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PRZEWODNICZĄCY: 

Marcin Kruk to profesjonalista, uwielbia swoją pracę i stawia bardzo na profesjonalizm. Jest 

wykładowcą w szkołach policealnych we Wrocławiu oraz w Europejskim Centrum Kształcenia 

Stylistów przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Ukończył Policealne Studium Fryzjerskie w 

Zielonej Górze, posiada tytuł mistrza w zawodzie fryzjer, jest egzaminatorem w Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich. Uczestniczył w wielu kursach 

organizowanych przez Akademię Gabriel, Akademię Silog oraz w szkoleniach prowadzonych przez 

słynnych fryzjerów m.in. Panią Małgorzatę Babicz, Pana Andrzeja Matreckiego, Panią Joannę 

Zaremba-Wańczura, Pana Piotra Potomskiego. Ukończył też szkolenia dla Thermokeratin-nowoczesny 

system kreatywnego prostowania włosów oraz strzyżenie w systemie Gorących Nożyc. Marcin 

bacznie rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach firm Goldwell, Tahe, Wella. 

Maksymalnie angażuje się w to co lubi robić a jego specjalnością są strzyżenia i dobieranie 

odpowiedniego koloru do typu urody klienta. Uważa, że spełnia się w życiu ponieważ jak mówi-robi 

to, co kocha. Juror II Targów Kosmetyczno - Fryzjerskich 2013 "Dni Urody i Spa we Wrocławiu" w 

kategorii fryzjerstwo. 

 

CZŁONKOWIE: 

Małgorzata Koszelew - fascynacja kolorami była jednym z pierwszych źródeł jej inspiracji. W czasie 
swych artystycznych poszukiwań zrozumiała, iż istotną rolę pełni harmonia i kompilacja barw. 
Postępuje w myśl credo mówiącego, że kobieta wyraża siebie przez piękno i sama również to piękno 
stanowi, subtelnie pomaga to co urokliwe uwydatnić. Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyła 
współpracując ze znanymi Douglas oraz Sephora na najlepszych markach kosmetyków.  W 
Europejskim Centrum Kształcenia Stylistów uczy wydobywania kwintesencji piękna z ludzi. Miała 
okazję dowieść ogromnego kunsztu swoich umiejętności między innymi podczas prestiżowej 
Wrocławskiej imprezy pod hasłem - Targi Di urody i Spa. Współpracuje z kilkoma fotografami przy 
sesjach zdjęciowych, dzięki temu ma możliwość budowania swojego doświadczenia. Pragnie 
przekazać ogrom swojej wiedzy wszystkim kobietom chcącym zmienić swój image, dlatego prowadzi 
w Europejskim Centrum Kształcenia Stylistów we Wrocławiu seminaria i kursy z wizażu i stylizacji. 
Podczas swojej pracy, jako wizażystka miała okazję poznać wiele znanych osobistości. Prawdziwą 
satysfakcję sprawia jej jednak nie malowanie modelek, ale dawanie radości zwykłym kobietom, które 
dzięki jej umiejętnościom mogą poczuć się piękniejsze! 

Anna Kołodziejczyk -  zawodowy fryzjer, nauczycielka i instruktorka w Szkołach Fryzjerskich ZDZ w 
Białymstoku, wykładowca na kursach fryzjerstwa, wraz ze swoimi uczniami zdobywała liczne 
nagrody w konkursach fryzjerskich, pasjonatka fryzjerstwa, szczególnie nowoczesnych i odważnych 
koloryzacji. Zwycięzca Szkoły z 2014roku. 

Kornela Błaszczuk - mistrz fryzjerstwa damsko - męskiego. Od prawie 20 lat pracuje w zawodzie. 
Fryzjerstwo to jej całe życie. Od rana do nocy grzebie we włosach. W swoim salonie fryzjerskim w 
Żarach przygotowuje młodych ludzi do zawodu fryzjer. Chętnie dzieli się swoją pasją z innymi. Od 
2013 roku prócz salonu fryzjerskiego prowadzi także hurtownię fryzjerską.  

Marta Kucharczyk  -  Prezes Spółki Devis, właściciela portalu www.modnewlosy.pl, mistrzyni 
fryzjerstwa i doświadczona stylistka. Uczestnik wielu prestiżowych, międzynarodowych szkoleń. 
Artystka w tworzeniu koloru na włosach, opracowała techniki koloryzacji dla wielu marek. Ceni osoby 
z pasją, inspirując je do tworzenia własnych, kreatywnych koloryzacji. 

http://www.modnewlosy.pl/

