
PO SUKCESY FOTOGRAFICZNE. .. RAZEM!!!

Wiele Stowarzyszeń  fotograficznych w Polsce zaprzestało działalności. Spowodowane to
zostało  zaprzestaniem finansowania przez władze kulturalne  naszego kraju  większości
dawniej dobrze działających towarzystw kultury. W ostatnim czasie zaobserwowałem takie
dzielenie  się  środowiska  fotograficznego  i  powstawanie  małych  specjalistycznych
„stowarzyszonek”.  Czy  ,,podziały”  to  symbol  naszych  czasów?  Czy  w  stowarzyszeniu
fotograficznym nie mogą działać razem fotografowie zajmujący się aktem z fotografami
zajmującymi  się  portretem, czy fotografowie  krajobrazu razem z fotografami  fauny czy
flory. . .? 
Podziały, to nic dobrego, powstaje bowiem dużo, lecz mało znaczących towarzystw, które
nic nie znaczą w staraniach np. o dotacje, lokal itp.
Takie  organizacje  fotograficzne  starające  się;  o  stowarzyszenie  w  Międzynarodowej
Federacji  Sztuki  Fotograficznej  FIAP,  nie  mające  zadowalającej  liczby członków,  mają
kłopoty  ze  stowarzyszeniem  się  lub  uzyskaniem  przedstawiciela  w  wymienionej
organizacji.
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików działa,pod rożnymi nazwami, od 21
maja 1947 roku. Zrzeszamy wszystkich zajmujących się fotografią z terenu całego kraju a
także z zagranicy.

Nasze  stowarzyszenie  porównujemy  do  piramidy,  gdzie  wejściem  jest  podstawa.
Wewnątrz  piramidy  skupieni  są  członkowie  różnych  stopni  zaawansowania,  którzy
spotykając się ze sobą podnoszą swoje kwalifikacje, dążąc do perfekcji - szczytu piramidy,
(gdzie usytuowani są artyści  fotograficy),  biorąc czynny udział  w życiu fotograficznym i
wystawienniczym  doprowadzają  swój  warsztat  do  wyżyn  sztuki  fotograficznej.  Każdy
zaawansowany fotoamator, czynnie działający w naszym Stowarzyszeniu, biorący udział w
ogólnopolskich  i  międzynarodowych  konkursach  i  wystawach  fotograficznych,  może
dostać się do ,,szczytu piramidy” uzyskując tytuł ,,artysta fotografik“.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych zrzesza
obecnie zainteresowanych fotografią z terenu całej  Polski  -  tzw. ,,sekcja ogólnopolska“
oraz fotografów zagranicznych tzw. ,,sekcja zagraniczna“ DSAFiTA.
Zachęcamy wszystkich  fotografujących  do  wstępowania  do  Stowarzyszenia  zgłaszając
taki zamiar pisemnie na adres:
Dolnośląskie  Stowarzyszenie  Artystów  Fotografików  i  Twórców  Audiowizualnych  Skry.
Poczt. 856
50-000 Wrocław-68 lub pisząc na adres e-mail: dsafita@gmail.com

Uzyskacie wyczerpującą informację  dotyczącą wstąpienia  do DSAFiTA oraz deklarację
członkowską.  Stowarzyszenie  nasze  wysyła  przesyłkami  zbiorowymi  prace  swych
członków  na  wystawy  międzynarodowe,  głównie  pod  patronatem  Międzynarodowej
Federacji  Sztuki  Fotograficznej  FIAP.  Zasady  wysyłki  i  przekazywania  katalogów  i
ewentualnych  nagród  wyślemy  po  wstąpieniu  w  poczet  członków  naszego
Stowarzyszenia. 

Dokładniejsze dane na temat przyjęcia w poczet członków DSAFiTA oraz wysyłania prac
na konkursy można uzyskać pisząc na adres e-mail: dsafita@gmail.com
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