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Niedawno odbyÅ‚ siÄ™ walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego ZwiÄ…zku Hodowców
Koni Arabskich. ZwiÄ…zku, którego pierwszym prezesem, a potem aÅ¼ do Å›mierci prezesem
honorowym byÅ‚ Andrzej KrzysztaÅ‚owicz. Honorowym prezesem byÅ‚ teÅ¼ Ignacy Jaworowski.
ZwiÄ…zku, którego przez wiele lat prezesem byÅ‚a Izabella Pawelec-Zawadzka. Obecnie
ZwiÄ…zek traci na znaczeniu i sÅ‚abnie z dnia na dzieÅ„, miÄ™dzy innymi dlatego, Å¼e
rzÄ…dzÄ… nim ludzie zupeÅ‚nie innego formatu niÅ¼ ci, których nazwiska wymieniÅ‚em powyÅ¼ej.
Ludzie bez krÄ™gosÅ‚upa.
O tym, Å¼e ZwiÄ…zek sÅ‚abnie Å›wiadczÄ… teÅ¼ liczby. Niedawno czÅ‚onków byÅ‚o ok. 120, a na
zjazdy przyjeÅ¼dÅ¼aÅ‚o 80-90. Teraz liczba czÅ‚onków oscyluje chyba wokóÅ‚ 100, a na ostatnim
zjeÅºdzie zjawiÅ‚o siÄ™ ok. 40 osób. Tak na marginesie &ndash; nawet owe ok. 100 czÅ‚onków, to
jest zaledwie 1/3 wszystkich hodowców i wÅ‚aÅ›cicieli koni arabskich w Polsce. To waÅ¼ne, bo
ZwiÄ…zek ma ambicje przejÄ…Ä‡ prowadzenie ksiÄ…g stadnych, tylko podstawy do tego sÄ…
sÅ‚abe. Nie chodzi tylko o to, Å¼e ZwiÄ…zek reprezentuje jedynie czÄ™Å›Ä‡ hodowców, ale
takÅ¼e o jego sprawnoÅ›Ä‡ organizacyjnÄ…. ChoÄ‡ zjazd odbyÅ‚ siÄ™ w dniach 2-3 marca i
zostaÅ‚y na nim wybrane nowe wÅ‚adze, to na stronie internetowej ZwiÄ…zku widniejÄ… stare
dane, poprzedni skÅ‚ad zarzÄ…du i innych ciaÅ‚ kolegialnych. W zwiÄ…zku z tym nie jestem
pewien, czy podany na stronie ZwiÄ…zku statut jest aktualny?To ma zapewne zwiÄ…zek z tym,
Å¼e Katarzyna Wawiórko zrezygnowaÅ‚a kilka miesiÄ™cy temu z peÅ‚nienia roli sekretarza
ZwiÄ…zku, a robiÅ‚a to dobrze przez bodaj 13 lat. Jak widaÄ‡ z zastÄ…pieniem jej kimÅ› innym,
sprawnym organizacyjnie, ZwiÄ…zek nie moÅ¼e sobie na razie poradziÄ‡. Ostatnio ZwiÄ…zek
poniósÅ‚ jeszcze inne straty personalne. Rok temu z czÅ‚onkostwa zrezygnowaÅ‚ Marek Trela,
aktualny wiceprezes WAHO. Teraz zrezygnowali: Adam Wyrzyk, Jerzy BiaÅ‚obok (skarbnik
ECAHO) i Urszula BiaÅ‚obok oraz Anna Stojanowska (czÅ‚onek zarzÄ…du ECAHO). JeÅ¼eli
nastÄ™pcy KrzysztaÅ‚owicza, Jaworowskiego, Zawadzkiej i ludzie ich kalibru rezygnujÄ… z
czÅ‚onkostwa w ZwiÄ…zku, to o czymÅ› Å›wiadczy. Jakie byÅ‚y powody ich rezygnacji? Uczestnicy
zjazdu mogli siÄ™ dowiedzieÄ‡, gdyÅ¼ zostaÅ‚y odczytane pisma, jakie nadesÅ‚ali rezygnujÄ…cy z
czÅ‚onkostwa &ndash; oboje byli swego czasu prezesami PZHKA - Anna Stojanowska i Jerzy
BiaÅ‚obok. A te powody sÄ… z grubsza takie, jakie wymieniaÅ‚em w tekÅ›cie &bdquo;ZwiÄ…zku
obudÅº siÄ™&rdquo; (z 29 V 2018). WÅ‚adze ZwiÄ…zku nie wydaÅ‚y z siebie nawet pisku protestu
w zwiÄ…zku z takimi sytuacjami ewidentnie szkodzÄ…cymi caÅ‚ej hodowli (i prywatnej, i
paÅ„stwowej) koni arabskich w Polsce, jak: &bull; oszukaÅ„cza aukcja z 2016 roku, która
zrujnowaÅ‚a prestiÅ¼ Pride of Poland (kto wie, czy nie na zawsze);&bull; rozdzielenie aukcji i
narodowego czempionatu w 2018 roku;&bull; próba zmiany nazwy aukcji;&bull; pierwotny pomysÅ‚,
aby na aukcjÄ™ gÅ‚ównÄ… w 2018 roku nie przyjmowaÄ‡ koni prywatnych hodowców;
&bull; oczernianie Marka Treli w artykuÅ‚ach zamieszczanych w &bdquo;Koniach i
Rumakach&rdquo; podpisanych przez kogoÅ› innego, a napisanych przez czÅ‚onka PZHKA, maÅ‚o
tego - czÅ‚onka sÄ…du koleÅ¼eÅ„skiego, HannÄ™ SztukÄ™. A propos tej ostatniej. CzÅ‚onkowie
ustÄ™pujÄ…cego zarzÄ…du szukali kogoÅ›, kto zgÅ‚osiÅ‚by na zjeÅºdzie wniosek o
uniemoÅ¼liwienie Hannie Sztuce ponownie kandydowanie do sÄ…du koleÅ¼eÅ„skiego czy
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ewentualnie do wÅ‚adz w ogóle. Sami nie mieli odwagi cywilnej, aby taki wniosek postawiÄ‡. Nie
znaleÅºli ochotnika, wiÄ™c taki wniosek nie padÅ‚. Pani Sztuka na zjeÅºdzie byÅ‚a &ndash; do
czego oczywiÅ›cie ma prawo, bo jest czÅ‚onkiem PZHKA &ndash; ale dlaczego w zjeÅºdzie braÅ‚
udziaÅ‚ Maciej Grzechnik, który czÅ‚onkiem PZHKA nie jest? Kto go zaprosiÅ‚? A jeÅ›li nie miaÅ‚
zaproszenia, to kto pozwoliÅ‚, aby braÅ‚ udziaÅ‚ w zjeÅºdzie? W punkcie informacja o stanie hodowli
w stadninach paÅ„stwowych w przypadku Janowa Podlaskiego gÅ‚os zabraÅ‚ p.o. prezesa Grzegorz
CzochaÅ„ski. A poniewaÅ¼ nie byÅ‚o na zjeÅºdzie p.o. prezesa w MichaÅ‚owie, o sytuacji w tej
stadninie uczestników zjazdu poinformowaÅ‚a&hellip; zwolniona z niej dyscyplinarnie Hanna Sztuka.
BrylowaÅ‚ teÅ¼ w innych sprawach. ZostaÅ‚a nawet zgÅ‚oszono, aby jÄ… ponownie wybraÄ‡ do
sÄ…du koleÅ¼eÅ„skiego. Na szczÄ™Å›cie uczestnicy zjazdu zachowali na tyle zdrowego
rozsÄ…dku, Å¼e jej nie wybrali. ChoÄ‡ gÅ‚osowanie byÅ‚o tajne, bo na wielu zapewne padÅ‚ blady
strach. W czasie obrad pojawiÅ‚a siÄ™ bowiem informacja, Å¼e Piotr Serafin nie jest juÅ¼
dyrektorem generalnym KOWR. Zapewne wiele osób pomyÅ›laÅ‚o, Å¼e byÄ‡ moÅ¼e teraz duet
M.G. oraz H.Sz. wróci do MichaÅ‚owa. PragnÄ™ bojÄ…cych siÄ™ uspokoiÄ‡. To nie decyzjÄ…
dyrektora KOWR, a nowego ministra rolnictwa Grzechnik zostaÅ‚ zdjÄ™ty ze stanowiska prezesa
michaÅ‚owskiej spóÅ‚ki. Aby on wróciÅ‚ do MichaÅ‚owa, musiaÅ‚by Ardanowski straciÄ‡
stanowisko, a na dodatek musiaÅ‚by wróciÄ‡ Jurgiel, a na to siÄ™ na razie nie zanosi.
PozostaÅ„my jeszcze przy pani Sztuce. Swego czasu nawymyÅ›laÅ‚a mi (na FC) od esbeków.
Zabawne, bo jak moje nazwisko siÄ™ wpisze do wyszukiwarki Instytutu PamiÄ™ci Narodowej (
https://inwentarz.ipn.gov.pl/), to nic nie wyskakuje. A jak siÄ™ wpisze tam &bdquo;Hanna
Sztuka&rdquo;, to wyskakuje pod numerem: IPN Lu 248/3521, akta personalne czÅ‚onka ORMO
Hanna Sztuka, córka MieczysÅ‚awa ur. 7.04.1963. Czy to nie przypadkiem Pani dane osobowe,
Pani Hanno? WróÄ‡my do wÅ‚adz PZHKA. Obecny (i poprzedni) zarzÄ…d, kierowany przez tego
samego prezesa, jedyne co potrafi w stosunku do wÅ‚adz (czyli KOWR lub ministra rolnictwa)
zrobiÄ‡, to zadaÄ‡ pytania. I to pod warunkiem, Å¼e nie sÄ… kÅ‚opotliwe dla wÅ‚adz. WiÄ™c
zadali &ndash; a propos tegorocznej aukcji i czempionatu. No i dostali odpowiedÅº. Aukcja i
czempionat odbÄ™dÄ… siÄ™ w Janowie Podlaskim. Pod tym wzglÄ™dem bÄ™dzie wiÄ™c po
staremu. Ale jest nowoÅ›Ä‡. Uczestnicy zjazdu dowiedzieli siÄ™, Å¼e odpowiedzialnym za
aukcjÄ™ bÄ™dzie Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu WyÅ›cigów Konnych.
Organizacja ta wydaje ksiÄ™gi stadne koni ras czystych, czyli peÅ‚nej krwi angielskiej oraz czystej
krwi arabskiej, ale co ma wspólnego ze sprzedaÅ¼Ä… koni, które sÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… albo
paÅ„stwowych stadnin (wiÄ™kszoÅ›Ä‡), albo prywatnych hodowców (mniejszoÅ›Ä‡)? Jakie
doÅ›wiadczenie w organizacji aukcji ma PKWK? Dla mniej zorientowanych &ndash; wobec WAHO
czy ECAHO paÅ„stwowe stadniny reprezentowaÅ‚a kiedyÅ› ANR, a teraz KOWR. ANR na zjazdy
tych instytucji delegowaÅ‚a najczÄ™Å›ciej swojego pracownika odpowiedzialnego za hodowlÄ™
koni arabskich (AnnÄ™ StojanowskÄ…). JeÅºdziÅ‚a teÅ¼ redagujÄ…ca ksiÄ™gi stadne (Krystyna
Karaszewska) i na ogóÅ‚ któryÅ› z prezesów stadnin.Ostatnio polskÄ… stronÄ™ reprezentowali
Tomasz Chalimoniuk i Maciej Grzechnik, a na ostatnim zjeÅºdzie ECAHO w Rzymie byÅ‚ tylko ten
pierwszy. To wszystko tylko potwierdza, Å¼e KOWR nie ma ani pomysÅ‚u, ani specjalistów, którzy
mogliby reprezentowaÄ‡ tÄ™ instytucjÄ™. ReprezentowaÄ‡ paÅ„stwowÄ… hodowlÄ™.
Reprezentuje jÄ… prezes polskiego Jockey Clubu. Dlaczego?Przed kim bÄ™dzie on odpowiadaÅ‚
za wyniki aukcji w tym roku? W jakim trybie? I dlaczego? A moÅ¼e warto by zadaÄ‡ ministrowi
rolnictwa takie pytania? Ale chyba mam za duÅ¼e wymagania &ndash; po co zadawaÄ‡ kÅ‚opotliwe
pytania wÅ‚adzy. Ludzie bez krÄ™gosÅ‚upa tego nie lubiÄ….Marek Szewczyk
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