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62-435 Pyzdry

www.chatkaornito loga.pl
e-mail:  chatkaornitologa@gmail.comW ulotce wykorzystano fotografie uczestników VI Wiosennego

i Jesiennego Pleneru, które odbyły się w 2013 roku opracowanie graficzne Youreck

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ w Koninie
62-510 Konin, ul. Kolejowa 11

Plenery Fotograficzne 
w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

( wiosna i jesień 2013 )
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fot. Agnieszka Kosicka - Jóźwiak
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Na początku był nietrafiony sygnał o plenerze – nikt 
nie przyjechał. Kolejnej wiosny było nas już troje. W 2009 
roku siedem osób tworzyło doskonała atmosferę Pleneru. 
Pogoda również była dla nas łaskawa, częstując nas 
wszystkim od deszczu po upał. 

Od tego czasu grono uczestników i sympatyków Pleneru 
szybko rośnie. Są nimi na równych prawach wysoko 
zaawansowani fotograficy jak i początkujący amatorzy 
fotografii, którzy przyjeżdżają do Chatki z różnych stron 
kraju. W 2009 roku zaczęliśmy spotykać się również 
jesienią, a od 2013 roku zbieramy także zimowe krajobrazy 
Parku.

Podstawowym celem Pleneru jest spotkanie ludzi o po-
dobnych zainteresowaniach fotograficznych, wymiana 
doświadczeń i poznanie pięknej scenerii Nadwarciańskiego 
Parku Krajobrazowego.

Fotografie wykonane podczas plenerów staramy się 
pokazywać w internecie, w wystawach poplenerowych 
i (w miarę łaskawości sponsorów) w publikacjach wydanych 
drukiem. Do tej pory ukazały się dwa foldery zawierające 
fotografie uczestników III i IV Pleneru Wiosennego. 

Obecnie bogaty materiał fotograficzny zebrany podczas 
plenerów pozwala na przystąpienie do pracy nad wydaniem 
albumu.

Plener odbywa się pod patronatem Koninskiego Od-
działu PTTK, a bazą plenerową jest Schronisko Trystyki Kwa-
lifikowanej „Chatka Ornitologa PTTK”, działające nieomal 
w samym sercu Parku.
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fot. Julia Zrąbkowska


