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Pamiątkowa fotografia

25 listopada 2017 roku na terenie remizy OSP we Wróblowicach odbyła się Gala Niepodległości podsumowująca realizowany przez nasze
stowarzyszenie projekt ARTYSTYCZNIE O NIEPODLEGŁEJ POLSCE.
         W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście (m.in. burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, sołtys wsi Wróblowice Zbigniew
Jachym), przedstawiciele organizacji partnerskich (Koła Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI, OSP we Wróblowicach), rodzice i uczniowie z
Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach        oraz uczniowie nagrodzeni w gminnych konkursach realizowanych w
ramach projektu.
W trakcie spotkania zebrani śpiewali pieśni patriotyczne oraz oglądali prace filmowe i plastyczne przygotowane przez uczniów. Filmy były
przygotowane w konwencji czarno-białej i dotyczyły ważnych w historii Polski postaci i wydarzeń (historia kolumny Zygmunta III Wazy, Powstanie
Listopadowe, historia Grobu Nieznanego Żołnierza, ciekawostki o Józefie Piłsudskim, ślady Powstania Warszawskiego). Prace plastyczne zaś
dotyczyły postaci, które odegrały znaczącą rolę w budowaniu niepodległości naszego kraju.
Kolejnym elementem była dyskusja World cafe dotycząca dzisiejszego podejścia do niepodległości. Uczestnicy w małych grupach dyskutowali
przy wyznaczonych stolikach na jeden z podanych tematów:
- Co to jest niepodległość?
- Jak być patriotą?
- Jak w dzisiejszych czasach dbać o niepodległość?
- Dlaczego w dzisiejszych czasach również powinniśmy walczyć o niepodległość?
- Czym w dzisiejszych czasach jest patriotyzm?
Po upłynięciu wyznaczonego czasu uczestnicy zmieniali stoliki. Wyznaczeni sekretarze notowali wnioski z dyskusji.
Podsumowaniem uroczystości były ŻYCZENIA DLA POLSKI. Każdy uczestnik otrzymał kawałek biało-czerwonego tortu. Wszyscy wysłuchali
życzeń dla ojczyzny przygotowanych przez uczniów w ramach akcji Kartka dla Polski. Wszyscy otrzymali wydanie specjalne szkolnej gazetki
WRÓBELEK w całości poświęconej tematyce niepodległościowej.                                                                                                MP
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W dniach 15-17 listopada 2017 grupa uczniów
z klas IV-VII, nauczyciele i panie z Koła
Gospodyń Wiejskich WRÓBLOWIANKI
uczestniczyła w wyjeździe partnerskim         
do Warszawy. Było to jedno z zadań
realizowanych w ramach projektu
ARTYSTYCZNIE O NIEPODLEGŁEJ POLSCE
dofinansowanego ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2021, w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”.
Głównym celem było zgłębienie historii
naszego kraju dzięki wizytom w miejscach,
których rozegrały się kluczowe wydarzenia w
naszej drodze do niepodległości.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od wizyty na
Zamku Królewskim w Warszawie. To właśnie
to miejsce było siedzibą władców Polski po
przeniesieniu stolicy z Krakowa do
Warszawy.W Zamku Królewskim w Warszawie
mogliśmy zobaczyć m.in. sale królewskie
powstałe dla króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego oraz sale sejmowe. 

Najznakomitsza jest Sala Tronowa w czerwonym aksamicie i złotej dekoracji, warte zobaczenia są też: Sala Rycerska oraz Sala Balowa z
największym w Polsce plafonem. Wśród stałych ekspozycji są też: Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Apartament księcia Józefa w
pałacu Pod Blachą czy multimedialna wystawa "Zniszczenie i odbudowa Zamku".
Kolejnym miejscem, w którym spędziliśmy czas było Centrum Nauki Kopernik. Wizyta w tym miejscu była dla uczestników niezapomnianym
przeżyciem, ponieważ jest to miejsce, które sprzyja rozwijaniu zainteresowań, samodzielności i wyobraźni. Poprzez uczestniczenie w
doświadczeniach i eksperymentach, uczniowie poznali wiele zjawisk i procesów, które pozwolą im lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół
nich. 
Uczestniczyliśmy również w pokazie filmu „Astronauta” w tamtejszym planetarium. Pokaz był poprzedzony prelekcją związaną z historią podboju
kosmosu przez człowieka. Sam film wyświetlony w systemie 3D również zaciekawił całą naszą grupę. Pobyt w „Koperniku” to niezwykła lekcja
łącząca w sobie elementy wielu szkolnych przedmiotów i dziedzin życia.
Drugi dzień to zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem, które rozpoczęliśmy od jednego z niezwykłych punktów na mapie stolicy – Łazienek
Królewskich. Park Łazienkowski przywitał nas w barwach jesieni. Było to dla nas czymś cudownym, dlatego że bardzo rzadko mamy okazję
zobaczyć rzeźb, które przypominają mitologiczne postacie. Otoczenie było zadbane, wszędzie kwiaty i piękne stare drzewa oraz ławki zachęcające
do chwili odpoczynku. Klasa trzecia rzucała monety do fontanny z myślą, że przyniesie im to szczęście. W trakcie spaceru widzieliśmy pomniki
sławnych Polaków: Fryderyka Chopina i Józefa Piłsudskiego. Jak wiadomo Łazienki to również letnia rezydencja Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Pani przewodnik przybliżyła nam kilka informacji dotyczących obiadów czwartkowych.
Potem rozpoczęliśmy spacer po Śródmieściu. Kolorowe kamienice na Starym Mieście wprowadzały nas w klimat dawnej Warszawy. Pomnik
Warszawskiej Syrenki przypomniał nam legendę o Warszawie.
Spacerowaliśmy również po średniowiecznych murach obronnych. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku Małego Powstańca i wysłuchaliśmy
w skupieniu opowieści o Powstańcach Warszawskich.
Zwiedzanie Warszawy przeplatane było opowieściami o historii Warszawy. W naszym programie nie mogło zabraknąć Pałacu Prezydenckiego czy
Grobu Nieznanego Żołnierza. Spacer po Warszawie była ciekawą lekcją historii i jeszcze raz pokazała nam jaką piękną mamy stolicę.
Po obiedzie udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski. Powązki to jedna z najstarszych, zabytkowych nekropolii stolicy. Spoczywają na nich wielcy
artyści, aktorzy, malarze, politycy i znani Polacy z pierwszych stron gazet.  

(Ciąg dalszy na kolejnej stronie)

Przed Pałacem Prezydenckim

POKOLENIOWY SPACER PO NIEPODLEGŁEJ WARSZAWIE 
RELACJA Z WYCIECZKI
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SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ

Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ 
NA USTACH

 Trzeci dzień rozpoczął się od wizyty w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji
muzealnej Kim byli? Poznajemy bohaterów Powstania. Podczas zajęć
poznali walczących w Powstaniu Warszawskim następców bohaterów
„Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, czyli kontynuatorów działań
„Rudego”, „Alka” i „Zośki”. Poszukiwali odpowiedzi na pytania: kim byli
Powstańcy? Co przeżywali? W jakich sytuacjach się znajdywali? Jakich
zadań się podejmowali, wykorzystując indywidualne zdolności i talenty jako
sanitariusze, łącznicy, żołnierze, harcerze? Zdobywanie wiedzy ułatwiło
zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak
prezentacja multimedialna, pogadanka i praca w grupach.
Drugą część dnia spędziliśmy na Stadionie Narodowym. Mieliśmy
mozliwość wejść na trybuny oraz do szatni naszej reprezentacji. Pani
przewodnik opowiedziała nam wiele ciekawostek związanych z
największym stadionem w naszym kraju. Pełni wrażeń wróciliśmy do
naszych domów. Wyjazd na długo pozostanie niezapomnianym
przeżyciem.                                         Aleksandra Cudek Auto Piłsudskiego

22 listopada 2017 roku w naszej szkole miało miejsce niezwykłe
spotkanie. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Pułkownika Jerzego
Pertkiewicza - żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej
(pseudonim "Drzazga", pułkownika w stanie spoczynku, harcmistrza i
Harcerza Rzeczpospolitej, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu
Wojennego Virtuti Militari.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. Pan Pułkownik
przybliżył zebranym, jak wyglądała walka naszych przodków o
niepodległość. Przywiózł ze sobą zdjęcia, na których mogliśmy
zobaczyć, jak wyglądało życie w czasach II wojny światowej. Na koniec
mogliśmy stanąć do wspólnego zdjęcia z niezwykłym gościem.

Martyna Paciorek

Pamiątkowe zdjęcie z niezwykłym gościem

Z występem w Lusławicach

Od 26 września 2017 roku w naszej szkole realizowany jest projekt
ARTYSTYCZNIE O NIEPODLEGŁEJ POLSCE dofinansowany ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. "Z pieśnią patriotyczną
na ustach" to jedno z działań zaplanowanych do realizacji.
Ideą działania jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zarówno z
młodszymi, jak i ze starszymi. Dzięki uprzejmości pani Lucyny Gondek -
dyrektor przedszkola nr 1 w Zakliczynie i filii w Lusławicach mogliśmy
zaśpiewać dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Na koniec
przedszkolaki przygotowały dla nas biało-czerwone upominki. Było to
dla wszystkich niezwykle budujące doświadczenie i wielkie święto
patriotyzmu.

Amelia Piątek

MC

MC

KS



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 30 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWRÓBELEK

SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM
HISTORII

30 listopada 2017 roku uczniowie klas IV-VII wzięli
udział w spotkaniu z panią Ewą Jednorowską –
nauczycielką historii w gminie Zakliczyn. 
Tematem wykładu były „Cmentarze z czasów I
wojny światowej” znajdujące się na terenie naszej
gminy. Wykład był powiązny z oglądaniem
wystawy pod tym samym tematem autorstwa
pana Stanisława Kusiaka.            MP

Wykład pani Ewy

Oliwia Nosek (O.N.): Skąd wzięła się twoja pasja do makijażu?
Bożena Kapałka (B.K.): Od dziecka fascynowałam się sztuką. Uwielbiałam i nadal uwielbiam rysować, malować i wszystkie zajęcia techniczne.
Kreatywność od zawsze była moją cechą. Około 13 roku życia dostałam „zabawkowy” zestaw do makijażu. Mam też starsze siostry, które
pozwalały mi na sobie „eksperymentować”. Ale tak naprawdę pasja obudziła się we mnie  po skończeniu liceum plastycznego! Dalej zdarza mi się
malować na płótnie. Każdy z moich obrazów był portretem ! Fascynowałam się twarzami ludźmi - ich wyrazem, mimiką i emocjami, jakie się na
nich rysują. Od ponad półtora roku maluje twarze i ciała ludzi, zarówno kobiet, jak  i mężczyzn.
O.N.: Od ilu lat się tym zajmujesz ?
B.K.: Już w gimnazjum robiłam makijaże koleżankom. W liceum wszyscy uważali mnie  za właścicielkę „fabryczki makijażu”, ponieważ moja
kosmetyczka była ogromna! Ale dopiero  w wieku 23 lat skończyłam profesjonalną szkołę makijażu! Po odebraniu licencji zaczęłam   to robić
zawodowo! Social media otworzyły mi drogę do super projektów. Poznałam mnóstwo modelek i artystów. I tak zawodowo realizuję swoją pasję
już dwa lata.
O.N.: Czy wykonywałaś makijaż jakiejś sławnej osobie? Jeśli tak, kto to był? Jeśli nie, to jaki jest twój wymarzony klient/wymarzona klientka?
B.K.: Nie wykonywałam makijażu żadnej bardzo ważnej osobie! Czy chciałabym? Sama nie wiem… kto by to mógł być… Uwielbiam Beauty
Makeup. Mogłabym wykonać makijaż siostrom Kardashian ;)))
O.N.: Czy masz swój własny gabinet kosmetyczny?
B.K.: Moim głównym miejscem pracy jest salon piękności. Często pracuję również w studiach fotograficznych! I jeżdżę do swoich klientek. Liczę
jednak, że w przyszłości będę miała swój wymarzony gabinet.
O.N.: W jakim wieku są osoby, którym najczęściej wykonujesz makijaż ?
B.K.: Do sesji zdjęciowych maluję bardzo młode dziewczyny, najczęściej dziewiętnastoletnie. Makijaże w salonie piękności wykonuję kobietom w
wieku od 30 do 55 lat. Moja najstarsza klientka miała 75 lat.
O.N.: Czytelników z pewnością zaciekawi, do jakich gazet malowałaś modelki ?
B.K.: Na ogół nie maluję do gazet. Zawsze podpisuję dokument, w którym zgadzam się na to, że fotograf może sprzedać zdjęcia, gdzie chce.
O.N.: Jak bardzo lubisz swoją pracę?
B.K.: Bardzo lubię, ponieważ przez makijaż poznaję wiele ludzi. Każdy dzień jest wyzwaniem. Każdy klient jest wyzwaniem. Nigdy nie wiem czy
klient będzie zadowolony czy nie. Więc zawsze jest lekki stres.
O.N.: Jakie rady dałabyś początkującym makijażystkom?
B.K.: Dla początkujących - ćwicz jak najwięcej: na znajomych, siostrach, mamie. Zwłaszcza makijaże dla dojrzałych kobiet. Makijaż młodej
dziewczyny a dojrzałej kobiety jest zupełnie inny.
Nie zamykaj się w jednym schemacie!!! I przede wszystkim edukuj się!! Musisz znać gamę kolorów, czyli tak zwane koło kolorów. Musisz
wiedzieć, jak mieszkać kolory,  jakie są odcienie skóry i kształty oka. Do każdego rodzaju oka powinnaś zrobić inny makijaż! Nie poddawaj się!
I nawet jak będziesz miała niezadowoloną klientkę, nie możesz się załamywać.
O.N.: To naprawdę cenne rady. Dziękuję za poświęcony czas i życzę Ci spełnienia wszystkich zawodowych planów.
B.K.: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałam jakąś czytelniczkę  do wykonywania tego zawodu.

Oliwia Nosek
praca powstała w ramach wyzwania JuniorLab "Sztuka wywiadu"

KAŻDA Z NAS CHCE BYĆ PIĘKNA
Wywiad z makijażystką - Bożeną Kapałką
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PROJEKT "KARTKA DLA POLSKI"
Z ODZNAKĄ JAKOŚCI

ANDRZEJKI 2017

W andrzejkowym nastroju

Czas na wróżby

Tanecznym krokiem

Andrzejki to ostatnia chwila do wróżb i zabawy tuż przed nadchodzącym adwentem. Z tej okazji
30 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski. Ulubiona muzyka uczniów i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę
niezwykłą atmosferę i cudownie się bawili.
Na zabawie oczywiście nie zabrakło również wróżb przygotowanych przez uczniów każdej z
klas. Były one miłym przerywnikiem w szalonej zabawie i cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Oczywiście wierzymy, że wszystkie się spełnią, a zwłaszcza te dobre. Jeśli ktoś nie zdążył sobie
powróżyć to pamiętajmy, że następne andrzejki już za rok.

Martyna Paciorek

Odznaka jakości

Realizowany przez naszą szkołę projekt "Kartka dla Polski" otrzymał
Odznakę Jakości Etwinning.
Dzięki projektowi uczniowie mogli doskonalić umiejętności pisania
życzeń, komunikowania się w zespole, uczyli się projektować kartkę
oraz poznali prace uczniów z Polski oraz innych krajów europejskich.
Została również podniesiona ich świadomość dotycząca wagi
obchodzenia rocznic narodowych, poznali nowy sposób wyrażania
patriotyzmu i różne sposoby myślenia i szacunku wobec postaw
uczniów z Polski i zagranicy. Zyskali świadomość, że różnorodność
postaw i sposobów myślenia ludzi z różnych części świata wzbogaca
go, czyniąc go ciekawszym miejscem.

Małgorzata Gądek

STOPKA REDAKCYJNA:
Aleksandra Cudek, Martyna Pałucka, Weronika
Duda, Martyna Paciorek, Amelia Piątek, Oliwia
Nosek, Marzena Curyłło
Opiekun redakcji: Agnieszka Łazarek
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	Najznakomitsza jest Sala Tronowa w czerwonym aksamicie i złotej dekoracji, warte zobaczenia są też: Sala Rycerska oraz Sala Balowa z największym w Polsce plafonem. Wśród stałych ekspozycji są też: Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Apartament księcia Józefa w pałacu Pod Blachą czy multimedialna wystawa "Zniszczenie i odbudowa Zamku". Kolejnym miejscem, w którym spędziliśmy czas było Centrum Nauki Kopernik. Wizyta w tym miejscu była dla uczestników niezapomnianym przeżyciem, ponieważ jest to miejsce, które sprzyja rozwijaniu zainteresowań, samodzielności i wyobraźni. Poprzez uczestniczenie w doświadczeniach i eksperymentach, uczniowie poznali wiele zjawisk i procesów, które pozwolą im lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nich.  Uczestniczyliśmy również w pokazie filmu „Astronauta” w tamtejszym planetarium. Pokaz był poprzedzony prelekcją związaną z historią podboju kosmosu przez człowieka. Sam film wyświetlony w systemie 3D również zaciekawił całą naszą grupę. Pobyt w „Koperniku” to niezwykła lekcja łącząca w sobie elementy wielu szkolnych przedmiotów i dziedzin życia. Drugi dzień to zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem, które rozpoczęliśmy od jednego z niezwykłych punktów na mapie stolicy – Łazienek Królewskich. Park Łazienkowski przywitał nas w barwach jesieni. Było to dla nas czymś cudownym, dlatego że bardzo rzadko mamy okazję zobaczyć rzeźb, które przypominają mitologiczne postacie. Otoczenie było zadbane, wszędzie kwiaty i piękne stare drzewa oraz ławki zachęcające do chwili odpoczynku. Klasa trzecia rzucała monety do fontanny z myślą, że przyniesie im to szczęście. W trakcie spaceru widzieliśmy pomniki sławnych Polaków: Fryderyka Chopina i Józefa Piłsudskiego. Jak wiadomo Łazienki to również letnia rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pani przewodnik przybliżyła nam kilka informacji dotyczących obiadów czwartkowych. Potem rozpoczęliśmy spacer po Śródmieściu. Kolorowe kamienice na Starym Mieście wprowadzały nas w klimat dawnej Warszawy. Pomnik Warszawskiej Syrenki przypomniał nam legendę o Warszawie. Spacerowaliśmy również po średniowiecznych murach obronnych. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku Małego Powstańca i wysłuchaliśmy w skupieniu opowieści o Powstańcach Warszawskich. Zwiedzanie Warszawy przeplatane było opowieściami o historii Warszawy. W naszym programie nie mogło zabraknąć Pałacu Prezydenckiego czy Grobu Nieznanego Żołnierza. Spacer po Warszawie była ciekawą lekcją historii i jeszcze raz pokazała nam jaką piękną mamy stolicę. Po obiedzie udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski. Powązki to jedna z najstarszych, zabytkowych nekropolii stolicy. Spoczywają na nich wielcy artyści, aktorzy, malarze, politycy i znani Polacy z pierwszych stron gazet.

	SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ
	22 listopada 2017 roku w naszej szkole miało miejsce niezwykłe spotkanie. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Pułkownika Jerzego Pertkiewicza - żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim "Drzazga", pułkownika w stanie spoczynku, harcmistrza i Harcerza Rzeczpospolitej, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. Pan Pułkownik przybliżył zebranym, jak wyglądała walka naszych przodków o niepodległość. Przywiózł ze sobą zdjęcia, na których mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało życie w czasach II wojny światowej. Na koniec mogliśmy stanąć do wspólnego zdjęcia z niezwykłym gościem.

	Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ  NA USTACH
	Od 26 września 2017 roku w naszej szkole realizowany jest projekt ARTYSTYCZNIE O NIEPODLEGŁEJ POLSCE dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. "Z pieśnią patriotyczną na ustach" to jedno z działań zaplanowanych do realizacji. Ideą działania jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zarówno z młodszymi, jak i ze starszymi. Dzięki uprzejmości pani Lucyny Gondek - dyrektor przedszkola nr 1 w Zakliczynie i filii w Lusławicach mogliśmy zaśpiewać dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Na koniec przedszkolaki przygotowały dla nas biało-czerwone upominki. Było to dla wszystkich niezwykle budujące doświadczenie i wielkie święto patriotyzmu.

	KAŻDA Z NAS CHCE BYĆ PIĘKNA
	Wywiad z makijażystką - Bożeną Kapałką
	Oliwia Nosek (O.N.): Skąd wzięła się twoja pasja do makijażu? Bożena Kapałka (B.K.): Od dziecka fascynowałam się sztuką. Uwielbiałam i nadal uwielbiam rysować, malować i wszystkie zajęcia techniczne. Kreatywność od zawsze była moją cechą. Około 13 roku życia dostałam „zabawkowy” zestaw do makijażu. Mam też starsze siostry, które pozwalały mi na sobie „eksperymentować”. Ale tak naprawdę pasja obudziła się we mnie  po skończeniu liceum plastycznego! Dalej zdarza mi się malować na płótnie. Każdy z moich obrazów był portretem ! Fascynowałam się twarzami ludźmi - ich wyrazem, mimiką i emocjami, jakie się na nich rysują. Od ponad półtora roku maluje twarze i ciała ludzi, zarówno kobiet, jak  i mężczyzn. O.N.: Od ilu lat się tym zajmujesz ? B.K.: Już w gimnazjum robiłam makijaże koleżankom. W liceum wszyscy uważali mnie  za właścicielkę „fabryczki makijażu”, ponieważ moja kosmetyczka była ogromna! Ale dopiero  w wieku 23 lat skończyłam profesjonalną szkołę makijażu! Po odebraniu licencji zaczęłam   to robić zawodowo! Social media otworzyły mi drogę do super projektów. Poznałam mnóstwo modelek i artystów. I tak zawodowo realizuję swoją pasję już dwa lata. O.N.: Czy wykonywałaś makijaż jakiejś sławnej osobie? Jeśli tak, kto to był? Jeśli nie, to jaki jest twój wymarzony klient/wymarzona klientka? B.K.: Nie wykonywałam makijażu żadnej bardzo ważnej osobie! Czy chciałabym? Sama nie wiem… kto by to mógł być… Uwielbiam Beauty Makeup. Mogłabym wykonać makijaż siostrom Kardashian ;))) O.N.: Czy masz swój własny gabinet kosmetyczny? B.K.: Moim głównym miejscem pracy jest salon piękności. Często pracuję również w studiach fotograficznych! I jeżdżę do swoich klientek. Liczę jednak, że w przyszłości będę miała swój wymarzony gabinet. O.N.: W jakim wieku są osoby, którym najczęściej wykonujesz makijaż ? B.K.: Do sesji zdjęciowych maluję bardzo młode dziewczyny, najczęściej dziewiętnastoletnie. Makijaże w salonie piękności wykonuję kobietom w wieku od 30 do 55 lat. Moja najstarsza klientka miała 75 lat. O.N.: Czytelników z pewnością zaciekawi, do jakich gazet malowałaś modelki ? B.K.: Na ogół nie maluję do gazet. Zawsze podpisuję dokument, w którym zgadzam się na to, że fotograf może sprzedać zdjęcia, gdzie chce. O.N.: Jak bardzo lubisz swoją pracę? B.K.: Bardzo lubię, ponieważ przez makijaż poznaję wiele ludzi. Każdy dzień jest wyzwaniem. Każdy klient jest wyzwaniem. Nigdy nie wiem czy klient będzie zadowolony czy nie. Więc zawsze jest lekki stres. O.N.: Jakie rady dałabyś początkującym makijażystkom? B.K.: Dla początkujących - ćwicz jak najwięcej: na znajomych, siostrach, mamie. Zwłaszcza makijaże dla dojrzałych kobiet. Makijaż młodej dziewczyny a dojrzałej kobiety jest zupełnie inny. Nie zamykaj się w jednym schemacie!!! I przede wszystkim edukuj się!! Musisz znać gamę kolorów, czyli tak zwane koło kolorów. Musisz wiedzieć, jak mieszkać kolory,  jakie są odcienie skóry i kształty oka. Do każdego rodzaju oka powinnaś zrobić inny makijaż! Nie poddawaj się! I nawet jak będziesz miała niezadowoloną klientkę, nie możesz się załamywać. O.N.: To naprawdę cenne rady. Dziękuję za poświęcony czas i życzę Ci spełnienia wszystkich zawodowych planów. B.K.: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałam jakąś czytelniczkę  do wykonywania tego zawodu.
	SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII

	PROJEKT "KARTKA DLA POLSKI" Z ODZNAKĄ JAKOŚCI
	Realizowany przez naszą szkołę projekt "Kartka dla Polski" otrzymał Odznakę Jakości Etwinning. Dzięki projektowi uczniowie mogli doskonalić umiejętności pisania życzeń, komunikowania się w zespole, uczyli się projektować kartkę oraz poznali prace uczniów z Polski oraz innych krajów europejskich. Została również podniesiona ich świadomość dotycząca wagi obchodzenia rocznic narodowych, poznali nowy sposób wyrażania patriotyzmu i różne sposoby myślenia i szacunku wobec postaw uczniów z Polski i zagranicy. Zyskali świadomość, że różnorodność postaw i sposobów myślenia ludzi z różnych części świata wzbogaca go, czyniąc go ciekawszym miejscem.

	ANDRZEJKI 2017
	Andrzejki to ostatnia chwila do wróżb i zabawy tuż przed nadchodzącym adwentem. Z tej okazji 30 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Ulubiona muzyka uczniów i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę i cudownie się bawili.
	Na zabawie oczywiście nie zabrakło również wróżb przygotowanych przez uczniów każdej z klas. Były one miłym przerywnikiem w szalonej zabawie i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Oczywiście wierzymy, że wszystkie się spełnią, a zwłaszcza te dobre. Jeśli ktoś nie zdążył sobie powróżyć to pamiętajmy, że następne andrzejki już za rok.


