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Skoczowski Hufiec Pracy podjął współpracę z Klubem Fotograficznym START Oddziału PTTK
"Beskid Śląski" w Cieszynie. Ma ona na celu rozwijanie pozazawodowych zainteresowań
młodzieży w zakresie fotografii turystyczno-krajoznawczej.

Jednym z zadań Hufca Pracy jest popularyzacja i eksponowanie lokalnej tradycji. A także organizacja różnych zajęć
dydaktycznych. Współpraca z klubem fotograficznym zajmującym się fotografią krajoznawczą wydaje się więc być
wprost idealnym połączeniem.
Na czym więc współpraca owa ma polegać? Otóż Klub Fotograficzny organizować będzie dla chętnych
podopiecznych Hufca Pracy warsztaty fotograficzne. Pasjonaci fotografii krajoznawczej zrzeszeni w KF START dzielić
będą się z młodzieżą nie tylko swoją pasją i wprawnym już, doświadczonym spojrzeniem na świat poprzez obiektyw,
ale także tajnikami technik fotograficznych oraz fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć. Będą także zapraszać młodzież do
uczestnictwa w organizowanych przez klub plenerach fotograficznych oraz konkursach. Niemałe znaczenie ma tutaj
też zachęcanie młodzieży do zdobywania Odznak Fotografii Krajoznawczej. By zdobywać takie odznaki trzeba
bowiem aktywnie działać na polu fotografii cały czas doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie. A sukces
zdobycia kolejnego stopnia odznaki czy też nagroda w konkursie fotograficznym stanowią bardzo pozytywną
mobilizację do dalszego rozwijania zainteresowań fotografią krajoznawczą.

W czwartek 10 czerwca podczas spotkania przedstawicieli Klubu Fotograficznego START i skoczowskiego Hufca Pracy
doszło do podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy. Podpisali je Prezes Zarządu oddziału PTTK Zbigniew
Pawlik oraz Komendant Hufca Pracy Jan Szczypka.
W ramach realizacji współpracy działacze Klubu Fotograficznego START umówili się na propagowanie wśród
zainteresowanych fotografią podopiecznych Hufca Pracy konkursu „Ziemia Cieszyńska w obiektywach uczniów”.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno Ziemi Cieszyńskiej i tego, jak postrzegają ją dzieci i młodzież, a także
promowanie ciekawych miejsc turystycznych i historycznych Ziemi Cieszyńskiej. Konkurs jest ogólnopolski. Ale prace
nań nadesłane muszą tematycznie nawiązywać do kultury, terenów oraz charakterystycznych punktów naszego
regionu. O konkursie pisaliśmy tutaj. Udział w konkursie zostanie poprzedzony warsztatami dla młodzieży skupionej
wokół Hufca Pracy prowadzonymi przez instruktorów fotografii krajoznawczej z KF START.
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