
  

„Nasze 
artystyczne, 

szkolne, 
odzyskane 
inspiracje”

W komiksowym 
obiektywie



  

Artystyczne natchnienia...

Ja sobie posiedzę, 
a Pati odzyska 

trochę świecidełek

Kto jak nie ja
będzie mózgiem
tej operacji?



  

Mentoring z pełnym uśmiechem...

Ładne cacko,nie 
jest złe, ale 
Spółdzielnia 
zarobić musi.

Pani Profesor, 
z odzysku, ale 
wyglądamy 
odlotowo, 
PRAWDA?



  Nawet narodowo wyglądam odlotowo...

Ja to jednak 
jestem gotowa 
na każdą okazję



  

Wszystko ma swój początek, nawet 
odzyskana biżuteria...

Kto by pomyślał,że 
recykling może być 

taki twórczy?

Ty, Werka, 
jak zrobię 

coś ładnego, 
to sama to 

kupię



  

Pierwsze dzieło – złamane serce...



  

Różne faktury , ozdoba ręki 
gwarantowana...



  

Pierwsze efekty osiągnięte, chęć do 
pracy pobudzona...

Dziewczyny bierzmy 
się do pracy,bo 

recyklingowy pokaz 
mody tuż, tuż



  

Nie ma to jak czujne oko julki...

Im dłużej to robię, tym 
bardziej się dziwię, że 
tyle można zrobić z 

„niczego”



  

Woreczkowe poszukiwanie kolejnych 
natchnień...

Jak już dziewczyny 
odzyskają tę biżuterie, 
to ja się w nią wystroję



  

Subtelne podpowiedzi eleganckiej 
Pani...

Powiem krótko – 
cudnie.

Recyklingowa, 
a taka jak moja 

:)



  

Chęć działania silniejsza od patrzenia...

Ciekawe, czy 
potraf

Muszę w tym 
„odzysku” też 

mieć swój udział



  Cóż to za cuda?...

Były ręce, które 
leczą, są ręce, 

które 
odzyskują :)



  

„Zameczki z odzysku”...



  

Wiktoria w akcji...

Nigdy nie 
myślałam, że 
tyle potrafę 
odzyskać

Miło czasem 
popatrzeć, jak 
inni pracują :)



  Odzyskany brelok Weroniki...

Wszyscy robią 
biżuterię, a ja 

zrobię 
breloczek dla 
mojego księdza



  

Dominika i Julia „gonią” koleżanki ...

Beti razem stworzymy 
branzoletkę marzeń, 
niby z odzysku, a 
lepsza niż frmowa

Muszę się skupić, 
żeby dogonić 

dziewczyny. Domi do 
pracy



  

Nieśmiałe oblicze Wiktorii ...

Będziesz piękną 
modelką recyklingu

Chyba nie dam rady :)



  Każda, nawet odzyskana biżuteria 
potrzebuje odpowiedniej modelki...

Nie wiem, czy to akurat ja, 
ale spróbuję



  

Delikatna bransoletka – marzenie 
każdej kobiety...

Tak sobie myślę, że w 
recylkingowym castingu to 
właśnie moja branzoletka 

będzie najładniejsza



  Dziewczyny poszły w ślady koleżanki...

Myślę sobie, że właśnie 
to odzyskane cudo 

będzie moje

Sarunia 
zastanów się, 
te też są 
piękne



  

Duchowa pomoc...

Dziewczyny, 
wszystkie ręce na 

recyklingowy 
pokład

Tak 
jest, 
szefe!



  

Pod czujnym okiem naszej Werki...

A nie mówiłam, że to 
ja będę szefową 

recyklingowych działań?

Pracujmy dziewczyny, liczy 
się efekt, a Werce niech się 
wydaje, że nami kieruje ;)



  

Każda błyskotka potrzebuje 
odpowiedniej oprawy...

Nigdy nie myślałam, 
że tyle tego 
wyprodukujemy



  

Biżuteria gotowa na modowy wybieg...



  

Awangarda odzyskanego piękna...



  Odzyskane, piękne i na każdą okazję...



  Szaleństwo piękna, rozwój 
spółdzielczości...

Pod czujnym 
okiem szefowej 

:)

Pamiętaj, Pati, 
to jest właśnie 
przedsiębiorczość 
w praktyce :)



  Szczęśliwi, walentynkowi nabywcy 
otrzymali od Vzoru drobne upominki...

Wstążeczki są wprawdzie 
z odzysku, ale marketing 
rozwinęłyśmy na całego



  

Ostatnie szlify odzyskanego piękna...

Jeszcze tylko ładnie 
opakować i zaprezentować 
szkole nasze recyklingowe 

szaleństwo

Dziewczyny, 
ułożymy to w stare 

skrzynie, które 
same odnawiałyśmy



  

Nie mogło być inaczej – sprzedaż 
także z „odzysku”...



  

Gotowe by dawać radość...



  

Nasze artystyczne, odzyskane 
inspiracje – już nie nasze – 

poprzez ich odzyskanie cieszą  
od nowa swoich nabywców, 

pokazując wyraźnie, że każda 
rzecz zasługuje na „nowe 

ciekawe życie”.

Taka jest właśnie 
działalność VZORU



  

AUTORZY ODZYSKANEGO PIĘKNA:

Weronika Dura
Beata Judkowiak

Patrycja Musielak
Dominika Nowak

Wiktoria Antczak
Julia Borowska
Joanna Graczyk

Agata Szczepska
Weronika Fechner
Celina ławniczak

OPIEKUNOWIE:

Beata Marciniak
Violetta Lenarczyk

Ksiądz Krystian Gramza



  

Nie tylko biżuteria – także 
wiedza zdobywana w 

praktycznym działaniu. 

We współpracy z 
innymi



  

Nasze „odzyskane” inspiracje 
pomogły całemu ZSM w organizacji 
eventów promujących profilaktykę 

ratowania zdrowia i życia – nie 
wyrzucone, „przygarnięte”i 
kreatywnie wykorzystane – 

pozwoliły, aby lekcje „wyszły” z 
sali i zyskały nowe, lepsze oblicze. 

Jak najwięcej takich 
inicjatyw



  

Szkoła to nie tylko lekcje, a pomoce 
możemy wykonać sami...

Nigdy nie myślałam, że 
transparent można 
zrobić ze starego 

zużytego prześcieradła

Czy Pani 
Profesor 
sprawdza 
ścieg?



  

Edukacja w praktyce...

Ja to od dziś muszę 
bardziej pomyśleć, jak 

poodzyskiwać inne rzeczy



  

W akcji udział wzięli:

Weronika Fechner
Paweł Jóźwiak

Monika Jurdzińska
Magdalena Kościuszko

Paulina Płonka
Klaudia Chudak
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