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KONIE I LUDZIE

kobieta,
kreacja,

       kon 
Klaudia Cieślik tworzy piękne suknie
 dla amazonek jeżdżących po damsku. 

Wykreowała przy tej okazji nowy zawód,
 nie tylko sobie zresztą, ale i kilku innym osobom. 
A wszystko to z miłości do piękna, historii i koni.

przygotowała Anna Romanowska

'
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Kolekcja Klaudii Cieślik
fot.: prof. Mirosław Araszewski

SKJ Golden Dream
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przy okazji pokazu Royal Cup 2012, fot.: Adam Szewczak
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KONIE I LUDZIE

Absolwentka Wyższej 
Szkoły Sztuki i Pro-
jektowania w Łodzi na
obronę pracy magister-
skiej przygotowała ko-
lekcję strojów epoko-

wych. Dzięki uprzejmości Aleksandry 
i Joanny Szulc komisja miała przyjem-
ność zapoznać się z wynikami pracy 
podczas pokazu z udziałem koni, któ-
ry odbył się w hali SKJ Golden Dream
w Feliksowie w specjalnie na ten cel
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Perfekcyjny projekt epokowej sukni 
obejmuje dosłownie wszystkie detale. 

Dopracowanie każdego dodatku 
i szczegółu zajmuje bardzo dużo czasu 

i wymaga niemałych umiejętności.
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przygotowanej oprawie muzycznej oraz 
świetlnej. Trudno, żeby takie wydarze-
nie nie odbiło się echem w mediach
i środowisku jeździeckim. Tak też się sta-
ło: informacja na ten temat zagościła 
w Teleexpresie i w Dzienniku Express. 
Projektantkę zaproszono z kolekcją na 
pokaz do Karoliny Wajdy, a także Ka-
roliny Ferenstain (Masters Cup 2012)
i pojawiły się pierwsze indywidualne za-
mówienia na suknie dla dam i ich koni.

Tak, to nie pomyłka w druku. Jak 
się dowiedziałam – suknia taka, żeby by-
ła perfekcyjnie uszyta, powinna być 
konstruowana na miarę nie tylko ko-
biety, ale i rumaka, którego zamierza 
w niej dosiadać. Między innymi wła-
śnie dlatego produkcją tego typu stro-
jów nie zajmuje się „pierwsza z brze-

gu” krawcowa. O ile manekinem-kobie-
tą dysponuje pewnie nie jedna, o tyle 
model konia to raczej rzadkość wśród 
wyposażenia krawieckiego. 

W ROLACH GŁÓWNYCH

Nim przejdę do przybliżania procesu 
powstawania sukni dla kobiety i konia,
muszę usystematyzować pojęcia: kra-
wiec, szwaczka, konstruktor, projek-
tant oraz funkcji, jakie pełnią. Otóż, 
projektant to ta osoba, która ma po-
mysł na jakiś, w naszym przypadku 
niezwykły(!) strój – tu Klaudia. Klau-
dia przelewa to, co powstało w jej
twórczym umyśle na papier, rysuje ob-
raz „tego” z różnych stron, jak również 
zbliżenia detali, składających się na „to”.

Kobieta w stroju epokowym 
to piękno, które nie jednego urzeka.
Kobieta w stroju epokowym, 
siedząca po damsku na 
pięknym koniu urzeka każdego.

przy okazji pokazu Royal Cup 2012, fot.: Adam Szewczak

przy okazji pokazu Royal Cup 2012, fot.: Adam Szewczak
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KONIE I LUDZIE

Nad każdym projektem spędzam wiele 
godzin, mam przemyślane wszystko w naj-
drobniejszych szczegółach – przyznaje.

Konstruktor jest osobą która wcie-
la wizję projektanta w życie: planuje 
krój stroju, konstruuje formę, wykonu-
je strój z materiału zastępczego, spraw-
dza jak układa się na koniu, bez konia, 
dobiera odpowiednią tkaninę docelo-
wą. Krawcowa zajmuje się uszyciem 
stroju według formy i instrukcji kon-
struktora.

Na zespół Klaudii, oprócz niej, 
składają się 2 konstruktorki i 4 kraw-
cowe. Żadna z nich nie pałała miłoś-
cią do koni, na co dzień zajmują się 
szyciem zwykłej odzieży a w tematykę
sukien do jazdy w damskim siodle 
wprowadziła je ona sama. Widać mu-
si być coś magicznego w tym zaję-
ciu albo w tej osobie, że podjęły to nie-
łatwe wyzwanie.

KTO SZYJE AMAZONKI?

Praca nad takim strojem postępuje wol-
no i wieloetapowo. To nie jest łatwe za-
danie i niewiele wspólnego ma z pro-
jektowaniem, konstruowaniem i wyko-
nywaniem innych strojów – wyjaśnia 
Klaudia. Z tego co ja wiem, jest w Pol-
sce oprócz mnie przynajmniej jedna ko-
bieta, która szyje takie suknie, ale po-
wiem szczerze, że nigdy nie szukałam
z nią kontaktu. Są ludzie którzy szy-
ją myśliwskie stroje, zwykle jednak bar-
dziej praktyczne niż epokowe. Zresztą, 
ponieważ myślistwem z założenia zaj-
mują się mężczyźni, projekty te nie obej-
mują kobiecych wersji. 

W czasach, gdy amazonki kobiety 
nosiły na co dzień, ich produkcją zaj-
mowali się ówcześni projektanci, kon-
struktorzy, szwaczki bądź krawcowe. 
Dziś jednak, nie przypisuje się takich 
umiejętności żadnemu z tych zawo-
dów. Czy wobec tego zawód ludzi, któ-
rzy się tym zajmują nie powinien się 
nazywać inaczej? Idąc tym tokiem ro-
zumowania, zastanawiam się, jak? Jeśli 
macie jakiś pomysł, podzielcie się nim 
z nami. Piszcie do redakcji.

A wiecie, ile może ważyć taka suk-
nia? Nawet kilkadziesiąt kilogramów. 
Rekordowa waga sukni uszytej przez 
Klaudię przekraczała 30 kg. Co cie-

kawe, konie częściej płoszą te lżejsze, 
bo łopocą na wietrze.

KONIE
 PRZEBRANE ZA SŁONIE

Wróćmy jednak do Klaudii. Wam też 
jawi się jako zapalona amazonka jeż-
dżąca po damsku, testująca każdą no-
wą kreację osobiście i pracująca ciężko 
na to, by budząca podziw oraz uzna-
nie twórczość w zakresie projektowa-
nia niezwykłych sukien stała się kie-
dyś źródłem utrzymania? Nic bardziej 
mylnego. Klaudia jeździ tylko po mę-
sku, co argumentuje względami zdro-
wotnymi (kręgosłup), więc z pewno-
ścią nie w sukni. Twardo stąpa po zie-
mi, więc wie, że wąskie grono odbior-
ców dyskredytuje pomysł pod wzglę-
dem opłacalności produkcji. Działal-
ność w temacie jeździeckim leży w krę-
gu jej zainteresowań, ale w zakresie pro-
dukowania odzieży jeździeckiej sporto-
wej, do WKKW, ujeżdżenia i skoków, 
a i to odległe plany. Póki co, projektuje 
bieliznę, a od czasu do czasu realizuje 
inne zlecenia. Jakie?

Nie ograniczam się do projektowa-
nia strojów do jazdy po damsku, pro-
jektuję różne rzeczy. Ostatnio na jakiejś 
stronie internetowej, oglądałam konie 
przebrane za słonie i przyszło mi na 
myśl, że gdyby zgłosił się do mnie ktoś, 
kto chciałby, żebym mu zaprojektowa-
ła strój zainspirowany twórczością Da-
hliego, to też bym się tego podjęła. 

ZAMOŻNI, OSZCZĘDNI,
 NIEZDECYDOWANI

Jednym słowem klienci. Są bardzo róż-
ni. Jedni przynoszą zdjęcie konkretne-
go stroju i życzą sobie wyprodukowa-
nia identycznego, niezależnie od kosz-
tów. Inni przychodzą z ograniczonym 
budżetem i potrzeby dopasowują do 
niego. Jest też możliwość zakupienia 
samego projektu i realizacji go we włas-
nym zakresie. Klaudia cieszy się z każ-
dego: dzięki konieczności dostosowywa-
nia się do klientów, ja się rozwijam.

Mam możliwości zaprojektowania
nawet druku na tkaninie, koronki i wie-
lu innych detali do stworzenia czegoś 
wyjątkowego i chętnie z tych możliwo-

ści korzystam. Pomimo tego, jaką opi-
nią cieszy się Łódź, jeśli chodzi o dzie-
wiarstwo, wszystkiego u nas dostać nie 
można, posiłkuję się więc wtedy innymi 
źródłami krajowymi lub importuję tka-
niny z zagranicy. 

Największy problem to niezdecydo-
wani klienci. Niektórzy twierdzą, że chcą
suknię z 1760 a później się okazuje, że 
chodzi o suknię z lat 90. Z roku na rok
modele sukien były modyfikowane, upra-
szczane i czasem muszę się sporo natłu-
maczyć, żeby dojść do porozumienia,
a czasem pewnych rzeczy nie da się już 
przerobić i trzeba pracę rozpocząć od 
nowa.

CZY TO MOŻLIWE,
 ŻE MA TO WE KRWI?

Klaudia od 6. roku życia jeździ kon-
no, ale jak widać na zdjęciu, które udo-
stępniła redakcji, przygotowywała się 
do tego już wcześniej. Ponoć pierwsze 
ubranka (dla lalek) szyła już jako czte-
rolatka. Jej tato jest producentem toreb 
damskich a mama była konstruktor-
ką i krawcową, a jak Klaudia niedaw-
no się dowiedziała, projektowała też 
kiedyś bieliznę, jak ona dziś. 

Szkołę wybierała jednak nie ma-
jąc tej świadomości i poczytuje to so-
bie jako własny, całkiem oryginalny 
pomysł. Że odwagi, by być oryginal-
ną, jej nie brak, nie ma wątpliwości. 
Gdy jej koledzy ze studiów gonili za 
nowoczesnością, ona postawiła na ko-
biece stroje epokowe, który to  pomysł 
dobrze zrealizowany mógł ją już upla-
sować w czołówce magistrantów, ale 
uszycie sukni na konia rozłożyło ko-
misję na łopatki. 

W rezultacie jak dotąd kariera 
Klaudii dzieli się na czasy sprzed obro-
ny i po niej. W pierwszym z tych okre-
sów projektowała amazonki do szufla-
dy, a nawet jeśli bywały szyte, służy-
ły co najwyżej pojedynczym osobom 
do zrobienia sobie zdjęcia „w przebra-
niu”. Teraz jest inaczej. Temat przy-
ciąga media, fotografów, dziennikarzy, 
wystarczy tylko rozgłosić, że planuje 
się pokaz i ludzie tłumnie zgłaszają się 
do współpracy. Byłoby fajnie, gdyby 
kolejne lata przyniosły jednak(!) zyski 
z tej niezwykłej działalności.



�Koński Targlistopad 2012

Konie i ludzie

Dusza

Dzisiejszy świat pędzi za czymś
 co i tak przeminie,

 robiąc przy tym z siebie 
 niewolników własnych zachcianek, 

bo wszystko szybko i w tej chwili. 
 W szaleńczym pędzie zapominamy 

 o tym, co naprawdę ważne: 
wyciszeniu, spokoju, potrzebie 

ruchu co wpływa dobrze na naszą 
zdrowotność. W dobie komputerów

 i Internetu zatracamy 
naturalną część siebie i koń

 coraz częściej jest tym elementem 
powrotu do natury, której

coraz częściej nam brak. 

tekst i zdjęcia: Agnieszka Marcyniuk

w obiektywie

Arabia podczas drzemki,
w ciągu 15 minut powstała
cała seria ujęć, żeby zrobić jedno 
a dobre. Miejsce powstania:
zaprzyjaźniona stajnia 
„Kraina Kuhailana”.

Szlachcianka
 Ada Szewczak i Bella Mi. 

Zdjęcie powstało na terenie
 zaprzyjaźnionej  

stajni „Wiosenny Wiatr”.
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˛

C
ałkiem nie tak daw- 
no przeczytałam ta-
kie zdanie: „Konie 
wychodzą z użycia, 
a wchodzą w modę”. 
Mówią, że koń to 
kultura i jaki jest  

każdy widzi. Jako młody człowiek 
wchodzący w świat koński nie znając 
się na hodowli, czy treningu stwier-
dzam, że każdy widzi w nim co in- 
nego. dla jednych ma po prostu czte-
ry nogi grzywę i ogon, dla drugich jest 
piękny, szlachetny. Trzeci myśli jak 
najwięcej na nim zarobić. istnieje on 
również dla niektórych jako prestiż, 
czy nowa zabawka. dla mnie jest on 
zdecydowanie pasją. od najmłodszych 
lat podziwiam konie nie wiedząc dla-
czego. Może za to, że stworzenie to 
nie zna podziałów politycznych, nie 

ważna jest dla niego płeć, czy orienta-
cja seksualna. nie wypomina ubioru, 
wyglądu, poglądów religijnych. obce 
jest mu pojęcie rasizmu, pychy, obłudy 
itp. natomiast wiem, że sam kontakt 
z koniem daje mi poczucie niesamo-
witej więzi „świata zmysłów”, a który 
trudno opisać w słowach. Może dlate- 
go próbuję czasem opisać go obrazem...

Fotografuje bardzo amatorsko, 
jak to mówią „dla siebie”, jest to dla 
mnie odskocznia od codzienności.  
dzięki niej mogę zatrzymać czas i po-
kazać na zdjęciu chwilę, w której za- 
warta jest emocja, subtelność oraz  
przemijający czas. Często zdarza się, że 
dobre zdjęcie powstaje zupełnie przy-
padkowo. innym razem potrzeba wiel-
kiej cierpliwości by złapać to, co chce 
się uchwycić. A jeszcze inaczej jest, 

Ogier arabski Mameluck 
słucha co w trawie piszczy 
wypatrując stado w oddali... 
Fotka powstała zupełnie 
przypadkowo, gdyż ostrość 
ustawiła się nie tam gdzie 
chciałam. Co w efekcie 
dało ciekawe ujęcie.
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gdy chcemy osiągnąć zamierzony efekt 
i wtedy nie wychodzi. do dziś pamię-
tam, ujęcia które wymagały ode mnie 
najwięcej czasu i zaangażowania. zmie-
nienia ustawień aparatu na zasadzie 
metody prób i błędów, wiadomo w te-
renie pogoda bywa kapryśna. Kapryśne 
bywało również samo stado, raz w jed-
nym miejscu przez długi czas pasło się, 
aby w kilkanaście sekund przemieścić 
się w inną część pastwiska. Szczególnie 
te szybkie zmiany miejsca były dla mnie 
nie lada wyzwaniem kondycyjnym. 

Sama fotografia jest ciągłą 
nauką, wciąż pogłębiam wiedzę na jej 
temat. Chociażby przez to, że tutaj ktoś 
coś podpowie, tam przeczytam ciekawy 
artykuł lub obejrzę materiał filmowy. 
Materiałów jest mnóstwo od książek 
do internetu po warsztaty fotograficz-

ne, które pokazują jak można bawić 
się fotografią. Podstawą do robienia 
zdjęć jest dobre kadrowanie, wykorzy-
stanie głębi ostrości, czy malowanie 
światłem zastanym. 

Równie waznym elemen-
tem nauki dla mnie jest krytyka. nie 
bójmy się jej, jest bardzo dobrą mo- 
tywacją, w każdej możliwej dziedzi- 
nie. „Rób mniej zdjęć, a dobrych” 
– mimo, że upłynęło już kilka lat od 
kiedy je usłyszałam, do dziś mam je 
w pamięci. Mało tego uświadomiły 
mi po co w ogóle chce robić zdjęcia.

Te i wiele innych elemen-
tów pozwalają pobudzić kreatywność 
do życia, co przekłada się na jakość 
zdjęcia. Tudzież oglądanie prac wyko-
nanych przez innych mniej lub bardziej 

znanych fotografów, jest również for- 
mą nauki fotografii. Podziwianie spoj-
rzenia na wrażliwość innych, pomaga 
w samodoskonaleniu się i uzewnętrz-
nieniu. Bo tak naprawdę to, my poka-
zujemy swoją duszę pokazując chwilę 
przez nas zatrzymaną. To my wybiera-
my moment, który zauważymy i stwier-
dzimy, że jest on godny uwiecznienia. 

Spotkalam sie z opinią iż 
dobre zdjęcie to takie, przy którym się 
zatrzymamy na dłuższą chwilę. Przy-
glądając się danemu zdjęciu zachwy- 
camy się lub zastanawiamy jaki głębszy 
sens jest w nim zawarty. Bywa, że bli-
żej pokazany szczegół na ogół nie za-
uważalny i nie potrzebny przypomina 
o swojej wartości. A już w ogóle super, 
gdy pamiętamy dane zdjęcie i chętnie 
do niego wracamy. 

Po burzy. 
Fotografia ta powstała, 
żeby uwiecznić magię 
chwili, bo zawsze po 
burzy wychodzi słońce.

Tabun przemieszczający się
z jednego miejsca
pastwiska na drugie,
akurat wyrobiona kondycja 
pozwoliła mi na dane ujęcie.



imprinting

z języka angielskiego w najprostszym 
tłumaczeniu oznacza wdrukowanie, 
podążanie za, naznaczenie, wpojenie, 
reakcja piętna. W praktyce oznacza 
zdolność nowo narodzonego organi-
zmu do przyswajania podstawowych 
informacji, kim jest, kto jest jego mat-
ką, do jakiej grupy zwierząt przynależy. 
Jest to mechanizm, który ma zapew- 
nić mu przeżycie. Proces ten zachodzi 
wyłącznie u tych gatunków, które za-
raz po porodzie mają w pełni neurolo-
gicznie wykształcone wszystkie zmysły 
– widzą, słyszą, czują i są gotowe by  
w razie ataku np. drapieżnika szybko 
stanąć na nogi u boku matki i uciec 
przed grożącym niebezpieczeństwem, 
m.in u koni. Tak naprawdę, my nie 
imprintingujemy koni lecz poddajemy 
je szkoleniu w okresie ich imprintin- 
gu. Okres ten jest jednocześnie okre-
sem krytycznym nauki, kiedy najszyb-
ciej przyswajają wiedzę, najszybciej 
się uczą, niemalże kodują podane im 
informacje, które zostają zapisane  
w niezmienionej formie do końca ży- 
cia. U źrebięcia trwa do około 24 go-
dzin po urodzeniu. 
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Paulina Puchała: Faktycznie imprint- 
ing wpływa bardzo pozytywnie na beha-
wioryzm koni w przyszłości, jednak koni 
w Polsce jest wiele, a Ty tylko jedna. Kto 
może wykonać imprinting i w jaki spo-
sób by uzyskać dobry efekt?

Viktoria Pietkiewicz: Trening źreba-
ka w okresie imprintingu może popro-
wadzić praktycznie każdy, jednak pew-
ne predyspozycje takie jak, pewność 
siebie i kontrola emocji jest szalenie 
istotna i ułatwia pracę. Samo szkole-

noworodków

Kiedy w ramach pracy zawodowej
 realizujemy swoje pasje, to już nigdy inaczej 

nie przepracujemy w życiu jednego dnia.
 Jeżeli tą pasją są konie, mamy szansę na samorealizację

 u boku najbardziej wrażliwych, oddanych i cudnych
 zwierząt na świecie. Viktorii Pietkiewicz to się udaje,

 powiem więcej, z połączenia pracy i pasji
 kreuje źrebakom lepszy, bezpieczniejszy świat, w którym człowieka 

darzy się zaufaniem, szacunkiem i oddaniem.

wśród końskich

Viktoria Pietkiewicz – trener „imprintingu źrebiąt” w Jeździectwie Naturalnym Bez Tajemnic

opracowanie i zdjęcia: Paulina Puchała
absolwentka Svensk Terapeut Utbildning AB
napisz do autora: p.puchala@konskitarg.pl

Szkolenie źrebaka to odczulanie na dotyk, ale także trening pod kątem konkretnej dyscypliny 
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nie nie jest trudne, ale wymaga wiedzy  
i świadomej pracy ze źrebakiem, po-
znanie jego naturalnych zachowań i po 
instruktażu, który zajmuje 6-8 godzin, 
można podejmować się już samodziel-
nie wykonania „zabiegu”. 

Ważne jest, aby szkolenie przepro-
wadzić w okresie imprintingu z pełną 
świadomością tego, co robimy, a tak-
że konsekwentnie. Procedura nie jest 
zbyt skomplikowana, wymaga nato-
miast rzetelności i sumienności, by nie 
popełnić błędów i nie namieszać źre-
bakowi w głowie. Źrebaki są bardzo 
ciekawskie, szybko się uczą współpra-
cy z człowiekiem. Praca z nimi powin-
na przybierać formę zabawy, akcesoria 
służące do nauki mają zainteresować 
źrebaka, a nie wystraszyć. 

nie należy zapominać, że praca  
w boksie ze źrebakiem, to praca pod 
czujnym okiem klaczy. nigdy nie 
wchodźmy do boksu, kiedy nie znamy 
klaczy i jeśli klacz nam nie ufa czy nas 
nie szanuje. Co jest ciekawe, klaczki, 
które zostały poddane imprintingowi 
w trakcie swoich narodzin, współpra-
cują z człowiekiem w trakcie trwania 
porodu i imprintingowania swojego 
dziecka. obecność osoby trzeciej, na 

dodatek obcego gatunku, jest dla niej 
oczywista, gdyż sytuacja ta została nie-
jako wdrukowana w trakcie trwania  
jej pierwszych chwil życia. Tak na-
prawdę każda większa stajnia hodow-
lana powinna mieć do dyspozycji „im-
pritingerów” na co dzień. osoby, które 
poświęcałyby cały swój czas wyłącz-
nie maluchom. im więcej poświęci-
my źrebakom uwagi w ich pierwszych 
tygodniach życia, tym lepsze uzyska-
my efekty naszej pracy w przyszłości. 
Pracę przy źrebakach można z powo-
dzeniem wpleść w codzienne stajenne 
obowiązki, gdyż trening jednego źre-
baka to kwestia 15-20 min.

P.P.: Jesteś w Polsce obecnie jedyną oso-
bą, która jest uprawniona do szkolenia 
ludzi z zakresu imprintingu w progra-
mie JNBT, czy możesz w takim razie 
udzielić naszym czytelnikom kilku po-
rad? 

V.P.: Przede wszystkim naukę należy 
zacząć od dokładnego przestudiowa-
nia książek dr. Millera. Jest to ogrom-
ne kompendium wiedzy, bez której 
nie warto, a wręcz nie należy zaczynać 
praktyki. dr. Miller jest autorem me-

tody której uczę, jest on wg mnie naj-
większym autorytetem w świecie jeź-
dzieckim i nie tylko. Gorąco polecam 
wszystkie jego publikacje, które trak-
tują nie tylko o samym imprintingu, 
ale także o ogólnym behawioryzmie 
koni, którego znajomość jest podstawą 
do jakiejkolwiek pracy z końmi. 

Kiedy zaznajomimy się już wnikli-
wie z teorią, trzeba podpatrzeć imprint- 
ing na żywym zwierzaku. nawet naj-
lepsza instruktażowa książka czy film, 
nie zastąpią praktyki. W tym właś-
nie celu organizujemy razem z JnBT 
szkolenia oraz indywidualne praktyki, 
na których wpierw ćwiczymy techni-
ki pracy ze źrebakiem na fantomach  
a w poźniejszym etapie praktyk pracu-
jemy już ze źrebakami. Jest to niesamo-
wite przeżycie, zwłaszcza, kiedy widzi 
się je po raz pierwszy. niezastąpiony 
jest oczywiście nasz pluszowy różowy 
zamiennik, gabarytowo zbliżony do 
oryginału, który bardzo dzielnie znosi 
wielokrotne targanie za uszy czy ogon. 

Ważnym aspektem, który musimy 
wziąć pod uwagę jest temperament da-
nej rasy. W szczególności konie gorąco-
krwiste wykazują nadmierną pobudli-
wość w trakcie sesji, należy mieć oczy 

Czym skorupka za młodu – giętki, wy-
gimnastykowany źrebak będzie bardziej 
podatny na ćwiczenia jako dorosły koń 
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dookoła głowy i być czujnym. Źrebaki 
są bardzo ruchliwe i skoczne, tryska-
ją energią, tak więc mogą się zdarzyć 
nawet próby okiełznania kopytami na-
szych pleców. 

uczymy źrebaka od pierwszych 
dni, jakie zachowania w stosunku do 
człowieka są pożądane, a jakie nie są, 
uchroni nas to przed ewentualną pró- 
bą np. kopnięcia.

P.P.: Skąd u Ciebie pomysł na tak nie-
banalny sposób pracy z końmi? 

V.P.: od kiedy zaczęłam współpracę  
z Jeździectwem naturalnym Bez Ta-
jemnic, próbowałam swoich sił w pracy  
z trudnymi dorosłymi końmi. Jednak 
nie zawsze ta relacja była poprawna  
i nie przynosiła oczekiwanej satysfak-
cji. Kiedy pojawił się w moim życiu  
dr Miller, (jego pierwsza wizyta w Pol-
sce na seminarium we Wrocławiu w li- 
stopadzie 2009 r., w którym uczest-
niczyłam) okazało się, że mam powo-
łanie właśnie do pracy ze źrebakami.  
nauka i praca z maluchami sprawia-
ła mi wielką frajdę i dziś mogę po-
wiedzieć, że odnalazłam w niej swoje 
szczęście. 

Tak naprawdę wszystkie jej aspek-
ty są dla mnie bardzo ważne i sprawia-
ją radość i satysfakcję. Cudowny jest 
sam fakt obecności przy źrebaku, kie-
dy przychodzi na świat i stawia swoje 
pierwsze kroki, niemalże pod naszym 
okiem. Przejmuję niejako odpowie-
dzialność za pierwsze chwile jego ży-
cia. najbardziej budujący jest fakt,  
w jak szybki sposób możemy zmienić 
behawioryzm tej małej istoty, która  
z przerażonego zwierzęcia stała się spo-
kojna, ufna i bezpieczna dla człowie-
ka. obecnie szkolenie źrebiąt traktuję 
głównie jako pasję, jednak nie ukry-
wam, że kształcę się i rozwijam w kie-
runku całkowitej rezygnacji z przy-
ziemnych zawodowych obowiązków, 
które towarzyszą mi na co dzień. Tak 
jak w przypadku każdej nowatorskiej 
metody, tak i tu, potrzeba czasu by 
szkolenie źrebaków w okresie imprint- 
ingu stało się powszechne na tyle, żeby 
można było z tego wyżyć. Mówi się, że 
to temat nie nowy i że imprinting sto-
suje się od dawna, ale tak naprawdę lu-
dzie wiedzą tylko tyle, że już w pierw-
szych dniach życia źrebaka można go 
przyzwyczaić do człowieka. nie zna-
ją natomiast szczegółów takiego szko-

lenia, postępują bardziej intuicyjnie 
niż zgodnie ze sztuką. A w przypad-
ku ingerencji w tak młodym, chłon-
nym wiedzy okresie, bardzo ważne jest 
odpowiednie podejście i praca z kon-
kretnymi, zatwierdzonymi technika-
mi, tak aby móc uzyskać jak najlepszy 
efekt w tak krótkim czasie. 

P.P.: Jak nazwałabyś zawód, który za-
mierzasz uprawiać? Jak miałaby wy-
glądać ta wymarzona praca, np. etat  
w konkretnej stajni czy własna działal-
ność usługowa?

V.P.: zawód, hmm, najtrafniej pasu-
je mi określenie „trener źrebiąt”. Moim 
marzeniem jest oczywiście własna staj-
nia pod domem aby być przy źrebaku 
w odpowiednim momencie. Czas jest 
bardzo ważny, dlatego bliskość stajni, 
w której pojawi się na świecie nowy 
koń jest niezwykle istotna. obecnie 

Młody nie znaczy niewychowany – od źrebaków oczekuje się także posłuszeństwa człowiekowi

najwieksze zalety 
imprintingowania zrebiat

to bardzo krótki czas przyswajania 
wielu użytecznych dla nas i dla nich 
rzeczy. Praca z nimi w okresie popo-
rodowym i późniejszym gwarantuje 
obu stronom bezpieczeństwo w póź-
niejszych etapach nauki pracy z czło-
wiekiem. „Zaimprintingowany” koń 
jest ufny, chętnie współpracuje, nie boi 
się. Można już w pierwszych dniach 
życia przygotować go do przyszłej 
pracy pod siodłem czy do konkretnej 
dyscypliny jak np. skoki, WKKW, powo- 
żenie. Tak naprawdę możemy do pra-
cy ze źrebakiem włączyć każdy ele-
ment, który teoretycznie mógłby być  
w przyszłości problemem nie do prze-
skoczenia. Praca z tak młodym koniem 
to nie tylko ułatwienie dla obsługi sta-
jennej czy jeźdźców, dzięki temu, że od-
czulam na dotyk całe ciało – od uszu 
po kopyta – koń jako dorosły osob- 
nik akceptuje prace kowala, pozwala 
na wykonanie zabiegów weterynaryj-
nych, które być może uratują mu kie-
dyś życie. 

`

`

`




