
 

Szanowni Państwo, 
W ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” realizowanego przez Miasto Świdnicę 
(polskiego lidera w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów znanego m.in. z organizacji 
kongresów i konferencji dla branży turystycznej) oraz partnera - Miasta Trutnov zapraszamy 
Państwa do Świdnicy na dwudniową konferencję szkoleniową dla branży turystycznej polsko-
czeskiego pogranicza.  

Jej ideą jest rozwój turystyczny pogranicza poprzez rozwój pracowników branży turystycznej, 
przedsiębiorstw turystycznych i organizacji wspierających turystykę. Na rozwój ten 
najważniejszy wpływ ma współpraca. Dlatego podczas tej konferencji rozmawiać będziemy o 
współpracy i konkurencji w turystyce oraz sieciowaniu produktów i usług, co dla dobra 
działania tej branży jest konieczne i nieuniknione. Będziemy pokazywać ciekawe przykłady 
dobrej i złej współpracy w turystyce, wspólnie dyskutować, uczyć się, zwiedzać, integrować, a 
także szkolić podczas praktycznych profesjonalnych warsztatów. 

Dla uczestników z Czech zaplanowaliśmy bezpłatne noclegi w hotelu oraz bezpłatny transport 
autokarowy na konferencję i z konferencji.  

Szczegółowy program wydarzenia poniżej, a na bieżąco aktualizowany na stronie www 
projektu. 

Z wyrazami szacunku,  

 

koordynator konferencji i menadżer projektu 

 „Turystyka wspólna sprawa” 

 

 



 

 

 

Miasto Świdnica (Polska), Miasto Trutnov (Czechy), pod auspicjami 

Beaty Moskal-Słaniewskiej, prezydenta Świdnicy oraz Ivana Adamca, starosty 
Trutnova 

zaprasza Państwa na 

 

2. MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ PROJEKTU 

„Turystyka wspólna sprawa“. 
na temat „Sieciowych produktów turystycznych polsko-

czeskiego pogranicza" 
 

 

Odbędzie się ona w dniach 

14-15 października 2020 

w miejskim teatrze w Świdnicy, zlokalizowanym pod adresem Rynek 43. 

 

 

 

 



 

PROGRAM KONFERENCJI „Sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego 
pogranicza" – 14-15.10.2020  

 

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 14.10.2020 

Teatr Miejski w Świdnicy, Rynek 43. 

  
8.30-9.25 Przyjazd gości, rejestracja. Powitalna kawa i poczęstunek 

 
9.30 Otwarcie konferencji 

 
  

9.45-11.00 Panel dyskusyjny: COVID -19. Na początku był chaos, a potem...?  Czego nauczył 
nas COVID-19? Czy branża turystyczna, która przed pandemią rozwijała się bardzo 
dobrze, potrafi się przed zabezpieczyć i ochronić przed skutkami COVID-19? Czy 
problemy związane z koronawirusem turystyka ma już  za sobą, czy one dopiero się 
zaczynają? 
 
 

11.00-11.15 Jak (i dlaczego warto) złapać turystów w sieć? Rzecz o współpracy, konkurencji i 
idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza 
 Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Miasta Świdnica, pilot i 
przewodnik turystyczny, Menadżer Marketingu i Turystyki, członkini Polsko-
Czeskiego Towarzystwa Naukowego, wykładowca akademicki i szkoleniowiec. 
 
 

11.15-11.30 Twierdza Stachelberg i Podziemne Miasto Osówka.  Dobre praktyki w zakresie 
współpracy pomiędzy podmiotami turystyki militarne,  
Zdzisław  Łazanowski, prezes Podziemnego Miasta Osówka  
 

11.30-11.45 Rola regionalnych produktów w rozwoju turystyki. Na przykładzie tworzenia sieci  
współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi oraz 
promowania regionalnego produktu Regionu Hradec Králové Region i 
regionalnego produktu Świdnicy 
Ing Daniela Manďáková, Destinační manadżer regionu Hradecko i  Centrum 
Informacji Turystycznej w Hradec Kralove  
 

11.45-13.00 Panel dyskusyjny: Współpraca, konkurencja, rywalizacja. Jak przekonać innych, że 
dla potrzeb rozwoju turystycznego podmiotów i regionów turystyce najważniejsza 
współpraca to konieczność! O czesko-polskich doświadczeniach w rozwoju 



turystyki i trudach współpracy podejmowanych w tym obszarze. Co zrobić, by 
włączyć w te działania prywatne podmioty? 
 

13.00-14.15 Obiad 
 

14.15-14.30 Produkty turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, niezwykły potencjał dla 
tworzenia sieci Adam Karpiński, wykładowca WSB Wrocław, AWF Wrocław, 
przewodnik 
 

14.30-14.45 Explore Wałbrzych i Aglomeracja Wałbrzyska jako przykład sieci współpracy 
Anna Żabska, prezes Zamku Książ i Lokalnej Organizacji Turystycznej  Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 
 

14.45-15.00 Turysta w sieci socialmedia. Jak nie popsuć promocji turystycznej polsko-czeskiego 
pogranicza i zachęcić turystę do wizyty w naszym regionie? Przykłady działań i 
efektywnych kampanii promocyjnych w sieciach społecznościowych, Michał Anioł, 
prezes Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk. 
 

15.00-16.30 Panel dyskusyjny: Inspirator, dojna krowa, czy partner dla biznesu?  Rola 
samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki polsko-czeskiego pogranicza 
 

  
17.00  

17.15-18.30 
Podsumowanie i wnioski 
Zakwaterowanie w hotelu *** 
 

18.45 Zbiórka w hotelu i transport autokarowy na wieczór integracyjny 
19.00-24.00 Wieczór integracyjny (Bolko Club, Świdnica plac Grunwaldzki  11) 

(kolacja, raut, muzyka z tańcem, koncert zespołu Blue Cafe, zabawa z DJem, gala 
wręczenia nagród) 
W programie ponadto: 
Wręczenie nagród i dyplomów w konkursie 

• Najlepszy produkt turystyczny pogranicza polska-czeskiego 
• Najlepsza usługa turystyczna polsko-czeskiego pogranicza 

24.00 Transport na nocleg do hotelu 
 

Drugi dzień konferencji 15.10.2020 (Szkolenie terenowe) 

7.00-7.55 Śniadanie w hotelu i wymeldowanie  

8.00 Zbiórka uczestników 

8.10 Odjazd z hotelu 

8.30 - 15.00 Warsztaty terenowe w ramach konferencji - study tour po projektach powstałych 
w oparciu o sieci współpracy wycieczki po Świdnicy i okolicy (w programie: 
Kościół Pokoju – największa drewniana świątynia Europy, sieć miast UNESCO, 
Świdnica, Zamek Książ, podziemne miasto Osówka, na trasie martyrologii i 
militarnej, fragment ogromnego kompleksu Riese – tajemniczego podziemnego 
świata i skarbów Hitlera, Głuszyca, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Szlak 
Kamienia) 



 

14.00-15.00 Obiad - Świdnica 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

 

Ważne informacje:  

1. Cała konferencja - sesje plenarne, warsztaty i warsztaty terenowe będą tłumaczone 
symultanicznie z polskiego na czeski i z czeskiego na polski. 

2. Na drugi dzień konferencji (15.10.2020) zaplanowaliśmy warsztaty terenowe. Tego 
dnia ubierz się w odzież turystyczną. Załóż wygodne buty, spodnie, bluzę i ciepłą 
kurtkę. Część zajęć odbędzie się w Podziemnym Mieście Osówka i wymagać będzie 
krótkiego spaceru po terenie leśnym. 

3. Na czas konferencji (od 14.10 do 15.10.2020) dla 150 uczestników z Czech i Polski 
gwarantujemy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2 i 3 osobowe), 
wyżywienie i transport.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

 

 

 

 


