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Kasia Sałata: Skąd pomysł na Lobby Biuściastych? 

Ewa Gutmańska: Z przyczyn praktycznych. Sama mam duży biust 

i sama doświadczyłam dużego deficytu  rozmiarów w polskich skle-

pach z bielizną oraz niekompetencji ekspedientek. Szukałam biusto-

nosza o dużej miseczce (F) i wąskim obwodzie pod biustem (65 cm

– 70 cm). W kilku miejscach udało mi się znaleźć staniki, które

mniej więcej pasowały – najczęściej jednak miały zbyt szeroki ob-

wód pod biustem (jakby producenci zakładali, że dużemu biustowi

zawsze towarzyszą masywnie zbudowane plecy). Dlatego pomyśla-

łam, żeby zebrać grupę osób, które będą się wymieniały informacja-

mi na temat producentów bielizny, sprawdzonych sklepów i faso-

nów biustonoszy. Przede wszystkim jednak chodziło o to, aby wspie-

rać się wzajemnie w przekonaniu, że F to nie jest biust „nienormal-

ny” czy „przerośnięty” i by nie ulegać krzywdzącym standardom ryn-

kowym. Ogromną rolę w rozwijaniu tej myśli i szerzeniu wiedzy na te-

mat właściwego doboru rozmiaru odegrały uczestniczki forum, któ-

re dołączyły do Lobby po pewnym czasie.

Katarzyna Kulpa: Na początku było kameralnie, liczba zainteresowa-

nych rosła powoli, ostatnio jednak nastąpił boom frekwencyjny. Po-

jawia się coraz więcej osób, wiele z nich zostaje na stałe i aktywnie

uczestniczy w życiu forum.

K.S.:  Jakie wątki pojawiają się na forum?

E.G.: Są to przede wszystkim sprawy o charakterze doradczym:

dziewczyny wpisują swoje wymiary w biuście i pod biustem, a my

staramy się wskazać im właściwy rozmiar biustonosza. Mniej więcej

oczywiście, bo nie jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać rozmiaru za

pośrednictwem Internetu. Ale próbujemy chociaż wskazać drogę,

dać jakiś punkt zaczepienia. Dojrzałe kobiety podchodzą do tego

nieśmiało, twierdząc, że one już raczej nie będą dobrze wyglądać, bo

ich biust dużo przeszedł. My pokazujemy im, że nawet biust wielo-

krotnie karmiących kobiet można ubrać tak, że dobrze wygląda.

Prawda jest bowiem taka, że żaden nagi biust – pomijając bardzo

młody lub wymodelowany przez grafika komputerowego – nie ster-

czy przed siebie, jakby był wypełniony helem. Ale piersi w biustono-

szu to już zupełnie inna kwestia. Nawet jeśli są duże, zaniedbane czy

naznaczone przez upływ czasu – mogą (i powinny, bo taka jest funk-

cja stanika) wyglądać pięknie. Zachęcamy kobiety, żeby w to uwie-

rzyły – i zapewniły sobie świetny wygląd poprzez staranny dobór biu-

stonosza.

K.K.: Fantastyczną forumową inicjatywą, która powstała po to, by

wzbogacić naszą wiedzę o producentach i konkretnych modelach,

jest Galeria. Każda z nas może pokazać, jak dany model leży na jej

biuście, a pozostałe mają możliwość komentowania, bo Galeria zbu-

dowana jest na zasadzie bloga. Świetne miejsce doradcze, szcze-

gólnie dla osób, które po raz pierwszy zamówiły coś w Necie i nie są

pewne, czy nowy nabytek leży właściwie. A jako że nie możemy się

spotkać osobiście, stworzyłyśmy Galerię.

E.G.: Tu trzeba wtrącić, że Kasica była jedną z najbardziej aktywnych

uczestniczek forum, co zaowocowało powstaniem Stanikomanii.

K.K.: To właśnie forum zainspirowało mnie do założenia bloga. Mo-

imi pierwszymi czytelniczkami były dziewczyny z forum – teraz, po

niecałym roku działalności, bywalczyń Stanikomanii jest wielokrot-

nie więcej niż na początku.

K.S.: Blog Stanikomania, który założyłaś, jest jednym z najbardziej

popularnych w rankingach internetowych.

K.K.: Blog wyrósł, można powiedzieć, z mojej stanikomanii. W pew-

nym momencie poczułam, że chyba nabawiłam się manii zakupo-

wej. Stwierdziłam, że czas przestać kupować, i że warto skierować

ten napęd na coś innego – zamiast zdobywać kolejne piękne stani-

ki, zaczęłam o nich pisać. W blogu kieruję się własnym gustem, opi-

suję to, co lubię. Jednocześnie staram się przemycać pewne treści

edukacyjne czy społeczne, wspominam o prawidłowym dobieraniu

bielizny, staram się walczyć z przesądami na temat większego biu-

stu. Centrum doradczym wciąż jednak pozostaje forum. W blogu

skupiam się przede wszystkim na rynku, na ofertach – na takie in-

formacje jest naprawdę wielkie zapotrzebowanie. Obraz wart jest

więcej niż tysiąc słów – pokazując kobietom, jak fantastyczna bieli-

zna powstaje na świecie z myślą o większych biustach, uświada-

miam im, że miseczka powyżej rozmiaru D absolutnie nie musi i nie
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powinna być powodem kompleksów. Wskazuję im też, gdzie mogą

się w tę piękną bieliznę zaopatrzyć.

K.S.: Na stronach Stanikomanii możemy śledzić kolejne odsłony

„Biustu tygodnia”, w których pokazujesz, jak dobrze dobrany stanik

zmienia proporcje sylwetki i jak ważny jest właściwy jego rozmiar.

K.K.: Jak zwykle zainspirowało mnie forum. Staramy się walczyć 

z przesądami na temat dużych miseczek – z rozmiarami biustono-

szy wiąże się mnóstwo nieporozumień. Gdy ktoś powie H, wszyscy

myślą o jakimś niewyobrażalnym rozmiarze.  Kobiety boją się du-

żych literek. A przecież miseczka H oznacza całkiem normalny biust

– wiele kobiet powinno nosić taki właśnie rozmiar miseczki. W „Biu-

ście tygodnia” pokazuję, jak wygląda np. 75H czy 60F. Dostawałam

najróżniejsze komentarze, również takie, że kłamię, że zwykłe C na-

zywam H. Tymczasem przecież wiadomo, że na wielkość piersi ma

wpływ także obwód pod biustem. Sama różnica obwodów, czyli lite-

ra, jej nie definiuje. Cykl ten pełni ważną funkcję – dzięki niemu ko-

biety mogą zobaczyć coś, czego nie znajdą w żadnym sklepie. Więk-

szość z nas nie miała nigdy okazji spotkać się z fachowcem, który

znałby się na rzeczy, potrafił prawidłowo zmierzyć klientkę i dobrać

jej rozmiar. 

K.S.: I jak to się dzieje, że choć jest tak duże zapotrzebowanie, nie

ma odpowiednich staników? Z wypowiedzi na forum i Stanikomanii

wynika, że niewiele bieliźnianych sklepów stacjonarnych oferuje

bieliznę o małym obwodzie pod biustem i z większą miseczką.

K.K.: Dlaczego? Nie mamy pojęcia dlaczego. Cały czas jest to dla nas

zagadka. Rozmawiając z firmami, można odnieść wrażenie, że du-

żym problemem jest brak profesjonalnej obsługi w sklepach – ta-

kiej, która potrafiłaby doradzić odpowiedni rozmiar, niekoniecznie

dyżurne 75B.

E.G.: Działa tu bardzo prosty mechanizm. Producenci bielizny oferują

głównie rozmiary uśrednione – np. 75 – A, B, C, 80 – A, B, C, D. Wła-

ściciele sklepów sprowadzają więc biustonosze tylko w takich roz-

miarach, a nawet jeśli mają do wyboru więcej, to wolą nie ryzykować

– niepopularne rozmiary mogłyby się nie sprzedać. A klientki najczę-

ściej albo nie znają swojego rozmiaru i sięgają po to, co jest, albo są

świadome, że powinny nosić np. 70G, ale pytają o nie bardzo nieśmia-

ło i – wobec odmowy – i tak kupują 85C. To błędne koło.

K.S.: A jak reagują producenci bielizny na wasze oczekiwania?

E.G.: Producenci najczęściej posługują się frazesami, wmawiając

klientkom, że „takich rozmiarów jak F się nie produkuje”. Nie dajmy

się nabrać – fakt, że dany sklep nie prowadzi sprzedaży biustonoszy

w pełnej rozmiarówce, świadczy tylko o jakości tego sklepu, a nie 

o naszych wygórowanych wymaganiach. Najczęściej w polskich

sklepach większe miseczki pojawiają się tylko przy biustonoszach

dużych w obwodzie. Przykładowo – znajdziemy E80, ale już nie

E70. My staramy się uświadamiać producentom, że kobiety nie są

zbudowane według zasady: wraz z miseczką rośnie obwód pod biu-

stem. Odrzucamy więc poglądy typu: mam małe piersi, więc jestem

szczupła, mam duży biust, więc mam nadwagę.

K.K.: Natomiast firma Avocado zaczęła trochę zmieniać swoje pro-

dukty – wyraźnie pod naszym wpływem, np. wprowadzając obwód

60. Zmiany te zbiegły się z naszą rozmową z Panią Joanną z war-

szawskiego Avocado. Widać prawdziwą chęć współpracy z naszą

społecznością. 

E.G.: Dziewczyny często osobiście wysyłały e-maile do firm z zapyta-

niem, czy dany model, który produkuje się do rozmiaru G, można wy-

produkować w większym rozmiarze. Pod tym względem trzeba na-

prawdę pochwalić Melissę, że była otwarta na takie propozycje, że

starała się doradzać, podpowiadać.

K.K.:Spodziewamy się, że takich reakcji na nasze działania będzie coraz wię-

cej – w gruncie rzeczy przecież robimy to także w interesie producentów. 

E.G.: Podsuwamy im sugestie, które spowodują, że ich produkty bę-

dą miały wzięcie, co jest poparte głosem sporej społeczności. Jest

to wprawdzie grupa specyficzna, wyspecjalizowana, jest to określo-

ny „target”, ale jeśli chcemy sprzedać biustonosz dla dużego biustu,

sugerujmy się tym, czego chcą kobiety o właśnie takim biuście. Sko-

rzystają na tym obie strony – sprzedawcy i klienci.

Nawiązując zaś do współpracy z Avocado – niedawno na forum po-

jawił się minisondaż na temat szerokości ramiączek, zainicjowany

właśnie przez Avocado. Zbyt szerokie ramiączka były jednym z za-

rzutów najczęściej wysuwanych wobec Avocado przez „lobbystki”.

K.S.: Powiedzcie nam, jeśli ktoś nie był na waszym forum, i nie ma

możliwości, a chciałby mieć taką małą wizję, co jest na rynku, to ja-

kie firmy polecałybyście? 

E.G: Na forum znajduje się wątek zatytułowany „Spis producentów”.

Jest tam ogromna baza z dużą ilością adresów oraz linkami do skle-

pów internetowych. Jeśli ma się wątpliwości, służymy pomocą. Nie

chciałabym kogokolwiek faworyzować, bo różnym kobietom odpowia-

dają różne firmy – dlatego polecam przejrzenie wielu opinii na forum.

K.K.: Dziewczyny szczegółowo opisują produkty, własne doświad-

czenia z konkretnymi modelami, markami. Warto się najpierw wczy-

tać, szczególnie jeśli się kupuje w Internecie.

E.G.: A prawdę mówiąc – wobec rażących braków w asortymencie

w polskich sklepach – jesteśmy skazane na Internet. Na forum sta-

ramy się walczyć z negatywnym wizerunkiem internetowych zaku-

pów, czy to w polskich, czy też zagranicznych sklepach. Oczywiście

każda z nas wolałaby wejść do wielkiego centrum handlowego, 

w którym wszyscy są przygotowani do sprzedaży artykułów dla du-

żych biustów i mają dla nas doskonałą ofertę – niestety, pozostaje

to nadal w sferze naszych marzeń. A zatem dlaczego mamy się ska-

zywać na ograniczoną rozmiarówkę i kiepski wybór fasonów, za-

miast zamówić coś w sieci? Oczywiście jest to kłopotliwe pod tym

względem, że takie zakupy nie odbędą się w pół godziny. Jest to

pewna niedogodność, ale co to za fatyga w porównaniu z komfor-

tem, jaki uzyskujemy, nosząc dobrze dopasowany stanik. Słowem 

– będziemy kupować w sklepach internetowych dopóty, dopóki nie

zwiększy się asortyment produktów w sklepach tradycyjnych.

K.S.: Podstawowe rady dla biuściastych?

E.G.: Dokładnie przyjrzeć się swojemu biustowi w staniku. Najczę-

ściej popełnianym przez kobiety błędem jest bowiem noszenie biu-

stonosza o zbyt szerokim obwodzie i za małej miseczce. W takim

staniku piersi nie są podtrzymane, opadają, a zapięcie biustonosza

przesuwa się ku górze w kierunku karku. Biust wygląda fatalnie, 

za małe miseczki rozpłaszczają piersi, spychając je pod pachy czy

wyciskając górą z biustonosza. W rezultacie wyglądamy niezgrabnie

i czujemy się kiepsko, bo niewłaściwy stanik nie zapewnia żadnego

podtrzymania podczas biegu czy gwałtownych ruchów.

Najważniejsza zasada w przypadku każdego modelu – bez względu

na to, czy potrzebujemy czegoś do sukni wieczorowej czy pod gruby

sweter – to szukać biustonosza ściśle dopasowanego do ciała pod

biustem. Pamiętajmy, że miseczka musi obejmować całą pierś – nic

nie ma prawa wylewać się górą ani gromadzić pod pachami w po-

staci fałdek. Jeśli obserwujemy u siebie takie fałdki, wiedzmy, że one

też są fragmentem piersi i powinny znaleźć się w miseczce stanika.

Jeśli przy głębokim skłonie piersi „wyskakują” ze stanika, oznacza

to, że miseczka jest za mała i za płytka.

K.K.: Pierś do przodu –  to nasza dewiza.

K.S.: Czy słynna akcja „Piersiówka”, czyli jak dobrać właściwy 

stanik, trafi do sklepów?

K.K.: Bardzo byśmy chciały, ponieważ wiedza w tym zakresie jest na-

prawdę nikła. Klientki najczęściej kupują bieliznę w nieprawidłowym

rozmiarze. Chodzi o to, by nauczyły się samodzielnie określać, czy

dany rozmiar na pewno pasuje, a sprzedawcy mogli kompetentnie

doradzać w razie potrzeby.

E.G.: Chętnie również udostępnimy „Piersiówkę" sklepom, które

chciałyby umieścić ją na swoich stronach internetowych lub np. po-

wiesić w przymierzalni (w przypadku sklepów tradycyjnych). Zależy

nam, żeby jak najwięcej kobiet nauczyło się prawidłowego doboru

rozmiaru. 

K.S.: Czy macie w planach nowe projekty?  

E.G.: Rozpoczęłyśmy działania w tym kierunku. Razem z Kasicą przy-

gotowujemy serwis tematyczny, poświęcony właśnie kobietom z du-

żym biustem. Jakkolwiek duży biust jest tu pojęciem względnym.

Mając świadomość tego, jak niewiele kobiety wiedzą o dobieraniu

staników, a wiemy to, bo obserwujemy ilość wejść na nasze strony,

jaka jest ignorancja i brak wiedzy wśród ekspedientek, zdecydowa-

łyśmy się przygotować właśnie taki serwis. Oddzielną stronę interne-

tową, na której znajdzie się cała baza informacji. Instruktaż, jak do-

brać sobie  rozmiar biustonosza.

K.K: Będziemy się starały przekazać czytelniczkom, czego powinny

wymagać od dobrego stanika. Podejmiemy też temat szkodliwych

stereotypów na temat większych biustów. 

K.S: Czego należy życzyć w nowym roku dla Lobby Biuściastych 

i Stanikomanii?

E.G.: Przede wszystkim tego, by udało się nam wdrożyć nasz projekt. 

K.K.: Przygotowujemy go bardzo powoli, ale systematycznie. Myślę,

że powstanie do końca roku.

K.S.: W imieniu wszystkich nieświadomych swych rozmiarów kobiet

dziękuję za rozmowę.
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Ewa Gutmańska

Katarzyna Kulpa

alfabet nie konczy sie  3/3/08  11:44 AM  Page 115


