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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Historia hodowli i użytkowania koni 

History of horse breeding and use 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I s 
Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 

2/1 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Elżbieta Wnuk - Pawlak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 

Cel modułu Przedstawienie dokonujących się na przestrzeni wieków rozwoju form użytkowania koni. 

Rozwój technologii związanych wykorzystaniem koni. Przybliżenie związku między 

tworzeniem i doskonaleniem nowych typów i ras koni a spełnianiem przez konie nowych 

wymagań wynikających z postępu technicznego i cywilizacyjnego. Udział polskich 

hodowców w tworzeniu, doskonaleniu i zachowaniu ras koni. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Ewolucyjny rozwój koniowatych. Udomowienie koniowatych i jego ośrodki. Sposoby 

wykorzystywania koniowatych w starożytności (militarne i ogólne). Militarne i ogólne 

wykorzystanie koni w czasach nowożytnych. Rycerstwo w średniowieczu: zmiany uzbrojenia 

zaczepnego i obronnego, konie rycerskie, modyfikacje rzędu końskiego i jego dodatkowych 

elementów. Formacje kawaleryjskie i konie w nich wykorzystywane w XVII- XIX. Jazda 

maneżowa. Kawaleria II RP. Zarys historii sposobów zaprzęgowej eksploatacji koni i rozwoju 

typów koni zaprzęgowych. Zarys historii wierzchowej eksploatacji koni i sportu jeździeckiego 

(ujeżdżenie, skoki, WKKW, rajdy długodystansowe, woltyżerka, western riding). Rasy koni 

hodowanych w Polsce z uwzględnieniem historii (zmian obszarowych i politycznych). Zarys 

historii organizacji społecznych zajmujące się hodowlą koni w Polsce. Wybitni hodowcy i 

naukowcy w polskiej hodowli koni i hipologii.  

 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Pruski W „Hodowla Koni”. PWRiL 1960/2003 

Grabowski J. „Hipologia dla Wszystkich” KAW 1982  

Edwards E.H.: „Konie. Wielka encyklopedia”. Letter-Perfect International, Warszawa 2002  

Pruski W.: Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich….. PWRiL 1983.  

Kobyliński Sz. : „Gawędy o broni i mundurze” -WMON 1984   

Czasopisma hipologiczne polskie i zagraniczne; 

 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, przygotowanie w podgrupach prezentacji/referatu, uczestnictwo bierne lub 

czynne (indywidualne studentów) w uroczystościach z udziałem jazdy, oglądanie 

pokazów kawaleryjskich, 

 


