
                           „Jak ci  widz ,  tak ci  pisz ”  ę ą ę ą
                   czyli- Savoir –  ViVre w ubiorze.

 Ubiór stanowi wizytówk  naszego statusu spo ecznego, powagi ę ł
reprezentowanej w instytucji i szacunku dla partnera. Nale y ż
zawsze by  zadbanym, schludnym, eleganckim, pami taj c, e  ć ę ą ż
swym wygl dem zewn trznym budujemy nie tylko autorytet ą ę
osobisty, lecz tak e instytucji, któr  reprezentujemy. Ubiór jest ż ą
istotnym elementem Savoir- Vivre’u. 

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. Pamiętajmy, 
elegancja jest „zgodnością treści i formy”,  polega również na sposobie dobierania i noszenia ubioru
oraz sposobie postępowania i zachowania się. 

Oto podstawowe kanony zharmonizowanego stroju: 

- tylko jeden element stroju może być wzorzysty (w paski, kratę itp.), a więc tylko ubranie ( np. 
garnitur, a w stroju sportowym koordynowanym marynarka lub spodnie), albo tylko koszula albo 
tylko krawat; 

- wszystkie elementy stroju muszą być w tym samym stylu; 

- strój musi pasować do sylwetki i typu urody. 

ZASADY DOBREGO UBIORU: 
 Strój niezale �nie od typu i okazji powinien by �  elegancki (

umiar i prostota ). 

 Ubiór ucznia na terenie szko�y powinien by �  skromny , 
schludny i przyzwoity, a wygl d zadbany i czysty ą
(staranno  w ubiorze, szykowno )ść ść

 Ubiór powinien by �  dostosowany do miejsca pobytu.

 Ubiór powinien by �  dopasowany do okoliczno �ci w jakich
chcemy w nim wyst pi . ą ć

STROJE DZIELIMY NA TRZY KATEGORIE: 



 Strój nieformalny 

 Strój formalny 

 Strój koktajlowy 

Strój nieformalny to jak wskazuje jego inna nazwa strój wyjściowy. Nosimy go do godziny 20:00. 
Strojem nieformalnym jest:
•dla mężczyzny garnitur i krawat

•dla kobiety krótka sukienka (sięgająca do kolan) czy kostium ze spódnicą lub ze spodniami.

 Dla kobiety strój nieformalny może wymagać w przypadku przyjęć ogrodowych kapelusza (ale 
tylko jeżeli przyjęcie ma miejsce przed godziną 17:00) i rękawiczek.

 Strój formalny to jak wskazuje jego inna nazwa strój wieczorowy bądź wizytowy. Noszony jest on
jedynie na specjalne, szczególnie ważne i uroczyste okazje i w zasadzie po godzinie 20:00.

 W przypadku uroczystości wymagającej stroju formalnego w ciągu przedpołudnia jest nim dla 
mężczyzny żakiet (jaskółka), a w przypadku kobiet kostium lub krótka sukienka koktajlowa.

Kobiecym odpowiednikiem żakietu jest zazwyczaj kostium z krótką spódnicą, rzadziej spodniami. 
Im bardziej uroczysta ceremonia tym bardziej polecane jest stosowanie ciemniejszych kolorów. 
Jeżeli ceremonia jest przewidziana na świeżym powietrzu, kobieta powinna uzupełnić garderobę o 
kapelusz i rękawiczki. Podczas przyjęć ogrodowych odradzane są natomiast buty na wysokich 
obcasach.

Strojem wieczorowym dla mężczyzny jest w zależności od rangi uroczystości smoking albo frak. 
Towarzysząca mu kobieta założy natomiast krótką suknię, suknię koktajlową albo 
wieczorową,kostium wieczorowy albo długą suknię wieczorową (balową).
Smoking jest noszony jedynie po godzinie 20:00, w sytuacji gdy na zaproszeniu zaznaczono black 
tie.
Frak jest noszony zasadniczo po godzinie 20:00, w sytuacji gdy na zaproszeniu zaznaczono white 
tie. W szczególnych okolicznościach (uroczystości z udziałem papieża, szczególnie uroczyste 
ceremonie dworskie) można go jednak nosić przed godziną 20:00.
Frak jest jedynym cywilnym ubraniem męskim, do którego nosi się odznaczenia (o ile jest to 
wskazane w zaproszeniu).
 
Strój koktajlowy to strój pośredni pomiędzy strojem formalnym a nieformalnym. Strojem 
koktajlowym jest:

•Dla mężczyzny ciemny garnitur, który wymaga białej koszuli i stonowanego krawata;

•Dla kobiety krótka sukienka koktajlowa,  którą może również zastąpić kostium ze spódnicą lub

spodniami. Kostium koktajlowy równi się od noszonego w ciągu dnia wykonaniem z delikatniejszej

tkaniny,  bardziej  intensywnym  kolorem  i  innym  krojem  (np.  dużym  dekoltem,  szerszymi

spodniami)
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A na sam koniec…
 Najczęściej popełniane błędy przy ubiorze: 
•Noszenie przez mężczyznę zbyt krótkich skarpetek;

•Noszenie przez mężczyznę koszuli z krótkim rękawem pod marynarką;

•Noszenie przez mężczyznę muszki lub krawata z węzłem fabrycznie związanym;

•Używanie spinki do krawata;

•Noszenie w kieszonce garnituru chusteczki identycznej z krawatem;

•Ubieranie przez kobietę prześwitującej bluzki;

•Brak dostosowania długości spódnicy do figury i sytuacji;

•Noszenie sandałów do garnituru;

•Noszenie skarpetek do sandałów;

•Noszenie przez mężczyznę szarych lub siwych butów;

•Ubieranie przez kobietę złotych lub srebrnych butów do stroju innego niż wieczorowy;

•Używanie przez mężczyznę torebki na dokumenty;

•Kolorowy smoking;

•Niedoprasowane spodnie i niewypastowane buty;

•Noszenie obuwia sportowego do garnituru, marynarki lub spódnicy;

•Noszenie lakierek do spodni typu jeans.


