Piszemy o sprawach, o których wszyscy będą mówić
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Zmiany, które towarzyszą niemal wszystkim młodym ludziom to nieodłączny element dorastania.
Najczęściej, gdy w naszym życiu pojawiają się tak
ogromne zmiany jesteśmy załamani, popadamy
w depresje, smucimy się, nieraz płaczemy. Dajemy
się ponieść emocjom, które wolelibyśmy odsunąć
w kąt. Czy można tego uniknąć? Pewnie nie. Czy
z czasem się przyzwyczaimy i będzie lepiej? Pewnie tak. Człowiek przyzwyczaja się do pewnych
rzeczy, przywiązuje do nich. Niektórych paraliżuje
strach na myśl o nich, ale są nieodłącznym elementem całego naszego życia. Tak więc, młodzieńcze
życie, w którym ciągle następują nowe rzeczy, doskonale przygotowuje nas do tego, by te zmienne elementy
w przyszłości znosić lepiej i szybciej.
Jak poradzić sobie ze zmianami? Po pierwsze. Powinniśmy zmienić swoje nastawienie. Jeśli z góry zakładamy, że
sytuacja jest do bani, nie poradzimy sobie i na pewno polegniemy, to na pewno polegniemy. I to tak faktycznie.
A nie na niby. Spotykając na swojej drodze jakąś nową sytuację, czy problem, potraktujmy to jako wyzwanie. Podchodźmy do tego z zaciekawieniem, z zachwytem do nowej sprawy, a nie traktujmy tego jako kolejnej udręki i złej
passy życiowej.
Po drugie. Ustalmy jasno nasze granice. Często, gdy w naszym życiu pojawiają się sytuacje, z którymi wcześniej
nie mieliśmy styczności, bądź ludzie, z którymi pierwszy raz mamy do czynienia, nie mamy pojęcia jak się zachować, co odpowiedzieć. Nagle ułożenie naszych rąk wygląda dziwnie, wydaje nam się, że jesteśmy cały czas zgarbieni, wyglądamy okropnie i czujemy się nieswojo. Ustalmy więc jasno nasze „ I am out”. Nie starajmy się zaimponować wszystkim i na siłę robić rzeczy, które po prostu nam nie wychodzą lub nie służą. Jeśli
w czyimś towarzystwie czujesz się źle, to nie jest powód do myślenia „Coś ze mną nie tak”, ,,Jestem gorszy/a”, to
czas by po prostu odpuść. Bądź osobą, która sama ustala reguły gry, a nie zmienia się do reguł innych osób.
Okres zmian to czas stresujący dla każdego. Jedni radzą sobie z nim trochę lepiej, inni gorzej. Jednak nie należy się
załamywać, popadać w depresję czy uciekać od problemów. Trzeba się z nimi zaznajomić. Ba! Nawet polubić, bo
będą one do końca naszego życia ciągle nam towarzyszyć 
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Zainspirowani Opowieścią
Joanna Otręba
Seria „Zainspirowani Opowieścią” to cykl rozmów z niezwykle interesującymi ludźmi dla których opowieść stała się inspiracją do podjęcia niecodziennych
działań bądź narzędziem w pracy wychowawczej.

Joanna Otręba: Jak się zaczęła twoja „przygoda z opowieścią” i co było dla ciebie impulsem do wyruszenia w podróż śladem rodzinnej historii?
Małgorzata Szumska-Dziczkowska: - Ooo, to jest pytanie-rzeka. Jako dziecko od zawsze czułam, że chcę być albo pisarką albo aktorką. Generalnie chciałam
opowiadać, móc tworzyć sztukę poprzez aktorstwo albo pisarstwo. Moja podróż tak ogólnie zaczęła się gdy miałam 17 lat. Wtedy po raz pierwszy pojechałam
sama w podróż. To był wyjazd w polskie Tatry. Nic niby wielkiego, ale byłam wtedy niepełnoletnia. Rodzice pozwolili mi jechać. Sama chodziłam po górach,
po Zakopanem. Zobaczyłam wtedy, że lubię taką formę podróży, kiedy mam możliwość bycia samej i niezależnej od kogokolwiek. Takie prawdziwe samotne
podróże zaczęłam, kiedy byłam po pierwszym roku studiów. Byłam wtedy sama w Indiach, Chinach, trochę w Wietnamie, poł roku pracowałam jako niania
w Nowym Jorku. Moment, gdy zrozumiałam, że nie boję się już samotnego podróżowania, nastąpił w trakcie rozmowy z babcią. Zajmowała się mną, kiedy
rodzice byli w pracy i była dla mnie jedną z ważniejszych osób w życiu. Uznałam wówczas, że w mogłabym jechać w podróż jej śladami. Wyszło to trochę
spontanicznie. Aczkolwiek kiedy podjęłam tą decyzję, to zdałam sobie sprawę, że zawsze wiedziałam, iż kiedyś tam pojadę i to nie było jakieś bardzo odkrywcze. Wychowując się na opowieściach babci o zsyłce, Syberii, wojnie w głębi duszy czułam, że
jak dorosnę pojadę zobaczyć te miejsca.
Czy również inne podróże (oprócz podróży śladem rodzinnej historii) były inspirowane
przez jakieś opowieści?
- W sumie nie. A może i tak? Do Indii, w moją pierwszą egzotyczną podróż pojechałam po przeczytaniu książki „Eat, pray. love”, która potem stała się bestsellerem i nawet powstał film na jej
podstawie. W polskiej wersji nosi on nazwę „Jedz, módl się, kochaj”. W tym filmie gra Julia Roberts. Polecam, jest bardzo uroczy. Czytając tą książkę byłam w Nowym Jorku i to było takie moje „EAT”, miałam tam podobne odczucia co bohaterka książki będąc we Włoszech. Wtedy też
pomyślałam sobie, że chętnie pojadę do Indii i poznam ich kulturę i religię. Może gdybym pochyliła się nad moją każdą podróżą to do każdej dałoby dopisać się jakąś opowieść. Nikt mi jeszcze
nie zadał takiego pytania, więc się nad tym jakoś szczególnie nie zastanawiałam. Natomiast na tą
moją przygodowość w życiu, to że nie mogę usiedzieć w jednym miejscu miały wpływ książki, na
których się wychowałam. Jak miałam 7 lat mama założyła mi kartę w bibliotece
w naszej wsi i codziennie praktycznie jeździłam po nową książkę. Pamiętam, że bardzo lubiłam
serię „Pan Samochodzik” opowiadającą o poszukiwaniu skarbów. Tam było takie zdanie, że jeżeli
przygoda zapuka do twoich drzwi, a ty ich nie otworzysz, to ona drugi raz może cię pominąć. Za
każdym razem więc, kiedy czułam, że podjęcie jakieś decyzji może mnie doprowadzić do przeżycia fajnej przygody to starałam się, aby to przeżycie mnie nie ominęło.
W trakcie wolontariatu na Filipinach po tajfunie w 2014 r. organizowała Pani edukacyjne teatrzyki pacynkowe dla dzieci. Czy zaobserwowała Pani, że
te działania mają jakiś wpływ wychowawczy na te dzieciaki?
- Ojej, i to potężny! To było takie wielopłaszczyznowe działanie. Pierwszy nasz impuls do podjęcia się tego to był fakt, że tam zarówno dzieci i dorośli mają
bardzo małą wiedzę ekologiczną. Tam dużo śmieci się na ulicach, dużo odpadów dorośli zakopują pod ziemią, bo wydaje im się, że jest to rozwiązanie problemu. Dlatego pierwszy wymiar naszych działań to była edukacja ekologiczna. Ale później okazało się, że zaraz po tajfunie kiedy wszyscy zajęci są odbudowywaniem domów, pomocą dorosłym to tak naprawdę nikt nie zajmuje się tymi dziećmi. Więc drugim wymiarem naszych działań było poświęcanie tym dzieciom
czasu, pokazanie im, że też są ważne. Po tej traumie przecież ucierpieli nie tylko dorośli, ale zwłaszcza dzieci. Niektóre z nich opowiadały mi, że były wtedy
pewne, iż to koniec świata oraz nic dobrego w życiu po tym tajfunie nie może ich spotkać. I wtedy nagle okazywało się, że przyjeżdża ktoś z innego państwa
i poświęca czas tylko im. Zaczęłam wtedy współpracować z grupą terapeutów, którzy poprosili mnie o pomoc przy usuwaniu traumy i rozmowach z tymi
dziećmi. Przez te pół roku gdy tam byłam, udało się zdziałać bardzo dużo dobra, bardzo zżyłam się z tą grupą. Czego dowodem jest fakt, że kiedy wracałam na
Filipiny z moim mężem oraz mamą to te dzieci pamiętały mnie oraz rzeczy, których ich uczyłam. Ich radość była bardzo prawdziwa. I nawet dzieci, które widziały mnie tylko przez godzinę w czasie jakiegoś przedstawienia potrafiły rok później biec przez całą ulicę i krzyczeć moje imię, aby móc się przywitać. Wydaję mi się, że czasem nie trzeba mieć jakiś terapeutycznych umiejętności czy zdolności teatralnych tylko wystarczyło poświęcić im trochę czasu, taka prosta
rzecz. Czasami drugiemu człowiekowi nie potrzeba nic, prócz towarzystwa i tego, aby ktoś go wysłuchał. […]
Z jakich opowieści w chwili obecnej czerpiesz inspirację?
- W tym momencie nie czerpię inspiracji z opowieści. One teraz bardziej ratują mi psychikę i życie. Opowieści są ogólnie bardzo ważne. Ja też trochę zarabiam
opowiadając ludziom swoją historię. Czasami śmieję się, że gdybym żyła w średniowieczu to byłabym bardem lub bajarzem, bo lubię opowiadać i czarować
słowem. Stąd też wzięło się aktorstwo - wiem, że mogę wyjść przed szereg na scenie czy w życiu i zaczarować tłum swoją opowieścią. To jest coś co sprawia
mi frajdę.
Pandemia jest dla naszej rodziny bardzo trudnym czasem. W naszej firmie, która działa sezonowo zatrudniamy w chwili obecnej ok. 100 osób. Nie wiemy co
będzie dalej. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów w moim dorosłym życiu. Nie jem od jakiegoś czasu, mam bardzo osłabiony organizm ze stresu. I tym
co mnie wspomaga jest ucieczka w lekturę, w dobrą opowieść. Bardzo lubię fantasy, dzięki temu gatunkowi mogę uciec w świat magii i zapomnieć
o przyziemnych problemach. Lubię także proste, babskie książki, rodzinne kino, ciepłe filmy. Kocham Disneya. Mój mąż śmieje się, że jeśli chodzi o książki
i filmy jestem bardzo infantylna. Natomiast to jest coś dzięki czemu mogę w ciągu dnia znów stać się dzieckiem. Uważam, że powinniśmy pielęgnować w sobie dziecko, bo wtedy jesteśmy w stanie cieszyć się małymi rzeczami.
Nigdy nie lubiłam oglądać ciężkich filmów; dokumentów, reportaży. Uważam, że w życiu przeżywamy za dużo złych chwil, aby dalej je oglądać w telewizji
i karmić się tym. Nie lubię także czytać reportaży wojennych czy o przemocy w rodzinach. Wiadomo, że oczywiście takie rzeczy się dzieją, ale we mnie nic nie
zmieni samo czytanie o nich.
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fot. Małgorzata Szumska-Dziczkowska

Bohaterką kolejnego wywiadu jest Małgorzata Szumska-Dziczkowska, która może pochwalić się bardzo ciekawym życiorysem. Jest podróżniczką,
aktorką, właścicielką pensjonatu oraz pisarką. Na podstawie swoich doświadczeń z podróży śladem rodzinnej historii napisała książkę pt. „Zielona
sukienka”. Po tajfunie, jaki miał miejsce na Filipinach w 2014 r. pojechała tam jako wolontariuszka. Swoje doświadczenia z tamtego okresu również
opisała w książce. W wywiadzie opowiada o wpływie jaki opowieści wywarły na jej historię życiową oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy
z dziećmi.

„Muzyka zrzuca kajdany”

5 sposobów na…

Ela Gomuła

Jak nie dać się jesiennej chandrze

Trzecim
rozwiązaniem, aby rozbudzić się
i być zdrowym, warto wspomnieć
o aktywności fizycznej.
Jeśli nie lubisz ćwiczyć, to mam na to świetne
rozwiązanie. Gdy tylko pogoda będzie na to
pozwalać, ubierz się ciepło i wyjdź po prostu
na dwór! Znajdź ulubione miejsce do spacerowania, a to sprawi, że rozbudzisz się i poczujesz się lepiej. Możesz spacerować, by
sprawić przyjemność swojemu pupilowi i wyprowadzić go na dwór, ćwiczyć
w domu, czy wybrać się na siłownię. Znajdź coś dla siebie, a twój dzień nie będzie
wyglądać zawsze tak samo.
Co jeść, aby być zdrowym w jesienny
czas? Oto czwarty sposób:
Aby poczuć się lepiej, powinniśmy jeść produkty
bogate w magnez. Pierwiastek ten bierze udział
w wielu kluczowych procesach zachodzących
w organizmie. Skutkami niedoboru magnezu są
stany depresyjne, problemy z zasypianiem, przemęczenie, lęk i rozdrażnienie. Warto wspomnieć
o tym, że podczas przepracowania się, czy działania pod wpływem stresu, magnez
ucieka nam z organizmu, dlatego wart tego uniknąć. Wysoki poziom magnezu zawierają produkty pełnoziarniste, orzechy laskowe, pestki dyni, banany, pomarańcze, nabiał, mięso jak i ryby oraz kakao i o wiele więcej produktów, które warto wprowadzić do swoich posiłków.
Czasami warto odpocząć
i odprężyć się, dlatego o to piąty
i najprzyjemniejszy sposób.
Już coraz szybciej robi się ciemno, zimno
i ponuro, dlatego przeważnie zostajemy
w domu. Jak spędzić produktywnie czas
w domu? Znajdźmy czas dla siebie, na
dobrą książkę, czy film. Sprawdzi się idealnie na zimny wieczór koc i nasza ulubiona herbata, czy kakao, które zawiera dużo
magnezu. Warto znaleźć sobie nowe zainteresowania, czy powrócić do tych na które
nie mieliśmy wcześniej czasu. Ciepła kąpiel sprawi, że zrelaksujemy się, a to każdemu się należy.
Wbrew pozorom możemy spędzić ten jesienny czas na kilka różnych sposobów, to
wszystko zależy od nas, dlatego róbcie to na co macie ochotę i nie dajcie się jesiennej
chandrze:)
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Pierwszy, a jakże prosty sposób:
Wyjdź z domu!
Interakcja z innymi ludźmi sprawi, że staniemy
się bardziej entuzjastyczni, urozmaicimy wolny
czas i nie wpadniemy w monotonność. Dlatego
zaproś znajomych na dobrą kawę lub herbatę
w waszej ulubionej kawiarni, a gwarantuję, że
spędzicie miło czas i zapomnicie o nudzie.
Drugim, prostym i przyjemnym
sposobem jest wysypianie się.
Jeśli postawicie na zdrowy sen, a co za tym idzie,
szybciej położycie się do spania, to gwarantuję, że
rano będziecie wyspani, znajdziecie energię na cały
dzień, a po szkole nie będziecie marzyć o krótkiej
drzemce. Nie będziecie zmęczeni, więc znajdziecie
czas na to co lubicie, czy na efektowną naukę.
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rolami zrodził się szum wokół dobrze znanego nastolatkom rapera Taco Hemingway’a czy też Filipa
Szcześniaka.
Na przełomie sierpnia i września
ukazały się tworzone jednocześnie
albumy wymienionego wcześniej
muzyka. Dosadny „Jarmark” oraz
skoczna „Europa”.

Zgodnie z zapowiedzią Taco, „Jarmark” zdradza nam punkt widzenia
młodego Polaka na wszystkie niedawne wydarzenia, które miały miejsce w naszym kraju. Raper dosadnie daje znać, co sądzi o nastawieniu Polaków do wszelkich zmian,
odmienności, edukacji, sztuki, polityki czy nowinek technologicznych.
Wkurzony Taco krzyczy bardzo głośno, a młodzieży (i nie tylko) bardzo podoba się taka forma przekazu w jego muzyce. „Częściej powinniśmy słyszeć wkurzonego Taco”, „To jet właśnie to, na co czekaliśmy
i czego potrzebowaliśmy”- to tylko przykłady komentarzy pod albumem z całego morza poparcia, zachwytów, sygnałów zrozumienia
i poczucia solidarności wśród odbiorców muzyka. Nie ukrywajmy powiało świeżością połączoną z wykrzyczeniem prawd, które gnieżdżą
się w głowach większości młodych obywateli naszego kraju. To zdecydowanie coś, o co nikt nie prosił a każdy potrzebował. O tej płycie
więcej nie należy się wypowiadać - trzeba ją przesłuchać i ocenić samemu. Jedyne co wiedzcie to, to że dawno nie ukazało się nic tak
„mocnego” i krzyczącego. Taco sam w sobie oszczędził sobie wypowiadania się w szeroki sposób na temat albumu - płyta jak widać sama
świetnie się broni.
„Europa” z kolei to coś, co należy przesłuchać po „Jarmarku”. Druga
płyta daje nam rytmy, brzmienia i teksty przeznaczone typowo do zabawy i rozluźnienia się. Filip obchodził urodziny w sierpniu, co spowodowało, że album miał być typowo urodzinowy i taki też jest. Nie
ujmuje to jednak jego wartości. Teksty nie są próżne, a Taco zaskakuje
coraz to nowszymi interpretacjami muzyki, grami słów i zmiennością
nastrojów.
Jeśli chodzi o pojedyncze piosenki myślę że w „Jarmarku” szczególną
uwagę można zwrócić na „Panie, to wyjście!” Czy „Łańcuch
I: Kiosk”. W „Europie” natomiast szczególną uwagę zwróciła w moim
wypadku piosenka „Sztylet”.
Więcej pisać jest rzeczą bezsensowną. Idźcie, słuchajcie, podziwiajcie
i działajcie! Na naszych oczach tworzy się historia polskiej muzyki,
a o tym kiedy zaczęła krzyczeć, będą uczyć się następne pokolenia.
Interpretację każdego utworu zostawiam wam. I pamiętajcie, że jeśli
macie coś do powiedzenia, krzyczcie! Nie bądźcie bierni, bądźcie
wierni! Przede wszystkim sobie.

źródło: Wikipedia/Paweł Dymanski, licencja
CC BY-SA 4.0 z dn.. 14.10.2020r.

Przedstawiam 5 sposobów na zwyciężenie jesiennej chandry.
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Codziennie rano, gdy pędzimy na autobus do szkoły, czy też wsiadamy do samochodu, pędząc na złamanie karku do pracy, włąOliwia Moryl
czamy muzykę. Może ulubioną playlistę, piosenkę, na którą mamy
teraz ochotę lub zwyczajnie coś, co wpadło nam w ucho. Jednak
W okresie jesiennym możemy zauważyć wśród ludzi: pogorszenie nastroju, brak
przypatrzmy się uważniej - muzyka pełni także inne role.
chęci do działania czy spadek energii. Jak poradzić sobie, aby nie stracić entuzjazmu i energii gdy za oknem pada deszcz i spadają liście?
I właśnie w związku z tymi innymi

„Młodzi kreatywni – interaktywni” – projekt Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
Patrycja Mynarek
Od lipca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu działa Oddział dla młodzieży „Studnia Otwarta Kultura”. Jest to przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą kształtować w sobie bycie aktywnym odbiorcą i twórcą kultury. I właśnie z myślą o naszych młodych czytelnikach powstał projekt pt. „Młodzi kreatywni – interaktywni” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury
w Programie „Kultura w sieci”.
Projekt „Młodzi kreatywni – interaktywni” ma za zadanie włączenie młodzieży w życie społecznokulturalne, stworzenie jej możliwości rozwoju i nabywania różnych umiejętności oraz wzbogacenie
oferty kulturalnej Kędzierzyna-Koźla. Nadrzędnym celem jest podniesienie kompetencji czytelniczych
młodzieży oraz rozbudzenie potrzeb literackich poprzez wykorzystanie nowych technologii, nowych
mediów, w tym przede wszystkim Internetu. W dzisiejszych czasach zwycięża technologia, w sieci
jest nieograniczona liczba ofert atrakcyjniejszych i łatwiejszych niż lektura tradycyjnej książki, dlatego proponujemy promocję czytelnictwa poprzez zachęcenie młodych użytkowników do tworzenia
różnych form medialnych, m.in. fotografii i gier w oparciu o utwory literackie, co daje możliwość zachęcania do aktywności czytelniczej przez odwołanie się do innych zainteresowań.
Na realizację projektu składają się interesujące zadania skierowane do młodzieży. Nasza oferta została
przygotowana w oparciu o przesłaną wcześniej ankietę. Wszystkie wydarzenia są odpowiedzią na potrzeby i życzenia młodych ludzi, w ten sposób staramy się sprostać kulturowym i literackim oczekiwaniom młodzieży.
Zrealizowano następujące zadania:
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE „Od idealnego Selfie do Sleeveface”
Warsztaty poprowadził Rafał Pulkowski – fotograf, operator kamery i montażysta w telewizji miejskiej. Ich celem było umiejscowienie fotografii w kontekście
współczesnej kultury, zdominowanej przez media społecznościowe i fakt, że w dobie smartfonów każdy ma zawsze przy sobie aparat fotograficzny. Ponieważ
książka jest w bibliotece nieodzownym atrybutem promocji podczas warsztatów uczestnicy uczyli jak połączyć książkę i aparat fotograficzny, aby uzyskać kreatywne fotografie. Wykorzystane do tego zostały virale, jak sleeveface oraz inne narzędzia. W efekcie powstały zdjęcia-złudzenia, prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli umiejętności fotografowania książek w różnych kompozycjach
oraz tworzenia instalacji książkowych.

fot. Natalia Laska

GAMIFIKACJA, czyli tworzenie pierwszej mobilnej gry
miejskiej
Był to cykl wakacyjnych warsztatów projektowania mobilnych
gier miejskich, czyli interdyscyplinarny proces twórczy, pozwalający uczestnikom na rozwój różnych form ekspresji: słowo,
czyli tekst, grafika, dźwięk czy film. Warsztaty prowadzone
przez Good Games były pracą zespołową, a jego uczestników
połączyła jedna idea: udział w kreatywnym procesie powstawania mobilnej gry terenowej, a przy tym promocja literatury. Gra
mobilna na smartfony wykorzystuje trendy w pracy z młodzieżą
takie jak BYOD (przynieś swoje urządzenie, czyli powszechność
smarfonów, szczególnie wśród młodzieży) i gamifikację. Ponadto praca nad grami z pokoleniem Z, wymaga i pozwala na uwzględnienie w procesie komunikacji z nimi - ich sposobu
funkcjonowania w dobie Internetu i social mediów, wykorzystując na przykład: natychmiastową informację zwrotną
czy umiejętność szybkiego dotarcia do informacji. Warsztaty polegały na przemodelowaniu wybranej przez czytelników książek na grę mobilną.
W naszym przypadku na warsztat wybraliśmy legendę kozielską oraz powieści: „Mały książę” Antoine de SaintExupéry, „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren i „Piotruś Pan” J.M. Barrie. W dniu 2 października 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce oficjalna
premiera pierwszej w naszym mieście gry mobilnej „GRA O KOZŁACH, czyli kędzierzyńsko-kozielska wyprawa w nieznane”. Gra jest dostępna przez pół
roku, a kod QR można do niej pobrać ze strony MBP.
fot. Natalia Laska

SPOTKANIA AUTORSKIE ONLINE
Aby dać młodzieży szansę obcowania z literaturą przeprowadzamy spotkania autorskie online z pisarzami, którzy swoją popularność zdobyli dzięki obecności w social mediach. Młodzi
czytelnicy chętnie sięgają po książki osób, które znają. Autor nie
jest już anonimowy, tylko poprzez aktywność w mediach społecznościowych staje się bliższy odbiorcy. W tych czasach młodzież wzoruje się na osobach, które wzbudzają zainteresowanie
w sieci i właśnie książek takich autorów poszukuje najchętniej.
W lipcu takie spotkanie w przestrzeni Internetu zorganizowaliśmy z popularną grupą Urbex History.
W trakcie kolejnego spotkania autorskiego online bibliotekarze
rozmawiali z Kingą Sawczuk, autorką książki ,,Kinga Sawczuk.
Kompleksiara. Jak zaistnieć w necie i być sobą?". Kinga Sawczuk to jedna z największych osobistości polskiego TikToka! Na YouTube subskrybuje ją ponad
520 tys. osób, a na Instagramie obserwuje ją ponad milion użytkowników! Napisała książkę skierowaną do młodzieży, jest to poradnik pozytywnego myślenia
i pomysłu na działalność w social mediach. (Ciąg dalszy na stronie 5)
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SPOTKANIA Z GWIAZDAMI SOCIAL MEDIÓW
Spotkania online z twórcami internetowymi działającymi w sieci – autorami blogów i vlogów literackich. Są to osoby inspirujące młodych ludzi, wyznaczające trendy literackie, mające duży wpływ na odbiór kultury przez młodzież.
Aby promować książki i kulturę czytania wśród szerokiego grona odbiorców pasjonaci literatury zakładają blogi,
vlogi oraz prowadzą podcasty o książkach. Z uwagi na fakt, iż kultura
czytania zanika, wideoblogi zyskują na popularności. Autorzy blogów
nagrywają filmy, w których recenzują przeczytane pozycje. To forma
przekazu, która szybciej trafia do młodzieży. Ciekawie podana recenzja
skutkuje sięgnięciem po daną pozycję. Już 11 września 2020 r. odbyło się
pierwsze spotkanie z Danielem Muniowskim, autorem popularnego vloga
„Strefa Czytacza”. W dniu 18 września 2020 r. nasi bibliotekarze rozmawiali z kolejną gwiazdą social mediów, jednym z najpopularniejszych
recenzentów występujący pod pseudonimem „Okoń w sieci”. Spotkania
można obejrzeć na kanale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na YouTube.
Projekt „Młodzi kreatywni – interaktywni” to przedsięwzięcie literackokulturalne, skierowane do młodzieży w wieku szkolnym, mające na celu
popularyzację zasobów literatury młodzieżowej i innych środków kultury. Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce spotkań młodych pasjonatów kultury, nowych mediów i literatury.
Głównym celem jaki nam przyświecał była chęć połączenia świata wirtualnego ze światem realnym, gdzie liczy się
interakcja nie tylko z bohaterem książki, ale również z innym człowiekiem. Możliwości, jakie oferujemy młodzieży
poprzez realizację projektu, pozwolą doskonalić młode talenty tak, aby w przyszłości nie byli już tylko odbiorcami
istniejącej kultury, ale także jej współtwórcami.

ZAGRAJ W MIEJSKĄ GRĘ MOBILNĄ PT.
„GRA O KOZŁACH, czyli kędzierzyńskokozielska wyprawa w nieznane”.
1. Pobierz bezpłatną aplikację ActionTrack
2. Zeskanuj kod

źródło: pl.freepik.com z dn.. 14.10.2020r.

Kanał MBP na YouTube https://www.youtube.com/mbpkkozle

Z serii: Wiem co czytam!
„Tatuażysta z Auschwitz”
Michał Thomys
Trochę literatury wojennej również nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie – tylko pomoże. Warto się w nią zagłębić, by zobaczyć i odczuć na sobie klimat wojny lub zobaczyć jaką siłę ma wiara, nadzieja i miłość.

fot. Michał Thomys

Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne to temat ciągle poruszany w Europie. Najczęściej kojarzą się one nam
z niewyobrażalnym bestialstwem i ludobójstwem. Lecz nie zawsze życie w takim obozie to samo cierpienie. Dowiadujemy
się o tym z historii Lale Sokołowa i Gity Furman, którzy poznali się i zakochali się w sobie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau.
Ich opowieść życia w obozie zagłady opisuje Heather Morris. Autorka w Australii 2003 r. poznała człowieka, który opowiedział jej o sboie i jego niezwykłej żonie. Można byłoby powiedzieć, że to opowieść miłosna jakich wiele, lecz to właśnie
miejsce, w którym to wszystko się rozgrywa sprawia, że historia ich miłości jest wyjątkowa. Autorka podsumowała wszystko co powiedział jej Lale i stworzyła książkę pt. „Tatuażysta z Auschwitz”
Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 r. i został oznaczony numerem 32407. Można by powiedzieć, że ma nikłe szanse
na przeżycie, lecz spotkało go ogromne szczęście. Został pomocnikiem tatuażysty, a po śmierci swojego przełożonego został
tätowierer. Wykorzystywał swoją rolę i posadę w obozie i pomagał innym. Przynosił swoim znajomym swoje porcje jedzenia, a nawet z osobami z zewnątrz wyhandlował czekoladę i kiełbasę.
Główny bohater dzięki swojej pracy poznaje Gitę. Tatuował jej numer na ręce i już wtedy zwrócił na nią szczególną uwagę. Zakochuje się
w dziewczynie i obiecuje, że bez względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystuje w tym celu swoją pozycję w obozie, zdobywa zaufanie Niemców. Gorące
uczucie Lalego i Gity pozwala przetrwać makabrę obozowej rzeczywistości: głód, zimno, chorobę, poniżenie, krzywdę. Kobieta w pewnym momencie zaczyna
chorować na tyfus, wtedy Lale staje na rzęsach by ją uratować. Gdy tylko dziewczyna wraca do zdrowia, postanawia znaleźć jej pracę w administracji.
Historia tych dwojga, tocząca się na tle dymiących kominów krematoryjnych i wciąż pochłaniających nowe ofiary komorach gazowych wydaje się wręcz baśniowa. Prowadzenie narracji przez autorkę, skupiając się jedynie na historii głównych bohaterów pomaga spojrzeć na obozy koncentracyjne w zupełnie inny
sposób.
Przepiękna historia, która wzbudziła we mnie wiele emocji. Czytało mi się ją bardzo szybko. Mimo, iż domyślam się, że ta historia odbiega trochę od prawdy,
bo raczej ciężko by było o tyle optymizmu w takiej sytuacji, to bardzo się w nią wciągnąłem. Jest to historia inna. Pokazuje horror niemieckich obozów koncentracyjnych, ale także, że prócz cierpienia i nędzy, była też tam miłość, empatia oraz przyjaźń.
Gorąco polecam tę książkę i dzięki niej na pewno zajrzę jeszcze do literatury, której wydarzenia odgrywają się w obozie koncentracyjnym.
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Fotoreportaż
,,Z książką w tle”
Patrycja Tomczyk

fot. Patrycja Tomczyk

fot. Patrycja Tomczyk
fot. Patrycja Tomczyk
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fot. Patrycja Tomczyk

fot. Patrycja Tomczyk

Jak zacząć pisać i mieć z tego przyjemność?
Martyna Koteluk
Zacznijmy od tego, że nawet twoja ulubiona autorka lub autor, których książki czytasz z zapartym tchem, zaczynali swoją przygodę z pisaniem, mieli
oni swoje wzloty i upadki, a także chwile zwątpienia.
W czym tkwi tajemnica ich sukcesu? Myślę, że na to składa się wiele czynników, które spróbuję przedstawić z mojego punktu widzenia. Jednym z nich, jest
wyobraźnia i odwaga. Bo przecież skąd u słynnej J.K. Rowling przeszedł pomysł na opisanie przygód Harry’ego Potera? Oczywiście, że z jej wielkiej wyobraźni. Chociaż nie wiem, czy wiesz, ale zainspirował ją do tego chłopak w okularach, którego zobaczyła, podróżując do domu autobusem. Wracając do książki
opisane w niej tajemnicze stwory i wszechobecna w utworze magia skłania nas do jednej myśli „jak to możliwe”?
Dlaczego odwaga? Cóż, żeby pisać i przekazać światu swoje własne myśli trzeba mieć naprawdę wielką odwagę i pewność siebie. Przecież spotkanie się z krytyką, nawet tą konstruktywną, jest bardzo trudne — wiem to po sobie.
Jednak nawet i ta konstruktywna krytyka ma swoje zalety przede wszystkim, możemy się spotkać z bezstronną opinią drugiej osoby na samym początku, pojawia się myśl „skoro nie potrafię tego dobrze zrobić, to po co nadal próbuję”? Może dlatego, że daje ci to szczęście, którego tak długo szukałeś? Potrzebujesz
znaleźć sposób na przelanie swoich własnych uczuć?
Nie czekaj na inspirację, po prostu sam ją przyciągnij! Zastanawiasz się jak? W moim przypadku, we wcieleniu się w losy bohaterów mojego „opowiadania”
pomaga mi słuchanie muzyki, mam nawet na pisanie wybrane specjalne utwory. Jest jeszcze dużo innych sposobów, np. przeczytanie dobrej książki i spróbowanie swoich sił, by odwzorować jej tematykę.
Znaleźć osobę, która mogłaby ci doradzić. W moim przypadku, jest wiele takich osób i każda z nich ma przypisaną rolę. Jeśli potrzebuję motywacji do zrobienia czegoś, wystarczy, że napiszę do pewnej osoby i usłyszę „nie marudź” i od razu mam przypływ pozytywnej energii może dlatego, że nikt nie zna mnie tak
bardzo, jak ona. Potrzebuję dobrze uzasadnionej krytyki, daję przeczytać mojej mamie to, co napisałam. Myślisz, że słyszę wtedy same wyrazy zachwytu?
Rozczaruję cię, czasem dostaję od niej większą krytykę niż się spodziewałam.
Co wtedy czuję? Na samym początku jest mi bardzo przykro, później jest już tylko lepiej i najczęściej obiecuję sobie, że udowodnię jej na co mnie stać. Czy mi
się udaje? Cóż, trzeba by było się zapytać jej samej, ale powiem ci w sekrecie, że nie raz widzę jak w jej oczach zbierają się łzy. Czy to oznacza dumę? Myślę,
że tak, ale pozostawiam to twojej interpretacji
Na samym końcu mam dla ciebie jedną radę, którą dostałam od swojego największego autorytetu: „pisz, pisz, pisz, nawet jeśli miałabyś pisać do szuflady to
i tak się rozwijasz”.
6

Aleja komiksów
,,Bezpieczeństwo przede wszystkim”
Marek Zwarycz
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Cykl „Moje teksty z szuflady”

Zawsze lubiłam wyzwania
Lecz Ty byłeś największym
Nie szukałam twojego uznania
Choć napisałam tych kilka wierszy
Pragnę byś mnie dotykał
W największe duszy zakamarki
I przy ustach chcę czuć wilgoć
Nie twoich ust lecz pomadki
Pokazuj mi niezwykłe miejsca
W których byłam już miliony razy
Lecz przy Tobie będą inne
Jak setny zachód z tej samej plaży
Mogę powoli się oddać
Rozpaczy i przeznaczeniu

fot. J. E. Magnus

Jednak przeznaczenia nie ma
Więc czemu stać wiecznie w cieniu
Mówili że młodzi czas mają
Pytali po co tak spieszyć
A my ciągle zwalniając
- Zuch jest dzielny - zakończył drużynowy.
- Ale czym jest bycie dzielnym? - zapytał Antek druha.
- Wiesz Antek, bycie dzielnym jest jak słońce wschodzące o poranku i jak jasny księżyc…
- Czyli jakie? - przerwał ponownie nie rozumiejąc Antek.
- Jest jak świeży powiew mocnego wiatru, jak fale morza bijące o brzeg, jak ptak uczący się ̨ latać, czy deszcz bijący o ziemię.
- Więc mam wiać i spadać z chmur? - popatrzył zuch jeszcze raz niemrawo na druha.
Druh tylko się ̨ uśmiechnął
- Nie głuptasie - pokręcił rozbawiony głową i zmierzwił włosy Antka
- Nie chodzi o to, byś wiał, padał czy wyfruwał z gniazda. Chodzi o to, byś nie bał się ̨ tego robić
jako pierwszy i zawsze pomagał osiągać innym, to co udało się ̨ Tobie dzięki odwadze
- Czyli... mam dawać zuchom chusty? Wyrzucać zuchy z gniazda?
Druh zaśmiał się ̨ znowu.
- Nie wyrzucać zuchów z gniazda, tylko pomagać im pofrunąć. Być dzielnym, to zawsze być
pierwszym do najodważniejszych zadań. Bycie dzielnym, to pomagać innym podążać za Tobą.
To bycie takim jasnym punktem w życiu ludzi wokół i swoim. Być dzielnym, to wskazywać drogę.̨
Ela Gomuła

Zapomnieli że trzeba się cieszyć

Ela Gomuła
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