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RADOSNEJ WIELKANOCY!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych chwil, pełnych ciepła i miłości 
w gronie przyjaciół i rodziny.

Niech najbliższe dni obfitują w wyjątkowe momenty 
oraz dadzą dużo siły, optymizmu i nadziei 

na lepsze jutro.

Oby ten szczególny czas przyniósł wzajemne zrozumienie i pokój.

Redakcja gazety szkolnej „Guzik z Pętelką”
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                    "MAŁA PĘTELKA"
         Konkurs dla Młodych Krawców 
    i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby
                        edycja XXVIII

Z panią Moniką Matuszewską- organizatorką 
konkursu "Mała Pętelka" rozmawiają

red. Amelia Bączkiewicz i  red. Wiktoria Dawidzińska

Czy została Pani wybrana na organizatora
konkursu „Mała Pętelka”, czy zgłosiła się Pani
sama?
Nie pamiętam dokładnie, jak do tego doszło. Od
początku mojej pracy w ZSO byłam pod wrażeniem
tego konkursu. Uważałam, że jest on świetną
wizytówką naszej szkoły.  

Zaczęłam pomagać przy konkursie „Mała Pętelka” w
czasie, gdy za organizację odpowiadała pani Iwona
Hryncewicz, Małgorzata Ziętkiewicz i Agata
Łomińska.  To był chyba rok 2005 albo 2006. Później
konkursem kierowała pani Maria Korczak, która
wtedy była kierownikiem szkolenia praktycznego, a
obecnie pełni funkcję dyrektora ZSO. I tak to się
zaczęło.

Od jak dawna zajmuje się Pani organizacją
"Małej Pętelki"?
To pytanie jest właściwie kontynuacją pierwszego.
Tak jak wcześniej powiedziałam, był to rok 2005 albo
2006.

Czy organizowała Pani już kiedyś podobne
konkursy?
Nie organizowałam konkursów o takiej randze. „Mała
Pętelka” jest konkursem ogólnopolskim. Od
pierwszej edycji konkursu, czyli od 28 lat bierze w
nim udział młodzież ze szkół odzieżowych i
plastycznych z całego kraju.

Jak się Pani odnajduje w tej roli?
Dobrze, przyzwyczaiłam się.
 
Czy podczas organizacji "Małej Pętelki"
napotkała Pani jakieś większe trudności?
Przy każdej edycji zdarza się zawsze coś
nieprzewidywalnego. Młodzież nie czyta regulaminu
ze zrozumieniem, ma problem z
przesyłaniem kompletu dokumentów (szczególnie
zgody RODO).
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Kilka razy zdarzały się też małe wpadki np. kiedy na
wybiegu zgasło światło, bo w sali gimnastycznej
„strzeliły” korki. Innym razem podczas pokazów
musieliśmy zrobić krótką przerwę na wietrzenie sali,
bo użyto wytwornicy dymu i było duże zadymienie
pomieszczenia.

Ciekawi nas sam przebieg konkursu. Ilu łącznie
uczestników wzięło udział w konkursie i w jakich
kategoriach?
W tym roku udział wzięli uczniowie z Bielska-Białej,
Krakowa, Rzeszowa, Ostrowa Wlkp., Bydgoszczy,
Wągrowca, Dąbrowy Górniczej, Warszawy, Jeleniej
Góry, Bytomia, Biłgoraja i Poznania.
W kategorii odzieżowej zgłoszono 14 kolekcji
użytkowych i 12 kolekcji awangardowych.
W kategorii fryzjerskiej zgłoszono do konkursu 33
fryzury użytkowe i 15 awangardowych.
Tegoroczne tematy to: „Hollywood Glam na ulicy” i
„Formalnie- nieformalnie, moda home office”.

Ilu uczestnikom udało się przejść do drugiego
etapu?
Zgodnie z regulaminem dwa etapy konkursu były
tylko w kategorii odzieżowej. Do finału zakwalifikowało
się 8 kolekcji użytkowych i 7 awangardowych.
Podczas prac jury przekwalifikowano 2 kolekcje z
awangardy do kategorii użytkowej. Młodzi twórcy
wciąż mają problem z określeniem kategorii swoich
kolekcji.

Czy zgadza się Pani z werdyktem jury?
Tak, w stu procentach.

Jakie są Pani odczucia po tegorocznym finale?
Czuję niedosyt. Konkurs online ma swoje zalety.
Jednak ja wolę, kiedy odbywa się stacjonarnie.
Brakowało mi tej charakterystycznej atmosfery i
konkursowego rozgardiaszu. 

Bardzo podobały mi się tegoroczne fryzury
konkursowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się na naszym wybiegu.

Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy
miłego dnia.
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Nasza uczennica Anna Witczak zajęła III miejsce
w konkursie "Mała Pętelka"

kategoria: STROJE AWANGARDOWE
temat kolekcji: INSIDE

Do udziału w tegorocznej Małej Pętelce nikt nie musiał mnie namawiać.
Po zeszłorocznym sukcesie postanowiłam spróbować jeszcze raz.
Pomimo pochwał i wygranej nie byłam w pełni z siebie zadowolona, nie
wszystko poszło tak jak chciałam.

W tym roku zmobilizowałam się i zrobiłam wszystko od A do Z tak, jak
zaplanowałam. Jestem z siebie dumna, bo kolekcja jest w stu procentach
skończona. Ta kolekcja bardzo różni się od poprzedniej. Jest pełna
kolorów, tiulów i innych rodzajów materiałów.

Czym się inspirowałam tym razem? Inspiracją były moje uczucia, emocje,
reakcje i zachowania. Chciałam pokazać, że każdy z nas się zmienia. Nie
zawsze sami siebie rozumiemy. Różnimy się od siebie, mamy inne
poglądy, ale to przecież nic złego. Ważne byśmy byli sobą.

Jak zwykle mogłam liczyć na wsparcie moich modelek (Marty, Laury i
Mai), wspaniałego fotografa i filmowca, mojej przyjaciółki Zosi oraz moich
rodziców. Moi rodzice dzielnie znosili mnie przez całe trzy miesiące-
bałagan i moje nastroje.

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w konkursie i udało mi się zająć
zasłużone III miejsce. Tworzenie własnej kolekcji to niesamowita zabawa
i przygoda, którą każdemu polecam.

                                                             Anna Witczak kl. 3 PD
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"WHITE SHOCK"

 Moja kolekcja „White Shock” składa się z czterech
modeli,  uszytych z mięsistego białego materiału wraz
z dodatkiem równoważącego granatowego tiulu. 
 Całość wykończona jest błyszczącymi zdobieniami-
diamencikami. Przy tworzeniu kolekcji inspirowałam
się stylizacjami Beyonce.

Uczestniczka konkursu Daria Gościniak

"MIĘKKIE POZORY"

 Ubrania wykonałam z lekkiej satyny oraz futerka w
interesującym zestawieniu kolorystycznym. Lekkość
materiałów idealnie kontrastowała z zimnym metalem
łańcuchów.
 Kolekcja przeznaczona jest dla młodych ludzi, którzy
nie boją się wyrazistych kolorów.

Uczestniczka konkursu Jowita Gumbis

"HOLLY FLAKYYA"

 Moja kolekcja składa się z pięciu modeli. Głównym jej
motywem były pióra marabou. Zainspirowałam się
stylem vintage, latami 50., jednocześnie nawiązałam
do współczesności.
 Dominującymi kolorami w mojej pracy są: czarny,
biały oraz ciemny fiolet.

Uczestniczka konkursu Gabriela Gajowiecka

"RÓŻOWA FINEZJA"
 Przy tworzeniu naszej kolekcji „Różowa finezja”
zainspirowałyśmy się ulubionymi przez nas
postaciami księżniczek z bajek Disney’a. Pierwszy
projekt odbiegał od naszej finalnej wersji. Przy
tworzeniu tej kolekcji  użyłyśmy czarnych, zielonych i
złotych barw oraz zastosowałyśmy odważne kroje.
 W finale zaprezentowałyśmy suknie z błyszczących
tkanin, tiul, satynę oraz dzianinę.

Wiktoria Banaszkiewicz i Wiktoria Werner
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II miejsce dla Agaty Herzog 
w konkursie "Mała Pętelka"

kategoria: FRYZURA AWANGARDOWA
temat kolekcji: 

HOLLYWOODZKIE PIÓRKO

Nazywam się Agata Herzog. Mam szesnaście lat i
uczęszczam do drugiej klasy technikum. 

Do udziału w konkursie "Mała Pętelka" zachęciła mnie
głównie moja nauczycielka zajęć praktycznych- pani
Katarzyna Helwich oraz mój dziadek. 
Rok temu również zdecydowałam się na sprawdzenie
swoich sił w tym konkursie i tak jak w tegorocznej
edycji- zdobyłam drugie miejsce. Wybrałam temat
"Hollywood na ulicy", ponieważ wydawał mi się
bardziej ciekawy, dający możliwość wykazania się
kreatywnością i umiejętnościami. Okazał się również
bardzo trudny i wymagający dużo pracy i czasu. 

Moją modelką była koleżanka z klasy- Wiktoria, która
sprawdziła się świetnie w tej roli. Zrobiłam jej fryzurę
charakterystyczną dla czasów Hollywood. Makijaż
pięknie podkreślał jej urodę. Do tego stylowy strój oraz
akcesoria typu fajka czy wachlarz, który uszyła i
wykonała własnoręcznie moja ciocia.

Po kilku godzinach pracy Wiktorii zostały wykonane
zdjęcia. Tak prezentuje się efekt mojej pracy.
   

Agata Herzog kl. 2A
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Wyróżnienie dla Igora Bileckiego
 LOKOWY SKIN FADE

Fryzjerstwo męskie to moja wielka pasja. Od lat
przyglądałem się jak mama pracuje jako fryzjerka i już
wtedy wiedziałem,  że chcę to robić. Do wzięcia
udziału w konkursie "Mała Pętelka" namówiła mnie
nauczycielka pracowni fryzjerskiej, która dostrzegła
moje możliwości.

Wyróżnienie 
w konkursie 
motywuje mnie
do jeszcze
cięższej pracy 
i poszerzania
swoich
umiejętności.

Igor Bilecki 
kl. 3 GA

„WORK & CHILL”

Zgłosiłam się do konkursu „Mała Pętelka”, ponieważ
chciałam spróbować swoich sił i sprawdzić
umiejętności. Modelką była moja przyjaciółka z
klasy.

Zainspirowałam się fryzurą prowadzącej program
telewizyjny The Voice Senior Martą Malinowską.

 
Uczestniczka 
      konkursu 

Gabriela
Chojan 

kl. 3 PA

"HOLLYWOODZKI LOOK"

Wzięłam udział w konkursie, ponieważ chciałam
sprawdzić siebie, sprawdzić czy podołam, czy
potrafię tworzyć, czy umiem pracować pod presją.

Zmotywowała mnie pani Karolina Szarzyńska, która
dostrzegła we mnie potencjał i wierzyła, że potrafię
się zmobilizować.

 

 Uczestniczka   
    konkursu
     

Oliwia 
 Majsnerowicz

kl. 3 PB

"HOLLYWOODZKI SKRĘT"

Udział w konkursie był dla mnie wyzwaniem, ale też i
odrobiną zabawy. Mogłam wykazać się swoimi
umiejętnościami nie tylko we fryzjerstwie, ale również
w doborze stroju i wykonaniu makijażu.

To była również ciekawość, jak się sprawdzę przy
tworzeniu kolekcji, ponieważ zawsze robiłam jedną
konkretną fryzurę.

 Uczestniczka   
    konkursu

Adrianna  Łysek

kl. 3 PA
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„ RETRO GLAM”
Do wzięcia udziału w konkursie „Mała Pętelka” zachęciła mnie moja
przyjaciółka. Bardzo dużym wsparciem były dla mnie moja mama i
nauczycielka zawodu pani Beata Malchrowicz.

Podczas pracy nad fryzurą „Retro Glam” inspirowałam się fryzurami
znanych gwiazd z czerwonego dywanu. 
                        

Uczestniczka konkursu Wiktoria Odolanowska 

"LABIRYNT KOKÓW"
Do wzięcia udziału w konkursie namówiła mnie kuzynka Patrycja
Michalak, która wygrała ten konkurs kilka lat temu. Duże wsparcie
otrzymałam od mojej przyjaciółki, mamy i nauczycielki zawodu pani
Karoliny Szarzyńskiej.

Projektując kolekcję wzorowałam się na fryzurach znanych ludzi,
uczestniczących w jednym z najważniejszych wydarzeń świata mody Met
Gali.

Uczestniczka konkursu Wiktoria Konieczna 

„ MADONNA”
Temat mojej pracy konkursowej brzmiał: „Hollywood Glam na ulicy”, a
tytuł kolekcji fryzur „Madonna”. Podczas pracy wzorowałam się na
znanej, nieżyjącej już aktorce Marilyn Monroe.

Wsparciem była dla mnie pani Karolina Szarzyńska- nauczycielka
pracowni fryzjerskiej. Myślę, że w przyszłym roku znowu wezmę udział w
tym konkursie.

Uczestniczka konkursu Viktoriia Dolhushyna 

„PAWI OGON”
W konkursie brałam udział już drugi raz. Jestem bardzo zadowolona ze
swoich prac konkursowych. Sama wymyśliłam temat: PAWI OGON- duża
kula z włosów lub zaplątane włosy w formie ogona.

Myślę, że w przyszłym roku też wezmę udział w tym konkursie.
Naprawdę warto. Dlaczego? W ten sposób dowiesz się, jaki jest poziom
twojej pracy, co musisz zmienić lub ulepszyć. Nawet jeśli nie
zdobędziesz nagrody, to spróbujesz swoich sił. 

Uczestniczka konkursu Karyna Rodinchuk 
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Dzień Motyla- Dzień Wrażliwości

W dniu 21 marca po raz szósty świętowaliśmy Dzień
Motyla- Dzień Wrażliwości. 

To akcja organizowana przez Hospicjum Palium w
Poznaniu. Motyl jest symbolem Hospicjum Palium.
„Chcemy przekonywać innych, że pomaganie dodaje
skrzydeł!”- czytamy na stronie hospicjum.

Świętowanie rozpoczęło się w poznańskich urzędach:
Urzędzie Miasta, Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie
Wojewódzkim. Nasi szkolni wolontariusze
koordynowali akcją i wraz z uczniami innych szkół
oraz gospodarzami wykonywali piękne, kolorowe
motyle. Motyle będą rozdawane na Jarmarku
Wielkanocnym.

Następnie wszyscy przenieśliśmy się na Plac
Wolności, gdzie świętowaliśmy Światowy Dzień
Zespołu Downa. W tym roku wolontariusze hospicjum
wraz ze Stowarzyszeniem Na Tak dołączyli do
„Marszu na Tak, czyli extra chromosomem witamy
wiosnę”.

Były tańce na scenie, muzyka, a przede wszystkim
wspólne tańczenie belgijki. Belgijkę poprowadziły
nasze uczennice- wolontariuszki. 

                    

                     red. Małgorzata Sołtan
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Zbiórka Dla Ukrainy

  W naszej szkole odbyła się zbiórka darów dla
uchodźców z Ukrainy. 
  Akcję koordynowała  pani Monika Matuszewska
wraz ze szkolnym wolontariatem. Uczniowie i
pracownicy naszej szkoły okazali ogromne serce i
hojnie obdarowali ludzi przybywających z ogarniętej
wojną Ukrainy.
                                     red. Małgorzata Sołtan

Niesiemy pomoc Ukrainie

Jak wszyscy wiemy fortuna kołem się toczy, dobre
sytuacje przeplatają się ze złymi i to samo działo się
przez ostatnie trzy lata. Cały świat z uwagą śledził
wiadomości na temat pandemii koronawirusa, licząc,
że wszystko wróci szybko do normy.  Gdy sytuacja
zaczęła się poprawiać, na horyzoncie pojawiło się
nowe zagrożenie.

W bardzo szybkim tempie świat obiegła informacja o
rozpoczęciu wojny między Rosją a Ukrainą. W
związku z zaistniałą sytuacją wielu mieszkańców
Ukrainy zostało zmuszonych do szybkiego
opuszczenia ojczyzny i ucieczki do sąsiednich
państw – w tym Polski. Wielu Polaków przyłączyło
się do pomocy. Poznańska Odzieżówka także
wyciągnęła pomocną dłoń w stronę uchodźców.

Uczniowie klasy III PB wraz z Samorządem
Uczniowskim Zespołu Szkół Odzieżowych  w
Poznaniu zorganizowali pierwszą w historii szkoły
loterię fantową. Pomysł ten spotkał się z bardzo
pozytywnym odbiorem zarówno wśród uczniów jak i
nauczycieli, którzy licznie zaangażowali się w
przygotowanie oraz realizację przedsięwzięcia.
Wiele osób przyniosło do szkoły najróżniejsze fanty
m.in.: słodycze, książki, magazyny i artykuły 
fryzjerskie i modowe oraz wiele innych. Celem loterii
było zebranie jak największej kwoty pieniężnej na
pomoc dla Ukrainy. Nad przebiegiem całości
czuwała pani Izabela Podgórniak.

Loteria rozpoczęła się w piątek 11 marca o godzinie
9:00. W holu szkolnym ustawiono stoły, przy których
dyżurowali członkowie Samorządu Uczniowskiego.
W tym właśnie miejscu można było zakupić los o
wartości 5 złotych, który upoważniał do udziału w
loterii. Warto zaznaczyć, że każdy los wygrywał.
Początkowo zabawa miała trwać jeden dzień, jednak
Samorząd Uczniowski zdecydował się przedłużyć
loterię do 13 marca. Zdecydowano tak ze względu
na bardzo duże zainteresowanie loterią. 

Na sam koniec, ku zaskoczeniu organizatorów,
okazało się, że zabrakło losów. Mimo tego małego
incydentu loteria okazała się wielkim sukcesem.
Łącznie zebrano kwotę 975,20 złotych, która została
wpłacona na konto fundacji Siepomaga na pomoc
dla Ukrainy.

Cieszymy się, że tak dużo osób zaangażowało się w
pomoc potrzebującym uchodźcom. Jesteśmy pełne
nadziei na to, że w przyszłości, gdyby wydarzyła się
podobna sytuacja, zaangażowanie uczniów i
pracowników Odzieżówki będzie tak samo duże albo
nawet  większe. 

Należy pamiętać, że dobro, które okazujemy innym
zawsze do nas wraca, a dobre uczynki nigdy nie
sprawiły komuś przykrości. 

Pamiętając te słowa uśmiechnijmy się i wyciągnijmy
pomocną dłoń do osoby potrzebującej.

     red. Amelia Bączkiewicz i Wiktoria Dawidzińska
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W Klubie Seniora

  W pierwszym dniu wiosny 21 marca odbyło się
spotkanie przy kawce i dobrym ciasteczku z paniami z
Klubu Seniora "Magnolia" przy ulicy Jackowskiego w
Poznaniu.
 Po długiej przerwie pandemicznej zostały uzgodnione
warunki współpracy z naszą szkołą. 

Wyróżnienie dla Amelii Kolasińskiej 
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Fantazji

Fryzjerskiej "Siła Koloru"

22 marca Amelia Kolasińska uczennica klasy  III PB
zdobyła wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim
Konkursie Fantazji Fryzjerskiej "Siła Koloru". 

Celem konkursu było m. in. promowanie kształcenia
zawodowego opartego na innowacyjnych
technologiach oraz prezentacja młodych talentów.

Takimi słowami zachęcano uczestników do udziału
w konkursie: „Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla
naszej fryzjerskiej twórczości ze względu na
pandemię. Żyjemy w czasach ciągłych przemian i
czasu wychodzenia z izolacji. Jest to dobry czas na
zmianę naszych poglądów i standardów. Dlatego
okażmy beztroskę, pewność siebie i śmiałą
ciekawość, ożywiającą twórczego ducha. Nasze
wizje przelejmy na odważne zestawienia
kolorystyczne, które przyniosą nową optymistyczną
perspektywę. Dlatego zachęcamy do zabawy
kolorem we włosach, tworzenia różnorodnych i
magicznych stylizacji.”

Nasza uczennica Amelia zaprojektowała i wykonała
na zajęciach praktycznych fryzurę konkursową. Ta
pomysłowa fryzura wymagała dużych umiejętności
twórczych. 

Gratulujemy!!!

Katarzyna Helwich 
nauczycielka zajęć praktycznych

   Panie przed pandemią regularnie odwiedzały nasze
pracownie fryzjerskie i były modelami naszych
młodych adeptów. Na zajęciach praktycznych
uczniowie zajmowali się paniami jak profesjonalni
fryzjerzy. Przeprowadzali zabiegi pielęgnacyjne,
koloryzacje, modelowanie.
  Nasze seniorki wykazały duże zainteresowanie
propozycją odwiedzin w naszych pracowniach już we
wrześniu tego roku.   
                                          p. K. Helwich
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W marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Foki, Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień

Wody, Światowy Dzień Lasu. 

  Te święta zainspirowały młodych fryzjerów.
Poniżej prezentujemy efekty ich działań.
 Fryzury wykonali uczniowie klasy 1A pod opieką
pani Beaty Malchrowicz i pani Karoliny
Szarzyńskiej.

Dzień bez plecaka

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego Dzień bez
plecaka odbył się w naszej szkole 1 kwietnia, w prima
aprilis.

Na czym polega dzień bez plecaka? 
"Dzień bez plecaka coraz częściej pojawia się w
szkołach w całym naszym kraju. Zwyczaj ten
przywędrował do nas z USA. W tym dniu uczniowie
prześcigają się w kreatywności, osiągając jej wyżyny. 
Dzień bez plecaka to jeden wybrany przez uczniów
dzień, w którym wybierają się do szkół bez plecaka.
Nie oznacza to jednak, że w tym dniu mogą nie
przynieść ze sobą podręczników i zeszytów. Wręcz
przeciwnie! Muszą wykazać się swoją kreatywnością i
spakować je do wybranych przez siebie przedmiotów
- z jednym zastrzeżeniem - nie mogą być to szkolne
plecaki".       / źródło:/https://wiadomosci.gazeta.pl/

Nasi uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i
pokazali, że nie ma takiej rzeczy, do której nie można
by zapakować przyborów szkolnych. Do tego celu
nadaje się zarówno garnek, wózeczek dla lalki lub
wózek sklepowy. 

To była super zabawa!!!



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 69 04/2022 | Strona 14  
www.juniormedia.plGUZIK Z PĘTELKĄ

Nasz piękny zielony świat

10 marca br. uczennice klasy 2.4 Branżowej Szkoły I
stopnia na lekcji języka polskiego związanej z
ekologią tworzyły wiersze i piosenki dotyczące
betonozy.

Powstały interesujące i różnorodne teksty, układane
przez  dziewczęta w parach lub indywidualnie.

Brawo dla uczennic za kreatywność, zaangażowanie
i odwagę w prezentowaniu tekstów na forum klasy.
Z uczennicami pracowała p. Barbara Pelińska. 

Najciekawsze prace prezentujemy poniżej:

Nasz piękny zielony świat,
istnieje miliony lat.
Lecz teraz ogarnia nas zgroza,
świat dopadła niszcząca betonoza.

Człowiek szukający wygody,
niszczy zieleń i dobro przyrody.
Żyjemy w ciągłym pośpiechu,
zapominając o świeżym oddechu.

Czas zacząć chronić przyrodę,
nie tylko luksus, wygodę.
Bo może nadejść taki czas,
nie będzie lasów, nie będzie nas.

Ola i Dominika

Zostawcie nasze miasta,
zostawcie nasze domy, nie chcemy żyć
w klatce jak ze schroniska labradory.
Chcemy żyć wolni od bloków, wolni od betonozy.

Chcę poczuć zapach brzozy, a nie myśleć
o dzieciach, które nie zobaczą kozy.
Śmierdzi mi tu smogiem, duszę
się betonem czy tylko według mnie to jest chore?

Kiedyś tam były schronienia dla ptaków
nie ma już w tych miejscach lasów,
drzewa są wycinane by były parkingi
na sportowe fury,
a ja mam w sercu niepołatane
dziury.

tekst brawurowo zarapowała Emilka

p. Barbara Pelińska nauczycielka j. polskiego

Betonoza – nadmierne, nieprzemyślane używanie
betonu w przestrzeni publicznej, często powiązane z
wycinaniem drzew i zmniejszaniem zacienionej
powierzchni. /źródło: wikipedia/

fot. Sz. Starnawski fot. mat. pras.

https://autoportret.pl/artykuly/betonoza-
antybetonoza-synteza/
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