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Zbliża się Wielkanoc, dzień, w którym wspominamy Jezusa Chrystusa, który poświęcił się dla nas i został
ukrzyżowany, abyśmy mogli dostąpić zbawienia po śmierci.

Być może w tym roku, tak jak w poprzednim, będziemy musieli znów spędzić święta osobno, w gronie osób, z
którymi mieszkamy na co dzień. Pamiętajmy więc o życzeniach dla rodziny, z którą nie mieszkamy.
Możemy też wysłać kartkę świąteczną lub upominek. Bądźmy odpowiedzialni i nie narażajmy tych, których
kochamy. Wiem, że to jest trudne przez tak długi czas nie widzieć swoich bliskich, ale musimy to jakoś
przetrwać.

Z okazji tegorocznych świąt wielkanocnych, życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzinom, Nauczycielom,
Dyrekcji, Pracownikom szkoły duuuużo zdrowia, uśmiechu i pozytywnego nastawienia. 

Miejmy nadzieję, że następne święta spędzimy razem i że będzie tak jak kiedyś (a może i jeszcze lepiej).

                                                                                        Karolina Bogusławska
                                                             redaktorka naczelna gazety szkolnej Guzik z Pętelką

WIELKANOCNE ŚWIĘTA W TEN NIEZWYKŁY CZAS
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WIELKANOC

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne
Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i
zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie. Wielkanoc jest świętem ruchomym.
W tym roku przypada na 4 kwietnia, jej symbolem
jest baranek, jajko, zając.

Jakie są polskie tradycje wielkanocne?
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już
tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak
dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową. Kiedyś
taką palemkę wykonywano samodzielnie, jednak
dziś decydujemy się raczej na kupno gotowej. Z taką
palemką idziemy do kościoła i ją święcimy.
Poświęconej palemce przypisywano kiedyś
magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do
domów, by zapewniała rodzinie szczęście.

Jedną z tradycji wielkanocnych w Polsce jest
również malowanie jaj. Najstarsze na ziemiach
polskich pisanki, pochodzą z końca X wieku.
Odnaleziono je podczas wykopalisk
archeologicznych na opolskiej wyspie Ostrówek.

były odrębnymi obyczajami. Śmigus głównie polegał
na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami
po nogach i oblewaniu się zimną wodą, co
symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i
chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu.

Nie mogłam również zapomnieć o ulubionym
zwyczaju, który każdy z nas zna od dzieciństwa, czyli
szukanie zajączka. Przyjęło się, że zając
wielkanocny przychodzi w pierwszy dzień świąt, czyli
Wielką Niedzielę, z samego rana. Wówczas po
uroczystym śniadaniu w rodzinnym gronie dzieci
szukają ukrytych w domu lub ogrodzie prezentów od
zajączka.

Pokarmy wielkanocne w naszej święcące mają
ogromne znaczenie, na przykład:
Chleb –  podstawowy pokarm przedstawiający ciało
Chrystusa. Gwarantuje pomyślność i dobrobyt.
Pieprz i sól – czarny zmielony pieprz w święconce
nawiązuje do gorzkich ziół, które dawniej Żydzi
dodawali do charosetu. Robili to na pamiątkę ciężkiej,
niewolniczej pracy przy produkcji cegieł w Egipcie.
Natomiast sól chroni przed zepsuciem i ma
właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że
potrafi odstraszyć zło. Bez soli nie ma życia.
Jajko – zapewnia płodność. Symbolizuje życie.
Chrzan – korzeń chrzanu symbolizuje krzepę i siłę. 
Wędlina- przynosi zdrowie, płodność i dostatek.
Ciasto – jest znakiem umiejętności i doskonałości.

Życzę Wam rodzinnych, zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

redaktorka gazety szkolnej Wiktoria Dzięcioł

                                źródło:wikipedia.pl
                   fot. polki.pl

Wzór rysowano na skorupkach roztopionym
woskiem, a następnie wkładano je do barwnika –
łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-
czerwoną barwę. Nazwy barwionych jaj
wielkanocnych pochodzą od sposobu, w jaki zostały
wykonane i dlatego mamy: malowanki, rysowanki,
kraszanki lub byczki oraz pisanki. Według dawnych
wierzeń pisanki miały odpędzać zło i przynosić
szczęście, miłość i pomyślność.

Śmigus-dyngus– zwyczaj pierwotnie zachodnio-
słowiański, a wtórnie związany z Poniedziałkiem
Wielkanocnym. Śmigus i dyngus przez długi czas
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MAZUREK WIELKANOCNY

Mazurek to jedno ze sztandarowych dań polskiej
kuchni wielkanocnej. W polskiej tradycji zakorzenił
się na stałe w XVII wieku. Sam pomysł na to ciasto
pochodzi najprawdopodobniej ze wschodu, skąd
dotarł do Polski razem z Turkami. Niektórzy
uważają, że ciasto pochodzi jednak z Mazowsza,
jako że jego nazwa pochodzi od słowa Mazur - czyli
dawniej mieszkaniec Mazowsza.

Na Wielkanocnym stole nie może go zabraknąć, a
sposobów na jego przyrządzenie istnieje tyle, ile
gospodyń.

Mazurki są robione z różnego rodzaju ciast. Z ciasta
biszkoptowego, biszkoptowo–tłuszczowego i masy
marcepanowej. Przełożone mogą być różnymi
masami – masą kajmakową, marmoladą, dżemem
oraz masą orzechową. Mazurek jest niski - zwykle
jego wysokość nie przekracza 4 cm. Jego znakiem
rozpoznawczym są bogate zdobienia.

Mazurek wielkanocny, tak jak inne potrawy
wielkanocne, ma swoją symbolikę- jest symbolem
zakończenia 40-dniowego postu. Dawniej jego
przygotowaniu towarzyszyły specjalne rytuały a dziś
po prostu ozdabiamy go najpiękniej, jak potrafimy.

                             źródło:https://podroze.se.pl/
                             fot. https://polki.pl/przepisy.html

Poniżej podajemy jeden z wielu przepisów na
pysznego mazurka.

Składniki na ciasto:
½ kg mąki (3 szkl.),
25 dkg cukru,
25 dkg palmy,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
5 żółtek,
1 łyżka kakao,
cukier waniliowy.

Do przełożenia:
5 białek,
20 dkg cukru,
12-20 dkg bakalii,
dżem (najlepiej z czarnej porzeczki).

Wykonanie:

* Zagnieść ciasto.
* Podzielić na pół i drugą część znowu na pół (aby
warstwa na dole była najgrubsza).
* Do jednej mniejszej dodać kakao.
* Z białek i cukru ubić sztywną pianę, pod koniec
ubijania dodać cukier. Do ubitej piany można dodać
łyżkę mąki ziemniaczanej, aby była sztywniejsza.

* Na wysmarowaną blachę wyłożyć najgrubszy placek
(można utrzeć na tarce z grubymi oczkami i
przyklepać ręką, aby wyrównać).
* Posmarować cienko dżemem, dodać połowę piany,
posypać bakaliami.
* Na te warstwę utrzeć na tarce z grubymi oczkami
ciemne ciasto,
* Wylać na nie resztę piany, po czym zetrzeć ciasto
białe.
* Upieczony, ostudzony mazurek polać polewą
czekoladową.

Mazurek piec ok. 40 minut w temperaturze 180-
najwyżej 200 stopni.
Ciasto można zagnieść dzień przed pieczeniem,
włożyć do lodówki- wtedy ładnie się uciera.
Mazurek można zrobić nawet 4 dni wcześniej.

Smacznego

                                            K.O.
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DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA 
w Zespole Szkół Odzieżowych

17 marca w wielu krajach na świecie obchodzony
jest Dzień świętego Patryka– patrona Irlandii.
Pomimo panującej wciąż pandemii również w naszej
szkole uczciliśmy ten dzień. Wprawdzie nie
mogliśmy się w żaden sposób spotkać i świętować
wspólnie, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
Prawda? Dzień świętego Patryka obchodziliśmy w
tym roku w formie zdalnej.

Uczniowie z różnych klas przygotowali projekty
związane z tym świętem i dali się ponieść wyobraźni
tworząc przeróżne fryzury, stroje, makijaże i rysunki.
Organizatorkami były panie Agnieszka
Glabiszewska i Inez Naskręt.

Kim był święty Patryk i jakie są jego dzieje?
Pochodził najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej
Walii, choć za miejsce urodzenia bywa również
uważane Bannavem Taberniae na zachodnim
wybrzeżu Brytanii. Według legendy, jako młody
szesnastoletni chłopiec został porwany i wywieziony
do Irlandii. Tam sprzedano go w niewolę. Przez
długie lata pracował jako pasterz. Dużo się modlił
szukając pomocy i ratunku u Boga, aż w końcu po
sześciu latach udało mu się uciec i popłynąć do
Galii. Wkrótce potem przyjął święcenia kapłańskie.
Kiedy zamierzał wrócić do ojczyzny, miał we śnie
widzenie, w którym usłyszał wezwanie, by wrócił do
Irlandii i głosił tam wiarę w Chrystusa. Powrócił tam
jako biskup misyjny,  by nauczać i szerzyć wiarę
wśród pogańskiej ludności wyspy. Jego działania
doprowadziły do chrystianizacji sporej części
Irlandii. 

Jak wyglądają obchody Dnia świętego Patryka w
Irlandii i na świecie?
W samej Irlandii to święto jest bardzo hucznie
obchodzone. Dla  mieszkańców wyspy to dodatkowy
dzień wolny od pracy, poświęcony w pełni na
świętowanie. 

Gdzie by  nie spojrzeć dominuje kolor zielony, który
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli
tego dnia. Irlandczycy farbują włosy i zarost lub
zakładają peruki. Zdarza się, że niektórzy śmiałkowie
farbują nawet swoją skórę na zielono. Zakładają
ubrania w tym kolorze albo stylizują swój wygląd
na Leprechauna – występującego w irlandzkim
folklorze skrzata. Do klap swoich ubrań doczepiają symbol koniczyny,

przynoszącej pomyślność i szczęście, a także odpędzającej złe moce.

Według legendy trójlistna koniczyna – shamrock –
posłużyła Świętemu Patrykowi do wyjaśnienia i
ukazania ludziom istoty Trójcy Świętej.

Tego dnia wszędzie można kupić zafarbowane na
zielono piwo, podawane głównie ze względu na
turystów. Nie jest to jedyny trunek podawany w dzień
Patryka. Zgodnie z tradycją Irlandczycy tego dnia
chętnie piją obowiązkową szklankę whiskey zwaną
„dzbanem Patryka”. Z nią także wiąże się legenda,
która głosi, że nieuczciwa kelnerka oszukiwała swoich
klientów nalewając zbyt mało trunków do ich
szklanek. Święty Patryk ostrzegł ją by zaprzestała
tego, w przeciwnym razie do jej karczmy zawitają
demony. Od tego czasu wystraszona kobieta zawsze
napełniała szklankę do pełna.

17 marca w Irlandii i wielu innych krajach odbywają się
parady i imprezy z pokazami rodzimych tańców i
muzyki. Obchody tego święta zyskały popularność na
niemal całym świecie.  Tego dnia pojawiają się różne
symbole związane z obchodami, elementy strojów
czy dekoracje. Wiele znanych budowli podświetlanych
jest na zielono, m.in.: London Eye, 

Krzywa Wieża w Pizie, Wieża Telewizyjna w Berlinie
czy Poznański Ratusz. Niekiedy zielony kolor zyskują
także rzeki czy wodospady, np. słynny wodospad
Niagara.                     
                               Wiktoria Dawidzińska kl. 2 PA

Czy wiesz, że… Irlandia zaczęła obchodzić Dzień św.
Patryka oficjalnie w 1903 roku. Jednak dawniej, z
racji, że kraj ten jest w większości katolicki, a święto
to przypada podczas Wielkiego Postu, obchodzono je
w cichej i spokojnej atmosferze. Dopiero w latach 60.
weszło w życie prawo zezwalające na otwarcie pubów
w tym szczególnym dniu.
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ZBIEŻNOŚCI
Punkty styczne w procesie budowania

formy ubioru to tytuł wystawy

To wystawa poznańskiej artystki dr Ewy Mróz-
Pacholczyk. Wystawa została zorganizowana w
Miejskiej Galerii Sztuki Uniwersytetu Artystycznego
przy ul. Wodnej 24 w Poznaniu.

Wystawa miała trwać do 25 marca 2021 roku, ale
nowe rozporządzenie w sprawie kolejnych obostrzeń
zakończyło ją już 19 marca.

Uczennice klasy 2PE miały okazję zwiedzić wystawę
18 marca w trakcie zajęć praktycznych. Większość
uczennic po raz pierwszy miało styczność z
artystycznym aspektem pracy z tkaniną oraz
zastosowaniem jej w budowaniu formy ubioru w
innej realizacji niż rzemieślnicze odszycie.

Atrakcją zwiedzania było oprowadzenie po wystawie
przez samą autorkę i wysłuchanie jej rozważań na
temat tkaniny, formy i inspiracji.

O wystawie Ewa Mróz mówi tak: 
„Przewodnim aspektem zawartym w realizacjach,
dającym odniesienie do tytułu jest punkt.
Różnorodna jego interpretacja nakreśla zbieżności
tematyczne, scala odmienne pod względem materii i
struktury dzieła, jak również stanowi integralną część
każdego z nich. Wystawa jest efektem rozważań na
temat podstawowych zagadnień w procesie
projektowym i sugeruje, jakie pola tematyczne
należy przyswoić w celu uzyskania efektu w postaci
formy ubioru. Prezentowane dzieła są artystyczną
odpowiedzią w zakresach tematycznych takich jak
rysunek, technologia, technika, materiałoznawstwo,
konstrukcja i kolor.

Głębsze rozważania prowadzą do analizy miejsca
realizacji formy, jego zawartości i procesów, jakie
muszą się odbyć. Odpowiedzią jest wytworzona
forma, natomiast wystawa jest wypadkową
interpretującą zachodzące procesy.
Niezamierzonym, choć ważnym, aspektem w
przypadku wystawy „Zbieżności” jest Zero Waste.
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Ewa Mróz-Pacholczyk 
urodziła się w 1979 r. w Wągrowcu. Jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2010 roku
uzyskała tytuł magistra w zakresie projektowania
scenografii; dyplom pod kierunkiem prof. Bohdana
Cieślaka. Zrealizowała również aneks do dyplomu w
Pracowni Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof.
Andrzeja Banachowicza. 

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako
asystent w Pracowni Projektowania Ubioru dr hab.
Anny Regimowicz-Korytowskiej. W 2017 otrzymała
Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polski”
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej

Obroniła doktorat pt. Łączenia płaszczyzn jako
czynnik kształtujący formę ubioru. Rozprawa
doktorska otrzymała nominację do Nagrody Prezesa
Rady Ministrów. Od 2019 pełni funkcję kierownika
Katedry Ubioru na Wydziale AWiS.
Angażuje się w tworzenie autorskich kolekcji ubiorów
użytkowych. W 2014 powstała kolekcja „Harmonia
Zmysłów”, w 2015 „Ozon” i „Geometrik” 2016 „ID
Kropki”.

Jej pasją jest również tworzenie tkaniny artystycznej,
czego przykładem są liczne realizacje i wystawy, do
ostatnich należy udział w I i II Biennale Tkaniny
Artystycznej w Poznaniu (2017, 2019) oraz w
wystawie Osiem Kobiet / Edycja 6, Częstochowa
(2018).

p. Magdalena Mączyńska
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Jak się uczesać w wielkanocny poranek

Święta Wielkanocne są najważniejszym świętem
chrześcijańskim. Są pamiątką śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kojarzą nam
się z wieloma symbolami takimi, jak: zajączki,
baranki, kurczaki, palemki. 

W poranek wielkanocny odświętnie ubrani
zasiadamy przy wspólnym śniadaniu. Ale dziś nie o
ubiorze. Zajmiemy się fryzurami, które możemy
wykonać samodzielnie. Odpowiednim uczesaniem
będą różne plecionki przypominające gniazdka. We
włosy możemy np. wpiąć wsuwki z króliczkami,
kwiatki lub kolorowe wstążki. 

Możecie się zainspirować poniższymi fryzurami.

Wesołych świąt 
życzy Karolina Bogusławska kl. 4 AT

                            Źródło zdjęć: Pinterest

Wielkanocne fryzury

18 marca odbyły się zajęcia praktyczne w grupach
klas IA i IB  technikum. Młodzi adepci wykorzystując
swoje umiejętności  wykonali fryzury wielkanocne. 

Nauczycielki zawodu panie Katarzyna Helwich i Ewa
Szóstak poprzez takie lekcje stwarzają uczniom
możliwość pracy w parach oraz sytuacje, w których
wymagane jest twórcze działanie. 

Takie zajęcia uczą przyszłych fryzjerów tolerancji
wobec nowych idei oraz pozwalają rozwijać
kreatywność. Uczniowie nie mają narzuconych
sztywnych schematów. Pracują swobodnie i
samodzielnie. Mają również możliwość
eksperymentowania, wyboru i tworzenia.

                                   
                                  p. Katarzyna Helwich
                        nauczycielka pracowni fryzjerskiej
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Obchody Międzynarodowego 
Dnia Liczby  Pi w ZSO

  14 marca na całym świecie organizowane są
obchody Dnia kryjącej ciągle wiele tajemnic liczby
Pi, których celem jest m.in. popularyzacja
matematyki. Uczniowie naszej szkoły również mieli
możliwość wziąć udział w różnego rodzaju
działaniach zaproponowanych przez nauczycieli
matematyki.
  Na początek  mogli pogimnastykować umysł,
rozwijać logiczne myślenie i koncentrację, a
zarazem  po prostu pobawić się matematyką i
zrelaksować rozwiązując przesłane łamigłówki
matematyczno- logiczne. Dużą frajdą okazało się
wyszukanie linków do stron, na których można było
sprawdzić, czy dana liczba występuje w
rozszerzeniu liczby Pi i  na której pozycji. Uczniowie
testowali w ten sposób ważne dla siebie daty.
   Następnie na lekcjach matematyki obejrzeli  filmiki
pokazujące najważniejsze informacje związane z tą
liczbą. Zadaniem uczniów było opracowanie
zdobytych na lekcjach wiadomości i wyszukanych 
ciekawostek w formie przygotowanych w grupach
prezentacji. Wybrane klasy brały  udział w
wykładach specjalnie organizowanych z tej okazji 
przez Uniwersytet Śląski. Prowadzący starali się w
przystępny dla młodzieży sposób pokazać
zastosowania matematyki w rożnych dziedzinach
życia m.in. w sporcie, medycynie , a także  tworzeniu
gier internetowych i systemów kryptograficznych.
  Podsumowaniem obchodów  będzie udział uczniów
w konkursie wiedzy o liczbie Pi i jej święcie, który
będzie miał formę testu, a następnie  wyłonienie
zwycięzców. Uczniowie chętnie korzystali z
przygotowanych propozycji, które pokazały zupełnie
inne oblicze trudnego dla wielu przedmiotu, jakim
jest matematyka.

nauczycielka
matematyki

p. Wiesława
Ignaczak
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