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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Świętujemy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Polska utraciła niepodległość podczas trzech rozbiorów, w roku 1772, 1793 oraz w 1795. Wtedy ziemia polska
została podzielona między trzy mocarstwa Rosję, Austrię i Prusy. Polska zniknęła wtedy z mapy na 123 lata.
W listopadzie 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała
uwolnionemu z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo
wojsk polskich. Tego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, co oznaczało koniec działań bojowych Wielkiej
Wojny.
11 listopada jest dniem wielkim dla Polaków. Tego dnia wywieszamy flagę narodową oraz śpiewamy hymn.
Pamiętajmy, że jest to dzień dumy narodu polskiego, który walczył i będzie walczył o swą ojczyznę i
niepodległość.

Zdjęcia wywieszonych flag  lub zdjęcia ze śpiewania hymnu można było wysłać do Pani Anny Streker, która
umieściła je na stronie szkoły na Facebooku. Najciekawsza forma została nagrodzona. Również z tej okazji
zespół historyków zaplanował lekcje rocznicowe, w których wykorzystywane były materiały własne oraz te ze
strony gov.pl. Uczniowie zachęcani byli do wyszukania materiałów bądź artykułów dla fryzjerów, krawców i
stylistów np. Autorski słowniczek mody II RP, Patriotyzm a moda, Moda dziecięca w II RP itp.
W dniu 10 listopada mile widziane były kokardy narodowe, kupione bądź zrobione samodzielnie. Można było
przypiąć ją do odzieży, fryzury czy torby. Tak świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości.

                                                                                                                          red. Małgorzata Sołtan

fot. Adobe Stock .
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Fryzjerskie trendy na jesień 2021

Wraz ze zmieniającą się porą roku zmieniają się też
trendy. W okresie jesiennym odchodzimy od żywych
i barwnych letnich koloryzacji, decydując się na
bardziej naturalne i stonowane barwy. 

Dużą popularnością cieszą się odcienie rudości,
platynowy i szampański blond oraz chłodne brązy,
ale zdecydowanie największym hitem tego sezonu
jest bronde. Koloryzacja ta łączy  w sobie dwa kolory
– brąz oraz blond. Może zostać uzyskana na wiele
sposobów, np. poprzez balejaż czy tradycyjne
sombre. Dużą zaletą tej koloryzacji jest jej
uniwersalność, ponieważ pasuje do każdego typu
urody i dobrze się prezentuje zarówno w jasnych jak
i ciemniejszych gamach kolorystycznych. 

Popularnością wciąż cieszą się dobrze nam znane
pasemka. Jeśli jednak ktoś lubuje się w odważnych
kolorach, też znajdzie coś dla siebie. Na
popularności zyskują bowiem neonowe końcówki. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się fryzury z
przedziałkiem na środku oraz dwa rodzaje grzywek –
proste i curtain bangs. Powracają też dawne  trendy –
mullet oraz wolf cut. 

Jesienne stylizacje mają do zaoferowania też dużo
opcji dla mężczyzn. Klasyczne cięcia wciąż zajmują
wysoką pozycję, ale coraz większą popularnością i
zainteresowaniem cieszą się też nowe  oraz
powracające trendy.

Panów preferujących krótkie strzyżenia mogą
zainteresować inspirowany stylem vintage  comb over
lub bardzo szybki do ułożenia french crop. Jeżeli ktoś
lubi wyjątkowo dbać o włosy, z pewnością spodoba
mu się Pompadour z połyskiem, a alternatywną jego
wersją jest side swept, którego ułożenie zajmuje
znacznie mniej czasu. Przy dłuższych włosach
sprawdzą się gładko uczesane fryzury z grzywką, a
także zwyczajnie upięte w kucyk, tzw. men bun. Dla
mężczyzn o rzadszych włosach polecana jest fryzura
blowout. Wygląda ona jak ułożona przez wiatr
nabierając naturalnej objętości i zakrywając
niedoskonałości. Wśród panów coraz większą
popularność zyskuje trwała ondulacja.

Jesienne trendy- mullet

Jesienne stylizacje nie kończą się jednak na samych
koloryzacjach. Latem modne były niedbałe fryzury
czesane wiatrem i układane na szybko przed
wyjściem, a teraz wchodzimy w okres, gdy
większość kobiet wybiera wyrafinowane cięcie od
najlepszych fryzjerów.

Pośród nieśmiertelnych klasyków takich, jak bob 
(wciąż chętnie wybierany przez klientki) znalazły się
także nowości - soft shag – wycieniowana fryzura z
lekką grzywką, idealna dla włosów kręconych i
falowanych. 

red. 
Wiktoria

Dawidzińska 
i Amelia

Bączkiewicz

/źródło: 
beardman.pl;
Elle.pl; Polki.p;Kobieta.onet.;
hairstore.pl;
domodi.pl/
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Fashion Week

Czym jest Fashion Week?
Tydzień mody to najważniejsze wydarzenie w tej
branży. Właśnie wtedy projektanci i domy mody
mogą zaprezentować najnowsze kolekcje oraz
projekty. Najważniejsze pokazy odbywają się
zazwyczaj w Mediolanie, Paryżu, Londynie, Nowym
Jorku i Berlinie. Właśnie tam rodzą się nowe trendy
na najbliższe miesiące.

Jakie trendy więc przepowiedział niedawny Fashion
Week, który odbył się w Paryżu?
Pokazy wystartowały 28 września i zakończyły się 5
października. Równie interesująco, jak wybiegi
wyglądały chodniki Paryża, na których Francuzki i
fashionistki, które przyjechały z tej okazji do stolicy
Francji, pokazywały się w nonszalanckim wydaniu.

Co noszone będzie na jesień/zimę w 2021/22 roku?
Zacznijmy od trendów zapowiedzianych na rok 2021,
a dokładniej na jesień. Pikowane kurtki, wygodne i
równie eleganckie odzienie będzie tej jesieni bardzo
popularne. Dodatkowo ubrać je możemy do stylizacji
sportowej jak i tej bardziej eleganckiej. Polecano
również do takich stylizacji użycie okularów
przeciwsłonecznych oraz chustę obwiązaną wokół
włosów. Kolejną z rzeczy są plisowane spódnice
typu midi. Idealne do eleganckich stylizacji, szpilek
oraz góry w rozmiarze oversize, zebranej w talii
paskiem. 
Berety! Berety są jednym z bardziej popularnych w
tym okresie nakryciem głowy. Dodadzą one uroku
każdej stylizacji. Wśród Paryżanek, a raczej ich
spódnic, torebek, bluzek, a nawet sukienek czy
kombinezonów rozgościły się cętki.

Wzór bardzo modny na jesień 2021. Nie obędzie się
też się bez szerokich spodni, które już od dawna są
coraz częściej widoczne. Dwukolorowy jeans jest
widziany w kombinezonach, spódnicach, a nawet
płaszczach! Definitywnie króluje on aktualnie na
ulicach Paryża. 

                                 red. Małgorzata Sołtan

Źródło: https://www.glamour.pl/artykul/to-wlasnie-te-
trendy-na-jesien-2021-kroluja-teraz-na-ulicach-
paryza-podpatrzylismy-na-paris-fashion-week-
211002122753#paris-fashion-week-ss-2022-
streetstyle-trendy-2

Czy wiesz, że...

FashionPhilosophy Fashion Week Poland to
inicjatywa kierowana do projektantów, dziennikarzy,
stylistów, kupców i przedsiębiorców oraz pasjonatów
mody. Wydarzenie konfrontuje rynek polski z
zagranicą, informuje i inspiruje projektantów,
managerów firm odzieżowych, producentów, stylistów,
media, agentów mody i handlowców. 

Tydzień mody wiosna-lato 2021

Tydzień mody w Paryżu

Służy prezentacji polskich trendów na kolejny sezon,
wsparciu uznanych już projektantów oraz promocji
młodych twórców. Stanowi platformę wymiany
kontaktów oraz doświadczeń.

Pomysłodawcami Polskiego Tygodnia Mody są Irmina
Kubiak oraz Jacek Kłak, a organizatorem Grupa
Kreatywna Moda Forte. Pierwsza edycja
FashionPhilosophy Fashion Week Poland odbyła się
jesienią 2009 r. 

                           /źródło:https://pl.wikipedia.org/.

.
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Projektujemy przyszłość -
międzynarodowe staże zawodowe

uczniów

Dwudziestu uczniów z klas trzecich technikum
kształcących się w zawodzie technik
usług fryzjerskich oraz technik przemysłu mody,
wzięło udział w projekcie: ”Projektujemy przyszłość -
międzynarodowe staże zawodowe uczniów”.

W ramach tego projektu nasza młodzież rozpoczęła
24 października miesięczny staż we Włoszech.
Około godziny 8.30 stażyści wylądowali w Treviso
koło Wenecji. Stamtąd autokarem dowieziono ich do
Bolonii ( 170 km ).

Następnie zostali zakwaterowani i wzięli udział w
integracyjnym spotkaniu na patio kampusu. Później
udali się na popołudniowy spacer po okolicy.

Następnego dnia uczniowie poznali miejsca praktyk. 
W towarzystwie wolontariuszy udali się do salonów i
zakładów pracy, by poznać drogę do pracy i
pracodawcę. Następnego dnia rozpoczęli praktyki.
W Bolonii, Modenie i Reggio Emilia będą doskonalić
swoje umiejętności zawodowe i językowe w
renomowanych salonach fryzjerskich i
przedsiębiorstwach w branży krawieckiej.  We
Włoszech na praktykach spędzą aż miesiąc.

Młodzieżą opiekują się panie Dagmara Żukowska-
Hombek oraz Iwona Koseda. Projekt koordynuje
pani Grażyna Szczecińska.

.
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Sanktuarium Madonna di San Luca

Florencja

Wenecja

Spacer po Wenecji

W Bolonii

Reggio Emilia
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