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14 października świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem
Nauczyciela. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku, która była pierwszą
władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. To bardzo ważna data, bo
bez edukacji nie ma postępu. Dzięki niej rozwijają się cywilizacje, a jednostkom daje przywilej świadomych
wyborów. Natomiast wykluczenie edukacyjne pozbawia wielu młodych ludzi szans na rozwój talentów.

A tych talentów Wy tez z pewnością macie wiele (…). Jednak, aby mogły błyszczeć, potrzebne są osoby, które
pokażą co ważne, wskażą drogę dalszego doskonalenia, pozwolą uniknąć błędów. Taką rolę spełniają
nauczyciele. Wyposażają Was w wiedzę z różnych dziedzin. Pewnie nie wszystkie są dla Was równie
interesujące, jednak pozwalają poznać szeroki wachlarz dostępnych dróg życia. Każdy może znaleźć w nim
coś dla siebie, jeśli tylko chce. I proszę, korzystajcie z tej możliwości. Już nigdy w życiu taka okazja się nie
powtórzy. Właśnie teraz jesteście wolni, otwarci na nowe wiadomości i macie chłonne umysły. (…) Czerpcie
wiedzę pełnymi garściami, tak aby w przyszłości móc sobie powiedzieć, że nie zmarnowaliście ani jednego dnia
szkoły. Wszak mamy jeden cel: abyście byli dobrymi fachowcami otwartymi na drugiego człowieka.

Tego Wam i wszystkim Nauczycielom życzę!
Maria Korczak 

Dyrektor  Zespołu Szkół Odzieżowych

„W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musisz dokonać wyboru, 
skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś w życiu zmienić”    /Małgorzata Ohme/
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Firma "KERATIN TRUE" szkoliła uczniów 
z technikum usług fryzjerskich 

26 września  klasy drugie i trzecie wzięły udział w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę "KERATIN TRUE".
Podczas zajęć uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu keratynowego prostowania włosów oraz
keratynowej regeneracji włosów. Pod okiem pani prowadzącej szkolenie na głowach modelek wykonano usługi
na wysokim poziomie, używając produktów z najwyższej półki.

Dzięki szkoleniom zawodowym nasza młodzież
odkrywa swoje talenty, rozwija umiejętności fryzjerskie
oraz wzbogaca doświadczenie zawodowe. 

Każdy uczestnik otrzymał również certyfikat, który
upoważnia do wykonywania keratynowych usług
fryzjerskich.
                       

         Beata Malchrowicz
nauczycielka warsztatów fryzjerskich

Wycieczka do hurtowni fryzjerskiej 
Eurokos 

9 września uczniowie z klasy IVAT pod opieką
nauczycieli prowadzących praktyczną naukę
zawodu udali się na wycieczkę do hurtowni
fryzjerskiej Eurokos w Poznaniu.

Celem wycieczki było zapoznanie się z produktami,
narzędziami i ciekawymi nowościami pojawiającymi
się nieustannie na rynku. Uczniowie korzystając z
profesjonalnych porad i zaleceń mogli skorzystać z
wiedzy osób specjalizujących się w
technologicznym zastosowaniu i prawidłowym
wykorzystaniu danych produktów.

Wycieczka wzbogaciła wiedzę młodzieży na temat
narzędzi stosowanych we współczesnym
fryzjerstwie, a każde zajęcia poza terenem szkoły
stają się zawsze okazją do integracji zespołu
klasowego

p. B. Malchrowicz
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W salonie barberskim

23 września uczniowie z klasy fryzjerskiej wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu odwiedzili salon
barberski THE BRO.

Mistrzowie nożyczek zademonstrowali sztukę fryzjerską na najwyższym poziomie, stylizując zarost męski przy
użyciu brzytwy, gorących kompresów i profesjonalnych kosmetyków .
Panowie barberzy wykonali strzyżenie typu crop z zastosowaniem nożyczek, maszynek, trymerek i golarek.

Męski styl i klimat salonu tworzą sami właściciele.
Stworzyli również niesamowite miejsce, z którego
klienci wychodzą z nowym wizerunkiem i w pełni
zrelaksowani.

Dziękujemy za tak piękne bogate i wartościowe chwile
spędzone w tym salonie.

                                 
                                   p. B. Malchrowicz

Crop jest to jeden ze współczesnych popularnych
stylów krótkiego strzyżenia męskiego. 
Często określany jest też mianem „Fryzury
Cezara”. Choć modna jest od niedawna, to za
granicą zyskała już sobie rzeszę sympatyków. 

         Źródło: 
https://blackbeard.com.pl/co-to-jest-french-crop/
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XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
w ZSO

Dnia 1 października 2021r. w naszej szkole kolejny
rok z rzędu odbyły się obchody XI Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia.

Wspólną zabawę polegającą na sprawdzeniu
znajomości tej podstawowej umiejętności
matematycznej przygotowali w tym roku uczniowie
klas pierwszych technikum oraz klas 2.1 i 2.3 szkoły
branżowej. 

Celem akcji jest propagowanie zabawowych form
uczenia się matematyki, a także pokazanie jej jako
nauki, którą można „oswoić” np. przez wspólną
zabawę oraz mobilizowanie uczniów do
wykonywania działań w pamięci. 

Specjalne ”patrole egzaminacyjne”, czyli
dwuosobowe zespoły uczniowskie przeprowadzały
krótkie testy z tabliczki mnożenia, a ambitniejsi mogli
rozwiązać przygotowane łamigłówki matematyczne.

Każdy kto poprawnie odpowiedział na  pięć pytań,
otrzymywał plakietkę ”Eksperta Tabliczki Mnożenia”.
W zabawie wzięli udział zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele i pracownicy szkoły.

Akcja pokazała, że po długim okresie nauczania
zdalnego ta podstawowa umiejętność matematyczna
wymaga przypomnienia i utrwalenia.

p. Wiesława Ignaczak
nauczycielka matematyki

Kto jest pomysłodawcą?

Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia jest Andrzej Grabowski, założyciel
Wydawnictwa Karty Grabowskiego. 

Wielki pasjonat niecodziennego nauczania- uczenia
się matematyki. Autor kart Grabowskiego „Tabliczka
mnożenia”, „Dodawanie i odejmowanie” oraz „Gry
logiczne (3 kolory)” (które opracował z córką Justyną
Grabowską-Dybek).

Do każdego rodzaju kart stworzył opisy gier, które
pozwalają dzieciom bawić się matematyką. 

Zgodnie z tą ideą organizował przez lata Mistrzostwa
Polski w Tabliczce Mnożenia. Do tej pory na
podstawie pomysłu Andrzeja Grabowskiego, w
różnych częściach Polski odbywają się regionalne
edycje tego wydarzenia. 

źródło:https://www.wmtday.org/pl/organizator
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Jesienne trendy w modzie 2021 / 2022

CIĘŻKIE I MASYWNE BUTY
Nic tak nie dodaje odwagi i pewności siebie jak
masywne obuwie. Od razu czuć militarny pazur! A do
tego przyjemnie grzeją. Takie buty wbrew pozorom są
bardzo uniwersalne. Mogą być dopełnieniem
romantycznej, służbowej czy klasycznej stylizacji.
Nośmy więc muszkieterki, platformy, trapery, oficerki,
kalosze i sztyblety.

SPORTOWA INNOWACYJNOŚĆ 
INACZEJ O ATHLEISURE
Pandemia rzuciła nowe światło na wygodę i
funkcjonalność stroju, tak by w łatwy sposób łączyć
self care oraz ducha walki. Mimo, iż wróciliśmy do
pracy stacjonarnej, oryginalny desing i sportowa
funkcjonalność na stałe zagościły w szafach wielu
osób. Stylizacje w Athleisure mogą być zarówno
krzykliwe, jak i stonowane. To my dyktujemy trendy.
                                       
                                  

 red. Julia Borzych

 Outfit – co to oznacza i skąd wziął się ten termin?
To połączenie dwóch słów z języka angielskiego –
out, czyli „na zewnątrz” oraz „fit” – dopasowanie. W
luźnym tłumaczeniu, outfit będzie zatem
przemyślanym strojem, dobrze dobranym do okazji i
sylwetki osoby, która go nosi. To zestaw różnych
elementów – ubrań i akcesoriów, które razem mają
stworzyć spójną i modną całość. Przykładowo – mając
w szafie eleganckie spodnie, spódnice, koszule i
marynarki możemy komponować biurowo  biznesowe
stylizacje, a dzięki jeansom, sukienkom i żakietom–
codzienne lub randkowe outfity. 
 https://quiosque.pl/blog/outfit-co-to-jestwyjasniamy/

Trendy na zimę 2021

W tym sezonie królują kamizelki garniturowe. To
najpopularniejszy trend. Doskonale dopełniają one
tradycyjny Outfit.

Warte uwagi są też stylizację Rihanny, które promują
spodnie Baggy.

Możesz wykazać się dużą kreatywnością, tworząc
swój własny, niepowtarzalny styl. Dodaj do dużej
bluzy różne napisy i własne rysunki. Możesz też
wystrzępić jej rękawy i ozdobić buty, najlepiej na 
wysokiej platformie.

A jakie nakrycie głowy na zimę? Hitem będą
baseballówki, najlepiej ze znakiem NY (ten wzór
nigdy nie zginie). Taka czapka to jak kropka nad ”i”
każdej stylizacji!

                      red.  Michalina Kędzierska

/źródło: Pinterest; blog.eobuwie.com.pl/trendy-
jesien-zima-2021-22-zagladamy-do-szaf-gwiazd/?

.

https://blog.eobuwie.com.pl/trendy-jesien-zima-2021-22-zagladamy-do-szaf-gwiazd/?perfo&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwzaSLBhBJEiwAJSRoki_olF1ynte2QiQlhyUqwfuhFjmELTKdODw_TR0WdAktVUdiU_3mhRoCvXwQAvD_BwE
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NOC ZAWODOWCÓW 2021

W dniu 1 października bieżącego roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w Nocy Zawodowców.

Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu przy
ulicy Warzywnej 19. Było streamingowane na kanale
YouTube oraz profilu FB CWRKDiZ w Poznaniu.

Impreza miała na celu promocję Zespołu Szkół
Odzieżowych i zachęcenie uczniów szkół
podstawowych do nauki w naszej szkole.

Podczas wydarzenia odbyły się trzy pokazy mody
oraz przedstawiono stylizacje fryzur przygotowane
przez naszych uczniów.

Całość zakończył pokaz transmitowany na żywo
oraz przemowa pani dyrektor Marii Korczak.

Zuzanna Malinowska
Samorząd Uczniowski

NOC ZAWODOWCÓW 
to inicjatywa skierowana do młodzieży

klas 7 i 8 oraz jej rodziców

Celem wydarzenia jest m.in. zwiększenie świado-
mości  i perspektyw edukacyjnych i zawodowych
młodych ludzi w kolejnych latach ich życia.

Założeniem przedsięwzięcia jest również promocja
szkolnictwa branżowego  i technicznego jako
szkolnictwa pozytywnego wyboru, które daje
możliwość realizowania satysfakcjonującej ścieżki
edukacyjno-zawodowej.

Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego już po raz czwarty organizują NOC
ZAWODOWCÓW, która została objęta patronatem
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Pana Marka Woźniaka.

Wydarzenie to stanowi niezwykle ważną przestrzeń
do wzajemnej wymiany doświadczeń, rozmów oraz
zadawania pytań. W jednym miejscu spotykają się
uczniowie, rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi,
rzemieślnicy  i pracodawcy. 

Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego

                        https://noczawodowcow.pl/
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Spotkanie z przedstawicielem 
DRUŻYNY SZPIKU

Dnia 21 października bieżącego roku odbyło się
spotkanie uczniów klas IV technikum z
przedstawicielem "Drużyny Szpiku" panem
Stanisławem Furmaniakiem. 

Celem tego spotkania było m.in. uświadomienie
uczniom, jak łatwo można zostać potencjalnym
dawcą szpiku i krwiodawcą. 

Podczas zajęć młodzież mogła dowiedzieć się więcej
na temat chorób nowotworowych (szczególnie tych
dotyczących krwi), na czym polega leczenie i
przeszczep szpiku, który jest często jedynym
skutecznym sposobem na pełen powrót do zdrowia
oraz jak ważna jest "rozbudowa" banku
potencjalnych dawców szpiku. Młodzież dowiedziała
się również, jak ważne jest wykonywanie badań krwi
czyli morfologii, bo to ona pozwala wyłapać chorobę
we wczesnym stadium. 

"Każdego roku u około 10 tysięcy osób w Polsce
lekarze diagnozują nowotwór krwi. 

Część z tych osób umiera, bo nie znajduje dawcy
szpiku. A nie znajduje go, ponieważ ludzie nie
wiedzą, w jak prosty sposób można komuś uratować
życie.

Na świecie jest ok. 38 milionów osób, potencjalnych
dawców szpiku  Jeśli chodzi o Europę to najwięcej
potencjalnych dawców szpiku zarejestrowanych jest
w niemieckim banku dawców szpiku- ponad
dziewięć milionów osób, natomiast w polskim prawie
dwa miliony."
                       Anna Anioł pedagog szkolny

Zdrowy styl życia i pielęgnacja włosów 
po marokańsku

25 października 2021 r. klasa III PB uczestniczyła w
wycieczce do sklepu firmowego Maroko Sklep w
Suchym Lesie. Wyjście zorganizowały panie
nauczycielki zajęć praktycznych. 

Uczennice dowiedziały się, jak prowadzić zdrowy tryb
życia i stosować różne zabiegi pielęgnacyjne,
używając naturalnych składników marokańskich.
Dzięki oryginalnym produktom dziewczyny zapoznały
się z ofertą marokańskich dodatków, orientalnych
perfum i kremów, które przywracają młody wygląd.
Szczególną uwagę zwróciły na kuracje do włosów: z
olejkiem arganowym,  z kozieradką, która przy-
spiesza porost włosów oraz z opuncją figowa
wygładzającą strukturę włosów. Wspaniały efekt dają
również naturalne wcierki na bazie olejków, które
dogłębnie odżywiają włosy i skórę głowy. Sklep
opatrzony jest certyfikatem ECOCERT, który
poświadcza jakość biologiczną i ekologiczną
produktów naturalnych.

                                               p. Katarzyna Helwich
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JAK ZOSTAĆ STYLISTĄ

W naszej szkole- Zespole Szkół Odzieżowych
utworzono nowy kierunek kształcenia-  technik
stylista.

Eksperyment pedagogiczny TECHNIK STYLISTA
został wprowadzony w roku szkolnym 2016 / 2017 w
Gdańsku. Połączenie elementów projektowania i
wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych z
elementami projektowania i wykonywania fryzur oraz
makijażu daje możliwość uzyskania kompleksowego
wykształcenia odpowiadającego na potrzeby rynku
pracy.

Stylista wykorzystuje wiedzę na temat doboru stroju
do typu sylwetki, urody, fasonów odzieży, doboru
barw i wzorów do tworzenia wizerunku klienta. W
branży stylisty bardzo ważną rzeczą jest wiedza i
umiejętność kreowania wizerunku zgodnie z
życzeniem klienta. Wygląd zewnętrzny jest coraz
bardziej ceniony. Obserwuje się jego wpływ na życie
prywatne i zawodowe, dlatego zawód ten uważany
jest za zawód przyszłości.

W Polsce specjalizacje utworzono w Poznaniu,
Rzeszowie, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi i
Gorzowie Wielkopolskim.

Technik stylista daje nam dwie kwalifikacje:
projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
oraz stylizacja ubioru i kreacja wizerunku.

Dwie kwalifikacje łączą się z dwoma egzaminami
zawodowymi. Uczniowie zdawać je będą w klasie
trzeciej i piątej technikum. Praktyki obowiązują w
klasie trzeciej.

Technik stylista to zawód, który wymaga odpowiednie
go przygotowania. 

Na rynku pracy brakuje pracowników z kwalifikacjami
nabytymi w toku kształcenia zawodowego. 

Stylista może projektować ubiór, założyć własną
pracownię krawiecką oraz pracować jako stylista osób
prywatnych personal shopper, jak i w show biznesie,
 w świecie filmu i teatru

Uczniowie- przyszli technicy styliści kształcą się w
zakresie: materiałoznawstwa odzieżowego, historii
mody, rysunku żurnalowego, konstrukcji i
modelowania form odzieży, wytwarzania wyrobów
odzieżowych, fotografii i techniki prezentacji,
kreowania wizerunku, psychologii mody,
projektowania i stylizacji ubioru, pracowni stylizacji i
wizażu, technologii odzieży oraz pracowni podstaw
fryzjerstwa.

Jedne z wielu znanych polskich stylistek:
* Alicja Werniewicz (wieloletnia stylistka Małgorzaty
Sochy),
* Różena Opalińska (od lat związana ze światem
mody, pracowała w najlepszych magazynach np.
,,Elle''),
* Karla Gruszecka ( dawna stylistka ,,Elle'', aktualnie
podziwiać ją można w polskich wydaniach ,,Vogue''),

                       red. Małgorzata Sołtan   kl. IE
Źródła: https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-
ponadgimnazjalne?z=technik-stylista&sr=po_najmniej
https://allaboutlife.pl/2018/06/20/stylisci-i-stylistki-w-
polskie-modzie-poznajcie-top-5/

Stylistka Karla Gruszecka

https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne?z=technik-stylista&sr=po_najmniej
https://allaboutlife.pl/2018/06/20/stylisci-i-stylistki-w-polskie-modzie-poznajcie-top-5/
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