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Konferencja Jubileuszowa 

Wojanów, 28.05.2019 r. 

„Młodzi dla ochrony przyrody” 

Pod patronatem honorowym Ministra  Środowiska 

 

KOMUNIKAT II 

 

Miło nam poinformować, że dobiegają końca przygotowania do konferencji z okazji 60-lecia 

Karkonoskiego Parku Narodowego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. w Wojanowie koło 

Jeleniej Góry.  

 

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Środowiska. 

 

Informujemy też, że wszystkie osoby, które przesłały na nasze ręce zgłoszenie na konferencję, zostały 

wpisane na listę uczestników imprezy, a także będą mogły skorzystać z usług goszczącego nas Hotelu 

Wojanów. 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 

 

Dojazd do Pałacu Wojanów 

 

Osoby jadące od strony Wrocławia będą jechały szosą krajową nr 3, nową obwodnicą Maciejowej, 

która zaczyna się tuż za wsią Radomierz. Stara szosa jest obecnie zamknięta i prosimy nie próbować 

zjeżdżać na nią. Z obwodnicy należy zjechać w lewo na pierwszym rondzie i dalej, przez przejazd 

kolejowy wprost do Pałacu Wojanów. 

 

Osoby jadące od strony Jeleniej Góry prosimy omijać przejazd kolejowy drogi w kierunku Karpnik 

(ul. Łomnicka) – obecnie jest zamknięty. Należy jechać drogą krajową w kierunku Wrocławia, aż do 

obwodnicy Maciejowej i skręcić na Wojanów. 

 

Organizacja Konferencji Jubileuszowej 

  

1. Prosimy po przybyciu na konferencję zgłaszać się do punktu rejestracji uczestników w celu 

dokonania rejestracji i odebrania materiałów konferencyjnych. Przygotowane będą plany całego 

obiektu z oznaczeniem miejsc prowadzenia konferencji, restauracji itp. 

Osoby pragnące zabrać głos w trakcie Konferencji prosimy zgłosić ten fakt na liście przy rejestracji 

uczestników.  

Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia części przemówień okolicznościowych na godziny 

wieczorne, w trakcie uroczystej kolacji. 

 

Osoby przybywające w dniu 27 maja będą mogły się rejestrować tego samego dnia od godziny 15:00 

do godziny 20:00. Zmniejszy to znacznie czas oczekiwania na rejestrację osób przybywających w dniu 

następnym. 

Rejestracja uczestników w dniu 28 maja rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do chwili oficjalnego 

rozpoczęcia spotkania, to jest do godziny 9:00. 

Punkt rejestracyjny będzie usytuowany w pobliżu wejścia na Salę Wojnowską, gdzie będzie się 

odbywała uroczystość. 
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTH DAY 

28-30 MAY 2019, WOJANÓW, POLAND  

“Expanding young generations’ engagement in  nature protection and increase their commitment to 

the national parks” in Wojanów near Jelenia Góra  

 

W dniach 28-30 maja będzie trwała konferencja z okazji Dnia Ziemi. Konferencja ta jest 

wspierana przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz przez Związek 

Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Babiogórski Park Narodowy i Tatrzański Park 

Narodowy. 

1. Uczestnicy Konferencji Jubileuszowej, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu 

Konferencji na Dzień Ziemi, będą mogli rejestrować się na nią od razu w trakcie rejestracji na 

Konferencję Jubileuszową, a także po jej zakończeniu, - w godzinach 13:00-15:00.  

Prosimy w trakcie rejestracji określić na liście obecności wybór wycieczki, w której zechcecie 

Państwo uczestniczyć w dniu 30 maja. Na liście należy wpisać jedną z trzech liter, którymi 

oznaczono poszczególne wycieczki. 

 

Proponujemy 3 wycieczki: 

A - wycieczkę autokarową do Jańskich Łaźni w Czechach. Trasa autokarowa - będzie 

prowadziła przez malownicze tereny Wschodnich Karkonoszy, w pobliżu Gór Kruczych i 

przez piękne Góry Rychorskie, będące częścią czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego. 

W Jańskich Łaźniach zaplanowano przejście "Ścieżką w koronach drzew". Opis tej atrakcji 

znajdziecie na stronie https://www.stezkakrkonose.cz/pl/ . 

B - wycieczkę autokarową po Dolinie Pałaców i Ogrodów. Trasa autokarowa - w 

towarzystwie profesjonalnego przewodnika będzie można zapoznać się ze wspaniałą 

spuścizną architektoniczną dawnych władców Kotliny Jeleniogórskiej. Pałac Wojanowski 

wraz z założeniem parkowym, który będzie nas gościł w trakcie konferencji, jest pierwszym 

punktem na tej trasie. W trakcie wycieczki można będzie zobaczyć dawne siedziby cesarzy i 

arystokracji pruskiej: Pałac Cesarski w Mysłakowicach, Pałac w Łomnicy, Karpnikach, 

Bukowcu i Staniszowie. W Cieplicach Śląskich będzie można obejrzeć Pałac 

Schaffgotschów, jedną z najciekawszych rezydencji arystokratycznego rodu od wieków 

związanego z tą częścią Sudetów. 

Informacje o obiektach włączonych do Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej 

prezentowane są na wielu stronach internetowych. Tu podajemy jeden adres: 

http://www.karkonosze.pl/dolina-palacow-i-ogrodow-kotliny-jeleniogorskiej-pl 

 

C - wycieczkę pieszą - wejście z Karpacza Górnego na szczyt Śnieżki. Trasa wymagająca pod 

względem kondycyjnym, wiodąca przez najciekawsze przyrodniczo tereny tej części 

Karkonoszy. Przy dobrej pogodzie ze szczytu Śnieżki zapewniona jest rozległa panorama na 

większość pasm górskich Sudetów. 

 

https://www.stezkakrkonose.cz/pl/
http://www.karkonosze.pl/dolina-palacow-i-ogrodow-kotliny-jeleniogorskiej-pl
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2. Część warsztatowa spotkania będzie się odbywać w trzech salach na terenie kompleksu 

wojanowskiego. Uczestnicy będą podzieleni na 3 grupy i wezmą udział w trzech różnych 

sesjach warsztatowych. Co godzinę każda grupa przejdzie do kolejnej Sali, aby wziąć udział 

w każdej z sesji. W każdej Sali będzie jeden prowadzący i będzie omawiany jeden temat 

warsztatowy. W załączonym programie spotkania wymieniliśmy nazwiska prowadzących 

osób oraz tytuły poszczególnych grup warsztatowych. 

 

3. Wszystkie oficjalne wydarzenia konferencji międzynarodowej (część seminaryjna i część 

warsztatowa) będą miały pełną obsługę tłumaczy. W związku z tym osoby, które zechcą 

skorzystać z usług tłumaczenia, prosimy o pobieranie słuchawek od osób obsługujących przy 

wejściu na poszczególne sale. Przy pobraniu słuchawek należy złożyć podpis na wyłożonej 

liście. 

 

W załączeniu przesyłamy program konferencji z okazji Dnia Ziemi. 

 

Już teraz serdecznie witamy Gości obu naszych konferencji życząc udanego pobytu. 

 

W imieniu Organizatorów 

 

     Marek Dobrowolski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


