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Choszczno - Gdzie bajka tam i fryzura
20.03.2017.

CHOSZCZNO. W ubiegłym tygodniu Koło Gospodyń Wiejskich z Suliszewa prowadziło w choszczeńskim
Zespole Szkół nr 3 warsztaty z zaplatania papierowej wikliny. Nieco wcześniej uczennice z tej placówki
pojechały do Korytowa, gdzie najpierw czytały bajki, a potem układały dzieciom fryzury. W regionalnym
pokazie fryzjerskim, który odbył się w Wałczu KAROLINA BIELICKA zdobyła wyróżnienie za wykonanie
fryzury Królowej Kier z bajki &bdquo;Alicja w Krainie Czarów&rdquo;.

Warsztaty prowadzone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Suliszewie
są kontynuacją projektu zatytułowanego &bdquo;Partnerstwo w bliskości
tradycji&rdquo;, który od ubiegłego roku Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie
realizuje wraz z sołectwami i kołami gospodyń wiejskich z naszej gminy.
Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku uczennice z tej szkoły urządziły w suliszewskiej bibliotece salon
fryzjerski, w którym uczyły
sztuki zaplatania warkoczy. To właśnie wtedy tamtejsza bibliotekarka MARIA KOWAL
pokazała dziewczynom cudeńka, które panie z Suliszewa wykonują z&hellip;
papierowej wikliny. Suliszewianki dotrzymały danego wówczas słowa i w
ubiegłym tygodniu przyjechały, by pokazać na czym rzecz polega.
- Zaczynamy od czynności najtrudniejszej, czyli zrobienia porządnych
rurek z gazety. Potem wymyślamy sobie jakiś konkretny projekt i tworzymy
go poprzez zaplatanie tych rurek &ndash; tłumaczyła ANETA NIKOROWICZ,
przewodnicząca KGW Suliszewo. Podkreśliła przy tym, że nie jest to takie
łatwe, a wprawność suliszewianek wynika z tego, że zajmują się tym już
od trzech lat. Uczestnicząca w zajęciach BOŻENA WIERUCKA z
Zamęcina stwierdziła, że zajęcie to jest dedykowane jest ludziom
cierpliwym, a szczególnie takim, którzy tę cierpliwość chcą ćwiczyć. Niezwykle trudne i pracochłonne zajęcie, ale jak już dopniemy końca, to
efekt jest wspaniały &ndash; mówiła. W imieniu swoim,
jak również koleżanek z Zamęcina zaprasza 3 kwietnia do ZS nr 3 na
kolejną odsłonę projektu &bdquo;Partnerstwo w bliskości tradycji&rdquo;. &ndash; Tym razem
to my pokażemy, w jaki sposób robi się kwiaty z bibuły &ndash; zdradziła
temat kolejnych warsztatów.
Pod koniec listopada ubiegłego roku uczniowie z ZS nr 3 zawitali do
Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie (piszemy o tym w artykule
&bdquo;Zasłużyli na szóstki&rdquo;), gdzie wykorzystywali swoje umiejętności
makijażu i fryzjerstwa, upodabniając dzieci do bohaterów z przeczytanych
im wcześniej bajek. Tym razem z kolejnym etapem projektu &bdquo;Magia jest w
nas&rdquo; fryzjerki NINA WOREK, KLAUDIA PROKOP i ALICJA KRZYŚCIAK, ich instruktorka DANUTA
FELUSIAK oraz dyrektor ANETA ZACZEK
trafiły do Szkoły Podstawowej w Korytowie. Tu również najpierw czytały
fragmenty bajek, a potem czesały fryzury i malowały twarze.
Przy tej
okazji A. Zaczek pochwaliła się, że przed przyjazdem do Korytowa, dwie
uczennice z ZS nr 3, czyli wspomniana wyżej K. Prokop oraz KAROLINA BIELICKA
brały udział w regionalnym pokazie fryzjerskim &bdquo;W krainie baśni&rdquo;, który
po raz piąty w Wałczu zorganizowało Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Tu o tytuł laureata walczyło ponad 50
uczestników, a wśród wyróżnionych znalazła się również K. Bielicka.
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Okazuje się, że nagrodzono ją za wykonanie Królowej Kier z &bdquo;Alicji w
Krainie Czarów&rdquo;. &ndash; Należą się jej brawa i szczególne gratulacje, bo
rywalizowała z uczestnikami, którzy reprezentowali bardzo renomowane
studia fryzjerskie &ndash; chwaliła podopieczną D. Felusiak.

(kj, Tadeusz Krawiec)
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