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Tuż przed koncertem wzięliśmy udział w
Wielkim Teście Narodowym, przygotowa-
wanym przez nauczycieli historii.
Test poprzedzony był piękną prezentacją
pod tytułem "Polskie drogi do niepodle-
głości".

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ
Świętowaliśmy „Dzień dla Niepodległej” 
i wspólnie śpiewaliśmy hymn narodowy 

podczas bicia „Rekordu dla Niepodległej”

   9 listopada br. w ramach, realizowanego w nasze szkole
programu: „Niepodległa ojczyzna, niepodległa szkoła”,
świętowaliśmy „Dzień dla Niepodległej”. Wszyscy uczniowie
wraz gronem pedagogicznym wzięli udział we wspólnym
śpiewaniu hymnu narodowego i szkolnym Koncercie dla
Niepodległej. Każda z klas przygotowała jedną piosenkę z listy
lub własną propozycję oraz podkład muzyczny. Uczniowie
opracowali i przygotowali odpowiednią stylizację- strój i fryzurę.
  Na program koncertu złożyły się znane przeboje minionego
stulecia. Usłyszeliśmy m.in. takie utwory jak: „Przybyli ułani
pod okienko”, „Pierwsza brygada”, piosenka z filmu „Miasto
44”, „Mury”, „Co zrobimy z naszą wolnością”.
   Zaangażowanie wykonawców, wspaniałe aranżacje muzy-
czne na długo pozostaną w naszej pamięci.
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Czy modele sukien szyła pani własnoręcznie?
Wystawa to efekt wspólnej pracy– mojej oraz uczennic
z klas maturalnych z poprzedniego i bieżącego roku
szkolnego. Biżuterię wykonałam własnoręcznie. 

Wykonanie kolekcji było z pewnością trudnym
zadaniem.
Tak, była to trudna praca z tego względu, że liczyła się
dokładność wykonania. Dokładność ma wpływ na
końcowy efekt wystawy.

Czy jest pani zadowolona?
Tak, bardzo zadowolona z wystawy i cieszę się, że
dzięki niej szerokie grono młodzieży naszej szkoły
może poznać historię w tak ciekawy sposób. Możemy
być dumni z tego, jakimi bohaterkami i patriotkami były
ówczesne Polki.

Co by Pani podpowiedziała ludziom tworzącym
własne wystawy?
Przede wszystkim, żeby podeszli z pasją i sercem do
tego, co robią.

Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za wywiad.

   Druga wystawa "Śladami Artura Grottgera i naszych
przodków" zainspirowana została obrazem artysty
"Pożegnanie Powstańca". Jest to jedna z dwóch
części dyptyku, którego tematyka wiąże się z powsta-
niem styczniowym. Na podstawie tego dzieła nasi
uczniowie stworzyli żywy obraz. W swojej pracy
wykorzystali umiejętności zawodowe oraz wiedzę
historyczną. Żywe obrazy znane są już od
starożytności. Z czasem zaczęły przybierać charakter
masowy z udziałem amatorów lub aktorów zawo-
dowych. Współcześnie włączane są do festynów,
pochodów lub są elementem działań animacyjnych i
edukacyjnych.   

WYSTAWY Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 Pani Klaudia Augustyniak– nauczycielka
przedmiotów artystycznych i zawodowych odzieżo-
wych, jest autorką dwóch wspaniałych wystaw:
„Wdziejmy matko czarną suknię” oraz "Śladami
Artura Grottgera i naszych przodków".
  O pomyśle i jego realizacji rozmawiają nasze
redaktorki- Gabrysia i Iza.

 Tragiczne dla Polski wydarzenia: wypadki
warszawskie 1861r., wybuch powstania stycznio-
wego w 1863r. a później jego klęska i związane z nią
represje były zalążkiem pojawienia się na gruncie
społecznym nowej formy walki z zaborcami-
noszenia przez polskie kobiety czarnej sukni
żałobnej.
   Stała się ona manifestacją polskości, znakiem
protestu wobec zaborców, żałoby związanej z
tęsknotą za niepodległą ojczyzną, symbolem
solidaryzowania się z walczącymi i represjono-
wanymi rodakami. 
                                          p. K. Augustyniak
/na podstawie:E. Szydler: Historia ubiorów
           M. Gutowska-Rychlewska: Historia ubiorów
           A. Sieradzka: Tysiąc ubiorów w Polsce/ 

Wszyscy podziwialiśmy Pani wystawy. Co było
inspiracją ekspozycji pt."Wdziejmy matko czarną
suknię"?
Inspiracją było obchodzone w tym roku stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Chciałam przedstawić historię bohaterskiej postawy
kobiet w czasach, gdy Polska była pod zaborami. 

fot. P. Musiał

fot. P. Musiał
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W kolejnych artykułach przedstawiamy listopadowe
działania naszego szkolnego wolontariatu.
Zapraszamy również chętnych uczniów do
wstąpienia w nasze szeregi. Razem możemy zrobić
wiele dobrego.

Dobry Sąsiad na Starym Mieście 
   Dobry sąsiad – to społeczny projekt Rady Osiedla
Stare Miasto, którego celem jest wyróżnienie firm,
instytucji, szkół i ludzi zaangażowanych w budowę
dobrosąsiedzkich relacji na Starym Mieście. 
 Organizatorzy przede wszystkim chcieli docenić
ludzi zaangażowanych w budowę więzi społecznych i
dobrosąsiedzkich relacji.  Tych, których działalność 
i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania
oraz zachętę dla innych. Wśród laureatów znaleźli się
uczniowie naszej szkoły. Nasi wolontariusze
otrzymali dyplomy i certyfikaty wraz z naklejką, która
zawieszona została na drzwiach szkoły.
   Na stronie RADY OSIEDLA STARE MIASTO -
POZNAŃ czytamy: "...dumni możemy być z
młodzieży z Zespołu Szkół Odzieżowych, którzy w
ramach Klubu Ośmiu, wykorzystując swoje
zawodowe kompetencje, opiekują się pacjentami
hospicjum a także świadczą usługi fryzjerskie dla
seniorów z domów pomocy społecznej(...)

Co tak dokładnie jest celem działania klubu?
Celem jest uwrażliwienie młodzieży na krzywdę
innych, pokazanie, że są osoby i zwierzęta, którym
trzeba pomóc. Świat nie kręci się tylko wokół nas, nie
jesteśmy pępkiem świata. Czasem trzeba się pochylić
nad kimś, komu dzieje się krzywda. Trzeba tylko
troszkę chęci. Tak działają uczniowie z klas
fryzjerskich w naszej szkole. Wykorzystują swoje
umiejętności zawodowe w klubach seniora, w domach
opieki społecznej i  w Hospicjum Palium. Ostatnio
młodzież wykonywała usługi fryzjerskie, strzygąc i
czesząc bezdomnych w poznańskim Caritasie.

Czy wolontariusze przechodzą jakieś szkolenie
przed rozpoczęciem działań? 
Tak, mamy takie szkolenia, ale nie do każdego typu
wolontariatu szkolenia są potrzebne. Np. jutro odbędzie
się  szkolenie i warsztaty z zakresu pomocy seniorom.
Będzie można założyć specjalny kombinezon –
symulator, który pozwoli wczuć się naszym
wolontariuszom w sytuację starszych osób. 
Bezwzględnie jest potrzebne szkolenie, jeśli ktoś
chciałby zostać wolontariuszem w hospicjum. Taka
osoba musi spełnić określone warunki: ukończone
osiemnaście lat i półroczne szkolenie w hospicjum.

Z jakimi placówkami współpracuje wolontariat?
Współpracujemy z Hospicjum Palium na wielu polach.
Nie tylko oferujemy strzyżenie chorym, ale też
działamy w Motylim Wolontariacie, kwestujemy na
rzecz rozbudowy hospicjum, pomagamy przy
organizacji koncertów charytatywnych.
Współpracujemy także z domem Senior- Wigor w
Luboniu, z Domem Opieki Społecznej przy ulicy
Bukowskiej, z Caritasem Archidiecezji Poznańskiej, z
Domem Opieki Społecznej dla Dzieci na ulicy Rocha.
Działamy ze stowarzyszeniem Creo. Właśnie Creo
wspomaga nas w działalności związanej ze
szkoleniami. Pomagamy też organizować triatlon dla
dzieci.

Czy każdy może zostać wolontariuszem?
Oczywiście. Nie ma ograniczeń.Trzeba tylko chcieć i
być empatycznym. Najbardziej liczą się chęci,
konsekwencja w działaniu i systematyczność. Każdy
może znaleźć coś dla siebie.

Bardzo dziękuję pani za wywiad.
Dziękuję.

Z koordynatorką i organizatorką szkolnego
wolontariatu, panią Moniką Matuszewską, rozmawia
nasza redaktorka Gabrysia.
Klub ośmiu to interesująca nazwa. Skąd się
wzięła?
   Kluby Ośmiu to są wolontariaty szkolne. Nazwa
powstała w Warszawie, a wymyśliła ją pani Joanna
Fabisiak. Nazwa nawiązuje do amerykańskiego
westernu „Siedmiu wspaniałych”, wyreżyserowanego
przez Johna Sturgesa i oznacza, że tak naprawdę
nawet mała grupka osób może zmienić świat na
lepsze.
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Śladami Powstania Wielkopolskiego
W ramach realizowanego w naszej szkole programu:
„Niepodległa ojczyzna, niepodległa szkoła”, uczniowie
klasy gimnazjalnej odwiedzili cmentarz górczyński, na
którym spoczywa patron gimnazjum gen. Kazimierz
Raszewski. Uczniowie klas branżowych i technikum
odwiedzili Muzeum Powstania Wielkopolskiego lub 
wzięli udział w rajdzie „Śladami Powstania Wielko-
polskiego”. Wzbogaciliśmy naszą historyczną wiedzę i
mile spędziliśmy czas.
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Od seniorów
otrzymaliśmy
własnoręcznie
wykonane
róże.Byliśmy
bardzo
wzruszeni.     
Była to moja
pierwsza akcja
wolontaryjna i 
z pewnością
nie ostatnia.

Marlena kl.III.2

Dzienny Dom Senior "Wigor" 
   
   W dniu 7 listopada odwiedziliśmy Dom Seniora
„Wigor” w Luboniu. Każdy z nas miał przydzielonego
podopiecznego (seniora). Wykonywaliśmy usługi
fryzjerskie i kosmetyczne. Nawet najstarsza 97 letnia
pani zgodziła się na umycie, upięcie włosów oraz
malowanie paznokci. Była bardzo szczęśliwa i nawet
zatańczyła z radości. My uczniowie z klasy fryzjerskiej
bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy

sprawić radość
seniorom z
domu opieki i
jednocześnie
podszkolić
nasze
umiejętności
zawodowe.  
Niecierpliwie
czekamy na
kolejną wizytę.
 
Maria i Magda z
kl. IV AT

Tydzień Ubogich w Poznaniu

   Nasi szkolni wolontariusze z klasy III.2 wzięli udział
w strzyżeniu ludzi bezdomnych w Przytulisku przy
ulicy Krańcowej. Była to akcja zorganizowana przez
Caritas Archidiecezji Poznańskiej w ramach Tygodnia
Ubogich. Zgodnie z apelem papieża Franciszka,
tydzień poprzedzający Światowy Dzień Ubogich
obfitował w wiele wydarzeń. Nasi uczniowie z klasy
fryzjerskiej jak zwykle spisali się znakomicie.

Była to nasza
pierwsza wizy-
ta w Przytuli-
sku, ale mło-
dzież i organi-
zatorzy liczą
na stałą
współpracę.

   p. Monika   
 Matuszewska

Szkolny wolontariat w Hospicjum Palium
   Nasi uczniowie z klas fryzjerskich systematycznie
podejmują działania wolontaryjne w Polskim
Towarzystwie Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.
Nasza szkoła od lat jest Przyjacielem Hospicjum
Palium, czesząc, strzygąc i modelując włosy
pacjentom. Ale to nie wszystko- swoją obecno-
ścią sprawiają, że chorzy czują się zadbani,
zaopiekowani i zadowoleni z zainteresowania, a
młodzież uczy się empatii i wyrozumiałości.

Dom Pomocy Społecznej- ulica Bukowska
   Odwiedziliśmy starszych ludzi podopiecznych
DPS-u. Było czesanie, strzyżenie, masaż dłoni.
Robiliśmy to wszystko z potrzeby serca, nie dla
pieniędzy. Chęć niesienia pomocy powinna być dla
każdego człowieka odruchem naturalnym. I właśnie o
to nam chodziło, by jako przyszli fryzjerzy zaofe-
rować nasze umiejętności i pracę. Zauważyłam, że ci
starsi ludzie potrzebują również naszego uśmiechu,
rozmowy i wsparcia.   
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seniorzy.
Podczas
warsztatów
młodzież
dowiedziała się
m.in. o
chorobach
wieku
starczego.
  

A oto niektóre wypowiedzi uczniów z klasy I AT o
szkoleniu z wykorzystaniem kombinezonu starości:

„Dzięki kombinezonowi zrozumiałem jak osoby
starsze czują się na co dzień. Nie jest lekko”.

„Spotkanie dało mi wiedzę na temat starości, na
własnej skórze przekonałam się, co czuje starsza
osoba”.

„Dzięki szkoleniu postanowiłam sobie być wyro-
zumiałą dla seniorów”.

„Kombinezon starości uzmysłowił mi, jak trudno jest
być osobą w podeszłym wieku”.

 Nasi wolontariusze 
świętowali Światowy Dzień Wolontariusza

   Jak co roku obchodziliśmy wspólnie Światowy
Dzień Wolontariusza. Organizatorzy - wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z Motylim
Wolontariatem, działającym przy Hospicjum Palium
przygotowali wspaniałe, radosne spotkanie. Była to 
jednocześnie okazja do złożenia podziękowań
wszystkim wolontariuszom, którzy aktywnie
wspierają pacjentów Hospicjum Palium oraz ich
rodziny. Obchody Dnia Wolontariusza obfitowały w
wiele atrakcji, m.in.:  wspólnie z wolontariuszami
stworzyliśmy zdjęcie Żywego Motyla, symbol
Hospicjum oraz wykonaliśmy taniec “Belgijka”.
Świetnie bawiliśmy się przy wykonaniu Flash mob do
piosenki “Staying alive”. 

I tu ciekawostka: rytm tej piosenki nadaje właściwe
tempo, które należy zachować przy wykonywaniu
masażu serca podczas ratowania poszkodowanych
osób. 
   Na zakończenie uraczono nas przepysznym
tortem, przygotowanym specjalnie na tę okazję.
                                                 p. A. Glabiszewska

Warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości

  Warsztaty dla naszych szkolnych wolontariuszy
poprowadził pan Ryszard Michalski ze Stowa-
rzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywa-
telskiej CREO. Szkolenie miało na celu przygotowanie
młodych do współdziałania z seniorami i osobami z
niepełnosprawnością. 
Uczniowie mieli okazję wczuć się w starszą osobę 
i przekonać się, z jakimi trudnościami zmagają się 

fot. strona internetowa Hospicjum Palium
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JACOB FOR FASHION
  
    Po miesiącu wracam do was z nowymi trendami na
zimę 2018/19 i z modowymi ciekawostkami z naszej
szkoły. Mam nadzieję, że zaciekawi was ten artykuł.
Miłego czytania!
   Niedawno z okazji andrzejek odbył się konkurs na
najlepszą epokową stylizację. Można było
zaobserwować, jak z biegiem lat zmieniały się
stylizacje. Było bardzo ciekawie i kolorowo. Moją
największą uwagę przykuła stylizacja z lat
siedemdziesiątych przygotowana przez Alberta z 1AT.
Moim zdaniem przebiła wszystkie inne swoją
kreatywnością i dopasowaniem do epoki.
   W latach 70  modne były szerokie dzwony, spódnice
mini, podkolanówki, winylowe ubrania, kwie-ciste
koszule w stylu  boho i  ozdoby kwiatowe, np.
opaski. Słowo “boho” wywodzi się od “bohemy”, czyli
nazwy wyjątkowo kreatywnego środowiska
artystycznego. Z dala od konwenansów i norm
społecznych grupa ta kochała awangardowe podejście
do życia i sztuki.  /https://tematmoda.pl/styl-boho-co-
to-jest/. Była to jedna z moich ulubionych epok, bo
ludzie szaleli na punkcie mody I kolorów.
   Jeśli chodzi o rady na ten sezon, to stawiam na kolor
ultrafiolet. Do tego koloru przekonują nas projektanci z
najwyższej półki. 

Proponują:
płaszcze, spo-
dnie, swetry w
wyrazistych ko-
lorach. Jeżeli
obawiacie się
tak odważnych
stylizacji, posta-
wcie na jeden
element, np.
kontrastową
torebkę. Wiele
inspiracji może-
cie znaleźć w
kolekcjach
Valentino. 

   Kolejnym trendem  jest “Oversize”, czyli tak zwane
„ubrania na cebulkę”. Nie bój się większych rozmiarów,
zbyt długich rękawów i zbyt mocno odstających
elementów. Jeżeli zastanawiacie się, co w wersji
Oversize warto mieć w swojej szafie, chętnie
podpowiem. Są to np. długie i grube płaszcze, kurtki i
peleryny. To będzie hit tej zimy!  

FRYZURY ŚWIĄTECZNE

   Już niedługo powitamy piękne i wyjątkowe święta. Z
tej okazji uczniowie klasy fryzjerskiej (1AT) wykonali
fryzury, które proponują nam na Boże Narodzenie.
Nasi pierwszoklasiści wykazali się dużą
kreatywnością i inwencją twórczą. Ci młodzi fryzjerzy
mają głowy pełne pomysłów i są zafascynowani
swoim zawodem. Są bardzo pracowici i systema-
tycznie ćwiczą szereg umiejętności

zawodowych m.in.: ondulowanie nietrwałe, a w
szczególności: nawijanie włosów na wałki, feno-
wanie, czyli modelowanie włosów na szczotkę
okrągłą, ondulowanie żelazkiem i na lokówkę. A że
trening czyni mistrza, ich profesjonalizm wzrasta.

****************************
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sianka pod obrusem, a w Nowym Roku wiele
uśmiechu i radości.
                                                 uczniowie  IAT
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