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Bawi ją porównanie do Roberta Redforda.  
Julia Opawska, choć nazywają ją  

zaklinaczką koni, tak naprawdę pracuje  
z ludźmi. Przychodzą po pomoc, bo koń  

jest trudny. Szybko przekonują się,  
że to oni mają problem. Z lękiem, agresją,  

brakiem pewności siebie. Trening,  
w którym bierze udział zwierzę i jego  

właściciel, staje się formą psychoterapii.  
Efekt? Najlepszy jest, gdy koń uzna cię  

za przewodnika stada. 

NIENASYCENIE 
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W końskich oczach
Zwierzę jest jak lustro,  
w którym możemy się 

przejrzeć i dowiedzieć rzeczy, 
które były poza naszą 

świadomością. 
Koń wystawia nas na próbę. 

Żeby uznał człowieka  
za autorytet, on musi  

na to zasłużyć.



168  Twój STYL

<

NIENASYCENIE

Twój STYL: Zaklinaczka koni, tak popularnie 
mówi się o osobach takich jak ty. Czym się zaj-
mujesz? Robert Redford w słynnym filmie naj-
większy problem miał nie z rannym koniem,  
ale z jego właścicielkami.
Julia Opawska: Jest w tym dużo prawdy. Praca 
z samym koniem nie ma sensu, bo w większo-
ści przypadków źródłem kłopotów, które spra-
wia zwierzę, jest jego właściciel. Szansą na „wy-
leczenie” trudnego konia jest uświadomienie 
człowiekowi, że to on 
powinien nad sobą pra-
cować, bo ma problem 
z lękiem, agresją albo 
nadmierną kontrolą.  
A to, co się dzieje w jego 
relacji z koniem, jest 
echem tych kłopotów. 
Zwierzę jest lustrem, 
w którym możemy się 
przejrzeć i dowiedzieć 
rzeczy, które dotąd były 
poza naszą świadomo-
ścią. Od koni możemy 
się wiele nauczyć.
TS: Na przykład?
JO: Komunikacji nie-
werbalnej, w której 
są mistrzami. W kon-
takcie z końmi widać, 
jak zmiana intencji  
i tego, co myślimy, wpły-
wa na naszą postawę.  
Na to, jak się ruszamy, 
jak brzmi nasz głos, jaka 
energia z nas emanuje. 
Koń reaguje na każdą 
zmianę. Patrząc na jego 
zachowanie, wiemy, czy 
udało się nam skutecz-
nie rozluźnić, czy wciąż 
jesteśmy spięci. Pokazu-
ję też ludziom, co robić, 
żeby wierzchowiec chciał ich uznać za przewod-
nika stada, czyli osobnika obdarzonego najwięk-
szym autorytetem. Poprzez pracę z końmi poma-
gam ich właścicielom rozwijać zdolności empa-
tyczne. Uczą się czytać sygnały, które wysyła im 
inna istota, patrzeć na świat jej oczami. Te umie-
jętności można wykorzystać w relacji ze zwierzę-
tami i w świecie ludzi.
TS: W tych dwóch światach obowiązują podob-
ne reguły?
JO: W pewnym stopniu tak. Wśród koni prze-
wodnik stada to osobnik, którego się słucha,  
bo się mu ufa i obdarza go szacunkiem. Nie musi 
być najsilniejszy, ale na pewno powinien być  
doświadczony, pewny siebie, odpowiedzialny  
za innych. Ten szacunek ciężko zdobyć, konie  
potrafią agresywnie walczyć o przywództwo, cza-
sem w ruch idą zęby i kopyta. Ale dzięki temu, 

gdy przewodnik stada dyktuje później reszcie, co 
ma robić, nikt z nim nie dyskutuje. Nie ze stra-
chu, tylko z przekonania, że przywódca podejmie 
decyzje optymalne dla stada. Jeśli koń uzna czło-
wieka za autorytet, również zrobi wszystko, cze-
go chcemy. Tyle że zdobycie tej pozycji nie jest 
proste, bo zwierzę na początku instynktownie 
kwestionuje nasze przywództwo, sprawdza nas. 
Wystawia na próbę nasze zdecydowanie, pew-
ność siebie, odwagę.

TS: Jak to wygląda w praktyce? Jest człowiek, 
jego wierzchowiec i ty. Co się dzieje?
JO: Na początku uświadamiam ludziom, że na-
sze ciało mówi, a koń odczytuje i interpretuje 
najmniejszy gest. Dotyczy to postawy, ruchów, 
ale też stanu emocjonalnego, energii, jaką mamy 
danego dnia. Zwierzę to czuje, widzi i adekwat-
nie reaguje. Znam niesłychanie emocjonalną 
właścicielkę klaczy. Jeśli przyjeżdża na trening 
zdenerwowana, bo miała trudny dzień w pracy, 
kobyła niemal zawsze ją zrzuca. A kiedy pojawia 
się w dobrym nastroju, na tej samej klaczy jeździ 
nawet bez ogłowia i nic się złego nie dzieje. Pod-
czas zajęć przekonuję ludzi, że nad mową ciała 
mogą zapanować. Zachowanie konia jest infor-
macją, czy już to potrafią.
TS: Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda  
na twoich treningach.

TS: Opiszę ci. Na przykład proszę osobę, z któ-
rą pracuję, by swoim ciałem przekazała konio-
wi komunikat: „idę, więc się przesuń”. Zwierzę-
ta w ten sposób ustalają hierarchię w stadzie. 
Osobnik, który przekona swoją postawą inne-
go do zmiany miejsca, awansuje. Sztuka polega 
na tym, żeby skłonić konia do ustąpienia, uży-
wając wyłącznie języka ciała. W naturalnym jeź-
dziectwie posługujemy się czasem na treningach 
liną czy specjalnym sztywnym kijkiem, ale one 

służą jedynie do prze-
dłużenia naszego ciała. 
Pomagają w wysyłaniu 
komunikatów, nie są 
narzędziem do karania. 
Prosząc konia o prze-
sunięcie się czy wyko-
nanie innej czynności, 
nie używamy też głosu. 
Musimy znaleźć spo-
sób, żeby pokazać pre-
cyzyjnie, o co nam cho-
dzi, wyłącznie postawą, 
energią, gestem. Wcześ- 
niej demonstruję, jak 
to powinno wyglądać: 
zdecydowana postawa, 
rytmiczny ruch ręki, 
czasem liny.
TS: Ilu osobom się 
udaje?
JO: W 90 procentach 
przypadków na począt-
ku nic z tego nie wy-
chodzi. Ludziom wy-
daje się, że robią to co 
ja, ale wykonują mnó-
stwo nieskoordynowa-
nych ruchów, z których 
nie zdają sobie sprawy. 
Ich ciała nieświadomie 
wyrażają rozmaite emo-
cje: niepewność, iryta-

cję, złość. Koń od razu robi się nerwowy, spię-
ty albo ignoruje człowieka. I tu pojawia się pole 
do moich działań. Pat Parelli, twórca szkoły in-
struktorów jeździectwa naturalnego, w której 
zdobyłam licencję, uważa, że jego metody to 
przede wszystkim program treningowy dla lu-
dzi. Dlatego konsultantami u niego są także psy-
chologowie. Mówiąc na skróty, człowiek może 
porozumieć się z koniem wtedy, gdy jest świa-
domy swoich emocji i nauczy się je opanowy-
wać. A to jest przydatne również poza stajnią  
i ujeżdżalnią.
TS: Niektórzy chodzą na kursy z mowy ciała, 
układają ręce w piramidkę, żeby wydać się bar-
dziej kompetentnymi, niż są, rozsiadają się sze-
roko, by robić wrażenie silnych i ważnych.
JO: Takimi sztuczkami można nabrać ludzi, 
ale konia nie oszukamy. Zwierzę wyczuje fałsz. St
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MIĘDZY GESTAMI
Na początku uświadamiam ludziom, że nasze ciało 

mówi, a koń odczytuje i interpretuje każdy gest.



Człowiek, który coś udaje, nie stanie się dla ko-
nia autorytetem. Podobnie jak ktoś kamuflujący 
niepewność głośnym tonem czy gwałtownymi 
gestami. Jeśli chcemy, żeby zwierzę uznało nas 
za silną osobę, musimy popracować nad swoją 
siłą, a nie jej pozorowaniem. Gdy tego dokona-
my, moc zostanie z nami. Dlatego ostatnio popu-
larne są szkolenia z udziałem koni dla menedże-
rów i liderów zespołów. Instruktorzy jeździectwa 
naturalnego uczą ich budować autorytet oparty 
na szacunku i zaufaniu, 
a nie strachu czy narzu-
conej hierarchii.
TS: Mówi się, że ludzie 
podświadomie wybie-
rają sobie zwierzę pod 
kątem swojego charak-
teru. Prawda?
JO: Moja znajoma, właś- 
cicielka stajni, któ-
ra prowadzi warszta-
ty rozwojowe dla ludzi 
z udziałem koni, pro-
si uczestników, by sami 
wybrali wierzchowca,  
z którym chcą pracować. 
A po jakimś czasie mają 
go opisać i przeczytać 
swój opis na głos. Ostat-
nio opowiedziała mi, że 
pewien mężczyzna, nie-
zbyt zachwycony swo-
im wałachem, napi-
sał o nim: „zadziorny”, 
„bezczelny”, „gdziekol-
wiek się pojawi, od razu 
się szarogęsi...”. Na-
gle przerwał, speszył się  
i powiedział: „to prze-
cież o mnie”. Tak, ludzie 
często wybierają ko-
nie, które mają podobny  
do nich charakter.
TS: Zdarzyło się, że tak jak w filmie Zaklinacz 
koni trening u ciebie zmienił czyjeś życie?
JO: Zgłosiła się do mnie dziewczyna, która wal-
czyła z anoreksją. Poznałam ją niedługo po jej 
wyjściu ze szpitala. Na początku zupełnie nie 
mogła zapanować nad swoim koniem. Wyczu-
wał jej fizyczną i psychiczną słabość. Obserwo-
wałam, jak po każdym doświadczeniu, w któ-
rym koń pozytywnie odpowiadał na jej wysił-
ki, stawała się silniejsza. Wygrała z chorobą 
w dużej mierze dlatego, że zaczęło jej zależeć  
na tym, by pupil mógł na niej polegać. W kon-
takcie z nim zrozumiała, że może być silna, god-
na zaufania i szacunku. Ale nie każdy jest go-
towy do pracy nad sobą. Pamiętam inną kobie-
tę, spiętą, z zahamowaniami. Jej koń odmawiał 
współpracy. Nie widział w niej przewodniczki 
i wszystkiego panicznie się bał. Było dla mnie 

oczywiste, że przyczyną tych problemów jest 
jej stan emocjonalny. Zaproponowałam ćwicze-
nie – miała przebiec z jednego końca ujeżdżalni 
na drugi, głośno krzycząc. To było dla niej trud-
ne. Jakiś czas później sprzedała konia za złotów-
kę. Uważała, że jest „niereformowalny”. Osoba, 
która go od niej kupiła, do dziś jest przekonana, 
że to najlepszy towarzysz na świecie. Teraz wca-
le nie sprawia wrażenia płochliwego. Naprawdę 
świetnie się dogaduje z nową właścicielką. 

TS: Przed naszym spotkaniem zaklinacz koni 
kojarzył mi się z farmerem w kowbojskim ka-
peluszu. A rozmawiam z subtelną dziewczyną  
o meandrach psychologii.
JO: Nie tylko ty masz takie wyobrażenie. Dla 
większości ludzi jedynym źródłem wiedzy  
o mojej profesji jest film, w którym Redford bie-
gał z lassem i pętał nogi konia, żeby jego wła-
ścicielka mogła na niego wsiąść. Ale te sceny 
dają mylne wyobrażenie o tym, co robią tacy  
ludzie jak ja.
TS: Skąd się wzięła twoja pasja? Jeździeckie 
tradycje w rodzinie? Albo może spędzałaś wa-
kacje u cioci, właścicielki stadniny?
JO: Nic z tych rzeczy. Dzieciństwo spędziłam  
w mieście. Dziadek wprawdzie był kawalerzystą, 
ale to było na długo przed moim urodzeniem. 
Nie rozmawialiśmy o koniach. Jeśli to on prze-

kazał mi miłość do koni, to jedynie w pamięci 
genów. Jestem jedyną osobą w rodzinie, dla któ-
rej praca z końmi to pasja i zawód. Nie pamię-
tam, od czego moja fascynacja się zaczęła. Po-
dobno, gdy miałam cztery lata, zaczęłam cho-
dzić po domu i rżeć. Z niewyjaśnionego powodu 
wszystko, co było związane z końmi, uznawałam 
za atrakcyjne. Rysowałam mustangi, bawiłam 
się ich figurkami, a wieczorami zamiast czytania 
bajek kazałam się mamie przepytywać ze zna-

jomości końskich ras. 
Miałam sześć lat, gdy 
rodzice zapisali mnie  
na lekcje jazdy. Mama 
nie była zachwycona, 
bała się, że uprawiam 
niebezpieczny sport.
TS: Szybko stałaś się 
ekspertem. Jako je-
dyna osoba w Polsce 
zdobyłaś uprawnienia  
instruktorskie w naj-
sławniejszej szkole jeź-
dziectwa naturalne-
go na świecie. Jak to 
zrobiłaś?
JO: Jako 13-latka ze- 
tknęłam się z szko-
łą Pata Parellego po raz 
pierwszy. Rok wcześniej 
rodzice ugięli się pod 
moją presją i kupili mi 
konia. Trzyletni, świeżo 
zajeżdżony ogier Niko 
jako wierzchowiec dla 
drobnej dziewczynki to 
było wyzwanie. W ty-
godniu, z powodu zajęć 
szkolnych, nie mogłam 
na nim jeździć, stał  
w stajni pod Warszawą.  
A w weekendy miał tyle 
nagromadzonej ener-

gii, że już spod stajni ruszał galopem i nie za-
trzymywał się, póki nie zabrakło mu sił. Kilka 
razy poniósł i w pędzie wpadał ze mną do staj-
ni albo próbował końskich zalotów, mając mnie 
na grzbiecie. Przeżyłam sporo niebezpiecznych 
sytuacji.
TS: Rodzice nie interweniowali?
JO: Nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co 
się działo. Ja zresztą też nie byłam w pełni świa-
doma niebezpieczeństwa. Któregoś dnia zoba-
czyłam plakat z informacją, że w Łazienkach od-
będzie się pokaz metody Parelli Natural Horse-
manship. Nie miałam pojęcia, co to takiego, ale 
poszłam i oniemiałam. Koń trenerki wykonywał 
wszystkie jej polecenia, choć nie używała ostróg, 
bata ani głosu. Na jeden jej gest zatrzymywał 
się w galopie. Pamiętam, że usiadła na środku,  
a koń biegał wokół niej po kole bez żadnej liny,  >

NIC NA SIŁĘ
Batem można posłuszeństwo wymusić. Sukcesem jest 

relacja oparta na porozumieniu, nie na dominacji.

Twój STYL  169 



170  Twój STYL

Osobnik alfa
Julia ma 28 lat i dwie 

gwiazdki instruktorskie. 
Ale też dwa dyplomy 

uniwersyteckie.  
Bo przecież by zdobyć 

przywództwo 
 w stadzie, trzeba  
mieć osobowość.
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w takim tempie, jakiego sobie życzyła. Patrzy- 
łam na to i miałam przed oczami siebie co week- 
end siłującą się bezskutecznie z Nikiem. Pomy- 
ślałam, że jeśli czegoś takiego można się nauczyć,  
to nie ma siły, która by mnie powstrzymała.
TS: Rodzina nie uznała tego za nowe szaleń-
stwo? Nie dość, że nie panowałaś nad swo-
im koniem, to teraz jeszcze chciałaś na nim 
eksperymentować.
JO: Rodzice chyba mi uwierzyli. Może dlatego, 
że na wykładzie prowadzonym przez tamtą in-
struktorkę byłam z mamą. Na szkolenia woził 
mnie tata i wkrótce wszyscy byliśmy przekona-
ni, że jeździectwo naturalne to najbezpieczniej-
sza metoda jazdy konnej.
TS: Choć czasem jeździ się bez ogłowia i in-
nych pomocy, które w klasycznym jeździectwie 
uważane są za „hamulec bezpieczeństwa”?
JO: Na tym polega paradoks. Niektórzy uwa-
żają, że człowiek może wpływać na zachowa-
nie zwierząt tylko siłą, za pomocą bata, ostróg, 
skomplikowanej uprzęży itp. Ale tak możemy 
osiągnąć jedynie pewien poziom posłuszeństwa. 
Koń, który ma kawał ostrego metalu w pysku, 
metalowe ostrogi po bokach i słyszy świst bata, 
wykonuje to, czego żądamy, dopóki nie widzi in-
nego wyjścia. Ale mamy do czynienia z ważącym 
kilkaset kilogramów stworzeniem o sile dużo 
większej niż nasza. Jeśli wyczuje błąd czy sła-
bość jeźdźca, z dużym prawdopodobieństwem 
wywinie numer. Bo w takiej relacji człowiek  
nie jest dla konia autorytetem, tylko opresorem.
TS: Którego się ogrywa, jeśli tylko pozwalają  
na to okoliczności?
JO: Tak. Naprawdę dobrzy jeźdźcy i trenerzy bu-
dują ze zwierzęciem relację opartą na porozumie-
niu, a nie na dominacji. Stąd w nazwie metody 
wymyślonej przez Pata Parellego słowo „horse- 
manship”, czyli związek człowieka i konia. 
Wierzchowiec, który poczuje ze swoim jeźdźcem 
więź, zachowuje się wobec niego w sposób od-
powiedzialny i życzliwy. Jest bardziej bezpieczny, 
przewidywalny dla jeźdźca. Moi rodzice szybko 
to zrozumieli.
TS: Do Polski przyjeżdżali kolejni nauczyciele, 
jeździłaś na ich treningi, wykłady...
JO: ...i wszystko, czego się dowiadywałam,  
testowałam na swoim koniu. Nic nie działo się 
od razu, szkolenia były lekcjami cierpliwości,  
pokory, ale z czasem moje szaleńcze galopy z na-
rażeniem życia się skończyły. Między mną i Ni-
kiem zaczęło się rodzić porozumienie. Bez użycia 
siły robiłam z nim rzeczy wcześniej nie do wy-
obrażenia. Przestał być nieobliczalny. W końcu 
poczułam, że zaczyna traktować mnie jak prze-
wodnika. To, czego uczyłam się od trenerów jeź-
dziectwa naturalnego, działało.
TS: Pamiętasz sytuację, w której nabrałaś pew-
ności, że jesteś szefem w waszym stadzie?
JO: To było kilka lat temu. Wracałam z Nikiem 
z terenu, jechaliśmy do stajni nasypem nad rze-

ką. Nagle bóbr wskoczył do wody, plusnęło, 
Niko się wystraszył i instynktownie skoczył  
w bok. Normalnie nic by się nie stało, ale  
ponieważ nasyp był wąski, Niko stracił grunt 
pod nogami i spadliśmy ze skarpy. Przeleciał  
nade mną, upadł na ziemię, kalecząc się jeszcze 
o ogrodzenie z drutu kolczastego, a potem  
w jednej sekundzie poderwał się przerażony  
i ruszył pędem w kierunku stajni. Konie w pani-
ce gnają bez opamiętania, a w pobliżu była  
ruchliwa droga, na której ogier wpadłby między 
rozpędzone auta. Zdołałam wbiec na nasyp  
na tyle szybko, że jeszcze go zobaczyłam i zawo-
łałam. Przerażony koń nigdy się nie zatrzy- 
muje, lęk zagłusza wszystko, instynkt każe pę-
dzić przed siebie. Ale Niko się obejrzał, stanął  
i w końcu ruszył w moim kierunku. Potraktował 
mnie jak przewodnika stada, którego należy 
słuchać i naśladować. Nasza więź okazała się 
silniejsza niż jego instynkt. To przekonało mnie, 
że naturalne jeździectwo jest wiedzą wartą  
propagowania. Zdecydowałam, że postaram się  
o uprawnienia instruktorskie. Zdobyłam je  
w 2012 roku.
TS: Udaje się niewielu.
JO: Z 30 osób, z którymi w Wielkiej Brytanii 
brałam udział w kursie dopuszczającym do szko-
lenia instruktorskiego, „zaklinaniem koni” zaj-
mują się dziś zawodowo trzy.
TS: Instruktorzy Parelli Natural Horseman-
ship to światowa elita. Masz 28 lat, jesteś jedną  
z najmłodszych osób z takimi uprawnieniami. 
Masz szczególny dar?
JO: Jeśli – to konsekwencję. Trenowałam od 
dwunastego roku życia, studiowałam psycholo-
gię koni, spędziłam setki godzin, oglądając filmy 
szkoleniowe, i zdawałam zaliczenia, m.in. wysy-
łając do ośrodka egzaminacyjnego w Stanach na-
grania mojej pracy z Nikiem. Ale byłam też oce-
niania pod kątem predyspozycji osobowościo-
wych: zachowania w grupie, tego, jak reaguję  
na stres, jak organizuję sobie czas. Dobry instruk-
tor musi mieć cechy przywódcze i przekonanie, 
że dysponuje siłą, która pozwoli mu poradzić 
sobie w kryzysowej sytuacji. Powinien wierzyć  
w siebie, być pewnym swoich decyzji. Podczas 
treningu jest wiele sytuacji, gdy od tego zależy 
nie tylko nasz autorytet w oczach konia, ale też 
bezpieczeństwo osób, z którymi się pracuje. 
TS: Ile godzin dziennie robisz rzeczy związane 
z końmi?
JO: To zależy, gdzie jestem. Mieszkam teraz  
w Wielkiej Brytanii, bo mam tam większe szan-
se niż w Polsce na podnoszenie kwalifikacji. Wy-
jechałam razem z Nikiem. Prowadzę pod Londy-
nem treningi dla właścicieli koni, sama też dużo 
jeżdżę. Po treningach mam sporo pracy biuro-
wej: odpisuję na maile klientów, robię wpisy na 
swojej stronie (juliaopawska.com). Do Polski 
przyjeżdżam regularnie co sześć tygodni i wte-
dy prowadzę treningi od świtu do nocy. Czasem 

stoję na ujeżdżalni po 12, 13 godzin dziennie. 
Zdarza mi się wracać do domu przed północą. 
Zapotrzebowanie na to, co robię, jest ogromne  
i wciąż rośnie. Moja mama się śmieje, że klien-
tów przybywa mi w postępie geometrycznym. 
Teraz nawet nie informowałam przyjaciół, że 
jestem w Warszawie, bo mam tyle treningów,  
że i tak z nikim nie mogłabym się spotkać.
TS: W twoim życiu jest miejsce na sprawy nie-
związane z jeździectwem?
JO: Zawsze było. Skończyłam kulturoznaw-
stwo cywilizacji śródziemnomorskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim i literaturę porów-
nawczą w University College of London. Myślę  
o doktoracie z literatury. Byłam normalną na-
stolatką, chodziłam na imprezy, tylko wychodzi-
łam z nich wcześniej, bo rano chciałam mieć siłę 
na trening. Mam też przyjaciół, którzy nie mają  
z końmi nic wspólnego, tak jak mój partner,  
z którym mieszkam w Londynie. Jest dziennika-
rzem ekonomicznym.
TS: Odczytuje twoje intencje tak bezbłędnie  
jak Niko?
JO: Prawie. (śmiech) Choć wierzę, że jeszcze 
wiele przed nami. Doceniam, że rozumie moją 
pasję, mimo że spędza przez nią wiele samot-
nych wieczorów. Ale mamy też wspólne zainte-
resowania – podróże, restauracje, książki. I po-
dobne nastawienie do życia: kolekcjonujemy  
raczej doświadczenia niż przedmioty.
TS: Na coś musi ci brakować czasu.
JO: Żeby pójść do okulisty. Wybieram się  
od trzech lat i ciągle jeszcze nie dotarłam.
TS: Jeśli masz do wyboru ładną sukienkę albo 
kolejne szkolenie?
JO: Sukienka nie ma szans. Dużą część tego,  
co zarabiam, inwestuję w rozwój. Jestem instruk-
torem dwugwiazdkowym, a najwięksi mistrzo-
wie mają pięć gwiazdek. Mam się czego uczyć  
do końca życia. Niedługo wyjeżdżam na kolej-
ny kilkutygodniowy staż do Stanów Zjednoczo-
nych. Będę zdobywać nowe umiejętności pod 
okiem Pata Parellego.
TS: Po brexicie nadal będziesz zaklinać konie  
w Wielkiej Brytanii?
JO: Zobaczymy, co wymyślą politycy. Na razie 
planuję tam zostać. Ale gdy zdobędę odpowied-
ni poziom kwalifikacji, widzę siebie w Polsce. 
Marzy mi się pensjonat ze stajnią gdzieś w le-
sie. Chciałabym w nim uczyć ludzi, jak rozumieć 
konie i siebie. Chcę popularyzować naturalne  
jeździectwo w Polsce.
TS: Może będziesz siwowłosą starszą panią  
na rumaku?
JO: Tak sobie to wyobrażam. (śmiech) Właśnie 
poznałam mężczyznę po siedemdziesiątce, któ-
ry jeździ na pełnych temperamentu wierzchow-
cach rasy arabskiej. I wcale nie jest rekordzistą. 
Na pewno pójdę tą drogą. Ja i konie to dobry, 
sprawdzony związek. 
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