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O PROJEKCIE

Konie od zawsze towarzysz? cz?owiekowi, zajmuj?c wa?ne miejsce w jego 

codziennym ?yciu. Kojarz? si? z wolno?ci?, pi?knem i dostojno?ci?. Posiadaj? 

umiej?tno?ci, o których nie wszyscy zdajemy sobie spraw?. Przed koniem nie 

ukryjemy naszej prawdziwej natury. Najwa?niejsze cechy, jakimi  powinien 

wykazywa? si? dobry je?dziec to: wiedza, cierpliwo??, pomys?owo??, wspó?czucie, 

umiej?tno?ci, spokój, opanowanie i odwaga. Je?dziectwo to nauka pokory i 

satysfakcji z obcowania z koniem. Oprócz tego ? wspania?a forma rekreacji, 

wypoczynku, turystyki, kontaktu z natur?, a tak?e mo?liwo?? prze?ycia 

niezapomnianej przygody. 

Ko? s?u?y cz?owiekowi tak?e jako pomoc w leczeniu ró?nych chorób, najcz??ciej 

psychicznych i schorze? aparatu ruchowego. Proces, który nazywamy 

hipoterapi?,  jest metod? leczenia osób niepe?nosprawnych. Jego istot? jest 

obecno?? konia w charakterze "wspó?terapeuty". Hipoterapia otwiera olbrzymie 

mo?liwo?ci terapeutyczne i wprowadza wiele innowacji w walce z niektórymi 

ci??kimi dysfunkcjami.

W pa?dzierniku 2020 roku Fundacja Rozwoju Spo?eczno?ci Lokalnych ?Inicjatywa? 

z ???yn by?a organizatorem polsko-ukrai?skich warsztatów hippicznych dla 

m?odzie?y  ?Edukacja, rehabilitacja, sport?, zrealizowanych w ramach programu 

Erasmus +. Inicjatorami projektu byli m?odzi ludzie z okolic Jas?a w Polsce oraz ich  

rówie?nicy z Po?tawy na Ukrainie, których wspólna pasj? jest je?dziectwo. W ci?gu 

15 dni m?odzie?  



O PROJEKCIE

 (po 23 osoby) z Polski i Ukrainy poznawa?a arkana je?dziectwa, odbywa?a 

praktyki w okolicznych o?rodkach konnych, a przede wszystkim ?  

poznawa?a si? wzajemnie. Wnioskodawc? projektu by?a Fundacja 

?Inicjatywa? z ???yn w partnerstwie z Centrum Kultury i Rozwoju ?Horyzont?   

w Po?tawie. 

- By?o to wyj?tkowe, cenne, ale i wspania?e do?wiadczenie, poniewa? si?? 

projektu by?a jego ró?norodno??. Oprócz zaj?? praktycznych w stajni                  

w ???ynach odbylismy szereg wizyt studyjnych na terenie województwa 

podkarpackiego i ma?opolskiego. W warsztatach wzi??y udzia? nie tylko 

wolontariuszki na co dzie? zwi?zane z nasz? fundacj?, ale i wspó?pracuj?cy    

z nami m?odzi ludzie z terenu Polski i Ukrainy ? mówi organizatorka projektu, 

prezes Fundacji ?Inicjatywa?, Olena Garan. - Nasi  uczestnicy reprezentowali 

zró?nicowany poziom umiej?tno?ci, od zawodowych je?d?ców ? instruktorów, 

zawodników, studentów i uczniów  kerunków zootechnika lub weterynaria a? 

po pocz?tkuj?cych, a tak?e osoby niepe?nosprawne ? dodaje.

Przygotowany przez uczestników folder jest pok?osiem naszych dzia?a?. To  

krótki przewodniki po o?rodkach hipicznych, w których odbywa?y si? wizyty 

studyjne. Zawiera te? krótkie kompendium z zakresu tematyki je?dzieckiej, 

z któr? zapoznawali si? m?odzi uczestnicy projektu z Polski i Ukrainy. 



MI?O?? OZNACZA UWAG?, KTÓRA NAKAZUJE OPIEK? NAD TYMI, 
KTÓRYCH KOCHAMY. MY NAZYWAMY TO KIEROWANIEM 
STAJNI? . 

GEORGE H. M ORRIS, AMERICAN JUMPING STYLE

Podstawowym elementem warsztatów hipicznych 

?Edukacja, rehabilitacja, sport? by?y wizyty studyjne  

w o?rodkach je?dzieckich Podkarpacia i Ma?opolski. 

M?odzie? z obu pa?stw mia?a okazj? w praktyce 

zapozna? si? ze specyfik? prowadzonych zaj??, zdoby? 

now? wiedz? i umiej?tno?ci w pracy z nowymi ko?mi. 

  

- Zak?ad Do?wiadczalny Instytutu 

Zootechniki PIB w Odrzechowej

- Stajnia COUNTRY w ???ynach 

- O?rodek Je?dziecki Lalin

- Klub Sportowy BÓR Toporzysko

W IZYTY STUDYJNE:



ZA K?A D  DO?W IA DCZA LNY INSTYTUTU ZOOTECHNIK I  PIB 
ODRZECHOW A  SP. Z O.O.

Odrzechowa, ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

http://odrzechowa.com.pl/

tel. 134 671 172,  email: sekretariat@odrzechowa.com.pl

Wizyty studyjne w Zak?adzie Do?wiadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w 

Odrzechowej  by?y to ?wietn? okazj? do zapoznania si? z hodowl? i chowem 

konia huculskiego. Wielu z uczestników mia?o po raz pierwszy do czynienia 

z t? ras?, dlatego lekcja jazdy konnej na hucu?ach by?a dla nich nowym, 

ciekawym do?wiadczeniem. Do najwa?niejszych cech koni huculskich 

nale??: wszechstronna u?ytkowo??, dobre zdrowie i odporno?? na trudne 

warunki bytowania, niewybredno?? pokarmowa, d?ugowieczno??, ch?? 

wspó?pracy z cz?owiekiem, ?atwo?? uczenia si?, a tak?e specyficzna 

zdolno?? radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Jednym z tematów zaj?? by?o powo?enie. Dla m?odych ludzi by?a to rzadka 

mozliwo?? zapoznania si? z maratonk? czyli ?  sportow? wersj? bryczki        

i  podstawami powo?enia ? jednej z najstarszych konkurencji je?dzieckich.

Malownicza panorama Beskidu Niskiego by?a niezwyk?ym t?em dla rajdu 

konnego w ramach naszego projektu. Konna wyprawa po wzgórzach, 



ZA K?A D  DO?W IA DCZA LNY INSTYTUTU ZOOTECHNIK I  PIB 
ODRZECHOW A  SP.Z O.O.

dolinach, galopada po ??kach, jazda w otoczeniu malowniczych pejza?y gór i 

opuszczonych ?emkowskich wiosek dostarczy?a nam wszystkim 

niezapomnianych emocji. Mo?na powiedzie?, ?e konie i krajobraz doskonale 

si? ze sob? uzupe?nia?y.

Oprócz zaj?? je?dzieckich m?odzie? spotka?a si? z dyrektorem zak?adu 

W?adys?awem Brejt?, który opowiedzia? o historii, wspó?czesno?ci hodowli 

hucu?ów oraz si? podzieli? planami na przysz?o??. Dyr. Brejta jest osob?, która 

walnie przyczyni?a si? do odrodzenia hodowli hucu?ów w naturalnych, 

karpackich warunkach. Dyrektor przybli?y? te? uczestnikom prowadzony przez 

siebie projekt Polsko-Ukrai?skie Centrum Hodowli i Promocji Konia 

Huculskiego jako dobr? praktyk? wspó?pracy transgranicznej.

Zak?ad Do?wiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA Sp. z o.o., 

gospodaruje na malowniczych terenach, po?o?onych wzd?u? prze?omu Wis?oka 

na po?udniowy wschód od Rymanowa. Prowadzi hodowl? byd?a mlecznego i 

mi?sno-mlecznego rasy simentalskiej. Oprócz byd?a hoduje idealnie 

przystosowane do trudnych górskich warunków konie huculskie oraz od 2005 

roku prowadzi hodowl? odtworzeniow? gin?cej w Polsce kozy karpackiej.



STA JNIA

COUNTRY

???yny 273, 38-230, Nowy ?migród

https://www.facebook.com/countrystajnia

Telefon: 882 505 545,  e-mail: stajniacountry@gmail.com

Stajnia ?Country? to miejsce zwi?zane z dzia?alno?ci? Fundacji ?Inicjatywa?. 

Dlatego wizyta w nim by?a wa?nym punktem warsztatów. Uczestnicy mieli okazj? 

odwiedzi? stajni?, pozna? utrzymywane tam konie oraz inne zwierz?ta ? owce 

kameru?skie i daniele. ? Kochamy konie i nie ma nic, co daje nam wi?cej rado?ci, ni? 

mo?liwo?? przebywania z nimi. Swoj? pasj? chcemy dzieli? si? z innymi, dlatego 

otwieramy drzwi do ?wiata koni i je?dziectwa. Serdecznie zapraszamy zw?aszcza 

rodziców i opiekunów z dzie?mi wymagaj?cymi szczególnej troski. Nie od dzi? 

wiadomo, ?e kontakt ze zwierz?tami pomaga dzieciom przezwyci??a? w?asne 

bariery, a my w tym si? specjalizujemy ? opowiedzia?a w skrócie o dzia?alno?ci 

stajni ?Country? prezes fundacji, Olena Garan. 

Tutaj odby?y si?  praktyczne zaj?cia z hipoterapii czyli formy rehabilitacji 

psychoruchowej, do której stosuje si? konia. To jedna z form rehabilitacji 

wieloprofilowej, tj. oddzia?uj?cej jednocze?nie ruchowo, sensorycznie, psychicznie 

i spo?ecznie. Uczestnicy zdobyli now?, konkretn? wiedz? i umiej?tno?ci. W 

praktyce zapoznali si? z  podstawowymi formami hipoterapii.  W trakcie wizyty 

studyjnej wszyscy przygotowali si? te? i brali udzia? w zapisie obrazu i wypowiedzi 

do filmu promuj?cego projekt.



FOLW A RK

TOPORZYSKO

Toporzysko 454, 34-240 Jordanów

http://www.toporzysko.pl

Telefon: 018 287 38 32, 018 287 37 36, e-mail: sekretariat@toporzysko.pl

O?rodek je?dziecki w Toporzysku dzia?a od 1993 r. Za?o?yli go krakowscy 

harcerze. Z m?odych ludzi, którzy stawiali na Folwarku swoje pierwsze kroki w 

je?dzie konnej wyros?y kadry instruktorów szkolenia podstawowego PZJ i 

profesjonalnie przygotowani opiekunowie m?odzie?y. W Folwarku dzia?a KS 

?Bór?. Na zaawansowanych je?d?ców czekaj? jazdy w teren, rajdy oraz jazdy 

indywidualne lub treningi sportowe. W o?rodku mo?na równie? zda? egzamin 

na odznaki je?dzieckie PZJ lub wzi?? udzia? w kursach instruktorskich (IRR, 

ISP i hipoterapii).

Uczestnicy projektu zapoznali si? z baz? o?rodka, nauk? w prowadzonych 

tutaj klasach technikum je?dzieckiego i szko?y bran?owej w ramach ?redniej 

Szko?y Zawodowej w Toporzysku oraz programem kursów instruktorów 

rekreacji ruchowej ze specjalno?ci? jazda konna. Spotkali si? te? z 

instruktorami szkolenia podstawowego PZJ.

W ramach klubu "Bór" dzia?a Szwadron Toporzysko w barwach  Pu?ku 3  

Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.



O?RODEK JE? DZIECKI

LA LIN

Lalin 84, 36-207 Grabownica Starze?ska

http://www.lalin.pl/lalin.php

Telefon: 600 290 517, e-mail: lalin@lalin.pl

Skoki na koniu przez przeszkody dostarczj? niezwyk?ej przyjemno?ci i sporej 

dawki adrenaliny. Tajniki tej nie?atwej sztuki poznawali?my podczas wizyt w 

Lalinie. O?rodek Je?dziecki Lalin powsta? w 2004 r. i nale?y do 

wyró?niaj?cych si? i uznanych w regionie placówek hipicznych. Posiada 

certyfikat Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Czynnie funkcjonuje tu Klub 

Je?dziecki Lalin, maj?cy na celu szkolenie m?odych adeptów je?dziectwa w 

skokach przez przeszkody. I w?a?nie tej specjalno?ci po?wi?cone by?y wizyty 

studyjne po??czone z warsztatami.  

O?rodek Lalin (gmina Sanok) dysponuje kryt? hal?, dwoma placami 

zewn?trznymi do jazdy (w tym jeden z o?wietleniem), kryt? karuzel? i 

lon?ownikiem oraz pastwiskami dla koni. ??cznie posiada  3 stajnie: 

rekreacyjn?, sportow? i angielsk?. Do dyspozycji oddaje 9 koni klubowych 

(sportowych) oraz 7a koni rekreacyjnych. Prowadzi równie? pensjonat dla 

koni.  



?ADEN DOBRY JE?DZIEC, KTÓRY SWOJ?  SZTUK? POSIAD? 
NALE?YCIE, NIE MA SIEBIE ZA DOSKONA?EGO. 

ST. BREZA

Walorem kontaktów mi?dzynarodowych jest zdobywanie 

nawzajem nowych umiej?tno?ci i wiedzy, a tak?e wzajemne 

poznanie i integracja. Prze?yli?my razem niezapomnianych 

kilkana?cie dni. Jeste?my przekonani, ?e to, czego si? 

nauczyli?my,  przyniesie wszystkim du?? korzy??, a zawi?zane tu 

wi?zi i znajomo?ci zaowocuj? w przysz?o?ci.  

  

- Hipoterapia i arteterapia

- Fotografia je?dziecka

- Psychologia koni

- Powo?enie

- Turystyka konna

- Hodowla i dobrostan konia 

ZREA LIZOW A NE W A RSZTATY



Hipoterapia ?  jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, tj. 

oddzia?uj?cej jednocze?nie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i 

spo?ecznie. Uczestnicy zdobyli now?, konkretn? wiedz? i 

umiej?tno?ci. Podczas warsztatów w Stajni "Country" w  praktyce 

zapoznali si? z czterema podstawowymi formami hipoterapii:  

fizjoterapii na koniu, psychopedagogicznej jazdy konnej, terapii 

poprzez kontakt z koniem, wolty?erki terapeutycznej.

HIPOTERAPIA

Nie jeste?my wystarczaj?co pewni siebie? Ko? nas zignoruje. 

Natomiast gdy nasze komunikaty s? jasne i spójne, bez oporów 

poddaje si? prowadzeniu. Bo robi to, czego chcemy, tylko wtedy, gdy 

ma do nas zaufanie. Na warsztatach psychologii koni poznawali?my 

ich j?zyk, zachowanie w stadzie, podstawy behawiorystyki, uczyli?my 

si? zapewnia? mu bezpiecze?stwo przez spójno?? naszych zachowa?.

PSYCHOLOGIA  
KONI

Warsztaty pozwoli?y zdoby? cenn? wiedz? na temat pracy z koniem 

na planie zdj?ciowym oraz przydatne informacje o wspó?pracy z 

hodowcami. Podczas warsztatów dowiedzieli?my si? wielu ciekawych 

i przydatnych informacji, m.in. jak w?a?ciwie uchwyci? konia w 

kadrze, jak poprawnie ustawi? go do zdj??. By?y te? zdj?cia w hodowli 

koni, a tak?e plener artystyczny "Z koniem w tle". 

WARSZTATY 
FOTOGRAFI I  KONNEJ



Jedna z najstarszych konkurencji je?dzieckich, obecnie jest jedn? z 7 

dyscyplin wspieranych przez Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? 

(FEI). W dyscyplinie tej powo??cy siedzi w poje?dzie zaprz?gowym i 

kieruje koniem, par? lub czwórk? koni. Podczas warsztatów w  

Zak?adzie Do?wiadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej 

zapoznali?my si? z podstawami tej dyscypliny.  

POW O? ENIE

Jest to szczególny rodzaj turystyki kwalifikowanej, oferuj?cy m.in. 

ró?nego rodzaju rajdy. Ze wzgl?du na czas ich trwania wyró?niamy:  

rajdy jednodniowe, dwudniowe (weekendowe), tygodniowe, 

dwutygodniowe. W trakcie warsztatów w Zak?adzie Do?wiadczalnym 

Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej zapoznali?my ze szlakami 

konnymi Beskidu Niskiego oraz wzi?li?my udzia? w kilku rajdach. 

TURYSTYKA KONNA

Rodzime rasy koni - b?d?my z nich dumni! Pod takim tytu?em 

odby?y si? warsztaty na temat hodowli i dobrostanu koni. W trakcie 

prezentacji przygotowanych przez uczesników dowiedzieli?my si? o 

s?ynnych rasach z obu krajów. Podczas zaj?? praktycznych w 

Zak?adzie Do?wiadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej 

zapoznali?my z hodowl? zachowawcz? konia huculskiego. 

HODOW LA KONI



Skoki przez przeszkody ? dyscyplina je?dziecka, 

któr? mo?emy zobaczy? na igrzyskach 

olimpijskich. Para ko? i je?dziec pokonuj? tor 

przeszkód ustawiony na du?ym placu, parkurze. 

Za ka?dy b??d para ko? i je?dziec otrzymuje 

punkty karne. Zwyci??a ten, kto zgromadzi jak 

najmniejsz? liczb? punktów karnych. W przypadku 

identycznego wyniku - decyduje krótszy czas 

przejazdu. Zdarza si? cz?sto, ?e zwyci?zcy 

wy?aniani s? w dogrywkach. S? te? konkursy 

pozwalaj?ce na zbieranie bonifikat punktowych  

oraz takie konkursy, w których priorytetowy jest 

czas przejazdu.

SKOKI

Uje?d?enie, dresa? (z fr. dressage, t resura) to 

olimpijska konkurencja je?dziecka, w której ko? i 

je?dziec poruszaj? si? po specjalnym placu do 

jazdy zwanym czworobokiem. Wykonuj? 

wcze?niej wyuczone ruchy, zwane figurami. 

Znajomo?? podstaw tej dyscypliny jest konieczna 

przy uprawianiu innych dyscyplin je?dzieckich, na 

przyk?ad skoków. Uje?d?enie jest te? jedn? z 

trzech prób, jakie obejmuje wszechstronny 

konkurs konia wierzchowego.  Celem uje?d?enia 

jest harmonijny rozwój naturalnych mo?liwo?ci i 

zdolno?ci konia zrównowa?onego, elastycznego, 

dobrze i szybko reaguj?cego na polecenia. 

UJE? D? ENIE



POM OCNE ORGA NIZACJI

  

Towarzystwo zosta?o powo?ane i dzia?a w celu: popierania i 

upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w 

wybranych schorzeniach dzieci, m?odzie?y i doros?ych, 

formy korzystnego oddzia?ywania psychoterapeutycznego, 

socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego; doskonalenia 

i unifikowania umiej?tno?ci hipoterapeutów; a tak?e 

zapewnienia swoim cz?onkom dost?pu do literatury 

fachowej i informacji o post?pach rehabilitacji w kraju i za 

granic?. 

Wi?cej na: https://pthip.org.pl/

PTHIP



jest najwa?niejsz? organizacj? zajmuj?c? si? hodowl? koni w Polsce, 

której tradycja si?ga 1895 roku. Wtedy to w zaborze pruskim  

powo?ano Pozna?skie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Ksi?gi 

Rodowodowe. Prowadzi ocen? warto?ci hodowlanej i u?ytkowej koni, 

dokonuje wpisów do ksi?g hodowlanych. Organizuje pokazy                   

i wystawy.  

Wi?cej na: https://www.pzhk.rzeszow.

POLSKI  ZW I? ZEK

HODOW CÓW  KONI

Komisja Górskej Turystyki Je?dzieckej Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego wydaje uprawnienia dla 

Przodowników GTJ (instruktorów górskiej turystyki 

je?dzieckiej), a tak?e afiliuje o?rodki je?dzieckie. Znak GTJ to 

gwarancja us?ug na dobrym poziomie. 

Wi?cej na: https://gtj.pttk.pl/

GTJ PTTK

Organizacja zrzeszaj?ca zawodników, trenerów, s?dziów i dzia?aczy 

polskiego je?dziectwa, lekarzy weterynarii zwi?zanych z 

je?dziectwem. PZJ jest obecnie jedyn? polsk? oficjaln? organizacj? 

je?dzieck? uznawan? przez Polski Komitet Olimpijski i 

Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski, nale??c? jednocze?nie od 

1928 do Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej (FEI). Uprawnienia 

wydawane przez PZJ dla instruktorów i trenerów, oraz jego 

certyfikaty maj? w Polsce najwy?szy status. 

Wi?cej na: https://pzj.pl/ i podkarpackizwiazekjezdziecki.com.pl

POLSKI  ZW I? ZEK 

JE? DZIECKI  (PZJ)

https://www.pzhk.rzeszow.pl/
https://gtj.pttk.pl/


C O M PA N Y  N A M E

Get 30 days free!

ht t ps:// www.facebook.com/ warszt at yhipiczneerasmusplus

Numer  projekt u: 2020-2-PL01-KA105-082561
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