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W czwartek 4 paÅºdziernika odbyÅ‚ siÄ™ w Stadninie Koni MichaÅ‚ów przeglÄ…d hodowlany.
PrzeglÄ…d, na którym zjawili siÄ™: odwoÅ‚any z funkcji prezesa Maciej Grzechnik w towarzystwie
swojej wiernej wspóÅ‚pracownicy, Hanny Sztuki, która z kolei zostaÅ‚a zwolniona dyscyplinarnie z
funkcji dyrektora ds. hodowli i gÅ‚ównego hodowcy. BiorÄ…c pod uwagÄ™ grzechy, jakie oboje
majÄ… na sumieniu w stosunku do majÄ…tku, jaki im zostaÅ‚ powierzony, ich obecnoÅ›Ä‡ na
przeglÄ…dzie trudno okreÅ›liÄ‡ inaczej, niÅ¼ bezczelnoÅ›Ä‡. Takie byÅ‚o zresztÄ… powszechne
odczucie wiÄ™kszoÅ›ci uczestników tego hodowlanego wydarzenia. Nawiasem mówiÄ…c,
wydarzenia bardzo udanego. Nie byÅ‚em, ale od czego sÄ… telefony i maile. Relacje miaÅ‚em od
wielu osób. Przy okazji dowiedziaÅ‚em siÄ™ kilku ciekawych rzeczy. A wÅ‚aÅ›ciwie, uzyskaÅ‚em
potwierdzenie tego, co juÅ¼ wczeÅ›niej wiedziaÅ‚em, ale na co brakowaÅ‚o mi dowodów.
Zastraszanym przez wiele miesiÄ™cy czÅ‚onkom michaÅ‚owskiej zaÅ‚ogi zaczÄ™Å‚y siÄ™
rozwiÄ…zywaÄ‡ jÄ™zyki. A poza tym od czego sÄ… piÅ„czowskie wróbelki oraz warszawskie
wiewiórki?
Po pierwsze, potwierdziÅ‚o siÄ™, Å¼e Hanna Sztuka zostaÅ‚a zwolniona dyscyplinarnie. Za co?
GÅ‚ównie za to, Å¼e przez kilka miesiÄ™cy w michaÅ‚owskich stajniach przebywaÅ‚y jej cztery
prywatne konie (2 klacze i 2 waÅ‚achy) i za to nie pÅ‚aciÅ‚a!
Monika SÅ‚owik przyjechaÅ‚a do MichaÅ‚owa w czwartek wieczorem 23 sierpnia w towarzystwie
wprowadzajÄ…cego jÄ… na funkcjÄ™ p.o. prezesa spóÅ‚ki MichaÅ‚ów, urzÄ™dnika KOWR.
UrzÄ™dowanie rozpoczÄ™Å‚a nastÄ™pnego dnia, czyli 24 sierpnia. Nie miaÅ‚a
&bdquo;przyjemnoÅ›ci&rdquo;, ani przejÄ…Ä‡ obowiÄ…zków od odwoÅ‚anego Macieja Grzechnika,
ani pracowaÄ‡ z paniÄ… dyrektor ds. hodowli, HannÄ… SztukÄ…. OdwoÅ‚any prezes pojawiÅ‚
siÄ™ w MichaÅ‚owie dopiero tydzieÅ„ póÅºniej, a pani dyrektor przedstawiÅ‚a zwolnienie lekarskie
od 27 sierpnia, 24 sierpnia zaÅ› nie byÅ‚o jej w pracy. Oboje wiedzieli co siÄ™ Å›wiÄ™ci, wiÄ™c
zrobili uniki. Kiedy w sobotÄ™ 25 sierpnia pani SÅ‚owik pojechaÅ‚a po swoje rzeczy i przez weekend
jej nie byÅ‚o w firmie, pani Sztuka równieÅ¼ w sobotÄ™ wywiozÅ‚a swoje dwie klacze arabskie
bukmankÄ…. Przy okazji kazaÅ‚a sobie zapakowaÄ‡ cztery worki paÅ„stwowego owsa,
bÄ™dÄ…cego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… spóÅ‚ki! Dlaczego nie zabraÅ‚a dwóch waÅ‚achów? Diabli wiedzÄ….
MoÅ¼e jej siÄ™ bukmanka popsuÅ‚a? Tak czy inaczej, fakty sÄ… poraÅ¼ajÄ…ce. Przez kilka
miesiÄ™cy cztery prywatne konie pani Sztuki stacjonujÄ… w paÅ„stwowej stadninie na koszt
tejÅ¼e. Dwa z nich przebywajÄ… do dziÅ›, w kaÅ¼dym razie byÅ‚y jeszcze w dniu przeglÄ…du. Nie
byÅ‚o teÅ¼ Å¼adnej umowy miÄ™dzy wÅ‚aÅ›cicielkÄ… owych czterech koni a spóÅ‚kÄ…. A co by
byÅ‚o, gdyby nie doszÅ‚o do zmiany prezesa w Stadninie? MoÅ¼na przypuszczaÄ‡, Å¼e
paÅ„stwowa spóÅ‚ka nadal ponosiÅ‚aby koszty utrzymywania 4 koni prywatnych koni pani dyrektor.
Ten proceder trwaÅ‚by zapewne przez kolejne miesiÄ…ce, a moÅ¼e nawet lata.
OczywiÅ›cie za tÄ™ nagannÄ… sytuacjÄ™ winÄ™ ponosi nie tylko pani Sztuka, ale przede
wszystkim byÅ‚y prezes, który to tolerowaÅ‚. A moÅ¼e naleÅ¼y uÅ¼yÄ‡ mocniejszego okreÅ›lenia
&ndash; kryÅ‚ to okradanie spóÅ‚ki, którÄ… kierowaÅ‚.
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PotwierdziÅ‚y siÄ™ teÅ¼ inne, nie mieszczÄ…ce siÄ™ w gÅ‚owie informacje. Na cztery z piÄ™ciu
wydzierÅ¼awionych do oÅ›rodka w Belgii koni, które trenowaÅ‚ i wystawiaÅ‚ Raphael Curti &ndash;
a sÄ… to: Emandoria, Equator, Pustynia Kahila, Galerida i roczny ogierek Ermitage &ndash; nie
byÅ‚o waÅ¼nych umów! Na EmandoriÄ™ umowa byÅ‚a, ale z zeskanowanym podpisem
dzierÅ¼awcy. Na Equatora, GaleridÄ™ i PustyniÄ™ Kahila Maciej Grzechnik dostarczaÅ‚ umowy do
biura stadniny juÅ¼ po swoim odwoÅ‚aniu. W kaÅ¼dym z tych przypadków podpis dzierÅ¼awcy nie
byÅ‚ oryginalny, a zeskanowany! Na ogierka Ermitage, który wróciÅ‚ do stadniny w poczÄ…tku
sierpnia (a wyjechaÅ‚ w grudniu poprzedniego roku), w ogóle umowy dzierÅ¼awy nie byÅ‚o.
Jak widaÄ‡, Maciej Grzechnik do spóÅ‚ki z paniÄ… dyrektor - bo ona teÅ¼ musiaÅ‚a o tym
wiedzieÄ‡ &ndash; wydzierÅ¼awiali konie za granicÄ™ bez podpisanych umów. MoÅ¼na
domniemywaÄ‡, Å¼e to dotyczy takÅ¼e Emandorii. Dlaczego wiÄ™c jak byÅ‚y prezes zostaÅ‚
odwoÅ‚any, to w biurze stadniny umowa dzierÅ¼awy Emandorii (choÄ‡ z zeskanowanym podpisem
dzierÅ¼awcy) byÅ‚a, a na inne konie takich umów nie byÅ‚o?
MoÅ¼e dlatego, Å¼e o EmandoriÄ™ dopytywali siÄ™ posÅ‚owie w ramach interpelacji poselskiej i
trzeba byÅ‚o dorobiÄ‡ tÄ™ umowÄ™ juÅ¼ wczeÅ›niej. Dorabianiem umów na pozostaÅ‚e trzy konie
Maciej Grzechnik zajÄ…Å‚ siÄ™ dopiero po swoim odwoÅ‚aniu. Dlaczego nie stworzyÅ‚ umowy post
factum na ogierka Ermitage? MoÅ¼e z lenistwa, a moÅ¼e stwierdziÅ‚, Å¼e skoro ogierek w dniu
jego dymisji byÅ‚ juÅ¼ z powrotem w stadninie, to umowa jest bezprzedmiotowa? JeÅ›li tego typu
myÅ›lenie legÅ‚o u podstawy faktu, Å¼e na Ermitage&rsquo;a Maciej Grzechnik nie stworzyÅ‚
umowy post factum &ndash; to inaczej jak gÅ‚upotÄ… tego nie moÅ¼na nazwaÄ‡. Nawet
mataczyÄ‡ trzeba z gÅ‚owÄ….
Tak czy inaczej fakt, Å¼e pan Grzechnik do spóÅ‚ki z paniÄ… SztukÄ… wydzierÅ¼awiali konie do
Belgii bez podpisanych i uzgodnionych wczeÅ›niej umów, jest karygodny. To przede wszystkim
skandaliczny przypadek niedbania o powierzone im mienie paÅ„stwowe. Mamy tutaj do czynienia z
sytuacjÄ…, która rodzi wiele pytaÅ„. Co siÄ™ kryÅ‚o za takim postÄ™powaniem? Jakie byÅ‚y tego
powody? Powiem wprost (pisaÅ‚em zresztÄ… o tym juÅ¼ wczeÅ›niej &bdquo;ProszÄ™ jeszcze
dopisaÄ‡ to&rdquo; z 7 sierpnia 2018) &ndash; coÅ› tu brzydko pachnie.
I na koniec mam jeszcze kilka pytaÅ„. Jak to moÅ¼liwe, aby caÅ‚y ten proceder trwaÅ‚ tyle czasu?
Jak to moÅ¼liwe, Å¼e tak cenne konie przebywaÅ‚y przez wiele miesiÄ™cy w dzierÅ¼awie, za
granicÄ… bez umów? Gdzie byÅ‚ w tym czasie nadzór wÅ‚aÅ›cicielski, a dokÅ‚adnie co robiÅ‚ jako
organ nadzorujÄ…cy, ówczesny zastÄ™pca dyrektora generalnego KOWR? PrzecieÅ¼ w
Å›rodkach masowego przekazu byÅ‚o wiele sygnaÅ‚ów, Å¼e w Stadninie dzieje siÄ™ Åºle.
Publicznie pytania zadawali dziennikarze i posÅ‚owie w interpelacjach. Ja teÅ¼ o tym pisaÅ‚em.
Kto rozliczy teraz urzÄ™dników z KOWR (a wczeÅ›niej z ANR) za to, Å¼e na to pozwalali? Kto ich
rozliczy za to, Å¼e nie reagowali na sygnaÅ‚y? Czy ta urzÄ™dnicza niemoc (a moÅ¼e zmowa?)
wynikaÅ‚a z tego, iÅ¼ Maciej Grzechnik byÅ‚ protegowanym byÅ‚ego ministra rolnictwa? Dlatego
mógÅ‚ tak ostentacyjnie lekcewaÅ¼yÄ‡ prawo, wewnÄ™trzne procedury i przepisy? Jak widaÄ‡
czuÅ‚ siÄ™ bezkarny.
RodzÄ… siÄ™ kolejne pytania. Czy byÅ‚y prezes ma zapÅ‚aciÄ‡ tylko dymisjÄ…, a byÅ‚a pani
dyrektor &ndash; tylko dyscyplinarkÄ…? KOWR zapowiedziaÅ‚ gruntownÄ… kontrolÄ™ w
michaÅ‚owskiej spóÅ‚ce. Wzywam kierownictwo KOWR do opublikowania wyników tej kontroli! I do
dalszych kroków. Bo na jednej dymisji i jednej dyscyplinarce nie powinno siÄ™ skoÅ„czyÄ‡. SÄ…
mocne przesÅ‚anki, aby te sprawy skierowaÄ‡ do prokuratury!
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ApelujÄ™ równieÅ¼ do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który jawi siÄ™ jako odnowiciel
paÅ„stwowej hodowli koni arabskich, aby nie pozwoliÅ‚ zamieÅ›Ä‡ tej sprawy pod dywan!
ZatytuÅ‚owaÅ‚em ten tekst &bdquo;BezczelnoÅ›ciÄ…&rdquo; nie tylko z powodu zjawienia siÄ™
pana Grzechnika i pani Sztuki na przeglÄ…dzie hodowlanym w MichaÅ‚owie. TakÅ¼e z innych
powodów. ByÅ‚y prezes chodzi gdzie siÄ™ da i rozpowiada, Å¼e niebawem wróci do
michaÅ‚owskiej stadniny na biaÅ‚ym koniu. PoniewaÅ¼ w PiS-ie juÅ¼ nie chcÄ… sÅ‚uchaÄ‡ jego
skamlenia o tym, jakim to wspaniaÅ‚ym byÅ‚ prezesem i jak zostaÅ‚ niesprawiedliwie odstawiony od
koryta, teraz dotarÅ‚ do przewodniczÄ…cego sejmowej komisji rolnictwa, JarosÅ‚awa Sachajko z
Kukiz'15 i nakarmiÅ‚ go &bdquo;rewelacjami&rdquo;, jakie niedawno (22 sierpnia br.) publikowaÅ‚a
Agencja Informacyjna o rzekomym ustawianiu aukcji za czasów Jerzego BiaÅ‚oboka i Marka Treli.
To jest dopiero bezczelnoÅ›Ä‡.
A pan poseÅ‚ kupiÅ‚ te brednie i skierowaÅ‚, miÄ™dzy innymi w tej sprawie, interpelacjÄ™ do
ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pytania z interpelacji znów wracajÄ… do
&bdquo;nieÅ›miertelnego&rdquo; argumentu ministra Jurgiela o szkodliwoÅ›ci pozyskiwania od
klaczy zarodków. A ostatnie (siódme) pytanie wspomnianej interpelacji (Jaki jest zwiÄ…zek
pomiÄ™dzy sprzedaÅ¼Ä… w roku 2012 klaczy Ejrene a wydzierÅ¼awieniem klaczy Emandoria?)
jest Å¼ywcem przekopiowane z &bdquo;rewelacji&rdquo;, jakie na podstawie donosu Macieja
Grzechnika, opublikowaÅ‚a Agencja Informacyjna tuÅ¼ po ostatniej, nieudanej aukcji Pride of
Poland.
CBA i prokuratura od wielu lat (!) szukajÄ… dowodów na rzekomÄ… niegospodarnoÅ›Ä‡ w SK
Janów Podlaski za czasów Marka Treli. SzukajÄ… czegoÅ›, czego nie ma. A moÅ¼e by tak siÄ™
zajÄ™Å‚y czymÅ›, co jest ewidentne &ndash; dziaÅ‚aniem na szkodÄ™ majÄ…tku paÅ„stwowego
przez protegowanego Jurgiela.Marek Szewczyk
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