
 

 



 

 

 



Ile Pra(w)dy w Pradzie? 

Z czym kojarzy nam się Prada? Pierwsze co przychodzi do głowy to 

oczywiście luksus i spora ilość pieniędzy. Czy wiemy jednak za co 

płacimy? Znana marka niekoniecznie równa się dobrej, a często 

płacimy właśnie za nią.

Świat mody to określone 

schematy i zachowania. 

Liczy się ten, kto ma 

wyrobione nazwisko czy 

markę, a początki 

raczkujących 

projektantów to droga 

przez mękę. Prada, Gucci, 

Versace to znane i 

polularne marki, z których 

pod lupę wezmę Pradę.  

 

Od lat ten włoski dom 

mody to kwintesencja 

luksusu i smaku w 

czystej, nieskazitelnej 

formie. Założony w 1913 

roku zajmował się jedynie 

wyrobem skórzanych 

toreb, a jego działalność 

rozszerzono kilka lat 

później, co wiąże się z 

wykupieniem innych 

znanych marek jak 

Giorgio Armani czy Jil 

Sander. Niestety, 

nieskazitelny obraz Prady 

psuje rysa 

powiększająca się z 

każdym dniem. Nie od 

dziś wiemy, że wielkie 

domy mody nie szyją 

swoich ubrań, a zlecają to 

zadanie wynajętym przez 

nie szwalniom, często w 

Chinach czy Korei. Ta 

taktyka jest o wiele tańsza 

i prostsza, jak również 

mniej efektowna. U 

Prady jest to bardzo 

zauważalne. 

 

Szukając torebki na 

specjalne wyjście, mój 

wybór padł na Pradę. 

Przekonała mnie swoją 

wykwintną dostojnością i 

pięknem, przeraziła 

ceną. Skusiłam się 

jednak po korzystnej 

opnii sprzedawczyni. Po 

imprezie zauważyłam, że 

torebce brakuje kilku 

cekinów, a materiał przy 

pasku lekko zmienił kolor. 

Kupując tak znane marki 

za kosmiczną cenę, 

oczekujemy czegoś, co 

jest ponadczasowe i 

trwałe. Kolekcje są inne 

na każdy sezon, 

oryginalne wyroby mogą 

nam służyć przez kilka lat. 

Oczywiście jedynie wtedy, 

gdy są dobrze wykonane. 

 

 Dom mody ograniczył się 

jedynie do projektowania. 

Przekonałam się o tym na 

własnej skórze, czy raczej 

na skórze noszonej 

przeze mnie torebki. Rysa 

na wizerunku tego 

renomowanego 

projektanta może zmienić 

się w szramę, gdy firma 

nie postawi znów na 

jakość swojej marki. 

Dobrą opinię można 

szybko stracić, o wiele 

trudniej jest ją później 

odzyskać.
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Ubierasz się bezpiecznie i wygodnie, ale czy 

wyglądasz modnie? 

 

 

 Spacerując po ulicach 

miasta, spotykam wiele 

kobiet bez żadnego 

wyrazu, tzw.: „szarych 

myszek”, lecz trzeba 

przyznać, że ze sporym 

potencjałem. Gdyby tylko 

zechciały wyeksponować 

swoją urodę czy strojem 

wyrazić osobowość to nie 

tylko wyglądałyby 

fantastycznie, lecz nasze 

jesienne, szare ulice 

zyskałyby trochę koloru.

  

 Wiem, nie chcecie 

narazić się na śmieszność 

(w ekstremalnych 

przypadkach na 

wytykanie palcami), 

szarość i czerń pasują 

przecież do wszystkiego, 

ale może warto byłoby 

jakoś te kolory 

przełamać. Jesteście 

zabiegane, dlatego lepiej 

postawić na wygodę i 

funkcjonalność.  

Tymczasem zastanówcie 

się, czy jest to zgodne z 

obowiązującymi 

trendami? 

 Nie twierdzę, że na co 

dzień powinnyście stroić 

się tak jak Macademian 

Girl, spokojnie, nie 

popadajmy w przesadę, 

ale może warto czasem 

zwolnić tempo i znaleźć 

chwilę dla siebie, 

zastanowić się nad tym, 

jak chciałabyś wyglądać 

i jak postrzegają Cię 

inni.  

 Warto poświęć trochę 

swojego wolnego czasu i 

przemyśleć stylizacje na 

kolejny dzień. Pamiętaj, 

kluczem do sukcesu jest 

umiar. Jak powiedział 

kiedyś Hubert de 

Givenchy: „Moda to 

zasada, że strój 

uzupełnia kobietę. 

Nigdy odwrotnie." Jeśli 

boisz się wyrazistych 

ubrań i twierdzisz, że w 

ogóle do Ciebie nie pasują, 

to postaw na dodatki, 

które zmienią każdą, 

nawet najnudniejszą, 

stylizację i nadadzą jej 

nowej jakości.  

 Masz w szafie same 

czarne sweterki i gładkie 

bluzeczki? Nie zmieniaj 

się na siłę, wystarczy, że 

dodasz do nich ciekawy 

naszyjnik lub chustę w 

kolorowe printy, czy jakże 

modny w tym sezonie 

wzorzysty komin, a 

modowy sukces gotowy! 

 Na koniec 

przygotowałam dla was 

małą ściągę w postaci 

przeglądu najciekawszych 

dodatków i ubrań 

modnych w tym sezonie. 

 

Dominika Sidor

 



Dodatki: 

 

Mango, 49 zł                                                                     H&M, 29,90 zł  
 

Reserved, 79,99 zł                                                                Reserved, 79,99 zł 

 

 

 

Stradivarius 89,90 zł                                                                Reserved, 39,90 zł 

 



 

 

 

 

 Stradivarius 34,90 zł                                                                      Reserved 69,90 zł 

 



Co w stroju nie piszczy… czyli zbiór modowych grzechów głównych. 

Podobno szata nie zdobi człowieka, lecz z całą pewnością może go ośmieszyć oraz 
zaszkodzić. Co razi nas w ubiorze przypadkowych ludzi których widujemy na 

ulicy? 

 

Gdy zapytaliśmy o to 

przechodniów, pierwszą 
rzeczą, którą wskazywali na 

początku było noszenie za 

ciasnych ubrań. 

Kupowanie ich w 

mniejszym rozmiarze być 

może i daje złudną nadzieję, 

lecz zdecydowanie więcej 

jest negatywnych aspektów. 

W końcu która kobieta chce, 

aby uwydatniły się jej 

nadprogramowe fałdki 

tłuszczu?  

  Drugie modowe passe 

związane jest z sezonem 

zimowym. W ostatnich 
latach popularność zdobyły 

buty zwane emu, 

opisywane przez wielu jako 

wygodne i ciepłe, lecz 
niekoniecznie ładne. 

Przeciwnicy owych butów 
argumentują swoje racje 

tym, że zimowe obuwie nie 

musi być nieatrakcyjne dla 

oka. Naszym zdaniem buty 

te są mniejszym grzechem 

niż popularna kombinacja 

sandałów i skarpetek. 

Upodobana szczególnie w 

okresie wiosenno-letnim 

przez męską część polskiej 

populacji. Podobno 

prawdziwego Polaka 
poznaje się po zakładaniu 

sandałów do skarpetek, my 

jednak zdecydowanie 

apelujemy do Panów, aby 

porzucili ten niemodny 

nawyk. 

  Co poza tym?  Okazuje się, 
że pałamy nienawiścią do 

różu.   Osoby  ubierające 

się od stóp do głów na 

różowo odbierane są jako 

infantylne i mało 

inteligentne.   Nasza rada – 

jeśli upodobałaś sobie ten 

kolor, wybieraj jego 
pastelowe odcienie, które 

są hitem  obecnego sezonu! 

  Niektórzy z nas mają 

również skłonności do 
przesady. Zwracamy 

uwagę na przerost formy 

nad treścią – zbyt dużo 

różnych wzorów, 

mieszanie tkanin   i 

łączenie takich kolorów jak 

czerwony i różowy  nie 

zawsze modnie wyglądają. 

Pamiętajmy o rozwadze i 

umiarze, to zawsze 

procentuje. 

Innym modowym grzechem 

który powoli odchodzi w 
zapomnienie jest ubieranie 

się kiczowato i w złym 

guście , w skrócie – białe 

kozaczki, legginsy  w 

panterkę i top 

odsłaniający brzuch. Nie 

koniecznie wygląda to 

seksownie, za  to jest 

niezwykle ordynarne. 

Eksponowanie swojego 

ciała na ulicy  nie jest 

dobrym pomysłem. Na 

szczęście,  coraz mniej 

Polek hołduje zasadzie 

‘mniej znaczy lepiej’. 

  A co we współczesnej 

młodzieżowej męskiej 

modzie razi dziewczyny w 

wieku do 18 lat? Uczennice 
przyznają, że ich koledzy 

upodobali sobie noszenie 
spodni z krokiem w 

kolanach, co budzi 

skojarzenia  z jednym – 

niemowlakiem z pełną 

pieluszką. My trzymamy 

kciuki aby ich gusta 

modowe rozwinęły się w 

dobrym kierunku.  

 

Klaudia Piotrowska 
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7   Mediolański Tydzień Mody 
 

Święto projektantów, modelek, blogerek i redaktorów gazet z całego świata. Przez 
tydzień prezentowane są kolekcje, które – w tym przypadku – będą aktualne w sezonie 

jesień/zima 2014/2015. Jedne kreacje szokują, inne intrygują, ale jedno jest pewne: 
zainteresowanie modą rośnie z roku na rok. 

 

Prada
Włoski dom mody postawił w tym 

sezonie na odważne kolory i kobiece 
fasony. W kolekcji znajdziemy 
wzorzyste płaszcze, sukienki czy futra. 

Dominuje zieleń, czerń, czerwień i złoto. 

Całość jest spójna, kolory i fasony 
świetnie ze sobą współgrają. 

 

Giorgio Armani 
 

W sezonie jesień/wiosna 
2014/2015 będą królowały wszystkie 
odcienie szarości oraz niezwykle 
eleganckie połączenie czerni z 

zielenią. Modne będą szerokie spodnie, 
niedopasowane marynarki, duża, 
widoczna biżuteria. Wszystko 
stworzone z połyskujących, lejących 
się tkanin, co nadaje tym projektom 
charakteru.

 

 



McQ by Alexander McQueen  

 
Najnowsza kolekcja wyróżnia się 

nieco na tle pozostałych, gdyż jest 
skierowana raczej do ludzi młodych. 
Widać, że inspiracją do stworzenia tej 
kolekcji były właśnie młode kobiety, 
ponieważ klasyczna elegancja została 

połączona z prostotą i wygodą. Zawiera 
wiele charakterystycznych  elementów 
m.in. czarne kozaki za kolano czy duża 
miejska torba. Klasyka w tym 
wykonaniu przemawia.
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REPORTAŻ: CASTING NA MODELKĘ 
 

Dnia 10 lutego br. w budynku TVP Lublin przy ul. Raabego 2 odbył 

się casting na modelkę organizowany przez agencję modelingową 
„Avant Models”. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda od kuchni 

owa selekcja przyszłych modelek. 

 

  Pod budynkiem Telewizji 
Polskiej stawiliśmy się 
punkt dziesiąta rano. Kolejka 
była imponująca – liczyła na 
oko kilometr. 

 – Stoję tutaj już od ósmej. Z 
doświadczenia wiem, że 
konkurencja jest bardzo 
mocna. Im szybciej pokażę 
się jury, tym lepiej dla mnie. 
– mówi nam Karolina, 19-
letnia lublinianka, która nie 
pierwszy raz bierze udział 
w castingu tego typu. 
Przyglądamy się wszystkim 
paniom, które przyszły tu, 
aby spełnić swe marzenie, 
czyli zostać modelką. Łączy 
je z pewnością wzrost oraz 
sylwetka - są bardzo 
szczupłe oraz wysokie. 

- Czy na casting 
organizowany przez „Avant 
Models” mogą zgłosić się 
wszystkie kobiety, 
niezależnie od wieku i 
wyglądu? 

- Niestety nie. Poszukujemy 
dziewcząt w przedziale 
wiekowym 17-29. 
Kandydatki muszą spełniać 
także pewne wymogi 
dotyczące wyglądu – muszą 
mieć powyżej 175 cm oraz 
ważyć nie więcej, niż 60 

kilogramów. Szukamy 
modelki na wybieg, dlatego 
tak ważne są dla nas te 
naturalne predyspozycje. – 
mówi Kinga Preis, 
wiceprezes agencji „Avant 
Models”.  

Udajemy się do garderoby 
jury, aby sprawdzić, kto 
będzie oceniał panie 
aspirujące do zostania 
modelkami. Napotykamy 
Maćka Wolińskiego – 
znanego projektanta mody, 
współzałożyciela domu 
mody „Avangarda”.  

- Czym będzie się Pan 
kierował, oceniając 
kandydatki? 

- Przede wszystkim 
zwracam uwagę na twarze. 
Są one najważniejsze, 
muszą idealnie współgrać 
ze strojem, który przyszła 
modelka będzie na sobie 
prezentować. Nie mogą go 
ani przyćmić, ani zniknąć 
pod warstwą tkanin. Twarz 
modelki musi być 
dopełnieniem kreacji – 
tylko wtedy pokaz mody 
można uznać za udany.  

Wchodzimy do garderoby 
następnego jurora. Jest to 

Ewa Zielińska, słynna 
polska modelka robiąca 
karierę za Oceanem. 
Dowiadujemy się, iż do 
Polski przyjechała 
specjalnie po to, by 
zaangażować się w pracę 
dla „Avant Models”. Do 
castingu zostało niewiele 
czasu, Ewa jest właśnie 
stylizowana przez sztab 
specjalistów. 

- Pamiętam swoje początki, 
byłam wtedy nieco 
onieśmielona i zahukana. 
Mimo to starałam się 
pokazać swe atuty w jak 
najlepszy sposób. Szare 
myszki nie mają w tym 
zawodzie szans, aby się 
przebić. – zdradza nam w 
międzyczasie. 

Na korytarzu udaje nam się 

złapać ostatniego jurora – 

Pawła Biernackiego, 

fotografa, który gdzieś się 

spieszy. Udaje nam się go 

jednak zapytać, jaką dałby 

radę dla kandydatek 

czekających na casting. 

„Wierzyć w siebie oraz w 

to, że są we właściwym 
miejscu, o właściwym 

czasie.” – mówi w biegu. 



Godzina jedenasta. Siadamy 
na widowni i bacznie 
obserwujemy, co się dzieje. 
Casting jest nagrywany, co 
niestety dodatkowo 
wszystko przedłuża. 
Dźwięk, światło, kamery, 
scenografia – wszystko 
musi być zapięte na 
ostatni guzik. Po 
trzydziestu minutach 
żwawym krokiem wchodzi 
pierwsza kandydatka, 20-
letnia Ola z Chełma. Tryska 
energią, jest uśmiechnięta. Z 
tego co się dowiedzieliśmy 
wcześniej, kandydatki mają 
pokazać się w dwóch 
strojach – codziennym oraz 
w bikini. Mają także kilka 
zadań do wykonania: 
przejść się po wybiegu, 
opowiedzieć krótko o sobie 
oraz o tym, dlaczego 
chciałyby zostać modelkami. 
Według nas Ola 
zaprezentowała się 
świetnie, nie było widać po 
niej żadnej tremy.  

Mijają dwie godziny, w 
końcu upragniona przerwa. 
– Zobaczyliśmy już 
pięćdziesiąt kandydatek, a 
przed nami jeszcze długie 
godziny oceniania 
następnych. Nie 
spodziewaliśmy się tak 
szerokiego odzewu na nasze 
ogłoszenie. – mówi Kinga 
Preis. Wychodzimy na 
korytarz, aby porozmawiać 
z dziewczynami jeszcze 

czekającymi na swoją kolej.  

- Nerwy mnie zżerają, to 
czekanie jest najgorsze. 
Niestety, nie da się tego 
przyspieszyć, a chciałabym 
mieć to już za sobą. – 
zdradza nam Wiktoria, 
która jest tu już od czterech 
godzin.  

Natrafiamy na jednego z 
jurorów, Maćka 
Wolińskiego. Zapytaliśmy 
go, jakie ma wrażenia po 
zobaczeniu 
dotychczasowych 
kandydatek.  

- Cóż, nie spotkałem 
jeszcze swojej faworytki, 
dziewczyny, która miałaby 
w sobie coś 
magnetyzującego. Na 
szczęście wszystko jeszcze 
przed nami.  

Przerwa mija, 
przesłuchiwane zostają 

kolejne panie. Nie obywa 

się bez wpadek, nerwy 

potrafią wziąć górę nad 
rozumem. Niemożność 

wydania z siebie słowa nie 

jest niczym niezwykłym, 

zdarzają się także 

potknięcia podczas 
prezentacji na wybiegu 

(należy dodać, iż kandydatki 

muszą chodzić w 12-

centrymetrowych 

szpilkach, co budzi naszą 

zgrozę). Mija godzina, 

potem kolejna. Pań zostaje 

już coraz mniej, a z miny 

jurorów można 

wywnioskować, żże nie są 

w pełni usatysfakcjonowani.  

- Wszystkie kandydatki są 
na praktycznie równym 
poziomie, a my szukamy 
czegoś „ponad”. – wyjaśnia 
nam Ewa Zielińska. 

W końcu na wybieg wchodzi 
wysoka, szczupła szatynka o 
intrygującej, nieoczywistej 
urodzie. Jurorzy mają 
zaciekawiony wyraz twarzy, 
a my obserwujemy, jak 
kandydatka poradzi sobie z 
pytaniami.  

- Nazywam się Karisa. Mój 
ojciec to Wenezuelczyk zaś 
mama jest Polką. Od 
najmłodszych lat 
podróżowałam z rodzicami, 
dzięki temu stałam się 
ciekawa świata i skora do 
wyzwań. Nigdy wcześniej 
nie brałam udziału w 
castingach na modelkę, to 
mój pierwszy raz. Mimo to 
uważam, iż świetnie 
poradziłabym sobie na 
wybiegu.  

To jest właśnie to, czego 
agencja szuka podczas 
castingu. Przesłuchania 
kończą się godzinę później, 
a z tego co dowiedzieliśmy 
się od Kingi Preis, jurorzy 
wraz z teamem są bardzo 
zadowoleni. Dzień pełen 
wrażeń dobiega końca.
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Klaudia Piotrowska 

 



 ZIMA NIE TAKA STRASZNA JAK JĄ MALUJĄ – 
pokaz zimowej kolekcji D&G 

 
Dnia 23 lutego na Sycylii odbył się pokaz 
zimowej kolekcji Dolce&Gabbana dla kobiet na 
rok 2015. Na wydarzenie przybyły takie 
światowe gwiazdy jak Bai Baihe, Bianca Balti, 
Bianca Brandolini D'Adda, David Gandy, Eva 
Herzigova czy Kate King. 

Po zajęciu przez widownię miejsc, przybyłe 

sławy przez chwilę pozowały dla fotografów 

po czym....odbył się pokaz najnowszej kolekcji 

D&G, który trwał nieco ponad 11 min. Jednak 

były to najbardziej niezwykłe 11 minut w 

życiu każdego fana mody. Orkiestra zadbała o 

przyjemną dla ucha i jakże gustowną oprawę 

muzyczną. Na wybiegu można było zobaczyć, 

oprócz modelek i prezentowanych przez nie 

ubrania, niesamowitą scenerię, której celem 

było przeniesienie obserwatora do 

niesamowitego i magicznego lecz niewielkiego 

ogrodu.  

 

Oglądając najnowszą kolekcję D&G widz od 

razu ma przed oczami las, ogród, zimę oraz 

królowę śniegu. Właśnie w takim klimacie 

została utrzymana kolekcja. Oprócz kwiatów i 

haftowanych elementów pojawiły się również 

futra oraz zdobienia kamieniami szlachetnymi. 

Na koniec oznaką uznania i podziękowania 

widzowie pożegnali głównych projektantów 

Domenico Dolce oraz Stefano Gabbana, którzy 

pojawili się na ułamek sekundy na wybiegu 

aby ukłonić się przybyłym gościom. 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA:  

CIĘŻKA SPÓDNICA FARMERA 

 
Wiadomo nie od dziś, że markowe ubrania są drogie, że trzeba się 

wykosztować, aby dobrze wyglądać. Na własnej skórze przekonał się pan 
Jan Nowak, którego żona jest zakupoholiczką. Państwo Nowakowie 
mieszkają na niewielkiej wsi pod Poniatową. Większość czasu spędzają na 
swojej roli. Pani Nowak wydaje ok. 3000 złotych na ubrania miesięcznie co 
znacznie niszczy budżet domowy Pana Jana. 

 

"Żaden menszczyzna nie utrzyma tej kobitki [...] ze stodoły zrobiła studio 

mody[...]” - relacjonuje Pan Jan. Sprawą zainteresował się wójt gminy Partów i 

zorganizował wystawę mody dla pobliskich mieszkanek. 

Pani Nowak wreszcie może pokazać się szerokiej publiczności. 


