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relacja prasowa

Maleńka wieś Buczków, zagubiona gdzieś między Krakowem a Tarnowem, ma światowe
aspiracje. Wybudowany na jej terenie Krakowski Tor Wyścigów Konnych, należący do rodziny
państwa Małgorzaty i Ryszarda Szparów, jest od lat areną do rozgrywania sportu królów, jakim
są wyścigi  konne.  Organizowane na  jego  terenie  imprezy,  miały  dotychczas  swojski  i  dość
lokalny  charakter.  W  tym  roku  natomiast,  zapachniało  prawdziwie  międzynarodowym
powietrzem. 

W piękny, słoneczny weekend 9-10 września Krakowski Tor Wyścigów Konnych stał się
miejscem,  w  którym  przedstawiciele  najpiękniejszej  końskiej  rasy,  araby  czystej  krwi
rywalizowały  o  tytuły  czempionów  w  Pierwszym  Pokazie  Koni  Arabskich  w  ramach
Krakowskiego Festynu Koni Arabskich. 

Miejsce dla swojskich klimatów i lokalności zostało zastąpione przez najwyższej jakości
oprawę  i  dbałość  o  detale  –  zapewnioną  przez  firmę  Polturf  Barbara  Mazur,  wieloletniego
organizatora  aukcji  Pride  of  Poland  w  Janowie  Podlaskim.  Powiało  wielkim  światem,  bez
zadęcia i sztucznie budowanej atmosfery, za to w przyjaznej aurze ogólnego zrozumienia.

Za całość imprezy odpowiadali organizatorzy w osobach Anny Stojanowskiej, Jerzego
Białoboka  i  Marka Treli,  zwolnionych  z  pracy w hodowlach państwowych  na początku roku
i działających obecnie jako prywatni przedsiębiorcy. 

Odpowiedzialność za organizację była  duża,  wobec oczekiwań i  wysoko postawionej
poprzeczki,  nowego,  nieznanego  terenu,  hodowców  i  wystawców,  którzy  wyrazili  chęć
uczestniczenia w tym przedsięwzięciu i zgłosili ponad 90 koni do 101 występów (po wycofaniach
sklasyfikowano  81  koni  i  86  par),  wreszcie  wobec  znakomitej,  międzynarodowej  komisji
sędziowskiej  w  osobach  Claudii  Darius  (Niemcy),  Christiny  Jamar-Demeersseman  (Belgia),
Jaroslava  Laciny  (Czechy)  i  Gianmarco  Aragno  (Włochy),  a  także  wobec  krajowych
i zagranicznych sponsorów, oraz widzów z całego kraju.

Widocznie jednak nie renoma czy sława miejsca tworzy imprezę, ale ludzie, którzy za nią
odpowiadają,  bo Pierwszy Pokaz udał  się znakomicie.  Barwna sceneria,  malownicze tereny,
życzliwość,  sprawna  organizacja  oraz  piękna  oprawa  muzyczna,  zapewniona  przez  Romka
Koszpera, stworzyły niezapomnianą atmosferę oraz przyjemne tło dla prezentacji koni czystej
krwi  arabskiej.  Sprawdzony  przez  lata  w  najtrudniejszych  warunkach  zespół  zgranych
i ufających sobie ludzi, bogaty w wiedzę i doświadczenie był gwarantem jakości.

Absolutną nowością na krajowej scenie pokazowej były klasy amatorów-prezenterów, jak
również klasa wałachów. Grono zwolenników znalazła też klasa źrebiąt urodzonych w bieżącym
roku,  wprowadzona  do  programu  pokazów  w  sezonie  2016.  Największe  emocje  i  radość
wzbudziła  pierwsza  z  tych  konkurencji,  a  zasłużone  brawa  i  tytuł  Pierwszej  Czempionki



Amatorów-Prezenterów zebrała Barbara Demczuk, która w codziennej pracy trenerskiej wspiera
męża, Marka Demczuka w podwarszawskim ośrodku treningowym.

Klasa źrebiąt dedykowana była głównie tym hodowcom, którzy chcieli  zaprezentować
i poddać ocenie efekty swojej pracy jeszcze w roku urodzenia przychówku. Dotychczas pierwszą
weryfikację  jakości  na  czempionatach  przechodziły  roczniaki.  Tym  razem  najmłodsi  adepci
sztuki  występowania  na  czempionatach  mogli  zaprezentować  swoje  wdzięki  bezpiecznie
podskakując u boku matek. Zwycięzcą klasy został czteromiesięczny PANTERAS po Vitorio TO
od Perkilla po Al Maraam, hodowli i własności Czesława Gołaszewskiego.

W  finałach  stanęła  do  oceny  prawdziwa  „śmietanka  towarzyska”,  obserwowana  na
krajowych  i  międzynarodowych  czempionatach.  Najlepsze  klacze  i  ogiery biły  się  w swoich
grupach  wiekowych  o  medalowe  miejsce.  Jakość  wystawianych  koni  była  bardzo  wysoka,
świadcząca o doskonalej kondycji prywatnej hodowli koni w Polsce. 

Dla  niektórych  był  to  występ  debiutancki,  ale  większość  miała  już  na  swoim koncie
wygrane na innych pokazach.

Czempionką  Klaczy  Młodszych  została  srebrna  medalistka  pokazu  w  Białce,  siwa,
roczna PLATYNA NA (Shanghai  E.A.  – Pantera  po Ekstern),  hodowli  i  własności  pani  Alicji
Najmowicz. Na medalowych pozycjach znalazły się również: trzyletnia EMLA K.A. (QR Marc –
Elerina po Ekstern), hodowli Knocke Arabians (Belgia), a własności Piotra Podgórnego, której
sędziowie przyznali srebrny medal, oraz z brązowym medalem – drobna, ale bardzo urodziwa
MIRJJANA AL KANZ (Kanz Al Bidayer – Marjjana VA po Marwan Al Shaqab), hodowli i własności
Silvatica Black Arabians pani Alicji Napióry.

W  Czempionacie  Ogierów  Młodszych  prym  wiódł  atletyczny  PETRARCA  (Kahil  Al
Shaqab – Poezja po Enzo) hodowli i  własności spółki PPH Parys, przed MARVEL PSYCHE
(Magnum  Psyche  –  Marjjana  VA po  Marwan  Al  Shaqab)  hodowli  Silvatica  Black  Arabians,
a własności pana Rezy Al Hadadi, oraz przed NAYEF AL KHALEDIAH (WH Justice – Athenaa
po Ashhal Al Rayyan) wystawianym przez Polska AKF.

Rozgrywki o medalowe miejsca w kategorii klaczy starszych zawsze budzą największe
emocje.  Trudno jest  sobie  wyobrazić  piękniejszy i  bardziej  nobliwy obraz,  niż  zgromadzone
w jednym miejscu, w tym samym momencie, zwyciężczynie klas. Spokojne, skupione, pewne
siebie i swojego miejsca na ziemi, klacze arabskie mają w sobie magię. 

Tytuł  Czempionki  Klaczy  Starszych  został  jednogłośnie  przyznany siwej,  prześlicznej
UNIC  ALL JP (Laddin  BA –  Sherezade  JP po  Naadir)  wystawianej  przez  stadninę  Lutetia
Arabians  z  Francji.  Doskonały  występ  zanotowała  dość  dawno  niewidziana  na  pokazie
kasztanowata  KALAHARI  (Ajman  Moniscione  –  Kashira  po  Magnum  Psyche),  która  jest
własnością  spółki  PPH  Parys.  Kalahari  zakończyła  występ  ze  srebrnym  medalem.  Brąz
powędrował  do  niezwykle  żeńskiej  PAEMY  (Ekstern  –  Pasyma  po  Piaff),  której  hodowcą
i właścicielem jest Pan Lech Błaszczyk.

Czempionat Ogierów to triumfalny powrót na ring atletycznego GOTICO (WH Justice –
Ginga po Galba) hodowli i własności Stadniny Koni M Arabians. Gotico przypomniał o swojej
klasie i potencjalne, wywalczając złoty medal, przed poprawnym WIRONEM (Kabsztad – Wirka



po Emigrant), należącym do Janusza Lecha, oraz karym NAJM AL KHALEDIAH (ZT Maghossny
od Nada Al Khalidiah po Abha Ifni), wystawianym przez Polska AKF. 

Zabrakło stadnin państwowych, co należy chyba pozostawić bez komentarza. Podobnie,
jak fakt odmowy przez ANR poparcia wniosku o afiliację Krakowskiego Pokazu, złożonego przez
organizatorów na ręce ECAHO ponad trzy miesiące temu. Jako przyczynę odmowy podano
„brak wymaganego doświadczenia u organizatorów, niezbędnego do przeprowadzenia imprezy”.

Pozostaje natomiast satysfakcja zarówno z nadspodziewanej liczby wystawianych koni,
jak i ich jakości, co wielokrotnie podkreślali sędziowie. I nie był to z ich strony akt kurtuazji, ale
wyraz szczerego uznania. 

Jednak  żadna,  nawet  najbardziej  przemyślana  impreza,  nie  mogłaby  się  odbyć  bez
wsparcia sponsorów. Pierwszy Pokaz Koni Arabskich na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych
miał  miejsce  tylko  dzięki  zaangażowaniu  szeregu  firm  i  organizacji,  które  zaszczyciły
pomysłodawców wydarzenia  zaufaniem  i  wspomogły  ich  swoją  marką. Trudno  jest  znaleźć
słowa,  aby  wyrazić  uznanie  i  wdzięczność  za  okazane  serce:  Sponsorowi  Głównemu  –
AL THUMAMA STUD (Katar), Sponsorom Zagranicznym – H.E. Sheikh Abdulla Bin Mohammed
Ali  Al  Thani  &  AL  ZOBAIR  STUD  (Zjednoczone  Emiraty  Arabskie),  pani  Shirley  Watts
& HALSDON  ARABIANS  (Wielka  Brytania),  pani  Helene  Zaleski  &  LUTETIA  ARABIANS
(Francja),  pani  Ninie  Suskevicovej  &  SUWECO STUD (Czechy),  Sponsorom  i Partnerom –
firmom Raffaello, Aaron PB, M Arabians, Silvatica Black Arabians, M2 Neruchomości Magdalena
Sawicka, FORD Auto Motive Tarnów, Art Cafe, Amazis.net Sp. z o.o. z marką Praga, Coca Cola
HBC Polska Sp. z o.o.,  Agencji Jeździeckiej A.A. Bober, Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych
BÓR,  oraz Małopolskiemu  Związkowi  Hodowców  Koni i Ludowemu  Klubowi  Jeździeckiemu
„Krakowski Tor Wyścigów Konnych”.

Organizatorzy, zachęceni pozytywnymi recenzjami po premierze pokazu, mają nadzieję
zagościć w Małopolsce na dłużej i wprowadzić Krakowski Festyn na stałe do kalendarza imprez
dedykowanych koniom arabskim. 

Zapraszamy w przyszłym roku  na jedyne  w swoim rodzaju  przedsięwzięcie,  łączące
sportową rywalizację z pięknem i niepowtarzalną charyzmą koni czystej krwi arabskiej. Na tym
pokazie po prostu trzeba i wypada być. 
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