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Piotr Sierpiński

Stylista fryzur, podchodzący do swojej pracy  z ogromną pasją  

i zaangażowaniem. Jest kreatywny i potrafi pracować pod 

presją czasu. Posiada 20 lat doświadczenia w zawodzie. 

Specjalizuje się w zagęszczaniu i przedłużaniu włosów. 

Miłośnik stylu glamour. 

Właściciel luksusowego atelier Piotr Sierpiński, Hair 

w Poznaniu, uznanego przez magazyn Gala za Najlepsze 

Miejsce Beauty 2019 i 2020.
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Portfolio

Piotr Sierpiński ma swoje oddane grono 

stałych klientek, wśród których znajdują 

się największe polskie gwiazdy takie, jak 

Ania Wyszkoni, Kasia Kowalska,  Kasia 

Wilk, Angelique Kerber czy Sanah.
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Metamorfozy

Wraz ze swoim teamem, Piotr Sierpiński przeprowadza spekta-

kularne metamorfozy, które obejmują zarówno zmianę fryzury, 

nowy makijaż i outfit.
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Prestiżowe marki

Piotr jest oficjalnym szkoleniowcem marek premium, takich jak Mounir i easihair pro. Korzysta z nich także na co dzień w swoim atelier.

Koloryzacja techniką Mounir została opracowana przez światowego guru fryzjerstwa – Mounira. Chroni włosy przed wybarwianiem, ponieważ bazuje na odpowiednim doborze kosme-

tyków przeznaczonych do farbowania i tonowania włosów oraz sposobie ich aplikacji. Dzięki temu efekty są niesamowite.

 

Easihair pro to amerykańska marka oferująca włosy do przedłużania metodą tape in, które są w 100 proc. naturalne. Produkty najwyższej jakości i ich mistrzowskie wykorzystanie, za-

pewniają zadowolenie każdej klientki. 



Ekspert dla mediów

Ogromna wiedza na temat pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów wraz z łatwością mówienia, miłą aparycją oraz fenomenalnym uśmiechem sprawiają, że Piotr Sierpiński jest  

odpowiednim ekspertem dla mediów. Na swoim koncie ma liczne wypowiedzi dla prasy (m.in. Wysokie Obcasy, Gala) i portali internetowych, takich jak elle.pl, onet.pl, gala.pl, a tak-

że wystąpienia w programach telewizyjnych, także na żywo – Pytanie na Śniadanie, Dzień Dobry TVN. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i jasno formułuje przekaz zarówno pisząc,  

jak i mówiąc.
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Odżywka emo-
lientowa (Only 
Bio, 22,90 zł) 
dzięki dodatkom 
olejów i masła 
shea robi porzą-

dek z przesuszonymi lokami.  
Z kolei Be Curl (Natura Siberica, 
19,90 zł, Hebe) ma ode mnie plus 
za „wiosenność”. Zostawia włosy 
odświeżone i niezbyt posklejane, 
ale widać, że pasma są zaopie-
kowane. One Condition (Deva-
curl, 105 zł, Sephora) jest prze-
znaczona do włosów bardzo 
kręconych - zmniejsza ich łamli-
wość (zwłaszcza w połączeniu  
z niskopieniącym się szampo-
nem). Świetnie, że przesadnie  
nie skleja takich loków jak moje. 

No Frizz No Drama 
(IKOO, ok 65 zł) to 
rewelacja. Włosy 
mają po nim rewe-
lacyjny poślizg,  
a rozczesywanie  

to bajka. Smooth. Again.Rinse 
(KEvin Murphy, 117 zł hair2go.pl) 
o bardzo intrygującym zapachu  
– mam wrażenie, że od razu po-
grubia strukturę włosa, przez co 
skręt jest wyrazisty. Przy spłuki-
waniu włosy same się rozplątują! 
Krem ujarzmiający Love Curl  
(Davines, 100 zł) jest zaskakują-
co lekki, więc włosy zachowują 
sypkość. I uwielbiam ten design!

Moim włosom daleko 
do sprężystych skrę-
tów, ale potraktowa-
ne odpowiednim pro-
duktem dekadencko 
falują. Mogę wtedy 

nalać szampana do kryształu i czy-
tać Fitzgeralda. Dzięki odżywce 
Quenching+ Coconut Curls (OGX, 
26,99 zł) mogę spokojnie przejść na 
dietę z bąbli i literatury. Robi fale,  
a do tego pięknie pachnie kokosem 
(efekt i zapach utrzymują się nawet 
prze dwa dni). Hydrate & Conquer 
(O&M, 139 zł) też dostaje plusa za 
efekt. W odżywce z olejem kokoso-
wym (Maui, 39,99 zł) doceniam 
obłędny zapach i nawilżającą kon-
systencję. Niestety dwie ostatnie 
dostają minusa za opakowanie. 
Człowiek, który je projektował, po-
winien zostać skazany na dożywot-
nie bad hair days. Trudno używać 
czegoś, czego nie da się wydostać. 

Moje włosy dostały nowe życie 
(i wreszcie zdecydowały się,  
że jednak chcą sie kręcić). 
Mega Curl Enhancer (Philip B, 
259 zł, pell.pl) nieco „dociąża” 
loki, co dobrze im robi. Mgiełka 

Dream Coat for Curly Hair (Color WOW, 119 
zł) robi z włosami coś niesamowitego – pod 
jej wpływem same się skręcają i podnoszą  
do góry (jak jakiś lifting?). Odżywka Opus 
Magnum (Urban Alchemy, 78 zł) to rewelacja, 
cichy bohater kręconych włosów. Genialnie 
się rozczesuje, a potem z powrotem robi non-
szalancki skręt. Kocham to! 

Spulung Pure Locken (Is-
sana, ok 10 zł, Rossman)  
robi z zlokami to, co trze-
ba – są miękkie i łatwe 
do rozczesania. Sprawdza 
się jako maska, mogłaby 

być wydajniejsza. Z kolei wystarczy 
niewielka ilość odżywki Coconut (Ar-
ganicare, ok 38 zł), aby mocno podkre-
ślić skręt. Podoba mi się skład bogaty  
w minerały i witaminy (ale coś za coś - 
uwaga z ilością, bo może obciążyć loki). 
Odżywka (Mane'n Tail, ok 25 zł) jest 
mega zaskoczeniem. I nie dlatego, że 
jest oryginalnie dla... koni, tylko dlatego 
że tak lśniących i łatwych do rozczesa-
nia włosów nie miałam nigdy wcześniej. 

AG A W I lK 
makijażystka, współtwórczyni  
thebeauty-runway.com

MAjA NAS K R ę TS K A 
stylistka, szefowa 
działu mody Glamour i Gala 

AN G E lI K A     
KU C I ń S K A  
szefowa działu kultura  
magazynu Glamour 

j OAN NA W I N IARS K A  
szefowa działu urody  
i zdrowia Glamour

KO R N E lIA S IW I K 
pr, content i marketing  
manager, producentka 
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P I O T R 
S I E R P I ń S K I

s t y l i s t a  f r y z u r ,  
a t e l i e r  P i o t r  s i e r p i ń s k i ,  

H a i r  w  P o z n a n i u

Kręcone włosy są niełatwe do mycia  
i pielęgnacji. Właścicielki loków 

czasami muszą się nieźle nagłowić. 
Ale odpowiednie kosmetyki są jak 

czarodziejska różdżka  
- włosy zyskują po nich bajkowy wygląd. 
Który w dodatku nie znika po północy.  

Czy na pewno? Sprawdźmy to! 

tekst joanna Winiarska

Włosy kręcoNe Warto myć 
sPosobem omo (odżyWka- 
mycie-odżyWka), czesać 
tylko Na mokro i sUszyć 
metodą PloPPiNgU (Polega 
Na zaWiNięciU mokrycH 
WłosóW W baWełNiaNą ko-
szUlkę i PozostaWieNiU icH 
do częścioWego WyscHNię-
cia (ok. 30 miN). 

 Tangle Teezer Thick&Curly 
(42,99 PlN, Rossmann) ma  

o 30% dłuższe i twardsze ząb-
ki, dzięki czemu jest w stanie 

rozczesać każde splątane loki. 

D l A C z E G O   TA K A? 

 l o k
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Współpraca ambasadorska

Profesjonalizm i otwartość Piotra sprawia, że jest on wiarygodnym amba-

sadorem marek oferujących produkty do pielęgnacji, stylizacji czy koloryza-

cji włosów. 

W 2021 r. podjął współpracę z Henklem i marką Syoss. W ramach działań 

Piotr występuje w spotach reklamowych, emitowanych m.in. na YouTubie, a 

także prowadzi Akademię Wizaż, czyli serię filmów edukacyjnych dostęp-

nych na portalu wizaz.pl. Wykona także metamorfozy zwyciężczyń kon-

kursu konsumenckiego oraz weźmie udział w akcjach niestandardowych. 

Wszelkie nagrania przebiegały sprawnie, a właściciel marki Syoss jest za-

dowolony z efektów współpracy oraz odbioru kampanii.
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Pokazy

Piotr Sierpiński był oficjalnym stylistą włosów wszystkich mode-

lek na Flesz Fashion Night 2021 – najważniejszym pokazie mody 

w Polsce. Razem z zespołem odpowiadał za fryzury i metamorofozy 

3o modelek prezentujących kreacje m.in. Macieja Zienia, Paprocki & 

Brzozowskiego, Lidii Kality, MMC, Agnieszki Maciejak, Violi Piekut, 

Bizuu, Tomasza Olejniczaka i Łukasza Jemioła. 

Gwiazdami byli tam nie tylko designerzy, modelki i ich włosy, ale 

też... prawdziwe gwiazdy. Doda, Julia Wieniawa, Małgorzata  

Rozenek, Klaudia El Dursi, Katarzyna Warnke, Barbara Kurdej-Sza-

tan to tylko kilka spośród całej plejady osobowości, które pojawiły 

się na tej wyjątkowej imprezie. 

Piotr odpowiadał też za jedną z atrakcji: pokaz specjalny Syoss,  

na którym można było podziwiać wyjątkowe możliwości tych  

kosmetyków (Piotr jest oficjalnym ambasadorem marki Syoss  

w Polsce). 

Fryzury i stylizacje Piotra znalazły się więc w najlepszym towarzy-

stwie i współtworzyły blask tego wieczoru. Było naprawdę Flesz!

Piotr Sierpiński × Flesz Fashion Night 2021
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Pokazy

Piotr Sierpiński został zaproszony jako stylista włosów na wyjątkowy pokaz łączący modę 

z ekologią. Zbudowana wprost na gdańskiej plaży Strefa Electrolux stała się butikiem cyr-

kularnym „Noś dłużej”, poświęconym idei wielokrotnego wykorzystania, wymiany i dbałości 

o odzież, która jest też dbałością o środowisko.

Tomasz Ossoliński to projektant-wizjoner, jeden z najbardziej widocznych i podziwianych 

kreatorów mody w Polsce. Piotr wraz z zespołem zakomponował i wykonał stylizacje dla 30 

modelek, pamiętając o szczególnych wymaganiach pokazu (plener, duży wiatr, piasek...). 

Natura była jednak doskonałą inspiracją, a atmosfera i odbiór fryzur

– entuzjastyczny. Reuse, recycle, revolution!

Piotr Sierpiński × Tomasz Ossoliński × Electrolux × Ubrania do Oddania
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Rekord Guinnessa i rekord Polski

6 listopada 2021 r. Piotr Sierpiński, poznański stylista fryzur, podjął próbę ustanowienia rekordu Guinnes-

sa i rekordu Polski w najszybszym przedłużaniu włosów. Zadanie to wykonał w wyjątkowo krótkim czasie,  

bo zaledwie 6 minut 12 sekund. Ustanowienie rekordu potwierdziło certyfikatem biuro Rekordów Guinnessa 

z Londynu.

Biuro Rekordów Guinnessa ogłosiło, że aby ustanowić rekord, włosy musiały zostać przedłużone o przynaj-

mniej 5 cm po każdej stronie, z użyciem wyłącznie włosów naturalnych. Czas na to potrzebny powinien być 

krótszy niż 13 minut. Piotr Sierpiński zrobił  to błyskawicznie, bo w zaledwie 6 minut i 12 sekund! Długość 

włosów doczepionych przez fryzjera wynosiła 50 cm. Wykorzystał do tego 48 paneli z pasmami włosów 

i metodę tape-on, nazywaną też metodą kanapkową.

Ustanawianie rekordów przebiegało pod czujnym okiem Pawła Chwaliboga – przedstawiciela Biura  

Rekordów Polski i Rekordów Guinnessa w Poznaniu.

Piotr Sierpiński najszybszym fryzjerem świata



Piotr Sierpiński, Hair Team

Z Piotrem współpracują kreatywne stylistki fryzur z ogromnym doświadczeniem i zamiłowaniem do zawodu. To fryzjerki doskonale znające aktualne trendy, o kompleksowych umiejęt-

nościach. Piotr Sierpiński Team oferuje zarówno stylizację modelek do sesji zdjęciowych, pokazów mody, jak i gwiazd przed wszelkiego rodzaju występami scenicznymi.
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Atelier

Piotr Sierpiński, Hair to niezwykłe atelier, zaprojektowane przez Olgę Nijaki  

w uwielbianym przez Piotra stylu glamour. To jedno z najmodniejszych miejsc, znajdują-

cych się w sercu Poznania przy Al. Karola Marcinkowskiego 16/4. 

W 2019 i 2020 roku otrzymało od magazynu Gala tytuł Najlepszego Miejsca  

Beauty w kategorii Salony Fryzjerskie. Pracuje tu zgrany zespół profesjonali-

stów, którzy wiedzą jak jednocześnie odświeżyć wizerunek Klientki i zachować jej  

niepowtarzalną osobowość.
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Oferta

Piotr Sierpiński to ceniony stylista fryzur, który wykonuje usługi fryzjerskie, 

takie jak:

• stylizacja włosów,

• strzyżenie,

• koloryzacja techniką i produktami Mounir, 

• przedłużanie i zagęszczanie włosów metodą kanapkową przy użyciu   

 naturalnych włosów Easihairpro

• krioterapia włosów z użyciem kwasu hialuronowego Hair Toxx,

• nanoplastia, czyli brazylijskie prostowanie, 

• botox na włosy.
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Kontakt
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@piotrsierpinskiair www.piotrsierpinski.pl

697 730 373

biuro@piotrsierpinski.pl

Fryderyk Wapniarski


