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Polska ekipa w Aachen. Fot. Ervin Esher.

Wielkie pokazy zapewniają bardzo prestiżowe tytuły, ale jest to najwyższa półka, więc werdykty
sędziowskie są czasami okrutne i często sprowadzają hodowców na ziemię.

Grudzień jest specyficznym okresem w naszym „końskim życiu”. 

Zamyka rok zmagań ostatnim, jakże ważnym akordem -Czempionatem Świata, w którym polska ekipa
bierze udział od 1977 roku z małymi przerwami, czyli już prawie 30 lat. 

Zarazem jest to czas podsumowań i swoistego rachunku sumienia, według umownego podziału na czas
przed i po aukcji, który w tym roku dostarczył wielu wspaniałych emocji, nagłych wstrząsów, czasami
rozczarowań.

Tegoroczna aukcja janowska i czempionat odbywały się w nowym, specjalnie wybudowanym centrum
aukcyjno-pokazowym, dobrze wkomponowanym w architekturę stadniny janowskiej, nawiązującym do
koncepcji architekta Marconiego z wykorzystaniem starej alei grabowej w parku jako głównej drogi
doprowadzającej.

Warunki dla ludzi i koni fantastyczne, najwyższy standard, a sławetne „janowskie sławojki” przeszły już
do  lamusa  historii.  W  holu  recepcyjnego  centrum  króluje  posąg  Bandosa,  autorstwa  Edwina
Boguckiego, a w sąsiednim budynku nowego-starego biura wita gości mniejsza kopia rzeźby Baska tego
samego twórcy. W swoim czasie toczyły się gorące dyskusje odnośnie lokalizacji tej rzeźby!
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Esparto (Ekstern - Ekspozycja/Eukaliptus) 2002. 
Fot. Katarzyna Dolińska.

Emandoria (Gazai Al Shaqab[QA] - Emanda/Ecaho) 2004.
Fot. Katarzyna Dolińska.

Niedawno miałem okazję oglądać -prawie naturalnej wielkości - oryginał w Muzeum Koni w Louisville
(Kentucky) podczas sędziowania Egyptian Event - pokazu koni egipskich. Szkoda tylko, że na tabliczce
obok nie ma ani słowa o tym, gdzie koń się urodził, skąd pochodził, a tylko nazwisko ojca i syna La
Croix  oraz  stadniny Lasma Arabians,  która  konia  zakupiła  w Polsce  i  doskonale  go  wypromowała
w USA.  Ale  cóż  się  dziwić,  jest  to  typowo  amerykańskie,  zawsze  najważniejszy  jest  ten,  kto
zainwestował najwięcej, a poza tym „swój”. Co ciekawe, koncepcja hodowlana Baska zrodziła się już
w 1945 roku; kiedy to ledwo co ucichły armaty, Balaląjka została pokryta Witrażem po raz pierwszy
i powtarzano  to  kojarzenie  z  małą  przerwą  dziesięć  razy  aż  urodził  się  Bask,  który  był  ostatnim
źrebakiem tego połączenia, a sławę zdobył największa - czyli czasami do 10 razy sztuka (oczywiście nie
umniejszając doskonałym siostrom Baska).

Potwierdza się tu stara prawda hodowlana, że bardzo dobrych, czasami wybitnych koni jest wiele, ale
zaistnieją tylko te, które zdążą trafić w swoim życiu na okoliczności, sytuacje i ludzi potrafiących je
wypromować.  Oczywiście  dobrze  jest  jeśli  dysponujemy  znacznym  kapitałem,  czasami  można  go
częściowo  odzyskać.  Tak  się  rozpisałem  o  Basku,  ale  to  chyba  wpływ  bardzo  ostatnio  modnych
artykułów o wyższości kuhailanów nad „Świętami Wielkiej Nocy” i zastanawiania się nad odpowiedzią
na pytanie: kto ponosi większe zasługi w tym, że nasz bohater w ogóle się urodził.

Bardzo  szczegółowo i  trafnie  Panie  Zawadzka  i  Stojanowska  opisały  w ostatnich  „Arabach”  nasze
narodowe święto i tu zgadzam się całkowicie, że została otwarta „nowa epoka” -aby sil i dobrych koni
starczyło na lata. Z pewnością trzeba parę rzeczy na przyszłość poprawić, usprawnić recepcję gości,
rezerwację stolików dla kupujących i obserwujących. Znacznie uszczelnić ochronę, a konie sprzedawać
na scenie z wykorzystaniem wszelkich teatralnych atrybutów.

W tym roku wielkie  jesienne pokazy -  Puchar  Narodów,  Czempionat  Europy i  Czempionat  Świata
zostały poprzedzone Jesiennym Halowym Pokazem w Janowie na początku września. Ideą przewodnią
nowo organizowanego pokazu  było  stworzenie  możliwości  sprawdzenia  mało  doświadczonych koni
w hali oraz zapoczątkowanie prezentacji klas użytkowych pod siodłem, spełniając tym samym życzenia
i postulaty wielu hodowców prywatnych. Jak to zwykle bywa, sejmikuje się doskonale na zebraniach
PZHKA, ale gdy trzeba się zmierzyć z konkretnym działaniem, np. przygotować program i konie, jest
już znacznie gorzej.

Zawiedli zupełnie hodowcy, dla których ten pokaz zrobiono, sytuację uratowali uczniowie z technikum
w  Janowie  Podlaskim,  dosiadający  ogierów  oraz  młodzież  ze  szkółki  jeździeckiej  michałowskiej
stadniny. Sądzę, że musimy promować użytkowanie koni arabskich pod siodłem i w tym kierunku ten
pokaz powinien się rozwijać.
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Sefora (Ekstern - Sawantka/Pepton) 2005. 
Fot. Katarzyna Dolińska.

Cejsjusz (Ekstern - Carina/Pesal) 2004. 
Fot. Katarzyna Dolińska.

Rozgrywanie klas w ręku 2 tygodnie po czempionacie narodowym mija się trochę z celem, chyba że
wycofa się najlepsze konie (jak zrobił to Michałów) i będzie się prezentować pod siodłem i w ręku konie
mniej doświadczone, tzn. drugiego szeregu, stosując zasadę „gentlemen agreement”.

Tegoroczny Puchar Narodów w Aachen zgromadził rekordową liczbę koni z Polski: 12 z Michałowa,
3 z Białki, 2 z Janowa, 3 hodowców prywatnych.

Podsumowując nasz występ w Pucharze Narodów, który należy do najpoważniejszych, bardzo trudnych
pokazów, gromadzący najwięcej koni, należy być zadowolonym z ogólnych wyników. Młodzież: Sefora
i Emandoria, starsze klacze: Embra i Emm-na w Top Five, Palanga – Wice czempionka Klaczy. Do
rozgrywki w samym czempionacie klaczy dorosłych na sześć możliwych klaczy, cztery są urodzone
w Michałowie, a 12 spośród 17 koni osiąga noty powyżej 90 punktów. Słabiej wypadły nasze ogiery
Grafik i Gaspar, ale za to rewelacyjnie pokazał się Esparto, z 93,3 pkt. pokonując o 1 pkt czempiona Al
Lahaba - późniejszego zwycięzcę Salonu Konia. Rezerwowym był urodzony w Michałowie Fernando,
uczestnik wielu aukcji, który trafił na swój czas i ludzi prezentując się na wielu pokazach w Europie.
Z pewnością  największym  sukcesem  było  zdobycie  po  raz  trzeci  Pucharu  Narodów,  na  który
zapracowały głównie:  Palanga,  Embra,  Esparto,  Sefora,  Emandoria,  Emmona -  z  notą  28 pkt.  oraz
zdobycie 2. miejsca w Pucharze Hodowców - z 34 pkt. za USA.

Na Czempionat Europy w Moorsele w Belgii pojechała podobna stawka koni, wyniki były nieco lepsze.
Młodzieżową  Czempionką  Europy  została  Emandoria  (Wice  -  córka  Eksterna  urodzona  w  Belgii
u Christine Jamar), Wiceczempionką Klaczy dorosłych - Palanga,  a tytuł Top Five zdobyły: Fallada,
Embra  (z  drugą  notą  pokazu,  gorszą  tylko  o  0,3  pkt.  od  Czempionki  Loubna)  oraz  Alert,  Esparto
i Fernando.

Zdecydowanie  słabiej  w  Niemczech  i  Belgii  wypadły  konie  hodowców prywatnych,  którzy  jednak
odnieśli wiele sukcesów na pokazach w Austrii i Skandynawii, i to jest właściwa droga do promocji
własnych koni.

Wielkie  pokazy  zapewniają  bardzo  prestiżowe  tytuły,  ale  jest  to  najwyższa  pólka,  więc  werdykty
sędziowskie są czasami okrutne i często sprowadzają hodowców na ziemię.
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Fernando (Monogramm [US] - Frejlina/Pepton) 1994. Fot. Katarzyna Dolińska.

Royal Colours (True Colours [CA] - Xtreme Wander [CA]) 2003. Fot. Katarzyna Dolińska.
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Do Paryża oczywiście pojechało o wiele mniej koni (7 z Michałowa i 3 z Janowa) i po dwóch turniejach
mieliśmy już świadomość, że łatwo na pewno nie będzie. Na dodatek nasze humory się pogorszyły po
ogłoszeniu składu komisji sędziowskiej, która to zdecydowanie preferowała typ pro egipski. Cóż zrobić
- w szranki stanąć trzeba było; główny cel: zakwalifikowanie się do prestiżowego finału. Kwalifikacje
zdobyły wszystkie z 7 koni z Michałowa: Ejrene, Pistoria, Palanga, Emmona, Embra, Palmira, Esparto
oraz Sefora z Janowa, prze-padły Alert i Eula. Czempionaty zdobyły: Bess Fa’izah, Robin K, Royal
Colours, Al Lahab.

Szanta (Ekstern - Słonka/Wojslaw) 2004. Fot. Katarzyna Dolińska.

Z naszych koni najbardziej liczyłem na Emmonę i Esparto, były blisko, bo wystartowały do rozgrywki
z drugiego miejsca, ale okazało się to trochę za mało. Sądzę jednak, że prestiżowo wypadliśmy całkiem
nieźle. Paryż zawsze gromadzi liczną grupę hodowców i miłośników koni arabskich z całego świata -
Wschodu, Europy, Australii i obu Ameryk, w której są oczywiście nasi aktualni i przyszli klienci oraz
dzierżawcy.

Salon nie co roku można wygrać, ale z pewnością trzeba tam być i walczyć, a hodowcy też swoje oko
mają i każdy typuje własnego faworyta lub faworytkę. które nie zawsze muszą się podobać sędziom.
Zresztą zdaniem wielu hodowców tylko polskie konie są w stanie rywalizować z kupowanymi z całego
świata, za bajońskie sumy, końmi szejków z Bliskiego Wschodu. Czasami, gdy nie wszystko się udaje,
wspominam Sobieskiego spod Wiednia i od razu mam lepszy humor.

Na zakończenie jeszcze tylko jedna uwaga ogólna, która jest charakterystyczna dla ubiegłego roku -
należy utrzymywać stalą formę koni i ciągle nad nią pracować!

Konie, które są w „sztosie” na pokazach w Białce i Janowie, mają przed sobą ciężki sezon jesienią.
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Odstawienie po tych pokazach trochę na bok - bo i tak wygrały - bywa zgubne, co wynika z porównania
danych z tabeli! Polecam tę analizę uwadze przyjaciół i tym co, twierdzą, że są wszechwiedzący!!!

Wyniki polskich koni w czempionatach europejskich w roku 2006

Koń Hodowca
i właściciel

Puchar
Narodów

Aachen (DE)
miejsce w

klasie / punkty

Czempionat
Europy

Moorsele
(BE)

Championat
Świata

Paryż  (FR)
miejsce w

klasie / punkty

Sefora Janów Podl. II 90.2 II 90.4 III 459.5

Agusta Janów Podl. XIV 86.6 VIII --- --- ---

Eksterna Falborek X 87.5 VI 89.2 --- ---

Emandoria Michałów II 91.0 I 93.5 --- ---

Ejrene Michałów VI 89.0 I 91.6 V 454.0

Pistoria Michałów --- --- II 91.1 III 457.5

Ekina Białka V 89.0 V 90.8 --- ---

Ganga Chrcynno Pałac XI 87.9 IX 89.2 --- ---

Szanta Falborek --- --- VII 88.6 --- ---

Emesa Michałów III 90.5 II 91.0 --- ---

Palanga Michałów I 90.9 I 93.5 IV 454.0

Emmona Michałów II 91.5 II 93.2 II 454.5

Emanda Michałów IV 90.2 III 92.3 --- ---

Palmira Michałów --- --- --- --- IV 457.5

Eula Janów Podl. --- --- V 91.2 IX 445.0

Emika Białka VIII 88.8 --- --- --- ---

Embra Michałów I 93.0 I 93.6 V 456.5

Fallada Michałów IV 92.1 II 92.9 --- ---

Gaskonia Michałów II 92.3 --- --- --- ---

Celsjusz Białka III 88.6 VIII 88.6 --- ---

Alert Janów Podl. --- --- II 90.5 VII 447.5

Popo P. Sawicki --- --- XVI 87.5 --- ---

Miły Pan Niewierz --- --- XV 87.6 --- ---

Wextreem Dar Duni XII 87.1 --- --- --- ---

Esparto Michałów I 93.3 II 93.5 IV 453.5

Grafik Michałów IV 91.1 I 93.0 --- ---

Gaspar Michałów VIII 89.6 IV 91.6 --- ---
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