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Konie i ludzie

RP: Panie Krzysztofie, mam zamiar 
uderzyć dzisiaj w patriotyczne tony.

KC: W takim razie do rzeczy – jak 
mawiał jeden tragarz.

RP: Na pewno zna pan takie przy-
słowie: Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie, sami nie wiecie, co posiadacie?

KC: Znam.

RP: Konie do wielkiego wyczynu 
sprowadza się z zagranicy. Kiedyś Po-
lacy startowali na olimpiadach na ko-
niach polskiej hodowli. 

KC: I zdaje się z lepszym skutkiem, 
bo na ostatnich dwu olimpiadach zaję-
liśmy miejsce pierwsze od końca. Może 
to z powodu tych sprowadzanych koni?

RP: Pan się śmieje, ale na naszych 
koniach jeżdżą za granicą tylko zmie-
niają im nazwy. Natomiast dla Polaków, 
nasze konie małopolskie, na których Li-
sowczycy podbili Europę, a Sobieski wy-
gonił Turków spod Wiednia, okazują się 
końmi nie nadającymi do niczego.

KC: Kiedyś czytałem, że z wyprawy 
Napoleona na Moskwę konno wróciły 
tylko polskie oddziały. Francuska kawa-
leria drałowała na piechotę, bo ich konie 
nie wytrzymały. 

RP: I pewnie dlatego dzisiaj nasze 
małopolaki ulepsza się końmi hodowli 
francuskiej, które sami Francuzi ulep-
szają anglo-normandami. Nie podo-

ba mi się skala tego zjawiska, a że ni-
gdy nie byłem klakierem, więc i dziś 
nie będę klaskał niepotrzebnie. Idźmy 
dalej. Szereg lat aukcję w Janowie Pod-
laskim prowadzili polscy aukcjonerzy. 
Dzisiaj prowadzi Amerykanin.

KC: Bez przesady, może on potrafi 
to lepiej robić? A przy okazji jest obyty, 
światowy…

RP: Być może, tyle że nasi aukcjo-
nerzy za jednego konia potrafili utar-
gować więcej niż ten Jankes za wszyst-
kie. Polskie konie fotografowali polscy 
artyści, których zapraszano za granicę 
do robienia zdjęć. Obecnie wydawane 
są w Polsce książki o arabach, z foto-
grafiami zachodnich artystów, ba na-
wet zdjęcia do aukcyjnego katalogu 
robi Amerykanin.

KC: Panie Romanie, takie czasy… 
Może ten Amerykanin jest tańszy? 
Zresztą dzisiejszy świat stracił granice.

RP: Naprawdę? To niech pan bez 
wizy spróbuje wyjechać do Stanów. 
Być może jestem staroświecki, ale na-
wet linie genealogiczne polskich ara-
bów opracowuje teraz Szwedka, a nie 
Polak. Nie uważa pan, że tego trochę 
za dużo?

KC: Rzeczywiście, ale może wy-
pływa to z faktu, że jakoś wybitnie je-
steśmy niezdolni?

RP: Na to wychodzi. A już wybitnie 
niezdolne okazują się być nasze ogiery.

KC: Dziwne!

RP: Dla mnie bardzo dziwne, bo 
przez szereg lat hodowcy arabskich 
koni obchodzili się swoimi ogierami  
i to chyba z niezłym skutkiem, bo po-
tomstwo tych koni zdobywało cham-
pionaty świata, USA i Kanady. Dzisiaj 
większość klaczy w stadninach kryją 
ogiery importowane.

KC: Tu akurat nie ma pan racji, 
musimy kryć importowanymi, bo one 
są najlepsze na świecie.

RP: Być może, ale jeszcze nie tak 
dawno najlepsze na świecie były nasze.

KC: Czasy się zmieniły. Teraz żeby 
być na topie, żeby być trendy trzeba kryć 
nie naszymi, tylko importowanymi.

RP: Prawdopodobnie ma pan rację, 
tylko w Paryżu jakoś tych „top trendy” po 
importowanych ogierach nie było widać.   

KC: Panie Romanie, wchodzimy 
w Nowy Rok i nie wykluczone, że ktoś 
jednak nas czyta. Co by pan powiedział 
czytelnikom na ten nowy 2007?

RP: Znaczy się życzenia, tak…  
W takim razie, Kochani Czytelnicy 
z całego serca życzymy: Abyście znali 
cudze, ale chwalili swoje. I niech Was 
koń kopnie.

KC: Byle lekko. 

RP,KC: Do siego roku.
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