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poszerzajmy
hORyZONTy!

DalekieOBSERWACJEWliCZBACH

FOtOgRAFÓW dZiAłAJąCyCH W tEREniE100
Z OdlEgłOśCi km SFOtOgRAFOWAliśmy

nAJdAlEJ POłOżOny OBiEkt
280

SPOłECZnOść W EuROPiE ZAJmuJąCA Się
PROmOCJą tEgO FASCynuJąCEgO HOBBy1.

nA HASłO „OBSERWACJE
tAtR”WySZukiWARkA
gOOglE PlASuJE nAS nA

dAlEkiEOBSERWACJE.Eu tO PiERWSZA POlSkA StROnA
intERnEtOWA SkuPiAJąCA kRAJOWyCH i ZAgRAniCZnyCH
PASJOnAtÓW FOtOgRAFii OdlEgłyCH OBiEktÓW nAZiEmnyCH

StROnę WWW.DALEKIEOBSERWACJE.EU OdWiEdZA nAWEt
1000
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Prawdziwa pasja rodzi się z ciekawości
świata... Zawsze fascynował mnie daleki
horyzont i to, co krył przed
nieuzbrojonym okiem obserwatora.
Od czasu, gdy po raz pierwszy stanąłem

na szczycie hałdy kopalnianej i dostrzegłem
zamgloną panoramę odległych szczytów górskich,
minęły już ponad trzy lata. Jednak do dziś,
bogatszy o wiele większą wiedzę i doświadczenia,
robię to nieprzerwanie z taką samą fascynacją
i zaangażowaniem. Dalekie obserwacje polegają
bowiem na zaspokajaniu własnej ciekawości,
kontakcie z naturą, kształceniu i zaskakiwaniu
samego siebie, ale także akceptowaniu porażek
i kontemplacji sukcesów, kiedy po raz kolejny
oczom ukazuje się obiekt odległy o setki
kilometrów. To ciągłe przekraczanie limitów
i odkrywanie czegoś, co wcześniej nigdy nie ujrzało
światła dziennego.
Nigdy nie podejrzewałem, że dalekimi
obserwacjami interesowało się i zainteresuje tak
wielu ludzi. Moim marzeniem stało się
zjednoczenie nas wszystkich pod jednym szyldem
i wzajemne dzielenie się radością z kolejnych
sukcesów. Odpowiedzią na moje pragnienie stała
się strona www.DalekieObserwacje.eu, która
z każdym kolejnym miesiącem cieszy się coraz

większą popularnością. Cudownie patrzeć, jak
marzenia stają się rzeczywistością...
Redakcja Dalekich Obserwacji oddaje w Państwa
ręce ten folder, by zainteresować Was wsparciem
idei „poszerzania horyzontów”. Zaprezentowaliśmy
tutaj najciekawsze fakty i zdjęcia związane z naszą
działalnością oraz tylko niektóre osoby, dzięki
którym odnosimy kolejne sukcesy. W ten sposób
udowadniamy, że tworzymy coś unikalnego
i z dużym potencjałem rozwoju.

Mateusz Dłutko
prowadzący stronę DalekieObserwacje.eu

sŁowoWStęPnE

nOWyCH OSÓB dZiEnniE
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kimJEStEśmy
lubisz chodzić po górach z aparatem w dłoni? Zadziwiają Cię
obiekty widziane z dużych odległości? Szukasz sobie podobnych?
Właśnie znalazłeś!

Pasmo Jeseników z Góry Św. Anny
(odległość 80 km)
autor: Zbyszek Kucybała
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Dalekie obserwacjePOSZERZAJąHORyZOnty

JEStEśmy PiOniERSką SPOłECZnOśCią, ktÓRA JAkO JEdynA W
POlSCE SkuPiA miŁośNików i proFesjoNalistów FOtOgRAFii
dAlEkOSiężnEJ.

kilkuset FotograFów ROBi PROFESJOnAlnE ZdJęCiA POdCZAS
CZęStyCH WyJAZdÓW W tEREn i umiESZCZA JE nA nASZEJ StROniE
intERnEtOWEJ WWW.dAlEkiEOBSERWACJE.Eu.

Od 3 lAt POSiAdAmy WłASnE FORum intERnEtOWE, gdZiE
REgulARniE prowaDzimy Dyskusje ZWiąZAnE Z nASZą PASJą.

ZAJmuJEmy Się FOtOgRAFią i idEntyFikACJą gÓR ORAZ OBiEktÓW
induStRiAlnyCH Z OdlEgłOśCi nAWEt dO 300 km.

POSiAdAmy nOWOCZESny SPRZęt – ZAAWAnSOWAnE OBiEktyWy
długOOgniSkOWE ORAZ OPROgRAmOWAniE kOmPutEROWE dO
OBRÓBki ZdJęć. niE OBCE Są nAm tAkżE iNterNetowe
programy Do weryFikacji obserwacji.

Od BiESZCZAd Aż PO kARkOnOSZE. regularNie spotykamy
się nA OBSERWACJACH W tEREniE WySZukuJąC ciekawych
miejsc W CAłEJ POlSCE. dZiElimy Się ZdOBytym
dOśWiAdCZEniEm, By StAlE POdnOSić nASZE umiEJętnOśCi.



ZnAminAszczyt
nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności znajdują potwierdzenie w kilkuset
zdjęciach, będących podstawą funkcjonowania naszej strony dalekieObserwa-
cje.eu. Panoramy pasm górskich, pojedyncze szczyty, hałdy kopalniane, kominy
elektrowni, wieże i inne obiekty naziemne to cele naszych fotograficznych ob-
serwacji.

portFolio
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Widok na Babią Górę z Mikołowa koło Katowic
(odległość 80 km)
autor: Rafał Klisiński

Tatry Wysokie widziane z Góry Klimont w Lędzinach
(odległość 129 km)
autor: Rafał Klisiński

Czeskie Sudety (Jeseniki) z najwyższym szczytem Pradziadem widziane ponad inwersją z Klimczoka
(odległość 132 km)
autor: Rafał Klisiński

Panorama Tatr z Klimczoka
(odległość 105 km)
autor: Rafał Klisiński

Pasmo Jeseników widziane z Markowic koło Siewierza
(odległość 150 km)
autor: Zbyszek Kucybała



REdAktORZySERWiSuDalekieobserwacje.eu

Daleki obserwator z powołania, choć pasją zaraził się dopiero niedawno – od pierwszego spojrzenia na Beskidy z rodzin-
nych Katowic. Od trzech lat zaangażowany w redakcję strony i organizację spotkań obserwacyjnych, dzięki którym Dale-
kieObserwacje.eu regularnie pobijają kolejne rekordy fotograficznych odległości. Marzy o tym, by strona stała się
ogólnoeuropejską platformą kontaktową dla dalekich obserwatorów ze starego kontynentu. Prywatnie czynny miłośnik
sportów samochodowych i pieszych wędrówek po ukochanych Bieszczadach.

mateusz DŁutko
(„mateusz”)

Miłośnik dwóch kółek, z którymi nie potrafił się rozstać do czasu, kiedy Mateusz pokazał mu oddalonego o 130 km Pra-
dziada w czeskich Sudetach, praktycznie spod swojego domu w Katowicach. Autor najbardziej widowiskowych i najdal-

szych fotografii, administrator strony DalekieObserwacje.eu i jej pomysłodawca. Nawet na spacerach z rodziną nie
rozstaje się ze swoim aparatem czekając na okazję uchwycenia odległych gór na horyzoncie.

raFaŁ klisiński
(„rafał_zoom”)

Fascynuje go wszystko co związane z przyrodą i geografią, a przede wszystkim: podpatrywanie zwierząt, podróże i wę-
drówki po górach, bagnach, lasach i jego ukochanej Jurze. Ponadto od zawsze pociągało go obserwowanie i identyfiko-
wanie odległych obiektów. Zatrzymywanie tych przepięknych obrazów na klatkach zdjęciowych sprawia mu ogromną
przyjemność. Forum DalekieObserwacje. eu pozwoliło na fantastyczne połączenie wszystkich tych zainteresowań w jed-
ną, spójną całość.

tomek rzepiak
(„athomer”)

Zainteresowania astronomiczne pozwoliły mu wybrać najlepszy sprzęt obserwacyjny i własnoręcznie go udoskonalić.
Gdy jest sam lubi łączyć wszystkie swoje pasje. Wstać w nocy, wyjść na hałdę stożkową i słuchając muzyki patrzeć z góry

na budzący się do życia świat. Bycie świadkiem tego, jak tuż przed wchodem słońca daleki pomarańcz ekstremalnie pod-
kreśla linię gór na horyzoncie odległym o ponad 100 km – to jego żywioł. Prywatnie jest fanem motoryzacji oraz muzyki

elektronicznej, którą sam komponuje.

lech ŁoboDziński
(„leon”)

Człowiek, który serce zostawił w górach a samotne zagłębianie szlaków nie jest mu obce. Jego pasja zapragnęła kolejne-
go wyzwania: dojrzeć góry z jak najbardziej odległych miejsc. Obecnym celem jest uchwycenie z Częstochowy Babiej
Góry. We wszystkich wędrówkach towarzyszy mu aparat, który niejednokrotnie utrwalił to, czego oczy tak szybko mogły
zapomnieć.

pasjoNaci iEkSPERCi

08 09

zespóŁEkSPEdyCyJny
naszą społeczność tworzą wszyscy ci, których fascynuje daleki horyzont. Ci, którzy
wspinają się na szczyt z ciężkim sprzętem po to, by sfotografować zamglone panoramy
pasm górskich i dzielić te obrazy z innymi. Wszystkich niestety nie sposób wymienić w tak
krótkiej prezentacji, ale w tym miejscu dziękujemy im za prawdziwe zaangażowanie i lata
wspólnych podróży. mamy w swoich szeregach: meteorologów, pasjonatów trekkingu,
fotografów krajobrazowych, pracowników uczelni wyższych, amatorów górskich
wycieczek. każdy inny, ale skupiony wokół jednej idei: „Poszerzajmy horyzonty”!

Uczestnicy spotkania obserwacyjnego na
hałdzie „Skalny” kopalni KWK„Bolesław
Śmiały” w Łaziskach Górnych,
4 kwiecień 2009

zbyszek kucybaŁa
(„Northwood”)



rozwójPRZEdE WSZyStkim

stoimy

Od prawej: Joe Pulizzi, Junta42
(Cleveland), Kristin Bohn z D
Custom (Dallas) oraz Maciej

Jaźwiecki z Novimedia CP.
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OBECniE uRuCHAmiAmy PiERWSZą W kRAJu SkiE-
ROWAną nA OdlEgłE gÓRy kAmERę intERnEtO-
Wą, ktÓRA POZWOli nAm PROgnOZOWAć
WidOCZnOść W PunktACH OBSERWACyJnyCH.
dZięki niEJ BędZiEmy ZAWSZE gOtOWi dO AkCJi.

ROZPOCZętA kAmPAniA PROmOCyJnA ZA POśREdniCtWEm intER-
nEtu i ZAPRZyJAźniOnyCH FiRm Z BRAnży OPtyCZnEJ i tuRyStyCZ-
nEJ mA JEdEn CEl – POWiękSZEniE nASZEJ SPOłECZnOśCi! dążymy
dO tEgO, By nASZE młOdE HOBBy StAłO Się POPulARnE WśRÓd

OSÓB ZAJmuJąCyCH Się FOtOgRAFią i niE
tylkO. POWStAJąCA WłAśniE AnglOJęZyCZ-
nA WERSJA StROny dAlEkiEOBStERWACJE.Eu
SPRAWi, żE SERWiS StAniE Się nAJWiękSZą
PlAtFORmą kOmunikACJi dAlEkiCH OBSER-
WAtORÓW W tym REJOniE EuROPy.

WmiEJSCu

DalekieobserwacjedAJąmOżliWOśCi
PARtnERSkAWSPÓłPRACA

>>

>>

<<

ASZA ORgAniZACJA dZiAłA nOn-PROFit dlAtEgO
SZukAmy PARtnERA, ktÓRy WESPRZE nAS PRZy utRZy-
mAniu StROny intERnEtOWEJ ORAZ POkRyJE JEdnO-
RAZOWy kOSZt inStAlACJi kAmERy. tE niEWiElkiE
kWOty ZAPEWnią FinAnSOWAniE nASZEJ BiEżąCEJ
dZiAłAlnOśCi ORAZ PRZySZłyCH PROJEktÓW ROZ-
WOJOWyCH. W PRZyPAdku FiRm FOtOgRAFiCZnyCH

liCZymy RÓWniEż nA udOStęPniEniE SPRZętu dO tEStÓW, ktÓ-
RyCH EFEkty Będą PuBlikOWAnE W nASZym SERWiSiE intERnEtO-
Wym.
SWOim PARtnEROm OFERuJEmy
W ZAmiAn POWiERZCHnię REklA-
mOWą nA głÓWnEJ StROniE
dAlEkiEOBSERWACJE.Eu ORAZ
PROmOCJę PAńStWA PROduk-
tÓW WśRÓd JASnO ZdEFiniO-
WAnEJ gRuPy dOCElOWEJ
– SPOłECZnOśCi dAlEkiCH OB-
SERWAtORÓW.
ZOStAń nASZym PARtnEREm.

Kontakt:

dalekieObserwacje.eu

Poszerzamy horyzonty!

mateusz dłutko

e-mail: mateusz_dlutko@o2.pl

tel.: +48 603.798.617
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