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O mOdzie w warszawie. PrOjektantka 
Grażyna Hase

W  2015 roku do zbioru ubiorów i  akcesoriów stroju Muzeum Warszawy 
została dołączona suknia Syrena, zaprojektowana przez Grażynę Hase1. Ta 
wieczorowa kreacja z jedwabnego żakardu z motywem rybiej łuski powstała 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Połyskliwą złocistozieloną tkaninę 
z ciekawą fakturą wykorzystano do uszycia prostej, dopasowanej do figury, 
długiej sukni z  niedużym okrągłym dekoltem, bez rękawów, z  rozcięciem 
wzdłuż lewego boku, wykończonej efektowną asymetryczną falbaną, imitu-
jącą rybi ogon. Tę piękną suknię Muzeum zakupiło z myślą o dołączeniu jej 
do zestawu ubiorów, który znajdzie się na przygotowywanej właśnie nowej 
wystawie głównej Muzeum Warszawy. Niewątpliwym walorem tej kreacji 
jest jej skojarzenie z herbem stolicy (ryc. 1). 

Suknia poprzez swoją nietypową „syrenią” formę, a  także mocno zwią-
zaną z Warszawą osobę projektantki oraz przez tworzywo – jedwab z pod-
warszawskiego Milanówka – znakomicie uzupełnia nasz zbiór ubiorów, któ-
ry powstaje z  myślą o  dokumentowaniu dziejów warszawskiego rzemiosła 
i handlu reprezentującego branżę odzieżową. Do roli znaczącego w tej dzie-
dzinie ośrodka predestynowała Warszawę jej stołeczność. Na przestrzeni 
wieków uznanie zdobyły liczne warszawskie wytwórnie i  magazyny mód, 
a ich renomę ugruntowały wydawane tutaj żurnale. 

1 Nr inw. MHW 29339. Zakup do zbiorów Muzeum Warszawy w  2015 roku współfinansowany ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego . Por. A. Dąbrowska, Ubiory i akcesoria stroju, „Skarpa”, 2016, nr 4, s. 64. 
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Warszawa utrzymała swoją pozycję ośrodka elegancji nawet w trudnych 
latach po II wojnie światowej, w epoce ciągłych deficytów i absurdów gospo-
darki planowej2. Było to możliwe dzięki działalności Mody Polskiej, instytu-
cji kierowanej przez Jadwigę Grabowską i skupiającej takich projektantów, 
jak Jerzy Antkowiak, Katarzyna Aniśkowicz, Irena Biegańska, Krystyna 
Dziakowa, Magdalena Ignar, Kalina Paroll, Krystyna Wasylkowska, 
Małgorzata Zembrzuska3. Proponowane przez nich kolekcje, nazywane in-
formacyjnymi, z założenia dostępne były jednak tylko dla wybrańców4. Dużo 
szersze grono odbiorców miała oferta stoiska Hoffland w warszawskim domu 
towarowym Junior, przygotowywana przez Barbarę Hoff i  skierowana do 
młodzieży5.

2 W. Wybieralski, Wzornictwo w  Polsce do 1989 roku na tle politycznym i  gospodarczym, Warszawa 
2007, s. 24. Por. http://spfp.org.pl/uploads/2012/07/WZORNICTWO-W-POLSCE-DO-1989.pdf [dostęp:  
1 III 2016].

3 A. Pelka, Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL, Warszawa 2007, s. 106–110;. J. Kowalska, M. Możdżyńska, 
Modna i już! [katalog wystawy w MNK i MNWr], Kraków 2015, s. 56–57. 

4 J. Makowska-Wachowicz, Panienka w PRL-u, Warszawa 2007, s. 185.
5 A. Demska, Barbara Hoff. Hoffland, w: Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku, red. C. Frejlich, 

Kraków 2013, s. 354–363.

1 Suknia Syrena,
proj. Grażyna Hase,
lata 90. XX w. jedwabny żakard i atłas, 
szycie maszynowe i ręczne, zbiory Muzeum 
Warszawy, MHW 29339, fot. Igor Oleś / 
‘Syrena’ dress designed by Grażyna Hase, 
1990s, silk, Jaquard weaving and satin, hand 
and machine sewn, the Museum of Warsaw 
collection, MHW 29339, photo. Igor Oleś
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Z  Warszawą związana była również działalność Grażyny Hase. Tutaj 
działały sklepy, w  których dostępne były ubrania wykonane według jej 
projektów. Na początku lat siedemdziesiątych można je było kupić w  skle-
pie firmowym Zakładów Przemysłu Odzieżowego Cora, zlokalizowanym 
w  Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej6, a  potem w  butiku Mody 
Damskiej (przemianowanej potem na Modę i Styl) na rogu ul. Rutkowskiego 
(dzisiaj Chmielnej) i Nowego Światu7. W obu sklepach do sprzedaży trafiały 
krótkie serie modelowe projektu Hase. Od 1977 roku Grażyna Hase, kierując 
Studiem Mody współpracującym ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Handlu 
Wewnętrznego, zyskała możliwość sprzedaży swoich projektów w  sklepie 
Marionetka na MDM-ie i w butiku Bawełniany Świat Grażyny Hase przy ul. 
Grójeckiej8. Na początku lat osiemdziesiątych projektantka założyła Galerię 
Grażyny Hase, mieszczącą się przy ul. Marszałkowskiej, która oprócz różno-
rodnych inicjatyw związanych z modą słynęła również z organizacji cieka-
wych wystaw, między innymi współczesnej grafiki i sztuki naiwnej9 . 

Grażyna Hase trafiła do kręgu twórców polskiej mody w 1959 roku jako mo-
delka10. Zatrudniały ją wszystkie najbardziej znane i znaczące wówczas firmy 
odzieżowe: Odzieżowe Laboratorium Spółdzielczości Pracy, Moda Polska, 
Laboratorium Centralnego Biura Wzornictwa, Spółdzielnia Inwalidów, 
Spółdzielnia Niewidomych, Warszawskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
im. Obrońców Warszawy. Na łamach niezwykle popularnego wówczas ty-
godnika „Przekrój” Hase prezentowała ubiory projektowane przez Barbarę 
Hoff11. W  swoim archiwum artystka przechowała część fotografii, które jej 
wówczas wykonano. Wiele z  nich ma dla varsavianistów dodatkowy walor: 
przedstawiają młodą piękną dziewczynę na tle odbudowującej się stolicy. 
Obiektyw utrwalił na przykład modelkę w  otoczeniu ruin staromiejskiego 
kościoła św. Marcina, na ul. Brackiej w  okolicach Domu Towarowego Braci 
Jabłkowskich, na praskim brzegu Wisły ze staromiejską panoramą w  tle, 
przed wybudowanym właśnie Pałacem Kultury i Nauki (ryc. 2), z widokiem 
na dźwigi pracujące przy odbudowie miasta czy na nieistniejącym już dzisiaj 
stadionie Legii – ówczesnym letnim salonie stolicy. Rejestr widoków zmienia-
jącej się Warszawy miał swoją kontynuację w  sesjach zdjęciowych powsta-
jących później autorskich kolekcji Grażyny Hase. Modelki pozowały między 
innymi przed nowoczesnymi wówczas hotelami Bristol czy Sobieski, ale rów-
nież w sąsiedztwie zabytków, na przykład w pałacu Królikarnia. Sesje odby-
wały się także na ruchliwych warszawskich ulicach: obok budynku Rotundy 
na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, na Marszałkowskiej, 

6 A. Pelka, Z [politycznym] fasonem. Moda młodzieżowa w PRL i NRD, Gdańsk 2013, s. 189–190.
7 Por. A. Pelka, Teksas-land..., s. 147. 
8 Tamże, s. 149; A. Pelka, Z [politycznym] fasonem...,  s. 190–191.
9 http://www.grazynahase.pl/galeria.html [dostęp: 6 I 2016]. Por. I.K. Szaszkiewiczowa, Podwójne życie 

Szaszkiewiczowej, Kraków 2011, s. 310.
10 A. Pelka, Teksas-land..., s. 154 i nast. W roli modelki G. Hase wystąpiła także w filmie Tysiąc talarów, reż. 

S. Wohl (1959). Por. https://www.youtube.com/watch?v=kWNoUH-MM0w [dostęp: 6 I 2016]. 
11 A. Pelka, Teksas-land..., s. 56.
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Foksal i  Bagateli. Na kilku zdjęciach wśród naturalnego sztafażu codziennej 
Warszawy lat siedemdziesiątych dostrzec można, charakterystyczne wówczas, 
motocykle Milicji Obywatelskiej. Na podkreślenie niewątpliwie zasługuje fakt, 
że artystka współpracowała z  wybitnymi fotografikami tego czasu12 – jako 
modelka, a potem projektantka. W archiwum Grażyny Hase odnajdziemy za-
tem fotografie wykonane między innymi przez Marka Holzmana13, Andrzeja 
Wiernickiego14, Cezarego Langdę15, a  przede wszystkim Tadeusza Rolke16, 
Krzysztofa Gierałtowskiego17, Janusza Sobolewskiego18 czy Tomasza Sikorę19 .

W 1967 roku Grażyna Hase, studentka Wydziału Architektury Wnętrz war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaprojektowała swoją pierwszą kolekcję 
ubiorów, inspirowaną rosyjską historią i  kulturą. Stanowiła ona pokłosie wy-

12 O pracy polskich fotografów mody w PRL zob. A. Pelka, Teksas-land…, s. 112 i nast. Por. L. Pańków, Miesięcznik 
„Ty i ja” – koszyk z kulturą i cywilizacją, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,80530,13112901.
html?i=0 [dostęp: 10 XI 2015].

13 http://culture.pl/pl/artykul/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990 [dostęp: 10 XI 2015].
14 Por. Andrzej Wiernicki, Moje 7 okładek, realizacja: M. Grygiel, R. Szczepankowski, 2011); por. www.youtube.

com/watch?v=_RbblqAfiaU; K. Sulej, Na kolanach przed dziewczynami, http://www.wysokieobcasy.pl/
wysokie-obcasy/1,96856,9124471, Na_kolanach_przed_dziewczynami.html [dostęp: 6 III 2016].

15 A. Pelka, Teksas-land..., s. 112 i nast.
16 Por. http://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-tadeusza-rolke/2227 [dostęp: 6 III 2016].
17 L. Pańków, Miesięcznik „Ty i ja”...
18 A. Pelka, Teksas-land..., s. 120–122.
19 Tamże, s. 115–119.

2 Grażyna Hase na tle Pałacu 
Kultury i Nauki, 1957,
fot. prywatne archiwum pro-
jektantki / Grażyna Hase on the 
background of the Palace of Cul-
ture, 1957, photo. from the private 
archive of the designer
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jazdu artystki do stolicy ZSRR z prezentacją ubiorów Warszawskich Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego im. Obrońców Warszawy. Do realizacji swoich projek-
tów Grażyna Hase namówiła Józefa Syrokę, dyrektora tej fabryki, która właśnie 
zaczynała pracę pod nowym szyldem jako Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
Cora. Kolekcja, zatytułowana Kozak Look, pokazana została zamiast organi-
zowanej corocznie przez tego typu instytucje akademii ku czci rewolucji paź-
dziernikowej. Pierwszy pokaz, reżyserowany przez męża projektantki Wowo 
Bielickiego, odbył się w warszawskim klubie studenckim Dziekanka i miał for-
mę happeningu20. Przy muzyce zespołu Polanie modelki prezentowały kolejne 
stroje, nasuwające na myśl postaci z  rosyjskiej historii, literatury i  kinemato-
grafii: Siemiona Budionnego, marynarza z filmu Siergieja Eisensteina Pancernik 
Potiomkin, carewnę, Annę Kareninę21. Nawiązania do historycznych ubiorów 
rosyjskich były oczywiste i  czytelne, ale jednocześnie projekty Hase urzekały 
nowoczesną formą, funkcjonalnością, oryginalnością i  bezpretensjonalnością, 
wynikającą z właściwego artystce poczucia humoru i dystansu do podejmowa-
nych tematów. Pokaz rozpoczynała prezentacja tweedowego kostiumu Lenin, 
złożonego ze spódnicy mini, zestawionej z prostym żakietem, kaszkietem, koszu-

20 We współpracy z mężem Wowo Bielickim, reżyserem i aktorem, Hase przygotowała wiele przedsięwzięć 
związanych z modą. A. Pelka, Z [politycznym] fasonem..., s. 79 -81. Por. K. Mróz, Byłyśmy prekursorkami 
„hot pants”, http://fashionpost.pl/bylysmy-prekursorkami-hot-pants/ [dostęp: 6 III 2016].

21 A. Pelka, Teksas-land..., s. 57–58, 78–81.

3 Grażyna Hase w kostiumie Lenin 
podczas pokazu kolekcji Kozak 
Look, 1967, zbiory Polskiej Agencji 
Prasowej, fot. Cezary Langda / 
Grażyna Hase wearing a Lenin 
costume during the fashion show 
of the Kozak Look collection, 1967, 
the collection of the Polish Press 
Agency, photo. Cezary Langda
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lą z krawatem, i noszonego na wybiegu przez autorkę (ryc. 3). Pomysł na kolekcję 
był ryzykowny – projektantka narażała się na ataki cenzury, bo tak nieortodok-
syjne, chwilami żartobliwe podejście do historii ZSRR mogło być odczytane jako 
prowokacja22. Szczęśliwie stało się inaczej. Pokaz komplementował popularny 
tygodnik „Ty i ja”, chwaliła Irena Dziedzic, a nawet „Sunday Times”23. Młoda ar-
tystka wkrótce przyjęła propozycję kierowania grupą projektantów Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego Cora i jako jedyna w  zespole firmowała prace swoim 
nazwiskiem. Jej współpraca z tym przedsiębiorstwem trwała do 1975 roku. 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego Cora mieściły się przy 
ul. Terespolskiej na Pradze Południe. Kompleks budynków tej najbardziej 
znanej powojennej fabryki odzieżowej wybudowano w  tak zwanym stylu 
okrętowym, popularnym w  okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Zakład rozpoczął produkcję 22 lipca 1949 roku jako Warszawskie Zakłady 
Przemysłu Odzieżowego im. Obrońców Warszawy. W  fabryce pracujące na 
trzy zmiany szwaczki, zwane przez okolicznych mieszkańców „igiełkami”, 
szyły płaszcze, garsonki, kurtki, mundury, ubrania dziecięce, odzież roboczą 
oraz kostiumy do filmów. Znaczna część produkcji trafiała do krajów bloku 
socjalistycznego, ale wyroby eksportowano także na zachód Europy. W 1950 
roku w fabryce zatrudniano około 3200 pracowników, produkujących około 

22 Tamże, s. 156.
23 Tamże, s. 84. Por. A. Boćkowska, To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL, Wołowiec 2015, s. 42–43.

4 Sesja mody na Placu Konstytu-
cji przed sklepem Moda Damska 
modelka Małgorzata Niemen oraz 
projektantka mody Grażyna Hase,
1974, zbiory Ośrodka KARTA,
fot. Romuald Broniarek / The fa-
shion show on Konstytucji Square 
in front of the Moda Damska shop. 
Małgorzata Niemen, model with 
Grażyna Hase, fashion designer, 
1974, the collection of KARTA Cen-
tre, photo. Romuald Broniarek
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500 tysięcy sztuk odzieży. Fabryka administrowała sklepem branżowym przy 
ul. Marszałkowskiej (w tzw. Domu pod Arkadami) i Domem Handlowym Cora 
przy ul. Terespolskiej 424 . Przemiany gospodarcze lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku przyniosły kres działalności Cory – zakład nie znalazł inwestora, 
nie powiodła się próba prywatyzacji. Fabrykę zburzono w 2006 roku25. 

Współpraca Grażyny Hase z  Corą zaowocowała wieloma kolekcjami, które 
wprowadzano na rynek w krótkich seriach, nie były zatem powszechnie dostęp-
ne. Wiele z nich przeznaczano na eksport. Zyskały uznanie w Paryżu, Hamburgu 
czy Toronto. Chociaż w zbiorach projektantki przetrwały zaledwie pojedyncze 
przykłady ubiorów produkcji Cory, częściowo rekompensuje to zachowana do-
kumentacja fotograficzna. Oprócz znanej reklamowej fotografii dwóch dziew-
czyn w płaszczach w kropki, jadących na rowerze tandemie na tle planszy z na-
pisem Cora, są zdjęcia z Paryża i okolic Hamburga z modelkami (w tej roli wystą-
piła również projektantka), prezentującymi między innymi ubiory inspirowane 
strojami marynarskimi, czy zdjęcia modelek w jesiennych parkowych plenerach 
w płaszczach projektowanych na eksport do Kanady26 .

24 http://www.twoja-praga.pl/praga/fabryki/3162.html; A. Pelka, Teksas-land..., s. 147 i nast. 
25 http://warszawa.wyborcza.pl/ warszawa/56,95080,15045159, zaklad-przemyslu-odziezowego-cora-ul-

terespolska-4-rog,,7.html [dostęp: 18 XII 2015]; por kronika 69; http://www.kronikarp.pl/szukaj,31860,tag-
689466,strona-5; http://www.kronikarp.pl/szukaj,13006, strona-6 [dostęp: 18 XII 2015].

26 A. Pelka, Teksas-land..., s. 160. O propozycjach Cory z 1969 por. http://www.kronikarp.pl/
szukaj,31860,strona-5 [dostęp: 6 III 2016].

5 Modelka w sukni z malowanego 
jedwabiu milanowskiego z kolekcji 
Grażyny Hase dla Cepelii, 
lata 70. XX w., zbiory Polskiej Agencji 
Prasowej,  fot. Ireneusz Radkiewicz / 
Model wearing a dress made of painted 
silk from Milanówek designed by 
Grażyna Hase for Cepelia, 1970s, the 
collection of the Polish Press Agency, 
photo. Ireneusz Radkiewicz
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Ogromnym powodzeniem cieszyły się projektowane przez Grażynę Hase 
dla Cory kurtki i płaszczyki z różnych tkanin, z charakterystyczną podszew-
ką w  kratkę, uzupełniane zabawnymi tekstylnymi kapelusikami27. Obrazuje 
to chociażby fotoreportaż Tomasza Sikory z  1973 roku, zamieszczony w  piś-
mie „Perspektywy”, rejestrujący ożywiony tłum klientek w butiku Cory przy 
Marszałkowskiej28. W  zbiorach artystki zachowały się uszyte w  tamtych 
czasach dwa płaszcze z kapturami i trzeci z kontrastową podszewką w krat-
kę burberry. Specjalnością Hase stały się również luźne lniane żakiety29. 
Jedynie na fotografiach i  w  krótkich fragmentach kronik filmowych można 
dzisiaj obejrzeć modele z  kolekcji damskich ubrań z  niebieskiego dżerseju, 
imitującego dżins. Ta propozycja projektantki miała w  1972 roku stanowić 
alternatywę dla szalenie wówczas modnych, a dla większości Polek niedostęp-
nych zestawów ubrań z dżinsu. To przykład sytuacji, kiedy inwencja projek-
tantki, wymuszona niedoborami w handlu, owocowała ciekawymi rozwiąza-
niami. Producentem tych ubiorów była Spółdzielnia Inwalidów30.

Kolejną instytucją, z  którą przez wiele lat współpracowała Grażyna Hase, 
była Cepelia i zależne od niej przedsiębiorstwa, takie jak Moda i Styl czy Poziom 
(ryc. 4)31. Założona w 1949 roku Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego 
miała na celu wspieranie sztuki ludowej, co stanowiło nawiązanie do doświad-
czeń z epoki Młodej Polski i lat międzywojennych32. Autor monografii tej insty-
tucji, Piotr Korduba, tak charakteryzował profil jej działalności : „[...] masowa 
wytwórczość przedmiotów znajdujących zastosowanie przede wszystkim we 
współczesnym wyposażeniu wnętrz oraz w stroju, intensywnie czerpiąca z do-
robku tradycyjnej sztuki i przemysłu ludowego, ale nieprzeznaczona do włas-
nego użytku twórców, lecz do zbycia, i  to na ogół pośród miejskiej czy wręcz 
wielkomiejskiej klienteli, a także wykorzystywana przez instytucje”33. W cza-
sach PRL nawiązania do ludowości miały oczywiście podtekst ideologiczny, ale 
wytwory cepeliowskich artystów i rzemieślników paradoksalnie stały się wy-
robami elitarnymi, wyznacznikiem gustu inteligencji i artystów. 

W  Polsce ludowe inspiracje w  modzie, wspierane przez różne stowarzy-
szenia i  indywidualnych pasjonatów folkloru, były szczególnie żywotne na 
przełomie XIX i  XX wieku, reprezentowały je na przykład ubiory według 
pomysłu Stanisława Witkiewicza czy projekty inspirowane przez Dom Mody 

27  A. Pelka, Teksas-land..., s. 194.
28 Por. fotografie T. Sikory, „Perspektywy”, 1973, nr 14, s. 1, 34 i nast. 
29 A. Pelka, Teksas-land..., s. 194.
30 Tamże, s. 192–195. Por. A. Pelka, Z [politycznym] fasonem..., s. 200.
31 Obie instytucje: Spółdzielnia Pracy Rzemiosła Artystycznego „Moda i  Styl”, specjalizująca się 

w krawiectwie damskim lekkim i ciężkim, oraz Spółdzielnia Pracy Rzemiosła Artystycznego „Poziom”, 
zajmująca się dziewiarstwem, działają do dzisiaj. Por. http://cepelia.pl/o-cepelii/jednostki-wytworcze/
[dostęp: 6 III 2016]. A. Pelka, Z  [politycznym] fasonem..., s. 210. Por. folder „Moda i  Styl” z  lat 
osiemdziesiątych XX wieku w zbiorach MW: MHW 488/1-29/IDK.

32 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013, s. 29 i nast.

33 Tamże, s. 13.
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Bogusława Hersego34. W latach międzywojennych wpisywały się w nurt pro-
mowania rodzimego przemysłu i  rzemiosła35. Inspirowana folklorem moda 
spod znaku Cepelii to kontynuacja tych działań, powstająca równolegle z pro-
pozycjami firmowanymi przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego36 czy 
Modę Polską37. Ubiory produkowano w  krótkich seriach, z  zamiarem zapre-
zentowania ich na pokazach podczas cepeliad, czyli organizowanych cyklicz-
nie cepeliowskich festynów, albo jako towar eksportowy, na przykład do salo-
nu Cepelii przy Fifth Avenue w Nowym Jorku.

Szczególnie ciekawe jest zastosowanie różnych motywów etnicznych 
w  modzie w  latach siedemdziesiątych XX wieku. To nurt obecny wówczas 
w  twórczości wielu europejskich projektantów, związany z  popularnością 
strojów hipisowskich, wzorowanych na ubiorach indyjskich, cygańskich, czy 
z zainteresowaniem, jakie wzbudziła kolekcja rosyjska Ives’a Saint Laurenta38. 

Grażyna Hase, współpracując z  Cepelią w  latach siedemdziesiątych 
XX wieku, tworzyła limitowane serie odzieży inspirowanej folklorem, wyko-
rzystując tradycyjne tkaniny, akcesoria, motywy dekoracyjne. Projektantka 
wymyśliła wówczas przygotowywane w  różnych wersjach kolorystycznych 
sukienki zszywane z  krakowskich kwiecistych krajek, luźne suknie tuniki 
z  jedwabiu malowanego w  pasy o  kolorystyce bliskiej łowickim pasiakom  
(ryc. 5), suknie o  kroju poncho zszywane z  chust krakowskich, peleryny 
i  płaszcze z  haftem kwiatowym i  szamerunkami, płaszcze o  kroju nawiązu-
jącym do ludowej sukmany, spódniczki mini szyte z tradycyjnych ludowych 
tkanin. Furorę zrobiły zaprojektowane przez nią kożuchy i serdaki, zdobione 
efektownymi ludowymi haftami, przeznaczone do dystrybucji w  prestiżo-
wym cepeliowskim salonie w Nowym Jorku39. Uznanie zyskały także przygo-
towane przez projektantkę propozycje dzianin, wykonywanych przez zwią-
zaną z Cepelią Spółdzielnię Poziom40 oraz stroje dla Mody i Stylu.

Propozycje Hase to w większości pomysły na ubiory codzienne. Jak wspo-
mina Małgorzata Niezabitowska, pracująca wtedy jako modelka, odbierane 
były jako nowoczesne i atrakcyjne dla spragnionych nietuzinkowych ubrań 
młodych Polek41. Swobodne korzystanie przez artystkę z arsenału ludowych 
tworzyw i  motywów budziło protesty etnografów. Dzisiaj wydają się one 
przesadzone, zważywszy na staranny i pełen atencji dobór ludowych elemen-
tów oraz świadome korzystanie z oryginalnych, zamawianych u szanujących 

34 A. Sieradzka, Peleryna, tren, konfederatka. O  modzie i  sztuce polskiego modernizmu, Wrocław 1991,  
s. 51 i nast.;  taż, Na góralską nutę. Idea stylu zakopiańskiego w ubiorach młodopolskich, w: taż, Nie tylko 
peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003, s. 61.

35 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż..., s. 70–71. Por. A. Sieradzka, Moda w dwudziestoleciu międzywojennym, 
Warszawa 2013, s. 24–28; J. Kowalska, M. Możdżyńska, Modna i już!..., s. 122.

36 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż..., s. 254. 
37 Tamże, s. 254; J. Kowalska, M. Możdżyńska, Modna i już!..., s. 62–63, 121 i nast.
38 Ta kolekcja z 1976 roku nosiła tytuł „Operas and Ballets Russes”. 
39 P. Korduba, Ludowość na sprzedaż..., s. 255. Warto wspomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych Grażyna 

Hase ponownie przygotowała kolekcję kożuchów i odzieży skórzanej. 
40 A. Pelka, Teksas-land..., s. 180.
41 K. Mróz, Byłyśmy prekursorkami...
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tradycję wytwórców elementów ludowych ubiorów. Ze zgromadzonych wów-
czas w pracowni zasobów detali projektantka korzystała przez kolejne deka-
dy, a szczególnie w latach dziewięćdziesiątych42, kiedy przygotowała „reedy-
cję” sukienek z krakowskich krajek, prostych tunik z jedwabiu malowanego 
w  łowickie pasiaki, spodnium z  tybetu, czyli charakterystycznej góralskiej 
tkaniny z motywem róż. W jednej z wieczorowych kreacji z tego czasu z po-
wodzeniem zestawiła podhalańskie kute klamry z jedwabną milanowską taftą 
w barwne pasy.

W  1976 roku projektantka nawiązała współpracę ze Stołecznym Przed-
siębiorstwem Handlu Wewnętrznego43, stworzyła autorskie Studio Mody. 
Pracowała, przyjmując zamówienia wielu różnych instytucji. Przygotowała 
kolekcję ubrań dziecięcych na zlecenie Domu Towarowego Smyk, uniformy 
dla pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT, kreacje sceniczne dla wielu 
gwiazd estrady, kostiumy teatralne i filmowe44. Powstały także kolekcje dziani-
nowych ubiorów o sportowym charakterze45.

W  1980 roku rozpoczęła działalność Galeria Grażyny Hase46. Pod nową 
marką artystka zrealizowała wówczas różnorodne zlecenia, między innymi 
zaprojektowała uniformy dla pracowników warszawskiej cukierni Blikle, ho-
teli Forum i Victoria47 oraz akcesoria uzupełniające galowe ubiory sportow-
ców reprezentujących Polskę na olimpiadach w Sydney i Salt Lake City.

Do szczególnie efektownych realizacji z  lat osiemdziesiątych trzeba zali-
czyć kolekcję z kraciastych wełen, o typowej wtedy linii oversize, z minispód-
niczkami i mocno podkreślonymi ramionami48.

W pracowni Grażyny Hase, szczególnie w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, powstało wiele projektów unikatowych, ekstrawaganckich 
w formie i luksusowych z uwagi na szlachetność tkaniny i precyzję wykona-
nia, ale znacząca część oeuvre artystki to przykłady konfekcji w jej szlachet-
nym wydaniu. Jej propozycje ubiorów pozostawały w związku z aktualnymi 
trendami mody europejskiej, a  jednocześnie nosiły piętno indywidualnego 
stylu projektantki i stanowiły niezwykle atrakcyjną alternatywę dla wszech-
obecnych niedoborów peerelowskiego handlu. Były to w większości ubrania 
codzienne – bezpretensjonalne, funkcjonalne, ale o starannie przemyślanym 
kroju, dobrze wykończone. Ubiory Hase przewidywały możliwość kompo-
nowania kilku elementów w  różne zestawy, projektantka proponowała też 
pasujące obuwie czy nakrycia głowy. O bezpretensjonalności i jednocześnie 
elegancji tej odzieży przesądzają detale – na przykład dobrana kontrastowo 

42 Dla porównania warto tu przypomnieć przykład kolejnej fali inspiracji folklorem – kolekcję Joanny Klimas 
z 2010 roku. K. Sulej, Modni. Od Arkadiusa do Zienia, Warszawa 2015, s. 86–87.

43 A. Pelka, Teksas-land..., s. 149, 160.
44 Tamże, s. 159; por. M. Hendrykowski, Film i moda, Poznań 2011, s. 115.
45 A. Pelka, Teksas-land…, s. 157–159, 204–205. 
46 Pokaz mody z  1989 roku zarejestrowała kronika filmowa. http://www.kronikarp.pl/szukaj,4980,tag-

689845,strona-9; http://www.kronikarp.pl/szukaj,33504,strona-9 [dostęp: 4 III 2016].
47 A. Pelka, Teksas-land..., s. 157–158.
48 Tamże, s. 235.
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wzorzysta podszewka uzupełniająca prostą sukienkę lub baskinkę żakietu, 
nietypowy sposób zamocowania guzików za pomocą zawiązanych na supełek 
sznurków, odpowiednio wywinięty kołnierzyk czy zawadiackie asymetrycz-
ne usytuowanie kapelusza na głowie. Serie konfekcji powstawały z  tkanin 
możliwych do zdobycia w  dobie kryzysu. Grażyna Hase wkładała wiele wy-
siłku w pozyskanie materiałów dobrej jakości, osobiście zwracała się do wy-
twórni o  długich tradycjach. Regularnie odwiedzała fabryki we włókienni-
czych zagłębiach, czyli okolicach Łodzi, Białegostoku czy Bielska-Białej. Sama 
wybierała tkaniny u producentów, wyłamując się z powszechnego wówczas 
zwyczaju zamawiania tkanin przy użyciu próbników, dostępnych w instytu-
cjach zajmujących się dystrybucją tekstyliów. Czasem, jak w przypadku malo-
wanych jedwabi, artystka samodzielnie decydowała o motywach i stosowanej 
kolorystyce, zachęcała producentów do odtwarzania zapomnianych technik. 
Kontrolowała swoje prace na każdym etapie produkcji: od projektu, poprzez 
realizację po ekspozycję ubiorów na sklepowej wystawie albo sposób ich pre-
zentacji przez modelki49.

Bardzo owocna okazała się wieloletnia współpraca projektantki z  Bia-
łostockimi Zakładami Przemysłu Bawełnianego Fasty. Tamtejsze tradycje 
włókiennicze sięgają XIX wieku, a  Fasty uruchomione zostały w  1953 roku. 
W  1968 roku z  tamtejszej bawełny wyprodukowano zaprojektowane przez 
Grażynę Hase chusty na IX Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Sofii. 
W  latach siedemdziesiątych bawełnianą odzież według jej pomysłu szyły 
miejscowe zakłady – zrealizowano tam projekty dla Cory i  dziecięcą kolek-
cję dla Smyka. Najwięcej projektów z białostockiej bawełny powstało w cza-
sach prowadzonego przez Grażynę Hasę Studia Mody. Dzięki współpracy 
ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Handlu Wewnętrznego i  Zjednoczeniem 
Przemysłu Bawełnianego działał wówczas butik przy ul. Grójeckiej pod szyl-
dem Bawełniany Świat Grażyny Hase, a od czerwca 1975 roku do końca roku 
1978 w „Sztandarze Młodych” pojawiała się rubryka „Boutique Grażyny Hase”. 
Projektantka co tydzień na łamach gazety przedstawiała propozycję modnego 
stroju, uzupełnioną wykrojem i wskazówkami dotyczącymi tkaniny, a w skle-
pie przy Grójeckiej można było kupić gotowe ubiory albo polecane przez ar-
tystkę materiały. Hase konsekwentnie promowała wówczas bawełnę. Pisała: 
„[…] świat współczesnej mody, tej z ulic, biur i sal wykładowych, to coraz bar-
dziej »bawełniany świat«”50. Często polecane przez artystkę tkaniny w drobny 
kwiatowy deseń, czyli w  „łączkę”, znakomicie wpisywały się w  nurt roman-

49 Na uwagę zasługuje na przykład wieloletnia współpraca projektantki z  modelką Małgorzatą Niemen. 
Prezentacja strojów Grażyny Hase stanowiła debiut tej popularnej modelki. A. Pelka, Teksas-land…, s. 160. 
Por. również http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,80530,13112901.html?i=0 [dostęp: 10 XI 
2015]; http://ewawojciechowska.pl/retro/grazyna-hase-kochanie-ale-teraz-nie-ma-juz-fabryk/?gclid=CNa-
-uevHuMoCFSEIwwodVsYLQg#sthash.8NGoYJSZ.dpuf [dostęp: 6 III 2016].

50 A. Pelka, Teksas-land..., s. 150; M. Pietruszko, Grażyna Hase, w: Grażyna Hase i Fasty [katalog wystawy 
w Galerii im. Ślendzińskich w Białymstoku], Białystok 2014, s. nlb.
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tycznej mody firmowanej nazwiskiem Laury Ashley51. Współpraca z Fastami 
trwała do lat dziewięćdziesiątych; wśród szczególnie efektownych projektów 
wykorzystujących białostockie tkaniny można wskazać serię sukienek z 1993 
roku z niebieskiej i czarnej białostockiej wiskozy w biały „rzucik”, reklamo-
wanych na fotografiach Tadeusza Rolke, czy kolekcję krótkich plisowanych 
spódniczek w  kratkę w  intensywnych kolorach, które były sprzedawane 
w 1995 roku na firmowym stoisku projektantki w warszawskim Centralnym 
Domu Towarowym.

Na podkreślenie zasługuje również wieloletnie, konsekwentne i  pełne 
inwencji wykorzystywanie przez projektantkę jedwabiu milanowskiego. 
Popularność tej szlachetnej tkaniny produkowanej w  podwarszawskim 
Milanówku to zasługa rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, którzy 
w 1924 roku założyli tam Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą. Z za-
angażowaniem, determinacją i  rozmachem propagowali rozwój polskiego 
jedwabnictwa, hodowlę morwy, produkcję jedwabnych tkanin, a  także no-
woczesne wzornictwo. Ich wysiłki uwieńczył spektakularny sukces, który 
wyrażał się rozbudową stacji o kolejne działy, zainteresowaniem władz pań-
stwowych promowaniem polskiego jedwabiu oraz szeroko rozumianą modą 
na jedwab52. Po wojnie stacja odrodziła się jako przedsiębiorstwo państwowe. 
Jej założyciela zmuszono do opuszczenia Milanówka, ale zaszczepione przed 
wojną jedwabnicze tradycje znalazły kontynuatorów. Produkowane tam tka-
niny, często ozdobione unikatową dekoracją malarską, zyskały wielu admi-
ratorów. W dobie bylejakości, niedoborów i bubli delikatne milanowskie tka-
niny stanowiły łakomy kąsek dla elegantek i  projektantów mody. Pojawiały 
się zatem w  licznych kolekcjach Mody Polskiej53, a  w  latach siedemdziesią-
tych w ramach współpracy z Cepelią sięgnęła po nie również Grażyna Hase. 
Przygotowała nowoczesną kolekcję luźnych sukienek z miękko układających 
się kuponów jedwabiu w  intensywnych barwach z  wymyśloną przez siebie 
dekoracją malarską inspirowaną łowickimi pasiakami, ludowymi różami itp. 

W  latach dziewięćdziesiątych artystka ponownie przygotowała kolekcję 
jedwabnych sukien  tunik. Tym razem oprócz motywów ludowych wprowa-
dziła wątki zaczerpnięte z malarstwa Joana Miró, Paula Klee czy Wojciecha 
Fangora. Cechą charakterystyczną ubiorów Hase z malowanego jedwabiu jest 
bardzo prosty krój – fasony uwydatniają powiewność tkaniny i podkreślają 
walory dekoracji. 

Grażyna Hase chętnie wykorzystywała również jedwabne tafty. Wybierała 
tkaniny jednobarwne albo tkane w  pasy różnej szerokości lub w  kratę. 
Powstawały z nich kreacje wieczorowe i balowe. Szczególnym upodobaniem 
artystka obdarzyła milanowskie jedwabne żakardy. W  czasach Witaczków 

51 Laura Ashley, w: The Fashion Book, London 2014, s. 24. Tego rodzaju desenie propagowała również 
Barbara Hoff. Por. A. Pelka, Z [politycznym] fasonem...., s. 215.

52 M. Barbasiewicz, Ludzie interesu w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013, s. 338 i nast.; A. Sieradzka, 
Moda w przedwojennej Polsce, s. 26–28.

53 Projekty balowe Jadwigi Grabowskiej dla Cory w 1969 roku zarejestrowała kronika filmowa. Por. http://
www.kronikarp.pl/szukaj,13006,strona-6 [dostęp: 6 III 2016].
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autorem wzorów żakardowych był malarz Wacław Adamski; według jego po-
mysłów powstawały różne wersje kolorystyczne poszczególnych motywów54. 

Z inspiracji Grażyny Hase na żakardowych krosnach odtworzono kilka tych 
przedwojennych wzorów: dwa desenie z  drobnych kwiatków i  szczególnie 
efektowne motywy liści dębu i łuski. O koloryzacji zadecydowała sama pro-
jektantka, zlecając wykonanie dla każdego wzoru kilku wersji barwnych. 
Wybrane przez nią wzory można odnieść do cenionych wówczas i dziś projek-
tów tkanin artystów związanych ze Spółdzielnią Artystów Ład55. Motyw łuski, 
wykorzystany na przykład na sukni Syrena ze zbiorów Muzeum Warszawy56, 
to parafraza karpiołuski, motywu zdobiącego pasy kontuszowe57. 

Hase w projektach strojów wieczorowych swobodnie zestawiała różne ga-
tunki jedwabnych tkanin, uzupełniała je pasmanterią, futrem, metalowymi 
sprzączkami. Stosowała także tkaniny o nietypowych dla jedwabiu splotach 
– z  szarogranatowej tkaniny o  kratkowanej fakturze powstały na przykład 
suknia i kostium z kloszowymi spódnicami. Milanowskie jedwabie wykorzy-
stane przez Grażynę Hase to ostatnie wyroby milanowskiego jedwabnictwa. 
Działające do dzisiaj zakłady produkują tkaniny jedynie z  importowanego 
surowca58.

Projekty Grażyny Hase to także ślad działalności innych wytwórni tkanin 
z  czasów PRL, które były spadkobiercami znakomitych tradycji sięgających 
XIX wieku, jak bielskie wełny czy len żyrardowski.

Wiele pomysłów Grażyny Hase bazowało na wełnianych tkaninach produ-
kowanych w fabrykach w okolicach Bielska-Białej, gdzie sukiennictwo rozwi-
jało się od XVII wieku. Projektantka korzystała na przykład z wyrobów zakła-
dów w Kętach, które upadły na początku XXI wieku59. Artystka ceniła także 
wełniane tkaniny z  fabryk w  Tomaszowie Mazowieckim. Z  właściwą sobie 
troską o jakość tkaniny, przy starannym wyborze deseniu projektantka two-
rzyła nowoczesne ubiory. Szczególnie przypadły jej do gustu kraty. Z  czer-
wono-czarnych i  biało-czarnych tkanin w  latach osiemdziesiątych powstała 
seria strojów o charakterystycznej wówczas linii: z minispódniczkami i z za-
akcentowaną linią ramion, noszonych z czarnymi rajstopami i kapeluszami, 
uzupełnianych krawatami z  milanowskiego jedwabiu w  identyczny wzór. 
Kraciasty deseń odpowiadał obowiązującej wówczas modzie na kontrastowe 
zestawienia kolorystyczne, a  zamiłowanie artystki do tego motywu zyskało 
jej miano „szkockiej damy”. Z kraciastych wełenek powstawały ubiory męskie 
i  damskie: luźne marynarki, spodnie, spódniczki, szorty, żakiety, sukienki 
i płaszcze. 

54 M. Barbasiewicz, Ludzie interesu..., s. 319 i nast.
55 M. Nowakowska, Lucjan Kintopf, Propaństwowy żakard, w: Rzeczy niepospolite..., s. 112 i nast. 
56 A także na sukni ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i sukni z peleryną ze zbiorów autorki.
57 M. Taszycka, Polskie pasy kontuszowe, Kraków 1985, s. 64–65.
58 O  kultywowaniu tradycji milanowskiego jedwabnictwa czyt. http://muzeumjedwabnictwa.pl/?cat=8 

[dostęp: 6 III 2016].
59 Por. http://archiwum.info.kety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60:koperta-

zajpczka&catid=58:kategoria-archiwalna [dostęp: 20 I 2016].
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Na uwagę zasługują wełniane suknie nawiązujące do mody dziewiętnasto-
wiecznej – zestawiany z cylindrem kostium z kratki Prince de Galles, z szero-
ką kloszową spódnicą i żakietem z baskinką, czy peleryna opończa z fioletową 
kratą.

Historyczne inspiracje można wyśledzić również w  projektach ubiorów 
lnianych. Lny, pozyskiwane głównie z fabryk w Żyrardowie lub w Kamiennej 
Górze60, królowały w  pracach projektantki w  latach dziewięćdziesiątych. 
Tkaniny jednobarwne, drukowane w akwarelowe kwietne desenie lub wyra-
ziste czarne grochy, w paski, o fakturze gładkiej lub urozmaiconej mereżką 
wykorzystywane były do uszycia sukienek, spódnic, szortów, bluzek i żakie-
tów, które można było komponować w wiele zestawów, stanowiących wygod-
ny i uniwersalny strój61. 

Z  początku lat dziewięćdziesiątych pochodzi seria żakietów z  baskinką, 
przypominającą nieco krój sukien z  epoki tiurniury. Z  kolei seria lnianych 
ubiorów z tkaniny w biało-beżowe pasy różnej szerokości to wariacje na temat 
marynarskich mundurów i mody początku XX wieku. Elementy zaczerpnięte 
ze strojów marynarskich i  przykładów ubiorów rekreacyjnych, stosownych 
podczas pobytu w modnych kurortach lub na wilegiaturze, to subtelna kolory-
styka, motyw pasków, marynarskie kołnierze i czapeczki z pomponem, sukien-
ki z podwyższoną talią lub charakterystyczne „spętanie” na wysokości kostek.

Lniane żakiety, projektowane w początku lat dziewięćdziesiątych, artyst-
ka ozdabiała gipiurowymi aplikacjami. Wykorzystywała pasmanterię współ-
czesną, ale częściej korzystała z  prywatnych zasobów, zawierających frag-
menty garderoby prababek. Współczesne żakiety dekorowały zatem zabytko-
we fragmenty dziewiętnastowiecznych koronek czy szamerunków. Podobnie 
stosowała elementy zaczerpnięte z  ubiorów ludowych. Wykonywane przez 
ludowych twórców hafty czy sprzączki projektantka swobodnie, ale z  wy-
czuciem dołączała do swoich ubiorów, zestawiając na przykład podhalańskie 
sprzączki z gorsetem wieczorowej sukni z lśniącej milanowskiej tafty w zielo-
no-fioletowe pasy.

Bogaty dorobek Grażyny Hase omawiany był w publikacjach zajmujących 
się modą epoki PRL62, a wybrane modele prezentowano na wystawach czaso-
wych63. Działalność artystki przez blisko pół wieku zaowocowała wieloma 
oryginalnymi kreacjami. Na uwagę zasługuje ich związek z  lokalnymi tra-
dycjami włókienniczymi i  uwarunkowaniami peerelowskich realiów, twór-
cze inspirowanie się modą zachodnią. Świadomość kulturowego znaczenia 
dziedziny, którą się zajmowała, zmotywowała projektantkę do gromadzenia 
ubiorów i  akcesoriów. Ten prywatny zbiór, uzupełniony archiwalnymi do-

60 Por. M. Barbasiewicz, Ludzie interesu..., s. 319 i nast. 
61 Ubiory w grochy utrwaliła kronika filmowa z 1989 roku. Por. http://www.kronikarp.pl/

szukaj,33504,strona-9 [dostęp: 9 III 2016].
62 A. Pelka, Teksas-land...; taż, Z  [politycznym] fasonem... Por. również A. Boćkowska, To nie są moje 

wielbłądy...; M. Sztokfisz, Caryca polskiej mody. Święci i grzesznicy, Warszawa 2015.
63 Grażyna Hase. W  pracowni projektanta [katalog wystawy w  Muzeum Okręgowym w  Koninie], Konin 

2003; Grażyna Hase i Fasty...; J. Kowalska, M. Możdżyńska, Modna i już!..., s. 88 i nast.
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kumentami, fotografiami i filmami, stanowi cenny materiał badawczy. Mimo 
że nie jest to archiwum kompletne, to należy je potraktować jako unikatowe 
i  inspirujące źródło wiedzy o  modzie drugiej połowy XX wieku, atrakcyjne 
zwłaszcza z uwagi na rosnące zainteresowanie tą dziedziną wśród muzealni-
ków i kolekcjonerów64.

W  zbiorach Grażyny Hase najmniej zachowało się ubiorów najstarszych, 
bardzo skromnie reprezentowane są przykłady odzieży z jej pierwszych autor-
skich kolekcji. Były projektowane na zlecenie zakładów odzieżowych, po zreali-
zowaniu projektu stawały się zatem własnością zleceniodawcy, a on niestety nie 
dbał o archiwizowanie tych modeli. Autorka mogła odkupić wybrane ubiory, co 
czasem robiła, traktując to jako uzupełnienie prywatnej garderoby. Większość 
realizacji projektów znamy zatem jedynie z dokumentacji fotograficznej.

Z  najstarszej kolekcji, czyli Kozak Look, w  zbiorze artystki przechowa-
ła się tylko para złotych kozaczków uzupełniająca kiedyś strój Carewny. 
W 2002 roku, w związku z przygotowywanym przez artystkę jubileuszowym 
pokazem mody65, powstały repliki kilku ubiorów z  tej kolekcji: dekorowane 
cekinami sukienka i czapka Carewna, ozdobiony karakułami kostium Anna 
Karenina i kostium Lenin.

Niestety, nie ocalała żadna kreacja z  kolekcji inspirowanej polskim woj-
skiem, nawiązującej formalnie do awangardowych wówczas pomysłów 
André Courrèges’a66. Wyrafinowane w swej prostocie modele okryć przywo-
dzą również na myśl elegancję Cristóbala Balenciagi67 (ryc. 6). Emblemat tych 
projektów musi stanowić kuta metalowa klamra, wykonana wówczas na zle-
cenie artystki jako uzupełnienie jednego z modeli.

Okres współpracy z Corą reprezentuje seria kombinezonów z różnych tka-
nin, kraciasty żakiet z bawełnianej kory oraz, szczególnie efektowne, zielony 
kombinezon z aplikacją w formie żaglówki na nogawce spodni dzwonów, gra-
natowa sukienka w stylu marynarskim68, soczyście pomarańczowy płaszczyk 
o empirowej linii, dwa płaszcze z kapturami i jeden z podszewką w kratkę.

W latach siedemdziesiątych powstał także wieczorowy kombinezon z ama-
rantowego adamaszku i luźny żakiet, nazywany kufajką, z połyskującego gnie-
cionego weluru. To znakomite przykłady inwencji projektantki wymuszonej 
pogłębiającym się i dotyczącym wszystkich dziedzin życia kryzysem gospo-
darczym. Wieczorowa kreacja powstała z  materiału powszechnie wówczas 
stosowanego do produkcji kołder, a żakiet z tkaniny zasłonowej. Świetną ilu-
stracją niekonwencjonalnego i  jednocześnie dowcipnego podejścia Grażyny 
Hase do proponowanych ubiorów jest sposób prezentacji tego kombinezonu 
na fotografii – kreacja, eksponowana przez Małgorzatę Niemen, została uzu-
pełniona kolczykiem zaimprowizowanym z choinkowej bombki.

64 J. Hübner-Wojciechowska, Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa, Warszawa 2014, s. 372–374.
65 M. Derwich, Modne lata MTP, w: Miałam suknię boską..., „Kronika Miasta Poznania”, 2002, s. 323.
66 André Courrèges, w: The Fashion Book, London 2014, s. 125.
67 Cristóbal Balenciaga, tamże, s. 31.
68 Ubiory przeznaczone były do prezentacji w  Paryżu, zostały uwiecznione na fotografiach Krzysztofa 

Prósz kowskiego.
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Ciekawostką w zbiorze są przygotowane przez Grażynę Hase ubiory wy-
korzystane w  filmie Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka69: szorty 
z brązowego weluru i dżinsowy płaszcz o kloszowej linii70. 

Wśród najstarszych zachowanych realizacji ubiorów inspirowanych folk-
lorem na uwagę zasługuje falbaniasta halka z białego płótna z białym góral-
skim haftem oraz ubiory, uszyte w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, stanowiące nowe wersje pomysłów z  lat siedemdziesiątych: spodnium 
z  tybetu, wieczorowy zestaw złożony z  oryginalnego aksamitnego haftowa-
nego kaftanika połączonego z szeroką spódnicą z milanowskiej tafty, suknie 
z krakowskich krajek czy jedwabi malowanych we wzory inspirowane łowi-
ckimi pasiakami i haftami.

Artystka zachowała kilka przykładów ubiorów uszytych pod szyldem 
Bawełniany Świat Grażyny Hase. To kwieciste letnie sukienki, spódnica oraz 
białe spodnie z żaglowego płótna z dekoracyjnymi taśmami do motania w ta-
lii.

Wśród przykładów projektów z lat osiemdziesiątych jest efektowna suk-
nia z kraciastej wełenki żartobliwie nazywana przez projektantkę Alexis, od 
imienia bohaterki popularnej w  schyłkowym PRL amerykańskiej telenowe-

69 Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka, reż. J. Gruza, 1976, kostiumy G. Hase.
70 W zbiorach artystki zachował się drugi płaszcz o tym samym kroju – z zielonej wełny.

6 Modelka w płaszczu z kolek-
cji Grażyny Hase, inspirowanej 
dziejami wojska polskiego, na tle 
Rotundy, 1968,
fot. Krzysztof Gierałtowski / Model 
wearing a coat inspired by the hi-
story of Polish army and designed 
by Grażyna Hase, the photograph 
taken on the backdrop of Rotunda 
building, 1968, photo. Krzysztof 
Gierałtowski
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li Dynastia, oraz pochodzące z tej samej kolekcji spódniczki, żakiety i szorty 
i asymetryczny czerwony żakiet71.

Zamiłowanie Grażyny Hase do milanowskiego jedwabiu obrazuje seria su-
kienek i chust z tkanin malowanych według jej wskazówek oraz kilkanaście 
wieczorowych kreacji z jedwabnych taft i żakardów.

Z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz z lat dziewięć-
dziesiątych zachowały się serie ubiorów płóciennych. To przykłady żakietów 
i kostiumów z płótna z mereżką, z aplikacjami z koronek i pasmanterii, letnie 
zestawy w barwne kwietne „akwarelowe” desenie i ubiory z kontrastowo zesta-
wianych barwnych tkanin. Czarne płócienko projektantka łączyła z  gładkim 
białym (ryc. 7), szmaragdowozielonym w czarne groszki lub z motywem pan-
terki. Wyróżnia się seria sukienek z białego i pasiastego płótna, inspirowana 
modą marynarską i ubiorami z kurortów sprzed I wojny światowej, oraz ubiory 
przywołujące skojarzenia z modą safari, ozdobione mocowanymi na sznurecz-
kach guzikami. Zachował się również zespół wąskich spódnic z dżerseju w róż-
nych kolorach, wykończonych w pasie szerokim ściągaczem, który umożliwiał 
noszenie spódnicy także jako sukienki bez ramiączek. W zbiorze projektantki 
są również płaszczowe suknie i kostiumy z bawełnianej tkaniny o nietypowej 
„pogniecionej” fakturze, wraz z parą pantofelków z tego materiału.

71 M. Kowalski, Pomnik dla ludzi wełny, „Kronika Beskidzka” http://www.bielsko.biala.pl/
aktualnosci/24044/pomnik-dla-ludzi-welny [dostęp: 6 I 2016].

7 Modelka Małgorzata Niemen w lnianej 
sukni, lata 90. XX w., zbiory Forum 
Polska Agencja Fotograficzna, 
fot. Jerzy Michalski / Małgorzata 
Niemen, model, wearing a linen dress, 
1990s, the collection of Forum Polish 
Photography Agency, sign. photo. Jerzy 
Michalski
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Bogato reprezentowane są omawiane wyżej przykłady ubiorów jedwab-
nych – z szyfonów, taft, żakardów, stanowiące często wyraz inspiracji artystki 
pracami Christiana Lacroix72. 

Warto wspomnieć serię obszernych malowniczych płaszczy uszytych 
z  tkanin obiciowych. Można je potraktować jako kontynuację eksperymen-
tów Grażyny Hase z wykorzystaniem nietypowych, „nieoczywistych” tkanin. 
W zbiorze artystki nie ma zrealizowanych w latach dziewięćdziesiątych pro-
jektów kożuchów i  ubiorów skórzanych, ale znajdziemy kilka efektownych 
wełnianych płaszczy – nowych wersji od lat promowanych przez artystkę fa-
sonów inspirowanych płaszczami wojskowymi. 

Ciekawy suplement do tego zbioru stanowią różnorodne akcesoria stro-
ju: obuwie, kapelusze i torebki. To elementy uzupełniające kreacje modelek 
na wybiegu, ale także zasoby z prywatnej garderoby projektantki. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje zespół obuwia. Wśród przykładów wyrobów reno-
mowanych warszawskich pracowni szewskich mamy czarne botki firmy Jan 
Kielman73 oraz czarne pantofle na platformach i kolorowe sandały z pracowni 
W. Klarowicz74.

Uzupełnienie zbioru stanowią prywatne ubrania projektantki i jej pamiąt-
ki rodzinne. Są wśród nich sukienki z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
zarówno te wymyślone dla siebie przez młodą artystkę, jak i nabywane przez 
nią „na ciuchach”. Cymelium stanowią ślubna suknia uszyta według pomysłu 
Grażyny Hase i różowy płaszczyk, zaprojektowany specjalnie dla niej – ów-
czesnej modelki Mody Polskiej – przez Jadwigę Grabowską. Artystka przecho-
wała także pojedyncze wyroby warszawskich firm i zakładów: Mody Polskiej, 
Cory, Apisu. Wśród osobistych pamiątek są też przywożone z zagranicznych 
podróży „skarby”, niedostępne ówczesnym polskim elegantkom: buty od 
Pierre’a d’Alby czy spódnica od Laury Ashley. 

Zbiór ubiorów i  akcesoriów stroju zgromadzony przez Grażynę Hase, 
mimo pewnych luk, stanowi niewątpliwie znakomitą ilustrację twórczości 
projektantki. Jej działalność jak w soczewce skupia charakterystyczne cechy 
zjawiska, jakim była polska moda w drugiej połowie XX wieku, jednocześnie 
eksponując profesjonalizm i wszechstronność projektantki z pasją wykonu-
jącej swój zawód. 

Fashion in Warsaw – fashion designer Grażyna Hase  
– summary

In 2015, the ‘Syrena’ dress, designed by Grażyna Hase, became part of the Mu-
seum of Warsaw collection. The dress, due to its unique, siren-like form, the 

72  J. Kowalska, M. Możdżyńska, Modna i już!..., s. 94.
73 Pracownia Jan Kielman działa od 1883 roku do dzisiaj. Mieści się przy ul. Chmielnej 6.
74 Firma W[incenty] Klarowicz od 1908 roku mieściła się przy Nowym Świecie 28. Przestała istnieć 

w ostatnich latach XX wieku.
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fact that it had been designed by a quintessentially Varsavian designer and, 
finally, due to its fabric – silk produced in Milanówek near Warsaw – fits 
perfectly into our collection, which is supposed to document the history of 
Warsaw-based crafts, trade and clothing industry. 

Grażyna Hase is considered one of the most striking creative individuals 
in the history of Polish design. Being aware of the cultural significance of the 
field she had been engaged in, the designer has been collecting clothes and 
accessories. Her private collection, complete with archival documents, pho-
tographs and films, is a precious research material. It is also a perfect illustra-
tion to Grażyna Hase’s activity, which reflects all the characteristic features of 
Polish fashion in the second half of the 20th century. It is also testament to the 
designer’s professionalism, versatility and passion. 

Key words: Grażyna Hase, fashion, fashion in Warsaw, fashion designer, 
clothing, the Museum of Warsaw collection, Polish People’s Republic, design 
in the Polish People’s Republic




