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Program od Źrebaka do Wierzchowca KONIE DZIKIE – Koniki Polskie 
Termin:  16-18 styczeń 2015  

Lokalizacja:  Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk,  Popielno,  

Tel:87-423-15-19, 797657026;email szkolenia.popielno@gmail.com; facebook  

 
Program od Źrebaka do Wierzchowca KONIE DZIKIE – Koniki Polskie jest nowym programem JNBT 

realizowanym wraz ze Stacją Badawczą PAN w Popielnie. Obecnie jednostka PAN zajmuje się przede wszystkim 

hodowlą zachowawczą koników polskich, wywodzących się bezpośrednio od wymarłych już leśnych koni tarpanów, 

które kiedyś żyły na terenie dzisiejszej Polski. Koniki żyją zarówno w stajni jak i w rezerwacie. Stado stajenne liczy 

ok. 100 sztuk. Dzikie konie tworzą tabuny, w każdym z nich znajduje się ogier, około pięciu klaczy i ich młode.  

W tej pierwszej edycji JNBT będzie prowadziło szkolenie z roczniakami i w zajeżdżaniu z klaczami 3 letnimi. 

Szkolenie z roczniakami będzie polegało na przygotowaniu młodych odłowionych w spędzie roczniaków do 

współpracy z człowiekiem i życia stajennego oraz budowania relacji do człowieka przyszłych wierzchowców. 

Zajeżdżanie 3latków będzie pracą w roundpenie metodami JNBT prowadzące do pierwszego siodłania i objeżdżania 

podjezdków. Program ten jest częścią specjalizowanego szkolenia w ramach kompleksowego programu „Jeździectwo 

Naturalne bez Tajemnic”, który oprócz szkoleń specjalizowanych ma program podstawowy podzielony na 5 

poziomów Relations L1, L2, L3 oraz L4 Wolność i L5 Harmonia.  

Szkolenie to jest unikalne ze względu na możliwość udziału w pracy z końmi dzikimi dające zaawansowaną wiedzę 

w zajeżdżaniu dowolnych koni i wychowywaniu oraz trenowaniu młodych koni. Szczególnie, iż ta rasa to 

prawopółkulowe introwertyki a ci którym przychodzi pracować z Fryzami, Hucułami,Fiordami, Haflingerami etc 

wiedzą, iż wymagają one indywidualnego podejścia. 

Szkolenie trwać będzie od piątku godz 9.00 do niedzieli godz 16.00. Zgłoszone osoby chętne do pracy z końmi oraz 

trenerzy pracować będą równolegle na maneżu, lonżowniku i w  roundpenach (sesje poranna i popołudniowa) z 

wyselekcjonowanymi końmi.  

Film z dzikich koni w Drawskim tu https://www.youtube.com/watch?v=hglRHR5GEqo&feature=youtu.be a zdjęcia 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.621208041224753.1073741850.172996769379218&type=1 i tu 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819068424772046.1073741913.172996769379218&type=1 i tu 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876136432398578.1073741934.172996769379218&type=1 

 

Program kursu obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz 

praktykę a także obserwacje stada dziko żyjących koników polskich. Program oparty jest o najnowsze osiągnięcia 

dotyczące behawioryzmu oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku największych szkół jeździectwa naturalnego. 

Daje on  gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w wychowaniu i zajeżdżaniu 

młodych koni budując od razu prawidłowe relacje koń/trener/jeździec. Obejmuje zagadnienia z zakresu 

psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania i przywództwa, nauki czytania koni, systemu 

komunikacji za pomocą języka Equus, technik trenowania młodych koni przed zajeżdżaniem, pierwszego 

siodłania i pierwszego wsiadania, objeżdżania, oswajania z kantarem i wędzidłem,  odczulania, 

bezpieczeństwa. Prowadzi do zaawansowanej wiedzy pozwalającej zajeżdżać młode konie metodami 

naturalnymi w ciągu kilku sesji. 

 

W szkoleniu można uczestniczyć:  

1. Jako uczestnik w pracy z roczniakami pracując pod nadzorem trenerów JNBT na maneżu i w roundpenie  

2. Jako uczestnik w pracy z 3latkami w zajeżdżaniu pracując pod nadzorem trenerów JNBT w roundpenie 

3. Jako obserwator uczestnicząc w wykładach i pracy na roundpenie oraz pracując w grupie przy selekcji  

  

Koszt uczestnictwa: 

1. uczestnik z roczniakami 460/kurs trzydniowy 

2. uczestnik z 3latkami 640/kurs trzydniowy  

3. słuchacz 320 zł/kurs trzydniowy 

Studenci z certyfikatami programu JNBT odpowiednio niżej 1) 400 zł 2) 600 zł i b) 300 zł 

Popielno położone jest pomiędzy 4 jeziorami co w aurze zimowej pewnie będzie robiło niesamowite wrażenie. 

Ośrodek posiada pokoje 2-4 osobowe w cenie 25 zł/os z dostępem do kuchni. Jest też możliwość zamawiania 

obiadów. W sprawie rezerwacji pobytu tel 797657026.  

Prowadzi trener Andrzej Makacewicz oraz wykładowcy JNBT.Osoby biorące udział z końmi muszą okazać 

ubezpieczenie NW oraz posiadać kask. Praca osób z końmi jest rejestrowana filmowo. Kurs kończy się wydaniem 

imiennego certyfikatu. Uczestnicy otrzymują też materiały w postaci skryptu.  Zgłoszenia przyjmowane są pod 

telefonem 22 3931090 lub kursy@jnbt.pl  
JNBT 2014 (fot ze Szczycienka K. Jarczewski, JNBT)  
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