
GUZIK Z PĘTELKĄ

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Odzieżowych
im. Władysława Reymonta
ul. Kazimierza Wielkiego 17
61-863, Poznań

Numer 51 03/19

W tym roku skład jury stanowili:

p. G. Łakomiec- dyrektor konkursu,
p. A. Korytowska- przewodnicząca
jury,
p. S. Kostecki- prezes Polskiej
Akademii Mody,
p. O. Tabaczyński- Mistrz Świata
Makijażu i Stylizacji,
p. M. Katscher- podcechmistrz
fryzjerstwa Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej,
p. M. Bilińska- Fiałkowska- 
przewodnicząca komisji
egzaminacyjnej,
p. M. Skrzypczak-Osesik-
reprezentantka  firmy EUROKOS,
sponsor nagród dla młodych stylistów
fryzur.

   7 marca 2019 roku w naszej szkole odbyła się jubileuszowa,
XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców 
i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby „Mała Pętelka”.
Tradycyjnie do udziału w konkursie zaprosiliśmy szkoły
odzieżowe i fryzjerskie z całego kraju Swój udział zgłosiły szkoły
z Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Jarocina, Ostrowa
Wielkopolskiego, Rzeszowa, Śremu, Warszawy, Wągrowca 
i oczywiście z Poznania. Wydarzenie odbyło się w dwóch
kategoriach: ubiór użytkowy i awangardowy oraz fryzura
użytkowa oraz awangardowa, a tematy przewodnie brzmiały:
"Moda czasu wolności" i " Street art- sztuka ulicy na wybiegu".
Kolekcje odzieżowe i fryzury, które obejrzeliśmy podczas
pokazu odzwierciedlają tendencje we współczesnej modzie,
fryzjerstwie i wizażu. „Wydaje mi się, że zaangażowanie
młodzieży i sposób aranżacji pokazów jest z roku na rok coraz
ciekawszy. To bardzo cieszy, że młodzi ludzie całym sobą
starają się tę naszą "Pętelkę" ożywić i podnieść jej rangę” –
powiedziała dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych, pani Grażyna
Łakomiec. /https://gloswielkopolski.pl/

Jubileuszowa edycja  Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych
Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby „Mała Pętelka”
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Warehouse of Mannequins 
czyli czyste, naturalne płótno dla twojego ciała

Od wielu lat można zauważyć zwiększającą się
świadomość konsumentów w kwestii
zanieczyszczania planety lub też dostrzeganie
przez nich szkodliwości tzw. Fast Fashion.
Dzięki płynnie zmieniającym się nastrojom
społecznym mamy coraz większe możliwości w
kreowaniu samych siebie poprzez między innymi
ubiór.

  Od 2015 roku na podstawie statystyk wyszukiwarek
internetowych widać wzrost chęci kupowania ubrań,
które tworzone są w zgodzie z Fair Trade. Po
licznych aferach wynikłych z agresywnego
prowadzenia biznesu poprzez różne znane sieciówki,
zaczynamy widzieć w sprzedawanym  asortymencie
już coś więcej niż tylko metkę, czy logo.
Dostrzegamy ciężką pracę fizyczną ludzi z krajów
„trzeciego świata”, jak i również dokładnie
przyglądamy się jakości materiałów.
   Bardzo modne stało się również przerabianie czy
też reperowanie w różne kreatywne sposoby odzieży,
którą już posiadamy. W zgodzie z duchem Zero
Waste, bierzemy stare jeansy, koszulki, katany i
malujemy je, ozdabiamy ćwiekami, naszywamy łatki,
haftujemy itd.
  Biorąc na warsztat temat „Moda czasu wolności” jak
i również mając na uwadze wyżej wymienione
czynniki, postanowiłem wypełnić niszę przerabiania
ubrań w taki sposób, aby dać artystom świeże płótno.
W końcu nie wszyscy, mimo pozytywów niesionych
ekologicznymi ruchami, chcą operować na
podniszczonej garderobie.
 Konsultując się z niewielką grupą zaprzyjaźnionych,
kreatywnych osób, poprosiłem ich o udzielenie mi rad
oraz informacji odnośnie tego, jak owa kolekcja
mogłaby stać się „art-friendly”. Bazując na ich
głosach, tworząc prototypy do pokazu, starałem się
korzystać już teraz z jak największej ilości
naturalnych materiałów takich jak bawełna, len,
jedwab itd., które najlepiej przyjmują wszelakie farby
oraz m.in. zapewniają dobrą przepuszczalność
powietrza, czy też wytrzymałość na różne, trudne
warunki.
   Kolekcja zaprezentowana na Małej Pętelce nie jest
jeszcze finalną wersją i efektem, który pragnę
uzyskać, jednakże na tym etapie oddaje już wstępnie
idee kryjącą się za tworzonymi przeze mnie
ubraniami.
   

   Mam nadzieję, że startując w niedługim czasie z
moją marką odzieżową, uda mi się dzięki tej kolekcji
dać ludziom coś świeżego, co umożliwi każdemu
posiadanie nie tylko nowego ubrania, ale także
dostosowanego pod konkretne preferencje.
   Brakuje Ci w szafie porządnych spodni w ulubionym
kolorze? Kupujesz podstawową parę bez wszelakich
dodatków i farbujesz, malujesz, ozdabiasz je jak tylko
Ci się podoba! Nie chcesz nosić kolejnej poliestrowej
bluzki z nudnym nadrukiem? Stwórz coś swojego na
bawełnianej bazie, która nie będzie kiczem, jak
większość dostępnych w sklepach!
   Cieszy mnie ten drobny sukces, jakim stała się dla
mnie Mała Pętelka. Po roku ciężkiej pracy miło
otrzymać wyróżnienie, które pokazuje, że cały
wkładany wysiłek w zmiany, jakie zaszły w moim
życiu, nie poszedł na marne.
    Dziękuję również fantastycznej kadrze pedagogi-
cznej naszej szkoły, bez której  nie udałoby mi się
osiągnąć tego sukcesu.

  Lecę podbijać świat mody! 

O swojej kolekcji opowiadał zdobywca I miejsca 
w konkursie "Mała Pętelka" Bartłomiej Nestvarno
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Julia Michalak „Eco- Koko”

    Kolekcja Julii składa się z
trzech modeli: sukienki
żakietowej z asymetrycznymi
elementami, crop topu ze
spodniami z kontrafałdą w tylnej
nogawce i gorsetu ze
spódniczką stworzoną metodą
patchworku.  

Hanna Mianowska "Night
Wonderland"

 Nasza projektantka stworzyła
kolekcję składającą się z siedmiu
sukienek. Formy oraz stylistyka
kolekcji były inspirowane fanta-
styką, kulturą azjatycką oraz
muralem Banksy’ego „Dziewczy-
nka z Balonikiem”. Kreacje w
kolorze czerwonym z czarną
warstwą tiulu. Ciekawostką były
malowane na biało wzory oraz
dodatki i detale wykonane z
kryształków. 

Agata Tecław 
i Karolina Wysocka 
"Deszcz meteorów"

   To była niezwykle interesująca
kolekcja. Kolory szarości
połączono tutaj z kontrastującą
tkaniną w ostrych barwach. Jak
sugerowały projektantki, w
takich kreacjach można
spacerować drogą mleczną w
przestrzeni kosmicznej. 

Laura Rerus "The Rhythm of
the night"

 Laury inspirowane były nietypową
architekturą galerii handlowych w
Polsce.

Grupa projektantek z klasy
IVBT 

 Dziewczyny stworzyły kolekcję:
„Fly away”. Składały się na nią
białe, zwiewne, kobiece stroje
symbolizujące wolność i swo-
bodę. Biel kojarzy się z czysto-
ścią, światłem oraz dobrem.   

"Odzieżówka" prezentuje

Przedstawiamy kolekcje zaprojektowane przez uczniów naszej
szkoły.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: ubiór użytkowy 
i awangardowy, a tematy przewodnie brzmiały: "Moda czasu

wolności" oraz  " Street art- sztuka ulicy na wybiegu". 

Night Wonderland

The Rhythm of the night

Deszcz meteorów

Fly away
Eko- Koko
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Kinga Rosa zdobywczyni III miejsca,
za kolekcję fryzur awangardowych pt. "Sea"

  Moja kolekcja zatytułowana "Sea" składała się z trzech fryzur.
Inspiracją były fale morskie, które mają w sobie biel i zdobią czoło tych,
które właśnie nadpływają .
   Pierwsza modelka miała wysoką i elegancko upiętą fryzurę spryskaną
jasną farbą. Głowę kolejnej zdobił warkocz z dodatkiem zwiewnej,
błękitnej tkaniny. Dzięki temu otrzymałam efekt falowania. Ostatni model
prezentował klasyczną męską fryzurę, wzbogaconą granatową barwą .
  Modele ubrani w szare płaszcze symbolizowali uliczne mury. Makijaż
rozświetlał brokat, a usta zaznaczone były czarną pomadką. 

 Wyróżnienie dla Izabeli Roszyk za kolekcję pt.: "Ożywione mury"-
kategoria fryzury awangardowe

   Wybrałam kategorię fryzura awangardowa i temat przewodni: "Street
art-  moda ulicy na wybiegu. Mojej kolekcji nadałam tytuł "Ożywione
mury". To właśnie miejskie mury zainspirowały mnie do stworzenia
kolekcji fryzur. Barwne malowidła na ścianach miejskich budyn-
ków, wydały mi się idealnym dla mnie wzorem.
   Kolekcja wywołała wiele emocji. Kolory, wielkość i świecące lampki
przyciągały uwagę. Przełożyło się to na wynik- otrzymałam wyróżnienie. 
Jestem z tego ogromnie dumna. 
                                                 

Karolina Bogusławska - „DNA”

   W tym roku postanowiłam wziąć udział w konkursie „Mała Pętelka”.
Wybrałam kategorię „Street art- sztuka ulicy”. Po dwóch miesiącach
planowania i przygotowań udało się stworzyć fryzurę konkursową.
   Moja fryzura wymagała dużo pracy. Warkocze i poszczególne pasma
włosów spryskałam kolorowymi farbami w sprayu. Bardzo lubię robić
warkocze i dlatego postanowiłam, że fryzura będzie się głównie z nich
składała. Całości nadałam nazwę „DNA”, ponieważ pierwszą fryzurą,
jakiej nauczyłam w szkole, był warkocz DNA. Zainspirowałam się tym,
połączyłam z warkoczami dobieranymi i z kolorami. I tak powstała moja
fryzura.

Podczas jubileuszowej edycji  
Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców i

Projektantów im. Małgorzaty Zaręby „Mała
Pętelka”, swoje umiejętności zaprezentowali

również uczniowie 
z klas fryzjerskich naszej szkoły. Na wybiegu
podziwialiśmy i ocenialiśmy fryzury w dwóch

kategoriach: fryzura użytkowa i awangardowa 

DNA

Sea

"Ożywione mury"
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Sukces naszej uczennicy Marysi
Lewandowskiej

w XVI Ogólnopolskim Konkursie
Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego 

im. Stefana Siankowskiego

   Już od samego rana uczestników pierwszego roku
zżerał lekki stres, ale w sumie co się dziwić. Od
wyników tego konkursu dużo zależało- uczestnicy,
którzy zajmą od 1 do 6 miejsca są zwolnieni z
egzaminów  (oczywiście z danej konkurencji, w której
brali udział). Dodatkowo mają oni szanse
zaprezentowania się drugi raz na targach. Więc
walczyć było o co... Ale może zacznę od samego
początku. Uczestnicy wraz z modelami stawili w
cechu do godziny 9.45. Program konkursu był bardzo
napięty. Zaczęłam się stresować, mimo tego, że
moja konkurencja rozpoczynała się dopiero o
godzinie czternastej. Każda konkurencja jedna po
drugiej mijała tak szybko jak mrugnięcie okiem.
Nawet dobrze nie zdążyłam się przyjrzeć innym
konkurencjom. Jedno, na co zwróciłam szczególną
uwagę, to konkurencja "Fryzura wieczorowa" i "Ja
stylista". Kiedy przyszła pora na konkurencję "Ja
stylista", której temat brzmiał "Francja-  elegancja na
czerwonym dywanie".

  Wydawało się, że wszystkie uczestniczki zrobią
koki, a tu proszę, niespodzianka- zobaczyłam wiele
fajnych i wymyślnych fryzur. W tej konkurencji liczył
się całokształt: makijaż, fryzury, strój więc pracy
mnóstwo.
   W końcu przyszedł czas na moją konkurencję "Fale
na mokro". Zasada prosta: przed startem główka
mogła mieć mokre włosy i nałożony preparat według
uznania. Całość była szybkim strzałem- albo się uda
albo nie. I udało się!   
                                        Marysia Lewandowska
                              

Rock and street

Fryzura skandynawska

Punkt widzenia

100 lecie praw kobiet...
Kłosy...
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O "Spotkaniu z Poezją" słów kilka....

   W naszej szkole spotkała się grupa ludzi
wrażliwych, pomysłowych, wyjątkowych....Chętni
uczniowie klas pierwszych szkoły branżowej,
trzecich zawodowych oraz technikum, aktywnie
pracowali w grupach - śpiew, gra na trąbce, recytacja,
scenografia. oprawa plastyczna "Księgi Gości",
zaproszenia itd. Ważne było dopracowanie
wszystkiego w  szczegółach. Chciałam, żeby to był
czas magiczny, refleksyjny, pełen wzruszeń.
   I tak 22 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy "Wieczór 
z Poezją", którego motto brzmiało: "Wiersze są
rozmową z drugim człowiekiem i z sobą samym". 
 W nastrojowej atmosferze, przy blasku świec
słuchaliśmy przemyśleń Wisławy Szymborskiej,
Doroty Łajło, Justyny Winiarskiej, Czesława Miłosza,
Ludwika Lipnickiego, Agnieszki Osieckiej,  Anny
German, Władysława Broniewskiego, Anny Jantar.....
I był to po prostu Dobry Czas.
 O wyjątkowości naszego "Wieczoru z Poezją"
najlepiej chyba mówią wpisy w "Księdze Gości":

"Dziękuję za wiele pięknych wzruszeń. Gratuluję
pomysłu". /pani dyrektor Grażyna Łakomiec./

"Dziękujemy za wspaniałe spotkanie z poezją 
i muzyką". / Rodzice/

"Dziękujemy za wspaniały wieczór z poezją. Trwaj
chwilo..., oby tych chwil z poezją było jak najwięcej.
Gratulacje dla ekipy". /J.M.P przyjaciele szkoły/

"Ten wieczór zapadnie mi w pamięć na długie lata.
Dziękuję za ten czas...”. /B.W./

Ode mnie - byłam i jestem wzruszona, było pięknie,
chce się jeszcze:))             Barbara Pelińska

   Był to bardzo mile spędzony wieczór. Podobało mi
się. Największe wrażenie zrobił na mnie bogaty
repertuar, który przedstawiliśmy. Najbardziej zapa-
miętałam wyjątkowy klimat, który razem stworzyliśmy.
Choć i tak mały stresik mi towarzyszył. Miłym
zaskoczeniem była dla mnie "Księga Gości". 
Podobała mi się.

                                                   Basia Wiśniewska

    Będąc na "Wieczorze z Poezją" miałem okazję
zobaczyć młode osoby, które mają ogromny talent do
recytacji i śpiewu. Wszystko było zrobione idealnie,
widownia była pod ogromnym wrażeniem. Scenografia,
oświetlenie, świece stworzyły świetny klimat. Miłym
zaskoczeniem była "Księga Gości".                               
                                    Arek Lipiński

   "Wieczór z Poezją" był naprawdę bardzo ciekawym
wydarzeniem. Podobały mi się piosenki i poezja.
Całość była interesująca, więc nie było nudno.
Najbardziej zapamiętałam wiersz "Dźwięki"
recytowany przez Mirellę i wiersz "Kot w pustym
mieszkaniu" recytowany przez Ewę Pelińską. 
Z ciekawością oglądałam "Księgę Gości".
                                                                 Iza Kotus
   
   Najbardziej podobał mi się klimat, panujący podczas
występu. Piękne wiersze, piosenki i gra cudownych
utworów na trąbce. Najciekawsza była piosenka
"Miasteczko cud" Agnieszki Osieckiej. Uważam ,że
organizowanie takich wieczorów to bardzo fajny i
oryginalny pomysł. Zaskoczyło mnie to, że widzom tak
bardzo się spodobało.
                                                   Wiktoria Musielak
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Wywiad z Laurą Rerus recytującą wiersz
„Ociemniały”  przeprowadziła organizatorka
„Wieczoru z poezją” pani Barbara Pelińska:

- Jak ci się podobała scenografia "Wieczoru z
Poezją"?
Była bardzo klimatyczna i nastrojowa.
- Jak to się stało, że znasz język migowy?
- Dwa lata temu, poruszona filmem dokumentalnym o
niesłyszących dzieciach, szukałam bezpłatnych
lekcji języka migowego. Natknęłam się na lekcje
prowadzone przez Wielkopolską Jednostkę
Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych, na które
serdecznie zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych.
- Skąd pomysł, doskonały zresztą, by go wyko-
rzystać przy recytacji wiersza "Ociemniały"?
- Bardzo lubię zarażać tym innych, bo to ciekawe
hobby i można wtedy też pomagać. Miganiem
chciałam zwrócić uwagę odbiorców na mój występ
oraz na problemy z komunikacją osób niesłyszących
ze słyszącymi. Myślę, że gdyby każdy z nas znał
przynajmniej alfabet w języku migowym, to ludziom
niesłyszącym byłoby o wiele łatwiej funkcjonować na
co dzień i coraz chętniej wychodziliby z domów.

  Wieczorny nastrój był idealny. Dzięki takiej
atmosferze czułam się mniej zestresowana, stojąc na
środku- jednak stres był większy niż się
spodziewałam. Najbardziej zapamiętałam śpiew
Magdy i Wojtka. A szczególnie spodobały mi się
wiersze W. Szymborskiej "Męskie gospodarstwo" 
i "Portret kobiecy" recytowane przez Maję
Wachowiak i Adriana Gabrielskiego. Były inne, ale
takie prawdziwe! Chciałabym jeszcze organizować
takie "Wieczory...", bo są ciekawym doświadczeniem
i można poznać ludzi ze szkoły, no i nauczyć się
wierszy, które nam się podobają.
                                                          Mirella Kopidura

Wywiad z Mają Wachowiak przeprowadziła Laura
Rerus:

- Kto zaproponował Ci udział w "Wieczorze 
z Poezją"? A może sama się do niego zgłosiłaś?
- Zgłosiłam się na początku sama, by zrobić rysunki do
"Księgi Gości" i zaproszeń. Później pani Barbara
Pelińska zaproponowała mi recytację. Pokazała kilka
wierszy, które bardzo mi przypadły do gustu, więc
pomyślałam, dlaczego nie?
- Długo przygotowywałaś się do występu?
- Mam dużo pracy. Czytałam głównie wieczorami po
pracy.
- Miałaś tremę?
-Miałam, miałam :)
-Byłaś zadowolona ze swego występu?
- Nie w stu procentach, ale było dobrze.
- Podobały Ci się występy Twoich koleżanek i ko-
legów?
- Bardzo. Każdy w inny sposób wyraził swoje emocje
w poezji i muzyce.
- Masz zamiar nadal brać udział w wydarzeniach
tego typu, odbywających się w naszej szkole?
- Oczywiście.

   Najbardziej podobał mi się nastrój, czyli świece 
i półmrok. Występując, czułam się całkiem dobrze 
i swobodnie, bo występowaliśmy dla przyjemności. To
trochę zabawne, ale z "Wieczoru z Poezją" najbardziej
zapamiętałam to, że strasznie zaschło mi w gardle już
na samym początku i tylko się modliłam, żeby jakoś
zaśpiewać. Spodobał mi się wiersz Szymborskiej o
mężczyznach, bo to w sumie prawda. Chciałabym
jeszcze występować w takich wieczorach, bo nigdy
wcześniej nie brałam w czymś takim udziału.               
         Magdalena Michaluk
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Wolontariat szkolny DZIEŃ MOTYLA
   
   21 marca obchodziliśmy “Dzień Motyla”. Patronat
sprawowała Wielkopolski Kurator Oświaty pani
Elżbieta Leszczyńska. Nasi wolontariusze malowali
motyle w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Później na Placu Wolności wspólnie świętowali, idąc
w paradzie, którą prowadziła Orkiestra Vivat! Później
wszyscy przemaszerowali przez symboliczną bramę
wiosny. 

Wolontariat szkolny
JUNIOR POZNAŃ TRIATHLON

 19 lutego odwiedzili nas organizatorzy JUNIOR
POZNAŃ TRIATHLON zawodów multisportowych
dla dzieci. Państwo Izabela i Piotr Lisieccy wręczyli
naszym wolontariuszom certyfikaty  i podziękowania
za współpracę przy organizacji zawodów. Zadania
jakie mieli do wykonania nasi wolontariusze były
bardzo rozległe: od prac w biurze zawodów, po
pomoc w wyjściu dzieci z basenu, dozór małych
rowerzystów na trasie zawodów i wręczanie medali.

Wolontariat szkolny
Z WIZYTĄ U SENIORÓW

   13 marca odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej
przy ulicy Ugory. Tym razem przyszliśmy w ramach
„Dnia piękności”. Czesaliśmy, strzygliśmy i wyko-
nywaliśmy drobne usługi kosmetyczne. Kilka dni
wcześniej pomagaliśmy w organizacji tradycyjnego
balu karnawałowego połączonego z obchodami 200
lecia rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 

    W Domu       
     Pomocy       
   Społecznej 
przy ulicy Ugory

w Poznaniu
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