
Opinie czołowych polskich astrofotografów amatorskich na temat warunków 

przyrodniczych i ciemnego nieba na Ziemi Lubaczowskiej 

 

Poniższe opinie powstały na bazie doświadczeń uczestników cyklicznych Warszatów 

Astrofotgrafii Praktycznej RODOS organizowanych przez Szymona Ozimka w Borchowie. 

 

I. 

 

"Pod ciemne niebo w Oleszycach pierwszy raz trafiłem w 2013 roku, mając za sobą 3 letni 

okres doświadczeń na polu astrofotografii, w tym bardziej świadomego spoglądania na nocny 

nieboskłon, dostrzegania problemu light pollution, zasięgu gwiazdowego wybranych 

miejscówek oraz możliwości (lub niestety coraz częściej ich braku) dostrzeżenia Drogi 

Mlecznej.  

 

Za każdym razem kiedy mam przyjemność spędzić kilka nocy w Oleszycach, trudno mi 

powstrzymać wewnętrzny głos "jak tu jest pięknie". Zapadający zmrok odkrywa zalety tego 

miejsca: gwiazdy wydają się być na wyciągnięcie ręki, Droga Mleczna wyraźna, a jaśniejsze 

obiekty Głębokiego Kosmosu jak na przykład galaktyka M31 widoczne są gołym okiem. To 

niebo potwierdza swoje zalety zarówno na materiale zdjęciowym jak i podczas obserwacji za 

pomocą teleskopu. 

Swoją przygodę z astrofotografią rozpocząłem w 2010 roku, rozpoczynając od prostych 

rozwiązań w postaci lustrzanki z obiektywem posadowionej na prostym napędzie 

nożycowym. Obrazy jakie rejestrował ten zestaw wciągały coraz bardziej, zaplecze sprzętowe 

zaczęło zmieniać się z roku na rok. Pojawił się montaż paralaktyczny, teleskop newtona, 

dedykowana kamera do astrofotografii - dając większe możliwości zarejestrowania skarbów 

Głębokiego Kosmosu. Obecnie fotografuję kamerą monochromatyczną oraz refraktorem o 

ogniskowej 800mm, a moment kiedy przygotowuję mój setup do 350km podróży do Oleszyc 

należy do jednych z najprzyjemniejszych w roku." 

------------------------ 

Łukasz Szczepański 

www.foto-zdjecia.pl 

www.facebook.com/AstrofotografiaAmatorska/ 

II. 

Na forach o tematyce astronomicznej bywam jako "wessel" - a tak naprawdę nazywam się 

Maciej Kapkowski i mieszkam w Warszawie. Zajmuję się astronomią od 45 lat, a 

astrofotografią od roku 2008. Przez kilka lat prowadziłem konkurs Master of Processing 

promując najlepsze astrofotografie wykonane w Polsce. Mam kilka  wyróżnień i nagród, w 

tym Astrofotografia Roku Forum Astronomicznego (2014), European Astronomy Picture of 

the Day (dwukrotnie w 2016) i Astrobin Image of the Day ( trzykrotnie 2015, 2016 i 2017). 

W roku 2016 zainicjowałem projekt  Polish Astronomy Picture of the Day promujący 

najlepsze fotografie i astrofotografów z Polski na stronie www.polskiapod.pl.  

W roku 2013 na zaproszenie Szymon Ozimka przyjechałem p[ierwszy raz do Oleszyc - 

zorganizowaliśmy wtedy po raz pierwszy spotkanie pod nazwą Warszaty Astrofotgrafii 

http://www.foto-zdjecia.pl/
http://www.facebook.com/AstrofotografiaAmatorska/
http://www.polskiapod.pl/


Praktycznej RODOS ( Rodzinna Ogrodzona Działka Szymka Ozimka). Nazwa została , w 

tym roku świętowaliśmy 10 spotkanie w Oleszycach. Dlaczego tutaj? Bo macie tu coś, po co 

najczęściej jeździmy do parków ciemnego nieba na Lastovo ( Chorwacja) albo do Namibii, 

albo do RPA! Niebo nad Waszym rejonem jeszcze nie jest zanieczyszczone światłem, a o to 

w Polsce coraz trudniej. Gwałtowny rozwój ośrodków wypoczynkowych i infrastruktury 

niszczy ostatnie takie enklawy w Bieszczadach.  Wiele zdjęć , które możecie zobaczyć na 

mojej stronie www.astrofun.pl powstało włąsnie w Oleszycach, a jedno z nich otrzymało tytuł 

Europejskiego Astronomicznego Zdjęcia Dnia. Dlatego podpisuję się pod każdą inicjatywą, 

która ten Wasz potencjał wykorzystuje astronomicznie i astrofotograficznie! Każdy teleskop, 

każde obserwatorium to miejsce , gdzie można nie tylko amatorsko zajmować się 

obserwacjami fascynującego piękna nieba, ale też pozwalające młodzieży zacząć start w 

dorosłe życie z poważnymi planami badania tajemnic Kosmosu!. 

 

----------------- 

Maciej Kapkowski 

www.astrofun.pl 

 

III. 

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to stare zainteresowania odżyły. Nagły impols, 

wydarzenie czy przeczytany artykuł obudził to czym interesowałem się za młodu - patrzeniem 

w gwiazdy. Niedługo potem kupiłem swój pierwszy teleskop - Sky Watcher 150/750, newton, 

o obsłudze którego miałem blade pojęcię. Zafascynowany zdjęciami nocnego nieba, wraz z 

teleskopem przyszedł montaż paralaktyczny HEQ5 - tak w skrócie zaczęła się droga usłana 

cierniami - cierniami z napisem "to jest o wiele trudniejsze niż się wydawało". 

  

Pierwsze wyjazdy z przyjacielem były niesamowicie emocjonujące, praktycznie każdy 

wyjazd pod "w miarę" ciemne niebo zabieraliśmy mojego Newtona 150/750, do którego 

podpinaliśmy DSLR żeby robił zdjęcia, natomiast obserwowaliśmy przez "Wielką Pralkę" 

czyli przez teleskop Newtona 200/1200 - swoją nazwę zawdzięcza swoim gabarytom. 2010, 

to był rok kiedy po raz pierwszy widziałem Saturna, Jowisza i wiele obiektów głębokiego 

nieba (galaktyki, gromady gwiazd czy mgławice). Każdy następny rok to nowe obiekty, 

więcej materiału i więcej zdjęć a przede wszystkim - więcej wiedzy. 

  

Sprzętowo przechodziłem przez kilka etapów - Newton 150/750, Newton 200/1000, Refraktor 

apochromatyczny TS APO 80Q czy Sky Watcher ED80. Przez pewien czas robiłem zdjęcia 

obiektywem 200mm Canona (do którego zapewne kiedyś wrócę). Aktualnie robię zdjęcia 

teleskopem Sky Watcher ED80 połączonego z kamerą QHY168C, posadzonego na montażu 

SKy Watcher HEQ5. 

  

Uznałem, że moja droga pójdzie furtką z napisem "Astrofotografia" i do dziś rozwijam swoją 

pasję w tym kierunku. Moimi ulubionymi obiektami są mgławice - ich każdy typ, emisyjne, 

refleksyjne, dyfuzyjne i ciemne. 

  

 

  

OPINIA NA TEMAT NIEBA NIEDALEKO RODOS 

http://www.astrofun.pl/
http://www.astrofun.pl/


  

"Podkarpacie słynie z ciemnego nieba - przypuszczalnie jest to jeden z ostatnich obszarów na 

terenie Polski, gdzie niebo ma taką jakość. Dwa razy do roku, z różnych zakątków naszego 

kraju zjeżdża się grupa pozytywnie zakręconych ludzi chcących skorzystać z czarnego 

nieboskłonu, zrobić zdjęcia o jakich w innych miejscach można jedynie pomarzyć. W nocy, 

gdy sprzęt pracuje i zbiera fotony, często stoimy z zadartymi głowami o podziwiamy piękno 

kosmosu w jednym z ostatnich miejsc gdzie niebo jest na prawdę czarne a zanieczyszczenie 

światłem sztucznym jest znikome. Warto chronić takie miejsca!" 

 

-------------------- 

Paweł Radomski 

Członek rady ekspertów PAPOD (Polish Astronomy Picture of the Day) 

  

Moje zdjęcia możecie znaleźć na www.astroscapes.eu 

Aktualności i zdjęcia są również na moim profilu 

FB: https://www.facebook.com/PRAstroscapes/ 
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