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 Drużyna siatkarek w gościnie u Włochów :) III miejsce w finale Rozgrywek
o Puchar Tymbarku!
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Ostrów una di noi, una di noi, Ostrów una di noi!*

Korzystając z zaproszenia gminy Palombara ( miejscowość położona w regionie Lacjum,  w prowincji Rzym),
dziewczęca drużyna piłki siatkowej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim wybrała się do
Włoch. Nasze siatkarki gościły tam od 28 marca do 1 kwietnia.
 Dziewczęta zostały niezwykle ciepło przyjęte przez rodziny, u których mieszkały podczas swego pobytu. Zwiedziły
wiele pięknych miejsc i wzięły udział w Wielkanocnym Turnieju Siatkarskim, podczas którego gospodarze gorąco im
kibicowali. Na zakończenie Ania Jesionek otrzymała statuetkę najlepszego zawodnika. Rozgrywki połączone były z
muzyką i zabawą, co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów. Wszystko to sprawiło, że uczestniczkom turnieju trudno było
się rozstać. Na pociechę pozostaje zapowiedź rewizyty młodzieży z Włoch, co ma nastąpić już w czerwcu bieżącego
roku.
Skład drużyny tworzyły uczennice klasy VII: Wiktoria Grygiel, Natalia Bliźniuk, Patrycja Janasz; klasy II i III
gimnazjalnej: Kornelia Wójtowicz, Ania Jesionek, Natalka Taras, Jagoda Granat, Dagmara Golda, Amelka Pisarzewska,
Milena Raczyńska, Oliwia Banucha, Magda Socha.

Naszą niecodzienną przygodę rozpoczęłyśmy na lotnisku w Warszawie,
skąd poleciałyśmy do Rzymu. Od samego początku nie próżnowałyśmy,
zaczęłyśmy zwiedzać to piękne miasto. Pierwszego dnia zobaczyłyśmy
Plac św. Piotra oraz zamek i Most św. Anioła.
Następnie pojechałyśmy do Palombary. Ugościła nas bardzo serdecznie
pani Kati. W jej domu czekała już cała drużyna z Palombary, która bardzo
sympatycznie przywitała nas po polsku. Gdy weszłyśmy do domu,
zobaczyłyśmy na stole mnóstwo jedzenia, które oczywiście musiałyśmy w
całości zjeść. Następnie zapoznałyśmy się z dziewczynami, które okazały
się bardzo serdeczne. Później wszystkie porwały nas do tańca. Już
pierwszej nocy nie mogłyśmy się z nimi rozstać. Rodziny nas odebrały i
pojechałyśmy do domów.
Drugiego dnia również zwiedzanie: przepiękne Koloseum, wspaniała
Fontanna di Trevi oraz cudowny Plac Hiszpański! Następnie pojechałyśmy
na halę, gdzie miał się odbywać turniej piłki siatkowej. Byłyśmy na oficjalnym
otwarciu turnieju. Wszystkie drużyny przywitały nas bardzo ciepło. Bardzo
gorąco kibicowałyśmy drużynie z Palombary. Byłyśmy zaskoczone jej
umiejętnościami. Wreszcie nadszedł czas na nasz pierwszy mecz. Za
przykładem dziewczyn z Palombary cała hala nam kibicowała. To było coś
niesamowitego. Ludzie, którzy nas praktycznie nie znali, kibicowali nam z
całych sił, abyśmy dobrze się czuły w ich kraju.
Następne dni mijały podobnie. Rozgrywałyśmy mecze, kibicowałyśmy z
całych sił i cieszyłyśmy się ze wszystkimi. Pewnego wieczoru dziewczyny
 w przyjacielskim geście zaprosiły nas na prawdziwą włoską pizzę.
Mogłyśmy  z nimi porozmawiać, pośmiać się i dowiedzieć się bardzo dużo o
ich kraju, kulturze czy zwyczajach.
Najgorsze było pożegnanie… Na dworcu wszystkie zaczęłyśmy płakać.
Wyściskałyśmy panią Agnieszkę, która nas oprowadzała i zawsze była
gotowa nam pomóc. Zrobiłyśmy ostatnie pamiątkowe zdjęcia i wszystkie się
poprzytulałyśmy. Byłyśmy zaskoczone, że  w tak krótkim czasie można się
przywiązać do drugiego człowieka. Zaprosiłyśmy dziewczyny do Polski na
nasz turniej, który odbędzie się w czerwcu. Na szczęście znów będziemy
mogły się zobaczyć.

                                                 Magdalena Socha

  * una di noi - jeden z nas
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Finał Rozgrywek o Puchar Tymbarku
 i wyrazy uznania dla trenera drużyny!

    W dniach 12-13 kwietnia na boiskach Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim odbył się finał województwa lubelskiego
XVIII Turnieju Piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Przez dwa dni o miano najlepszych ekip regionu w kategoriach U-8, U-10 i
U-12 (zespoły dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 12 lat) rywalizowało
135 drużyn. Było to ponad 1300 piłkarzy z 24 okręgów, którzy mają za sobą
zwycięskie rozgrywki na poziomie powiatowym. 
   Piłkarki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim w
kategoriach U-8, U-10 oraz U-12 reprezentowały powiat lubartowski w finale
województwa.
     Oto składy drużyn: U-8: Zuzanna Woźniak, Angelika Golda, Julia Janiak,
Kinga Kusak, Milena Kwit, Łucja Puła; U-10: Jagoda Tkaczyk, Dominika
Kołkiewicz, Julia Woźniak, Julia Kwit, Klaudia Haraszczuk, Nikola Płowaś,
Zuzanna Grygiel, Kaja Bartkowicz, Aleksandra Juszka, Daria Bliźniuk
(najlepsza bramkarka turnieju); U-12: Klaudia Matyjaszczyk, Oliwia
Kołkiewicz, Julia Kosiak, Oliwia Szczepańska, Julia Wołnysz, Alicja Wolska,
Dagmara Nierychlewska, Oliwia Niedbalska, Julia Czarnata, Katarzyna
Mileszczyk.
    Turniej rozgrywany był sposobem pucharowym. Najmłodsze dziewczęta
U-8 zakończyły rywalizację na etapie grupowym. Drużyna U-10 wygrała
zmagania grupowe i grała w finałach. Zajęła w swojej kategorii III miejsce w
województwie lubelskim. Drużyna U-12 także awansowała do rozgrywek
finałowych. Zajęła V miejsce.
  Obserwatorzy dostrzegli również i docenili  ładny gest trenera naszej
drużyny, pana Jarosława Goździa. Cytujemy za "Dziennikiem Wschodnim":
Rywalizacja dziewczynek obfitowała w więcej emocjonujących wydarzeń.
W takich momentach na piedestał wysuwają się wyróżniające zawodniczki
bądź… trenerzy. Pan Jarosław Góźdź wykazał się postawą fair play, za
które należą mu się wyrazy ogromnego uznania. Trener drużyny SP Ostrów
wypożyczył swoją zawodniczkę do drużyny przeciwnej w momencie, gdy
została ona zdekompletowana przez kontuzje grających w niej dziewczynek.
    Trenerowi i jego drużynie życzymy kolejnych sportowych sukcesów:)
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     XII POWIATOWY KONKURS
  PAMIĘCI AGNIESZKI OSIECKIEJ

Aleksandra Gruszczyk laureatką
Diecezjalnego Konkursu Literackiego

    11 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół w Kocku nastąpiło rozstrzygnięcie
XII Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii
recytacji. Miło nam poinformować, że III miejsce zajęła Magdalena Socha (kl.
II a gimnazjalna), zaś Aleksandra Rozmysł z klasy II b gimnazjalnej została
wyróżniona. 
     Nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym (ilustracja do
wiersza A. Osieckiej) odebrała również Justyna Brzozowska (kl. II c
gimnazjalna). 
   Z kolei 12 kwietnia odbył się konkurs w kategorii muzycznej. 
Zuzanna Antoniuk (kl. II a gimnazjalna) zajęła III miejsce za wykonanie
utworu "Miasteczko cud”. Zuzannie akompaniowali: Jakub Jóźwiak (II a) na
instrumencie klawiszowym oraz Karolina Markiewicz (kl. VI) na skrzypcach. 
    Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

     11 kwietnia w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie
jubileuszowego Konkursu Literackiego organizowanego w 200. Rocznicę
Powstania Diecezji Siedleckiej oraz wręczenie nagród. 
   Do finału zakwalifikowało się 102 uczestników, których zadaniem było
napisanie eseju na jeden z poniższych tematów: „U stóp Matki Bożej – Moje
spotkanie z Maryją w sanktuarium ziemi podlaskiej”, „Naśladujmy ich
odwagę – Błogosławieni Męczennicy z Pratulina wzorem niezachwianej
wiary”. 
   Diecezjalna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Wydziału
Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej wybrała spośród
nich trzech laureatów – autorów trzech najwyżej ocenionych prac. 
   Miło nam poinformować, że wśród nich znalazła się uczennica naszej
szkoły - Aleksandra Gruszczyk z klasy III gimnazjalnej, która zajęła II
miejsce. I miejsce zdobyła Maja Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
KEN z Siedlec, zaś III miejsce Izabela Rozwadowska ze Szkoły
Podstawowej w im. B. Prusa w Gołąbkach.
     Nagrody (a były nimi multimedialne tablety), wręczali laureatom: Biskup
Siedlecki Kazimierz Gurda, wicedyrektor Wydziału Nauczania
Katechetycznego ks. kan. Paweł Kindracki oraz dyrektor SCDiDN Urszula
Wyrzykowska – Dudek.
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          Naśladujmy ich odwagę – Błogosławieni Męczennicy z Pratulina
                             wzorem niezachwianej wiary
                       (nagrodzona praca Aleksandry Gruszczyk)

Patrzę na obraz przedstawiający trzynastu Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Przez głowę przebiega mi krótka myśl – co tam się właściwie
wydarzyło? Dużo się o nich słyszało, samemu niewiele się o nich mówiło. Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy… Kim są dla mnie,
człowieka XXI wieku? Nieznanymi osobami, o których mówi się z powagą, ale i dystansem, niemalże tak samo jak o uczestnikach bitwy pod Grunwaldem.
Byli. Ale kim byli? Jacy byli? Czym różnili się od współczesnych ludzi?  Co, jeśli nie różnili się od nas wcale?
Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła. Pozostali wierni Bogu aż do końca i nie ulegli żadnym naciskom ówczesnego świata, który odpłacił im za to
nienawiścią.  W ich życiu i śmierci wypełniła się prośba Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej: "Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził (...).
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (...) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak
i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17, 14-15. 17-19). Stało się – zostali
uświęceni.
A może warto spojrzeć na nich inaczej, niż jak na kogoś z innej epoki? Potraktować jak bliskich – dziadka, wujka, sąsiada, brata? W wierszu „Trochę plotek
o świętych” ks. Jan Twardowski pisze: „Święci – to także ludzie a nie żadne gąsienice dziwaczki (…)/ nie rodzą się ani za późno, ani za wcześnie. Święci bo
nie udają świętych(…)”. Czy nie powinniśmy spojrzeć na Błogosławionych tak, jak na zwykłych ludzi? Nie różnią się od nas aż tak bardzo. Każdy z nich miał
rodzinę – jak ja. Żyli w określonym miejscu i czasie – jak ja. Kochali, przeżywali strach, lęk, może nawet gniew – jak ja. Byli po prostu ludźmi. Kierowały nimi
ludzkie uczucia i potrzeby. Przez większość swojego życia nie podejrzewali nawet, że kiedyś zostaną umęczeni, nie wiedzieli też, że będą Błogosławionymi.
Byli tacy jak ja. Jak każdy z nas.
Niesamowicie dziwne uczucie przeszywa człowieka, gdy próbuje porównać postawę unitów z Pratulina do postawy ludzi w XXI wieku. Unici przez długi czas
byli zastraszani  i prześladowani przez Rosjan, którzy chcieli zmusić ich do przejścia na prawosławie. Razem z tłumem wiernych przeciwstawili się ich
potędze. Nie pozwolili na przejęcie i sprofanowanie ukochanego kościoła, nie zgodzili się na zmianę wyznania. Żaden z obrońców kościoła nie przyniósł ze
sobą „strasznej chłopskiej broni”, jaką była kosa. Część parafian nie miała nawet kijów ani kołków do obrony. Unici nie rzucili choćby kamieniem, a wysoce
prawdopodobne jest to, że niejeden mieli pod ręką. Nie byli stroną atakującą. Postanowili oddać swoje życie za wiarę.
  A my? Wiara nagle stała się „niemodna”, „nudna” i w gruncie rzeczy „niepotrzebna”. Niektórzy młodzi ludzie boją się przyznać do tego, że wierzą. Jakby się
tego wstydzili. Często nie noszą medalików, które mają już od swojej pierwszej komunii, z niechęcią spoglądają  w stronę świątyni, a kiedy na swojej drodze
zauważają księdza, nagle przypomina im się, że mieli iść w zupełnie innym kierunku. Pojawiają się i tacy, którzy wręcz wyśmiewają się z osób chodzących
do kościoła. Jeszcze niedawno sami chodzili tam co niedzielę, modlili się codziennie rano i wieczorem, chodzili do spowiedzi. Teraz jakby o tym zapomnieli.
Porzucili wiarę i zaczęli nakłaniać swoich znajomych do zrobienia tego samego, a jeśli któryś z nich odmówi, wykluczają go ze swojej grupy.
Mimo znacznie lepszych warunków życia w dzisiejszej dobie niełatwo jest wytrwać w wierze. Zwłaszcza, jeżeli jest się nastolatkiem/nastolatką. Młodzi
ludzie często nie rozumieją, jak ważne miejsce w życiu może zajmować Pan Bóg, nie rozumieją też, że i w ich życiu nie powinien być On obojętny.
Pomijając ten dość istotny fakt, to kiedy jest się młodym, trudno znaleźć w sobie siłę na wypełnienie wszystkich obowiązków związanych  z wiarą. Później
wcale nie jest łatwiej. XXI wiek stał się stuleciem, w którym „bogiem” nazywamy pieniądz. W pogoni za pieniędzmi wielu zapomina o tym, że po śmierci
czeka nas coś jeszcze, że tam nie liczy się nasz dobytek materialny, tylko bagaż duchowy. Zapominamy o Bogu, kościele, nawet o własnej rodzinie. Liczą
się tylko pieniądze. Miejmy nadzieję, że uda się nam, ludziom, znaleźć sposób na zatrzymanie tego wyścigu dopóki nie jest za późno. 
Młodość, w jakże krótkim i kruchym życiu człowieka, jest czasem pełnym szaleństwa. Niewiele się wtedy myśli o śmierci czy o Bogu, bo przecież to
wszystko jest jeszcze tak odległe. Młodzi czują potrzebę życia chwilą. Są tu i teraz. Jest w wieku młodzieńczym wiele zachowań, których człowiek dorosły
pojąć nie może, zupełnie tak, jakby on sam nigdy nie był młody. Pomimo przekonania starszych, że młodzi ludzie "nie mają nic w głowach", większość z
nich została wychowana w wierze i jest wierząca. Niestety, a może i na szczęście, w tym czasie młodzież nie chce myśleć jeszcze o przemijaniu. Chce
cieszyć się chwilą. Dlatego po długim i monotonnym kazaniu w kościele wielu młodych ludzi ze znudzeniem wpatruje się w pusty punkt przed siebie, nie
chcą słuchać o czymś, co nie do końca zgadza się z ich przekonaniami. Młodość musi mieć swój czas, a młodzi muszą się wyszaleć. Wielu księży,
niestety, tego nie rozumie. Tak, jakby oni od samego początku zawsze byli pobożni i nigdy nie popełnili grzechu. Owszem, zdarzają się tacy księża, którzy  z
grzechem mieli bardzo niewiele wspólnego, ale przecież nie wszyscy tacy są. Tymczasem niektórzy najchętniej zamknęliby młodzież w kościele i nie
wypuszczali, dopóki nie zmieni swojego „bezmyślnego” podejścia do życia na takie, w którym centralne miejsce zajmie Pan Bóg. Jan Kochanowski napisał
kiedyś fraszkę, której treść brzmi: „Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,/ Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.” Więc może warto dać młodzieży trochę
wolności, zaufać jej i nie upychać młodych umysłów w ciasne ramki? Prowadzić dialog, zachęcać, przyciągać ciekawymi inicjatywami, a nie nakazami.
Młodzież bardzo łatwo zniechęcić do chodzenia do kościoła.
A jeżeli młodzi nie chcą chodzić do kościoła, to czy będą słuchać o świętych i błogosławionych? Czy będą chcieli wziąć z nich przykład? Raczej nie. Mają
swój czas, jedyny czas, w którym mogą trochę poszaleć bez większych konsekwencji. Jeżeli robią to z umiarem, w granicach rozsądku, pozwólmy im na
to.
Czy starsi ludzie wiedzą, że w tym naszym „bezmyślnym i bezbożnym” podejściu do życia znajduje się również miejsce dla Boga? Nie mówimy o tym
głośno, ale często miewamy głębokie przemyślenia na ten temat. Dorosłe osoby patrzą na młodzież dość stereotypowo, co bywa krzywdzące.
 Nie wszyscy jesteśmy tacy sami.
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Co mogę zrobić, by choć trochę upodobnić moją postawę do postawy Błogosławionego Wincentego Lewoniuka oraz jego towarzyszy? Czy muszę oddać
życie za wiarę, żeby w ogóle można było mnie do nich porównać? Wydaje mi się, że nie. Po prostu nie powinniśmy bać się tego, co pomyślą o nas ludzie.
Nie możemy ulec niczyim namowom do porzucenia naszych przekonań. Oni mają swoje zdanie, my też mamy prawo je mieć. Przede wszystkim -
porzućmy nienawiść, kochajmy ludzi. Jak głosiło hasło Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Miłujmy wszystkich, szczególnie tych, którzy odwrócili się od Boga. Pewnego dnia ich spojrzenie na świat się zmieni. Kto wie, może znów zaczną
się modlić i chodzić do kościoła, może zmienią swoje życie? Często deklarują swoją nienawiść lub po prostu zwykłą niechęć do wszystkiego, co jest
związane z wiarą. Mogą mówić, że nas nienawidzą, ale to my teraz powinniśmy ich kochać. Nie możemy ich szykanować ani ich nienawidzić, nauczmy się
kochać. Aby upodobnić się do Błogosławionych Męczenników, powinniśmy też pielęgnować naszą własną wiarę. Musimy być asertywni. Musimy wytrwać.
Jak pisał Zbigniew Herbert w wierszu „Przesłanie pana Cogito”: „Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach/ wśród odwróconych plecami (…)/ masz mało
czasu trzeba dać świadectwo (…)/ bądź odważny gdy rozum zawodzi (…)/ Bądź wierny/ Idź”.
Unici dali świadectwo swej wierności Panu. W świecie, w którym żyli, starali się prawdą i dobrem zwyciężać szerzące się zło, a miłością chcieli pokonać
nienawiść. Ci prości ludzie w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym  z ich sumieniem i przekonaniami. Byli - tak
zwyczajnie - dobrymi ludźmi, pełnymi wiary i miłości do Boga oraz do drugiego człowieka - nawet wroga.  Błogosławiony Bartłomiej Osypiuk przed śmiercią
wyznał, że jest szczęśliwy, oddając swe życie za wiarę. Nie narzekał na okrutne cierpienia. Umierając, modlił się za prześladowców. Błogosławiony Anicet
Hryciuk, prawie nasz rówieśnik, mający 19 lat, idąc do Pratulina z żywnością dla obrońców świątyni, powiedział: "Może i ja będę godny, że mnie zabiją". Tak
po prostu, jakby chodziło o realizację marzenia...  Życzeniu chłopca stało się zadość. Został śmiertelnie raniony  w głowę i umarł na miejscu.
Nauczmy się być jak oni, ponieważ są dla nas doskonałym wzorem - uczą, jak postępować, aby dołączyć do grona Błogosławionych. Na ten fakt zwrócił
uwagę papież Jan Paweł II podczas homilii beatyfikacyjnej 6.10.1996 r., mówiąc: Wyniesieni dzisiaj na ołtarze Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy,
przez swój przykład i wstawiennictwo, zapraszają nas wszystkich, abyśmy mężnie kontynuowali wędrówkę ku pełnej jedności całej rodziny uczniów
Chrystusa w duchu wskazań ekumenicznych Soboru Watykańskiego II.
Myślę, że w naśladownictwie Błogosławionych Męczenników nie chodzi o samą śmierć za wiarę. Na szczęście życie w naszych realiach nie stwarza takiej
potrzeby. Nie muszę udawać świętej, umartwiać się, ciągle pokutować. Ksiądz Twardowski z rozbrajającą szczerością wyznawał żartobliwie: „nie mam za
grosik świętości/ nad Biblią boli mnie głowa”. Moim zdaniem to znaczy, że wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i chrześcijaninem, który w każdym
człowieku widzi brata, a nie wroga - tak jak Błogosławieni Męczennicy z Pratulina. Jeżeli z trudnością przychodzi nam  czytanie Biblii, wcale nie musimy
uważać się za złych chrześcijan. Kiedyś pewnie zrozumiemy jej przesłanie. Może wystarczy być człowiekiem, który – w myśl słów Jana Pawła II - buduje
cywilizację miłości? Pamiętajmy: Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
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  Spotkanie z ilustratorką książek - panią Izabelą Madeją

   27 kwietnia odwiedziła nas pani Izabela Madeja – ilustratorka książek
dziecięcych. Spotkała się z uczniami klas czwartych, którym opowiedziała o
swoim warsztacie pracy oraz procesie projektowania ilustracji i
rozmieszczania ich na kartach książki. Zaprezentowała również swoje
projekty, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw młodych
czytelników. 
  Dowiedzieliśmy się, że inspiracją dla naszego Gościa jest świat legend,
baśni i niesamowitych historii, dlatego najchętniej tworzy prace z pogranicza
fantastyki i mitologii. 
  Jako że pani Izabela jest absolwentką tutejszego gimnazjum (pochodzi z
Kolechowic), w czasie przerwy najbardziej dociekliwi słuchacze „wytropili” na
korytarzu wyeksponowane prace z czasów szkolnych młodej artystki. Był to
znakomity przykład na to, że swoją przyszłość naprawdę zaczynamy
budować w szkole i warto rozwijać dziecięce pasje. 
  W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których dzieci
własnoręcznie wykonały ilustracje do "Teki odkryć i wynalazków". Na
zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartkę, którą mógł
wybrać spośród wielu projektów (dla chętnych - z dedykacją autorki). Było to
bardzo miłe i inspirujące wydarzenie. 
   Na sąsiedniej stronie zamieszczamy rozmowę z panią Izabelą.
Przeprowadziły ją nasze redaktorki: Rita i Ola :)

Wilk u góry czy u dołu - jak lepiej?
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             MOJĄ INSPIRACJĄ JEST MOJA WŁASNA WYOBRAŹNIA 

     Grafika komputerowa - przyjemne hobby, a może ciężka praca? 
          Dzięki rysowaniu można zarobić porządną sumę? 
Na te i inne pytania odpowie nam ilustratorka i rysowniczka - Pani Iza Madeja.

- Jak zaczęła się Pani przygoda z rysunkiem, grafiką?
- Moja przygoda z rysowaniem zaczęła się już od dziecka. Rysowałam zawsze,  nawet jako kilkuletnia
dziewczynka. Byłam zachęcana, żeby rysować, więc sama czułam, że bardzo to lubię. Natomiast
przygodę z grafiką komputerową rozpoczęłam w liceum. Później miałam przerwę, ponieważ
skończyłam studia kulturoznawcze, a to był znacznie szerszy zakres niż np. malarstwo. Potem
wróciłam do grafiki, zaczęłam pracować na tablecie. Odkryłam swój talent na nowo, stwierdziłam, że to
jest to co chcę robić.
- Lubi Pani swoją pracę?
- Uwielbiam, kocham! Myślę, że jeśli ktoś realizuje swoją pasję, robi to z przyjemnością. Niemniej
jednak to praca, która bywa czasochłonna. Planowanie, wykonanie tych ilustracji, zrealizowanie
wszystkich projektów. Tak naprawdę to praca jak każda inna, zajmuje tyle samo czasu.
- Gdzie Pani pracuje? Czy może jest Pani szefową dla samej siebie?
- Przez pewien czas prowadziłam własne studio ilustracji, gdzie rzeczywiście byłam sama sobie
szefem. Aktualnie pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie w Filii nr 38. Prowadzę tam
zajęcia dla dzieci, młodzieży. Warsztaty z ilustracji, koło plastyczne. Mam różne grupy wiekowe. Mogę
realizować się w pracy bibliotekarza pod względem artystycznym, ale w dalszym ciągu pracuję jako
ilustratorka, jestem freelancerem.
- Lubi Pani pracę z maluchami?
- Tak, lubię pracować z dziećmi, młodzieżą. Oczywiście każdy boi się kompromitacji - ja nie umiem
tego narysować, ja nie chcę, nie zrobię tego - ale wystarczy tylko zmotywować, zachęcić dziecko.
Wtedy pracuje i nie jest zestresowane, że coś mu nie wyjdzie, czerpie z tego radość. Wszystko zależy
od dobrej atmosfery.
-Czy ilustrator dobrze zarabia? To wystarcza na codzienne potrzeby?
- Był okres, kiedy przynosiło mi to spore dochody, natomiast, żeby zająć się tym na stałe, trzeba wciąż
się doskonalić. Jest ogromna konkurencja, wiele osób, które pięknie ilustrują w czasopismach,
książkach. Trzeba trafić w swoją niszę. Czy zarabiam dużo? Hmm, myślę, że są osoby zarabiające
znacznie więcej. To zależy od mojego czasu. Nie mogę przyjmować wszystkich zleceń, pracując w
bibliotece, ponieważ nie starczyłoby mi na to doby. Ale myślę, że jest to satysfakcjonujące.
- Jakich narzędzi głównie Pani używa? Jakaś ulubiona technika?
- Moja ulubioną techniką jest grafika komputerowa, pracuję za pomocą tabletu graficznego w programie
photo shop. To moje główne narzędzie. Zdarza mi się pracować akwarelą, długopisem, kredkami czy
ołówkiem, ale nigdy nie lubiłam farb -bałaganu z nimi związanego.  Praca w komputerze pozwala mi
kolorować i robić co zechcę bez brudzenia się.
- Co najbardziej lubi Pani Ilustrować?
- Bardzo lubię ilustrować fantastykę, mitologię, baśnie, legendy - to jest mój konik! Szczęśliwie złożyło
się, że mam zlecenia związane z tą tematyką. Lubię historie z dreszczykiem, coś co niekoniecznie
dobrze się kończy, a pozostaje w pamięci. Niewykluczone, że w przyszłości w grę będą wchodziły
ilustracje z horrorem.
- Co inspiruje Panią do tworzenia?
- Moją inspiracją jest moja własna wyobraźnia, którą nieustannie pobudzam, oglądając prace innych
artystów, albumy z ilustracjami, książki dla dzieci. Moja półka ugina się pod ich ciężarem.
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Wydawać by się mogło, że nie powinnam mieć książek dla dzieci, ale gdy
zobaczę jakąś pięknie wydaną, to nie mogę się oprzeć - muszę ją kupić.
Prowadzę też segregator. Taki zbiór inspiracji. Uważam, że inspirująca
może też być literatura, dużo czytam. Jeśli pobudza się mózg, oko, to
wyobraźnia pracuje.
- Ma Pani problemy z brakiem weny twórczej?
- Tak, jest coś takiego jak wypalenie. Zdarza się to, gdy za długo zajmuję się
jednym tematem, np. ciągle rysuję widoki miasta. Wtedy potrzebna jest
przerwa, najlepsze są spacery z psami, jazda rowerem. Zupełny
odpoczynek. Trzeba dawkować swoje umiejętności.
- Jak odbiera Pani krytykę w stosunku do swoich prac?
- W tej branży krytyka jest krytyką budującą. Oczywiście, zdarza się, że
ktoś powie: Tak to mi się podoba. lub: Nie, to mi się nie podoba. - to jest już
jednoznaczne. Krytyka budująca jest wtedy, gdy ktoś powie np. Tutaj byłoby
lepiej z innym odcieniem, czy mogłaby pani popracować bardziej nad
zadowoleniem na twarzach postaci. Taka krytyka prowadzi do ulepszenia
ilustracji, a to jest wskazane.
- Co robi Pani w wolnym czasie?
- Czytam książki, oglądam seriale, filmy, chodzę na spacery i chociaż
dziwnie to zabrzmi, w wolnym czasie rysuję. Dla siebie. Realizuję własne
projekty, co sprawia mi przyjemność. Nikt nie narzuca mi tematu, stylu,
docelowego odbiorcy. Rysuję to, co mi w duszy gra.
- Ma Pani zwierzątka?
- Aktualnie z mężem mieszkamy w Lublinie, ale moi rodzice mają dwa
psiaki. Uwielbiam spacerować z nimi po polach. To najpiękniejsze i
najbliższe mi stworzenia.
- Jakie ma Pani plany na przyszłość?
- Zachować radość z rysowania, wykonywać więcej własnych projektów i
być może je wydać. Jestem otwarta na to, czy byłyby to publikacje
książkowe czy internetowe, może jakaś animacja. Wszystko przede mną.

Dziękujemy za rozmowę!

                                                                            Rozmawiały
                                                         A. Gruszczyk & R. Frankowska
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"Sklepik z marzeniami" 
  Stephen King

Książki dla dzieci
M. Niemycki "Kraina Obi - Boków"

   Tajemniczy przybysz z Europy, Leland Gaunt, otwiera w Castle Rock
sklep, w którym można kupić "wszystko, o czym zamarzysz". Ceną za
zrealizowanie marzenia nie są jednak pieniądze, lecz spłatanie
współobywatelowi pozornie niewinnego figla. W rzeczywistości, spełniając
ludzkie pragnienia, Gaunt niewoli dusze swoich klientów. Żaden bowiem nie
potrafi wyzwolić się z mocy swoich spełnionych marzeń, znieść myśli, że
mógłby utracić to, co udało mu się zdobyć jakimś cudem. 
   Tylko Pangborn, miejscowy szeryf, będzie próbował przeciwstawić się
przybyszowi. Czy bez pomocy sił nadprzyrodzonych uda się odnieść
zwycięstwo w walce z czarną magią? Jaką cenę przyjdzie mu zapłacić?
Pangborn ma także pewną słabość – bardzo chciałby poznać sekret
tajemniczej śmierci swojej żony i dziecka...
źródło opisu: Albatros, 2014

   Pierwszy tom rewelacyjnego cyklu powieści. Opowiada o przyjaźni i
zdradzie,o strachach i odwadze zmierzenia się z nimi, którą przecież każdy
tak naprawdę w sobie ma. To także podróż, w której kolejne niesamowite i
zabawne przygody pozwalają odkryć, że choć umiejętność rozwiązywania
zagadek i odrobina magii bywają bardzo przydatne, to jednak nic nie zastąpi
serca i przyjaźni.
   W tej baśniowej krainie Różowych Słońc, mieszkają puszyste,
przyjacielskie ogry, mech snujący opowieści, niewidzialne mglaki, gadające
grzyby oraz niegrzeszące inteligencją smoki. Zagadki podszyte magią,
podróż pełna przygód, a wszystko po to, aby odszukać porwaną rodzinę.     
   Winowajcą wszystkich przedziwnych zdarzeń jest Księga Smoków, która
działa niczym portal, przenosząc wypowiadających zaklęcie w inny wymiar.
    Kuba budzi się w pustym mieszkaniu, siostra i rodzice zniknęli bez śladu.
Pozostał tylko szczur o wdzięcznym imieniu Dominik, który nagle zaczyna
mówić ludzkim głosem oznajmiając zdziwionemu chłopcu, że ma na imię
Dovertis...

Piotr Patykiewicz:
"Łukasz i kostur czarownicy"

  To miały być piękne wakacje w Chorwacji…
Niestety, zamiast tego Łukasz musiał spędzić lato
w podgórskim miasteczku u starej ciotki Wandy.
W dodatku w pociągu skradziono mu plecak.
Czekało go więc lato bez komórki, bez
komputera, a nawet bez prądu, bo ciotka okazała
się większą dziwaczką, niż przypuszczał. A wiele
wskazywało na to, że jest również czarownicą. 
   Miało to jednak także dobre strony, bo czasem i
Łukasz mógł skorzystać z czarodziejskiej
mocy.Stało się to szczególnie istotne, kiedy
wyszło na jaw, że mieszkająca w sąsiedztwie
sympatyczna Julka potrzebuje pomocy...
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