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Paryski czempionat Å›wiata koni arabskich zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ klÄ™skÄ… polskich koni
pochodzÄ…cych z paÅ„stwowych stadnin. Jedyny medal &ndash; wiceczempionat Å›wiata klaczy
mÅ‚odszych &ndash; zdobyÅ‚a 4-letnia Eralda wyhodowana przez Krzysztofa GoÅºdzialskiego, ale
juÅ¼ w obcych rÄ™kach. WyraÅºnie teÅ¼ byÅ‚o widaÄ‡, Å¼e klacze urodzone w polskich
paÅ„stwowych stadninach, ale pokazywane przez trenerów pracujÄ…cych dla obecnych
wÅ‚aÅ›cicieli bÄ…dÅº dzierÅ¼awców okazywaÅ‚y siÄ™ lepsze od tych, które przygotowywane
byÅ‚y w MichaÅ‚owie czy Janowie Podlaskim. Nie zamierzam opisywaÄ‡ wyników w poszczególnych
klasach czy w czempionatach &ndash; zainteresowanych odsyÅ‚am do strony czempionatu Å›wiata
&ndash; http://www.arabianessence.tv/events/a ... mpionship-2019-paris/220/ bÄ…dÅº do artykuÅ‚u
Aliny Sobieszak na portalu &bdquo;Åšwiat Koni&rdquo; &ndash;
https://swiatkoni.pl/arabski-pociag-na ... _XbpptSxve0xacEV1iTyjRPgA. SpróbujÄ™ postawiÄ‡
diagnozÄ™, dlaczego polskie koni, zwÅ‚aszcza te przywiezione z polskich stadnin, wypadÅ‚y tak
sÅ‚abo.
Trening pokazowych koni arabskich moÅ¼na pod pewnymi wzglÄ™dami porównaÄ‡ do treningu
koni sportowych, o którym co nie co wiem. Co prawda na pokazowych koniach arabskich siÄ™ nie
jeÅºdzi, ale sÄ… pewne analogie. Prezenter, który na co dzieÅ„ biega z koniem arabskim, ustawia
go &bdquo;na stój&rdquo;, peÅ‚ni podobnÄ… rolÄ™ jak jeÅºdziec dosiadajÄ…cy konia w treningu
sportowym. KaÅ¼dy zawodnik, nawet ten bardzo doÅ›wiadczony, osiÄ…ga lepsze wyniki, jeÅ›li jest
nadzorowany przez trenera. OkreÅ›lenie &bdquo;nadzorowany&rdquo; moÅ¼na zamieniÄ‡ na:
&bdquo;korzysta z rad trenera&rdquo; bÄ…dÅº &bdquo;jego treningi sÄ… konsultowane przez
trenera&rdquo;. W gronie pracowników paÅ„stwowych stadnin, którzy obecnie prezentujÄ… konie na
pokazach, jest spora grupka ludzi dopiero rozpoczynajÄ…cych tÄ™ specjalizacjÄ™. Jest teÅ¼ kilku
panów, którzy juÅ¼ majÄ… wiÄ™ksze doÅ›wiadczenie, ale sÄ… obecnie w nowej sytuacji. Przed
lutym 2016 roku rolÄ™ trenerów-konsultantów, a takÅ¼e menedÅ¼erów (o tym wiÄ™cej za
chwilÄ™) peÅ‚nili Jerzy BiaÅ‚obok w MichaÅ‚owie i Marek Trela w Janowie Podlaskim. Ten
pierwszy wyznaczyÅ‚ na prezentera na pierwszÄ… rÄ™kÄ™ Mariusza LiÅ›kiewicza, ten drugi
zatrudniÅ‚ Å›wietny duet; Joanna Wojtecka &ndash; PaweÅ‚ Kozikowski.Ale ci pokazujÄ…cy na
drugÄ… czy trzeciÄ… rÄ™kÄ™ teÅ¼ byli nadzorowani (konsultowani) przez panów BiaÅ‚oboka czy
TrelÄ™. Panowie ci potrafili teÅ¼ oceniÄ‡ i wydaÄ‡ decyzjÄ™, czy danemu koniowi zmniejszyÄ‡
obciÄ…Å¼ania treningowe, czy teÅ¼ zwiÄ™kszyÄ‡. Czy dany koÅ„ powinien dostaÄ‡ mniej
jeÅ›Ä‡, by straciÄ‡ nieco wagi, czy teÅ¼ trzeba mu wiÄ™cej sypaÄ‡, aby nabraÅ‚ masy, miÄ™Å›ni.
A przede wszystkim obaj hodowcy mieli orientacjÄ™ w Å›wiatowych trendach i wiedzieli, na jakie
konie postawiÄ‡. Poza tym potrafili teÅ¼ oceniÄ‡ i podjÄ…Ä‡ decyzjÄ™, Å¼e jeÅ›li jakiÅ› koÅ„
mimo wysiÅ‚ków nie byÅ‚ wÅ‚aÅ›ciwie przygotowany do pokazów, to lepiej go zostawiÄ‡ w domu,
niÅ¼ naraÅ¼aÄ‡ na szwank wypracowanÄ… z takim trudem i nakÅ‚adem siÅ‚ i Å›rodków
reputacjÄ™ stadniny. I wÅ‚aÅ›nie tego, czyli nadzoru trenerskiego i wÅ‚aÅ›ciwych decyzji
menedÅ¼erskich w procesie przygotowywania koni do pokazów, obecnie najbardziej brakuje. Nie
moÅ¼na mieÄ‡ pretensji do prezenterów, bo oni siÄ™ starali, a o to, Å¼e nie miaÅ‚ nimi kto
pokierowaÄ‡, trzeba mieÄ‡ pretensje do innych. Nawiasem mówiÄ…c, pracownicy obu stadnin, a
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zwÅ‚aszcza ci z Janowa, majÄ… Å›wiadomoÅ›Ä‡, Å¼e ponieÅ›li klÄ™skÄ™. Ale pewnie nie do
koÅ„ca wiedzÄ… dlaczego? A kto powinien wiedzieÄ‡? Przede wszystkim hodowcy, bo p. o.
prezesów sÄ… nowi w tej branÅ¼y. Tymczasem ani na czempionat Europy, ani na czempionat
Å›wiata nie pojechaÅ‚a Anna Stefaniuk, gÅ‚ówny hodowca w Janowie Podlaskim. CzyÅ¼by
Grzegorz CzochaÅ„ski juÅ¼ uznaÅ‚, Å¼e wie o hodowli i pokazach wszystko i mu doradztwo
hodowcy nie jest potrzebne? Wszystko na to wskazuje, tylko efekty takiego myÅ›lenia sÄ…
opÅ‚akane. A przy okazji pytanie &ndash; dlaczego do ParyÅ¼a nie pojechaÅ‚a Euzona, która tak
dobrze wypadÅ‚a na czempionacie Europy? Kolejne pytanie &ndash; czy wystawienie sÅ‚abo
przygotowanej Adelity na tydzieÅ„ przed aukcjÄ… na torze wyÅ›cigowym, byÅ‚o dobrym
pomysÅ‚em? Podobno ktoÅ› za niÄ… oferowaÅ‚ 200 tys. euro. Ale czy po tak odlegÅ‚ym miejscu tej
klaczy w klasie podtrzyma tÄ™ ofertÄ™ na aukcji? Aby byÅ‚a jasnoÅ›Ä‡ &ndash; ja (i inni
miÅ‚oÅ›nicy hodowli koni arabskich w Polsce) siÄ™ nie zmartwiÄ™, jak Å¼adna z czwórki; Adelita,
Atakama, Bambina, Pinga &ndash; nie znajdzie kupca lub dzierÅ¼awcy. Bo dla polskiej hodowli
ubytek wszystkich tych czterech gwiazd byÅ‚y duÅ¼Ä… wyrwÄ…, którÄ… byÅ‚oby ciÄ™Å¼ko
uzupeÅ‚niÄ‡. Ale jeÅ›li po ParyÅ¼u zimowa aukcja na SÅ‚uÅ¼ewcu nie przyniesie spodziewanych
efektów finansowych, to kto bÄ™dzie za to odpowiedzialny? A jest jeszcze jeden szczegóÅ‚, który
sugeruje, Å¼e coÅ› siÄ™ popsuÅ‚o jeÅ›li chodzi o pomysÅ‚ zimowej aukcji. W Weronie, podczas
czempionatu Europy, Simone Leo &ndash; czyli ten, który przyszedÅ‚ z ofertÄ… 200 tys. euro za
AdelitÄ™ w imieniu jakiegoÅ› swojego klienta &ndash; nie odstÄ™powaÅ‚ pana CzochaÅ„skiego na
krok. WÅ‚oski poÅ›rednik nawet wychodziÅ‚ do dekoracji janowskich koni, choÄ‡ nikt nie wie z
jakiego tytuÅ‚u.A tymczasem w ParyÅ¼u obaj panowie siÄ™ wyraÅºnie unikali, obchodzili szerokim
koÅ‚em. CoÅ› siÄ™ popsuÅ‚o. Co &ndash; byÄ‡ moÅ¼e dowiemy siÄ™ podczas aukcji 7 grudnia.
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