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Jerzy Białobok

W  grudniu,  po  powrocie  z  Paryża  i  ochłonięciu  z  wielkich
emocji  nadszedł  czas  spokoju  i  pewnego  wyciszenia.
Wprawdzie  nie  na  długo,  bo  już  za  pasem  wybór  ogierów
na zbliżający się sezon i ustalanie ostatecznej listy sprzedażnej
na 2008 rok.

W  stadninach  dokonuje  się  w  tym  czasie  swoistego  bilansu
finansowego i hodowlanego, czyli z jednej strony - podsumowanie
wyników aukcji janowskiej i miesięcznych przetargów, a z drugiej
-  ocena  urodzonych źrebiąt,  remont  stada  podstawowego klaczy
i analiza wyników na pokazach. 

Najlepszym stanem jest  zachowanie  w  tym bilansie  równowagi
i bezpieczeństwa  finansowego,  pozwalającego  na  inwestowanie
w hodowlę. Dekoracja Grafika w Weronie. 

Fot. Mateusz Jaworski.

Wielkie stadniny muszą utrzymywać się same z hodowli koni, wspomagane hodowlą bydła i nic nie
wskazuje,  że  w  najbliższym  czasie  się  to  zmieni,  a  raczej  kurs  się  będzie  zaostrza!  i  w  planach
hodowlano-biznesowych zawsze musimy mieć na uwadze,  czy wyhodowane przez nas konie znajda
nabywców za godziwą cenę po zostawieniu materiału na remont stada matecznego.

Bezpośrednia pomoc państwa skończyła się wraz ze zmianą systemu politycznego i brutalny kapitalizm
nie ominął również koni, zwłaszcza półkrwi i pełnej krwi angielskiej. Bronią się bardzo skutecznie konie
czystej krwi arabskiej, skupione w dużych stajniach Janowa i Michałowa, oraz hodowcy indywidualni
bazujący na polskich klaczach.  Na szczęście  większość hodowców, zresztą  podobnie jak w Europie
i USA,  należy  do  grupy  ludzi  o  zamożności  powyżej  średniej.  Hodowla  koni  jest  dla  nich  pasją,
przyjemnością i sposobem na życie -cale lub jego fragment.

Środki finansowe na utrzymanie rodziny i stada paru klaczy czerpią zupełnie z innego źródła, odnosząc
czasami sukces, czasami bankructwo, ale ciągle przybywają nowi, napędzając koniunkturę. Można to
zaobserwować studiując wyniki aukcji janowskiej z ostatnich paru lat i rynek krajowy bardzo ożywiony
na konie powyżej średniej.

Nie wiem, czy ciągłego mocnego podkreślania - zwłaszcza przez felietonistów z portali internetowych -
podziału hodowców na państwowych i prywatnych (czyli ciągłego samobiczowania się w imię „celów
wyższych”) nie należy zastąpić określeniem autorstwa Krystyny Chmiel, że linia podziału jest zupełnie
inna, a mianowicie na „biednych i bogatych”. Jest w tym określeniu dużo smutnej racji, bo nowoczesna
hodowla wymaga zaangażowania dużych środków, głównie w dobrej jakości klacze, rozród oraz pokazy.
Oczywiście jest też droga, którą wybrał śp Zygmunt Braur, największy znany mi oryginał - hodowca
koni arabskich, ale tacy ludzie rodzą się raz na sto lat „z piasku pustyni”

Zamieściłem na wstępie tych parę uwag ogólnych, które przyszły mi do głowy, gdy zgasły światła po
aukcji w Janowie i Salonie Konia w Paryżu, a właściwie każda z nich może być tematem osobnych
rozważań.
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Polska ekipa w Aachen. Fot. Erwin Escher.

Z pewnością  rok  2007 należy uznać  za  bardzo udany dla  polskich  koni  arabskich.  Zarówno ocena
materiału hodowlanego - czyli pokazy, jak i aukcja sierpniowa, były znakomite. Dawno nie pamiętam
takiego roku i chyba jest to absolutny rekord wszystkich dotychczasowych aukcji arabskich w Polsce -
ponad 2,5 miliona euro,  czyli  3,5 min dolarów za 44 sprzedane konie oraz osiągnięty poziom 86%
sprzedaży oferowanych koni, przy średniej za klacz z aukcji 77 tys. euro.

Dla wielu obserwatorów był  to zupełny szok, a i sami właściciele koni czuli  się lekko stremowani,
widząc i czując na sobie wzrok kolegów-hodowców oraz „najwyższych czynników”. Jak zwykle sukces
ma wielu ojców (bo matka jest tylko jedna),  ale znaczny wpływ na taki przebieg aukcji miały trzy
czynniki:

1. Znaczne poprawienie komfortu sprzedaży, zwłaszcza dla kupujących -hala, bardzo dobry katering,
dopracowane  szczegóły  organizacyjne,  goście  -kupujący  nareszcie  czuli  się  dobrze.  Zmiany
organizacyjne w Polturfie wyszły na dobre (czasami separacje pomagają); duża pochwala należy się
Basi Mazur wraz z zespołem - za profesjonalizm osobisty oraz aukcjonerowi, który bez zbędnej filozofii
i „waporów“, serwowanych nam często przez poprzedników, poprowadził doskonale aukcję, pracując w
pocie i  trudzie.  Była  wprawdzie  jedna wpadka na Silent  Sale,  ale  czy po takim sukcesie  nie  może
nastąpić moment odprężenia?

2. Stawka przygotowanych koni była bardzo dobra i układ katalogu zapewnia! emocje do ostatniego
konia. Było parę klaczy wybitnych jak: Errara - 165 tys. euro, Altona - 180 tys. euro, Pieta - 300 tys.
euro - rekord aukcji, Siklawa - 100 tys. euro, Faustyna-150 tys. euro, Zulejka - 205 tys. euro, Lavema -
140 tys. euro oraz rekordowa grupa doskonałych klaczy pomiędzy 50 a 100 tys. euro.

Nie zdarzyło się nigdy, aby ostatnia klacz aukcyjna osiągnęła 70 tys. euro. Później emocje znacznie
opadły,  nie  było  zainteresowania  końmi  użytkowymi,  aktualna  zwyciężczyni  Czempionatu  Europy
ECAHO w skokach nie znalazła nabywcy, a doskonały koń wyścigowy Major został sprzedany za niską
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cenę 15 tys. euro.

Etnologia. Fot. Mateusz Jaworski. Pistoria. Fot. Erwin Eschner.

Przekonaliśmy się nie raz, że tylko „dobrze zagrane” ogiery mogą osiągnąć wysokie ceny, ale do tego
trzeba przygotować odpowiedniego nabywcę, bo to specjalny rynek - Batyskaf, Druid, Pamir, Espadero.
Sądzę,  że Niniwa wymaga odpowiedniego przygotowania sprzedaży i  łatwiej  osiągnąć to  w drodze
negocjacji.  Nabywcy przyjeżdżają do Janowa głównie po materiał hodowlany i pokazowy, rynek na
konie wyścigowe skończył się bezpowrotnie, w czym znacznie pomógł upadek Toru Wyścigowego na
Służewcu i zupełny marazm środowiska wyścigowego, włącznie z Polskim Klubem Wyścigów Konnych
i Radą, której jestem mocno zawstydzonym uczestnikiem.

„Pociąg z końmi wyścigowymi”, niestety, już odjechał i siedzą w nim głównie francuskie biegusy, które
zdominowały rynek Bliskiego Wschodu.

Odbudowanie nie będzie łatwe, podobnie jak polskiego konia sportowego w pogoni za wierzchowcami
niemiecko-holenderskimi.

Bardzo  się  boję,  czy  uda  się  utrzymać  wyścigi,  traktowane  bardziej  jako  próba  selekcyjna
na regionalnym torze średniej miary niż faktycznie ostra selekcja na wybitne wyścigowce.

Koni nie zabraknie, ale profesjonalnych jeźdźców i trenerów - na pewno tak.

3. Polski rynek arabski staje się coraz bardziej profesjonalny, a co za tym idzie podlega tym samym
prawom,  co  w Europie  i  USA.  Pojawia  się  grupa  agentów-trenerów (prezenterów),  która  aktywnie
włącza się w licytację w imieniu swoich klientów, ale nie robią tego charytatywnie.

Jak już wspomniałem na początku, rynek koni arabskich jest w ciągłym ruchu, nowi ludzie poszukujący
koni trafiają na pokazy, gdzie rolę pośrednika między nabywcą a hodowcą lub właścicielem pełni trener-
prezenter,  którego przyszli nabywcy darzą większym zaufaniem (bo to on będzie biegał i wygrywał
z naszym koniem) niż drugą stronę - tę, która chce sprzedać.

Poza  tym  czasami  łatwiej  kupować  konie  przez  pośrednika,  zwłaszcza  w  grupie  „przyjaciół
biznesowych”, a i nerwy spokojniejsze.

Niestety, czy chcemy czy nie, musimy się z tym faktem pogodzić i włączyć go na trwale do janowskiej
imprezy.

A to wszystko uzmysławia nam jedną rzecz, która wydaje się bardzo oczywista, ale nie wszyscy o tym
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pamiętają.  Podstawą dobrej aukcji jest ciągły udział naszych koni w wystawach i pokazach, bo tam
właśnie sukces aukcyjny ma swoje początki

Espinezja i Wojciech Kowalik. Fot. Mateusz Jaworski.

Posłużę się tu, być może trochę nieskromnym, przykładem Stadniny Koni Michałów, która od bardzo
wielu lat jest liderem pod względem liczby prezentowanych koni oraz czempionatów zdobytych przez
konie własne lub sprzedane (co jest szczególnie mile), jak też wysokich wyników sprzedaży od wielu lat
na aukcji janowskiej i miesięcznych przetargach.

Bardzo rozpisałem się o aukcji i sprawach z nią związanych, zapominając trochę o pokazach, w których
występowały  polskie  araby,  ale  uważam,  że  bieżące  informacje  podawane  są  bardzo  dokładnie
w czasopismach i portalach internetowych, dostarczając wystarczających danych dla naszych hodowców
i sympatyków. Postaram się dorzucić tylko parę słów komentarza. Z zagranicznych występów naszych
koni  najwyższą  formę  utrzymuje  michałowski  Esparto  zdobywając  czempionaty  i  wice  na  Bliskim
Wschodzie i  w Akwizgranie,  podróżując dużo - może dlatego ciągle jest  w lekkiej  formie i  jeszcze
bardziej  źrebięcy niż  dojrzały  ogier.  Zostaje  jeszcze  na  rok  w dzierżawie  Ajman  Stud.  Odniesione
sukcesy uczyniły go zwycięzcą w rankingu ECAHO Cup w 2007 roku.

Na  amerykańskiej  arenie  świetnie  wypadła  Elandra  -  czempionka  Scottsdale  i  Narodowa
Wiceczempionka  USA obok  dzierżawionej  Emandorii,  która  i  tym  razem  nie  zawiodła,  zostając
jednogłośnie Czempionką Klaczy.

Najbardziej prestiżowe jesienne pokazy w Europie zaczynają się Pucharem Narodów w Akwizgranie
w ostatnim  tygodniu  września,  miesiąc  później  Czempionat  Europy  -  Werona,  a  na  zakończenie
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grudniowy Czempionat Świata w Paryżu.

Z pewnością byty to szczęśliwe pokazy dla polskich arabów, zwłaszcza w Niemczech, gdzie zdobyły
one:  czempionat  klaczy  (Palmira  z  SK  Michałów),  wiceczempionat  młodych  ogierów  (Altis  z  SK
Falborek), wiceczempionat ogierów starszych (Esparto z SK Michałów) oraz Top Five (Pistoria, Estoria,
Grafik z SK Michałów i Etnologia z SK Janów Podlaski).

Trofeum Czempionki Świata 2005 dla ki. Galilea wręcza Jerzemu Bialobokowi Francesco Santoro. Fot. Erwin Escher.

Ukoronowaniem  tak  dobrych  miejsc  była  prestiżowa  nagroda  Pucharu  Narodów  -  po  raz  czwarty
i Pucharu Hodowców - po raz drugi. Oczywiście, przyczyniły się do tego konie z całej ekipy polskiej,
ale najwięcej punktów zebrały czempiony, wice i Top Five. Warto podkreślić bardzo dobry występ Altisa
i najbardziej prestiżową nagrodę w dotychczasowej karierze tego ogierka, zdobytą przy dużej pomocy
trenera Wojciecha Kowalika - najlepszego prezentera 2007 roku.

Sądzę, że jeśli ta para poprawi harmonię ruchu i „stój na baczność”, w następnym roku sięgnie po tytuł
czempiona -zdrowia i szczęścia życzę, Panie Wojciechu.

Tym razem do hodowcy i właściciela -Krzysztofa Goździalskiego uśmiechnęło się dużo szczęścia.

Był  to  25.  jubileuszowy Puchar  Narodów,  w  związku  z  czym  wydrukowano  specjalny  katalog  ze
zdjęciami historycznych czempionów. Niestety, fatalnie wydany, z najgorszymi zdjęciami, jakie można
zrobić  ślicznym  koniom.  Pokaz  czempionów,  które  zostały  zaproszone  przez  niemiecki  związek
hodowców koni, był za długi, przegadany i męczący, ale nasze klacze - El Dorada, Zagrobla i Kwestura
zebrały liczne brawa - ładowały akumulatory na Paryż.

Czempionat  Europy  w  Weronie  silą  rzeczy  zgromadził  inną  grupę  koni  i  może  był  bardziej
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spektakularnie sędziowany i chyba zrozumiałem intencję.

Czempionat młodych klaczy zdobyła Pistoria, wiceczempionat klaczy starszych - Zagrobla, ogierów -
Grafik z SK Michałów, a Top Five: Espinezja z SK Kębliny,  Altis z SK Falborek, Palmira, Estoria.
Esparto z SK Michałów i Poganin z SK Janów Podlaski.

Dekoracja Poganina. Fot. Mateusz Jaworski.

W tej sytuacji Zagrobla, która uzyskała najwyższą ocenę pokazu - 474 pkt. w tym 8 x 20 pkt., musiała
ustąpić w ostatecznej rozgrywce mniej ciekawej Athenie (467 pkt.) z Arabii Saudyjskiej.

Targi końskie w Weronie, mające ponad 100-letnią tradycję, znacznie rozwinęły się w ostatnich latach
i zaczynają  dorównywać  Paryżowi.  Tam  faktycznie  widać  przemysł  koński  we  wszystkich  rasach
i formacjach pod siodłem - naliczyłem ich kilkanaście, począwszy od policji i wojska, po straż parków
narodowych,  na  spokojnych,  czystych  i  dobrze  utrzymanych  koniach,  krążących  w  tłumie
zwiedzających, którzy byli w dobrych humorach, ale pijanych nie zauważyłem.

Jest  to  w odwrotności  do rodzimych pseudo kawalerzystów, którym z etosu kawalerii  postała  tylko
skłonność do..., a jest ich coraz więcej na końskich imprezach w kraju.

I  wreszcie  grudzień z Salonem Konia w Paryżu, który również wydal specjalną monografię  historii
powstania i  poszczególnych pokazów od roku 1980 do chwili  obecnej.  Pokazy przed rokiem 1980,
w których braliśmy już udział (1977), miały niższą rangę.

Michałów doczekał wreszcie satysfakcji - po trwających dwa lata procedurach nastąpiło przekazanie
Galilei trofeum za Czempionat Świata 2005, w salonie recepcyjnym pokazu, w towarzystwie sędziów,
władz ECAHO i organizatora Salonu.
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Trwające  dość  żmudne  dochodzenie  prawdy,  ze  względu  na  delikatną  materię  stosunków
międzynarodowych Europa -Bliski Wschód, zakończyło się pomyślnie dla nas, w co już wątpiłem.

Altis. Fot. Mateusz Jaworski.

Zdając sobie sprawę z konkurencji, która będzie na Salonie, przygotowywaliśmy od dłuższego czasu
dwie klacze - El Doradę i Kwesturę - dla nich był to jedyny start w tym roku. Obie uzyskały tę samą
punktację 470,5 pkt., ale Kwestura 0,5 pkt. więcej za typ i wygrała klasę, a później Czempionat Świata,
będąc  w  doskonalej  dyspozycji,  ruszając  się  znakomicie  i  stanowiąc  z  Mariuszem  Liśkiewiczem
harmonijną parę. El Doradę pokazywał Greg Gallun z doskonalą pozycją „na stój“. Kwestura, oprócz
tytułu czempionki, uzyskała nagrodę za najlepszy ruch i typ i uznana została najlepszym koniem pokazu.

Wszystkie przywiezione przez Michałów klacze dotarły do ścisłego finału, do Top Five weszły: Ejrene,
Pistoria, El Dorada, Palmira, w barwach Belgii - Eberta, i Grafik; Altis z SK Falborek, Psyche Victoria
z SK Chrcynno Pałac oraz Poganin z SK Janów Podlaski, dla którego był to nąjlepszy występ w całej
dotychczasowej  zagranicznej  karierze,  podobnie  dla  jego prezentera  Piotra  Dwojaka  -  nareszcie  się
dopasowali. Nie można tego powiedzieć o słabszym występie janowskiej młodzieży - Sefora i Pinga,
były wyraźnie zmęczone po dobrych występach w Niemczech i Włoszech.

Dlaczego tak się dzieje, pisałem już w zeszłym roku i nie będę się powtarzał.

Podsumowując występy polskich koni poza granicami, rok 2007 na pewno jest przełomowy, hodowcy
i właściciele  koni  ruszyli  szeroką  lawą  po  trofea,  plasując  się  bardzo  często  w  ścisłej  czołówce
z czempionatami włącznie, a byli w: Ajmanie, Abu Dhabi, Doha, Sharjah, Dubąju, Menton, Towerlands,
USA,  RPA,  Bordeaux,  Weis,  Frankfurcie,  Devon,  Drammen,  Blommeród,  Stróhen,  Vilhelmsborgu,
Borgloon,  Baden,  Akwizgranie,  Weronie  i  Paryżu  -  to  wspaniała  kolekcja,  świadcząca  o  dużej
mobilności polskiej grupy.
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Wielu koniom (Poganin, Altis, Ejrene, Pistoria, Palmira, Esparto, Psyche Victoria, Grafik, Espinezja,
Estoria, Etnologia) udało się utrzymać doskonalą formę przez cały sezon pokazowy. Większość koni
będących w czołówce była dobrze przygotowana kondycyjnie  i  pielęgnacyjnie.  Największy problem
to prezenterzy na duże pokazy, aktualnie w kraju mamy Mariusza Liśkiewicza, Wojciecha Kowalika
i Piotra Dwojaka oraz grupę zagraniczną współpracującą z nami.

Niestety,  są  to  umiejętności,  których  nie  można  nauczyć  się  na
kursach, trzeba jeszcze do tego mieć tzw. dar Boży, albo bardziej
po  arabsku:  „być  naznaczonym  palcem  Mahometa”.  Zresztą
w całej  Europie i  USA jest  ich też niewielu,  ale  na górną półkę
w prezentacji  i  hodowli  trudno  się  dostać,  a  jeszcze  trudniej
usiedzieć - orły nie lubią tłoku.

Życzę  wszystkim  hodowcom,  właścicielom  i  sympatykom  koni
arabskich powtórzenia wspaniałych sukcesów, dołożenia nowych,
a co najważniejsze - doskonałych źrebiąt i radości z tego, co czynią
w Nowym Roku.

Trofea w Czempionacie Europy
w Weronie. Fot. Mateusz Jaworski.
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