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SŁOWO WSTĘPNE

Obradom jury konkursu „Lasy w obiektywach leśników” zawsze towarzyszą zacięte spory do-
tyczące najlepszego tematu, najciekawszej kompozycji, najtrafniej wyrażonych emocji. W tym 
roku szczególną uwagę zwróciliśmy na fotografie ukazujące piękno, ale też siłę natury. Bez 
wątpienia takim zdjęciem jest Lupus in fabula autorstwa Sebastiana Bazara, laureata nagrody 
głównej konkursu. Obraz został uchwycony podczas uwalniania wilka z wnyków. Widać na 
nim zwierzę w pozycji obronnej, obnażające kły. Fotografia niepokoi, silnie wpływa na emocje 
oglądających, a ciasny kadr dodaje dramatyzmu. To już kolejna edycja konkursu, w której 
jury postanowiło nagrodzić zdjęcie pokazujące zwierzę skrzywdzone przez jednego człowieka 
i ratowane przez drugiego. 

Na szczególną uwagę zasługują także fotografie: Esy floresy Tomasza Sczansnego czy  
Udane polowanie oraz Dyrygent Krzysztofa Stasiaczka, a także pozornie banalne zdjęcie  
pt. Przemiana Ewy Pasionek pokazujące, jak przyroda potrafi niesamowicie kształtować leśny 
krajobraz. Wśród wyróżnionych obrazów znajduje się kilka niezwykle rzadkich ujęć. Są to m.in. 
Ampleksus Pawła Ulaniuka czy Niedźwiedź Szymona Bartosza. 

O uczuciu zazdrości, które towarzyszy oglądaniu zdjęć zrobionych przez leśników i przysła-
nych na konkurs, pisałam już wielokrotnie. Dzięki swojej profesji mogą oni podglądać życie 
lasu, które jest zazwyczaj niedostępne dla zwykłych spacerowiczów. Taka możliwość bliskiego 
obcowania z naturą procentuje. Z roku na rok mamy przyjemność oceniać i wyróżniać coraz 
ciekawsze prace fotograficzne. Jury zwróciło także uwagę na to, że fotografowie nie tylko pre-
zentują dobre technicznie zdjęcia, ale starają się zbudować coś w rodzaju wizualnej opowieści. 
Stanowi to o sile konkursu „Lasy w obiektywach leśników”. 

Monika Szewczyk-Wittek
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WYNIKI KONKURSU

Jury w składzie: Artur Rutkowski (przewodniczący), Monika Szewczyk-Wittek, Małgorza-
ta Haze, Urszula Kifer, Filip Kaczanowski i Bogumiła Grabowska (sekretarz), podczas 
posiedzenia 9 października 2017 r. postanowiło przyznać następujące nagrody w konkur-
sie „Lasy w obiektywach leśników 2017”: Nagrodę Główną oraz nagrody i wyróżnienia  
w kategoriach: „Fauna i flora”, „Leśny krajobraz”, Leśne prace” oraz „Leśny film”.

Nagroda Główna w wysokości 5000 zł:
Sebastian Bazar, leśniczy leśnictwa Zagaje w Nadleśnictwie Drygały, 

za zdjęcie Lupus in fabula
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WYNIKI KONKURSUWYNIKI KONKURSU

W kategorii „Fauna i flora”
I NAGRODA W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ:

Krzysztof Stasiaczek, leśniczy leśnictwa Lipowo w Nadleśnictwie Strzałowo, 
za zdjęcie Dyrygent

II NAGRODA W WYSOKOŚCI 1200 ZŁ:
Tomasz Krupiński, podleśniczy leśnictwa Wesołowo, w Nadleśnictwie Wielbark,  

za zdjęcie Oświecony

III NAGRODA W WYSOKOŚCI 800 ZŁ:
Krzysztof Stasiaczek, leśniczy leśnictwa Lipowo w Nadleśnictwie Strzałowo,  

za zdjęcie Udane polowanie

WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 500 ZŁ:

Jerzy Bargiel, starszy specjalista Służby Leśnej do spraw hodowli lasu, RDLP w Toruniu,  
za zdjęcie Paź królowej 3

Szymon Bartosz, leśniczy leśnictwa Sękowiec w Nadleśnictwie Lutowiska,  
za zdjęcia Jelenie z Doliny Sanu oraz Niedźwiedź

Agnieszka Cysewska, podleśniczy leśnictwa Antoniewo w Nadleśnictwie Przymuszewo,  
za zdjęcia Młodzieniec oraz Muchomorek

Paweł Dobies, strażnik leśny w Nadleśnictwie Szubin, za zdjęcie Bieliki

Roman Pasionek, leśniczy leśnictwa Bukowiec w Nadleśnictwie Baligród, za zdjęcie Mocarz

Tomasz Sczansny, podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie,  
za zdjęcie Zimowe zaloty

Paweł Ulaniuk, leśniczy leśnictwa Czarny Las w Nadleśnictwie Bartoszyce, za zdjęcie Ampleksus

Karol Zalewski, podleśniczy leśnictwa Serwin w Nadleśnictwie Biała Podlaska, za zdjęcie Leśny kocur

W kategorii „Leśny krajobraz”
I NAGRODA W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ:

Tomasz Sczansny, podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie,  
za zdjęcie Esy floresy

II NAGRODA W WYSOKOŚCI 1200 ZŁ:
Jakub Wencek, podleśniczy leśnictwa Gruszeczka w Nadleśnictwie Żmigród,  

za zdjęcie Ostatnie pokolenie

III NAGRODA W WYSOKOŚCI 800 ZŁ:
Ewa Pasionek, specjalista Służby Leśnej do spraw użytkowania lasu  

w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne, za zdjęcie Przemiana

III NAGRODA W WYSOKOŚCI 800 ZŁ:
Marek Gromek, pracownik posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Zamrzenica, 

za zdjęcie Armagedon

WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 500 ZŁ:

Robert Antosz, leśniczy leśnictwa Wilcze Laski w Nadleśnictwie Okonek,  
za zdjęcie Najmodniejsze kolory jesieni

Malwina Boncol, starszy referent do spraw zagospodarowania turystycznego, dzierżawy gruntów  
i komunikacji społecznej w Nadleśnictwie Świdnica, za zdjęcie Piękno puszczy

Maciej S. Chromy, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie Wichrowo, za zdjęcie Oko lasu

Mateusz Glista, specjalista Służby Leśnej do spraw pozyskania w Nadleśnictwie Gorlice,  
za zdjęcie  Dębowe nocne

Łukasz Gwiździel, specjalista do spraw informatyki i ochrony lasu w Nadleśnictwie Lutówko,  
za zdjęcie Czerwona eskadra

Tomasz Sczansny, podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie,  
za zdjęcie Powiało
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WYNIKI KONKURSUWYNIKI KONKURSU

W kategorii „Leśne prace”
I NAGRODA W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ:

Jan Kaczmarowski, pracownik Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej  
Lasów Państwowych, za zdjęcie Winter is coming

II NAGRODA W WYSOKOŚCI 1200 ZŁ:
Piotr Lichorobiec, instruktor techniczny do spraw użytkowania lasu w Nadleśnictwie 

Dębica, za zdjęcie Samowyrób

III NAGRODA W WYSOKOŚCI 800 ZŁ:
Maciej S. Chromy, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie Wichrowo,  

za zdjęcie Nie ma złej pogody dla leśnika

WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 500 ZŁ:

Adam Bencal, leśniczy leśnictwa Karpniki w Nadleśnictwie Śnieżka, za zdjęcie Na zrębie

Maciej S. Chromy, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie Wichrowo,  
za zdjęcie Młode pokolenia lasu

Janusz Duszkiewicz, podleśniczy leśnictwa Zielona Góra w Nadleśnictwie Rzepin, za zdjęcie Ścinka

Paweł Grabowski, specjalista do spraw sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Cierpiszewo,  
za zdjęcie Deszczowanie

Andrzej Stoiński, podleśniczy leśnictwa Gniewomierz w Nadleśnictwie Krucz,  
za zdjęcia Odbiórka drewna oraz Prace zimą

W kategorii „Leśny film”
I NAGRODA W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ:

Jakub Wencek, podleśniczy leśnictwa Gruszeczka w Nadleśnictwie Żmigród,  
za film Ostatnia miotła

II NAGRODA W WYSOKOŚCI 1200 ZŁ:
Łukasz Gwiździel, specjalista do spraw informatyki i ochrony lasu w Nadleśnictwie  

Lutówko, za film Magia poranka

III NAGRODA W WYSOKOŚCI 800 ZŁ:
Paweł Grochalski, podleśniczy leśnictwa Cisowa w Nadleśnictwie Gdańsk,  

za film Wodny potwór

WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 500 ZŁ:

Mateusz Michalicha, stażysta w Nadleśnictwie Krasiczyn, za film Spacerem przez Grądy Odrzańskie

Kazimierz Nóżka, leśniczy leśnictwa Polanki w Nadleśnictwie Baligród, za film Rykowisko

Roman Pasionek, leśniczy leśnictwa Bukowiec w Nadleśnictwie Baligród, za film Zimowe igraszki



Nagroda główna 
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NAGRODA GŁÓWNA 

Sebastian Bazar: Lupus in fabula

NAGRODA GŁÓWNA 

SEBASTIAN BAZAR – leśniczy leśnictwa Zagaje w Nadleśnictwie Drygały (RDLP Bia-
łystok). Fotografią interesuje się od ponad dwudziestu lat, kiedyś rozważał nawet naukę  
w technikum fotograficznym, jednak ostatecznie wybór padł na technikum leśne. Foto-
grafia pozostała jego hobby, a aparat prawie zawsze towarzyszy mu w pracy i poza nią. 
Choć próbował sił również w portretach i fotografii sportowej, to jednak jego ulubio-
ną kategorią jest fotografia przyrodnicza. Podchodzenie dzikich zwierząt i znajdowanie  
odpowiedniego kadru sprawia mu najwięcej satysfakcji.

Lupus in fabula
Zwycięskie zdjęcie wykonałem jeszcze jako podleśniczy na początku 2017 r. Przedstawia 
schwytanego we wnyki wilka i jego reakcję na obecność ludzi przybyłych mu z pomocą. 
Zdjęcie zrobiłem Nikonem D5200 z obiektywem Tamron 70-300 Di LD Macro.



K A T E G O R I A

Fauna i flora
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KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

I nagroda

Dyrygent
Nagrodzone zdjęcie przedstawia polującego samca rybołowa w momencie, gdy słońce 
nie całkiem wyłoniło się jeszcze znad koron drzew, a powierzchnia jeziora spowita była 
poranną mgiełką. Zdjęcie zrobiłem aparatem Canon 7D Mark II z obiektywem Sigma 
120–300 mm f/2,8.

KRZYSZTOF STASIACZEK – od 33 lat leśniczy leśnictwa Lipowo w Nadleśnictwie 
Strzałowo (RDLP Olsztyn). Robienie zdjęć jest jego pasją od kilku lat. Fotografuje głównie 
zwierzęta, jego ulubionymi modelami są ptaki szponiaste i wilki. Uważa, że praca leśni-
ka sprzyja obserwowaniu przyrody i pozwala dostrzec rzeczy dla innych niezauważal-
ne. Od kilku lat obserwuje i fotografuje rybołowy, które założyły gniazdo niedaleko jego  
leśniczówki, i podziwia ich popisy łowieckie nad niewielkim śródleśnym jeziorem w Pusz-
czy Piskiej. Jego ulubiona sceneria to mgliste poranki. 

Krzysztof Stasiaczek: Dyrygent
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KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

Tomasz Krupiński: Oświecony

Oświecony
Nagrodzone zdjęcie powstało podczas polowania na rogacza, kiedy siedziałem na skraju 
lasu, obserwując łąkę. Po wschodzie słońca podbiegł do mnie zając, zatrzymał się na mo-
ment w odległości kilkunastu metrów i lustrował okolicę. Zanim ruszył ponownie, udało 
mi się zrobić kilka zdjęć. Promienie słoneczne, przebijające się przez drzewostan, stwo-
rzyły wyjątkową atmosferę. Zdjęcie zrobiłem aparatem marki Nikon D3200 z obiektywem  
Soligor f/6,3 400mm.

TOMASZ KRUPIŃSKI – 32 lata, podleśniczy leśnictwa Wesołowo w Nadleśnictwie 
Wielbark. Swoją przygodę z fotografią przyrodniczą rozpoczął w szkole podstawowej. 
Fotografował wówczas aparatem marki Zenit 12xp. W szkole średniej został laureatem 
kilku konkursów fotograficznych, m. in. konkursu imienia Włodzimierza Puchalskiego  
(kategoria młodzieży do lat osiemnastu). Potem na 10 lat zarzucił robienie zdjęć, jednak 
od czasu zakupu lustrzanki cyfrowej w 2015 r. pasja wróciła. Wiele z jego zdjęć powstaje 
w trakcie polowań. Najbardziej lubi fotografować zwierzynę łowną, dużo zdjęć wykonuje 
na wab (sarny rogacze, jelenie byki). 

II nagroda
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KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

Krzysztof Stasiaczek: Udane polowanie

Udane polowanie
Nagrodzone zdjęcie – podobnie jak zdjęcie Dyrygent – przedstawia polującego samca 
rybołowa w momencie, gdy słońce nie całkiem wyłoniło się jeszcze znad koron drzew,  
a powierzchnia jeziora spowita była poranną mgiełką. Zdjęcie zrobiłem aparatem Canon 
7D Mark II z obiektywem Sigma 120–300 mm f/2,8.

KRZYSZTOF STASIACZEK – od 33 lat leśniczy leśnictwa Lipowo w Nadleśnictwie 
Strzałowo (RDLP Olsztyn). Robienie zdjęć jest jego pasją od kilku lat. Fotografuje głównie 
zwierzęta, jego ulubionymi modelami są ptaki szponiaste i wilki. Uważa, że praca leśni-
ka sprzyja obserwowaniu przyrody i pozwala dostrzec rzeczy dla innych niezauważal-
ne. Od kilku lat obserwuje i fotografuje rybołowy, które założyły gniazdo niedaleko jego  
leśniczówki, i podziwia ich popisy łowieckie nad niewielkim śródleśnym jeziorem w Pusz-
czy Piskiej. Jego ulubiona sceneria to mgliste poranki. 

III nagroda



26 27

KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

Jerzy Bargiel: Paź królowej 3

Paź królowej 3
Zdjęcie przedstawia motyla prostującego skrzydełka tuż po przepoczwarczeniu. Gąsienica 
została znaleziona w lipcu 2016 r. na grządce kopru, a po przepoczwarczeniu przezi-
mowała w hodowlarce na balkonie. Zdjęcie wykonałem w domowym atelier aparatem 
Sony A700 z obiektywem Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80 mm i pierścieniem makro, 
użyłem lamp błyskowych.

JERZY BARGIEL – w Lasach Państwowych (RDLP w Toruniu) od 27 lat, obecnie star-
szy specjalista Służby Leśnej do spraw hodowli lasu. Fotografią zainteresował się już  
w technikum, kiedy to na jedną z lekcji nauczyciel przyniósł stos kolorowych folderów 
reklamowych czołowych firm fotooptycznych świata. Foldery, trudne do zdobycia w końcu 
lat siedemdziesiątych, wywarły na uczniach wielkie wrażenie. W dodatku nauczyciel wyjął 
z torby wyjątkowe cacko – najprawdziwszą, dwuobiektywową Yashicę 635 i nawet pozwo-
lił wziąć ją do ręki! Wcześniej wydawało się, że granice marzeń przeciętnego amatora 
wyznacza Zenit, najdoskonalszą zaś lustrzanką małoobrazkową jest Praktica, używana 
zresztą w tym czasie dość powszechnie nawet przez fotografów zawodowych. Tymczasem 
nauczyciel przekonywał, że za najbardziej zaawansowaną lustrzankę jednoobiektywową 
formatu 35 mm uchodzi Minolta XD–7. Pozostając wierny pasji fotograficznej zapoczątko-
wanej w technikum, Jerzy Bargiel korzysta z lustrzanki cyfrowej Sony A700 oraz kompaktu  
Fujifilm X-S1.

Wyróżnienie
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KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

Jelenie z doliny Sanu
Zdjęcie jeleni to efekt jednej z moich licznych zasiadek nad rzeką San. Mam swoje ulubio-
ne miejsca, w których raz na jakiś czas mgły i słońce tworzą idealne warunki do fotogra-
fowania. Aparat Nikon D500 z obiektywem Tamron 150-600 G2.

Niedźwiedź
Wiosną tego roku bardzo często obserwowałem niedźwiedzie na terenie leśnictwa, w któ-
rym pracuję. Na zdjęciu uchwyciłem dorosłego osobnika, najprawdopodobniej samca. 
Spotkałem go w jednym z opuszczonych bojkowskich sadów. Siedziałem schowany pod 
świerkiem, a on chodził dookoła i skubał rośliny zielne. Na pewno mnie widział, bo moim 
jedynym maskowaniem był zielony strój. Użyłem aparatu Nikon D500 z obiektywem Tam-
ron 150-600 G2.

SZYMON BARTOSZ – 34 lata, w Lasach Państwowych od 8 lat, obecnie leśniczy  
leśnictwa Sękowiec w Nadleśnictwie Lutowiska. Fotografuje Nikonem D500 z obiektywami 
Sigma i Tamron, a jego ulubione tematy fotograficzne to dzikie ssaki Bieszczadów oraz 
ptaki na zimowiskach. Na „ptasie” plenery najczęściej wybiera rejon Bliskiego i Środko-
wego Wschodu. Ma nadzieję, że kiedyś uda mu się pojechać do Pakistanu, Afganistanu 
oraz Arabii Saudyjskiej. Na razie skupia się na krajach takich jak Oman, Iran i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. Jeździ wyłącznie na własną rękę, wybierając miejsca na podstawie relacji 
innych miłośników ptaków. Swoje zdjęcia publikuje na stronie www.szymonbartosz.pl.

Wyróżnienia

Szymon Bartosz: Jelenie z Doliny Sanu

Szymon Bartosz: Niedźwiedź
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Młodzieniec
Zdjęcie wykonałam w czerwcu, na terenie leśnictwa Antoniewo. Jak wiadomo, maj i czer-
wiec to pracowity okres dla większości mieszkańców lasu. „Futrzaści” i „pierzaści” ro-
dzice uwijają się, by wykarmić potomstwo. Młodego rudzika zauważyłam w gęstwinie 
gałęzi przewróconego świerku i zdołałam uchwycić moment, gdy pada na niego smuga 
światła. Zdjęcie zrobiłam aparatem Nikon D5200 z obiektywem Nikkor AF-S 70-300mm  
f/4.5-5.6G VR.

Muchomorek
Zdjęcie wykonałam pod koniec października 2016 r. podczas akcji liczenia dzików  
w Nadleśnictwie Przymuszewo. Dzień był bardzo mglisty i ponury, nie zachęcał do  
fotografowania, miałam jednak pokusę, by „ustrzelić” dzikiego zwierza. Niestety, dzika nie 
udało mi się sfotografować, ale wypatrzyłam wśród chrobotków muchomora. Korzystałam  
z aparatu Nikon D5200 z obiektywem Nikkor AF-S 70-300 mm f/4.5-5.6G VR.

AGNIESZKA CYSEWSKA – 24 lata, tegoroczna absolwentka Wydziału Leśnego  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2 lat pracuje jako podleśniczy leśnictwa 
Antoniewo w Nadleśnictwie Przymuszewo i, jak sama mówi, należy do grona tych szczę-
śliwców, dla których praca jest jednocześnie pasją. Jej zdaniem, praca terenowca nigdy 
nie jest monotonna, ponieważ każdy dzień przynosi nowe przygody i niezwykłe spotkania 
z dziką przyrodą. Autorka zdjęć stara się je utrwalić za pomocą aparatu, który towarzyszy 
jej w pracy niemal codziennie.

Wyróżnienia

Agnieszka Cysewska: Młodzieniec

Agnieszka Cysewska: Muchomorek
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KATEGORIA  FAUNA I FLORA KATEGORIA  FAUNA I FLORA

Paweł Dobies: Bieliki

Bieliki
Zdjęcie powstało w styczniowy mroźny poranek na terenie Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. Wykonałem je aparatem Sony A7S, obiektywem Canon 300 mm 
f/4.0 z konwerterem 1.4x. (f/6.3, 1/800, ISO 400, 420 mm).

PAWEŁ DOBIES – w Lasach Państwowych pracuje od 14 lat, obecnie na stanowi-
sku strażnika leśnego w Nadleśnictwie Szubin (RDLP Toruń), absolwent Wydziału Leśne-
go Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najwięcej radości sprawiają mu obcowanie  
z przyrodą, fotografowanie ludzi oraz wymagająca cierpliwości, umiejętności i czasu 
astrofotografia. Oprócz tego interesuje się również filmowaniem. Fotografuje i filmuje 
sprzętem marki Sony i Canon. Ma na koncie kilka wystaw fotografii przyrodniczej oraz 
publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także innych wydawnictwach. Laureat 
konkursów fotograficznych i filmowych. 

Wyróżnienie
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Roman Pasionek: Mocarz

Mocarz
Wyróżnione zdjęcie zrobiłem na terenie leśnictwa Bukowiec. Jechaliśmy z kolegą na kon-
trolę czyszczeń, kiedy spostrzegliśmy niedźwiedzia „pasącego się” na poboczu drogi.  
Powoli wysiadłem z samochodu i zdążyłem wykonać jedno jedyne ujęcie, zanim zwierzę znik-
nęło w głębi lasu. Korzystałem z aparatu Nikon D7100 z obiektywem Tamron 150-600.

ROMAN PASIONEK – 32 lata, w Nadleśnictwie Baligród pracuje od siedmiu lat, 
obecnie jako leśniczy leśnictwa Bukowiec. Największą przyjemność sprawia mu fotogra-
fowanie krajobrazów. W poprzednich edycjach konkursu był laureatem w kategoriach  
„Fauna i flora” oraz „Krajobraz”. Na co dzień używa kompaktowego aparatu Sony RX100, 
który ma zawsze pod ręką. 

Wyróżnienie
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Zimowe zaloty
Zimą, gdy większość ptaków walczy o przetrwanie, kruki zaczynają przygotowywać się 
do sezonu godowego. W ich pobliżu można usłyszeć czułe odgłosy, jakie wydają pod-
czas zalotów. Masywny dziób, niczym delikatne usta, muska pióra drugiego ptaka. Bywa,  
że kruki wręczają sobie prezent w postaci kawałka mięsa. 

TOMASZ SCZANSNY – podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Ra-
ciborskie (RDLP Katowice). W 2003 r. w jego ręce trafił Zenit 312m i to na nim uczył 
się podstaw fotografii. Następnie korzystał z analogowych i cyfrowych lustrzanek Cano-
na. Najbardziej fascynuje go fotografowanie zwierząt, co świetnie łączy się z jego pasją 
obserwowania przyrody. Od 2011 r. należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody.  
W latach 2008 oraz 2009 triumfował w konkursach organizowanych przez „Las Polski”. 
Dwukrotnie zajął pierwsze miejsce, a w 2011 r. zdobył Grand Prix w ogólnopolskim kon-
kursie fotograficznym „Foto-Leśnik”. W 2014 r. otrzymał Grand Prix w konkursie „Cztery 
pory lasu” organizowanym przez „Echa Leśne”. Przyznano mu także pierwsze miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie na Fotografa Roku 2015 ZPFP w kategorii „Świat w naszych 
rękach”. W latach 2010–2013 brał udział w międzynarodowej wystawie „Zwierzpospolita 
Polska”, a w 2014 r. w ogólnopolskiej wystawie „Natura 2000 w województwie śląskim”. 
Swoje zdjęcia i artykuły publikuje w magazynach oraz książkach związanych z tematyką 
przyrodniczą. Interesuje się głównie ornitologią i teriologią. Jego prace można obejrzeć 
na stronie www.tomeksczansny.pl.

Wyróżnienie

Tomasz Sczansny: Zimowe zaloty
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Paweł Ulaniuk: Ampleksus

Ampleksus
Zarastający staw w pobliżu leśniczówki leśnictwa Czarny Las od lat jest miejscem go-
dów żab moczarowych. Niebieski kolor skóry oraz charakterystyczne pomruki tokujących 
osobników były powodem, dla którego wybrałem to miejsce na sesję fotograficzną. Spo-
śród wielu zdjęć, które zrobiłem, jedno okazało się wyjątkowe. Taką sytuację zobaczyłem 
pierwszy raz w życiu – ampleksus żab należących do różnych gatunków! Czyżbym stał się 
świadkiem hybrydogenezy? Korzystałem z aparatu Nikon D7100 z obiektywem Nikkor 
70-200mm f/2.8G II ED.

PAWEŁ ULANIUK – w Lasach Państwowych pracuje od września 1996 r. Od począt-
ku związany z Nadleśnictwem Bartoszyce. Obecnie na stanowisku leśniczego leśnictwa 
Czarny Las. Od najmłodszych lat interesuje się przyrodą i odkrywaniem jej piękna. Już  
w szkole podstawowej współpracował z „Klubem Ptakolubów” prowadzonym przez  
Tomasza Kłosowskiego na łamach czasopisma Świat Młodych. Z tamtego okresu po-
chodzą jego pierwsze próby fotograficzne. Świadome fotografowanie zaczął po 2000 r., 
kupił wówczas pierwszą lustrzankę cyfrową marki Nikon. Fotografując, chciałby dzielić się  
z innymi swoimi przyrodniczymi fascynacjami.

Wyróżnienie
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Karol Zalewski: Leśny kocur

Leśny kocur
Wyróżnione zdjęcie wykonałem podczas objazdu carskiej drogi w Biebrzańskim Parku 
Narodowym, gdy szukałem łosi. Jadąc powoli, wypatrzyłem rysia siedzącego nieopodal 
drogi, na pieńku. Po wykonaniu kilku ujęć z samochodu, postanowiłem wyjść i rozstawić 
statyw w plątaninie malin i młodych brzózek, aby uzyskać jak najlepszy kadr. Ryś nie 
zwracał większej uwagi ani na mnie, ani na przejeżdżające samochody. Zdjęcie zrobiłem 
aparatem Nikon D7200 z obiektywem Nikkor AF-S 500mm f/4 G ED.

KAROL ZALEWSKI – 40 lat, w Lasach Państwowych od 16 lat, obecnie podleśniczy 
leśnictwa Serwin w Nadleśnictwie Biała Podlaska. Fotografią przyrodniczą zajmuje się od 
około 20 lat. Zaczynał od analogowego aparatu marki Zenit, obecnie używa cyfrowych 
aparatów marki Nikon i wielu różnych obiektywów o ogniskowych od 10 do 500 mm. 
Fotografia przyrodnicza to pasja, dzięki której realizuje się artystycznie. Jest też sposo-
bem na pokazanie innym fantastycznych spektakli, jakie funduje otaczająca nas natura.  
Fotografuje głównie tam, gdzie pracuje, a ostatnio także w Puszczy Białowieskiej. Co roku 
wędruje wiosną w okolice doliny Biebrzy i Narwi, by podziwiać wiosenne tańce batalionów 
i stanąć oko w oko z łosiem.

Wyróżnienie



K A T E G O R I A

Leśny krajobraz
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Tomasz Sczansny: Esy floresy

Esy floresy
Zarwane noce, wielokrotne odwiedzanie jednego miejsca, grzęźnięcie w błocie, przesia-
dywanie po kilkanaście godzin przy minusowej temperaturze, dostosowywanie stylu życia 
tylko do jednego celu – żeby zrobić dobre zdjęcie. Realizacja fotograficznych marzeń 
jest moim napędem, dzięki fotografowaniu potrafię cieszyć się z życia. Często staram  
się pokazać różne elementy przyrody z niecodziennej perspektywy. Tym razem była to  
różnorodność jesiennych kolorów wokół meandrującej rzeki, będącej granicą mojego 
nadleśnictwa. Korzystałem z drona DJI Phantom 4.

TOMASZ SCZANSNY – podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Ra-
ciborskie (RDLP Katowice). W 2003 r. w jego ręce trafił Zenit 312m i to na nim uczył 
się podstaw fotografii. Następnie korzystał z analogowych i cyfrowych lustrzanek Cano-
na. Najbardziej fascynuje go fotografowanie zwierząt, co świetnie łączy się z jego pasją 
obserwowania przyrody. Od 2011 r. należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody.  
W latach 2008 oraz 2009 triumfował w konkursach organizowanych przez „Las Polski”. 
Dwukrotnie zajął pierwsze miejsce, a w 2011 r. zdobył Grand Prix w ogólnopolskim kon-
kursie fotograficznym „Foto-Leśnik”. W 2014 r. otrzymał Grand Prix w konkursie „Cztery 
pory lasu” organizowanym przez „Echa Leśne”. Przyznano mu także pierwsze miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie na Fotografa Roku 2015 ZPFP w kategorii „Świat w naszych 
rękach”. W latach 2010–2013 brał udział w międzynarodowej wystawie „Zwierzpospolita 
Polska”, a w 2014 r. w ogólnopolskiej wystawie „Natura 2000 w województwie śląskim”. 
Swoje zdjęcia i artykuły publikuje w magazynach oraz książkach związanych z tematyką 
przyrodniczą. Interesuje się głównie ornitologią i teriologią. Jego prace można obejrzeć 
na stronie www.tomeksczansny.pl.

I nagroda
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Jakub Wencek: Ostatnie pokolenie

Ostatnie pokolenie
Zdjęcie przedstawia odsłoniętą ścianę zrębową drzewostanu sosnowego, na której tle 
widać pojedyncze świerki w podszycie. Obraz skłania do zastanowienia się, jak będzie 
wyglądał las za kilka lat w kontekście zamierania świerka w naszym rejonie. Zdjęcie  
zrobiłem aparatem Panasonic G7 z obiektywem o ogniskowej 400 mm.

JAKUB WENCEK – 36 lat, w Lasach Państwowych od 2001 r., obecnie na stano-
wisku podleśniczego leśnictwa Gruszeczka w Nadleśnictwie Żmigród. Swoją przygodę  
z leśnictwem rozpoczął od nauki w Technikum Leśnym w Miliczu, staż odbył w Nadleś- 
nictwie Milicz. Od 2006 r. pracuje w Nadleśnictwie Żmigród. Fotoamator, fotografią  
interesuje się od kilku lat.

II nagroda
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Ewa Pasionek: Przemiana

Przemiana
Zdjęcie wykonałam podczas rodzinnego spaceru, w piękny lipcowy wieczór. Zatrzymałam 
się, by pokazać i opowiedzieć dzieciom, jak leśnicy hodują i pielęgnują las. Kompozycja 
pastelowych barw w tle i ciepłe promienie zachodzącego słońca oświetlające sosnowe  
pnie sprawiły, że postanowiłam zatrzymać ten moment na dłużej. Zdjęcie zrobiłam  
aparatem Sony RX100.

EWA PASIONEK – specjalista Służby Leśnej do spraw użytkowania lasu w Nadleśnic-
twie Ustrzyki Dolne (RDLP Krosno). Odkąd zaczęła pracę w biurze, każdą wolną chwilę 
stara się spędzać blisko natury. Od dawna jest zauroczona przyrodą Bieszczadów i Beski-
du Niskiego. Fotografuje okazjonalnie, zwykle podczas rodzinnych wypadów w góry, które 
są doskonałą formą aktywnego wypoczynku. Najczęściej są to krajobrazy i rośliny, jednak 
za najwdzięczniejszy temat uważa własne dzieci. Uwiecznione w kadrze obrazy często 
przenosi na papier w postaci rysunków. I jedno, i drugie daje jej wiele radości. 

III nagroda
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Marek Gromek: Armagedon

Armagedon
Nagrodzone zdjęcie zrobiłem kilka dni po nawałnicy w leśnictwie, które zostało zniszczo-
ne w ponad 80 procentach. Widok zdewastowanego drzewostanu na tle rozżarzonego 
nieba z przerażającym granatem chmur wywołał skojarzenie z apokalipsą. Zdjęcie zrobi-
łem aparatem Canon EOS 5D Mark II z obiektywem EF85 mm f/1,2 L II USM.

MAREK GROMEK – pracuje w Straży Leśnej w Nadleśnictwie Zamrzenica. Jak sam 
mówi, przyroda to jego miłość i to z nią związał całe swoje życie. To dla niej wyprowa-
dził się z miasta i został leśnikiem. Fotografowanie jest próbą podzielenia się tą miłością  
z innymi ludźmi. Jego pierwszym aparatem była Smiena 2, potem Zenit, Praktica, Canon, 
aż wreszcie zaczął fotografować aparatami cyfrowymi. Nie ma jednego ulubionego tema-
tu. Równie chętnie co krajobrazy, fotografuje faunę i florę, czy robi zdjęcia makro.

III nagroda
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Robert Antosz: Najmodniejsze kolory jesieni

Najmodniejsze kolory jesieni 
Zdjęcie zrobiłem, gdy światło, kolory i pora roku  stworzyły niepowtarzalną chwilę. Miejsce 
w moim leśnictwie, które znam od wielu lat i które corocznie nieustannie mnie zachwyca… 
Postanowiłem więc ująć je w kadr, by podzielić się swym zachwytem z innymi.

ROBERT ANTOSZ – 49 lat, w Lasach Państwowych od 27 lat, od 1991 r. leśniczy 
leśnictwa Wilcze Laski w Nadleśnictwie Okonek. Przygodę z fotografią rozpoczął już  
w szkole podstawowej, ale dopiero w miarę upływu czasu zaczął odkrywać, że fotografu-
jąc, nie tylko rejestruje obraz, lecz także opowiada o sobie i swojej wrażliwości. Nie ogra-
nicza się jedynie do zdjęć przyrodniczych, pasjonuje się także fotografią prasową. Założył 
własną firmę fotograficzną i równocześnie nawiązał współpracę z lokalnymi mediami, 
w których redagował rubrykę o tematyce przyrodniczej ilustrowaną własnymi zdjęciami. 
Współpracuje z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku jako instruktor 
fotografii. Jest również pomysłodawcą i założycielem Klubu Fotograficznego „Luminis”  
w Szczecinku, z którym od wielu lat realizuje rozmaite projekty. Korzysta ze sprzętu marki 
Nikon, Fuji i Olympus.
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Malwina Boncol: Piękno puszczy

Piękno puszczy
Zdjęcie powstało podczas mojego pierwszego pobytu w Puszczy Białowieskiej. Był to kwie-
cień, przyroda zaczęła się budzić z zimowego snu. Ciemny kolor wody sprawił, że drzewa 
odbijały się w tafli jak w lustrze. Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D5100.

MALWINA BONCOL – absolwentka Technikum Leśnego w Miliczu oraz Wydzia-
łu Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W Lasach Państwowych pracuje od  
2012 r., obecnie w Nadleśnictwie Świdnica na stanowisku starszego referenta do spraw 
zagospodarowania turystycznego, dzierżawy gruntów i komunikacji społecznej. Przygodę 
z fotografią rozpoczęła od starego Zenita znalezionego na strychu. Obecnie fotografuje 
Nikonem D5000 oraz Fuji FX30. 
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Maciej S. Chromy: Oko lasu

Oko lasu
Zdjęcie wykonałem z samolotu patrolowego podczas lotu monitorującego zagrożenie po-
żarowe lasów Nadleśnictwa Wichrowo. Utrwaliłem na nim bezimienne jeziorko dystroficz-
ne z charakterystycznym pływającym płem torfowcowym, dodatkowo spiętrzonym przez 
pracowite bobry. Niezwykle urozmaicony krajobraz, na który składają się lasy, nieduże 
zbiorniki wodne oraz bagna to pozostałość po obecnym tu niegdyś lądolodzie. 

MACIEJ S. CHROMY – 34 lata, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie  
Wichrowo (RDLP Olsztyn). Po studiach na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego trafił na staż do Nadleśnictwa Wichrowo. Następnie pracował jako robotnik 
leśny, podleśniczy, specjalista ds. hodowli lasu i szkółkarstwa. Od kilku lat jest leśniczym. 
Prowadzi również profil Nadleśnictwa Wichrowo na portalu Facebook. Przygodę z foto-
grafią zaczynał od aparatów marki Zenit i samodzielnego wywoływania czarno-białych 
zdjęć. Potem przyszedł czas na analogowe Nikony, a obecnie na cyfrowy, pełnoklatkowy 
Nikon D750 oraz poręczny Fujifilm X30. Z aparatem przemierza lasy Polski i wielu zakąt-
ków świata, w tym nawet tak odległych, jak Nowa Zelandia czy Syberia.
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Mateusz Glista: Dębowe nocne

Dębowe nocne 
Zdjęcie wykonałem w nocy 14 lutego w okolicy Gorlic (Leśnictwo Łużna). Mimo sąsiedztwa 
miasta i sporego zanieczyszczenia światłem, noc była wyjątkowo gwiaździsta, więc nie 
mogłem się oprzeć pokusie spaceru z „głową w gwiazdach”. Gdy nagle rosnące na skraju 
lasu dęby z rozbudowanymi koronami przesłoniły niebo, wystarczyło tylko nacisnąć spust 
migawki. Zdjęcie wykonałem aparatem Pentax K5II z obiektywem Sigma 10–20 f/3.5.

MATEUSZ GLISTA – 32 lata, przez 6 lat podleśniczy w Nadleśnictwie Gorlice, obecnie 
specjalista Służby Leśnej do spraw pozyskania. Zapalony fotoamator, skupia się głównie 
na fotografii krajobrazowej i nocnej. Fotografuje aparatem Pentax K-5 II.



60 61

KATEGORIA  LEŚNY KRAJOBRAZ

Wyróżnienie

KATEGORIA  LEŚNY KRAJOBRAZ

Łukasz Gwiździel: Czerwona eskadra

Czerwona eskadra
Wyróżnione zdjęcie gęsi w locie powstało przy użyciu obiektywu o ogniskowej 300 mm 
na korpusie z pełnoklatkową matrycą. Zrobiłem je ze stałej czatowni, do której wszedłem 
jeszcze o zmroku. Znając prognozę pogody, spodziewałem się, że niebo będzie wyglą-
dało ciekawie, liczyłem też, że zauważę przelatujące ptaki. Poranek był wyjątkowo zimny. 
Mróz skuł taflę wody, jednak ptaków przed samą czatownią nie było. Usłyszałem je za 
to na pobliskim, większym rozlewisku. Tego dnia udało mi się wykonać tylko jedną serię 
zdjęć. Mimo to uważam, że warto było marznąć dla tego jednego wyróżnionego kadru.  
Korzystałem z aparatu Sony A99 z obiektywem Minolta 300/2,8 HS.

ŁUKASZ GWIŹDZIEL – 35 lat, w Lasach Państwowych od 2006 r. W biurze Nad-
leśnictwa Lutówko zajmuje się głównie sprawami informatycznymi oraz ochroną lasu. 
Przygodę z fotografią przyrodniczą rozpoczął w 2011 r. po zakupie pierwszego aparatu  
z matrycą APS-C. Od początku fotografuje sprzętem marki Sony. Większość zdjęć wyko-
nuje w drodze do pracy lub w weekendy. Zajmuje się niemal każdym rodzajem fotografii. 
Często dokumentuje bieżące wydarzenia kulturalne lub sportowe w regionie oraz inne 
imprezy okolicznościowe. Jego zdaniem każdy ciekawy moment jest wart uwiecznienia  
w kadrze. Ostatnie lata przyniosły mu kilka wyróżnień i wygranych w konkursach o zasię-
gu regionalnym i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Za swój największy sukces 
uważa wyróżnienie w konkursie „Czas na las” zorganizowanym w 2015 r. przez National 
Geographic Polska oraz Lasy Państwowe. Spośród 4 tysięcy nadesłanych zdjęć jury, do 
pierwszej dziesiątki, wybrało jego zdjęcie przedstawiające kruki. Fotografie jego autor-
stwa publikowane są regularnie w lokalnej i ogólnopolskiej prasie leśnej, a także kalen-
darzach, albumach oraz innych wydawnictwach. Obejrzeć je można między innymi na 
profilu www.facebook.com/lukasz.gwizdziel.fotografia.
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Tomasz Sczansny: Powiało

Powiało
7 lipca, około godziny 18.30 przez moje nadleśnictwo przeszedł huragan. W ciągu  
kwadransa ucierpiało 1500 hektarów lasów. Około 800 hektarów zostało zniszczonych 
doszczętnie. Szacowana masa poklęskowego drewna do uprzątnięcia to co najmniej  
300 tys. m3. 

TOMASZ SCZANSNY – podleśniczy leśnictwa Kotlarnia w Nadleśnictwie Rudy Ra-
ciborskie (RDLP Katowice). W 2003 r. w jego ręce trafił Zenit 312m i to na nim uczył 
się podstaw fotografii. Następnie korzystał z analogowych i cyfrowych lustrzanek Cano-
na. Najbardziej fascynuje go fotografowanie zwierząt, co świetnie łączy się z jego pasją 
obserwowania przyrody. Od 2011 r. należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody.  
W latach 2008 oraz 2009 triumfował w konkursach organizowanych przez „Las Polski”. 
Dwukrotnie zajął pierwsze miejsce, a w 2011 r. zdobył Grand Prix w ogólnopolskim kon-
kursie fotograficznym „Foto-Leśnik”. W 2014 r. otrzymał Grand Prix w konkursie „Cztery 
pory lasu” organizowanym przez „Echa Leśne”. Przyznano mu także pierwsze miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie na Fotografa Roku 2015 ZPFP w kategorii „Świat w naszych 
rękach”. W latach 2010–2013 brał udział w międzynarodowej wystawie „Zwierzpospolita 
Polska”, a w 2014 r. w ogólnopolskiej wystawie „Natura 2000 w województwie śląskim”. 
Swoje zdjęcia i artykuły publikuje w magazynach oraz książkach związanych z tematyką 
przyrodniczą. Interesuje się głównie ornitologią i teriologią. Jego prace można obejrzeć 
na stronie www.tomeksczansny.pl.



K A T E G O R I A
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Jan Kaczmarowski: Winter is coming

Winter is coming
Zdjęcie powstało na terenie Nadleśnictwa Lubsko (RDLP Zielona Góra) w trakcie ćwiczeń 
strażackich pod kryptonimem „Zasieki 2017”. Po przybyciu na miejsce, gdzie strażacy 
zakładali pas zaporowy z piany gaśniczej, udało mi się zrobić tylko jedno zdjęcie, po 
czym na wyświetlaczu aparatu pojawił się komunikat „Memory card is full” (karta pamięci 
pełna). Chcąc nie chcąc, podjąłem decyzję o usunięciu kilkunastu wcześniej wykonanych 
zdjęć. Ręka zadrżała, ale było warto. I tak udało mi się uchwycić „początek zimy” w środ-
ku kwietnia. Zdjęcie zrobiłem aparatem Canon EOS 60D.

I nagroda
JAN KACZMAROWSKI – 28 lat, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W Wydziale Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych zajmuje się ochroną przeciwpożarową lasu, koordynując m.in. wdra-
żanie projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Rozwój łączności w Lasach Państwo-
wych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej”. Swój aparat Canon 60D 
zabiera, gdzie się da, ponieważ wszędzie szuka interesujących obrazów do utrwalenia. 
Mimo że, jak sam przyznaje, do fotografii podchodzi całkowicie amatorsko, to dwa lata 
temu zajął II miejsce w konkursie „Lasy w obiektywach leśników” w kategorii „Las okiem 
zawodowca”.
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Piotr Lichorobiec: Samowyrób

Samowyrób
Zdjęcie wykonałem wczesnym jesiennym rankiem podczas wędrówki po lesie w Smykowie. 
Stosom drobnicy uroku dodały promienie słońca przebijające się przez mgłę. Zdjęcie zro-
biłem aparatem Canon EOS 40D z obiektywem Canon EF-S 17–85mm f/4-5,6 IS USM.

PIOTR LICHOROBIEC – instruktor techniczny do spraw użytkowania lasu w Nadle-
śnictwie Dębica (RDLP Kraków). Każdą wolną chwilę spędza w lesie. Lubi aktywność, jeździ 
na rowerze i wędruje po górach. Pasjonuje się też entomologią leśną, niedawno zaczął 
przygodę z pszczelarstwem. Jak sam podkreśla, także fotografowanie przyrody sprawia 
mu wielką przyjemność. 

II nagroda
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III nagroda

Maciej S. Chromy: Nie ma złej pogody dla leśnika

Nie ma złej pogody dla leśnika
Nagrodzone zdjęcie wykonałem podręcznym aparatem Fujifilm X30, który ze względu na 
wytrzymałość i niewielkie rozmiary, jest zawsze ze mną w lesie. Zdjęcie przedstawia pana 
Kazimierza Sałkę, podleśniczego w moim leśnictwie. Przygotowywaliśmy się do wywozu 
kłody świerkowej. Pan Kazimierz jak zawsze skrupulatnie wszystko sprawdzał. Po ponad 
45 latach pracy w Lasach Państwowych niestraszna mu żadna pogoda. Zresztą leśnicy 
mawiają: Mamy tylko dwa rodzaje pogody – dobrą i bardzo dobrą. 

MACIEJ S. CHROMY – 34 lata, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie  
Wichrowo (RDLP Olsztyn). Po studiach na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego trafił na staż do Nadleśnictwa Wichrowo. Następnie pracował jako robotnik 
leśny, podleśniczy, specjalista ds. hodowli lasu i szkółkarstwa. Od kilku lat jest leśniczym. 
Prowadzi również profil Nadleśnictwa Wichrowo na portalu Facebook. Przygodę z foto-
grafią zaczynał od aparatów marki Zenit i samodzielnego wywoływania czarno-białych 
zdjęć. Potem przyszedł czas na analogowe Nikony, a obecnie na cyfrowy, pełnoklatkowy 
Nikon D750 oraz poręczny Fujifilm X30. Z aparatem przemierza lasy Polski i wielu zakąt-
ków świata. W tym nawet tak odległych, jak Nowa Zelandia czy Syberia.
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Adam Bencal: Na zrębie

Na zrębie
Wyróżnione zdjęcie zrobiłem aparatem małoobrazkowym z obiektywem Mamiya 1.8/55 mm, 
na swoim ulubionym filmie Kodak T-max 400. Na zrębie bukowym trwała zrywka drew-
na, widoczny był wozak wraz z koniem, a w tle samochód wywozowy ładujący dłużycę – 
wszystko razem stworzyło ciekawą kompozycję.

ADAM BENCAL – 38 lat, w Lasach Państwowych od 2004 r., obecnie jako leśniczy 
leśnictwa Karpniki, Nadleśnictwo Śnieżka. Las i fotografia to jego dwie wielkie pasje. 
Fotografuje od czasów szkolnych. Robi to na tradycyjnych materiałach srebrowych, któ-
re własnoręcznie obrabia, sam również wykonuje czarno-białe odbitki. Prowadzi blog 
zatytułowany „Leśne sprawy”, dostępny pod adresem www.adambencal.blogspot.com,  
gdzie regularnie umieszcza swoje fotografie. Jego prace były wystawiane w Ośrodku  
Kultury Leśnej w Gołuchowie, a także nagradzane w Ogólnopolskim Przeglądzie Twór-
czości Amatorskiej Leśników oraz w konkursie „Las w moim obiektywie”, organizowanym 
przez redakcję dwutygodnika Las Polski. Wolne chwile spędza na penetrowaniu leśnych 
ostępów oraz urokliwych zakątków Dolnego Śląska w poszukiwaniu fotograficznych tema-
tów. Wytrwałymi towarzyszkami jego wędrówek są żona i córka.
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Maciej S. Chromy: Młode pokolenia lasu

Młode pokolenia lasu
Na zdjęciu uchwyciłem moment, gdy stażyści z Nadleśnictwa Wichrowo, w szkółce kon-
tenerowej ratują sosnowe siewki, które ucierpiały od potężnego gradobicia. Tak to już na 
samym początku leśnej „kariery” spotykają się dwa młode pokolenia – drzew i leśników. 

MACIEJ S. CHROMY – 34 lata, leśniczy leśnictwa Wielki Targ w Nadleśnictwie  
Wichrowo (RDLP Olsztyn). Po studiach na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego trafił na staż do Nadleśnictwa Wichrowo. Następnie pracował jako robotnik 
leśny, podleśniczy, specjalista ds. hodowli lasu i szkółkarstwa. Od kilku lat jest leśniczym. 
Prowadzi również profil Nadleśnictwa Wichrowo na portalu Facebook. Przygodę z foto-
grafią zaczynał od aparatów marki Zenit i samodzielnego wywoływania czarno-białych 
zdjęć. Potem przyszedł czas na analogowe Nikony, a obecnie na cyfrowy, pełnoklatkowy 
Nikon D750 oraz poręczny Fujifilm X30. Z aparatem przemierza lasy Polski i wielu zakąt-
ków świata. W tym nawet tak odległych, jak Nowa Zelandia czy Syberia.
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Ścinka
Wyróżnione zdjęcie zostało wykonane w styczniu 2015 r. w Nadleśnictwie Sulęcin u za-
przyjaźnionego leśniczego, podczas pierwszego zrębu w nowo utworzonym leśnictwie. 
Fotografię wykonałem aparatem Nikon D300s z obiektywem 35 mm.

JANUSZ DUSZKIEWICZ – 34 lata, podleśniczy w Nadleśnictwie Rzepin. Absol-
went Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie. Staż odbył w Nadleśnictwie Węgierska Górka w latach 2009–2010. W czasie 
studiów i po ich ukończeniu pracował przy urządzaniu lasu. 
Fotografią zainteresował się w technikum leśnym, gdzie dołączył do grupy entuzjastów, 
a efektem wspólnej pracy było dwukrotne zdobycie III miejsca w Krajowym Przeglą-
dzie Twórczości Filmowej Szkół Leśnych w Lesku w latach 2000 i 2001. Dziś także chęt-
nie współpracuje z innymi fotografami, jego zdjęcia prezentowane były na wystawach  
grupy „Niedoświetleni” oraz w „Galerii Okno”. Najbardziej lubi fotografię przyrodniczą  
i reportaż.

Janusz Duszkiewicz: Ścinka
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Paweł Grabowski: Deszczowanie

Deszczowanie
Zdjęcie zrobiłem wiosną 2017 r. na terenie szkółki leśnej Osiek. O tej porze roku w szkół-
ce panuje duży ruch. Po całym dniu pracy przy siewie nasion nagle nastała cisza. Mogłem 
w spokoju spojrzeć na kwatery, uspokoić myśli. Po chwili leśniczy włączył deszczownice…

PAWEŁ GRABOWSKI – 30 lat, specjalista do spraw sprzedaży drewna, od 2017 r. 
pracuje w Nadleśnictwie Cierpiszewo, gdzie wcześniej odbywał staż zawodowy. Ukończył 
Technikum Leśne w Białowieży. Obecnie student Wyższej Szkoły Zarządzania Środowis- 
kiem w Tucholi. Fotografią zajmuje się od dwudziestego roku życia. Początkowo traktował 
ją jako hobby, jednak z czasem robienie zdjęć stało się dla niego sposobem na życie,  
ponieważ przez 6 lat pracował jako fotograf weselny oraz filmowiec. Dziś znowu fotogra-
fię traktuje jako pasję. 
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Odbiórka drewna w HDR
Zdjęcie wykonałem w 2015 r., na tym samym zrębie, co Prace zimą, techniką HDR, do 
której wielokrotnie mnie zniechęcano. Zrobiłem je podczas odbiórki drewna tartacznego, 
czyli jednego z moich codziennych zajęć. Fotografia powstała z dwóch zdjęć o różnym na-
świetleniu, nałożonych na siebie i odpowiednio obrobionych komputerowo. Korzystałem 
z aparatu Canon 600d z obiektywem Sigma 10-20.

Prace zimą
Zdjęcie zrobiłem zimą 2015 r. podczas prac harwestera na zrębie. Śnieg sypał gęsto wiel-
kimi płatami, co wydało mi się na tyle ciekawe, że postanowiłem uchwycić to na fotografii. 
Efekt powstał przy odpowiednim przymknięciu przysłony i dość krótkim czasie naświetla-
nia. Korzystałem z aparatu Canon 600d z obiektywem Tamron 70/300.

ANDRZEJ STOIŃSKI – urodzony w 1985 r., absolwent Technikum Leśnego w Goraju. 
Obecnie pracuje w Nadleśnictwie Krucz, leśnictwo Gniewomierz na stanowisku podleś- 
niczego; wcześniej na tym samym stanowisku w leśnictwie Klempicz. To tam zrobił oba 
wyróżnione zdjęcia. 
Przygodę z fotografią rozpoczął w szkole średniej, „pstrykając” aparatem kompaktowym 
HP wszysko, co napotkał na swojej drodze. Obecnie pracuje głównie w terenie. Sprzęt fo-
tograficzny wozi zawsze ze sobą, aby nie stracić żadnej okazji do sfotografowania czegoś 
ciekawego w Puszczy Noteckiej, np. żyjących tam zwierząt. Jeśłi chodzi o sprzęt, to wierny 
jest firmie Canon.

Andrzej Stoiński: Odbiórka drewna w HDR

Andrzej Stoiński: Prace zimą
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Ostatnia miotła
Film opowiada historię 84-letniego Jana Bieniasa, którego jedną z pasji i jednocześnie 
sposobem na życie jest produkcja mioteł z brzozy. To juz dzisiaj ginący fach. Pan Jan był 
wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych i Państwowego Gospodarstwa Rybnego. 
Kocha przyrodę i Dolinę Baryczy, gdzie mieszka. Pomimo podeszłego wieku i dolegliwości, 
każdą wolną chwilę spędza w lesie, w którym przepracował większość swojego życia. 
Film powstał wiosną 2017 r. Pomysł na jego nakręcenie narodził się kilka lat temu, gdy 
pierwszy raz spotkałem pana Jana w lesie. Wyplatał miotły, siedząc na taborecie. Obecnie 
niewielu jest już tak ciekawych ludzi. Dlatego warto zatrzymać ich wspomnienia, a także 
zachować pamięć o nich... 

JAKUB WENCEK – 36 lat, w Lasach Państwowych od 2001 r., obecnie na stano-
wisku podleśniczego leśnictwa Gruszeczka w Nadleśnictwie Żmigród. Swoją przygodę  
z leśnictwem rozpoczął od nauki w Technikum Leśnym w Miliczu, staż odbył w Nadleś- 
nictwie Milicz. Od 2006 r. pracuje w Nadleśnictwie Żmigród. Fotoamator, fotografią inte-
resuje się od kilku lat.

I nagroda

https://www.youtube.com/watch?v=mDPU-Orr2Dk&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mDPU-Orr2Dk&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=1
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Magia poranka
Ujęcia wykorzystane w filmie nagrywałem od wiosny 2016 r. do lata 2017 r. na małym 
rozlewisku, gdzie nocują żurawie, a także inne ptaki. By ich nie płoszyć, do wcześniej 
przygotowanych czatowni, przychodziłem jeszcze pod osłoną nocy i w ukryciu czekałem 
na pierwsze promienie słońca. Kilka scen nagrałem z pływającej platformy maskującej 
sprzęt i fotografa. 

ŁUKASZ GWIŹDZIEL – 35 lat, w Lasach Państwowych od 2006 r. W biurze Nad-
leśnictwa Lutówko zajmuje się głównie sprawami informatycznymi oraz ochroną lasu. 
Przygodę z fotografią przyrodniczą rozpoczął w 2011 r. po zakupie pierwszego aparatu  
z matrycą APS-C. Od początku fotografuje sprzętem marki Sony. Większość zdjęć wyko-
nuje w drodze do pracy lub w weekendy. Zajmuje się niemal każdym rodzajem fotografii. 
Często dokumentuje bieżące wydarzenia kulturalne lub sportowe w regionie oraz inne 
imprezy okolicznościowe. Jego zdaniem każdy ciekawy moment jest wart uwiecznienia  
w kadrze. Ostatnie lata przyniosły mu kilka wyróżnień i wygranych w konkursach o zasię-
gu regionalnym i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Za swój największy sukces 
uważa wyróżnienie w konkursie „Czas na las” zorganizowanym w 2015 r. przez National 
Geographic Polska oraz Lasy Państwowe. Spośród 4 tysięcy nadesłanych zdjęć jury, do 
pierwszej dziesiątki, wybrało jego zdjęcie przedstawiające kruki. Fotografie jego autor-
stwa publikowane są regularnie w lokalnej i ogólnopolskiej prasie leśnej, a także kalen-
darzach, albumach oraz innych wydawnictwach. Obejrzeć je można między innymi na 
profilu www.facebook.com/lukasz.gwizdziel.fotografia.

II nagroda

https://www.youtube.com/watch?v=m8qLcDEXFBM&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=m8qLcDEXFBM&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=6
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Wodny potwór
Wykonanie przedstawionych w filmie ujęć kosztowało mnie wiele czasu i cierpliwości.  
Sfilmowanie pływaka żółtobzeżka podczas żerowania jest niezwykle pracochłonne i skom-
plikowane, jednak chęć poznania i pokazania ludziom fascynującego świata owadów 
była silniejsza niż wszystkie trudności i niewygody. Chciałem zaprezentować coś wyjątko-
wego, czego na co dzień nie można zaobserwować.

III nagroda
PAWEŁ GROCHALSKI – 27 lat, tytuł inżyniera leśnictwa uzyskał na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie, tytuł magistra leśnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. Od 2016 r. podleśniczy leśnictwa Cisowa w Nadleśnictwie Gdańsk. Od 
dziecka interesuje się przyrodą, która go fascynuje i inspiruje. Zawsze nosi ze sobą mały 
aparat kompaktowy i stara się rejestrować ciekawe okazy, miejsca i sytuacje.

https://www.youtube.com/watch?v=vVnJPvr8BL0&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vVnJPvr8BL0&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=3
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Spacerem przez Grądy Odrzańskie
Film powstał na terenie Nadleśnictwa Oława, gdzie znajduje się obszar Natura 2000 
Grądy Odrzańskie. Ochronie podlega tam blisko 113 gatunków lęgowych ptaków. Prze-
mierzając lasy, starorzecza oraz dolinę Odry, starałem się uchwycić piękno tych terenów, 
a także sfilmować ciekawe zachowania przedstawicieli awifauny. Na filmie uwieczniłem 
takie gatunki ptaków jak: dzięciołek, dzięcioł średni, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, zi-
morodek, pełzacz leśny, strzyżyk, czyż, zięba, modraszka, żuraw, gil oraz kruk. W filmie 
przedstawiłem fragmenty wielogodzinnych spacerów po tych wspaniałych, spokojnych, 
pełnych dzikiej przyrody terenach. Film nakręciłem przy użyciu aparatu Nikon 1 J1 i kilku 
obiektywów.

MATEUSZ MICHALICHA – 25 lat, stażysta w Nadleśnictwie Krasiczyn, doktorant  
w Katedrze Zoologii Wydziału Biologiczno–Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przy-
rodą, a zwłaszcza ornitologią, interesuje się od dawna. Pasja fotograficzna zaczęła się 
u niego już w wieku 7 lat, po tym jak aparatem na kliszę, uchwycił wygrzewającą się  
w słońcu jaszczurkę. Jednak na poważnie przygodę z fotografią przyrodniczą rozpoczął 
po zakupie pierwszego teleobiektywu. Jednym z wielu jego osiągnięć jest zajęcie III miej-
sca w konkursie „Leśne Impresje” zorganizowanym w 2010 r. przez Lasy Państwowe.  
Od niedawna próbuje swoich sił w filmowaniu. Stara się zwłaszcza uchwycić piękno  
podkarpackiej przyrody. Do uwieczniania wymarzonych kadrów używa sprzętu marki  
Canon oraz Nikon. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVw4vTNt2DU&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fVw4vTNt2DU&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=4
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Rykowisko
Każdego roku na przełomie września i października rozgrywa się najwspanialszy spektakl 
bieszczadzkiej przyrody, czyli rykowisko. Byki, w miłosnym uniesieniu, podążają nawet za 
najcichszym trzaskiem gałązki. Mają nadzieję, że spotkają konkurenta. Tym razem jed-
nak, byk natknął się na filmującego leśniczego. Takie chwile długo pozostają w pamięci.

KAZIMIERZ NÓŻKA – leśniczy leśnictwa Polanki w Nadleśnictwie Baligród,  amator  
w dziedzinie sprzętu fotograficznego. W związku z tym, że zwierzyna w jego leśnictwie wy-
stępuje masowo, namówiony przez kolegów, zaczął ją dokumentować za pomocą apara-
tu Nikon COOLPIX S9700. Filmuje zawsze podczas dnia pracy, np. idąc na powierzchnie 
cięć... Spotkania ze zwierzętami  są zwykle dynamiczne i krótkie, trwają kilka, co najwyżej 
kilkanaście sekund. 

https://www.youtube.com/watch?v=lY-Gih6EfEI&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lY-Gih6EfEI&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=5
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Zimowe igraszki
Film powstał z połączenia nagrań z dwóch fotopułapek. Pewnego dnia odnaleźliśmy  
z kolegą resztki jelenia zabitego przez wilki. Postanowiliśmy więc zamontować w tym miej-
scu „kamerki”. Następnego dnia, kiedy ruszyłem ścieżką wydeptaną w śniegu, zauwa-
żyłem tropy niedźwiedzia odciśnięte dokładnie w śladach moich butów. Już wtedy wie-
działem, że „misiek” musiał być przy fotopułapkach. I rzeczywiście, na nagraniu widać 
niedźwiedzicę Agę tarzającą się w padlinie. Jak się okazało, jeszcze tego samego dnia, 
niedźwiedzica wyruszyła ku gawrze, by zapaść w zimowy sen.

ROMAN PASIONEK – 32 lata, w Nadleśnictwie Baligród pracuje od siedmiu lat, 
obecnie jako leśniczy leśnictwa Bukowiec. Największą przyjemność sprawia mu fotogra-
fowanie krajobrazów. W poprzednich edycjach konkursu był laureatem w kategoriach  
„Fauna i flora” oraz „Krajobraz”. Na co dzień używa kompaktowego aparatu Sony RX100, 
który ma zawsze pod ręką. 

https://www.youtube.com/watch?v=IjsLubZwNRA&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IjsLubZwNRA&list=PLuiikgCc3oFIm8YLWdXCIw45I74slOo1y&index=2
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