
Komunikat nr 1 

 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 
 

zaprasza Państwa  

na 

Konferencję naukową 

      ŻUBRY W DOLINIE SANU 

          która odbędzie się w dniach 5-6 września 2018 roku 

 
 

Cel Konferencji 

 

Będzie to szesnaste w cyklu, międzynarodowe spotkanie poświęcone żubrowi. 

Konferencja odbędzie się w Mucznem w gminie Lutowiska na terenie Nadleśnictwa 

Stuposiany, gdzie 17 maja 2012 roku otwarto zagrodę pokazową żubrów. 

Odwiedziny zagrody są częścią naszego spotkania, poza głównym celem wymiany 

doświadczeń i przedyskutowania  bieżących problemów z zakresu ochrony i hodowli 

żubrów. 

 

Program Konferencji 

 

4 września (wtorek) przewidziany jest na przyjazd gości i wieczorne spotkanie.  

W środę (5.09) planowane są obrady w sali konferencyjnej w centrum 

konferencyjnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” w Mucznem 

(Muczne 2), a w czwartek (6.09) kontynuacja obrad i część terenowa konferencji – 

wizyta w zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem u podnóża Bukowego Berda.  

 

Planujemy także  wycieczkę do Przemyśla, grodu założonego w VII w. przez księcia 

Przemysława, od imienia którego wywodzi się nazwa miasta. Przemyśl położony jest na 

skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych prowadzących od wieków przez Bramę 

Przemyską z zachodu na wschód Europy i doliną Sanu z północy na południe. Dzisiejsze 

miasto położone w dolinie Sanu podzielone jest przez rzekę na dwie części. W mieście 

dobrze zachowany jest zespół staromiejski w okolicach Rynku oraz pozostałości 

potężnych umocnień dawnej twierdzy austriackiej. Po drodze do Przemyśla planujemy 

odwiedzić także Kalwarię Pacławską, założoną w 1668 roku przez wojewodę 

podolskiego Andrzeja Maksymiliana Fredro, dzisiaj miejsce kultu religijnego.  

 



Planujemy zorganizowanie transportu uczestników z Rzeszowa na miejsce 

konferencji - dla osób niezmotoryzowanych - w dniu 4. września (po uprzednim 

poinformowaniu nas o terminie przybycia do Rzeszowa). 

 

Uczestnicy konferencji będą rozlokowani w Mucznem w Ośrodku Centrum 

Promocji Leśnictwa oraz w gospodarstwach agroturystycznych w dwu- i 

trzyosobowych pokojach (niestety w tym roku nie możemy proponować pokoi 

jednoosobowych). 

 

Zapraszamy do podzielenia się wynikami prac i doświadczeniem w formie 

prezentacji ustnych (ok. 10-15 minut) lub tradycyjnych (papierowych) posterów.  

Zachęcamy również do publikacji prac lub referatów w jedenastym  numerze „European 

Bison Conservation Newsletter”. Publikowane prace - wyłącznie w języku angielskim - będą 

recenzowane. Szczegóły dotyczące zasad przygotowywania prac znajdują się na stronie 

Stowarzyszenia Miłośników Żubrów (www.smz.waw.pl) w zakładce WYDAWNICTWA - 

BIULETYN. Referaty w języku polskim lub angielskim będą publikowane jako materiały 

konferencyjne wraz ze streszczeniami. Prosimy o przygotowanie streszczeń w dwóch 

językach o objętości od 1500 do 3000 znaków (w każdym języku) zawierających tytuł, 

nazwiska autorów i ich afiliację.   

Szczegółowy program wystąpień zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń i przesłany w 

kolejnym komunikacie. 

 

Terminy 

 

Termin przysłania zgłoszeń      30 kwietnia 2018 r. 

Termin przysłania pełnych prac do publikacji 10 maja 2018 r.(nieprzekraczalny !) 

Termin przysłania streszczeń (w dwóch językach) 1 lipca 2018 r. 

Zgłoszenie, prace, streszczenia proszę przesyłać tylko w wersji elektronicznej, na jeden z 

adresów: :  wanda_olech@sggw.pl   lub  magdalenamatusz1@wp.pl 

 

Koszt uczestnictwa i miejsce obrad 

 

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Centrum Promocji Leśnictwa Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, Muczne 2 (GPS 49o7’51’’N 22o44’44’’E). 

Koszty konferencji wyniosą  400,00 zł od osoby nie będącej członkiem SMŻ i 350,00 zł od 

członka SMŻ i będą obejmowały: 

 materiały konferencyjne, 

 wyżywienie (kolacja 4 września,  śniadanie, obiad i kolacja 5 i 6 września). 

 

Koszty noclegów pokrywane są oddzielnie i wyniosą ca. 90 - 110 zł od osoby za dobę (płatne 

indywidualnie w hotelu). 

Koszty wycieczki pokrywane są także indywidualnie.  

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa do 1 lipca 2018 r. 

Po 1 lipca koszty będą o 10% wyższe. 
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Wpłaty kosztów uczestnictwa na konto: 

 
Bank    PEKAO SA IX o-Wa 

Rachunek nr:  56 1240 1125 1111 0010 0872 7386 

Właściciel:  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa 

Z dopisaniem „Konferencja” i nazwiskiem uczestnika 

 

 

Organizatorzy będą się starać o obniżenie kosztów uczestnictwa. 
 

 

Kontakt 

 
Opieka merytoryczna  
Prof. dr hab. Wanda Olech 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW  

kom. 0-605-095-501, tel (22) 593-65-78,  e-mail – wanda_olech@sggw.pl 

 
Sprawy organizacyjne 
dr Magdalena Matuszewska  

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 

ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa 

kom. 0-691-159-089, Tel. (22) 593-65-80; e-mail: magdalenamatusz1@wp.pl 

 

 

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na załączonym formularzu 

do końca kwietnia 2018 roku. 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 
  



Konferencja  

ŻUBRY W DOLINIE SANU   
5-6 WRZEŚNIA 2018 ROKU 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Proszę wysłać do: 
                  magdalenamatusz1@wp.pl 

lub            wanda_olech@sggw.pl  

Imię i nazwisko 

Instytucja: 

telefon:  Tel kom. 

e-mail:  

Czy Pan/Pani chce wygłosić prezentację 10-15 min.:  TAK NIE 

Czy Pan/Pani chce przedstawić poster:  TAK NIE 

Czy Pan/Pani chce opublikować pełny tekst wystąpienia 

w materiałach konferencyjnych: 

TAK NIE 

Czy chce Pan/Pani opublikować pracę naukową w EB 

Newsletter 2018: 

TAK NIE 

Czy Pan/Pani zgłasza chęć wzięcia udziału w wycieczce 

do Przemyśla i Kalwarii Pacławskiej 7.09.18 

TAK NIE 

Czy Pan/Pani zainteresowany jest noclegiem w  7/8.09 TAK NIE 

Proszę o 

zarezerwowanie 

noclegów: 

4/5 IX 2018 

TAK / NIE 

5/6 IX 2018 

TAK / NIE 

6/7 IX 2018  

TAK / NIE 

Inne dodatkowe informacje: (np. rodzaj diety). Z uwagi na brak pokoi 1-osobowych, 

prosimy o sugestie dotyczące współmieszkańca. 

DANE DO FAKTURY: 

Instytucja: 

 

Adres: 

NIP: 

 

 

UWAGA! KARTĘ PROSIMY PRZESŁAĆ DO  30 KWIETNIA 2018 ROKU 

 
 


