
GUZIK Z PĘTELKĄ

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół Odzieżowych
im. Władysława Reymonta
ul. Kazimierza Wielkiego 17
61-863, Poznań

Numer 73 02/23

Nasza szkoła w dniu 28 lutego 2023 roku wzięła udział w wydarzeniu pt. „Arena Zawodów”.  Miejscem
organizacji wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Celem wydarzenia była promocja
kształcenia branżowego i technicznego na terenie miasta Poznania wśród uczniów klas VIII, którzy stoją
przed wyborem ścieżki edukacyjno–zawodowej. Nasza szkoła reprezentuje wyspę o nazwie: „Usługi”. 

Uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali następujące zawody: FRYZJER, TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH, KRAWIEC, TECHNIK PRZEMYSŁU MODY I TECHNIK STYLISTA.

Na wyspie uczniowie wykonali fryzury inspirowane tematyką ludową. Dla przybyłych gości odbyła się
również krótka lekcja upinania włosów. Uczniowie z klas krawieckich zaprezentowali również pokaz szycia
ręcznego oraz maszynowego. Naszą wyspę zdobiły prace uczniów, w których wykorzystali m.in. metody
barwienia tkanin, rysunki żurnalowe i wystylizowane modele z kolorowych materiałów. 

Główną atrakcję Areny Zawodów stanowił pokaz mody "na czerwonym dywanie" w wykonaniu naszych
uczniów.  Zaprezentowali oni trzy kolekcje uszyte podczas zajęć w pracowniach krawieckich,  pod okiem
nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

p. Karolina Mocarska-Sibera doradca zawodowy
 /fotoreporaż z wydarzenia str. 2 i 3/

Targi szkolnictwa zawodowego i technicznego "Arena Zawodów"
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FOTOREPORTAŻ

Targi Arena Zawodów odbywają się co roku, w ra-
mach kampanii "Szacun dla zawodowców". Celem
wydarzenia jest promocja nauki określonego fachu
oraz poszerzanie wiedzy o konkretnych zawodach. 
Organizatorem kampanii jest Miasto Poznań. 

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarze-
nia.
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KARNAWAŁ

Karnawał 
Karnawał to czas zimowych zabaw oraz balów
maskowych, rozpoczynający się w święto Trzech Króli
i trwający do wtorku poprzedzającego Środę
Popielcową. Właśnie ostatnie dni przed Wielkim
Postem są okresem najintensywniejszych oraz
najhuczniejszych imprez.

Fryzury
Karnawał kojarzy nam się z połyskującymi ozdobami 
i błyszczącymi sukienkami. Nasze włosy również
można podkreślić większą partią brokatu. Znaczna
część pań w tym czasie decyduje się na upięcia bądź
loki.

Makijaż
Makijaż karnawałowy powinien być spektakularny
oraz trwały. Powinien być mocny, podkreślający urodę
każdej kobiety. Najlepiej sprawdziłyby się ciemne
cienie do powiek, odrobina błysku oraz wyraziste
rzęsy.
                                          Agata Herzog

Studniówka w ZSO

7 stycznia odbyła się studniówka Zespołu Szkół
Odzieżowych w Poznaniu. Uczniowie klas
maturalnych bawili się w Domu Żołnierza przy ulicy
Niezłomnych w Poznaniu. Studniówka to wyjątkowa
impreza, która chociaż na moment pomoże
zapomnieć uczniom o stresujących egzaminach.
Warto wiedzieć, że studniówki to polska tradycja. 
   
Zobaczcie zdjęcia ze studniówki "odzieżówki".          
       

             źródło: https://poznan.naszemiasto.pl/
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PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY 
PRZEZ UCZNIÓW TECHNKUM USŁUG

FRYZJERSKICH

Klasy IVPB i IV PA brały udział w projekcie
edukacyjnym zaliczającym sprawność w upięciach
ślubnych, wieczorowych, okolicznościowych,
sportowych i awangardowych. 

Temat tego projektu brzmiał następująco:
wykonanie na główce treningowej dowolnego
upięcia damskiego: ślubnego, sportowego oraz
awangardowego.

Celem projektu było sprawdzenie, rozwijanie
umiejętności i wiedzy zawodowej ucznia kształcą-
cego się w kierunku usługowym, zdobytej w ciągu
niecałych czterech lat nauki. 

Uczniowie pracowali cały styczeń nad projektem
edukacyjnym. Wyłoniliśmy z klasy IV PA trzy
najlepsze miejsca i dwa wyróżnienia:
I miejsce: Wiktoria Dawidzińska
II miejsce Katarzyna Wilczek
III miejsce Maja Górka
Wyróżnienie zdobyli: Julia Jamróz i Maciej Biniak.
W klasie IV PB wyłoniliśmy:
dwa I miejsca: Malwina Michalska i Martyna Oleksak,
II miejsce Nicola Małecka,
III miejsce Nicole Richter

Organizatorki projektu bardzo dziękują za ciekawe
prezentacje,  oryginalne pomysły i włożoną pracę.
                                       
                                      p. Katarzyna Helwich

                             nauczycielka zawodu
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Projekt "Miś"

Grupa uczniów klasy IC 18-go stycznia spotkała się
online z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz
Osób i Rodzin  "Zrozumieć i Pomóc" z siedzibą 
w Poznaniu, przy ulicy Garbary 47. 

Po omówieniu możliwych zasad współpracy
podjęliśmy  decyzję o rozpoczęciu projektu pt. "Miś". 

Celem nawiązanych kontaktów jest między innymi
międzypokoleniowa współpraca, akceptacja osób,
spojrzenie młodzieży na "cudze problemy" z innej
perspektywy, podniesienie poziomu empatii oraz
szacunku dla drugiego człowieka. 

Wolontariusze wykorzystując i rozwijając nabywane
w szkole umiejętności razem z podopiecznymi
fundacji  będą tworzyć "miśki przytulaski". 

Opiekunka projektu i nauczycielka praktycznej nauki
zawodu 

pani Magdalena Kanikowska

Szyjemy narzuty do terapii sensorycznej

Już w październiku zeszłego roku grupa uczniów 
z klasy IIIC odwiedziła Dom Pomocy Społecznej im.
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego przy ulicy
Niedziałkowskiego w Poznaniu. 

Wspólnie z podopiecznymi Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny stworzono dwa projekty narzut prze-
znaczone do terapii sensorycznej dla pensjo-
nariuszek, całodobowo przebywających w łóżku.

Opiekunka grupy p. Magdalena Kanikowska
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"ODZIEŻOWKA DANCE"

O swojej przygodzie z tańcem opowiada 
Julia Bzik, uczennica klasy 1.1, zdobywczyni 

I miejsca w I edycji Walentynkowego Konkursu
Tańca Nowoczesnego 

Moja przygoda z tańcem zaczęła się w dzieciństwie.
Już w wieku dziewięciu lat lubiłam wychodzić 
z koleżankami na boisko szkolne, gdzie same
tworzyłyśmy układy taneczne. Bardzo mi się to
podobało , więc poprosiłam babcię, aby zapisała
mnie na zajęcia taneczne. Początkowo bardzo się
stresowałam.

Doszłam do grupy w połowie roku i było mi  bardzo
ciężko zapamiętać układ i wykonywać tak ładne
ruchy jak pozostałe dziewczyny. Nie poddawałam
się i wytrwale dążyłam do tego, aby być na takim
samym poziomie, jak pozostałe uczestniczki, które
często ćwiczyły taniec od bardzo wczesnego
dzieciństwa. Pierwszy turniej był dla mnie bardzo
stresujący, gdyż nie wiedziałam, czego się
spodziewać. Mimo, że w kolejnych starałam się być
bardziej opanowana, stres powodował, że
zapominałam części układu i po prostu
improwizowałam. Przez 3 lata tańczyłam tylko w
formacji, lecz od półtora roku zdecydowałam, że
zacznę tańczyć solo, aby bardziej pokazać siebie.
Moja pierwsza solówka to taniec show dance, który 
zawierał dużo akrobatyki.

W ubiegłe wakacje zaczęłam tańczyć taniec
współczesny: modern jazz i contemporary. W końcu
nauczyłam się panować nad stresem. Jestem
bardzo wdzięczna babci, że umożliwiła mi rozwijanie
moich tanecznych marzeń.

HISTORIA NA MANEKINIE

Nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dofinansowanie 
z budżetu państwa. Otrzymując takie dofinansowanie
zostaliśmy zobligowani do realizacji zadań zawartych
we wniosku, między innymi do podjęcia współpracy 
z biblioteką publiczną.

Podjęliśmy współpracę z Publiczną Biblioteką
Pedagogiczną w Poznaniu, która obejmowała
wymianę informacji oraz udział w warsztatach
organizowanych przez bibliotekę.

Dzięki naszym działaniom została również
powiększona historyczna ekspozycja w Regionalnej
Izbie Pamiątek Oświatowych w Publicznej Bibliotece
Pedagogicznej w Poznaniu. Nauczycielki naszej
szkoły pani Klaudia Augustyniak i pani Beata
Malchrowicz wystylizowały manekina prezentującego
modę kobiecą lat 20. XX wieku. Uszyto suknię
nauczycielki i wymodelowano perukę zgodnie 
z ówczesnym trendem epoki.

W Regionalnej Izbie Pamiątek Oświatowych znajdują
się także pamiątki i materiały po osobach zasłużonych
dla regionu, dokumenty placówek oświatowych,
kroniki i albumy związane z oświatą, archiwalia
(dzienniki lekcyjne, legitymacje, ulotki, świadectwa
itp.), pamiątki szkolne (znaczki, sztandary, pomoce
naukowe, elementy ubiorów, akcesoria i sprzęt
szkolny itp.) oraz dokumenty życia społecznego.

                                p. Klaudia Augustyniak



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 73 03/2023 | Strona 8  
www.juniormedia.plGUZIK Z PĘTELKĄ

To warto przeczytać

Anna Klejzerowicz i jej książki z cyklu
Felicja Stefańska

Kilka tygodni temu w naszej bibliotece znów udało mi
się natrafić na coś nadzwyczajnego. 

Tym razem jest to seria książek kryminalno-
psychologicznych napisanych przez Annę
Klejzerowicz. Cykl niesamowitych historii nazywany
jest często od imienia i nazwiska głównej bohaterki.
W tym przypadku to Felicja Stefańska, reporterka
śledcza i rzeczniczka prasowa gminy Kryszewo. 

Nasza bohaterka załamana osobistym dramatem
porzuca dotychczasowe życie, wsiada do kampera 
i rusza przed siebie. 

W książkach Kejzlerowicz często powodem zbrodni
są dawne konflikty lub próba dojścia do tego, kto jest
mordercą. Jest mnóstwo zwrotów akcji i przez cały
czas opisywana historia trzyma nas w napięciu. 

Zachęcam do przeczytania, bo to naprawdę perełki.

                                   

W. K.

Biblioteka poleca nowości wydawnicze 
autorstwa Katarzyny Ryrych

Polska pisarka, poetka, nauczycielka i malarka.
Wydała wiele książek dla starszych i młodszych, m.in. 
Philo, kot w drodze oraz Siedem sowich piór – mądre,
wzruszające opowiadanie, nominowane do tytułu
„Książka Roku 2009” polskiej sekcji IBBY.  Mieszka w
Wieliczce, gdzie pracuje jako nauczycielka. Maluje,
gra na wiolonczeli i fortepianie. Kocha zwierzęta,
podróże.

Dobry adres,
metka na
ubraniu
potwierdzają-
ca najlepszą
markę,
zajęcia
pozalekcyjne
– oto „pas
startowy. 
Tylko czy
jest on
faktycznie
potrzebny?

Ania tylko
tak miło
wygląda.
Wszyscy
nabierają się
na rude loki i
zielone oczy.
Ale Ania jest 
trudna, nie
do
okiełznania. 
Na dodatek 
nie jest już
sama…

Podczas
wakacji
Patryk
poznaje
Celestyna –
bezdomnego
mężczyznę. 
Wzruszająca
opowieść o
sile
przyjaźni.
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