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Lubi´ chodziç boso
FOT. ARCH. H. FRÑCKOWIAK

Z Halinà Fràckowiak, piosenkarkà, kompozytorkà
i autorkà tekstów, rozmawia Anna Zalech

Na scenie pojawia si´ Pani zawsze w
perfekcyjnym stroju. Czy dobiera go Pani
sama, czy te˝ korzysta z porad stylisty?

– Na to pierwsze pytanie odpowiedzia∏abym
troszk´ przewrotnie – i tak, i nie. Pos∏u˝´ si´ tu
powiedzeniem: „nie wszystko, co modne, jest
∏adne, ale na pewno wszystko, co niemodne,
jest brzydkie...”. Staram si´ wi´c byç modna.
Lubi´ styl sportowy, a jeszcze bardziej czuj´ si´
sobà, chodzàc boso, ale w Polsce jest na to niestety cz´sto zbyt zimno. Równie bliski jest mi styl
hippisowski. Lubi´ te˝ wyglàdaç wytwornie, a temu trzeba ju˝ poÊwi´ciç wi´cej czasu i uwagi.
Tymczasem czasu mi wcià˝ brakuje, wi´c mam
tak zwane sprawdzone gotowce.

– Pami´tam, by∏ to rok 1970, Festiwal Polskiej
Piosenki w Opolu. MieliÊmy z zespo∏em ABC
sesj´ zdj´ciowà. DziÊ, gdy oglàdam te fotografie z przesz∏oÊci, z rozbawieniem stwierdzam,
˝e jako m∏ode dziewcz´ na tym zdj´ciu jestem
fatalnie ubrana. Na nogach buty na obcasie, a
z butów wy∏aniajà si´... skarpetki. O dziwo,
jednak taki styl w modzie m∏odzie˝owej pojawi∏ si´ równie˝ ca∏kiem niedawno.

Co to sà te „sprawdzone gotowce”? Czy
mog∏aby Pani uchyliç ràbka tajemnicy?

– Nie jestem taka màdra i nie posiadam recept na wiele wa˝nych spraw, jednak uwa˝am, ˝e profilaktyka jest tutaj bardzo wa˝na. Z czasów swojego dzieciƒstwa pami´tam s∏owa piosenki, które mia∏y byç receptà
na bezpieczne dorastanie:
Spojrzyj w lewo
potem w prawo
zanim zrobisz krok.

– Bywa ró˝nie... Dla mnie najwa˝niejsze jest, kto
b´dzie mój kostium projektowa∏, musi to wi´c
byç osoba, którà obdarzam zaufaniem, a to
oznacza, ˝e wybrana projektantka czuje mój styl.

– Moim zdaniem, zawsze przydajà si´ tzw. ma∏a
czarna z pere∏kami czy kreacje znanych, sprawdzonych polskich projektantek.

Czy poza estradà, w ˝yciu prywatnym
przywiàzuje Pani du˝à wag´ do mody
i ubioru? Jaki styl Pani reprezentuje?

Pami´ta Pani jakieÊ zabawne wydarzenie ze swojego ˝ycia osobistego czy artystycznego dotyczàce stroju?

Prosz´ podaç naszym czytelniczkom
recept´ na zachowanie urody i m∏odoÊci.

Najpierw dobrze si´ zastanów
zanim powiesz coÊ
umyj r´ce przed jedzeniem
wczeÊnie k∏adê si´ spaç
gimnastykuj si´ codziennie
ka˝dy z nas to zna
bez dobrych rad
Êwiat by∏by wart
tyle co nic!
Zgadzam si´ z tymi s∏owami, które sà aktualne do dziÊ. No, mo˝e warto by jeszcze dodaç co
nieco na temat zdrowego od˝ywiania.
A pogoda ducha i optymizm, z którego jest Pani znana – czy równie˝ pomagajà Pani zachowaç taki kwitnàcy
wyglàd?

– Jestem optymistkà – odziedziczy∏am to po
mamie, która zawsze by∏a pogodna. Poza tym
lubi´ ludzi. Otaczanie si´ pi´knymi roÊlinami i
dbanie o upi´kszanie mieszkania sprawia mi
radoÊç i mo˝e równie˝ dlatego jestem pozytywnie nastawiona do Êwiata.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Porad dotyczàcych stylizacji udziela
Julita Wudarczyk, stylistka, w∏aÊcicielka
pracowni stylizacji iDEOstyling.
www.stylizacja.biz

przy mocno opadajàcych ramionach
unikamy dekoltów typu ∏ódka i nosimy
poduszki. Natomiast przy ramionach
w´˝szych od bioder mo˝emy za∏o˝yç
np. bufki, ozdobne r´kawki, ozdobne
dekolty z drapowaniami, ˝abotami,
dekolty kwadratowe – czyli tzw. karo,
oraz bluzki wiàzane. Dobrze b´dà wyglàda∏y te wszystkie rozwiàzania, które sà obecnie bardzo modne, w pasie
dopasowane poprzez wiàzanie i rozchodzàce si´ ku górze i ku biodrom,
podkreÊlajàce kobiece kszta∏ty.

Spodnie

˚akiety, kurtki, okrycia
wierzchnie

Najlepszy fason dla tego typu figury to
spodnie proste, z kantem, z dosyç
ci´˝kiego materia∏u, które b´dà si´
∏adnie uk∏ada∏y na sylwetce. Unikamy
wszelkich zdobieƒ w okolicy bioder,
biodrówek, szerokich pasków, du˝ych
kieszeni w obr´bie tylnej partii cia∏a.
Dobrze by by∏o, gdyby spodnie by∏y
lekko za d∏ugie – noszone do wysokich
obcasów, wtedy optycznie wyd∏u˝ymy
sylwetk´ i tym samym jà wyszczuplimy.
OczywiÊcie wszelkie spodnie za krótkie
– czyli siedem ósmych czy powy˝ej kostek – b´dà sprawia∏y wra˝enie za
krótkich nóg i tym samym zbyt szerokich bioder.

Spódnice
Dozwolonych jest kilka fasonów. Spódnica z ko∏a, z bardzo dobrze uk∏adajàcych si´ tkanin lejàcych. Ich d∏ugoÊç
zale˝y w du˝ej mierze od urody nóg.
Dozwolone sà d∏ugoÊci przed kolano,
za kolano i do pó∏ ∏ydki. Ale trzeba pami´taç, ˝e d∏ugoÊç spódnicy trzeba – to
wa˝ne – dopasowaç do wzrostu. Spódnica mo˝e byç te˝ rozszerzajàca si´ od
kolan, czyli dozwolone sà wszelkie kliny, godety, klosze. W obr´bie bioder
wàsko, a ni˝ej – mniej wi´cej od kolan
– mo˝e byç ju˝ rozszerzana. Do tego
typu sylwetki pasuje tak˝e spódnica
prosta, klasyczna – niezw´˝ajàca si´, o
d∏ugoÊci za kolano.

Bluzki
Nie powinny byç ani obcis∏e, ani zbyt
dopasowane. Dekolt dowolny. Jedynie

Powinny akcentowaç tali´, czyli byç
lekko dopasowane lub zbierane paskiem – oczywiÊcie nie w przypadku
du˝ych rozmiarów. Do rozmiaru 44
przy wysokim wzroÊcie b´dzie to dobrze wyglàdaç, ale powy˝ej mo˝e ju˝
za bardzo podkreÊlaç rozmiar. Wtedy
wskazane sà ju˝ tylko ubiory proste i
lekko dopasowane. Krótkie bluzy,
kurtki, ˝akieciki dozwolone sà raczej
przy wi´kszym wzroÊcie, ale i tak b´dà
one za bardzo eksponowa∏y biodra.

Sukienki
Dobrze b´dà wyglàda∏y te z podwy˝szonà talià, czyli powy˝ej pasa – pod
biustem. Je˝eli chcemy, by talia by∏a
dopasowana, to zdecydowanie wybierajmy krój spódnicy na bazie ko∏a, by
od bioder by∏a ona szeroka, a góra
mo˝e mieç np. form´ gorsetu czy jakiegoÊ pasa, który podkreÊli nam górne
partie cia∏a. Natomiast unikajmy jednocz´Êciowych wàskich sukienek. Chodzi o to, by wszystkie proporcje by∏y widoczne. Dobrze b´dà wyglàda∏y sukienki typu Ksi´stwo Warszawskie, czyli odci´te pod biustem, w trapezie bàdê
z ko∏a, z dekoltem w liter´ V.

Dodatki
Torebki, paski, szale nie mogà dominowaç w okolicy bioder. Torebka mo˝e byç na krótkim pasku, pod pachà,
albo na d∏ugim si´gajàcym poni˝ej
bioder.
not. MMP
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Kobiety o figurze typu gruszka majà
biodra znacznie szersze od ramion,
wàskà tali´, biust ma∏y lub Êredni, pe∏ne nogi szczególnie w obr´bie ud. Generalna zasada stylistyczna przy tym
typie sylwetki to minimalnie poszerzone ramiona i optycznie stonowane
dolne partie cia∏a. Czyli przyciàgamy
ca∏à naszà uwag´ do górnej cz´Êci sylwetki, odciàgajàc od dolnej. Tkaniny
dobieramy mi´kkie, lejàce, uk∏adajàce
si´ w fa∏dy, op∏ywajàce cia∏o, zw∏aszcza w jego dolnych partiach.
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Jak ubraç „gruszk´”?

Lipcowa pogoda nas nie rozpieszcza. Oto propozycje projektantów na ch∏odniejsze dni lata

W dobrym tonie

Ala ma kota
WÊród ró˝norodnych pytaƒ dotyczàcych wprost problematyki savoir-vivre’u pojawi∏o si´ kilka
pytaƒ dotyczàcych... kotów. Okazuje si´, ˝e tworzà one powa˝ne
problemy w tej sferze. Nie ma
jednak takiego problemu, którego nie mo˝na by rozwiàzaç, a
je˝eli jest on jak gordyjski w´ze∏, to nale˝y go jak ten w´ze∏
po prostu rozciàç.

Zofia z Ró˝ana: Przyje˝d˝a do mnie
dawna przyjació∏ka ze szko∏y. Mam
trzy koty. Mo˝e przyjació∏ka nie lubi
kotów. Czy mam jej powiedzieç o
moich zwierzakach? Co z nimi ewentualnie zrobiç?
Bezwzgl´dnie trzeba jà o nich poinformowaç. Mo˝e mieç Pani powa˝ny k∏opot, je˝eli np. przyjació∏ka jest
uczulona na sierÊç kota. Przeniesienie zwierzàt na czas przyjazdu np. do
sàsiadów niczego nie zmieni. I tak
dostanie ataku dusznoÊci. Je˝eli nie
jest uczulona i nie jest zarazem goràcà entuzjastkà kotów, trzeba je przy-

najmniej usunàç z jej oczu (nie powinny si´ plàtaç po pokoju i nagle
wskakiwaç na kolana) i dok∏adnie
odkurzyç mieszkanie, by po tej wizycie eleganckie ubranie nie by∏o ca∏e
w sierÊci.
Jadwiga z Suwa∏k: Znajoma znalaz∏a kilka tygodni temu bezpaƒskiego
kota i zaj´∏a si´ nim. Mo˝na powiedzieç, ˝e oszala∏a na jego punkcie.
Mówi tylko o nim, a gdy do niej przyjd´, podtyka mi go pod oczy i domaga si´ potwierdzenia, ˝e jest Êliczny.
Jak mam reagowaç?
Ludzie opowiadajàcy innym o swoich ukochanych zwierz´tach nie majà
ÊwiadomoÊci, ˝e zanudzajà swoich
rozmówców. Wys∏uchujàcy tych pochwa∏ nie mo˝e okazaç si´ niegrzeczny, przerywajàc w pó∏ s∏owa
czy nakazujàc: „Nie nudê”. Mo˝na
delikatnie próbowaç zmieniaç temat
rozmowy, a jeÊli nasze zabiegi b´dà
bezskuteczne, pozostaje nam tylko
rozluênienie czy skrócenie kontaktów. Gdy ktoÊ domaga si´ pochwa∏

pod adresem swojego zwierzaka, nie
szcz´dêmy mu ich, ale te˝ i nie przesadzajmy, bo zabrzmi to fa∏szywie.
JeÊli kot jest nijaki czy brzydki mo˝e
Pani powiedzieç, ˝e jest „mi∏y”, „sympatyczny”, „s∏odki”, ale lepiej niech
Pani nie stwierdza, ˝e jest Êliczny.
Jeszcze mo˝e kiedyÊ jego w∏aÊcicielka przejrzy na oczy.
Laura z Warszawy: Sàsiadka ma
dwa koty. Gdy jà odwiedzam, wcià˝
je pieÊci i g∏aszcze. Potem nie myjàc
ràk, nak∏ada nimi ciasto na mój talerzyk lub przestawia owoce na paterze. Czy mog´ jej zwróciç uwag´?
Lepiej nie. To bardzo trudna emocjonalnie sprawa. Sàsiadka mo˝e poczuç si´ g∏´boko ura˝ona. Mo˝na próbowaç delikatnie coÊ zasugerowaç,
ale bardzo ostro˝nie. Mo˝na opowiedzieç np. historyjk´ o znajomej, która
dotkn´∏a kota, potem wzi´∏a tà r´kà
coÊ do zjedzenia i zachorowa∏a na jakàÊ odzwierz´cà chorob´. Jest tu jednak pewne ryzyko. Sàsiadka mog∏aby
takà opowieÊç odebraç jako z∏oÊliwy
przytyk i pogniewaç si´. Mo˝e lepiej
b´dzie, gdy odwiedzi jà Pani z w∏asnym porcjowanym ciastem.
Stanis∏aw Krajski

