
Relacja

z Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich

9-10 kwietnia 2016 r.

W dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Janowie Podlaskim odbył się XX Walny Zjazd PZHKA. Prezes 
związku Anna Stojanowska otwierając obrady, poprosiła obecnych o uczczenie minutą ciszy 
zmarłej rok wcześniej pani Izabelli Pawelec-Zawadzkiej. 

W  przeddzień  zjazdu  związek  liczył  120  członków  zwyczajnych,  5  honorowych, 
4 wspierających. Na ostatnim zebraniu przed obradami zarząd przyjął  9 nowych członków. 
Decyzją Walnego Zgromadzenia nowi członkowie nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym 
roku ubiegłego – włączyli się dopiero podczas głosowań dotyczących przyszłości. Wydano 76 
kart do głosowania, w tym 7 dla nowych członków. Spośród członków wspierających obecni 
byli dwaj reprezentanci SO Białka (Małopolskiej Hodowli Roślin) oraz Barbara Mazur z firmy 
Polturf. Przedstawiciele SK Janów Podlaski i SK Michałów nie pojawili się na zjeździe.

W sprawozdaniu zarządu za rok 2015 znalazły się stałe punkty relacji  z działalności 
związku oraz kilka nowych. Podobnie,  jak w poprzednich katach PZHKA objął  patronatem 
pokazy  w Białce  i Janowie Podlaskim,  i  sportowe zawody dla  koni  arabskich (Mistrzostwa 
Polski w Michałowie i Mistrzostwa Europy w Janowie Podlaskim), oraz ufundował nagrody na 
pokaz w Bukszy i na gonitwę o Puchar PZHKA na Służewcu. Ponadto zarząd opracował nowy 
kształt deklaracji czlonkowskiej, co bezpośrednio wynikało z uchwał XIX Zjazdu PZHKA. Dzięki 
staraniom Andrzeja Wójtowicza wdrożony został  plan tzw. gonitw eksterierowych dla koni 
trzyletnich.  Całkowicie  nowymi  pozycjami  w  sprawozdaniu  zarządu  były  informacje 
o uruchomieniu strony internetowej związku oraz o konkursie na trofeum, które wręczane 
byłoby podczas  pokazów w Białce i  Janowie Podlaskim. Ogłoszony w kwietniu 2015 roku 
konkurs na stworzenie i prowadzenie strony internetowej zakończył się podpisaniem umowy 
z  firmą  WebMaxx  Tomasz  Skierski.  Dzięki  zaangażowaniu  Krzysztofa  Poszepczyńskiego  na 
stronie  tej  ukazują  się  informacje  na  temat  działań  zarządu  oraz  wiadomości  na  temat 
sukcesów polskich koni odnoszonych na pokazach.  Ostateczne kształt i  treść tego serwisu 
zależą  od  wszystkich  członków.  W  ogłoszonym  pod  koniec  roku  konkursie  na   projekt 
i wykonanie  trofeum  na  dwa  najważniejsze  polskie  pokazy  wybrana  została  propozycja 
Justyny  Jaszczewskiej  –  artystki  doskonale  znanej  miłośnikom  koni  arabskich,  zarówno 
z rysunków, jak i prac w brązie (znaczek PZHKA, medal PZHKA). Prezes związku podkreśliła, że  
miniony rok był kolejnym, w kórym polskie konie odnosiły sukcesy na pokazach. Na liczne 
sukcesy hodowli prywatnej złożyły się zwłaszcza osiągnięcia stadnin: Falborek Arabians pp. 
Goździalskich,  Chrcynno-Pałac  pp.  Poszepczyńskich,  pp.  Parysów,  Marka  Kondrasiuka, 
Wojciecha  Parczewskiego,  Tomasza  Tarczyńskiego,  Bełżyce  Arabians  pp.  Wójtowiczów, 
StanRed  Arabians  pp.  Redestowiczów,  Piotra  Podgórnego,  pp.  Błaszkiewiczów,   stadniny 
Polska AKF czy stadniny Jana   Dobrzyńskiego, reprezentowanej w PZHKA przez syna, Pawła.

Zarząd uzyskał absolutorium przy dwóch głosach przeciwnych oraz 8 wstrzymujących. 
Wśród przeciwnych znalazł się głos przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Agnieszki Łępickiej. 



Jak sprawozdała przewodnicząca, komisja obradująca w dniach 7-8 kwietnia nie uzyskała od 
zarządu wszystkich dokumentów, o które się zwróciła. Wątpliwości  wzbudziła także forma 
deklaracji członkowskiej, opracowanej przez zarząd w kwietniu 2015 roku, a ściślej jej punkt: 
„jestem  profesjonalnie  związany  z  procesem  hodowlanym  koni  czystej  krwi  arabskiej, 
wpisanych do PASB”.

W marcu 2016 do Sądu Koleżeńskiego wpłynęło 13 wniosków (w tym jeden nieważny 
ze względu na nieopłacone składki wnioskodawcy) o wykluczenie z grona członków PZHKA 
Andrzeja  Wójtowicza  w  związku  z  rażącym  naruszeniem  zasad  etyki  hodowcy  poprzez 
działania niezgodne ze statutem oraz narażenie dobrego imienia PZHKA w wyniku uwikłania 
związku  w  działania  polityczne  związane  z  odwołaniem  ze  stanowisk  panów  Jerzego 
Białoboka i Marka Treli oraz pani Anny Stojanowskiej. Na posiedzeniu, które odbyło się 15 
marca Sąd Koleżeński uznał, że sprawa przekracza jego kompetencje i odesłał ją do Walnego 
Zgromadzenia.  Widząc,  że  przytłaczająca  większość  obecnych  jest  za  odwołaniem  go 
z szeregów  członków  PZHKA,  przed  głosowaniem  absolutorium  dla  zarządu  Andrzej 
Wójtowicz złożył rezygnację z członkostwa w związku. Przyznał, że podejmowane przez niego 
działania mogły mieć wpływ na zwolnienie trojga specjalistów, ale nie było to jego celem. 

Jak  zwykle,  część  czasu  poświęcono  relacji  z  Kongresu  ECAHO.  W  tym  roku 
uczestniczyli w nim: Anna Stojanowska (wiceprzewodnicząca), Marek Trela (skarbnik), Jerzy 
Białobok, Tomasz Tarczyński, Krzysztof Poszepczyński oraz Monika Szpura z ANR. Zgłoszona 
Anna Durmała z SK Michałów ostatecznie nie pojechała na kongres. Ponieważ dobiegła końca 
kadencja Marka Treli  jako skarbnika ECAHO, funkcję tę powierzono Jerzemu Białobokowi. 
ECAHO przyjęło w swoje szeregi dwóch członków stowarzyszonych – Bahrajn oraz organizację 
z Kuwejtu.  Zjednoczone  Emiraty  Arabskie,  które  poprzez  rezygnację  z  przeprowadzania 
pokazów afiliowanych  przez  ECAHO były  zagrożone  wykluczeniem  z  ECAHO,  w  tym  roku 
zorganizowały pokaz narodowy. ECAHO zrezygnowało z ograniczenia do dwóch kadencji przy 
obejmowaniu funkcji w jej organach. Sportowe mistrzostwa Europy, które w tym roku miały 
się odbyć w Holandii zostały odwołane. Organizatorzy nie byli w stanie zapewnić poziomu 
konkursów wymaganego przez Komisję ds. Sportu. Wprowadzono ograniczenie dla członków 
DC  uczestnictwa  w  co  najwyżej  10  pokazach  rocznie,  co  ma  spowodować  bardziej 
równomierne wykorzystanie osób z uprawnieniami.  Ustalono,  że sędziowie mogą oceniać 
pokazy do ukończenia 75 lat życia. Wśród informacji przekazanych podczas kongresu ECAHO 
była  także  ta,  że  w  skład  jury  Czempionatu  Europy  wejdzie  sędzia  z  Polski  –  Łukasz 
Goździalski.

Po wystąpieniu ze związku  Andrzeja Wojtowicza powstał wakat w zarządzie związku. 
Odbyły  się  wybory  uzupełniające,  w  których  wzięli  udział  nowi  członkowie  związku. 
Z kandydatów najwięcej  głosów uzyskał  Piotr  Podgórny.  Walne  Zgromadzenie  cofnęło  też 
rekomendację  dla  Andrzeja  Wójtowicza  do  Polskiego  Klubu  Wyścigów  Konnych  i  w  jego 
miejsce wskazało Adama Wyrzyka.

Barbara  Mazur  z  Polturfu  przedstawiła  stan  przygotowań do aukcji.  Po  odwołaniu 
starych zarządów stadnin proces ten uległ poważnemu opóźnieniu i zaburzeniu. Do zjazdu 



Polturf  nie  otrzymał  zgłoszeń  koni  ze  stadnin  państwowych.  Terminem  ostatecznym 
przewidzianym w umowie był  20 marca.  Zwykle oferta była znana w pierwszym tygodniu 
marca, a do końca marca opracowany był już katalog internetowy (z karierami i osiągnięciami 
oferowanych koni i ich przodków), co wymaga czasu. Poza tym zostało zachwiane zaufanie do 
polskiej hodowli. Wielu klientów deklaruje, że w tym roku nie przyjedzie na aukcję. Wycofują 
się też sponsorzy imprezy.

W  dyskusji  wiele  miejsca  poświęcono  przygotowaniom  do  tegorocznych  pokazów 
Bialce i Janowie Podlaskim, oraz do aukcji. Marian Pacewski z SO Białka poinformował, że po 
zwolnieniu z ANR inspektor Anny Stojanowskiej, część osób oficjalnych wycofała się z udziału 
w pokazie. Ponadto zadanie zapewnienia jury, DC i  ringmastera nie zostało podjęte przez 
Agencję  i  spadło  na  pracowników  stada.  Nie  mniej  pozostałe  przygotowania  przebiegają 
normalnie i niewiele brakuje, by impreza odbyła się bez przeszkód.

Obawy  o  tegoroczne  pokazy  w  Białce  i  w  Janowie  Podlaskim  wyrażało  wielu 
uczestników obrad. Zarząd z całą mocą podkreślił, że dla dobra polskiej hodowli oba pokazy 
powinny się odbyć. 

Walne Zgromadzenie przyjęło rezolucję poniżej treści:

Walne Zgromadzenie wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami w spółkach Skarbu Państwa  
nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Nieruchomości Rolnych,  
godzącymi w podstawy polskiej hodowli koni arabskich.  Zgłasza stanowczy sprzeciw wobec  
metod wprowadzania zmian, posługiwania się przy tym insynuacją i nieprawdziwymi danymi,  
szkodzącymi  bezpośrednio  wizerunkowi  i  międzynarodowej  pozycji  polskiej  hodowli  koni  
arabskich.

Uczestnicy żywo dyskutowali, co można zrobić dla poprawienia sytuacji w stadninach 
państwowych. Członkowie mówili o swoich indywidualnie podejmowanych staraniach – na 
razie  bezskutecznych.  Padł  pomysł  stworzenia  komisji,  która  reprezentowałaby  związek 
w rozmowach ze stroną rządową. Niestety, szans na takie rozmowy na razie nie widać. Prof.  
Krystyna Chmiel zaproszona do rady programowej ds. hodowli koni, powołanej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęła się prezentowania stanowiska związku na forum rady.

Kilkoro uczestników wyraziło także obawy, że w przyszłym roku zorganizowanie zjazdu 
w SK Janów  Podlaski,  gdzie  znajduje  się  siedziba  związku,  może  nie  być  możliwe.  Padła 
propozycja m.in. Stanisława Redestowicza, że gdyby doszło do takiej sytuacji, to będzie gotów 
przyjąć grupę 150 osób na terenie swojego ośrodka. 

Sobotnie posiedzenie zamknęła część seminaryjna. Dr Jan Samsel przygotował wykład 
o wybranych małoinwazyjnych technikach operacyjnych leczenia koni,  ilustrowany filmami 
i zdjęciami  z  zabiegów  przeprowadzanych  w  klinice  na  Służewcu.  Prof.  Krystyna  Chmiel 
przedstawiła  powstały  w 2001  roku  program hodowli  koni  czystej  krwi  arabskiej,  bogato 
poparty statystykami i uzupełniony aktualnym komentarzem. 



Podczas  wspólnej  kolacji  zarząd  przedstawił  laureatów  nagrody  Hodowa  Roku. 
W kategorii  pokazy  nagrodzone  zostały  dwie  hodowle.  Stadnina  koni  Falborek  Arabians 
pp. Goździalskich odbierze latem nagrodę za sukcesy klaczy Wersa (Ekstern – Wasa / WH 
Justice).  Druga nagroda za  sukcesy ogierka Fuerte  (Shanghai  E.A.  –  Frymuszka /  Ekstern) 
powędruje do Jana Dobrzyńskiego, którego stadnina reprezentowana jest w związku przez 
syna  hodowcy,  Pawła.   W kategorii  wyścigi  nagrodzony  został  Jan  Glowacki  –  hodowca 
i właściciel  ogiera  Westim  (Nougatin  –  Wienerva  /  Santhos),  zwycięzcy  m.in.  Nagrody 
Porównawczej. 

Zgodnie  ze  zwyczajem  w  niedzielę  rano  grupa  kilkunastu  uczestników  zjazdu 
odwiedziła  grób  dyrektora  Andrzeja  Krzyształowicza,  a  także  grób  dyrektora  Janusza 
Wawiórko.  Ostatnim  punktem  programu  była  prezentacja  tegorocznego  przychówku 
SK Janów Podlaski. W tym roku gospodarze przedstawili  tylko 15 z urodzonych 37 źrebiąt.  
Obecny  zarząd  stadniny  postanowił  także  nie  pokazywać  ogierów  czołowych  –  prośby 
hodowców o wyprowadzenie ze stajni wybranych reproduktorów nie zostały spełnione.


