


Sagi rodzinne
PROJEKT SPOŁECZNY GIMNAZJALISTÓW Z MUCHARZA

I KLUBU FOTOGRAFICZNEGO „OKNO”





„Sagi rodzinne” to projekt fotograficzny z elementami reportażu. Jego celem
jest utrwalenie na fotografii zdjęd mieszkaoców Gminy Mucharz, którzy są
przedstawicielami naszych gminnych, lokalnych grup społecznych czy zawodowych,
powiązanych ze sobą różnymi więzami i zależnościami. Są to grupy i wspólnoty od lat
funkcjonujące w naszej Małej Ojczyźnie: wielopokoleniowe rodziny, strażacy, harcerze,
urzędnicy, fotograficy, koła gospodyo, najstarsi mieszkaocy.

Do podjęcia działao w ramach projektu skłoniły nas nasze fotograficzne
pasje i zainteresowania. Temat, który wybraliśmy, dał nam szansę bezpośredniego
kontaktu z ludźmi, z lokalną społecznością. Dzięki projektowi mogliśmy utrwalid na
fotografii wielopokoleniowe rodziny, poznad ich osobiste historie i rodzinne zwyczaje.

Cieszymy się, że udało nam się przekonad mieszkaoców naszej miejscowości
do udziału w projekcie. Zaufali nam i pozwolili się fotografowad. Także efekty naszej
pracy w postaci pamiątkowych zdjęd rodzin dostarczyły im i nam wiele satysfakcji.
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W koocu jednak nadchodzi godzina wspomnieo. A pamięd ogarnia tych,
którzy w jakiś sposób odeszli z zasięgu wzroku. A ci nieobecni budzą ciekawośd
niezaspokojoną pozostałych.

Janina Barbara Górkiewiczowa, Imieniny Pani Zosi
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Czym dla Pani jest rodzina?

Rodzina - zarówno moi najbliżsi, jak i ta szkolna - jest dla mnie wszystkim, co posiadam.
Najważniejsza, zawsze na pierwszym miejscu. To całe moje życie. To związek
wzajemnego uczucia, współdziałania i odpowiedzialności. Rodzina to ogrom miłości.

Jaką wartośd mają dla Pani rodzinne albumy fotograficzne?

Rodzinne albumy mają dla mnie dużą wartośd. To wspaniałe, ponadczasowe pamiątki
pięknych chwil naszego życia, spotkania z rodziną, przyjaciółmi, podróże, wycieczki,
imprezy… Akcja rozciąga się na kilka pokoleo i krąży wokół jednego rodu. To piękne.

Jaki jest Pani stosunek do realizowanych przez młodzież projektów?

Zachęcam młodzież do realizowania tego typu projektów. Pamięd jest to siła, która
tworzy tożsamośd istnieo ludzkich. Nakazuje nam pamiętad o wszystkich ludziach,
szczególnie o naszych bliskich, o dziedzictwie, które otrzymaliśmy i które mamy
przekazywad dalej.

Janina Kunowska, dyrektor Gimnazjum im. Janiny B. Górkiewiczowej w Mucharzu
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RODZINY
Połączyły je więzi krwi i uczucia. Pamiętają o przodkach, pielęgnują rodzinne tradycje, dbają 

by dla młodego pokolenia miłośd i wzajemny szacunek były w rodzinie najważniejsze
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Foto Michał Mosór



Sagi rodzinne
RODZINA PROROKÓW

Foto Michał Mosór



Sagi rodzinne
RODZINA PROROKÓW

Foto Michał Mosór



Sagi rodzinne
RODZINA PROROKÓW

Foto Michał Mosór



Sagi rodzinne
RODZINA PROROKÓWCzym dla Ciebie jest rodzina?

Czymś wyjątkowym. Zawsze się liczy na 
rodzinę, nawet na zdjęciu (śmiech). Rodzina 
to rodzina.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Odwiedzamy się, jak tylko czas pozwala. Na 
uroczystości spraszamy się. Nigdy się nie 
kłócimy, nie mamy żadnych niesmaczków. 
Żyjemy w zgodzie.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Wielką, bo to jest pamiątka na pokolenia. Ja, 
jak stare zdjęcia jeszcze znajdę, to tak się 
napatruję, chodbym kogoś nie znała, to miło 
popatrzed. To jest lepsze jak kinografia. 
Zdjęcie mogę sobie wyciągnąd zawsze.

Jaka fotografia jest dla Ciebie najcenniejsza?

Przede wszystkim rodziców. No i swoje. Jak 
człowiek po parunastu latach ogląda. Dzieci i 
wnuczęta człowiek poogląda, jak jest.

Stanisława Prorok, ciocia Agi Kadeli

Foto Aga Kadela
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Czym dla Ciebie jest rodzina?

Rodzina jest dla mnie oparciem w życiu i 
radością. Bez niej nie wyobrażam sobie 
świąt, wigilii czy ubierania choinki. Jest 
ucieczką od spraw zawodowych, wsparciem 
w trudnych chwilach. W rodzinie oprócz 
wesołych momentów bywają ciężkie, z 
którymi wspólnie sobie radzimy.  

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Wspólne spędzanie wolnego czasu: wczasy, 
spacery oraz imprezy to najlepsza forma na 
pielęgnację więzi rodzinnych. Miła 
atmosfera wzajemnego szacunku do siebie 
sprzyja w tworzeniu pozytywnych relacji, 
dzięki którym bardziej się rozumiemy. Jedno 
jest pewne, że brak więzi rodzinnych 
powoduje jej rozpad.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Według mnie miło jest razem z rodziną 
powrócid wspomnieniami do przeszłości 
dzięki starym zdjęciom, na których 
znajdujemy często tych, którzy już odeszli, a 
byli dla nas ważni. Albumy stanowią 
pewnego rodzaju historię naszej rodziny w 
ciągu wielu lat, pozostają pamiątką dla 
następnych pokoleo. 

Barbara Fortuna, mama Doroty

Foto Dorota Fortuna
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RODZINA KADELÓW

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Najważniejszą wartością, radością i 
oparciem w życiu i największą miłością.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Utrzymuję stały kontakt z rodziną. Przez 
rozmowy, utrzymywanie tradycji rodzinnych, 
wspomaganie się w każdej potrzebie.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Wielką wartośd. Zachowają pamięd o 
bliskich osobach, które odeszły. Pozwalają w 
każdej chwili spojrzed i myśled o najbliższych, 
Cieszyd się chwilą, w której zdjęcie było 
uchwycone. Wspominad chwile… nie 
zapomnied najbliższych.

Jaka fotografia jest dla Ciebie najcenniejsza?

Tych, których kocham. Moich dzieci, moich 
rodziców, mojego męża, moich dziadków, 
moich wnuków i wszystkich z rodziny. 
Wszystkie są bardzo ważne.

Zofia Huber, babcia Agi i Tomka

Foto Aga Kadela
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Sagi rodzinne
RODZINA MADEJÓW

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Rodzina ma dla mnie ogromne znaczenie. 
Zawsze mogę od niej oczekiwad wsparcia i 
pomocy, dzielid się radościami i troskami. 
Życie pokazało, że ważny jest każdy dzieo i 
nawet małe sukcesy najbliższych cieszą.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Staramy się w rodzinnym gronie obchodzid 
ważne uroczystości, święta, np.: ostatnią 
wigilię spędzaliśmy w 40 osób. Wspólne 
przebywanie wielu pokoleo, wspominanie 
bliskich, którzy zmarli, wyjazdy na narty, 
urlopy i inne wycieczki sprzyjają 
utrzymywaniu rodzinnych więzi.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Rodzinne albumy fotograficzne cieszą nas 
wszystkich podczas oglądania, ponieważ 
wywołują wiele wspomnieo, wrażeo, odczud 
i wydarzeo. Jest w nich zawarty upływ czasu 
i przemiany w nas zachodzące. Uważam, że 
jest to najpiękniejsza z możliwych pamiątek 
po bliskich.

Elżbieta Madej, mama Eweliny

Foto Ewelina Madej



Sagi rodzinne
RODZINA MADEJÓW



Sagi rodzinne
RODZINA MADEJÓW

Foto Ewelina Madej



Sagi rodzinne
RODZINA MADEJÓW

Foto Ewelina Madej



Sagi rodzinne
RODZINA MADEJÓW

Foto Ewelina Madej



Sagi rodzinne
RODZINA MARKUSIÓW

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Dla mnie rodzina to fundament małżeostwa, 
na którym mogę zawsze polegad.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Mam dobry kontakt ze wszystkimi członkami 
rodziny. Staram się spędzad z nimi jak 
najwięcej czasu. Jestem wyrozumiałą matką 
i chcę mied nadal dobry kontakt ze 
wszystkimi.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Albumy fotograficzne mają dla mnie dużą 
wartośd, ponieważ mogę poprzez zdjęcia 
upamiętnid ważne chwile i wydarzenia. Z 
biegiem czasu jest to wielka pamiątka, 
dlatego też staram się dokładnie prowadzid 
albumy fotograficzne.

Agata Markuś, mama Sabiny Foto Sabina Markuś
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Sagi rodzinne
RODZINA POLANÓW

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Rodzina to szczególnie bliscy mi ludzie, 
których bezgranicznie kocham. Razem 
dzielimy wszystkie radości i troski. Wiem, że 
na mojej rodzinie mogę zawsze polegad i 
nigdy mnie nie zawiedzie. Rodzina jest 
najważniejsza na świecie.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w jaki 
sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne więzi?

Jesteśmy ze sobą bardzo związani. 
Spotykamy się podczas rodzinnych 
uroczystości – imienin, urodzin, świąt. Mam 
to szczęście, że prawie cała moje najbliższa 
rodzina mieszka w tej samej miejscowości, 
więc możemy codziennie się widywad i 
nawzajem wspierad.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Szczególnie cenię stare albumy, te z mojego 
dzieciostwa. Mają one dla mnie wartośd 
sentymentalną. Na fotografiach odnajduję 
bliskie mi osoby, których już nie ma. 
Oglądam te albumy z moimi dziedmi, aby 
poznały historię swojej prababci czy 
pradziadka, zobaczyły miejsca, w których się 
wychowałam. Albumy fotograficzne to 
prawdziwa pamiątka.

Dorota Polan, mama Karoliny

Foto Dorota Polan
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RODZINA ZALEWSKICH

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Rodzina jest dla mnie wszystkim. Czymś 
najlepszym, co mogło mnie spotkad na 
świecie. Rodzina to jednośd, miłośd.

W jaki sposób pielęgnujesz rodzinne więzi, w 
jaki sposób udaje Ci się utrzymywad rodzinne 
więzi?

Odwiedzam rodzinę, dużo z nimi 
rozmawiam, staram się zrozumied ich 
problemy i im pomóc, pocieszyd.

Jaką wartośd mają dla Ciebie rodzinne albumy 
fotograficzne?

Albumy fotograficzne mają dla mnie 
bardzo dużą wartośd, ponieważ jest to 
piękna pamiątka na całe życie.

Małgorzata Zalewska, mama Ani

Foto Ania Zalewska
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JASZCZUROWIANKI
Członkinie zespołu ludowego ,,Jaszczurowianki” pielęgnują tradycję i kulturę regionu
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JASZCZUROWIANKI

Co sprawiło, że została Pani członkinią Zespołu Ludowego „Jaszczurowianki”?

Jestem rodowitą mieszkanką Jaszczurowej, lubię pracę społeczną 
i postanowiłam wspólnie z koleżankami założyd zespół regionalny 
„Jaszczurowianki”. Chciałam kultywowad, przekazywad tradycje 
naszej wsi w pieśniach młodym pokoleniom. Sama osobiście 
bardzo lubię śpiewad, promowad naszą wieś przez organizowane 
występy naszego zespołu w środowisku, w którym mieszkam, jak i 
również po za nim. Zespół nasz istnieje już 22 lata, liczy 11 
członkio. Obecnie spotykamy się raz w tygodniu i 
przygotowujemy repertuar na różne imprezy. Prowadzi nas muzyk 
pan Radosław Zielioski.

Czy jako „Jaszczurowianki” czujecie się rodziną? Dlaczego?

Jako zespół jesteśmy rodziną, gdyż nie tylko śpiewamy, ale 
wspólnie podejmujemy przedsięwzięcia na rzecz naszej wsi i 
gminy. Dzielimy się swoimi problemami, przeżyciami i swoim 
zaangażowaniem zachęcamy, pobudzamy innych do działania. 
Mimo nadmiaru swoich obowiązków domowych, zawodowych 
zawsze znajdziemy czas na wspólne spotkania, gdyż daje nam to 
wiele radości i zapału do dalszej pracy społecznej.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza „rodzina”?

Jesteśmy doceniane przez władze gminy i jej mieszkaoców, że 
reprezentujemy naszą społecznośd w naszym środowisku, w 
powiecie i województwie, a  nawet za granicami naszego kraju 
(Słowacja). Za swoją działalnośd otrzymałyśmy wiele nagród, 
wyróżnieo. Cieszy nas bardzo, że potrafimy zorganizowad imprezy 
gminne, które cieszą się dużym uznaniem naszych mieszkaoców. 
Chciałybyśmy, aby ta praca była dalej kontynuowana przez 
młodsze pokolenia.

Anna Fila, członek zespołu „Jaszczurowianki”
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STRAŻACY
Strażacy z OSP zawsze gotowi są nieśd pomoc mieszkaocom gminy – w czasie pożarów, 

powodzi czy innych zagrożeo

Sagi rodzinne
PROJEKT SPOŁECZNY GIMNAZJALISTÓW Z MUCHARZA

I KLUBU FOTOGRAFICZNEGO „OKNO”



Sagi rodzinne
STRAŻACY



Sagi rodzinne
STRAŻACY

Co sprawiło, że zostałeś członkiem OSP? 

Głównym powodem wstąpienia w szeregi OSP  była chęd niesienia 
pomocy potrzebującym, a zarazem mam szansę wykorzystad swoje 
wyszkolenie i umiejętności zawodowe w lokalnym środowisku naszej 
gminy. Praca społeczna kształtuje także osobowośd oraz wyrabia 
odpowiednie spojrzenie na życie i problemy innych ludzi. 

Czy jako strażacy czujecie się rodziną? Dlaczego?

Przynależnośd do OSP wiąże się z pracą zbiorową i wzajemnym 
zaufaniu nie tylko w działaniach, ale również w różnorodnych 
imprezach. Dzięki temu czujemy się rodziną, przebywamy razem w 
trudnych chwilach, jak również w tych przyjemnych, jesteśmy ze sobą 
bardzo zżyci, niejednokrotnie wzajemnie rozwiązujemy swoje 
problemy życiowe. 

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza „rodzina”?

Myślę, że nasze stowarzyszenie - jak sama nazwa wskazuje Ochotnicza 
Straż  Pożarna - jest częścią społeczności lokalnej. Bezinteresownie i 
często z narażeniem własnego życia dąży do poprawy bezpieczeostwa. 
Według mnie to wszystko powinno przedstawiad OSP w dobrym 
świetle wśród społeczności gminnej.
Wyniki statystyk przeprowadzane wśród społeczeostwa kształtują 
straż na pierwszym miejscu wśród wszystkich służb. Ostatnie badania 
przeprowadzone wśród ankietowanych stawiają straż na pierwszym 
miejscu wśród wszystkich służb mundurowych i cieszymy się 93% 
zaufaniem społeczeostwa. 

Paweł Fortuna, tata Doroty, Naczelnik OSP w Skawcach
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Co sprawiło, że zostałeś członkiem OSP? 

Zawsze chciałem zostad członkiem OSP, 
ponieważ pragnę pomagad potrzebującym w 
potrzebie.

Czy jako strażacy czujecie się rodziną? Dlaczego?

Owszem, my strażacy jesteśmy jedną wielką 
rodziną. Zawsze możemy na siebie liczyd.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza 
„rodzina”?

My strażacy jesteśmy ważni w naszej gminie, 
gdyż pomagamy ludziom w potrzebie. 
Jesteśmy zawsze doceniani, co sprawia, że 
wszyscy o nas pamiętają.

Mateusz Markuś, brat Sabiny, strażak
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HARCERZE
Harcerzy Ziemi Mucharskiej połączyła przyjaźo, wspólne pasje i zamiłowanie do turystyki i 

fotografowania. Pozostają wierni harcerskim ideałom i tradycjom, na pierwszym miejscu 
stawiają wychowanie patriotyczne
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Sagi rodzinne
HARCERZECo sprawiło, że zostałaś członkiem drużyny 

harcerskiej?

Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się 
od moich najmłodszych lat, więc trudno mi 
stwierdzid, co mną kierowało. Ale myślę, że 
chęd przeżycia niezapomnianej przygody. 
Poznania czegoś nowego, nowych ludzi, 
przyjaciół.

Czy jako harcerze czujecie się rodziną? Dlaczego?

Oczywiście. Mimo, że każdy z nas jest inny, 
znajdzie coś dla siebie. Każdego harcerza 
łączy na pewno uśmiech, chęd zabawy, 
niesienia pomocy, nowych wyzwao. 
Harcerstwo to nasza wspólna pasja.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza 
„rodzina”?

Harcerze są różnie postrzegani w 
społeczeostwie. Ale dążymy do tego, by 
posiadano o nas jak najlepszą opinię. 
Pomagamy i organizujemy różne imprezy dla 
społeczności lokalnej. Dbamy o wychowanie 
młodszego pokolenia. Przypominamy i 
propagujemy wartości patriotyczne.

Aga Kadela, harcerka, drużynowa

Foto Dorota Polan
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Sagi rodzinne
HARCERZECo sprawiło, że zostałaś członkiem drużyny 

harcerskiej?

Zostałam członkiem drużyny harcerskiej ze 
względu na dobre opinie rodziny i 
znajomych, którzy byli i są harcerzami, chęd 
integracji i zawierania nowych przyjaźni. 
Wiedziałam, że nabyta wiedza oraz 
umiejętności bardzo przydadzą mi się na 
przyszłośd.

Czy jako harcerze czujecie się rodziną? Dlaczego?

Jako harcerze czujemy się rodziną, ponieważ 
wspólne biwaki i wykonywane prace 
jednoczą nas razem. Wieczory spędzone 
przy ognisku, śpiewanki i pląsy tworzą 
między nami rodzinną atmosferę.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza 
„rodzina”?

Nasza wielka, harcerska rodzina bardzo 
udziela się w społeczności, organizując różne 
akcje, takie jak „Znicz” lub „Kasy”. Staramy 
się uczestniczyd w wielu uroczystościach 
paostwowych i lokalnych. Myślę, że nasza 
praca jest doceniana przez innych.

Ewelina Madej, harcerka, zastępowa
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Sagi rodzinne
HARCERZE

Co sprawiło, że  zostałaś członkiem drużyny 
harcerskiej?

Zanim zostałam harcerką, słyszałam tylko 
opowieści o biwakach i pomocy innym, 
bardzo mnie to zaciekawiło. Moi bracia także 
byli harcerzami i bardzo mnie zachęcali, bym 
wstąpiła do naszej drużyny.

Czy jako harcerze czujecie się rodziną? Dlaczego?

Tak, zawsze mogę liczyd na któregoś z 
harcerzy. Pomagamy sobie wzajemnie, 
budując więź, co sprawia, że czujemy sie jak 
rodzina. Ufamy sobie i jesteśmy dla siebie 
jak prawdziwi członkowie rodziny.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza 
„rodzina”?

W naszej miejscowości wszyscy szanują i 
pamiętają o harcerzach. Zawsze, gdy jest 
potrzeba, pomagamy i jesteśmy doceniani. 
My, harcerze, stanowimy jednośd z 
mieszkaocami.

Sabina Markuś, harcerka
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HARCERZE

Co sprawiło, że  zostałaś członkiem drużyny harcerskiej?

Podoba mi się harcerskie życie. Od dzieciostwa 
jeździłam z moją mamą na harcerskie obozy. 
Harcerstwo to dla mnie przygoda i zabawa, a także 
wierna służba, obowiązek i PRZYJAŹNIE.

Czy jako harcerze czujecie się rodziną? Dlaczego?

Jak mówią słowa piosenki, „wszyscy harcerze to 
jedna rodzina”. Zdecydowanie się z tym zgadzam. 
Harcerstwo to zarówno zabawa, jak i wspólne 
wykonywanie zadao i podział obowiązków. W 
grupie przyjaciół zawsze jest raźniej.

Jakie miejsce w społeczności lokalnej zajmuje Wasza 
„rodzina”?

Moja harcerska rodzina – 130 DSTH – jest w naszej 
gminie znana nie tylko rodzinom harcerskim, ale też 
całej społeczności. Bierzemy udział w większości 
organizowanych imprez i rajdów, współtworzymy 
różne projekty. Za punkt honoru stawiamy sobie 
dobrą organizację Święta Niepodległości i troskę o 
groby nieznanych żołnierzy czy zapomnianych 
bohaterów wywodzących się z naszej społeczności.

Karolina Polan, harcerka

Foto Dorota Polan



KLUB FOTOGRAFICZNY
„OKNO”

Fotografia to ich pasja. Chcą pokazad świat własnymi oczyma, ale chcą go także zapamiętad, zostawid…
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Czym dla Ciebie jest przynależnośd do “Okna”?

Jest to przynależnośd do grupy, która ma takie 
samo zamiłowanie do fotografii, jak ja. Poza tym 
to ludzie z pasją, fotograficznymi ideami.

Czy lubisz fotografowad?

Lubię fotografowad. Fotografią wyrażam siebie, 
dostrzegam rzeczy, których inni nie widzą. 
Zdjęcia są dla mnie formą uwieczniania 
wspomnieo. Sądzę, że jeśli ktoś doceni pracę 
fotografa, jego poświęcenie, zauważy jego 
pasję, poświęcenie, od razu chce się działad 
dalej i robid więcej i więcej zdjęd.

Co podoba ci się w działalności „Okna”?

Podoba mi się, że są organizowane spotkania 
teoretyczne, jak i praktyczne, że każdy może 
wyrazid swoją opinię na temat zdjęd kolegi czy 
koleżanki. Myślę, że jest to super sprawa; ta 
społecznośd pomaga kształcid zainteresowania 
fotografią wśród młodych, jak i starszych ludzi. 
Jednak najfajniejsze są wyjazdy plenerowe, 
możemy sprawdzid swoje umiejętności.

Aga Kadela, Klub Fotograficzny „Okno”
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Od kilku lat prowadzicie koło fotograficzne w szkole? Jak zaczęła się ta 
przygoda?
Podczas realizacji pierwszych projektów edukacyjnych CEO spośród grupy 
uczniów wyłoniło się kilkoro szczególnie chętnie sporządzających dokumentację 
fotograficzną naszych działao. Wykazali się wielką pasją i sporymi 
umiejętnościami. Wtedy powstał pomysł stworzenia Klubu Fotograficznego 
„OKNO”, w którym młodzi ludzie, fotograficy – amatorzy mogliby się realizowad.

Co jest najważniejsze w twórczym działaniu z młodymi ludźmi?
Wydaje się, że najważniejsze jest chcied i lubid pracowad z młodzieżą. Trzeba 
umied umiejętnie pokierowad młodymi ludźmi, dad im wskazówki do działania, 
ale tak, by mieli szansę na samodzielnośd i kreatywnośd. Ważne jest, by 
stworzyd młodym możliwośd realizacji ich własnych pomysłów i inicjatyw. 

Zdjęcia, które robicie w ramach działalności Koła Fotograficznego „Okno” z 
młodzieżą są bardzo dobre. Jaki masz przepis na sukces? 
Przepis na sukces? To trudne pytanie. Na pewno istotne jest umiejętne 
przekazanie własnej wiedzy i doświadczeo fotograficznych młodzieży. Tak, by 
umieli wiadomości teoretyczne wykorzystad w praktyce. Trzeba też ich nauczyd 
byd otwartym na krytykę, która nie ma zniechęcad, tylko motywowad. I przede 
wszystkim – trzeba robid dużo zdjęd, w myśl zasady, iż dwiczenie czyni mistrza.

Co daje Wam wspólne fotografowanie z młodzieżą?
Praca z młodzieżą na pewno … odmładza. Przebywanie wśród młodych dodaje 
sił i energii, a jeśli jeszcze można z nimi dzielid swe pasje, to sama radośd. Każde 
dobre zdjęcie naszych młodych fotografików przysparza wiele satysfakcji. 

Jak powstał pomysł na projekt „Sagi rodzinne”?
Po projekcie „Wieś na dnie jeziora – ludzie i miejsca” czuliśmy potrzebę dalszego 
kontaktu z mieszkaocami naszej gminy. Ponieważ nabraliśmy już nieco i odwagi, 
i ogłady fotografując ludzi, to pomysł ten wydał się nam ciekawy i możliwy do 
zrealizowania. Tym razem chcieliśmy fotografowad ludzi cieszących się życiem 
rodzinnym, połączonych wspólnymi zainteresowaniami i pasjami – jak my. 

Jak połączyd pracę nauczyciela z dodatkowymi zajęciami z młodzieżą? 
To kwestia dobrej organizacji swoich zajęd, zarówno tych związanych z życiem 
zawodowym, jak i prywatnym. Jeżeli naprawdę lubi się to, co się robi, czas 
zawsze się znajdzie.

Dorota Polan, Robert Kadela, opiekunowie HKF „Okno”
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UCZESTNICY PROJEKTU

Dorota Fortuna
Aga Kadela

Tomek Kadela
Ewelina Madej
Sabina Markuś
Michał Mosór
Dorota Polan

Karolina Polan
Anna Prorok

Anna Pytel
Anna Zalewska
Robert Kadela
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Dorota Fortuna, Nikon D60, Nikkor AF-S 18-105 mm 1:3.5-5.6G
Urodzona 5 lipca 1995 w Wadowicach, chodzi do kl. III gimnazjum im. Janiny Barbary 
Górkiewiczowej w Mucharzu. Interesuje się fotografią, z którą przygodę rozpoczęła w klasie 
pierwszej gimnazjum, zapisując się do klubu fotograficznego „OKNO”. Jest ponod z tego bardzo 
zadowolona. Jak mówi, „dzięki warsztatom, które od czasu do czasu odbywały się w szkole 
oraz projektom realizowanym przez koło fotograficzne, udoskonalam swoją wiedzę o 
fotografii”.

Karolina Polan, Nikon D40, Nikkor ED 18-55 mm
Ma 14 lat. Jest uczennicą I klasy Gimnazjum im. Janiny B. Górkiewiczowej w Mucharzu. Jej 
zainteresowania i pasje to harcerstwo, sport (szczególnie siatkówka) i oczywiście fotografia. Od 
września 2010 roku działa w Klubie Fotograficznym „Okno”. Najbardziej lubi robid zdjęcia 
krajobrazom.

Ewelina Madej, Minolta DiMAGE Z1, obiektyw 38-380 mm 1:2.8-3.5
Urodzona 4 marca 1997 r. Jej zainteresowania to narciarstwo, siatkówka, podróże, turystyka i 
oczywiście fotografia. Przedmioty szkolne, które w szczególności ją ciekawią to biologia, język 
angielski, matematyka i informatyka. Lubi byd aktywna, dlatego należy do wielu kółek i 
organizacji, takich jak ZHP, kółko historyczne i klub turystyczny. Zawsze stara się cieszyd tym, 
co robi. W fotografii najbardziej lubi detale, ponieważ uważa, że każdy szczegół może byd 
ważny i doceniony.

Michał Mosór, Canon EOS 400d, Canon 18-55, 50mm, Sigma 70-300, Speedlite 430EX
Urodził się 8 czerwca 1988 roku. Swoją przygodę z fotografią zaczął kilka lat temu od starej, 
poczciwej rosyjskiej smieny. Później przyszedł już czas na fotografię cyfrową. Okolicznościowe 
pstrykanie zdjęd powoli przerodziło się w pasję. Jego ulubioną dziedziną fotografii jest 
fotografia pejzażowa, reportaż oraz portrety. Uważa, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko 
fotograf i nieistotne jest, jaki sprzęt się posiada.  

Aga Kadela, NIKON D80, Nikkor 17-80 mm, Sigma 70-300 mm
Ma 17 lat. Chodzi do Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach o profilu europejskim. 
Lubi podróżowad, a przy tym robid zdjęcia. Poprzez fotografię wyraża siebie, dostrzega i 
pokazuje rzeczy, które inni widzą inaczej. Zdjęcia są dla niej pewną formą uwieczniania 
wspomnieo. Fotografią zajmuje się od 2007 roku. Ma profil na digarcie: agakadela.digart.pl i 
zaprasza do oglądania jej zdjęd. „Jedyną, metodą żeby podtrzymad bicie twojego 
fotograficznego serca, jest fotografowad to, co kochasz”.

Sabina Markuś, Olympus Camedia D-425, Olympus Lens 6,1mm 1:2,8
Ma 16 lat. Jest osobą zdeterminowaną i ciągle gotową na nowe wyzwania. Lubi spontaniczne 
wyprawy z aparatem, są one najowocniejsze. Od zawsze interesowała się robieniem zdjęd. Tak 
naprawdę jej przygoda z fotografią rozpoczęła sie w momencie wstąpienie do klubu 
fotograficznego OKNO. Należy już do niego prawie 3 lata. Pragnie poprzez swoje zdjęcia 
pokazad to, czego inni nie widzą. Wyzwaniem są zawsze krajobrazy, gdyż każdy widzi je inaczej  
dlatego te zdjęcia są najciekawsze. Na razie ma mały kompaktowy aparat cyfrowy: Olympus 
Imaging Corp, jednak z czasem planuje zakup lepszego sprzętu. Poza fotografią przynależy do 
drużyny harcerskiej, gdzie również wykazuje się determinacją i ciągłą gotowością do działania.
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Ania Pytel, Samsung ES28
Ma 14 lat, robi zdjęcia aparatem kompaktowym Samsung. Najbardziej lubi fotografowad ludzi 
oraz przyrodę. Kocha konie i lubi na nich jeździd. Zimą lubi jazdę na nartach. Fotografią 
interesuje się od 6 klasy podstawowej.

Ania Zalewska, Samsung S17, 12MG, zoom 6,3-18,9 mm
Urodziła się 31 sierpnia 1997 roku. Interesuje się fotografowaniem, biologią oraz językiem 
angielskim. Lubi spędzad czas z rodziną i przyjaciółmi i chętnie te chwile uwiecznia na 
zdjęciach.

Tomek Kadela, Canon Power Shot A590 IS, Lens 5.8-23.2 mm
Urodził się 25 marca 2000 roku w Wadowicach, a w Mucharzu. Uczęszcza do IV klasy Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu. Jestem członkiem Klubu 
Fotograficznego “Okno”. Był z klubem na biwaku w Pieninach i na wycieczce na Turbaczu, 
Babiej Górze i Wielkiej Raczy. Lubi fotografowad, chod nie robi tego tak często jak inni. Ma 
różne zainteresowania: układa klocki Lego City i Lego Technic, lubi majsterkowad i wykonywad 
prace gospodarcze wokół domu. 

Ania Prorok, Canon EOS 1100d, Canon ZOOM EF-S 18-55mm
Jest uczennicą klasy III gimnazjum. Lubi czytad książki, jeździd na rowerze i fotografowad. 
Fotografią zaczęła interesowad się około trzy lata temu. Inspirują ją przyjaciele. W przyszłości 
chciałaby zostad weterynarzem.

Dorota Polan, Nikon D80, Nikkor 18-70, Minolta 500si, Exakta 28-200, Minolta HS3600
Urodzona w 1971 roku w Wadowicach, mieszka w Mucharzu. Na co dzieo nauczyciel języka 
polskiego w Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu, absolwentka 
Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
Warszawie. Wraz z uczniami realizowała bądź realizuje zadania w ramach projektów Ślady 
Przeszłości, Literacki Atlas Polski oraz Kuthurra! Interesuje się literaturą, tradycją regionu, 
fotografowaniem. Lubi dobrą książkę, dobry film i wędrówkę po polskich górach. Całym 
sercem związana  z harcerstwem. Podharcmistrz, instruktor Hufca Ziemi Wadowickiej Związku 
Harcerstwa Polskiego, opiekun klubu turystycznego, przyboczna 130 Drużyny 
Starszoharcerskiej „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego. 

Robert Kadela, Nikon D700, Nikon F80, Nikkor 28-105 mm, 28 mm, 50 mm, 70-300 mm, SB800
Urodzony w 1964 roku w Tarnawie Dolnej, mieszka w Mucharzu. Nauczyciel historii, 
informatyki, edukacji regionalnej i turystyki w Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej
w Mucharzu.  Absolwent Uniwersytetu Jagiellooskiego. Od kilku lat współpracuje z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wraz z uczniami realizował bądź realizuje zadania w 
ramach projektów Ślady Przeszłości, Literacki Atlas Polski oraz Kuthurra!  Opiekun klubu 
fotograficznego i turystycznego. Interesuje się historią i tradycją regionu, malarstwem, jego 
pasją jest fotografia. Swoje życie związał z harcerstwem. Harcmistrz, instruktor Hufca Ziemi 
Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego, od 1985 r. drużynowy 130 Drużyny 
Starszoharcerskiej „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego. Zapalony 
turysta. Lubi dobrą książkę.
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PARTNERZY I SPONSORZY

Katarzyna Grubek (CEO)
Anna Mirska-Czerwioska (CEO)

Mikołaj Grynberg (fotograf)
Jolanta Siemieniec (GOKiC Mucharz)

Jerzy Wójs (UG Mucharz)
Rafał Durda (HAT-TRICK)

Klub Fotograficzny OKNO
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu

ZHP 130 DSTH ”Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia J. Poniatowskiego
Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu

Urząd Gminy w Mucharzu
Centrum Edukacji Obywatelskiej / Projekt Kulthurra!
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Klub Fotograficzny „Okno”
34-106 Mucharz

www.130.wadowice.zhp.pl/klubfoto.htm
zhpmucharz@op.pl, tel. 506 085 942


