Korczakowska społeczność to osoby wielu talentów, zainteresowań i twarzy. W tym
tygodniu przedstawiamy wam uczennicę klasy 3b i tegoroczną maturzystkę Karolinę
Tutaj. Karolina jest osobą kreatywną i przedsiębiorczą. Już teraz prowadzi własną
firmę i realizuje swoje uzdolnienia artystyczne. Jeżeli chcecie wiedzieć jakie, to
zapraszamy do lektury.

Skąd twoja pasja, kiedy się narodziła ?
Zawsze interesowałam się rzeczami artystycznymi, w szkole podstawowej plastyka to był mój
"konik". Zaczęło się od rozmaitych kolorowanek, później zaczęłam tworzyć samodzielnie własne
rysunki. W kolorach i przenoszeniu moich prac na różne płaszczyzny znalazłam sposób na wyrażenie
siebie, jednak stwierdziłam, że rysowanie na kartce mi nie wystarcza. Znalazłam coś oryginalnego sztukę malowania na paznokciach. Zaczęło się od eksperymentowania z kolorami i wzorami na
paznokciach moich i mojej mamy, teraz dzielę się swoją pasją w moim własnym "mini-biznesie" ze
swoimi klientami i obserwatorami na moich social mediach.

Jakie korzyści czerpiesz z tego, co robisz ?
Oczywiście główną korzyścią jest możliwość zarabiania własnych pieniędzy, jednak nie tylko.
Codziennie czerpię z tego radość, bo robię to, co lubię. Połączenie mojej pasji z pracą nauczyło mnie
także dobrej organizacji i zarządzania czasem.
Zdobyłam również doświadczenie biznesowe dzięki prowadzeniu własnej działalności i tu ważną rolę
odegrały lekcje z podstaw przedsiębiorczości u nas w szkole, które w dużej mierze nasunęły myśl
połączenia zainteresowań z wymienionymi już korzyściami.

Jak łączysz naukę w szkole z pasją ?
Łączenie obu tych rzeczy nie było problem, dopóki moje hobby nie zamieniło się w pracę.
Początkowo fascynacja nowym zajęciem spowodowała brak czasu na naukę, ale wtedy postanowiłam
zacząć planować moje obowiązki. Teraz tak organizuję swój dzień, że większość klientek przyjmuję
w weekendy, a w tygodniu pracę ograniczam do minimum i poświęcam ten czas na naukę.
Sprawdziłam już w praktyce, że tak się da.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy ci realizacji twoich planów zawodowych. A teraz powodzenia na
egzaminie maturalnym. Trzymamy kciuki!

