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Deauville, nowoczesne centrum aukcyjne

Początek - tej przygody miał miejsce dużo wcześniej. Moja przyjaciółka Marie Hélène, żona mera małej
miejscowości Moult w Normandii, zaproponowała w 1990 roku gminie Pakosław, na której terenie leży
Golejewko, "un jumelage" (od słowa jumeaux - bliźnięta). Projekt został przyjęty i zaowocował żywymi
kontaktami i współpracą (wymiana wakacyjna dzieci, współpraca kulturalna i gospodarcza). W czasie
wiosennej  wizyty  delegacji  pakosławskiej  gminy  w  Moult,  senator  departamentu  Calvados  pan
Ambroise Dupont zaproponował mi wzięcie udziału polskich kom w tzw. Equidays - tygodniu konia,
imprezie, która co roku odbywa się w tym rejonie Francji.

W maju bieżącego roku do Golejewka przyjechali z wizytą panowie Jean de Chevigny - dyrektor UNIC
(instytucja zajmująca się we Francji informacją o koniu) oraz Patrice Renaudin - prezydent Syndykatu
Hodowców  Koni  Pełnej  Krwi  Angielskiej,  o  przejrzeniu  koni,  zaproponowali  wystawienie  dwóch
roczniaków na słynnej aukcji w Deauville w październiku.

Aukcje koni pełnej krwi w Deauville odbywają się zasadniczo w trzech terminach: w sierpniu, aukcja
roczniaków  najwyższej  kategorii  pod  względem  pochodzenia,  w  październiku  -  roczniaków  ze
specjalnym uwzględnieniem modelu (pokroju) i w grudniu - aukcja "mixte" (reszta roczniaków, ogiery,
klacze, konie w treningu).

Deauville to ekskluzywna' miejscowość nadmorska w departamencie Calvados ze słynnym kasynem gry,
luksusowymi hotelami, pięknym torem wyścigowym i nowoczesnym centrum aukcyjnym. W okresie
aukcji,  w jej  najbliższym sąsiedztwie  odbywa się  wystawa Horse Expo,  na  której  prezentowane są
wszelkie akcesoria związane z koniem.
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Moi francuscy goście zaproponowali mi promocję stadniny Golejewko w czasie Horse Expo.

Obie propozycje zostały przyjęte, aczkolwiek z wielkimi emocjami.

Na dwa miesiące przed aukcją wybrałam dwóch synów ogiera Winds of Light (Majestic Light- Dancing
Detente po Nijin-sky II) importowanego z Francji w 1989 roku:

1. og. KOMODOR, c. gn. od klaczy Kometa po Beauvallon.

2. og. KRATER, gn. od klaczy Konstelacja po Mehari.

Przygotowanie koni polegało na nauce chodzenia stępem przy ręce, ustawianiu koni oraz doskonałej
pielęgnacji. Źrebaki powinny stać pod derkami (we Francji zakładają czasem nawet trzy derki), jeśli
wychodzą na pastwisko, to pojedynczo.

To, co we Francji uzyskują hodowcy w sposób sztuczny, wstawiając roczniaki do tzw. marcheur' ów,
czyli urządzeń do maszerowania (na zasadzie chodzenia po poruszającym się pasie

transmisyjnym) na sucho lub nawet w wodzie oraz poprzez elektryczny masaż mięśni, to nasze źrebaki
miały już za sobą, chodząc całą poprzednią jesień i zimę po głębokiej piaskowej bieżni. Ich umięśnienie
i rozwój klatki piersiowej były dostateczne. Trzeba było tylko dać im "szlif" w postaci idealnej szaty i,
oczywiście, perfekcyjnie wyprowadzonych kopyt.

Na 10 dni przed aukcją wyruszyliśmy mercedesem z Janem Lipczyńskim za kierownicą i koniuszym
Marianem Mikołajczykiem, ciągnąc Bockmann'a z dwoma roczniakami.

Trasę  1600  kilometrów  podzieliliśmy  na  dwa  etapy  tak,  by  konie  mogły  odpocząć  w  wygodnych
boksach przez noc.

Centrum  aukcyjne  w  Deauville  składa  się  z  pięknego,  nowoczesnego  budynku  aukcyjnego  z
amfiteatralną widownią na ok.  800 miejsc,  restauracją,  biurami  oraz około 250 boksów położonych
"dookoła.

Po przyjeździe okazało się, że Komodor ma nabite pipaki i spuchnięte stawy skokowe. Musiał uderzyć
się w czasie awaryjnego hamowania, kiedy kobieta nagle znalazła się na pasach jezdni w mieście Rouen.

Mieliśmy  na  szczęście  prawie  10  dni  do  aukcji,  tak  więc  intensywne  zabiegi  pozwoliły  na
doprowadzenie stanu kończyn Komodora do możliwego wyglądu. Ruszanie roczniaków polegało na
prowadzaniu ich w ręku dwa razy dziennie. Nie było nawet możliwości lonżowania, które we Francji
jest  uważane  za  szkodliwe  na  stawy  skokowe.  Źrebaki  przyzwyczajone  do  większej  porcji  ruchu
"rozrabiały"  w  boksach,  a  Krater  w  czasie  kolejnej  prezentacji  rozbił  uderzeniem kopyta  ogromną
donicę z kwiatami, po czym dokładnie ją rozdeptał... Przyznam się, że miałam niejedną nieprzespaną
noc w oczekiwaniu na ten najważniejszy dzień.

W międzyczasie  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  Horse  Expo  z  udziałem pani  Anne  d'Ornano  -  mera
Deauville, senatora Ambroise Dupont oraz dyrektora Agence Française pana Philippe Augier. Wystawa
była  bardzo  ciekawa.  Stoiska  prezentowały  wszystko,  co  się  wiąże  z  koniem,  począwszy  od
samochodów do przewozu koni,  stajni  z  urządzeniami,  kieratów,  całego "oprzyrządowania"  (siodła,
sprzęt  jeździecki,  sulki,  uprzęże  dla  kłusaków itp.),  pasze,  ubiory dla  osób zajmujących się  końmi,
informacja o koniu (filmy wideo, czasopisma, książki, filatelistyka itp.)> promocja stadnin, ogierów,
turystyka konna. Codziennie w jednym ze stoisk odbywały się ciekawe konferencje profesjonalistów na
temat żywienia, genetyki, chorób koni, informatyki itp problemów.
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Ogier Krater

Promocja  Stadniny  Koni  Golejewko  wyrażała  się  kompletem  zdjęć,  filmem  wideo,  materiałami
informacyjnymi, afiszem. Zainteresowanie wystawą ogromne, przez tydzień przewinęło się parę tysięcy
osób.

Ale nadeszły dni aukcji. Atmosfera gęstniała z chwilą przyjazdu 350 roczniaków z całej Francji wraz z
obsługą,  właścicielami  i  oczywiście  kupcami.  Ci  ostatni  reprezentowali  Anglię,  Niemcy,  kraje
skandynawskie, Austrię, Czecho-Słowację (słynny jeździec Chaloupka, wielokrotny zwycięzca Wielkiej
Pardubickiej zakupił 10 roczniaków), Hongkong i inne. Nie było szejków, Amerykanów i Japończyków,
co stanowiło symptom zmieniającej

się sytuacji na rynku koni pełnej krwi. Panowała opinia, że kryzys w hodowli się pogłębia, nabywców
jest coraz mniej, ceny na konie spadają. Już wyniki aukcji sierpniowej wykazały spadek średniej ceny
roczniaka i tylko 60% sprzedanych koni. Co będzie teraz ?- rozmyślali zdeterminowani hodowcy.

Pierwszy dzień przyniósł potwierdzenie najgorszych przypuszczeń.  Sprzedano 70% przedstawionych
koni, średnia wyniosła 37. 000 franków. Jeden z hodowców z południowej Normandii przedstawił mi
kosztorys wychowu roczniaka wraz z dowiezieniem na aukcję, bez kosztów stanówki. Wyniósł on ok.
70.  000 franków! Bardzo często  cena roczniaka była  niższa niż  cena  stanówki!  Fachowcy określili
sytuację jako dramatyczną.

I  w tym wszystkim polskie  roczniaki,  o  nic  nie  mówiącym pochodzeniu,  ale  w opinii  specjalistów
dobrze przygotowane i pokazane, a Krater eksterierowo szczególnie wyróżniający się.

3/4



Drugi  dzień  aukcji  był  nieco  lepszy  (średnia  47.  000  franków,  sprzedanych  78%).  Nasze  konie
przedstawiane były trzeciego dnia w drugiej połowie sesji.

Nasi  francuscy  przyjaciele  demonstrowali  umiarkowany  optymizm,  starając  się  reklamować  zalety
polskich folblutów.

Marian  Mikołajczyk  wielokrotnie  wyprowadzał  konie,  szczególnie  Krater  wzbudzał  zainteresowanie
kupujących. Moje przewidywania były jednak dość pesymistyczne.

Ostatnia  runda przed budynkiem aukcyjnym,  jeszcze ktoś  ogląda Kratera i  za  chwilę  automatyczne
drzwi zatrzaskują się za nr. 281 KOMODOR (Polska).

Licytację  prowadzi  Philippe  Augier.  W gorących słowach  zapowiada  wejście  polskich  koni,  po  raz
pierwszy w historii prezentowanych na aukcji w Deauville. Mówi o stadninie w Colejewku, o cennej
rodzinie żeńskiej, z której pochodzą oba roczniaki, o ich ojcu Winds of Light ex własności Niarchos'a.

Pierwszy  licytowany  jest  Komodor.  Osiąga  cenę  26.  000  franków,  a  więc  nieco  powyżej  ceny
rezerwowej (licytację rozpoczęto od 10. 000 franków). Kupuje go trener Martin z Wiednia.

Wchodzi Krater.  Atmosfera przychylna,  wręcz ciepła.  Licytacja rozpoczyna się od 20.  000 franków,
przebiega błyskawicznie.  Uszom nie wierzę: 115. 000 franków! Ogromna owacja,  gratulacje,  radość
i wielka ulga...  Kratera kupuje jeden z  czołowych trenerów z ośrodka treningowego w Chantilly za
pieniądze Chińczyka z Hongkongu . . .

Potem jest wywiad w telewizji, zdjęcia, oblegają nas dziennikarze. Jest szampan i szampańskie humory.
Osiągnęliśmy 9-tą cenę na 350 przedstawionych koni!

Reasumując: wyprawa była ryzykowna, mogła skończyć się  fiaskiem. Aukcja jest  loterią.  Udało się
dzięki  życzliwej  pomocy  paru  przyjaciół,  dzięki  bardzo  starannemu  przygotowaniu  koni  i  dzięki.
Konstelacji, której syn naprawdę bardzo się podobał. Jak będzie galopował? To rzecz najważniejsza.

W każdym razie drzwi dla naszych koni zostały otwarte... Korzystajmy z tej niespodziewanej szansy, bo
trudno będzie w obecnych realiach ją powtórzyć.
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