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TU SIĘ SZY JE
Przez rok tworzyli markę, której produkt, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, broni się

na całym świecie. – Postanowiliśmy, że Poznań będzie szyciem stał – mówią
Alina Niewczyk-Toczyńska i Piotr Toczyński, założyciele iNEEDle, których nowoczesne

wykroje krawieckie pokazują, że szycie może być przyjemne, proste i dla każdego.

ROZ MA WIA: DO MI NI KA JOB |   ZDJĘ  CIA: SŁA WO MIR BRANDT

SE SJA ZDJĘ  CIO WA: WNĘ  TRZA I OGRO DY, UL. WIEL KA 11
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Szy cie wy da wa ło się być za po mi na ną sztu ką. Skąd po -
mysł na ta ką dzia łal ność?
Piotr Toczyński: Pro wa dzę dru kar nię i od kil ku lat dru ku je -
my wy kro je kra wiec kie dla Eu ro py Za chod niej. Firm przy by -
wa ło, więc wy po sa ży li śmy się w park ma szy no wy i za czę li śmy
dru ko wać dla ca łe go świa ta. W mo jej gło wie po wstał wte dy
po mysł, by zro bić coś ta kie go rów nież na ro dzi mym ryn ku,
jed nak żad na z pol skich firm, dla któ rych mo gli śmy wy ko ny -
wać ta ką pro duk cję, nie wie dzia ła, jak się za to za brać. Ze bra -
li śmy więc gru pę spe cja li stów od mar ke tin gu, so cial me diów,
gra fi ki i pro gra mo wa nia, aby po mo gli nam w stwo rze niu
mar ki. Gdy wszyst ko by ło umó wio ne, po zo sta ło tyl ko py ta -
nie: jak to zro bić? Trze ba by ło wy ty po wać ochot ni ka do szy -
cia, że by w ogó le zo ba czyć, o co w tym cho dzi. Na ma wia łem
Ali nę, by tchnę ła du szę do pro jek tu. Wie dzia łem, że ona się
w tym od naj dzie.

Alina Niewczyk-Toczyńska: Ja na po cząt ku nie by łam prze -
ko na na do idei. Za wsze my śla łam, że szy cie jest skom pli ko -
wa ne, trud ne i nie przy jem ne. Pa trzy łam na wy kro je
po na kła da ne je den na dru gi, ja kieś ta -
jem ni cze siat ki… Ni cze go nie ro zu mia -
łam. Trze ba to by ło prze ry so wy wać
przez kal kę czy per ga min. Okrop nie du -
żo za cho du i brak pew no ści, co z te go
wyj dzie, a ja że by to ro bić, mu szę w to
uwie rzyć. Po my śla łam jed nak, że ma my
do bre ma szy ny oraz do świad cze nia z Za -
cho du, któ re mo gą nam w tym pro jek cie
po móc, a że je stem z Po zna nia, to nie lu -
bię jak się coś mar nu je. [śmiech] 

Po sta no wi łam spró bo wać coś uszyć.
Za mó wi łam naj prost szy wy krój spód ni cy ołów ko wej, wzię -
łam ma te riał, któ ry mi się po do bał, wy cię łam, za czę łam szyć
i… oka za ło się, że to jest faj ne! Koń cząc to szy cie, już wy obra -
ża łam so bie ko lej ne ubra nia, któ re chcia ła bym mieć w sza fie.
Po czu łam ogrom ną przy jem ność, że sa ma mo gę stwo rzyć
ubra nie, w do dat ku nikt ta kie go nie bę dzie miał. Nie trze ba
tra cić cza su na cho dze nie po skle pach, szu ka nie. Do dat ko wo,
szy cie nie sa mo wi cie roz wi ja zdol no ści ma nu al ne. Je stem sku -
pio na na tym, co tu i te raz. W do bie szyb kie go ży cia i stre su,
ta kie ode rwa nie, gdzie do dat ko wo mo gę po czuć się dum nym
au to rem i kre ato rem, by ło nie do opi sa nia. Po sta no wi łam, że
wcho dzę w pro jekt. A po nie waż zna ne mi wy kro je znie chę ca -
ją do szy cia, wie dzia łam jak je zmie nić, by ła twiej się z nich
ko rzy sta ło.

Wte dy roz po czę li ście pra cę peł ną pa rą?
Ali na: Pra ce nad sa mą mar ką już trwa ły. Pra cę nad pro duk -
tem cią gle prze kła da li śmy, jed nak pew ne go dnia na spa ce rze
z ma lu cha mi zo ba czy łam mło dą dziew czy nę. Był upał 30
stop ni, a ona szła w gru bych czar nych raj sto pach, ob ci słej

czar nej su kien ce i w peł nym ma ki ja żu. Wi dać by ło, że szu ka ła
na sie bie po my słu. Po pa trzy łam na nią i na mo ich chło pa ków.
To uczu cie chy ba tyl ko mat ka po tra fi zro zu mieć… Mo je dzie -
ci są ra do sne, bę dzie my je roz wi jać, za szcze piać w nich roż ne
pa sje, stwa rzać moż li wo ści, by mie li za ję cie, ro bić coś wspól -
nie z ni mi. Nie chcia ła bym do pu ścić do mo men tu, w któ rym
mo ja cór ka wy cho dzi z do mu tak jak ta dziew czy na. Zro bi ła -
bym wszyst ko, że by po ka zać jej al ter na ty wę. Uświa do mi łam
so bie, że nie któ rzy nie ma ją te go szczę ścia w po sta ci wspie ra -
ją cych ro dzi ców. I wte dy po my śla łam, że mam moż li wość
skon stru owa nia na rzę dzia, któ re bę dzie atrak cyj ne dla ta kich
osób. Dzię ki któ re mu bę dą mo gli zna leźć ja kiś śro dek prze ka -
zu do wy ra że nia sie bie, za in te re so wać się mo dą. Niech na wet
szy ją czar ne ubra nia, ale ma jąc za ję cie, po ło wa głu pot odej -
dzie im z gło wy i za stą pi je po czu cie, że mo gą się roz wi jać.
Być mo że za chwi lę ta ka pa sja po zwo li im za ra biać. Zro zu -
mia łam, że mo gę stwo rzyć na rzę dzie atrak cyj ne, do stęp ne,
zro zu mia łe i mod ne.
Piotr: To był wła śnie ten mo ment, w któ rym uda ło nam się
zde fi nio wać, czym chce my się wy róż niać. Fir my na świe cie

ma ją swo je bar dzo skom pli ko wa ne wzo -
ry, któ rych nie da się sko pio wać. A my
po sta no wi li śmy stwo rzyć coś nie tyl ko
dla osób za awan so wa nych, ale rów nież
dla tych, któ re nie po tra fią szyć lub są po -
cząt ku ją ce.

Mie li ście ge nial ny po mysł, wspa nia łą
mi sję i chę ci do pra cy. Ja kie by ły po -
cząt ki?
Ali na: Od mo men tu pod ję cia de cy zji, że
wcho dzę w ten pro jekt, ca ły świat za czął

nam sprzy jać. Oka za ło się, że mo ja cio cia, któ rej nie wi dzia -
łam 20 lat, ma sklep z tka ni na mi na na szym osie dlu. Dzię ki
niej do sta łam na mia ry na fan ta stycz nych pro jek tan tów i kon -
struk to rów. Ten po mysł uprosz cze nia szy cia okre śli li strza łem
w dzie siąt kę, po nie waż pa mię ta li swo je po cząt ki, gdy wy kro je
by ły tak skom pli ko wa ne, że wo le li szyć bez in struk cji. Prze -
ma wia ła do nich rów nież idea po ka zy wa nia, że szy cie jest na -
praw dę faj ne i nie mu si być trud ne.

Jed nak du żym wy zwa niem by ło stwo rze nie wzo rów i in -
struk cji atrak cyj nych dla osób, któ re szy ją po raz pierw szy,
a jed no cze śnie przy jem ne dla bar dziej za awan so wa nych. Pra -
co wa li śmy nad tym pra wie rok. By li śmy trud nym klien tem
dla na szych pro jek tan tów i kon struk to rów, dla któ rych
wszyst ko by ło oczy wi ste. Pierw szą ba rie rą był sam wy krój.
Do tej po ry stan dar dem by ło na kła da nie wzo rów na sie bie,
a że by któ ryś wy ciąć, na le ża ło zna leźć łącz ni ki. Nie trud no by -
ło o po mył kę. My chcie li śmy cze goś in ne go. Dru gą ba rie rą
by ło nie sa mo wi cie fa cho we, tech nicz ne wręcz słow nic two.
Nie ma wy ja śnie nia, co to jest za szew ka, a co do pie ro trud -
niej sze wy ra zy.

SZYCIE
NIESAMOWICIE

ROZWIJA ZDOLNOŚCI
MANUALNE
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Piotr: Oso by, któ re jesz cze ni gdy nie szy ły, czę sto znie chę -
ca ją się po ze tknię ciu z fa cho wym słow nic twem. Że by uszyć
na wet coś pro ste go dla sie bie, mu szą naj pierw na uczyć się ro -
zu mieć skom pli ko wa ne in struk cje. Dla te go na szą prze wa gą
by ło to, że ni gdy wcze śniej nie szy li śmy, więc by li śmy z Ali ną
pierw szy mi te ste ra mi na sze go pro duk tu. Mó wi li śmy na bie -
żą co, cze go nie ro zu mie my i tak stwo rzy li śmy pierw szą in -
struk cję. Ko lej ne by ły już za słu gą wie lu ty go dni
i nie prze spa nych no cy mo jej żo ny, od po wie dzial nej za two -
rze nie pierw szej ko lek cji. 

Uprosz cze nie wy kro ju nie jest wca le ła twym za da niem.
Mu sie li śmy zna leźć po ro zu mie nie z kon struk to ra mi i pro jek -
tan ta mi, dla któ rych każ de zda nie brzmia ło lo gicz nie i by ło
zro zu mia łe. Mu sie li na uczyć się roz wi jać swo je skró ty my ślo -
we w pro ste zda nia. I tak w każ dym zda niu, w dwu dzie stu
wy kro jach.

Kie dy w koń cu się uda ło, na ryn ku nie po ja wia ły się
gło sy za zdro ści?
Piotr: My śle li śmy, że bę dzie my kon ku ren cją dla szkół szy cia
i warsz ta tów. Na to miast oka za ło się, że oni sa mi chcą pra co -
wać na na szych wy kro jach! Stwo rzy li śmy na rzę dzie, nie tyl ko
użyt ko we, ale też dy dak tycz ne. Te raz na warsz ta tach mo gli
sku pić się już na sa mym szy ciu, ulep sza niu tech ni ki, a nie
na roz szy fro wy wa niu skom pli ko wa nych wy kro jów czy two -
rze niu no wych kon struk cji dla każ de go z kur san tów z osob -
na. Na sze wy kro je pod nio sły war tość ta kich warsz ta tów.

Do ko go kie ru je cie swój pro dukt?
Ali na: Do osób, któ re po tra fią szyć i z na szym wy kro jem bę -
dzie to prost sze i szyb sze. Rów nież do osób, któ re pierw szy
raz spró bu ją coś uszyć lub szy ją nie wie le. Chce my uła twiać
szy cie, ale też do nie go za chę cać.

Mo ją ideą by ło do bra nie ta kich mo de li, że by każ da ko bie ta
mo gła skom ple to wać ca łą gar de ro bę. Po sta no wi łam so bie, że
Po znań bę dzie szy ciem stał i od te go za cznie my re wo lu cję
szy cio wą w Pol sce. Chcę za in te re so wać tym przede wszyst -
kim mło dzież.

Piotr: Cie ka wym od kry ciem by ło, że pro jekt, któ ry z po -
cząt ku miał być je dy nie biz ne so wy, jest też spo so bem na spę -
dza nie cza su i re ali zo wa nie sie bie. Wcze śniej nie
do strze ga li śmy wie lu po zy tyw nych ko rzy ści pły ną cych z szy -
cia. Te raz, bu du jąc sieć dys try bu cji, szu ka my też miejsc, gdzie
moż na po ka zać, że szy cie jest dla każ de go. W Pol sce ma my
rze sze ko biet, któ re po tra fią szyć, ma ją ma szy ny, ale uwa ża ją,
że to jest umie jęt ność, któ ra nie jest ni ko mu po trzeb na. A po -
win ny być dum ne, że ma ją ta ki fach w rę kach i po ka zać mło -
de mu po ko le niu, jak moż na spę dzać wol ny czas, za miast
sie dze nia w ga le rii han dlo wej lub z no sem w ko mór ce.

Wa sze wy kro je są bar dzo ład ne, przej rzy ste i... za chę -
ca ją do szy cia!

Piotr: Ma my też spo ro wy róż ni ków. Na sze wy kro je są ko lo -
ro we, wy dru ko wa ne na trwa łym pa pie rze i w trwa łym opa ko -
wa niu, w któ rym ła two moż na prze cho wy wać wy cię te kro je.
Wszyst kie in for ma cje wy dru ko wa ne są na jed nej stro nie. Ma -
my też ko lo ro wą roz mia rów kę, a wy kro je są roz su nię te o pół
cen ty me tra, co do dat ko wo zwięk sza ich przej rzy stość. Są na -
wet po nu me ro wa ne i od ra zu wi dzisz ile ma być kro ków, oraz
na któ rym ak tu al nie je steś. Każ dy ele ment jest pod pi sa ny. Po -
ka zu je my też, jak przy po da nej przez nas ilo ści ma te ria łu, roz -
ło żyć na nim wy cię te ele men ty. W in struk cji znaj du je się
śred nie okre śle nie cza su pra cy oraz ska la trud no ści da ne go
wy kro ju. Po da je my, co bę dzie po trzeb ne do pra cy, czy li ak ce -
so ria, ma te ria ły oraz ogól ne za sa dy mie rze nia się. Ma my
słow nik po jęć, co chwa lą so bie na wet szko ły szy cia i pro fe sjo -
na li ści. Po ka zu je my rów nież, co z da nej ko lek cji bę dzie pa so -
wa ło do da ne go wy kro ju.

Ali na: Na szą pe reł ką jest do da wa na do każ de go wy kro ju
met ka z na pi sem MADE BY ME. Jest to prze cież dzie ło każ -
de go, kto da ną rzecz uszył!

Je ste śmy z Po zna nia i dla te go chce my, że by na sze mia sto
by ło wi zy tów ką te go, że moż na cie ka wie spę dzić czas na szy -
ciu, i że jest to opcja dla każ de go.

Po ka zu je cie, że to za ni ka ją ce rze mio sło jest na dal waż -
ne i war to ścio we.
Piotr: Jest spo łecz nie atrak cyj ne. Chce my, że by Po lki two -
rzy ły wła sną mo dę. Na szczę ście nie każ dy chce ubie rać się
w sie ciów kach. Bu dzi się w nas świa do mość, spraw dza my
gdzie po wsta wa ły na sze ubra nia, w ja ki spo sób i ja kim
kosz tem.

Po za tym, je ste śmy Pol ską fir mą i ma my pro dukt bro nią cy
się na ca łym świe cie. Już pra cu je my nad wej ściem na ryn ki
za gra nicz ne, na któ rych czę sto jest in ne po dej ście do kon ku -
ren cji i mo ja wy gra na nie mu si być czy jąś prze gra ną.
Na szczę ście w Pol sce też się z ta kim po dej ściem co raz czę -
ściej spo ty ka my i dla te go mo że my wspól nie po pra wiać ja kość
ży cia osta tecz ne go klien ta, ro biąc po dob ne pro duk ty.

Ali na: Lu dzie nam sprzy ja ją i to po twier dza, że to, co ro bi -
my, jest do bre. My nie wy wo dzi my się z te go świa ta, więc pre -
zen tu je my in ny punkt wi dze nia, two rzy my no wą war tość.
Nasz pro dukt jest ład ny, mod ny, atrak cyj ny i funk cjo nal ny.
Na sze wy kro je ma ją być też al ter na ty wą dla osób, któ re szu -
ka ją dro gi do wy ra że nia sie bie. Po zwa la ją roz wi nąć wy obraź -
nię, zmysł kre atyw no ści, co prze kła da się też na in ne aspek ty
w ży ciu. 

Pierw sze eg zem pla rze pa ko wa li śmy sa mi, by li śmy z sie bie
bar dzo dum ni. Ogrom pra cy przed pre mie rą był na praw dę
wy cień cza ją cy. Kie dy je den z pierw szych klien tów, pre zes du -
żej fir my, z któ rą na wią za li śmy współ pra cę w za kre sie ogól no -
pol skiej dys try bu cji, był za chwy co ny na szym pro duk tem, tak
sa mo jak my, to aż za pła ka łam ze wzru sze nia, bo do pie ro
do mnie do tar ło, co stwo rzy li śmy. ❚
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