
Uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – Katarzyna Mach – 

laureatem konkursu fotograficznego  

„Roztocze w obiektywie”. 

 

 

Wiosną 2011r. odbyła się IV edycja konkursu fotograficznego „Roztocze w obiektywie”. 

Miał on na celu przede wszystkim propagowanie i ukazanie piękna Roztocza, jak również 

zachęcenie młodzieży do poznawania bogatej fauny i flory naszego regionu. Informacje na temat 

tego konkursu dostępne były na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, oraz 

zostały rozesłane do szkół. Każda osoba biorąca udział w zmaganiach konkursowych mogła 

przesłać maksymalnie dziewięć zdjęć, czyli po trzy fotografie z każdej dziedzin .tematycznych. 

 Nie byłoby sukcesu Katarzyny Mach, gdyby nie zainteresowanie konkursem i jego 

popularyzacja wśród uczniów przez nauczyciela biologii panią mgr Bożenę Oleszek, która 

zainspirowała młodzież do wzięcia udziału w konkursie i dokonała selekcji zdjęć. 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 12 sierpnia w Ośrodku Edukacji Młodzieży 

Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu podczas imprezy edukacyjnej „Dzień Otwarty 

w Roztoczańskim Parku Narodowym’. Spośród ponad 300 nadesłanych zdjęć jury wyłoniło  

9 laureatów. Wśród zwycięzców znalazła się uczennica II klasy LO im. ONZ w Biłgoraju, 

Katarzyna Mach. 

 W październiku bieżącego roku dziewięciu autorów najlepszych zdjęć wyjechało na plener 

fotograficzny do Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby w otoczeniu przepięknej przyrody 

doskonalić kunszt fotografii.  Przewodnikiem i mistrzem był Bartosz Dybowski – fotograf, pasjonat 

pejzażu, autor kilku indywidualnych wystaw w Polsce i Niemczech. Znawca fotografii udzielał 

uczestnikom warsztatów cennych wskazówek i informacji dotyczących pracy ze światem przede 

wszystkim z aparatem. Pod jego bacznym okiem młodzi adepci fotografii poszerzali wiedzę  

i zyskiwali nową perspektywę patrzenia na otaczającą przyrodę. Dzięki jego osobistej postawie  

i zaangażowaniu poznali niełatwą sztukę jaką jest fotografia. Oprócz zajęć teoretycznych, autorzy 

zdjęć wiele czasu spędzili na zajęciach praktycznych w plenerze, wędrując pod opieką tatrzańskich 

przewodników po uroczych zakątkach polskich Tatr: Kasprowy Wierch, Czarny Staw 

Gąsiennicowy, Jaskinia Smocza Jama, Hala Gąsiennicowa. 25 października 2011r.  

w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu uczestnicy warsztatów mają szansę spotkać się 

ponownie na wystawie poplenerowej, by przywołać niezapomniane wspomnienia, które 

towarzyszyły tatrzańskiemu spotkaniu z przyrodą. 
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