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WWso bo t´ 7 czerw ca 2008 r. w Cen -
trum Edu ka cji Kam pi no skie go Par -
ku Na ro do we go w Iza be li nie ko ∏o

War sza wy od by∏ si´ fe sti wal „Fo to Na tu ra
2008“, or ga ni zo wa ny ju˝ po raz pià ty
przez Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy -
ro dy. G∏ów nym punk tem fe sti wa lu by ∏o
og∏o sze nie wy ni ków szó stej ju˝ edy cji
kon kur su na „Fo to gra fa Ro ku ZPFP“. Ten
za szczyt ny ty tu∏ zdo by∏ Je rzy Do la ta z Po -
zna nia. Kon kurs od by wa si´ w oÊmiu ka te -
go riach i jest dwu eta po wy: pierw szy etap
or ga ni zo wa ny jest w okr´ gach, dru gi – na
po zio mie ogól no zwiàz ko wym. Wszyst kie
na gro dzo ne i wy ró˝ nio ne zdj´ cia mo˝ na
b´ dzie obej rzeç na stro nie in ter ne to wej
ZPFP. Oprócz na gro dzo nych zdj´ç w pro -
gra mie zna la z∏y si´ po ka zy slaj dów z po -
dró ̋ y wo kó∏ Baj ka ∏u Grze go rza Oko ∏o wa
z Kam pi no skie go Par ku Na ro do we go,
pre zen ta cja o zdo by wa niu dzie wi cze go
szczy tu w gó rach Tien Szan w Kir gi zji au -
tor stwa Woj cie cha Grze sio ka, po dró˝ ni ka
z By to mia oraz kil ka pre zen ta cji gru po -
wych. Mo˝ na by ∏o rów nie˝ obej rzeç kil ka
wy staw fo to gra ficz nych. Part ne ra mi
i spon so ra mi fe sti wa lu by li: Kam pi no ski
Park Na ro do wy oraz wy daw nic two „Mul -
ti co“. 

Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy
jest or ga ni za cjà ty pu non -pro fit zrze sza jà -

cà po nad 500 cz∏on ków w 12 okr´ gach.
Or ga ni zu je spo tka nia, po ka zy, wy sta wy,
ple ne ry, kon kur sy otwar te i za mkni´ te,
w tym tak ̋ e, od 6 lat, do rocz ny kon kurs
na „Fo to gra fa Ro ku ZPFP“. W cià gu 13 lat
dzia ∏al no Êci na sze sto wa rzy sze nie nie -
ustan nie po g∏´ bia wspó∏ pra c´ mi´ dzy na -
ro do wà: jest ak tyw nym cz∏on kiem Mi´ -
dzy na ro do wej Fo to gra fii Przy rod ni czej

IFWP, zdo by ∏o licz ne do Êwiad cze nia, mi´ -
dzy in ny mi przy or ga ni za cji licz nych fe sti -
wa li fo to gra fii przy rod ni czej. W 2005 ro ku
by ∏o spe cjal nym go Êciem naj po wa˝ niej -
szych w Eu ro pie mi´ dzy na ro do wych fe sti -
wa li: w Lünen w Niem czech i w Bor nem
w Bel gii. Cz∏on ka mi ZPFP sà czo ∏o wi pol -
scy fo to gra fi cy przy ro dy.
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Fe sti wal „Fo to Na tu ra 2008”


