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We wtorek 18 lipca o godzinie 12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyÅ‚a siÄ™
konferencja prasowa na temat tegorocznej aukcji koni arabskich Pride of Poland. Konferencja jak
konferencja &ndash; odbyÅ‚a siÄ™. Kilka informacji poszÅ‚o w eter. Jakie - za chwilÄ™.
ZastanawiajÄ…ce jest co innego. DowiedziaÅ‚em siÄ™ o niej pocztÄ… pantoflowÄ… we wtorek
rano. Kiedy zaczÄ…Å‚em sprawdzaÄ‡ informacji na jej temat, nie znalazÅ‚em Å¼adnej: ani na
stronie internetowej Pride of Poland, ani na stronie Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych, ani na stronie...
PAP. Kolega z PAP, który zajmuje siÄ™ tematykÄ… &bdquo;koÅ„skÄ…&rdquo;, teÅ¼ o niej nie
wiedziaÅ‚. Ale kilkoro dziennikarzy byÅ‚o na tej konferencji.
WyglÄ…da na to, Å¼e informacja o konferencji zostaÅ‚a wybiórczo wysÅ‚ana tylko do niektórych
mediów. Jakich? Jakie byÅ‚y kryteria tej selekcji moÅ¼na siÄ™ domyÅ›laÄ‡. W kaÅ¼dym razie
mamy do czynienia z nowym standardem jeÅ›li chodzi o zwoÅ‚ywanie konferencji prasowej &ndash;
dla wybranych.A istotne informacje? Po pierwsze, kupcy bÄ™dÄ™ licytowaÄ‡ za pomocÄ…
systemu elektronicznego. PoinformowaÅ‚o tym prezes Stadniny Koni Janów Podlaski, prof.
SÅ‚awomir Pietrzak. Chodzi o to, aby uniknÄ…Ä‡ &ndash; jak siÄ™ wyraziÅ‚ &bdquo;pomyÅ‚ki&rdquo;, jaka siÄ™ zdarzyÅ‚a w przypadku licytacji Emiry. Jak wiadomo, byÅ‚a
licytowana dwukrotnie. Za pierwszym razem jej cena doszÅ‚a do 550 tysiÄ™cy euro, tyle Å¼e nie
wiadomo, kto takÄ… sumÄ™ zaakceptowaÅ‚. Warto przypomnieÄ‡, Å¼e nikt teÅ¼ nie widziaÅ‚ tych
kupców, którzy rzekomo akceptowali kilka poprzednich tzw. postÄ…pieÅ„, czyli na wysokoÅ›ci 500
tysiÄ™cy, 450, czy 400 tysiÄ™cy euro. Emira byÅ‚a pod koniec aukcji wyprowadzona po raz drugi
na ring, po czym zostaÅ‚a sprzedana za 225 tysiÄ™cy euro. W tej sprawie (gÅ‚ównie) posÅ‚owie PO
(i nie tylko) zÅ‚oÅ¼yli doniesienie do prokuratury, ale Å›ledztwo ma zostaÄ‡ zawieszone. I to jest
druga istotna informacja, jakÄ… mogli usÅ‚yszeÄ‡ na konferencji dziennikarze z ust prof.
SÅ‚awomira Pietrzaka. Jak siÄ™ wyraziÅ‚: Å›ledztwo nie jest Å‚atwe, bo trzeba przesÅ‚uchaÄ‡ w
Ameryce aukcjonera, który prowadziÅ‚ zeszÅ‚orocznÄ… aukcjÄ™. PodkreÅ›lmy, Å¼e jest to
informacja pochodzÄ…ca od prezesa stadniny, ale na razie nie potwierdzona przez prokuraturÄ™.
Trzecia informacja &ndash; ale ta byÅ‚a juÅ¼ znana wczeÅ›niej &ndash; jest taka, Å¼e Stadnina
Koni Janów Podlaski zawarÅ‚a ugodÄ™ z Shirley Watts. Jak wiadomo po tym, jak padÅ‚y dwie jej
klacze (Amra i Preria) z czterech jakie przebywaÅ‚y w dzierÅ¼awie w janowskiej stadninie, znana
hodowczyni z Anglii zabraÅ‚a pozostaÅ‚ dwie klacze do siebie. I choÄ‡ zgodnie z pierwotnÄ…
umowÄ…, Åºrebaki od wszystkich tych klaczy miaÅ‚y byÄ‡ wÅ‚asnoÅ›ciÄ… stadniny, wyjechaÅ‚y
one do Anglii i nie wróciÅ‚y do Polski. Kierownictwo Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnych staÅ‚o na
stanowisku, Å¼e naleÅ¼y siÄ™ o nie upomnieÄ‡, ale prezes Pietrzak zawarÅ‚ z Shirley Watts
ugodÄ™, w myÅ›l której Å¼adna ze stron nie roÅ›ci pretensji wobec drugiej strony. No i czwarta
istotna informacja, Å¼e tym razem majÄ… dotrzeÄ‡ na aukcjÄ™ ChiÅ„czycy. W zeszÅ‚y roku byli
zapowiadani, ale nie dotarli. Czy dotrÄ…, a przede wszystkim, jaki bÄ™dzie efekt finansowy
tegorocznej aukcji Pride of Poland, przekonamy siÄ™ 13 sierpnia.Marek Szewczyk
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