Mała pasja, często staje się początkiem drogi
do spełnienia marzeń.

Adrianna Grzelak
Ada to nasza podwójna absolwentka.
Najpierw ukończyła barcińskie gimnazjum,
a potem liceum. Już jako nasza uczennica malowała i fotografowała – rozwijała się artystycznie. Dziś spełnia swoje marzenia. Oto,
co napisała nam o sobie…

Studiuję sinologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek, chociaż wymagający, bardzo owocny i z każdym tygodniem widać postępy. To nie są kroki - to susy. Takie mamy
tempo. Od pierwszych zajęć mamy styczność z żywym chińskim - mamy dwie chińskie nauczycielki.
Dużo słyszymy o Chinach i większość z nas nie może się doczekać wyjazdu na stypendium do Państwa Środka.
Mimo nauki, znajduję czas na rozwijanie swojej największej pasji - malowania. Im mniej mam czasu, tym intensywniej pracuję nad swoimi pracami i cieszę się, że godzę pasję z nauką i moje hobby
przez to nie cierpi. Tak się składa, że z malowaniem związało się też niesienie pomocy, więc bardzo
często moje prace biorą udział w akcjach charytatywnych. Aktualne informacje są takie, że obraz
na zdjęciu został wylicytowany charytatywnie dla
dziewczyny chorej na mukowiscydozę. To chyba
dwie najważniejsze rzeczy.
W wolnym czasie czytam książki i jeżdżę na koncerty - to moja ulubiona forma spędzania czasu.
Tęsknię za Barcinem, więc w rodzinnych stronach
pojawiam się często, bo lokalna ojczyzna zajmuje
dużą część mojego serca i nie wyobrażam sobie, że
miałoby

być

inaczej.

Powstaje film o Vincencie van Goghu, "Loving Vincent". Każda klatka to obraz namalowany farbami olejnymi. Poszukiwali artystów. W lutym wysłałam do nich swoje portfolio, a na początku
kwietnia otrzymałam maila z zaproszeniem do uczestnictwa w testach animacyjnych! Jeżeli przejdę je
pozytywnie, odbędę trzytygodniowe szkolenie i jeżeli również kurs przejdę pozytywnie - zostanę oficjalnie malarzem na tym wielkim pokładzie.

Warto mieć pasję, warto się rozwijać i korzystać
z tego, co podsuwa życie. Ada to odważna,
ale i wrażliwa dziewczyna. Jej dotychczasowe osiągnięcia potwierdzają tylko, że ktoś z małego miasta, rozpoczynający od małej pasji, może wkroczyć
bez kompleksów na drogę spełnienia marzeń.

Ado, życzymy, aby udało się Tobie pojechać do Chin, a w międzyczasie stać się
szczęśliwą malarką i współtwórczynią filmu
o van Goghu.

