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A K T U A L N O Â C I

„MB”: Od naszego ostatniego spotkania nie minà∏ nawet rok, a Wy zro-
bi∏yÊcie milowy krok, „niosàc kaganek oÊwiaty” i uÊwiadamiajàc rzesze
kobiet o koniecznoÊci w∏aÊciwego doboru bielizny. Rozp´ta∏yÊcie niez∏à bu-
rz´. JesteÊcie zadowolone?
Ewa Gutmaƒska: Zdecydowanie tak. Wszystkie dotychczasowe
akcje przyczyni∏y si´ do rozpowszechnienia problemu doboru biu-
stonosza w Polsce. Coraz wi´cej kobiet zaglàda na nasze strony, py-
tajàc o cechy idealnego stanika, coraz wi´cej równie˝ ma odwag´
pytaç w sklepach o miseczki w rozmiarze G, H czy J.
Katarzyna Kulpa: Wielkim sukcesem „propagandowym” by∏o do-
tarcie do wysokonak∏adowej prasy. Artyku∏ „NIE namiotom 
w brudnym be˝u” w marcowych „Wysokich Obcasach” i towarzy-
szàca mu audycja w Radiu TOK FM zapoczàtkowa∏y fal´ medialne-
go szumu na temat w∏aÊciwego dopasowania biustonosza. Nasze
strony zaroi∏y si´ od nowych czytelniczek. Chcia∏ybyÊmy, aby pro-
ducenci i dystrybutorzy bielizny zareagowali na nasze dzia∏ania
równie ˝ywo. 

„MB”: Spróbujmy podsumowaç, co si´ zmieni∏o przez ten czas. 
K.K.: Sta∏yÊmy si´ rozpoznawalne – po „Wysokich Obcasach” przy-
sz∏y inne propozycje, w czerwcu ukaza∏ si´ dobry materia∏ w „Oli-
vii”, w którym przekonujemy, ˝e z du˝ym biustem mo˝na wyglà-
daç zgrabnie i elegancko. A przede wszystkim – ˝e nie jesteÊmy ska-
zane na nieestetyczne, staroÊwieckie fasony biustonoszy. Skontak-
towa∏ si´ z nami równie˝ dystrybutor kilku znanych marek, a tak-
˝e projektantka bielizny. Mamy nadziej´ na kolejne imprezy typu
„fitting event” i nowe teksty w prasie.
E.G.: Coraz wi´cej kobiet zacz´∏o identyfikowaç si´ z Lobby, do-
strzegajàc, ˝e nie zajmujemy si´ tylko marginalnymi problemami
„biuÊciastych”, lecz promujemy wiedz´ niezb´dnà ka˝dej kobiecie.
JakiÊ czas temu wraz z Kasià wystàpi∏yÊmy w „Dzieƒ dobry TVN”,
gdzie zwraca∏yÊmy uwag´ na niekompetencj´ sprzedawców bieli-
zny. Niedawno w Radiu TOK FM odby∏a si´ kolejna audycja, tym
razem poÊwi´cona kostiumom kàpielowym, w której równie˝ wy-

stàpi∏y uczestniczki Lobby. Mamy nadziej´, ˝e nasza aktywnoÊç
medialna zaprocentuje powa˝nymi zmianami na rynku.

„MB”: Czy oprócz sukcesów zdarza∏y si´ pora˝ki? Jak oceniacie ten czas?
K.K.: Za sukces na pewno uznaç mo˝na fakt, ˝e sklepy z bieliznà
coraz odwa˝niej si´gajà po asortyment DD+, jednak wcià˝ zbyt
ma∏o sklepów stacjonarnych interesuje si´ powi´kszeniem oferty.
Rozbicie tego muru jest trudniejsze, ni˝ myÊla∏yÊmy. Nowicjuszki
zadajà pytanie: jak to mo˝liwe, ˝e tak wielka liczba kobiet skazana
jest na zakupy w Internecie lub za granicà? Ale o naszej sile z kolei
Êwiadczy fakt, ˝e osoby te wcale nie rezygnujà z poszukiwaƒ w∏a-
Êciwie dobranej bielizny – pytajà o nià w sklepach, stajà si´ klient-
kami tych najlepszych. Kto ju˝ do nas trafi, wsiàka na dobre!
E.G.: Pewnym skutkiem ubocznym popularnoÊci has∏a „idealny do-
bór biustonosza” sta∏o si´ powo∏ywanie na nie przez producentów,
którzy wcale nie dysponujà pe∏nà rozmiarówkà. Zdarza si´, ˝e 
w tekstach reklamowych danej firmy znajdujemy deklaracj´: „Do-
bierzemy biustonosz ka˝dej kobiecie” – a po przejrzeniu oferty oka-
zuje si´, ˝e firma proponuje biustonosze o bardzo ograniczonych
rozmiarach. Na szcz´Êcie „lobbystki” potrafià krytycznie zweryfi-
kowaç wiarygodnoÊç takich hase∏.

„MB”: Na Lobby zrobi∏o si´ naprawd´ goràco – popularnoÊç Wam nie do-
kucza? Jakie sà plusy i minusy popularnoÊci?
K.K.: Stanikomania odnotowuje dziennie po kilka, kilkanaÊcie ty-
si´cy odwiedzin – to zobowiàzuje. Czuj´ si´ jak etatowy bloger...
Odpowiadam na dziesiàtki e-maili z proÊbà o doradzenie rozmiaru,
adresy sklepów. Cieszy mnie ogromnie, gdy mog´ pomóc. Niektó-
rym jednak trudno zrozumieç nasze intencje – spotka∏am si´ ju˝ 
z opinià, ˝e ktoÊ steruje naszà spo∏ecznoÊcià, ˝e to marketing pro-
ducentów DD+. Niektórzy nie wierzà, ˝e jesteÊmy ruchem konsu-
menckim.
E.G.: Faktem jest, ̋ e nasza popularnoÊç przek∏ada si´ bezpoÊrednio na
zwi´kszony ruch w sklepach, które majà nam coÊ do zaoferowania. 

Przymierzalnia
Mieç albo nie mieç…oczywiÊcie w∏aÊciwie dopasowanà bielizn´. Parafraza Szekspirowskiego pytania i tylko jedna odpowiedê – mieç. Dlaczego?
Poniewa˝ wreszcie b´dziemy szcz´Êliwe i dumne z naszego biustu. Marginalizowanie potrzeb szerokiej rzeszy kobiet obdarzonych wi´kszymi pier-
siami i o innych rozmiarach ni˝ popularne i nie do koƒca prawdziwe 75B, doprowadzi∏o do powstania dwóch internetowych inicjatyw – Lobby Biu-
Êciastych oraz Stanikomanii. Kiedy w paêdzierniku 2007 roku rozmawia∏am z Katarzynà Kulpà i Ewà Gutmaƒskà („Modna Bielina” nr 39 Alfabet nie
koƒczy si´ na D), ˝adna z nas chyba nie przewidzia∏a, ˝e par´ miesi´cy póêniej dziewczyny intensywnie b´dà promowaç DD+ w mediach. Obser-
wujàc poruszenie, jakie wywo∏a∏y „matki za∏o˝ycielki”, trudno jest uniknàç podsumowaƒ. Lobby BiuÊciastych i Stanikomania rozwijajà si´ coraz dy-
namiczniej. JednoczeÊnie zapraszam do naszego nowego cyklu PRZYMIERZALNIA.
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I bardzo dobrze! Dopóki dzia∏ania Lobby b´dà wp∏ywaç na realne
poszerzenie oferty sprzeda˝y, popularnoÊç b´dzie nas tylko cieszyç.

„MB”: JesteÊcie zaskoczone si∏à wp∏ywu Lobby? Co jest najcenniejsze
w tym ruchu?
K.K.: Nieodmiennie zaskakuje mnie, jak bielizna mo˝e poprawiç
samopoczucie kobiety, zw∏aszcza takiej, która d∏ugo sàdzi∏a, ˝e
to jej „nietypowa” budowa stanowi przeszkod´. 
E.G.: To prawda. Domagajàc si´ dobrych staników, mamy wra-
˝enie, jakbyÊmy walczy∏y o prawa kobiet. Niektóre z nich dopie-
ro na Lobby uczà si´ akceptowaç swoje cia∏o – dowiadujà si´, ˝e
fakt, i˝ nie mogà nosiç stanika w rozmiarze 75B, to nie powód do
rozpaczy, lecz do poszukiwania czegoÊ naprawd´ dla nich odpo-
wiedniego. Zaczynajà swobodniej poruszaç si´ po rynku, tak˝e
zagranicznym. Zyskujà wi´kszà wolnoÊç wyboru. 

„MB”: Niewàtpliwie jesteÊcie ca∏y czas liderkami, ale mam wra˝enie,
˝e roÊnie, a mo˝e ju˝ wyros∏o, kolejne pokolenie stanikomaniaczek i za-
anga˝owanych „biuÊciastych”. Dziewczyny aktywnie w∏àczajà si´ 
w dzia∏ania PR, czy mo˝e same ju˝ coÊ organizujà?
K.K.: Coraz wi´cej dziewczàt podejmuje samodzielne dzia∏ania
– zak∏adajà blogi (np. www.balkonetka.pl), organizujà spotkania
„biuÊciastych”, a przede wszystkim – odwa˝nie domagajà si´
szerszej rozmiarówki w sklepach. To bardzo wa˝ne.
E.G.: Cennym zjawiskiem jest wyodr´bnienie „Lobby Ma∏obiu-
Êciastych” – czyli grupy dziewczàt, które majà drobny biust, ale
doceni∏y znaczenie starannego doboru bielizny. Okazuje si´ bo-
wiem, ˝e dla mniejszych piersi nieodpowiedni rozmiar biustono-
sza jest równie fatalny w skutkach, jak dla pe∏nego biustu.

„MB”: Oby nie zabrak∏o zapa∏u, na kolejne zamierzenia i plany. Dzi´-
kuj´ za rozmow´.

Z Katarzynà Kulpà i Ewà Gutmaƒskà 
rozmawia∏a Katarzyna Sa∏ata 

www.biusciaste.prv.pl
www.stanikomania.blox.pl 

081-163 MB 41  9/24/08  3:36 PM  Page 151


