
 

 Zapraszamy w najdziksze partie Bieszczadów na warsztaty fotograficzne, które prowadzi Grze-

gorz Leśniewski - jeden z czołowych polskich fotografów przyrody. 

 Warsztaty prowadzone są w wybranych miejscach w Bieszczadach – obszar Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego i tworzących jego otulinę Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz Wetlińsko-ciśniańskiego Parku 

Krajobrazowego (cały ten obszar wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschod-

nie”). 

 W niepowtarzalnych warunkach bieszczadzkiej przyrody (każda pogoda i warunki terenowe uczą cze-

goś innego – nawet podczas zajęć w deszczową pogodę) uczestnicy poznają zasady stosowania perspekty-

wy i kompozycji w  fotografii. Najważniejszym celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z pod-

stawami pracy w tzw. ciemni cyfrowej, czyli obróbką fotografii wykonanej w terenie z wykorzystaniem opro-

gramowania komputerowego. 

 Warsztaty składają się z 2 sesji teoretycznych i  2 praktycznych (terenowych) wzbogaconych pokazem 

diaporam oraz opowiadaniami Grzegorza Leśniewskiego o fotografowaniu bieszczadzkiej przyrody.  Praktycz-

nie 24 godziny na dobę prowadzący jest do dyspozycji uczestników, aby każdą chwilę wykorzystać na naukę. 

 Wybrane fotografie wykonane i „wywołane” przez każdego z uczestników będą wspólnie omawiane i 

analizowane ostatniego dnia warsztatów  - w myśl zasady „najlepiej uczymy się na własnych błędach”. 

www.zielonyrower.pl 

FotoWypady w Dzikie Bieszczady 

Warsztaty fotografii przyrodniczej dla średnio zaawansowanych 
Bieszczady, 26-28 kwietnia 2015 roku 
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38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16 
tel.: +48 601 055 457 

biuro.zielonyrower@gmail.com 

Subregion: Bieszczady                     Liczba dni: 3                     Liczba uczestników: 6                       

Cena: 1385 zł od osoby 
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1330,00 zł przy wpłacie do10/04/2015 

1275,00 zł  przy jednoczesnym zakupie weekendowych  warsztatów 

fotografii przyrodniczej dla początkujących  (24-26/04/2015) i wpłacie 



 

www.zielonyrower.pl 

FotoWypady w Dzikie Bieszczady 

P R O G R A M 
Noclegi (26/27 i 27/28 IV2015):  
Ustrzyki Górne, Zajazd „Pod Caryńską 

www.carynska.pl 
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Warsztaty fotografii przyrodniczej dla średnio zaawansowanych 
Bieszczady, 26-28 kwietnia 2015 roku 

I dzień – niedziela, 26 kwietnia 2015 roku 
Wschód słońca: 05.20, zachód: 19.36 

15.00 – 16.00 
Przyjazd (własne środki transportu) i zakwaterowanie uczestników warsztatów w Zajeździe 
„Pod Caryńską„. 

16.00 – 17.00 Obiad w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

17.00 – 17.30 
Spotkanie uczestników z prowadzącym · Omówienie programu warsztatów i szczegółów 
organizacynych · Zapoznanie się uczestników 

17.30 – 21.00 

I sesja teoretyczna: 

Sprzęt fotograficzny: praktyczne zastosowanie · przypomnienie · dyskusja.  
Perspektywa i kompozycja: przypomnienie podstaw · najczęstsze błedy · krok dalej... 
W trakcie sesji przerwy kawowe odpowiednio do potrzeb uczestników.  

21.00 – 22.00 Kolacja w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

22.00 – 23.00 Pokaz autorskich diaporam przyrodniczych Grzegorza Leśniewskiego.  

Godziny 
II dzień – poniedziałek, 27 kwietnia 2015 roku 

Wschód słońca: 05.22, zachód: 19.35 

06.00 – 07.00 Śniadanie w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

07.00 – 12.00 

I sesja terenowa (praca ze światłem w lesie, praca 

z kompozycją i perspektywą) 

Orientacyjna trasa 

Przejazd (środki transportu organizatora), a następ-
nie piesze wędrówki, wokół tzw. Worka Bieszczadz-
kiego (polska część doliny górnego Sanu) - okolice 
miejscowości Tarnawa Niżna oraz dawnych wsi: Tar-
nawa Wyżna, Bukowiec, Beniowa, Sianki. Przejazd 
busem do miejsca zakwaterowania. 
Część trasa biegnie równolegle z wyznaczoną przez 
Bieszczadzki Park Narodowy Ścieżką Przyrodniczą 
„W dolinie górnego Sanu“.  

14.00 – 17.00 

II sesja teoretyczna – cz. 1.:  Podstawy cyfrowej 
ciemni: transfer zdjęć do programu graficznego · 
przestrzeń kolorów · praca na warstwach · usuwanie 
kurzu i rys · prostowanie zdjęcia · praca na 
histogramie · korekcja ekspozycji · korekcja balansu 
kolorów · korekcja nasycenia barw · maski i selekcje  

19.00 – 20.00 Obiadokolacja w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

20.00 – 22.00 II sesja teoretyczna – cz. 2.:  Podstawy cyfrowej 
ciemni...  

12.00 – 13.00 
Powrót (środki transportu organizatora) do Zajazdu 
„Pod Caryńską”.  

13.00 – 14.00 Obiad w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

17.00 – 19.00 
Czas wolny. Przygotowanie zdjęć przez uczestników 
warsztatów. 
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Godziny 
III dzień – wtorek, 28 kwietnia 2015 roku 

Wschód słońca: 05.20, zachód: 19.36 

03.30 – 08.00 

II sesja terenowa (świt na połoninie) 
Orientacyjna trasa 
Dojazd (środki transportu organizatora) do parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej. Wyjście piesze 
zielonym szlakiem turystycznym na Małą Rawkę (1272 m n.p.m.) i Wielką Rawkę (1307 m 
n.p.m.). Zejście do Przełęczy Wyżniańskiej i powrót do Zajazdu „Pod Caryńską“. 
Trasa pokrywa się z utworzoną przez Bieszczadzki Park Narodowy Ścieżką 
Przyrodniczą„Wielka Rawka“. 

08.00 – 09.00 Śniadanie w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

09.00 – 11.00 
Czas wolny. Przygotowanie zdjęć przez uczestników warsztatów. Wykwaterowanie z 
Zajazdu „Pod Caryńską”. 

11.00 – 14.00 
Omówienie i analiza fotografii wkonanych przez uczestników warsztatów. Wręczenie 
certyfiaktów. Podsumowanie i zakończenie warsztatów. 

14.00 – 15.00 Obiad w Zajeździe „Pod Caryńską„. 

Cena: 1385 zł od osoby* 
Cena zawiera koszty: 

• zakwaterowania w pokojach 2-osobowych - zgodnie z programem 
(pokoje 1-osobowe za dodatkową opłatą - o ile obiekt noclegowy 
będzie dysponował wolnymi pokojami) 

• wyżywienia -  wymienionego w programie 

• przejazdów lokalnych związanych z realizacją programu 

• biletów wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

• materiałów edukacyjnych w formie płyty CD 

• opieki przewodnicko-eksperckiej specjalisty w dziedzinie fotografii 
przyrodniczej - od początku do końca trwania warsztatów 

• ubezpieczenia NNW 
 

Cena nie zawiera kosztów: 

• dojazdu do i powrotu z miejsca zakwaterowania podczas warsztatów 

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 

 *Promocja:  
1330,00 zł przy wpłacie do10/04/2015  
1275,00 zł  przy jednoczesnym zakupie weekendowych warsztatów fotografii 
przyrodniczej dla początkujących  (24-26/04/2015) i wpłacie do10 /04/2015 
(decyduje data wpływu wpłaty na konto Biura EkoPodróży ZIELONY ROWER) 

NIEZBĘDNE PODCZAS WARSZTATÓW: 
• ubiór turystyczny odpowiedni dla gór: buty trekingowe, ciepłe 

ubrania, kurtka przeciwdeszczowa, latarka czołówka, kijki trekin-
gowe, apteczka pierwszej pomocy, termos itp. 

• sprzęt fotograficzny: cyfrowa lustrzanka fotograficzna z wymien-
nymi obiektywami (ewentualnie cyfrowy aparat hybrydowy z 
obiektywem o zmiennej ogniskowej) oraz z zabezpieczeniem 
przed deszczem, statyw, laptop lub tablet. 
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ORGANIZATOREM warsztatów jest: Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER 

Przedsiębiorstwo Społeczne (działające przy Fundacji Bieszczadzkiej). 

Licencjonowany organizator turystyki i pośrednik turystyczny (Zaświadczenie 

nr 120/06 wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego). 

Organizujemy wycieczki i wyprawy ekoturystyczne w Karpatach oparte na 

atrakcjach przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

 

Zysk powstały ze sprzedaży ofert naszego Biura EkoPodrózy przeznaczamy 

w całości na działania Fundacji Bieszczadzkiej związane z edukacją ekolo-

giczną i przyrodniczą, ochroną przyrody oraz z rozwojem i promocją ekotury-

styki w Karpatach. 

Grzegorz Leśniewski – przyrodnik i zawodowy fotograf przyrody, od wielu 

lat związany z Bieszczadami.  Współzałożyciel i autor fotografii facebooko-

wego profilu „Dzień Dobry Bieszczady” poświęconego przyrodzie Biesz-

czadów, który zdobył uznanie wciąż rosnącej grupy ponad 100 tysięcy fa-

nów. Realizuje projekty przyrodniczo-fotograficzne we współpracy z Biesz-

czadzkim Parkiem Narodowym i Lasami Państwowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. Ukazywanie życia dzikich zwierząt na tle malowniczej, gór-

skiej przyrody oraz zrozumienie tajemniczego środowiska karpackiej puszczy 

jest jego największą fotograficzną pasją. Grzesiek jest jurorem wielu konkur-

sów fotograficznych, w tym Wielkiego Konkursu National Geographic Polska. 

Prelegent na największych Europejskich festiwalach przyrodniczych: Wild-

Photos w Anglii, GDT w Niemczech, Montier-en-Der we Francji, NVN w Ho-

landii, Golden Turtle w Rosji i Festival Namur w Belgii. Uczestnik międzyna-

rodowych projektów fotografii przyrodniczej Rewilding Europe i Wild Won-

ders of Europe. 

Zasady i warunki rezerwacji: 
Prosimy o sprawdzenie dostępności wolnych miejsc: e-mailowo: biuro.zielonyrower@gmail.com lub telefonicznie: +48 

601 055 457. Po potwierdzeniu dostępności wolnych miejsc prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenio-

wego (osobny załącznik): e-mailem: biuro.zielonyrower@gmail.com  lub osobiście do siedziby Biura EkoPodróży ZIE-

LONY ROWER, Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16. Wysłany formularz zgłoszeniowy będzie jednoznaczny jedynie ze wstęp-

ną rezerwacją udziału w warsztatach, ostatecznym potwierdzeniem udziału w warsztatach będzie wpłata należności 

za udział w warsztatach w formie przelewu na konto bankowe o numerze: 29 8642 1012 2003 1213 9057 0001 lub 

gotówką w siedzibie Biura EkoPodróży ZIELONY ROWER, Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16. Najpóźniej do 20 kwietnia 

2015 roku (decyduje data wpływu zaliczki na konto Biura EkoPodróży ZIELONY ROWER). 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy od kontakt telefoniczny lub e-mailowy: 

tel. +48 601 055 457, biuro@zielonyrower.pl. 
 

Oferta wraz formularzem zgłoszeniowym  na www.gotocarpathia.eu 
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