
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU
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ŻYCIE Z PASJĄ

Projekt "Życie z pasją - 7 wyzwań!"
realizowany od lutego do sierpnia 2016
przez      Stowarzyszenie  Stefa Edukacji  i
Kultury  we     współpracy  z Gminnym
Centrum Kultury w Ulanowie w ramach
Programu "Równać  Szanse" Polsko -
Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży. W projekcie
uczestniczy młodzież powyżej 13 roku
życia z gminy Ulanów. Odbyło się wiele
zajęć w Domu Ludowym w Dąbrówce,
Bibliotece Gminnego Centrum Kultury w
Ulanowie oraz spotkań wyjazdowych.

W NUMERZE:
- wywiady z ludźmi regionu, którzy
posiadają ciekawe zainteresowania;
- najciekawsze wieści z projektu;
- relacje z podróży projektowych;
- historie zatrzymane w starych
fotografiach;
- krótko o naszym stowarzyszeniu.

ADRIAN: Od kiedy
Siostra zaczęła
interesować się
poezją?
SIOSTRA: Od
kiedy pamiętam,
czyli od kiedy
zaczęłam chodzić
do Szkoły
Podstawowej

w Dąbrówce.
A: Czy pisanie
wierszy jest trudne?
S: Piszę wiersze,
kiedy mam coś do
powiedzenia, tak
zwane natchnienie.
Wtedy to nie jest
trudne.
A: Czy jako poetka

należy Siostra do
jakiegoś zrzeszenia
ludzi z pasją
pisarską?
S: Tak, należę do
Związku Literatów
Polskich Odział w
Rzeszowie.
Ciąg dalszy na str.2

Żeby znaleźć pasję, wystarczy tylko
interesować się światem. Pasja może
znaleźć także Ciebie, ale musisz dać jej
szansę! Próbuj różnych rzeczy i nie
poddawaj się!

Uczestnicy projektu poszukują pasji wszędzie!

Poezja - pasją Siostry Dawidy
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A: Jakie jest Siostry największe
osiągnięcie poetyckie?
S: Otrzymałam "Złote Pióro" jako
nagrodę za tomik wierszy
pt."Czytanie z księgi lat" oraz III
miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „O pajdkę
chleba razowego”

Nad morzem
Pozamykałam muszelki na plaży
swoją modlitwą
Może je znajdzie czyjaś samotność
albo strapienie
A może fala porwie na nowo
w przestrzeń błękitną
I wróci z perłą Twej Obecności
i z pocieszeniem.

Wiersz S. Dawidy Ryll 
Wywiad przeprowadził Adrian
Golec.

TB: To zależy
czy chodzi o
środowisko
lokalne, czy
artystyczne.
M: Z jakiego
dzieła jest Pan
najbardziej
dumny? 
TB: Jestem
zadowolony z
tych wszystkich
prac, którym
pozwalam

ujrzeć światło
dzienne.

Artysta wykonał
specjalnie dla
zespołu "Życia z
pasją" pracę
zamieszczoną
powyżej.
Wywiad
przeprowadziła
Mariola Kus

MARIOLA: Od
kiedy zaczął się
Pan interesować
sztuką? 
TADEUSZ
BRONKIEWICZ:
Od
najmłodszych
lat miałem
skłonności do
kreowania
rzeczywistości i
tak pozostało do
dziś. 
M: Jakie rodzaje
twórczości Pan
uprawia? 
TB: Malarstwo i
rzeźba. 
M: Jaki rodzaj
sztuki jest Panu
najbliższy?
TB: Muzyka i
literatura. 
M: Ile czasu
poświęca Pan
swojej pasji?
Czy rodzina
wspiera Pana,
czy narzeka?

TB: Czasem
mniej, czasem
więcej w
zależności ile
kłopotu sprawia
materia, nad
którą pracuję.
M: Czy Pana
pasja to tylko
przyjemność,
czy to też rodzaj
pracy?
TB: Przede
wszystkim jest
to moja praca, z
której czasami
czerpię dużą
przyjemność. 
M: Czy jest Pan
dzięki pasji
osobą
rozpoznawalną
w środowisku,
czy czuje się
Pan sławny? 

Muzyka bardzo wpłynęła na życie
Weroniki Strzempy. Gdyby nie
spełniała się w swojej pasji, byłaby
pewnie zupełnie innym
człowiekiem. Weronika swoją
przygodę z muzyką zaczęła już w
zerówce. Pięknie gra na
skrzypcach, ale w szkole
muzycznej uczyła się także gry na
fortepianie. Dzięki pasji mogła
zwiedzić Parlament Europejski.
Wywiad przeprowadziła Klaudia
Koza. 

Wywiad z p. Adamem Martyną
przeprowadziła Gabriela Szabat w
Dzień Sołtysa. Sprawy
obywatelskie mają duże znaczenie
w życiu p. Martyny, gdyż stara się
on zawsze uczestniczyć w wielu
inicjatywach. Satysfakcję sprawia
rozmówcy realizacja zadań dla
dobra mieszkańców Dąbrówki.
Trudnością jedynie jest brak czasu
na życie prywatne, gdyż
zaangażowanie społeczne wymaga
poświęceń. Wiele spotkań czy
uroczystości odbywa się w
weekendy.

W dzieciństwie praca na roli ojca
kojarzyła mu się z przykrym
obowiązkiem. Dopiero z czasem,
gdy pan Mieczysław Szewczyk stał
się już dorosły, zaczął doceniać
uroki rolnictwa. Praca w
gospodarstwie zaczęła mu się
podobać, aż stała się jego
ulubionym zajęciem. Gdy
odziedziczył gospodarstwo zakupił
wiele maszyn rolniczych. Obecnie
posiada dwa traktory,
glebogryzarkę, kombajn, kosiarkę,
kultywator czy zgrabiarkę. Chociaż
młodzi ludzie czasem nie doceniają
wartości pracy na ziemi i samego
rolnictwa, to każdy sobie kiedyś
uświadamia, że rolnictwo i zebrane
plony są podstawą egzystencji.
Wywiad przeprowadził Mateusz
Maziarz.

Muzyczna przygoda

TB 2016

Społecznik - sołtys Dąbrówki
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Życie
pełne
pasji!

Aleksandra obecnie tańczy w
Zespole Pieśni i Tańca Lasowiacy
w Stalowej Woli. Aby osiągnąć
sukces, w pracę trzeba włożyć
dużo wysiłku, nie tylko fizycznego,
ale również psychicznego. Taniec
to również idealny sposób na miłe
spędzenie wolnego czasu,
doskonała odskocznia od
codziennego stresu i obowiązków.
Wywiad przeprowadziła Alicja Szot,
która również spełnia swoje
taneczne marzenia.

Aleksandra Szot tańczy od 10 lat.
Spełnia swoje marzenia. Taniec
u c z y pokory i wytrwałości w
dążeniu do celu. Na próby jeździ
dwa razy w tygodniu. Bez wsparcia
rodziny nie osiągnęłaby sukcesu,
ponieważ rodzice wozili ją od 9 roku
życia na zajęcia. Koncertując,
zwiedza świat. Była m.in. we
Francji, w Turcji, w Holandii.
Poznaje nowych, interesujących
ludzi, tak jak ona, pasjonatów
muzyki i tańca.

WIKTORIA: Od kiedy Pan zaczął
interesować się flisactwem?
MIECZYSŁAW ŁABĘCKI: Mój tata
zajmował się flisactwem.
Przysłuchiwałem się domowym
rozmowom i wiele wiedziałem o
pracy i życiu na wodzie już jako
dziecko. Sam zacząłem zajmować
się flisactwem dopiero jako dorosły
człowiek.
WS: Co udało się Panu osiągnąć
dzięki tej pasji?
MŁ: Najważniejsze, co dała mi
pasja, to poznanie ludzi o takich
samych zainteresowaniach, z
którymi mogę dzielić radości
płynące z mojej pasji. Gdyby nie to,
nigdy bym nie poznał tylu
wspaniałych osób.
WS: Jakie ma Pan najbliższe plany
związane z flisactwem?
MŁ: W maju wyruszam na flis "400-
lecie Ulanowa" do Gdańska, a
później na flis odrzański.
Wywiad przeprowadziła Wiktoria
Skromak.

SZYMON: Kiedy zaczęła się Pani
przygoda z muzyką?
AGNIESZKA KAMIŃSKA: Moja
przygoda z muzyką zaczęła się
gdy miałam 9 lat. Dostałam na
Komunię pierwszy prezent
muzyczny i od tamtej pory
zaczęłam uczyć się grać na
instrumentach. Tym pierwszym
instrumentem był keyboard.
Sz: Jakiego rodzaju muzyki Pani
słucha?
AK: Nie  mam  ulubionego rodzaju
muzyki. Słucham wszystkiego,
żeby być na bieżąco z tym, co jest
modne, co przemawia do
odbiorców i jest wartościowe.
Sz: Czy Pani pasja, to tylko
przyjemność, czy też rodzaj pracy?

AK: To także rodzaj pracy. Jestem
nauczycielem muzyki w Szkole
Podstawowej w Bielinach i
instruktorem w Gminnym Centrum
Kultury w Ulanowie.
KRZYSZTOF: Z czego jest Pani
najbardziej dumna, co udało się
osiągnąć dzięki pasji?
AK: Dzięki mojej pasji poznałam
wielu ciekawych ludzi i miałam
przyjemność występować na
scenie z takimi artystami jak:
Zbigniew Wodecki, Grzegorz
Markowski z zespołu Perfect.
K: Czy muzyki i śpiewu można
nauczyć się w każdym wieku?
AK: Na naukę nigdy nie jest za
późno. Niestety nie wszyscy ludzie
są obdarzeni talentem.
K: Gdyby Pani miała taki wybór, to
z w duecie z jakim artystą
chciałaby Pani zaśpiewać?
AK: Kuba Badach to artysta
obecnie na topie, z którym chętnie
wystąpiłabym na scenie.
Wywiad przeprowadzili Szymon
Młynarski i Krzysztof Koza.

Taneczne zamiłowania

Pasjonat fisactwa

Flis na 400-lecie UlanowaZ muzyką na co dzień
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Historie mieszkańców gminy Ulanów zatrzymane w
starych fotografiach (fragment naszej wystawy)

Posiadanie
stolarskiego
hobby jest
przekazywane
w mojej rodzinie
z pokolenia na
pokolenie. Już
jako dziecko
zacząłem
pomagać
mojemu

dziadkowi w
stolarni i chyba
to mnie
zainspirowało.
Praca w
drewnie kojarzy
mi się z czymś
szlachetnym, 
zostałem
zauroczony
możliwościami

jakie daje
obróbka
drewna.
Stolarstwem
zajmuję się w
każdej wolnej
chwili, gdy tylko
mam na to
czas. Jestem
dumny z każdej
nowej rzeczy

wykonanej
przeze mnie.
Zdobywam
wciąż nowe
doświadczenia. 
Wywiad z
Łukaszem
Kupcem
przeprowadziła
Klaudia Szostak

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak
człowieka wciąga, i sprawia, że z radością
czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro
liczyć dni                                         Cecelia
Ahern

Podczas wywiadu

http://lubimyczytac.pl/autor/25751/cecelia-ahern
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Wyzwania  małe,
większe i duże!

Zajęcia na wodzie
oraz w plenerze

Udział w projekcie ma pomóc rozwinąć młodym ludziom własne pasje
oraz umiejętności społeczne, poprzez trening tych umiejętności oraz
działania praktyczne. W założeniach projektowych było także poznanie
swojego środowiska poprzez pryzmat jego walorów i ograniczeń oraz
nawiązanie nowych kontaktów społecznych i zbudowanie koalicji osób
życzliwych młodym ludziom dla ich dobra i rozwoju. Młodzi będą mogli
uczestniczyć jako młodzieżowa rada w zebraniach stowarzyszenia.

Spotykaliśmy się z różnymi ludźmi, zaznaliśmy wiele życzliwości,
przekonaliśmy się jak mieszkańcy potrafią być przychylni młodzieży,
poznaliśmy urzędy i instytucje gminne, a także te trochę dalsze. Kilka razy
poświętowaliśmy, ciesząc się z naszych sukcesów.

Na przystani

W poszukiwaniu informacji

Wizyta w urzędzie Na pizzy

Jedno ze spotkań

Jedno ze spotkań

Spływ galarem

Wizyta w muzeumWyzwanie ze starymi zdjęciami
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"Cały program wycieczki był ciekawy, ale mnie najbardziej podobał się pobyt w parku linowym
w Rytrze. Było tam wiele trudnych przeszkód ale były też prostsze. Dobrym rozwiązaniem był
podział na trasy, ponieważ każdy mógł dobrać tor do swoich możliwości. Ja osobiście
wybrałam szlak zielony, choć wcześniej tam nie byłam." Wiktoria Skromak

"Wyruszyliśmy w sobotę rano. Pierwszym przystankiem naszej podróży był Rezerwat
Przyrody "Prządki" (mający aż 13,45 ha!). W rezerwacie towarzyszyły nam niesamowite
widoki, piękna pogoda i przed wszystkim dobre humory. Następnym przystankiem na drodze
naszej wycieczki był długo oczekiwany przez wszystkich park linowy." P. Cemerys

Rezerwat przyrody "Prządki"

Kasztel w SzymbarkuPamiątkowe wpisy

Na trasie czerwonej

Trasa zielona

Szkolenie z instruktorem

W salach zamku

Przeszkody
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"Następnego dnia pobudka była już o godz. 7:00 - o tej też godzinie
czekało na nas przepyszne śniadanie, a o godz. 9:00 wyjechaliśmy na
Słowację wraz z przewodnikiem. Główną atrakcją na Słowacji był
zdecydowanie zamek w Starej Lubovni - Zamek Lubovelski (pochodzi z
XIV wieku). Zamek, tak jak i miasto leżą na wysokości ok. 600 m.n.p.m.
Sam zamek jest bardzo rozbudowany, a z najwyższego punktu zamku
można było bardzo dobrze dostrzec polskie Tatry oraz najwyższy szczyt
Pienin - Trzy Korony." Patryk Cemerys

"Drugiego dnia piękna pogoda
umożliwiła nam wspaniałe
zwiedzanie. Zamek Lubovelski swą
wielkością zachwycił niejednego z
nas. Wejście na najwyższą wieżę
w zamku było dla nas nie lada
wyzwaniem.
Kolejnym miejscem naszej podróży
był Skansen Architektury Ludowej
Regionu Spiskiego. Pierwszy raz
byłam w tzw. skansenie na
wolnym     powietrzu i muszę
przyznać, że wywołał u mnie
ogromne wrażenie." 
Klaudia Koza 

"W dniach 18-19 czerwca odbyliśmy wycieczkę. Wspinaliśmy się po
ostańcach skalnych, zwiedzaliśmy kasztel, zachwyciliśmy się parkiem
linowym, odwiedziliśmy pijalnię wody oraz rynek w Piwnicznej Zdroju.
Ponadto Piwniczna Zdrój było to miejsce naszego noclegu. Następnego
dnia na Słowacji mieliśmy okazję z panią przewodnik zobaczyć zamek i
park etnograficzny. Bawiliśmy się wspaniale. Dla każdego było to wielkie
wyzwanie, a zarazem świetna zabawa."  Klaudia Szostak
 

Przed Zamkiem Lubovelskim

Na dziedzińcu

W parku etnograficznym W stronę gór

Z przewodnikiem

Słowacki zamek Zwiedzamy

W podziemiach zamku



www.nowiny24.plNowiny | Numer 1 06/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻycie z Pasją

Realizatorzy projektu:
Anna Pucko, Mirosława Rękas, Danuta Tarnawska,
Alina Olszówka.
Młodzieżowi liderzy: Klaudia Koza, Gabriela Szabat,
Wiktoria Skromak.

Dziękujemy za współpracę podczas realizacji projektu:
Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie, panu Stanisławowi Garbaczowi za życzliwość i pomoc w
uatrakcyjnieniu projektu;
Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie, panu Mirosławowi Kusowi za udostępnianie miejsca do
spotkań dla naszej grupy i pomoc organizacyjną;
Sołtysowi Dąbrówki, panu Adamowi Martynie za umożliwienie wielokrotnego dostępu do sali w świetlicy
wiejskiej oraz duże zaangażowanie.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 
PODKARPACKA STREFA EDUKACJI I KULTURY:

Elżbieta Olszówka (prezes), Mirosław Kus, Anna Pucko, Alina
Olszówka, Lucyna Garbacz, Elżbieta Habuda, Halina Skiba, Felicja
Otto, Krystyna Sarzyniak, Mirosława Rękas, Mieczysław Łabęcki,
Krzysztof Sarzyniak, Jan Olszówka, Danuta Tarnawska, Agnieszka
Kamińska, Justyna Otto.

Stowarzyszenie działa zaledwie od 5 miesięcy, ale już udało nam się wiele zrobić. Obecnie realizujemy cztery
projekty.

"Życie z pasją - 7 wyzwań!" to projekt dla młodzieży. Idea, która nam przyświeca podczas realizacji, to
pomoc młodym ludziom odnaleźć pasję, która sprawi, że życie nabierze barw.
"Celni w działaniu" z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich to projekt realizowany z myślą o wzmocnieniu
naszego stowarzyszenia oraz dokonaniu diagnozy środowiska, by móc rozwijać się i podejmować trafne
działania dla dobra społeczności lokalnej.
"Pamiętamy! Historia dostępna" to projekt międzypokoleniowy mający na celu upowszechnienie naszego
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
"Etnologia dla zaawansowanych" to projekt z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zakładający
świadczenie usług społecznych dla osób 60+ w sferze kultury, turystyki, sportu i usług poradniczych oraz
doradczych. 

"Gdy zaproponowano mi, bym uczestniczyła w
projekcie bardzo chętnie się zgodziłam i wiem, że była
to słuszna decyzja. Odbyło się wiele spotkań
uczestników, a na pierwszym z nich wybraliśmy
liderów trzech grup. Bardzo bym chciała uczestniczyć
w kolejnym takim projekcie, bo oprócz tego, że wile się
nauczyłam, to mogłam spędzić czas z moimi
przyjaciółmi." Gabriela Szabat (młodzieżowy lider)

"Projekt pisany był z myślą o konkretnej grupie
młodzieży i w porozumieniu z nimi. Największą rolę na
etapie pisania wniosku odegrała Klaudia Koza, która
praktycznie zorganizowała grupę. W trakcie projektu
ona i pozostałe liderki - Gabrysia Szabat i Wiktoria
Skromak okazały się prawdziwymi organizatorkami.
Pozostali uczestnicy także nie zawiedli. Znajdziecie ich
nazwiska jako autorów wywiadów i relacji w gazecie
lub współtwórców wystawy." Alina Olszówka
(koordynator projektu)

Opiekunowie wycieczki
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