nabyta będzie 

większa /c/, a co za tym idzie - 

odbicie zadem /b/ skierowane będzie 

bardziej ku przodowi, tym kąt ten 

będzie mniejszy. Właściwy kąt przy 

przeszkodzie niskiej, lecz szerokiej 

/np. rów/, wynosi około 10 - 15°, 

przy przeszkodzie wysokiej - 30 - 

- 40°.

4. ś>la zapewnienia v*̂ ci>vego  kąta odbicia jest właściwa odległość 

punktu odbicia od przeszkody /punkt P/ /ryc. 20/.

Wynosi ona:

- przy przeszkodzie pionowej tyle, ile wysokość przeszkody,

- przy przeszkodzie typu "oxer*  tyle, ile wynosi wysokość plus 

połowa szerokości,

>
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Ryc. 20. Prawidłowa odległość punktu 

odbicia od przeszkody zależ- 

• na od jej wysokości, szero
kości i ustawienia

- przy przeszkodzie typu "tripple bar", tyle, ile wysokość pier

wszego drąga.

5. Koń przed skokiem ma do wykonania skomplikowaną i dla
♦ 

zwierzęcego umysłu bardzo trudną pracę:

- określenia właściwego punktu odbicia,

- dostosowania szybkości ruchu i długości wykroków do punktu 

odbicia,

- określenia wysiłku koniecznego do uzyskania właściwego 

odbicia przodu i zadu.

Dla prawidłowego rozwiązania tych zadań koń musi mieć zapewniony 

spokój i swobodę. Wszelkie zbędne ruchy i działania jeźdźca przed 

skokiem powodują zachwianie równowagi konia, rozpraszają jego uwa

gę, uniemożliwiają psychiczną koncentrację i koordynację ruchów.

6. Swoboda głowy i szyx konia nie tylko umożliwia mu przemiesz

czanie środka ciężkości zależnie od sytuacji, lecz również zmianę 

stopnia napięcia /tonus/ mięśni zginających i prostujących kończyny, 

czyli regulowanie ich pracy. Zależność między położeniem szyi i 

głowy a pracą kończyn ilustruje tabela.

Regulacja napięcia mięśni kończyn przez zmianę położenia szyi 

i głowy /prawo Magnusa/ następuje w wyniku wrodzonego odruchu 

bezwarunkowego. Opuszczeniu i wyciągnięciu szyi towarzyszy zmniej

szenie napięcia mięśni prostujących przednich kończyn przy jedno-
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Zależność między położeniem głowy i szyi a pracą kończyn

---------------------------- 1---------------------------------------
Faza skoku | Ruch szyi i głowy Praca kończyn .i

przednich.. . tylnych J

Podejście opuszczenie ugięcie wyprost, pchnię- i 
cie

Odbicie zamach ku górze 

wyciągnięcie do przodu
wyprost, odbicie 
zgięcie /nad 
przeszkody

zgięcie, podsta
wienie na punkt 
odbicie, wyprost 
odbicie

Łot

lekkie uniesienie /po 

przejściu przednich 

nóg nad przeszkodą)

wyprost do 

lądowania
zgięcie, prze
niesienie nad 

przeszkodą

Ładowanie

m. s . w,es.

uniesienie ku górze* ' 
szybkie, krótkie o- 
puszczenie * za
mach ku górze

wyprost, frzyjęcie 
lądowania, lekkie 
ugięcie, wyprost 
oderwanie od zie
mi

zgięcie, podsta
wienie pod tu
łów postawienie 
na miejsce 'unie
sionych przed
nich, -podjęcie

Ryc. 21

czesnym zwiększeniu napięcia mięśni prostujących kończyn tylnych.

Uniesieniu szyi ku górze towarzyszy wzrost napięcia mięśni prostu

jących przednich kończyn z jednoczesnym osłabieniem napięcia mięś

ni prostujących kończyn tylnych /ryc. 22/.

Ryc. 22. Fazy zeskoku

7, Skok konia pod jeźdż- 

cem powinien być jak na>- 

bardziej podobny do skoku 

konia na swobodzie. W fa

zie lotu nad przeszkodą 

najwyższym punktem konia 

powinien być jego kłąb 

/ryc. 23/.



Ryc. 23. Faza lotu konia 
nad przeszkodą

runki/, dlatego nie powinno być

8. Przy nauce skakania naj- 

jaskrawiej występuje zagadnienia 

zaufania konia do jeźdźca. Raz 

utracona zaufanie przywraca się 

miesiącami pracy, czasem w ogóle 

nie da się przywrócić. Niechęć do

* ’ , • skakania, odmawianie skoku /ko- 

irzyinanie lub wyłamanie/ może być 

wywołane różnymi przyczynami zew

nętrznymi /jeździec, otoczenie, wa- 

przypisywane złośliwości konia i 

traktowane jako działanie celowe; nie może być też powodem karania 

konia.

9. Od chodu i tempa podejścia do przeszkody zależy odbicie, a 

więc 1 efekt skoku. Wolniejsze tempo ułatwia ocenę odbicia, za to wy

maga większego wysiłku mięśni. Szybsze tempo utrudnia ocenę odbi

cia, za to wymaga mniejszego wysiłku mięśni dzięki wykorzystaniu si

ły bezwładności /szybkość nabyta/.

10. Im większa jest szybkość podejścia do przeszkody, tym więk

sza musi być siła odbicia przodu ku górze dla nadania odpowiedniego 

kąta odbicia. Istnieje pewno szybkość krytyczna, której przekroczenie 

uniemożliwia odpowiednie odbicie przodem, koń "wgalopowuje w prse- 

szkodę", koń "nie zdejmuje się",

11. Zgodnie z zasadą podaną w punkcie 9, skok w Musie przed

stawia mniejszą trudność oceny odbicia nie tylko ze względu na nie

wielką szybkość, lecz również dlatego, że kłus jest chodem dwutakto- 

wym symetrycznym i każdy takt jest jednakowo dogodny jako takt po

przedzający odbicie. Przeliczenie się w ocenie punktu odbicia wyraża 

się długością wykroku w kłusie, a więc ok. 1,30 m, co może być ta- 
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two naprawione w iazie odbicia i w lazie lotu.

Przy podejściu w galopie ocena odbicia je et trudniejsza nie tylko 

ze względu na większą szybkość, lecz również dlatego, że galop 

jest chodem trzy takt owym niesymetrycznym, a z trzech taktów tylke 

jeden jest dogodny jako takt poprzedzający odbicie. Przeliczenie się 

w ocenie punktu odbicia wyraża się długością skoku w galopie, a 

więc co najmniej 3 metry, co nic jest łatwe do naprawienia w lazie 

odbicia i fazie lotu,

W toku szkolenia konia w skakaniu wszystkie wymienione tu zasa

dy należy mieć stale na uwadze.

S, Trening skakania

Zgodnie z zasadą równoległego rozwijania cech motorycznyeh tre

nowanego organizmu, tj. siły, wytrzymałości ogólnej, szybkości 1 wy- 

traymałorci szybkościowej, które warunkują rozwój cech specjalnych 

konia sportowego, takich Jak zwrotność, skoczność, szybkość i pra

widłowość reakcji na żądania Jeźdźca.

Ćwiczenia w pokonywaniu przeszkód rozpoczynamy równocześnie 

z podstawowymi ćwiczeniami równoważącymi. Wstępem do nauki ska

kania będzie pokonywanie stopniowo utrudnianych nierówności tere

nowych, krótkich stromych lub długich łagodnych skłonów, zagłębień, 

płytkich rowów itp.; zmuszają konia do pracy szyją i grzbietem i do

stosowania postawy 1 ruchu kończyn do profilu terenu, po którym się 

posuwa. Jazda w urozmaiconym, stopniowo utrudnianym terenie łączy 

w sobie ćwiczenia siły, wytrzymałości i zręczności, przy umiejętnym 

i prawidłowym zachowaniu się jeźdźca powiększa zaufanie konia do 
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człowieka i do własnych sił, usuwa objawy płochliwości, uczy ekono

micznego gospodarowania siłami, Swobodnie poruszający się w uroz

maiconym terenie koń nie będzie sprawiał trudności przy nauce ska

kania.

Pracę nad wyrobieniem techniki skoku rozpoczynamy od przekra

czania drągów i zaznaczania skoku na przeszkodzie o kształcie 

"koperty”, co omówione zostało przy omawianiu nauki zagalopowania.

Dalsze ćwiczenia będą miały na celu wyrobienie stylu skoku, tj. 

takiej techniki jego wykonania, która zapewnia maksymalną wydaj

ność przy minimalnym wysiłku.

Umiejętność psychicznej koncentracji przed skokiem, spokój, za

chowanie równego tempa i wybór odpowiedniego miejsca odbicia są 

podstawowymi warunkami dobrego skoku. Rozwijamy je przez pracę 

w stępie i kłusie na szeregu leżących na ziemi drągów rozłożonych 

w nierównych i coraz zmienianych odległościach.

Nieregularne i stale zmieniane odległości między drągami zmuszają 

konia do uważnego patrzenia pod nogi, wydłużania lub skracania 

wykroku i starannego przenoszenia nóg. Po każdym przejściu przez 

szereg drągów prowadzący pracę instruktor zmienia odległości mię

dzy nimi /wystarczy przetoczenie nogą 2-3 drągów, by cały układ 

zmienić/. Jeździec Iza-wbzjb w półsiadzie/ utrzymuje lekką łączność z 

pyskiem konia. Palce rąk nie zaciśnięto, gotowe w każdej chwili prze

puścić wodze, jeśli ruch głowy i szyi konia tego wymaga.

Jeżeli koń traci równowagę, wy b i je się z tempa i zwolni /rzadko/ 

lub przyspieszy chód, a nawet wpadnie w chaotyczny galop, nie na

leży interweniować, lecz cierpliwie powtarzać ćwiczenie - najpierw w
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ztąple, później w Musie, aż do uzyskania spokojnego, sprężystego, 

zrównoważonego chodu.

Nc|»iąpnle w przedłużeniu szeregu drągów, w odtogtęóci nie mniej

szej niż 3 metry aa ostatnim drągiem, ustawiamy przeszkodą. Bądzie 

nią kolejno "koperta" /omówiona w poprzednim rozdziale/, stacjonatka, 

okaer. Wyzokość przeszkody 40-50 cm, szerokość okzeru 90-60 cm. 

Odległość od ostatniego lezącego drąga do przeszkody należy zmie

niać przez przetaczanie drąga.

Ze wzglądu na to, że koń nie mający wprawy w ocenie odbicia 

może nieraz wykonać skok niespodziewany za którym nawet wprawny 

jeździec może nie podążyć, należy przy nauce skakania stosować wy- 

tok lub pasek na szyi konia, za który jeździec może uchwycić rąką, 

by konia nie szarpnąć wodzami lub nie "wpaść siedzeniem w nerki", 

co może wpłynąć ujemnie na dalszy tok szkolenia.

Ponieważ utrwalanie nabytych umiejętności i nawyków zalegy od 

częstotliwości powtarzania, należy w pierwszym roku szkolenia konia 

przyjąć zasadą stosowania ćwiczeń w skakaniu 4 razy w tygodniu 

przy ogólnej ilości 40 - 50 skoków tygodniowo. Należy unikać mono

tonii, ćwiczenia skoków wplatać w tok pracy na ujeżdżalni, każde 

dobre wykonanie wynagradzać nawet zakończeniem pracy.

Kolejność wprowadzania dalszych ćwiczeń w skakaniu bądsie na

stąp ująca:

1/ Pojedynczy skok z kłusa przez przeszkodą o znacznym proO- 

lu /koperta, stacjonata, okaer/. Ćwiczenie to wynika z opisanego prze

chodzenia drągów z przeszkodą Jako za radą należy przyjąć regulo-



wanie kmpa prwz Jeźdźca, a wyi ór miejsca odbicia przez konia. , 

B»z v zględu na to, jak wypadt skok, należy koniowi po skoku po

zostawić swobodę, nie skręcać gwałtownie w bok, nie wstrzymywać 

i nie osadzać. Skok nieudany, chaotyczny, z nieprawidłowym lądowa

niem, sprawia koniowi poważną przykrość, której jeździec nie powi

nien powiększać ostrym lub brutalnym postępowaniem po skoku, lecz 

przeciwnie - powinien pochwalić konia za wykonany wysiłek. Jeżeli 

koń prowadzony na przeszkodę kłusem zaznaczy przed skokiem 1 

lub 2 takty galopu, nie należy mu przeszkadzać. Jeżeli z daleka 

zwiększa szybkość, wpada w galop, "ucieka", należy wrócić do prze

kraczania leżących drągów, a na pojedynczą przeszkodę najeżdżać 

z zakrętu, z krótszej odległości. Można również stosować wykonywa

nie wolt przed skierowaniem konia na przeszkodę.

"Uciekanie" jednak należy traktować przede wszystkim jako skuiek
t

przedwcześnie stosowanych wymagań i niedostatecznego przygotowania 

konia poprzednimi ćwiczeniami; należy zatem wrócić do ich powtarza

nia.

2. Pojedynczy skok z kłusa przez przeszkodę o nowym prolilu

i wyglądzie /murek, żywopłot, deski, płotki itp./. Skok przez nową dla 

konia przeszkodę wykonamy przy końcu lekcji, stosując zakończenie 

pracy jako nagrodę za wykonanie zadania. Nową przeszkodę skacze- 

my w kierunku stajni, zaopatrujemy ją w wysokie odkosy, które drogą 

kontrastu sprawiają, że przeszkoda wydaje się koniowi niższa i łat

wiejsza; w lazie potrzeby dajemy koniowi wrażliwemu lub bardziej bo- 

jaźliwemu przewodnika.
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W tej fazie szkolenia mogą wystąpić trudności - koń odmówi wyko

nania skoku, zatrzymując się lub wyłamując. Przyczyną zatrzymania 

bywa prawie zawsze lęk, przyczyną wyłamania - niechęć wykonania 

wymagania jeźdźca, a więc opór. Wprawny obserwator widzi różnicę 

w "wyrazie twarzy" konia. Przy prawidłowo ustawionej przeszkodzie 

jeździec jest w stanie nie dopuścić do wyłamania. Jeśli nie uda się 

zmusić wyłamującego konia do skoku, z konieczności zgadzamy się 

na zatrzymanie przed przeszkodą.

Jeżeli koń zatrzymał się przed przeszkodą, należy pozwolić mu ‘ 

postać przez dłuższą chwilę, przypatrzeć się przeszkodzie, nawet 

powąchać ją. Gdy objawy lęku /naprężenie, drżenie ustąpią, należy 

spokojnie odjechać od przeszkody, skoczyć przez inną, dobrze ko

niowi znaną, i ponownie skierować konia na przeszkodę, przed któ

rą odmówił skoku. Zawsze będzie celowe użycie pewnie skaczącego 

konia jako przewodnika.

Nie wolno w tym krytycznym momencie stosować żadnych ostrych 

środków celem zmuszenia konia do wykonania skoku lub ukarania go 

za nieposłuszeństwo. Uderzanie łydkami, krzyk, użycie bata przez 

jeźdźca lub trenera mogą odnieść skutek doraźny - przepchnąć ko

nia przez przeszkodę; zwykle jednak rygory wpływają ujemnie na 

dalszy tok szkolenia, odbierając koniowi zaufanie do jeźdźca, stwa

rzając skojarzenie widoku przeszkody z przykrymi dla konia przeży

ciami i pozostawiając w pamięci konia trwały ślad. Cierpliwe i konse-
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kwsntne postępowanie, stosowanie prawidłowych pomocy, stopniowa

nie wymagań i wykorzystanie instynktu'naśladownictwa pozwolą wy

chować i wyszkolić dobrego, pewnego skoczka nawet z bardzo wraż

liwego konia.

Przeszkody pokonywane pojedynczo z kłusa będą miały początkowo 

wysokość ok. 40 cm. W miarę oswajania się konia z nowymi kształ

tami przeszkód wysokość ich podnosimy do 60 cm. Pojedyncze sko

ki z kłusa przy małej szybkości ruchu zmuszają konia do silnego 

odbicia, wyrabiają oreintację w ocenie momentu odbicia. Kłus, jako 

chód symetryczny, stwarza jednakowe warunki odbicia w każdej z 

jego dwóch faz, a stosunkowo niezbyt długi wykrok 11,20 - 1,30 m/ 

nie stwarza niebezpieczeństwa wpadnięcia w przeszkodę przy prze

liczeniu się konia.

3. Gimnastyka na szeregu przeszkód, ćwiczenie rozpoczynamy 

od przechodzenia w kłusie przez 3 drągi leżące -w odległości 

3,0 - 3,5 m od siebie.

•___ e
ć—3,0-3,S------ »

S Ryc. 28

Gdy koń spokojnie i miarowo przez nie kłusuje, podnosimy ostatni 

drąg do wysokości 50 cm, kładąc pod nogami "wskazówkę*'.  Podno

sząc kolejno drągi doprowadzimy do szeregu przeszkód, które koń 

będzie pokonywał bez taktu galopu między nimi. Jest to bardzo in

tensywne ćwiczenie. Lądowanie przednich kończyn przechodzi bez

pośrednio w odbicie w górę, lądowanie tylnych - w odbicie w górę 

i w przód. Dla powiązania tych ruchów konieczna jest bardzo mocna 

praca mięśni grzbietu, a obszerne ruchy szyi umożliwiają koordyna

cję zginania i prostowania kończyn. Uwaga konia musi być napięta,
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gdyż każda utrata równowagi i aa chwianie rytmu grozi uderzeniem 

o przeszkodę, a nawet upadkiem.

Odległość między przeszkodami w szeregu zależy od wzrostu, bu-

Ą dowy i temperamentu konia, a rzeczą prowadzącego trening będzie 

takie dobranie odległości, przy którym Bez nadwyrężania kończyn
< 

przez lądowanie z dużej wysokości, angażujemy muskulaturę konia 

do intensywnej prasy i formujemy styl skoku, tj. dynamiczny stere

otyp zapewniający maksimum efektu przy minimum wysiłku.

Ćwiczenia na szeregu 3 przeszkód stostyemy ni. więcej niż 2-3 

rasy na lekcji. Od czasu do etatu usuwamy wskazówkę spod jed

nej lub dwóch przeszkód. Pierwsza przeszkoda musi być zawsze 

niższa od pozostałych i zawsze zaopatrzona we wskazówkę. Jej
* • i

celem Jest wprowadzenie konia w kombinację przeszkód w sposób
. ♦

, możliwie bezbłędny.

4. Szereg o różnych odległościach. Dalszym krokiem w szkoleniu 

konia będzie praca na szeregu przeszkód o różnych odległościach, 

będących wielokrotnością odległości podstawowej /jak pokazano na 

rycinach/. Znane już dobrze koniowi 3 przeszkody przebywano w 

rytmie “wskok - wyskok* * fsąją teras zadanie wprowadzenia konia w 

rytmiczny, pełen energii chód, "zmagazynowanie* go przed wykona

niem czwartego skoku. Odbicie de czwartego skoku zawsze "wypad- 

nie*. bo edtegłeść jest mierzona, .a koś ten skok wykona w takim



samym stylu, w jakim przebywał t zy przeszkody wstępne. Wygląd 

i profil czwartej przeszkody urozmaicamy, jak najczęściej stosując 

okser. W miarę ćwiczenia na tym szeregu koń uczy się oceniać 

odległość do przeszkody i dzielić ją na skoki galopu, tak by odbi

cie wypadło w najdogodniejszym miejscu.

5. Przejście do skoku w galopie będzie wynikało z ćwiczenia opi

sanego w punkcie 4. Po prostu czwartą przeszkodę odsuwamy na 

więkssą odległość /25-30 m/, po przebyciu szeregu tych przeszkód 

pczostajeray w galopie w tym tempie, w jakie koń wszedł na przesz

kodach, i najeżdżamy na czwartą przeszkodę, pozostawiając koniowi 

swobodę wyboru miejsca odskoku. Za pierwszym razem Jako czwartą 

stawiamy przeszkodę o najłatwiejszym progiu /np, double bar/.

6. Pojedyncze skoki z galopu będą podstawową formą dalszego 

szkolenia. Leżące drągi, skok z kłusa przez pojedynczą przeszkodę 

i przez szereg będą ełużyły jako ćwiczenia rozprężające 1 ćwiczenia 

korygujące, jeśli koń w galopie skacze zbyt płasko lub jęśU za moc

no ciągnie do przeszkody. Skoki należy wplatać w tok pracy w galo

pie, nie wyodrębniać ich i nie "celebrować". Najwłaściwszym tempem 

przy najeżdżaniu na przeszkodę będzie 300 m na minutę. Po pokona

niu przeszkody jeździec powinien prowadzić konia na wprost, jechać 

półsiadem zachowując lekką łączność z pyskiem, a zmieniać kleru-
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nek lub trmpo dopiero wtedy, kiedy koń zrównoważy się w galopie. 

Zasada "swobodnego wybiegu" po skoku obowiązuje szczególnie w 

wypadku, gdy skok nie uda się technicznie. Dobra wola konia, który 

mimo trudności przeszkodę przebył, nie może być karana ostrym 

działaniem wodzy, łydek lub ostróg po skoku. Nie wolno również 

karać za objaw zadowolenia - brykania po skoku.

7. Rowy, W czasie przejażdżek w terenie przyzwyczajamy konia 

do przebywania łatwych rowów przedłużaniem kroków lub skokiem. 

Na ujeżdżalni należy wykopać płytki i wąski /óO cm/ rowek, który 

pokonujemy skokiem z kłusa - początkowo jako przeszkodę pojedyn

czy później jako czwartą po szeregu /punkt 4/, Co kilka dni należy 

rowek poszerzać, dochodząc do 120 cm, a następnie pogłębiać i 

przebywać go w galopie. Na krawędzi rowu od strony najazdu nale

ży umieszczać wskazówkę.

Ryc. 33.

jeziora, a nawet w kałużach po

Dobrym przygotowaniem do ska

kania rowu z wodą będzie brodzenie 

po wodzie. Przy pracy w terenie 

należy wykorzystywać każdą moż

liwość przejeżdżania w bród przez 

rzekę, staw, brodzenia przy brzegu 

eszczu. Przejeżdżanie przez wodę 

głębszy sięgającą brzucha, oswaja konia z wody a jednocześnie 

uczy go, że woda bywa głęboka i należy ją respektować.

Nieumiejętność skakania iub zniechęcenie do skakania rowu z wo

dą byty przyczyną niep owodzenla wielu zdolnych skoczków. Zalecam 

następujący sposób postępowania.

Wąski rów z wody który mu simy posiadać na ujeżdżalni, zakrywa

l



my drągami. Obok układamy na ziemi ciasno obok siebie kilka drą

gów. Skaczemy w galopie przez leżące na ziemi drągi i bezpośrednio 

po tym przez zakryty drągami rów. Następnie usuwamy 2-3 drągi, by 

widać było ziemię i 1-2 drągi, by ukazała się woda, i powtarzamy 

obydwa skoki. Stopniowo dochodzimy do skoku przez 2 drągi leżące 

w odstępie ok. 120 cm i przez rów z wodą o tej samej szerokości, 

z leżącym drągiem jako wskazówką. Oczywiście front przeszkód mu- 

si być przedłużony odkosami, wyjątkowo wrażliwemu i bojaźliwemu 

koniowi damy przewodnika.

Przestrzegam przed stosowaniem ostrych środków zmuszania ko

nia do skoku przez rów z wodą Krzyki, baty itp. środki z repertu

aru poganiaczy mułów mogą zmusić sterroryzowanego konia do prze

bywania rowu. Jednak im szlachetniejszy koń, tym silniejszy pozosta

nie uraz, który postawi w przyszłości pod znakiem zapytania czysty, 

rozważny skok przez potężną rivierę.

Na rów z wodą lub rów suchy należy najeżdżać w tempie pilnym, 

równym, bez przyspieszania, bez gwałtownego wysyłania łydkami, 

batem, kołysaniem tułowia, pompowaniem rękami Mp. dziwolągami, które 

rozpraszają uwagę konia, zakłóoają równowagę, peszą, Zważywszy, 

że koń Jest w stanie przeskoczyć z miejsca rów szerokości 2 m, że 

skok galopu w zależności od budowy konia 1 szybkości chodu kryje 

3,5 do 4,5 m terenu, jest oczywiste, że kłopoty z pokryciem 2,5 m
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rowu z wodą wynikają tylko ze złego przygotowania konia lub złej 

Jazdy jeźdźca.

8. Oxery. Oxer jest w nowoczesnych konkursach najczęściej wystę

pującą formą przeszkody. Łącząc wymagania skoku na wysokość i 

skoku na szerokość oxer jest przeszkodą trudną, a jako przeszkoda 

treningowa jak najbardziej celową. Koń, który prawidłowo skacze oxery, 

poradzi sobie z każdym profilem przeszkody.

Ryc. 35

Gdy koń bez trudności i wahania skacze w galopie pojedyncze 

przeszkody o różnym wyglądzie i profilu i o wysokości 80-90 cm, na 

pewien czas /3-4 tygodnie/ przyjmujemy zasadę, że "każda przeszkoda 

to oxer". Po prostu za każdą przeszkodą stawiamy w odstępie równym 

jej wysokości parę stojaków z drągiem. Drąg powinien być umieszczo

ny na wysokości przeszkody lub nieco wyżej, nigdy niżej. Szerokość 

oxera stopniowo powiększamy. W drugiej ścianie oxera stawiamy tylko 

jeden drąg.

Ustawianie oxerów w' sposób po

kazany na rysunku jest niebezpieczne, 

gdyż w razie skoczenia w środek, 

co młodemu koniowi może się zda

rzyć, trudno uniknąć poważnego po

tłuczenia lub upadku konia,



Ponieważ może się zdarzyć, £■ kort, zwłaszcza mało szlachetny, 

o opóźnionym refleksie lub leniwy spróbuje stosować technikę naby

tą przez skakanie szeregu, tj. wskakiwać do środka niskiego, a 

dość szerokiego oxeru, wskazane jest oxer "przekreślić" przez 

położenie drąga ukośnie na wierzchu górnych drągów oxeru>

Hyc. 37

9. Prseezkody kombinowane, złożone z dwóch członów, będą rmstę- 

pnym kolejnym twsetem ćwiczeń w skakaniu. Przy pierwszych próbach 

pierwszy człon przeszkody musi mieć profil łatwy, zapewniający prawi

dłowy, pełny skok. Drugi człon powinien być nieco niższy od pierw

szego i mieć dobrze znany koniowi wygląd. Oba człony przeszkody 

kombinowanej przedłużamy odkosami. Odległość /10,2-10,3 tn/ mierzo

na między wewnętrznymi elementami obu członów, a zależna od wzro

stu i obssemoścl ruchów konia, zapewnia wykonanie 2 taktów galopu 

między skokami.

f--------------- -mro- -rąro------------ >
Ryc. 38

Stopniowanie wymagań będzie polegało na podwyższaniu drugiego 

członu i utrudnianiu profilu obu członków aż do dwóch ozerów.

Warunkiem prawidłowego skoku przez przeszkodę kombinowaną 

jest najazd w równym, pilnym tempie na pierwszy człon, tak jakby 

to była pojedyncza przeszkoda. Łydki w fazie lotu i przy lądowaniu 

przyłożone zapobiegają utracie szybkości ruchu, ręka jeźdźca pozos-
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Ławic szyi i głowią konia pełną swobodę. Ewentualna korekta klorww- 

ku, jeśli koń objawia wahanie i wykazuje tendencją do wytamapia, po

winna nastąpić najpóźniej w moetencie lądowania po pierwszym skoku 

w formie lekkiego naciągnięcia odpowiedniej wodzy, popartego wzmo

cnionym działaniem łydek. Jeśli jeździec tego momentu nie wyczuje, 

wszelkie późniejsze działanie /szczególnie w formie ciągnięcia za 

Jedną wodzę/ skończy się wpakowaniem konia piersiami w odkos lub 

w stojak.

Gdy pokonanie przeszkody kombinowanej z 2 taktami galopu nie 

sprawia koniowi trudności, przechodzimy do skakania przez przesz

kodę kombinowaną z jednym taktem galopu między jej członami. Zasa

dy stopniowania wymagań i najazdu pozostają te same, odległość 

między członami wynosi 6,75 - 7,25 m.

Jednocześnie z opanowaniem techniki skoku przez przeszkodę kom

binowaną wysokość przeszkód przebywanych w galopie podnosimy do 

1 m. Skoki z kłusa stosujemy jako wstępne ćwiczenia rozprężające.

10. Parcourś jest ćwiczeniem sumującym nabyte przez konia umie

jętności 1 sprawdzianem elektów pracy szkoleniowej. Stopniowanie 

wymagań będzie polegało na zwiększaniu ilości przeszkód od 3-4 do 

9-10, na skracaniu odległości między pojedynczymi przeszkodami /60, 

40, 30 m/ oraz na utrudnianiu najazdu na poszczególne przeszkody. 

Ćwiczenie będzie celowe, jeśli:

- koń będzie galopował równym tempem 350-375 m/min,

- przeszkody będą urozmaicone pod względem wyglądu i kolorów,

- ustawiane będą przeszkody pionowe i szerokie na przemian.
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- pierwsze 2-3 przeszkody będą ułatwione, a przeto zachęcające 

do skoku,

- najtrudniejsze przeszkody mieścić ęię będą w połowie przebiegu, 

a ostatnia przeszkoda będzie mocno ustawiona, by koń nie koń

czył przebiegu po strąceniu lekko umocowanego drąga lub bramki.

Parcours urządzamy raz na 7-10 dni w końcowym okresie roczne

go cyklu szkolenia. Ze względu na konieczność usunięcia wewnętrzne

go hamowania, które występuje u koni pod wpływom czynników zew

nętrznych, takich jak hałas, skupisko ludzi, nowe otoczenie, barwne 

flagi, muzyka itp,, z czym koń w przyszłości będzie się stykał w 

czasie zawodów, należy ćwiczeniom tym nadawać oprawę i stwarzać 

atmosferę jak najbardziej zbliżoną do występów na konkursach.

Ze względu na nieliczną zwykle obsługę będącą w dyspozycji 

trenera zalecam początkowo ustawianie przeszkód jak na rycinie 40.

Na dwóch kompletach po 6 sto

Ryc. 40

jaków można szybko i łatwo zmieniać

profil przeszkód, budując na prze-

mian stacjonatę, oxer, double bar.

Jeżdziec skacze w jednym kierunku.

a czas, w którym wykonuje daleki

objazd, wystarczy, by z drągów

zbudować przeszkodę. Do pomocy

trenerowi wystarczy jeden człowiek.

ćwiczenie jest bardzo pożyteczne.

Koń skacze stale w tym samym miejscu, za to za każdym razem 

przeszkodę o innym profilu, co doskonale wpływa na wyrobienie 

orientacji i Bzybkiej oceny miejsca i siły odbicia.
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O wiele bardziej urozmaicony parcours można ustawić stosując 

tzw. gwiazdę, która daje duże możliwości skakania w różnych kie

runkach, a przez zgrupowanie przeszkód ułatwia obsługę - jeden
i

człowiek jest w stanie zapewnić szybkie podniesienie strąconej prze

szkody, podwyższenie jej lub rozszerzenie, zależnie od potrzeby.

Ryc. 41.

Nie sposób ująć szko

lenia konia w jakieś sztyw

ne lamy. Ogromna ilość czyn

ników obiektywnych wpływa 

na proces szkolenia, że wy

mienię tylko posiadanie kry

tej ujeżdżalni, możność ko

rzystania z urozmaiconego 

terenu /nieużytków, lasu itpj, 

wyposażenie w sprzęt, głów

ne przeszkody, siodła, uzdy, dysponowanie odpowiednimi jeźdźcami. 

W najgorszych nawet warunkach można konia ujeździć, jeżeli instruk

tor i ujeżdżać z będą rozumieli sens pracy, potrafią zrozumieć psycho

logię zwierzęcia i prawidłowo oceniać każdoroazowo jego możliwości, 

kierując się zamiłowaniem, postępując humanitarnie, logicznie i konsek

wentnie.

Wskazówki dotyczące szkolenia młodego konia podane przeze mnie 

w tej serii artykułów wynikają z doświadczeń wieloletniej pracy z róż

nym materiałem ludzkim i końskim, od jeźdźców kadry olimpijskiej do 

początkujących juniorów i od koni pełnej krwi klasy Derby do trzylat

ków włościańskiej hodowli. Roczna praca nad koniem według podanych 

zasad daje w efekcie konia gotowego do sprzedaży na eksport w 

najdogodniejszym momencie, gotowego do udziału w zawodach klasy L
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i na tyle srawdzonego, że można okreśjić jego przydatność do ewentual

nej dalszej specjalizacji sportowej /WKKW, skoki, ujeżdżanie/.

Myślą przewodnią rocznego cyklu pracy jest wychowanie i wyszko

lenie konia współtowarzysza człowieka w pięknym sporcie, lojalnie i 

szczerze oddającego człowiekowi swoje siły, w niczym nie przypomi

nającego sterroryzowanego niewolnika lub bezdusznego automatu.

W doborze metod i ćwiczeń ograniczyłem się do rzeczy koniecznych, 

prostych i wykonalnych. Pominąłem rzeczy niepotrzebne lub dla młodego 

konia niewskazane, jak np. w dziale skoków nadużywane u nas szeregi 

z kłusa na odległości 6 metrów lub szeregi kozłów /Cavaletti/, skok 

bez jeźdźca w korytarzu lub na lince itp.

Każdą rzecz można wykonać co najmniej dwoma sposobami. Nie 

wątpię, że wieju trenerom doświadczenie pozwala stosować metody 

łatwiej lub szybciej prowadzące do celu. Nie mam zamiaru polemizo

wać, a jeśli komuś z kolegów trenerów i instruktorów uwagi moje uła

twią pracę nad koniem, będę się czuł szczerze zadowolony.
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