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Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów, 
 
 
 
         Janów Podlaski 24.02.2016 
         
Szanowna Pani Premier, 
 
 
działając jako członkowie Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, który reprezentuje 
środowisko hodowców i miłośników koni arabskich w Polsce, zwracamy się do Pani Premier z 
niniejszym gorącym apelem. 
 
Hodowla koni arabskich jest jedną z trzech najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na 
świecie. Co roku w sierpniu, na Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim tłumnie zjeżdżają się 
hodowcy i miłośnicy koni arabskich, w tym znane światowe osobistości.  
Ze względu na wysoką jakość polskich koni, uzyskiwane za nie ceny na słynnej Aukcji „Pride of 
Poland” kształtują się na najwyższym poziomie na świecie. Jest to zasługa grupy ludzi - 
specjalistów i autorytetów w tej dziedzinie, którzy poprzez swoją pasję, wiedzę i rzeczywiste 
osiągnięcia tworzyli, i tworzą markę polskich koni arabskich. Jest to proces wieloletni. 
 
Dn. 19.02.2016 trzech specjalistów: Anna Stojanowska (ANR), Jerzy Białobok (SK Michałów) i 
Marek Trela (SK Janów Podlaski) zostało odwołanych ze swoich stanowisk zajmowanych w 
jednostkach państwowych. W/w osoby cieszą się wielkim uznaniem w środowisku 
międzynarodowym i pełnią ważne funkcje w organizacjach skupiających osoby i podmioty 
związane z końmi arabskimi nie tylko na świecie: ECAHO i WAHO ale także w Polsce gdzie są 
członkami władz Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich oraz innych organizacji i 
stowarzyszeń hodowców i miłośników koni. Przez lata pełnili w nich rolę ambasadorów Polski jako 
hodowcy, sędziowie, konsultanci.  
Nie chodzi nam o kwestionowanie decyzji właścicielskich dotyczących stanowisk formalnych 
prezesów zarządów spółek, które są poza oceną członków Związku, ale o merytoryczne 
prowadzenie hodowli, jej ciągłości i realizacji programów hodowlanych. Należy zwrócić uwagę, że 
nigdzie indziej nie występuje taka prawidłowość jak w przypadku hodowli koni arabskich. W obu 
stadninach, pod nadzorem hodowlanym Śp. Izabeli Pawelec-Zawadzkiej, a po niej Anny 



Stojanowskiej (która de facto pełni obecnie rolę głównego hodowcy w trzeciej polskiej stadninie 
koni arabskich w Białce), dotychczas było dwóch dyrektorów – prezesów. W Janowie Podlaskim od 
czasów przedwojennych głównym hodowcą był Andrzej Krzyształowicz, a następnie Marek Trela, 
a w Michałowie Ignacy Jaworowski, a bezpośrednio po nim Jerzy Białobok. Następowało to w 
trybie ciągłości hodowlanej przekazywanej pomiędzy mistrzem, a jego wychowankiem. Jesteśmy 
głęboko zaniepokojeni tym, że program realizowany konsekwentnie, przez lata, z kunsztem, może 
być teraz zagrożony i zmieniany przez osoby nie mające wystarczającej wiedzy, doświadczenia i 
umiejętności. Hodowla koni arabskich czystej krwi, w szczególności tych pokazowych, z których 
Polska słynie od wielu lat, nie jest w żaden sposób porównywalna do innych działów produkcji 
zwierzęcej. Niewłaściwe decyzje, jak również nieprawidłowa selekcja koni na sprzedaż, może 
spowodować, że ucierpi nie tylko program hodowlany stadnin państwowych, ale również pozycja 
polskiej hodowli na świecie. Szczególnie niebezpieczna byłaby sprzedaż najlepszych i 
najcenniejszych koni, która być może byłaby chwilowym sukcesem, ale przyczyniłaby się do: 
- wieloletniej, jeśli nie całkowitej zapaści w stadninach państwowych,  
- dewastacji hodowli,  
- braku sukcesów na pokazach, 
- utraty bardzo wysokiej pozycji Polski w tej dziedzinie na świecie.  
Może to mieć wpływ także na stadniny prywatne.  
Oczywistą konsekwencją będzie spadek średniej ceny za polskiego konia arabskiego. 
Jednocześnie zwracamy uwagę na rzecz absolutnie ważną, jaką są wyniki finansowe obu spółek 
choćby za ostatni rok obrotowy realizowane przez w/w wymienionych.  
 
W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier z zatroskaniem i prośbą, o kontynuowanie 
obecnego programu hodowlanego stadnin państwowych zajmujących się hodowlą koni arabskich 
czystej krwi pod nadzorem doświadczonych w tym zakresie specjalistów, o których wyżej 
wspomnieliśmy. Ze względu na ochronę wysokiej pozycji Polski na świecie w tej dziedzinie Anna 
Stojanowska, Jerzy Białobok i Marek Trela powinni pełnić przynajmniej funkcje nadzorcze w 
państwowej hodowli koni arabskich. 
 

Z  poważaniem  
 
Podpisali: 
Członkowie  zarządu PZHKA: 

1. Krzysztof Poszepczyński, 
2. Tomasz Tarczyński, 

Członkowie PZHKA – 28 osób, 
Sympatycy PZHKA – 8 osób. 

        

 
Do wiadomości: 
- Pan Wicepremier,  Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, 
- Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. 
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administrator@PZHKA.org.pl  


