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Skąd wziął się zwyczaj studniówek? Niewiele wiadomo o pochodzeniu tej zabawy, ale pierwsze bale 

odbywały się najprawdopodobniej na początku XIX w. w Prusach. Wtedy to młodzież kończąca szkoły 

średnie zaczęła zdawać egzaminy dojrzałości.  

 

Nie wiadomo dlaczego zdecydowano się organizować go właśnie 100 dni przed egzaminem, jednak 

przypuszcza się, że taki okres dawał uczniom odpowiednio dużo czasu na powtórzenie materiału do 

egzaminu. Z tej nazwy nie zrezygnowano – dzisiaj nadal używa się sformułowania “studniówka".  

 

Choć nie zawsze udaje się ją zorganizować dokładnie sto dni przed egzaminami maturalnymi, nazwa 

pozostała żywa w świadomości maturzystów. Studniówki w Polsce różnią się datą od tych znanych 

nam z amerykańskich filmów, jako “prom”. Poza naszym krajem, bale tego typu organizowane są po 

zdaniu egzaminów.  

 

Polacy poważnie podchodzą do tradycji, dlatego studniówki stały się już symbolem klasy maturalnej. 

Aby studniówka została w pamięci jako wyjątkowy wieczór, należy podejść do przygotowań z głową. 

Jak wybrać kreację, aby wyglądać pięknie i czuć się komfortowo tego wieczoru? Jak wybrać garnitur, 

krawat, tak aby wyglądać dobrze na zdjęciach? Jakich stylizacyjnych błędów się wystrzegać? 

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym poradniku poniżej. 
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Studniówkowy przewodnik dla dziewczyny 

Studniówka to pierwszy bal w życiu, dlatego umiejętny dobór stroju ma ogromne znaczenie. Zdjęcia z 

tego wydarzenia najprawdopodobniej będą podziwiane przez wiele osób i staną się jedną z 

najważniejszych pamiątek. Młode dziewczęta przygotowania do studniówki zaczynają kilka, a czasami 

nawet kilkanaście miesięcy wcześniej. W końcu znalezienie tej „jedynej” sukienki to misja, która 

potrzebuje czasu.  

Jakie kwestie wziąć pod uwagę przy wyborze stroju? 

Sukienka jest najpopularniejszym wyborem młodych dziewczyn podczas studniówki, ale nieco później 

przekonasz się, że inne stroje mogą prezentować się równie efektownie. Sukienka wciąż cieszy się 

jednak niesłabnącą popularnością, dlatego warto wiedzieć, jak odpowiednio ją dobrać.  

 

Choć wybór kroju sukienki może być problematyczny, jest podstawą udanej stylizacji. Fason decyduje 

o tym, jak zaprezentuje się Twoja figura – możesz pięknie ją wysmuklić i wyszczuplić lub wręcz 

przeciwnie – wyeksponować mankamenty. Jak dobrać sukienkę do sylwetki? 

 

● Mając figurę gruszki (szerokie biodra, stosunkowo wąskie ramiona, mały biust) powinnaś 

mocno skupić się na podkreśleniu talii i wyrównaniu dysproporcji biodra-ramiona. 

Najprostszym i najbezpieczniejszym wyborem będzie taliowana sukienka, bez ozdób i detali, 

które mogłyby odwrócić uwagę od fasonu. Możesz wybrać także sukienki z dołem w kształcie 

litery A, bez ramiączek lub z bufiastymi rękawami. 

 

● Jeżeli jesteś klepsydrą (ramiona i biodra są równej szerokości, z kolei Twoja talia mocno 

zarysowana), masz duże pole do popisu. Sukienka powinna podkreślać Twoją smukłą talię, 

dlatego najlepiej sprawdzą się fasony z obcisłą, dopasowaną górą i rozkloszowanym dołem, 

kreacje typu tuba lub szlafrok (przewiązywane w pasie) albo klasyczne ołówkowe. Możesz 

swobodnie eksperymentować! 

 

● Twoje ramiona są nieco szersze od bioder, masz niewielkie wcięcie w talii, ale bardzo długie 

nogi? Nie bój się ich eksponować! Twój typ sylwetki to Y. Aby nogi przykuwały uwagę, należy 

wyszczuplić górę. Co zrobić, by optycznie zwęzić ramiona i w ten sposób wyrównać proporcje? 

Postaw przede wszystkim na grube ramiączka i rękawy. W Twoich kreacjach sprawdzi się też 

dekolt w kształcie litery V. Rozkloszowany dół (może być to na przykład sukienka typu 

bombka) lub dół sukienki szyty z koła to także dobre opcje dla Ciebie. 

 

● Masz piękne nogi, szczupłe ręce, średni biust, a ramiona i biodra są równej szerokości? Chcesz 

jedynie zakryć lekko zarysowany brzuch? Jesteś typem sylwetki O. Idealnie sprawdzą się dla 

Ciebie fasony empirowe, czyli odcinane pod biustem i rozkloszowane na dole. Dobrym 

pomysłem będzie też dobranie ołówkowej sukienki z wyższym stanem i delikatnie zwężającym 

się dołem (ale nie za bardzo obcisłym). Dobrze sprawdzi się też krój oversize – dzięki niemu 

możesz podkreślić swoje piękne nogi, jednocześnie zakrywające nieco wystający brzuch.  
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Zdecydowanie warto poświęcić nieco więcej czasu na rozpoznanie typu swojej sylwetki – pomoże to 

nie tylko w kwestii doboru sukienki na studniówkę! Wiedząc, jakim typem jesteś, będzie Ci łatwiej 

kompletować również codzienną garderobę.  

 

Świadomość tego, jaką masz figurę jest niezwykle ważne – zbyt mocno zabudowana sukienka może 

obciążyć sylwetkę i optycznie dodać kilka kilogramów (chyba że zależy Ci właśnie na delikatnym 

poszerzeniu figury), zbyt wycięta może z kolei nieestetycznie podwijać się podczas tańca i odsłaniać 

fragmenty ciała. Następnym kryterium, jakie powinnaś wziąć pod uwagę, jest kolor.  

 

Przede wszystkim wybierz ten, który podkreśli Twoją urodę. Czarne czy granatowe kreacje to klasyka, 

która zawsze się obroni – takie sukienki są synonimem klasy i szyku. Czasem warto jednak postawić na 

coś, co z pewnością wyróżni Cię z tłumu i przykuje wiele zachwyconych spojrzeń.  

 

Blondynki o skandynawskiej urodzie będą wyglądały olśniewająco w kobalcie i chłodnej czerwieni, 

z kolei te dziewczyny, których karnacja jest cieplejsza – w odcieniach oliwkowych, kremowych 

i łososiowych. Rude dziewczyny spokojnie mogą wybierać sukienki w zieleni i złocie, dobre kolory dla 

szatynek to amarant lub żółć, natomiast brunetki mogą przebierać w jaskrawych odcieniach, od 

limonki, po fuksję.  

 

Sukienka na studniówkę powinna pasować również od typu Twojej urody – tak, by jak najlepiej 

podkreślała Twoją twarz. Określ swój typ i skomponuj stylizację, w której poczujesz 

oraz zaprezentujesz się zjawiskowo zarówno na uroczystości, jak i na zdjęciach. Jak to zrobić? Najpierw 

określ, czy jesteś typem ciepłym czy zimnym.  

 

Takie sprecyzowanie pozwoli Ci lepiej dobierać zarówno kolorówkę, czyli kolorowe kosmetyki 

używane do makijażu, jak i elementy garderoby. Jak wyróżnić osobę o ciepłym typie urody? Przede 

wszystkim pod uwagę trzeba wziąć ich kolor włosów, zazwyczaj ciepły i promienisty. Ciepły typ to 

kobieta o włosach w odcieniach kasztanowych, blond lub rudości, z najczęściej piwnymi lub zielonymi 

oczami.  
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Zdarza się jednak, że kobieta o ciepłym typie urody ma niebieskie oczy. Z kolei zimny typ kolorystyczny 

to bardzo stonowane, chłodne odcienie, zarówno w przypadku włosów, jak i oczu. Kruczoczarne 

włosy, lub takie w kolorze jasnego (ale chłodnego) blondu to jeden ze znaków rozpoznawczych tego 

typu.  

 

Dodając do tego ciemne oczy o chłodnych odcieniach – szare, brązowe czy czarne – otrzymujesz 

mieszankę pasującą do tego typu. To ciekawostka, która może wpłynąć na wybór odpowiedniej kreacji 

na studniówkę, a w przyszłości na dobór całej garderoby!  

 

To jednak nie wszystko. Następnym krokiem jest wybór jednej z pór roku, które odpowiadają Twojemu 

typowi urody.  

 

1. Wiosna – uroda takiej dziewczyny cechuje się wyjątkową delikatnością i naturalnością. Oczy 

mają intensywny kolor, a cera jest niezwykle subtelna. Kolory włosów pasujące do wiosennego 

typu urody to zazwyczaj lekkie, wręcz słomkowe, rudości i beżowe, ciepłe blondy – rzadko 

ciemniejsze odcienie. 

 

2. Lato – dziewczyna-lato może mieć lekko szarą, naturalną cerę. Oczy przybierają zazwyczaj 

odcienie niebieskiego lub orzechowego, z charakterystyczną, ciemną obwódką. Także oprawa 

oczu jest raczej ciemniejsza. Kolor włosów to zazwyczaj ciemny blond, ale jest to uzależnione 

od typu kontrastu, co opiszemy nieco później.  

 

3. Jesień –  jej cera jest bardzo jasna albo wręcz przeciwnie – śniada, ale zawsze o ciepłym, 

promiennym odcieniu. Kolor włosów dziewczyny-jesieni jest również ciepły, jednak znacznie 

ciemniejszy, niż w przypadku wiosny: od rudości a’la Ania z Zielonego Wzgórza (bardzo 

intensywnej, niemal wpadającej w czerwień), po głęboki kasztan. Znakiem 

charakterystycznym Jesieni są także urocze piegi. Kolor oczu to zazwyczaj brąz lub odcień 

niebieskiego. 

 

4. Zima – cera zimowej dziewczyny jest bardzo jasna, może sprawiać wrażenie porcelanowej 

i bardzo naturalnej, ale w niektórych przypadkach może być też lekko śniada. Zima ma 

zazwyczaj ciemne włosy (wśród zim rzadko zdarzają się blondynki) oraz ciemną oprawę oczu 

– czarną lub prawie czarną. Kolor oczu zimy to zazwyczaj chłodny szary, niebieski lub… 

kruczoczarny.  
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Każda pora roku może jednak przybrać jeden z dwóch wariantów – mniej lub bardziej kontrastowy: 

 

● Niekontrastowa wiosna – oliwkowa, wręcz bijąca blaskiem cera, jasne włosy, oczy w ciepłych 

odcieniach. Bije od niej spokój i ciepło, ale i wyjątkowa promienistość i naturalność. Idealnymi 

kolorami dla stonowanej wiosny są: brzoskwinie, łososie, zielenie w kolorze trawy oraz 

turkusy. 

 

● Kontrastowa wiosna – ma jasne włosy z promienistymi refleksami, a jej cera jest wyraźnie 

i naturalnie rozświetlona. Odcień jej oczu jest ciemny, ale ciepły, najczęściej o barwie 

brązowej, zielonej lub jasnoniebieskiej. Jak powinnaś dobierać makijaż i garderobę, jeśli jesteś 

kontrastową wiosną? Idealne dla Ciebie będą ciepłe odcienie, przywołujące owocowe 

skojarzenia: morela, oliwka, brzoskwinia. Możesz poeksperymentować z szarością i pastelami 

– na pewno nie popełnisz błędu! 

 

● Niekontrastowe lato – co ciekawe, ten typ kolorystyczny zaliczany jest do jednego z najczęściej 

spotykanych w naszym kraju. Jak stwierdzić, czy jesteś niekontrastowym latem? Tu kolejna 

ciekawostka – ten typ dzieli się na dwa inne rodzaje. Pierwszy z nich dotyczy tych kobiet, które 

mają jasne włosy o chłodnym odcieniu, jasną, naturalną cerę i jasne oczy (najczęściej 

niebieskie lub brązowe). Drugi podtyp to kobiety o włosach w kolorze ciemniejszego blondu 

i nieco ciemniejszą karnacją, które mogą zmagać się też z workami pod oczami. Niezależnie od 

tego, którym podtypem jesteś, możesz postawić na bezpieczne kolory – pudrowe odcienie 

różu i pastele. Unikaj ciemnych ubrań i kolorów makijażu. Jeśli lubisz ciemniejsze, stonowane 

kolory, postaw na połączenia bazujące na odcieniach ciemnego fioletu, ciemnej zieleni czy 

naturalnej szarości.  

 

● Kontrastowe lato – u tej pory roku włosy często wpadają w chłodny, zachowawczy popiel, 

a oczy najczęściej są niebieskie lub zielono-niebieskie, zawsze wręcz lodowato zimne. Cera 

pozbawiona jest promienistości, sprawia wrażenie nieco porcelanowej, a wręcz zszarzałej. W 

urodzie tego typu panuje chłód, kontrastowe lata nie mają w sobie żadnych ciepłych tonów. 

Warto wybierać wtedy głębokie barwy morza – chłodny morski, błękitny czy szary. Możesz 

także pokusić się o kreację w barwie chłodnego fioletu czy szmaragdu. 
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● Niekontrastowa jesień – tu na myśl przychodzi… babie lato. Ciepłe, głębokie barwy 

pomarańczy i żółci królują w tym typie. U stonowanej jesieni cera jest śniada, z ciepłymi 

odcieniami, które przebijają na całym ciele (stonowana jesień nigdy nie jest blada). Najczęściej 

jej oczy są brązowe lub piwne, choć zdarzają się także barwy zielone oraz niebieskie. Włosy 

mają odcienie brązu – od jasnego, przez kasztan, orzech, na ciemnym brązie kończąc. Jeśli 

rudości, tylko ciemne, niemal czerwone. Jeżeli wiesz już, że to Twój typ kolorystyczny, wybierz 

sukienki w karmelowych brązach, głębokich czerwieniach lub beżach, które odpowiednio 

podkreślą Twój typ urody.  

 

● Kontrastowa jesień – jasna, wręcz blada cera to jej cecha charakterystyczna, a dodatkowo jej 

buzię często zdobią piegi. Jakie włosy ma kontrastowa jesień? Od marchewkowych rudych, 

przez odcienie miedzi, po kasztan. Zazwyczaj jednak są to stonowane, ciemniejsze, bardziej 

„ciężkie” odcienie. Jej oczy mogą przybrać niemal wszystkie kolory, ale zawsze są ciepłe 

i łagodne. Kontrastowa jesień wygląda przepięknie w ciepłych, cięższych brązach, które 

przygniotłyby wiele innych typów kolorystycznych, tutaj sprawdzają się znakomicie. 

Dodatkowo, kontrastowa jesień dobrze będzie prezentować się w kolorze cappuccino, 

karmelu czy musztardy. Nie samym brązem powinna jednak stać szafa kontrastowej jesieni! 

Kreacje i dodatki w kolorze postarzonego złota, granatu czy szmaragdu także świetnie mogą 

prezentować się w tym typie 

 

● Niekontrastowa zima – co cechuje zimę pozbawioną kontrastu? Przede wszystkim ciemne 

włosy o bardzo chłodnym, wręcz przeszywającym odcieniu brązu. Nierzadko spotkamy się 

także z czarnymi włosami w tym typie. Nieco więcej promienistości można odnaleźć w jej 

cerze: przygaszonej, ale śniadej i zdecydowanie ciemniejszej niż w przypadku innych typów. 

w jakich kolorach będzie prezentować się najlepiej? Ten typ kolorystyczny może pozwolić 

sobie na lekko błyszczące kreacje w głębokich, intensywnych kolorach. Wybór wręcz leśnych 

kolorów czy granatu będzie tutaj dobrym rozwiązaniem.  

 

● Kontrastowa zima – charakteryzuje się zazwyczaj przygaszonym kolorem włosów 

kontrastującym z jasną, porcelanową, naturalną i subtelną skórą. Oczy tego typu zimy 

przybierać mogą niemal wszystkie kolory, ale zawsze w zimnych, bardzo zachowawczych 

tonacjach. Sprawiają wrażenie lekko wyblakłych. Na jakie połączenia kolorystyczne powinna 

postawić kontrastowa zima? Przede wszystkim powinna wykorzystać dobrodziejstwo bieli 

i czerni – to w tych klasycznych kolorach będzie wyglądać olśniewająco. Warto połączyć biel 

i czerń z indigo lub krwistą czerwienią.  
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Jeśli wybrałaś już idealny kolor i wiesz, w jaki sposób dobierzesz kreację – weź pod uwagę także 

materiał, z którego uszyta jest Twoja sukienka. Tego wieczoru chcesz wyglądać perfekcyjnie, ale nie 

zapominaj o wygodzie i o tym, że sukienka ma przed sobą trudne zadanie. Musi świetnie prezentować 

się zarówno w trakcie zabawy, ale i na zdjęciach.  

 

Warto wybrać tkaniny, które niełatwo poddają się zagnieceniom, zaciągnięciom lub plamom, które 

trudno będzie sprać. Tego wieczoru fotograf zrobi Ci niezliczoną liczbę zdjęć, nie zawsze pozowanych. 

Niestety aparat wyłapuje najmniejsze niedoskonałości materiału, dlatego weź to pod uwagę 

wybierając odpowiednią kreację! 

 

Czy sukienka to jedyny słuszny wybór? 

 
Oczywiście nikt nie narzuca Ci tego, abyś tego dnia wybrała sukienkę. Jeżeli źle się w nich czujesz, 

możesz postawić na elegancki kombinezon lub garnitur i ograć całą stylizację dodatkami. w przypadku 

kombinezonu, zasady wyboru kroju czy koloru są takie same jak przy sukienkach. Pamiętaj jednak, 

jeżeli jesteś niska, nie wybieraj kombinezonów z lejącego, luźnego materiału – mogą dodatkowo 

skrócić Twoją sylwetkę.  

 

Weź też pod uwagę to, że tego wieczoru większość dziewczyn będzie ubrana w okazałe suknie, wiele 

z nich chce wyglądać niczym księżniczki. Jeśli wolisz postawić na coś innego, kombinezon lub garnitur 

to doskonały wybór. Bądź księżniczką w spodniach! Pamiętaj, że to Twój wieczór i to Ty wiesz, w czym 

będziesz czuć się najlepiej. 

 

Na rynku znajdziesz wiele świetnych modeli kombinezonów, które pomogą Ci podkreślić Twoją 

sylwetkę i sprawią, że będziesz czuła się modnie i wygodnie. To rozwiązanie szczególnie komfortowe 

dla tych dziewczyn, które na co dzień nie chodzą w sukienkach. Jeżeli nie jesteś pewna, że kombinezon 

sprawdzi się tej nocy, postaw na dopasowany garnitur w kolorze pasującym Twojej karnacji. Jeśli 

będzie Ci za gorąco podczas zabawy, możesz zdjąć marynarkę! 
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Jakie są najczęstsze modowe faux pas w przypadku studniówkowych outfitów? 

 
Jak wspominaliśmy powyżej, zbyt odważna kreacja może przysporzyć Ci kilka problemów, głównie 

podczas tańca. Mocno wycięte dekolty albo zbyt krótkie sukienki mogą nieoczekiwanie wyeksponować 

ciało, co wygląda nieestetycznie – zwłaszcza jeśli fotograf przypadkowo uwieczni ten moment. Obcisłe 

kreacje wymagają częstych poprawek, tak by materiał idealnie układał się na skórze. Nieustanne 

myślenie o naciąganiu tkaniny może zepsuć cały wieczór. 

 

 
 

Moment wejścia i wyjścia jest równie ważny, jak cały wieczór pomiędzy nimi, dlatego warto zadbać 

o okrycie wierzchnie. Studniówki odbywają się zazwyczaj zimą, kiedy na zewnątrz panuje mróz, 

a czasem pada również deszcz. Unikaj jednak grubych, puchowych kurtek oraz traperków czy 

śniegowców. Choć na co dzień sprawdzają się perfekcyjnie, podczas studniówkowego balu będą 

ogromnym faux pas. Lepiej postawić wtedy na lekko ocieplane, wysokie botki. Sznurowane modele na 

słupku z pewnością zaprezentują się wyjątkowo. Po wejściu do sali zmień je na szpilki lub czółenka – 

poproś też kogoś z rodziny lub znajomych, by podwiózł Cię pod same drzwi.  

 

Mówiąc o szpilkach lub czółenkach – załóż sprawdzony model. Świeżo zakupione buty nie są zbyt 

dobry pomysłem na element studniówkowej stylizacji. Dlatego najlepiej, jeśli jeszcze przed balem 

dobrze rozchodzisz buty, w których zamierzasz przetańczyć całą noc. Pochodź w nich po domu przez 

kilka dni, sprawdź czy są wygodne, czy obcas nie jest dla Ciebie za wysoki.  
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Jeśli buty uwierają, możesz podłożyć wkładkę pod pietę lub przykleić plasterek. Sprawdź je 

odpowiednio wcześnie, aby mieć również czas na znalezienie nowych, wygodniejszych butów. Dobrym 

i często praktykowanym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą dodatkowej pary butów na płaskim 

obcasie, którą możesz założyć w środku imprezy. Niezbędne w Twojej torebce okażą się również 

plastry.  

 

Kwestia dobrego doboru bielizny jest niezwykle istotna, kiedy komponujesz stylizację na studniówkę. 

Chodzi tu nie tylko o podwiązkę, czyli tradycyjny element studniówkowego stroju. Odpowiedni dobór 

majtek, biustonosza oraz rajstop to klucz do stylizacji dopracowanej w każdym detalu. Pamiętaj, że 

bielizna w żaden sposób nie może odznaczać się na sukience.  

 

Zwróć na to uwagę, zwłaszcza jeśli Twoja kreacja jest dopasowana lub wykonana z delikatnego, 

lejącego materiału. Załóż gładką, bezszwową bieliznę, odpuść koronki i zdobienia. Przejrzyj się 

w lustrze i zobacz, czy nie wystają Ci ramiączka lub zapięcie od biustonosza. Jeżeli Twoja sukienka jest 

na cienkich ramiączkach lub nie ma ich wcale, postaw na silikonowy, przyklejany biustonosz lub 

balkonetkę.  

 

Rajstopy najlepiej wybrać cienkie (o grubości maksymalnie 8DEN) i matowe. Grube i błyszczące 

modele mogą niekorzystnie prezentować się na zdjęciach, zwłaszcza jeśli światło padnie pod złym 

kątem. Jeśli boisz, że rajstopy puszczą oczko, postaw na te w sprayu. Do studniówkowego przybornika, 

który będziesz miała w torebce, dodaj zapasową parę rajstop i bezbarwny lakier, który w razie 

potrzeby zatrzyma rwący się materiał rajstop.  
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Jakie dodatki dopasować do wybranego stroju? 

 
Dodatki to nie tylko biżuteria i torebki. Do tej kategorii zaliczamy także ozdoby do włosów i makijaż.  

 

W kwestii naszyjników masz do wyboru trzy opcje: 

1. jeden duży, efektowny naszyjnik,  

2. kilka wisiorków założonych razem,  

3. brak ozdób na szyi. 

 

Wybór jednej z tej opcji zależy w dużym stopniu od fryzury, jaką wybierzesz oraz od rodzaju dekoltu 

Twojej kreacji. W przypadku zabudowanych, wysokich dekoltów, postaw raczej na wyraziste kolczyki 

lub ozdoby we włosach. Przy prostym dekolcie najlepiej sprawdzi się jeden duży, bogato zdobiony 

naszyjnik, a jeśli upinasz włosy do góry, możesz dodać rzucające się w oczy, duże kolczyki (zwróć 

jednak uwagę na to, by nie były zbyt ciężkie).  

 

Jeżeli w kwestii fryzury stawiasz na niskie upięcie, ozdobna opaska doda mu szyku. W przypadku 

rozpuszczonych, pofalowanych, kręconych włosów postaw na delikatną spinkę, małe kolczyki, które 

nie będą plątać się we włosy i/lub kompozycję kilku wisiorków. Pamiętaj też, że biżuteria musi przede 

wszystkim pasować do kroju i materiału sukienki – do satyny wybierz delikatną i subtelną biżuterię, 

z niewielkimi kamieniami lub cyrkoniami.  

 

Jeśli sukienka jest prosta i minimalistyczna, możesz zaszaleć z ogromnymi kolczykami i kolią. 

Koronkowej, bogato dekorowanej sukience wystarczą niewielkie kryształki lub perełki w uszach 

oraz mała spinka we włosach. Jeśli Twoja sukienka ma głębokie wycięcie, możesz także wybrać 

wisiorek, który luźno opada na plecy. Czy warto podczas studniówki zakładać bransoletki?  

 

Duże, bardzo ozdobne bransolety z cyrkoniami mogą zaciągnąć materiał sukienki lub spowodować, że 

np. przy zmianie obuwia zaciągniesz także rajstopy. Jeśli bardzo chcesz założyć bransoletkę, postaw na 

prostą, delikatną propozycję, która na pewno nie zawiedzie Cię podczas zabawy. 

 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest makijaż. Jeśli czujesz się na siłach, możesz wykonać go sama, jednak 

poćwicz go wcześniej. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli jesteś mistrzynią makijażu i perfekcyjnego cut 

crease, w dniu studniówki możesz się stresować. Drżące dłonie utrudnią Ci wykonanie idealnego 

make-upu, dlatego warto zdecydować się na wizytę u wizażysty.  
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Jeżeli nie jesteś pewna jaki typ makijażu będzie pasował do Twojego typu urody i kreacji – złota zasada 

mówi o umiarze. Za dużo brokatu i zbyt mocne usta sprawią, że będziesz wyglądać sztucznie. Makijaż 

ma być dopełnieniem kreacji, nie na odwrót. Klasyka jest zawsze w cenie – smokey eye i czerwone 

usta sprawdzą się w prawie każdej stylizacji.  

 

Nie lubisz się w czerwonej pomadce? Postaw na odcień nude, który nadal święci triumfy wśród 

makijażowych trendów. Unikaj pomadek z żółtym podtonem – sprawiają, że zęby wydają się żółte. 

Jeśli zależy Ci na optycznym wybieleniu zębów, postaw na szminki lub błyszczyki z niebieskimi tonami 

– to odważna, ale niezwykle efektowna propozycja.  

 

Wykonanie fryzury warto powierzyć zaufanej fryzjerce lub przyjaciółce, która zna się na wieczorowych 

upięciach. Najlepiej, jeśli wcześniej ustalisz, na jakim efekcie Ci zależy. Naturalne, subtelne fale 

w połączeniu z koronkową sukienką zaprezentują się wyjątkowo romantycznie. Mocne upięcie pasuje 

z kolei do dopasowanych kreacji – podkreśli odwagę i kobiecość całej stylizacji. 

 

W przypadku torebki sprawa jest najprostsza. Unikaj pojemnych torebek, które z pewnością przeciążą 

look. Postaw na mniejszy model, gdzie zmieścisz niezbędne przedmioty – małą kosmetyczkę, 

dokumenty, telefon i drobne pieniądze lub monety. Kopertówka na cienkim łańcuszku czy urocze 

puzderko będą idealne na taką okazję.  

 

Jeśli jednak zabierasz ze sobą baleriny na zmianę, weź dodatkową, oddzielną torbę, którą będziesz 

mogła zostawić w szatni. W kwestii koloru – torebka nie powinna być dokładnie w kolorze sukienki, bo 

oba elementy mogą się nieestetycznie zlewać. Najlepiej postawić na delikatny kontrast, np. połączenie 

czerwonej sukienki oraz czarnej torebki.   

 

Uważaj w przypadku bogato zdobionych kreacji, które odgrywają główną rolę w całej stylizacji – do 

nich wystarczy delikatna kopertówka. Jeżeli postawiłaś na skromną i subtelną sukienkę, możesz 

wybrać model z efektownymi dekoracjami lub torebkę we wzory. Nie zapominaj o podwiązce – 

koniecznie czerwona, założona na lewą nogę.  

 

Według przesądów, noszona cały wieczór ozdoba ma być gwarancją pozytywnych wyników 

maturalnych. Wiele dziewcząt decyduje się na personalizowane podwiązki. Bardzo fajnym pomysłem 

jest zaprojektowanie jednego wzoru podwiązki dla wszystkich dziewcząt z danej klasy – takie 

podwiązki uroczo zaprezentują się na zdjęciach grupowych oraz będą wyjątkową pamiątką. 
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Jak dopasować buty? 

 
Przede wszystkim muszą być wygodne. Jak już pisałyśmy wcześniej, rozchodź nowe buty lub wybierz 

te sprawdzone. Jeśli masz wprawę w chodzeniu na obcasach, możesz sobie pozwolić na obcas 

wysokości 10 cm lub większy, jeśli jednak nie czujesz się pewnie na szpilach – lepiej kup parę na 

niewysokim słupku (6-7 cm). W obydwu przypadkach postaw na mocny kolor (najlepiej kontrastujący 

z barwą sukienki). 

 

 
 

Jeśli obawiasz się, że źle dobierzesz kolor lub po prostu nie jesteś na tyle odważna, aby wystąpić 

w czerwonych szpilkach, szpilki nude lub czarne pasują do większości sukienek. Na wszelki wypadek 

możesz zabrać ze sobą eleganckie baleriny na zmianę oraz żelowe wkładki do butów i cienkie, 

transparentne plasterki. Co w przypadku, jeśli nie przepadasz za szpilkami? Nic nie stoi na 

przeszkodzie, abyś wybrała klasyczne, płaskie buty, które mogą równie uroczo prezentować się 

w Twojej stylizacji. 
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Gdzie szukać ubrań i dodatków w dobrej jakości, ale niskiej cenie? 

 
Zacznij od przeszukania szaf mamy i babci. To zazwyczaj skarbnice sukienek oraz dodatków w stylu 

vintage – a te teraz przeżywają renesans. Możesz znaleźć tam perełki, które przykują wiele 

zachwyconych spojrzeń i udowodnią, że masz odwagę wykraczać poza klasyczny kanon 

studniówkowej mody. Przegląd takiej garderoby może przynieść Ci też wiele inspiracji, które znajdziesz 

w ofercie sklepów internetowych.  

 

 

 
Warto polować na promocje, kody rabatowe oraz specjalne okazje – np. Black Friday – kiedy możesz 

kupić wyjątkową sukienkę w promocyjnej cenie. Zapisz się do newsletterów lub korzystaj z programów 

lojalnościowych – dzięki nim często możesz uzyskać różne kupony rabatowe lub skorzystać 

z wyprzedaży wcześniej.  

 

Przed studniówką masz naprawdę wiele na głowie: przygotowania do ostatnich egzaminów 

i poprawek oraz testy maturalne, a dodatkowo jesienno-zimowa aura nie zawsze sprzyjają chęci 

długich poszukiwań odpowiedniej kreacji. Na szczęście z pomocą przychodzi Internet, który oferuje 

ocean możliwości dla maturzystek, szukających „tego jedynego" outfitu na studniówkę.  

 

Jeśli nie chcesz wychodzić z domu, lubisz oryginalność i cenisz sobie wygodę zakupów online, sklepy 

internetowe stoją przed Tobą otworem. Sprawdź ofertę zaufanych platform, na przykład born2be.pl.  
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Znajdziesz tam ogromną ilość produktów w konkurencyjnych cenach – z pewnością odkryjesz coś, co 

perfekcyjnie odpowie na Twoje potrzeby i wpisze się w styl, w którym czujesz się najlepiej. Niezależnie 

od tego, czy chcesz założyć sukienkę, czy kombinezon, na pewno znajdziesz tam odpowiednią kreację 

i łatwo dobierzesz do niej pasujące dodatki. 

 

Studniówkowy przewodnik dla chłopaka 

 
Studniówka jest także bardzo istotnym wydarzeniem dla wielu młodych mężczyzn, którzy kończą 

właśnie edukację w szkole średniej. Choć na przygotowaniach do studniówki mężczyźni spędzają 

zazwyczaj mniej czasu, to nadal chcą wyglądać elegancko, męsko i schludnie. O czym powinni 

pamiętać, dobierając odpowiedni outfit na studniówkę?  

 

Jak odpowiednio dobrać garnitur lub smoking? 

 
Większość młodych mężczyzn zazwyczaj stawia na garnitury w ciemnych kolorach – czarnym, 

grafitowym lub granatowym. Czarny garnitur świetnie prezentuje się w sztucznych światłach na 

wieczornych imprezach, jednak jeśli chcesz, aby posłużył on na więcej niż jedną okazję, bezpieczniej 

wybrać granat lub grafit. Plusem tych kolorów jest też fakt, że łatwo dobrać do nich dodatki.  

 

Popularnością cieszy się także szary garnitur. Lata 90. upłynęły pod znakiem workowatych, luźnych 

i bezkształtnych ubrań. Na szczęście to już za nami. Garnitury dopasowane (tzw. slim fit) stały się już 

standardem, więc o znalezienie pasującego modelu nie powinno być trudno. Dopasowanie ubioru do 

sylwetki jest sprawą kluczową, jeśli zależy Ci na dobrym efekcie.  

 

Za duży garnitur ukryje Twoją sylwetkę i będzie wyglądać niechlujnie. Za mały może uwydatnić 

mankamenty figury i powodować dyskomfort. Aby nadać sylwetce pożądany kształt, wybierz fason 

slim. Podkreśli to co powinien, ale nie będzie krępował Twoich ruchów podczas tańca bądź siadania. 

 

Nawet najlepszy garnitur męski może wymagać niewielkich zmian, w zależności od sylwetki 

mężczyzny, który stał się jego szczęśliwym posiadaczem. Jeśli więc nie jesteś pewien, czy materiał 

idealnie układa się na Twoim ciele, krawiec może poprawić kilka elementów stroju. Do najczęstszych 

usług należą:  

 

● Skrócenie lub zwężenie rękawów i nogawek spodni. 

● Taliowanie marynarki. 

● Zwężenie albo poszerzenie pasa w spodniach. 

● Usunięcie tzw. fałdy poznańskiej (zmarszczka na plecach, pod kołnierzykiem). 
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Niestety są też poprawki, których nie każdy krawiec się podejmie: 

 

● Zwężenie garnituru w ramionach i usuwanie z nich wypełnień. 

● Skrócenie rękawów od góry. 

● Skrócenie marynarki na całej długości. 

 

Jak ma wyglądać idealnie dopasowany garnitur? Marynarka powinna gładko leżeć w ramionach 

(poduszka nie może wystawać za linię ramion, jeśli stoisz w pozycji wyprostowanej). Jak już 

wspominaliśmy, najlepiej postawić na taliowaną marynarkę, która nada Twojej sylwetce pożądanego 

kształtu – odwróconego trójkąta. W kwestii długości – powinna zakrywać pośladki, a rękawy powinny 

odsłaniać do 2 centymetrów mankietu koszuli (przy opuszczonych rękach).  

 

Klapy marynarki powinny mieć min. 8 centymetrów szerokości, natomiast pomiędzy talią i rękawami 

powinieneś mieć tzw. okna, czyli wolne przestrzenie (to świadczy o dopasowanym kroju marynarki). 

Spodnie mają być dopasowane w pasie, ale nie powinny ściskać czy powodować innego dyskomfortu. 

W dobrze skrojonych spodniach masz pełną swobodę ruchów, zwłaszcza podczas siadania 

i wstawania.  

 

Nogawki natomiast powinny tworzyć maksymalnie jedno załamanie, opierając się na cholewce buta. 

Wybierając garnitur, zwróć także uwagę na tkaninę, z której jest zrobiony. Formalny garnitur powinien 

być uszyty z czesankowej wełny. Jest to naturalny materiał, zapewniający odpowiednie ciepło 

niezależnie od tego, czy wolisz spędzać czas na parkiecie, czy przy stole.  
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Minusem tego typu tkanin jest jej cena – za garnitur z takiej wełny będziesz musiał zapłacić więcej niż 

za taki z domieszką syntetyków. Warto więc zdecydować się na materiał, który ma w sobie nie więcej 

niż 20% poliestru. Dzięki dodatkowi syntetyku unikniesz łatwego gniecenia się garnituru, co pozwoli 

prezentować się idealnie podczas całej imprezy.  

 

Najlepszym wyborem będzie wiskoza bądź acetat, cechuje je wysoka oddychalność. Wybór 

odpowiedniej koszuli gwarantuje dobry wygląd całego zestawu. W przypadku studniówki, 

bezpiecznym i najlepszym wyborem będzie klasyczna biel. Jest to ponadczasowy kolor, który stanowi 

dobrą bazę dla ekspozycji dodatków oraz całego stroju. Podkreśla też wagę i uroczystość wydarzenia. 

W zestawie klubowym (o nim przeczytasz niżej) można pokusić się o błękit, jednak biel zawsze jest na 

wygranej pozycji.  

 

Kupując koszulę zwróć szczególną uwagę na dwie kwestie:  

 

● Koszula musi być dobrze dopasowana w kołnierzyku. Poznasz to, wykonując prosty test. 

Zapnij kołnierzyk i spróbuj włożyć palec wskazujący między jego materiał a szyję. Jeśli nie 

możesz tego zrobić, kołnierzyk jest za ciasny – jeśli zaś miejsca jest zbyt dużo, lepiej postaw na 

koszulę z szerszym kołnierzykiem.  

● Wyłogi kołnierzyka powinny być na tyle długie, by gładko chowały się pod klapami marynarki. 

Dzięki temu nie będą odstawać od frontu koszuli. Jej rękawy powinny być dopasowane, 

a mankiety dość ciasno opinać Twój nadgarstek. Co do mankietów – możesz zdecydować się 

na standardowe zapięcie na guziki, albo na formalny, mankiet francuski (do niego zazwyczaj 

zakłada się spinki). Jeżeli planujesz iść na studniówkę w muszce, warto abyś kupił koszulę 

z krytą plisą (materiałowy pasek, który zasłania guziki). 

 

Poza klasycznym garniturem możesz wybrać także smoking. W sklepach dostępnych jest wiele 

wariantów smokingu, natomiast na studniówkę wybierz ten klasyczny. Czym się charakteryzuje?:  

 

● W przypadku jednorzędowego smokingu – zapinany jest on tylko na jeden guzik.  

● Kieszenie są cięte, bez żadnych patek. 

● Klapy nie powinny być otwarte (tak jak ma to miejsce w standardowych garniturach). 

● Uszyty jest z matowej tkaniny, w ciemnych kolorach, takich jak czerń, granat, grafit, lub bordo. 

● Wykończenie klap, guzików i spodni (tak zwany lampas) jest uszyte z czarnego jedwabiu lub 

jego imitacji. 
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Czy można założyć coś innego, niż pełny garnitur? 

 
Większość mężczyzn, wybierając studniówkowy ubiór, stawia na klasykę. Jeżeli jednak nie jesteś fanem 

garniturów czy smokingów lub obawiasz się, że nie będziesz czuć się komfortowo w tego typu ubiorze 

przez cały wieczór – jest dla Ciebie rozwiązanie. Brytyjski klasyk w postaci zestawu klubowego, 

nazywany też po prostu brytyjskim garniturem. Składa się on zazwyczaj z: 

 

● Granatowej, nieformalnej marynarki, może być też blezer. 

● Klasycznej, białej (lub błękitnej) koszuli z białą poszetką. 

● Krawata w ukośne pasy. 

● Szarych spodni (często uszyte z wełnianej flaneli). 

● Czarnych butów tzw. oksfordek. 

 

Ogromnym plusem tego rozwiązania jest jego prostota i bazowe kolory. Znacznie ułatwi to dobór 

dodatków. Pamiętaj jednak, że powinieneś kolorystycznie i stylowo zgrywać się z partnerką. 

Przedyskutuj z nią swoją decyzję i wybierz opcję, która będzie wydawać się najlepsza.  
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Jak chłopak może dopasować dodatki? 

 
Akcesoria dają duże pole do popisu, można przy nich poszaleć i wybrać te, które wyróżnią Cię z tłumu. 

Przed tym ważnym wieczorem z pewnością zadajesz sobie pytanie: krawat czy mucha? Być może 

poniższe wskazówki pomogą Ci zadecydować. Najbezpieczniej poruszać w kolorach bazowych, aby 

dodać trochę “pazura” wybierz te z drobnymi wzorami lub o ciekawej fakturze. 

 

Najlepiej jeśli krawat lub mucha będzie wykonany z jedwabiu. Ma on piękny, szlachetny połysk. 

Doskonale sprawdzą się także tkaniny, które imitują jedwab – wyglądają równie efektownie, możesz 

je jednak nabyć w dużo niższej cenie. Dobierając dodatki, wykorzystaj zasadę kolorystycznej klamry – 

dodatek z górnej części stroju (mucha, krawat lub poszetka) dopasuj do skarpetek. Doda to spójności 

całemu strojowi.  

 

Jeżeli zdecydujesz się na krawat pamiętaj, że sposób wiązania jest bardzo ważny. Dwa najczęściej 

spotykane rodzaje węzłów to four-in-hand (inaczej prosty) i windsorski. Musisz sam zdecydować, który 

Ci się bardziej podoba; węzeł prosty ma wydłużony kształt, jest delikatnie asymetryczny i tworzy fałdkę 

zwaną łezką. Jak sugeruje jego nazwa, jest prostszy do zawiązania. 

 

Węzeł windsorski jest symetryczny, ale bardzo masywny, niektórym może wydawać się przytłaczający. 

Jeżeli nigdy nie wiązałeś krawata, w Internecie znajdziesz wiele tutoriali jak to zrobić, krok po kroku. 

Warto wiedzieć, że krawat musi mieć odpowiednią szerokość. Wąskie krawaty wyglądają mało 

gustownie, poza tym trudno je zawiązać, tak aby stworzyły elegancki i schludny węzeł.  

 

Szerokość krawata (mierzymy ją od dołu) powinna wynieść około 8 centymetrów. Idealnie zawiązany 

krawat ma sięgać do klamry paska. Niscy mężczyźni mogą napotkać problem z długością węższego 

końca krawata – może on okazać się zbyt długi. Warto wtedy udać się do krawca z prośbą o skrócenie. 

Z kolei wysocy mężczyźni często kupują zbyt krótki krawat, co powoduje tworzenie się małego 

i nieestetycznego węzła.  

 

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie znalezienie dłuższego modelu – wiele sklepów szyje 

je na zamówienie klienta. Jeżeli do Twojej studniówkowej kreacji wybierzesz muszkę, unikaj tych 

gotowych, które sprawdzają się w smart casualowych lookach. Postaw na wiązaną, która idealnie 

wpisze się w wieczorową stylizację.  
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Lekko asymetryczny krój tego akcesorium dodaje mu charakteru, a Tobie – klasy i stylu. Jeśli wiązanie 

muszki sprawia Ci kłopot, wybierz model już zawiązany. Muszka tego typu ma regulowany pasek, który 

zapina się pod kołnierzykiem koszuli. Od muszki gotowej różni się stylem i klasą, dlatego wpasuje się 

w studniówkowy dress code.  

 

Wystarczy, że przed imprezą wyjmiesz ją z szuflady, dopasujesz do kołnierzyka i zapniesz, a pięknie 

dopełnisz strój.  W sklepach znajdziesz również muchy bez oddzielnego paska, które wymagają 

wiązania – choć są niezwykle szykowne, musisz mieć wprawę, by odpowiednio je zawiązać. Poszetka 

bywa pomijanym elementem studniówkowego stroju, a często to właśnie ona dodaje klasy i stylu.  

 

Poszetka to mała chusteczka, wkładana do kieszonki zwanej brustaszą. Powinna ona wystawać na 

około 2 centymetry. Unikaj kupowania kompletów, czyli krawata lub muchy oraz poszetki uszytych  

z materiałów w tym samym kolorze. W złym guście uznaje się również wkładanie do brutaszy 

pomarszczonego kawałka materiału przyszytego do skrawka tektury.  

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopasować poszetkę do koloru kreacji partnerki (zdecydowanie 

łatwiej Tobie dopasować poszetkę, niż jej sukienkę). Innym rozwiązaniem jest klasyczna biel, która 

zawsze się obroni. A może odrobina szaleństwa? Włóż do butonierki (dziurka na guzik w lewej klapie 

marynarki) kwiatka. Gwarantujemy, że zostaniesz zapamiętany przez uczestników studniówki. Kwiat 

włożony do butonierki musi być żywy i powinien pasować do koloru kreacji Twojej partnerki.  

 

Jeśli zwracasz uwagę na detale i chcesz poczuć się jak prawdziwy dżentelmen, załóż szelki! Wniosą one 

powiew świeżości oraz stylu do Twojej stylizacji. Szelki z łatwością utrzymają spodnie w takim samym 

położeniu przez całą imprezę, na czym zapewne Ci zależy. Jeśli nie jesteś fanem szelek, pamiętaj 

o odpowiednim dopasowaniu paska. Spodnie zapięte niedopasowanym paskiem lub bez paska, mogą 

Ci przeszkadzać i wyglądać nieestetycznie, a dodatkowo podczas ferworu zabawy może „wymsknąć” 

się nich koszula lub część bielizny. Z szelkami taka sytuacja jest niemal niemożliwa: spodnie utrzymują 

się na swoim miejscu przez całą noc, niezależnie od czasu spędzonego na parkiecie.  

 

Kolejna cecha szelek to z pewnością wygoda – możesz wybrać luźniejsze spodnie, a szelki utrzymają 

ich pas w ryzach. Tym samym zapewnisz sobie większą swobodę ruchów i bez problemu przetańczysz 

całą noc. Jeśli wybierasz smoking, dopasuj klasyczne dodatki takie jak: czarna, wiązana i koniecznie 

jedwabna mucha, pas hiszpański lub kamizelka, biała koszula z guzikami jubilerskimi bądź zakrytą plisą. 

 

Kolorystyka dodatków zależy od koloru Twojego garnituru. Do granatowego będzie pasować prawie 

każdy odcień akcesoriów. Sugerowałybyśmy jednak unikanie czarnych, gładkich krawatów oraz tych 

z brązem. Dobrze, jeśli wybierzesz wzorzysty krawat, np. granatowy w białe wzory. Pozwoli Ci to 

uzyskać spójny zestaw, który nie będzie monotonny czy sztampowy.  

 

Warto, abyś pamiętał o zasadzie, która mówi, że z trzech rzeczy (krawat/mucha, koszula, garnitur) co 

najmniej jedna powinna być wzorzysta. W przypadku studniówki warto postawić na efektowny krawat 

lub muchę. Wzorzysty garnitur może okazać się faux pas, którego nie uda się uratować podczas 

studniówki. Pamiętaj, że nie ma zasady, która mówi o kolorystycznym dopasowaniu Twoich dodatków 

do stroju partnerki. Najważniejsze, aby pasowały do Twojego! 
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Jakie buty wybrać na studniówkę? 

 
W kwestii butów stawiaj na wygodę i klasykę. Najbezpieczniej jest wybrać czarne buty typu oksford, 

bądź nieco bardziej ekstrawaganckie, ale nadal bardzo eleganckie i dość formalne lotniki (ich cholewka 

wykonana jest z jednego kawałka skóry, zszywanego na pięcie). Jeżeli nie chcesz stawiać na czarne 

buty, wybór modelu w kolorze ciemnego brązu lub bordo też będzie jak najbardziej trafiony.  

 

Jeśli lubisz się wyróżniać, sprawdź loafersy, czyli wsuwane buty, które na pierwszy rzut wyglądają jak 

wiązane. Niezależnie od rodzaju obuwia, ważne by było ono wykonane ze skóry licowej (tylko takie 

współgra z rangą wydarzenia, jakim jest studniówka). Możesz wybrać modele ze skór naturalnych, lub 

ekologicznych – te drugie wyglądają równie szykownie.  

 

Jeśli wybierasz się w smokingu, załóż lakierowane półbuty, lecz unikaj długich nosków – prezentują się 

niekorzystnie, zwłaszcza w towarzystwie sukienek wieczorowych. Podobnie jak w przypadku szpilek 

dla dziewczyn, nie wybieraj butów, w których od początku czujesz się bardzo niekomfortowo.  

 

Nie polecamy też debiutu butów właśnie na studniówce, zdecydowanie warto i trzeba przetestować 

je wcześniej, by sprawdzić, czy chodzenie w nich nie sprawia bólu czy dyskomfortu. W czasie 

studniówki, warto mieć ze sobą kilka plastrów, które pomogą nieco uśmierzyć ból w przypadku 

niespodziewanego obtarcia.  
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Najczęstsze faux pas doboru stroju 

 

Podczas takich uroczystości, jak studniówka, bardzo łatwo o modową gafę, którą ciężko wyprostować. 

Nawet jeśli w codziennym życiu nie przykładasz dużej uwagi do kompletowania stroju, przed 

studniówką przemyśl wszystko dwa razy. Sprawdź, czy zapiąłeś równo guziki i czy każdy element 

garderoby jest perfekcyjnie wyprasowany.  

 

Tego wieczoru nie możesz przyjść z nagą szyją tzn. bez muchy czy krawata. Rozpięty pod szyją 

kołnierzyk nie dodaje luzu, a jedynie ujmuje stylu i elegancji. To w wielu przypadkach pierwsza 

w Twoim życiu tak uroczysta impreza, warto więc zaprezentować się dojrzale i szykownie. Pamiętaj, 

że krawat plus rozpięty kołnierzyk wyglądają mało schludnie.  

 

Kolejnym błędem będą za krótkie skarpety lub jeszcze gorzej – białe skarpety. Jeśli myślisz, że ich nie 

widać, jesteś w błędzie. Idąc po schodach czy siadając, nogawka idzie do góry, odsłaniając tym samym 

skarpetę. Ta powinna być ciemnym kolorze i o takiej długości, która nie odsłoni łydki. Dużym błędem 

jest też założenie do garnituru koszuli smokingowej z łamanym kołnierzykiem. Nie wygląda to dobrze.  

 

Na różnych imprezach można zauważyć, że mężczyźni zakładają pod koszulę koszulki na ramiączkach 

lub z krótkim rękawkiem. Jeżeli chcesz wprowadzić jeden z tych elementów do swojego stroju, załóż 

model, którego nie będzie widać. Nieestetycznie prezentują się również wypchane kieszenie – tego 

wieczoru potrzebne Ci będzie jedynie kilka rzeczy, które możesz schować w niewielkiej torbie 

wykonanej z gładkiej ekoskóry lub w torebce Twojej partnerki.  

 

Gdzie kupić studniówkowy outfit? 

 
Przygotowania do studniówki wiążą się z wyborem garnituru i butów, ale przede wszystkim warto 

pamiętać, że ta zabawa symbolizuje zaledwie sto dni do egzaminu dojrzałości. Wielu maturzystów 

wolałoby przeznaczyć ten czas na naukę i ostatnie poprawki, zamiast na długie i męczące zakupy – 

często bez pożądanego efektu. Nie dziwi zatem fakt, że oferta sklepów internetowych w zakresie 

studniówkowych garniturów jest coraz bardziej kusząca.  

 

Nie tylko pozwala ona oszczędzić tak cenny dla przyszłego studenta czas, ale i często pieniądze – nawet 

kilkaset złotych. W końcu garnitur czy buty kupione w sklepie online prezentują się równie efektownie, 

co komplet szyty na zamówienie u profesjonalnego krawca oraz szewca.  

 

Dobrym rozwiązaniem będzie sprawdzony sklep internetowy born2be.pl, który pozwala na zakup 

wyjątkowego stroju na studniówkę – lub poszczególnych jego części. Jasna polityka zwrotów pozwala 

zazwyczaj wymienić garnitur na inny model – pamiętaj jednak, by dokonać zakupu odpowiednio 

wcześnie. Do garnituru lub marynarki, łatwo dobierzesz także koszulę i dodatki.  
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Porady dla par idących razem na studniówkę 

 
Niezależnie od tego, czy na studniówkę wybierasz się ze swoim chłopakiem dziewczyną, czy zdarzyło 

Ci się poprosić koleżankę z klasy lub kolegę z sekcji siatkarskiej – na pewno chcesz tego dnia 

prezentować się wspaniale w jego towarzystwie i bardzo dobrze się bawić. Jakie krótkie rady mogą 

przydać się parom, które wspólnie będą kroczyć w rytm poloneza na studniówce? 

 

1. Przedyskutuj z partnerem Wasz studniówkowy outfit. Dobierzcie Wasze stroje kolorystycznie, 

a na balu i na zdjęciach zaprezentujecie się jako zgrana oraz harmonijna para. Warto spędzić 

nieco czasu przed studniówką razem i zaplanować swój outfit, by w studniówkowy wieczór 

czuć się komfortowo – tym bardziej, jeżeli planujecie założyć ubrania w identycznym kolorze.  

 

2. Jeżeli Twój partner jest od Ciebie o wiele wyższy, możesz poszaleć z wysokością szpilek – 

pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić, zwłaszcza jeśli chcesz zatańczyć taniec w wysokich 

obcasach, a nie czujesz się w nich pewnie. Jeśli jesteście podobnego wzrostu, postaw na 5- lub 

6-centymetrowy obcas. 11-centymetrowe szpilki mogą sprawić, że niższy chłopak poczuje się 

niekomfortowo obok wyższej dziewczyny. Jeśli jesteś dużo wyższa od partnera, najlepiej 

zrezygnuj z obcasów i postaw na ponadczasowe balerinki – możesz je znaleźć nie tylko 

w casualowej, lecz także wieczorowej odsłownie, która idealnie wpasuje się w Twój 

studniówkowy outfit.  

 

3. Jeśli chcecie spójnie prezentować się na zdjęciach, pomyślcie o dodatku w tym samym lub 

podobnym kolorze. Jeśli dziewczyna założy opaskę w kolorze muchy partnera lub jej usta będą 

w podobnym kolorze, co jego krawat, na zdjęciach da to harmonijny efekt. Wspominaliśmy 

o kwiatku w butonierce (koniecznie w kolorze sukni) – to również wygląda doskonale i uroczo. 

 

Mamy nadzieję, że dzięki tym radom, studniówka okaże się jeszcze lepszym przeżyciem, a zdjęcia z tej 

imprezy będą zachwycać całą rodzinę przez długie lata. 
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Sposoby na oszczędzenie pieniędzy na studniówkowych 

przygotowaniach 

 
Studniówka to niemały wydatek. Koszty samej organizacji imprezy to jedynie niewielka część kwoty, 

jaką przeznaczysz na ten wyjątkowy wieczór. Stylizacje na studniówkę nie ograniczają się wyłącznie do 

sukienki, butów oraz torebki – w tym dniu kobiety chcą wyglądać zjawiskowo, dlatego wykonanie 

odpowiedniego makijażu, manicure czy fryzury jest na porządku dziennym.  

 

Zastanawiasz się, jak oszczędzić, nie tracąc na efektownym looku, który będzie później uwieczniony na 

fotografiach oraz nagraniu? Makijaż i fryzura wiążą się z kolejnymi kosztami, które ponosi przyszła 

maturzystka. Możesz wykonać makijaż sama – jednak jeśli boisz się, że nerwy wezmą, górę możesz 

poprosić o pomoc koleżanki, które mają w tym wprawę. Jeśli szukasz inspiracji, przejrzyj makijażowe 

trendy lub sprawdź, jak malują się topowe gwiazdy Instagrama, a może masz już wizję idealnego, 

wieczornego makijażu, który perfekcyjnie podkreśli Twoje piękno?  

 

Jeszcze przed studniówką, koniecznie poproś koleżankę o wykonanie próbnego make-upu, by 

sprawdzić, czy wygląda na Tobie doskonale. Fryzurę również możesz zrobić sama, jednak jeśli nie masz 

wprawy, lepiej postaw na proste fryzury. Delikatne, opadające fale są łatwe do wykonania, podobnie 

jak wyprostowanie włosów na gładką taflę. Z pomocą może przyjść Ci też zaufana osoba, która upnie 

Twoje włosy w gustowny koczek lub zaplecie je w romantyczne, warkoczowe upięcie.  

 

Chcesz oszczędzić na studniówkowym stroju? Zaufaj ofercie sklepów internetowych, w których 

znajdziesz ogromną ofertę męskich, gustownych koszul lub damskich sukienek koktajlowych w niskiej 

cenie. Szeroki wybór modeli sprawia, że z pewnością znajdziesz dla siebie strój odpowiadający na 

Twoje potrzeby – dopasujesz go do sylwetki oraz stylu, w jakim czujesz się najpewniej.  
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Sklepy internetowe królują, jeśli chodzi o tanie sukienki damskie czy koszule męskie – przepiękną 

i efektowną kreację możesz kupić już za kilkadziesiąt złotych. W końcu nikt nie powiedział, że 

wyjątkowa sukienka czy garnitur muszą dużo kosztować – wystarczy przejrzeć oferty, by znaleźć dla 

siebie strój w atrakcyjnej cenie.  

 

Do bazy swojej stylizacji możesz łatwo dobrać również pozostałe akcesoria, które idealnie podkreślą 

szykowny charakter outfitu. Pamiętaj, że odpowiedni krój koszuli, garnituru czy kreacji podkreśla 

wewnętrzne a zewnętrzne piękno oraz sprawia, że prezentujesz się niezwykle – niezależnie od tego, 

ile wydasz na swój strój.  
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Do poloneza – marsz! Podsumowanie 

 
Studniówka to niezaprzeczalnie przełomowe wydarzenie w życiu młodych ludzi. Choć wiąże się 

zazwyczaj z dużym stresem, zostaje w pamięci na długie lata. Mamy nadzieję, że powyższy poradnik 

pomoże Ci w wyborze i przygotowaniu stroju na ten wyjątkowy wieczór. Pamiętaj, że to Twoje 

samopoczucie oraz humor są najważniejsze w tym niepowtarzalnym dniu – wybierz strój i dodatki, 

w których poczujesz się pewnie i komfortowo.  

 

 

 
Dzięki temu każdy moment studniówkowego wieczoru będzie wyjątkowy, a emocje z nim związane 

powrócą do Ciebie jeszcze długo po zakończeniu imprezy. Nie zapomnij pokazać tego poradnika 

swojemu partnerowi lub partnerce, a także maturzystom, którzy ten emocjonujący dzień mają dopiero 

przed sobą.  

 
Powyższe opracowanie jest dziełem Born2be.pl. Prosimy abyś przestrzegał praw jakie im przysługuje. Zawartość opracowania nie może być 

kopiowana. Jeżeli treść opracowania zostanie zacytowana, należy podać autora.  
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