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Siódmego kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu odbył się
finał XXVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mała Pętelka” Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów
im. Małgorzaty Zaręby.

Konkurs adresowany jest do młodych, ambitnych projektantów i fryzjerów, otwartych na nowości, realizujących
własne, niekonwencjonalne pomysły. Odbywa się w dwóch kategoriach: ubiór i fryzura. W każdej kategorii
uczestnicy decydują czy przygotowują pracę w wersji użytkowej czy awangardowej.

Udział w tegorocznej edycji wzięła młodzież niemal z całej Polski- z Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Łodzi,
Ostrowa Wielkopolskiego, Warszawy, Krakowa, Koszalina, i oczywiście z Poznania.

Zawsze gościliśmy u siebie wszystkich uczestników i organizowaliśmy profesjonalny pokaz mody - na wybiegu,
z publicznością oraz odpowiednią oprawą plastyczną i muzyczną. W tym roku z powodu pandemii nie
mogliśmy sobie pozwolić na zorganizowanie takiego zgromadzenia. Dlatego zaproponowaliśmy formę zdalną
konkursu. 

Podczas „Małej Pętelki” młodzi projektanci prezentowali projekty, inspirowani tematami tegorocznej edycji:
„Formy dynamiczne w projektowaniu ubioru i fryzur” oraz „Elementy sztuki ludowej w projektowaniu ubioru i
fryzur z wykorzystaniem rękodzieła oraz technik  tradycyjnych”.                       cd. str.2

Finał XXVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mała Pętelka” 
Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby
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Finał XXVII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Mała Pętelka” 

Konkurs dla Młodych Krawców i
Projektantów im. Małgorzaty Zaręby

Zadanie konkursowe w kategorii odzieżowej
polegało na przygotowaniu minutowego filmu z
pokazu kolekcji. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej
musieli natomiast udokumentować proces tworzenia
fryzury bądź kolekcji fryzur w prezentacji
multimedialnej, zawierającej zdjęcia wraz z opisem
etapów ich powstawania.

Do drugiego etapu konkursu w kategorii ubiór z
nadesłanych filmów wybrano po osiem modeli w
wersji użytkowej i awangardowej. Zakwalifikowani
uczestnicy przysłali wybrane modele ubioru do
oceny jury.

Jury w składzie:
pani Maria Korczak- dyrektor Zespołu Szkół
Odzieżowych im. Władysława Reymonta, dyrektor
konkursu,
pani Anna Korytowska- profesor Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu,
pani Maria Katscher- sekretarz Cechu Rzemiosł
Różnych w Poznaniu,
pani Marzena Bilińska-Fiałkowska-
wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji
Branżowej Fryzjersko- Kosmetycznej Związku
Rzemiosła Polskiego,
pani Grażyna Łakomiec- była wieloletnia dyrektor
konkursu,
pan Olaf Tabaczyński-  Mistrz Świata Makijażu i
Stylizacji,
oceniało: pomysł, kolorystykę, zharmonizowanie
całości, wizjonerstwo, zgodność z trendami mody i
ciekawą formę prezentacji.

Oto laureaci konkursu:

Ubiór użytkowy
I miejsce  Zuzanna Russek z Ostrowa
Wielkopolskiego za kolekcję „ Na końcu świata, lecz
tuż obok”
II miejsce Weronika Kulesza z Warszawy za
kolekcję„ Universe” 
III miejsce Zofia Safinowska z Łodzi za kolekcję
„Kwiaty wschodnich ulic”
Wyróżnienie Paulina Petryna z Dąbrowy Górniczej
za kolekcję „ Kobiece retro”

Ubiór awangardowy:
I miejsce Anna Witczak z Poznania za kolekcję „
Slowly”
II miejsce Paulina Puchała z Warszawy  za kolekcję
„ Abstrakcja w lustrze”
III miejsce Iwona Nienałtowska z Warszawy za
kolekcję  „ Different World- inny świat”
Wyróżnienie Magdalena Nowak z Łodzi za kolekcję
„ The splendor of the seasons”

Fryzura Użytkowa:
I miejsce Katarzyna Pasternicka z Ostrowa
Wielkopolskiego  za fryzurę „ Zbójnicki pląs”
II miejsce Agata Herzog z Poznania za fryzurę „Blue
Dynamix”
III miejsce Jesika Kozak z Poznania za fryzurę
„Kranc biskupiński”

Fryzura awangardowa:
I miejsce Anna Kmieciak z Warszawy za fryzurę
„Dynamiczny artyzm”
II miejsce Magdalena Bedecka z Warszawy za
fryzurę” Powrót do tradycji”
III miejsce Denis Gilla z Poznania za fryzurę męską
z kolekcji” Mój dynamiczny świat”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
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NASI LAUREACI ORAZ UCZESTNICY
KONKURSU "MAŁA PĘTELKA"

Anna Witczak
I miejsce w kategorii ubiór awangardowy

tytuł kolekcji: "Slowly"

Kiedy byłam w podstawówce, marzyłam o tym, aby
wziąć udział w tego rodzaju konkursie. Dlatego
będąc w pierwszej klasie, myślałam nad tym, czy się
nie zgłosić. Jednak było zbyt dużo niewiadomych.
Nie wiedziałam, jaki jest poziom tego konkursu, na
czym dokładnie polega i jak przebiega? Czy jestem
gotowa? Czy dam radę? I ostatecznie
zrezygnowałam.

Później oglądając prace konkursowe bardzo
żałowałam swojej decyzji. I powiedziałam sobie , że
w następnej edycji po prostu muszę wziąć udział.
Minął rok i nadszedł czas decyzji: brać udział czy
jeszcze nie czas. I wtedy moja przyjaciółka
powiedziała, że nie mam innego wyjścia i muszę się
zgłosić. Tak więc zgłosiłam się , ciężko pracowałam i
wygrałam! Nie spodziewałam się tak wielkiego
sukcesu. 

Myślę, że to dzięki moim cudownym modelkom:
Zosi, Oli , Paulinie i Idze, które mnie bardzo
wspierały w tym pracochłonnym okresie i które
przepięknie zaprezentowały moją kolekcję. Całości
dopełnił wspaniały makijaż Weroniki, do tego
niesamowite nagranie i śliczne zdjęcia.

Czym się inspirowałam? Tak naprawdę cały czas nie
wiem, po prostu miałam taką wizję. Chciałam
połączyć nowoczesną architekturę pełną brył i
niesamowitych kształtów z delikatną i jakże istotną
naturą. Chciałam przez to pokazać jak ważna jest
dla nas przyroda.  Kolekcja została stworzona z
tkanin ze 100% bawełny, natomiast w usztywnieniu
moich konstrukcji pomógł mi filc.

Co dał mi udział w konkursie? Przede wszystkim
mnóstwo satysfakcji i taką długotrwałą radość  z
tego, że mogę robić to, co lubię i spełniać się w roli
projektanta oraz krawca.

Anna Witczak
uczennica klasy 2 PD

Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
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Agata Herzog

II miejsce w kategorii fryzura użytkowa
tytuł: "Blue Dynamix"

Nazywam się Agata Herzog. Moją pasją jest
fryzjerstwo i wszystkie rzeczy z tym tematem
związane. Dlatego też wybrałam szkołę, w której
aktualnie się uczę.

Pod namową mojej nauczycielki od zajęć
praktycznych pani Katarzyny Helwich, wzięłam
udział w XXVII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Mała Pętelka” Konkurs dla Młodych Krawców i
Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. Wybrałam
kategorię fryzura użytkowa, formy dynamiczne w
projektowaniu ubioru i fryzur. Temat mojej pracy
brzmiał: „Blue Dynamix”.

Moją inspiracją była moja modelka. To dziewczyna,
która ma bardzo ładne rysy twarzy i oczywiście
piękne długie ciemne włosy. Wykorzystałam jej
walory. Przemyślałam co będzie do niej pasowało i
to wykonałam.

Po rozmowach z moją nauczycielką doszłyśmy do
wniosku, że przewodnimi kolorami może być
niebieski, biały i srebrny. Korzystałam również z
pomysłów mojej modelki, która wykazała mnóstwo
inwencji przygotowując stroje do sesji zdjęciowej.

Dziękuję Oliwio za Twoją  kreatywność i pomoc
koleżeńską. Pragnę również podziękować mojej
pani, która we mnie uwierzyła.

Agata Herzog uczennica klasy 1 AT
Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
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Jesika Kozak
III miejsce w kategorii fryzura użytkowa

tytuł: "Kranc biskupiański"

Zacznę od tego skąd narodził się pomysł na
fryzurę "Kranc biskupiański". Bardzo chciałam
ukazać w tym konkursie tradycję oraz ludzi, którzy
reprezentują region, z którego pochodzę.

Mój dom rodzinny znajdują się w małej wiosce w
Starej Krobi, która należy do "szczęśliwej 13" czyli do
13 wiosek, które wchodzą w skład regionu
biskupiańskiego. Biskupianie stali się nie tylko
niezależni gospodarczo, ale stanowili
najzamożniejszą grupę chłopską w Wielkopolsce.
Słowo „Biskupianin” stało się synonimem bogacza
wiejskiego i nazwę tę jako zaszczytną i wyróżniającą
z dumą przyjęli wszyscy mieszkańcy tych okolic.

Czas spędzony nad pracą przebiegł bardzo miło,
ponieważ modelką była moja przyjaciółka. 
Należałam z nią do zespołu "Młodzi Biskupianie".
Przy robieniu fryzury wspominałyśmy czasy, kiedy
tańczyłyśmy w zespole, śpiewałyśmy i
kontynuowałyśmy tradycje naszych dziadków. Strój,
który miała na sobie modelka należał do mojej
prababci. Łezka w oku się zakręciła, kiedy
przypomniała mi się prababcia, która była ze mnie
bardzo dumna dlatego, że godnie kontynuowałam i
pielęgnowałam tradycję.
Do fryzury użyłam lokówek, wsuwek, wstążkę
dopasowaną do koloru sukni oraz gumki recepturki.
Ważnym preparatem do wygładzenia był lakier, a na
zakończenie pracy nad fryzurą- nabłyszczacz.
Fryzura ta niektórym może wydać się klasyczna,
aczkolwiek w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
To komfortowa fryzura, którą dziewczynki z moich
okolic noszą na co dzień.  Ważne, dla mnie było to,
aby w pełni ją odzwierciedlić, pokazać ją tak, jak
nosiły ją Biskupianki.

Mam nadzieję, że na zakończenie mojej nauki w
szkole średniej idealnie przedstawiłam region, z
którego pochodzę oraz tradycję. Udział w konkursie
"Mała Pętelka" dał mi większą motywację do
rozwijania się zawodowo i większą pewność siebie.
Czuję, że zaczęłam spełniać się zawodowo. Ten
konkurs polecam każdemu, kto chce się sprawdzić i
zyskać większą pewność siebie w zawodzie.

Jesika Kozak uczennica klasy 4 BT
Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
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Denis Gilla

III miejsce w kategorii fryzura
awangardowa

fryzura męska z kolekcji 
"Mój dynamiczny świat”

Pomysł na pracę konkursową zaświtał mi w głowie,
kiedy tylko dowiedziałem się, jakie są tematy
tegorocznej edycji. Miałem więc już w głowie pomysł
i wizję fryzury.

Wybrałem kategorię:  fryzura awangardowa, a mojej
kolekcji nadałem tytuł: Mój dynamiczny świat. Za
fryzurę męską otrzymałem III miejsce w konkursie.

Miałem pomysł, żeby w pracy nad fryzurą
wykorzystać motyw ognia. Ogień to przecież jak
najbardziej dynamiczne zjawisko i dlatego
postanowiłem pokazać tą dynamikę na fryzurze.

Do wykonania pracy użyłem lakierów koloryzujących
i sprayów w kolorach ognia, czyli czerwony, żółty i
czarny. Użyłem też farb do włosów. Na tyle głowy
namalowałem płomień, aby każdy wiedział co
przedstawia ta fryzura.

Miałem to szczęście, że moim modelem był mój
brat, który bez problemu użyczył swoich włosów.
Fryzurę wykonywałem zupełnie sam. Zrobiłem ja w
domu, aby mieć swobodę i móc całkowicie skupić się
na jednej rzeczy- wykonaniu fryzury. Potem
wybraliśmy się z bratem do miasta, aby zrobić
profesjonalne zdjęcia.

Denis Gilla uczeń klasy 2 G2
Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
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HOT REVOLUTION

"Hot Revolution", jest to kolekcja, która ma ukazać,
iż kontrast czerwono-czarny wraz z odważnymi
krojami może być elegancki oraz dostosowany do
różnych okazji.

Główną inspiracją była kobiecość, a zarazem chęć
pokazania tak zwanego „pazura” w drobiazgach. 

Uwzględniłyśmy to co piękne, a agrafkami
wypełniłyśmy akcenty, by zaznaczyć to, co w nich
najważniejsze.

Materiały, z których kolekcja jest zrobiona to
dzianina poliestrowa z elastanem i jako zmysłowe
wykończenie- tiul.

Uczestnicy konkursu
Zespół Projektantów klasa 2 PE

opiekun zespołu pani Magdalena Mączyńska

FOLKOWY DESING

Kolekcja "FOLKOWY DESING" to kolekcja
przeznaczona dla młodych, odważnych i
eksperymentujących z ubiorem młodych dziewcząt.

Podążając za ludowymi trendami w modzie,
nawiązałyśmy naszą kolekcją do nich. Cztery modele
utrzymane w tonacji szarości stanowią bazę do
efektownych i kolorowych dodatków z filcu,
tworzących biżuterię.

Makijaż w wykonaniu koleżanki z klasy oraz fryzury w
wykonaniu kolegów z pracowni fryzjerskiej dodały
klasy całości kolekcji.

Uczestnicy konkursu
Zespół Projektantów klasa 3 BT

opiekun zespołu pani Anna Żywocka-Streker
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Zasady racjonalnego odżywiania
29 marca odbyła się w naszej szkole prelekcja z
panią dietetyczką Elżbietą Przybylską na temat
zasad racjonalnego żywienia młodzieży, diety
zbilansowanej i zaburzeń odżywczych.

Pani Elżbieta omówiła podstawowe pojęcia z
zakresu zdrowia i wyjaśniła, jakie czynniki mają
wpływ na naszą kondycję zdrowotna. Bardzo ładnie
ujęła to zagadnienie w jednym zdaniu:  Zdrowie
zaczyna się na talerzu.

Poświęciła dużo czasu na wyjaśnienie pojęcia 
ciałopozytywność czyli “Body possitive”. Jest to
pozytywny sposób budowania relacji z ciałem,
oparty na akceptacji swoich doskonałości i
niedoskonałości.
W swojej prelekcji wielokrotnie podkreślała, jak
wielką rolę odgrywa aktywność fizyczna, zawartość
wody w ciele, przyswajanie odpowiednich witamin i
regularne spożywanie wartościowych posiłków w
odpowiednich odstępach czasowych.

Wszystko to zalicza się do bardzo ważnych
współczynników w zachowaniu zdrowego stylu życia.
W swoich rozważaniach poruszyła bardzo ważny
temat dotyczący zaburzeń odżywczych np.
jadłowstręt ( anoreksja ), żarłoczność- objadanie się
lub ciągłe wyszukiwanie zdrowej żywności (rodzina,
praca, znajomi schodzą na dalszy plan). 

Pani Przybylska zachęcała naszych uczniów do
trenowania silnej woli czyli samokontroli, unikania i
radzenia sobie z pokusami, zachowania
asertywności – odmawiania jedzenia i nie
poddawania się, jeśli podczas wprowadzania
zdrowych nawyków żywieniowych pojawią się
chwilowe odstępstwa.           p. Katarzyna Helwich
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Empatia i ukryte piękno

30 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z
panem Andrzejem Walczakiem prezesem fundacji
EMPATIA – fundacja Na Rzecz Integracji
Społecznej. 

Tematem prelekcji było: „Empatia i ukryte piękno w
oczach i radości osób wykluczonych nie z własnej
winy“.

Pan Andrzej w pewnym momencie swojego życia
miał dwie możliwości- mógł popłynąć swoim
własnoręcznie wybudowanym jachtem dookoła
świata albo zrobić coś dobrego dla osób
niepełnosprawnych i seniorów. 

Nasza młodzież otrzymała od pana Walczaka wiele
wartościowych rad – tzw. mądrości życiowych, które
są cenniejsze od materialnych. Pan Prezes zachęcał
naszych uczniów do różnych przemyśleń, pracy nad
sobą, realizowania swoich obranych celów oraz
umiejętności korzystania z życia.

Uświadamiał również młodym ludziom, że każdy z
nas może stać lepszym człowiekiem i pomagać
innym oraz wspierać tych, którzy potrzebują
motywacji do rozwijania swoich ukrytych talentów.

Dzięki prelekcji uczestnicy dowiedzieli się co to jest
empatia oraz że warto okazywać ją drugiemu
człowiekowi i nie wstydzić się tego. Człowiek
empatyczny traktuje innych, tak jak sam chciałby być
traktowany.

  p. Katarzyna Helwich

Rejs po Morzu Bałtyckim na jachcie s/y
EMPATIA POLSKA ( POL 9933 )

26 kwietnia 2021 roku Pan Andrzej Walczak, prezes
fundacji "EMPATIA-Fundacja Na Rzecz Integracji
Społecznej" przekazał Vouchery dla uczennic z klasy
IV AT - Karoliny Bogusławskiej i Aleksandry
Korytowskiej oraz z klasy I4 - Natalii Lembicz i z klasy
ID - Darii Vasil na 2-dniowy bezpłatny rejs po Morzu
Bałtyckim na jachcie s/y EMPATIA POLSKA   ( POL
9933 ).

Nasze uczennice otrzymały Vouchery jako dowód
wielkiego uznania za przesłany do fundacji konspekt
opisujący zagadnienia empatii oraz właściwego
zachowania młodych ludzi w relacji z osobami
niepełnosprawnymi, seniorami i osobami
wykluczonymi z innych powodów.

Przesłany materiał został oceniony bardzo wysoko, a
niniejszy Voucher jest nagrodą za zaangażowanie i
głębokie przemyślenia świadczące o wysokiej kulturze
osobistej i dojrzałości.
                                                p. Katarzyna Helwich
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NAJSMACZNIEJSZE 
WIELKANOCNE WSPOMNIENIA

  No cóż, dziś już tylko możemy wspominać pięknie
zastawiony stół podczas świąt wielkanocnych.
  To właśnie magia rodzinnych spotkań, przeżywane
radości oraz zapachy i smaki sprawiają, że te chwile
zapadają głęboko w pamięć.
 Powspominajmy więc, podziwiając konkursowe 
wypieki uczennic z klasy 2 PB. Konkurs na świąteczną
potrawę zorganizowała pani Izabela Podgórniak.
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KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA

W tym roku szkolnym tematem przewodnim akcji 
„Kwiecień miesiącem zdrowia”  była profilaktyka
zdrowia psychicznego. 

Pedagog pani Anna Anioł i psycholog szkolny pani
Martyna Polaczyk zapoznały zarówno uczniów,
rodziców jak i nauczycieli z chorobami i
zaburzeniami psychicznymi takimi, jak: depresja i
lęki. 

Celem tych działań było zwiększenie świadomości
na temat w/w zaburzeń oraz wyposażenie odbiorców
programu w wiedzę na temat: objawów, przyczyn,
skutków i metod leczenia oraz form wsparcia. 

Panie pedagog i psycholog szkolny zorganizowały
lekcje. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych
uczestniczyli w zajęciach online poświęconych
tematyce depresji i lęku społecznego.

Młodzież otrzymała również poradnik pt.:
„Nastoletnia depresja”. Natomiast nauczycieli
zachęcono do zapoznania się z filmami
edukacyjnymi dotyczącymi fobii, depresji i lęku.
Otrzymali oni również poradnik dla nauczycieli pt.:
„Nastoletnia depresja”. Na stronie internetowej
szkoły rodzice i opiekunowie naszych uczniów mogli
zapoznać się z artykułem (specjalnie dla nich
przeznaczonym) dotyczącym lęku, a poprzez
dziennik elektroniczny z poradnikiem dla rodziców 
pt.: „Nastoletnia depresja”.

W miesiącu kwietniu p. Anna Sobańska  promowała
zdrowie  poprzez udział młodzieży w programie
„Wybierz Życie - pierwszy krok” (o profilaktyce
zakażenia wirusem HPV) oraz w programie
„Solidarnie dla transplantacji”. 

Natomiast nauczyciele wychowania fizycznego
zorganizowali dwa projekty konkursowe dla uczniów.
Pierwszy z nich to „Zdrowy posiłek”.

Jego celem było: nabywanie nawyków zdrowego
odżywiania się, promowanie zdrowego stylu życia
oraz uświadomienie uczniom, że to jak się
odżywiamy ma wpływ na zdrowie fizyczne i
psychiczne. Zadaniem uczestników polegało na
samodzielnym przygotowaniu zdrowego śniadania
lub przekąski. 

Drugi projekt to „Marsz po zdrowie - zbieramy
kilometry na świeżym powietrzu”. Celem tego
programu  było propagowanie zdrowego, aktywnego
stylu życia poprzez sport, popularyzacja aktywnego
marszu/biegu lub jazdy na rowerze w terenie, jako
czynnej formy wypoczynku,  zwiększenie
świadomości wpływu aktywnego wypoczynku na
zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz dobre
samopoczucie oraz przeciwdziałanie negatywnym dla
zdrowia skutkom funkcjonowania podczas pandemii
(m.in. długotrwała pozycja siedząca).  Zadaniem
uczestników było uzbieranie jak największej ilości
kilometrów. Uczniowie  podczas zawodów mogli
korzystać z następujących aplikacji: • Map My Walk •
Samsung health • MapMyRun.

p. Anna Anioł i Martyna Polaczyk

Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw
Depresji: 22 594 91 00

czynny w środy i czwartki 
w godzinach: 17:00 - 19:00

Warto zadzwonić!
przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista
– psychiatra
koszt połączenia jest równy stawce dla numerów
stacjonarnych Twojego operatora
udzielane porady są bezpłatne
telefon jest skierowany zarówno do osób
dotkniętych depresją, jak i ich bliskich
skutecznie pomogliśmy już wielu osobom z
depresją!

        Źródło: https://forumprzeciwdepresji.pl/
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