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II LOKALNY KONKURS FRYZJERSKI

28 lutego 2017 r. w sali szkolnej Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie odbył
się II Lokalny Konkurs Fryzjerski pod hasłem Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer. Organizatorami
konkursu byli Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie oraz Hufiec Pracy 15-2 w
Krotoszynie. Honorowy patronat nad konkursem objęli Burmistrz Kobylina oraz Prezes Izby
Rzemieślniczej w Krotoszynie p. Józef Januszkiewicz.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor Zespołu p. Katarzyna
Jackowska, która życzyła młodym zawodnikom, by udział w konkursie był
zaczątkiem do realizacji marzeń związanych z przyszłym zawodem oraz by
jutro byli lepsi od tych, którymi są dzisiaj. Następnie głos zabrał
Sekretarz Gminy p. Mirosław Sikora, który przywitał przybyłych i wyraził
zadowolenie z podejmowania tego rodzaju przedsięwzięć, które promują
szkolnictwo zawodowe oraz rzemiosło naszego regionu.
W zmaganiach
konkursowych udział wzięło 6 uczestników. Byli to reprezentanci Zespołu
Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
Celem konkursu było odkrycie nowych
talentów, rozbudzenie zamiłowania do zawodu, zachęcenie do doskonalenia
umiejętności zawodowych, promowanie szkolnictwa zawodowego i wymiana
doświadczeń.
Konkurs składał z dwóch konkurencji. Pierwszą było
wyciskanie fal na mokro na główkach treningowych, drugą - wykonanie
fryzury stylizowanej na Disco lat 80. Wykonywana ona była na modelce,
która miała odpowiednio do epoki dopasowany makijaż i strój. Modelki
wraz z zawodniczkami zaprezentowały się podczas pokazu. Każda kreacja
była niezwykle oryginalna, fryzury zachwycały wyglądem, zaskakiwały
pomysłowością.
Klimat pokazu, który tworzyły muzyka i wystój sali
przeniósł zgromadzonych w czas lat 80. Wszyscy uczestnicy i modelki
zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami, których nie było końca.
Podczas
przerw technicznych jury w składzie: p. Marek Duczmal i p. Aneta
Kaczmarek oraz p. Magdalena Gemska, skrupulatnie przyglądało się pracy
zawodników, jak również jej efektom. Ocenie podlegały m.in. takie
elementy jak: wrażenie artystyczne, kunszt i finezja w wykonaniu
fryzury, zgodność tematyczna fryzury, ale również porządek na stanowisku
pracy oraz znajomość i stosowanie przepisów BHP.
Jury nie miało
łatwego zadania. Mistrzowie fryzjerstwa wysoko ocenili poziom konkursu,
zwłaszcza drugiej konkurencji. Po intensywnych obradach wyłoniono
laureatów. I miejsce na podium przypadło Aleksandrze Łączewnej uczennicy
ZSP nr 3 w Krotoszynie, na drugim miejscu uplasowała się Róża Bajka
uczennica ZSP w Zdunach, a trzecie miejsce zajęła nasza reprezentantka
Aneta Jarus. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę
Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, Zespół Gimnazjum i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Izbę Rzemieślniczą w Krotoszynie, Urząd
Miejski w Kobylinie oraz Anetę Kaczmarek właścicielkę Studia
Fryzjerskiego ANET. Organizatorzy złożyli na ręce uczestniczek
podziękowania dla mistrzów szkolących: Katarzyny Szczegóry, Anety
Nowackiej, Renaty Nele, Marka Duczmala, Jolanty Pomirskiej, Teresy
Jędrzejczyk. Dzięki uprzejmości Państwa Kwiecińskich wszyscy zaproszeni
goście i uczestnicy mogli skorzystać w czasie przerw ze słodkiego
poczęstunku. Uroczystego zamknięcia II Lokalnego Konkursu Fryzjerskiego
dokonał Komendant HP 15-2 w Krotoszynie Zbigniew Kurzawa, który
podziękował wszystkim za przybycie i za zaangażowanie oraz pogratulował
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uczestnikom konkursu życząc jednocześnie przyszłym fryzjerom sukcesów
podczas egzaminu czeladniczego. Wyraził także przekonanie, że konkurs
będzie miał swoją kontynuację w kolejnych latach. Podczas trwania
konkursu wśród mistrzów szkolących wywiązała się żywa dyskusja dotycząca
zwolnienia laureatów pierwszych miejsc z części egzaminu zawodowego w
dwóch kategoriach konkursowych. Obecny na konkursie Prezes Izby
Rzemieślniczej p. Janusz Januszkiewicz przychylił się do złożonego
postulatu w związku z tym uczestniczka Aleksandra Łączewna zwolniona
została na egzaminie zawodowym z wykonania fal, a uczestniczka Róża
Bajka z wykonania fryzury fantazyjnej. Nagroda ta okazała się wielkim
zaskoczeniem dla uczestników.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi
Kobylina i Prezesowi Izby Rzemieślniczej panu Józefowi Januszkiewiczowi
za objęcie konkursu honorowym patronatem, dziękujemy za wsparcie
moralnym i intelektualnym autorytetem, które pozwoli młodym ludziom
odnaleźć prymarne wartości i wskaże właściwą drogę ich rozwoju oraz za
ufundowanie nagród.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
A. Grzempowska
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