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Edyta Herbuś, Katarzyna Glinka i Ewa Gawryluk na wybiegu
w Krakowie. Jak wypadły?

MATERIAŁY PRASOWE • 13 maja • Zaktualizowano 53 minut temu

Dziesiątki pokazów, tysiące gości i modowa rewia największych gwiazd prezentujących
nadwiślańskie krawiectwo inspirowane podróżą dookoła świata w samym centrum polskiej
stolicy kultury - tak wyglądał Cracow Fashion Square, impreza która w ubiegłą sobotę
przyciągnęła tłumy pod Galerię Krakowską. Na wybiegu zobaczyliśmy m.in. gwiazdy takie jak
m.in. Edyta Herbuś, Karolina Szostak, Daria Widawska, Katarzyna Glinka, Ewa Gawryluk czy
Maciej Musiał. Zobacz, jak celebryci poradzili sobie w tej roli.
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W czasie dziennych pokazów zaprezentowane zostały kolekcje znanych
marek dostępnych w Galerii Krakowskiej oraz kolekcje autorskie
polskich projektantów.

Zobaczyliśmy nie tylko przekrój trendów na najbliższy sezon, propozycje
doskonałych połączeń ubrań z dodatkami, lecz również niepodważalny
dowód, że polska moda nie ustępuje ani kroku najlepszym markom w
branży.

Całość uświetniły również liczne przybyłe do Krakowa gwiazdy. W
pokazie kolekcji Natalii Jaroszewskiej wystąpiły: Katarzyna Glinka, Ewa
Gawryluk, Karolina Szostak, Daria Widawska, Edyta Herbuś, Ewa Pacuła,
Marta Kuligowska, Paulina Drażba, Paulina Smaszcz-Kurzajewska,
Rozalia Mancewicz oraz Agata Załęcka.

W pierwszym rzędzie można było zobaczyć męską reprezentację gości:
Michała Mikołajczaka czy Kamila Pawelskiego (znanego jako
Ekskluzywny Menel).

WIDEO: PKP Intercity wstrzymuje sprzedaż wakacyjnych biletów.
Podróżni mogą stracić zniżki
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Skoczek narciarski Dawid
Kubacki wziął ślub!
[ZDJĘCIA]

Kraków. Wraki zajmują
miejsce kierowcom i
szpecą miasto

Oszuści i naciągacze
poszukiwani przez policję
w Małopolsce. ZDJĘCIA,
NAZWISKA

Juwenalia Krakowskie
2019: kto, gdzie i kiedy

Polska w oparach absurdu.
Komiczne sytuacje z ulic,
sklepów i autobusów
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Tego nie wolno na
balkonie? [zdjęcia]

Materiał oryginalny: Edyta Herbuś, Katarzyna Glinka i Ewa Gawryluk na wybiegu w Krakowie. Jak
wypadły? - Dziennik Polski

cracow fashion week ... moda w krakowie
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Lokalne oferty

Wszystko, co musisz
wiedzieć o budżecie
obywatelskim w Twojej
miejscowości

Zobacz ofertę
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Życzenia urodzinowe -
najpiękniejsze, krótkie,
SMS

Pomysły na paznokcie,
które szokują wszystkich.
Hit czy kit?

Tego nie kupisz w Polsce -
10 marek, których u nas
brakuje

Ty też nabierasz się na te
triki sprzedawców!
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Wypadły odpowiednio do swego wieku,czyli staro !!! Botoks i
Hyaluron.
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Wybrane dla Ciebie
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2019 - co kupić mamie?
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Lidl szuka pracowników na
soboty. Umowa o pracę i
socjal
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Konfederacja - kandydaci
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Braun Liroy Narodowcy
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Jak usunąć kamień z
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