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Drodzy Uczniowie!
Dopiero skończyły się wakacje, a tu już połowa października i Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto
wszystkich pracowników szkół, ale również uczniów, bo bez nich praca nauczycieli nie miałaby sensu.
Jesteśmy naczyniami połączonymi, razem tworzymy środowisko nauki, klimat szkoły, budujemy jej sukcesy i
odpowiadamy za niepowodzenia. Nauczyciele inspirują, a uczniowie odkrywają i rozwijają swoje pasje. Tylko w
ten sposób osiągamy powodzenie – świadomego absolwenta, dążącego do ciągłego doskonalenia i rozwoju
oraz spełnionego nauczyciela mającego poczucie nagrodzonego wysiłku. Pamiętajcie, że wykształcenie daje
nowe możliwości, poszerza horyzonty, pozwala świadomie podejmować decyzje i wyciągać wnioski.
Jednak czas szkoły średniej to również okres niepowtarzalny pod względem rozwoju emocjonalnego. To teraz
poznajecie nowe koleżanki i kolegów, zawieracie przyjaźnie tak intensywne, że pozostają na lata, uczycie się
żyć w grupie i układać sobie w niej relacje, wreszcie osiągacie dojrzałość. Chciałabym, aby ten czas pozostawił
w Was miłe wspomnienia i żebyście przez długie lata z rozrzewnieniem wracali myślami do niego.
Z okazji dzisiejszego święta życzę Wam wielu sukcesów i zadowolenia z wybranej drogi.
Dyrektor ZSO Maria Korczak

Głos Wielkopolski | Numer 71 10/2022 | Strona 2

www.gloswielkopolski.pl

GUZIK Z PĘTELKĄ

www.juniormedia.pl

Zdobyła mistrzostwo Polski,
a teraz podbija cały świat.
Poznańska fryzjerka, Izabela Bogucka została
Mistrzynią Świata w ogólnoświatowych
zawodach fryzjerskich we Francji
Pani Izabela Bogucka już jako mała dziewczynka
marzyła, alby zostać fryzjerką. Aby spełnić swe
marzenie po
ukończeniu szkoły podstawowej
zaczęła uczęszczać do szkoły zawodowej przy ulicy
Działyńskich.
Praktyki odbywały się w salonie u pani Danuty
Szymańskiej na ulicy Oświecenia. Szefowa była
bardzo wymagająca i kładła duży nacisk na
umiejętności zawodowe swoich uczniów.
Po ukończeniu szkoły pani Izabela rozpoczęła pracę
w salonach fryzjerskich. Było ich bardzo dużo,
ponieważ cały czas chciała zdobywać nowe
doświadczenia
i
wiedzę
z
zakresu
fryzjerstwa. Chciała poznać ciekawe techniki,
nowatorskie produkty fryzjerskie i zaskakujące
rozwiązania.

Pani Bogucka pracuje obecnie w naszej szkole jako
nauczycielka zajęć praktycznych oraz prowadzi
salon fryzjersko-kosmetyczny Studio I&R Boguccy.
Pani Izabela Bogucka brała udział w wielu
konkursach i zdobyła wiele nagród: Mistrz Polski we
fryzjerstwie damskim 2022, indywidualny wicemistrz
Świata 2022 w kategorii męskiej Fasion Cut,
indywidualny Mistrz Świata 2022 w kategorii męskiej
Pro Cut, drużynowy Mistrz Świata 2022. Ponadto
jest członkiem kadry narodowej Mistrzostw Świata
2022.

Pani Iza przygotowywała się do Mistrzostw Świata
przez pół roku. Był to ciężki i wymagający okres dla
niej oraz dla jej rodziny. Szkoliła się w weekendy u
Andrzeja Matrackiego, wielokrotnego Mistrza Świata
we fryzjerstwie, Prezydenta Federacji OMC w
Europie Zachodniej, trenera fryzjerskiej kadry Polski,
ale także przedsiębiorcy, który prowadzi salon w
Olsztynie. Były to długie i bardzo wyczerpujące
treningi, które wymagały od niej dużo pracy i
poświęcenia.
Mistrzostwa Świata Fryzjerstwa Artystycznego
odbyły się 11 i 12 września 2022 roku. Pani Iza brała
udział w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich była
Fashion Cut- fryzura użytkowa męska. Zawodniczce
towarzyszyły ogromne emocje. Była bardzo
zestresowana, ale skupiona na swojej pracy. Miała
określony plan, który realizowała i zdobyła srebro.
Drugą konkurencją była fryzura progresywna- Pro
Cut. Pani Iza czuła się bardzo pewnie i ta pewność
siebie, umiejętności zawodowe i niewątpliwy talent
pozwoliły jej wspiąć się na wyżyny i zdobyć złoto.

Z panią Izą w zawodach brały udział również Iwona
Ostrowska oraz Monika Brinkman Mączka. Punkty z
tych dwóch konkurencji były sumowane i drużyna,
która zdobyła największą liczbę punktów otrzymała
puchar świata.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
zawodowych sukcesów.
Z panią Izabelą Bogucką Mistrzynią Świata
we fryzjerstwie rozmawiała
red. Agata Herzog z klasy 3 A
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Spotkanie z mistrzynią świata
panią Izabelą Bogucką
Podczas Dnia Edukacji Narodowej pani Bogucka
spotkała się z nauczycielami i uczniami klas fryzjerskich. Opowiedziała o swojej drodze zawodowej
i pasji, którą jest fryzjerstwo oraz podzieliła się
wrażeniami z mistrzostw świata we fryzjerstwie.
Zachęcała młodych ludzi do rozwijania swoich
zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
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POLSKO- NIEMIECKA WSPÓŁPRACA

MŁODZIEŻY
Po pandemicznej
młodzieży
naszej

przerwie wróciła wymiana
szkoły
i
Europaschule z

Fürstenwalde w Niemczech, rozpoczęta już
wiele lat temu - w roku 2004.
Pod koniec września przyjechali do nas niemieccy
uczniowie, przyszli fryzjerzy i technicy komputerowi
w wieku od 17 do 22 lat, wraz z opiekunami. Z
naszej strony towarzyszyły im uczennice klasy IIIc i
IVa, a nad organizacją ich pobytu czuwała p.
Krystyna Wilkus.
Polska i niemiecka młodzież tworzyła wspólnie
jesienne stylizacje na manekinach i żywych
modelach wybranych spośród siebie, a pomocy
fachowej udzieliły p. Lidia Koralewska i p. Anna
Żywocka-Streker. Praca ujawniła ukryte talenty,
wyzwoliła kreatywność i sprawiła uczniom dużą
frajdę.
Przede wszystkim jednak celem tej wymiany było
wzajemne poznanie, otwarcie na kulturę sąsiada,
szlifowanie języków i rozwijanie ciekawości świata.
Nasi goście poznawali atrakcje Poznania. Zwiedzili
Palmiarnię i Nowe Zoo, przeżyli pasjonującą jazdę
kolejką "Maltanka", podziwiali panoramę miasta z
wieży Zamku Przemysła i zakochali się w
poznańskiej... kuchni, ponieważ jedli obiady w
różnych restauracjach, między innymi w "Pyra
Barze".

Dziękujemy serdecznie instytucjom, które wsparły nas
ﬁnansowo i pozwoliły na realizację ciekawego
programu: Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży
i Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Niemiecka młodzież zadeklarowała chęć powrotu do
naszego miasta, a nasze uczennice cieszą się na
zapowiedzianą wizytę w Niemczech.
koordynatorka Krystyna Wilkus
nauczycielka języka niemieckiego
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To warto przeczytać

Diesel przeżywa wielkie tragedie. Pewnej nocy na
Molching spadły bomby i zabiły wszystkich poza niąnawet Rudego. Dziewczynka dopiero wtedy
zrozumiała, jak bardzo jej na nim zależało. Autor
doskonale ukazał, jak wiele znaczą dla nas rzeczy
bądź ludzie, których utraciliśmy.

Markus Zusak: „Złodziejka książek”
Ostatnio natknęłam się w naszej szkolnej bibliotece
na wspaniałą książkę Markusa Zusaka ,,Złodziejka
książek”.
Książka opowiada o losach nastoletniej Liesel
Meminger, która swoją pierwszą książkę o tytule
„Podręcznik grabarza” kradnie na pogrzebie brata.
Akcja „Złodziejki książek” toczy się w czasie II wojny
światowej na terenie III Rzeszy, kiedy to Hitler
sprawował władzę nad Niemcami. Narratorem
powieści jest Śmierć.
Dziewczynka wraz z przybranymi rodzicami
Hansem i Rosą Hubermann mieszka w ﬁkcyjnym
Molching znajdującym się na przedmieściach
Monachium. Liesel wpada w oko swojemu sąsiadowi
Rudemu Steinerowi. Już pierwszego dnia w szkole
na jaw wychodzi to, że dziewczynka nie potraﬁ pisać
i czytać. To budzi jej zakłopotanie oraz powoduje to,
że staje się obiektem drwin ze strony chłopaków. W
nauce czytania pomaga jej przybrany ojciec , a dzięki
,,Podręcznikowi grabarza” poznaje piękno i moc
słów.
Pewnego dnia przybrani rodzice Liesel udzielają
schronienia Żydowi Maxowi i wtedy ich życie
zmienia się na zawsze. W książce ukazana jest
także ogromna nienawiść Niemców do Żydów oraz
prześladowania tych, którzy próbowali nieść im
pomoc.

Moim zdaniem
„Złodziejka książek” to mądra,
wzruszająca i często smutna powieść, wzbudzająca
wielkie emocje. Polecam każdemu przeczytać tę
książkę i przeżyć tą wspaniałą historię.

red. W. K.
„Złodziejka książek” doczekała się ekranizacji.
W 2013 roku powstał dramat wojenny w reżyserii
Briana Percivala. W rolach głównych wystąpili m.in.:
nagrodzony Oscarem Geoﬀrey Rush (”Jak zostać
królem”, ”Blask”) i nominowana do Oscara Emily
Watson (”Przełamując fale”, ”Anna Karenina”).

/na podstawie https://film.wp.pl/
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Design Festiwal. To ogólnopolskie wydarzenie
prezentujące polskie wzornictwo przemysłowe.
Poznań Design Festiwal to ogólnopolskie wydarzenie
prezentujące polskie wzornictwo przemysłowe.
Tegoroczna, dziewiąta edycja festiwalu odbyła się w
dniach 23 września – 1 października 2022 roku.
Tematem przewodnim był DOBROSTAN.
W sumie przygotowano prawie 40 wydarzeń, w pięciu
blokach programowych: kids design, cinema design,
warsztaty dla dorosłych, wystawy oraz wydarzenia
towarzyszące. W programie festiwalu, obok licznych
wystaw, pokazów, spotkań i warsztatów znalazła się
wystawa przygotowana przez Wydział Wzornictwa
ASP. Wystawę z wielkim zainteresowaniem obejrzeli
uczniowie z klasy I AT naszej szkoły.
A cóż to jest dobrostan? "Podążając za formalną
deﬁnicją, jest jakością życia. Tym, co odnosi się
do tego, co jest dla kogoś z natury cenne.
Tak więc dobro osoby jest tym, co leży w jej własnym
interesie". /Poznan Design Festiva/
p. K. Helwich nauczycielka zawodu
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Seniorki z Klubu 82 w naszej szkole

Szkolenie w zakresie stylizacji brwi

Panie- ukochane modelki zawitały do nas po długiej
przerwie spowodowanej pandemią.

Jessika Kozak absolwentka naszej szkoły i
zdobywczyni III miejsca za fryzurę "Kranz Biskupiński"
w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i
Projektantów "Mała Pętelka" im. Małgorzaty Zaręby,
odwiedziła uczniów klasy IV PA.

Paniami zajęły się uczennice z klasy III AT. Pierwszy
raz w naszej szkole miały okazję pracować
z prawdziwymi klientkami. Przygotowały stanowisko
pracy i zaprosiły swoje klientki do strefy mycia, gdzie
rozpoczęły zabiegi fryzjerskie. Młode adeptki bardzo
przyłożyły się i zaangażowały w pracę. Realizowały
swoje zadanie krok po kroku.
Nasze klientki były bardzo zadowolone i
oświadczyły, że pomimo obowiązków domowych
będą odwiedzały nasze pracownie fryzjerskie.

p. Katarzyna Helwich
nauczycielka zawodu

Jessika jest właścicielką salonu BROWS oraz
szkoleniowcem w dziedzinie stylizacji brwi, w tym
laminacji brwi i rzęs oraz stylizacji farbką.
Czym dokładnie jest laminacja brwi? Zabieg laminacji
brwi to trwałe ułożenie włosków, w odpowiedniej
pozycji i w odpowiednim kształcie. Zabieg ten
wymaga precyzji, dokładności podczas jego
wykonania oraz przede wszystkim wiedzy.
Nasza absolwentka pokazała i objaśniła uczennicom,
na czym polegają te zabiegi. Zachęcała je również do
rozwijania swoich predyspozycji i umiejętności
zawodowych. Przekonywała, że tylko ciężka praca
oraz kompetencje zawodowe przyczynią się do
realizacji obranego przez siebie celu zawodowego.
Jessika jest osobą pełną optymizmu. Spełnia się
zawodowo, ponieważ kocha to, co robi.
Życzymy jej satysfakcji, zadowolenia z pracy,
dalszych sukcesów i osiągania najwyższych miejsc
w konkursach stylizacji rzęs i brwi.

Katarzyna Helwich nauczycielka zawodu
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Typ urody jesień - jak go rozpoznać?
Typ urody jesień zdecydowanie wyróżnia się spośród
pozostałych typów urody.
Charakteryzuje się jasną cerą, niekiedy w złotawym
lub brzoskwiniowym odcieniu oraz bardzo często dużą
ilością piegów.
Skóra opala się na brązowo. Oczy mają ciepły kolor
brązu,
są
bursztynowe,
orzechowe
lub
ciemnobrązowe.
Włosy charakteryzują się ciemnym odcieniem: rude,
kasztanowe i miedziane. Są gęste, mocne i bujne.
Kolory jesieni
Najlepszymi kolorami, które się harmonizują z tym
typem urody są: żółty, brąz i czerwień oraz wszelkie
odcienie zieleni. Złoto, kremowa biel oraz
pomarańczowy pięknie podkreślają odcień skóry.
Niewskazane są kolory chłodne.
Makijaż i włosy
Do typu jesieni najbardziej pasuje delikatny makijaż o
ciepłych odcieniach. Unikaj zimnych kolorów, a przy
bardzo ciemnych włosach nie używaj czarnych farb
wpadających w odcień niebieski bądź bakłażanowy.

red. Agata Herzog
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Trendy modowe jesień/zima 2022/23
Nadchodzą szare dni, a wraz z nimi żywe kolory,
które królować będą na chodnikach przez najbliższe
kilka miesięcy.
Najmodniejszymi kolorami w tym sezonie są:
lawendowy, czerwony, ﬁoletowy, camelowe brązy,
śmietankowy, soczysta zieleń, żółty, pomarańczowy,
kobaltowy, fuksja oraz srebro. Nie zapominając o
zawsze modnej czerni i bieli.
Trendy głównie skupiać się będą na kolorowych
torebkach, które za zadanie mają ożywić stonowane
stylizacje. U każdej kobiety w szaﬁe powinna
znaleźć się torebka w kolorze ﬁoletowym,
lawendowym, pomarańczowym, kobaltowym, żółtym
lub/i soczystej zieleni.
Jeżeli chodzi o camelowe brązy, możemy zobaczyć
ten kolor najczęściej w swetrach i płaszczach, które
w tym sezonie będą bardzo modne. Trencze z
szerokimi ramionami i rękawami, rozcięcia, ażury
oraz trencze ‘’patchworkowe’’ wykonane z
połączenia różnych materiałów, będą królować w
sklepach. . Pojawią się również płaszcze w kształcie
wrzeciona lub klasyczne dyplomatki. Projektanci
uzupełniają je kożuchem, piórami lub frędzlami.
Jednak gdy płaszcze nie są naszą ulubioną odzieżą,
alternatywą będą również peleryny. Camelowy
dobrze połączy się z bakłażanowym, butelkową
zielenią i burgundowym.

Tej jesieni powrócą również skóry i ekoskóry,
szczególnie płaszcze z ich udziałem, najlepiej długie i
proste z kołnierzem. Oprócz tego pojawią się
skórzane garnitury, spodnie, spódnice i szorty.
W tym sezonie zauważymy nawiązanie do stylu
tenisowego, jeździectwa, gry w golfa, polo i
żeglarstwa w sportowym casualu. Koszulka polo czy
tenisowa spódniczka pomogą nam połączyć elegancje
z wygodą. W tym sezonie skupiły się na tym marki
takie jak np. Ralph Lauren czy Lacoste.
Są również trendy, które przebijają się co sezon. Są to
np.
oversizowe
marynarki.
Najmodniejszym
połączeniem będą oversizowe marynarki z krótkimi
spódniczkami lub szortami, aby widoczne były jedynie
nasze nogi. Przyda się do tego również but na
obcasie.
Królować będą również klasyczne marynarki,
garnitury czy garsonki. Mogą one być dopasowane
lub lekko oversizowe. Będą one proste, bez żadnych
dodatków, idealnie nadające się do pracy.
W spodniach pojawi się trochę nowości, ten sezon
skupia się na niskim stanie i szerokich nogawkach.
Popularnym trendem będzie również krata w kolorach
brudnego różu i ﬁoletu oraz dzianina w jednolitej
tonacji.
W modzie męskiej również zmiany. W stylu smart
casual pojawi się marynarka w kratę połączona ze
spodniami dresowymi, szlafrokowy płaszcz połączy
się ze skórzanymi sneakersami, a garniturowe
spodnie z bluzą i czapka z daszkiem. Skupią się na
tym projektanci tacy jak Dior, Armanii i Kenzo. Moda
męska skupia się na czerwieni, która gości teraz na
wszystkich wybiegach. Najlepiej postawić na sweter
lub puchatą kurtkę w tym kolorze i połączyć ją z
czarnymi spodniami i skórzanymi dodatkami.

red. Małgorzata Sołtan

źródło: /www.minimalissmo.pl/2022/08/modajesien-zima-2022-2023.html?m=1/
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Nasi uczniowie w "Salonie dla ubogich"
Uczennice z klasy IB odwiedziły jadłodajnię i salon
fryzjerski dla ubogich w Domu Nadziei św. Józefa Sióstr Elżbietanek na ulicy Łąkowej.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek
stworzyły miejsce dla ludzi, którzy są w potrzebie,
pragną ciepłego odzienia, ciepłej herbaty czy kawy
oraz pajdy chleba z margaryną. Mówiąc szczerze,
nie wiedziałyśmy, że margaryna czyni tyle dobrego.
Dziewczyny w porozumieniu z rodzicami zakupiły
margarynę, kawę i nawet coś słodkiego. Pełne
entuzjazmu nastolatki chciały poznać świat, który
istnieje obok słynnej ulicy Półwiejskiej i Starego
Browaru- współczesnego centrum handlowego.
Można tam zrobić zakupy w ponad 200 sklepach,
dobrze zjeść, obcować ze sztuką i dobrym designer,
brać udział w licznych warsztatach, wydarzeniach i
koncertach.
Siostra Małgorzata objaśniła naszej grupie, w jaki
sposób funkcjonuje centrum niesienia pomocy
ubogim. W jaki sposób można zaopiekować się
takimi osobami, które (często nie ze swojej winy)
zostały wykluczone ze społeczeństwa. Siostra Daria
oprowadziła młode adeptki po salonie fryzjerskim dla
ubogich. Jest to małe schludne miejsce z dwoma
stanowiskami i jedną myjką. Tutaj przyjeżdżają
fryzjerzy z całej Polski i oferują pomoc. Pracują jako
wolontariusze i świadczą swoje usługi. Nasza grupa
bez wahania zaoferowała również swoją pomoc.

Dziękujemy siostrom za wielkie zaangażowanie.
W tym domu każdy potrzebujący jest witany
serdecznym słowem, uśmiechem na twarzy i gorącą
herbatą czy zupą oraz przepysznym chlebem z
margaryną.

Katarzyna Helwich
nauczycielka zawodu
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Z PRAC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W roku szkolnym 2022/2023 członkowie samorządu
uczniowskiego planują wprowadzenie wielu zmian
w celu uatrakcyjnienia i polepszenia życia
społeczno-ści szkolnej.
Zakup akcesoriów łazienkowych
Spełniając prośbę wielu uczniów, zakupiliśmy
i kupujemy nadal akcesoria łazienkowe. Projekt
rozpoczął się już przed wakacjami letnimi, na
przełomie kwietnia oraz maja i jest kontynuowany.
Zakup sprzętu do szkolnego radiowęzła
Zakupiliśmy nagłośnienie oraz inne niezbędne
akcesoria do radiowęzła. Radiowęzeł to nie tylko
umilanie uczniom przerw najlepszymi przebojami
muzycznymi, ale to również najprostszy i najszybszy
sposób
na
przekazanie
uczniom
ważnych
komunikatów, które związane są bezpośrednio z
aktualnymi wydarzeniami.
We wrześniu odbył się IV Poznański Kongres
Samorządów Uczniowskich
Naszą szkołę reprezentowały uczennice Karolina AlFaisel z klasy 2C i Patrycja Marciniak z klasy 4PD.
Dziewczyny uczestniczyły w debacie na temat
wniosków z Funduszy Samorządów Uczniowskich,
prelekcji dotyczącej problemu wykluczenia uczniów
w szkole i panelu informacyjnym na temat tego, jak
absolwenci szkół mogą zaangażować się w
wolontariat oraz do jakich instytucji mogą
dołączyć na studiach i w pracy. Informacje te
zastaną
przekazane
członkom
samorządu
uczniowskiego, uczniom i pedagogom naszej szkoły.

W tym roku Kongres po raz pierwszy trwał aż dwa dni,
a jego motywem przewodnim był wolontariat.
Oto jak dziewczyny relacjonowały całe wydarzenie:
Spotkałyśmy się przy Uniwersytecie Ekonomicznym.
Zarejestrowałyśmy się i czekałyśmy na panią Karolinę
Mocarską- Siberę, która jest doradcą zawodowym w
naszej szkole.
O godzinie 9.00 nastąpiło oﬁcjalne otwarcie kongresu.
Wydarzenie rozpoczęto debatą związaną
z funduszami samorządów uczniowskich na przyszłe
lata.
O godzinie 10.30 uczestniczyłyśmy w prelekcji
dotyczącej statutów szkół w ujęciu prawnym
i praktycznym. To wydarzenie wywołało bardzo duże
zainteresowanie publiczności.
O 11.45 nastąpiła przerwa kawowa.
Potem odbył się panel przedstawiający działalność
samorządową studentów na uniwersytecie, a o 13.40
odbyła się prelekcja dotycząca wykluczenia w szkole
(obecna sytuacja, ścieżki wsparcia, stan prawny
wykluczenia w szkole).
Miejmy nadzieję, że nasza szkoła będzie miała okazje
brać udział w takich imprezach. Jest to idealna okazja,
by zapoznać się z możliwościami jaki
i pomysłami, które możemy wykorzystać w naszej
szkole.

red. Michalina Kędzierska

www.gloswielkopolski.pl
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6 października Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej
szkole!
W tym dniu, w naszej szkole uczniowie klasy 1.2,
podczas
przerw chodzili po budynku szkoły z
zadaniami matematycznymi.
Rozwiązywali je chętni uczniowie, a także nauczyciele
i pozostali pracownicy szkoły. Dla każdej osoby była
to zapewne dobra zabawa oraz możliwość
przypomnienia sobie działań z zakresu tabliczki
mnożenia.
Za poprawne odpowiedzi egzaminatorzy przyznawali
odznaki "eksperta tabliczki mnożenia". Uczniowie
mogli je pokazać na lekcjach matematyki i zostać
nagrodzeni plusami lub ocenami przez nauczyciela.
Na przerwach były również rozstawione stoiska, przy
których nasi uczniowie rozwiązywali łamigłówki. Na
stolikach stały pudełka, do których wrzucali
rozwiązania.
Cała zabawa miała na celu przypomnienie i
utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia. Jeżeli
tegoroczna zabawa kogoś ominęła, to będzie mógł
wykazać się w przyszłym roku.

Joanna Grolewska kl. I.2

Głos Wielkopolski | Numer 71 10/2022 | Strona 14

www.gloswielkopolski.pl

GUZIK Z PĘTELKĄ

www.juniormedia.pl

Szyjemy narzuty do terapii sensorycznej
24 października grupa uczniów z klasy IIIC odwiedziła
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda
Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego
w
Poznaniu.
Wspólnie z podopiecznymi Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny stworzyliśmy dwa projekty narzut z
przeznaczeniem do terapii sensorycznej dla
pensjonariuszek, całodobowo przebywających w
łóżku.

Uczniowie będą wykonywać narzuty metodą
patchworkową, z tzw. "resztek materiałowych".
Spotkanie z podopiecznymi domu opieki skłoniło
młodzież do reﬂeksji, którą można podsumować
sentencją pochodzącą z poezji Horacego –carpe diem
!

Grupą opiekowała się p. Magdalena Kanikowska
nauczycielka zawodu

Dom Pomocy Społecznej istnieje od 1969r. Mieści się
w domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w
Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22.
Dom
przeznaczony jest dla przewlekle somatycznie
chorych kobiet i dysponuje 35 miejscami.

