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VIII ogólnopolska konferencja naukowa “Żubr w Puszczy Królewskiej”, która odbyła się w 

Niepołomicach w dn. 9-10 września w międzynarodowym składzie, przeszła do historii, ale na pewno 

długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Nie tylko z powodów merytorycznych – bo poziom, jak 

podkreślano, był bardzo wysoki – lecz i ogólnej, znakomitej atmosfery panującej zarówno na sali, jak i 

poza nią. A każdy, kto w podobnych konferencjach brał udział wie, że sprzyja to bezpośredniej 

wymianie doświadczeń i integracji środowiska i że wiele doskonałych pomysłów czy projektów rodzi 

się właśnie podczas kuluarowych rozmów. 

Miało też miejsce kilka szczególnie sympatycznych wydarzeń. Jak mówi prezes Stowarzyszenia 

Miłośników Żubrów, prof. Wanda Olech, w Niepołomicach zapoczątkowano “nową świecką tradycję”: 

kilku osobom przyznano tytuł “Miłośnika żubra” i wręczono efektowne statuetki z brązu. 

Uhonorowani zostali: dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marian Pigan, burmistrz 

miasta Niepołomice Roman Ptak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie 

Stanisław Sennik, zasłużony dla bieszczadzkich żubrów Ryszard Paszkiewicz z Nadleśnictwa Ustrzyki 

Dolne, szwedzki fotograf z Parku Natury Eriksberg Tommy Svensson oraz Fundacja Zamek Królewski 

w Niepołomicach. 

Podczas plenerowego spotkania przy grillu, po pierwszym dniu konferencji, organizatorzy pamiętali 

także o osobach obchodzących w tych dniach swoje urodziny, a kierownik ośrodka hodowli żubrów 

Białowieskiego Parku Narodowego Jerzy Dackiewicz otrzymał specjalnie namalowany na tę okazję 

portret. 

Konferencja przebiegła niemal w stu procentach zgodnie z planem, nie dojechał tylko jeden prelegent, 

ze Słowacji.  Na uwagę zasługuje ogromna rozpiętość tematyczna prezentacji i sesji posterowych. 

Mówiono o szczegółach dotyczących fizjologii i anatomii żubrów, poruszano także bardzo szerokie 

tematy związane z hodowlą tych zwierząt i ich przemieszczaniem oraz z sytuacją żubrów w 

zainteresowanych nimi państwach. Uczestnikami konferencji “Żubr w Puszczy Królewskiej” byli 

przedstawiciele Białorusi, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, 

Węgier i oczywiście Polacy. A Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zyskało kilkunastu nowych 

członków. 

Następna, IX konferencja odbędzie się za rok w Puszczy Boreckiej. 
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