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   11 stycznia 2019 roku w Domu Żołnierza przy ulicy Niezłomnych 1 odbyła się
studniówka maturzystów- klasy IVAT, IVBT oraz słuchaczy liceum dla dorosłych. Bal
uroczyście otworzyła Pani Dyrektor Grażyna Łakomiec, a następnie maturzyści
zatańczyli poloneza. 
   Uczniowie zaprezentowali przygotowany przez nich film-wspomnienie wspólnie
spędzonych czterech lat. Niejednemu zakręciła się łezka w oku.  Rada Rodziców
przygotowała niespodziankę w postaci występu tanecznego grupy Overdue Girls- był to
odważny taniec, który przykuł uwagę każdego. Ale to nie był koniec niespodzianek.
Uczniowie klasy IV B przygotowali Galę Wręczenia Statuetek dla najbardziej zasłużonych
nauczycieli. Wśród nich znaleźli się między innymi Pani Dyrektor Grażyna Łakomiec jako
organizator życia szkolnego, Pani Klaudia Augustyniak- nauczycielka urodzona pod
szczęśliwą gwiazdą oraz Pan Paweł Musiał i Pan Marcin Szwabig- supermani z naszych
snów. 
   Po części artystycznej uczniowie bawili się przy muzyce DJ Michała Nowaka.
Serdecznie go polecamy przyszłorocznym maturzystom :) Tańcom i zabawie nie było
końca. Ten wieczór z pewnością będziemy długo i miło wspominać.

                                                                                                                Mirella

"Poloneza czas zacząć"
Studniówkowa zabawa w Zespole Szkół Odzieżowych

Serdeczny
druhu

przybywaj,
wesela z

nami zażywaj!
Skończymy o
pianiu kura,
później już
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MATURA!!!
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PODUCHA DLA MALUCHA

  Od kilku tygodni przygotowywana była akcja
"PODUCHA DLA MALUCHA".
   4 grudnia nastąpiła jej kulminacja, czyli wspólne
szycie poduszek-przytulanek przez klasę IBT z na-
szej szkoły oraz klasy: VIIa, VIIc, VIIId ze Szkoły
Podstawowej nr 51 z Poznania.
    Uczniowie tejże szkoły przyszli do nas do
pracowni na zajęcia wytwarzania wyrobów odzie-
żowych, by wspólnie z naszymi uczniami dekorować
uszyte przez nas poduszki.
   Organizatorem tego przedsięwzięcia była pani prof.
Anna Żywocka-Streker, a ze Szkoły Podstawowej 
nr 51 pani Adriana Garczyńska-Gubała. Uszyliśmy
aż 160 poduszek- przytulanek!
   Osiemnastego grudnia podarowaliśmy je chorym
dzieciom przebywającym na oddziałach Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu, przy
ulicy Szpitalnej.
   Naszym celem było podarowanie dzieciom trochę
koloru i uśmiechu, by łatwiej znosiły pobyt w szpitalu i
szybciej wracały do zdrowia.

                              p. Anna Żywocka-Streker

.ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z MODĄ 
 z cyklu "Modna nastolatka"

 
  W sobotę 15 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie
z modą z cyklu "Modna nastolatka", zorganizowane
przez panią prof. Annę Żywocką-Streker i jej klasę
wychowawczą IBT. W spotkaniu wzięły udział
dziewczęta z Domu Opiekuńczo - Wychowawczego
im bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu, prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności
Bożej.

  Młodzież integrowała się przy wspólnym stole,
śpiewając kolędy. Jednak przede wszystkim dzie-
wczęta miały możliwość m.in. zwiedzić szkołę, sko-
rzystać z usług fryzjerskich wykonywanych przez
naszych uczniów pod czujnym okiem pani prof.
Katarzyny Helwich.
  Całość zakończył wspólny pokaz mody. Były też
pamiątkowe dyplomy, prezenty oraz zdjęcia. Spra-
wiliśmy, że dziewczęta wyszły uśmiechnięte i za-
dowolone, a my otrzymaliśmy zaproszenie do ich
placówki.                         p. Anna Żywocka-Streker
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w największych polskich magazynach o modzie,
kariera i rozpoznawalność projektantów – tak działa ten
program!
To jest coś wspaniałego! Codziennie, czasami co dwa
dni dostawaliśmy kolejne nowe, zupełnie inne zadanie,
na przykład uszycie sukni wieczorowej albo
sportowych ubrań. Uwielbiam rywalizację i kocham
wygrywać. Chyba jak każdy?(śmiech). Oczywiście
program otworzył  mi nową, lepszą drogę do  kariery
projektanta. Projektowanie stało się dla mnie całym
życiem. Wciąż chcę wymyślać coś nowego, co
spodoba się odbiorcom takim jak ty.

Ja: Mogę Cię zapewnić, że bardzo dobrze wyczuwasz
gusty i oczekiwania takich jak ja! Czy przygotowujesz
może jakąś nową kolekcję na wiosnę?
P: Na wiosnę zaskoczę po raz kolejny! Mam już
wstępne projekty nowej odzieży i  butów,  które pokażą
się prawdopodobnie w marcu.

Ja: Dziękuję  za rozmowę. Już nie mogę się doczekać
Twoich nowych projektów!
Na tym nie zakończyło się nasze spotkanie. Dostałem
jeszcze w prezencie T-shirt od Kuby i zostałem
członkiem “teamJacob”. 

JACOB FOR FASHION
Tekst, który w tym numerze dla was przygotowałem,
moim zdaniem, będzie niezwykły!
Chcę opowiedzieć o spotkaniu z polskim
projektantem mody- Jakubem Bartnikiem, który
wygrał pierwszą edycję PROJECT RUNWAY. Mam
nadzieję, że zainteresuje Was nasza rozmowa.
Na początku listopada dostałem wiadomość od
menadżerki butiku w jednej z poznańskich galerii
handlowych, że niebawem pojawi się u nich laureat
PROJECT RUNWAY  i będę miał niepowtarzalną
okazję z nim porozmawiać .Bardzo się ucieszyłem i
pomyślałem, że zdobędę  świetny materiał do naszej
szkolnej gazety.  Ale przed samą rozmową czułem
się okropnie zestresowany, bo jeszcze nigdy nie
przeprowadzałem wywiadu ze znaną osobą z show
biznesu.
Kiedy wszedłem do mojego ulubionego butiku, 
przedstawiłem się i zapytałem, czy Kuba poświęci
chwilę czasu na rozmowę ze mną.  Zgodził się bez
problemu! A oto zapis naszej wymiany zdań:

Ja: Kuba, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby
ze mną pogadać. Od jakiegoś czasu śledzę Twoją
karierę i, co tu dużo mówić- trochę Ci zazdroszczę
zwycięstwa w pierwszej edycji  PROJECT
RUNWAY. Czy od zawsze Twoją pasją było
tworzenie i konstruowanie ubrań? 
Projektant:  Tak, odkąd pamiętam, zawsze było to
moją pasją. Jako dzieciak wieszałem kawałki
materiału  na swojej mamie i próbowałem coś z nich
stworzyć. Coś z niczego. Tak zaczynałem moją
przygodę z projektowaniem. 

Ja: Czy chodziłeś do jakiejś szkoły krawieckiej? A
może jesteś samoukiem?
P: Jeśli chodzi o samo projektowanie, to nie- nie
skończyłem żadnej szkoły o tym profilu. Ale
chodziłem na  szkolenia z krawiectwa.

Ja: Czy dzięki tym szkoleniom teraz sam szyjesz
ubrania ?
P: Oczywiście, że na początku sam szyłem swoje
projekty. Nawet teraz często przeszywam,
doszywam i przeplatam . Ale wykonawcami moich
prac dziś są  zaprzyjaźnione szwalnie, do których
oddaję gotowe projekty, a moje koleżanki je szyją.

Ja: Opowiesz mi coś więcej o PROJECT RUNWAY?
P: Jasne! To najpopularniejszy show na świecie o
projektowaniu mody. Dwa miliony widzów, publikacje
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"Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online
Obchodzona w tym roku 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza
zainicjowała powstanie konkursu #PANTADEUSZ1834, organizo-
wanego przez stronę internetową "Kocham język polski"
- https://kochamjp.pl/

Ten konkurs dotyczył znajomości treści lektury obowiązkowej kanonu i
odbył się w 220. rocznicę urodzin poety i 100. rocznicę odzyskania
niepodległości. 
Gdy na kolejnych lekcjach uczennice omawiały lekturę, w międzyczasie
wzięły udział w konkursie online. Dokładnie 14 grudnia uczennice z klasy
III BT wzięły udział w pierwszym konkursie ogólnopolskim online z
użyciem smartfonów.  Natomiast 16 grudnia dołączyli do konkursu 
nauczyciele, rodzice i znajomi uczniów, rozwiązując test w domach i
grając dla uczniów o tytuł "Mistrza szkolnego marketingu".
Wielkie emocje, dobra zabawa, integracja środowiska klasowego,
szkolnego i lokalnego- te słowa najlepiej oddają nasze działania
konkursowe.

"Pan Tadeusz" w reklamie 
    Pod koniec listopada w klasie 3 BT odbyły się trochę inne lekcje języka
polskiego.
Uczennice: Laura, Gabrysia, Karina, Vita, Ania i Marysia na rozpoczęcie
cyklu lekcji poświęconych omówieniu "Pana Tadeusza" Adama
Mickiewicza - lektury z kanonu obowiązkowego- rozhulały się plastycznie i
przygotowały reklamy utworu.
Następnie zaprezentowały je na forum klasy. Wszystkie prace i pre-
zentacje były ciekawe. Autorki wykazały się dużą kreatywnością, m.in.
wykorzystały elementy reklam telewizyjnych. Niespodziankę sprawiła
nam Vita, która do tematu podeszła inaczej. W swojej reklamie skupiła się
na warstwie literackiej utworu.
Wielkie brawa za pomysłowość i dobrą zabawę.

                                                                  p. Barbara Pelińska

https://kochamjp.pl/
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Nasi kolędnicy zapraszają 
na jubileusz obchodów stulecia szkoły

Tradycji stało się zadość- uczniowie klasy IAT i IBT
wraz z opiekunami przygotowali piękne jasełka i
powędrowali. Odwiedzili przedszkole Misia Uszatka,
Szkołę Podstawową nr 82 i nr 5, Klub Seniora 82 oraz
studio Telewizji Polskiej.
Dziad i baba, Święta Rodzina, anioły i diabełki, a
przede wszystkim patron naszej szkoły Władysław
Reymont kłaniali się pięknie, zapraszając na 

jubileusz obchodów stulecia szkoły. Uroczystość
odbędzie się 1 kwietnia bieżącego roku.
Dziękuję młodym aktorom za trud i zaangażowanie, a
poniżej fragment przedstawienia jasełkowego.

                              /fragment scenariusza jasełek/

Dziad: A to co? A to kto?
Baba: Aaa, to patron ZSO!
Aniołki i Diabełki: Reymont, Reymont nasz kochany!
W świecie znany, szanowany!
Reymont: Witajcie Gospodarzu, witaj dziatwo miła!
Coś wam powiem, ja w tej szkole stoję sobie na
cokole. Patrzę, słucham, wypatruję. A dziś jubileuszu
winszuję!
Sto lat uczą się dzieciaki czesać głowy i szyć fraki
A mnie czapkę zakładają, bym się poczuł Mikołajem
Bo w tej szkole, powiem wam, człowiekowi jakoś miło,
Dobrze, mądrze i radośnie człowiek na człowieka
rośnie!
Wszyscy: Na jubileusz do nas zapraszamy
A dziś z serca wam śpiewamy
Hej, kolęda, kolęda!

ODZIEŻOWE ZACISZE

Skąd wziął się pomysł na „Odzieżowe zacisze”?
Pomysł został zainicjowany przez uczennice z klasy
4BT Mirellę i Anastazję. Dziewczyny brały udział w
spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie były
poruszane tematy ważne dla uczniów.
Jednym z przedsięwzięć był projekt pt.: „Fundusz
Samorządów Uczniowskich”. W jego ramach zrodził
się pomysł na „Odzieżowe zacisze”.

Jak przebiegała realizacja projektu?
Realizacja projektu przebiegała wieloetapowo.
Zaplanowaliśmy cel, sposób realizacji i pozyskaliśmy
sponsorów. Poszczególnym grupom przydzieliliśmy
zadania. Na koniec zorganizowaliśmy uroczystą
inaugurację „Odzieżowego zacisza”.

Czy trudno było to zorganizować?
Wszelkie podejmowane działania samorządu
uczniowskiego wymagają zaangażowania osób
uczestniczących w projektach. Dzięki wspólnym
staraniom, wsparciu rodziców i nauczycieli udało się
osiągnąć zamierzony cel.

Czy będą jeszcze podobne projekty?
Tak. W lutym odbędzie się druga edycja projektu.
Mam nadzieję, że uczniowie równie efektywnie
podejmą to wyzwanie.

       Z panią Justyną Skrzypczak opiekunką SU         
               rozmawiała redaktorka Gabrysia



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 50 02/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGUZIK Z PĘTELKĄ

 BARBER – KTO TO TAKI?

   Z uczniem z klasy barberskiej rozmawia Weronika 
   z kl. IAT

Na czym polega zawód Barber?
Jest to fryzjer stricte męski. Zatem wiedza o
fryzjerstwie damskim jest nam zupełnie zbędna.
Uczymy się pracy z brzytwą (szawetką), czego nie
spotka się na dziale damskim.
Czego uczycie się w pierwszej klasie?
Jak na razie podstawy. Jest to o tyle dobrze
rozplanowane, że mamy duuużo teorii, ale nie
zapominamy o praktyce. Ćwiczymy i w salonie, i na
lekcji.
Czy oprócz przedmiotów zawodowych macie
jakieś inne dodatkowe zajęcia?
Jeśli chodzi o godziny lekcyjne, to nie. Ale mamy
zaplanowane kilka wyjazdów na różne targi, spotkania
z profesjonalistami itd.
Co skłoniło Cię do wybrania takiej specjalności?
To dosyć poplątana historia. Przez rok byłem w innej
szkole w klasie mundurowej. Ale nie wypaliło. Moją
drugą pasją była praca z brzytwą. Usłyszałem o klasie
barberskiej i postanowiłem spróbować. 
                   

SZKOLNY INSTAGRAM

Gabrysia: Skąd wziął się pomysł na szkolnego
instagrama?
Laura: Nie ukrywam, że pomysł był mój. Wcześniej
widywałam instagramy innych szkół. Jest to
skuteczna darmowa reklama. Pomyślałam więc, że
naszej szkole też mogłaby się taka przydać.
Zaproponowałam to nauczycielom i pomysł został
przyjęty.

Ile osób Ci pomaga?
Jest trzech niezależnych administratorów. Instagram
prowadzę ja, Anastazja Derenowska i Wiktoria
Kilanowska. Mogą wstawiać co chcą. Oczywiście w
granicach przyzwoitości.

Ilu macie followersów?
Zaczęli bardzo szybko przybywać, co już można
nazwać sukcesem. Nie ma przestojów, nie zdarzyło
się jeszcze, aby przez dłuższy czas nikt nowy do
nas nie zaglądał. Obecnie mamy 266 followersów.

Na czym polega wstawianie postów?
Jest bardzo łatwe. Najpierw trzeba wybrać
wydarzenie, które chce się pokazać, na przykład
święta. Dokumentujemy również codzienność szkoły
na instastory i segregujemy je w zakładkach. Na
posty wybieramy ważniejsze wydarzenia lub prace
uczniów. Zdjęcia robione są przez nas, przez
nauczycieli lub są przesyłane przez innych uczniów.
To też się często zdarza. Zajmuje to trzy sekundy.
Wybieramy zdjęcie, dodajemy opis i publikujemy.

Jak wygląda kontrola proponowanych zdjęć?
Najczęściej uczniowie zgłaszają propozycje w
prywatnych wiadomościach na instagramie. Nie
mamy hierarchii- wiadomość odbiera ten, kto
pierwszy ją przeczyta. Zdjęcie jest rozpatrywane w
prywatnym czacie na Facebooku. Zdarza się też, że
uczniowie oznaczają naszą szkołę na zdjęciach.
Wtedy pytamy autora, czy możemy wykorzystać je
na naszym profilu.

Czy istnieje możliwość rozwinięcia tej inicjatywy?
Myślę, że jeśli uczniowie będą brać w tym czynny
udział i oznaczać naszą szkołę, może się to
rozwinąć. Chociażby można wstawić zdjęcie kanapki
ze sklepiku i oznaczyć, gdzie została zakupiona.

Dziękuję za wywiad.

Z Laurą uczennicą klasy 3 BT rozmawiała Gabrysia
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