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CUDOWNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się Mnie nie lękał.
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość.

Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
(...)

                                                                                       /Lambert Noben: Orędzie z Groty Betlejemskiej/

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczą dzisiaj nas wszystkich!

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia!

                                                                                                                    Redakcja Guzika z Pętelką
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DZIEŃ DLA HOSPICJUM PALIUM

W niedzielę 11 grudnia 2022 roku podczas Betlejem
Poznańskiego obchodziliśmy "Dzień dla Hospicjum
Palium".

Program imprezy był jak zawsze bogaty. Na Placu
Wolności pojawił się Mikołaj z Laponii, a wieczorem
mogliśmy zachwycać się jasełkami w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Przez
cały dzień odbywały się koncerty. Wystąpili m.in:
Michał Zator oraz Natalia Kraśkiewicz-Wasilewska.

Nasi wolontariusze cały czas rozdawali własno-
ręcznie upieczone pierniczki w kształcie motyli i pro-
wadzili zbiórkę na rzecz hospicjum. 
W tym roku w Motyli Wolontariat zaangażowali się
uczniowie z klas IC, IIE, I.6 i II.5.

Dziękujemy !

koordynatorka szkolnego wolontariatu 
Monika Matuszewska

JASEŁKA W ZSO

Przed nami tegoroczne jasełka, nieco w innej formie
niż dotychczas.

W ostatnim czasie widzieliście Państwo na kory-
tarzach ekipę filmową.

Razem z klasą 4PA, uczniami z 1F, 4GC i 4PE oraz
zaproszonymi gośćmi przygotowaliśmy film jasełkowy
(tytuł na razie niech pozostanie tajemnicą).
Chcielibyśmy, aby cała społeczność szkolna miała
okazję go zobaczyć.

Już teraz bardzo Państwu dziękuję za pomoc, ale też
za życzliwość przy kręceniu filmu (w tym za
zwalnianie uczniów z zajęć) i za wyrazy uznania. Było
to i jest bardzo budujące.

Życzę dobrego seansu!

Ks. Filip
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KIERMASZ MIKOŁAJKOWY

Szkolne kiermasze stały się już grudniową tradycją.
W naszej szkole trwał on od 6 do 8 grudnia.

Dzięki fundatorom kosmetyków do stylizacji włosów
mogliśmy zakupić wiele cennych produktów po
atrakcyjnych cenach. Natomiast zakłady krawieckie
podarowały tkaniny, z których uczniowie uszyli m.in.
bieżniki i obrusy.

Stoisko obfitowało także w wiele atrakcyjnych
świątecznych ozdób i drobiazgów idealnych pod
choinkę oraz w wypieki i pięknie przyozdobione
pierniczki wykonane przez naszą młodzież.

Zainteresowanie było bardzo duże, ponieważ każdy
mógł tutaj znaleźć coś dla siebie i dla swoich bliskich.
Organizacji kiermaszu przyświecał szczytny cel-
dofinansowanie pracowni krawieckich i fryzjerskich,
w tym zakup aparatów fryzjerskich, m.in. suszarek 
i karbownic.

Kiermasz mikołajkowy odbył się w ramach projektu
edukacyjnego: „Praktyczny marketing w ramach
współpracy z firmami z branży”. Realizatorami
projektu były panie Katarzyna Helwich, Beata
Malchrowicz i autorka projektu Anna Żywocka-
Streker.

Celem realizowanych działań było m.in. sprawdzenie
i doskonalenie wiedzy zdobytej podczas lekcji
marketing mody oraz podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej.

Nauczyciele realizujący projekt nawiązali współpracę
z firmami oferującymi kosmetyki do pielęgnacji skóry
głowy i włosów oraz z zakładami produkującymi
odzież i firmami tapicerskimi, w których nasi
uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu. 

Kolejnym etapem było wykonywanie przez uczniów
na zajęciach praktycznych i lekcjach
wychowawczych upominków świątecznych, plakatów
reklamowych i ozdobnych opakowań. Młodzież
przygotowała i wykonała również etykiety z cenami
na produkty otrzymane od fundatorów. Pozostało
tylko przygotowanie stoiska i poprowadzenie
kiermaszu.

organizatorki kiermaszu
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
WŁADYSŁAWA REYMONTA

Miasto Poznań otrzymało w 2022 roku
dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego
programu pn. "Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2021-2025".

Program przeznaczony był na dofinansowanie
zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy pozytywną
odpowiedź i wysoką ocenę.
Dzięki dotacji z budżetu państwa oraz
obowiązkowemu wkładowi własnemu mogliśmy
zakupić nowości wydawnicze oraz elementy
wyposażenia biblioteki szkolnej aż za 15 070
złotych.

Już po raz drugi wzięliśmy udział w tym programie.
Opracowaliśmy i napisaliśmy wniosek oraz projekt
edukacyjny, który był podsumowaniem naszych
działań- motywem przewodnim był Władysław
Reymont- patron szkoły.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 5 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół
Odzieżowych im. Władysława Reymonta odbyły się
obchody dnia patrona szkoły.

Podczas podsumowania projektu przedstawiono
działania realizowane w ramach programu m.in.:
nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką
Pedagogiczną w Poznaniu, udział w III
Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji
bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na
czytanie" oraz uczestnictwo w projekcie ,,Upoluj
swoją książkę” realizowanym w ramach
ogólnopolskiej akcji Czytaj PL. Zaprezentowano też
pokaz uczestników siódmej już edycji Bajkowego
Pokazu Mody dla uczniów ze szkól podstawowych
Poznania i okolic. Omówiono konkurs fotograficzny:
„Selfie z Reymontem” i szkolny test wiedzy 
o Reymoncie. Odbył się konkurs na sobowtóra
naszego patrona.

Młodzież ZSO miała też możliwość posłuchania
fragmentów utworów patrona "Chłopi", "Ziemia
obiecana", "Komediantka" i "Wampir". Uwieńczeniem
całości były pokazy mody inspirowane twórczością
Władysława Reymonta.
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Podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły odbył się
konkurs na sobowtóra Reymonta. Spośród
dziesięciorga uczestników głosami publiczności
wyłoniono laureatów:
I miejsce - Zofia Staniszewska (sobowtór nr 1)
II miejsce - Julia Łaska (sobowtór nr 3)
III miejsce – Julia Wieczorkiewicz (sobowtór nr 9)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dostarczenie

wielu wrażeń i świetną zabawę.
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NASI WOLONTARIUSZE W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ NA STRZESZYNIE GRECKIM

Pierwszego grudnia uczniowie- wolontariusze klas
fryzjerskich wraz z nauczycielkami zawodu, paniami
Katarzyną Helwich i Beatą Malchrowicz, udali się 
z kolejną już wizytą do Domu Pomocy Społecznej 
w Poznaniu. Młodzież czesała, ścinała włosy i wyko-
nywała makijaż seniorom.

Dzięki takim usługom nasi wolontariusze nie tylko
zdobywają doświadczenie zawodowe, ale uczą się
komunikacji z klientem i interakcji z osobą starszą. 

A oto słowa podziękowania zamieszczone na stronie
Facebooka DPS: "To były wyjątkowe odwiedziny.
Zespół Szkół Odzieżowych zaopiekował się naszym
samopoczuciem i wyglądem holistycznie i komple-
ksowo, bo dobry fryzjer musi być też psychologiem.
Dziękujemy! Pamiętajmy, czujemy się dobrze, gdy
troszczymy się i dbamy o siebie". 

Aleksandra Kotecka kl. 3 AT
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WOLONTARIUSZE W HOSPICJUM PALIUM

  23 listopada bieżącego roku wolontariuszki z klasy
III3 wraz z panią Violettą Klabińską odwiedziły
chorych w hospicjum, z którym współpracujemy już od
20 lat. 
   Dziewczyny świadczyły bezpłatne usługi fryzjerskie,
strzygąc i czesząc włosy.                
                                                        p.M. Matuszewska

FRYZURY SYLWESTROWO- WIECZOROWE

   13 grudnia 2022 roku w ramach projektu "Fryzury
sylwestrowo- wieczorowe" odbył się pokaz stylizacji
włosów.

   Projekt realizowały panie Katarzyna Helwich oraz
Aurelia Kasprzak wraz z klasą 3 AT. 
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ŁAŃCUCH POKOJU

To akcja zainicjowana przez uczniów z klasy 1KR
oraz wychowawcę panią Anną Żywocką -Streker.

Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas.
Polegała ona na wykonaniu podczas lekcji
wychowawczych z kolorowych, papierowych pasków
łańcucha na choinkę.

Na stronie internetowej szkoły czytamy: „Pragniemy,
by był on symbolem przeciwko wojnie na Ukrainie i
jedności z tym narodem. Chcemy przede wszystkim,
by nasi uczniowie z Ukrainy poczuli, że chociaż w
ten sposób myślimy o nich i ich rodzinach. Każde
oczko tego łańcucha jest inne, tak jak inny jest los
każdego Ukraińca, którego dotknęła ta okrutna
rosyjska eskalacja”. 

Kolorowe łańcuchy przyozdobiły naszą szkołę, a ich
łączna długość wyniosła kilometr długości. Naj-
dłuższy łańcuch zrobiła klasa IV GC - 141 m, klasa
18 - 136 m oraz I KR-119m. Brawo!

                                      p. A. Żywocka-Streker
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Wolontariat z klasą

W ramach działań Stowarzyszenia Creo we
wrześniu został ogłoszony konkurs na działania
wolontariackie finansowane z budżetu Urzędu
Miasta Poznania.

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w zawodzie
Technik przemysłu mody i Technik stylista,
Magdalena Mączyńska napisała wniosek
konkursowy i nasza szkoła jako jedna z 12 szkół 
w Poznaniu otrzymała na projekt „Wolontariat z kla-
są” środki w wysokości 1000 zł. 

Celem złożonego projektu było uszycie 100
poduszek pooperacyjnych dla kobiet po mastektomii
(amputacji piersi). Środki zostały przeznaczone na
tkaninę i wypełnienie poduszek. Z pozostałych
resztek materiału zostały uszyte 54 woreczki na
butelki drenujące rany po operacji. 

Młodzież bardzo zaangażowała się w ten projekt.
Wolontariuszami tej akcji były uczennice z klas 1D,
1G, 2E, 3D, 4GC. 

Projekt został zakończony 6 grudnia a wykonane
poduszki i woreczki zostaną przekazane na oddział
onkologiczny Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Święcickiego UM w Poznaniu.

p. Magdalena Mączyńska
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Typ urody ZIMA

Kobieta o typie urody zima, to osoba o skórze 
w odcieniu śnieżnobiałym i z ciemnymi, kontrastu-
jącymi z cerą włosami. 
Zimowa karnacja to także skóra oliwkowa. Oczy są
brązowe, piwne, błękitne, granatowe lub nawet
czarne. Usta przeważnie przyjmują czerwony lub
delikatny, bladoróżowy odcień.

Makijaż 
Najlepiej sprawdzają się wyraziste kolory w chłodnej
karnacji, które podkreślają kolor oczu- grafit, szary,
różowy, fioletowy, zielony i bordowy. Idealnie pasuje
również czarna kredka do oczu i mocno
wytuszowane rzęsy. Makijaż ust zalecamy 
wykonywać za pomocą błyszczyków i pomadek 
w czystych, intensywnie różowych i czerwonych
kolorach.

Włosy 
Typ urody zima charakteryzuje się naturalnymi,
ciemnymi włosami. Bardzo często w młodym wieku
mogą pojawiać się oznaki siwizny. Twoją urodę
podkreślą farby w kolorze czarnym np. w odcieniu
niebieskim lub mahoniowym. W koloryzacji
zdecydowanie unikaj ciepłych, złocistych odcieni
oraz rudości, które nie będą współgrać z twoimi
naturalnymi predyspozycjami. 

red. Agata Herzog
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