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W tym samym numerze relacjono-

wałyśmy pierwszy w kraju fitting 
event „Perfekcyjne dopasowanie”, 

zorganizowany w Warszawie przez dystrybuto-
ra marek Panache. – To wtedy mój biustonosz 
95E zmienił się w 75HH. Miałam 34 lata i do 
tego momentu wciąż podejmowałam desperac-
kie próby znalezienia dla siebie bielizny. Miałam 
poczucie niedopasowania już jako nastolatka, co 
było związane z brakiem biustonoszy na duży 
biust. Ostanikowała mnie Kasia Kulpa w model 
Tango, który do tej pory jest w ofercie Panache 
– opowiada Katarzyna Sałata, wtedy dzienni-
karka „Modnej Bielizny”, a obecnie właściciel-
ka firmy szkoleniowo-doradczej, zajmującej się 
problematyką brafittingu, doBRAkreacja.pl.
Przed epoką brafittingu brakowało wąskich 
obwodów i dużych miseczek. Gorszej jakości 
materiały sprawiały, że obwody się szybko roz-
ciągały, a miseczki deformowały. – Brytyjskie 
60H, które noszę, było wtedy niemożliwe do 
znalezienia. Najlepszym, dostępnym w więk-
szości sklepów rozmiarem było 75E, o wiele za 
duże w obwodzie i za małe w miseczce – mówi 
Izabela Sakutova, współwłaścicielka i dyrektor 
ds. marketingu i PR w So Chic, firmie dystry-
buującej marki Panache. Brakowało też róż-
norodnych fasonów i dobrze dopracowanych 
konstrukcji. – Najczęściej proponowano bar-
dotki, a przecież ten fason nie sprawdza się na 
wszystkich biustach – dodają Magdalena Musiał 
i Karolina Wojciechowska, współwłaścicielki 
salonu BraMiracle. Nikt nie prowadził szkoleń, 
które uczyłyby personel, na co zwracać uwagę 
przy doborze biustonosza. Ekspedientki uparcie 

próbowały przekonać klientki o niestandardo-
wych kształtach, że problem dotyczy ich ciała, 
a nie ubogiego asortymentu i braku umiejętności 
dobrania rozmiaru. Konsumentki, przedstawi-
ciele sklepów i pro-
ducentów nie mie-
li wiedzy na ten 
temat, nie mówiąc 
o wymianie infor-
macji między nimi. 
Sklepy z rezerwą 
podchodziły do 
rozbudowanej i do-
pasowanej rozmia-
rówki, którą propo-
nowała im choćby 
Freya. – Przekona-
nie do współpracy 
tych najważniej-
szych wówczas od-
biorców uważam 
za swój osobisty 
sukces. Należy 
docenić też ruch 
konsumencki i za-
angażowanie użyt-
kowniczek w proces 
popularyzacji bra-
fittingu. Ten ruch 
oraz nasze działa-
nia spowodowały 
powstanie nowych, 
profesjonalnie zaj-
mujących się bra-
fittingiem sklepów 

– przypomina Dorota Zemła-Byrska, menedżer 
sprzedaży Wacoal EMEA, która odpowiada za 
sprzedaż i rozwój marek Freya, Fantasie, Elomi. 
Agnieszka Socha, właścicielka sieci sklepów 

Brafitting jest niezwykle popularny w Polsce. Zawdzięcza to głównie markom brytyjskim, które jako pierwsze zadbały o właściwe dopasowa-
nie bielizny. W 2004 roku na polskim rynku pojawiły się produkty Panache i nowe, przełomowe podejście. Jednocześnie klientki, rozczarowa-
ne dotychczasową ofertą sklepów, same zaczęły szukać idealnych, dobrze dopasowanych biustonoszy. Swą wiedzą dzieliły się na legendar-
nym Forum Biuściastych i na blogu Stanikomania. W wywiadzie „Alfabet nie kończy się na D” („Modna Bielizna” nr 39, zima 2007/2008),  
Kasia Kulpa i Ewa Gutmańska opowiedziały o nowej metodzie dobierania biustonoszy. Był to pierwszy artykuł w prasie, branżowej i wysoko-
nakładowej, tak dokładnie opisujący ideę, choć sama nazwa „brafitting” w nim nie padła. 
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i marki OnlyHer oraz założycielka Akademii 
Profesjonalnego Brafiitingu, podkreśla, że ko-
biety cierpiały na fobię literkową i nie miały 
świadomości dobrze dopasowanego biustono-
sza. – Uczyłyśmy je nie tylko tego, że alfabet 
nie kończy się na D, ale również jak wkładać 
biustonosz i o niego dbać. Wyciągałyśmy kobie-
ty z za małych misek i ze zbyt luźnych obwodów 
– opowiada.
Anna Dastych, właścicielka sklepu Szyfoniera, 
wspomina, że 10 lat temu Polska była staniko-
wą pustynią. Istniały pojedyncze sklepy, które 
oferowały przeróbki krawieckie i zwężanie ob-
wodów. – Nawet pięć lat temu największym pro-
blemem była mała dostępność polskich marek 
szyjących pełną rozmiarówkę. Miałyśmy duży 
wybór brytyjskich staników, ale część klientek 
nie była zadowolona z kształtu, jaki nadawały 
biustowi – dodaje. 

„Modna Bielizna” postanowiła podsumować 
pierwszą dekadę brafittingu w Polsce i poroz-
mawiać z osobami, które zajmują się nim na co 
dzień. Oddajemy głos brafitterkom, zarówno 
tym, które od niedawna uprawiają ten zawód, 
jak i tym, które są w nim od samego początku.

Czy pamiętacie, dlaczego i kiedy zaintereso-
wałyście się brafittingiem?

Izabela Sakutova: Zawsze miałam kompleks 
na punkcie dużego biustu, który przy mojej fi-

ligranowej sylwetce wyglądał nieproporcjonal-
nie. Wstydziłam się przebierać na lekcjach wf. 
w otoczeniu koleżanek, które miały kolorowe 
biustonosze, a ja – babciny, beżowy, na szero-
kich szelkach. Myśl, że nauczyciel i koledzy pa-
trzą na mój kołyszący się podczas biegu biust, 
doprowadziła do tego, że unikałam zajęć spor-
towych. Jako studentka podczas wakacji praco-
wałam w Anglii, gdzie w 2001 roku poznałam 
brafitting, zakochałam się w markach Panache 
i, jako prekursorka brafittingu, wprowadziłam 
je na polski rynek w październiku 2004 roku. 
Od tej pory zajmuję się aktywną jego promocją 
wśród Polek, w sklepach bieliźnianych i me-
diach kobiecych. 
Dorota Zemła-Byrska: W branży bieliźnianej 
pracuję już prawie 20 lat, a przygoda z brafit-
tingiem zaczęła się od współpracy z markami 
Freya i Fantasie, które otworzyły erę brafittingu 
w Wielkiej Brytanii i przyczyniły się do promocji 
tego indywidualnego podejścia w innych krajach 
Europy. Największą siłą brafittingu była i jest 
metamorfoza, czasem nawet wewnętrzna prze-
miana, jaka towarzyszy idealnemu dopasowaniu.
Inez Wieczorek, brafitterka w Brafit Studio: 
Brafittingiem zainteresowałam się z powodów 
osobistych. Z początkiem studiów zmienił się 
mój tryb życia i sylwetka. Staniki dostępne w sie-
ciówkach przestały spełniać moje oczekiwania, 
więc zaczęłam szukać rozwiązania w Internecie. 
Kiedy dobrałam sobie stanik i zobaczyłam re-
zultaty, zaczęłam bardziej zgłębiać temat. Potem 
dostałam się do projektu Klinika Stanika.
Anna Dastych: Wszystko zaczęło się od spo-
strzeżenia, że ubrania leżą na mnie nie najlepiej. 
Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ nosi-
łam stanik w rozmiarze 85C, choć powinnam 
80G. Jak zapewne większość, najpierw zostałam 
ostanikowana przez brafitterkę, dopiero później 
przyszła refleksja, że może to jest biznes dla 
mnie. Zaczęły się poszukiwania w Internecie, 
czytanie blogów, wchodzenie na fora. To był 
przyjemny czas odkrywania nieznanych biuścia-
stych światów.
Izabela  Bartkowiak,  właścicielka  salonów 
Iza-Bra Bielizna Brafitting: Moja przygoda 
z brafittingiem rozpoczęła się 6 lat temu, kie-
dy po poważnej operacji znacząco straciłam 
na wadze. Wygląd mojego biustu pozostawiał 
wiele do życzenia, więc intensywnie szukałam 
informacji na temat naturalnych możliwości 
poprawienia jego kondycji. Trafiłam na Fo-
rum Biuściastych, Balkonetkę, stronę MaHe-
Dy, gdzie dowiedziałam się, że podstawowym 
sposobem na korektę biustu jest prawidłowy 
dobór biustonosza. Temat tak bardzo mnie 
wciągnął, że po 17 latach pracy w urzędzie 
postanowiłam radykalnie zmienić swoje życie 
zawodowe i zająć się brafittingiem. 
Blanka Gankowska, brafitterka i właściciel-

ka salonów brafittingu Madame: Prawie 10 lat 
temu okazało się, że mam guzka w piersi i trafi-
łam na onkologię, by go zdiagnozować i usunąć. 
Tam usłyszałam, jak pielęgniarka mówi do dru-
giej: „Zobacz, w jakich stanikach przychodzą, 
a potem płaczą i dziwią się, że mają guzy”. To 
było o mnie i moim 75C, które nosiłam. Tak za-
częły się moje poszukiwania lepszego biustono-
sza, ale niestety, wtedy byłam policjantką, mło-
dą mamą dwójki dzieci i nie było mnie stać na 
bardzo drogi i porządny. W Wołominie, gdzie 
mieszkam i gdzie otworzyłam swój pierwszy sa-
lon brafittingu, były tylko sklepy z biustonosza-
mi w rozmiarach 75B i 75C.
Anna Kołodziejska, brafitterka i właściciel-
ka salonów Anna moda intima: Moje zainte-
resowanie brafittingiem to efekt statystyk sprzed 
kilkunastu lat, które wyraźnie wskazywały na 
coś wręcz niemożliwego. Wykorzystując wiedzę 
i umiejętności ze studiów kierunkowych na Uni-
wersytecie Śląskim, przeprowadziłam badanie 
statystyczne w grupie pań, które chciały kupić 
biustonosz. Pytałam je o rozmiar, jaki byłby im 
potrzebny. 90% z nich odpowiedziało, że nosi 
75B. Taki wynik przekonał mnie, że należy za-
interesować się tematem dokładniej, bo przecież 
każda z nas jest inna, a badanie wskazywało, że 
90% kobiet było identycznych.
Agnieszka Socha: Brafittingiem zainteresowa-
łam się 7 lat temu z punktu widzenia bizneso-
wego. Nigdy nie odczuwałam znacznych proble-
mów z doborem bielizny. Natomiast, jak każda 
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kobieta, lubię bieliznę i miałam poczucie, że pra-
ca w branży tego typu przyniesie mi satysfakcję.
Magdalena Musiał i Karolina Wojciechowska: 
Brafittingiem zainteresowałyśmy się przypad-
kowo 5 lat temu, gdyż zaciekawił nas artykuł 
na ten temat w ogólnopolskim czasopiśmie. 
Chcąc zmienić coś w życiu, stwierdziłyśmy, że 
nadszedł już ten czas – rezygnujemy z posad 
w korporacjach i zaczynamy nowy etap. Do-
szłyśmy do wniosku, że uzupełniamy się i two-
rzymy superduet. Chciałyśmy, aby w Bydgosz-
czy powstało niepowtarzalne miejsce, gdzie 
panie będą mogły odkryć swoją kobiecość 
dzięki dobrze dopasowanemu biustonoszowi. 
Nie było wtedy u nas sklepów z brafittingiem, 
dlatego podjęłyśmy wyzwanie, które do dziś 
kontynuujemy z uśmiechem.
Katarzyna Sałata: To nie ja znalazłam brafit-
ting, to on znalazł mnie. W 2006 roku rozpo-
częłam pracę w branży bieliźnianej, rok później 
zostałam prawidłowo zbrafittingowana,  a obec-
nie prowadzę firmę doBRAkreacja.pl, której 
głównym zadaniem jest właśnie edukacja brafit-
tingowa. Współpracuję z producentami bielizny, 
sklepami i klientkami indywidualnymi. Czy mo-
gło być lepiej? Aż trudno uwierzyć, że punktem 
wyjścia był mój duży, „niewymiarowy” rynkowo 
biust. Patrząc na obecną ofertę, gdybym dzi-
siaj przeprowadzała wywiad na ten temat, tytuł 

sprzed ośmiu lat zmieniłabym na „Alfabet za-
czyna się od D”.

Jak oceniacie zmiany na rynku? Co zmieniło 
się na lepsze?

Anna  Kołodziejska: Na pewno zmieniły się 
produkty i świadomość kobiet. Media odegrały 
tu ogromną rolę i kobiety już nie zamykają się na 
klucz w przymierzalni salonu z bielizną.
Blanka  Gankowska: Zdecydowanie zmieniła 
się świadomość kobiet na temat swojego zdro-
wia, wygodnego biustonosza i pięknego biu-
stu! To nam, brafitterkom, pomaga przekonać 
klientki do spróbowania czegoś innego niż to, 
co noszą od zawsze.
Magdalena Musiał  i Karolina Wojciechow-
ska:  Powstało wiele salonów oferujących na-
prawdę bardzo dobre usługi dopasowania 
biustonoszy. Ogromna w tym zasługa Akademii 
Profesjonalnego Brafittingu, dzięki której pro-
wadzone są przez kobiety z misją, nastawione 
na uświadamianie, a nie jedynie na szybki zysk. 
Firmy bieliźniarskie wsłuchały się w potrzeby 
klientek, rozmiarówki biustonoszy rozrastają się 
w szybkim tempie, fasony i ich konstrukcje speł-
niają wymagania większości biustów, a jakość za-
czyna być adekwatna do ceny. 
Izabela  Bartkowiak:  Coraz większa świa-
domość kobiet 
w zakresie dobo-
ru biustonosza 
wymusza rozwój 
rynku. Producenci 
szybko reagują na 
zwiększony po-
pyt i oferują nowe 
konstrukcje w co-
raz szerszej gamie 
rozmiarowej. Spe-
cjalizuję się w bra-
fittingu w polskich 
markach bielizny, 
więc bardzo cieszy 
mnie, że tak dyna-
micznie się rozwi-
jają.
Inez  Wieczorek: 
Wejście zagranicz-
nych producentów 
zmotywowało pol-
skie firmy do roz-
woju swoich pro-
duktów. Panie mogą 
wybierać między 
markami rodzimymi 
a importowanymi, 
a także w ogrom-
nej ilości krojów, 
kolorów i wzorów. 

Brytyjskie marki się cenią (często są droższe od 
polskich o 30 zł i więcej), ale w większości ich 
staniki są niemal niezniszczalne. Jeśli rozmiar się 
nie zmienia, to można je nosić latami.
Anna  Dastych:  Mamy już prawdziwy rynek 
konsumenta, a nie producenta. Polskie marki 
znacznie poszerzyły swoją ofertę, nie tylko je-
śli chodzi o dostępność rozmiarów, ale również 
o stylistykę. Zmieniła się jakość bielizny, wcho-
dzą nowe technologie. Tzw. spacer, czyli usztyw-
niany, oddychający stanik, ma już w swojej ofer-
cie każda szanująca się firma. 
Dorota Zemła-Byrska: Postęp i zaangażowa-
nie polskich marek, które dziś konkurują z „bry-
tyjczykami”, są nieprawdopodobne. Nie mam 
danych, kto jest królową brafittingu w Europie  
– Polska czy Wielka Brytania, ale z całą pew-
nością jesteśmy w czołówce. Najważniejsze, że 
zmienia się przekonanie kobiet, że idealnie do-
pasowany biustonosz jest punktem wyjścia do 
tworzenia wizerunku, a to, że go nie widać, nie 
oznacza, że jest nieważny.
Izabela  Sakutova: Mam kontakt z innymi 
dystrybutorami marek Panache i wielokrotnie 
słyszałam opinię, że świadomość właścicielek 
i personelu większości sklepów brafittingowych 
w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, 
z czym oczywiście się zgadzam. W klasyfikacji 
sprzedaży Polska zajmuje drugie miejsce razem 
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z Australią, zaraz po Stanach Zjednoczonych. 
Konsumentki są o wiele bardziej wymagające co 
do poziomu obsługi, jakości produktów i gamy 
rozmiarów. Organizujemy szkolenia dla perso-
nelu z zakresu obsługi klienta, brafittingu, eks-
pozycji produktów czy optymalizacji sprzedaży, 
jak na przykład szkolenie Panache „Learn the 
Fit”. Takie inicjatywy sprawiają, że kompetencje 
brafittingowe sklepów ciągle rosną. 
Agnieszka Socha: Kobiety są zdecydowanie bar-
dziej świadome, wiedzą, czego chcą, i są otwarte 
na brafitting. Istnieje już wiele miejsc, w których 
dopasowanie rozmiaru i fasonu jest standardem 
i nikogo nie dziwi. Brafitterki kształcą się i szuka-
ją nowej wiedzy wraz z dynamicznymi zmianami 
na rynku. Uczą się też pracy z klientką na każdym 

etapie jej życia: dorastania, ślubu, ciąży, zmian 
wagi czy problemów ze zdrowiem. 
Katarzyna Sałata: Polska jest najlepiej rozwija-
jącym się rynkiem bieliźnianym w Europie, jeśli 
chodzi o wiedzę na temat dopasowania oraz do-
stępność poprawnych brafittingowo konstrukcji 
polskich i zagranicznych marek. Wiele sklepów 
brafittingowych jest już w mniejszych miejsco-
wościach. Rozszerzają ofertę, uczą się praco-
wać na nowych zakresach rozmiarowych i chcą 
wiedzieć, jak poprawnie obsługiwać klientki. 
Popieram przyjazną politykę cenową – biusto-
nosz w moim rozmiarze 80J mogę kupić za 80 zł  
– 340 zł, co pozwala różnym grupom klientek 
na taki zakup. Duża konkurencja doprowadziła 
do udoskonalania konstrukcji, wprowadzania 

nowych technologii i otwarcia na aktywny dia-
log z odbiorcami. Producenci częściej biorą pod 
uwagę opinię sklepów, a sklepy są w bliższym 
kontakcie ze swoimi klientkami. 

Czy  zauważacie  jakieś  niepożądane,  nega-
tywne zjawiska?

Izabela  Sakutova: Brafitting stał się tak po-
pularny, że wszyscy próbują podpiąć się pod to 
hasło i nawet marki nieposiadające oferty roz-
miarowej, która pozwoli na przeprowadzenie 
porządnego brafittingu, promują się jako eks-
perci. Taka sytuacja wprowadza konsumentki 
w błąd i może skutkować ich negatywnym na-
stawieniem do tej cennej usługi. 

Agnieszka Socha: Słowo brafitting widnieje nie 
tylko na witrynach sklepów wykwalifikowanych, 
ale również tam, gdzie oferta dostępności roz-
miarów jest bardzo okrojona, a wiedza obsługi 
nie pozwala na profesjonalne dopasowanie bieli-
zny. Jeśli kobiety skorzystają z nieprofesjonalnej 
usługi, otrzymają złą poradę, mogą zrazić się do 
całej idei i nie dostrzegą jej dobrodziejstwa.
Izabela  Bartkowiak:  Obawy budzą sklepy 
bieliźniarskie, które z brafittingu zrobiły so-
bie chwyt marketingowy, niewiele o brafittingu 
wiedząc. Biorą udział w warsztatach organizo-
wanych przez producentów bielizny, po których 
dumnie tapetują sobie ściany różnymi dyploma-
mi. Potem profesjonalnym sklepom trudno jest 
przekonać kobietę do prawidłowego doboru 

biustonosza, jeśli jej pierwszy kontakt z brafit-
tingiem tak bardzo ją rozczarował. Mam nadzie-
ję, że te nieuczciwe sklepy niebawem zostaną 
wyeliminowane z rynku.
Magdalena Musiał  i Karolina Wojciechow-
ska: Niestety, to, co dla jednych stanowi misję, 
inni wykorzystują do robienia szybkiego intere-
su. Duże marki, najczęściej sieciowe, podchwy-
ciły hasło brafitting i firmują nim swoje salony. 
Wiele nieświadomych klientek daje się złapać na 
reklamę popartą ofertą modnej usługi i zostają 
zwyczajnie oszukane. Wiemy przecież, że więk-
szość sieciowych marek nie posiada tylu rozmia-
rów ani fasonów, by móc prawidłowo dopaso-
wać biustonosz każdej klientce.
Anna Dastych: Hasło „brafitting” zostało za-
właszczone przez niektóre sieciówki, które nie 
mają nic wspólnego z prawidłowym doborem 
bielizny. Nie chodzi o to, że osoby tam pracu-
jące nie mają o nim pojęcia, tylko o brak pełnej 
rozmiarówki. Bo nie można mówić o brafittin-
gu, jeśli 75% klientek odsyłanych jest z niczym.
Dorota Zemła-Byrska: Popularność brafittin-
gu, paradoksalnie, spowodowała jego komercja-
lizację. Zaczęły się nim chwalić wszystkie marki, 
nawet te, które, czy to ze względu na jakość pro-
duktu, czy ofertę rozmiarów, z filozofią idealne-
go dopasowania nie mają nic wspólnego.
Inez Wieczorek: Zdarza się, że do salonu sta-
cjonarnego przychodzą panie, które przymierzą 
sobie kilka upatrzonych biustonoszy, wychodzą 
bez zakupów i potem szukają wybranych stani-
ków taniej w Internecie. Czasami powiedzą coś, 
co jednoznacznie sugeruje, że poszukają ich so-
bie w sieci. Klientka ma do tego prawo, ale trak-
towanie salonów stacjonarnych jak przymierzal-
ni jest nie fair. Wiadomo, że koszty utrzymania 
są inne niż sklepów internetowych, więc ceny 
będą się różnić.
Katarzyna  Sałata:  Podczas brafittingu zbytnia 
koncentracja na uwypukleniu piersi sprawia cza-
sem, że personel sklepu rzadko przygląda się poło-
żeniu fiszbinów z boku. Widzę wiele kobiet w ten 
sposób dobierających i noszących biustonosz. Roz-
miary miseczek są prawidłowe, piersi zebrane, ale 
fiszbiny zbyt wąskie. Zagrożeniem dla takiego do-
pasowania są zatory w przepływie limfy i otorbie-
nia w tkance piersiowej. Brafitting ma promować 
zdrowie biustu, dlatego personel sklepu i klientka 
muszą mieć świadomość skutków takiego doboru 
bielizny. W przypadku propozycji na duże biusty 
zauważam czasem zbyt niską jakość materiałów. 
Zdarza się, że w półusztywnianych krojach pianka 
podtrzymująca dolną część miseczki rozciąga się, 
co powoduje odchylenie mostka biustonosza od 
klatki piersiowej i opadnięcie profilu biustu. Zbyt 
szybko w niektórych modelach rozciągają się pasy 
obwodu, a zbyt duże luzy w tunelach fiszbinów 
doprowadzają do ich przesuwania się, otarć i silne-
go ucisku na piersi. 

AGNIESZKA SOCHA, ONLYHER, AKADEMIA BRAFITTINGU
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Czy  pozostały  jeszcze  jakieś  białe  plamy 
na  mapie  polskiego  brafittingu?  Jakich 
produktów brakuje, czego klientki najczę-
ściej poszukują?

Anna Dastych: Największy problem z dobo-
rem bielizny mają kobiety z małym biustem 
i szerokim obwodem. Chodzi o dobre konstruk-
cje rozmiarów w okolicach 85CD. Brakuje też 
dobrze leżących staników bez fiszbinów. Ama-
zonki wciąż nie doczekały się poszerzenia roz-
miarówki szytej dla nich bielizny.
Katarzyna  Sałata:  Większość polskich pro-
ducentów zapomniała o klientkach, które 
wymagają staników z szerokimi fiszbinami  
– o szerokich plecach, szczupłych i tęższych, 
ale z mniejszym biustem. Brakuje konstrukcji 
z szerszymi fiszbinami i usztywnianymi misecz-
kami z wypełnieniem push-up lub termicznie 
formowanymi. W przypadku seniorek powraca 
temat biustonoszy zapinanych z przodu, wy-
godnych i w szerokim zakresie rozmiarów. Jed-
nocześnie ich cena powinna być odpowiednio 
skalkulowana, aby seniorkę było stać na kupno. 
Sklepy i klientki zawsze pytają też o dobrze 
podtrzymujące biustonosze bez ramiączek, 
szczególnie w większych rozmiarach. Rozwi-
jałabym też wielofunkcyjność produktów, na 
przykład różne rodzaje przepięć ramiączek, 
wzbogacanie materiałów o właściwości kosme-
tyczne, wprowadzenie włókien ekologicznych 
i hipoalergicznych. 
Izabela  Sakutova: Nadal 70-80% Polek nosi 
niewłaściwie dobraną bieliznę, więc przed nami 
jeszcze wiele do zrobienia. Edukacja dotycząca 
zdrowia piersi, poprzez m.in. dobieranie odpo-
wiedniego rozmiaru biustonosza, powinna za-
cząć się już od okresu nastoletniego i na stałe 
wejść do gimnazjum. Na lekcjach wf. dla dziew-
cząt odpowiednio dobrany biustonosz sportowy 
powinien być obowiązkową częścią stroju. 
Inez  Wieczorek: Przydałby się polski odpo-
wiednik marek Elomi i Sculptresse. Klientki 
plus size często pytają o produkty w cenie po-
niżej 200 zł. Są jeszcze miasta, gdzie nie ma sta-
cjonarnych salonów z brafittingiem. Zdarzają 
się panie, które o nim słyszały i czytały, ale nie 
do końca rozumieją temat i wolą indywidualne 
dopasowanie stanika niż kupowanie przez Inter-
net i odsyłanie nietrafionego zakupu. Szkoda, że 
Dalia nie robi biustonoszy dla mam karmiących, 
a Agio – strojów kąpielowych.
Agnieszka  Socha:  Do Akademii Profesjo-
nalnego Brafittingu coraz częściej zgłaszają 
się kobiety, które prowadzą salony z bielizną 
w mniejszych miejscowościach lub zamierzają 
je otworzyć. Cieszę się z tego, bo zależy nam 
wszystkim na tym, żeby wszystkie kobiety zyska-
ły komfort i mogły mieć go na wyciągnięcie ręki. 
Trzymam kciuki za taką przyszłość.

Jak oceniacie ofertę polskich marek bieliź-
nianych pod kątem brafitterskim? 

Anna  Kołodziejska: Jest kilku dobrych pro-
ducentów, którzy naprawdę znają się na tym, 
co robią. Szyją biustonosze w szerokiej rozmia-
rówce, z bardzo dobrych materiałów, które się 
podobają, i wprowadzają nowości w idealnych 
konstrukcjach. Dbają przy tym o dodatki, czyli 
haftki przy zapięciu, ramiączka, ozdoby. 
Magdalena Musiał  i Karolina Wojciechow-
ska: Polskie firmy otworzyły się na potrzeby Po-
lek i zaczęły tworzyć coraz to lepsze konstruk-
cje. Jakość materiałów, na przykład koronek, 
też jest o wiele lepsza. Zauważamy poszerzanie 
rozmiarówki, nawet do literki P, co kiedyś gra-
niczyło z cudem. Projektanci polskiej bielizny 
zaczęli słuchać i wyciągać wnioski, a co za tym 

idzie – biustonosze są wygodniejsze, skrojone 
z lepszych materiałów i bardziej trwałe. Bolącz-
ką wielu firm jest nadal nietrzymanie rozmiarów 
w kolejnych fasonach i kolekcjach, a to utrudnia 
nam pracę. 
Inez Wieczorek: Polskie marki stają się coraz 
lepsze. Rozpiętość rozmiarowa jest już prawie 
satysfakcjonująca. Od rozmiarów 65J-75J kon-
strukcje nie zawsze dają radę albo zdarzają się 
dość duże rozbieżności rozmiarowe, nawet mię-
dzy różnymi sezonami tego samego modelu, tej 
samej marki, nie wspominając już o różnicach 
między różnymi producentami. To frustru-
je klientki w przymierzalni, bo nie wiedzą, jaki 
w końcu mają rozmiar. Gdy przymierzają rów-
nocześnie polskie i brytyjskie staniki, często mó-
wią, że brytyjskie są wygodniejsze i wykonane 
z materiałów przyjemniejszych dla skóry.

ANNA DASTYCH, SZYFONIERA
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Anna  Dastych: Pracujemy głównie z polską 
bielizną, więc można powiedzieć, że polskie fir-
my odniosły sukces. Najważniejsze, że słuchają 
nas, brafiterek, bo to my możemy przekazać im 
najwięcej spostrzeżeń dotyczących bielizny. Bar-
dzo poprawiła się jakość obwodów, o co sklepy 
z brafittingiem długo walczyły. 
Izabela  Sakutova: Po 11 latach doświad-
czeń z markami Panache stawiam poprzeczkę 
bardzo wysoko. Polskie firmy przeszły długą 
drogę, poszerzając ofertę rozmiarową, jednak 
nie zawsze łączy się ona z dobrą jakością ma-
teriałów, wykończeń czy wygodą. Wciąż bry-
tyjskie marki, które jak Panache mają ponad 30 
lat doświadczenia, wiodą prym, oferując pro-
dukty bardzo dobre jakościowo, w szerokim 
zakresie rozmiarowym i w przystępnej cenie.  
Agnieszka Socha: Oferta polskich marek jest 
coraz lepsza, rozpiętość rozmiarów imponująca 
(np. Ewa Michalak, Nessa), a jakość w stosun-
ku do ceny coraz bardziej zadowalająca. Polki 
lubią polskie marki, bo mają lepiej wyprofilo-
wane fiszbiny, są niższe pod pachą, dają piękny 
efekt i są nasze, rodzime. Kibicujemy im bardzo, 
a podczas szkoleń coraz częściej namawiamy 
kursantki do zapoznania się z ich ofertą.
Izabela Bartkowiak: Od początku wychodzę 
z założenia, że polskie też może być dobre, 
a my, Słowianki, mamy nieco odmienną budo-
wę anatomiczną od Brytyjek. Polskie biustono-
sze doskonale podkreślają nasze walory, nada-

jąc biustom tak często pożądany efekt „do góry 
– do przodu”. Wiele polskich firm słucha głosu 
brafitterek i bierze pod uwagę nasze sugestie. 
Z kolekcji na kolekcję poszerzane są zakresy 
rozmiarowe, a materiały nie odbiegają jakością 
od marek zagranicznych.
Katarzyna Sałata: Biustonosz składa się z tak 
wielu elementów, że awaria jednego z nich 
może uniemożliwić użytkowanie dobrego kon-
strukcyjnie produktu. Dlatego warto udosko-
nalać nawet tak drobne elementy jak zapięcia, 
ramiączka, szwy i wykończenia. W zakresach 
maxi size, na przykład z moim 80J, marzy mi 
się wprowadzenie większego wyboru kolorów, 
rodzajów materiałów i ciekawego designu. 
Bardzo pomaga ujednolicenie rozmiarów mi-
seczek i elastyczności pasa biustonosza w ob-
rębie produktów danej marki. 
Dorota  Zemła-Byrska: Freya i Fantasie są 
najbardziej ekskluzywnymi brytyjskimi marka-
mi w sektorze D+, więc jesteśmy czujnie ob-
serwowani, ale to raczej powód do dumy niż 
narzekania. Osiągnięcia polskich marek w bra-
fittingu są bezsporne. Początkowo były naśla-
dowcami, dziś potrafią też iść własną drogą 
i coraz więcej się o tym mówi w Europie.

Przed całą branżą jeszcze wiele pracy. – Choć 
minęła dekada i mamy polskie marki z obwo-
dami od 60 cm i miseczki kończące się na S, 
to właśnie za mała świadomość brafittingowa 

powoduje opór przed zmianą przyzwyczajeń 
w sprzedaży i kupowaniu bielizny – podkreśla 
Katarzyna Sałata. Jej zdaniem, aspekt edukacji 
dotyczy klientek, personelu w sklepach i pro-
ducentów, bo brafitting jest demokratyczny  
– edukuje wszystkich. 

Zebrała Małgorzata Dziakońska
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