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Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim:
Drastyczny spadek wykorzystania roboczego koni był jedną z przyczyn zwiększonego ich wykorzystania w sporcie
i rekreacji. Obecnie powstają liczne ośrodki jeździeckie o rozbudowanych strukturach funkcjonalnoprzestrzennych, znacznie
różniące się od swoich archetypów. W wyniku klasyfikacji materiału badawczego stworzony został katalog reprezentatywnej grupy
założeń jeździeckich. Projekt dotyczy kształtowania układu funkcjonalnego i struktury przestrzennej współczesnego ośrodka
jeździeckiego. Problemem badawczym są walory użytkowe i estetyczne istniejących czołowych założeń jeździeckich w Polsce,
a celem pracy było zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy o czołowych polskich ośrodkach jeździeckich, waloryzacja tych ośrodków
oraz modele przestrzenne, przedstawiające pożądaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną założeń różnej wielkości
i o zróżnicowanym programie użytkowym.
Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
A drastic decrease in the use of labour horses was one of the reasons for their increased use in sport and recreation.
Currently, numerous riding centres are formed with extensive functional and spatial structures, significantly different from their
archetypes. The result of the research material analysis is the construction of theoretical spatial-functional catalogue of equestrian
centres. The project concems the forming of the functional system and of the spatial structure of contemporary equestrian centres.
Research questions are the usability and an esthetical values of the existing leading equestrian centres in Poland, and an aim of this
study was to formulate a theoretical model of spatial arrangements of contemporary equestrian centres. They will be aimed at creating
the foundations for the design of centres of varying degrees of complexity of the system functional. The final result of work will be
collecting and organizing the knowledge on the leading Polish centres, the valorisation of these centres and spatial models showing
the desired functional and spatial structure of the equestrian centres of various sizes, with differentiated utility program.

