
Hubertus 2019 w „Przyjacielu Konika” 

03 listopada 2019 – dzień szczególny - w stajni Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” w Krakowie rozpoczął 

się wcześnie, bo już o 5.30 . Poranne karmienie koni, sprzątanie stajni.  O 7.15 zaczęli się schodzić 

uczestnicy Święta, aby przygotować konie i sprzęt do imprezy.   

 

 

Zamówiona pogoda sprawdziła się – wspomnienie lata jesienną porą. Po porannych zamgleniach wyjrzało 

słońce.  

Punktualnie o 9.00 uczestnicy udali się na ujeżdżalnię, aby rozprężyć konie i przygotować się do zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uczestników czekały przygotowane zmagania w konkurencjach sprawnościowych na koniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz bez konia – pieszo : 

 

 

W ramach trzeciej konkurencji 

zaprezentowali własny dowolny 

program ujeżdżeniowy z 

wybranym podkładem  

muzycznym.  

Dodatkowo oceniano przebranie. 

 

 



 

W dniu święta myśliwych, leśników i jeźdźców Hubertus 

organizowanego w  Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Przyjaciel Konika” do grona miłośników koni i 

jeździectwa  dołączyli młodzi artyści, którzy złożyli prace na 

konkurs „Forteczny koń”. 

 O godzinie 13:30  w tradytorze  Fortu pancernego 49 ¼ 

„Grębałów”. Laureaci konkursu oczekiwali na ogłoszenie wyników 

przez przewodniczącego jury, którego funkcję w tym roku pełnił 

artysta malarz Andrzej Łazarz.  

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli dzieci i młodzież na co 

dzień związana z „Przyjacielem Konika”. Na każdej pracy można 

było dostrzec   przywiązanie  autora do ulubionego  mieszkańca 

Fortu 49 ¼ „Grębałów”. W ocenie jurorów, oprócz walorów 

artystycznych, prace charakteryzowała staranność wykonania, 

pomysłowość oraz kompozycja.  Najwięcej zgłoszono prac 

malarskich, rysunkowych oraz fotografii. Mniejszą  część stanowiły 

prace przestrzenne, które cechowało nowatorskiego spojrzenie.  

Autorzy na   pracach przedstawiali  swoje ulubione konie, wśród 

których królował  Czeremosz, ale też bez trudu można rozpoznać 

m.in. Wikinga, Samiego, czy Fantazję. 

 

Jurorzy przyznali Laureatom konkursu miejsca w trzech kategoriach: malarstwo i rysunek, fotografia oraz 

formy przestrzenne, a każdy z laureatów otrzymał materiały plastyczne oraz kalendarz „Przyjaciela Konika” 

na rok 2020 z portretami wszystkich fortecznych koni, zaprojektowany przez Prezesa Ogniska TKKF 

Przyjaciel Konika pana Bogumiła Peschaka.  

 

 

Wszystkie prace nagrodzone tegorocznego konkursu można oglądać na 

wystawie w tradytorze, są też zamieszczone na plakacie przygotowanym 

na finał Konkursu i umieszczonym w gablocie w stajni. 

Jurorzy, na zakończenie uroczystego finału  konkursu, podziękowali  

wszystkim za uczestnictwo, podkreślając przy tym wysoki poziom prac 

konkursowych oraz zaprosili na kolejne wydarzenie tegorocznego 

Hubertusa – gonitwę za lisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Najlepsi uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej gonitwie za lisem. W łapaniu lisa brało udział 7 jeźdźców.  

Uciekający lis – zwycięzca Hubertusa 2018.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitę lisa w 2019 roku zdobyła Tatiana Tomal na koniu Dalin. 

 

 

 

 

Wspomnienie w oczach uczestnika: 

 

W tym roku Hubertus odbył się w innej postaci. Był konkurs ujeżdżeni owy, sprawnościowy na koniu i 

sprawnościowy bez konia, gdzie było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Kiedy wszyscy się zebraliśmy, 

wyprowadziliśmy i zaczęliśmy czyścić konie, które po nocy były dość brudne. Po wszystkich konkurencjach 

odbyło się rozdanie nagród dla wszystkich uczestników.  

 

Całe 

wydarzenie odbyło się pod okiem 

bardzo dobrych instruktorów, jakimi są 

Pani Sylwia i Pani Łucja, a także pod 

okiem Pana Bogumiła. 

Po tym wszystkim odbyła się gonitwa 

za lisem, która jak co roku była dobrą 

zabawą. Kiedy się wszystko zakończyło 

zasiedliśmy przy ognisku. 

 

 

Dzień pełen wrażeń zakończył się wręczeniem dyplomów i upominków. 

 



 

 

 

 

 

Oficjalne wyniki konkursów HUBERTUS 2019 
 

Konkurs sprawnościowy na koniu 

 

1.Natalia Mospan na koniu Zodiak 

     2.Naomi Peschak na koniu Empiryk 

                                     3.Tatiana Tomal na koniu Lizus 

 

                                      Konkurs ujeżdżeniowy – program dowolny 

                                      

                                      1.Hanna Liro na koniu Empiryk 

                                      2.Natalia Mospan na koniu Zodiak 

                                      3.Hanna Kozina na koniu Lizus 

 

                                      Konkurs sprawnościowy bez konia 

 

                                       1.Maria Kubieniec 

                                       2.Natalia Skoczek 

                                       3.Tatiana Tomal , Hanna Liro 
 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i członkom za pomoc w przeprowadzeniu imprezy. 

Do zobaczenia na  zawodach w 2020 roku. 


