
 

Z A P R O S Z E N I E 
 
 

Zarząd SHKP zaprasza członków Sekcji i sympatyków koników polskich 

na Walne Zebranie Członków Sekcji, które odbędzie się w dniach 17 – 18 października 2008 

roku w Stacji Badawczej PAN w Popielnie. 

 
Program: 

 
Dzień I: 17.10.2008 r. (piątek): 
 
Godz. 12.00 – 13.30 – rejestracja uczestników Zebrania 
Godz. 13.30 – obiad 
Godz. 14.00 – Walne Zebranie: 
1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości. 
2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 
3. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania. 
4. Wybór Komisji: 
- Uchwał i Wniosków 
- Mandatowo – Skrutacyjnej  
5. Sprawozdanie z działalności Sekcji za okres 22.09.2006 – 17.10.2008. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sekcji. 
7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
8. Dyskusja nad przyszłością Sekcji po 10 latach jej działalności: 
- przedstawienie projektu statutu Związku Hodowców Koników Polskich 
- dyskusja nad statutem, zatwierdzenie statutu przez uczestników zebrania 
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji  
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sekcji i powołaniu Związku Hodowców Koników Polskich 
- wybór władz Związku (zgodnie z przyjętym statutem) 
- dyskusja nad programem działalności ZHKP na najbliższe lata  
- uchwały i wolne wnioski 
Godz. 19.00 – uroczysta kolacja połączona z obchodami 10-lecia SHKP 
 
Dzień II: 18.10.2008 r. (sobota): 
 
Godz. 8.00 – śniadanie 
Godz. 8.30 – 13.30 – seminarium naukowe: 
- dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. UWM: „Linie genealogiczne w hodowli koników polskich – ich znaczenie i 
rola w utrzymaniu zróżnicowania genetycznego rasy”. 
- dr Katerina Slivinska: „Sytuacja parazytologiczna koników polskich w zależności od warunków chowu”. 
- dr Zbigniew Wróblewski: „Dlaczego powinniśmy robić sekcję padłych źrebiąt ?” 
- przegląd hodowlany stada podstawowego grupy stajennej koników polskich z PAN Popielno uwzględniający 
ich przynależność do wyodrębnionych linii 
- przedstawienie aktualnych grup haremowych (tabunów) koników rezerwatowych 
Godz. 13.30 – obiad i zakończenie Walnego Zebrania  
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Informacja uzupełniająca dla uczestników Zebrania:  
- zgłoszenia uczestnictwa w Zebraniu przyjmowane będą przez:  
Prezesa Sekcji – Zbigniew Jaworski, tel. dom. /089/ 676 88 70, służb. /089/ 523 33 96, kom. 509 500 793 lub e-
mail: zbigniew.jaworski@wp.pl 
V-ce Prezesa – Anna Niedbalska, tel. dom. /087/ 425 72 06 lub e-mail: majdan1@autograf.pl 
oraz sekretariat SB PAN Popielno (p. Aneta Plona), tel. /087/ 423 15 19  lub /087/ 423 16 17 
 
- w związku z koniecznością rezerwacji noclegów i wyżywienia zgłoszenia przyjmowane będą w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2008 r. 
 
- orientacyjny koszt uczestnictwa w Zebraniu, tj. wyżywienie (obiad+kolacja+śniadanie+obiad) i nocleg – ok. 
55 zł od osoby 
 
- miejsce Zebrania, a także nocleg – dawna szkoła w Popielnie oraz budynek socjalny 
 
- posiłki – stołówka SB PAN Popielno (budynek sąsiadujący ze szkołą)  
 
- dojazd do Popielna tylko od strony południowej, tj. Rucianego Nidy (ok. 15 km) lub Pisza (ok. 25 km jadąc 
przez wieś Snopki) w kierunku na Wejsuny i dalej przez wieś Onufryjewo. Po przejechaniu bramy rezerwatu 
(charakterystyczny przejazd przez rurki) do Popielna pozostanie ok. 7 km. 
 
- wcześniejszy przyjazd do Popielna jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bezpośrednio do 
sekretariatu Stacji Badawczej PAN i zarezerwowaniu noclegu 


