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FESTIWAL DZIKIE KARPATY 

LUTOWISKA, BIESZCZADY, POLSKA 
1-3 sierpnia 2014 roku 

 
PROGRAM 

 
 

Organizator: Fundacja Bieszczadzka 

 
   

Partnerzy: 
Lwowska miejska 

organizacja 
“Ecoterra”  

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia „ProCarpathia  
     

 Gmina Lutowiska 

 

Gminny Ośrodek Kultury 
im. Jerzego Janickiego w 

Lutowiskach  

     

 
Lasy 

Państwowe 

 

Leśny Kompleks 
Promocyjny 

„Lasy 
Bieszczadzkie”  

Nadleśnictwo 
Stuposiany 

 
     

Patronat 
medialny: 

Telewizja Polska S.A. 
Oddział w Rzeszowie 

 

Polskie Radio Rzeszów 

 

 
Gazeta 

Bieszczadzka 

 

Portal 
www.bieszczady.pl 

 

 

 
 
 
 
 

1 sierpnia 2014 (piątek) 
Zbiórki przy parkingu obok Zespołu Szkół w Lutowiskach 

  

06.00 – 10.00 Wycieczka przyrodnicza z ornitologiem – obserwacja i rozpoznawanie 
gatunków ptaków bieszczadzkich. 

10.00 – 14.00 Wycieczka przyrodnicza z zoologiem – rozpoznawanie tropów ssaków 
bieszczadzkich oraz wizyta w zagrodzie pokazowej żubrów w Mucznem. 

16.00 – 21.00 I  warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i 
średniozaawansowanych (prowadzenie: Grzegorz Leśniewski) – część 
teoretyczna  

23.00 – 03.00  Warsztaty astronomiczne 
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2 sierpnia 2014 (sobota) 
Plac przy stadionie LKS „Otryt” oraz Chata Floriana w Lutowiskach 

  

04.00 – 08.00 I warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych – 
część terenowa 

08.00 – 09.00 I warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych – 
czas dla uczestników na wybór i przygotowanie do omówienia fotografii 
wykonanych podczas warsztatów fotograficznych. 

12.00 – 14.00 I warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych – 
omówienie wykonanych podczas warsztatów fotografii wybranych przez 
uczestników. 

  

09.00 – 09.30 Oficjalne otwarcie Festiwalu Dzikie Karpaty 

09.30 – 11.00 Otwarcie wystawy fotografii przyrodniczych Grzegorza Leśniewskiego. 
Pokaz diaporam przyrodniczych autora. 

  

 Seminarium nt. „Przyroda Karpat” 

11.00 – 11.30 Mgr Grzegorz Sitko, prelekcja nt. „Ptaki Bieszczadów” 

11.30 – 12.00 Dr Wojciech Śmietana, prelekcja nt. „Wilk i inne drapieżniki bieszczadzkie” 

12.00 – 12.30 Dr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza, prelekcja nt. „Żubr i inne duże ssaki 
bieszczadzkie” 

12.30 – 13.00 Mgr Adam Szary, prelekcja nt. „Rośliny Bieszczadów” 

13.00 – 13.30 Mgr Marek Holly, Bieszczadzki mikrokosmos czyli parę słów o owadach 
w Bieszczadach. 

13.30 – 14.00 Mgr Marek Holly, Płazy i gady typowe dla Bieszczadów. 
  

 4 tematyczne warsztaty dla rodzin z dziećmi (połączone z konkursami) 
związane z rozpoznawaniem gatunków bieszczadzkich: 

 dużych ssaków ptaków płazów i gadów roślin 

14.00 – 16.00 Część warsztatowa - 4 przyrodnicze warsztaty tematyczne - każde warsztaty 
z udziałem 4 czteroosobowych zespołów rodzinnych. 

16.00 – 18.00 Część konkursowa – 4 przyrodnicze konkursy tematyczne z udziałem uczestników 
części warsztatowej. 

  

14.00 – 18.00 Przegląd filmów przyrodniczych i ekoturystycznych o Karpatach 

  

15.00 – 20.00 II warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i 
średniozaawansowanych (prowadzenie: Grzegorz Leśniewski) – część 
teoretyczna 

  

 Część artystyczna: 

18.00 – 19.00 Koncert Pawła „Aldarona” Czekalskiego – gitarzysty, wokalisty, autora piosenek 
i barda związanego również z Bieszczadami. 

19.00 – 20.00 „Polubyła ja Stefana” – krótka inscenizacja teatralna inspirowana zwyczajami 
Bojków (dawnych mieszkańców Bieszczadów) w wykonaniu amatorskiej grupy 
aktorskiej z Ustrzyk Dolnych. 

20.00 – 22.00 Koncert zespołu „Cherry Band” ze Lwowa grającego folkową muzykę 
ukraińską i łemkowską  oraz jej własne interpretacje. 

  

 Ponadto w godzinach 09.00 – 16.00: 

 Przygotowane przez Nadleśnictwo Stuposiany: 
- Ekspozycja Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" 
- Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. 

 Pokazy zwierząt hodowlanych (konie huculskie, owce i inne zwierzęta) 

 Kiermasz karpackich potraw, produktów i rękodzieła. 
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3 sierpnia 2014 (niedziela) 
Zbiórki przy parkingu obok Zespołu Szkół w Lutowiskach 

08.00 – 12.00 II warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych 
– część terenowa. 

15.00 – 17.00 II warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących i średniozaawansowanych 
– omówienie wykonanych podczas warsztatów fotografii wybranych przez 
uczestników. 

  

06.00 – 10.00 Wycieczka przyrodnicza z leśnikiem. 

11.00 – 15.00 Wycieczka przyrodnicza śladami płazów, gadów i owadów. 

16.00 – 20.00 Wycieczka przyrodnicza z botanikiem. 
  

 
 

Udział we wszystkich wycieczkach i warsztatach przyrodniczych jest bezpłatny. Więcej 
informacji o Festiwalu, wycieczkach i warsztatach oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na 

www.gotocarpathia.pl oraz w Karpackim Centrum Zielonej Turystyki w Ustrzykach Dolnych (ul. 
Rynek 16, tel. +13 469 62 90). 
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