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Od 1 września 2020 roku zmieniła się osoba pełniąca funkcję dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych
im. Wł. Reymonta w Poznaniu.

31 sierpnia 2020 roku był ostatnim dniem pracy Pani Dyrektor Grażyny Łakomiec. Z "Odzieżówką"
związana była przez 43 lata: najpierw jako uczennica, potem jako nauczyciel i wicedyrektor, a od 1990
roku jako dyrektor. Szkoła była jej drugim domem. Swoje obowiązki wykonywała z pasją i
zaangażowaniem. Serdecznie żegnana przez grono pedagogiczne i samorząd uczniowski obiecała nas
odwiedzać i wspomagać nową Panią Dyrektor Marię Korczak.

"Przed nami więc rok wielu niewiadomych i nowych wyzwań. Wierzę głęboko, że w tych trudnych
czasach, dzięki wzajemnemu zrozumieniu, odpowiedzialności i wspólnemu wysiłkowi zdołamy
stworzyć Państwa dzieciom optymalne i bezpieczne warunki nauki. Nie będzie to jednak możliwe bez
Państwa wsparcia polegającego na ciągłym przypominaniu dzieciom o przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa, od których zależy zdrowie nie tylko ich, ale też innych uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły. Mam nadzieję, że jak zawsze będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc
i życzliwość!"

Z wyrazami szacunku
Maria Korczak Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu

Pani Maria Korczak nową Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych
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W naszym numerze przypominamy fragmenty
rozmowy z nową panią Dyrektor Marią Korczak, na
temat tego konkursu.
Czy została Pani wybrana na organizatora
konkursu czy też zgłosiła się sama?
Organizację konkursu zaproponowano mi w ramach
moich obowiązków. Konkurs „Mała Pętelka” podlegał
zawsze komuś z kierownictwa i przez wiele lat tą
osobą była Pani profesor Iwona Hryncewicz,
ówczesna wicedyrektor.

Od kiedy zajmuje się Pani konkursem?
Hmm…(śmiech). Tego dokładnie nie pamiętam, ale
myślę, że cztery albo pięć lat.

Czy wszystko spoczywa na Pani głowie, czy
organizacją konkursu zajmuje się zespół?
Zdecydowanie jest to praca zespołowa. Sama nie
byłabym w stanie wszystkiemu podołać. Część ekipy
pracująca przy konkursie odeszła na emeryturę.
Zostało nas znacznie mniej, ale stanowimy zgraną
grupę. Każda osoba ma przydzielone zadanie, a ja
koordynuję całość przedsięwzięcia i zajmuję się
konferansjerką podczas konkursu.

Jakie odczucia ma Pani po tegorocznej „Małej
Pętelce”, czy pojawił się jakiś talent?
Jedna z naszych uczennic bardzo mile zaskoczyła
mnie swoją kolekcją. Wprawdzie ta kolekcja nie
zdobyła żadnej nagrody, ale ja uważam, że to wielka
szkoda. Poziom był bardzo wysoki, a jury miało dużo
pracy, aby wybrać tych najlepszych.

Co sądzi Pani o samym pokazie? Pojawiło się coś
nowego, co zapadło Pani w pamięć?
Przypominam sobie bardzo spektakularne wyda-
rzenie. Chodziło o możliwość użycia w trakcie pokazu
wytwornicy dymu. Doszło do spięcia i wysiadły
wszystkie bezpieczniki (śmiech). Nie było muzyki ani
świateł. Sytuację opanowaliśmy w miarę szybko. W
tym roku poprosiłam uczestników konkursu, żeby
jednak zrezygnowali z tych dodatkowych atrakcji. W
tym roku było tak jakoś spokojnie, ale myślę, że
jakość tegorocznych kolekcji odzieżowych i
fryzjerskich zrównoważyła brak tych dodatkowych
atrakcji.

Która z kolekcji z poprzednich edycji zapadła Pani
w pamięć?
Pamiętam ubiegłoroczną kolekcję przygotowaną przez
uczniów z Warszawy z bardzo charakterystycznymi
paskami materiału, usztywnionymi i zwiniętymi w
spiralki. Stroje miały piękne pastelowe barwy. Bardzo
mi się podobała ta kolekcja. 

Wielu uczniów podziwia kreacje, które Pani nosi
na co dzień i z okazji różnych uroczystości. Kto
projektuje pani stroje ?
(śmiech). Tutaj podziękowania należą się mojej
siostrze, która jest osobą bardzo cierpliwie
przeglądającą wybrane przez siebie żurnale.
Podziękowania należą się więc jej i mojej krawcowej. 

      rozmawiały Karolina i Kinga   /nr 40  04/17/

Pani Maria Korczak- nowa Dyrektor Zespołu
Szkół Odzieżowych 

Pani Korczak przez wiele lat pełniła funkcję
kierownika szkolenia zawodowego. Oprócz zadań
wynikających z racji pełnienia stanowiska była
organizatorką i koordynatorką Ogólnopolskiego
Konkursu dla Młodych Krawców i Projektantów im.
Małgorzaty Zaręby.

 Ogólnopolski 
 Konkurs 

  dla Młodych 
    Krawców 

 i 
Projektantów 
im. Małgorzaty

Zaręby
"Mała Pętelka"

2017
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"Odzieżówka" uszyła mural-
zwycięski projekt Agaty

"W Poznaniu przybywa murali, więc coraz trudniej
sprawić, aby kolejne projekty się wyróżniały.
Uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych im.
Władysława Reymonta znaleźli na to sposób. W
szkolnym konkursie wygrał projekt Kontrasty. Nowy
mural zostanie...uszyty!

Mural Kontrasty to efekt szkolnego konkursu.
Ogłoszono go jeszcze w wakacje. Później do jury
spłynęło mnóstwo ciekawych prac.

- Kontrasty, ale takie, które zbliżają, a nie dzielą. W
naszej szkole jest dużo kontrastów. Uczniowie z
różnych grup etnicznych, z różnych krajów. Mają
inne temperamenty i charaktery. I te kontrasty
pozwalają im świetnie się dopełniać i
współpracować. Chcieliśmy jakoś te kontrasty
uwiecznić.
Mówi nauczycielka, Lidia Koralewska.

Wygrała propozycja Agaty Golik, uczennicy klasy
drugiej. Projekt przedstawia mocny kontrast
kolorystyczny - czerń i biel. Dodatkowo przełamane
jest to wschodzącą żółcią. Całość przypomina
złudzenie optyczne.
Od trzech tygodni uczniowie ciężko pracują nad
przeniesieniem projektu z kartki, na materiał.

- Będzie to mural z tkanin, z tiulu, z filcu. TO bardzo
mrówcza robota, bo jest dużo szczegółów. Część
wyszywamy ręcznie, część na maszynach". 
             /fragmenty tekstu ze strony internetowej:       
                       https://poznan.eska.pl/

Murale

"Murale (hiszp. mural - ścienny) - nazwa pochodzenia
hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dekoracyjne
malarstwo ścienne; rozpowszechniła się w Europie od
czasu, gdy zyskały sławę monumentalne prace
powstałe w Meksyku i innych krajach Ameryki
Łacińskiej w latach 20. i 30. XX w. 
Wiele z nich zrealizowano na ścianach zewnętrznych,
wykorzystując nowo wynalezione lakiery z żywic
syntetycznych. Artyści, którzy rozwinęli tę działalność
- to David Alfaro Siqueiros, Jose Clemente Orozco i
Diego Riyera. 
Uprawiali oni sztukę zaangażowaną społecznie,
dydaktyczną, stosując proste alegorie i dosadną
ekspresję wyrazu. Pionierzy murali używali farb o
syntetycznym spoiwie celulozowym (nitroceluloza,
piroksylina), stosowanych jako lakiery samochodowe.
Obecnie zamiast nich używa się farb z żywic
sztucznych, m.in. polioctanu winylu, polistyrenu, spoiw
epoksydowych oraz krzemianowych i innych".

"Mały słownik terminów plastycznych" autorstwa
Krystyny Zwolińskiej i Zasława Malickiego (Wiedza
Powszechna, Warszawa 1990)
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POWRÓT DO KORZENI
Bob jest fryzurą, która nigdy nie wyjdzie z mody
zwłaszcza teraz, gdy stała się modna nowa wariacja:
bob francuski. Jest to proste strzyżenie do ramion z
postrzępionymi końcówkami, łatwe w układaniu, a
więc nie trzeba poświęcać wielu godzin na jego
stylizację.

Powstało już wiele rodzajów boba, ale czy wiemy kto
go stworzył?

Słynny bob, jest fryzurą autorstwa Vidala Sassoon,
brytyjskiego fryzjera i stylisty. Urodził się 17 stycznia
1928 roku w Londynie. Swój pierwszy salon otworzył
przy 108 Bond Street w Londynie w 1954 roku.
Drażniła go moda na loki układane do tyłu i utrwalane
ogromną ilością lakieru do włosów. Pragnął cofnąć się
i zacząć fryzury od nowa. Uważał, że jeśli strzyżenie,
byłoby technicznie doskonałe, włosy same wracałyby
na swoje miejsce.
Vidal Sassoon zainspirował się architekturą
Bauhausu. Starał się uzyskać fryzurę łatwą w
pielęgnacji o idealnym cięciu. 

Vidal Sassoon zmarł 9 maja 2012 roku w Los
Angeles,  ale nadal można udać się do salonu
prowadzonego przez fachowców przeszkolonych
przez samego mistrza lub zakupić kosmetyki jego
marki.
Aby dowiedzieć się więcej o Vidalu Sassoon można
wejść na stronę www.sassoon.com w zakładkę
dziedzictwo.
                                                 Karolina B. kl. 4 AT
        /Źródła: Pinterest- zdjęcia; www.sassoon.com;
                            wikipedia.org; vogue.pl/

Czy wiesz, że...

Bauhaus to uczelnia artystyczno-rzemieślnicza
powstała w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk
Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 r.,
później od 1925 r. działająca w Dessau (dziś Dessau-
Roßlau) i w latach 1932–1933 w Berlinie. Została
utworzona przez Waltera Gropiusa.

Nazwa Bauhaus nawiązywała do średniowiecznej
Bauhütte, strzechy budowlanej skupiającej
pracowników różnych dziedzin rzemiosła
budowlanego. Również kredo Gropius zaczerpnął
prosto z wieków średnich i cechów rzemieślniczych
wtedy funkcjonujących – chciał wspólnego dzieła,
które skupiać będzie fachowców i artystów różnych
dziedzin z jednoczesnym naciskiem na
indywidualność jednostki.

   / Źródło: https://www.changessalon.com/a-tribute-to-
vidal- sassoon/

http://www.sassoon.com/
http://www.sassoon.com/
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JESIENNE BACK TO SCHOOL

Jesień zagościła już w naszych domach oraz
garderobach. Oto kilka modnych w tym sezonie
propozycji na chłodniejsze dni.

W tym roku to pandemia koronawirusa dyktuje nam
warunki.  Podczas tak zwanego lockdownu, to
wygodny dres grał pierwsze skrzypce w naszych
codziennych stylizacjach. 

Wygodny dres to HIT tej jesieni, zarówno gładki jak
i z modnym wzorem ‘’tie-dye’’.

Świetnym zestawieniem będą także wszelkiego
rodzaju łańcuchy ,zarówno złote jaki i posrebrzane,
które idealnie będą się komponować z ciężkimi
butami, w stylu DR.MARTENS czy typu GLANY.

Natomiast jeśli chodzi o makijaż oka, w tym sezonie
stawiamy na ,,FOXY-EYES’’ tak zwane ‘’lisie
oczy‘’. 

                                               Julia B. kl. 2 PE
                                              /źródło:avanti24.pl/

Tie-dye wraca do mody

"Noszą go Beyonce, Justin Bieber i Amelia Windsor, a
na wybiegach promują Calvin Klein, Stella McCartney
i Ashley Williams. Wzór tie-dye jest jednym z
najgorętszych trendów nowego sezonu, choć jeszcze
niedawno nikt nie dałby za niego złamanego grosza.
T-shirty pokryte tym barwnym wzorem pamiętamy
jeszcze z lat 90. - dekady, którą współcześni
projektanci intensywnie przywołują w nowych
kolekcjach".          https://avanti24.pl/newsy/

PAMIĘCI KENZO TAKADA
4 października 2020 r– zmarł japoński projektant
mody Kenzo Takada. 

Był założycielem domu mody KENZO, twórcą
kultowych perfum, odzieży z emblematem tygrysa
oraz produktów do pielęgnacji skóry. 
Kenzo był również prezesem honorowym stowa-
rzyszenia ASIAN COUTURE FEDERATON. 

Przyczyną
śmierci
projektanta były
powikłania
spowodowane
zakażeniem
COVID-19.

       Julia B. 
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Jak wyglądają lekcje w trakcie trwającej
pandemii koronawirusa? 

Powrót po półrocznej przerwie od chodzenia do
szkoły dla wielu z nas był ciężki i męczący. Prawie do
ostatniego dnia wakacji nikt nie wiedział, czy jednak
powrócimy do szkoły, czy w dalszym ciągu będziemy
się uczyć zdalnie. 

Od dwóch miesięcy jednak znów chodzimy do szkoły.
Jak to teraz wszystko wygląda? Szkoły zostały dobrze
przygotowane do naszego powrotu. Placówki
oświatowe dostały skrupulatną listę zasad. Zostały
poinformowane o tym, co na przykład należy zrobić z
osobą zakażoną wirusem, jak mają wyglądać lekcje
albo jak mamy zachowywać się po wejściu do szkoły.
Przy samych drzwiach trzeba zdezynfekować ręce, a
na terenie szkoły oraz w klasie należy przebywać w
maseczkach. 

Jest to szczególnie trudny czas jak i dla nauczycieli,
ale również dla nas. Powinniśmy nawzajem siebie
wspierać, ale również dbać o swoje bezpieczeństwo
jak i również swoich kolegów i koleżanek. 
                                                   Wiktoria D. kl.2 GC

P.S.
Niestety, ze względu na dużą liczbę zachorowań
musieliśmy wrócić do nauczania zdalnego. Od soboty
tj. 24 października obowiązują nowe ograniczenia
związane z rozprzestrzenieniem się pandemii. Od
godziny 8 do 16 młodzież do 16. roku życia będzie
mogła poruszać się tylko pod opieką dorosłych. Na
razie zdalna nauka ma obowiązywać do 8 listopada.

Dobrostan psychiczny i fizyczny 
w czasie "lockdownu" 

Według definicji WHO zdrowie definiujemy
poprzez dobrostan psychiczny, fizyczny oraz
społeczny.
Zdrowie jest niezwykle ważne do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu. Niestety w
dobie pandemii nasz dobrostan został znacząco
zachwiany, a jak wiadomo psychika jest niezwykle
cenna, a zarazem delikatna i krucha. Zatem, jak o
niego zadbać i nie zwariować ? 

Po pierwsze powinniśmy zająć się redukcją
stresu, a pomoże ci w tym:

aktywność fizyczna- wcale nie musisz wychodzić z
domu, ponieważ wystarczy kawałek podłogi by się
porozciągać lub zrobić podstawowy trening każdej
części ciała,
 
hobby- w skrócie to jakaś czynność, która cię wciąga
oraz sprawia ci przyjemność. To może być na
przykład czytanie książek, rysowanie czy nabywanie
nowych umiejętności.

- sen, o który warto zadbać niezależnie od pory roku,
czy sytuacji. Człowiek niewyspany to człowiek
przymulony i podatny na stres.

UBIERZ  SIĘ !
Moja rada jak być bardziej produktywnym i nie
ulegać stresowi-  to ubranie się w codzienne
ciuchy, by nie siedzieć w piżamie.

                                                       Julia B. kl. 2 PE
/źródło: https://www.womenshealth.pl; strona WHO/
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