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W dresie czy we fraku, 

czyli to i owo o ubiorach

Z chwilą nastania wiosny i cieplejszych dni na naszych ulicach 
robi się wesoło i kolorowo. Ludzie zdejmują ciepłe płaszcze i bar-
dziej niż w zimie starają się ubiorem w jakiś sposób zaznaczyć swoją 
indywidualność. Wprawdzie w każdym społeczeństwie przyjęte są 
pewne zasady, że na różne okazje obowiązuje określony ubiór, ale 
mimo to rzadko spotyka się dwie osoby ubrane identycznie. Wyni-
ka to między innymi z tego, że każdy znak zodiaku ma odmienny 
gust i preferuje inny rodzaj ubioru. Tak więc zasady zasadami, 
moda modą, ale każdy stara się dorzucić do niej coś swojego, coś, 
w czym czuje się najlepiej i co jest zgodne z jego naturą. W tym 
rozdziale przyjrzyjmy się więc, jakie style ubierania się są bliskie 
archetypom poszczególnych znaków zodiaku.

Zaczniemy tradycyjnie od Barana.

Koroneczki i falbana
nie są strojem dla Barana.

Baran nie przywiązuje zbyt dużej wagi do ubrania. To człowiek, 
który lubi ruch, a więc rzecz podstawowa – ubranie nie może krę-
pować jego ruchów. Barana od świtu coś goni, ledwo wstanie, a już 
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chce być poza domem. Skąd więc 
ma brać czas na zastanowienie się, 
w co się ubrać? Najczęściej otwiera 
szafę, łapie pierwsze z brzegu rze-
czy i już jest ubrany. Może się więc 
zdarzyć, że są to rzeczy zupełnie 
przypadkowe, nie bardzo pasujące 
do siebie czy to kolorem, czy faso-
nem. Baran rzadziej niż inne znaki 
spogląda do lustra, toteż może się 
zdarzyć, że nie dopnie guzików, 
włoży dwie różne skarpetki albo 
też nie zauważy, że którąś z rzeczy 
ma na lewej stronie.

Baran lubi wszelkiego rodzaju 
sporty i gry ruchowe, odpowied-
nim ubraniem dla niego będzie 
więc dres, sportowa kurtka, adi-

dasy. Często nosi też ubrania wojskowe typu moro, które mają 
jedną wielką zaletę – nie widać na nich plam, o które Baranowi, 
przy jego szybkim trybie życia, bardzo łatwo. Znakowi Barana od-
powiada głowa, toteż wielu ludzi spod tego znaku przez okrągły 
rok lubi nosić czapkę, która jest jedynym ozdobnym elementem 
ubioru. A inne ozdoby? Barany, również kobiety, nie przepadają 
za nimi. A jeżeli już, to noszą takie, których nie trzeba stale kon-
trolować, czy są na swoim miejscu. Może to być jakiś wisiorek na 
rzemyku czy grubszym łańcuszku, mogą być metalowe bransoletki, 
które robią dużo hałasu. Żadne tam subtelności o wyrafinowanych 
kształtach. 

Kobiety Barany ubierają się odważnie, nie mają zahamowań 
przed włożeniem mini, nie boją się dużych dekoltów. Bez skrępo-
wania pokazują więcej ciała niż to jest konieczne. Nie ma w tym 
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jednak nic z typowo kobiecej, subtelnej kokieterii, jest to raczej 
odważne zwracanie na siebie uwagi. Nieważne, czym – równie 
dobrze może być to zbyt krótka spódnica, jak i wojskowe spodnie 
z kieszeniami na nogawkach. Baran swoim strojem często stara 
się mówić: patrzcie, oto jestem! Jeśli chodzi o kolory, to Barany 
lubią barwy ostre, ogniste, np. czerwony, pomarańczowy czy żółty, 
a zestawienia kontrastowe. 

Jak widać dla Barana, który jest człowiekiem czynu, liczy 
się przede wszystkim swoboda – zarówno w zachowaniu, jak 
i w ubiorze.

Marka i dobry gatunek – 
oto Byka wizerunek.

Tak właśnie, odmiennie od Baranów, ubierają się Byki. Osoby 
te cenią wartość ubioru i noszonej biżuterii. Nawet jeśli dysponują 

skromnymi środkami finansowymi, nie 
kupują tanich modnych szmatek. Będąc 
tradycjonalistami, nie poddają się eks-
trawaganckim nowinkom mody. Kupu-
ją rzeczy raczej ponadczasowe, solidne, 
wygodne i eleganckie. Czasami nowy 
zakup musi trochę odleżeć w szafie, ale 
potem, gdy już go założą, będą go nosić 
przez długi czas. Byki mają kilka ulubio-
nych rzeczy, które wkładają najczęściej. 
Jeśli więc spotykamy w drodze do pracy 
panią, która prawie codziennie ubrana 
jest w ten sam kosztowny, elegancki 
kostiumik uszyty ze znakomitego mate-
riału, najprawdopodobniej mamy przed 
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sobą przedstawicielkę znaku Byka. To samo możemy powiedzieć 
o garniturach panów reprezentujących ten znak.

Znakowi Byka patronuje Wenus – bogini piękna i harmonii, więc 
zarówno panie, jak i panowie spod tego znaku lubią ubierać się 
gustownie, z nie rzucającą się w oczy elegancją. Obie płcie lubią 
cenną biżuterię. Wykończenie ubioru pań najczęściej stanowi biżu-
teria ze złota, a w drugiej kolejności ze srebra. Raczej nie zobaczymy 
u nich plastikowych ozdób, nawet gdyby były akurat sezonowym 
krzykiem mody. Panie i panowie Byki lubią złote naszyjniki. Rów-
nie często można zobaczyć na ich ręce solidny zegarek, najchętniej 
złoty – jeśli Byk zamożny.

Charakterystycznym elementem ubioru Byka jest apaszka. Bywa 
równie chętnie noszona przez panie i panów. Jest to zupełnie 
zrozumiałe. Wszak najbardziej wrażliwym organem u Byka jest 
gardło, więc instynktownie je chronią. Lubią też golfy, a zimą 
ciepłe, miękkie szale. Mówiąc o zimie, nie można zapomnieć 
o futrach, jakże chętnie noszonych przez panie. Będą to na pew-
no futra naturalne, gdyż Byk ceni przede wszystkim naturalne 
surowce, takie jak skóra, wełna czy len i oczywiście futra. Uwa-
ża, zupełnie zresztą słusznie, że tylko takie surowce są zdrowe. 
A w jego ocenie przewyższają także elegancją pozostałe tworzy-
wa. 

W stroju ważne jest szalenie,
aby posiadał kieszenie.

Ocenę tę na pewno potwierdzą częściej biegające niż chodzące 
ulicą Bliźnięta. Mając zawsze wiele spraw do załatwienia, rano 
nie przeznaczają zbyt wiele czasu na ubieranie się, ale aby mieć 
w ciągu dnia wszystkie potrzebne rzeczy pod ręką, najchętniej 
upychają je właśnie po kieszeniach. 
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Znak Bliźniąt obdarza osoby 
urodzone w tym znaku urodą, 
która przez długie lata nie pozwa-
la określić ich wieku. Zachowując 
młodość, preferują odzież młodzie-
żową, przede wszystkim tę luźną, 
czasem sportową, pozwalającą na 
szybkie przemieszczanie się z miej-
sca na miejsce. Na pewno więc nie 
zobaczymy przedstawicielki tego 
znaku spokojnie idącej w butach 
na bardzo wysokich obcasach. 
Zwykle bowiem ma ona na nogach 
obuwie na płaskim lub niewysokim 
obcasie, a do spodni chętnie nosi 
adidasy. Spodnie w ogóle są jedną 
z ulubionych części garderoby pań 
spod znaku Bliźniąt. Latem będą to najczęściej spodnie bawełniane 
z dużą ilością kieszeni, a zimą dżinsy. Lubią też spódniczki z kie-
szeniami, kurtki z kieszeniami i wszelkiego rodzaju kurteczki nie 
mające nic wspólnego z eleganckimi żakietami noszonymi przez pa-
nie spod znaku Byka. Jednym słowem styl ten można określić jako 
„reporterski”. Jeśli płaszcz, to prochowiec, a nie dyplomatka. 

Zarówno panie, jak i panowie lubią duże torby z kieszeniami, 
a także plecaki. Takie, do których wszystko można schować. Przede 
wszystkim notatniki, telefon komórkowy, książkę do czytania 
w autobusie, gazetę oraz drobne zakupy. 

Panie Bliźnięta nie używają zbyt wielkiej ilości kosmetyków, 
więc ich makijaż raczej nie rzuca się w oczy. Prawie całe ży-
cie wyglądają jak studentki, szczupłe, bez wyszukanych fryzur 
i prawie bez biżuterii. Panowie to również wieczni młodzieńcy 
noszący najczęściej bluzy, swetry, kurtki, dżinsy i adidasy.
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Bliźnięta lubią ubiór jasny, kolory pastelowe, a także kolor biały. 
Ożywiają ulice kolorystyką, ruchliwością i gadatliwością. Jeśli muszą 
dłużej niż dwie minuty czekać na tramwaj lub autobus, na pewno 
wykorzystają ten czas na kilka rozmów przez telefon komórkowy. 
Mając przy tym w kieszeni notatnik i długopis, mogą zapisać po-
trzebne informacje. Rozbiegane, najczęściej nie spieszą się z pracy 
prosto do domu, jak na przykład ich koleżanki – Raki. 

Żaden Rak tu nie zaprzeczy,
że uwielbia miękkie rzeczy.

Spośród wszystkich znaków zodiaku Rak jest największym 
domatorem. Lubi więc ubrania miękkie, luźne, które pozwolą 
usiąść wygodnie w fotelu, podkurczyć nogi i zatopić się w swo-

ich myślach. Stosownym strojem do 
spędzania czasu w zaciszu domowym 
nie będzie więc garnitur czy wystrza-
łowa suknia, lecz coś wysłużonego, 
wprawdzie spranego, lecz ulubio-
nego, dobrze znanego. Rak bardzo 
często wraca myślami do przeszłości 
i w swej przepastnej szafie często 
trzyma rzeczy, które coś mu przy-
pominają. Może być to sukienka, 
w której panna Rak była na pierwszej 
randce, może być maturalna bluzka, 
która przyniosła szczęście, może to 
być koronkowy kołnierzyk zrobiony 
szydełkiem przez babcię, który tak 
podobał się przyjaciółce od serca. 
Rakowi trudno rozstać się z rzecza-
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mi, które kiedyś były mu bliskie i mają duszę. A że już wyszły 
z mody? Nie szkodzi, moda często wraca. Można też pochodzić 
w nich po domu. 

Czasami trzeba jednak kupić coś nowego. Co więc kupują naj-
częściej Raki obojga płci? Nie są to ubrania supermodne, raczej 
tradycyjne lub takie, które już się przyjęły i nie szokują. Rak woli 
pozostawać trochę w cieniu, wybiera więc rzeczy stonowane 
i w pastelowych kolorach, takie, które nie rzucają się za bardzo 
w oczy. Ogólnie – Raki lubią się ubierać stosownie do okoliczności. 
Na wszelkiego rodzaju oficjalne okazje mężczyźni bez szemrania 
wkładają garnitur i krawat, a kobiety tradycyjne garsonki. Ale nie 
myślmy, że będą to garsonki ze sztywnych materiałów, w których 
czułyby się jak w mundurze. Zarówno garsonka, jak i sukienka czy 
spodnie muszą być uszyte z materiałów miękkich, opływających 
sylwetkę, w których pani Rak będzie czuła się „przytulnie”. W związ-
ku z tym zawsze wygląda kobieco i zwiewnie, będąc kwintesencją 
kobiecości. Ponadto kobiety lubią miękkie długie szale i duże torby 
z przegródkami i kieszeniami, w których mieszczą się podręczne 
pamiątki, najczęściej zdjęcia rodzinne. Ozdoby – najlepiej jeżeli 
są srebrne lub oprawione w srebro. Po powrocie do domu każdy 
Rak najchętniej przebiera się w swoje ukochane, dobrze znajome 
ubrania, a te oficjalne starannie wiesza w szafie.

Czy na spacer, czy do pracy,
ubiór wielce dla mnie znaczy.

Następnym znakiem zodiaku jest Lew, któremu patronuje Słońce, 
więc zarówno panie, jak i panowie urodzeni w tym znaku chcą 
olśniewać otoczenie, wyróżniając się i wywołując zachwyt. Jak to 
będzie się objawiać w ich ubiorze? Na pewno nie zobaczymy Lwa 
wyglądającego jak szara myszka, w skromnych beżach czy szaro-
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ściach. Lwy lubią żywe, ostre kolory 
i drogie materiały. Są przekonane, że 
zasługują na wszystko co najlepsze, 
więc ubiór również powinien zasłu-
giwać na to, aby przyodziewać tak 
znakomite osoby. Zarówno panowie, 
jak i panie lubią efektowne, błysz-
czące materiały oraz modne, lecz nie 
nadmiernie ekstrawaganckie stroje. 

„Lwice” nie wyjdą z domu bez ma-
kijażu i bez fryzury, a panowie nie 
ogoleni. Lwy najczęściej mają z na-
tury bujne włosy i rzadko zobaczymy 
pana obciętego na jeżyka lub panią 
w gładkim koku. Panie lubią fryzury 
duże i puchate i dla lepszego efek-
tu często robią trwałą. Taka fryzura 
sprawia, że Lwica wydaje się wyższa 

i bardziej dostojna. Również buty na wysokim obcasie dodają jej 
wzrostu, a ponadto ich stukot przyciąga mężczyzn. Kobieta-Lew 
nie odczuwa potrzeby biegania w pośpiechu po ulicy. Zawsze 
kroczy środkiem chodnika z wysoko podniesioną głową, tak że 
nie sposób jej nie zauważyć. (Znakomity astrolog Leszek Szuman 
napisał kiedyś, że kobieta Lew sunie ulicą jak fregata).  Przedsta-
wiciele obu płci lubią kapelusze, najlepiej z dużym rondem. Takie 
samo uznanie u obu płci znajduje biżuteria. Oczywiście najlepiej 
złota, a jeśli Lew nie jest majętny, to przynajmniej imitująca złoto. 
Ozdoby muszą być duże i widoczne. Ponadto panie kochają futra, 
obszerne, powłóczyste i oczywiście odpowiednio drogie lub takie 
udające.

Lew nie obcina metek. Jeśli kieszeń mu na to pozwala, ku-
puje najczęściej odzież renomowanych firm i uważa, że warto 
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pokazać, skąd pochodzi dana rzecz. Może więc się zdarzyć, że 
metka „przez przypadek” jest widoczna. Jeśli Lew jest przesadny, 
a niezamożny, to może być jak w piosence śpiewanej przed laty 
przez Wojciecha Młynarskiego: „sweter z PDT – metka z Pekao”. 
Takie Lwy można również zobaczyć nadmiernie obwieszone zło-
tem. Spotkamy wtedy pana z grubym złotym łańcuchem na szyi 
lub bransoletą na ręce, a panią z wielkimi złotymi pierścionkami 
i inną rzucającą się w oczy biżuterią. Lwy lubią wyróżniać się 
z tłumu i uważają, że najlepszym sposobem na to jest efektowny 
i zwracający uwagę ubiór. 

Żelazko i ubiór staranny – 
to jest coś, co lubią Panny.

Ubiór Lwa i przedstawiciela następnego znaku – Panny, to dwa 
różne światy. Panna jest najskromniejszym ze wszystkich znaków 
zodiaku i właśnie skromność najbardziej widać w jej stylu ubierania 
się. Poza tym czystość i prostota. Rano Panna nie marudzi przy 
ubieraniu się – otwiera szafę i spośród starannie poukładanych czy 
też powieszonych rzeczy bierze te, które są odpowiednie na daną 
pogodę. Jeżeli trzeba szybko coś wyprasować, to żelazko też ma 
pod ręką. Potem tylko krótki rzut oka do lustra, czy wszystko jest 
na swoim miejscu i jest gotowa.

Aby każda część garderoby była jak należy, ubrania nie mogą 
być zbyt luźne. Najlepiej, aby były lekko dopasowane, bardziej 
przy ciele niż fruwające na wszystkie strony. Właśnie dlatego 
kobieta Panna lubi klasyczne kostiumy i garsonki, a jej ulubioną 
sukienką jest szmizjerka. Bardzo częstym elementem ubioru Panny 
jest pasek, który nie pozwala, aby bluzka wychodziła ze spódnicy 
czy spodni, przy sukience jest elementem dopinającym całość, 
a przy okazji podkreśla szczupłą zazwyczaj talię. 
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Panna nie przepada za dużymi de-
koltami, woli bluzki z kołnierzykami 
pod szyję i najczęściej nosi je pozapi-
nane do samej góry, a pod kołnierzy-
kiem często przypina owalną broszkę. 
Koszulowe bluzki ozdabia kolorową 
apaszką zawiązaną pod kołnierzy-
kiem. Mężczyźni również lubią schlud-
ny wygląd i rzadko pozwalają sobie 
na odpięcie guzika pod krawatem. 
Właśnie dlatego Panny na pierwszy 
rzut oka robią wrażenie osób schlud-
nych i uporządkowanych. Podkreśla 
to również fryzura – bardzo młode 
Panny często mają włosy zaplecione 
w warkocze, nieco starsze lubią koń-
ski ogon lub krótką, chłopięcą fryzurę, 
a gdy Panna obdarzona jest bujnymi 
włosami, upina je w kok.

Panna nie lubi spoczywających na niej oczu tłumów, a więc 
stara się nie wyróżniać z otoczenia. Dlatego kupuje często ubrania 
z tak zwanej produkcji seryjnej, zwracając jednak uwagę na to, 
aby były z naturalnych włókien. Preferuje materiały w jednolitych 
kolorach, a jeżeli już we wzory, to drobne i nie odbiegające za 
bardzo od tła. Jeśli zdecyduje się na coś bardziej kolorowego, 
to często tonuje zbyt śmiałe według niej zestawienia białymi 
dodatkami. 

Na co dzień Panna prawie wcale nie nosi ozdób, a wyjściowy 
charakter ubioru podkreśla drobnymi dodatkami – mogą to być 
małe perełki, niewielka broszka, bransoletka kółko. W lecie cho-
dzi w sandałach na płaskim obcasie lub stabilnych koturnach, 
a jesienią w półbutach na słupku. Ulubionym okryciem wierzchnim 
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Panien, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest prochowiec, płaszcz 
praktyczny i pasujący na każdą okazję. 

Waga zwykle już od rana
chodzi uperfumowana.

Mówiliśmy już, że Lwy chcą swoją wielkość podkreślić ubiorem, 
lecz każdy chyba przyzna, że nie ma w zodiaku większego strojni-
sia od Wagi. Są one absolutnymi specjalistami w dziedzinie ubioru 
i mody, którą pilnie śledzą. Do swojego wyglądu przywiązują 
wyjątkową wagę. Dobrze ubrane – dobrze się czują. Nie znaczy to 
bynajmniej, że zobaczymy Wagę w stroju będącym najnowszym 
krzykiem mody, bulwersującym 
otoczenie. O nie! Na to Waga jest 
zbyt konwencjonalna. Lecz stara się 
zawsze być na topie. Chce wie-
dzieć, co się aktualnie nosi i dosto-
sowuje do tego swój ubiór. 

Zarówno panowie, jak i pa-
nie spod tego znaku przywiązują 
dużą wagę do kolorystyki swoich 
ubrań. Wszystko w ich ubiorze jest 
pod tym względem dopasowane, 
najczęściej w pastelowych bar-
wach. Nawet jeśli moda preferuje 
kontrastowe zestawienia kolorów 
lub wzorów, jeśli Waga uzna, że 
gryzą się ze sobą, nie zaakceptuje 
tych tendencji. Pani Waga stara 
się, aby obuwie, torebka, ręka-
wiczki i ozdoby harmonizowały 
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z sukienką czy płaszczem. Pan Waga zawsze będzie miał koszulę 
i krawat dopasowany do garnituru, a skarpetki do butów. 

Pani Waga szczególnie lubi dodatki i wszelkiego rodzaju ozdo-
by. Nie musi to być cenna biżuteria, ważniejsze, aby była ładna 
i dopasowana kolorystycznie. Wagi lubią symetrię. Jeśli więc 
ozdoby, to najchętniej klipsy lub kolczyki, ale w obu uszach. Bran-
soletka na jednej ręce dopełnia noszony na drugiej ręce zegarek. 
Wagi nie lubią asymetrycznych dekoltów, spódnic o nierównej 
długości lub wieczorowych sukienek z odkrytym jednym ramie-
niem. Chętnie ubierają się w suknie dopasowane, podkreślające 
figurę, lubią średnio głębokie dekolty, falbanki, koronki i wszyst-
ko, co podkreśla kobiecość. Nawet gdy zakładają strój sportowy, 
starają się, żeby był kobiecy i w ładnych kolorach. Panie Wagi 
noszą buty na wysokim obcasie nawet wtedy, gdy wybierają 
się na zakupy. Torebki wolą małe, wystarczy, że zmieszczą się 
w nich niezbędne kosmetyki do poprawienia makijażu, bez któ-
rego, podobnie jak Lwice, nie wychodzą z domu. Fryzury rów-
nież muszą podkreślać kobiecość, więc nie będzie to ani gładki 
koczek, ani włosy obcięte na zapałkę. Waga zdecydowanie woli 
włosy dłuższe, najlepiej lekko kręcone, które przy chodzeniu falują 
w rytmie ruchów bioder. 

Panie często przyciągają wzrok ładnym wyglądem. Jednak nie 
sposób dodać, że w przypadku, gdy Waga przesadzi z ozdobami, 
może się zdarzyć, że wystroi się jak choinka na Boże Narodzenie 
i wtedy „jedynie szpica jej brakuje”. Natomiast nie brakuje jej nigdy 
perfum. Waga zawsze pachnie oryginalnymi perfumami – tu nie 
uznaje żadnych podróbek. Jeżeli więc zaoszczędzi trochę, kupu-
jąc niekoniecznie złoty łańcuszek, to i tak wyda te pieniądze na 
perfumy najlepszej marki. Waga ponad wszystko uwielbia zapachy 
– nie bez przyczyny mówi się, że ulubionym zajęciem Wagi jest 
leżeć i pachnieć.
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By przyciągnąć oczy twoje,
Skorpion sexy nosi stroje.

Jakże odmienny od Wagi jest Skorpion. Jest znakiem najtrud-
niejszym do rozszyfrowania. Jego myśli często krążą wokół spraw 
mrocznych i tajemniczych i tylko wybrańców dopuszcza do swe-
go zamkniętego świata. Dlatego również ubiorem lubi zaznaczyć 
swoją niedostępność. Często są to ciemne okulary, które niejako 
odgradzają go od innych, a ponadto ułatwiają ukrycie spojrzeń 
i emocji, a właśnie emocje są tym, co Skorpiony najbardziej starają 
się ukryć. 

Jak wiemy, nasza skóra chroni nas i oddziela od świata zewnętrz-
nego. Aby więc zwiększyć jeszcze ten dystans, Skorpion lubi przy-

wdziewać jakby drugą skórę – nosi 
ubrania uszyte ze skóry. Daje mu to 
poczucie, że warstwa oddzielająca go 
od innych jest jeszcze grubsza. 

Mężczyźni Skorpiony lubią styl 
ubierania się tak zwany gangsterski, 
to jest czarne spodnie, czarne bluzy, 
ciemne okulary, co sugeruje dostęp 
do tajemnic, które nie są znane ogó-
łowi. Jest to oczywiście prowokacja 
– Skorpion pozwala nam snuć do-
mysły na jego temat, podczas gdy 
prawdy i tak nie poznamy. Natomiast 
kobiety Skorpiony lubią ubiory pro-
wokujące mężczyzn, obiecujące im 
coś (Skorpion uważany jest za znak 
najbardziej namiętny i seksowny). 
Oczywiście lubią też kolor czarny, 
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także ciemnoczerwony, a ponadto tu rozcięcie, tam pęknięcie, tam 
znów odpięty guzik czy rozsunięty zamek błyskawiczny. Często 
noszą obcisłe suknie, spodnie i krótkie spódniczki. Wszystko to 
ma służyć zwróceniu na siebie uwagi, co nie jest jednak równo-
znaczne z dopuszczeniem do siebie. To obietnica, że być może... 
Często też stosują ciemny makijaż i kontrastującą z nim czerwoną 
szminkę. I to one wczesną wiosną pierwsze odwiedzają solarium, 
aby przyciemnić skórę, a latem korzystają z każdej chwili, by wy-
stawić twarz do słońca. Jeżeli natura obdarzyła je jasnymi włosami, 
to często farbują je na ciemno, by stworzyć wizerunek kobiety 
tajemniczej i niedostępnej.  

Skorpiony lubią metalową biżuterię. Mężczyźni noszą łańcuszki 
(raczej srebrne niż złote), a nawet łańcuchy na szyi i na rękach, 
zdarza im się też nosić w kieszeni kawałek łańcucha, którym bawią 
się od niechcenia. Kobiety lubią metalowe klipsy i bransoletki, 
a jeżeli kupują kolorową biżuterię, to najczęściej w ostrych, błysz-
czących kolorach. No i ozdoby ze skóry – skórzane broszki, 
skórzane paski, wisiorki na rzemykach. Torebka najczęściej czar-
na, średniej wielkości, skórzana z metalowym zamkiem. Ponadto 
przedstawiciele obu płci cenią wartość ubioru i raczej nie wydają 
pieniędzy na byle jakie szmatki. 

Kurtka, sweterek i bluza
mówią, jaki z niego luzak.

Jaki strój może być preferowany przez osoby ze znaku Strzelca, któ-
re nade wszystko lubią aktywny tryb życia? Możemy łatwo zauważyć, 
że nie będą to sztywne garnitury dla panów, ani poważne garsonki 
dla pań. Obie płcie nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do wyszukanej 
elegancji i nie wymagają, aby każda rzecz była dokładnie na swoim 
miejscu. Wybierają stroje luźne, wygodne i niekrępujące ruchów. 
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Przedstawiciele tego znaku uwiel-
biają wszystko co duże, więc i odzież 
będzie spełniać to kryterium. Duże 
swetry, luźne koszulki, wygodne ma-
rynarki. Jeśli panie ubierają się w su-
kienkę, lubią, żeby miała duży koł-
nierz. Ozdoby również najczęściej 
są duże i w ładnych, wesołych ko-
lorach. Do tego torebka, która może 
pomieścić więcej rzeczy, a nie tylko 
kosmetyki. Na co dzień chętnie no-
szą również plecak. 

Mając wybór, częściej wybiorą 
rzecz trochę za dużą, a nie dopaso-
waną do ciała. Zarówno panie, jak 
i panowie chętnie założą strój 
w stylu safari, być może dlatego, że 
kojarzy się z dalekimi, egzotycznymi podróżami, o których Strzelec 
lubi przynajmniej pomarzyć. W chłodne dni Strzelcy odziewają 
się w luźne kurtki z kieszeniami, a jeśli strój wizytowy wymaga 
założenia płaszcza, będzie on długi, często do kostek lub typu 
trencz. Na pewno trudno nam będzie zobaczyć panią lub pana 
ze Słońcem w Strzelcu, którzy noszą na głowie mały kapelusik. 
Jeśli kapelusz, to z dużym rondem, a jeśli inne nakrycie głowy, to 
czapka lub opaska. 

Panie reprezentujące znak Strzelca bardzo często ubierają się 
w spodnie. Większe uznanie w ich oczach znajdują spodnie krótkie, 
wszelkiego rodzaju spodenki, bermudy, rybaczki itp. Jeśli chodzi 
o spodnie, zauważamy zabawną rzecz u obu płci. Spodnie noszo-
ne przez przedstawicieli tego znaku są z reguły trochę za krótkie. 
Długie spodnie nigdy nie przykrywają butów, lecz sięgają do kostki 
lub przed kostkę. Można by humorystycznie rzec, że Strzelcy „mają 
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wodę w piwnicy”. Nie wiadomo, jak to się dzieje. Być może bar-
dzo długie spodnie (a czasami moda takie lansuje) przeszkadzają 
w szybkim chodzeniu.

Jeśli chodzi o uczesanie, to jak można się domyślić, zarówno 
panowie, jak i panie noszą włosy najczęściej krótko ścięte. Z domu 
wychodzą szybko, nie sterczą godzinami przed lustrem, więc wy-
bierają fryzury, które zajmują najmniej czasu. Również makijaż, 
jeśli w ogóle zagości na twarzach pań, jest raczej minimalny, nie 
tak starannie wypracowany, jak np. u Wagi czy Lwicy. Po prostu 
przedstawiciele znaku Strzelca uważają, że istnieją w życiu o wiele 
bardziej interesujące dziedziny niż ubiór. 

Koziorożec, gdy pracuje,
powiewu mody nie czuje.

Osoby urodzone w znaku Koziorożca na ogół są poważne 
i nie lubią ekstrawagancji. Uważają, że strój powinien być dosto-
sowany do okazji i wręcz nie wypada przyjść na zabawę w dżin-
sach, a na egzamin w sportowej koszuli. Mają więc w swojej 
szafie zestawy ubrań na różne okoliczności, a że wszystko 
jest zawsze czyste i wyprasowane, nawet kobiety Koziorożce, 
w przeciwieństwie do przedstawicielek innych znaków zo-
diaku, a szczególnie niezdecydowanej Wagi, na ogół mają się 
w co ubrać. 

Gdy Koziorożec wybiera się na wycieczkę, ma na sobie spodnie 
w ciemnym praktycznym kolorze, w których można usiąść nawet 
na trawie bez obawy, że pozostaną na nich widoczne plamy. 
Do tego bawełniana bluzka z krótkimi rękawami, flanelowa ko-
szula z długimi (to na wszelki wypadek, gdyby zrobiło się zimno) 
i również na wszelki wypadek coś od deszczu. Koziorożce często 
mają przy sobie różne rzeczy właśnie na wszelki wypadek, szcze-
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gólnie parasol. Wycieczkowy lub sportowy strój kobiet zupełnie 
nie różni się od stroju męskiego.

Co innego oficjalna okazja, np. wystąpienie publiczne czy egza-
min. Mężczyzna Koziorożec ubrany będzie oczywiście w klasyczny 
garnitur, a kobieta w kostium lub garsonkę. Panie Koziorożce wolą 
od sukienek dwuczęściowe garsonki, co daje im większą możliwość 
kombinacji przy łączeniu bluzek i spódnic, a ponadto pozwala 
w tych samych rzeczach różnie wyglądać. Koziorożec jest znakiem 
najbardziej praktycznym i lubi, aby wszystko, w tym również ubra-
nie, było wykorzystane w maksymalnym stopniu. Dlatego też ma 
skłonność do wybierania fasonów ponadczasowych, w których 
– pomimo zmian mody – zawsze wygląda się porządnie i solidnie. 
Materiał na ubranie również powi-
nien być solidny, bo przecież musi 
służyć długie lata. 

Co innego wielki bal. Na taką 
okazję panie Koziorożce są w stanie 
odmienić wiszącą w szafie suknię 
przez wycięcie wielkiego dekoltu 
czy też doszycie falbanek, w zależ-
ności od panującej obecnie mody. 
Ale to tylko jednorazowe szaleń-
stwo. Koziorożce wolą ubrania okre-
ślane mianem „prostota i elegancja” 
– spódnice nie za krótkie, ale i nie 
za długie, buty na obcasie, ale nie 
za wysokim. Jednym słowem, kla-
syka. 

Koziorożce nie lubią ostrych kolo-
rów. Dobrze czują się w szarościach 
ozdobionych jakimiś kolorowymi 
dodatkami, które można zmieniać 
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w zależności od okoliczności. Panie na co dzień nie noszą ozdób, 
a jeżeli już, to niewielkie – jeden pierścionek z małym oczkiem, 
cieniutka bransoletka, drobny łańcuszek – i rzadko wszystkie naraz, 
raczej pojedynczo. A panowie uważają, że noszenie biżuterii przez 
mężczyzn jest zupełnie bez sensu. Dopuszczają jedynie zegarek, 
który pozwala im kontrolować czas. Koziorożce nie używają też 
za wiele kosmetyków. Na ogół przywiązują się do jednego wyrobu 
i przez całe lata kupują np. ten sam krem.

O Koziorożcach mówi się, że są stare za młodu, a młode w póź-
niejszych latach. To przejawia się także w ich ubiorze. Jeśli w cza-
sach młodości chcą wyglądać poważnie i starają się mieć rzeczy 
ponadczasowe, to z biegiem lat stają się bardziej odważne i za-
czynają lubić wyraźniejsze kolory i modniejsze stroje. Koziorożce 
młodnieją z wiekiem i potwierdzają to swoim wyglądem. Gdy ich 
rówieśnicy już dawno zapomnieli o sportach lub wycieczkach, 
Koziorożce w dalszym ciągu je kontynuują, ubierając się przy tym 
jak gdyby mniej sztywno i dopuszczając w ubiorze więcej swo-
bodnych kombinacji.

W świecie „ważnych spraw” Wodnika
kwestia strojów mu umyka.

Kolejny znak zodiaku, Wodnik, najbardziej wyróżniający się orygi-
nalnością, również w dziedzinie ubioru może nas niejednokrotnie za-
szokować. Dla przedstawicieli znaku Wodnika nie ma bowiem takiej 
rzeczy, w którą nie ubraliby się tylko z tak błahego powodu, że „inni 
tego nie noszą”. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze – przed-
stawiciele tego znaku lubią szokować otoczenie, a po drugie – nie 
uznają barier i kanonów. W związku z tym nie przejmują się reakcją 
konserwatywnego (ich zdaniem) otoczenia. Wodniki nie oglądają się 
za siebie, lecz patrzą w przyszłość. Lubią więc nowości mody, nawet 
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– a może szczególnie – te najbardziej 
awangardowe. Toteż nie przechowują 
w szafach ulubionego sweterka sprzed 
lat, w którym poznały swoją pierwszą 
miłość, tak jak mogą to zrobić Raki. Panie 
także nie będą czuły sentymentu do bluz-
ki ze wspaniałej hiszpańskiej koronki, 
w której babcia chodziła do teatru, chyba 
że jej fason wzbudziłby teraz sensację 
w towarzystwie. Za nic mają konwenan-
se i dbałość o elegancką wytworność. 
Uważają bowiem, że moda powinna być 
zabawna, wygodna i kolorowa. 

Można podejrzewać, że to przedsta-
wicielki znaku Wodnika są pierwszy-
mi jaskółkami, prezentującymi na ulicy 
najnowsze trendy mody. Nie mają też 
oporów przed pokazywaniem swoich 
wdzięków w nawet najbardziej odsła-
niających je strojach. A że posiadają 
najczęściej smukłą, zgrabną sylwetkę, nie można się dziwić, że 
ściągają na siebie spojrzenia przechodniów. Wyróżniają się z tłumu 
nie tylko strojem. Bardzo często powodem tego jest kolor włosów. 
Wodniczki, nawet jeśli nie noszą ekstrawaganckich strojów, naj-
częściej noszą właśnie włosy w oryginalnym kolorze. Panie te, jeśli 
już użyją farby do włosów, to po to, aby zajaśnieć pomarańczową 
marchewką, płomienną czerwienią lub też jakimś innym nieco-
dziennym kolorem, na przykład niebieskim. Często też decydują 
się na bardzo oryginalne, odważne fryzury. Na pewno, aby zgolić 
sobie włosy na zero, trzeba mieć silnie zaznaczonego Wodnika 
w horoskopie urodzeniowym. Np. Waga, Rak czy Lew nigdy by 
tego nie zrobiły. Równie chętnie malują paznokcie na kolory, które 
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jeszcze teraz wzbudzają zdumienie u bardziej konserwatywnych 
osób, np. zielone, ciemnofioletowe, czarne czy granatowe. Często 
na ich twarzy można także zobaczyć śmiały makijaż. 

Panowie również nie są specjalistami od noszenia szarych czy brą-
zowych garniturów. Także lubią rzeczy kolorowe (w tym kolorowe 
marynarki) i ubierają się najczęściej odważniej niż przedstawiciele 
innych znaków zodiaku. 

Panie Wodniczki nie przywiązują wagi do wartości noszonych 
ozdób. Lubią biżuterię kolorową, o oryginalnych kształtach. Chętnie 
noszą ozdoby z tworzywa i metalu. To właśnie dla przedstawicieli 
znaku Wodnika projektanci mody wymyślają stroje futurystyczne, 
kosmiczne, szokujące fasonem lub kolorystyką, a także dużą, ko-
lorową biżuterię o geometrycznych kształtach. Oglądając te pokazy 
często stwierdzamy, że nikt tego nie będzie nosił, a jednak... 

Nie znaczy to, że jeśli ktoś urodził się w znaku Wodnika, koniecznie 
musi być ekstrawaganckim oryginałem. Chodzi tu o pokazanie cech, 
które raczej rzadko możemy spotkać u przedstawicieli innych znaków. 
Dzięki tym cechom Wodniki zapewniają nam urozmaicenie i ożywiają 
często zbyt szary, niestety, tłum uliczny.

Ryby nie martwią się wcale,
gdy im strój się marszczy w fale.

Przyglądając się szokującemu często swym ubiorem Wodnikowi, mo-
żemy nawet nie zauważyć, że oto pojawił się przed nami przedstawiciel 
ostatniego znaku zodiaku, znaku Ryb. Ryby należą do osób delikatnych 
i wrażliwych, trudno więc znaleźć w ich ubiorze mocne, rzucające się 
w oczy elementy. Ryby raczej coś ukryją niż uwypuklą. 

Kobiety Ryby lubią ubrania luźne, zwiewne i powiewne. Osoby te 
często mają problemy z nadwagą, a zbędne kilogramy najłatwiej jest 
ukryć właśnie pod luźną sukienką. Jednak pomimo zbytnich niekie-
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dy okrągłości ciała Ryby poruszają się 
z wielką gracją, a ich ruchy są delikatne 
i płynne. Dlatego też często okrywa-
ją się dużymi, powiewnymi chustami 
lub szalami, które przy każdym ruchu 
podkreślają jego płynność. Ryby często 
prawie bezszelestnie zjawiają się i w taki 
sam sposób znikają. Nie usłyszymy więc 
stukotu butów na szpilkach, czym zwra-
cają na siebie uwagę Lwice czy Wagi.

Mówi się, że Ryby mają cienką skórę 
– dosłownie i w przenośni. A że znako-
wi temu podporządkowane są sto-
py, dlatego osoby ze Słońcem w zna-
ku Ryb mają bardzo wrażliwe stopy, 
a szczególnie ich skórę. Nowe buty 
z reguły obcierają i powodują po-
wstawanie odcisków lub pęcherzy na 
piętach. Początkiem kataru czy przeziębienia jest u Ryb najczęściej 
przemoczenie lub przemarznięcie nóg. Dlatego Ryby intuicyjnie 
dbają o nogi i kupują miękkie wygodne buty, które jednak i tak 
dają im się we znaki na pierwszym spacerze. Dbałość o stopy 
Ryby podkreślają też noszeniem ciepłych skarpetek. Szczególnie 
w domu lubią chodzić w grubych, puchatych skarpetach. 

Ryby najczęściej ubierają się warstwowo, kobiety wolą włożyć 
na siebie trzy bluzki, od najcieńszej i najmniejszej do najgrubszej 
i największej, niż jeden sweter. Ale przy ciele najbardziej lubią je-
dwab, oczywiście naturalny. Do tego długa spódnica, powiewna 
latem, ciepła i miękka zimą. Chętnie noszą też spodnie, a raczej 
spódnico-spodnie z szerokimi nogawkami. 

Ryby nie lubią ani ostrych kolorów, ani kontrastowych zestawień. 
Najlepiej czują się w kolorach pastelowych z szarym lub srebrzy-
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stym odcieniem. Biżuterię najchętniej noszą srebrną, o subtelnych 
kształtach. Lubią też długie wiszące klipsy. Na specjalne okazje 
towarzyskie Ryby często wybierają styl romantyczny – powiewna 
sukienka z dekoltem, biały koronkowy kapelusz i takież rękawicz-
ki. Na oficjalne okazje lub do pracy panowie Ryby włożą miękką 
marynarkę, a panie jedwabną bluzkę lub garsonkę z dzianiny. 
Klasyczny garnitur czy kostium i bluzka pod szyję – nie, to dobre 
dla schludnej Panny. Ubiór Ryb często można określić mianem ar-
tystycznego nieporządku, który jednak w ich przypadku zupełnie 
nie razi, a wręcz dodaje im zwiewności i ulotności. Kobiety nie 
przepadają za misternymi fryzurami. Najbardziej lubią, gdy lekko 
kręcone włosy miękko opadają im na ramiona. 

Mężczyźni Ryby nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do ubrania. 
Są zadowoleni, jeżeli mogą wtopić się w tło i swoim wyglądem nie 
przyciągać wzroku innych.

Podsumowując opisane sposoby ubierania się poszczególnych 
znaków zodiaku, musimy zaznaczyć, że były to cechy archetypo-
we, właściwe dla tych znaków. Czasami zostały one nieco prze-
jaskrawione, ale właśnie po to, aby dobitniej zarysować różnice 
zachodzące między znakami. 

Jeśli niektórzy z naszych czytelników niezupełnie zgodzili się 
z opisanymi przez nas przykładami, odnosząc je do swoich znaków 
zodiaku, pragniemy przypomnieć, że każdy z nas ma swój własny, 
indywidualny horoskop urodzeniowy, w którym oprócz znaku 
Słońca posiada silniej lub słabiej zaakcentowane inne planety, 
położone niekoniecznie w tym samym znaku co Słońce. A także 
Ascendent zależny od godziny urodzenia, który chyba najbardziej 
określa nas w oczach otoczenia. Być może więc u tych osób to 
nie znak Słońca, lecz np. Ascendent, Wenus (mówiąca o kryteriach 
piękna) lub zgrupowanie planet w jednym ze znaków wywiera 
większy wpływ na ich upodobania i gust.


