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ROZWÓJ TURYSTYKI KONNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

HORSE TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL AREAS

Wstęp

Rozwój branży rekreacyjnej sprawił, że ludzie mają coraz większe szanse na kreatywne 
spędzanie wolnego czasu, obfitujące w różne atrakcje. Dzięki rozwojowi turystyki konnej 
korzysta z niej społeczeństwo jako całość, bez podziału na grupy społeczne. Nasza 
kultura jest stale wzbogacana wpływami innych kultur, rozwojem mass mediów, ludzie 
uczą się szacunku zarówno dla innego człowieka, jak i zwierząt. Uczą się tolerancji oraz 
zasad współżycia społecznego. Przez czas wolny rozumie się na ogół ten czas, który 
pozostaje człowiekowi do jego osobistej dyspozycji po wykonaniu czynności związanych 
z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych.

Jeździectwo rekreacyjne jest najprostszą formą użytkowania wierzchowego koni oraz 
metodą czynnego wypoczynku, możliwą do uprawiania przez ludzi w różnych kategoriach 
wiekowych. Starsi ludzie jeżdżący konno dłużej zachowują sprawność fizyczną i dobrą 
kondycję. Im bardziej działalność turystyczna zbliża człowieka do przyrody, tym lepiej 
regeneruje jego siły psychofizyczne. Dlatego też turystyka aktywna ma coraz większą 
rzeszę zwolenników. Również specjalizowanie się w różnorodnych dziedzinach sporto-
wego, survivalowego i przygodowego podróżowania jest coraz bardziej popularne, choć 
nie tak powszechne jak turystyka wypoczynkowa.

Każdy uczestnik turystyki specjalistycznej, jaką jest turystyka konna, potrzebuje dozy 
dystansu do siebie, która stanowi ważną cechę osób uprawiających tę dyscyplinę. Osoby 
jeżdżące konno cechuje chęć realizacji zamierzonych celów oraz siła charakteru. Często 
muszą stawiać czoła naturze i walczyć z własnym strachem, ograniczeniami psychiki.

Charakterystyka turystyki konnej 

Turystyka konna jest specyficzną formą turystyki. Powiązanie turystyki z jeździectwem 
wymaga od osób uprawiających turystykę konną zgody na ściśle określone warunki dla 
podejmowania takiej aktywności. Umiejętności hippiczne turysty, wprawdzie pożądane, 
nie są w tym przypadku determinantą. Podstawowym warunkiem uprawiania tej formy 
turystyki jest możliwość korzystania z pracy konia. To zaś może pociągać za sobą ogra-
niczenia w dostępności i, paradoksalnie, komunikacji. Turystyka konna omija metropolie, 
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a staje się popularna w mniejszych ośrodkach, zarówno wiejskich, jak i miejsko-wiejskich. 
Może to również być związane z częstym, przynajmniej na terenie Polski, połączeniem 
możliwości uprawiania turystyki konnej i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost zainteresowania turystyką na obszarach 
wiejskich, która obejmuje różnorodne rodzaje aktywnego wypoczynku powiązane z przy-
rodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną, wykorzystu-
jące jednocześnie zasoby i walory wsi. Formą turystyki wiejskiej, która w ostatnich latach 
doskonale się rozwija, jest agroturystyka. Agroturystyki można uznać za formę masowej 
turystyki, która oferuje różne usługi, tj.:

 – zakwaterowanie,
 – częściowe lub całodniowe posiłki, 
 – wędkarstwo, 
 – jazdę konną,
 – uczestnictwo w pracach gospodarskich. 

„Unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe oraz rozwinięta infra-
struktura przyciągają turystów krajowych i zagranicznych, przynosząc tym samym ko-
rzyści ekonomiczne lokalnej społeczności”1. Wszystkie te aspekty zostały wykorzystane 
przez tworzące się agroturystyki, ośrodki jeździeckie. Stworzyły zaplecze noclegowe 
oraz możliwość połączenia jazdy konnej ze zwiedzaniem. Stanowi to idealne połączenie, 
tworząc tym samym produkt dla potencjalnego jeźdźca i turysty zarazem. Niezależnie od 
form turystyki jeździeckiej, jakie oferują ośrodki czy agroturystyki, taka aktywność może 
być podejmowana na różnej długości odcinkach, różnorodnie ukształtowanym terenie 
i o każdej porze roku.

Turystyka na obszarach wiejskich oraz turystyka konna jest najbardziej ekspansywnym 
rodzajem nowoczesnego odpoczynku i wypełnienia czasu wolnego. Turystyka konna 
w Polsce ma znakomitą tradycję krajoznawczą, która nadawała wędrówkom po kraju 
sens kulturalny, narodowy, społeczny, przyrodniczy, wzbogacający sferę intelektu i uczuć. 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla każdego człowieka jest aktywne i kreatywne 
wykorzystanie wolnego czasu. Turystyka konna na obszarach wiejskich pomaga zapo-
mnieć o stresie codziennego życia, kształci i rozwija osobowość. 

Historia turystyki jeździeckiej

Turystyka jeździecka jest jedną z najmniej znanych i najmniej rozpowszechnionych 
form turystyki kwalifikowanej i czynnego wypoczynku. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił wyraźny rozwój tego rodzaju turystyki. Dotychczas jeździectwo występowało i było 
uznawane jako sport, o czym świadczą konkursy skokowe, ujeżdżenie czy powożenie. 
Zostało uznane za sport elitarny, przeznaczony dla wąskiej grupy ludzi.

Jak uważa Zygmunt Kwiatkowski: 

1 R Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 124.
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Jeździectwo uprawiało niewiele osób zrzeszonych przede wszystkim w Polskim 
Związku Jeździeckim (PZJ), na którym opierała się cała struktura organizacyjna 
polskiego sportu jeździeckiego. Należy podkreślić, że Polski Związek Jeździecki 
odegrał wspaniałą i chlubną rolę w rozwoju polskiego jeździectwa oraz nadal ją 
odgrywa, będąc siłą wiodącą polskiego jeździectwa, którą bezwzględnie należy 
uznawać i akceptować2.

Pierwsza propozycja utworzenia komisji jeździeckiej PTTK zapadła na Krajowym 
Zjeździe PTTK w 1993 roku. Trzy lata później odbyło się pierwsze zebranie Komisji Tury-
styki Konnej3. Ostatecznie do powstania Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK doszło 
w styczniu 1997 roku po spotkaniach działaczy PTTK zainteresowanych jeździectwem, 
pod przewodnictwem samego prezesa Zarządu Głównego PTTK Janusza Zdebskiego. 
Zatwierdzono projekty odznak oraz uprawnień Przodownika Turystyki Jeździeckiej, a także 
Wykładowcy i Instruktora PTTK. Przedstawione zostały nowe programy kursów i egzami-
nów na powyższe egzaminy. Powołana Komisja Turystyki Jeździeckiej PTTK w roku 1997 
dała początek zorganizowanej działalności w dziedzinie turystyki jeździeckiej4.

Ostatnimi czasy jeździectwo stało się bardzo modne, stało się pewnym stylem bycia 
i bardzo modną formą wypoczynku, stało się snobizmem, świadczącym o randze towarzy-
skiej i społecznej. Wiele osób kupuje konie tylko dlatego, aby je mieć, bo taka jest moda 
oraz taki jest dobry obyczaj. Posiadając konia, wypada coś o nim wiedzieć, a następnie 
umieć się z nim obchodzić i ujeżdżać go, aby się odpowiednio pokazać. W ten sposób 
również, poprzez snobizm, rozwija się zainteresowanie jeździectwem. Rozwija się również 
turystyka jeździecka i sport jeździecki. Jeździectwo staje się również bardzo znane i sku-
teczne w lecznictwie jako hipoterapia. Jeździectwo, rekreacja konna i turystyka jeździecka 
stają się więc bardzo powszechne.

Konie a rekreacja na obszarach wiejskich

Ośrodki konne uatrakcyjniają oferty, konkurują między sobą. Lekcje z instruktorem 
na ujeżdżalni, parogodzinny spacer po najbliższej okolicy z włączonymi elementami tu-
rystycznymi i krajoznawczymi, obozy konne oraz coraz bardziej modne kilkudniowe rajdy 
wzbudzają ogromne zainteresowanie pasjonatów jeździectwa5.

Jedną z najbardziej popularnych form spędzenia wolnego czasu są właśnie wyjazdy 
w teren, bądź też rajdy (jednodniowe bądź, w zależności od organizacji, kilku- i kilkunasto-
dniowe). Coraz więcej ośrodków przyciąga do siebie ofertą długodystansowych wycieczek 
i rajdów konnych. Aby spacer, wycieczka czy rajd były wypoczynkiem i wspaniałą przygodą, 
nie wolno zapomnieć przede wszystkim o tym, by konie i sami uczestnicy byli odpowied-

2 Z. Kwiatkowski, Turystyka jeździecka jako nowa forma wypoczynku i aktywizacji PTTK, http://gosciniec.pttk.
pl/11_2003/index.php?co=029 [20.08.2014].
3 M. Krzemień, 20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK, Ostoja, Kraków 2010. 
4 Idem, Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków 2010, s. 8–9
5 P. Dzięciołowski, Konie w turystyce i agroturystyce, Hippica Pro Partia, Warszawa 2007, s. 3.
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nio przygotowani. Ważne jest tu przygotowanie kondycyjne, ale także psychiczna forma 
uczestników. Uprawianie turystyki jeździeckiej wymaga od jeźdźca, jak i przodownika 
należnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prawidłowego zachowania. Pro-
wadzenie takich wycieczek wymaga nie tylko dobrej znajomości terenu, doświadczenia, 
ogromnych umiejętności jeździeckich i odpowiedniej kondycji fizycznej.

Aby urozmaicić czas swoim klientom, ośrodki jeździeckie często wychodzą z propozy-
cjami organizacji jednodniowych wycieczek konnych, posiadających elementy turystyczne 
i krajoznawcze. Pozwala to zarówno delektować się świeżym powietrzem, przyjemnością 
jazdy konnej, jak i – przy organizowanych popasach i przygotowanym odpoczynku dla 
jeźdźców – wprowadzać elementy zwiedzania zabytków, ruin itp.

Rajdy konne bądź wielogodzinne wycieczki stanowią często atrakcyjne zakończenie 
obozu jeździeckiego lub wczasów w siodle dla zaawansowanych. Ośrodek planujący 
takie imprezy powinien posiadać w swojej ofercie konie, dobrze przygotowane w takim 
zakresie. Według Krystyny Chmiel: 

Bez względu na rasę, konie stawiane do dyspozycji gości muszą chętnie reagować 
na pomoce, nie mogą bronić się przed siodłaniem, kiełznaniem i dosiadaniem, a pod 
żadnym pozorem nie mogą gryźć, kopać, wspinać się ani ponosić6.

Największą wszechstronnością i popularnością w użytkowaniu cieszą się konie ras pry-
mitywnych, takie jak: koniki polskie, hucuły i fiordy7. Stanowią one rasy mało wymagające, 
odporne na choroby, dobrze wykorzystują paszę, mają na ogół spokojny, zrównoważony 
temperament, dają się wdrożyć do użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego.

Niekwestionowana atrakcyjność turystyki konnej skłania wielu usługodawców agrotu-
rystycznych do wzbogacania oferty, na przykład poprzez organizację specjalizowanych 
kilku- lub wielodniowych obozów i rajdów konnych. Rozwój tej formy wymaga jednak 
odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej na trasie wielodniowego przejazdu między 
innymi możliwość odpoczynku, noclegu i wyżywienia. Stąd potrzeba organizacji stanic 
konnych, gotowych przyjąć na postój i nocleg zmęczonych jeźdźców oraz ich zwierzęta. 

Obozy, a szczególnie rajdy konne, mogą być tym bardziej atrakcyjne, im ich trasy 
będą prowadzić przez tereny bogate w atrakcje turystycznie, zachwycające krajobrazem 
i nieskażoną przyrodą, możliwością poznania regionalnych ciekawostek turystycznych. 
Tu jednak niezbędne jest wytyczanie takich tras, które w stopniu maksymalnym zapewnią 
bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom. Problem bezpieczeństwa turystyki konnej rysuje 
się znacznie wyraźniej w przypadku konnej turystyki górskiej, gdyż potencjalnym zagro-
żeniem staje się lęk wysokości, nieobcy wielu ludziom, ale i nieprzywykłym do wysokości 
zwierzętom. Dlatego potrzebne są, szczególnie w górach, znakowane szlaki konne, 

6 K. Chmiel, Konie i rekreacja, http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=178&f=artykul_178.rtf 
[20.08.2014]. 
7 Ibidem.
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które – wzorem szlaków pieszych: górskich i nizinnych – doprowadzą do miejsc wartych 
odwiedzenia oraz miejsc postoju lub noclegu. 

Przykładem rozwiązań wychodzących naprzeciw sformułowanym wyżej oczekiwaniom 
są górskie i nizinne szlaki konne, których wytyczaniem, znakowaniem i coroczną konser-
wacją zajmuje się głównie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. PTTK jest 
jedyną organizacją w Polsce, która przez przeszło półtora wieku prowadzi różnorodne prace 
znakarskie, związane z liczącą obecnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów siecią szlaków 
turystycznych. Stąd od kilku lat w atrakcyjnych turystycznie rejonach kraju funkcjonuje już 
szereg oznakowanych nizinnych szlaków konnych, utrzymywanych przez Komisję Turystyki 
Jeździeckiej PTTK. Podobnie w górach znanych jest kilka szlaków konnych, z których 
najdłuższymi są: Transbeskidzki Szlak Konny oraz Jurajski Szlak Konny (odpowiednio: 
600 i 250 km). Natomiast jednym z najnowszych górskich szlaków konnych jest Sudecki 
Szlak Konny, wyznakowały w latach 2003–2005.

Ocena rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich – 
badania własne

Jeździectwo rekreacyjne jest najprostszą formą użytkowania wierzchowego koni oraz 
metodą czynnego wypoczynku, możliwą do uprawiania przez ludzi w różnych kategoriach 
wiekowych. Starsi ludzie jeżdżący konno dłużej zachowują sprawność fizyczną i dobrą 
kondycję. Dla lepszego zobrazowania kategorii wiekowych osób jeżdżących konno prze-
prowadzono ankietę. Obejmuje ona grupę 50 osób uprawiających jazdę konną w wybra-
nych ośrodkach jeździeckich na terenie Polski. Wyniki badań zostały przedstawione na 
wykresie 1.

Wykres 1. Liczba osób uprawiających jeździectwo w poszczególnych kategoriach wiekowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób 
uprawiających jazdę konną w wybranych ośrodkach jeździeckich na terenie Polski.

Przedstawione powyżej wyniki badań, przeprowadzonych wśród 50 osób biorących 
udział w ankiecie, ukazały, iż największą grupę jeźdźców stanowi grupa wiekowa 15 lat (lub 
mniej) –13 osób. W przedziale  wiekowym od 16 do 25 lat – 11 osób, od 26 do 35 lat – 10 
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osób i od 36 do 45 lat – osiem osób. Aż 84% badanych nie przekroczyło 45. roku życia, 
co może wynikać z faktu, iż jazda konna wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej, 
a ponadto osoby starsze są narażone częściej na kontuzje, które mogą powstać w wyniku 
upadku, czy też samego nieumiejętnego obcowania z tak dużymi i silnymi zwierzętami.  
Jest to dowód na to, iż z każdym rokiem liczba osób uprawiających dyscyplinę jeździec-
twa znacznie się powiększa. Dla porównania i lepszego zobrazowania częstotliwości 
uprawiania jazdy konnej w poszczególnych kategoriach wiekowych zamieszczono tabelę 
porównawczą (tabela 1).

Tabela 1. Częstotliwość uprawiania jeździectwa w poszczególnych strukturach wiekowych

Grupa wiekowa Kilka razy 
w miesiącu Raz w miesiącu Raz na pół roku Raz w roku

15 lub mniej 6 os. 2 os. 1 os. –

16–25 10 os. 3 os. 3 os. 1 os.

26–35 3 os. 4 os. 2 os. –

36–45 5 os. – 2 os. –

46–55 2 os. 2 os. – –

56–60 2 os. 1 os. – –

61 i więcej 1 os. – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób ze 
środowiska jeździeckiego.

Wyniki w tabeli ukazują obraz jeździectwa jako dyscypliny uprawianej systematycz-
nie: 82% (41 osób) badanych deklaruje, iż jeździ przynajmniej raz w miesiącu, z czego 
60% (30 osób) stanowi grupa najbardziej aktywna – kilka razy w miesiącu jeździ konno. 
Z przedstawionej tabeli wynika, iż osoby w wieku 16–25 lat stanowią najliczniejszą grupę 
wśród uprawiających tę dyscyplinę sportu i rekreacji.

Wyróżniamy wiele form użytkowania koni, możliwych do wykorzystania w ofercie 
gospodarstw agroturystycznych lub prowadzonych w obrębie specjalistycznych klubów 
i ośrodków jeździeckich. Występują w różnych stopniach trudności, w dostosowaniu do 
umiejętności jeździeckich, wieku i sprawności fizycznej usługobiorców. Do takich form 
należą:

 – jazda rekreacyjna w terenie; 
 – jazda na padoku;
 – rajdy konne; 
 – wycieczki jednodniowe – krajoznawcze;
 – jazda sportowa i starty na zawodach;
 – ścieżka huculska; 
 – jazda bryczką, wozem drabiniastym, zimą kulig.
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Wykres 2. Najbardziej powszechne formy jeździectwa i rekreacji konnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób ze 
środowiska jeździeckiego.

Wykres 2. przedstawia najbardziej powszechne formy spędzenia czasu preferowane 
przez uczestników ośrodków konnych oraz gospodarstw agroturystycznych. Wyniki wy-
kresu kołowego przedstawiają się następująco: aż 43 osoby odpowiedziały, że najbardziej 
lubią rekreacyjną jazdę konną w terenie, 28 osób opowiedziało się za jazdą na padoku, 
16 osób preferuje wycieczki konne krajoznawcze, 16 osób lubi jazdą sportową i starty 
w zawodach, dziewięć osób jako formę jeździectwa wybrało rajdy konne, a tylko pięć osób 
wybrało możliwość jazdy bryczką, wozem drabiniastym czy kulig.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach 
wiejskich. Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie pewne perspektywy rozwojowe, 
ale także stwarza zagrożenia, dlatego rozwój turystyki powinien się dokonywać w zgodzie 
ze środowiskiem, winien być zaplanowany i mieć charakter zrównoważony. Rozwój tej 
formy wymaga jednak odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej na trasie wielodniowego 
przejazdu między innymi możliwość odpoczynku, noclegu i wyżywienia. Stąd potrzeba 
organizacji stanic konnych, gotowych przyjąć na postój i nocleg zmęczonych jeźdźców 
oraz ich zwierzęta. Przykładem rozwiązań wychodzących naprzeciw sformułowanym wy-
żej oczekiwaniom są górskie i nizinne szlaki konne, których wytyczaniem, znakowaniem 
i coroczną konserwacją zajmuje się głównie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze. PTTK jest jedyną organizacją w Polsce, która przez przeszło półtora wieku prowadzi 
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różnorodne prace znakarskie, związane z liczącą obecnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 
siecią szlaków turystycznych.

Rocznie przybywa około 14 tys. nowych chętnych do nauki jazdy konnej. Użytkowanie 
koni pasuje do każdej dziedziny życia, jeźdźcy uprawiający tę dyscyplinę sportu wywodzą 
się z różnych środowisk, nie tylko tych zamożnych. Faktem jest, iż uczestnictwo w przemy-
śle końskim nie jest adresowane wyłącznie do jednej grupy społecznej i nie jest związane 
z żadną grupą społeczną i demograficzną.

Bibliografia 
1. Dzięciołowski P., Konie w turystyce i agroturystyce, Hippica Pro Partia, Warszawa 2007.
2. Krzemień M., [Dwadzieścia] 20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK, Ostoja, 

Kraków 2010.
3. Krzemień M., Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków 2010. 
4. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.
5. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2008.

Strony internetowe

1. Chmiel K., Konie i rekreacja, http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=178&f=ar-
tykul_178.rtf [20.08.2014].

2. Łojek J., Konie dają pracę, http://www.hpp.org.pl/images/files/Konie%20daja%20prace.pdf 
[20.08.2014].

3. Kwiatkowski Z., Turystyka jeździecka jako nowa forma wypoczynku i aktywizacji PTTK, http://
gosciniec.pttk.pl/11_2003/index.php?co=029 [20.08.2014].

4. Słownik terminów turystycznych, http://www.polskainfo.pl/slownik/op,1/id,71 [20.08.2014].
5. van Buuren R., Turystyka, http://www.dreamland.net.pl/morland/satrina/wyklady/Turystyka.pdf 

[20.08.2014].

Streszczenie

Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka 
skupia się na przedstawieniu ogólnej charakterystyki potencjalnych osób uczestniczących w tego 
rodzaju turystyce. Pierwsza część artykułu wyjaśnia pojęcia teoretyczne związane z turystyką 
konną. W dalszej części pracy poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury oraz rozwojowi rekre-
acji konnej na terenach wiejskich. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych 
przeprowadzone na grupie 50 osób wyłącznie ze środowiska jeździeckiego.

Słowa kluczowe: turystyka konna, turystyka wiejska, Polska
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Abstract

This paper presents the theme “Development of horse tourism in rural areas.” Raises problems 
of its development and focuses on the presentation, creating a general characterization of the 
potential people participating in it. The first part of the article explains the theoretical concepts 
related to tourism riding. The rest of the work focuses on the development of infrastructure and 
recreational riding in the countryside. The article contained the results of the survey, conducted 
on a group of 50 people with horse riding experience/background. 

Keywords: horse tourism, rural tourism, Poland
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