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Piątego marca w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława
Reymonta w Poznaniu odbył się Ogólnopolski Konkurs dla
Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka”. Konkurs
adresowany jest do młodych, ambitnych projektantów i fry-
zjerów, otwartych na nowości, realizujących własne,
niekonwencjonalne pomysły. Zjechali niemal z całej Polski- z
Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Jarocina, Kościelca,
Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Rzeszowa, Śremu, Warszawy,
Wągrowca, Wrocławia i oczywiście z Poznania. Prezentowali
projekty, inspirowani tematami tegorocznej edycji: „Przenikanie,
głębia, warstwy” oraz „Upcykling – moda odpowiedzialna”.

Uczestnicy konkursu zaimponowali wszystkim różnorodnością 
i pomysłowością. Szukali inspiracji do swoich kolekcji w
rozgwieżdżonym nocnym niebie, na afrykańskim lądzie i w
morskich głębinach. Realizując założenia upcyklingu, sięgnęli
po materiały przeznaczone do utylizacji- firany, pościele, dżins,
skórę, a także masę papierową, worki foliowe i plastikowe
kubki.                                                            /fot. p. P. Musiał/

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów 
im. Małgorzaty Zaremby „Mała Pętelka”

"Zostaję w pracy dla Was. 
Wy zostańcie w domu dla nas!" 

To nowa akcja lekarzy i pielęgniarek na
całym świecie. Apelują w mediach
społecznościowych o pozostanie w do-
mach. Przypominają, że to najlepszy
sposób, by ograniczyć rozwój pandemii. 

W ciągu najbliższych dni musimy więc
pozostać w domu.  W tym czasie możemy
na przykład nadrobić zaległości w czy-
taniu. 

Podpowiadamy Wam jak zdobyć książki
bez wychodzenia z domu (str. 2). 
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Zachęcamy do korzystania
            
WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka
cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym
wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu
formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także
audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą
wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i
iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich
wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online
oraz do pobrania w wielu formatach, także na
czytniki. 

Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera
stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory.
Większość z nich należy do domeny publicznej, więc
są darmowe.

Wikiźródła
Do tej pory w serwisie zostało udostępnionych
ponad 200 000 tekstów 2156 autorów, z których
można korzystać bezpłatnie. Znajdziemy tutaj m.in.
powieści, zbiory poezji, albumy, biografie,
encyklopedie, słowniki, eseje, legendy i bajki,
opracowania naukowe, pamiętniki oraz reportaże.

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz
TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera
nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje
publicystyczne, ale również produkcje Teatru
Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.

W ramach swojej oferty TVP Kultura przygotowała
zestawienie propozycji programowych dostoso-
wanych do potrzeb uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się
programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją
lektur obowiązkowych i uzupełniających.

Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP
Vod
Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” –
programy telewizyjne, filmy i serie dokumentalne,
filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne,
Teatry Telewizji.
Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe
ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy doku-
mentalne o autorach z kanonu lektur.

WARTO PRZECZYTAĆ
"Dom tajemnic"

W swojej niewielkiej biblioteczce posiadam wiele
ciekawych książek, do których bardzo często wracam
i można powiedzieć, że znam  je "na wylot". 
Dzisiaj jednak chciałbym zachęcić fanów książek
fantasy i przygodowych do przeczytania powieści
znanego z reżyserii filmów Harry'ego Pottera - Chrisa
Columbusa oraz autora powieści dla młodzieży -
Neda Vizziniego pt. "Dom Tajemnic".

Eleanor, Kordelia i Brendan to trójka rodzeństwa,
które właśnie ma się wprowadzić wraz z rodzicami do
nowego, tajemniczego domu, w którym niegdyś
mieszkał mało znany pisarz - Denver Kristoff. Ich
nowe miejsce zamieszkania, które swoją drogą było
bardzo luksusowe i położone w prestiżowej dzielnicy,
wydawało się dziwnie tanie. Rodzeństwo zorientowało
się, że jest w tym jakiś haczyk, lecz mimo to "ślepi"
rodzice podjęli się kupna.  W dość krótkim czasie 
życie rodziny zmieniło się w koszmar, ale nikt nie mógł
tego przewidzieć.
Stała za tym córka Pana Kristoffa później nazywana
"Wichrową Wiedźmą". Wściekła na to, że ktoś śmiał
kupić dom jej przodka wysłała rodzeństwo do książek
swojego ojca. Jednak to nie był jej jedyny cel.
Trójka nieustannie kłócącego się rodzeństwa musiała
zjednoczyć siły i przebrnąć przez przeszkody Wichro-
wej Wiedźmy. Nie było to łatwe dzięki mało
odpowiedzialnemu Brendanowi, lekkomyślnej a zara-
zem najmłodszej Eleanor oraz zarozumiałej Kordelii. Z
pomocą przybył Will - jeden z dobrych bohaterów
książek pisarza. 

Najlepsze według mnie wątki to spotkanie rodzeństwa
z olbrzymem, którego Eleanor nazwała "Mickiem
Tłuściochem", szarpanina najmłodszej dziewczynki ze
szkieletem, który według niej żył oraz walka z
okrutnym Kapitanem Sangray'em, który chciał
przeprowadzić na Eleanor wiwisekcję. Dla
niewtajemniczonych, wiwisekcja to zabieg operacyjny
na żywym zwierzęciu w celach naukowych lub
doświadczalnych. 

Moim zdaniem książka ta jest warta przeczytania i
mogę stwierdzić, że prawdziwi fani przygód nie
oderwą się od czytania dopóki nie poznają
zakończenia, którego oczywiście tutaj nie zdradzę.
Bardzo bym chciał, aby w przyszłości pojawiła się
ekranizacja tej szalonej historii.

                                         Jakub K. kl. 1 PB
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Małej Pętelki ciąg dalszy...

Jury przewodniczyła profesor Uniwersytetu Artysty-
cznego w Poznaniu- pani Anna Korytowska.
Towarzyszyły jej takie osobistości, jak pan Olaf
Tabaczyński- Mistrz Świata Makijażu i Stylizacji, pan
Tomasz Drab- Mistrz Świata we Fryzjerstwie
Męskim, pani Maria Katscher- podcechmistrz
fryzjerstwa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, pani
Marzena Skrzypczak- Osesik- przedstawicielka firmy
EUROKOS oraz pani Grażyna Łakomiec- dyrektor
Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu.

Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia 
w czterech kategoriach:

· ubiór użytkowy- w tej kategorii pierwsze miejsce
zdobyła Weronika Kulesza z Warszawy za kolekcję 
CORAL REEF”,

· ubiór awangardowy- tu pierwsze miejsce przyznano
Magdalenie Nowak z Łodzi za kolekcję „LAYERS OF
MY LIFE”,

· fryzura użytkowa- laureatką tej kategorii została
Angelika Brodal za fryzurę „MŁODZIEŃCZA
WARIACJA”,

· fryzura awangardowa- pierwsze miejsce na podium
zapewnił sobie Wiktor Zaprzalski z Warszawy za
fryzurę „ANOTHER RAINBOW SHOT”.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu,
który co roku dostarcza niezapomnianych wrażeń
estetycznych, a dla młodych projektantów i fryzjerów
jest często pierwszym znaczącym krokiem na
drodze do sukcesów w świecie mody, wizażu i
modelingu.

W konkursie wzięli udział nasi szkolni
projektanci

W kategorii pierwszej: ubiór użytkowy swoje prace
zaprezentowali:
Izabela Kotus, która przygotowała kolekcję siedmiu
sukienek z kolorowych tkanin i koronki. 
Tytuł kolekcji: WOMEN’S WORLD.
Weronika Molska zaprojektowała kolekcję FLORA
VIBES, która nawiązywała do natury. Projektantka
wykorzystała kwieciste tkaniny i lekki tiul.
Hanna Mianowska zauroczona wieczornym niebem,
zaprojektowała cztery uniwersalne stroje pasujące na
wiele okazji. Ta ręcznie wykończona kolekcja nosiła
nazwę STARDUST.
Maksymilian Osiński w swojej kolekcji BIOHAZARD
WORLD, wykorzystał ubrania z second handu,
zwracając uwagę na ogromna rolę jaką odgrywają
projektanci w kształtowaniu ludzkich postaw i
świadomości ekologicznej. Za swój projekt otrzymał
wyróżnienie w konkursie.

W kategorii drugiej: ubiór awangardowy swoją
kolekcję zaprezentowała Laura Rerus. ZIELONE
MYŚLI to ekologiczna kolekcja. Stroje miały zwrócić
uwagę na problem wciąż postępującej katastrofy
ekologicznej. Projektantka użyła tkanin z odzysku
m.in. firan, pościeli, obrusów i materiałów
przeznaczonych do utylizacji. 

W kategorii pierwszej: fryzury użytkowe swoją pracę
zaprezentowała Oliwia Krzyżanek. Za fryzurę
ZJAWISKOWA MAŁA CZARNA otrzymała wyró-
żnienie w konkursie.

W kategorii drugiej: fryzura awangardowa, swoje
prace przedstawili:
Adrian Gabrielski za kolekcję FLEURS ET NOIR
otrzymał II miejsce w konkursie.
Kinga Rosa i jej kolekcja FIERY RED zajęła III
miejsce.
Gabriela Chojan  przedstawiła publiczności fryzurę
AFRYKAŃSKI PTAK i zdobyła wyróżnienie w
konkursie.
Fryzury prezentowali również:
Zuzanna Sauer SZAMPAŃSKI ROCK,
Oliwia Kowalczyk BAJECZNA KOLIA,
Maria Lewandowska DRUGIE ŻYCIE,
Barbara Wiśniewska KWIECISTY ARTYZM.

Wszystkich uczestnikom serdecznie gratulujemy!

fot. P. Musiał
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Wywiad z naszą szkolną projektantką 
i uczestniczką konkursu Mała Pętelka

 Basią Wiśniewską 

Skąd pomysł, aby uczyć się fryzjerstwa?
Już od dziecka interesowałam się fryzjerstwem. Kiedy
mama czesała starsze siostry, ja zawsze siadałam
obok i uważnie się przyglądałam. Później sama
zaczęłam próbować. Moje pierwsze inspiracje
wypróbowywałam na lalkach. Tak właśnie zaczęłam
pasjonować się fryzjerstwem.

Czy oprócz fryzjerstwa masz jeszcze jakieś
zainteresowania?
Poza fryzjerstwem pasjonuję się też muzyką. Wzbo-
gacam swoje umiejętności w tej dziedzinie grając na
trąbce w orkiestrze dętej.

Gdzie szukasz inspiracji i co cię motywuje?
Czasem sama się dziwię jak wiele rzeczy lub
wydarzeń może mnie inspirować. Ostatnio doszłam
do wniosku, że inspiracją dla mnie może być
wszystko. Wystarczy tylko wytężyć bardziej zmysły i
spojrzeć na świat oczami wyobraźni.

Skąd pomysł na "Kwiecisty artyzm"?
Pomysł na tytuł kolekcji ,,kwiecisty artyzm’’ zrodził się
we mnie pod wpływem wybranego przeze mnie
tematu: głębia, przenikanie, warstwy. Gdy patrzymy
na kwiaty możemy dostrzec w nich głębię ich piękna,
przenikanie barw oraz warstwy pięknych płatków.

Czy uważasz, że dałaś z siebie wszystko?
Myślę, że trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nasze
talenty rozwijają się, podczas gdy pracujemy nad nimi.
To, że posiadamy talent nie oznacza, że będziemy w
czymś najlepsi. Do wszystkiego dochodzimy ciężką
pracą. Myślę, że dałam z siebie dużo podczas
tworzenia mojej kolekcji, ale kto wie, pewnie gdybym
bardziej zgłębiała moją wiedzę i umiejętności, to
dałabym z siebie więcej.

Planujesz udział w następnej edycji konkursu
"Mała Pętelka"?
Tak. Chciałabym spróbować znów za rok, ponieważ
myślę, że branie udziału w konkursach jest świetnym i
rozwijającym doświadczeniem, które na długo
pozostaje w pamięci.
Dziękuję Basiu.
                                           Karolina B. kl. 3 BT

Dlaczego wzięłaś udział w konkursie?  
W konkursie postanowiłam wziąć udział, ponieważ
chciałam podzielić się moją pasją i przy okazji
bardziej rozwinąć moje umiejętności.
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Czy mój portfel bardzo ucierpiał? Ani trochę!  Nie tylko
unosiła się nad kolekcją ekologiczna idea ochrony
planety, ale i sam proces wykonywania został jej
podporządkowany. W skrócie mówiąc- ekologia
praktyczna. Co z tego, że krzyczymy STOP
PLASTIKOWI! Skoro za dziesięć minut idziemy do
galerii handlowej i kupujemy przepięknie odziane w
plastik z każdej strony Bubble Tea. Czy to wtedy ma
sens? Co jak co, ale hipokryzji nienawidzę najbardziej
na świecie.

Do stworzenia tej kolekcji użyłam resztek materiałów,
które już posiadałam w domu, wygrzebałam z szafy
lub zakupiłam w lumpeksie. Były to obrusy, firany,
pościele. Jak można się domyślić, wydałam na to
wszystko grosze. Jednak nie pełen portfel jest tutaj
wart uwagi, a to, że dałam tym skrawkom nowe życie.
Nie trafiły na wysypisko ani do spalarni śmieci. Można
zrobić coś z niczego i sprzeciwiać się szalejącemu
konsumpcjonizmowi, bo mania kupowania jest jedną z
tych rzeczy, która prowadzi nasz świat do zagłady.
Nie trzeba jednak tworzyć swojej kolekcji, by w
faschion stylu ratować planetę. A więc jak to zrobić?
Przed zakupieniem danego ciuszka pomyśleć, czy
aby na pewno go potrzebuję, czy nie mam pięciu
takich samych bluzek w szafie. Może lepiej przejść się
do lumpeksu, gdzie można tak jak ja, dać nowe życie
ubraniom.

Tego typu proste pomysły na modny ekostyl  można
znaleźć na moim Instagramie: _v_sta_ w wyróżnionej
relacji pod tytułem " Zielone Myśli".

                                              Laura Rerus kl. 4 BT

O kolekcji "Zielone Myśli" opowiada 
jej autorka Laura Rerus 

uczennica klasy czwartej technikum
Od samego początku wiedziałam, co chcę przekazać
ludziom poprzez swoja kolekcję. Postępująca na
naszych oczach katastrofa klimatyczna zatacza
coraz większe kręgi nie tylko na dalekiej
Antarktydzie lub w Australii, ale tuż pod naszym
nosem. Organizacje proekologiczne takie jak
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), którego
ambasadorką jestem, dają nam do zrozumienia, że
to ostatnie chwile, by móc ratować świat dla nas i dla
przyszłych pokoleń. Czy naprawdę dzieci i młodzież
muszą wyjść na ulice i krzyczeć do innych, by ci
zrozumieli powagę sytuacji ?

W mojej kolekcji „Zielone Myśli " poszczególne
modele przedstawiały kolejne pory roku. Nie było to
powiedziane wprost. Każda z dziewczyn w pełni
ukazywała piękno pory roku, którą przedstawiała i
tak jak prawdziwa natura, zachwycała i wzruszała.
Wisienką na torcie był artystyczny makijaż wykonany
przez bardzo utalentowaną w tym zakresie
Aleksandrę D. moją bardzo dobrą koleżankę z klasy.
W gronie modelek znalazła się też moja siostra,
przyjaciółka, koleżanki z klasy i dziewczyny z naszej
szkoły, które same zgłosiły się do pokazu. Pracowały
naprawdę ciężko. Chodzenie po wybiegu wbrew
pozorom nie jest taką prostą sprawą, a co dopiero,
gdy trzeba to zrobić bez potykania się, w obszernej
sukni, w rytm muzyki i  jednocześnie należy
synchronizować ruchy wszystkich modelek, a było
ich dwanaście. Tak... dobrze słyszycie. Uszyłam na
ten pokaz dwanaście kreacji. Każda pora roku to trzy
unikatowe modele. Wiedziałam, że rzucam się na
głęboką wodę, ponieważ jestem w klasie maturalnej.
Mam bardzo dużo nauki, pracuję również
weekendami. Zadziwiłam samą siebie, gdy wszystko
było już niemal gotowe tydzień przed pokazem. 
 

Kolekcja Laury
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Women’s World 
 kolekcja Izabelli Kotus 

Kolekcja, którą prezentowałam podczas konkursu
„Mała Pętelka” nosiła tytuł „Women’s World” i miała
na celu ukazanie tego, że każda kobieta jest inna i
wyjątkowa.

Pomysł na kolekcję wpadł mi do głowy już w zeszłym
roku, tuż przed poprzednią edycją konkursu. Byłam
wtedy w klasie trzeciej technikum i powoli
zaczynałam zdawać sobie sprawę , że ten przyszły,
czwarty rok będzie moim ostatnim w tej szkole.
Myślałam sobie, ile ważnych dla mnie osób
poznałam w Zespole Szkół Odzieżowych.
Pomyślałam, by zaprojektować dla nich sukienki
oparte na krojach ubrań, jakie przeważnie noszą
oraz w kolorach, które, moim zdaniem najbardziej do
nich pasują.Tak powstały trzy pierwsze projekty
sukienek: „Delicate” (granatowa), „Lovely” (fuksja) i
„Faithful” (jasnoróżowa). Nazwy, które nadałam
sukienkom związane były z cechami tych osób.
Po jakimś czasie zaprojektowałam dwie kolejne
sukienki „Black i White”. Modele miały ten sam krój,
ale były symetryczne do siebie- jedna w białym, a
druga w czarnym kolorze. Zainspirowały mnie dwie
przyjaciółki, a sukienki miały symbolizować siłę
przyjaźni i wzajemne dopasowanie się dwóch
różnych charakterów.
Następnie powstały sukienki „Sensitive” (miętowa)
oraz „Creative” (fioletowa). Przy ich tworzeniu
inspirowałam się dwiema kobietami, które
towarzyszyły mi, gdy chodziłam do gimnazjum.
Szczególnie właścicielce miętowej sukienki
zawdzięczam bardzo wiele, nawet to, że wybrałam
zawód technika przemysłu mody. Mam taką
świadomość, że gdyby nie ona moje życie byłoby
całkowicie inne. 

Postanowiłam, by zaprojektowane suknie wystawić na
tegorocznej „Małej Pętelce”, jako podsumowanie
mojej całej twórczości artystycznej- od początku
gimnazjum do chwili obecnej.
Każda sukienka prezentowała jeden charakter, jedną
wyjątkową kobietę, którą w tym okresie poznałam,
która miała znaczący wpływ na mnie, moje
postępowanie i decyzje, jakie podejmowałam, która
inspirowała mnie do rysowania i całej mojej
twórczości artystycznej. Już w czerwcu ubiegłego
roku zaczęłam się przygotowywać do prac nad
kolekcją. Nie obyło się oczywiście bez małych
problemów i komplikacji, ale ostatecznie znalazłam
siedem modelek. W międzyczasie zaprojektowałam
jeszcze ósmą sukienkę- „Passionate” (czerwona).
Kiedy tylko ogłoszono tematy przewodnie tegorocznej
„Małej Pętelki” rozpoczęłam prace nad kolekcją.
Niestety, nie znalazłam dwóch bardzo podobnych do
siebie modelek i musiałam zrezygnować z jednej ze
sukienek spośród „Black i White”. Modelka dostała
wybór, by wystąpić w białej lub czarnej wersji sukienki.
Wybrała białą. Pracę nad kolekcją zaczęłam na
początku grudnia. Później przygotowałam szablony i
zaczęłam kupować tkaniny. Sukienki szyłam półtora
miesiąca. Kilka  dni przed konkursem ukończyłam
pracę.

Jestem zadowolona z efektu. Dziewczyny wypadły na
pokazie bardzo dobrze i mimo, że nie udało mi się
zająć żadnego miejsca na podium, to osiągnęłam
swój cel. Zaprezentowałam swoje umiejętności szycia
i konstruowania odzieży, jakich nauczyłam się
podczas nauki w tej szkole i przedstawiłam
inspirujące mnie kobiety za pomocą strojów. 
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BIOHAZARD WORLD
wyróżnienie
dla kolekcji 

Maksymiliana Osińskiego

Skąd zaczerpnąłeś pomysł na taką kolekcję?
Kolekcja przedstawiała różne style luźnego, ulicznego
ubioru wyrażającego daną osobę. Pomysł narodził się
spontanicznie. Moim celem było przedstawienie
symbolu „BIOHAZARDU”, który można było dostrzec
na wszystkich ubraniach mojej kolekcji.

Projektowałeś i tworzyłeś już kiedyś kolekcje?
Tak, projektowałem, ale były to mniejsze, pojedyncze
rzeczy. Tak dużego projektu jeszcze nie robiłem.

Czy czas na przygotowanie kolekcji był dla ciebie
wyzwaniem?
Powiem tylko tyle, że było ciężko.

Jesteś dopiero w pierwszej klasie technikum. Czy
bałeś się , że nie podołasz?
Oczywiście. Była niepewność, ponieważ nie
wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Natomiast
fakt, że jestem dopiero w pierwszej klasie, nie robił
dużej różnicy. Liczy się przecież pomysł i
kreatywność.

Co odczuwałeś po otrzymaniu wyróżnienia?
Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Za rok zamie-
rzam osiągnąć podium.

Planujesz wziąć udział w przyszłorocznej edycji 
konkursu?
Tak, mam już nawet pomysły na nową kolekcję.

                              Zuzanna M. kl. 1 GD

                                                  / fot. p. P. Musiał/
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