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Działalność CFK PTTK w 2015 roku - sprawozdanie
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK jest specjalistyczną jednostką programową Zarządu Głównego PTTK. Zajmuje się szeroko pojętym zakresem zagadnień związanych z fotografią krajoznawczą, artystyczną, techniką filmową itp.
W zakres działań Centrum powstałego w 1989 r. wchodzą następujące zadania: gromadzenie i
archiwizacja materiałów fotograficznych (zdjęć, negatywów, slajdów, zestawów itp.), gromadzenie materiałów z działalności Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK i ogniw Towarzystwa związanych z fotografią, gromadzenie czasopism, książek, katalogów, komunikatów itp.
dotyczących fotografii krajoznawczej, opracowywanie pozyskiwanych materiałów, ich katalogowanie i udostępnianie, organizacja wystaw na terenie całego Kraju, prowadzenie szeroko
rozumianej działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej (kursy, sesje, publikacje, wydawnictwa.
Wystawy
Przygotowano trzy wystawy własne:
"Mazury" - wystawa eksponowana w szkole polsko-niemieckiej w Berlinie
"Mazowsze" - wystawa eksponowana w Spiegelsalon - Klubie PTTK Berlin im. Wojciecha
Korfantego
"Dolny Śląsk" - ekspozycja w Bibliotece RPK PTTK w Łodzi
Gościnnie eksponowano w CFK PTTK wystawę Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej "Europejski Szlak zamków i Pałaców".
Udostępnienie fotografii w celach popularyzatorskich:
-

Udostępniono zdjęcia zabytków do przewodnika filmowego po województwie łódzkim autorstwa Macieja Kronenberga.

-

W ramach współpracy z redakcją periodyku "Na szlaku", rozpoczęto cykliczną prezentację dorobku zasłużonych fotografów krajoznawców z Polski. Dotychczas opublikowano zdjęcia i biogramy: Zofii Lubczyńskiej, Bohdana Bazylińskiego, Grzegorza
Podbiała, Pawła Pierścińskiego, Ewy i Remigiusza Kutyłów.

-

Na prośbę dyrekcji Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie udostępniono zdjęcia z początków działalności skansenu autorstwa Adama Chętnika.

-

Na prośbę Kol. Jolanty Śledzińskiej udostępniono zdjęcia z początków działalności
PTK z których jedno zostało wykorzystane do kalendarza PTTK na 2016 r.

-

Na portalu społecznościowym Facebook utworzono stronę internetową CFK PTTK.
https://www.facebook.com/CentrumFotografiiKrajoznawczejPTTK/ Prezentowane
są na niej najciekawsze zbiory fotograficzne CFK oraz informacje o bieżących konkursach, wystawach i wydawnictwach.

Konkursy
Przy współpracy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego zorganizowano konkurs fotograficzny
p.t. Mundur w rodzinie, którego celem było zachęcenie młodzieży do wyszukania rodzinnych
zdjęć w mundurach i dokładne opisanie dziejów osób znajdujących się na zdjęciach. Zarówno
zdjęcie jak i opis podlegały ocenie jury. W efekcie oprócz założonych celów pozyskano unikatowe nieznane dotychczas zdjęcia "żołnierzy wyklętych". Wystawę pokonkursową i podsumowanie przewiduje się na początek 2016 roku.
Udział w obradach jury konkursów fotograficznych:
Dyrektor CFK i St. Kustosz przewodniczyli lub uczestniczyli w obradach jury następujących
konkursów:
Szkoła Podstawowa nr 29 - "Łódź - moje Miasto"
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty - "Bałuty wczoraj i dziś"
Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Wałbrzychu - Biennale Fotografii Krajoznawczej
Konkurs Mundur w rodzinie w Łodzi (ocena zdjęć i opisów historycznych)

Szkolenia, prelekcje:
Zorganizowano szkolenie z podstaw fotografii architektury dla Koła Przewodników Oddziału
Łódzkiego PTTK. Szkolenie ukończyło 48 osób które otrzymały certyfikaty CFK PTTK
Przeprowadzono prelekcję o dokumentacyjnej roli fotografii krajoznawcze dla Lokalnej Grupy Działania i samorządowców powiatu Łaskiego
Zorganizowano szkolenie fotograficzne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi poprzedzające międzyszkolny konkurs fotograficzny
Szkolenie z zakresu podstaw fotografowania zabytków dla członków Łódzkiego Oddziału
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Oprowadzenie wycieczki członków Klubu Krajoznawczego PTTK "Wędrowiec" z Oddziału
Wojskowego PTTK z Bydgoszczy
W ramach szkoleń kadry oraz integracji środowiska instruktorów fotografii zorganizowano
Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Wałbrzychu.
W ramach sesji w Maleńcu o zabytkach techniki organizowanej przez Oddziały PTTK woj.
łódzkiego wygłoszono prelekcję na temat znikających zabytków techniki utrwalonych na fotografiach.

W ramach szkoleń pracowników CFK PTTK, starszy kustosz Paweł Wojtyczka ukończył
dwudniowe szkolenie w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych organizowane przez
Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie.
Działalność archiwizacyjna
W związku z planowaną na 2016 rok wystawą pt. "Pierwsza dekada działalności PTTK w
fotografii Adama Czarnowskiego", przy współpracy z Komisją Historii i Tradycji ZG PTTK,
podjęto prace dotyczące opracowania fotografii Adama Czarnowskiego udostępnionych przez
rodzinę. Scenariusz wystawy i preselekcję negatywów przygotowała Wanda Skowron przy
współudziale Grażyny Orłowskiej Rybickiej. Pierwszy etap prac CFK polegał na zeskanowaniu wyselekcjonowanych negatywów średnioformatowych i ich wstępną obróbkę cyfrową.
Trwają prace przygotowawcze do wystawy. Zdjęcia w formie cyfrowej, za zgodą rodziny A.
Czarnowskiego, pozostaną w zbiorach CFK PTTK.
Pod koniec 2015 roku liczba zarchiwizowanych zdjęć wynosi 160 430. Ponadto prowadzone
są na bieżąco prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne starych zabytkowych fotografii.
Współpracujący z CFK Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej sukcesywnie przekazują nowe
zdjęcia z imprez organizowanych przez PTTK oraz z indywidualnej działalności na polu fotografii krajoznawczej. Na bieżąco prowadzona jest własna działalność fotograficznodokumentacyjna.

Działalność RPK PTTK przy CFK PTTK w osobnym sprawozdaniu złożonym w Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

