
Komunikat nr 1 
 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 
 

zaprasza Państwa  
na 

Konferencję naukową 
 

POWRÓT ŻUBRA DO LASÓW JANOWSKICH  
 

planowaną w dniach 8 - 9 września 2022 roku w trybie hybrydowym: 
na miejscu w Janowie Lubelskim  

oraz online 
 

Cel Konferencji 

Będzie to dziewiętnaste w cyklu, międzynarodowe spotkanie poświęcone żubrowi. Konferencja odbędzie 
się w Janowie Lubelskim, w mieście, w którym jest aleja Bohaterów Porytowego Wzgórza, miejsca 
największej bitwy partyzanckiej. Na tym wzgórzu 14 czerwca 1944 roku partyzanci pokonali 
dziesięciokrotnie liczebniejsze niemieckie wojsko.  

Zimą 2021 roku po kilkusetletniej nieobecności żubry powróciły na Lubelszczyznę. Przywieziono grupę 
sześciu żubrów z Puszczy Boreckiej oraz dwa młode samce z Pszczyny, które po aklimatyzacji 
wypuszczono na wolność. Wiosną dowieziono młodą samicę z Kiermus. Stado w Lasach Janowskich pod 
troskliwą opieką Nadleśnictwa Janów Lubelski swoim zachowaniem potwierdza trafność wyboru miejsca. 

Konferencja jest organizowana wspólnie z SGGW i Nadleśnictwem Janów Lubelski, a poza celem 
naukowym służy wymianie doświadczeń i przedyskutowaniu bieżących problemów z zakresu ochrony 
i hodowli żubrów. 
 

Program Konferencji 

7 września (środa) przewidziany jest na przyjazd gości i wieczorne spotkanie.  

8 września (czwartek) planowane są obrady w sali konferencyjnej w hotelu Rezydencja Sosnowa 
zakończone uroczystą kolacją.   

9 września (piątek) kontynuacja obrad.  

W sobotę 10 września planujemy dla chętnych jednodniową wycieczkę, w tym oglądanie miejsca 
wsiedlenia żubrów. 

 

Dojazd do Janowa Lubelskiego: 

WAŻNE: Uczestnicy konferencji samodzielnie dokonują zakupu biletów. Dojazd z Warszawy do Janowa 
Lubelskiego komunikacją rejsową z Warszawy - Plac Defilad (PKiN), przewoźnik: Aria Jadwiga Stoła - tel. 
503 499 822. Cena biletu w jedną stronę 40–60 PLN (zakup biletów: https://www.e-podroznik.pl/). 

 

Prezentacje 

Zapraszamy do podzielenia się wynikami prac i doświadczeniem w formie prezentacji ustnych, referatów 
(ok. 15 minut + 5 minut dyskusja) lub doniesień (ok 5 min).  

Zachęcamy również do publikacji prac lub referatów w czternastym 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 (https://smz.waw.pl/baza_wiedzy/wydawnictwo-smz/biuletyn/).  

https://www.e-podroznik.pl/).
https://smz.waw.pl/baza_wiedzy/wydawnictwo-smz/biuletyn/


Referaty w języku polskim lub angielskim będą publikowane, jako materiały konferencyjne wraz ze 
streszczeniami. Prosimy o przygotowanie streszczeń w dwóch językach (ok. 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.  

Uprzejmie informujemy, że preferujemy zgłoszenia drogą elektroniczną wypełniając kartę zgłoszenia na 
stronie https://smz.waw.pl/. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej opcji zgłoszenia.  

 

Terminy 

Termin przysyłania zgłoszeń      31 maja 2022 r. (dla osób chcących zgłosić prezentację) 

Termin przysłania pełnych prac do publikacji  15 czerwca 2022 r. (nieprzekraczalny!) 

Termin przysłania streszczeń (w dwóch językach) · 31 lipca 2022 r. 

Zgłoszenie, prace, streszczenia proszę przesyłać tylko w wersji elektronicznej, na jeden z adresów: 
bison@smz.waw.pl lub  wanda_olech@sggw.edu.pl 

 

Miejsce obrad 

Miejscem obrad będzie hotel Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim oraz transmisja „na 

żywo” łącząca tych, którzy nie mogą być na miejscu. 

 

Noclegi 

WAŻNE: Uczestnicy konferencji samodzielnie rezerwują noclegi. Proponujemy poniższe hotele, w których 
do końca lipca mamy zniżki, przy rezerwacji proszę podać hasło „żubr” lub „konferencja żubrowa”. 

Koszty noclegów, płatne indywidualnie w hotelu, pokrywane są przez uczestnika (możliwość opłaty 
kartą). 

 

1. Hotel REZYDENCJA SOSNOWA, ul. Turystyczna 10a, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 669 005 500, 
mail: recepcja@rezydencjasosnowa.pl, http://rezydencjasosnowa.pl/ 

2. Hotel DUO JANÓW, ul. Turystyczna 10a, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 601 636 800; mail: 
recepcja@duojanow.pl, https://www.duojanow.pl/. Odległość między hotelami wynosi ok. 300 m  

3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 
Janów Lubelski, tel. +48 608 203 395, http://lasyjanowskie.com/ Odległość do Rezydencji Sosnowej 
wynosi ok. 2000 m. 

 

Koszty noclegów (ze śniadaniem)  

 Pokój jednoosobowy Pokój dwuosobowy 

Rezydencja Sosnowa 280 PLN 380 PLN 

Duo Janów 230 PLN 340 PLN 

OEE „Lasy Janowskie” 145 PLN 210 PLN 

 

Koszty konferencji na miejscu: 

Koszty konferencji na miejscu wyniosą 550 PLN od osoby niebędącej członkiem SMŻ, a 450 PLN od 

członka SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2021 roku włącznie) i będą obejmowały: 

 materiały konferencyjne, 

 wyżywienie (kolacja 7 września, obiad i kolacja 8 września, obiad 9 września), 

 tłumaczenie i wynajem sali. 

https://smz.waw.pl/
mailto:bison@smz.waw.pl
mailto:wanda_olech@sggw.edu.pl
mailto:recepcja@rezydencjasosnowa.pl
http://rezydencjasosnowa.pl/
mailto:recepcja@duojanow.pl
https://www.duojanow.pl/
http://lasyjanowskie.com/


 

 

Koszty konferencji online: 

Koszty konferencji dla osób uczestniczących online 150 PLN od osoby niebędącej członkiem SMŻ, a 100 
PLN od członka SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2021 roku włącznie) i będą 

obejmowały: 

 materiały konferencyjne (wysyłane pocztą), 

 tłumaczenie i transmisję. 

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa do 31 sierpnia 2022 r. 

WAŻNE: Termin rezygnacji z udziału w konferencji – 31 sierpnia 2022r. Osoby, które nie zgłoszą 
rezygnacji w terminie zostaną obciążone kosztami udziału. 

 

Opłatę kosztów za uczestnictwo w konferencji należy przekazać 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 nazwisko uczestnika 

 

Kontakt 

Spawy organizacyjne: 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, tel. +48 22 593 65 80, mail: bison@smz.waw.pl 

 

Streszczenia / prace / referaty  

Prof. dr hab. Wanda Olech, tel. +48 605 095 501, mail: wanda_olech@sggw.edu.pl 

 

 

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału poprzez stronę internetową 
(https://smz.waw.pl/product/janow-lubelski-2022/) lub ewentualnie na załączonym formularzu. 

Dla osób chcących przedstawić prezentacje do końca maja 2022 roku. 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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Konferencja  

POWRÓT ŻUBRA DO LASÓW JANOWSKICH 
8 - 9 WRZEŚNIA 2022 ROKU 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Proszę wysłać do:                  bison@smz.waw.pl      

Imię: 

 Nazwisko: 

Instytucja: 

Telefon:  Mail: 

Udział w Konferencji: NA MIEJSCU ONLINE 

Czy chce Pani/Pan wygłosić prezentację (15 min)? TAK NIE 

Tytuł prezentacji: 

Czy chce Pani/Pan przedstawić e-poster (5 min)? TAK NIE 

Tytuł prezentacji: 

Czy chce Pani/Pan opublikować pełny tekst wystąpienia w 
materiałach konferencyjnych? 

TAK NIE 

Czy chce Pani/Pan opublikować pracę naukową w 
European Bison Conservation Newsletter 2022? 

TAK NIE 

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wycieczką 10 IX? TAK NIE 

Inne dodatkowe informacje (np. rodzaj diety): 

DANE DO FAKTURY (Instytucja, adres, nr NIP): 
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