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Proste przes∏anie
mistrza Wintersa
Po dwóch latach organizowania imprezy „MyÊlàc o koniu”
w Zbros∏awicach, tym razem odby∏a si´ ona w oÊrodku Western City
w Âci´gnach pod Karpaczem. Konkurs trenerów m∏odych koni mia∏ tym
razem obsad´ zagranicznà. Wszyscy skupili si´ na pozyskaniu
zaufania konia, ale ka˝dy szed∏ swojà Êcie˝kà i zaszed∏
w inne miejsce. Najdalej – Richard Winters.

Z lewej: Reiner Schelbert pracowa∏ spokojnie.
nawet bez logo Silversand Horsemanship
by∏by natychmiast zidentyfikowany jako
przedstawiciel australijskiej szko∏y naturalu
Steve’a Halpenny’ego;
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z prawej: Richard Winters pokaz∏, ˝e czucie
koni ma w genach. By∏ bezkonkurencyjny.
Do tytu∏u mistrza Ameryki w zaklinaniu koni
do∏o˝y∏ tytu∏ mistrza Polski

rzecia edycja polskich mistrzostw zaklinaczy koni „MyÊlàc
o koniu” pokaza∏a, ˝e ta impreza
ma g∏´boki sens promocyjny i edukacyjny, a jeêdziectwo naturalne ma coraz
wi´cej zwolenników.
Jestem pewien, ˝e tego ruchu nie da
si´ powstrzymaç i za kilka lat – w najgorszym przypadku za kilkanaÊcie –
nikt nie b´dzie dzieli∏ jeêdziectwa
na naturalne i klasyczne. Naturalny
sposób komunikacji z koƒmi po∏àczy si´
z technikami klasyki, westernu i innych
szkó∏ czy stylów. Ka˝dy b´dzie móg∏
z tego bogactwa wybieraç, co mu potrzebne, ale te˝ ka˝dy rozumny jeêdziec
i trener zacznie prac´ z koniem od dotarcia do jego umys∏u, od zbudowaniu
z nim relacji. A to jest w naturalu najwa˝niejsze.
Dla mnie to tak samo oczywiste jak to,
˝e dzisiaj ju˝ nikt nie skacze tak, jak zalecano przed rewolucjà kapitana Federico Caprillego. Przedcaprillowska technika skoku by∏a ewidentnie nienaturalna, pozycja jeêdêca odchylonego w siodle przeszkadza∏a koniowi w pokonaniu przeszkody. Nawet nie ma sensu
rozwodziç si´ nad tym – s∏usznie odstawionym do lamusa – sposobem jazdy.
MyÊl´, ˝e tak samo sczeênie raz na zawsze dzisiejsza, jeszcze doÊç powszechna, nieufnoÊç wobec naturalu.
Dwie pierwsze edycje mistrzostw zaklinaczy koni, a w∏aÊciwie trenerów metod naturalnych, mia∏y miejsce w Zbros∏awicach. W tym roku (25-26 VIII) im-

T

preza po raz pierwszy odby∏a si´ w ÂcieÊciem drugiej edycji „MyÊlàc o koniu”
gnach pod Karpaczem, a ÊciÊlej w Wew Zbros∏awicach. Zaimponowa∏ wistern City Jerzego Pokoja – propagatora
dzom, gdy w niespe∏na godzin´ osiostylu western w Polsce, organizatora
d∏a∏ zupe∏nie surowego konia i swobodmi´dzynarodowych MP w konkurennie na nim galopowa∏ po arenie.
cjach z byd∏em i czynnego zawodnika
dyscypliny cutting. Western City jest
Wiedza w genach
g∏ównym oÊrodkiem cuttingu w Polsce.
Ma te˝ infrastruktur´ odpowiednià
GoÊciem imprezy w Western City by∏
do realizacji takich projektów, jak „MyRichard Winters – zwyci´zca amerykaƒÊlàc o koniu”: dwie du˝e otwarte areny
skich mistrzostw zaklinaczy w roku
i wielkà hal´. Nawet z∏a pogoda nie mo2009. Wystartowa∏ w konkursie trene˝e wi´c „roz∏o˝yç” imprezy. Z profesjorów, a jego rywalami byli: Katerina Sannalnie przygotowanych trybun zetarova z Czech i Reiner Schelbert z Niewn´trznych widzowie mogli obserwomiec. Obsada zawodów by∏a wi´c cuwaç zmagania trenerów na tle malownidzoziemska. Katerina uczy∏a si´ pracy
czych Sudetów.
z koƒmi od s∏awnego czeskiego trenera
Zawody trenerów metod naturalnych
Honzy Blahy, zaÊ Reiner jest licencjonorozgrywane sà tylko w dwóch miejwanym trenerem znanej te˝ w Polsce
scach na Êwiecie: w Stanach Zjednoczoaustralijskiej szko∏y Silversand Horsenych i w Polsce. W USA od 2003 r.
manship Steva i Ireny Halfpennych.
w „Road to the Horse” o tytu∏ najlepszego
Konie dla zawodników – dwuipó∏letwalczà gwiazdy pierwszej wielkoÊci,
nie klacze sp – pochodzi∏y z hodowli ronajbardziej znani trenerzy. Nagroda
dziny Parkitnych z Kowar i by∏y córkag∏ówna nie jest imponujàca, bo wynosi
mi jednego ogiera. Komisja s´dziowska
10 tys. dolarów i zawsze jest przekazywana przez zwyci´zc´ na cel charytatywny. Tam sam udzia∏ w zawodach
jest ju˝ wielkim wyró˝nieniem. Lu„To ty jesteÊ trenerem swego konia,
dzie interesujàcy si´ metodami nanie przejmuj si´ tak dosiadem i
turalnymi doskonale znajà nazwiska uczestników tych zmagaƒ: Patechnikami, myÊl o tym, czego od
ta Parellego, Richarda Wintersa,
Craiga Cameroona, Clintona Ankonia chcesz, bàdê zawsze par´
dersona czy Chrisa Coxa.
sekund przed nim, wtedy osiàgniesz
Cox, trzykrotny zwyci´zca „Road
to the Horse” w ubieg∏ym roku by∏ go- sukces.“
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Katerina Santarova postawi∏a n zdobycie
zaufania konia. Zabrak∏o czasu na pójÊcie
po wi´cej

(której ni˝ej podpisany mia∏ zaszczyt
przewodniczyç, a wczeÊniej wybieraç
konie do konkursu z Rafa∏em Parkitnym), oceniajàc ich trudnoÊç, uzna∏a
wszystkie trzy za równe, choç Czeszce
i Niemcowi trafi∏y si´ klacze dosyç zdecydowane a Amerykaninowi – bardziej
êrebi´ca. Komisja wysz∏a za∏o˝enia, ˝e
cechy dominacyjne nie mogà przesàdzaç o stopniu trudnoÊci konia, gdy˝
wi´kszym problemem dla trenera mo˝e
byç praca ze êrebakiem, który nie uczy
si´ tak jak koƒ prawie dojrza∏y.
JeÊli porównaç prac´ trenerów z obecnej edycji „MyÊlàc o koniu” do dwóch
poprzednich, to by∏a ona zdecydowanie
spokojniejsza. Wszyscy skupili si´
na pozyskaniu zaufania konia, ale ka˝dy szed∏ swojà Êcie˝kà i zaszed∏ w inne
miejsce. Najdalej – Richard Winters.
Pracowa∏ z m∏odà klaczà bardzo spokojnie, natychmiast i umiej´tnie nagradza∏
jà za ka˝dy osiàgni´ty efekt, nie prowokowa∏ sytuacji konfliktowych, by∏ zdecydowany, a zarazem p∏ynny i lekki
w ruchach.
Trenerzy mieli cztery pó∏toragodzinne sesje z koƒmi i 20 minut na fina∏owy
tor przeszkód. Winters jako jedyny
z trójki dosiad∏ konia ju˝ w pierwszej
sesji. Schelbert zdecydowa∏ si´ na to
w trzeciej, a Santarova – w czwartej.
Winters znakomicie „czyta∏” konia.
Kiedy podczas fina∏u klacz pokaza∏a
mu, ˝e ani myÊli wejÊç do przyczepy,
natychmiast zrezygnowa∏ z tego pomys∏u. Jego konkurenci mieli konie odwa˝-

niejsze i ten punkt programu zrealizowali. Jednak tylko koƒ Wintersa chodzi∏
pod nim w finale w trzech chodach,
cz´Êç przeszkód pokona∏ z siod∏a, a we
freestyle’u stawia∏ pierwsze kroki
w pracy z cielakiem – jak na kowbojskiego wierzchowca przysta∏o.
Nawet gdyby Reiner Schelbert nie
mia∏ logo Silversand, to i tak zosta∏by zidentyfikowany jako typowy przedstawiciel tej szko∏y. Pracowa∏ cierpliwie i spokojnie. I na tym tle jego rzadkie próby
zdyscyplinowania konia nag∏ym podniesieniem energii, tudzie˝ szarpni´ciem,
mog∏y z lekka zgrzytaç. Klacz Reinera
nie zawsze by∏a z nim. Gdy jej dosiad∏
po raz drugi, ostro odpali∏a, p´k∏a przystu∏a i niemiecki trener zaliczy∏ „gleb´”.
Katerina, zdaje si´, przyj´∏a metod´
Stacy Westfall, która na jednym z „Road
to the Horse” dopiero na ostatniej sesji
dosiad∏a konia, podczas gdy jej konkurenci mieli to ju˝ dawno za sobà. Ró˝nica efektu koƒcowego jest taka, ˝e Stacy
wtedy wygra∏a. Katerina ca∏e sesje poÊwi´ca∏a zdobyciu zaufania konia.
Wprawdzie osiàgn´∏a cel, ale nie uzyska∏a szacunku, a tym samym nie mog∏a
wydaç poleceƒ swojej klaczy. W finale
dosiad∏a jedynie konia, co Êwiadczy
o jej dobrym „odczytaniu” zwierz´cia,
bo nie dawa∏o ono ˝adnych gwarancji,
˝e w chwili ruchu do przodu nie ruszy
jak bronco na rodeo.
By∏o pewne podobieƒstwo w stylu
pracy Reinera i Kateriny, które mo˝e
wynikaç ze wspólnych korzeni ich

szkó∏. Silversand to ∏agodniejsza odmiana metody Pata Parellego, a Honza Blaha, u którego uczy∏a si´ Katerina, przez
dwa lata terminowa∏ u Parellego
w USA. Niekoniecznie tak jednak byç
musi, bo sam bra∏em lekcje u Honzy
i wiem, ˝e ma indywidualny, pe∏en konsekwencji programisty, bardzo logiczny
styl. Honza to Honza, nie Parelli.
Richard Winters by∏ zdecydowanie
inny od swoich rywali. Widaç, ˝e ten facet wiedz´ o koniach ma w genach.
A po Europejczykach widaç by∏o, ˝e to
wiedza nabyta.
Ju˝ po imprezie uczestniczy∏em w klinice Wintersa. Spodoba∏a mi si´ jego filozofia jeêdziecka, którà zrozumia∏em
tak: to ty jesteÊ trenerem swego konia,
nie przejmuj si´ tak dosiadem i technikami, myÊl o tym, czego od konia
chcesz, bàdê zawsze par´ sekund przed
nim, wtedy osiàgniesz sukces.
W sumie przez trzy dni w imprezie
uczestniczy∏o ponad 500 osób, w tym
ok. 150 studentów JNBT (Jeêdziectwo
Naturalne Bez Tajemnic) – szko∏y Andrzeja Makacewicza, który to zainicjowa∏ w Polsce ruch naturalny i dzi´ki jego kontaktom w USA w naszym kraju
byli ju˝ najwi´ksi z najwi´kszych: Monty Roberts, dr Robert Miller, Chris Cox
i Richard Winters.
Jerzy Sawka
Autor jest dziennikarzem „Gazety
Wyborczej”, trenerem JNBT, prowadzi blog
o swoich doÊwiadczeniach z koƒmi:
dziennikarzizaklinacze.blox.pl

