
Konkurs 
Fryzura Karnawałowa 2010 
o Puchar Starosty Lublinieckiego

- Karnawał to czas, kiedy możemy pozwolić sobie na wyjąt-
kowe uczesanie. Naturalnie wszystko zależy od kreatywności 
i wyobraźni fryzjera, których naszym uczestnikom konkursu 
nie brakowało - mówi Renata Pruska pomysłodawczyni im-

prezy. Zawodnicy dobrze byli zorientowani w obowiązujących 

trendach i zgodnie z zaleceniami stylistów wśród konkur-

sowych fryzur dominowały warkocze, loki oraz eleganckie 

koki. Nie zabrakło hitu sezonu, czyli ozdób z piór. Chętnie 

sięgano również po inne ozdoby takie, jak ozdobne spinki, 

grzebyczki, kwiaty, które dodatkowo podkreślały charakter 

karnawałowego stroju.  

Podczas tegorocznej edycji konkursu do rywalizacji o główną 

nagrodę stanęło 50 uczniów ze szkół: Wieloprofilowego 

Zespołu Szkół z Tarnowskich Gór, Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych  z Dobrodzienia, Zespołu Szkół Nr 1 z Myszkowa, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla Niesły-

szących i Słabosłyszących z Lublińca, Zasadniczej Szkoły 

Po raz kolejny mamy przyjemność zdać relację 
czytelnikom ŚF z konkursu zorganizowanego przez 
Zespół Szkół Zawodowych z Lublińca. Już czwarty 
raz spotkaliśmy się na konkursie fryzjerskim, którego 
motywem przewodnim jest fryzura karnawałowa. 
Jak co roku honorowy patronat nad konkursem 
objęło Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”. (Balzac)

Zawodowej nr 1 im. Józefa Lompy z Olesna, Zespołu Szkół im. 

Władysława Reymonta z Częstochowy oraz  Zespołu Szkół 

Zawodowych z Lublińca gospodarza uroczystości. Konkurs 

przyciągnął dwa razy więcej uczestników niż rok temu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Jolanta 

Kardas nie ukrywa satysfakcji, że z każdą edycją, w konkursie 

bierze udział coraz więcej młodzieży. - To świadczy o ran-
dze naszego przedsięwzięcia, które z roku na rok staje się 
coraz bardziej prestiżowym wydarzeniem.  Dodaje, że jest 
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to sukces, nie tylko młodych ludzi chcących zaprezentować 

swoje umiejętności, ale także ciężka praca organizatorów, 

którzy dbają o jak najlepszą atmosferę. - Za każdym razem 
zdobywamy nowe doświadczenia, bo dzięki nim konkurs 
stoi na wysokim poziomie. W tym roku po raz pierwszy 

została powołana komisja kontrolna do prac, której za-

proszono mistrzów fryzjerstwa: Anetę Liboska, Krystiana 

Waloszczyka oraz Witolda Wojtalę. Natomiast w pracach 

komisji konkursowej udział wzięły: Dorota Wójcicka jako 

przewodnicząca komisji oraz członkowie: Henryka Majewska 

i Danuta Drzewińska-Ligman. 

Decyzją jury laureatkami konkursu Fryzura 
Karnawałowa 2010 zostały:
1. Joanna Kosek, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu;

2. Joanna Skowronek, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 

im. Józefa Lompy w Oleśnie;

3. Sonia Urbańczyk, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu;

Wyróżnienia otrzymali:
1.  Anna Kowalska, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnow-

skich Górach,

2.  Małgorzata Kuroń, Zespół Szkół im. Władysława Reymonta 

w Częstochowie;

3.  Sara Gołdowska, Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

- Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć niepowtarzalną 
karnawałową atmosferę a udział w zawodach był nie tylko 
rywalizacją o najwyższe podium, ale także świetną zabawą. 
Profesjonalizm, kreatywność i entuzjazm uczestników są 
dla nas przesłanką, aby każda następna edycja była jeszcze 
lepsza od poprzedniej – mówią organizatorzy. 

Zwycięzcom oraz uczestnikom życzymy dalszych suk-

cesów i zapraszamy na jubileuszową, piątą edycję kon-

kursu za rok a zainteresowanych na stronę internetową: 

www.zszlubliniec.pl
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