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Można naprawdę zna-
leźć cichą i spokoj-
ną wieś niedaleko od 
domu!  I można tutaj 
przyjemnie, ale i niesa-
mowicie spędzić czas! 

Kilka minut jazdy sa-
mochodem z Obor-

nik Śląskich, kilkanaście  
z Trzebnicy lub Żmigro-
du, pół godziny z Wro-
cławia i znajdziecie się  
w bajkowym świecie 
przygody i relaksu. Nasza 
Akademia pozwoli Wam 
spędzić czas tak, że uzna-
cie ją za swój drugi dom! 

Ponad cztery tysią-
ce książek w naszej bi-
bliotece zaspokoi gusta 
nawet najwybredniej-
szego czytelnika. Możli-
wość  jazdy konnej, także 
dla najmłodszych i tych 
trochę wystraszonych, 
pozwoli poznać smak 
rycerskiej przygody. Aka-

demia pieczenia chleba 
i pizzy przypomni (lub 
pokaże!) smaki Neapo-
lu i babcinych bochnów 
prawdziwego chleba na 
zakwasie! Każdy będzie 
mógł wyrobić ciasto  
i w opalanym drewnem 
piecu przygotować je-
dyne w swoim rodzaju 
bułki, rogale, bochenki 
chleba i wykazać się swo-
ją autorską recepturą.  
A potem zaprosić najbliż-
szych na jedyną w swoim 
rodzaju ucztę.

Dla amatorów ak-
tywnego wy-

poczynku mamy przy-
gotowane rowery, 
kijki do nordic walking  
i przede wszystkim wspa-
niałe „dzikie”, autorskie 
trasy wśród okolicznych 
pól i lasów. 

Dzieci, ale i doro-
śli, będą mogli przejść 
wzdłuż Galerii Królów 

Polskich,  przeczytać hi-
storię niesamowitych 
przygód naszych trzech 
rycerzy (Gibki Baldwin  
z Kopaszyna, Bitny Gawin 
z Osoli, Mądry Lancelot  
z Wielkiej Lipy) i ich śre-
dniowiecznych przygód 
w okolicy. To naprawdę 
wielka frajda. Komiks po-
zwoli przenieść się w od-
ległe czasy średniowiecz-
nych zbójców i rycerzy. 
Emocje uspokajać będzie 
Żabka Marcysia czekają-
ca na nowe koleżanki...

Akademia to miej-
sce wielu atrakcji, przy-
gód i możliwości. Tutaj 
ojciec może ze swoim 
synem pierwszy raz wy-
brać się wspólnie na ryby, 
zbić razem karmnik dla 
ptaków, zbudować łuk! 
Można nauczyć się przy-
szywania guzików, ale  
i gotowania zupy! Zagrać 
w tenisa i wziąć udział 

w lekcji nauki gry w gol-
fa. A ponieważ nie da się 
tego wszystkiego zrobić 
na raz, będziecie przyjeż-
dżali do nas tak często, 
jak tylko pozwoli Wam na 
to czas!

No i na koniec tego 
wstępu nasza re-

stauracja. Właściwie RE-
STAURACJA! Tak, tak... 
Trzeba o niej napisać 
dużymi literami. Szef 
kuchni, Marcin Kurza-
wa, uraczy Was wspa-
niałym jedzeniem. Py-
chota! Mniam! Mniam!  
W menu starannie przygo-
towanym dla najbardziej 
wymagających – cokol-
wiek miałoby to znaczyć 
- znajdziecie tradycyjne 
(choć nietradycyjnie przy-
gotowane) „dania spod 
strzechy” i nowoczesną 
kuchnię „slow food”. Moż-
na u nas spróbować także 
włoskich win.

Domowe makarony, 
wędliny, biały sery, a na-
wet domowe konfitury  
i lody. Bułeczki i chle-
by, wykwintne sosy  
i wiele innych pyszności.

Takie to atrakcje cze-
kają na Was w Akademii 
Kuraszków, do której ser-
decznie ZAPRASZAMY!

P.S. Acha! Mamy super 
fajną świetlicę-bibliotekę 
dla dzieci, które (znaczy 
się dzieci) można zosta-
wić w niej jak w „prze-
chowalni”  pod opieką 
dobrego wychowawcy 
i... odsapnąć sobie na 
chwilę. Ten czas można 
spędzić w klubie książki, 
przy 19. dołku (to golfo-
wy slang) lub robiąc co-
kolwiek innego. Na przy-
kład powygrzewać się  
w saunie.

PRZYJEŻDŻAJCIE! 
CZEKAMY NA WAS!

ZAPRASZAMY DO KURASZKOWA!

Niespełna 30 kilometrów od Wrocławia jest takie 
miejsce, gdzie czas płynie zdecydowanie wolniej...



Dziś w naszej stadninie 
obcuje 17 koni! To praw-
dziwka końska rodzinka! 

Najstarsza, 20-letnia 
LADY, przyjechała do 

nas z Krakowa, jest wspa-
niałym koniem-profeso-
rem. Jest bardzo cierpliwa 
i chętnie uczy początkują-
cych jeźdzców skakać przez 
pierwsze przeszkody. To była  
WKKW-istka, brała udział 
w zawodach, oczywiście  
z dużymi sukcesami!   

Dwa siwki - CZARNY  
i EMIL to dwaj bracia, po-
kaźnych rozmiarów ślązaki, 
lecz bardzo urocze. Jeźdźcy 
mówią, że „siedzi się na nich 
jak na kanapie”.  Kolejna to 
NILA - klacz która uwiel-
bia się przytulać, niezwykły  
z niej pieszczoch. Ma dwie 
córki - Queen Nutkę oraz 

Amua.  QUEEN NUTKA - 
przepiękna, bardzo dobrze 
prezentująca się, grzeczna 
klacz, ma niesamowity ta-
lent do skoków.  AMUA - 
nasza  „malutka” złośnica, 
piękna i jedyna w swoim 
rodzaju, czasem pokazuje 
różki.

LAWINA to bardzo cier-
pliwa i wyrozumiała klacz 
- kucyk, dzieci poznają na 
niej pierwsze widoki z siodła 
i poćwiczą pierwsze skręty.  
LOLEK - syn Lawiny, mały 
urwis ale bardzo milusiń-
ski.  LUCEK - podobnie jak 
jego brat Lolek trochę urwi-
sowaty, lecz bardzo ładnie 
umaszczony.  

Ktoś dla najmłodszych 
i najmniejszych - YOKE 
i WIESIEK - dwa kucyki 
szetlandzkie, mama i sy-
nuś, przemiłe pieszczo-

chy, przy nich dzieci uczą 
sie pierwszej pielęgnacji 
konia.  DEBBY - od pierw-
szego dnia zdobyła serca 

naszych jeźdźców zarów-
no początkujących, jak  
i tych dłużej jeżdżących, 
uwielbia skakać przez prze-

szkody, nawet sama z sie-
bie!  

FLEUR to nasz „kwiatu-
szek”, często nazywana po 
prostu RUDĄ ze względu 
na maść, ma bardzo ładny  
i poprawny pokrój.  DOYA-
-LINE - bardzo urodziwa 
klacz, chętnie skacząca 
przez przeszkody, uwiel-
bia bardzo szybko biegać.  
ELMA - koń fryzyjski, bar-
dzo majestatyczny i urodzi-
wy, uwielbia być w centrum 
zainteresowania, spodziewa 
się potomstwa.

NESTI - siwa kucka rasy 
walijskiej, najnowszy konik 
w stajni, bardzo energiczna 
i wesoła oraz bardzo skocz-
na!   LISTEK - roczny synek 
Lady, jego najlepszym kole-
gą jest Lucek, są nierozłączni  
i uwielbiają się razem bawić 
w ganianego.

Poznajcie naszą sympatyczną końską rodzinkę
STADNINA Z KURASZKOWA

Błogie lenistwo na uboczu, 
pośród lasów i pagórków 
to jedno oblicze Akademii 
Kuraszków. Drugie pozwo-
li Wam spędzić czas bardzo 
atywnie, na sportowo. Poza 
tym można nabyć u nas wie-
lu nietuzinkowych umiejęt-
ności.

AKADEMIA
SPORTÓW
W naszej sali gimnastycznej 
można pograć w koszyków-
kę, badmintona czy też odbyć 
trening yogi. Na wyposażaniu 
jest także stół do tenisa sto-
łowego oraz popularne „pił-
karzyki”. Drabinki i materace 
pomogą we wszystkich innych 
ćwiczeniach. Można też wyka-
zać się na oświetlonym korcie 
tenisowym.

AKADEMIA 
PIECZENIA CHLEBA
Tradycja i umiejętność pie-
czenia chleba to cała wiel-
ka historia polskiej kuchni! 
Wśród wielu receptur z pew-
nością znajdziecie taką, która 
Was zaciekawi i postanowi-
cie właśnie według niej upiec 
swój chleb. A tak naprawdę to 
tylko od Was zależy czy bę-
dzie to chleb, bułki czy rogale.  
A może bagietka? Całego sma-
ku i „smaczku” dodaje fakt, 
że możecie to zrobić w piecu 
opalanym drewnem!

AKADEMIA 
BELLA PIZZA
Czy dobrą pizzę można  zjeść 
tylko w Neapolu? Czy też  
w Kuraszkowie? Tajemnica 

właściwego ciasta , jego recep-
tura, ale też domowego pomi-
dorowego sosu, dodatków no 
i sera... W naszej Akademii 
możecie spróbować sztuki 
pieczenia prawdziwie włoskiej 
pizzy!

AKADEMIA 
WĘDKARSKA 
I ŁOWIENIA RYB
Jak wiele można sobie na-
wzajem powiedzieć, nie wy-
powiadając ani słowa? Jak to 
możliwe? Wiedzą o tym węd-
karze, dla których kilka godzin 

przesiedzianych w milcze-
niu z wzrokiem utkwionym  
w spławiku znaczy czasem 
wiele więcej niż namiętna wy-
miana zdań. Ojciec może na-
uczyć syna sztuki łowienia ryb 
i właśnie takiego wspólnego 
milczenia nad brzegiem za-
cisznego stawu w oczekiwaniu 
na taaaką rybę!

AKADEMIA 
ROWEROWA
Jazda na rowerze to wielka 
frajda! Jeszcze większa, jeżeli 
odbywa się pośród pól i łąk, 

po dzikich leśnych ścieżkach 
i duktach. Nie uwierzycie, że 
tak blisko miast znaleźć moż-
na tak ciche i tak urokliwe 
trasy. W naszej wypożyczal-
ni rowerów mamy sprzęt dla 
18 osób - w tym 6 dla dzieci. 
Możecie oczywiście przywieźć 
własny rower. Podróże przy-
gotowane przez nas to mało 
uczęszaczane trasy dla amato-
rów o rożnym stopniu trudno-
ści. Dla dalszych i dłuższych 
wycieczek dowozimy posiłek.

AKADEMIA 
NORDIC WALKING
Przyjemność spacerowania 
z kijkami poznało już wie-
lu z nas. Będzie ona o wiele 
większa, kiedy maszerować 
będziemy wśród pól, łąk i la-
sów, miarowo oddychając na-
prawdę świeżym powietrzem  
i przypominając sobie zapachy 
ziół, traw i drzew. Być może  
w oddali zobaczymy pasące się 
sarny i jelenie. A już prawdzi-
wą frajdą będzie nieustający 
koncert leśnych ptaków! Na-
sze autorskie trasy gwarantują 
wszystkim odpowiedni wysi-
łek i relaks.

AKADEMIA 
MISTRZÓW
KUCHNI
Akademia chochli i garnka to 
nauka szybkiego gotowania 
smacznych  i zdrowych potraw. 
Jak myślicie, która ze świato-
wych kuchni oferuje najwięcej 
oryginalnych zup? Oczywiście, 
że polska! I razem z nami bę-
dziecie mogli nauczyć się, jak 
je wszystkie ugotować.

AKADEMIA WOK-A
Jak umiejętnie i sprawnie 
używać Wok-a i jakie cudow-
ne dania można dzięki niemu 
przyrządzić w kilka minut.   
I zrobić przy tym naprawdę 
niesamowite wrażenie. Uży-
wając do tego kilkunastu ory-
ginalnych składników i przy-
praw.

AKADEMIA GOLFA
Ten najszlachetniejszy ze 
wszystkich sportów powi-
nien być obowiązkowy w każ-
dej szkole. Nie chodzi w tym 
wcale o samą grę w golfa, ale 
o wszystkie maniery i jego 
etykietę. Sama gra oglądana 
w telewizji wydaje się łatwa. 
Na polu golfowym jest już zu-
pełnie inaczej. Golf uczy po-
kory, konsekwencji, dobrych 
manier, logicznego myśle-
nia i wielu innych potrzeb-
nych cech. Program nauki gry  
w golfa realizujemy wspólnie 
z Gradi Golf Klub w Brzeźnie 
oddalonym od Kuraszkowa  
o 15 minut jazdy samochodem. 

AKADEMIA 
PRZYRODY
Edukacyjne spacery po lesie  
i po polach dla dzieci i młodzie-
ży. Poznacie gatunki drzew, 
zbóż, odgłosy ptaków i wiele 
innych cennych wiadomości.

Nie pozwolimy Ci się nudzić, a przy tym wiele się nauczysz
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LOLEK to mały urwis, ale jest bardzo milusiński

Nauka strzelania z łuku to tylko jedna z wielu  
naszych propozycji na aktywne spędzenie czasu

COŚ DLA CIAŁA I DLA DUCHA

W następnych numerach na-
szego kwartalnika opisywać 
będziemy pozostałe akademie. 
A warto je poznać wszystkie! 
Pełny program naszych aka-
demii rusza 15 marca.



Kto powiedział, że konie 
nie mogą odgrywać aktor-
skich ról? 

Obaliliśmy mit i razem  
z amazonkami z naszej stad-
niny zorganizowaliśmy mini 
jasełka!   Główną rolę ode-
grały nasze dwa najmniejsze 
kucyki - Wiesiu i Joke!   Joke 
przebrana za aniołka, towa-

rzyszyła Wie-
siowi w małej 
sesji zdjecio-
wej.  

Kucyki stały bardzo 
grzecznie, mimo wszyst-
kich ubraniowych dodat-
ków na sobie. Naprawdę 
godne podziwu!  Gratulacje 
dla naszych dziewczyn za 
wspaniały pomysł. 

Zapewnienie sobie 
i swoim pociechom 
komfortu cieplnego to 
podstawa udanego zi-
mowego treningu. W co 
należy się zaopatrzyć? 

Przede wszystkim - rę-
kawiczki! Ręce nie 

mogą być zmarznięte, 
dzięki nim trzymamy 
wodze, a co za tym idzie - 
mamy kontakt z koniem.  
Spuchnięte, ochłodzone 
dłonie utrudniają nam 
utrzymanie kontaktu,  
a poza tym jazda staje się 
nieprzyjemna. 

Chrońmy uszy! Pola-
rowa „kominiarka” czy 
specjalne nauszniki są 
możliwe do kupienia  
w każdym sklepie spor-

towym, jest to koszt kil-
kunastu złotych, a może 
uchornić nas przed zapa-
leniem ucha.

Bielizna termiczna to 
także dobry wybór, za-
pewnia nam komfort 
cieplny prawie całego 
ciała, izoluje od wilgoci  
i niskiej temperatury. Buty 
termiczne chronią sto-
py przed zmarznięciem,  
a przez stopy ucieka tak-
że duża ilość ciepła. 

P o d s u m o w u j ą c 
- wyjazd na trening  
w dobrze dobranym 
stroju do pogody to pod-
stawa!   Nie dopuśmy, by 
nasze maluchy zmarz-
ły, tylko by cieszyły się  
z kontaktu ze swoim ulu-
bionym zwierzakiem! 

Jak zadbać o siebie zimą 
podczas jazdy konnej? 

KĄCIK DLA KONIARZA
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To coś więcej niż pasja do koni
POZNAJCIE PANIĄ BOŻENĘ I JEJ CÓRKĘ

Bożena Kamola nie musiała długo namawiać córki do polubienia jazdy konnej

Naszą instruktorką  
i trenerką jest pani Bo-
żena Kamola. Cierpliwa, 
wyrozumiała, ale za to 
wymagająca! 

Wkłada bardzo dużo 
pracy w treningi na-

szych jeźdźców, ale także 
bardzo dużo serca!   Dopro-
wadziła już wielu jeźdźców 
z naszej stajni do egzami-
nów na odznaki jeździeckie 
- brązowe, srebrne, a nawet 
złote!  Przygotowała także 
wiele amazonek do startów 
w zawodach - wszystkie 
ukończyły je z sukcesem!

Pani Bożena ma profe-
sjonalne podejście do koni, 
ale także do ludzi - zawsze 
stara się pomóc rozwiązać 
problem, nawet jeżeli nie 
dotyczy on świata koń-
skiego.  Lata doświadcze-
nia i wiedza naszej pani 
trener pomogła już wielu 
z naszych koni podczas 
trudniejszych okresów.  
Jest jak druga mama - po-
chwali, wesprze i pomoże!  
Zgodziła się odpowiedzieć 
nam na parę pytań!  

Jak zaczęła się Pani hi-
storia z końmi?  
BOŻENA KAMOLA: Za-
czynałam pracując na to-
rze wyścigów konnych jako 
nastolatka. Zajeżdżałam 
młode konie, przygotowy-
wałam je do startów oraz 
oczywiście sama też bra-
łam w nich udział jako za-
wodnik.

Opieka nad końmi to 
praca niemal całą dobę. 
Jak Pani lubi spędzać 
czas, gdy w końcu znaj-
dzie chwilę wolnego?

Uwielbiam swoją pracę, 
dlatego zawsze przycho-
dzę do niej z uśmiechem! 
W chwili wolnej lubię czy-
tać książki, obejrzeć jakiś 
dobry film, ale najbardziej 
lubię chodzić na spacery  
i podróżować.  

A czy w pani życiu był 
bądź jest jeszcze jakiś 
koń, który zajmuje szcze-
gólne miejsce? 
Ewito - siwy koń o wy-
jątkowym charakterze. 
Nikt nie mógł do niego 
podejść, ale ja postano-
wiłam, że się nie poddam  
i próbowałam go przy-
zwyczaić do człowieka. 
Mieliśmy trudne mo-
menty,   jednak potem 
uzyskałam wspaniałego 
przyjaciela, idealnego na 
wspólne wypady w teren. 
Niestety miał wypadek  
i musiał zostać uśpiony.  

Bardzo mi przykro...
Przejdźmy może dalej, 
czy ktoś z pani rodziny 
także jeździł konno?  
Tak, oczywiście. Wszyst-
kie moje dzieci potrafią 
jeździć konno, ale nie-
stety nie wszystkie dalej 
trenują. Z końmi pozo-
stała moja młodsza córka 
Paulina, która także tutaj,  
w Kuraszkowie, bardzo mi 
pomaga.

Dziękuję bardzo, Pani 
Bożeno, za wywiad.  
Paulina, teraz przejdź-
my może do Ciebie. Jaz-
dę konną zaszczepiła  
w Tobie mama? 
PAULINA URBAN: Tak, 
właśnie tak. Jako 10-letnia 
dziewczynka zaczęłam na-

ukę właśnie w Kuraszko-
wie. 

A jak to się dalej potoczy-
ło?
Ogólnie szkoliłam się sko-
kowo, ale także próbowa-
łam jazdy w siodle wester-
nowym.  

A jakiś wyjątkowy koń?
Grey, gniady koń, około 
165-170 w kłębie z bia-
łą gwiazdką na czole. Koń 
niezbyt łatwy, ale za to 
naprawdę kochany! Uwiel-
biał zabiegi pielęgnacyjne.   
Czasem pod siodłem lubił 
trochę bryknąć, ale szczę-
śliwy koń to brykający koń.

Co z czasem wolnym?   
Lubię czytać, jeździć na 
basen. Śledzę czasem losy 
i sukcesy Jarosława Skrzy-
czyńskiego, mistrza Polski 
w skokach przez przeszko-
dy. A, i jeszcze lubię mon-
tować zespoły podelektro-
niczne! Ha!

Ostatnie pytanie. Co są-
dzisz o naszym polskim 
systemie szkolenia za-
wodników?
Myślę, że w Polsce brakuje 
miejsc do szkolenia mło-
dzieży oraz dofinansowań 
dla zawodników, którzy 
mają ambicję i talent, ale 
niestety nie mają środków.  
W naszych krajowych za-
wodach konnych startują 
zawodnicy rangi światowej,  
a niestety nagrody czasem 
pozostawiają wiele do ży-
czenia, co moim zdaniem 
demotywuje zawodników. 
Miejmy nadzieję, że oczy-
wiście wszystko w kolej-
nych latach się polepszy!

POZA KADRAMI



Z przyjemnością infor-
mujemy, że hala jeź-
dziecka na terenie na-
szego ośrodka została 
oddana do użytku!   

Od teraz można tre-
nować bez względu na 
warunki atmosferyczne.   
Estetyczna, ponadwy-
miarowa, dostosowana 
do indywidualnych po-
trzeb oraz zharmonizo-

wana z otoczeniem. Do-
słownie!  Zainstalowany 
został także profesjonal-
ny system nawadniania, 
który zapewnia brak ku-
rzu i elastyczność pod-
łoża.  Naszym jeźdźcom 
a także koniom ujeżdżal-
nia bardzo przypadła do 
gustu. Ponadto treningi 
skokowe odbywają się 
przez cały rok.   Zapra-
szamy serdecznie! 

TRENUJ KIEDY TYLKO CHCESZ

Kryta ujeżdżalnia otwarta

...i każda jest do czyta-
nia przez naszych gości! 
Nasza przepastna biblio-
teka stoi otworem przed 
wszystkimi odwiedzają-
cymi Akademię. 

Co najmniej w kilku 
zacisznych miejscach 
można usiąść, w spoko-
ju (może przy świecach 
i lampce dobrego wina 
z naszej winiarni) oddać 
się lekturze. Dla każ-
dego znajdzie się god-
na książka. Od albumu, 
encyklopedii czy leksy-
konu, tomiku wierszy, 
powieści historycznej, 
kryminału czy zbioru 
reportaży. 

W naszej wielkiej, 
przepastnej bibliotece, 
która praktycznie roz-
ciąga się przez wszystkie 
miejsca naszego hotelu, 

z pewnością znajdziecie 
książkę na którą przyj-
dzie Wam ochota! To 
świetny pomysł na relaks 
i odprężenie.

MAMY PONAD 4000 KSIĄŻEK...

Z pasji do historii po-
stanowiliśmy zaprezen-
tować naszym gościom 
Wielki Poczet Królów 
Polski. 

Ten namalowa-
ny przez Jana Matej-
kę kultowy zbiór, wraz  
z opisami, znajdziecie 
na ścianach korytarzy 
Akademii. 

Reprint samego 
Pocztu można kupić  
w recepcji. Poznajcie  
z nami historię Polski!

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Poczet Królów Polskich

Kiedy staniecie przed 
Akademią, zobaczycie na 
elewacji budynku pięknie 
wymalowane herby. 

To wiernie odwzorowa-
ne, wiekowe atrybuty Pol-
skich Rodów Rycerskich. 
Każdy ma swoją fanta-
styczną i niesamowitą 
historię. Namawiamy do 
obejrzenia i przeczytania 
ich opisów, bo warto znać 
te barwne opowieści.

ATRYBUTY POLSKICH RODÓW RYCERSKICH

Zamiłowanie do historii stolicy Dolne-
go Śląska pokazujemy także poprzez 
ekspozycję obrazów starego Wrocła-
wia, jego map i planów. 

Na ścianach znajdziecie także wiszą-
cy komplet średniowiecznych litografii  
z przełomu XVI i XVII wieku tego jednego 

z najpiękniejszych miast Europy. Promu-
jemy także markę Wroclove produkującą 
nowoczesne iz disajnerskie pamiątki.

Po intensywnym treningu jeździeckim albo szkole-
niu, które możecie przeprowadzić w naszej multi-
medialnej sali, trzeba się zrelaksowć.

Jednym z wielu miejsc, które idealnie do tego się 
nadają, jest nasze małe centrum SPA. Znajdziecie tutaj 
saunę suchą i parową.

Faksymile - tak nazywa-
ją się ręcznie tworzone 
jak najwierniejsze ko-
pie starych i bardzo sta-
rych ksiąg. Nawet takich  
z XIII i XIV wieku. 

Oficyna wydawnicza Or-
bis Pictus (www.orbispictus.
pl) udostępniła nam kilka-
naście niesamowitych wo-
lumenów, które można obej-
rzeć w naszej bibliotece.
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