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Do czego to doszÅ‚o? ChoÄ‡ z PiS zupeÅ‚nie mi nie po drodze, bÄ™dÄ™ chwaliÅ‚ pisowskiego
ministra. Bo nie sposób nie byÄ‡ ostroÅ¼nym optymistÄ… po dwóch pierwszych krokach nowego
ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Od razu zastrzeÅ¼enie, Å¼e chodzi tylko o
obszar hodowli koni.
Zacznijmy od tego &ndash; chronologicznie &ndash; drugiego kroku. Chodzi o dymisjÄ™ Macieja
Grzechnika z funkcji prezesa spóÅ‚ki Stadnina Koni MichaÅ‚ów. Grzechy Grzechnika moÅ¼na
okreÅ›liÄ‡ w skrócie: niekompetencja, niegospodarnoÅ›Ä‡ i arogancja. A dokÅ‚adna kontrola
wewnÄ™trzna moÅ¼e wykaÅ¼e coÅ› jeszcze. A propos kontroli. Jak PiS zwalniaÅ‚ TrójkÄ™ to
uruchomiÅ‚ caÅ‚y aparat wÅ‚adzy kontrolnej, Å¼eby ich dopaÅ›Ä‡: CBA, prokuraturÄ™ (jeszcze
szuka), kontrolÄ™ wewnÄ™trznÄ… (wtedy ANR). Audyt BDO, o Janowie ciÄ…gle utajniony, a o
MichaÅ‚owie nigdy strona rzÄ…dowa sie nie wypowiedziaÅ‚a - jakby nie istniaÅ‚, choÄ‡ jest
prawdziwÄ… laurkÄ… dla Jerzego BiaÅ‚oboka. A wiÄ™c wypadaÅ‚oby teraz podobnie dokÅ‚adnie
przetrzepaÄ‡ papiery w spóÅ‚ce michaÅ‚owskiej, a jest czego szukaÄ‡: "bezkosztowe" podróÅ¼e
pana prezesa, utajnione wszystkie umowy dzierÅ¼awy i umowa z Tutto Arabi. Korzystanie z
samochodu sÅ‚uÅ¼bowego (wygrany przez BiaÅ‚oboka mercedes) do celów prywatnych, itp. O
panu Grzechniku jeszcze tylko pyszne porównanie ze Å›rodowiska aktorskiego, które mi podrzuciÅ‚
kolega (dziÄ™ki). Nie bez kozery zaÅ‚oga w MichaÅ‚owie nazywaÅ‚a Grzechnika Ken (ten od
Barbie). A czy wiedzÄ… PaÅ„stwa kto to jest super-narcyz? Narcyz &ndash; jak gÅ‚osi definicja
&ndash; to czÅ‚owiek, który kocha siebie. A super-narcyz &ndash; kocha siebie z wzajemnoÅ›ciÄ…!
A teraz na powaÅ¼nie. Pierwszym krokiem, jaki wykonaÅ‚ minister Ardanowski, byÅ‚o zaproszenie
do siedziby ministerstwa na rozmowy Anny Stojanowskiej i Jerzego BiaÅ‚oboka. Marka Treli nie,
pewnie dlatego, Å¼e nie ma go w Polsce - pracuje teraz zagranicÄ…. MoÅ¼e teÅ¼ dlatego, Å¼e
toczy siÄ™ to nieszczÄ™sne Å›ledztwo w sprawie rzekomej niegospodarnoÅ›ci w Janowie
Podlaskim. Åšledztwo, którego ofiarÄ… padÅ‚ juÅ¼ jeden prokurator. PoniewaÅ¼ jakoÅ› nie mógÅ‚
znaleÅºÄ‡ dowodów na tÄ™ niegospodarnoÅ›Ä‡ i chciaÅ‚ umorzyÄ‡ Å›ledztwo, zostaÅ‚
zdegradowany. MoÅ¼e juÅ¼ czas &ndash; panowie z PiS &ndash; aby to Å›ledztwo zakoÅ„czyÄ‡,
bo chwaÅ‚y ono wam nie przynosi. A tego, którego dobre imiÄ™ miaÅ‚o ochroniÄ‡, juÅ¼ na
ministerialnym stoÅ‚ku nie ma. TrochÄ™ jestem w niezrÄ™cznej sytuacji, bo wiem sporo, ale nie
wszystko mogÄ™ powiedzieÄ‡. OgraniczÄ™ siÄ™ tylko do tego, co i tak jest znane z mediów. Pan
minister wyciÄ…gnÄ…Å‚ rÄ™kÄ™ do wspomnianej dwójki fachowców i zaproponowaÅ‚ im
wspóÅ‚pracÄ™. Konkretnie wejÅ›cie do nowej rady ds. hodowli koni, którÄ… zamierza powoÅ‚aÄ‡.
Ta, w odróÅ¼nieniu od tej jurgielowej, bardzo licznej, ma byÄ‡ skromna liczbowo &ndash; 8-10
osób. RozsÄ…dnie. Z wywiadów, jakie udziela nowy minister wynika, Å¼e myÅ›li o tym, aby
odbudowaÄ‡ pozycjÄ™ polskiej hodowli koni arabskich, ale takÅ¼e chce, aby paÅ„stwowa hodowla
koni w ogóle, miaÅ‚a siÄ™ lepiej. Najpierw refleksja natury ogólnej. Powszechnie siÄ™ mówi, Å¼e
PiS nigdy siÄ™ nie przyznaje do bÅ‚Ä™dów i nigdy siÄ™ nie cofa. No wiÄ™c jednak trzeba
skorygowaÄ‡ ten stereotyp. Minister Ardanowski jest przecieÅ¼ teÅ¼ z PiS, a otwarcie mówi, a
wÅ‚aÅ›ciwie bardziej pokazuje przez czyny, Å¼e to co wyczyniaÅ‚ jego poprzednik w obszarze
hodowli koni arabskich, byÅ‚o bÅ‚Ä™dem. Pokazuje teÅ¼, Å¼e te bÅ‚Ä™dy chce naprawiaÄ‡, a to
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wymaga ustÄ™powania z poprzednio zajÄ™tych pozycji, a wiÄ™c jest to cofanie. To wszystko
wymaga odwagi, bo zapewne tymi posuniÄ™ciami naraÅ¼a siÄ™ twardogÅ‚owym w PiS. Teraz o
odbudowywaniu. Panie Ministrze, pozycjÄ™ polskiej paÅ„stwowej hodowli koni arabskich i markÄ™
aukcji Pride of Poland (a wczeÅ›niej Polish Prestige) budowaÅ‚o wiele osób. Ostatni w tej sztafecie
byli Jerzy BiaÅ‚obok, Marek Trela i Anna Stojanowska. To sÄ… najwybitniejsi fachowcy w Polsce,
ludzie cenienie na caÅ‚ym Å›wiecie. Zaproszenie ich do rady &ndash; to dobry ruch. Jednak
odbudowy tego gruzowiska po jurgielowych hordach bez powrotu wspomnianej trójki na poprzednio
zajmowane stanowiska ciÄ™Å¼ko sobie wyobraziÄ‡. NastÄ™pni fachowcy w szeregu od tej
delikatnej materii, jakÄ… jest hodowla i promocja koni arabskich, sÄ… 10 dÅ‚ugoÅ›ci za tÄ…
trójkÄ…. Od Pana siÅ‚y perswazji i od Pana determinacji zaleÅ¼y, czy uda siÄ™ Panu ich
namówiÄ‡ do peÅ‚nego powrotu. JeÅ›li siÄ™ nie zgodzÄ… &ndash; trudno. PoukÅ‚adali sobie
Å¼ycie zawodowe inaczej i ciÄ™Å¼ko im moÅ¼e byÄ‡ podjÄ…Ä‡ decyzjÄ™ o powrocie. Tym
ciÄ™Å¼ej, Å¼e nie sÄ… pewni, co bÄ™dzie dalej? Czy za dwoma pierwszymi krokami Pana
Ministra pójdÄ… nastÄ™pne? ChoÄ‡by rada ds. hodowli koni. Z tego co wiem, na razie nikt nie
dostaÅ‚ oficjalnego powoÅ‚ania, a stara nie zostaÅ‚a rozwiÄ…zana. Bynajmniej oficjalnie nic na ten
temat nie wiadomo.No i jakie bÄ™dÄ… nastÄ™pne kroki Pana Ministra na tej drodze? Pozostaje
obawa, Å¼e na tych dwóch krokach siÄ™ skoÅ„czy. Obawa, Å¼e Nowogrodzka powie doÅ›Ä‡ tego
sekowania Jurgiela i wszystko ulegnie zamroÅ¼eniu. Oni - ta trójka, ale i my wszyscy, którzy z
nadziejÄ… przywitaliÅ›my te pierwsze kroki - muszÄ… zobaczyÄ‡ nastÄ™pne. MuszÄ…
zobaczyÄ‡, Å¼e to nie sÄ… tylko dwa gesty, Å¼e jest to konsekwentny proces, prowadzÄ…cy do
naprawy. ProszÄ™ zwróciÄ‡ uwagÄ™ na jednÄ… sprawÄ™. Kiedy urzÄ™dnicy KOWR &ndash;
wykonujÄ…cy Pana wolÄ™ (to trzeba jasno wyartykuÅ‚owaÄ‡) &ndash; dostali polecenie
znalezienia kogoÅ›, kto mógÅ‚by choÄ‡ na dwa miesiÄ…ce peÅ‚niÄ‡ obowiÄ…zki prezesa stadniny
w MichaÅ‚owie, kogoÅ›, kto z jednej strony byÅ‚by koniarzem, a z drugiej miaÅ‚ doÅ›wiadczenie w
zarzÄ…dzani przedsiÄ™biorstwem, a z trzeciej ostaÅ‚ siÄ™ jeszcze gdzieÅ› na posadzie w
stadninie lub stadzie ogierów - zapewne usiedli i zaczÄ™li pisaÄ‡ na kartce nazwiska. Ile ich
wypisali? ZaÅ‚oÅ¼Ä™ siÄ™, Å¼e (o ile uczciwie podeszli do zadania) nie wiÄ™cej niÅ¼ dwa!
Jedno nazwisko to Monika SÅ‚owik. Jej powoÅ‚anie na p.o. prezesa SK MichaÅ‚ów to teÅ¼
rozsÄ…dny ruch. Ten brak kadr to wielki dramat caÅ‚ej paÅ„stwowej hodowli koni. Lata rzÄ…dów
PiS (w poprzednim okresie), a potem PO i PSL, a teraz ponownie PiS, to byÅ‚o i ciÄ…gle jest jedno
wielkie rozdawnictwo stanowisk prezesów stadnin róÅ¼nych partyjnym kolesiom. WiÄ™kszoÅ›Ä‡ z
nich miaÅ‚a i ma blade pojÄ™cia o rolnictwie, Å¼adnego o koniach, a ich dorobek czÄ™sto
ograniczaÅ‚ siÄ™ i ogranicza tylko i wyÅ‚Ä…cznie do aktywnego partyjniactwa. I teraz mamy tego
opÅ‚akane skutki. Å•awka kadrowa jest dramatycznie krótka. JeÅ›li wiÄ™c naprawdÄ™ myÅ›li Pan o
odbudowie hodowli koni w paÅ„stwowych stadninach, to po pierwsze dajcie pracowaÄ‡ tym
nielicznym fachowcom-hodowcom, którzy siÄ™ jeszcze ostali w tej hodowli. PisaÅ‚em niedawno o
sytuacji w SK Prudnik. StadninÄ… tÄ… przez lata dobrze zarzÄ…dzaÅ‚ Dariusz Åšwiderski, to go
wyrzucono, bo trzeba byÅ‚o zrobiÄ‡ miejsce jakiemuÅ› czÅ‚owiekowi, dlatego, Å¼e ma poparcie
Patryka Jakiego. A nowy prezes gnÄ™bi hodowczyniÄ™, chyba juÅ¼ najstarszÄ… staÅ¼em pracy
w paÅ„stwowych stadninach (przepraszam Pani Kasiu za tÄ™ &bdquo;najstarszÄ…&rdquo;),
hodowczyniÄ™, która miaÅ‚a i jeszcze ma wyniki (w tym roku tytuÅ‚ mistrza Polski w WKKW
wywalczyÅ‚ jeÅºdziec na koniu wyhodowanym w Prudniku). Ale nowy pan prezes robi wszystko, aby
wyeliminowaÄ‡ sport jeÅºdziecki, ograniczyÄ‡ hodowlÄ™, a hodowczyni siÄ™ pozbyÄ‡. Inny
przykÅ‚ad &ndash; stadnina koni peÅ‚nej krwi angielskiej w Iwnie. Stara, z tradycjami, niedawno
obchodziÅ‚a jubileusz 100-lecia. Jednak zaraz potem wszystkie konie hodowlane zostaÅ‚y z Iwna
wyeksmitowane, do oddziaÅ‚u w Golejewku, ale Pan Prezes na filmiku reklamowych (rok w
zagrodzie) chwali siÄ™, Å¼e zarzÄ…dza stadninÄ… koni. Jak to stadnina, jak tam juÅ¼ klaczy ze
Åºrebakami i mÅ‚odzieÅ¼y nie ma! Takich prezesów stadnin koni, dla których konie sÄ… zÅ‚em
konieczny, jest wiÄ™cej. JeÅ›li chce Pan poprawiÄ‡ sytuacjÄ™ w paÅ„stwowej hodowli koni, to
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trzeba odsuwaÄ‡ od zarzÄ…dzania tego typu ludzi. Trzeba szukaÄ‡ nowych, a starym
&bdquo;koniarzom&rdquo; daÄ‡ pracowaÄ‡. Panie Ministrze, ja bÄ™dÄ™ kibicowaÅ‚, aby Pan na
tej drodze wytrwaÅ‚, zrobiÅ‚ kolejne kroki, aby do hodowli koni arabskich wróciÅ‚o
&bdquo;stare&rdquo;, a do hodowli w ogóle &ndash; normalnoÅ›Ä‡.Marek Szewczyk
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