
Dobrze się ubierz i dobrze się baw

Proszę opowiedzieć o swojej przygodzie z modą. Jak to się za-
częło?
Gdy byłam małą dziewczynką, bardzo chciałam się stroić do szko-
ły, ale rodzinny budżet nie pozwalał na ekstrawagancję. Rzeczy, 
które miałam, przerabiałam więc na modne, ozdabiałam. Moje 
pierwsze pomysłowe ciuchy były popularne wśród koleżanek, 
które je pożyczały i zakładały na szkolne dyskoteki. Następnie 
wszystko zwężałam i zmniejszałam, bo byłam drobną dziewczyn-
ką niskiego wzrostu, a w sklepach nie było wtedy niczego, żadnych 
ciekawych materiałów. Mogę więc powiedzieć, że moja przygoda 
z modą wzięła się z braku, ograniczonych finansów i zasobów, ale 
również talentu do tworzenia czegoś z niczego, kreatywności, wy-
obraźni. Pierwsza suknia powstała na studniówkę. To chyba od 
niej wszystko się zaczęło. Stworzyłam ją z mamą – wieczorami 
przyszywałyśmy cekiny, następnie wystawiłam ją na Allegro. Tak 
powstawały kolejne sukienki, zdjęcia poprzednich systematycz-
nie wrzucałam, więc gdy ktoś coś zamawiał, mogłam to uszyć na 
podstawie swoich projektów prezentowanych na fotografiach.  
W ten sposób powstało 1500 wzorów.

Jaką ma pani wizję siebie i swojej firmy za 5 lat?
Bardzo chciałabym mieć dwa główne salony – w Warszawie  
i w Radomiu, następnie otworzyć salon w każdym większym mie-
ście na świecie.
 

DIANA  WALKIEWICZ
„Trzeba mierzyć wysoko i nigdy się nie pod-
dawać” – twierdzi Diana Walkiewicz, jedna  
z najważniejszych polskich projektantek 
mody innowacyjnej. Jej kreacje można kupić 
w butikach na całym świecie. Tworzy sukienki, 
które migoczą, zmieniają kolory, chłodzą cia-
ło, a czasem, badając puls, ujawniają, kto jest 
zakochany.



Jaką modę chce pani promować? Czym się pani wyróżnia na 
tle innych projektantów?
Chciałabym stworzyć kolekcję bielizny w stylu Victoria’s Secret, 
piękne komplety, które wyszczuplałyby sylwetkę, podkreślały 
atuty i kryły niedoskonałości. Chciałabym też mieć salon suk-
ni ślubnych i wieczorowych, gdzie cała rodzina mogłaby usiąść 
i oglądać pannę młodą, doradzając jej, w czym pójść na wesele. 
Marzy mi się też taka moda na co dzień, tzw. casualowa. Na rynku 
wyróżniamy się tym, że szyjemy na zamówienie i zdobywamy tka-
niny ze wszystkich stron świata. Nie ma dla nas rzeczy niemożli-
wych, możemy uszyć wszystko, opracować każdy niepowtarzalny 
wzór, jakiego sobie tylko klient zażyczy, a pracujemy ręcznie. Ale 
jesteśmy też w stanie wyprodukować kolekcję do sprzedaży dla 
wielu salonów. Ostatecznie jednak stawiam na jakość i indywidu-
alne podejście do klienta.

Czy może pani opowiedzieć o projekcie realizowanym z fun-
duszy UE? 
To konkurs „Go To Brand”, który polegał na tym, że wybierano fir-
my spełniające warunki i zdobywające punkty w podanych kryte-
riach. Udało nam się pozyskać takie środki, które przeznaczamy 
na wyjazdy zagraniczne i prezentacje naszych kolekcji na obcych 
kontynentach. Dzięki temu projektowi mieliśmy szansę zaistnieć 
poza Polską, kreacje znalazły się w butikach na całym świecie, tak 
jak to sobie wymarzyłam.

Czym dla pani jest moda i styl?
Przede wszystkim wyrażaniem siebie. Każdy człowiek czuje, jak 
chce wyglądać, w jakim jest humorze danego dnia, jaki kolor mu 
odpowiada. To wszystko jest związane z osobowością, emocjami, 
z tym, kim jesteśmy, jaki zawód wykonujemy. Dla mnie moda i styl 
to również zabawa. Wiem, że jadąc w ciepłe kraje, chciałabym 
mieć kolorowe ubrania. Jeśli jadę do Włoch, to w stonowanych 
odcieniach: beże, czerń, szarości. Zupełnie inna moda panuje  
w Szanghaju, jeszcze inna w Tokio. Kocham się tym bawić. 

Jak buduje pani swoją markę?
Kiedy przygotowuję sukienkę dla klientki, a ona jest zadowolo-
na z efektu, rekomenduje mnie kolejnym osobom. Gdy otrzymu-



ję ofertę współpracy i te zasady mi się podobają, jadę w dane 
miejsce i nawiązuję relację. Jeżeli ktoś jest uczciwy, to ta relacja 
zaowocuje kolejnymi pięcioma znajomościami. Tak się to dzieje. 

Innowacyjność w modzie. Stworzyła pani kolekcję, która była 
prezentowana w Nowym Jorku. Chciałabym, żeby więcej pani 
o niej powiedziała. Skąd pomysł?
To był kolejny wygrany konkurs, dzięki któremu nabrałam od-
wagi. Przygotowywałam stroje dla opery w Polsce, zdobyłam 
dwa miejsca: drugie i trzecie. Wygrana mnie ośmieliła i zaczęłam 
sięgać po więcej. W ten sposób zdobyłam nagrodę Najlepsi z Naj-
lepszych, przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zdolnym studentom ze wszystkich uczelni wyższych w 
całej Polsce. Wśród łazików marsjańskich i badań in vitro znalazł 
się mój projekt innowacyjny, z Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego, z którym byłam związana. Wziął udział w konkur-
sie „Uczelnie Przyszłości”, a ja miałam za zadanie zaprezentować 
światu innowacyjne kolekcje. W ten sposób moje prace zaistniały 
w Nowym Jorku, Londynie, Magdeburgu i Kijowie. To jest moda 
Hi-Tech, polegająca na tym, że jest też inteligentna. Posiada różne-
go rodzaju elementy komputerowe, solarne baterie, panele, które 
łapią słońce i zmieniają je w energię elektryczną, dzięki czemu 
zasilają wiatraki wbudowane w ubraniu. Te wiatraki chłodzą cia-
ło. Są akceleratory, żyroskopy pilnujące, czy człowiek się porusza 
czy nie, lub badają puls, bicie serca, a następnie przenoszą to na 
migoczące światełka. Gdy kobiecie np. spodoba się mężczyzna, 
jej serce mocniej bije, puls wzrasta i światełka migają szybciej. 
W ten sposób można zauważyć, że ktoś się komuś podoba. Mam 
suknię wenecką, która zmienia kolor, z lustra weneckiego. Kiedy 
się zaświeci, staje się przezroczysta, natomiast dzięki tabletowi 
możemy zmieniać jej kolor na tysiąc barw. Zabawa modą w całej 
okazałości. 

Jakie ma pani przesłanie dla młodych przedsiębiorców lub 
osób, które chciałyby wprowadzać innowacje w swoich fir-
mach? To, o czym pani mówi, jest innowacją na bardzo dużą 
skalę.
Mnie to po prostu interesuje. Radziłabym bawić się tym, co mamy 
dostępne, pod ręką. Najpierw eksperymentować, a później działać 



i pracować na elementach z wyższej półki. Ale przede wszystkim 
bawić się w modę Hi-Tech. Na razie można korzystać z drukarek 
3D, tworzyć wymyślne kształty za pomocą prostych urządzeń.  
U mnie pomysły nigdy się nie kończą.

devu.com.pl



20 (nie)prostych pytań do… DIANY WALKIEWICZ

Moje motto życiowe to…
Kamień kształtuje kamień. Albo: nigdy się nie poddawaj.

Dzieciństwo nauczyło mnie…
Że trzeba na wszystko ciężko pracować.

Moim autorytetem jest…
Są nimi najwięksi projektanci mody – Channel, Dior, YSL. Osiągnę-
li coś wielkiego w życiu, spełnili swoje marzenia. Patrzę na nich  
i mierzę wysoko. 

Kluczem do biznesowego sukcesu jest…
Wytrwałość, praca i szacunek do ludzi. Nie wolno się poddawać.

Gdybym złapała złotą rybkę, to… 
Poprosiłabym o więcej niż trzy życzenia, a następnie o zdrowie, młodość 
i bogactwo.

Kapitalizm nagradza zaradnych czy zwiększa społeczne nierówności?
Myślę, że nagradza zaradnych.

Pierwsze pieniądze zarobiłam…
W wieku 7 lub 8 lat, zrobiłam huśtawkę i dzieciaki przynosiły mi różne-
go rodzaju gratyfikacje. Zbudowałam własny park rozrywki.

Moja największa biznesowa wtopa to…
Zaufanie niewłaściwym ludziom.

W zdobywaniu gór ważna jest droga czy wejście na szczyt?
I to, i to. Droga uczy, nabywamy doświadczenia, a szczyt jest naszym ce-
lem. Bez niego nie chciałoby się iść do przodu, pokonywać przeciwności.

Nie zatrudniłabym osoby, która…
Oszukuje, pali.

Granica pomiędzy pracą a pracoholizmem polega na…
Mądry człowiek potrafi dobrze zagospodarować swój czas i przeznaczyć 



go zarówno na pracę, jak i rozrywki, przyjemności, odpoczynek. Praco-
holizm to tylko dwie czynności: praca i spanie.
 
W prowadzeniu biznesu najtrudniejsze jest…
Najtrudniejsze są systematyczność i odpowiedzialność.

Bankrutuję. W kieszeni zostaje mi miesięczna krajowa pensja.  
Zaczynam od…
Od nowa. Od pierwszej sukienki. 

Jestem szefem, który…
Stawia na rozwój swoich pracowników. Ale też wymaga.

Byłam z siebie najbardziej dumna, gdy…
Gdy zobaczyłam swój największy i najpiękniejszy pokaz Miss Suprana-
tionale, wyszedł rewelacyjnie. 74 telewizje na żywo, płakałyśmy z Iwon-
ką Dią. Został uznany za jeden z najwspanialszych konkursów piękności 
na świecie. To był rok 2017. 

Najcenniejsza rada od rodziców, która przydała ci się w biznesie, to…
Raczej nie rada, tylko wymaganie – by już od dziecka pracować, tyle że  
w domu. Co sobota: „Zmyj podłogi albo nie wyjdziesz”. „Przeczytaj książ-
kę albo nie wyjdziesz”.

Zjadłabym kolację z..., ponieważ…
Z Karlem Lagerfeldem. Z ciekawości, jak to jest być jednym z najlepszych 
na świecie w tej branży i by dowiedzieć się, jak on do tego doszedł. 

Gdybym rządziła światem, zmieniłabym…
To zbyt ogólne pytanie, bo zmieniłabym 90% rzeczywistości. Na pewno 
chciałabym, żeby nie było zabijania, żeby wszyscy byli dobrzy, kochali 
się i pomagali sobie. Żeby nie było różnic kulturowych ani granic.

Cieszę się, gdy…
Właściwie zawsze się cieszę. Gdy tylko wstanę, to już się cieszę, że wsta-
łam i że mam to, co mam. Gdy gdzieś wyjadę, coś osiągnę, zjem coś do-
brego. 

Moje trzy największe pasje w życiu to…
Podróże, projektowanie, sport.


