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Drodzy Absolwenci,
w kalendarzu szkolnych imprez pożegnanie absolwentów jest stałą pozycją. Każdego roku miało inny
charakter, ale nigdy nie odbywało się zdalnie i w tak niezwykłych warunkach. 
Obecna sytuacja uczy nas wszystkich życia w nieprawdopodobnie trudnej sytuacji, która wymagać będzie od
nas odwagi, empatii i solidarności. Droga przebyta przez Was do tej pory  również nie była łatwa. Nie sprzyjały
Wam takie wydarzenia jak strajk nauczycieli w 2019 roku, czy ogłoszenie w tym roku epidemii koronawirusa,
które znacznie utrudniły systematyczne uczenie się. Mam nadzieje, że mimo to szkoła spełniła Wasze
oczekiwania, a miniony okres był dla Was owocny i bogaty w dobre doświadczenia.

Sądzę, że na dalszej drodze przydadzą się Wam umiejętności wyniesione ze szkoły, że będziecie umieli
rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Wierzę również, że zasady i wartości wyniesione ze szkoły to cenny
kapitał na przyszłość. Chciałabym by wspólne przeżycia oraz zawarte w szkole przyjaźnie żyły w Waszej
pamięci i były podstawą serdecznych więzi z „Odzieżówką”.

Moi drodzy, życzę Wam wielu sukcesów w każdej dziedzinie życia i pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń.
Pamiętajcie, że każde – nawet złe doświadczenia – z perspektywy czasu bywa postrzegane inaczej.
Najważniejsze, żebyście nie ustawali w wytrwałości i pracy nad sobą, a wtedy satysfakcja i radość na pewno
stanie się waszym udziałem.                   
                                                                                     Dyrektor Szkoły Grażyna Łakomiec                        

"SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ CZAS..."
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Drogie Uczennice,

nie przypuszczałam, że będę żegnać się z Wami w
ten sposób, na łamach szkolnej gazety.
Jednocześnie jestem szczerze wdzięczna osobom,
które wpadły na ten pomysł. Kto wie, może nawet
łatwiej mi będzie napisać, niż przemówić do Was w
realu. Przynajmniej nie będzie słychać, że łamie mi
się głos ze wzruszenia. 

Dziewczyny, dziękuję Wam bardzo za cztery
wspólnie spędzone lata. W mojej pamięci  pozostaną
nasze rozmowy,  inicjatywy związane z promocją
szkoły, Wasze liczne sukcesy w konkursach
fryzjerskich, wspólne wyjścia poza szkołę, imprezy
szkolne. Czas Waszej nauki splótł się z ważnymi 
dla  nas wszystkich wydarzeniami:  stuleciem
odzyskania przez Polskę niepodległości i stuleciem
naszej szkoły. Myślę, że  udział w tych
uroczystościach zapadnie w naszej pamięci na
długo.
Teraz z powodu wybuchu epidemii  koronawirusa
ostatnie tygodnie nauki wyglądały zupełnie inaczej.
Byliśmy pochłonięci trochę innymi sprawami:
nauczyciele pracą zdalną, maturzyści niepewnością,
dotyczącą terminów egzaminów maturalnych.
Wszyscy martwiliśmy się  o zdrowie swoje i naszych
bliskich. Zapewne zapamiętacie na zawsze to
nietypowe wejście w dorosłość, wymagające od nas
odporności i odpowiedzialności.

Mam jednak nadzieję, że nie przysłoni to Wam
miłych wspomnień o Waszych nauczycielach,
koleżankach i kolegach z ZSO.
Z okazji ukończenia szkoły życzę Wam wszystkiego,
wszystkiego najlepszego- wiary w siebie, morza
radości i sukcesów w życiu oraz
Odwagi, by wspinać się na szczyty pozornie nie do
zdobycia,
Siły, by wytrwać w raz podjętych postanowieniach,
Mądrości, by odróżnić prawdę od fałszu,
Pogody ducha, by akceptować to, czego nie można
zmienić,
Przyjaciół, którzy wesprą zawsze i wszędzie,
Zdrowia, które szczególnie dzisiaj wydaje się być
najważniejsze.

Zapewniam, że zachowam Was w mojej pamięci.
  

Wasza Wychowawczyni
Anna Sobańska

Szlakiem Niepodległości 2018 r.

W Muzeum Poznańskiego Czerwca 2018 r.

W Muzeum Powst. Wielkopolskiego 2018 r.
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Moja kochana klasa IVB!

Moje 23 dziewczyny, na które zawsze mogłam liczyć!
Każdy przyzna, że to one przez cztery lata nauki w
naszej szkole obsługiwały wszystkie szkolne imprezy,
pomagały w sekretariacie, reprezentowały szkołę na
targach edukacyjnych i w kolejnych edycjach
konkursu „Mała Pętelka”, udzielały się w wolonta-
riacie  zdobywając zaszczytny tytuł wolontariusza
roku. Ciche, skromne, a zawsze gotowe do pomocy i
do podejmowania coraz to nowych wyzwań.

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie we wrześniu
2017 roku. Siedziałyście nieco przestraszone w sali
212 na pierwszym spotkaniu z wychowawczynią w
nowej szkole, nie wiedząc co przyniesie Wam ten
nowy etap życia. Pamiętam też  styczeń 2020 roku,
kiedy spotkałam się z  pięknymi, młodymi kobietami,
żeby świętować z nimi 100 dni przed maturą i
zbliżające się zakończenie szkoły. Zobaczyłam w
waszych oczach radość, pewność siebie i poczucie
własnej wartości. Pomyślałam wtedy, że jesteście
gotowe, aby wyruszyć w dalszą drogę.

Moje drogie Uczennice, czas nauki w „Odzieżówce”
bezpowrotnie odchodzi w przeszłość. I choć rozstania
nie są łatwe, to wiem, że wspomnienia lat, które
wspólnie spędziłyśmy, pozostaną w każdej z nas.
Mam też nadzieję, że będą Wam dodawać otuchy w
trudnych chwilach.

Życzę Wam wspaniałego życia! Gońcie za
marzeniami, wymyślajcie wciąż nowe i pomyślcie
czasem o dawnej wychowawczyni, która na
pewno o Was nie zapomni!

Małgorzata Grochalska

Studniówka 2020 r.

Targi Edukacyjne 2018 r.

Kolekcja Laury Rerus "Mała Pętelka" 2020 r.

Szlakiem Niepodległości 2019 r.

Kolekcja Izy Kotus- konkurs "Mała Pętelka"
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Minęły cztery lata. 
Moje życie zmieniło się pod wieloma względami.

Zaczynając swoje pierwsze lekcje w ZSO miałam
wrażenie, że ta przygoda będzie trwała wiecznie, że
szkoła, którą wybrałam nigdy nie przestanie mnie
zaskakiwać. Patrząc na to teraz jako absolwentka,
stwierdzam iż wszystko minęło zbyt szybko. Dopiero
skończyłam szkołę a już mam ochotę do niej wrócić.
Znów zasiąść w szkolnej ławce, robić notatki, odliczać
minuty do upragnionego dzwonka, brać udział w
konkursach i odnosić sukcesy.

Każdy rok w ZSO różnił się od poprzedniego i mijał co
raz szybciej. Miałam okazję by bardziej poznać siebie,
zdobyć nowe umiejętności i rozwinąć się w tym co już
umiałam. Przez te cztery lata miałam okazję by
popracować nad relacjami z rówieśnikami i dziś
śmiało mogę stwierdzić, że gdyby nie odzieżówka,
moje doświadczenia i przemyślenia w tym temacie nie
były by tak dojrzałe.
Przekonałam się, że fryzjerstwo to nie jest to, co
chciałabym robić w życiu, ale nie żałuję, że wybrałam
właśnie ZSO. Każdy wybór uczy nas czegoś i tak też
było tym razem. Dobrych wspomnień ze szkolnych lat
mi nie brakuje. Wymiany z uczniami zza granicy,
doświadczenia na lekcji chemii, wspólne przerwy ze
znajomymi, wielkie przygotowania do różnych
pokazów szkolnych, oraz osobiste sytuacje i
wydarzenia.

I chociaż wiem, że nie zostanę fryzjerką to i tak jestem
szczęśliwa, że wybrałam właśnie tę szkołę. Czuję, że
opuszczam ją nie tylko ze wspomnieniami, ale także z
dorosłością emocjonalną, doświadczeniem życiowym,
wiedzą przekazaną przez najlepszych nauczycieli i
spełnieniem życiowym.

                                    Martyna Michalska kl. 4 AT

W Bibliotece Pedagogicznej 2017 r. Koncert dla Niepodległej 2018 r.

Dzień Sportu 2017 r.

Szlakiem Niepodległości 2019 r.

Laureatki konkursu "Young Talent Cup"
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Tak, to już koniec. 
Cztery lata minęły jak cztery dni. Zbyt szybko. 

Nie mogę w to uwierzyć.

Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole. Tak bardzo
się bałam spóźnić, że przyszłam godzinę wcześniej.
Przed salą siedziała jedna dziewczyna, za chwilę
przyszła jeszcze jedna. Próbowałam z nimi
rozmawiać, ale w tym czasie moja znajomość języka
polskiego była... no, można powiedzieć, że prawie
zerowa. Pomimo tego próbowałam mówić. Bardzo
się stresowałam. Bałam się, że mnie nie
zaakceptują. Na szczęście moje koleżanki z klasy
były tak wspaniałe i miłe, że przestałam się bać.

Pierwszy tydzień w szkole był dla mnie trudny. Aby
przyzwyczaić się do tak dużych zmian, potrzebny
jest czas. Codziennie byłam wspierana przez
koleżanki i nauczycieli.

Serdecznie dziękuję wszystkim za wielką pomoc,
jaką w tej szkole otrzymałam. Dla mnie to było
bardzo ważne.

Dziękuję:
Pani Dyrektor Grażynie Łakomiec za to, że we mnie
uwierzyła,
Pani wychowawczyni Małgorzacie Grochalskiej, że
pomagała mi w problemowych sytuacjach,
Pani Izabelli Podgórniak za wszystkie dodatkowe
lekcje języka polskiego (poszerzyłam swoją wiedzę
nie tylko w sferze językowej, ale także w sferze
kultury i tradycji polskich, co okazało się bardzo
przydatne),
Pani Barbarze Pelińskiej za doskonalenie mojej
wiedzy, za wsparcie i  zrozumienie (dużo nauczyłam
od Pani!),
Pani Reginie Woyke za zupełnie inne spojrzenie na
matematykę i za wszystkie wspierające słowa
(szczególnie za "Ty wszystko umiesz!"),
Paniom Krystynie Ogrodowicz i Monice Matuszew-
skiej za zachęcanie do udziału w akcjach
wolontariatu (Dzięki paniom tak chętnie zaglądałam
do biblioteki!),
Pani Iwonie Kosedzie za przekazanie ogromnej
wiedzy z przedmiotów zawodowych i za wszelką
pomoc,
Pani Katarzynie Czerwińskiej, dzięki której nauczy-
łam się szyć, a o tym bardzo marzyłam.
Dziękuję wszystkim, kogo tu nie wymieniłam. Dzięki
Wam wszystkim nie czułam się obca. Ta szkoła
stała się dla mnie w jakimś sensie domem, a czas w
niej spędzony- niezapomnianym okresem w moim
życiu.

Osobom, które jeszcze się uczą w tej szkole, mogę
tylko powiedzieć, żeby nauczyły się cenić ten czas,
cieszyć się każdą chwilą. To czas, kiedy  jesteśmy już
prawie dorosłe, ale nie mamy jeszcze dorosłych
obowiązków.
I jeszcze jedno- bądźcie mili dla siebie, pomagajcie
sobie na wzajem. Moje koleżanki z IVBT dały Wam
świetny przykład!
Moja kochana klaso! Dziękuję Wam!
                                                Vita Boichuk kl. 4 BT

"Jak nie czytam, jak czytam" 2018 r.

Koncert dla Niepodległej 2018 r.

Junior Triathlon 2018 r.
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Minęły cztery lata. Najlepsze cztery lata. 
Moje życie zmieniło się o 180°. 

Dzięki tej szkole, nauczycielom i nowym przyja-
ciołom stałam się inna, bardziej otwarta na świat. Nie
boję się już podejmować trudnych decyzji i śmiało idę
przed siebie.

Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole, kiedy nie
znając otoczenia, szłam nieśmiało nowym
korytarzem. Czułam się okropnie, bolał mnie brzuch i
bardzo chciałam wracać do domu. Jednak jakoś
przetrwałam ten dzień. Z czasem było coraz lepiej,
mimo małych lub większych potknięć. Tak minął
tydzień, miesiąc, rok i niestety cztery lata.

Spotkałam tylu wspaniałych ludzi. Nigdy ich nie
zapomnę. Chcę podziękować wszystkim
nauczycielom bez wyjątku za cenne lekcje i wartości,
które mi przekazali. Jestem wdzięczna
nauczycielkom, dzięki którym zdobyłam zawód. 

Dziękuję również wychowawczyni, która zawsze w
nas wierzyła.

Wszystkim za wszystko 

BARDZO DZIĘKUJĘ!

Wioletta Szczepaniak 4 BT

Wycieczka do Gniezna 2018 r.Bajkowy pokaz mody 2019 r.

Wycieczka do STRIMY 2018 r.

W Zakładzie Odzieżowym POLANEX 2018 r.

Światowy Dzień Wolontariusza 2019 r.
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Junior Triathlon 2018 r.
Dzień Hospicjum 2018 r.

"Dobry Sąsiad" 2019 r.

Akcja charytatywna w DPS dla dzieci 2018 r.

Dzień Motyla 2019 r.Motyle pierniczki dla Hospicjum Palium 2018 r.

Poznański Wolontariusz Roku 2019

  Drogie maturzystki- szkolne wolontariuszki,
brałyście udział w wielu akcjach m.in. w domach
pomocy społecznej, Hospicjum Palium, Caritas

Archidiecezji Poznańskiej, obdarowując
podopiecznych serdecznym uśmiechem, uściskiem

dłoni i okazując zainteresowanie.
Dziękujemy Wam za trud, życzliwość 

i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy
ludziom chorym, samotnym 

i osamotnionym.
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 TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH

rok szkolny 2019 / 2020

1. Błaszczyk Karolina
2. Borowska Karolina
3. Hałas Patrycja
4. Hutt Wiktoria
5. Jahnke Elżbieta
6. Kamrowska Weronika
7. Katafiasz Maria
8. Kostecka Weronika
9. Lehmann Zofia

10. Mazurek Oliwia
11. Mąkowska Wiktoria
12. Michalska Martyna
13. Mordal Paulina
14. Muszyńska Julia
15. Nowicka Weronika
16. Rosa Kinga
17. Roszyk Izabela
18. Siuda Julia
19. Solibieda Patrycja
20. Stolarska Aleksandra
21. Suliga Maja
22. Szaj Weronika
23. Szwajkowska Anna
24. Szwedyk Klaudia
25. Szymańska Joanna
26. Teska Karolina

TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY

rok szkolny 2019 / 2020

1. Boichuk Vita
2. Cymanek Natalia
3. Dobroń Zofia
4. Dukowicz Aleksandra
5. Gocałek Grażyna
6. Hauke-Gawroniak Gabriela
7. Jabczyńska Justyna
8. Karmowska Karina
9. Kotus Izabella

10. Lukas Maria Magdalena
11. Mały Weronika
12. Marcinkowska Julia
13. Matysiak Weronika
14. Michalak Julia
15. Muchowska Zofia
16. Perlak Marzena
17. Przybylska Angelika
18. Rajczak Anna
19. Rerus Laura
20. Snella Agnieszka
21. Sokólska Maria
22. Surdyk Michelle
23. Szczepaniak Wioletta

4 BT Technikum Przemysłu Mody 2019/20204 AT Technikum Usług Fryzjerskich 2019/2020
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