
Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
–2009–

3.01.2009
W Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach otwarto wystawę 

fotogra#czną „Spacer po Bieszczadach” autorstwa Mariusza Strusiewicza. Autor, urodzony 
w 1977 w Ustrzykach Dolnych, mieszka w Leszczowatym. Z wykształcenia jest leśnikiem, 
absolwentem Technikum Leśnego w Lesku. Fotogra#e traktuje jako hobby. Stałą wystawę 
fotogra#i ma w Barze Spichlerz w Uhercach Mineralnych. W internecie jego zdjęcia można 
obejrzeć na http://picasaweb.google.com/strusiewicz i na stronie www.foto-kurier.com.pl. 
Wystawa była prezentowana do końca marca 2009 r. 

19–22.02.2009
Odbył się XXVII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski. Uczestnicy mieli do 

wyboru cztery trasy, które prowadziły przez Tarnicę, Rawki, Połoninę Caryńską oraz doli-
nę górnego Sanu. Bazą noclegową były Ustrzyki Górne. Łącznie w imprezie wzięło udział 
blisko 100 osób z całego kraju. Od czasu reaktywowania rajdów narciarskich w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym, tj. od roku 1999, z roku na rok przyjeżdża coraz więcej 
miłośników zimowego wędrowania po górach. Rajd jest kontynuacją Bieszczadzkich 
Rajdów Narciarskich organizowanych w latach 50. i 70. przez PTTK. 

2.03.2009
W Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowe-

go. Głównym tematem spotkania było przygotowanie nowego projektu wieloletniego planu 
ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011–2030. W spotkaniu z członkami 
rady parku wzięli udział przedstawiciele firmy Krameko, wykonawcy projektu wyłonio-
nego w wyniku przetargu ogłoszonego przez BdPN. W trakcie wielogodzinnych obrad 
ustalono harmonogram prac oraz tryb odbioru poszczególnych etapów prac. 

Luty – marzec 2009
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa eksponowana w sali wystaw czaso-

wych Muzeum Przyrodniczego BdPN w Ustrzykach Dolnych pt. „Okupacja sowiecka 
na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”, przygotowana przez rzeszowski oddział 
IPN. Z tej okazji 19 lutego odbyła się prelekcja Tomasza Berezy – pracownika IPN, któ-
ry w oparciu o materiały prezentowane na wystawie przybliżył uczestnikom spotkania 
wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie Polski południowo-wschodniej od 1939 do 
1941 r. W prelekcji uczestniczyli uczniowie lokalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
zainteresowani mieszkańcy regionu. 

10.03.2009
Bieszczadzki Park Narodowy podpisał porozumienie o współpracy z Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku. Akt podpisania porozumienia miał miejsce w Ośrod-
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ku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, podczas uroczystego wyjaz-
dowego posiedzenia Senatu PWSZ. Dzięki porozumieniu pracownicy i studenci sanockiej 
uczelni mają możliwość wykorzystywania bazy dydaktycznej do odbywania ćwiczeń 
terenowych i praktyk oraz dostęp do zasobów archiwalnych ON-D. 

7.04.2009
W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych otwarto wysta-

wę „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”. Wystawa przygotowana 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, 
poświęcona była wsi polskiej w trakcie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Dramatyczne 
wydarzenia na Wołyniu i Zamojszczyźnie, martyrologia wsi, niewolnictwo stosowane 
przez okupantów, nie powstrzymały mieszkańców wsi przed prowadzeniem działalności 
konspiracyjnej wymierzonej w Niemcy i ZSSR. Dlatego na wystawie zaprezentowano udział 
ludowców w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego oraz Rządu RP na uchodźstwie, 
tworzenie konspiracyjnych struktur SL „Roch”, działalność Batalionów Chłopskich. 

24.04.2009
W Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowe-

go w Lutowiskach otwarto wystawę fotogra#czną „Góry wysokie” autorstwa Małgorzaty 
Dul. Autorka jest pasjonatką gór, przewodnikiem beskidzkim. Od lat wędruje po górach, 
począwszy od Beskidów, przez Tatry po Alpy. Była też uczestniczką dwóch wypraw wyso-
kogórskich w Andy Boliwijskie i Pamir Kirgiski. Wystawę można było oglądać do końca 
sierpnia. 

25.04.2009
Z okazji Dnia Ziemi podsumowano kolejną edycję programu edukacyjnego dla 

dzieci przedszkolnych „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami naszej Ziemi”. Finałem 
programu było otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci uczestniczących w zajęciach 
edukacyjnych w muzeum BdPN. W wernisażu uczestniczyło ponad 200 osób. Byli wśród 
nich autorzy prac, ich rodzice, opiekunowie, koledzy i koleżanki. Tradycyjnie już każ-
dy z uczestników programu otrzymał dyplom potwierdzający udział oraz przewodnik po 
ekspozycjach muzealnych i drobne folderki o przyrodzie parku. 

25.04.2009
Już po raz kolejny na warszawskich Polach Mokotowskich obchodzono „Dzień 

Ziemi”. Głównym hasłem było „Z energią chrońmy klimat”. Impreza miała charakter 
festynu, który odwiedziły tłumy warszawian. Jak co roku zaprezentowały się polskie parki 
narodowe, wśród nich także Bieszczadzki Park Narodowy, którego stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. BdPN na Polach Mokotowskich reprezentowali – Barbara 
Ćwikowska, Bożena Rudziak oraz stażystka Magdalena Prajsnar.

29.04.2009
Nastąpiła zmiana przebiegu szlaku niebieskiego z Ustrzyk Górnych na Wielką Raw-

kę i wraz z nim ścieżki przyrodniczej „Wielka Rawka”. Nowy punkt informacyjno-kasowy 
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zlokalizowany został ok. 200 m dalej, przy głównej drodze w kierunku Wetliny. Przy punk-
cie informacyjno-kasowym udostępniony został parking z utwardzoną nawierzchnią. 

30.04.2009
Uroczyście rozpoczęto sezon turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W je-

go inauguracji wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska z Rzeszowa, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
WFOŚiGW w Rzeszowie, GOPR, Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego, Gminy Lutowi-
ska i sąsiadujących z BdPN nadleśnictw. W czasie sesji referatowej w Ośrodku Informa-
cji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach przedstawiono m.in. obecny stan przygotowa-
nia BdPN do zwiedzania. Pokazano nowe rozwiązania organizacyjne i udogodnienia dla 
gości parku. Warto zauważyć, iż w latach 2008–2010 na terenie Parku, dzięki wsparciu 
#nansowemu NFOŚiGW oraz Fundacji Ekofundusz, ma powstać 17 nowych (4 już zostały 
wybudowane) obiektów małej architektury drewnianej, tj. wiaty odpoczynkowe, deszczo-
chrony oraz wiaty ogniskowe. 

Zainaugurowano również trasę przejazdu konnymi zaprzęgami z Wołosatego dro-
gą w kierunku Rozsypańca, która z pewnością wpisze się w krajobraz bieszczadzki jako 
atrakcja turystyczna. 

9.05.2009
Mieszkańcy Tarnawy Niżnej, miejscowości leżącej na terenie BdPN, mają nowy 

kościół. Jego budowa trwała dwa lata. Do tej pory msze odbywały się w stołówce hoteliku 
należącego do BdPN. Trud wybudowania świątyni wzięła na siebie nieliczna społeczność 
tej niewielkiej miejscowości, wspomagana przez datki turystów, przy wsparciu #nanso-
wym przemyskiej kurii. Kościół został zaprojektowany przez ustrzyckich architektów 
– Łukasza Winnickiego i Artura Bobreckiego, a wykonania ołtarza podjęli się pracownicy 
BdPN – Antoni Derwich i Aleksander Czarnik. Uroczystego poświęcenia świątyni doko-
nał metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik. 

8.06.2009
Nagłe załamanie się pogody nieomal doprowadziło do tragedii na Bukowym 

Berdzie. Grupa licealistów z Zabrza wybrała się na wycieczkę w góry, nie będąc do tego 
przygotowana. Wychłodzenie organizmu kilku uczestników wycieczki spowodowało, że 
przez telefon komórkowy wezwani zostali ratownicy GOPR. Do szybkiego dotarcia do 
poszkodowanych przyczynił się helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trójka 
najbardziej wyziębionych licealistów została przetransportowana do Mucznego, a następ-
nie tra#ła do ustrzyckiego szpitala.

24–27.06.2009
Grupa 30 nauczycieli przyrody, biologii i geogra#i ze szkół województwa podkarpackie-

go wzięła udział w czterodniowych warsztatach edukacyjnych, które odbyły się na Ukrainie. 
Uczestnicy zapoznali się z pralasami Karpackiego Rezerwatu Biosfery, zwiedzili muzeum 
przyrodniczo-etnogra#czne Rezerwatu w Rachowie oraz wędrowali połoninami Karpat Mar-
maroskich, poznając ich przyrodę i piękno. Podczas wieczornych seminariów nauczyciele 
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dyskutowali na temat wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych 
Karpat Wschodnich w procesie wychowania oraz o obszarach chronionych jako zapleczu 
dydaktycznym dla programów edukacji szkolnej. Warsztaty były do#nansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Lipiec–sierpień 2009
Tradycyjnie już w lipcu i sierpniu Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkie-

go Parku Narodowego zorganizował cykl prelekcji „Wakacyjne spotkania z przyrodą”. 
Prelekcje o tematyce przyrodniczej i kulturowej, ilustrowane przeźroczami, fotogra#ami, 
#lmami i prezentacjami multimedialnymi, zgromadziły w sumie 243 uczestników. Przed-
sięwzięcie s#nansowano z NFOŚiGW w Warszawie.
Tematy poszczególnych prelekcji:
„Przez puszcze i bagna” – mgr Grzegorz Leśniewski (fotogra#k przyrody, Fotograf Roku 

2005 Związku Polskich Fotografów Przyrody)
„Porosty – zadziwiające organizmy naszej Ziemi” – dr Robert Kościelniak (Zakład Botani-

ki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
„Bieszczadzkie drapieżniki – ciekawostki z życia i metody badawcze” – mgr Bartosz Pirga 

(Bieszczadzki Park Narodowy)
„Płazy i gady w Bieszczadach” – mgr Marek Holly (Bieszczadzki Park Narodowy)
„Szlachta zagrodowa Podkarpacia” – mgr Hubert Ossadnik (Muzeum Budownictwa Lu-

dowego w Sanoku)
„Magurski Park Narodowy” – mgr inż. Andrzej Czaderna (Magurski Park Narodowy)
„Sztuka cerkiewna i jej tradycje na obszarze Bieszczadów” – dr Jarosław Giemza (Dział 

Sztuki Cerkiewnej, Muzeum – Zamek w Łańcucie)
„W poszukiwaniu prawdziwych Chin – między tradycją a nowoczesnością Tajwanu” – 

dr Bogdan Zemanek (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie)

„Rośliny wiatropylne, czyli o brzydszej części pięknego świata kwiatów Bieszczadzkich” – 
dr Marian Szewczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku)

20–25.07.2009
Bieszczadzki Park Narodowy zorganizował VII seminarium pod hasłem „Edukacja 

ekologiczna i udostępnianie parków narodowych do zwiedzania”, w którym uczestniczyli 
pracownicy parków narodowych zajmujący się edukacją ekologiczną, zaproszeni wy-
kładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele ministerstwa środowiska oraz 
funduszy wspomagających działalność edukacyjną w parkach. Seminarium miało na celu 
poznanie zasobów przyrodniczych i kulturowych Karpat Wschodnich – Gór Rodniań-
skich i Marmaroskich (Rumunia) oraz wymianę informacji i doświadczeń w zakresie 
edukacji ekologicznej realizowanej w polskich parkach narodowych.

Podczas spotkań z dyrekcją i pracownikami Marmaroskiego Parku Przyrody oraz 
Rodniańskiego Parku Narodowego uczestnicy seminarium zapoznali się z walorami przy-
rodniczymi i kulturowymi tej najwyższej części Karpat Wschodnich. Podczas wspólnych 
spotkań uczestnicy seminarium przybliżyli pracownikom parków rumuńskich osobli-
wości przyrodnicze reprezentowanego przez siebie parku i przekazali wydawnictwa edu-
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kacyjne. Przedstawiciele strony rumuńskiej omówili problematykę ochrony oraz formy 
udostępniania parków do zwiedzania i edukacji ekologicznej na terenie Rumunii.

5.08.2009
Wznowił działalność hotelik „Nad Roztoką” w Tarnawie Niżnej. W związku z rezy-

gnacją z jego prowadzenia przez dotychczasowych dzierżawców, BdPN zmienił zasady 
funkcjonowania obiektu, zlecając jego prowadzenie na umowę zlecenie. Wykonano 
również niezbędne prace remontowe – malowanie pomieszczeń, naprawę dachu. Szerszy 
zakres robót został zaplanowany na 2010 r. Hotelik w Tarnawie dysponuje 33 miejscami 
noclegowymi oraz zapleczem gastronomicznym. Jest doskonałym punktem wypadowym 
na szlaki i ścieżki edukacyjne w tzw. „bieszczadzkim worku”.

Sierpień 2009
W 2009 roku na terenie Parku powstało szereg obiektów drewnianych, przezna-

czonych dla turystów zwiedzających ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne. Na małą 
architekturę składa się dziewięć nowych stylowych deszczochronów, krytych gontem, 
wyposażonych w ławy i stoły, nawiązujących wyglądem do dawnej architektury regio-
nalnej; pięć wiat odpoczynkowych – o unikanej konstrukcji brogu – również krytych 
gontem i wyposażonych w ławy i stoły; osiem solidnych ławostołów drewnianych uloko-
wanych przy parkingach i polach namiotowych; dwie wiaty ogniskowe. 

Obiekty wyposażono w tablice informacyjne dotyczące zasad korzystania z nich i ce-
lów, jakie przyświecały ich budowie. Nowe obiekty zastąpiły stare i mało estetyczne wiaty 
wybudowane jeszcze w latach 70. Wykonanie wyżej opisanych prac było możliwe dzięki 
dotacjom Fundacji EKOFUNDUSZ oraz NFOŚiGW. Na prace te przeznaczono kwotę 
prawie 0,5 mln złotych.

10.09.2009
Bieszczadzki Park Narodowy otrzymał szczególne wyróżnienie w konkursowym 

przeglądzie ofert edukacyjnych parków narodowych, w ramach projektu “Edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju”, organizowanym przez Polski Klub Ekologiczny. W konferencji 
podsumowującej projekt uczestniczył mgr inż. Cezary Ćwikowski z Ośrodka Naukowo-
Dydaktycznego BdPN.

8.09.2009
W Krakowie spotkali się członkowie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodo-

wego. Głównym tematem spotkania było zapoznanie się i zaopiniowanie rocznych zadań 
ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na rok 2010. Ponadto przedstawiciel 
głównego wykonawcy projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na 
lata 2011–2030 z firmy Krameko przedstawił propozycję formularzy do zbierania da-
nych w ramach poszczególnych operatów. Przedstawiona propozycja wzbudziła zastrze-
żenia i większość zebranych stwierdziła, że wymaga ona gruntowanego przeredagowa-
nia i dopasowania do specy#ki zakresu tematycznego.
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17–19.09.2009
W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego odbyła 

się XVIII Międzynarodowa Konferencja “Metody monitorowania i wery#kacji działań 
ochronnych w parkach narodowych i obszarach Natura 2000”. Patronat nad konferencją 
sprawował Minister Środowiska prof. dr hab. Maciej Nowicki.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, osią-
gnięć i trudności w realizacji prac monitoringowych i doskonalenie metod prowadzenia 
monitoringu w kontekście ochrony zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazo-
wych. Program konferencji obejmował dwa dni referatowe i trzeci – terenowy. Swoimi 
doświadczeniami dzielili się nie tylko przedstawiciele świata nauki i polskich parków 
narodowych, ale także goście ze słowackiego Parku Narodowego Połoniny. 

W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa na trasie Wetlina – Rabia 
Skała – wieś Runina w Parku Narodowym Połoniny, w słowackiej części MRB “KW”. 
Pozwoliła ona uczestnikom zapoznać się z problemami ochrony bieszczadzkiej przyrody 
po obu stronach granicy i odpocząć po intensywnych obradach. Większość referatów 
wygłoszonych podczas konferencji została opublikowana w niniejszym tomie Roczników 
Bieszczadzkich.

25–26.09.2009
Odbyła się 33 edycja akcji „Czyste Góry”, podczas której młodzież z Podkarpacia 

sprzątała szlaki turystyczne na terenie BdPN. Za sprawą pracowników terenowych oraz 
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego BdPN rajd miał również wymiar edukacyjny. Podczas 
wędrówki po szlakach zapoznawali oni młodzież z przyrodą regionu, łącząc przekazy-
wanie wiedzy z elementami wychowania ekologicznego. Podsumowaniem edukacji był 
konkurs turystyczno-krajoznawczy.

25–27.09.2009
W Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Mię-

dzyzdrojach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych. Tematem 
wiodącym była „Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków 
edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. Bieszczadzki Park Narodowy 
reprezentowały na sympozjum Grażyna Holly oraz Barbara Ćwikowska – pracownicy 
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego BdPN.

22.10.2009 
Ukazała się książka autorstwa Wojomira Wojciechowskiego, wieloletniego dyrektora 

BdPN, pt. „Czar Bieszczadów – opowiadania Woja”. Książka jest zbiorem opowiadań o hi-
storii nowego osadnictwa w Bieszczadach, przypadającego na lata 1956–2005, dla którego 
barwne tło stanowią wspaniałe opisy bieszczadzkiej, dzikiej przyrody.

W Bieszczady wprowadza czytelnika rozdział sentymentalny, dotyczący historii 
kresowych, wołyńskich rodzin. Na łamach książki przedstawione zostało piękno Biesz-
czadów oraz uroki życia Bieszczadników widziane oczami autora – leśnika i przyrodni-
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ka, a prywatnie – wielkiego miłośnika gór, który z Bieszczadami związany jest od przeszło 
półwiecza. 

Z tej to okazji w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach 
odbyło się spotkanie z autorem. Spotkanie w blasku świec i ognia kominka, miało charak-
ter osobistych wspomnień i re=eksji autora. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy BdPN 
oraz znajomi i przyjaciele Wojomira Wojciechowskiego.

23.10.2009
W Terenowej Stacji Badawczej „MRB Karpaty Wschodnie” w Wołosatem zorgani-

zowano warsztaty dla pracowników BdPN „Fotografowanie przyrodnicze do celów edu-
kacyjnych i monitoringu”. Zajęcia prowadzili Grzegorz Leśniewski – fotogra#k, członek 
Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Marian Szewczyk – pracownik Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, specjalizujący się w makrofotogra#i. Warsztaty zo-
stały zorganizowane w ramach projektu #nansowanego przez Unię Europejską „Budowa 
wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach 
narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska.

27.10.2009
W dolinie górnego Sanu odbyły się jednodniowe warsztaty dla nauczycieli. Ich głów-

nym tematem była ochrona ekosystemów torfowiskowych i ziołoroślowych oraz ochrona 
dziedzictwa kulturowego w dolinie Sanu. W trakcie zajęć uczestnicy mieli między innymi 
okazję zapoznać się z zachowawczą hodowlą konia huculskiego. Zajęcia prowadzili pra-
cownicy ON-D BdPN dr Stanisław Kucharzyk, dr Grażyna Holly oraz mgr Bartosz Pirga. 
Organizatorem warsztatów był Bieszczadzki Park Narodowy w porozumieniu z Podkar-
packim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie. 

27.10.2009
Strażnicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego znaleźli na terenie nieistniejącej wsi 

Caryńskie zabitego jelenia. Brak łba z porożem może świadczyć, że osobnika skłusowano 
nie dla mięsa, a jedynie dla trofeum. Celny strzał na komorę serca dowodzi, że sprawcą 
mógł być wprawny strzelec. 

28. 10. 2009 
W Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Na-

rodowego. Głównymi tematami spotkania była sytuacja #nansowa Parku w kontekście 
zmian w ustawie o #nansach publicznych oraz wybór recenzentów poszczególnych opera-
tów przygotowywanego projektu planu ochrony BdPN.

4–6.11.2009
Od 4 do 6 listopada 2009 w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum Magurskiego 

Parku Narodowego w Krempnej odbyły się warsztaty na temat „Turystyka w parkach 
narodowych a zadania ochronne”.
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Warsztaty prowadził dr Ryszard Prędki – kierownik Działu Udostępniania i Komuni-
kacji Społecznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 
wszystkich polskich parków narodowych. Bieszczadzki Park Narodowy reprezentowali  
również Franciszek Adamczyk i Tomasz Demko.

Warsztaty współ#nansowane były przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18.11.2009
W Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach otwarto pokon-

kursową wystawę fotogra#i „Las w moim obiektywie”. Wystawa prezentowała najlepsze 
zdjęcia z ponad 450 prac nadesłanych w 2008 roku, przez 200 uczestników. Konkurs 
organizuje dwutygodnik „Las Polski”.

19–27.11.2009
Zakończono kolejną roczną edycję programu edukacyjnego „Zachowamy 

piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Pierwszy, pisemny etap konkursu, odbył 
się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzy-
kach Dolnych. Wytypowane w eliminacjach szkolnych 3–6 osobowe zespoły z gimnazjów 
przez dwie godziny rozwiązywały testy przyrodnicze. Do drugiego ustnego etapu kon-
kursu zakwali#kowały się 3 najlepsze zespoły i 5 najlepszych uczniów. Przeprowadzono 
go 27.11.2009 r. w Ustrzyckim Domu Kultury. Młodzież odpowiadała na problemowe 
pytania z zakresu fauny, =ory, zbiorowisk roślinnych Bieszczadów oraz systemu ochrony 
przyrody i zagadnień dotyczących przyrody nieożywionej. Na końcową ocenę składały się 
wyniki z testu oraz wyniki z drugiego etapu.
Ostateczne wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

Klasy#kacja drużynowa – 1. Gimnazjum Tarnawa Dolna, 2. Gimnazjum nr 2 Ustrzy-
ki Dolne, 3. Gimnazjum nr 1 Zagórz. 

Klasy#kacja indywidualna – 1. Wojciech Kaczmarski – Gimnazjum Tarnawa Dolna, 
2. Przemysław Kula – Gimnazjum Tarnawa Dolna, 3. Maria Karkula – Gimnazjum nr 2 
Ustrzyki Dolne, 4. Paweł Krawczyk – Gimnazjum nr 1 Zagórz, 5. Aneta Wrosz – Gimna-
zjum nr 2 Ustrzyki Dolne. 

3.12.2009
W Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych odbyło się 

seminarium nt. „Udostępnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania i edu-
kacji ekologicznej w przyszłym Planie Ochrony BdPN”. W seminarium uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele samorządów lokalnych (gminy: Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Cisna), 
nadleśnictw bieszczadzkich (Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Dolne, Komańcza, Bircza, 
Wetlina, Baligród), Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych z Krosna i Przemyśla, 
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, oddziałów PTTK z Leska, Sano-
ka i Ustrzyk Dolnych oraz przewodnicy i pracownicy BdPN.
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7–8.12.2009
W Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sta-

nisława Gawłowskiego, odbyła się II międzynarodowa konferencja beneficjentów PO 
Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. „Dbając o zieloną przyszłość – 
fundusze UE w sektorze środowiska”. Konferencja miała na celu omówienie obecnego 
stanu wdrażania projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami, a także 
prezentację osiągnięć związanych z realizacją projektów. Bieszczadzki Park Narodowy 
reprezentowała podczas konferencji dr Grażyna Holly.

10–12.12.2009
W Ojcowie odbyły się warsztaty poświęcone nowoczesnym technikom ekspozycji 

muzealnych oraz efektywnym metodom edukacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiąza-
niom technicznym dostosowującym infrastrukturę parków narodowych do potrzeb tych 
osób. W warsztatach Park reprezentowały Beata Szary oraz Barbara Ćwikowska.

18.12.2009 
W Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach odbyło się szkolenie 

dla pracowników terenowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. To było już ostat-
nie z zaplanowanych na ten rok kalendarzowy szkoleń, w trakcie którego omówiono 
zagadnienia: sieć obszarów Natura 2000 w Polsce – podstawy prawne – mgr Marek 
Holly; inwentaryzacja zwierząt kopytnych na podstawie skupisk odchodów na terenie 
BdPN i otuliny – mgr Bartosz Pirga; monitoring zwierząt na podstawie kart obserwacji – 
dr Antoni Derwich.

Wydawnictwa BdPN
W 2009 roku nakładem Bieszczadzkiego Parku Narodowego ukazało się kilka wy-

dawnictw o charakterze naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym:
1. Osobliwości przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego – multimedialny 

przewodnik (CD) 
Za pomocą przewodnika można poznać wybrane ekosystemy BdPN, przed-
stawione w formie kilkunastu panoram sferycznych. Przewodnik zawiera 
dużo kolorowych fotogra#i i rycin wraz z opisami, które obrazują interesują-
ce i często rzadkie gatunki =ory i fauny. Wydawnictwo s#nansowano ze środków 
NFOŚ i GW w Warszawie.

2. 17 tom Roczników Bieszczadzkich
Zawiera materiały z ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji poświęconej 
najcenniejszym walorom karpackiej przyrody i ich ochronie. Wydawnictwo 
do#nansowano ze środków NFOŚ i GW w Warszawie.

3. Kalendarz Przyrodniczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego na 2010 r.
To już czwarty z kolei kalendarz BdPN, z którego można dowiedzieć się co 
się dzieje w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Kolorowe fotografie 
ukazują piękno krajobrazu oraz walory przyrodnicze, zarówno przyrody 
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ożywionej, jak i nieożywionej. Wydawnictwo dofinansowano ze środków 
WFOŚ i GW w Rzeszowie. 

4. Folder – Hucuły w Bieszczadzkim Parku Narodowym
Publikacja ukazuje między innymi historię zachowawczej hodowli konia hu-
culskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Przedstawia także biologię tego 
gatunku oraz ofertę turystyki konnej w BdPN. Wydawnictwo s#nansowano ze 
środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚ i GW w Rzeszowie.

5. Plakat – Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
Zawiera on wykaz poszczególnych ekspozycji muzealnych oraz praktyczne in-
formacje dotyczące godzin otwarcia i zasad zwiedzania muzeum. Wydawnictwo 
s#nansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

6. Plakat – Bieszczadzki Park Narodowy
Popularyzuje główne walory przyrodnicze i kulturowe BdPN. Zawiera również 
schematyczną mapę Parku oraz skróconą ofertę edukacyjną. Wydawnictwo 
s#nansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie.


