
SAVOIR – VIVRE 
/SAWUAR-WIWR/ 

UBIÓR 





Po pierwsze: czy Wam się to podoba, czy 

nie, odpowiedni ubiór jest częścią dobrego 

wychowania.  

Po drugie: ze strojem jest trochę tak, jak 

 z jedzeniem - ulubiona potrawa może się 

znudzić, gdybyśmy musieli jeść ją codziennie. 





Skorzystajmy  ze sposobności, że 

możemy wyglądać inaczej  

w zależności od okazji. 



W pierwszym rzędzie więc strój, 

niezależnie od typu i okazji 

 powinien być, elegancki.  

 

Co to dokładnie znaczy?  



Elegancki strój tylko wtedy naprawdę 

 elegancko wygląda, 

 gdy elegancki jest człowiek, który go 

zakłada.  

Strój musi pasować do człowieka, 

 do jego typu urody, sylwetki, wnętrza. 





Strój skromny, to strój, który nie jest wcale tani, ale jest 

„niezmysłowy”, nie wywołuje „dwuznacznych 

skojarzeń”. 

 Można, jeszcze dodać, że jest to strój, który nie rzuca 

się w oczy – nie „kapie złotem”, w którym nie wygląda 

się „jak choinka”, który nie błyszczy się i nie mieni oraz 

nie jest w ostrych czy licznych kolorach – cechuje się 

„umiarem w doborze kolorów i fasonów”.  





Oto podstawowe kanony 

zharmonizowanego stroju:  

 
- tylko jeden element stroju może być wzorzysty  

(w paski, kratę itp.), a więc tylko ubranie  

( np. garnitur, albo tylko koszula albo tylko krawat) 

 

- wszystkie elementy stroju muszą być w tym 

samym stylu;  

 

- strój musi pasować do sylwetki i typu urody. 





Wedle najbardziej klasycznej definicji 
wyznacznikami elegancji w ubiorze są: 

 

Umiar i prostota 

Staranność w ubiorze 

Szykowność 

Dostosowanie ubrania do okoliczności 



Pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na 

drugiej osobie, najczęściej opiera się na 

naszym wyglądzie i stroju, zatem na 

oficjalne spotkanie, np. z potencjalnym 

przełożonym, załóżmy coś stosowego 

do okazji. 



Styl ubioru 

◦  styl klasyczny, 

◦ styl sportowy, 

◦ styl romantyczny, 

◦ styl awangardowy. 



Styl klasyczny 
 

◦ Styl klasyczny (elegancki) jest ponadczasowy, uniwersalny, zawsze 

obecny w modzie. 

◦ Styl ten został zapoczątkowany z chwilą zaadoptowania ubiorów 

męskich na potrzeby kobiet. 

◦ Charakteryzuje go prostota i geometryzacja form, elegancja i 

prostota kroju, minimalna liczba niezbędnych detali i eliminacja 

ornamentu przestrzennego. 





Styl sportowy 
Styl sportowy tworzą ubiory wygodne, o swobodnej linii, funkcjonalne. 

 
 Charakterystyczne cechy odzieży 

sportowej to: 

 
◦ zgeometryzowane, zdecydowanie kanciaste linie kroju i detali; 

◦ detale typowo funkcjonalne i występujące w dużych ilościach: 
kieszenie, pagony, 

◦ kaptury, wzmocnione szwy (stębnówki), karczki, mankiety, kołnierze, 
stójki, emblematy 

◦ stosowane materiały to tkaniny i dzianiny z włókien naturalnych oraz 
materiały elastyczne pozwalające na zachowanie termoregulacji 
ciała 

◦  kolorystyka materiałów różnorodna, z przewagą barw czystych, 
żywych lub zgaszonych; 

◦ dopuszczalne wzory na materiałach to duże i średnie kraty, wzory 
militarne; przeważają materiały jednobarwne; 





Styl romantyczny 
 

◦ Styl romantyczny to styl fantazyjny, kobiecy, nostalgiczny, 

wyrażający tęsknotę i podziw 

   dla obcych kultur oraz czasów minionych.  

   W liniach i formach charakteryzuje go miękkość i płynność. 





W stylu romantycznym występuje różnorodność 
rodzajów materiału, kolorystyki, detali 

i układów liniowych: 

◦ materiały: delikatne, cienkie organdyny, tiule, szyfony, jedwabie,  

  koronki, gipiury, gniecione krepony, lekkie wiskozy, surowe lny, samodziały, 

puszyste aksamity, 

◦ kolory, w zależności od odmian stylowych, to delikatne pastele, bogate barwy 

tęczowe, 

◦ subtelne złamane, oryginalne zgaszone, złoto, srebro, naturalne barwy ekologii, 

mocne, nasycone barwy egzotyki itp.; 

◦ wszelkie możliwe detale, jak urozmaicone kołnierze, mankiety, kieszenie, 

zapięcia, ale przede wszystkim ornamenty płaski i przestrzenny 





Styl awangardowy 
 

 Styl awangardowy to styl wyprzedzający, wybiegający w przyszłość, 

przeznaczony 

 dla ludzi odważnych, lubiących ubiorem zadziwiać, szokować, 

wywoływać określone 

 wrażenia. 







Człowiek stosujący się do zasad savoir- vivre 
 /sawuar-wiwr/ powinien być na co dzień :  

 

◦ uśmiechnięty,  

◦ uprzejmy  

◦  życzliwy  

◦ punktualny  

◦  dyskretny,  

◦  lojalny  

◦ grzeczny 



PORZĄDKI  
W SZAFIE 



Przejrzyj strony i magazyny o modzie, zapamiętaj ubrania które 

mogłyby odzwierciedlić twoje wewnętrzne ja. 

Otwórz szafę i wyrzuć ubrania w których nie chodzisz, czego nie 

lubisz nosić lub do Ciebie nie pasuje. 

Sporządź listę ubrań, które musisz mieć żeby stworzyć swój styl i 

sprawdź czy któreś z nich możesz znaleźć w swojej szafie. 

Przejrzyj ubrania które lubisz i często nosisz. Ustal dlaczego to 

robisz, zwróć uwagę na kolor, krój, to z czego są wykonane i jak się 

w nich czujesz. 

Pochodź po sklepach, zanim zdecydujesz się na zakup 

konkretnych rzeczy. 

Skompletuj  zestawy  odzieżowe w wybranych stylach. 

 









Czyli inaczej garderoba w pigułce. 
 



Krok pierwszy 

◦ Wyzwanie jest proste –  skompletuj 12 ubrań, które posłużą 

za bazę do tworzenia różnorodnych codziennych 

zestawów. Nie licząc bielizny, skarpet i rajstop oraz ew. 

kreacji na wielkie wyjścia.  



Krok drugi 

◦ Skompletuj dodatki 

 

Krok trzeci 

 

◦ Twórz  zestawy 




