
                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forum Fotografii Krajoznawczej 

WAŁBRZYCH 2019 

Program Imprezy 

17 MAJA 2019 (PIĄTEK) 
Zameldowanie uczestników od godziny 14.00 w miarę wolnych pokoi możliwe wcześniejsze 
udostępnienie pokoju. Możliwy przyjazd dzień wcześniej koszt noclegu ze śniadaniem 80 zł. 
Hotel IBIS STYLES   ul. 1 Maja 70  Wałbrzych  
Tel: (+48)74/6655444 
http://www.ibisstyles-walbrzych.pl/ 
 
Porządek dnia: 

14:45 -  Wyjazd spod hotelu autokarem do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
ul. Wysockiego 29 

 Oficjalne otwarcie Forum, sala Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - obfity bufet 
               Sprawy instruktorskie i organizacyjne (organizator spotkania KFK ZG PTTK) 
                
 
 19.00 - kolacja 

Plenery fakultatywne 

 20.00 - Plener  „Punkty widokowe na wzgórzu Parkowym” 
Wyjazd z przystanku  ul. 1 Maja autobus linii  „2" dojazd g. 20:12 do Pl. Grunwaldzkiego 
albo autobusem spod Galerii Victoria odjazd godz. 20:15 
Opiekun  grupy -   Marek Kosiński,  tel. kontaktowy  501618802 
 
20.00 - Plener „Podgórze”  (dzielnica Wałbrzycha)  - dla 4 osób 
Wyjazd samochodem z hotelowego parkingu 
Opiekun grupy -  Andrzej Staniewicz, tel. kontaktowy  531798008 
 
20.00 - Plener „ Wieczorne spojrzenie z hałdy kopalnianej na Wałbrzych” 
Spacerem ok. 1,8 km 
Opiekun grupy -  Piotr Sadoczyński, tel. kontaktowy  664983197 
 
20:00 - Plener " Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia " z możliwością fotografowania z wieży 
widokowej. Spacerem ok. 1,8 km 
Opiekun grupy - Kazimierz Szymela, tel. 603646652 
 
 20.00 -  Plener  „Zamek Książ wieczorową porą” -  dla maksymalnie 8 osób  
Wyjazd samochodem z hotelowego parkingu 
Opiekun  grupy -   Waldemar Kałasznikow i Jerzy Noszczyk,  tel. kontaktowy 692405521 
 
Szczegółowych informacji o plenerach udzielają prowadzący - nr telefonów powyżej. 
Decyzję o udziale w wyszczególnionych plenerach proszę podjąć wcześniej i wpisać się na listy w 
sekretariacie FORUM podczas rejestracji w hotelu albo drogą mailową: 
lucyna.smigielska302@gmail.com 
Jeżeli znajdą sie chętni do użyczenia swojego samochodu na każdy z plenerów wyjazdowych może 
jechać więcej osób. 

Prosimy o zabranie ze sobą statywów (przewidziane zdjęcia nocne), butów sportowych i 
czołówek. 

tel:+48746655444
http://www.ibisstyles-walbrzych.pl/


 

18 MAJA 2019 (SOBOTA) 
 

 Śniadanie od godz. 6:00 

7:30 - Wyjazd do Muzeum Sztolni Walimskich - godzinny plener w podziemiach (potrzebny statyw) 

 9:00 - Zwiedzanie sztolni z przewodnikiem 

10:00 - Wyjazd do Zamku Grodno - zwiedzanie z przewodnikiem następnie plener ok. 1,5 godz. 

14.30 - obiad w restauracji  Hotel Ibis Styles 

16.30 - wyjazd do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Starej Kopalni  

17.00 - otwarcie wystawy autorskiej Piotra Sadoczyńskieg pt. "FOTOPASJA" 

18.00 - otwarcie wystawy i pokaz diaporam VII Ogólnopolskiego Przeglądu Diaporam i Fotografii 
Cyfrowych PTTK oraz wręczenie nagród. W trakcie imprezy przewidziany bufet 

 
19.30 - prezentacje i pokazy uczestników Forum (wystąpienia do 5 min.) 

21.00 - Powrót do hotelu, kolacja 

Komisje, koła lub kluby chcące zaprezentować swoje materiały (diaporamy, informacje 
 o wydarzeniach lub swoją działalność) prosimy o nagranie ich na Pendrive. Prezentacje będą 
możliwe po konkursowym pokazie diaporam.(dopuszczamy prezentacje do 5 min.) 

19 MAJA 2019 (niedziela) 
8.00 - śniadanie 

Plenery fakultatywne 

5:00 - Plener "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" Wejście na wieże widokową 
           Spacer ok. 1,8 km. Opiekun grupy  - Klaudia Rosicka, tel. kontaktowy  604 407 144 
 
5.00 - Plener „Okolice Zamku Grodno i Zalewu w Zagórzu Śl.”  - dla grupy 4 osób  
            Wyjazd z hotelowego parkingu 
Opiekun grupy Waldemar Kałasznikow tel. kontaktowy 692405521 
 
9.00 – Plener „ Wałbrzych, stare miasto” ( dla wszystkich chętnych) 

Przejście spacerem ok 1,5 km lub dojazd autobusem miejskim  linii „2" z przestanku 
 przy ul. 1 Maja. Opiekun grupy - Klaudia Rosicka i Tadeusz Rupociński,   
tel. kontaktowy 604 407 144 

 
9.00 -plener „Ścieżka Hochbergów w wąwozie rzeki Pełcznicy” (dla grupy 4 osób) 

Wyjazd samochodem z hotelowego parkingu. 
Opiekun grupy Kazimierz Szymela,  tel. kontaktowy 603646652 

 
14.00 - obiad i pożegnanie uczestników FORUM  

Podsumowaniem Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK będzie wystawa poplenerowa 
wyeksponowana 31 sierpnia  2019 r. w Galerii "Na Piętrze" Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Wystawę  opublikujemy w całości na stronie www.kfk.walbrzych.pl 
Z pośród nadesłanych  zdjęć jury wyłoni i nagrodzi  autora najlepszych zdjęć i przyzna mu nagrodę 
organizatorów.   

file:///C:/Users/Dysk_D_2015/KFK/FORUM_2015/Forum_FK/www.kfk.walbrzych.pl


 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

 

 16.05.2019 r. Wystawa "Na progu" jedenastu Autorek  należących lub 
sympatyzujących z KFK przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej. Sala wystawowa 
Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Malczewskiego 12 

 16.05.2019 r.  Wystawa Tadeusza Łazarza pt. „Moje fascynacje”        
Sala wystawowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego SM Podzamcze, Al. Podwale 1. 
 

 Wystawa poplenerowa Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK ,”Elbląg 2017” 
              Sala wystawowa Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ul. Wysockiego 29. 
 

 18.05.2019r.  godz. 17:00 wernisaż wystawy Piotra Sadoczyńskiego pt. "FOTOPASJA", 
członka KFK PTTK O/Z Wałbrzyskiej 
„ Galeria na Piętrze” Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ul. Wysockiego 29.  
 

 18.05.2019r. godz. 18:00 oficjalne otwarcie VII Ogólnopolskiego  
Przeglądu diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK  
„Multimedialna Galeria Obrazu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury” na Starej Kopalni. 

 
 

PROPOZYCJA POZAPROGRAMOWA 
 

16 MAJA 2019 (CZWARTEK) 
 

Dla osób wcześniej zdeklarowanych proponujemy szkolenie z zakresu tworzenia diaporam  

w programie Movie Maker. Szkolenie przeprowadzą koledzy :  Alek Ziółkowski i Wojciech 

Stańczak w dniu poprzedzającym Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK, w sali audiowizualnej 

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.  

Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą pendrive z nagranymi 10 zdjęciami i muzyką,  

która posłuży jako podkład do wykonanej prezentacji. 

Prosimy o zabranie ze sobą laptopów, a uczestnicy, którzy nie mają przenośnych 

komputerów proszeni są o poinformowanie o tym organizatora w karcie zgłoszenia. 

Każdy uczestnik otrzyma od organizatora program instalacyjny Movie Maker, wolny  

od jakichkolwiek zagrożeń, z możliwością zainstalowania go na własnym komputerze. 

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają 16 maja 2019r. na własny koszt. Spotkanie odbędzie się  

o godz. 16:00 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, ul. Broniewskiego 65a. 

 
Proponowany hotel 
Hotelu  IBIS  STYLES   ul. 1 Maja 70  Wałbrzych  
http://www.ibisstyles-walbrzych.pl/ 
Koszt noclegu ze śniadaniem 80 zł. 
Tel: (+48)74/6655444 
 

http://www.ibisstyles-walbrzych.pl/
tel:+48746655444

