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KONIE I LUDZIE

KC: Panie Romanie, co nowego słychać?

RP: Na Zachód wyjechało ostatnio od
2 do 3 mln. Polaków, w większości war-
tościowych fachowców.

KC: I to pana martwi?

RP: Owszem, bo jeśli nawet cześć wróci, 
to przecież najwartościowsi pozostaną, 
bo tam szanuje się ludzi i dba, żeby mieli 
dobrze.

KC: Ale co to ma wspólnego z końmi?

RP: Więcej niż się panu wydaje. Wśród 
tych 2 - 3 milionów sporo jest ludzi, któ-
rzy mają pojęcie o koniach: stajennych, 
dżokejów, jeźdźców treningowych. 

KC: A to akurat prawda. Pocieszające 
jest to, że nasze konie też wyjeżdżają na
Zachód. Jedne tylko żeby się tam pości-
gać, a inne są sprzedawane, jak to się mó-
wi, na pniu.

RP: I za grosze. Jak tak dalej pójdzie, to 
i bociany od nas odlecą. Musi pan zrozu-
mieć, że nawet dobre konie, które u nas 
nie przeszły próby dzielności wyścigowej, 
zachodni klienci wyrywają za grosze. Nie-
sprawdzony koń jest niewiele warty. Gdzie 
mamy te konie sprawdzać, skoro Służe-
wiec zamknięty na cztery spusty?

KC: Tu mam dla pana dobrą wiadomość,
podobno od 19 sierpnia ma się rozpocząć 
sezon na warszawskim torze. (Rozma-
wiamy na początku sierpnia).

RP: Podobno... Już tyle razy się w tym 
roku ten sezon zaczynał, że ja łaskawie 
poczekam. Poza tym czytał pan na ja-
kich warunkach? Hodowcy, którzy i tak
już wpompowali w trening koni ogrom-
ne pieniądze, teraz mają się jeszcze zrzu-
cić na nagrody. Zapis do każdej gonitwy 
będzie kosztował około 900 zł, a mini-

sterstwo rolnictwa być może kiedyś te pie-
niądze zwróci. Absurd.

KC: Ale chyba dobrze, że wyścigi ruszą?

RP: Ale za taką cenę? Wszędzie na świecie 
wyścigi to dochodowy biznes, a u nas ho-
dowcy mają utrzymywać  Służewiec. Wie
pan, za komuny krążył taki dowcip, że 
gdyby polskich ekonomistów wpuścić na
pustynię, to po miesiącu zabrakłoby tam
piasku. 

KC: Ekonomistów to zdaje się mamy 
całkiem dobrych. Oni wyliczyli, że bar-
dziej będzie się opłacało, żeby na wyści-
gach stały wieżowce, apartamentowce, hi-
per markety, niż żeby biegały tam konie. 

RP: Panie Krzysztofie, a co z hodowlą, wiel-
owiekową tradycją, historią, dorobkiem ca-
łych pokoleń?

KC: Właśnie ostatnio zacząłem myśleć, ja-
ka jest różnica między arystokracją przed-
wojenną, a obecną.

RP: Ciekawe, i co pan wymyślił?

KC: Pomijając kwestię, klasy, wykształ-
cenia, uczciwości, kindersztuby, to tak so-
bie myślę, że arystokracja przedwojenna 
miała stosunek do Państwa, a obecna ma
 stosunek od Państwa. 

RP: No, no, a byłby pan w stanie poprzeć 
to jakimś przykładem.

KC: Służę uprzejmie. Przedwojenna ary-
stokracja budowała tory wyścigowe. By-
ło ich kilka w Polsce, we wszystkich wię-
kszych miastach.

RP: Lwów, Lublin, Bydgoszcz, nawet 
Piotrków Trybunalski.

KC: Otóż to. Natomiast obecna arysto-
kracja zamyka tory.

RP: Ale to chyba jest jakiś nasz fenomen, 
bo przecież na Zachodzie wszędzie tory 
wyścigowe są czynne.

KC: Pewnie, że nasz fenomen, bo na Za-
chodzie nie wymordowali arystokracji.

RP: A mnie uczyli, że przedwojenna ary-
stokracja to byli okropni ludzie, którzy 
żywcem obdzierali chłopów ze skóry. 

KC: Widać wszystkich nie obdarli, skoro 
dzisiaj chłopi robią za arystokrację.

RP: Pan się śmieje, ale kto wie czy to nie 
jest szansa dla naszych wyścigów.

KC : A to jakim sposobem?

RP: Bo obecny minister przynajmniej wie
jak wygląda koń. Może szlachetnego jesz-
cze nie widział, bo jego syn hoduje gru-
basy, ale w końcu koń to koń. Przynaj-
mniej wie, o czym się mówi.

KC: To rzeczywiście już dużo, bo po-
przedni ministrowie, to raczej robili w ko-
nia całe wyścigowe środowisko. 

RP: Drogi panie Krzysztofie, nadzieja 
nie umiera nigdy. Nie zaczną ścigać się 
w sierpniu, to może w październiku, a jak
nie wypali w październiku, to może w gru-
dniu, przykręci się koniom łyżwy i na 
tor.

KC: W całej tej historii od miesięcy zdu-
miewa totalna bierność środowiska wy-
ścigowego, żadnych protestów, manife-
stacji, prób upublicznienia problemu i na
dania mu wymiaru medialnego.

RP: Pan się dziwi. Ludziom ze Służewca 
od zawsze wydawało się, że tor będzie 
trwał wiecznie, jak socjalizm i Związek 
Radziecki. Przez całe lata byli tak zajęci 
końmi, że nawet nie zauważyli, że jedno 
i drugie upadło.
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