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DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
w Zespole Szkół Odzieżowych

   
Dzień Komisji Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy w naszej szkole od spotkań z wycho-
wawcami. Potem zebraliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej na uroczystości, którą w tym
roku przygotowała pani Barbara Pelińska. 

Najpierw oklaskiwaliśmy naszych nauczycieli, którzy zostali wyróżnieni za swoją pracę
Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Prezydenta oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Na część artystyczną złożyły się piosenki, wiersze oraz zabawne scenki kabaretowe.
Najważniejsze były jednak życzenia, które w tym dniu składaliśmy naszym nauczycielom za
wszystko, co dla nas robią każdego dnia.
  
                                                                                                                                  Dalila Kowalik kl. 1GB
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Był bardzo mocno związany z matką, która widząc,
że mały Antoni jest niezwykle uzdolniony, starała się
mu pomóc rozwijać talenty. Jako dziecko był dosyć
wrażliwy, lecz tak samo jak pozostali brał udział 
w licznych zabawach na podwórku, gonił kury, 
a później uciekał przed kogutem. Miał pięcioro
rodzeństwa. Uważali go za dziwaka, a nawet się go
trochę wstydzili z powodu plotek odnośnie jego
orientacji seksualnej.
Jako nastolatek uwielbiał przebywać w sieradzkim
kościele, gdzie upajał się wonią białych lilii i dźwię-
kami organów. Od tamtej pory białe lilie stały się
jego ulubionymi kwiatami i otaczał się nimi do końca
swych dni. Nie rwał się do nauki, dlatego po
ukończeniu szkoły trafił do felczera, który zajmował
się wszystkim po trochu.
Rodzice postanowili wówczas wysłać go do Łodzi,
gdzie rodzina miała dobrze prosperujący zakład
fryzjerski. Antoni często musiał zastępować swojego
wuja, który miał słabość do alkoholu. Prócz pracy 
w salonie, musiał chodzić do domów zamożnych
kobiet, gdzie wykonywał im fryzury.
W wieku siedemnastu lat wyjechał za granicę. Udał
się do Paryża, gdzie na początku pracował u pe-
rukarza. Żył skromnie, ciężko pracując. 
   

W Paryżu poznał pewnego starszego pana, z którym
zwiedzał Luwr. Zakochał się wówczas w sztuce
antycznej i zapragnął być rzeźbiarzem.
Po latach ciężkiej pracy zaczął pracować z klientami 
i był przez nich doceniany. W sezonach letnich
wyjeżdżał do hotelu Trouville, aby czesać tam damy.
Jego kariera się rozpędziła, gdy ściął włosy Eve
Lavalliere. Tak powstała fryzura na tzw. chłopczycę.
Nagle wszystkie kobiety chciały strzyc włosy. Dzięki
zapłacie za strzyżenie mógł pozwolić sobie na
otwarcie salonu fryzjerskiego. 
W następnych latach otworzył wiele zakładów na
całym świecie .Jak na tamte czasy, jego zakłady były
bardzo nowoczesne, ponieważ to w jego salonach po
raz pierwszy zaczęto myć głowy. 
Czesał w swoim życiu wiele ważnych osób tamtego
okresu takich jak Josephine Baker, Sarę Bernhardt 
i wiele innych. Przyjaźnił się z Xawerym Dunikowskim
i Jeanem Cocteau. Oprócz wielu salonów, miał własną
markę kosmetyków, organizował pokazy wykonanych
przez siebie fryzur i peruk, a także rzeźbił. Uwielbiał
też pozować do zdjęć i obrazów. Kochał bale
maskowe. Znany był ze swojego szklanego domu, w
którym znajdowały się organy 
i szklana trumna.
Był prawdziwym ekscentrykiem swojego czasu.
Zmarł w Sieradzu 5 lipca 1976 roku.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym niezwykłym
człowieku, warto przeczytać książkę Marty Orzeszyny
„Król fryzjerów, fryzjer królów-Antoine Cierplikowski".
Poniżej fragment jej książki:

Chłopak z Sieradza wyjechał do Paryża z 5 frankami
w kieszeni. Wkrótce czesał cały świat. Kreował
wizerunki największych sław, jak Brigitte Bardot, Edith
Piaf, Greta Garbo czy Pola Negri. Jego klientkami
były królowe i księżniczki. Jednak to on wydawał im
rozkazy. A one to kochały.
                       oprac. Karolina Bogusławska kl. 3 AT

KRÓL FRYZJERÓW, FRYZJER KRÓLÓW

Antoni Cierplikowski był bardzo cenionym fryzjerem.
Znał go praktycznie cały świat. Dziś prawie nikt o nim
nie pamięta. Czas to zmienić i przybliżyć młodym
adeptom sztuki fryzjerskiej, kim był ten niesamowity
fryzjer.
Urodził się 24 grudnia 1884 roku w Sieradzu. Jego
ojciec- Antoni Cierplikowski- był szewcem, a matka-
Joanna z domu Majchrzak- krawcową. 
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„Odzieżówka” – to jest to!

O wyborze szkoły,  marzeniach i planach na
przyszłość z uczniami klasy pierwszej GD roz-
mawia nasza redaktorka Zuzanna.

Piotrze, dlaczego wybrałeś Zespół Szkół Odzie-
żowych?
Na początku chciałem iść do zupełnie innej szkoły.
Jednak kiedy przeprowadziłem się w okolice
Poznania, moja sytuacja zmieniła się diametralnie.
Musiałem dokonać nowego wyboru szkoły i padło na
„odzieżówkę”. Kiedy jeszcze mieszkałem w Lesznie
to już o niej myślałem. Powiedziałem sobie: „To
będzie ta szkoła i koniec!”. W poniedziałek było
rozpoczęcie roku szkolnego, a we wtorek zajęcia
praktyczne i już wiedziałem, że to jest to, z czym
wiążę swoją przyszłość.

Czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły i co Ci
się w niej najbardziej podoba?
Superszkoła. Mam bardzo dobry dojazd i przez to
więcej czasu na naukę.  Spotkałem wielu
sympatycznych i interesujących ludzi. I choć jest
trochę tłoczno na korytarzach, nie przeszkadza mi
to.

Po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminów
uzyskasz tytuł technika przemysłu mody?
Tak. W przyszłości chciałbym zostać projektantem
mody. Moim marzeniem jest stworzenie swojej
marki  i otwarcie własnych sklepów.

Od kiedy masz takie marzenie?
Od dawna. Od zawsze byłem kreatywny i dużo
rzeczy sam tworzyłem. Nie wiedziałem jednak, że
można znaleźć w życiu coś, z czego można czerpać
dużą przyjemność. To wszystko znalazłem w tej
szkole.
Całe życie się czegoś o sobie dowiadujemy.
Przeprowadzka i wybór szkoły- Zespołu Szkół
Odzieżowych-  uzmysłowił mi, co tak naprawdę chcę
robić w życiu.

                                                           Piotr

Dlaczego wybrałaś Zespół Szkół Odzieżowych?
Zespół Szkół Odzieżowych to był mój pierwszy wybór.
Dlaczego taka szkoła? To przez moją pasję, którą już
od dziecka jest moda i rysowanie. 

Czy jesteś zadowolona z wyboru szkoły i co Ci się
w niej najbardziej podoba?
Lubię tę szkołę, ponieważ atmosfera i nauczyciele są
świetni.
Uwielbiam zajęcia praktyczne, bo jest to jakby dzień
bez lekcji i można się trochę odstresować w pracowni.

Wiążesz przyszłość z kierunkiem jakim jest
technik przemysłu mody?
Mam w planie spełniać się w tym zawodzie.
Chciałabym zostać architektem wnętrz albo stworzyć
własną markę odzieżową, w którą włożyłabym całe
serce.
 
                                                       Magdalena

Dlaczego wybrałaś Zespół Szkół Odzieżowych?
ZSO było moim ostatnim wyborem, w drugim
naborze, dokładnie dwudziestym piątym. Nie
interesuję się w ogóle modą. Ta szkoła była moją
ostatnią deską ratunku. Chciałam iść do liceum o
profilu humanistycznym, np. dziennikarstwo,
psychologia czy resocjalizacja. Niestety moje plany
pokrzyżowała reforma edukacji.

Czy jesteś zadowolona z wyboru szkoły i co Ci się
w niej najbardziej podoba?
Bardzo podoba mi się w tej szkole. To z pewnością
dzięki uczniom. Cenię ich poglądy na temat różnych
rzeczy. Ludzie są tu bardzo kulturalni i mili. Jest to
całkowite przeciwieństwo mojego byłego gimnazjum.
Co do nauczycieli, to są sympatyczni i naprawdę
widać, że pracują tu z zamiłowania. Chcą, byśmy coś
umieli oraz wynosili z lekcji. Dlatego chcę uczyć się i
skończyć ZSO, pomimo tego, że nie ma to nic
wspólnego z moimi zainteresowaniami.

Wiążesz przyszłość z kierunkiem jakim jest
technik przemysłu mody?
Sama jeszcze nie wiem. Planuję iść na studia
psychologiczne, a co dalej, to jeszcze nie mam
żadnych planów. Może w przyszłości uda mi się robić
coś, przy czym wykorzystam wiedzę nabytą w tej
szkole.
                                                                    Julia
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Wycieczka szkolna do EnergyLandii 

i Krakowa
Pojechaliśmy do największego w Polsce Rodzinnego
Parku Rozrywki. Uczestnikami wycieczki była
młodzież z klas pierwszych i barberzy z klasy II.1.
Jazda na różnego rodzaju rollercoasterach
dostarczyła nam wielu ekstremalnych emocji.

Zwiedzaliśmy również zamek w Pieskowej Skale,
podziwialiśmy Dolinę Prądnika i gród Kraka.
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STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH

Uczennice z klasy fryzjerskiej  4 AT miały okazję
odbyć staż zawodowy w Fürstenwalde. 
To bardzo cenne doświadczenie, które pozwala
poszerzyć wiedzę oraz wymienić umiejętności
zawodowe. Był również czas na integrację, co
pozwoliło uczestnikom nawiązać autentyczne
przyjaźnie. Grupą opiekowały się panie: Krystyna
Wilkus oraz Izabella Pilarczyk. Udało mi się
porozmawiać z jedną z nich- z panią Wilkus. A oto
co nam opowiedziała:

Do jakiej szkoły trafili uczniowie z naszej
placówki?
Szkoła nazywa się Europaschule w Fürstenwalde 
i znajduje się niedaleko polskiej granicy, a dokładnie
kilkanaście kilometrów od Frankfurtu nad Odrą.

Proszę nam powiedzieć kilka słów o szkole?
To ogromna szkoła zawodowa skupiająca tysiące
uczniów w bardzo różnych specjalizacjach.
Niesamowicie wielki i potężny teren. Każdy zawód
ma tam swój budynek, na przykład zawody
społeczne, mechanicy. Dzwonki są o różnych
godzinach. To zapobiega tłokowi w stołówce.

Na czym polegała ta wymiana?
Wymiana trwa właściwie od 2004 roku. Były również
wymiany samych nauczycieli i dyrektorów.
Ja jestem w tym projekcie już od trzech lat. Moje
zadanie polega na tłumaczeniu i wspieraniu
przedsięwzięcia. 
Najważniejsze są dla nas wymiany uczniowskie. 
W tym roku pięć dziewczyn z klasy czwartej
uczestniczyło w zajęciach zawodowych w salonie
fryzjerskim. Oprócz zajęć praktycznych były również
wycieczki i wiele atrakcji, takich jak: kręgle, akwarium
w Berlinie i zwiedzanie okolic Alexanderplatz. 

Należy również wspomnieć spacer po okolicach
Fürstenwalde, no i oczywiście zakupy oraz wspólne
kolacje.

Jakie kryteria musieli spełnić uczniowie, by
wyjechać na staż do Niemiec?
Trzeba było wykazać się umiejętnościami zawo-
dowymi, dobrymi ocenami oraz odpowiednim
zachowaniem.

Jak wyglądały zajęcia zawodowe?
Małe teoretyczne wprowadzenie i świetne, przejrzy-
ście wykonane filmy. Po filmach uczniowie niemieccy
pokazywali, jak wykonać dane ćwiczenie, po czym
nasze dziewczyny wykonywały je same.

Według pani, co daje uczniom taka zagraniczna
wymiana międzyszkolna?
W kwestii zawodowej młodzież poznaje nowości
techniczne i ma możliwość wymienić się doświadcze-
niami.

Jak uczniowie radzili sobie językowo?
Radzili sobie  w każdym języku-  od angielskiego po
migowy. Dogadywali się świetnie, a atmosfera była
zaskakująco dobra.

Dziękuję bardzo za wywiad.

                                      rozmawiała Wiktoria D. 
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LAUREATKI KONKURSÓW FRYZJERSKICH

 W dniach 19 i 20 października uczennice klasy 4 AT
wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki
Fryzjerskiej "Young Talent Cup". Młode adeptki sztuki
fryzjerskiej walczyły o miejsce na podium. Uczennice
zmierzyły się ze strzyżeniem i stylizacją włosów 
w kategorii damskiej i męskiej. W konkursie wzięło
udział 18 szkół czyli 36 uczestników. W pierwszym
dniu Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Fryzjerskiej
Young Talent Cup "Street– Focus on trends" 

fryzura męska II miejsce zajęła Joanna Szymańska, 
a w konkursie #kreatywninahairforum  w strefie
ucznia, w kategorii damskiej laureatką została Izabela
Roszyk.

Z Izą rozmowę przeprowadziła nasza redaktorka
Dalila.
Jakie należało podjąć działania, by wziąć udział 
w konkursie?
Trzeba było wstawić zdjęcie swojej fryzury, upięcia do
konkursu z efektem przed i po.
Kto podsunął Ci pomysł spróbowania swoich sił
w tym konkursie?
Dowiedziałam się wszystkiego od pani Pilarczyk. Ona
zachęciła mnie i moją koleżankę Asię, żebyśmy wzięły
udział w konkursie. Wysłałyśmy więc zdjęcia swoich
fryzur na instagramie i czekałyśmy na werdykt.
Jak wyglądał finał?
Zostało wyróżnione siedem osób i w niedzielę, na
targach Global Expo w Warszawie na Hair Forum
zaprezentowaliśmy nasze prace.
Możesz zdradzić, jaką nagrodę otrzymałaś?
Pewnie. Wygrałam dwudniowe szkolenie w Pivot
Point ze strzyżeń damskich, pod Katowicami. 

CIEPŁO NIE ZNACZY NIEMODNIE

Zaczyna się okres zimowy, dlatego należy
schować letnie ciuchy i wyciągnąć z szafy
cieplejsze ubrania, co nie znaczy jednak, że
nasze stylizacje zmienią się na ponure i nudne.

W tym zimowym sezonie królować będą wszelkie
zwierzęce motywy, krata, pepitka, skórzane spodnie,
różnego koloru czy fasonu płaszcze lub futra, dzięki
którym ochronimy się przed mrozem i deszczem, a
także stylowe berety czy kaszkiety, które dodadzą
nam klasy i elegancji. 
Wszelkiego rodzaju bluzy jak i swetry oversize
wpisują się w tegoroczne zimowe trendy.
Dopełnieniem każdej stylizacji mogą być długie
kolorowe, wzorzyste skarpetki. W tym roku na
naszych nogach zagoszczą takie typy obuwia jak,
skórzane czy lakierowane botki, jak i kowbojki,
zamszowe kozaki do połowy uda, a także glany czy
martensy. Natomiast ciekawym dodatkiem do
stylizacji może być gruby kolorowy szalik czy też
pasek zaznaczający talię.
                                     Julia i Michalina kl. 1 PE
          źródło: modoweinspiracje.pl, thirtyfashion.com
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Od kilku lat współpracujemy z domami opieki
społecznej przy ulicy Ugory, Bukowska i Św. Rocha
oraz Klubem  Seniora "82". Podczas wizyt w tych
placówkach uczniowie wykonują usługi fryzjerskie 
i drobne usługi kosmetyczne. Nasi uczniowie strzygą 
i pielęgnują włosy osobom przebywającym 
w Przytulisku dla Bezdomnych.  Działamy również 
w Hospicjum Palium, czesząc chorych.
Wobec takich innowacyjnych działań wolontariuszy
pani Dyrektor Grażyna Łakomiec doceniła ich sta-
rania i zgłosiła uczniów do konkursu Poznański
Wolontariusz Roku oraz Barwy Wolontariatu 2019.
  

 SZKOLNY WOLONTARIAT

17 października młodzież z klas: IV AT, II 2 i III 4
odwiedziła podopiecznych z Domów Pomocy
Społecznej przy ulicy Ugory i Bukowskiej w Poznaniu.
Młodzi fryzjerzy dokonywali prawdziwych metamorfoz,
zgodnie z życzeniem klientów: strzygli, czesali,
modelowali. Wszystkie działania wykonywane są
wolontaryjnie. Wymierną korzyścią dla uczniów jest
nawiązanie relacji ze starszym pokoleniem.

A oto co nam powiedziała koordynatorka szkolnego
wolontariatu, pani Monika Matuszewska:
Działalność wolontariatu w szkołach nie jest czymś
niezwykłym. Jednak w naszej szkole jest ona
wyjątkowa ze względu na specyfikę zawodu, którego
uczymy– fryzjer. Umiejętności zdobyte przez uczniów
w trakcie nauki są mile widziane w świadczeniu
nieodpłatnych usług fryzjerskich w ośrodkach pomocy
społecznej i hospicjum. Rezultatem działań naszych
wolontariuszy jest uwrażliwienie młodych ludzi na
drugiego człowieka, przełamywanie barier w konta-
ktach z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
fizycznie i intelektualnie oraz nauka zawodu w tru-
dnych i nietypowych warunkach. 
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MOJA PASJA, MOJE HOBBY

Z Jankiem z klasy 2 BT, pasjonatem sztuk  plasty-
cznych rozmawia nasza redaktorka Ines. 

Kiedy odkryłeś w sobie zainteresowania plasty-
czne?
Zainteresowania plastyczne i chęć tworzenia naro-
dziły się u mnie już w przedszkolu.

Co skłoniło cię do rozwijania swojej pasji?
Odkąd pamiętam, zawsze chciałem tworzyć oraz
przelewać swoje myśli i uczucia na płótno. Od
przedszkola do pierwszej klasy gimnazjum igno-
rowałem jednak ten wewnętrzny głos i rozwijałem
swój talent sportowy.

Czy rodzina akceptowała i wspierała twoje zainte-
resowania?
Tak. Chociaż nie od początku. Rodzice i rodzeństwo
po pewnym czasie zaczęli doceniać moje prace
artystyczne. Dla kuzynostwa był to jednak powód do
drwin, ponieważ woleli, abym rozwijał się sportowo.

Co cię inspiruje i motywuje do rozwijania pasji?
Zaprzyjaźniony nauczyciel z poprzedniej szkoły.
Sprawił, że zainteresowałem się również historią
sztuki i technikami plastycznymi. Nawet kiedyś
chciałem uczyć się w szkole plastycznej.

Czy  wiążesz swoją przyszłość ze malarstwem?
Tak. Mam w planach dalej malować i rysować, by
podszlifować swoje umiejętności i w przyszłości móc
zarabiać na swoich pracach.

Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu

                              Rozmawiała Ines N. kl. 2 BT
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