
Zaptaszamy na konferencję naukową
Sro;nzENIE IYA DoBRoSTAN KoNI W RELACIIr CZŁIwIEKIEM

Biebrzański Park Naro do wY, 21-22 maj a

W dniach 21-22 maja br. na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego w
osowcu-Twierdzy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona
dobrostanowi konia. Konferencja organizowana jest \Ąr ramach
Wszechnicy Biebrzańskiej - cykltcznych spotkań informacyjnych i
wykładÓw tematycznych adresowanych do miłośnikÓw ptzyrody. objęta
jest patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w
Białymstoku, PÓłnocno- Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Program kon-ferencji obejmuje cykl wykładów i prezentacji medialnych,
które ptowadziĆ będą m.in. profesor Zbigniw Jaworski z Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej nauki o koniach dziko żyjących, pani Kateryna Slivinska Z
Ukrainskiej Akademii Nauk w Kijowie, specjalistka od koni
Przewalskiego reintrodukowanych do strefy Czernobyla oraz trenerka
koni Stormy May z USA, autorka m.in. filmu The Path of the Horse.
Wystąpią także członkowie stowarzyszetia ,,okiem Konia'' - lekarz
weterynarii Zbtgniew WrÓblewski (dobrostan koni w sporcie i rekreacji) i
psycholog/psychoterapeuta Maria Szczuka (koń w terapii
psychologicznej). W przerwie pokaz filmu ,,Droga konia" (,,The Path of
the Horse").

W drugim dniu (niedziela 22 maja) uczestnicy będą mogli wysłuchać
wykładu Stormy May na temat komunikacji z końmi oraz obejrzeĆ stado
koników polskich żyjących na terenie Parku W warunkach
rezerrłlatowych.

Serdecznie zapraszamy

w imieniu organizatorÓw
Przewodnigzący PTNW w Białymstoku
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Xxxvll Wszech nica Biebrzańska
Cyk|iczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników
Bagien Biebzańskich oraz osÓb zaangaŻowanych w ich czynną ochronę i promocję.
Zainaugurowana została w styczniu 2001' obecna Wszechnica organizowana jest
wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Nowych Metod Komunikacji i Pracy z
Końmi oraz Treningu Konj ',okiem Konia" z siedzibą w Radziach
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POLSKIE TO\Ą'ARZYSTWo NAUK WETERYNARYINYCH
SOCIETAS POLONA SCIENTIARUM VETERINARIARUM

]DDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU
D] VISIO BIA]-OSTOCIENSIS
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Osowiec-Twierdza,2'l - 22 maja 2011 roku

Temat: *$ęEem k*r"tEa, euyE! '-.
sp,:JJp"u*nie nra dobrogtanł k*m$a w neEacji Z ca&swi*BciełT'B

Program Wszechnicy

sobota 21maja _ Dzień wykładÓw, poczatek godz. 9.'l5' Miejsce:centrum Edukacji iZarządzania Biebaańskiego
Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy

9'30 - 10:00 _ Przywltanie goŚci, wystąpienie dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego i Bereniki Bratny, prezesa
Stowarzyszenia ,,okiem Konia''. Słowo wstępne - Zbigniew WrÓblewski

10:0O - 10:45 Rola koni w kształtowaniu środowiska naturalnego - Kateryna Slivinska (Ukraińska Akademia Nauk;
specialistka od koni Przewalskiego utrzymyvvanych w warunkach rezerwatowych na terenie strefy Czarnobyla

10.50 - 11 40 - Dobrostan w hodowli rezerwatowej koników polskich - Prof. Zbigniew Jaworski (profesor L,lniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, wiodący polski specjalista związany ze stacją badawczą konikÓw polskich PAN Popietno)

11 45 - 12.35 - Dobrostan koni i jego naruszenia w utrzymaniu, sporcie i rekreacji" - Zbigniew Wroblewski (tekan
wete ryn a ri i, h i pi atra p rakty k)

12:35 - 12:50- przerua kawowa

12:5a _ 13:35 - ,,Sytuacja koni po zakończeniu okresu eksploatacji - rapoń o sytuacji koni, walka o zmiany społeczne i

legislacyjne" - Anna Szwapczyńska (wiceprezes Fundacji "Viva!")

13:40 - 14:40 - Pokaz filmu Stormy May ,,The Path of the Horse'' (Droga Konia) - głoŚnego dokumentu, który miał otbnymi
wpłyvv na Świat jeździecki w ostatnich latach

14.45 _'l 5:30 - ,,Czego możemy nauczyó się od koni - propozycja innego spojrzenia na relacje człowieka z koniem'' -
Maria Szczuka (psycholog / psychoterapeuta)

15:30 -'16:15 - przerwa obiadowa

16:15 - 16:45 - Dyskusja na poruszone w wykładach i f'ilmie tematy

16:45 _ 17:00 - Przesłanie konferencji

niedziela 22 maja _ Dzień terenowy

10'00 - 1 1'00 _ wykład Stormy May, autorki filmu The Path of the Horse

12'00 _ vłyjazd do obwodu ochronnego Grzędy' Spacer do oŚrodka Hodowli Zachowawczej Konika polskiego.

Udział we Wszechnicy Biebrzańskiej jest bezpłatny! Wstęp woIny.
Uwaga! organizatorzy nie zapewniają transpońu i noclegow. Nóclegi w gospodarstwach agroturystycznych naleŻy zamawiac

osobiŚcie, korzystając zvłykazu kwater na naszej stronie internetowej www.biebrza.org.pl-
Dodatkowych informacji udziela: AndrzejGrygoruk, tel (085) 7380620,604 406 786lub e-mail: agrygoruk@biebrza.org.pl


