Jestem #gru
Tweetnij
Pokaż, że jesteś #Gru! Rusza nowy projekt, w którym możesz wziąć udział! Wystarczy, że podzielisz się z nami
swoją pasją i energią.
Pomysłodawczynią akcji jest Halina Jasińska - fotograf z Grudziądza - która chce odkrywać Waszą osobowość i Wasze
marzenia jednym kadrem.
Mieszkańcy Grudziądza, Poznajmy się! Opowiedzcie co lubicie, co Was inspiruje. Chętni do udziału w tym
niecodziennym przedsięwzięciu mogą zgłaszczać się poprzez facebook: www.facebook.com/grudziadzanie

Tu możesz znaleźć się właśnie TY!
Szukamy kolejnych osób do projektu "Jestem
#gru". Jeśli macie fajne pomysły, realizujecie
się w Grudziądzu, a przy okazji chcecie
zainspirować innych swoją historią piszcie do
nas: lubie@haszgru.pl. Każdy z Was może być
#gru!

Paweł
W życiu mam wiele pasji. Te którym
najbardziej się poświęcam to dziennikarstwo i
aktorstwo. Nie łatwo jest je połączyć, ale
przecież nie chodzi o to żeby było łatwo…

Radek
"Cześć, jestem Radek" - bardzo lubię to
powtarzać. Dzięki temu przekraczam
największą granicę dzielącą ludzi. Urodziłem
sięw Grudziądzu, jednak ostanie lata spędziłem
w Poznaniu. Niedawno wróciłem w rodzinne
strony i poznaję Grudziądz od nowa.

Adrian
Wychowałem się i mieszkam w Grudziądzu,
który jest moim miejscem na Ziemi. Myślami
jednak często odlatuję w Kosmos - przy
pomocy teleskopu lub wizyty w grudziądzkim
planetarium. Oczywiście muzyka jest moją
największą miłością, pasją i jednocześnie
najwspanialszą pracą.

Roch
"Jestem #gru! Pochodzę z Grudziądza. Tu się
wychowywałem i kończyłem szkołę
podstawową oraz liceum. Choć od kilkunastu
lat mieszkam i pracuję w Warszawie Grudziądz
zawsze traktuje jako moje miasto. Moją
największą pasją jest muzyka."

Jacek
"Cześć! Mam na imię Jacek. Moją największą
pasją jest deskorolka. Jeżdżę od ponad dekady.
Poświeciłem jej większość swojego wolnego
czasu i zdrowia. Zajmuję się również grafiką
komputerową..."

Sara
"Jestem osobą o wielu zainteresowaniach, a w
ich kręgu są nie tylko rzeczy, zajęcia ale także
ludzie (z wykształcenia jestem pedagogiem).
Pasjonuję się rekonstrukcją historyczną,
fantastyką..."

Rafał
"Bardzo dziwny człowiek, który żyje w trzech
odmiennych światach: OpenSource,
średniowiecznym, a na końcu mój zamknięty,
rodzinny świat, czyli moja Żona, dwa koty i
gotowanie:)"

Magdalena
"Mam wiele pasji, co niestety często kończy się
słomianym zapałem. Zawodowo jestem
nauczycielką angielskiego, a prywatnie
wielbicielką fantastyki i rycerstwa. Działam
aktywnie w sferze gier RPG..."

Mateusz
"Nazywam się Mateusz, moją pasją jest jazda
na deskorolce. Odpycham się już od ok. 6 lat i
nie wyobrażam sobie życia bez tego. Każdy
dzień to kilkugodzinna walka z nowymi
trickami."

Bartosz
"Większość mojego życia toczy się wokół
muzyki i szeroko pojętej kultury. Najbardziej
deficytową wartością dla mnie jest czas, mam
go wciąż za mało, dlatego robię wiele rzeczy
na raz. Od czego by tu zacząć?..."

Inga
"Nazywam się Inga chodzę do liceum a moją
pasją ,hobby i jednym z sensów życia jest
jeździectwo . Dzielenie swojego szczęścia z
koniem -harmonia ,współpraca ,ale też ciężka
praca,która przynosi wyniki co daje nieziemski
szczęście."

Małgorzata
"Od kilkunastu lat moją pasją jest szycie ubrań
i projektowanie biżuterii. Staram się ciągle
rozwijać w tym kierunku, dlatego w styczniu
tego roku założyłam bloga
poczwarkaprezentuje.blogspot.com, na którym
można oglądać efekty mojej pracy. Zapraszam
do oglądania."

Anna
"Nazywam się Anna Schubring, pochodzę z
Grudziądza, obecnie tu także mieszkam.
Podróżuję tu i tam i uwielbiam zatrzymywać
światłem teraźniejszość - fotografować. Z pasji
do fotografii założyłam The Harmony Sense,
gdyż uważam, że w życiu bardzo ważne jest
robić to co się lubi."

Julia
"Tańczę Jazz. Jest to moja pasja, którą mam
szczęście dzielić z przyjaciółką Sandrą . Moją
nauczycielką jest Barbara Polak
(najwspanialsza nauczycielka na świecie).
Nasza grupa nazywa się ,,Koty,, ."

Ola
"Hej, jestem Ola. Mam 13 lat i jestem
mieszkanką Grudziądza. Moim marzeniem jest
projektować kreacje dla sławnych ludzi.
Chciałabym, aby w przyszłości znane modelki
nosiły podczas pokazów mody moje stroje:)."

Łukasz
"Kurt Cobain - uwielbiam jego cytaty. "It's
better to be hated for what you are than to be
loved for what you're not."

Łukasz
"To mój ulubiony cytat, który zwiększa moje
pokłady siły i cierpliwości: "Boże, daj mi
cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego
zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym
zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość,
bym odróżnił jedno od drugiego.!"
M.Aureliusz"

Bartek
"Sięgaj ponad niebo po swoje marzenia"
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