Marta Cholewińska
Oto co napisała nam o sobie Marta, nasza absolwentka, a
obecnie utalentowana mistrzyni sztuki fryzjerskiej,
właścicielka salonu Professional Hair
w Bydgoszczy:
Pod koniec gimnazjum, kiedy każdy z moich rówieśników
zastanawiał się, do jakiej szkoły pójść, ja rozważałam
dwie, między innymi Technikum Fryzjerskie nr 1
w Bydgoszczy. Jeszcze nie wiedziałam, czy zostałam
przyjęta do szkoły, a już dostałam się na praktyki do
jednego z barcińskich salonów. Pracowałam jako pomoc ,
a w zamian za to małymi krokami wdrażałam się w świat fryzjerstwa. Chwilę po

tym

jak stałam się uczennicą technikum, miałam zakupiony najpotrzebniejszy sprzęt i narzędzia do pracy,
wszystko ułożone w kuferku. Czekałam, kiedy w końcu zacznie się rok szkolny, abym mogła ich używać.
Rozpoczęłam nowy rozdział w moim życiu, ale nie było wcale łatwo…
Szczególnie, kiedy znalazły się osoby, które zazdrościły mi tego, co zdobywam. Byłam raczej znana
w szkole, każdy mnie rozpoznawał, a koledzy i koleżanki komentowali, gdy tylko lekko upadłam. To nie było
miłe doświadczenie i chciałam uciec od tych osób. Jestem wychowanką pani dyrektor szkoły i ona mnie
wtedy bardzo umacniała i wspierała. Dodawała sił. Każdy miał ten sam start, a to, jaką drogą poszedł, to
jego decyzja. Nie mogę brać za to odpowiedzialności. W czasach szkolnych tworzyłam kreacje fryzjerskie
do kilku edycji kalendarza szkolnego. Reprezentowałam technikum w konkursach. To był niesamowity czas.
Każdy z nas tworzył własne piękno we fryzurach. Często zostawałam dłużej w szkole , czesałam główki,
układałam włosy nauczycielom.
Cztery laty minęły bardzo szybko…
Po zdobyciu tytułu technika poszłam na studia do Wyższej Szkoły Bankowej na kierunek: zarządzanie
firmą. W styczniu bieżącego roku reprezentowałam nasz kraj w Los Angeles podczas Wide Hair Tour,
w ramach konkursu World Style Contest organizowanego przez Davines. Ten prestiżowy konkurs daje
szansę na objawienie się wielu fryzjerskim talentom. Poprzeczka konkursowa od lat ustawiana jest bardzo
wysoko. Fryzjerzy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować cięcie, kolor i stylizację. Moja fryzura była
jedną z kilkuset zgłoszonych z całego świata. Znalazłam się wśród 10 najlepszych młodych fryzjerów
z całego świata. Przypadł mi udział w ścisłym finale. Ostatecznie zajęłam drugie miejsce. Swoje dzieło
tworzyłam przed ponad półtora tysięczną publicznością. To było bardzo stresujące doświadczenie.
Kilka miesięcy po konkursie odeszłam z salonu, w którym przepracowałam 6 lat...
Byłam zmęczona ciągłym brakiem czasu. Pracowałam, studiowałam, a w każdym wolnym momencie
jeździłam do domów klientek, aby dorobić. Czułam, że muszę coś zrobić. Zdobyłam tytuł licencjata,
obroniłam się, a kolejnym krokiem było zapisanie się na studia podyplomowe. I najważniejsze…
Odważyłam się otworzyć własny biznes. Bardzo się tego bałam, ale było warto. To najlepsza decyzja
w moim życiu. Moje nazwisko jest znane, mam piękny salon, w którym kocham przebywać. Tworzę
własną historię i jestem dumna, że przeszłam tę drogę. Wiem, że najlepsze jeszcze przede mną.

Marto, gratulujemy Tobie sukcesów i życzymy, abyś się rozwijała i tworzyła nadal
swoją piękną własną historię. Twój przykład pokazuje, że nie należy się poddawać,
a ciężka praca przynosi efekty i daje satysfakcję.

Oto, co czytamy na stronie Hair Trendy o konkursie wspomnianym przez Martę:
Zapierający dech w piersiach teatr Orpheum, ponad 1700 fryzjerów z całego świata, występy
fryzjerskich gwiazd – Angelo Seminary, Kirsten Demant, Briana Suhra, Anny Pacitto, teamu
ION i Akademii Allilon.
Prawdziwa sztuka i moc fryzjerskich inspiracji. Każdego roku Davines wyróżnia swoją
społeczność zaproszeniem do innego zakątka świata. Tym razem wybrano bajeczne Los
Angeles.
Najważniejsza impreza w roku Davines – World Wide Hair Tour – odbyła się w dniach 16-21
stycznia 2016 r.
Polacy na scenie
Wielkie emocje wśród całej polskiej reprezentacji Davines wzbudził finał konkursu World Style
Contest. Na scenie wystąpiła Marta Cholewińska z salonu Agnieszki Piskozub z Bydgoszczy.
To ogromne wyróżnienie: jury wybrało zaledwie 10 prac spośród setek zgłoszeń z całego
świata. Marta wykonała przed publicznością fryzurę zaprojektowaną specjalnie na potrzeby
konkursu. Jury oceniało strzyżenie, kolor i stylizację. Zwyciężczynią okazała się Maggie
Semaan z Kanady, którą jurorzy docenili za całokształt pracy konkursowej.

