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Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Modna Ruda & Modny Śląsk

Ruda Śląska ma wiele oblicz – jest miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Różnorod-

ności tego miasta nie zrozumie ten, kto w nim nie był, a przede wszystkim nie poznał mieszkających 

tu ludzi. To oni tworzą jedyny w swym rodzaju klimat tego miejsca i sprawiają, że Ruda Śląska jest  

„na topie”. Rudzianie jak nikt inny potrafią godzić ze sobą to, co pozornie od siebie odległe.  

Ta szczególna cecha jest niejako odbiciem krajobrazu miasta, w którym stylowe osiedla robotnicze, 

unikatowa architektura i rozległe zieleńce przenikają się z pejzażem kopalnianych szybów, fabrycz-

nych kominów czy blokowisk. Ten urokliwy a zarazem surowy krajobraz ujmuje swoją siłą, prawdzi-

wością, potęgą i dynamiką, stając się inspiracją dla ludzi kultury i sztuki. Projekt „Moda Ruda” ma 

być okazją do integracji tych środowisk nie tylko na poziomie lokalnym, ale również regionalnym  

i krajowym. Wydarzenie dawało możliwość wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętych obsza-

rów mody, designu, fotografii artystycznej, malarstwa czy architektury. Ta współpraca zaowocowa-

ła ciekawymi inspiracjami, których efektem było zaprezentowanie MODNEGO oblicza Rudy Śląskiej. 
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Ilona Kanclerz
Modny Śląsk TM

Modna Ruda & Modny Śląsk

Śląsk to miejsce niezwykłe. Po latach nadmiernej eksploatacji odradza się z nową twarzą. Rozwój 

infrastruktury, rewitalizacja i nowe inwestycje tworzą dogodne miejsce do życia. Historia i doświad-

czenie umożliwiają zrównoważony rozwój. To również jedno z najbardziej zielonych województw 

w Polsce. Jednak najważniejsi są ludzie. Tworzą kapitał procentujący w nauce, kulturze i sztuce. Dla-

tego w swoich działaniach postawiliśmy na kreatywne myślenie, rozwój talentów i integrację środo-

wisk. Spotkania, szkolenia i warsztaty oprócz walorów edukacyjnych służyły odkrywaniu nowych szans 

i możliwości. Pokazy, wystawy i prezentacje udokumentowały czas i radość w poznawaniu różno-

rodności. W oprawie miejskiej architektury przy wsparciu administracji i uczestnictwie mieszkań-

ców wzięliśmy udział we wspaniałym projekcie. Rozpisany na wiele dni scenariusz to najciekawsze 

społeczno-kulturalne przedsięwzięcie tej jesieni na Śląsku. Dziękujemy wszystkim współtwórcom 

i uczestnikom tego niezwykłego wydarzenia, które oprócz dwunastu dotychczasowych odsłon Rudy 

Śląskiej wykreowało nową, „Modną Rudę”.
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Idea projektu
Modna Ruda

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl/modna-ruda

Ruda Śląska to miasto kontrastów. Z jednej strony górnicze, kultywujące wielopokoleniową trady-

cję i rodzimą kulturę oraz pielęgnujące wartości rodzinne, z drugiej zaś strony stawiające na nowo-

czesność, przedsiębiorczość i rozwój nowych miejsc pracy. To także miasto, w którym zdaniem 

mieszkańców, dobrze się mieszka. Od ubiegłego roku Ruda Śląska wykorzystuje wizerunek rudo-

włosej dziewczyny do przeprowadzanych akcji promocyjnych. Atrakcyjna Ruda była sposobem na  

bruda - pomagała rudzianom zrozumieć zawiłości ustawy śmieciowej, promowała ideę segregacji 

śmieci oraz zachęcała do przekazania 1% rudzkim organizacjom pozarządowym. Przede wszyst-

kim była zaś bohaterką akcji promocyjnej, ukazującej 12 różnych odsłon Rudy Śląskiej. Dziś trudno 

sobie wyobrazić imprezy organizowane w mieście bez „Atrakcyjnej Rudej”. Dlatego potrzebujemy 

wielu twarzy, które oddadzą charakter tego miasta – nowoczesną dynamikę, industrialną spuści-

znę, rodzinną tradycję i śląski charakter.
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Warsztaty fotograficzne & pokazy filmów
19.10  |  Sobota  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Warsztaty fotograficzne przyciągnęły na zabytkowe osiedle Kaufhaus wielu pasjonatów fotogra-

fii. Pomiędzy poszczególnymi ujęciami nie zabrakło słów nawiązujących do historii tego wyjątko-

wego miejsca oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na cztery gru-

py, którym przewodzili kolejno: Piotr Muschalik, kierownik Pracowni Fotografii Akademii Sztuk Pięk-

nych w Katowicach, Bogusław Poważa z Towarzystwa Miłośników Orzegowa, Tomasz Bartniczak 

ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” oraz gość z Krakowa - Artur Rychlicki i Adam 

Mikosz z Bytomia ze Stowarzyszenia warsztaty–fotograficzne.org. Pasjonaci, którzy odwiedzili 

zabytkowe osiedle Kaufhaus mieli okazję zobaczyć gmach dawnego domu towarowego „od kuch-

ni” oraz poznać jego historię. Szczególnie atrakcyjne okazało się zwiedzanie podziemi oraz stry-

chu budynku. Warsztatom towarzyszył pokaz filmów ze zbioru Zdzisława Truszczyńskiego oraz  

reportażu „Inspirująca Ruda”.



Foto: Agnieszka Rolnik
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Warsztaty Stylizacji
26.10  |  Sobota  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Rudzki Kaufhaus stał się miejscem modowych inspiracji i kreatywności. To tu jedni z najlepszych  

w swojej branży  prowadzili warsztaty „Modowe zrób to sam”. Jednym z kluczowych punk-

tów wydarzenia były warsztaty z młodzieżą prowadzone przez stylistów Modnego ŚląskaTM 

w składzie: Milena Bekalarska, Ewa Terelak, Ula Sitarz oraz Eliza Brzozowska. Uczyli one, jak  

starym, niemodnym ciuchom nadać drugie życie i nowego ducha. Swoją wiedzą i doświadczeniem 

służyli również: Ania Pazera – instruktorka stylizacji rzęs, studia fryzjerskie Lucjana Szajbla i  Damiana 

Dudy oraz projektantki Iza Święs i Katarzyna Mroczkowska. Można było obejrzeć też kolekcję sukie-

nek i getrów Moniki Skalak. Projektantka i krawcowa Grażyna Pander-Kokoszka prezentowała swo-

je kreacje i doradzała rudziankom jak dobrać ubrania do swojej figury i typu urody. Do jakiej grupy 

kolorystycznej należeli uczestnicy warsztatów mówiła z kolei Ania Moj-Kowalska, mistrzyni Polski  

w makijażu ekstrawaganckim. Daria Duczek, mistrzyni Polski w stylizacji paznokci klasycznych  

2012 dobierała natomiast kolorystykę paznokci do całej kreacji.



Foto: Agnieszka Rolnik



Foto: Monika Liszka
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Warsztaty Malarskie
9.11  |  Sobota  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Dom handlowy „Kaufhaus” w Rudzie Śląskiej stał się plenerem malarskim. Głównymi założenia-

mi wydarzenia była aktywizacja lokalnej społeczności oraz uświadomienie, że w miastach przemy-

słowych również kwitnie życie kulturalne. Starano się też wydobyć niepowtarzalne piękno i klimat  

rudzkiego dziedzictwa poprzemysłowego. Dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych grupy warsz-

tatowe poprowadził prof. Józef Budka i dr Sybilla Skałuba-Pamuła. Najmłodsi adepci malarskiej sztuki 

słuchali zaś wskazówek i rad młodych artystek – Agnieszki Rolnik i Alicji Gryc-Rutkowskiej. Uczestni-

cy warsztatów malowali przede wszystkim rudzkie obiekty postindustrialne. Bohaterami większości 

dzieł stał się budynek najstarszego domu handlowego w Polsce - „Kaufhausu” oraz wielki piec hutniczy 

Huty „Pokój”. Ten ostatni jest ostatnim tego typu obiektem na terenie województwa śląskiego i jednym  

z trzech na terenie kraju. 



Foto: Agnieszka Rolnik
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Warsztaty „Napraw Swoje Miasto”
16.11  |  Sobota  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: strona www.rudaslaska.pl
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Jaki potencjał kryje osiedle Kaufhaus? Z tym pytaniem zmierzyli się pasjonaci architektury i spo-

łecznicy, uczestniczący w kolejnych już warsztatach organizowanych w ramach kampanii „Mod-

na Ruda”. Miały one na celu dokonanie swoistej „wiwisekcji” rezerwuaru kulturowego, społecznego 

i ekonomicznego jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc Rudy Śląskiej. Osiedle robot-

nicze Kaufhaus zostało wybudowane dla pracowników powstałej w 1840 r. huty „Pokój”. W 1904 r. 

w samym środku osiedla wybudowano dom towarowy, od którego zaczerpnęło ono nazwę. Dom 

Towarowy „Kaufhaus” był w tamtych czasach fenomenem na skalę europejską. Około 1906 r. pow- 

stała druga część osiedla, położona przy obecnej ulicy Podgórze. Budynki mieszkalne na  

osiedlu to typowe familoki, które do dziś zamieszkiwane są przez mieszkańców Rudy Śląskiej.  

W dyskusję dotyczącą rewitalizacji tego miejsca włączyła się m.in. Fundacja „Napraw Sobie Miasto” 

oraz architekt Andrzej Truszczyński. 



Foto: Agnieszka Rolnik
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Swap Party
23.11  |  Sobota  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Konsultacje ze stylistami, bezgotówkowa „wymiana ciuchów”, kącik prasy modowej czy showroom 

- to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników warsztatów modowych Swap Party. Impre-

za była doskonałą okazją do odmienienia swojej garderoby, zdobycia oryginalnych ubrań, zmiany 

wizerunku, a przede wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi. Na chętnych czekały też wystawy 

fotografii i malarstwa. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano również warsztaty dekorowania  

i tworzenia własnej odzieży. Zainteresowane osoby miały także możliwość kupienia nowych,  

awangardowych części garderoby, prosto od projektantów. Organizatorką Swap Party w ramach 

projektu „Modna Ruda” była Stefania Lazar – rybniczanka, studentka Teatrologii na Uniwersytecie 

Łódzkim. Zawodowo zajmuje się organizowaniem eventów i pokazów mody. Pracuje też jako stylistka  

i garderobiana, a także uczy się reżyserki pokazowej.



Foto: Agnieszka Rolnik



Wernisaż Prac Warsztatowych
& Spektakl Taneczny “Pieces”
29.11  |  Piątek  |  Dom Handlowy Kaufhaus 

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Cykl sobotnich spotkań realizowanych w ramach projektu „Modna Ruda” podsumował werni-

saż zorganizowany w domu handlowym Kaufhaus. Podczas imprezy zebrani goście mieli okazję 

zapoznać się z dorobkiem warsztatów fotograficznych, malarskich oraz stylizacjami wypraco-

wanymi podczas wydarzeń modowych. Na zwiedzających czekały  także prace rudzkich malarzy 

tj. Piotra Pilawy, Krystiana Wodnioka, Kornela Wilczka, Pawła Szeibla oraz dzieła z kolekcji  

„Barwy Śląska” Stanisława Gerarda Trefonia. Ekspozycję wzbogaciła wystawa „Śląsk – Industrial-

na kraina”, na którą złożyły się fotografie wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach oraz Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie. Wieczór zwieńczył spektakl taneczny  

„Pieces” w wykonaniu tancerzy Teatru Bezpańskiego, pod opieką Iwony Tchórzewskiej. Sztuka opar-

ta została na fragmentach powieści Scotta Adamsa „Okruchy Boga”.





Gala Finałowa
30.11  |  Sobota  |  Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: strona www.rudaslaska.pl
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Wybory Rudej Roku, pokazy stylizacji i kreacji śląskich kreatorów mody - to wydarzenia wień-

czące projekt „Modna Ruda”. Gościem specjalnym gali była modelka i aktorka - Joanna Krupa.  

Na scenie swoje kreacje zaprezentowali: twórca idei „Modnego Śląska” - Ilona Kanclerz, założyciel-

ka marki Furelle - Iza Święs, Grażyna Pander - Kokoszka ze studia G-Style oraz Katarzyna Mroczkow-

ska - Lizut (Key Fashion). O stylizacje modelek dbali również mistrzowie fryzjerstwa - Lucjan Szajbel 

i Damian Duda, a także wizażystki ze studia Obsession - Anna Moj-Kowalska i Daria Duczek. Ideą  

imprezy była prezentacja, promocja i integracja śląskich środowisk twórczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem szeroko rozumianych obszarów mody. Wydarzenie miało pokazać, że wystarczy 

odrobina kreatywności, by uatrakcyjnić zarówno wizerunek własny, jak i miasta czy regionu. Było też 

doskonałą okazją do pokazania szerokiemu gronu odbiorców potencjału ludzkiego, jaki kryje śląska 

ziemia, wydobycia ukrytych talentów oraz zarażenia innych swoimi pasjami.



Iza Święs
Furelle

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.furelle.com  |  Znajdź nas na Facebooku  |  Katowice, ul. Gliwicka 272 

Furelle marka ubrań i dodatków stworzona przez Izę Święs. Kolekcja  przeznaczona jest dla 

kobiet   eleganckich, stylowych i modnych, które nie boją się wyróżniać z tłumu elegancką klasy-

ką. Wysokiej jakości włoskie naturalne tkaniny, z których wykonane są ubrania, a także niebanalne 

i zarazem klasyczne kroje powodują, że kobieta ubrana w kolekcję Furelle czuje się pewna siebie,  

niezawodna i zdecydowana. Proste w formie i funkcjonalne torby z wysokiej jakości skór w róż-

nych kolorach doskonale pasują do ubrań Furelle. Uzupełnieniem kolekcji jest niebanalna biżuteria,  

czapki, szale, kominy i etole. Każdy produkt Furelle jest wykonywany z najwyższą starannością 

w maksymalnej ilości do 10 szt. Kolekcję można zobaczyć i kupić na stronie marki Furelle oraz po 

umówieniu telefonicznym w showroom’ie w Katowicach przy ul. Gliwickiej 272. 



Ilona Kanclerz
Modny ŚląskTM

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.modnyslask.pl  |  Znajdź nas na Facebooku

Kolekcja inspirowana śląskim strojem. Historyczne aspekty w świeżym, nowoczesnym wyda-

niu. Absolwentka WSUS UŚ - sp. dziennikarstwo, komunikacja masowa, historia sztuki. Dokto-

rantka ASP w Warszawie w. Media Współczesne i Scenografia. Od 18 lat zajmuje się projektowa-

niem ubioru oraz symboliką w komunikacji społecznej. Artystka multimedialna. Laureatka nagród 

i wyróżnień dla projektów mody m.in.: Srebrnej Pętelki, Złotego Wieszaka przyznawanego przez 

TVP,  Złotej Róży. Od 2000 roku prowadzi wykłady autorskie w SAPU w Krakowie. Wykładowca WST 

w Katowicach na kierunku Wzornictwo. Prace prezentowała na pokazach i wystawach krajowych  

i zagranicznych m.in.: Berlin - Festiwal Polskiej Sztuki Współczesnej, Düsseldorf, Litwa, w kra-

ju m.in.: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Katowice. Autorka projektów 

wizerunkowych m.in.: Świat w oczach dziecka 1999, Future od 1998, Moda na Śląsk 2012/13,  

Modna Ruda. Wydawca Modny Śląsk on-line na portalu Facebook.
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Grażyna Pander-Kokoszka
G-Style

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.g-style.pl  |  Znajdź nas na Facebooku

Wyznaje zasadę, że każda kobieta zasługuje na to, by otulić ją odpowiednio skrojoną sukienką. To 

właśnie dla KOBIET tworzy swoje małe i większe arcydzieła. Grażyna Pander-Kokoszka w swojej pra-

cy łączy klasyczną prostotę z nutką nowoczesności i ówczesnego pazura. Uważa, że jeśli kobieta 

ubierze odpowiednią sukienkę, to dopasuje do niej biżuterię, buty a nawet makijaż i fryzurę - wtedy 

z pewnością będzie z niej emanować piękno. Wyznaje zasadę: „starajmy się podkreślać zawsze to, 

co w nas PIĘKNE, a z pewnością zwrócimy na siebie niejedno spojrzenie widza”. Stara się tak two-

rzyć, by każda kobieta wyszła z jej pracowni uśmiechnięta. Uważa też, że każda kobieta powinna 

mieć w swojej szafie sukienkę, a nawet kilka. Do osiągnięć Grażyny należą m.in.: wykonanie kreacji 

dla piosenkarza Michała Szpaka, sukienki dla finalistki Miss Polski - Dalii Malary oraz sukienek dla 

kandydatek na Miss Rudy Śląskiej. Współpracuje z wokalistką Katarzyną Gojny. Pisano o niej m.in. 

w magazynie „Gentleman”. Ma za sobą liczne pokazy i sesje fotograficzne. Jedną z ostatnich wyko-

nywał dla niej w Berlinie Gregor Laubsch. 



Katarzyna Mroczkowska-Lizut
Key Fashion

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.facebook.com/Keysza
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Marka KEY FASHION powstała z myślą o wszystkich kobietach, które cenią sobie komfort, elegancję 

i wygodę. W Salonach Mody Damskiej KEY FASHION każda kobieta poczuje się modnie oraz wydobędzie 

z siebie piękno. Piękno, które tak naprawdę nosi już w sobie. A wszystko to dzięki zawsze miłej i pozytyw-

nej atmosferze oraz dzięki profesjonalnym stylistkom, które pomogą stworzyć własny wizerunek każ-

dej klientce. KEY FASHION to symbol. Symbol gwarantujący profesjonalizm. Profesjonalizm w dbałości  

o każdą kobietę. Salon Mody Damskiej KEY FASHION w Rudzie Śląskiej to pilotażowy sklep promujący sieć  

sklepów marki KEY FASHION na terenie całego kraju. Wydarzenie Modna Ruda 2013 powiązane jest właśnie 

z otwarciem i prezentacją najnowszej kolekcji KEY FASHION. Salon zapowiedziany został oficjalnie 

przez Joannę Krupę podczas gali finałowej Modna Ruda 2013.



Lucjan Szajbel
Lucjan. Studio Fryzjerstwa Awangardowego

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.lucjanszajbel.pl

Lucjan Szajbel w zawodzie pracuje od ponad 20 lat. Jest dwukrotnym wicemistrzem Polski, człon-

kiem kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Seulu oraz w Berlinie. Obecnie jest sędzią zawo- 

dów rangi mistrzowskiej oraz członkiem międzynarodowej organizacji Intercoiffure. Działa  

w Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko - Kosmetycznej. Studio „Lucjan” zdobyło nagrodę „Firma z Przy-

szłością”  i „Firma z Jakością”. Otrzymało też tytuł „Złota Rączka” w konkursie na Wzorowy Zakład 

i Order św. Marii Magdaleny za zasługi dla rzemiosła. Lucjan Szajbel zdobył tytuł „Przedsiębiorca 

Roku” w kategorii „Usługi”, złoty i srebrny medal im. Kilińskiego oraz srebrną odznakę mistrza za 

szkolenie uczniów w rzemiośle. Posiada unijny certyfikat „Fryzjerstwo Artystyczne”, potwierdzają-

cy znajomość najnowszych technik fryzjerskich i trendów obowiązujących w Europie. W 2010 roku 

otrzymał w Paryżu prestiżową nagrodę Personality of the Year. Od kilku lat Lucjan Szajbel regular-

nie prezentuje się w ramach Śląskiego Festiwalu Fryzjerskiego w katowickim Spodku.
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Damian Duda to fryzjer z pasją. Swój fach zamienia w Sztukę. Uwielbia sprawiać ludziom radość 

poprzez precyzyjną, rzetelną i twórczą pracę. W zawodzie pracuje 15 lat. W tym czasie zdobył 

ogromne doświadczenie. Szkolił się u najlepszych stylistów w Akademiach: SASSOON-MAHOGANY  

w Londynie, RAMIRO MATA w Barcelonie, Centrum Szkoleniowym  ALFAPARF w Mediolanie oraz 

u Mistrza Świata -  Andrzeja Matrackiego. Jest jedynym w Polsce fryzjerem z tytułem Mistrza Polski 

i podwójnym tytułem Mistrza Śląska w fryzjerstwie damskim i męskim. Jest także członkiem elitar-

nej światowej organizacji Intercoiffure. Dzięki zaangażowaniu całego studia i zdobytym nagrodom 

w 2012 r. został powołany do Fryzjerskiej Kadry Polski, aby reprezentować kraj na Mistrzostwach 

Europy i Świata. W 2013 r. Damian Duda zajął prestiżowe piąte miejsce na Mistrzostwach Europy  

w Fryzjerstwie Artystycznym w Moskwie. Dobrymi notowaniami udowodnił, że przynależy do euro-

pejskiej czołówki fryzjerów-artystów.

Damian Duda
Studio Fryzjerskie Damian Duda

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.damianduda.com



Daria Duczek
Studio Obsession

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.studio-obsession.pl  |  Znajdź nas na Facebooku

Pochodzi z Rudy Śląskiej. Mieszka i od kilku lat pracuje w Wirku. Instruktor marki La Femme Cosme-

tics S.A. Od kilku lat prowadzi szkolenia z wielu metod stylizacji paznokci: żel UV, akryl, fiberglass, 

manicure hybrydowy. Przygodę z modelowaniem paznokci rozpoczęła ponad siedem lat temu, szybko 

rozwijając swój warsztat i odnosząc kolejne zawodowe sukcesy. Od 2009 r. współtworzy zespół Stu-

dia Obsession w Rudzie Śląskiej (wyróżnionego w czasopiśmie „Les Nouvelles Esthetiques” i „Nail-

Pro”), gdzie wykonuje zabiegi, prowadzi warsztaty i szkolenia indywidualne. Jej artykuły o tematy-

ce paznokciowej wielokrotnie ukazywały się na łamach magazynów branżowych, m.in. ‚Paznokcie’, 

‚Akademia Paznokci’, ‚NailArt’. Wielokrotna laureatka konkursów stylizacji klasycznej i zdobnictwa. 

W 2012 roku Mistrzyni Polski Nail Business. W 2013 r. jurorka Ogólnopolskich Mistrzostw Styliza-

cji Paznokci ‘Fantasmagorie’. Wciąż wiernie współpracuje z marką La Femme promując innowacyj-

ne techniki stylizacji. W wolnych chwilach rysuje w ołówku portrety ze zdjęć.



Anna Moj Kowalska
Studio Obsession

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.studio-obsession.pl  |  Znajdź nas na Facebooku
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Rodowita rudzianka. Założycielka studia wizażu i stylizacji OBSESSION, kilkakrotnie wyróżnia-

nego na łamach czasopism branżowych. Od wielu lat fascynuje się szeroko rozumianą stylizacją,  

a co za tym idzie zajmuje się kilkoma jej dziedzinami: wizażem, stylizacją paznokci, makijażem per-

manentnym i przedłużaniem włosów. Od kilku lat poza usługami prowadzi również szkolenia jako 

instruktor marki La Femme Cosmetics S.A. ze wszystkich metod stylizacji paznokci. Największą jej 

pasją jest jednak wizaż i to w tej dziedzinie odniosła już niejeden sukces. Sześciokrotnie stawała na 

podium Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu. W 2010 r. zdobyła I miejsce a tym samym tytuł Mistrza 

Polski. W roku 2013 zdobyła również wicemistrzostwo w makijażu permanentnym. Wciąż uczestniczy 

w szkoleniach z najnowszych technik stylizacji paznokci i wizażu aby zawsze być o krok przed konku-

rencją. Pasjonuje się również tatuażem, w wolnych chwilach kolorując skórę najbliższych znajomych.



Stanisław Sroka
Muzyk, Aranżer muzyczny

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.stanislawsroka.com 

Gitarzysta, absolwent  Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, 

występował z takimi wykonawcami jak m.in.: Patsy Gamble, Golec uOrkiestra, Krystyna Prońko, Ewa 

Uryga, Janusz Hryniewicz, Agnieszka Fatyga, Roksana Vikaluk, Grzegorz Kapołka, orkiestra kame-

ralna „Aukso” miasta Tychy, Orkiestra Muzyki Nowej AM w Katowicach, zespół „Krywań”, „Johnny 

Walker Band”. Nagrał dwie autorskie płyty - „Heart Attack” (2007) oraz „Keep Running” (2010).  

30 listopada 2013 r. zagrał z muzykami - Joachimem  Rzychoniem (bas) i Łukaszem Kurkiem (perkusja).



Współorganizatorzy i Partnerzy
Projektu ,,Modna Ruda”

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.rudaslaska.pl
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Projekt „Modna Ruda” umożliwił integrację wielu środowisk twórczych. Był też doskonałą okazją do 

zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców dorobku wielu osób, grup społecznych i stowarzyszeń.  

Kampanię wspierało wiele autorytetów z różnych dziedzin kultury, sztuki oraz życia społecznego. 

Dzięki nim „Modna Ruda” stała się niepowtarzalną okazją do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, 

polepszenia warsztatu oraz poszerzenia horyzontów. W realizację kampanii zaangażowanych było 

wiele osób i organizacji. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należą się słowa podziękowania. 

Projektu nie udałoby się zrealizować bez udziału i otwartości Partnerów i Sponsorów. Swoją posta-

wą udowodnili oni, że dzięki ludzkiej życzliwości można zrealizować nawet najbardziej śmiałe pomy-

sły. Godny podkreślenia jest też wkład dziennikarzy i mediów, którzy do organizowanych działań  

podchodzili z ogromną otwartością.Przede wszystkim zaś słowa szczególnych podziękowań należą się

mieszkańcom Rudy Śląskiej oraz innym uczestnikom projektu, którzy tak chętnie brali udział w orga-

nizowanych wydarzeniach.





K/M Energy 
Współorganizator  |  Katarzyna Mroczkowska-Lizut & Marcin Stronczywilk

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.facebook.com/KM.ENERGY  |  www.facebook.com/expan.group
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Profesjonalna agencja eventowa prowadzona przez dwójkę doświadczonych managerów. Organi-

zują eventy, imprezy, pokazy mody. Prowadzą kampanie wizerunkowe osób, miast, przedsiębiorstw 

i instytucji. Realizują zlecenia indywidualne. Prowadzą również profesjonalne zajęcia dla modelek, 

hostess i fotomodelek przygotowujące do kariery w świecie mody i showbiznesu. Katarzyna Mrocz-

kowska-Lizut - właścicielka marki K/M ENERGY oraz Salonów Mody KEY FASHION. Oprócz zarzą-

dzania i marketingu realizuje się również profesjonalnie jako modelka i fotomodelka. Od długiego 

czasu bezpośrednio związana ze światem mody i showbiznesu. Realizuje projekty związa-

ne z modelingiem i fotomodelingiem. Marcin Stronczywilk - doświadczony handlowiec, mana-

ger, organizator i marketingowiec. Z powodzeniem wprowadził na polski rynek trzy marki. Twórca  

i założyciel marki EXPAN - indywidualnych programów skutecznego rozwoju osobistego. Prowadzi  

szkolenia dla sprzedawców, przedstawicieli, handlowców, managerów i dyrektorów. 





Kaufhaus
Współorganizator

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.kaufhaus.pl  |  Znajdź nas na Facebooku
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Kaufhaus w Rudzie Śląskiej to najstarszy dom handlowy w Polsce. Stanowi perłę rudzkiej architektury. 

Został wybudowany w 1904 r. na osiedlu robotniczym Gutte Hoffnung i działa nieprzerwanie do dziś. 

To tu miały miejsce warsztaty organizowane w ramach „Modnej Rudy”. Rudzki Kaufhaus jest starszy o 

rok od londyńskiego Harrodsa z 1905 r. oraz o trzy lata od słynnego berlińskiego KaDeWe - Kaufhaus 

Des Westens z 1907 r. Dzięki swej renomie i pozycji stał się symbolem dzielnicy, która obecnie przy-

jęła nazwę „Kolonii Robotniczej Kaufhaus”. Obecnie budynek jest w rękach prywatnych i sukcesyw-

nie odzyskuje swój blask oraz należne miejsce w regionie. Obiekt ma funkcję handlowo - usługowo 

- biurową. Zapewnia pracę blisko 800 osobom. W budynku Kaufhausu swoją siedzibę ma m.in.  

polsko - niemieckie biuro  architektoniczne Andrzeja Truszczyńskiego, Helmuta Schicka i Artura 

Stajszczyka - „Schick Architekci”. Posiadając 40-letnie doświadczenie przy budowie obiektów uży-

teczności publicznej, realizuje najbardziej śmiałe przedsięwzięcia w kraju i  za  granicą. 





Centrum Handlowe Europa Centralna
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.europacentralna.eu  |  Znajdź nas na Facebooku
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Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach położone jest przy jednym z największych węzłów 

autostradowych w Polsce. Obiekt o powierzchni 67 tys. metrów kwadratowych jest unikalnym 

połączeniem galerii i parku handlowego, pozwalającym na dokonanie wszystkich zakupów w jednym 

miejscu. Przestronny parking idealnie nadaje się do organizacji koncertów, wydarzeń kulturalno-spor-

towych oraz akcji charytatywnych. Centrum od momentu otwarcia wykorzystuje swoje położenie,  

by stać się centrum wydarzeń w regionie. Od marca br. na terenie Centrum odbyły się między innymi 

prezentacja gliwickiej drużyny piłkarskiej „Piast” oraz kampanie sportowo-edukacyjne „TAK dla Sportu” 

i „Europa Centralna ekstremalnie”. W lecie Centrum zrealizowało samochodowe Kino Letnie, a na 

początku października bieg charytatywny pod hasłem „Biegamy z sercem w Europie Centralnej”.  

W grudniu Europa Centralna zaproponuje swoim klientom jedyne w regionie zimowe miasteczko 

o powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych.





Tönsmeier
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.toensmeier.pl 
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Grupa Tönsmeier jest międzynarodową korporacją działającą w branży usuwania odpadów. Zajmuje 

się kompleksową gospodarką odpadami, od podstawienia odpowiednich pojemników, zapewnienia 

logistyki, usunięcia odpadów z miejsca ich powstawania, aż po udokumentowanie całego procesu. 

Jednym z głównych założeń Grupy jest ochrona naturalnych zasobów.  Stale rozwijająca się świa-

domość ekologiczna otoczenia, w jakiej funkcjonują spółki Grupy Tönsmeier Polska sprawia, że 

ochrona środowiska w coraz większym stopniu wpływa na  prowadzoną przez nią działalność. Dzię-

ki wdrażanym innowacjom oraz oryginalnym projektom, spółki Grupy starają się być przedsiębior-

stwami przyjaznymi środowisku. Stosowane przez nie najnowsze rozwiązania techniczne, techno-

logiczne i organizacyjne są równocześnie rozwiązaniami ekologicznymi. Na polskim rynku działa 

od 1997 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej jest jedną z 8 spółek grupy 

Tönsmeier Polska. Do lipca 2013 r. spółki Grupy Tönsmeier Polska odbierały odpady od 1,2 mln osób. 



Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A. 
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.koloniaminerwy.pl

CPR Inwestor jest firmą wykonującą usługi z zakresu budownictwa, obsługi procesów inwestycyj-

nych i zarządzania nieruchomościami. Stawia na wiarygodność i gwarantuje najwyższe standardy. 

W Rudzie Śląskiej spółka buduje kompleks mieszkaniowy ”Kolonia Minerwa”. Ma on łączyć w sobie 

jakość, funkcjonalność i piękne otoczenie. O nazwie osiedla zdecydowali mieszkańcy Rudy Śląskiej. 

Upamiętni ona zapomniany przed laty szyb górniczy oraz społeczność lokalną, dawniej zamiesz-

kującą te tereny. Kompleks ma stanowić samodzielny byt. Bliżej mu będzie do małego miasteczka,  

które posiada pełną infrastrukturę usługową. Będzie tam można nie tylko mieszkać, ale także odpo-

wiednio zaadaptować pomieszczenia, np. na biuro. Komunikacyjnie osiedle jest świetnie zlokali-

zowane. Inwestor chce, żeby osoby, które tam zamieszkają, z przyjemnością zapraszały do siebie  

swoich znajomych. Kompleks „Kolonia Minerwa” będzie zajmował powierzchnię ponad 46 tys. m2. 

Na osiedlu swój  własny kąt znajdzie około 240 rodzin. 



Carbo - Energia & PEC Sp. z o.o.
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.carboenergia.pl  |  www.pec.rsl.pl
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Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej to nowocześnie 

zarządzane i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo energetyczne. Firma powstała w 1995 roku 

w wyniku  przejęcia ciepłowni restrukturyzowanej Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. W 2012 roku  stała 

się większościowym  udziałowcem przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. „Carbo - Energia”  

jest obecnie największym producentem i dostawcą ciepła dla Rudy Śląskiej. Przedsiębiorstwa pro-

wadzą spójną politykę rozwoju, która pozwoliła na realizację dostawy ciepła do dzielnicy Halemba 

w miejsce Elektrowni „Halemba”,  a w przyszłości planują  zasilać pozostałe dzielnice Rudy Śląskiej.  

„Carbo-Energia” i PEC dokładają wszelkich starań, by zachować wysokie standardy jakościowe wytwa-

rzania i przesyłu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.



Mewa Druk
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.mewadruk.pl

Mewa-Druk to firma, która tworzy swoją pozycję na rynku od 1999 roku. Dzięki zdobytym doświad-

czeniom i umiejętnościom może zaoferować swoim klientom najwyższej jakości kompleksowe usługi 

poligraficzne, takie jak: projektowanie graficzne, druk offsetowy, druk cyfrowy, naświetlanie płyt CTP, 

uszlachetnianie druku, obróbkę introligatorską oraz dostawę wydrukowanych materiałów do klienta.

Rozwój firmy pozwolił jej na rozbudowę parku maszynowego, doskonalenie umiejętności i rozszerze-

nie oferty dla małych, średnich i dużych nakładów. Kolejne okresy działalności w związku ze wzro-

stem liczby zamówień oraz wymagań klientów wymogły na Mewie-Druk wymianę maszyn na nowe  

i zwiększenie profilu produkcji. Park maszynowy drukarni to maszyny jednokolorowe, dwukolorowe 

i czterokolorowe formatu B3 i B2. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zapleczu technologicz-

nemu, niezbędnemu do pełnej realizacji materiałów poligraficznych, firma jest gotowa sprostać  

oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.



Zakłady Mięsne Madej Wróbel
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.madejwrobel.pl
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Zakłady Mięsne Madej Wróbel z Rudy Śląskiej to firma z 20-letnią tradycją w produkcji wędlin, której 

założycielami są Państwo Madej i Wróbel. Właściciele rozpoczynali działalność od małego zakładu, 

który z roku na rok poszerzał swoją ofertę asortymentów. Dzisiaj starannie przygotowane wyroby 

Madej Wróbel dostępne są w całym kraju, ale także poza jego granicami. Od lat Madej Wróbel stawia 

na unikalne receptury i to właśnie na ich podstawie przygotowywane są najbardziej cenione wyro-

by firmy. Jednocześnie opierając się na własnym doświadczeniu i kunszcie chętnie proponuje nowe, 

inspirujące smakiem produkty. Sztab ludzi pracuje nad tym, aby sprzedawany asortyment był powta-

rzalny w jakości i co za tym idzie tak samo smaczny każdego dnia. Zakłady Madej Wróbel są liderem  

w południowej Polsce, a szczególnie na rodzimym Śląsku. Dodatkowym atutem jest fakt, że firma posia-

da 50 własnych sklepów firmowych, w których z powodzeniem dystrybuowane są wyroby zakładowe.



“Adria” Hotel & Restauracja
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.restauracjaadria.pl

Restauracja Adria mieści się w Pałacu Ballestremów. Jest to perła architektury rudzkiej, miejsce, 

gdzie historia Górnego Śląska wiąże się nierozerwalnie z tradycją dobrego smaku. Swoim Gościom 

Adria oferuje 3 obszerne i stylowe sale wielofunkcyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nie-

powtarzalną, piętrową Salę Balową z balkonami, duży, letni ogród z parasolami i miejscem na gril-

lowisko oraz 6 komfortowych pokoi gościnnych. Stylowy Pałac Ballestremów to idealne miejsce na 

orgnizację rodzinnych przyjęć i uroczystości oraz spotkań biznesowych i szkoleń firmowych nawet 

do 500 osób jednocześnie. Restauracja doskonale wie, że organizacja takich spotkań to poważne 

zadanie. Dlatego do ich przygotowania podchodzi z wielką starannością, dbając o wygodę i komfort 

swoich Gości. Adria to grupa specjalistów, którzy niezależnie od miejsca organizowania imprezy,  

w restauracji bądź poza nią, postarają się spełnić wszystkie potrzeby Klientów.



Autoryzowany Salon i Serwis ŠKODA
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.skodaslask.pl
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Porsche Inter Auto (PIA) należy do Porsche Holding z siedzibą w Salzburgu – koncernu będącego 

właścicielem największej w Europie sieci dealerskiej samochodów. Firma jest obecna w 20 krajach 

Europy, jak również w Ameryce Południowej oraz w Chinach. Co roku liczba salonów samochodowych 

należących do koncernu rośnie. Nowe salony charakteryzuje najwyższej jakości standard, zgodny 

z polityką wewnętrzną PIA. Dotyczy to nie tylko architektury i wystroju budynków, ale także świadczo-

nej na wysokim poziomie obsługi klienta przez wykwalifikowany personel. Sieć salonów oferujących 

marki Audi, Volkswagen i Škoda, mieści się w Rybniku, Tychach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, 

Sosnowcu oraz w Krakowie. Do tej pory w południowej Polsce firma rozpoznawalna była pod nazwą 

Magro oraz Emida. Salon Škody Porsche Ruda Śląska - jako jeden ze sponsorów wydarzenia - zaprasza 

do swojego obiektu przy ulicy Obrońców Westerplatte 29 w Rudzie Ślaskiej. Firma gwarantuje obsłu-

gę na wysokim poziomie oferując sprzedaż oraz kompleksową obsługę samochodów marki ŠKODA! 



Angelo - Nowoczesny design hotel w sercu Śląska
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.angelo-katowice.pl

Angelo Hotel Katowice to nowoczesny obiekt o biznesowym charakterze, który jest aktywnym partne-

rem w najważniejszych kulturalnych i sportowych wydarzeniach lokalnych oraz miejscem organizacji 

dużych spotkań i prestiżowych konferencji, kongresów oraz targów. Hotel dysponuje centrum kon-

ferencyjnym z 1350 m² przestrzeni do organizacji eventów nawet dla 700 osób, oferuje 203 pokoje,  

w tym 17 apartamentów i jest chętnie wybierany przez polityków, ludzi biznesu, sportu i kultury. Hotel 

wyróżnia wysoka jakość usług oraz ponadprzeciętny poziom jak na wymagania czterogwiazdkowe-

go obiektu. Notowany jako Top Rated Hotel w 2012 r. przez serwis rezerwacji grupowych hotel.info, 

zajmuje 1 z 23 miejsc w 2013 w rankingu TripAdvisor, wśród najlepiej notowanych hoteli w Katowi-

cach, a na portalu rezerwacyjnym booking.com jest oceniany jako znakomity.



Salon Duet
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.duet-salon.pl  |  Znajdź nas na Facebooku

Salon Duet - działający w Rudzie Śląskiej od ponad roku, prowadzony przez Ewę Kral, mistrza fryzjer-  

skiego z długoletnim doświadczeniem. Wcześniej pracowała w salonie fryzjerskim w Katowicach, 

który był prekursorem w zakresie przedłużania i zagęszczania włosów na Śląsku. Do dziś współpra-

cuje z firmą DOME RACOON z Warszawy prowadzoną przez Danutę Gonerę. W 2007 r. zaproszona 

przez firmę DOME do współpracy przy stylizacji kandydatek podczas konkursu Miss Świata 2007 r. 

w Warszawie. Pracowała na produktach firm takich jak Wella, L’Oreal, Keune, Goldwell. Dziś po pre-

stiżowym szkoleniu w Barcelonie salon stał się salonem partnerskim firmy MONTIBELLO.
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TwórczaPracowania.pl
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny ŚląskFoto: Magdalena Godlewska - Kosak

Więcej informacji: facebook.com/RudaOkiemRudej  |  www.tworczapracownia.pl  |  shutter12.blogspot.com

Grupa Twórczych Pracowników zajmujących się słowem (piszących i prowadzących blogi) 

i obrazem (tworzących fotografie i grafiki). Tworzą niepowtarzalny i unikatowy kalendarz, 

który prezentować będzie 12 rudowłosych rudzianek. Elżbieta Hybza - nauczycielka jednej 

z rudzkich szkół, malarka, aktywistka. Prowadzi stronę Rudzka Szafa, komentuje to, co się dzieje 

w mieście, a co się nie dzieje, próbuje stworzyć. Pomysłodawczyni projektu „12 rudych z Rudy”. 

Magdalena Godlewska-Kosak - fotografuje, maluje, pisze, organizuje, uczy innych i się uczy. Głów-

na bohaterka filmu dokumentalnego TVP3 „A ja zostaję” oraz „Trafiony zatrudniony”. Współ-

organizatorka festiwalu o tematyce górskiej „Lawiny 2006”. Członek Klubu Wysokogórskiego 

w Katowicach. Zdobywczyni Elbrusa i najwyższych szczytów Europy. Zawodowo nauczyciel bio-

logii, informatyki i grafiki komputerowej. Łukasz Cyrus - zapalony wspinacz sportowy, fotograf 

z Rudy Śląskiej. Uwielbia spędzać czas poza domem, eksplorować, zwiedzać, próbować i kosztować. 

Fotografuje wszystko, w szczególności upododobał sobie portrety i akty.



Teatr Bezpański
Partner Projektu

Modna Ruda & Modny Śląsk

Więcej informacji: www.teatrbezpanski.pl
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Teatr Bezpański działa aktywnie na scenie kulturalnej Śląska od 2009 roku. Od strony formalnej  

reprezentowany jest przez Forum Inicjatyw Kulturalnych w Rudzie Śląskiej. Od lutego 2013 roku 

domem dla „Bezpańskich” stał się budynek zabytkowego dworca PKP w Rudzie Śląskiej Chebziu, gdzie 

wraz z Galerią BIBU wprowadzają w życie różnorodne inicjatywy artystyczne: od teatralnych przez 

muzyczne po taneczne i to na skalę Śląska, Polski i Europy. „Bezpańscy” tworzą projekty różnorodne: 

od form kameralnych po muzyczne (koncerty, recitale),  eksperymentalne, performerskie, taneczne 

i widowiskowe. Sięgają także po duże i niestandardowe formaty, świadczące o wyjątkowości i unika-

towości podejmowanych wyzwań. Pieczę artystyczną nad zespołem sprawuje Marlena Hermanowicz 

– założycielka i dyrektor artystyczna Teatru Bezpańskiego, reżyserka, dramatopisarka, scenarzystka, 

laureatka wielu konkursów dramaturgicznych o randze ogólnopolskiej. Teksty jej autorstwa realizo-

wane są zarówno przez artystów Teatru Bezpańskiego jak i na deskach teatrów zawodowych.

Foto: Maria Baładżanow
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