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Wystawa „Oczami śląskich fotografów” zorganizowana została przez Okręg Śląski Związku Polskich
Fotografów Przyrody. Prace 28 autorów ukazują najpiękniejsze zakątki naszego kraju oraz bogaty świat
dzikiej przyrody. Dominują krajobrazy śląskie, beskidzkie i opolskie, choć nieobce są również rozległe
bagna biebrzańskie, wydmy Słowińskiego Parku Narodowego czy tatrzańskie szczyty. Łącząc dobrą
znajomość warsztatu z rozległą wiedzą przyrodniczą, twórcy starają się gromadzić bogaty materiał,
który z artystycznym kunsztem ukazuje świat naszej przyrody widziany oczami śląskich fotografów.
Związek Polskich Fotografów Przyrody jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczym.
Powstał w 1995r. z inicjatywy, nie żyjącego już, wybitnego fotografa przyrody Leszka Krzysztofa
Sawickiego. Skupia amatorów i profesjonalistów - miłośników przyrody i fotografowania. Celem
Związku jest m. in. promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, propagowanie zasad
etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody, współuczestniczenie w ochronie
przyrody, zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej i współudział w tworzeniu kultury narodowej.
Powyższe cele realizuje między innymi przez organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, festiwali
fotografii, plenerów mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i
działań na rzecz jej ochrony.
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej IFWP.
Okręg Śląski ZPFP istnieje od 1996r., aktualnie liczy 40 członków. W dorobku członków Okręgu jest
wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, ilustracje w książkach, albumach, kalendarzach oraz liczne
artykuły w wydawnictwach przyrodniczych.
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