a
d
o
M ge
a
t
n
i
v
ego

dlacz arto
i jak w
kupowac

uzywan
e?

?

moda vintage
czyli dlaczego i jak warto kupować
używane?
Czy wiesz, że w czasie, który zabierze ci trzykrotne klaśnięcie
w dłonie, trzy ciężarówki pełne
ubrań wylądują na wysypisku
śmieci? To świetnie pokazuje
skalę nadprodukcji. Choć wielkie marki modowe każą nam
myśleć, że wciąż potrzebujemy
więcej, więcej i więcej, prawda
jest taka, że już teraz większość
z nas ma wszystkiego za dużo.
A konsekwencje znacznie wykraczają poza problem braku
miejsca w szafie.
Fot. Srdjan Randjelovic/shutterstock

Co jeśli naprawdę potrzebuję coś kupić?
Każda z nas potrzebuje czasami kupić coś do ubrania. Czy to ze względu na zniszczenie się dotychczasowych ubrań, zmianę figury czy braki w szafie. Istnieje wiele
sposobów na to, by Twoje zakupy były odpowiedzialne. Możesz kupować rzeczy
trwałe, uniwersalne, przyjazne środowisku, z certyfikatami. Możesz też postawić
na odzież vintage.
Więcej
dowiesz
się tutaj

Więcej przeczytasz na naszej stronie: www.ekonsument.pl/p107_poradniki.html
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DLACZEGO NOWE WCALE NIE
JEST TAKIE DOBRE?
Czasy czterech kolekcji rocznie – a więc na wiosnę, lato, jesień i zimę – dawno
przeminęły. Dziś nowości fast fashion lądują na sklepowych półkach już co kilka tygodni. To oznacza kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kolekcji rocznie! Oraz
tony bardzo słabej jakości ciuchów, które raczej prędzej niż później lądują wśród
innych odpadów. Dlaczego? Im szybciej dana rzecz przestanie się nadawać do
noszenia, tym szybciej „musimy” kupić nową. To świetny biznes dla marek! Ale
dla planety, pracowników fabryk i dla nas – bynajmniej.
Moment, w którym dana bluzka czy
spódnica trafia na wysypisko śmieci,
wcale nie kończy jej życia. Owszem,
ciuch znika z naszego pola widzenia,
ale nie z powierzchni ziemi. Jeśli
powstał z włókien organicznych,
będzie się rozkładał uwalniając metan.
Jeśli powstał z włókien syntetycznych,
jego rozłożenia nie dożyjemy ani
my, ani nasze dzieci, ani nawet wnuki.
Mówimy bowiem o setkach lat, w których
szkodliwe substancje przenikają do ziemi.
Ich część trafia też do wód. A to niestety
nadal wyłącznie część problemu.
There is no planet B!

Zanim dana rzecz trafi do nas i zakończy swoje życie na śmietniku, musi jeszcze
zostać wyprodukowana. Tymczasem już powstanie jednej pary dżinsów oznacza zużycie około 16 tys. litrów wody. A przecież zasoby naturalne wcale nie są
nieograniczone. Do tego wszystkiego dochodzą także szkodliwe substancje.
W przypadku wspomnianych spodni to nawet 10 kilogramów chemikaliów. Ważna jest jeszcze emisja dwutlenku węgla. Przemysł tekstylno-odzieżowy produkuje
rocznie ok. 1,2 miliarda ton CO2, więcej niż wszystkie samoloty i żegluga morska!
To wszystko sprawia, że zmianom ulega także klimat. Ekolodzy od lat ostrzegają przed katastrofą, która zdaje się być nieunikniona. A aktywiści przypominają:
„Nie ma planety B”.
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CO ZYSKAM KUPUJĄC ODZIEŻ
UŻYWANĄ?
oryginalność
Wiele marek fast fashion produkuje bardzo podobne do
siebie rzeczy, w dodatku w masowych ilościach. Z pewnością
nie raz zaobserwowałaś, jak wraz z wejściem nowej kolekcji
popularnej sieciówki, ulice zaczynają zapełniać się dziewczynami
wyglądającymi niemal identycznie. Robiąc zakupy w second
handach masz szansę na upolowanie modowych rarytasów, które
pomogą ci wyróżnić się z tłumu.
Jakość
Tylko pozornie nowe musi oznaczać lepszej jakości. Tak naprawdę
dzisiejsza szybka moda zwykle oznacza słabą jakość. Dlatego
buszując w sklepach z używaną odzieżą z pewnością nie raz
będziesz zaskoczona stanem tkanin, czy jakością szwów.

Oszczędność pieniędzy
Istnieją różne rodzaje sklepów vintage. Są wśród nich zarówno te, w których kupisz wyłącznie starannie wyselekcjonowane,
ale wcale nie najtańsze ciuchy. Są także takie, gdzie za królujący
w wielkich koszach ubraniowy misz-masz zapłacisz niewiele,
w zależności od wagi wybranych sztuk. Decydując się na tę drugą
opcję, odciążysz nie tylko planetę, ale też własny portfel.
Satysfakcja z niesienia pomocy
I nie chodzi wcale o planetę! Jest bowiem jeszcze taki rodzaj
sklepów vintage, które są sklepami charytatywnymi. Możesz
oddawać do nich ubrania, a często także różne inne używane
przedmioty. Możesz też w nich kupować. Zyski ze sprzedaży
trafiają do potrzebujących – np. do dzieci, osób starszych czy
przechodzących rehabilitację po wypadkach.
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SKLEPY VINTAGE, KTÓRE WARTO ZNAĆ
Z pewnością także w Twojej okolicy znajdują się niewielkie sklepiki, które są
wynikiem modowej pasji właścicieli, ich proekologicznych postaw, czy też po
prostu pomysłem na niewielki rodzinny biznes. Zakupy w nich mogą być czymś
więcej niż tylko poszerzaniem garderoby. Na przykład wspieraniem lokalnych
inicjatyw, które dla środowiska może oznaczać także mniejszą emisję dwutlenku
węgla. Dlatego zamiast podróży na zakupy do modowych stolic, polecamy spacery
po własnej dzielnicy.

Bydgoszcz
• Vintage Zona i Kowalski Second Hand –
odrobinę de luxe, firmowe i zadbane rzeczy
z odzysku, w tym wielobarwne koszule,
ortalionowe bluzy, dzwony i kapelusze.
Wełniany Rynek 8
www.vintagezona.com
SOPOT
• LUKLUK – Dwa siostrzane sklepy charytatywne, sprzedające rzeczy ofiarowane
przez darczyńców i dające pracę osobom
najbardziej jej potrzebującym.
al. Niepodległości 754A
ul. Wejherowska 11
Gdańsk
• Vintage For Ever – butik prowadzony
przez Karinę - wielbicielkę mody z lat 30.
i 40. oraz Dominikę – miłośniczkę starych
książek i art deco.
ul. Szeroka 44/45
www.vintageforever.pl

Katowice
• FAZA Charity shop – sklep charytatywny, któremu oddamy i w którym kupimy
zarówno rzeczy nowe jak i używane.
Dochód jest przekazywany na statutowe
działania Fundacji FAZA, która angażuje się w pomoc zwierzętom i ochronę
środowiska.
ul. H. Sienkiewicza 4
Kraków
• Flaming vintage second hand –
starannie wyselekcjonowane, niebanalne
i odlotowe ciuchy.
ul. Starowiślna 38
ul. Starowiślna 16
www.byflaming.pl
• Sito Vintage Shop – butik z używaną
odzieżą vintage na krakowskim
Kazimierzu prowadzony przez Kasię.
ul. Świętego Sebastiana 33

Fot. Szafa gra
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• Obcy w mojej szafie & Vintydże –
sklepik na krakowskim Podgórzu
prowadzony przez Agnieszkę i Ewelinę.
ul. Józefińska 47
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Łódź
• Neovintage – odzież używana vintage,
unikatowa biżuteria i akcesoria.
ul. Piotrkowska 138/140
Warszawa
• Safripsti – vintage shop oferujący dobrej
jakości ubrania ze szlachetnych materiałów, w klasycznych lub oldschool’owych
fasonach.
ul. Oleandrów 3
www.safripsti.com
• Szafa gra – przyjazny psom secondhand
z “duszą”, w którym można się targować.
Wyselekcjonowana odzież używana,
wyłącznie dobrej jakości.
ul. Puławska 132

WROCŁAW
• Cindy Vintage – sklep ze starannie
wyselekcjonowaną odzieżą i dodatkami
vintage z lat 1960-1990.
ul. Dubois 18
www.cindyvintage.pl
• Njuromantik vintage – sklep z oryginalną i ekstrawagancką odzieżą w stylu
vintage.
Plac Teatralny 3
Poznań
• IGUA Shop – komis odzieżowy i pracownia ręcznie szytych plecaków i toreb.
ul. Mickiewicza 20
• Portobello – sklep z odzieżą używaną
i autorskimi wyrobami artystycznymi –
zwłaszcza ręcznie robioną biżuterią i płóciennymi torbami z autorskimi grafikami
ul. Półwiejska 28
Garść vintage’owych sklepów online:
• somavintagestore.com
• inspired.sklep.pl
• pyskatyzamsz.com
• mishmashclothing.pl
• kwietna.com

Fot. Cindy

Więcej miejsc z odzieżą używaną i vintage znajdziesz w naszym Spacerowniku:
www.ekonsument.pl/spacerownik

cykliczne imprezY VINTAGE
Ilość imprez, na których można kupić ubrania używane
i vintage stale rośnie. W samej Warszawie do tych najpopularniejszych zaliczyć należy Warsaw Vintage Market, Warszawskie Targi Mody Vintage oraz Garażówkę, która odbywa się w różnych częściach miasta. Do tego w stolicy działa
oldschoolowy Zoo Market a co jakiś czas pojawiają się także
nowe vintage’owe imprezy, które zaczynają towarzyszyć dużym targom. Dlatego chcąc znaleźć imprezę w swojej okolicy najlepiej po prostu wygooglować hasła „Vintage Market”
lub „Targi Vintage” wraz z nazwą miasta.
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ZA UŻYWANE CIUCHY NIE ZAWSZE MUSISZ PŁACIĆ
Poza targami oraz tradycyjnymi sklepami typu second hand, jako wielbicielka vintage możesz także liczyć na tzw. swapy odzieżowe, czyli wymianki. Pomysł jest prosty. Każdy przynosi kilka sztuk odzieży, która nadal jest dobrej jakości, ale np. już Ci
się znudziła. Ciuchy trafiają do wspólnej puli, z której możesz wybrać sobie „nowe”
rzeczy. W ten sposób każdy jest zadowolony.
Poza bezpieniężną wymianą ciuchów istnieje
także opcja zakupów z użyciem wirtualnego portfela. Oferuje ją m.in. online’owy butik remixshop.
com. W dużym skrócie wygląda to tak, że za pośrednictwem witryny możesz sprzedać rzeczy,
których już nie używasz, a zarobione w ten sposób
pieniądze, które trafiają do wirtualnego portfela,
wydać kupując ciuchy i dodatki od innych, którzy
również wystawiają za pośrednictwem sklepu.

Wymianki często
funkcjonują jako
wydarzenia niezależne,
ale bywają też integralną
częścią targów vintage,
zero waste czy slow fashion.
Są też fajnym pomysłem
na prywatne spotkania –
np. z przyjaciółkami czy
koleżankami z pracy.
W końcu sharing is caring!

UŻYWANE CIUCHY MAJĄ MOC POMAGANIA
Wyrzucanie ubrań do śmieci, lub nawet do specjalnych kontenerów na odzież
używaną, jest marnotrawstwem ich potencjału. Lepiej oddać je fundacjom, które
naprawdę zrobią z nich pożytek. Jedną z możliwości są wspomniane już sklepy
charytatywne. Inną – fundacje, które prowadzą zbiórki odzieży np. dla bezdomnych. Jeszcze inną – takie organizacje, które o charytatywnym celu pozwalają nam
zadecydować samodzielnie. Tak właśnie działają UbraniaDoOddania.pl. Każdy kilogram ciuchów i akcesoriów to złotówka przekazana na wybraną przez darczyńcę
kampanię.

Co jeśli nasze ubrania już nie nadajĄ się do oddania?
Na początek zawsze warto rozważyć naprawę – czy to zaszycie dziurki czy też przyszycie łaty. Nie da rady? To może
upcykling? Nawet jeśli nie jesteś w stanie uszyć ze starych
spodni nerki, z pewnością dasz radę stworzyć ściereczkę
z bluzy czy T-shirta.
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Konsekwentnie i na różne sposoby poddajemy refleksji nawyki konsumenckie polskiego
społeczeństwa, po to, by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy,
bezpieczniejszy i lepszy.
Dołącz do nas! Stań się częścią czegoś fajnego. Włącz się w kampanie, akcje uliczne, zbieraj
z nami podpisy, prowadź zajęcia z młodzieżą.
ekonsument.pl/dolacz
Wspieraj nas! Tylko wsparcie takich osób jak Ty nadaje naszym działaniom sens.
ekonsument.pl/wesprzyj
Jeżeli masz pytania - napisz do nas:
info@ekonsument.pl
ekonsument.pl
facebook.com/kupujodpowiedzialnie
instagram.com/kupujodpowiedzialnie

Publikacja powstała w ramach projektu „Klimat na zmiany” („End
Climate Change, Start Climate of Change #ClimateOfChange A Pan-European campaign to build a better future for climateinduced migrants, the human face of climate change”, CSO LA/2019/410-153) i jest współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej. Za treść publikacji odpowiada Fundacja Kupuj
Odpowiedzialnie. Poglądy w niej wyrażone niekoniecznie
odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Publikacja powstała w ramach projektu “Climate od Change My Revolution” finansowanego ze środków Fundacji Drzewo
i Jutro.
#ClimateOfChange
#KlimatNaZmiany

Wyprodukowano na papierze ekologicznym
Kraków 2020

