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    Nasza szkoła ma bardzo bogata historię. Wyrosła z tradycji sięgających aż 1881 roku. Organizacja kobieca
„Frauenschutz” otworzyła wtedy szkołę artystyczną, rzemieślniczą i handlową dla dziewcząt, którą w roku 1897
przejęło państwo pruskie i nadało jej nazwę Królewskiej Szkoły Handlowo- Przemysłowej.
  Pierwszego kwietnia 1919 roku niemiecką placówkę przekształcono i utworzono na jej bazie polską
Państwową Żeńską Szkołę Gospodarstwa Domowego i Przemysłu Domowego.
   W swojej stuletniej historii Szkoła często zmieniała lokalizację. Ważną datą w historii szkoły był rok 1951.
Wtedy przeniesiono jej siedzibę na ul. Kazimierza Wielkiego 17. Funkcjonujemy więc już pod tym adresem
prawie od 70 lat. W tym samym roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Odzieżowe.
   W maju 1966 roku szkole nadano imię Władysława Stanisława Reymonta. W cztery lata później odsłonięto
pomnik patrona szkoły.  W uroczystości wzięła udział siostrzenica Władysława Reymonta Katarzyna Molińska.
Pomnik ufundowany został przez Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań- Stare Miasto. Dlaczego
Reymont? Okazuje się, że nasz sławny pisarz noblista z wykształcenia był… krawcem! Może dlatego posiadał
tak wspaniałą wyobraźnię i potrafił niezwykle barwnie opisywać bohaterów swoich powieści i ich stroje!
  Od powstania szkoły kierowało nią dziewięć pań dyrektor. Pierwszą była Zofia Szumanówna, twórczyni 
i organizatorka polskiego szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce. Po niej ster przejęła Aniela Sowa.
W latach 50 tych zarządzały szkołą Józefa Chrzanowska i Anna Kurzawska. Następną dyrektorką była Józefa
Minurska, po niej Teresa Klimek. Później szkołą zarządzały Zuzanna Burdzińska oraz Filomena
Boruczkowska. W 1990 roku  dyrektorem szkoły została Grażyna Łakomiec. Aż trudno uwierzyć, ale pełni tę
funkcję już od 29 lat. Zawsze marzyła, aby zostać nauczycielką. 

JUBILEUSZU JUŻ NADSZEDŁ CZAS...
Jak świętowaliśmy stulecie odzieżówki
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 Stulecia odzieżówki ciąg dalszy

   Sto lat w historii szkoły to tysiące historii uczniów,
nauczycieli i pracowników administracji, którzy ją
współtworzyli  od pierwszych lat jej istnienia aż do
dzisiaj.

  Dlatego, przygotowując się do uroczystości
jubileuszu szkoły, zbadaliśmy jej archiwa i pamiątki,
czego efektem była  pamiątkowa publikacja „Sto lat
ZSO”. Mamy nadzieję, że można w niej odnaleźć
energię i pasję twórczą, która zawsze inspirowała do
działania uczniów naszej szkoły.

   Odbyliśmy też swoistą podróż w czasie. W gabi-
netach na parterze odtworzyliśmy salon fryzjerski 
i zakład krawiecki sprzed stu lat i ożywiliśmy te
miejsca, ucząc się starych technik rzemieślniczych.
Chętnych do zwiedzania nie brakowało.

   Na szkolnych korytarzach witali nas podróżujące w
czasie modelki i modele z różnych lat, prezentujące
stylowe stroje z minionych dekad…

  Zachęcaliśmy do zwiedzania wystawy „Skarbnica
ZSO”. Prezentowaliśmy na niej unikatowy i pokaźny
zbiór czasopism i książek  wydanych przed drugą
wojną światową oraz wiele cennych pamiątek, np.
cudem zachowany fragment pierwszego sztandaru
szkoły.

   Polecaliśmy gościom wystawę fotograficzną, doku-
mentującą ciekawe wydarzenia z życia szkoły.

   Obchodom stulecia ZSO towarzyszy też wystawa 
w gmachu Urzędu Miasta.
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 Uroczystość uświetniła Maria Pilarczyk,
absolwentka z 2016 roku. Marysia to wszechstronnie
i artystycznie uzdolniona osoba. Jej wielką pasją jest
muzyka. Dla nas zaśpiewała piosenkę Anny Jantar
„Radość najpiękniejszych lat”.

   Gwoździem programu był przygotowany przez
uczniów naszej szkoły  Pokaz Mody. Nazwaliśmy go
„Kolorowa szafa Odzieżówki”. Barwne, różnorodne
ubiory odzwierciedlały historię szkoły. Podziwialiśmy
m.in. kolekcję powstałą z inspiracji osiemnasto-
wiecznym stylem rokoko, efekt współpracy z ucznia-
mi z Rennes  z  Francji oraz stroje, którymi nasze
uczennice wywalczyły tytuł „Nadzieje Polskiej Mody”.
To miano przyznane jest przez Polską Akademię
Mody, a zaprezentowane  kreacje zostały uszyte z
męskich krawatów i garniturów, dając im w ten
sposób drugie życie.

    Na zakończenie pokazu oklaskiwaliśmy modele do
„żywego obrazu” inspirowanego dziełem Artura
Grottgera „Pożegnanie powstańca”. Jubileusz naszej
szkoły zbiegł się w czasie z jubileuszem, który
świętowali wszyscy Polacy- stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. My także bardzo
uroczyście uczciliśmy tę ważną datę m.in. szyjąc
stroje do obrazu Grottgera- twórcy patriotycznych
cyklów rysunkowych.

    Na scenie pojawili się również nasi uczniowie z
klasy barberskiej  Pod kierunkiem swego mistrza-
pana Adama Szulca- zaprezentowali prawdziwe
fryzjerskie show.

  Prawdziwą "wisienką na torcie" był taniec w
wykonaniu naszych uczniów Sandry i Daniela. Cha-
cha i jive  w ich wykonaniu wywołało prawdziwy
entuzjazm wśród publiczności.
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MÓJ UDZIAŁ W JUBILEUSZU

  Wczoraj podczas uroczystego jubileuszu stulecia szkoły mieliśmy
przyjemność zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Zatańczyliśmy
cha chę i jive’a. Nie lada wyzwaniem był dla nas występ na tak małej
scenie. Wymagało to od nas dużych umiejętności tanecznych.
Publiczność doceniła nasz występ ogromnymi brawami, a wielu
gratulowało nam osobiście.
                                                                                  Sandra i Daniel

  Mój udział w obchodach stulecia szkoły polegał na śpiewaniu w chórze.
Codzienne próby oraz przygotowanie stroju z lat siedemdziesiątych- to
było prawdziwe wyzwanie. W trakcie prób pracowaliśmy ciężko, ale
równocześnie dobrze się bawiliśmy.
                                                                                     Ania

  Mój udział w jubileuszu polegał na śpiewaniu w chórze. Najbardziej
podobał mi się występ tancerzy- Sandry i Daniela. Świetnie tańczyli.
Właściwie to nie da się tego opisać słowami. Każdy powinien to zobaczyć
na własne oczy. Największym wyzwaniem dla mnie było
przezwyciężenie lęku przed sceną. Jakie reakcje publiczności
zapamiętam? Oprócz rzęsistych oklasków, uśmiechy tych osób, którzy
kiedyś uczęszczali do szkoły, w której ja obecnie się uczę.
                                                                                     Emilia

  Podczas uroczystości jubileuszowej naszej szkoły byłam modelką. Co
mi się najbardziej podobało? Występ tancerzy i to, że nawiązałam wiele
znajomości. Największym wyzwaniem było przełamanie się i wyjście na
wybieg dla modeli.  Bardzo miłe były oklaski, ale jeszcze milsze
pochwały, które otrzymałyśmy od gości. Podczas występu byłam
zestresowana, ale bardzo szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym
wielkim dla szkoły wydarzeniu.
                                                                                     Julia

  Pierwszego kwietnia odbył się jubileusz mojej szkoły, w który
zaangażowało się wielu uczniów. Ja wzięłam udział w pokazach mody.
Wraz z dziewczynami z koła modelek spędziłyśmy mnóstwo czasu na
przygotowaniach. Cieszę się, że zaangażowałam się w to ważne
wydarzenie. Dzięki temu zawarłam wiele przyjaźni. Najbardziej podobał
mi się występ tancerzy. Wzruszające były również przemówienia
absolwentów. Pokaz mody, kreacje uszyte przez uczniów klas
odzieżowych oraz kolekcja znanego projektanta zrobiły duże wrażenie na
publiczności.
                                                                                  Alicja

  Pomimo trudnych częstych prób nie żałowałam. Poznałam wielu
ciekawych ludzi a nauczyciele okazali się nie tacy straszni. Bardzo
chętnie będę brać udział w różnych wydarzeniach szkolnych.
                                                                                   Agata

   Podczas występu naszego
chóru towarzyszyły mi różne
emocje: najpierw stres, a potem
szczęście. Największym wyzwa-
niem było dla mnie zaśpiewanie
hymnu a capella
                             Katarzyna

Na początku towarzyszył mi stres
i strach. Po jakimś czasie
zaczęłam traktować nasze
działania jako dobrą zabawę.       
                             Nicole
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Wystawa mody w Urzędzie Miasta
Poznania

  Obchodom stulecia ZSO towarzyszyła wystawa
mody otwarta w gmachu Urzędu Miasta Poznania
przy placu Kolegiackim.
  Ekspozycja przedstawiała zarówno jej historyczny
aspekt, społeczne i kulturowe jej znaczenie, jak
i współczesne projekty i realizacje.

Z okazji obchodów stulecia naszej
szkoły powstała piosenka autorstwa 

pani Elżbiety Miłowskiej

Cieszy nas fakt, że na sto lat
Przyjechali ważni goście z różnych stron.
I wiemy już na pewno,
Że z melodyjką zwiewną
Utworzą wspomnień krąg.

Ref. Szkoło kochana, kochana szkoło,
Jak w twoich murach zawsze wesoło
Radośnie dźwięczy śmiech w każdej z klas.
Pasja tworzenia porywa nas.

Ref. Sto lat minęło jak jedna chwila.
Dzisiaj piosenka czas nam umila
I w szkolnych progach powita was.
Jubileuszu już nadszedł czas!

Gdy na to się spojrzy z perspektywy,
Którą dać może, może tylko czas,
Ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy,
Dlatego będą pamiętać nas...
I nagle coś przypomni się,
Jakiś obraz, jakieś słowo, jakiś rym.
I nagle ktoś upomni się
O trochę miejsca w sercu twym.

Ref. Szkoło kochana, kochana szkoło,
Jak w twoich murach zawsze wesoło,
Radośnie dźwięczy śmiech w każdej z klas.
Jubileuszu już nadszedł czas!
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 Nasi wolontariusze pomagali w ChampionMan
Duathlon Czempiń 2019

   11 maja 2019 roku będzie historyczną datą nie
tylko dla miasta Czempinia ale także dla całego
polskiego multisportu. Pierwszy raz bowiem w
historii, odbyły się w Polsce Mistrzostwa w
duathlonie na Dystansie Średnim w konwencji bez
draftingu.
                                http://www.duathlonczempin.pl/

Fryzury wielkanocne

   Podczas zajęć w pracowni fryzjerskiej uczniowie
klasy IIAT wykonali nietypowe fryzury.
   W swoich pracach młodzi fryzjerzy wykorzystali
dekoracje świąteczne (kolorowe jajeczka, motylki,
ptaszki). Ćwicząc umiejętności zawodowe,
uzdolnienia i kreatywne myślenie stworzyli ciekawą
kolekcje fryzur wielkanocnych.
                                              p. Katarzyna Helwich

 Marysia
Lewandowska

zdobyła 
I miejsce 

we fryzjerstwie
damskim

Podczas targów
fryzjerskich
LOOK, w
konkurencjach
indywidualnych
nasza uczenni-
ca wykonała
fryzurę z fal
i pierścieni na
mokro a'la
Monroe.
Gratulujemy 
i życzymy
dalszych
sukcesów.

 Sukcesy naszych uczniów z klasy barberskiej
 Podczas Targów Look w Poznaniu odbyły się
pierwsze w Polsce Mistrzostwa w Goleniu Twarzy na
Mokro. Na ringu zmierzyli się najlepsi barberzy.
Zwycięzcą został Nikodem Szulc, który otrzymał Pas
Mistrzowski i zdobył tytuł Najlepszego Polskiego
Golibrody 2019.  Jakub Wieczorek, również z klasy
barberskiej wziął udział w Otwartych Mistrzostwach
Polski w konkurencji strzyżenie i modelowanie
fryzury awangardowej (junior) i zajął miejsce drugie.
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