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      Głównym celem realizowanego przez 

nas projektu było poznanie i odkrycie na 

nowo historii naszej miejscowości – historii 

„zapisanej w kamieniu, drewnie, żelazie”. 

Skąd pomysł na taki właśnie temat? 

Obserwując ludzi, krajobraz, przyrodę czy 

architekturę zdaliśmy sobie sprawę z tego, 

że stałym i wszechobecnym elementem 

otaczającego nas świata są właśnie drewno, 

kamień i żelazo. Dla jednych to tylko materiał 

budowlany, opałowy, narzędzie pracy. My w 

kamieniu, drewnie i żelazie odnaleźliśmy 

żywe historie związane z naszą 

miejscowością, z osobistymi przeżyciami 

mieszkańców – historie skrywające 

prawdziwe emocje i uczucia. Okazało się - to 

co powinno się okazać - drzewo, kamień i 

żelazo to tylko materiał, dzięki któremu 

człowiek zmienia świat i dzięki któremu nam 

udało się odkryć nasze małe ludzkie historie.   
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      Realizację projektu rozpoczęliśmy już we 

wrześniu. Gromadziliśmy informacje na 

temat ciekawych miejsc, historii oraz ludzi z 

nimi związanych, sporządzaliśmy 

dokumentację fotograficzną i faktograficzną, 

kręciliśmy krótkie filmy. Wykonywaliśmy 

zdjęcia skupione wokół kilku tematów. 

Fotografowaliśmy m.in. kapliczki przydrożne 

przeniesione na nowe miejsca, most 

kolejowy na rzece Skawie, stare domy z 

gankami, okna, narzędzia rolnicze, pomniki. 

Zebrany materiał posłużył nam do 

zrealizowania fotoreportaży i fotokastu. 

Efekty naszej pracy prezentowaliśmy na 

bieżąco na stronie www Klubu 

Fotograficznego „Okno” i Gminy Mucharz, 

przedstawimy je również w czerwcu lokalnej 

społeczności na wystawie fotograficznej 

podczas obchodów Dni Ziemi Mucharskiej 

oraz w lokalnych mediach.  
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W realizację projektu zaangażowani byli 

członkowie Klubu Fotograficznego „Okno”. 

Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z 

Gimnazjum im. Janiny Barbary 

Górkiewiczowej w Mucharzu, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w 

Mucharzu, Urzędem Gminy oraz z drużyną 

harcerską. Informacje na temat historii 

naszej miejscowości pomagali nam zebrać 

mieszkańcy Gminy Mucharz, którzy chętnie 

dzielili się z nami swoją wiedzą. Na pewno 

wiele nauczyły nas też zorganizowane przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej warsztaty 

fotograficzne z Ulą Klimek. 

 

      Dzięki nim mogliśmy rozwinąć się 

twórczo i ostatecznie wybrać drogi działania 

w projekcie. Powstał też wtedy 

fotokast ”Nowy dom”. 
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      Realizując projekt, pogłębiliśmy naszą 

wiedzę i umiejętności fotograficzne, 

nabyliśmy nowych doświadczeń. 

Nauczyliśmy się współpracy w grupie i 

współodpowiedzialności.  

 

      Dotarliśmy do miejsc, kryjących ciekawe 

historie, nabraliśmy odwagi w rozmowach z 

fotografowanymi ludźmi. Mamy nadzieję, że 

historie opowiedziane przez nas za pomocą 

fotografii zainteresują zarówno mieszkańców 

naszej gminy, jak i osoby z nią nie związane: 

jednych ze względów emocjonalnych, innych 

ze względów artystycznych. 
 
 

Autorzy 
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Karolina Biel 
Kodak Easyshare AF 5x Optical Aspiheric 

Lens 27mm-135mm (Equiv). Uczęszcza do 

pierwszej klasy Gimnazjum im. Janiny 

Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu. 

Interesuje się fotografią i muzyką. W kole 

fotograficznym "OKNO" działa od września 

2011. Lubi fotografować ludzi oraz 

krajobrazy. W fotografowaniu często inspirują 

ją przyjaciele i rodzina. Najbardziej podobają 

jej się zdjęcia o ciepłych, żywych barwach.  
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Całe życie w szkółce leśnej przepracowałam. Tamto 

wzgórze to Niemcy po wojnie wypalili. Potem żeśmy 

sadzili, a teraz te drzewa to już wycinają. Pamiętam, jak 

w nagrodę od Kwaka po nasionie daglezji dostałyśmy. 

Wtedy to je z Ameryki trzeba było sprowadzać. 

Ćwiertniowa już wycięła, ale nam tak jakoś żal. 

 

Teresa i Stanisława Fluder 















Kinga Frączek 
Samsung Lens S 860 zoom 6.3-18.9 mm. Ma 

14 lat i chodzi do pierwszej klasy Gimnazjum 

im. Janiny Barbary Górkiewiczowej. Od 

początku roku szkolnego 2011/2012 uczęszcza 

na zajęcia kółka fotograficznego „Okno”. 

Zawsze interesowała ją fotografia. Najbardziej 

lubi robić zdjęcia krajobrazom, ponieważ są one 

ciekawe i każdy może je inaczej przedstawić. 

Wykorzystuje każdą wolą chwilę, by robić 

zdjęcia.  
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Mój ojciec na kolei przepracował 47 lat, a ja 23. Byłem 

wtedy małym chłopcem, kiedy partyzanci chcieli 

wysadzić most (...) Przy wysadzeniu nastąpił wielki huk 

(...).Było to dla mnie wielkie przeżycie. Po upływie paru 

miesięcy zbudowano most z bali drewnianych, a teraz 

jest żelazny.  

 

Wujek Jerzy 

 















Agnieszka Kadela 
NIKON D80, Nikkor 17-80 mm, Sigma 70-300 mm. Ma 18 lat. 

Uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w 

Wadowicach o profilu europejskim. Lubi podróżować, a przy 

tym robić zdjęcia. Urodzona harcerka – przewodnik, instruktor 

Hufca Ziemi Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego, 

drużynowa 4 Drużyny Wędrowniczej „Cztery Żywioły”. Poprzez 

fotografię wyraża siebie, dostrzega i pokazuje rzeczy, które inni 

widzą inaczej. Zdjęcia są dla niej pewną formą uwieczniania 

wspomnień. Fotografią zajmuje się od 2007 roku. Ma profil na 

digarcie: agakadela.digart.pl i zaprasza do oglądania jej zdjęć. 

„Jedyną, metodą żeby podtrzymać bicie twojego 

fotograficznego serca, jest fotografować to, co kochasz”.  
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Jak byłem małym chłopcem, to my mieli dom we wsi. 

Był siwy koń i duża gospodarka (…). Niejeden chwali te 

austriackie czasy. Pewnie. Tabak był tani. Wódka też nie 

była droga. We dworze gorzelnie, we wsi dwie karczmy. 

Przy kościele karczma. Na dole przy drodze – karczma. 

Ale ja byłem mały, to nie potrzeba było mi karczmy. 

Chleba się chciało. Piekli go matka w chlebowym piecu. 

Ale na dziesięciu trzeba dużo chleba. Zjedli my do 

przednówka całe zboże. Dziś dzieciom nie chce się 

bułki bez masła ugryźć. 

 

Janina Barbara  Górkiewiczowa, Spotkania nad 

urwiskiem 











Tomek Kadela 
Canon Power Shot A590 IS, Lens 5.8-23.2 mm. 

Ma dwanaście lat.  Uczęszcza do V klasy Szkoły 

Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 

Mucharzu. Jestem członkiem Klubu 

Fotograficznego “Okno” oraz harcerzem 125 

Drużyny Harcerskiej „Zośka”. Był z klubem na 

biwaku w Pieninach i na wycieczce na Turbaczu, 

Babiej Górze, Wielkiej Raczy, Czuplu. Lubi 

fotografować, choć nie robi tego tak często jak 

inni. Ma różne zainteresowania: układa klocki 

Lego City i Lego Technic, lubi majsterkować i 

wykonywać prace gospodarcze wokół domu. 
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Stół pod oknem. Czyste krzesła. Izba bielona niedawno. 

Na ścianach zegar, obrazy, fotografie. W kącie łóżko 

zasłane biało i równo. Głośnik radiowy na rogu szafy. 

Okno zasłania perkalowy skrawek różowych 

kwiatuszków. Pachnie zatęchłym drzewem, dymem z 

ognia (…) 

 

Janina Barbara Górkiewiczowa, Spotkania nad 

urwiskiem 













Aleksandra Kawa 
Ma 14 lat. Bardzo lubi podróżować oraz robić zdjęcia. Od 

dziecka interesuje ją fotografia, jednak dopiero po wstąpieniu 

do klubu fotograficznego "OKNO" zaczęła przygodę z 

aparatem. Trwa ona już prawie rok i coraz bardziej jej się 

podoba. Jest perfekcjonistką i zawsze dba o to, żeby każdy 

szczegół był dopracowany. Bardzo lubi fotografować detale, 

ponieważ uważa, że w każdej, nawet najmniejszej rzeczy 

znajdzie się coś ciekawego. 
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Skawce były kiedyś taką malowniczą dolinką. Centrum 

wsi znajdowało się tam, gdzie stała figurka. Maryja 

czuwała nad nami i nas pilnowała. Modliło się tam do 

niej bardzo dużo ludzi. Co roku przy figurce odbywała 

się msza strażacka.  

 

Anna Szczygieł 















Ewelina Madej 
Nikon D3100, NIKKOR AF-S 18-55mm 1:3.5-5.6G. 

Urodziłam się wiosną 1997r. Do robienia fotografii 

namówiła mnie przyjaciółka. Należę do koła 

fotograficznego "Okno" niecałe dwa lata. W robieniu 

zdjęć najbardziej podoba mi się to, że mogę 

wyznaczyć sobie jakiś cel, do którego dochodzę 

ciężką pracą. Dzięki temu mogę poczuć satysfakcję i 

pasję. Każde zadanie traktuję poważnie. Lubię 

wyzwania i nigdy nie czekam do ostatniej chwili. 
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W młodości mieszkałam kiedyś na krótko z jednym 

sierotą. Nie miał łatwo wcale. Codziennie budzono go o 

5:00 rano, żeby pracował w polu, a śniadania nie dostał, 

dopóki roboty nie skończył, często do południa. 

Babcia 

  

Praca przy zbożu jest bardzo ciężka, wymaga 

poświęceń, a ile sobie trzeba odmówić, żeby iść i robić. 

Sama zaczęłam mając tylko 12 lat. 

Ciocia 

  

W ogóle nie było tak jak teraz. Kiedy byliśmy dziećmi, 

modliliśmy się o dużo zadań domowych, wtedy 

mogliśmy zająć się czymś innym niż pracą, chociaż nie 

zawsze, bo wszystko zależało od rodziców. 

Tata 

 

















Elżbieta Mnich 
DMC-LS60 LUMIX DC VARIO 1:2.8-5.05.8-17.4 

asph. OPTICAL 3X ZOOM. Urodziła się 18.06.1998 

r. Do kółka fotograficznego dołączyła we wrześniu 

2011 r. Dlaczego? Po prostu lubi fotografować. Co? 

Właściwie wszystko, ale najbardziej małe dzieci. Są 

one bardzo naturalne, w przeciwieństwie do 

dorosłych. Na zdjęciach zawsze uśmiechnięte i 

beztroskie, co widać na pierwszy rzut oka. Radość 

sprawia jej również fotografowanie widoków i gór, 

gdzie ten sam element z różnych punktów widzenia 

często wygląda zupełnie inaczej. Lubi też grać na 

gitarze, należy do ZHP. Swoje pasje i 

zainteresowania może rozwijać dzięki pomocy 

rodziny.  
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Potrzebę postawienie krzyża upamiętniającego śmierć 

żołnierzy walczących o odzyskanie niepodległości w 

1918 r. otrzymałam w spadku po pani Janinie 

Kubaszewskiej. Jednak ciężkie czasy, które wówczas 

trwały, nie pozwalały na zrealizowanie tego 

przedsięwzięcia. Kiedy w Polsce ustawały czasy 

komuny, wzięłam się do pracy. Pojawiło się pytanie, jak 

zebrać fundusze? W porozumieniu z drużyną harcerską, 

dzięki hojności mucharzan zebrałam sporą kwotę. 

Wtedy w mojej głowie narodził się pomysł, by powstało 

coś bardziej reprezentacyjnego - pomnik kamienny. Od 

właścicieli pobliskiego kamieniołomu otrzymałam za 

darmo kamień, a zebraną sumę przeznaczyłam na 

tablicę, którą  wkrótce umieszczono na kamieniu. 

Wszystko to zrobiłam dzięki wielkiemu wsparciu i 

pomocy pana Roberta Kadeli – nauczyciela historii oraz 

mieszkańców Mucharza. 

 

Pani Lucyna Szczerbowska 













Karolina Polan 
Nikon D40, Nikkor ED 18-55 mm. Ma 15 lat. Jest 

uczennicą drugiej klasy Gimnazjum im. Janiny B. 

Górkiewiczowej w Mucharzu. Jej zainteresowania i 

pasje to oczywiście fotografia i harcerstwo. W ZHP 

działa już od 6 lat. Obecnie pełni funkcję przybocznej 

w 130 DSTH ,,Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. 

Józefa Poniatowskiego. Najbardziej lubi robić zdjęcia 

portretowe i pejzaże. Doświadczenie w 

fotografowaniu nabiera podczas warsztatów z 

profesjonalnymi fotografami i spotkań Klubu 

Fotograficznego ,,Okno”, w którym działa od 

września 2010 roku.  
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No, to jest zabytek. Wielki zabytek… Legenda mówi, że 

tą ręką to on na skawczanów pokazywał. I groził 

chłopom, żeby do kościoła chodzili, a nie pod karczmą 

siedzieli. 

 

Pani Sylwia Sulkowa 

 

A dzieciom Święty Wojciech zawsze kojarzy się z 

odpustem. Bo to i kramy kolorowe, i cukierki, i wata 

cukrowa, i miśki. Zawsze gwarno i wesoło. 

 

Mama 

















Anna Pytel 
Samsung ES28, obiektyw: 4.9-24.5mm 1:3.5-9 

27mm. Ma 15 lat i jest uczennicą drugiej klasy 

gimnazjum. Jej pasją jest robienie zdjęć oraz 

uprawianie różnych sportów, zarówno zimowych, 

jak i letnich. Fotografią zaczęła się interesować w 

czwartej klasie szkoły podstawowej. Do kółka 

wstąpiła w pierwszej klasie gimnazjum. 

Najbardziej lubi fotografować ludzi oraz detale. 

Robi zdjęcia aparatem kompaktowym Samsung 

ES28. Ma go jakiś czas i bardzo dobrze robi jej 

się nim zdjęcia - liczy się pasja. 
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Przez całą wiosnę staram się przywozić do domu 

drzewo na opał. Żeby było ciepło w domu zimą i aby 

moja rodzina nie marzła. (…) Przez te tory przejechały 

tysiące pociągów. Do wielu z nich wsiadałam, by jechać 

do Łagiewnik modlić się o zdrowie. (…) Z takich desek 

była wybudowana stodoła. Mój kochany mąż budował ją 

własnymi rękami, od bladego rana aż po ciemną noc. 

(…) W czerwonych cegłach jest wykuta cała historia 

mojego dzieciństwa, mojej rodziny. Ojciec wraz z moim 

bratem układali te cegły, żeby wybudować dom dla 

dziesięcioosobowej rodziny. (…) W wolnych chwilach 

siedziałam w oknie i oglądałam, co dzieje się na wsi. 

Koła od wozu przewiozły wiele zboża, pszenicy, owsa, 

jęczmienia i ziemniaków z pól do naszego domu. 

Tak wyglądała nasza wyprowadzka z rodzinnego domu. 

Wszystko szczelnie pozamykane na kłódkę. Był tam 

nasz cały dobytek życiowy, na który pracowałam ciężko, 

ale wszystko mi zabrali. 

 

Anna Świątek, Franciszek Świątek, Maria Świątek 















Patrycja Rusin 
Fujifilm Finepix s2950 hd, FUJINON LENS 18x 

optical f=5.0-90.0mm 1:3.1-5.6. Jest pogodną i 

często uśmiechniętą czternastolatką. Skupia się 

na swojej pasji, czyli muzyce i oczywiście 

fotografii. Uwielbia wyprawy w góry, dalekie 

wycieczki i spotkania z przyjaciółmi. Należy do 

klubu fotograficznego "OKNO" prawie od roku. 

Lubi robić zdjęcia ludziom, ponieważ ich twarze 

nadają zdjęciu wiele emocji. Dzięki temu możemy 

odczuć, jaki nastrój panuje na obrazie. Uważa, że 

na fotografii znajdują się nieśmiertelne 

wspomnienia. Magiczne miejsca ukrywają sie w 

magicznym wymiarze. 
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Kiedy stawialiśmy tę szopę? – A, jak dawno to było, 50 

lat temu, jak mnie pamięć nie myli. Dziadek wybudował 

ją, żeby przechować sprzęty potrzebne do uprawiania 

ziemi. Teraz to wszystko leży, można tylko 

powspominać te chwile ciężkiej pracy. Dziecko drogie, 

dziadek twój bardzo kochał pracę w polu i starał się, 

abyśmy mieli wszystkie potrzebne narzędzia. Miał 

nawet traktor, który w tych czasach był bardzo trudny do 

zdobycia i kosztowny. 

 

Babcia 













Magdalena Sroka 
Nikon D3100, AFS Nikkor 18-55mm. Ma 16 lat, jest uczennicą 

klasy trzeciej gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Ponikwi. Jej głównym zainteresowaniem jest 

fotografia, ale interesuje ją również sztuka. Uprawia sporty. 

Najbardziej lubi fotografować architekturę oraz zwierzęta domowe. 

Zdjęcia robi od czerwca 2011 roku, jest samoukiem. Dużo czyta i 

pracuje nad jakością zdjęć. 
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Życie przeminęło mi tak szybko. Mam wrażenie, że to 

wszystko zdarzyło się nie dalej jak wczoraj. 

Ja się zestarzałam, a tak wiele pozostało niezmienione. 

Jak chociażby ten płot za domem czy kapliczki, przy 

których modliłam się, będąc dzieckiem. 

 

Babcia 





















Aleksandra Stanaszek 
Nikon D50, Nikkor Ed 18-55. Ma czternaście lat i jest uczennicą pierwszej klasy 

Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu. Jej pasją jest 

fotografia i pływanie. Obecnie trenuje w jednym z klubów pływackich, z 

powodzeniem startując w zawodach i zdobywając medale. W Klubie 

Fotograficznym „Okno” działa od początku roku szkolnego 2011/2012. Stara się 

robić coraz lepsze zdjęcia i brać czynny udział w projektach fotograficznych. 

Najbardziej lubi fotografować naturę.  
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Hoduję pszczoły od 40 lat i dotąd mi się to nie znudziło. 

Jest to moja życiowa pasja. Nie tylko zarobkowa – w 

sensie zysku z pozyskiwanego miodu, ale jako 

podglądanie życia i pracy w rodzinie pszczelej. Hodowla 

pszczół ciągle zaskakuje mnie nowymi faktami, które 

staram się częściowo przewidywać. Pszczoły są 

wytwórcami nie tylko miodu, propolisu i wosku. Znoszą 

pyłek, który jest wykorzystywany w przemyśle 

spożywczym, farmaceutycznym oraz lecznictwie. Ale 

przede wszystkim zapylają kwiaty, warzywa i owoce. 

 

Dziadek 



















Karolina Szczygieł 
Nikon D40, Nikkor ED 18-55mm. Ma 14 lat. Uczęszcza do 

pierwszej klasy Gimnazjum im. Janiny. B. Górkiewiczowej w 

Mucharzu. Jej fascynacja fotografią trwa od najmłodszych lat, ale 

tak naprawdę zaczęła fotografować, gdy w 2011 r. wstąpiła do 

Klubu Fotograficznego „OKNO”. Lubi wykonywać zdjęcia martwej 

natury oraz portrety, gdyż  każdy widzi je inaczej i są 

najciekawsze. Każdą wolną chwile spędza na fotografowaniu, 

działa też w drużynie harcerskiej. 
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Co robiłam, jak miałam sześć lat? - Wiesz Karolinko, 

słabo to pamiętam, ale wiem, że chodziło się do figurki 

na poświęcenie pokarmów w Sobotę Wielkanocną. 

Najczęściej odwiedzało się kapliczkę podczas 

śpiewania majówek. Wtedy spotykałam się z różnymi 

koleżankami i szłyśmy razem się modlić. Czasami 

nasze śpiewanie prowadziło do różnego typu zabaw. 

Pamiętam, jak kiedyś wymyśliłyśmy konkurs na 

najgłośniej zaśpiewaną pieśń. Było nas słychać na pół 

wsi, ale oczywiście ja wygrałam. Wszyscy ludzie się na 

nas patrzyli, a my strasznie się śmiałyśmy. 

 

Janina Szczygieł 

















Kinga Wasiak 
Nikon Coolpix L120, NIKKOR 21X WIDE WIDE 

OPTICAL ZOOM VR, 4.5-94.5mm, 1:3.1-5.8. Ma 

14 lat, chodzi do pierwszej klasy gimnazjum w 

Mucharzu. Fotografią interesuje się od niedawna. 

Uczestniczy w projekcie, zresztą jej pierwszym, 

ponieważ uważa, że przychodząc z aparatem do 

ludzi daje im poczucie, iż ktoś się interesuje nimi i 

ich życiem – przeszłym i teraźniejszym. Zbierając 

materiały, spotykała same życzliwe i uprzejme 

osoby, każdy chciał coś opowiedzieć i pokazać.  

Widziała ich radość, gdy mogli przedstawić 

historie swoje i domów. Jej zdaniem każdy 

szczegół jest wart zainteresowania i podziwu, 

dlatego chętnie fotografuje detale. 
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Sylwia Król 
Canon Powershort SD1100 IS, CANON 

ZOOM LENS 3Xis 6.2-18.6mm 1:2.8-

4.9. Ma 14 lat i chodzi do pierwszej 

klasy Gimnazjum im. Janiny Barbary 

Górkiewiczowej w Jaszczurowej. 

Fotografią interesuje się od niedawna, 

bo zaledwie pół roku. Projekt „Historia 

zamknięta w kamieniu, żelazie, 

drewnie...” jest pierwszym, w którym 

uczestniczy. Wzięła w nim udział, 

ponieważ sprawia jej satysfakcję to, że 

może ucieszyć ludzi swoim 

zainteresowaniem ich domami i nimi 

samymi. Fotografować lubi najbardziej 

pejzaże, gdyż według niej są bardzo 

interesujące. 
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Stary, stary ten dom, ma o jeden rok mniej niż ja, a 

musicie wiedzieć, że już mi 81 lat leci... No, na wojnie 

Bauer Rumund przyszedł i kazał się wysiudać... 

Przenieśliśmy się do domu pod nami. Ciężko było, ale 

ten nowy dom i panująca w nim przed wojną miłość, 

sprawiały, że warto było walczyć o swoje. Mama prosiła, 

błagała o parę kawałków drewna, bo nie ma nam czym 

zapalić w piecu, on tylko wyciągnął pas i tak się 

skończyło... Te okna tu od początku mamy, wszystko 

było, a potem nic.. Tylko puste ściany zostały, okna i 

drzwi... Taka to nasza historia, tyle lat w lesie 

przerobione, za tak marne grosze... Razem siadamy 

obok okna i patrzymy, patrzymy na nasze drzewa, „..tak, 

to my je tu zasadziłyśmy..”- jedna myśl krążąca nam po 

głowie.. Teraz z tych drzew ludzie mają okna, domy, 

drzwi... 

 

Panie Stasia i Teresa 



















Dorota Polan 
Nikon D80, Nikon D7000, Nikkor 18-70, Nikkor 

16-85. Urodzona w 1971 roku w Wadowicach, 

mieszka w Mucharzu. Na co dzień 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.  
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Mój ojciec był cieślą. Może stąd u mnie zamiłowanie do 

drzewa. Kiedyś pracowałem w spółdzielni 

rzemieślniczej w Makowie. Wymyśliłem prototyp 

krzesła, który tak spodobał się jednemu inżynierowi z 

Zakopanego, że przez siedem lat robili według mojego 

wzoru. Ale to było dawno. A spółdzielnia upadła. 

W rodzinie to nikt już z drzewem nie robi. Żona mi 

pomaga. Sklejkę kupuję na hurtowni, a drzewo – lipę, 

sosnę w lasach państwowych. Ale żeby się z tego 

wyżyć dało, to nie. Taką pracę trzeba lubić. A oprócz 

zabawek to i półki, i lustra, szafki robię. Na zamówienie. 

 

Antoni Janik 



















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 Jagiellońskiego. 

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, projektuje strony www, 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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Ten próg chcecie widzieć, panie? Fotografować? A to 

stare i zryte nogami drewnisko. To ładne nie jest. Ale to 

jest próg z dobrego drzewa. On ma, ten próg, lat... 

Czekajcie! No porachujcież! Od roku 1848... Twardszy 

od człowieka, mocniejszy od człowieka i wierny. I 

uchronił się od spalenia. (...) I będzie jeszcze długo ten 

próg, bo drzewo było twarde i ze suchego było miejsca. 

Ostrożnie, on jest krzywy i chropawy, od nóg wytarty... 

 

Janina Barbara Górkiewiczowa, Spotkania nad 

urwiskiem 
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Karolina Polan 
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PARTNERZY I SPONSORZY 
 

Katarzyna Grubek (CEO) 
Ula Klimek (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! 

ZAPISANE 
W DREWNIE, KAMIENIU, ŻELAZIE 

PROJEKT SPOŁECZNY GIMNAZJALISTÓW Z MUCHARZA 
I KLUBU FOTOGRAFICZNEGO „OKNO” 



Klub Fotograficzny „Okno” 
34-106 Mucharz 

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