
Drodzy Czytelnicy!  

Oddajemy w Wasze rę-
ce kolejny dodatek do 
gazetki "Świat wg Zoś-
ki". Nasza szkolna ga-
zetka cały czas rozwija 
się i mamy taką nadzie-
ję, że podążamy w do-
brym kierunku. Doda-
tek koncentruje się na 
tematyce powiązanej    
z modą. W naszym do-
datku będziemy poru-
szać „głębsze” tematy 
oraz to, co mamy na-
dzieję, Was zainteresu-
je. W tym wydaniu                            
znajdziecie ekskluzy- 
wny     wywiad z Visual 
Merchandiser, jednego 
z wiodących sklepów 
odzieżowych w Polsce, 
felieton pt. „Moda 
przekleństwem mło-
dych” oraz recenzję 
znanego i bardzo 
lubianego filmu „Diabeł 
ubiera się u Prady”. 
Jako redaktor naczelna 

wierzę, że każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Czekamy na Wasze 
pomysły i uwagi związane z tym 
dodatkiem.  

Pozdrawiam  

Agnieszka  Zamojska 

Redaktor naczelny 
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ZA KULISAMI MODY  

EKSKLUZYWNY WYWIAD Z PANIĄ MAŁGORZATĄ KOPIK 

Czym się Pani dokładnie zaj-

muje? 

Pracuję na stanowisku Visual 

Merchandising (skrót VM). 

Osoba pracująca na tym sta-

nowisku VM odpowiada za 

poprawne i nienaganne 

utrzymywanie ekspozycji 

sklepowych zgodnych ze 

standardami obowiązującymi  

w całej sieci. Odpowiada  

również za szkolenia      człon-

ków zespołów  w sklepie, jak 

również nowych VM zatrunia-

nych do sklepów.  

 
Czemu taka praca, a nie in-

na? 

Praca ta była pierwszym zaję-

ciem po ukończeniu szkoły,  

z czasem przerodziła się  

w pasję.  

 
Skąd zainteresowanie modą? 

Modą zajmuję się już od po-

nad 15 lat. Ważne według 

mnie jest by bawić się modą, 

gdyż poprzez odpowiednią 

stylizacje możemy osiągnąć 

niesamowity efekt.   W mo-

dzie urzekło mnie to, jak strój 

może zamienić pozornie 

normal ną  dz i ewczynę  

w cudo-wną kobietę.  

 
Co jest teraz najmodniejsze? 

Warto zapoznać się z listą 

must have tego sezonu. San-

dałki na obcasie są hitem 

lata!  Materiałowe spodnie 

to natomiast świetne roz-

wiązanie na ciepłe dni. 

Zwiewne sukienki na lato 

wykonane z delikatnej tka-

niny to najlepsze co możemy 

założyć  w upalną pogodę. 

Modne torebki worki na lato 

2015 są najmodniejszym          

i najbardziej pożądanym 

modelem. Najciekawsze          

z nich to oczywiście te ozdo-

bione frędzlami!  

 

Czy aby pracować na Pani 

stanowisku trzeba ukończyć 

jakiś kierunek?  

Wymagania co do pracy na 

stanowisku VM są wielorakie 

w zależności od firm na rynku. 

Kreatywność, zmysł i przede 

wszystkim świetne wyczucie 

smaku i estetyki to pod-

stawowe umiejętności jaki 

powinien posiadać VM.  

 

Czy znajomość mody jest 

Pani zdaniem ważna? 

Moim zdaniem znajo-       

mość mody jest bardzo                  

ważna. W dzisiejszych cza-

sach  olbrzymie znaczenie ma 

to jak wyglądamy. W wielu 

f i r m a c h  p r a c o w n i c y 

obowiązani są przestrzegać 

d r e s s  c o d e ,  c z y l i 

zbioru  zasad, dotyczących 

odpowiedniego dopasowania 

ubioru do okazji;  

 

Dlaczego warto podążać ście-

żką mody? 

Jest wiele powodów dla któ-

rych warto podążać ścieżką 

mody, m.in. po to by: 

 - dobrze wyglądać (złota 

zasada „Jak cię widzą, tak cię 

piszą”) 

 - wiedzieć jaki styl pasuje do 

naszej sylwetki 

 - umieć wybrać stroje uni-

wersalne na kilka okazji 

Ścieżką mody warto podążać 

również w życiu zawo-

dowym, gdyż ubiór ma duży 

wpływ nawet na przebieg 

zszywka.pl 

naszej kariery . Dopracowane, 

dokładnie przemyślane w naj-

drobniejszych szczegółach 

stylizacje i makijaże tworzą 

spójny, nienaganny look – 

wygląd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadziła 

Emilia Matkowska 



Moda przekleństwem młodych 
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egoistyczni i wywyższają 

się nad innymi. Trendy, 

jakie towarzyszą nam 

aktualnie, za rok będą 

zupełnie inne, a ludzie 

ślepo podążą za nimi bez 

względu na to, czy 

odzwierciedlają one ich 

charaktery czy też nie.  

Wśród młodzieży jest 

moda nie tylko na 

ubrania i zachowania, ale 

również na używki. 

Myślę, że to one są 

największym problemem. 

Moda na palenie, na 

alkohol stała się czymś 

normalnym. Impreza bez 

tego nie jest imprezą, 

nastolatki wychodzą  

z założenia, że to jest im 

potrzebne by móc się 

dobrze bawić już nie 

potrafią inaczej. To źle 

wpływa na nasze przyszłe 

społeczeństwo i jego fun-

kcjonowanie. 

Jestem przeciwnikiem 

każdego rodzaju mody. 

Uważam, że nie powinna 

być ona narzucona szcze-

gólnie młodym ludziom, 

ponieważ nie prowadzi to 

do niczego dobrego. 

Moda nie powinna być 

wskazówką jak żyć na co 

dzień. 

Gabrysia Banaszek  

Czym jest dla mnie moda? 

Chorobą XXI wieku prześla-

dującą młodych ludzi. Obja-

wia się chodzeniem i robie-

niem tego samego, co inni. 

Moda jest nieokreślonym 

stanem wśród nastolatków, 

którego nie mogę 

zrozumieć. A czym powinna 

być według mnie? 

Wyrażaniem siebie poprzez 

ubrania, zachowania  

a przede wszystkim hobby. 

Żeby zrozumieć modę 

najpierw należy zrozumieć 

samego siebie, by móc to 

przekazać na zewnątrz. 

Uważam, że moda jest 

przekleństwem młodych, 

ponieważ powoduje wiele 

niejasności i problemów 

wśród rówieśników. Wyty-

kanie innym ubrań czy cech 

charakteru typowych dla 

danej osoby jest teraz 

czymś normalnym, lecz 

bardzo negatywnym. 

Młodzi między innymi   

i przez to dzielą się na 

grupki w szkołach, 

spotykają się w małych 

gronach, które odpowiadją 

każdemu z nich. Przez to 

społeczeństwo zamyka się 

na innych szukając tylko 

odpowiednich cech w lu-

dziach. Młodzi przez to są 

www.modaforyou.pl  

www.visitapenasco.com 
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“To ca tch the rea der's a tte nti on, place an in te resting sen tence  or  qu ote fr om the st ory her e.” 

Recenzja filmu,,Diabeł ubiera się u Prady’’  

,,Diabeł ubiera sie u Prady’’ 

jest amerykańskim filmem        

z 2006 roku opartym na po-

wieści Lauren Wesiberger, 

która opisywała swe życiowe 

doświadczenia z pracy u bo-

ku wielkiej divy mody – Anny 

Wintour, naczelnej Vogue’a. 

Anna w filmie przyjmuje imię 

Miranda, a w jej rolę wciela 

się fenomenalna Meryl 

Streep. Substytutem Lauren 

jest tu Andrea, grana przez 

Anne Hathaway, dziewczyna 

która, dopiero co skończyła 

studia i marzy pracy  

 w magazynie The New 

Yorker. Splot wydarzeń 

doprowadza bohaterkę do 

otrzymania pracy, która jest 

marzeniem wielu dziewczyn, 

zainteresowanych światem 

mody. Jest to praca na 

stanowisku asystentki wyżej 

wspomnianej Mirandy 

Prestley w czasopiśmie The 

Runway. Andrea, która jest 

laikiem w wielkim świecie 

mody, nie ma wyrobionego 

gustu ani wiedzy dotyczącej 

tej branży, ciężko jej 

odnaleźć się pośród 

modelek .  Bohaterka 

p r z e j a w i a  w i e l k ą 

determinację i z pomocą 

kolegi z pracy zmienia     

swój wizerunek doró-

wnując, z czasem przewyż-

szając swoje koleżanki . Gdy 

apodyktyczna i zgorzkniała 

s z e f o w a  p o r ó w n u j e 

pracownicę do siebie sprzed 

wielu  lat ,  Andrea 

uświadamia sobie, że przez 

swoje wygórowane ambicje 

straciła chłopaka oraz 

zaufanie bliskich 

zatracając siebie  

w otchłani próżności. 

Zrozpaczona rzuca 

posadę dostaje pracę 

w innej gazecie oraz 

ku jej zdziwieniu, 

otrzymuje najlepsze 

rekomendacje od 

Mirandy. Film ten jest 

d l a  k a ż d e g o  

i jednocześnie dla 

n i k o g o .  M o ż n a 

potraktować go jako 

przyjemną rozrywkę  

z namiastką refleksji 

nad tym co w życiu 

ważne. Polecam na 

nudne piątkowe 

wieczory. 

 

 

Sebastian Górniak 
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