
PORADNIK: 

Jak stworzyć looki w pięciu najmodniejszych 
stylach? 
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Minimalistyczny, high fashion, boho, rockowy i retro. I choć stylów w modzie można dziś wymienić całe 

mnóstwo, my przyjrzałyśmy się bliżej tym pięciu najpopularniejszym. Wzięłyśmy pod lupę każdy z nich 

i sprawdziłyśmy, jak tworzyć zjawiskowe stylizacje wpisujące się w konkretne klimaty. Jeśli więc jesteś 

fanką któregoś z nich i chcesz poznać sekrety udanych outfitów, ten e-book będzie dla Ciebie 

znakomitym źródłem inspiracji!  

Czym charakteryzują się dane style w modzie, co powinno znaleźć się w garderobie dziewczyny, która 

chce budować looki w danym duchu i jakim makijażem oraz fryzurą warto uzupełnić swoje stylizacje? 

Przygotowałyśmy dla Ciebie kompendium wiedzy, porad i inspiracji.  

A może nie jesteś jeszcze przekonana, jaki styl odpowiada Ci najbardziej? Mamy dla Ciebie szybki test, 

który z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości – znajdziesz go na samym końcu e-booka. Sprawdź, 

jaki styl w modzie skradnie Twoje serce i jak stworzyć garderobę marzeń, która odzwierciedli Twoją 

osobowość. 

Gotowa na nowe lekcje stylu?   
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Królowa prostoty – jak stworzyć stylizację w minimalistycznym stylu? 

 

Geoffrey Beene – amerykański projektant mody – powiedział kiedyś, że „nowoczesność zaczyna się 

tutaj, jako proces eliminacji: minimum szwów, minimum ciężaru, minimum dbałości, minimum detali. 

Minimalizm, jak sądzę, to przyszłość”.  

 

Zdanie to zostało wypowiedziane w latach 90., ale już we wcześniejszych dekadach można było 

dostrzegać początki tego nurtu – chociażby w prostych, geometrycznych sukienkach z lat 60., 

klasycznych swetrach czy koszulach z lat 70. i w prostych, jeansowych spodniach lub kurtkach z lat 80. 

Niemniej to właśnie koniec XX wieku uznaje się za moment, w którym minimalizm zaistniał na dobre. 

 

 
 

I choć wielu ten czas kojarzy się z neonami, motywami tie-dye czy odzieżą wyrażającą bunt, projektanci 

tacy jak Calvin Klein czy Donna Karan wynosili na piedestał stonowane barwy oraz nieskomplikowane 

formy. Mimo że trendy w modzie przez lata zmieniały się jak w kalejdoskopie, fanom minimalizmu 

zawsze przyświecała jedna reguła, a mianowicie „mniej znaczy więcej”.  

 

Jak rozpoznać minimalistyczne ubrania? Ich głównymi wyznacznikami są proste kroje i oszczędne 

zdobienia. Zero printów, ozdób, koronek, falban czy frędzli. Dodajmy, że także ich kolorystyka mieści 

się w stonowanej gamie. Czy to oznacza, że takie projekty to synonimy nudy czy monotonii? Nic z tych 

rzeczy. Po pierwsze, klasyka nigdy się nie opatrzy i zawsze pozostanie w kanonie kultowych trendów.  
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Po drugie, minimalistyczne ubrania zyskują zupełnie nowy charakter, jeśli mają oryginalną formę czy 

fakturę. Warto również wiedzieć, że odpowiednie dodatki mają szansę nadać całości naprawdę 

niepowtarzalnego i stylowego wyrazu. W końcu nie od dziś wiadomo, że diabeł (a w tym przypadku: 

urok) tkwi w szczegółach. 

 

Czy minimalizm jest dziś modny? To pytanie możemy uznać za retoryczne. Odpowiedź zawsze będzie 

twierdząca i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek miałoby się to zmienić. Zresztą rzuć tylko okiem 

na topowe wybiegi i światowe stolice fashion. Oprócz modernistycznych, świeżych projektów, 

nieustannie lansuje się tam również klasykę – zarówno w postaci ubrań, jak i butów czy dodatków.  

 

Przekonasz się o tym, przeglądając też profile gwiazd. Minimalistyczne stylizacje cenią m.in. Angelina 

Jolie, Victoria Beckham czy Megan Markle i stale włączają proste akcenty do swoich looków. Jeśli chodzi 

natomiast o polskie gwiazdy, wielbicielkami klasyki są np. Kasia Tusk, Anja Rubik, Aneta Kręglicka czy 

Grażyna Torbicka.  

 

Złote zasady minimalizmu 

Jesteś fanką prostych rozwiązań i chciałabyś stworzyć outfit odzwierciedlający ducha minimalizmu? 

Przedstawiamy Ci kilka podstawowych zasad oraz przydatnych porad, którymi warto się kierować. 

Dzięki nim wykreujesz prosty, ale pełen stylu i klasy zestaw, nawiązujący do ponadczasowych, 

nieprzemijających trendów.  

 

Od czego warto zacząć tworzenie minimalistycznego looku? Jak już wiesz, reguła „mniej znaczy więcej” 

odgrywa w tym przypadku główną rolę. Zresztą już sama Coco Chanel mawiała: „zanim wyjdziesz 

z domu, spójrz w lustro i zdejmij jedną rzecz”.  To zdanie chyba nigdy nie straci na aktualności.  

Minimalistki wybierają więc delikatną biżuterię i jak najmniejszą ilość dodatków  

 

Druga zasada? Zaprzyjaźnij się z bielą, kremem, czernią, granatem, ciemną zielenią i bordo – takie 

kolory niczego Ci nie narzucą i zgrabnie wkomponują się w wiele outfitów. Ponadczasowe i zawsze 

modne, powinny być fundamentem Twojej garderoby.  Z łatwością wykreujesz z nich różne stylizacje, 

bez zbędnego zastanawiania się, czy dane odcienie dobrze ze sobą harmonizują. Żywym i jaskrawym 

kolorom minimalistki mówią natomiast stanowcze nie. 
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A co z formami? Trzecia zasada głosi – łącz klasykę z nowoczesnością. Masz proste, klasyczne jeansy? 

Dodaj do nich białą, luźną koszulę z bufiastymi rękawami. A może postawiłaś na nieśmiertelną, pełną 

kobiecości małą czarną? Dołóż do niej długi kardigan z modnymi perłami w pastelowych odcieniach. 

Takie zestawienia lekko ożywiają klasyczną stylizację, nie ujmując jej jednocześnie minimalistycznego 

wdzięku. 
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Co powinno się znaleźć w szafie minimalistki? 

W garderobie prawdziwej miłośniczki minimalizmu z pewnością nie zabraknie miejsca dla małej 

czarnej, która może posłużyć za element looku zarówno wieczorowego, jak i dziennego. Oprócz 

sukienki wylansowanej przez Audrey Hepburn, znajdziemy tam też czarną marynarkę, białą koszulę, 

ciemne cygaretki i ołówkową spódnicę w stonowanym kolorze.  

 

Jeśli chodzi o codzienne stylizacje, fanki klasyki sięgają natomiast np. po biały T-shirt, wełniany sweter 

i granatowe jeansy w wersji długiej lub krótkiej. Absolutnymi must have'ami są też: beżowy płaszcz 

trencz podkreślający talię, kilka par szpilek w różnych odcieniach oraz płaskich butów o oszczędnych 

zdobieniach. Takie elementy garderoby łatwo dopasować do przeróżnych outfitów, za każdym razem 

zyskując równie piękny efekt. 

 

To jednak nie wszystko. Minimalizm wcale nie oznacza braku dodatków, które przecież często są 

wisienką na torcie całego setu. W szafie kobiety ceniącej klasykę królują akcesoria o niczego 

nienarzucających wzorach i fasonach. Jej kolekcja torebek obfituje w modele ciemne i jasne  

(w stonowanych odcieniach). Ma zarówno casualowe, pakowne shopperki, jak i eleganckie kopertówki 

czy kuferki, które wykorzystuje w stylizacjach koktajlowych. Nie brakuje także delikatnej, ale pełnej 

wdzięku biżuterii.  

 

Jaki makijaż i fryzurę wybiera minimalistka? 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – do klasycznych looków dobieramy… klasyczny makijaż. Na dzień 

polecamy make-up no make-up, czyli kwintesencję naturalnego piękna i minimalizmu. Wieczorem 

warto postawić natomiast na mocniejsze podkreślenie oka lub ust – pamiętaj, że minimalistka nigdy 

nie zdecyduje się jednocześnie na obie opcje.  

 

A co z włosami? Proste lub lekko pofalowane kosmyki sprawdzą się najlepiej, zwłaszcza w setach 

o biznesowym lub eleganckim charakterze. W casualowych zestawach prym wiodą klasyczne kucyki 

oraz gładkie koki. Pamiętaj, że minimalistka ma w swojej szkatułce wsuwki, spinki i gumki w klasycznych 

odcieniach, dobrze dopasowanych do swojego koloru włosów. 

  



8 
 

Miss high fashion – jak stworzyć stylizację w stylu fashionistki? 
 

Czym właściwie jest high fashion? W dosłownym tłumaczeniu zwrot ten oznacza wysoką modę. Nie 

chodzi jednak o kupowanie ubrań wyłącznie u projektantów lub z luksusowych domów mody. 

Miłośniczki tego stylu ubierają się po prostu zgodnie z najświeższymi trendami, które śledzą na bieżąco. 

Niektóre z nich łączą najgorętsze projekty z klasyką, choć większość wyznaje zasadę, że im więcej 

modnych akcentów pojawi się w jednym outficie, tym lepiej.  

 

Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy narodził się ten styl. Wiele osób twierdzi, jednak że 

towarzyszy nam on od zawsze. W końcu sama moda jest produktem kultury, a także sztuką, która jest 

integralną częścią ludzkiego życia. High fashion nierozerwalnie łączy się też ze światem Hollywood oraz 

paryskimi pokazami haute couture, czyli luksusowego krawiectwa. Obecnie polega on raczej na 

włączaniu ekskluzywnych inspiracji prosto od projektantów do mody użytkowej, którą wybieramy na 

co dzień.  

 

Zastanawiasz się, skąd czerpać pomysły na stylizacje high fashion? Koniecznie zajrzyj na profile 

trendsetterek i gwiazd uważanych za współczesne ikony stylu – blogerek modowych, redaktorek 

fashion, stylistek i influencerek. Inspiracji dostarczą Ci m.in. Olivia Palermo, Gigi Hadid, Chiara Ferragni, 

Jessica Mercedes, Ada Fijał, Joanna Horodyńska, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Sandra Boruc.  

 

 

Złote zasady high fashion 

Chcesz sama zbudować zestaw a'la topowa trendsetterka i zastanawiasz się, od czego zacząć? Jak 

wpleść modernistyczne trendy do codziennych stylizacji, by prezentować się modnie i czuć się 

komfortowo? Głowa do góry – mamy dla Ciebie 5 kluczowych zasad, dzięki którym zawsze będziesz 

wiedzieć, jak wykreować idealny outfit. 

 

Pierwszą i niepodważalną regułą tworzenia looku high fashion jest – w przeciwieństwie do stylu 

minimalistycznego – miksowanie ze sobą jak największej ilości najświeższych trendów. Nie bój się 

eklektycznych połączeń i zestawiania pozornie kontrastujących ze sobą ubrań. W końcu to 

kwintesencja wysokiej mody!  
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Jak wcielić pierwszą zasadę w życie? To prostsze, niż myślisz! Asymetryczne góry śmiało łącz z dołami 

zdobionymi falbaną lub plisowaniem. Do romantycznych, kwiatowych sukienek dokładaj z kolei 

skórzane okrycia, masywne buty na grubej podeszwie czy sneakersy. Takie gorące duety to 

kwintesencja stylu fashion. 

 

Właśnie na tym polega zresztą różnica między pierwszym, a drugim wymienionym przez nas stylem. 

Minimalistki kochają stonowane i klasyczne barwy. Wolą, by ich stylizacje nie wyróżniały się z tłumu. 

Inaczej jest natomiast w przypadku królowych high fashion. Ich serca biją szybciej na widok 

intensywnych kolorów – a w szczególności ich nietypowych mieszanek.  

 

Ma to swoje odzwierciedlenie w outfitach, które często zachwycają wszystkimi barwami tęczy. Color 

blocking wciąż wiedzie prym na wybiegach, podobnie jak na instagramowych profilach gwiazd. Drugą 

zasadą jest więc to, by łączyć ze sobą różne odcienie. Czerwień i róż? Róż i pomarańcz? A może żółć  

i zieleń? Takim miksom mówimy zdecydowane tak!  

 

Zresztą według trzeciej zasady miłośniczki high fashion przychylnym okiem patrzą również na 

nietypowe połączenia printów. Marynarskie paski a'la pin-up girls zmiksowane z kratą w nieco męskim 

wydaniu to strzał w dziesiątkę! Kilka wzorów obecnych w jednej stylizacji sprawi, że nie przejdziesz 

niezauważona i udowodnisz, że masz odwagę wykraczać poza klasykę. Tropical print i krata, pantera  

i prążki, a może kwiaty i grochy? Który miks przemawia do Ciebie najbardziej? 

 

Bawić możesz się nie tylko kolorami czy motywami. Miłośniczki high fashion doskonale zdają sobie 

sprawę, że równie oryginalny i stylowy efekt da im także stawianie na nietypowe formy i faktury. Jak 

ta reguła przedstawia się na przykładzie? Spódnicę z frędzlami zestaw ze górą z aplikacją 3D. Delikatną, 

zwiewną spodniczkę zmiksuj natomiast z grubym swetrem i ciężkimi butami. Jeśli uwielbiasz looki  

w stylu wide, zdecyduj się na duet koszuli z rozkloszowanymi rękawami i kulotami – z pewnością 

przykujesz wiele zachwyconych spojrzeń. 

 

A jak brzmi piata zasada? Tu również trzymaj się zasady, że więcej znaczy lepiej. Lubisz biżuterię? Na 

szyję zawieś kilka naszyjników – koniecznie różnej długości. Na dłonie włóż z kolei parę sztuk 

bransoletek – stylowy efekt da łączenie klasycznych ozdób z tymi na sznurkach czy wykonanych  

z koralików. Stylizację, która aż kipi gorącymi trendami możesz też uzupełnić apaszkami, broszkami, 

kolorowymi skarpetkami czy ozdobnymi paskami. 
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Co powinno znaleźć się w szafie miłośniczki high fashion? 

Wiesz już, w jaki sposób należy tworzyć look w stylu high fashion, więc zróbmy jeszcze check-listę 

rzeczy, których nie powinno zabraknąć w garderobie fashionistki. Co jest absolutnym must havem? 

Trendy zmieniają się z prędkością światła, dlatego trudno wymienić konkretne ubrania i dodatki.   

 

Ostatnio widać jednak powrót do lat 80. i 90., m.in. w postaci denimowych spódnic, skórzanych 

sukienek czy spodni z rozszerzanymi nogawkami. Prym wiodą też tropical printy, motywy safari, a także 

kwiaty w każdej odsłonie. Śledź najnowsze trendy lub przeglądaj kolekcje i oferty sklepów 

internetowych, które zawsze są na bieżąco z modowymi nowinkami. 

 

Jaki makijaż i fryzurę wybierze dziewczyna high fashion? 

Fashionistki nie boją się kolorów i odważnych, oryginalnych rozwiązań, co widać również w ich 

makijażach. Wielobarwne kreski, geometryczne make-upy, aplikacje z brokatem czy cekinami lub 

perłami to propozycje, na które chętnie zdecydują się dziewczyny lubiące styl high fashion.  

 

We fryzurach prym wiodą kolorowe kosmyki (wet look), warkocze oraz grzywy. Niemniej fashionistki 

lubią także stawiać na subtelny make-up no make-up oraz proste fryzury (zazwyczaj rozpuszczone 

włosy lub luźne upięcia). Wszystko po to, by nie odciągać już uwagi od efektownego stroju. 
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Dziewczyna z krainy boho – jak stworzyć stylizację boho? 

 

Styl boho podbił serca kobiet na całym świecie wiele sezonów temu. Jego początki sięgają jednak lat 

60. XX wieku. Jaki kierunek w modzie kryje się właściwie pod tym pojęciem? Z pewnością pełen 

artyzmu, wolności i wyrażania skrywanych emocji poprzez modę.  

 

Sama nazwa pochodzi zresztą od słowa bohema – oznaczającego środowisko francuskiej cyganerii 

artystycznej, która ukształtowała się w okresie modernizmu. I choć większości boho looki kojarzą się 

główne z wakacjami i festiwalowym szaleństwem, warto wiedzieć, że także chłodniejszą porą roku 

prezentują się naprawdę stylowo.  

 

Po czym można rozpoznać boho outfity? Dziewczyny, które uwielbiają ten klimat, tworzą stylizacje 

inspirowane stylem hipisowskim. W ich propozycjach jest jednak również miejsce dla motywów 

cygańskich i etnicznych. Stylizacje boho aż kipią wolnością, komfortem, naturalnością i dziewczęcością. 

Na próżno szukać tutaj skórzanych, obcisłych spódnic czy wysokich szpilek na cienkim obcasie.  

 

Dominują barwy ziemi, takie jak biel, beż, brąz, khaki, miedź czy błękit, choć można też spotkać looki 

na bazie żywej pomarańczy czy czerwieni. Boho-girls uwielbiają także koronki, frędzle, falbany, pióra 

i chwosty. Cenią sobie również naturalne tkaniny i zwiewne, lekko prześwitujące materiały. W ich 

propozycjach nie zabraknie także wielu dodatków, np. słomkowych kapeluszy z szerokim rondem czy 

dużej ilości biżuterii.  

 

Szukasz inspiracji? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – jest ich naprawdę sporo. Stylizacje łączące 

oryginalność paryskiej bohemy i hippisowski luz mają zwolenniczki na całym świecie. Widać to zarówno 

wybiegach, jak i Instagramie.  

 

Wśród gwiazd pokochała je m.in. Kate Moss, którą często uznaje się za ikonę współczesnego stylu 

boho. Inspiracji dostarczą Ci również Nicole Richie, Florence Welch, Sienna Miller, siostry Olsen, 

Patrycja Markowska czy Anna Wendzikowska. 
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Złote zasady stylu boho 

Zastanawiasz się, jak stworzyć look odzwierciedlający bohemian chic? Których elementów garderoby 

nie może zabraknąć w Twojej kolekcji i na co powinnaś zwrócić uwagę, wybierając ubrania? 

Przedstawimy Ci kilka charakterystycznych cech stylu boho – możesz je interpretować na swój sposób 

i tworzyć niepowtarzalne kompozycje, które wyrażą Twoją osobowość.  

 

Od czego warto zacząć? W pierwszej kolejności stawiaj na warstwy. Miłośniczki stylu boho uwielbiają 

łączyć ze sobą przeróżne tkaniny i nakładać je na siebie, dlatego tak często wybierają ubrania 

z cieniutkich materiałów. Jeśli więc zdecydowałaś się na zwiewną sukienkę maxi w kwiaty, z białą 

podszewką, dodaj do niej jeansową kamizelkę lub zamszową kurtkę z frędzlami. Całość uzupełnij 

kolorową chustą z długimi chwostami na końcach, a na szyję zarzuć warstwowy, wielobarwny 

naszyjnik.  

 

Romantyczny i pełen wdzięku boho "przepych" może występować także we wzorach Twoich ubrań. 

Kwiaty i etniczne printy najlepiej zakładaj na raz. Za dużo? Nic z tych rzeczy. Pamiętaj, że choć 

miłośniczki boho stawiają przede wszystkim na stonowane, ziemiste barwy, nie boją wychodzić czasem 

poza kanon. Przykład? Żółtą midi zestaw z pomarańczowymi dodatkami i czerwoną narzutką. Latem 

uzupełnij set sandałkami zdobionymi koralikami we wszystkich kolorach tęczy, zimą postaw natomiast 

na ażurowe kozaki z cholewką dekorowaną frędzlami.  

 

Poza wzorami warto także miksować ze sobą różnego rodzaju ozdoby, takie jak koronki, pióra, chwosty 

czy frędzle. Te kultowe w boho stylu aplikacje potrafią dodać charakteru nawet najprostszym 

zestawom. Dodajmy również, że nie musisz decydować się tylko na jeden taki akcent. Podobają Ci się 

wszystkie te elementy? Śmiało, w końcu tego typu stylizacje mają dawać wolność i wyrażać to, jaka 

jesteś naprawdę! Do kwiatowej kreacji możesz założyć jeansową katanę z frędzlami oraz futrzaną 

kamizelkę – takie połączenie od razu przykuje uwagę. A skoro o ozdobach mowa… tutaj również puść 

wodze fantazji.  

 

Boho-girls kochają dopieszczać swoje looki efektownymi akcesoriami. Szerokie kapelusze, materiałowe 

paski czy torebki typu koszyczek to tylko niektóre z ich ulubieńców. W swoich szkatułkach trzymają też 

mnóstwo biżuterii – najlepiej takiej, która kojarzy się z naturą (piórka, korale, kamienie, frędzle, 

rzemyki, a wszystko to przeplatane złotem lub srebrem).  

 

Ostatnia, piąta zasada dotyczy doboru butów. Na jakie modele możesz postawić, decydując się na 

tworzenie zestawu w boho klimacie? Grubsza podeszwa lub płaskie obcasy perfekcyjnie wpiszą się 

w ducha wolności i nieskrępowania, jednak nie jest to zasadą. Jeśli uwielbiasz obcasy typu klocek, 

koturn dekorowany plecionką z juty lub niski słupek – śmiało! W końcu kwintesencją stylu boho jest 

swoboda. Topowymi modelami są zaś sandały, espadryle, trampki, płaskie botki, plecione sandały na 

koturnie czy festiwalowe kowbojki. 
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Co powinno się znaleźć w szafie miłośniczki boho? 

Znasz już cechy wyróżniające stylizacje boho. Czas przygotować listę rzeczy, których nie może 

zabraknąć w garderobie kobiety ceniącej ten klimat. Na pierwszym miejscu znajdą się oczywiście 

sukienki w kwiaty, wykonane ze zwiewnych, leciutkich tkanin. Ażurowe dekolty i rozkloszowane fasony 

są również dla Ciebie, jeśli spodobał Ci się styl boho.  

 

Podobnie zresztą jak spódnice zdobione kaskadą falban, mniejszych lub większych. A może wolisz looki 

ze spodniami w roli głównej? Bohemian chic nie przepada za dopasowanymi rurkami, uwielbia 

natomiast spodnie z szerokimi nogawkami, np. dzwony czy kuloty. Jeśli chodzi o bluzki, warto mieć pod 

ręką modele z rozkloszowanymi rękawami oraz z dekoracjami w okolicy dekoltu (np. koronkowymi 

obszyciami czy chwostami). 

 

Kluczowe w stylach boho są także okrycia. Prym wiodą wśród nich lekkie narzutki z koronki, dzierganej 

szerokim splotem lub wykonanej z cieniutkiej tkaniny. Oprócz tego w garderobie boho-girl nie może 

zabraknąć poncho, kimona albo chusty w rozmiarze XXL.  

 

Dobrze również posiadać kamizelki i kurtki w przeróżnych odsłonach – zamszowej, jeansowej czy 

skórzanej. W boho szafie musi znaleźć się też odrobina miejsca na kapelusze, płaskie botki, a także dużą 

torebkę z frędzlami lub niewielki koszyk.  

 

Jaki makijaż i fryzurę wybierze dziewczyna boho? 

Jaki makijaż lubi miłośniczka stylu boho? Z pewnością taki, który odzwierciedla esencję boho, czyli 

naturalny. Make-up no make-up będzie zatem absolutnym strzałem w dziesiątkę. Trzymaj się kolorów 

ziemi lub delikatnych róży – pamiętaj, ma być lekko i dziewczęco. Czerwone szminki, kocie kreski 

i kolorowe powieki warto pozostawić do innych looków.  

 

Bardziej wyraziste ruchy możesz jednak zastosować na włosach. Warto wiedzieć, że fryzura odgrywa 

naprawdę istotną rolę w stylizacji boho. Znakomicie prezentują fale, warkocze lub niskie, lekko 

niechlujne upięcia. Nie zapominaj również, że boho-girls uwielbiają ozdoby… także we włosach. Opaski 

z piórami, apaszki wplecione w warkocze czy wianki to coś, co przypadnie do gusty każdej fance tego 

klimatu.  
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Rockowa księżniczka – jak stworzyć rockowe stylizacje? 

 

Rock zaczął rządzić sceną w drugiej połowie XX wieku. I choć nie wszyscy lubią cięższe brzmienia, fanów 

ubierania się jak gwiazda rocka nie brakuje. Zresztą projektanci od lat wplatają takie elementy do 

swoich najnowszych kolekcji. Pokazują tym samym, że zespoły rockowe odcisnęły swoje piętno nie 

tylko na muzyce, lecz także modzie.  

 

Po czym rozpoznasz rockową księżniczkę? Skórzane spodnie, ramoneska, poszarpane jeansy 

z dziurami, T-shirt z wizerunkiem idoli czy flanelowa koszula to tylko niektóre z jej znaków 

rozpoznawczych. Czy rockowy sposób ubierania się polega wyłącznie na odtwarzaniu outfitów gwiazd 

sceny muzycznej? Absolutnie nie.  

 

Obecnie rzadziej tworzy się tego typu total looki, a częściej stawia na stylizacje, które zawierają 

drapieżne akcenty. Warto dodać, że rockowe propozycje często mogą wyrażać bunt i podkreślać 

niepokorną stronę  duszy. Jeśli więc patrzysz na życie z przymrużeniem oka i cenisz sobie nade wszystko 

luz, rockowy kierunek w modzie jest dla Ciebie właściwą drogą. 

 

Którym znanym i lubianym kobietom rockowy styl przypadł do gustu i zarazem czyje looki warto 

potraktować jak źródło inspiracji? Jednym z najbardziej stylowych przykładów może być sposób 

ubierania się Kate Moss. Ponadto dobrze jest również rzucić okiem w kierunku outfitów Cary 

Delevingne, Dakoty Johnson czy Mai Sablewskiej. 
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Złote zasady rockowego stylu 

Czujesz, że jesteś lub mogłabyś zostać rockową księżniczką, ale nie wiesz, w jaki sposób stworzyć 

stylowy i modny look w klimacie mocniejszych dźwięków? Oto kilka wskazówek, za pomocą których 

bez trudu zbudujesz zjawiskowy outfit z pazurem.  

 

Zasada numer jeden? Postaw na luz i nonszalancję. Im bardziej komfortowy outfit uda się zbudować, 

tym lepiej. W klasycznej, rockowej stylizacji zrezygnuj więc z wysokich szpilek czy zmysłowych, 

satynowych topów. Wybierz za to luźniejsze jeansy z dziurami, biker bootsy i oversize’ową koszulkę 

(może nawet odsłaniać trochę brzucha).  

 

Druga reguła? Ciężkie buty i kurtka to podstawa rockowego stylu. Jakie masz opcje? W Twojej 

garderobie nie może zabraknąć miejsca na workery albo biker bootsy. Latem natomiast sprawdza się 

klasyczne trampki lub masywne sneakersy w rockowym designie. A jeśli chodzi o okrycia? Ramoneska, 

biker jacket czy jeansowa katana oversize to na pewno strzały w dziesiątkę.  

 

A z czym je łączyć…? It-girls pokochały kontrastowe połączenia, a co za tym idzie, do tego typu 

elementów stroju dokładają kwiecistą, zwiewną sukienkę lub falbaniastą spódnicę i luźny sweter. 

Kobieco i z pazurem – nikt nie przejdzie obok takiego zestawu obojętnie! 

 

Czwartą zasadą, która warto mieć w pamięci tworząc rockowy look, jest trzymanie się ciemnej 

kolorystyki. Czerń (zarówno ta matowa, jak i błyszcząca) to podstawa. Jeśli jednak chcesz nieco 

rozjaśnić całość, zdecyduj się na błękitne jeansy lub biały T-shirt.Możesz też zagrać biżuterią  

i zdecydować się na biały choker albo srebrną, masywną bransoletkę z dużymi nitami i klamrami. 

 

Na koniec warto omówić jeszcze dodatki. Jakie akcesoria pomogą dopieścić rockowy outfit? Stawiaj na 

modele wykonane z matowej ekoskóry oraz efektowne zdobienia – prostokątne, duże klamry, ćwieki, 

nity, kontrastowe przeszycia czy motocyklowe pikowania. Zrób też sporo miejsca na złote łańcuchy, 

kolczyki koła w rozmiarze XXL, sygnety i bransoletki na szerokim pasku. 

  



21 
 

Co powinno się znaleźć w szafie miłośniczki rockowego stylu? 

Fanka rockowego klimatu bez wątpienia powinna w pierwszej kolejności zaopatrzyć swoją garderobę 

w ciężką parę butów oraz skórzaną kurtkę. Dodatkowo do stworzenia tego typu stylizacji niezbędne 

okażą się poszarpane, jeansowe spodnie w wersji długiej i krótkiej, kraciasta koszula oraz proste 

koszulki z linii basic, którymi można lekko załagodzić zadziorną stylizację.  

 

Jeśli uwielbiasz eklektyzm w modzie, zadbaj o kilka modeli sukienek zdobionych kwiatowym wzorem – 

doda Twojemu lookowi kobiecego akcentu. Na swoją rockową check-listę nie zapomnij wpisać także 

akcesoriów i biżuterii z ćwiekami, nitami i klamrami. Masywne workery z ekoskóry, pokryte 

błyszczącymi ćwiekami i metalowymi klamrami to idealne buty na chłodne dni dla każdej rock girl.  

 

Jaki makijaż i fryzurę wybierze rockowa dama? 

Rockowa dziewczyna z pewnością należy do odważnych. W jej kosmetyczce nie zabraknie więc 

wyrazistych szminek (od czerwieni po bordo), ciemnych cieni do oczu (szare i brązowe), a także 

matowego eyelinera i czarnej kredki. Nie ma tu miejsca na subtelne kreseczki lekko podkreślające 

powiekę – efektowne pociągnięcie zakończone ostrą jaskółką to jest to! 

 

Smokey eye i krwistoczerwone wargi to look, dla którego rockowa księżniczka straci głowę. 

Zastanawiasz się jeszcze, czy fryzury w takim stylu są równie wyraziste? Wygolony bok czy fryzura na 

chłopczycę będą kwintesencją klasycznego rocka, ale tak odważne propozycje to jednak nie wszystko.  

 

Jeśli nie chcesz tak mocno wyróżniać się fryzurą, zdecyduj się na nieco lżejsze wersje. Świetnie 

sprawdzą się  proste włosy z przedziałkiem na środku. Wielbicielkom upięć polecamy natomiast 

niesforne, niskie kucyki, koczki lub warkocze z wyciągniętymi kosmykami w klimacie artystycznego 

nieładu. Stylizacja ma odgrywać główną rolę, dlatego nie dokładaj żadnych elementów ozdobnych. 
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Retro dama – jak stworzyć stylizację vintage? 

 

Moda ciągle zatacza koła. Każdego sezonu wśród trendów znajdują się ubrania i dodatki, które 

mogłyśmy podziwiać w szafach naszych mam czy babć. Dzięki temu styl retro nigdy nie wychodzi 

z mody. Wystarczy spojrzeć na coroczne pokazy by zauważyć, że projektanci nieustannie wracają 

w swoich inspiracjach do lat 20., 70. czy 90. Wplatają starsze elementy do nowoczesnych stylizacji, 

dając tym samym dawnym trendom zupełnie nowe życie.  

 

Czym właściwie charakteryzuje się styl retro? Jeśli myślisz, że mowa wyłącznie o rzeczach z second 

handów, to jesteś w błędzie. Vintage oznacza dziś ubrania i akcesoria stylizowane na te z minionych 

lat. Tylko czy coś, co było „in” 5 lat temu możemy już uznać za retro? Niekoniecznie.  

 

Przyjmuje się, że mianem retro określa się trendy, które mają przynajmniej 20 lat. Jakie ubrania 

odzwierciedlają dziś taką modę? Bez wątpienia do tej grupy można zaliczyć plisowane midispódnice, 

kraciaste marynarki, tweedowe garsonki, koszule z okrągłymi kołnierzami, groszkowe sukienki o kroju 

litery „A”, perły, kaszkiety czy kuferki.  

 

Warto jednak wiedzieć, że tworzenie looku w stylu vintage nie musi oznaczać przełożenia stylizacji 

z dawnych lat w stosunku 1:1. Miłośniczki trendów z przeszłości często nadają im nowoczesnego 

wyrazu, a co za tym idzie, miksują to, co dawne z tym, co aktualnie święci triumfy w modzie.  

 

Zastanawiasz się, dla kogo jest najlepszy styl retro? To pytanie również jest retoryczne. Niezależnie od 

tego, ile masz lat, możesz śmiało decydować się na eksperymenty z modą sprzed kilku dekad. Ubrania 

utrzymane w estetyce vintage zjawiskowo prezentują się w towarzystwie nowoczesnych akcentów, np. 

dodatków, biżuterii czy butów.  

 

Takie połączenia pokażą, że masz doskonałe wyczucie stylu. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać inspiracji, 

zerknij na profile gwiazd uwielbiających rozwiązania retro – np. outfity Tamary Gonzalez-Perea, 

Weroniki Rosati, Taylor Swift czy Penelope Cruz. 
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Złote zasady retro stylu 

Każda z epok czy dekad rządziła się swoimi prawami, jeśli chodzi o modę – to nimi należy się głównie 

kierować, tworząc look retro. Jest jednak kilka uniwersalnych reguł, które pomogą Ci wykreować 

spójną – ale nie nudną czy monotonną – stylizację w klimacie konkretnych lat. Dowiedz się, o czym 

warto pamiętać!  

 

Zdecydowałaś się na konkretną dekadę, na widok której serce bije Ci szybciej? Uwielbiasz skromność 

lat 20. albo kokieterię rodem z lat 50.? Pierwszą zasadą jest to, by nie łączyć ze sobą elementów z kilku 

historycznych epok, inaczej cały efekt pójdzie w zapomnienie, a stylizacja wyda się chaotyczna 

i nieprzemyślana.  

 

Oczywiście połączenie romantycznej sukienki boho z basicowymi ugly shoes z lat 90. nie będzie 

modową gafą, ale jeśli chcesz stworzyć soczysty look odzwierciedlający atmosferę konkretnych lat, 

zadbaj o spójność każdego elementu. Pierwsza zasada nie dotyczy jednak łączenia ubrań retro z tymi 

nowoczesnymi – takie duety kocha każda fashionistka ceniąca styl vintage.  

 

Jeśli więc wybrałaś plisowaną midisukienkę babci, koniecznie dołóż do niej jeansową, oversize’ową 

katanę ze spranego denimu i wiązane espadryle. Zdecydowałaś się na kwiecistą koszulę mamy z lat 

70.? Zmiksuj ją z prostymi spodniami i balerinami. Pamiętaj, że zawsze możesz też nadać danej rzeczy 

nowoczesny charakter – wystarczy udekorować prosty fason zdobieniami, np. kolorową naszywką.  

 

Ostatnia wskazówka dotyczy właśnie akcesoriów. Miej na uwadze, że sekret stylowych looków retro 

bardzo często tkwi w dodatkach. Naszyjniki z masywnych pereł, klipsy, broszki z kamieni szlachetnych, 

koronkowe rękawiczki czy małe kuferki błyskawicznie nadadzą Twoim outfitom wyrazu vintage. To 

detale, które od razu przykuwają uwagę swoją oryginalnością i potrafią całkowicie odmienić cały 

zestaw. 
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Co powinno się znaleźć w szafie retro damy? 

Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z retro stylem, zrób w szafie miejsce dla kraciastych garsonek, 

koszul z zaokrąglonym kołnierzem, a także groszkowych sukienek o kroju litery A. Retro klimat pomogą 

też uzyskać oversize’owe marynarki i sprane, denimowe spodnie w stylu mom jeans. Przydatne okażą 

się również klasyczne, wiązane czółenka na niewysokim obcasie i filcowy kapelusz. Nie zapomnij 

o akcesoriach, bez których nie może obejść się Twoja stylizacja – perły, korale czy broszki to absolutny 

must have w szkatułce retro damy. 

 

Jaki makijaż i fryzurę wybierze miłośniczka stylu retro? 

A jak wygląda makijaż retro dziewczyny? W tej kwestii trzeba oczywiście postawić na make-up 

charakterystyczny dla danego stylu. Wybrałaś outfit w klimacie lat 50.? Czerwone usta i matowa cera 

będą strzałem w dziesiątkę. Zdecydowałaś się może na ubrania nawiązujące do ery disco? Niebieskie 

powieki i błyszczące wargi doskonale uzupełnią Twój look. Jeśli nie czujesz się komfortowo w make-

upu z danej dekady (np. w połysku szalonych lat 80.) postaw na neutralny makijaż, który świetnie 

zharmonizuje się z każdą stylizację. Delikatnie podkreślone policzki, subtelnie wytuszowane rzęsy 

i błysk na ustach z pewnością dopełnią każdy retro look.  

 

A jak zrobić fryzurę vintage? W tym przypadku również należy dopasować uczesanie do klimatu danej 

dekady. Look w stylu lat 50. pięknie podkreślą hollywoodzkie loki. Boho outfit nie obejdzie się 

natomiast bez luźno upiętego warkocza lub delikatnych fal. Z kolei stylizacje nawiązujące do lat 80. 

będą stanowić całość z karbowanymi włosami. Z prostymi kosmykami noś looki z lat 90. Jeśli jednak nie 

chcesz zbytnio eksperymentować z uczesaniem, pamiętaj, że i tutaj dobrze sprawdzą się naturalne 

rozwiązania, czyli proste lub lekko podkręcone włosy.  
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Rozwiąż quiz i sprawdź, jaki styl pasuje do Ciebie 

 

Nie możesz się zdecydować, który styl w modzie jest Ci najbliższy? Zastanawiasz się, w jakim klimacie 

powinnaś budować swoją garderobę? Odpowiedz na 5 krótkich pytań i dowiedz się, które rozwiązania 

są Ci pisane. 

  

1. Najbardziej podoba mi się styl:  

a) Angeliny Jolie, 

b) Olivii Palermo, 

c) Nicole Richie, 

d) Kate Moss, 

e) Penelope Cruz.  

 

2. W szafie mam najwięcej: 

a) klasycznych koszul, 

b) aktualnych hitów sezonu, 

c) romantycznych sukienek,  

d) skórzanych ubrań,  

e) wiekowych akcesoriów.  

 

3. Moja ulubiona rzecz w garderobie: 

a) mała czarna, 

b) marynarka w panterkę,  

c) sukienka midi w kwiaty,  

d) skórzana ramoneska, 

e) mom jeans. 

 

4. Tworząc stylizacje, zazwyczaj kieruję się zasadą, że:  

a) mniej znaczy więcej,  

b) im więcej najświeższych trendów na raz, tym lepiej,  

c) swoboda to podstawa,  

d) każdemu outfitowi warto dodać pazura, 

e) podróż w czasie to jest to! 

 

5. Gdybym mogła kupić tylko jedną rzecz, wybrałabym: 

a) karmelowy trencz, 

b) top z aplikacją 3D, 

c) koszulę z rozkloszowanymi rękawami, 

d) poszarpane jeansy, 

e) sukienkę w groszki. 
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Rozwiązanie quizu:  

 

Najwięcej odpowiedzi a): Minimalistka – prostota i elegancja to Twoje drugie ja. Lubisz 

nieprzekombinowane rozwiązania i doskonale zdajesz sobie sprawę, że mniej znaczy więcej.  

 

Najwięcej odpowiedzi b): Fashionistka – oryginalność i nietuzinkowość to cechy, które najlepiej 

określają Twoją garderobę. Nie boisz się odważnych połączeń i wiesz, że inwestycja w najgorętsze 

trendy zawsze popłaca.  

 

Najwięcej odpowiedzi c): Dziewczyna boho – Twoja romantyczna dusza odzwierciedla się w zwiewnych 

kreacjach. Wolność to dla ciebie ważna kwestia, którą akcentujesz także w sposobie ubierania się.  

 

Najwięcej odpowiedzi d): Dziewczyna rockowa – delikatność i subtelność pozostawiasz z boku. Twoje 

looki mają być z pazurem i pokazywać, kto tu czuje rock and rolla.  

 

Najwięcej odpowiedzi e): Dziewczyna retro – podróż w czasie za jedną stylizację. To właśnie tak można 

by było nazwać album z Twoimi outfitami.  
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