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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe obchodzone w Polsce  corocznie 11 listopada,  dla
upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.
Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. W 1945 r. zostało zniesione ustawą Krajowej
Rady Narodowej i przywrócone dopiero w okresie transformacji systemowej w 1989 r.
W ramach obchodów nasza szkoła (już po raz drugi) wzięła udział w akcji śpiewania hymnu narodowego. 
W akcji „Szkoła do hymnu”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci 
i Młodzieży, wzięło udział ponad 20 tysięcy szkół. Punktualnie o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy cztery
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Kontynuacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole był udział uczniów w poznańskiej
grze miejskiej ‘’Szlakiem Niepodległości’’. Gra odbyła się dla upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. W dniu 12 listopada 2019 r. wyruszyliśmy w teren.  Klasy zostały podzielone na
trzy grupy. Uczestnicy mieli do pokonania trzy różne trasy:
* Aleje Karola Marcinkowskiego- ul. Paderewskiego- Plac Wolności- ul. Ratajczaka- ul. Święty Marcin- 
  ul. Fredry,
* Stary Rynek, Plac Wielkopolski, ul. Działowa, ul Księcia Józefa- Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan,
* ul. Krakowska- Stary Browar- ul. Półwiejska- ul. Królowej Jadwigi/ Wierzbięcice- ul. Ratajczaka- 
  Plac Wolnościi -  Aleje Marcinkowskiego.                                                    
                                                                                                                       Dalila K.            / ciąg dalszy s.2/
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Korzystając z planu miasta Poznania pokonywaliśmy
wyznaczone w grze miejskiej trasy. Staraliśmy się
dotrzeć najkrótszą drogą do wyznaczonych punktów.
Musieliśmy odszukać miejsca związane z histo-
rycznymi wydarzeniami niepodległościowymi i udzie-
lić odpowiedzi na karcie zadań. Miejsce pobytu
udokumentowaliśmy zdjęciami i filmikami.
Wszyscy uczniowie doskonale sobie poradzili z
wyznaczonymi zadaniami i przygotowali ciekawe
prezentacje na temat miejsc, które odwiedzili.
                                                          Dalila K. kl. I GB
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posiłek, pomoc terapeutyczną i przedmedyczną.

Działalność naszych wolontariuszy jest szczególna
ze względu na specyfikę zawodu, którego uczymy –
fryzjer. Umiejętności zdobyte przez uczniów w
trakcie nauki są bardzo przydatne w świadczeniu
nieodpłatnych usług fryzjerskich w ośrodkach po-
mocy społecznej i hospicjum. Taki wolontariat
fryzjerski to nie tylko pielęgnacja włosów, ale nauka
zawodu w trudnych, nietypowych warunkach oraz
uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka.

NASI WOLONTARIUSZE W PRZYTULISKU 
DLA BEZDOMNYCH

Już po raz drugi nasi wolontariusze- uczniowie z
klas fryzjerskich, w ramach Tygodnia Ubogich 
strzygli 
i czesali podopiecznych Przytuliska na ulicy Krańco-
wej.
W tej placówce ludzie pozostający bez domu mogą
liczyć na całodobową opiekę, m. in. schronienie w
okresie jesienno- zimowym. Bezdomni mogą
skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież, ciepły 

Miałem niebywałą okazję
przygotowywać 

uczestników Eurowizji Junior 2019 

Wraz z grupą fryzjerów, pod okiem pana Łukasza
Urbańskiego, czesaliśmy uczestników konkursu.
Miałem przyjemność pracować nad fryzurami
naszych tancerzy oraz reprezentantów Hiszpanii.
Czesałem już wprawdzie modeli do pokazów przygo-
towywanych przez Polską Akademię Mody, ale to
była moja pierwsza praca w tak wielkim i presti-
żowym konkursie. Dało mi to wiele satysfakcji,
pomimo wielkiego wysiłku i stresu. Dołożyłem
kolejną cegiełkę do swojego rozwoju i dalszej
zawodowej kariery. 
                                  Adrian Gabrielski kl. II.2

NASI WOLONTARIUSZE W PRZYTULISKU 
DLA BEZDOMNYCH

Już po raz drugi nasi wolontariusze- uczniowie z klas
fryzjerskich, w ramach Tygodnia Ubogich  strzygli 
i czesali podopiecznych Przytuliska dla bezdomnych.
Tu mogą liczyć na całodobową opiekę, m. in.
schronienie w okresie jesienno- zimowym. Bezdomni
mogą skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież,
ciepły posiłek, pomoc terapeutyczną i przedmedycz-
ną.

Działalność naszych wolontariuszy jest szczególna ze
względu na specyfikę zawodu, którego uczymy –
fryzjer. Umiejętności zdobyte przez uczniów w trakcie
nauki są bardzo przydatne w świadczeniu
nieodpłatnych usług fryzjerskich w ośrodkach po-
mocy społecznej i hospicjum. Taki wolontariat
fryzjerski to nie tylko pielęgnacja włosów, ale nauka
zawodu w trudnych, nietypowych warunkach oraz
uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka.
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IV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO 
"BAJKOWEGO POKAZU MODY 2019 –

HISTORIA POLSKIEGO KINA ANIMOWANEGO
DLA DZIECI”

7 listopada spotkaliśmy się na czwartym już
międzyszkolnym bajkowym konkursie mody. Wzięli
w nim udział uczniowie szkół podstawowych z
Pozna-nia i okolic.

W tym roku mieliśmy okazję podziwiać postacie,
które przywędrowały do nas z pięknych, dawnych
polskich kreskówek i filmów animowanych dla
najmłodszych widzów. To właśnie one bawiły i
wychowywały kilka pokoleń Polaków przez
kilkadziesiąt lat. 

Podziwialiśmy więc tajemniczego szpiega z Krainy
Deszczowców, poczciwego misia Colargola i Pyzę-
wędrowniczkę. Pojawiła się baśniowa piękność-
królowa motyli z filmu „Przygody Błękitnego
Rycerzyka”, zaradna Mała Mi z „Opowiadań
Muminków”, Marysia- wnuczka Barnaby z serialu
„Porwanie Baltazara Gąbki” oraz Tola- koleżanka
Bolka i Lolka. Zachwyciły nas Jacek i Agatka,
niesforne koziołki Matołki i sławna rodzina bocianów
z bajki „Między nami bocianami”. Z Doliny
Muminków zawitał do nas mały Maminek, a z bajki
„Proszę słonia” słoń Dominik. Gościliśmy też
Krasnala i Chłopca z „Zaczarowanego ołówka” oraz
Plastusia z „Plastusiowego pamiętnika”- bohaterów
kultowych polskich wieczorynek.

A oto laureaci konkursu:
Pierwsze miejsce otrzymali Antonina i Adam Knypa
jako Jacek i Agatka- Szkoła Podstawowa nr 46.
Drugie miejsce zajęła Julia Kruszyna jako Don
Pedro z bajki „Porwanie Baltazara Gąbki” ze Szkoły
Podstawowej w Plewiskach.
Na trzecim miejsce uplasowała się Weronika
Różalska jako słoń Dominik „ Proszę słonia” ze
Szkoły Podstawowej nr 46.
Wyróżnienia otrzymali:

Liliana Barska (SP Pobiedziska),
Zosia Nawrocka (Publiczna Salezjańska SP),
Zosia Stachowiak (SP 82),
Mieszko Szafraniak (SP 35),
Ksawery Miecznik (Poznańska Szkoła
Chóralna).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na
kolejną edycję.
                                                            Lena K.

 Jacek i Agatka” to jedna z pierwszych dobrano-
cek dla dzieci. 

Dobranocki czyli programy dla dzieci przed snem,
wymyślono w latach 60. Bohaterów stworzyła Wanda
Chotomska- poetka, pisarka, autorka ponad dwustu
książek i tysięcy wierszy dla dzieci. Twórczyni
piosenek, słuchowisk radiowych.
Jacek i Agatka bawili najmłodszych widzów przez
dziesięć lat. Powstało z nimi prawie tysiąc odcinków.

W naszym bajkowym konkursie to właśnie te postacie
zwyciężyły.
Jacka i Agatkę zaprojektowali, wykonali i zaprezento-
wali Antonina i Adam Knypa ze Szkoły Podstawowej
nr 46 w Poznaniu.

Z bohaterami tej kultowej dobranocki rozmawiała
nasza redaktorka Zuzanna:

- Skąd wziął się pomysł na prezentowane przez
was postacie?
- Byliśmy Jackiem i Agatką z bajki „Jacek i Agatka”.
Postacie podsunęła nam babcia, która interesuje się
naszymi pomysłami. Dużo nam pomagała w
przygotowaniach i doradzała.

- A jak ze stresem? Bardzo się denerwowaliście
przed wejściem na wybieg?
- Tak, naprawdę to było stresujące, ale równocześnie
to świetna zabawa. Myślimy już o następnym
bajkowym konkursie.

- Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję.

                                                          Zuzanna M.
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Liliana Barska w roli Koziołka Matołka

Szkołę Podstawową w Pobiedziskach prezentowała
uczennica klasy siódmej Liliana Barska. Za wy-
konanie stroju i zaprezentowanie postaci  Koziołka
Matołka otrzymała aż dwie nagrody: nagrodę
publiczności oraz wyróżnienie za oryginalną
stylizację i aranżację pokazu.

- Skąd pomysł na tę postać?
- O organizowanym przez waszą szkołę konkursie
dowiedziałam się od mojej pani z biblioteki.
Przez długi czas nie miałam pomysłu  i długo myśla-
łam, za jaką postać z bajki się przebrać.
Mój kolega wymyślił, że mogę przerobić mój
najlepszy kostium i stworzyć postać wilka, ale jak na
złość żadna postać z bajek, które miałam do wyboru
nie odpowiadała mi. Z tego powodu na pewien czas
zrezygnowałam. Po kilku dniach zaczęłam
projektować i tworzyć kostium postaci z gry- kozy. W
pewnym momencie przypatrzyłam się swojemu
dziełu i pomyślałam, że przecież moja koza wygląda
jak Koziołek Matołek z bajki Kornela Makuszyń-
skiego.

- Od kiedy pasjonujesz się projektowaniem i szy-
ciem kostiumów?
-  Kostiumy zaczęłam tworzyć już dawno temu.
Jednym z moich najfajniejszych przebrań jest postać
Szarego Liska.

- Czułaś stres podczas występu na wybiegu?
- Trochę tak, ale nie był to mój pierwszy pokaz, więc
nie było źle.                                   Zuzanna M.

Liliana jako
Koziołek
Matołek
podczas
konkursu
w Zespole

Szkół
Odzieżowych
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ARENA ZAWODÓW

Wydarzenie to ma na celu pomóc młodzieży w
wyborze dalszej ścieżki edukacji i promować
kształcenie zawodowe. Targi odbywają się co roku, w
ramach kampanii "Szacun dla zawodowców".

W hali widowiskowo-sportowej swoją ofertę zapre-
zentowały poznańskie szkoły branżowe. Młodzi ludzie
pod okiem starszych kolegów mogli na własną rękę
przekonać się, na czym polega praca w konkretnych
zawodach.

W ramach targów uczestnicy mogli zwiedzić 13 wysp
zawodowych, na których prezentowały się konkretne
branże - np. usługi, administracja, ekonomia, nowe
technologie. Łącznie było to ok. 70 zawodów.

Nasi uczniowie bardzo chętnie pokazywali tajniki
zawodu technika przemysłu mody oraz technika usług
fryzjerskich, a szczegółowych informacji udzielały
nauczycielki pani Grażyna Szczecińska i pani Anna
Żywocka-Streker.
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TOMASZ DRAB
MISTRZ "OSTREGO CIĘCIA"

Pochodzi z Szamotuł. To właśnie tam ten niezwykły
fryzjer rozpoczął swoją przygodę z tym zawodem.
W 2010 roku rozpoczął naukę w Zespole Szkół Nr 3
Im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Ukończył ją z
wyróżnieniem i co jest ciekawostką, uzyskał
najwyższą w jej historii średnią. W 2015 roku ukończył
LO dla dorosłych w Poznaniu i zdał maturę, a rok
później otrzymał tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer.

W 2016 roku został Wicemistrzem Świata z Seulu
oraz laureatem wielu konkursów ogólnopolskich. W
tym samym roku został Mistrzem Dolnego Śląska we
fryzjerstwie, Mistrzem Europy, Wicemistrzem Europy i
brązowym medalistą z Paryża. Rok później otrzymał
tytuł Mistrza Polski we fryzjerstwie męskim oraz
Wicemistrza Świata z Paryża.

25 marca 2018 roku uzyskał tytuł Mistrza Polski we
fryzjerstwie damskim, a 16 września zdobył Mistrzo-
stwo Świata we fryzjerstwie męskim.

Miejmy nadzieję, że na tym nasz rodak nie
poprzestanie i będzie dalej wspinał się po drabinie
sukcesów. 
Jeśli czujesz się, czytelniku, trochę zainspirowany tym
niesamowitym człowiekiem, zapraszam cię na
s t r o n ę www.tomaszdrab.pl lub jego konto na
Facebooku - Tomasz Drab.
                          

                                                           Karolina B.
       źródło: strona internetowa www.tomaszdrab.p

STAROĆ? A MOŻE COŚ WIĘCEJ?
Pewnie często chcielibyście  zmienić styl, odświeżyć
szafę lub mieć jakiś nowy ciuch.
Ale po co marnować pieniądze, które można przeka-
zać np. na jakiś szczytny cel.

Zapewne wielu z was ma mnóstwo niepotrzebnych
ubrań bądź jakichś głupotek. Po co mają się
marnować gdzieś na dnie szuflady, w kącie w pokoju
albo na strychu.
Weźmy je i przeróbmy na nowe oryginalne rzeczy,
takie, które będziemy mieli tylko i wyłącznie my. Czy
nie brzmi to super? W dzisiejszych czasach modna
jest oryginalność, a w Internecie można znaleźć
wiele inspiracji do takich projektów.
Weźmy np.bluzę, zwykłą czarną bluzę oversize. A
gdyby tak  skrócić jej rękawki do połowy ramienia,
do tego wyszyć czy namalować wzór, który nam się
podoba? Potem lekko postrzępić boki i mamy cudny
strój.
Albo bierzemy t-shirt. Zwijamy go w rulon i kładziemy
w wannie bądź starej misce. Polewamy wybielaczem
(róbmy to wszystko ostrożnie)  i zostawiamy na jakiś
czas. Potem wystarczy wyprać i oryginalna bluzka
jest gotowa. 

Założę się, że nikt nie będzie miał takiej samej.

To tylko część tego, co można zrobić. Na różnych
stronach internetowych znajdziecie więcej
podobnych pomysłów. To niezła zabawa, a przy
okazji można pójść do szkoły w nowych oryginalnych
ubraniach. 

                                             
                                    Julia B. i Michalina K.

http://www.tomaszdrab.pl/
http://www.tomaszdrab.pl/


www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 54 12/2019 | Strona 8  
www.juniormedia.plGUZIK Z PĘTELKĄ

MOJA PASJA, MOJE HOBBY

Z Wiolettą Szczepaniak uczennica klasy IV BT rozmawia nasza
redaktorka Zuzanna.

- Cześć Violu. Jesteś uczennicą naszej szkoły. Powiedz nam
proszę coś o sobie.
- Uczę się w czwartej klasie technikum przemysłu mody.
Moim marzeniem było uczęszczać do liceum plastycznego. Jednak na
drzwiach otwartych byłam zaskoczona, bo według mnie i mojej mamy,
niektóre prace naprawdę nie były dobre. Przystąpiłam jednak do
konkursu i otrzymałam odpowiedź, że moje prace nie są na poziomie.

- Od kiedy zaczęłaś pasjonować się rysowaniem?
- Rysowanie to raczej nie pasja. Jednak zawsze lubiłam to robić. W
sumie interesowało mnie coś innego. Zawsze miałam dużo
zainteresowań. Tata mi kiedyś opowiadał, że chwyciłam kredki do ręki
w wieku 3 lat i od tego czasu zaczęła się moja przygoda z rysowaniem.

- Kiedy zaczęłaś tworzyć bardziej profesjonalnie?
- Gdy miałam jedenaście, dwanaście lat, dostałam swój pierwszy
szkicownik oraz profesjonalne ołówki. Wtedy też moje zainteresowanie
tą dziedziną wzrosło.

- Jakie przybory do rysowania polecasz i lubisz najbardziej?
- Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czego używamy – to mogą być
dowolne przybory, jakie tylko znajdziemy w domu. Najbardziej jednak
lubię ołówek.

- Ktoś cię inspirował?
- Nie, raczej nie. U mnie w  rodzinie nikt nie rysował. Wszystkiego
nauczyłam się sama, więc można powiedzieć, że jestem samoukiem.

- Czy przyszłość wiążesz z pracą artystyczną?
- Nie wiem, trudno określić.

- Czyli to zainteresowanie to raczej ciekawe hobby?
- Raczej tak. Traktuję to bardziej jako spędzanie czasu.

- Co przedstawiasz na swoich obrazach i skąd czerpiesz pomysły?
- Pomysły biorą się z filmów. Oglądam przeważnie fantastykę i science
fiction, a postacie, które rysuję, to właśnie aktorzy, którzy mi się
podobają. Czasem rysuję też wymyślone postacie.

- Twój najdziwniejszy rysunek?
- Był to półczłowiek, półśmierć, ale praca się nie udała. Stanowczo
trudno było mi połączyć życie ze śmiercią.

- Twoja najpiękniejsza praca?
- Nie umiem wybrać... Myślę, że to moje ostatnie dzieło, czyli Joker.
Jestem z tego rysunku naprawdę dumna.

-Dziękuję za rozmowę.
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