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Cześć Moi Drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podkastu Polski Daily. Dzisiaj 

będę mówić na temat, który nie do końca jest mi bliski. Będę mówić o modzie i ubraniach. 

Dlaczego? Bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu z was słownictwo związane z ubraniami to 

słownictwo, którego potrzebujecie codziennie, bo jeśli waszym chłopakiem, dziewczyną, mężem 

i żoną jest Polak, Polka to prawdopodobnie prędzej czy później będziecie potrzebować takich 

słów jak: klamerka, sprzączka, rzep albo haftka. Przyznam Wam szczerze: nie mam pojęcia jak 

żadne z tych czterech słów brzmi po angielsku. Po prostu nie wiem, ale chętnie też się dowiem 

dlatego przygotuję dla was do tego odcinka listę Quizlet z takimi najpotrzebniejszymi słowami 

związanymi z ubraniami, co wy na to? 

 

Jak przed chwilą powiedziałam, nie jest to mój ulubiony temat. Nie znam się na modzie, nie 

śledzę trendów i od programu “Top Model” dużo bardziej wolę oglądać dokument o seryjnych 

mordercach. Na co dzień pracuję w domu i spokojnie mogę pracować w piżamie albo w dresie. 

Mogę założyć luźne spodnie i zwykły bawełniany t-shirt i tak naprawdę nikt nie skomentuje tego, 

jak wyglądam. Na szczęście nie mam szefa i nie pracuje w korporacji, która ma swój dress-code 

i pozwala swoim pracownikom ubierać się swobodnie tylko w “casual Friday” czyli po polsku 

swobodny piąte. Nie lubię mody do tego stopnia, że bardzo często chodzę w dwóch różnych 

skarpetkach albo, co niestety ostatnio mi się zdarzyło, w za krótkich spodniach. Kiedy byłam 

nastolatką bardzo mi zależało na tym, co myślą o moich ubraniach inni ludzie, dlatego ciągle 

męczyłam mamę o nowe sukienki, nowe pary dżinsów i nowe adidasy. Chciałam też wtedy czuć 

się bardziej kobieco, więc nosiłam buty na obcasie. Teraz nie mam ani jednej pary butów na 

obcasie, to znaczy…  mam te stare, ale są na strychu domu moich rodziców. 

 

Dla wielu kobiet to może być dość dziwne i możecie powiedzieć, że jestem niezadbana albo 

niechlujna, ale ja po prostu uważam, że kupowanie ubrań to strata czasu. I nie, nie jestem 

nerdem ani programistą. Po prostu kiedy idę do centrum handlowego, bo już muszę kupić sobie 

spodnie, to dostaję paniki, bo w sklepie jest zawsze tylu ludzi, takie tłumy ludzi, którzy rzucają 

się na wszystkie promocje, przebierają ubrania, stoją w kolejkach do przymierzalni i 

niecierpliwią się w kolejkach do kasy. Zwykle kiedy próbuje kupić jedną konkretną rzecz, to 

spędzam kilka godzin na szukaniu jej w sklepach, bo na przykład kiedy potrzebuje zwykłej 

czarnej sukienki na ramiączkach to w każdym sklepie znajdę albo zwykłą czarną sukienkę z 

długim rękawem albo kolorową sukienkę na ramiączkach albo sukienkę na ramiączkach czarną, 

ale z nadrukiem.  Nigdzie nie mogę znaleźć tej konkretnej sukienki, której szukam i wściekam 

się wtedy, bo czas leci, a w tym czasie przecież mogłabym mieć lekcje albo pisać ćwiczenia 
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albo nagrywać podcast. Zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy relaksują się na zakupach. Kiedy 

byłam na studiach, mieszkałam z moją najlepszą przyjaciółką Olą. Ola zawsze interesowała się 

modą i ona wie, co w trawie piszczy. To znaczy wie, jakie są trendy. Kupuje takie gazety jak 

“Vogue” albo “Cosmopolitan”. Generalnie nie jest na czasie. Zawsze przed sesją egzaminacyjną 

Ola wyciągała mnie na zakupy. Ja, jako dobra przyjaciółka zgadzałam się i  towarzyszyłam jej 

przez całą sobotę w poszukiwaniu ubrań, które uspokoją ją przed egzaminem. Chodziłyśmy od 

sklepu do sklepu. Trzymałam jej ubrania, kiedy przymierzała je w przymierzalni i próbowałam jej 

doradzać, chociaż dobrze wiedziałam, że sama nie mam dobrego gustu. I Ola też o tym wie. Po 

prostu nie chciała robić tych zakupów sama. Ostatecznie marnowałyśmy cały dzień w galerii 

handlowej zwykle niczego nie kupiłyśmy ona dlatego, że nic jej się nie podobało a ja dlatego, że 

miałam studencki budżet albo po prostu niczego nie potrzebowałam, bo miałam już w szafie 3 

podkoszulki i dwie pary dżinsów kiedy Rozstaliśmy się z Olą to znaczy przeprowadziliśmy się 

do różnych mieszkań od eth miałam z ulgą od tej pory już w ogóle nie musiałam polować na 

kaszmirowe swetry eleganckie koszule w paski czy kwieciste sukienki do kostek na plażę teraz 

kiedy spotykamy się z Olą to ona zwykle wzdycha na mój widok i nic nie mówi, ale ja wiem, że 

myślisz, że mój styl ubierania się zszedł na psy możecie powiedzieć Paulina. Przecież możesz 

kupować ubrania w internecie jaki to problem? Problem jest taki, że ja nie umiem podejmować 

decyzji nawet w internecie kiedy widzę 5 lub 50 stron z koszulami to jestem jeszcze bardziej 

zestresowana i już na pewno nie wiem na, którą mam się zdecydować nie wiem czy chce 

koszulę na guziki czy chce koszule z kołnierzykiem A może koszule z wyhaftowanym wzorem 

góralskim lub koszule z nadrukiem, która będzie informować wszystkich, że kocham Nowy Jork 

albo, że jestem Amsterdamem a do tego jestem skąpa jak już mówiłam nie lubię wydawać 

pieniędzy na ubrania Ani na cokolwiek innego, więc koniec końców kończę z ubraniami A 

czemu albo jak po polsku mówimy samemu i nie przejmuję się zupełnie tym co ludzie na ulicy 

myślą na mój widok, ale w języku polskim istnieje bardzo popularne powiedzenie Jak Cię widzą 

tak Cię piszą Co to znaczy to znaczy, że twój wizerunek to czy o siebie dbasz czy masz 

pofarbowane włosy czy masz makijaż czy masz dobrze dobrane ubrania czy masz ubrania w 

dobrej kolorystyce w dobrym fasonie świadczy o twojej osobowości i może zmienić opinie ludzi 

z, którymi się spotykasz na pewno to ma znaczenie kiedy szukasz pracy prawda, bo jeżeli ja 

pójdę na rozmowę o pracę w dwóch różnych skarpetkach i w adidasach to raczej mój 

pracodawca pomyśli, że jestem roztrzepana i, że nie podchodzę do tej pracy serio, co w sumie 

nie jest prawdziwe, bo mimo tego, że rzeczywiście noszę dziwne ubrania, to jednak podchodzę 

do swoich obowiązków bardzo poważnie i wydaje mi się, że jestem dość pracowita. To też 

zabawne, że Polacy mówią jak cię widzą tak Cię piszą i dbają o to żeby ich buty były 
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wypolerowane, żeby ich płaszcze nie miały urwanych guzików i żeby ich szaliki były porządnie 

zawiązane, ale jednocześnie mówią też “Nie oceniaj książki po okładce!” to znaczy nie oceniaj 

ludzi po wyglądzie, bo w środku może być ktoś bardzo, bardzo wartościowy.  

 

Od czasu do czasu nie lubię siebie za to, że tak podchodzę po macoszemu do swoich ubrań. 

Czasami myślę, że powinnam w weekend znaleźć trochę czasu, pójść na porządne zakupy, 

kupić sobie jakieś sukienki, może nowy płaszcz, a może nawet pantofelki. Ostatnio 

dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak garderoba kapsułowa. Słyszeliście kiedyś o niej? 

To jest taki zestaw ubrań, z których wszystkie do siebie pasują. Niektórzy nazywają to szafą 

minimalistyczną. Kiedy się o tym dowiedziałam, pomyślałam:  “O! Coś dla mnie!”. Możesz mieć 

w szafie tylko kilka ubrań, ale w neutralnych kolorach i już. I wszystko będzie grało. Z 

ciekawości wygooglowałam kilka blogów szafiarek, czyli popularnych polskich blogerek 

modowych, żeby dowiedzieć się, czy któraś z nich ma taką garderobę kapsułową i jak się do 

tego zabrać, bo myślałam, że jestem gotowa pójść na zakupy zgodnie z ich wskazówkami. W 

najpopularniejszym w sieci wpisie na ten temat po polsku dowiedziałam się, że pierwszą zasadą 

garderoby kapsułowej jest to, że trzeba wyrzucić ubrania, nienoszone ubrania, które zalegają w 

szafie, których nie nosiliśmy od około dwóch lat. Przez to, że niedawno się przeprowadziłam to 

praktycznie nie mam takich ubrań, więc krok pierwszy był już za mną. Potem należy się 

zastanowić, jaki jest nasz styl i co lubimy nosić, więc to też nie jest problem. Lubię nosić dżinsy, 

adidasy, T-shirty i jakieś normalne swetry albo swetry rozpinane albo swetry wkładane przez 

głowę. Bez znaczenia. Kontynuowałam czytanie. Co tam dalej może polecić mi pani szafiarka. 

Kolejną radą było to, żeby zdecydować się, ile zestawów ubrań chcemy mieć. Jeśli pracujemy w 

biurze to potrzebujemy oddzielnego zestawu ubrań do pracy, ubrań eleganckich takich jak: 

marynarka, żakiet, spódnica, rajstopy, eleganckie sukienki i drugiego zestawu do domu typu 

luźne spodnie, swetry, bluzki, podkoszulki i tak dalej, i tak dalej. Dalej owa szafiarka opisała 

swoją metamorfozę, a tak naprawdę metamorfozę swojej szafy. Opisała jak dużo rzeczy 

wyrzuciła i co sobie zostawiła. I kiedy doszłam do jej zestawu ubrań na wiosnę,  to złapałam się 

za głowę, bo okazało się, że już po porządkach w jej szafie na wiosnę zostało 9 par butów. 

Miała sandały, czółenka, baleriny, dwie pary butów na obcasie, adidasy, buty do biegania, 

trampki i oksfordy. Dalej już nie czytałam, bo od tego momentu poczułam, że tak naprawdę to ja 

już jestem minimalistą hipsterem, bo mam radykalnie mało par butów. ( W sumie to mam trzy 

pary adidasów i tyle.)  

Jak myślicie, czy jestem wyjątkiem jeśli chodzi o Polki? Czy Polki raczej interesują się modą i 

znają się na modzie? Ubierają się dobrze a może nie? Szukałam takich informacji w internecie i 
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dowiedziałam się, że wielu stylistów krytykuje Polaków za bardzo praktyczny gust.  Polacy nie 

chcą nosić ubrań wzorowanych na ubraniach z wielkich wybiegów, z wielkich pokazów mody w 

Paryżu czy w Londynie, tylko wolą podejście Coco Chanel, czyli: jeśli ubrania prezentowane na 

pokazach mody nie nadają się na ulicę to to nie jest moda. Polacy nie chcą nosić na sobie 

piórek i cekinów. Nie chcą wyglądać jak papugi, ale chcą czuć się elegancko, ale też 

komfortowo. Głównie młodzi ludzie interesują się modą i patrzą na trendy z zachodu, a starsi 

jednak uważają, że wydawanie ogromnych pieniędzy na ubrania jest bardzo niepraktyczne i 

nieodpowiedzialne. Nie wiem czy wiecie, że w Polsce, a szczególnie na polskiej prowincji 

królują ciuchlandy, czyli sklepy z ubraniami z drugiej ręki. Dawniej było popularne, szczególnie 

w latach dziewięćdziesiątych, żeby sprowadzać używane ubrania z krajów zachodu, więc na 

ciuchlandach były napisy; “Oryginalne ubrania z Ameryki! Oryginalne ubrania z Niemiec!” Takie 

hasło wystarczyło, żeby zachęcić ludzi do zakupu tych ubrań, bo skoro Niemcy noszą takie 

ubrania, no to na pewno będziemy dobrze ubrani, oryginalne. Ja przez długi czas wybierałam 

ubrania z ciuchlandu i do tej pory uważam, że jest to świetny sposób na tanie skomponowanie 

garderoby, bo w ciuchlandzie możecie znaleźć naprawdę oryginalne ubrania i na przykład 

prawdziwe dżinsy, które nie kosztują 100 €, ale 12 zł. Tutaj w Hiszpanii w ogóle nie mogę 

znaleźć ciuchlandów i trochę jestem tym rozczarowana. Myślę, że następnym razem, jak pojadę 

do Polski, to zrobię tam duże zakupy. Ciuchlandów nie znalazłam też w Egipcie, ale myślę, że 

trochę z innych powodów. Hiszpanie nie muszą kupować używanych ubrań, bo stać ich na 

ubrania z sieciówek, choćby tych najtańszych jak Primark, ale Egipcjanie nie nie chcą nosić 

używanych ubrań, bo dla nich wizerunek ma bardzo duże znaczenie i wszyscy próbują 

pokazać, że są bogatsi niż są naprawdę.  

Generalnie uważam, że Egipcjanki ubierają się bardzo dobrze. (Mogę sama nie mieć stylu, ale 

jestem w stanie rozpoznać, kiedy kobieta wygląda dobrze) Egipcjanki noszą bardzo kolorowe i 

kobiece ubrania. Bardzo często noszą spódnice lub sukienki, luźne bluzki, które wyglądają na 

nich naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Bardzo często mają też mocny makijaż, który w moim 

przekonaniu jest trochę za mocny, bo zwykle mają bardzo ciemne, narysowane brwi, grube 

kreski na oczach i często też przedłużane rzęsy. Z drugiej strony Hiszpanki niezbyt często 

noszą makijaż. Tutaj w Barcelonie bardzo często można zobaczyć kobiety, które nie farbują 

włosów mimo tego, że siwieją. W Polsce to jest praktycznie niewidoczne. Kobiety robią 

wszystko, żeby zatuszować starzenie się. Farbują włosy, robią makijaż i dbają o sylwetkę. Styl 

hiszpańskich kobiet jest bardziej wyluzowany. Czasami powiedziałabym, że jest bardziej 

hipisowski albo w pewien sposób wyrażający jakiś bunt albo subkulturę. Często noszą podarte 

dżinsy,  ubrania w stonowanych kolorach, spódnice i bluzki z frędzlami lub folklorowe wzory. 
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Często też widać kobiety ubrane w kurtki dżinsowe, kurtki skórzane i noszące ciężkie wojskowe 

kamasze. Niejednokrotnie słyszałam od wielu ludzi, że styl kobiet z krajów wschodniej Europy: z 

Polski, z Rosji, z Ukrainą bardzo różni się od tego, co noszą kobiety na zachodzie. Jest 

skromniejszy niż na przykład kobiet z Londynu, które wyglądają jak z pokazu mody, ale jest 

bardzo zadbany i elegancki. Czasami ludzie dziwią się, że nawet kobiety pracujące fizycznie 

mają często pomalowane paznokcie, wydepilowane brwi i pełny makijaż. Ja niestety do nich nie 

należę, ale może powinnam to zmienić i zacząć oglądać “Seks w wielkim mieście”? 

 

To wszystko w tym odcinku. Zapraszam was serdecznie do naszej grupy na Facebooku Polish 

for foreigners mówimy po polsku i oczywiście na mojego Instagrama @polski_daily. Będę też 

wdzięczna za  twoją recenzja i za subskrypcję. Trzymajcie się! Cześć  
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