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Historia Konika nawiązuje do obrzędów weselnych na
Warmii i Mazurach, koń odgrywał w niej bowiem ważną
rolę już od początku swatów. Na dawnych warmińskich i
mazurskich wsiach tradycja kazała, by swat zwany
rajkiem przyjeżdżał na pierwszą wizytę do dziewczyny z
główką kapusty pod pachą. Zanim wszedł do chaty, dawał
rumakowi odgryźć jej kawałek. Potem rekwizyt taki służył
mu do rozpoczęcia rozmowy. Np. – W naszym ogrodzie
zjawiło się jakieś zwierzę, może sarna, która uszkodziła
główkę owej kapusty, szedłem więc tu po jej śladach, by
zobaczyć tę sarnę. I wówczas wiadomo już było, że ma na
myśli dziewczynę z danego domu.
Potem, wiadomo było, że młodzi chcą ślubu a rodzice dają
im swoje błogosławieństwo, rozpoczynały się
przygotowania do ślubu podczas których mistrz
ceremonii zapraszał na wesele. Ubrany odświętnie,
wkraczał do izby razem ze swoim koniem.

Udział konia zwiastował bowiem szczęście. I
nieważne było przy tym, że koń może nabrudzić.
Młodą parę musiał też zawieźć do ślubu powóz
zaprzężony w konia, koniecznie siwka. Takie
umaszczenie zapewniało narodziny zdrowych
dzieci. Wybierano rumaka jak najpiękniejszego,
karmiono go odpowiednio długo owsem i innymi
przysmakami, szczotkowano a w grzywę i ogon
wplatano wstążki. Konie gości weselnych, po
wyprzęgnięciu z powozów, także dobrze
karmiono i szczotkowano, bowiem ich jak
najlepszy wygląd również zwiastował młodym
dostatek i szczęście.
Koń dobrze karmiony symbolizował dostatek,
jego przystrojenie gwarantowało życie wolne od
trosk i pełne radości, zaś żwawy chód – zdrowie
nowej rodziny.
Z czasem zaczęto umieszczać wizerunki konia na
przedmiotach codziennego użytku. To właśnie
wizerunek konika weselnego znajdziemy na
najstarszym malowanym kaflu piecowym z
regionu Warmii i Mazur, z roku 1784. Konie na
kaflach były bardzo popularne, uwieczniano je
solo, lub w towarzystwie mistrzów ceremonii.
Największą ich kolekcję można oglądać w
Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Współcześnie postać mazurskiego konika weselnego
inspiruje twórców nadal, można znaleźć figurki będące
skarbonkami, w których podarowuje się nowożeńcom
pieniądze, często wybierany jest on jako logo bądź
symbol inicjatyw promujących folklor i sztukę ludową.
Jedne z najpiękniejszych pochodzą z Kaflarni
Warmińskiej, pracowni ceramicznej Eleonory i Rafała
Toś.
Figurki mają charakterystyczny kształt i przeróżne
kolory, od ślubnej bieli, poprzez pastele, po barwy
nasycone, zdobione mazurską symboliką, reliefami,
wzorami folkowymi, błyszczące szkliwione, bardzo
różnorodne.
Dziś Konik weselny stanowi oryginalny prezent ślubny,
lub dodatek do niego, jego symbolika nasycona jest
dobrą energią i wręcz magią, jaką roztacza od blisko
trzech wieków. Jest też elementem historii regionu
Warmii i Mazur i spuścizny kulturowej w obrębie
tradycji i obrzędów.
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Koń w kulturze 
i sztuce

Od wieków koń zajmuje poczesne miejsce w polskim
życiu, sztuce i symbolice. Będąc wyznacznikiem
najsilniejszej grupy społecznej średniowiecza – rycerstwa,
symbolizował władzę i bogactwo. Jego związek z
człowiekiem ściśle wpływał na wszelkie aspekty
codziennego życia. W czasach nowożytnych Polska była
jedynym krajem w Europie, w którym koń odgrywał rolę
tak istotną. Stanowił nie tylko środek transportu w czasie
wojen, ale i w czasach pokoju był stałym elementem życia
codziennego, co odzwierciedla jego obecność w
malarstwie i literaturze polskiej.
Podczas, gdy Rzeczpospolita była jednym z największych
państw w Europie, a liczba jej ludności do końca XVIII
wieku wzrosła do 12–14 mln, podjęto trud hodowli
szybkiego konia, którego siła i wytrzymałość stanowiłaby
odpowiedź na wszelkie potrzeby, nie tylko wojenne. 

Znaczenie, jakie koń zajmował w literaturze i
sztuce polskiej, zawdzięczał w dużej mierze
polskiej szlachcie, dla której prócz środka
transportu, stanowił on dowód uznania, przyjaźni
i szacunku – często bowiem darowany był w
prezencie. Był też niezbędny przy ulubionych
rozrywkach – polowaniach, kuligach, skokach,
turniejach. Budzące podziw konie na magnackich
dworach były dowodem zamożności ich
właścicieli. 
Malarstwo polskie, w którym koń odgrywał
ogromną rolę, rozwijało się od  drugiej połowy
XVIII. Królowała w nim tematyka patriotyczno-
narodowa. Po I wojnie światowej malarstwo
zdominowały motywy związane z  wojną i
legionami. Od połowy XIX,  malowano bardzo
realistycznie i różnorodnie- wśród twórczości
tamtych lat znajdziemy więc zarówno sceny
rycerskie i batalistyczne, epizody powstańcze, 
 jak i portrety konne, wesela, jarmarki, zaprzęgi,
sanie. 
Jeśli chodzi o wieś polską, znaczenie konia wcale
nie było mniejsze. Koń był niezbędny w
gospodarstwie, zaprzęgany do pługów, sani,
bron czy wozów. Podczas świąt zaprzęgi
przystrajano kolorowymi wstążkami i frędzlami. 

Postać konia występowała też od wieków w
polskim folklorze, baśniach, przysłowiach i
legendach. Współczesne obrzędy były
także ściśle związane z jego postacią –
począwszy od funkcji ochronnych, poprzez
przywoływanie miłości, bogactwa,
urodzajnych plonów, odpędzania złych
duchów. 
Wizerunek konia także jednym z
najbardziej rozpowszechnionych motywów
w sztuce ludowej – wykonywano z jego
motywem rzeźby ceramiczne, rzeźby w
drewnie, płaskorzeźby, wycinanki, wyroby
ze słomy, wikliny a dla najmłodszych
zabawki. 

Wojciech KOSSAK (1856-1942)
Ułan i dziewczyna, 1920



KROK 1
potrzebne materiały 

  wydrukowany szablon
konika na arkuszu A4.
Dostępny w załączniku
lub do pobrania TUTAJ 
 arkusz filcu w niebieskim
kolorze lub dowolnie
wybranym
 mulina w kolorze
czerwonym lub innym
dowolnym kolorze. Można
wybrać 2 różne kolory
muliny (wybrany kolor na
ogon i grzywę konia, inny
kolor na przeszycie)
 wypełnienie w postaci
waty lub inne
 igła
 ostre nożyce
 ołówek

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

KROK 2 
odrysowanie konika na filcu 

 
Odrysuj wycięty szablon konika na arkuszu
filcu dwukrotnie 

https://drive.google.com/file/d/1eA6bWUzX9aOcLorlRjIEiyZORKeBF4Dg/view?usp=sharing


KROK 4 
szycie 

 

KROK 3 
wycinanie 

 

Wytnij odrysowanego konika
dwukrotnie. Nie przejmuj się, że twój
konik bardziej przypomina psa, po
dodaniu ogona i grzywy jego
wygląd będzie przypominał konia. 

Złóż 2 warstwy konika, tak aby do siebie
pasowały i szyj fastrygą po obwodzie
szablonu. Użyj do tego muliny w kolorze
białym lub czerwonym. Zostawiaj
niewielkie  odstępy. Pamiętaj by zacząć
szycie od zrobienia supełka ;)  

KROK 5 
wypychanie

 
Do środka konika włóż watę
lub inne wypełnienie np takie
do poduszki. W trakcie szycia
warto pamiętać o
wypychaniu części trudno
dostępnych jak głowa czy
nogi konia zanim elementy
zostaną ze sobą zszyte.
Możesz pomóc sobie
ołówkiem by wypchać wąskie
elementy.



KROK 6 
ogon 

 
Aby zrobić ogon utnij spory kawałek muliny i zacznij wszywać mulinę zostawiając duże
pętle. Powtarzaj czynność kilka - kilkanaście razy w zależności od tego jak gruby ogon
chcesz uzyskać. Następnie owiń cały ogon kilkakrotnie muliną i zrób końcową pętelkę.
Utnij ogon do długości jaka Ci odpowiada.

KROK 7 
grzywa

 
Aby wykonać grzywę, przygotuj
3 zawiniątka z muliny okręcając
mulinę wokół 2 palców. Na
każdej z nich zawiąż pętelkę by
się nie rozwiązały. Przyszyj 
 kolejno pętle jedna za drugą
wzdłuż głowy konia. Na koniec, 
 gdy wszystkie pętle masz już
przyszyte, rozetnij je
nożyczkami i przytnij do
preferowanej długości grzywy.
Gotowe! :)

Teraz możesz przyczepić
agrafkę by stworzyć ze swojego
konika niepowtarzalną broszkę
lub zaczep zawieszkę by
powiesić go na ulubionej
torebce lub plecaku. 
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