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PROGRAM 

Warsztatów fotografii przyrodniczej 

 (Bieszczady, Polska) 

24-26 czerwca 2014 roku 

 
 

Prowadzenie warsztatów: 

Grzegorz Leśniewski 
Przyrodnik z wykształcenia – ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi  UMCS. Fotograf z zamiłowania  

i zawodu od kilkunastu lat, za pomocą aparatu fotograficznego, próbuje uchwycić piękno polskiej przyrody. Jej bogatą  
i zróżnicowaną florę, malownicze krajobrazy Roztocza, Polesia i Doliny Biebrzy, a w szczególności dzikie zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku. Od zawsze zafascynowany przyrodą Bieszczadów i to właśnie jej poświęca najwięcej uwagi  
i czasu. 

Od kilku lat realizuje projekt fotografowania na wolności największych polski ch drapieżników: wilka, rysia  
i niedźwiedzia. „To najcięższe wyzwanie, jakiego się do tej pory podjąłem i jednocześnie najbardziej ekscytujące. Na brak 
adrenaliny nie będę mógł narzekać przez następnych kilka lat!” 

Twórca pokazów multimedialnych związanych tematycznie  z przyrodą Polski, m.in. autorskiego cyklu diaporam 
„Przez Puszcze i Bagna”, opowieści o przyrodzie Bieszczadów – „Zapiski z bukowego pamiętnika”, jak również diaporamy  
o przyrodzie doliny Wisły “Wisła dzika rzeka”. 

Juror wielu konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej, w tym Wielkiego Konkursu National Geographic 
Polska. W 2005 roku został odznaczony tytułem Fotografa Roku, przyznawanym przez Związek Polskich Fotografów 
Przyrody. 

Jako jedyny Polak, zaproszony został do udziału w programie Wild Wonders of Europe (Dzikie Cuda Europy).  
To największe na świecie przedsięwzięcie związane z fotografią przyrodniczą, którego celem jest ukazanie niezwykłego 
dziedzictwa przyrodniczego Europy i rozbudzenie większej troski o jej ochronę. 

 
 

Opieka przewodnicka: 

Grzegorz Sitko  
Przyrodnik i przewodnik, z Bieszczadami związany od urodzenia. Ukończył studia biologiczne w Akademii 

Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Studia Podyplomowe w zakresie „Ochrona Parków 
Narodowych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Alumn „International Leadership Program” 
organizowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie . 

Były pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego  (specjalista ds. turystyki). Właściciel firmy ekoturystycznej 
„Dzika Przyroda”. Współrealizator licznych przedsięwzięć i projektów związanych z przyrodą i turystyka karpacką. Autor 
książek i opracowań na temat przyrody bieszczadzkiej i zielonej turystyki . 

 

Termin:   24-26 czerwca 2013 roku 

Miejsce:   Wybrane miejsca na obszarze Bieszczadów 

Noclegi:  z 24 na 25 i z 25 na 26 czerwca 2014 roku – Siedlisko „Carpathia” (www.muczne.com.pl) 

Organizatorzy:  Fundacja Bieszczadzka; Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod,  
Ukraina) 

. 
Koordynator:  Bogusław Pyzocha, Fundacja Bieszczadzka: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, tel.  

+48 601 055 457 
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Godziny I dzień – wtorek, 24 czerwca 2014 roku 

13.00 – 13.30 
Przyjazd (własne środki transportu) i zakwaterowanie uczestników warsztatów w Siedlisku „Carpathia“ 
w Mucznem 

13.30 – 14.00 
Spotkanie uczestników z koordynatorem i prowadzącym   Omówienie najważniejszych zalożeń projektu 
„Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich”, 
programu warsztatów i szczegółów organizacynych  Zapoznanie się uczestników 

14.00 – 15.00 Obiad w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem  

15.00 – 17.00 
Fotografia przyrodnicza – założenia i podstawy etyczne i prawne  Przegląd sprzętu fotograficznego  

Budowa aparatu cyfrowego  

17.00 – 17.20 Przerwa 

17.20 – 20.00 
OD TEORII DO PRAKTYKI. zrozumieć ekspozycję  Tryb AV – funkcja światła  Praca z histogramem  
Kompensacja ekspozycji  Korelacja pomiędzy czasem ekspozycji a przesłoną  Kompozycja 

i kadrowanie  

20.00 – 21.00 Kolacja w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem. 

21.00 – 22.00 Pokaz diaporam przyrodniczych. 

 

Godziny II dzień – środa, 25 czerwca 2014 roku 

06.00 – 08.00 

I sesja terenowa 

Orientacyjna trasa 
Wyjście piesze żółtym , a nastepnie niebieskim szlakiem turystycznym z Mucznego na Bukowe Berdo 
(1311 m n.p.m.) i Krzemień (1335 m n.p.m.) – powrót do Mucznego. Trasa biegnie równolegle 
z wyznaczoną przez Bieszczadzki Park Narodowy Ścieżką Przyrodniczą „Bukowe Berdo“ . 

08.00 – 09.00  
Śniadanie w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem . Wydanie suchego prowiantu dla uczestników 
warsztatów. 

09.00 – 18.00 

II sesja terenowa 

Orientacyjna trasa 
Przejazd, a następnie piesze wędrówki, wokół obszaru Rezerwatu Przyrody „Sine Wiry” (przełomowe 
fragmenty dolin Wetlinki i Solinki u ujścia Wetlinki do Solinki), okolice dawnych wsi: Zawój; Łuh, 
Jaworzec, Łopienka, Obłazy, Tworylne, Krywe. Przejazd do miejsca zakwaterowania. 

18.00 – 19.00 Kolacja w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem  

19.00 – 20.00 Czas wolny 

20.00 – …….. Przygotowanie zdjęć przez uczestników warsztatów 

 

 

mailto:info@procarpathia.pl
http://www.procarpathia.pl/
mailto:biuro@fundacja.bieszczady.pl
http://www.fundacja.bieszczady.pl/
http://www.gotocarpathia.eu/
mailto:office.tk@westportal.net


 

 
 
 

 

 
 

Mikroprojekt pn. „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w  polsko-ukraińskich Karpatach Wschodnich” 

jest realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej 
pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Lider Projektu Parasolowego: Lider Mikroprojektu: Partner Mikroprojektu: 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia”  
info@procarpathia.pl  
www.procarpathia.pl  

Fundacja Bieszczadzka 
biuro@fundacja.bieszczady.pl 
www.fundacja.bieszczady.pl 

www.gotocarpathia.eu  

Fundacja rozwoju 
ekoturystyki  
w dolinie Użu 

office.tk@westportal.net 
 

3 

 

Godziny III dzień – czwartek, 26 czerwca 2014 roku 

05.00 – 09.00 

III sesja terenowa 

Orientacyjna trasa 
Przejazd, a następnie piesze wędrówki, wokół tzw. Worka Bieszczadzkiego (polska część doliny 
górnego Sanu) - okolice miejscowości Tarnawa Niżna oraz dawnych wsi: Tarnawa Wyżna, Bukowiec, 
Beniowa, Sianki. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Część trasa biegnie równolegle z wyznaczoną 
przez Bieszczadzki Park Narodowy Ścieżką Przyrodniczą „W dolinie górnego Sanu“. 

09.00 – 10.00  Śniadanie w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem  

10.00 – 14.00 Zajęcia praktyczne - omówienie zdjęć wykonanych przez uczestników 

14.00 – 15.00 Obiad w Siedlisku „Carpathia“ w Mucznem  

15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

 
UWAGI: 

1. Niezbędnym sprzętem, którym podczas warsztatów powinien dysponować każdy uczestnik są: cyfrowa lustrzanka 
fotograficzna z wymiennymi obiektywami, statyw (ewentualnie cyfrowy aparat hybrydowy z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej) oraz laptop (lub tablet). 

2. Prosimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór (przede wszystkim: buty trekingowe 
zakrywające kostkę, ciepłe ubrania, kurtki przeciwdeszczowe, latarki ...). 
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