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Nasze uczennice  wykonały sobie kilka zdjęć  

z modelkami w mistrzowskich stylizacjach. 
 
 

Największym zainteresowaniem wśród dziewczyn cieszyły się torby. 

 
 
 
 

 
TARGI FRYZJERSKIE LOOK 2013 

 

6 kwietnia w ramach projektu  EFS odbył się 

wyjazd na Targi Fryzjerskie LOOK 2013,  

w którym pod opieką p. Aldony  Jędrzejak, 

uczestniczyło  9 uczennic szkoły zawodowej 

uczących się na  kierunku – fryzjer. Podczas 

zwiedzania Targów  uczestniczki poznały 

najnowsze rozwiązania technologiczne na 

rynku fryzjerskim.  Miały  również okazję 

obejrzeć pokazy  znakomitych polskich  

i zagranicznych stylistów. Na kilku scenach 

mistrzowie fryzjerstwa prezentowali swoje 

umiejętności zawodowe, przekazując 

publiczności ostatnie nowinki technologiczne  

z wykorzystaniem najlepszych preparatów  

i narzędzi. Największym zainteresowaniem 

dziewcząt cieszył się konkurs KREATOR 

2013, podczas którego obserwowały 

wykonanie stylizacji w kategorii 

ART&HAIR „PIN UP GIRL XXI w.” 

Fantastyczne kreacje oraz kunszt fryzjerski wprawiały w podziw zebraną publiczność  

i fotoreporterów. Ogromną atrakcją wyjazdu na targi było spotkanie z autorkami podręczników do 

fryzjerstwa p. Zuzanną Sumirską i p. Mariolą Kostrzewską. Pani Zuzanna Sumirska to „guru 

polskiego fryzjerstwa”, zajmuje się również wydawaniem podręczników i filmów szkoleniowych.  

Kompetencja i osobowość obydwu Pań zauroczyły nasze uczennice. Dziewczętom tak bardzo 

podobało się na Targach, że opuszczały je niechętnie i obiecały sobie, że za rok koniecznie muszą tam 

wrócić.                                                                                                                                 p. Aldona Jędrzejak 

TARGI KRAWIECKIE – POZNAŃ 2013 
Uczennice ZSZ kształcące  się 

w zawodzie krawiec 

uczestniczyły wraz  

z nauczycielką p. Ewą Figurską 

w Targach Mody FASHION 

FAIR 2013. W trakcie 

wycieczki uczennice miały 

możliwość zobaczenia nowości 

technologicznych  

i surowcowych wiodących 

zakładów odzieżowych. 

Wyjazd był również okazją do 

uzupełnienia wiadomości 

teoretycznych podczas 

zwiedzania wystaw i ekspozycji 

krajowych i zagranicznych firm 

branżowych. Ekspozycje 

wystawiennicze prezentowały 

najnowsze kolekcje odzieżowe, 

tkaniny, dodatki, pasmanterię, 

obuwie i galanterię. Atrakcją 

wycieczki było uczestnictwo  

w profesjonalnych pokazach mody z kolekcji Jesień –Zima 2013/ 2014. Uczennice obejrzały pokazy min. 

takich firm odzieżowych jak Top Secret, Baronia Fashion, Dan Hen, Funk czy Olav Bakstad. 
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