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PROGNOZY AGENCJI TRENDÓW WGSN 

 
Pandemia wywarła ogromny wpływ na konsumentów i ich percepcję marek oraz produktów, 

a także zredefiniowała samą konsumpcję. Jak zauważa agencja trendów WGSN, po dwóch 

latach koncentrowania się na casualu i komforcie, konsumenci – spragnieni socjalizacji, 

powrotu do normalnego życia towarzyskiego, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, 

pragną nowości oraz ubrań, w których mogą pokazać się poza domem – kreacji robiących 

wrażenie na innych. Obok wzrostu popytu na modę okazjonalną, nadal będzie rozwijał się 

trend na casualową odzież do biura, ponieważ wiele osób wciąż będzie pracowało w 

systemie hybrydowym.  

Nadzieja na lepszą przyszłość i wiara w to, że indywidualne osoby mogą zmieniać świat na 

lepszy, sprawiają, że konsumenci zastanawiają się, jak taki odnowiony świat powinien 

wyglądać. Kluczową rolę w zmianach na lepsze odgrywają społeczności, dlatego przewagę 

będą miały te marki, które są w stanie zgromadzić ludzi wokół autentycznych lokalnych lub 

globalnych idei oraz wartości.  

Konsumenci w coraz większym stopniu oczekują również od marek, aby ich produkty, 

łańcuchy dostaw i kultura pracy były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Trendsetterzy prognozują także, że produkty i doświadczenia, które pomagają w trosce o 

siebie, swoje zdrowie i dobre samopoczucie, nie tylko zyskają na znaczeniu, ale wręcz będą 

zyskiwały status niezbędnych.  

 
MODA DAMSKA 

 

5 najmodniejszych kolorów według Coloro i WGSN  

 

 

Cyfrowa Lawenda, Zegar Słoneczny, Smakowita Czerwień, Spokojny błękit, Patyna 

 



 

St
ro

na
3

 

 

OPTYMISTYCZNE BARWY 

Według Trend Council kluczowe będą kolory, niosące optymizm i odreagowanie 

po mrocznych czasach izolacji. 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

https://media.fashionnetwork.com/m/ffe6/b59d/c550/9e45/4098/3bcc/8ddd/177a/c76d/743f/743f.jpg
https://media.fashionnetwork.com/m/910b/8dc8/1ed3/233c/6ef2/fa5d/e2d2/da5f/9db7/64d9/64d9.jpg
https://media.fashionnetwork.com/m/2949/a6f1/0023/8284/817c/cf42/fa58/ab4f/b47b/6682/6682.jpg
https://media.fashionnetwork.com/m/d247/915b/6aa9/a77f/147c/d4e6/b743/8757/9b00/83bb/83bb.jpg
https://media.fashionnetwork.com/m/1a88/91cf/2223/df5d/dd52/2b18/849b/56f6/dfd0/6e5b/6e5b.jpg
https://media.fashionnetwork.com/m/a8ad/b39a/1d0c/43ba/eb8e/dd91/9d5c/d5d5/4711/ab49/ab49.jpg


 

St
ro

na
4

 

 

TRENDY W MODZIE DAMSKIEJ WEDŁUG WGSN 

Wśród trendów widać ukierunkowanie na bardziej trwałe i uniwersalne projekty. Nadal 

obecna jest nostalgia za znanymi elementami. Kluczową rolę odgrywa rzemiosło i cyfryzacja, 

ponieważ konsumentki pragną czegoś namacalnego, oprócz cyfrowych innowacji. Na topie 

są innowacyjne materiały (np. samoczyszczące się materiały, zapachowe cząsteczki), 

architektoniczne formy i funkcjonalne detale. Sylwetki dopasowane i oversize wciąż 

koegzystują obok siebie. Towarzyszą im śmiałe sezonowe wzory i kolory, strukturalne 

falbany, drapowania, wycięcia oraz falujące krawędzie. 

 

Życie towarzyskie od rana do nocy 
 

 
 

Hybrydyzacja życia zatarła granicę między pracą, domem i wydarzeniami towarzyskimi. 
Znajdzie to odzwierciedlenie w garderobie, łączącej casual, styl biznesowy i okazjonalny. 

Na przykład jedwabna sukienka lub bluzka na dzień będzie nadawała się do zaadaptowania 
do stylizacji wieczorowej czy na spotkanie on-line. Trend ten celebruje kobiecość poprzez 

fasony podkreślające kształty sylwetki, przezroczyste elementy i zwiększanie roli stylu 
glamour.  
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Kluczowe elementy: uniwersalne bluzki, kamizelki, marynarki, kopertowe spódnice, 

hybrydowe bomberki, bluzki wiązane pod szyją.  

Kluczowe obuwie: baleriny, sandały na obcasie. 

Kluczowe detale: płynne dżersejowe materiały, jedwabne i koronkowe akcenty, doczepiane 

ozdoby, kontrastujące sylwetki dopasowane i oversize.  

Kluczowe wzory: blokowanie neutralnych kolorów.  

  
Elegancki luz 

 

 
 

Trend ten wynosi na wyższy poziom wygodną odzież na co dzień, łącząc komfort z 
eleganckimi elementami i innowacyjnymi materiałami. Wycięcia, blokowanie kolorów i 

logotypy nadają ubraniom odrobinę charakteru luksusowej odzieży sportowej.  Wzrost liczby 
konsumentów dojeżdżających do pracy komunikacją zbiorową wzmaga popyt na inteligentne 

tkaniny, np. o właściwościach antywirusowych czy z funkcją samoczyszczenia. Elegancki luz 
stara się odpowiedzieć na te potrzeby. 

Kluczowe elementy: spodnie dresowe, leginsy, kopertowe bluzki, topy odsłaniające brzuch,  

kombinezony, prostokątne okulary przeciwsłoneczne, torebki noszone w talii.  

Kluczowe obuwie: modele w stylu sportowym lub prozdrowotnym. 



 

St
ro

na
6

 

Kluczowe detale: kontrastowe panele, wycięcia, eleganckie elementy.  

Kluczowe wzory: jednolite powierzchnie. 

 

Żywiołowa florystka 

 
 

Liście, kwiaty i cały świat roślinny służą za inspirację d la projektów – od faktur, wzorów i 
ozdób, po sylwetki.  Zaczerpnięte z natury radość i żywiołowość dobrze współgrają z dzienną 
odzieżą okazjonalną. Przewaga wzorów w szlachetne kwiaty nad tropikalnymi motywami, 

sprawia że ubrania te mogą się świetnie sprawdzić w kreacjach na drobne ceremonie i 
koktajlowe imprezy.  

Kluczowe elementy: sukienki i bluzki odsłaniające ramiona, spódniczki mini, sukienki wiązane 

na szyi, koronkowe sukienki, duże miękkie torby dające się zawijać. 

Kluczowe obuwie: sandały we wzory na grubej podeszwie, eleganckie czółenka ze spiczastym 

noskiem.  

Kluczowe detale: gra fakturą, kwiatowe aplikacje, cyfrowe wzory, hafty, duże nadruki, styl 

„więcej znaczy więcej”, radosny charakter, obfitość materiału, szydełkowe elementy. 
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Kluczowe wzory: duże motywy kwiatowe, eleganckie wzory roślinne, wzory botaniczne 

inspirowane tropikalną roślinnością. 

 
Tradycyjne rzemiosło w nowoczesnym wydaniu 

 
 

Trend ten łączy możliwości cyfrowego projektowania z inspiracjami tradycyjnymi 
rzemieślniczymi technikami. Nowoczesne technologie umożliwiają tworzenie ubrań 
o rzemieślniczym charakterze, przyśpieszając proces ich powstawiania oraz – dzięki 

precyzyjnym obliczeniom - redukując ilość odpadów produkcyjnych, a nawet je eliminując. 

Kluczowe elementy: okazjonalne sukienki o nowoczesnym charakterze, kopertowe bluzki 
i marynarki, dzianinowe spodnie, asymetryczne koszulki na ramiączkach. 

Kluczowe obuwie: sandały inspirowane technologią, obuwie sportowe z tkanin. 

Kluczowe detale: laserowe wycięcia, szydełkowe elementy, delikatne hafty, modułowe  

elementy, warstwowość.   

Kluczowe wzory: mocne blokowanie kolorów, nadruki inspirowane ręcznie malowanymi 

wzorami. 
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Sztuka płynnych form 

 

 
 

Zdefiniowane na nowo sylwetki poprzez drapowania, rzeźbiarskie formy i opływowe cięcia to 

charakterystyczne elementy tego trendu. Miękkie struktury i czysty, minimalistyczny 
charakter sprawiają, że świetnie sprawdza się on w kategorii odzieży okazjonalnej.  Dzięki 
eksperymentom z plisowaniami i marszczeniami, rękawy i dekolty zyskują miękką objętość 

oraz układają się w fale przypominające płynącą wodę.     

Kluczowe elementy: bluzki z lejących się materiałów, sukienki odsłaniające ramiona, obcisłe 
sukienki.  

Kluczowe obuwie: baleriny, buty na obcasie o rzeźbiarskiej formie. 

luczowe detale: rzeźbiarskie ale miękkie formy, zaokrąglone wycięcia, drapowane panele, 

plisowania, marszczenia, brzegi o falistej linii. 

Kluczowe wzory: atramentowe motywy, inspiracje opływowymi formami skalnymi, 

malarstwo akwarelowe. 
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Graficzne eksperymenty 

 

 

To odpowiedź na pragnienie radości i przykuwającego uwagę wyglądu. Wzory, takie jak 

paski, grochy i kratki, przechodzą remont generalny i są serwowane w odnowionym wydaniu 
– maksymalistycznym. Dużym proporcjom grafik towarzyszą mocne kolory. To wszystko 

składa się na śmiały i dynamiczny wygląd, który jednak wpisuje się w czystą i nowoczesną 
estetykę. Kontrastujące ze sobą elementy i kolory są zestawiane w zabawny i spontaniczny 
sposób.  

Kluczowe elementy: dzianinowe sukienki, uniwersalne bluzki, sukienki odsłaniające ramiona, 

komplety we wzory, skrócone koszulo-kurtki (funkcjonujące ostatnio pod nazwą shacket), 
pudełkowe sukienki mini, torby z uszami. 

Kluczowe obuwie: sandały na obcasie o rzeźbiarskiej formie, sportowe buty w stylu retro.  

Kluczowe detale: zestawienia różnych deseni, szydełkowe elementy, wzory na całej 

powierzchni, zwrot w kierunku myślenia o ubiorze „więcej znaczy więcej”, perłowe guziki.  

Kluczowe wzory: motywy geometryczne, maksymalistyczne desenie, euforyczne nadruki. 
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Rustykalne rzemiosło 

 

 
 
Szczyt sezonu letniego będzie należał do trendu rustykalnego, inspirowanego rzemiosłem, 

który oferuje stylową, kobiecą estetykę – idealną na przechadzki między plażą a barem. 
Naturalne materiały, takie jak letnie lny czy delikatne tkaniny z ramii, są kluczowe dla 
osiągnięcia efektu niewymuszonej elegancji, która jest tu motywem przewodnim. Paleta 

złożona z barw przypraw i minerałów zdradza plażowe wpływy.  

Kluczowe elementy: fartuchowe kamizelki w stylu rękodzielniczym, bluzki zawiązywane 
na szyi, spódnice o fasonie sarongu, kopertowe sukienki.  

Kluczowe obuwie: sandały na obcasie, baleriny, japonki.  

Detale: kobiece sylwetki, komfort, szydełkowe elementy, makrama, naturalne barwienia, 

tonalne wzory, wiązania na szyi, jedwabne tkaniny, głęboki dekolt w szpic, płynne linie, 
ciekawe wycięcia, przezroczyste lekkie materiały. 

Kluczowe wzory: marynistyczne motywy, inspiracje naturą.  
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TRENDOWA CHECKLISTA: 

 
1. Dodawaj energii optymistycznymi wzorami i kolorami. 

2. Wykorzystaj nostalgiczne nastroje oraz popyt na relaks i podróże.  
3. Używaj materiałów przyjaznych dla planety i stosuj procesy mające jak najmniejszy 

wpływ na środowisko. 
4. Skoncentruj się na lejących się formach i lekkich letnich materiałach. 
 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY NA WIOSNĘ–LATO 2023 WEDŁUG CHRISTINE BOLAND 

 

Harmonia 

Jednym z kluczowych elementów, które zaobserwował w trendach na wiosnę–lato 2023 

zespół Boland,  był garnitur. Idealnie wpisuje się on w nurt niejednoznaczności oparty na 

kontrastach, które jednak pozostają w harmonii. Na przykład garnitur, który zwykle jest dość 

sztywny i obcisły, można połączyć z czymś, co emanuje zmysłowością: koronką, gorsetem lub 

przezroczystym elementem. Sam garnitur także może uzyskać zmysłowy wygląd, dzięki 

zastosowaniu odpowiedniej faktury. Harmonia jest ważnym czynnikiem w prognozie Boland. 

W poprzednim sezonie do głosu doszły kontrasty, takie jak zestawienie materiałów czy miks 

kolorów. Teraz nieoczekiwane zderzenia grają mniejszą rolę, niż wcześniej. Dominuje 

harmonia. 

  

Prabal Gurung, Stella McCartney 
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Nano-natura 

Jak zawsze, duży wpływ na modę ma natura. Tym razem jednak inspiracja jest bardziej 

abstrakcyjna, na poziomie nano. Po powiększeniu różnych procesów i struktur 

przyrodniczych wyłaniają się wspaniałe światy. Coraz więcej uwagi poświęca się też 

wykorzystaniu naturalnych materiałów do barwienia tkanin. W ostatnich latach pojawiła się 

na przykład innowacja, która umożliwia zabarwienie ubrań pigmentem z grzybów. Natura 

jest również odzwierciedlona w trendach na 2023 poprzez kształty i objętości. Projektanci 

nawiązują do niej poprzez  falujące tkaniny i kolory wody. 

  

Oscar de la Renta, Proenza Schouler 

Rzemiosło 

Uderzającym elementem, który często powraca, są nawiązania do rzemiosła. Na przykład 

pojawia się wiele makram i frędzli. 

  

Alberta Ferretti 
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2D – reakcja na metaverse 

Być może najbardziej uderzającym trendem jest reakcja na metaverse, który ostatnio 

pojawia się wszędzie. Metaverse to wirtualna przestrzeń, która łączy wszystkie wirtualne 

światy za pomocą Internetu i rozszerzonej rzeczywistości. W ostatnich miesiącach do 

wirtualnego świata wkroczyło kilka firm modowych. Ale to właśnie ta obfitość 3D i cyfryzacji 

stwarza potrzebę czegoś prostszego – na przykład bardziej dwuwymiarowego wyglądu. Może 

nadruku sprzączki na butach lub odzieży, gdzie w rzeczywistości nie ma sprzączki. „To 

odświeżająco proste. To ulga od całej otaczającej nas złożoności” – podsumowuje Boland. 

  

Coach  

TRENDY W MODZIE DAMSKIEJ  Z OSTATNICH POKAZÓW MODY 

Kamizelki 

Nie mają nic wspólnego z dziadkowymi dzianinowymi kamizelkami. Projektanci postawili 

bowiem na sznyt, sięgając na przykład po skórę. U Chanel widać kamizelki inspirowane modą 

motocyklową, u Louisa Vuittona wygrał styl futurystyczny.  
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Garnitury i marynarki 

Powrót do pracy w biurach to okazja do odświeżenia garderoby i postawienia na bardziej 

elegancki wygląd. Projektanci proponują letnie wersje garniturów często w śmiałych opcjach 

z szortami lub w zabawne wzory.  

  

Chanel proponuje klasyczne tweedowe wersje, natomiast Erdem oferuje bardziej kobiece 

fasony ozdobione haftami. Takie przełamanie męskiego charakteru odzieży formalnej widać 

także w innych stylizacjach, co potwierdza wcześniejsze prognozy Boland.  
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Koszule 

Klasyczna biała koszula przechodzi metamorfozę. Od przesadnie spiczastych kołnierzyków 

w kolekcji Gucci i The Row, po falbany w ofercie Prabal Gurung – koszule przestały pełnić 

rolę prostego elementu bazowego. 

     

 

Bluzki z kokardą 

Kojarzące się z pracą w biurze, bluzki z kokardą stanowią odreagowanie na casual, na który 

byliśmy skazani przez dwa lata pandemi pracując w domu. Kokardy przewijają się przez 

niemal wszyskie dotychczasowe pokazy kolekcji wiosna–lato 2023. 
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Komplety top + spódnica lub spodnie 

Topy zazwyczaj odsłaniają brzuch i łączone są z krótką spódnicą. Wakacyjny nastrój 

dopełniony jest typowo letnimi wzorami lub wesołymi printami. 

   

Spodnie cargo 

Wygląda na to, że spodnie z naszywanymi kieszeniami wróciły do mody na dłużej. Są obecne 

we wszystkich kategoriach, zarówno w segmencie denimowym, jak i smart casual. Mogą być 

z powodzeniem zestawiane z marynarkami.  
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Styl lat 2000 

Kultowe sylwetki i motywy z lat 2000, takie jak odsłonięte brzuchy, spódnice kolumnowe, 

spodnie z obniżoną talią, bojówki, a także topy i sukienki bez ramiączek, pojawiły się na 

pierwszych wybiegach prezentujących kolekcje na lato 2023. 

  

Odsłonięte ramiona 

Topy i sukienki bez ramiączek są minimalistyczne i uwodzicielskie. 

 

Kolumnowe spódnice 

Na dzień mogą mieć luźniejszą i obszerniejszą formę. Wieczorem sprawdzą się obcisłe 

fasony.   

 

https://www.whowhatwear.com/splash/zuIoGYly8?s=wd&w=4159772&uts=dd


 

St
ro

na
1

8
 

Spodnie z obniżoną talią 

Spodnie z talią poniżej pępka podkreślają swobodny wygląd i nadają skróconym topom 

bardziej nonszalancki charakter.  

 

Odsłonięte brzuchy 

Odsłonięte, opalone i seksowne brzuchy będą miały szanse, aby podbić letnie kurorty. W 

subtelniejszych projektach pojawiają się tylko wycięcia eksponujące zazwyczaj lepiej 

wyglądające części ciała. 

  

 

Materiały z połyskiem 

Projektanci bawią się metalicznymi odcieniami w kolekcjach na dzień, uzyskując kosmiczne 

efekty. 

 

https://www.whowhatwear.com/splash/zsqGt6Q7A?s=wd&w=4159764&uts=dd
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TRENDY Z OSTATNICH FASHION WEEKÓW 

Wzory w kratkę 

Kraty przypominające szachownice pojawiają się na kombinezonach, spodniach, kurtkach 

oraz na dodatkach. Obecne są w różnych stylach – od casualu po bardziej eleganckie 

zestawienia spodni z marynarkami.  

 

Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Christian Cowan  

 

Płaszcze w kwiaty 

Motywy kwiatowe pojawiają się zarówno na jasnych tkaninach, jak i na ciemnym tle 

w postaci jasnych akcetnów. 

  

Valentino, Giambattista Valli, Isabel Marant 
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Skrócone marynarki 

Długie marynarki to trend, który przykuł uwagę wszystkich entuzjastów mody. Obok nich 

lansowane są skrócone fasony, które sięgają tuż pod klatkę piersiową. Ten trend pozostawia 

również spore pole do stylizacji.  

   

Balmain, Christian Cowan 

 

Męskie garnitury 

Garnitury w męskim stylu są inspirowane modą vintage. Nowe, płynne sylwetki nadają im 
bardziej kobiecego charakteru oraz gwarantują więcej komfortu . 

 

 

Styl buntowniczy 

Styl ten inspirowany jest  buntem pokolenia  Z przeciwko masowemu konsumpcjonizmowi, 

troską o klimat i zainteresowaniem bieżącymi problemami społecznymi. Dla rynku 
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młodzieżowego frywolna era mody dobiegła końca.  W przypadku odzieży damskiej przez ten 
rebeliancki styl przebija elegancka wrażliwość. 

 

 

Ponadczasowość 

Wraz z postulatami zrównoważonego rozwoju rośnie popyt na ponadczasowe, trwałe 
produkty. Ponadsezonowość  jest widoczna w kolorach, materiałach i sylwetkach oraz 

w bardziej przemyślanych projektach.  
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MODA MĘSKA 

 
Według agencji trendów WGSN, w sezonie wiosna-lato 2023 będziemy szukali równowagi 

i szczęścia, zarówno indywidualnego, jak i wspólnego. Od produktów, doświadczeń 

i systemów będziemy oczekiwali, że będą bardziej inteligentne, prostsze i w większym 

stopniu będą dbały o zrównoważony rozwój. Od organizacji i od nas samych wymagać 

będziemy działań na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Będziemy szukać sprytnych 

rozwiązań w dobieraniu poszczególnych elementów odzieży, aby wyglądać elegancko, czuć 

się komfortowo w pracy hybrydowej, jak i podczas wakacyjnego wypoczynku. Kolor ma dać 

nam poczucie równowagi, jak też dostarczyć więcej radości. Nieco nostalgii wniosą nowe 

kolory retro, nawiązujące do lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, jak i osiemdziesiątych. 

W deseniach znajdziemy tropikalne i malarskie inspiracje, jak też wzory geometryczne, 

w tym kraty w stylu retro. Znajdą coś dla siebie też ci, którzy poszukują 

zindywidualizowanych nadruków i nawiązania do świata sztuki. Zyskają materiały z fakturą, 

ale nie przesadną. Dostarczenie nam większej dawki optymizmu to cel mody męskiej 

w najbliższym wiosenno-letnim sezonie. 

Pustynny jeździec 

Utylitarność w modzie wiedzie nas na pustynię, lecz w bardziej nowoczesnym kontekście.  

Znajdziemy tu zarówno techniczne materiały i detale, jak też naturalne materiały 

w neutralnej kolorystyce, o fakturze piasku lub papieru. Trend ten łączy inteligentną odzież 

z potrzebą obcowania z naturą. Pojawił się on już na pokazach mody wiosna-lato 2022, by 

zyskać na znaczeniu w ciepłym sezonie 2023. Znajdziemy w nim styl safari jak też wpływy 

nowoczesnych campingów i mody na akcesoria, które pomogą nam przetrwać podczas 

wypraw typu „survival”.  
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Kluczowe elementy: marynarka safari, dzianinowy zestaw, wakacyjna koszula, 

patchworkowe szorty. 

Kluczowe obuwie: lifestylowe buty sportowe, sandały. 

Kluczowe detale: modułowe rozwiązania, paski, odpinane części ubioru, warstwowość, 

piaskowe faktury. 

Kluczowe desenie: motywy botaniczne, starożytne motywy rzeźbiarskie, naturalne 

barwienia. 

 

Biznesowy casual 

Trend ten wychodzi naprzeciw mężczyznom poszukującym ubioru, który sprawdzi się w 

pracy w domu i w biurze, jak też podczas spotkań ze znajomymi. Inteligentne rozwiązania 

mają jednocześnie zapewniać poczucie wygody, jak i elegancki wygląd. 

 

Kluczowe elementy: jednorzędowa marynarka, garnitur z szortami, spodnie z szerokimi 

nogawkami, kardigan z krótkim rękawem. 

Kluczowe obuwie: „mule” bez pięty, wsuwane pantofle z poprzecznym paskiem z przodu 

cholewki (penny loafer), sznurowane obuwie. 

Kluczowe detale: sportowe materiały, dzianinowe faktury. 

Kluczowe desenie: blokowanie kolorów, inspirowane technologią piksele.  
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Nostalgiczny i nowoczesny 

Nostalgia za czasami, gdy wszystko było prostsze i spojrzenie na przeszłość przez różowe 

okulary definiują ten kierunek w modzie męskiej. Podobnie jak w przypadku kultowych 

kiedyś samochodów, także w modzie nawiązanie do przykładów z przeszłości i danie im 

nowego życia, jest sprawdzoną receptą na sukces. 

 

Kluczowe elementy: dwurzędowy garnitur, garnitur z szortami, bomberka,  sportowy płaszcz, 

polówka, dzianinowa kamizelka, spodnie chinos, szal  w nadruki. 

Kluczowe obuwie: loafersy z blokowaniem kolorów, skórzane klapki, sportowe modele. 

Kluczowe detale: szerokie klapy, spodnie o obszernym kroju. 

Kluczowe desenie: monogramy na całej powierzchni, zabawne kraty, blokowanie kolorów. 
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Ogrodnik 

To potrzeba odnowienia więzi z naturą i radość z uważności towarzyszącej pracy w ogródku. 

Wraz z rosnącym zainteresowaniem pochodzeniem spożywanej przez nas żywności, coraz 

częściej interesujemy się także drogą, jaką przeszła kupowana przez nas odzież. Zwracamy 

przy tym szczególną uwagę na zrównoważony rozwój, ekologiczne źródła pochodzenia 

i procesy. Inspirowana utylitarnością i stylem streetwear odzież dekorowana jest motywami 

kwiatowymi i botanicznymi.  

 

Kluczowe elementy: robocza kurtka, spodnie z prostymi nogawkami, bluzy premium, bluzy 

baseballowe. 

Kluczowe obuwie: rzemieślnicze pantofle, sneakersy. 

Kluczowe detale: naturalne tkaniny, minimalistyczne zdobienia, detale inspirowane 

utylitarnością i stylem streetwear, obszerna (oversize’owa) odzież robocza, ekologiczne 

materiały. 

Kluczowe desenie: motywy botaniczne i kwiatowe, efekty malowania lub rozpryśniętej farby, 

tie dye. 
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Hedonista przyszłości 

Lata siedemdziesiąte są inspiracją na wielu projektantów. Ten trend odchodzi od 

wyrafinowanej palety kolorów retro, oferując w zamian mocne, jaskrawe kolory, 

przesadzone sylwetki, futurystyczne i surrealistyczne elementy, które jedną nogą są 

w przeszłości, a drugą w wirtualnym świecie.  Zyskujemy wygląd, który powinien zrobić 

wrażenie podczas klubowej imprezy.  

 

Kluczowe elementy: jedwabne koszule z kołnierzykiem, spodnie z rozszerzanymi nogawkami, 

dwurzędowa marynarka w komplecie ze spodniami, kardigan z długimi rękawami. 

Kluczowe obuwie: loafersy w stylu retro. 

Kluczowe detale: odważne jaskrawe kolory, luźny ubiór, lśniące wykończenia . 

Kluczowe desenie: kwiatowe wzory retro, blokowanie kolorów. 
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Odkrywca wybrzeża 

Zapożyczony z mody damskiej trend, mocno zaistniał już na pokazach męskiej mody 

na wiosnę i lato 2022, po czym ewoluował zapożyczając klasyczne elementy ubioru świetnie 

pasującego do pobytu na wybrzeżu północnej Europy. Nowoczesna sportowa moda łączy się 

tu ze stylem preppy, zachowując marynistyczny charakter. Sprawdza się zarówno przy 

wietrznej pogodzie, jak też w słoneczne dni. 

 

Kluczowe elementy: wakacyjna koszula, kardigan z krótkim rękawem, szorty. 

Kluczowe obuwie: rzemieślnicze pantofle, domowe klapki, sneakersy. 

Kluczowe detale: ręcznikowe faktury, morskie motywy. 

Kluczowe desenie: paski, artystyczne nadruki. 
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Rustykalny komfort 

Ponowna chęć przeżywania prostych, lecz radosnych, doświadczeń sprawia, że w każdy 

słoneczny dzień oddajemy się duchowi wellness i beztrosce, którą wyrażamy także naszym 

ubiorem. Poszukujemy luksusu i relaksu, rustykalności i wygody.  

 

Kluczowe elementy: spodnie wiązane na troczki, lekkie tuniki, marynarki safari, szorty z talią 

„paperbag”, koszulki w paski, fasony bez rękawów. 

Kluczowe obuwie: marynarskie buty, sandały. 

Kluczowe detale: lekkie materiały, ręcznikowe wykończenia, troczki. 

Kluczowe desenie: letnie paski, wyblakłe motywy roślinne. 

 

Trendowa check-lista 

1. Nie zapominaj cieszyć się modą 

Moda ma być radosnym odreagowaniem na smutny czas pandemii. Cieszmy się kolorem, 

bogactwem deseni, modą okazjonalną i celebrujmy wyrażanie samego siebie.  

2. Wyjdź poza stereotyp męskości 
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Od odzieży roboczej w kwiatowe nadruki i utylitarnego stylu, po ażurowe i siateczkowe 

materiały z kobiecej mody. Poszerzaj możliwości korzystania z modowych środków wyrazu,  

wychodząc poza stereotyp męskiej garderoby. 

3. Twórz trwały, ponadczasowy design 

Sięgaj po elementy garderoby, które wykorzystasz także po przyszłorocznym, letnim  sezonie. 

Bądź kreatywny w zestawianiu ich z innymi elementami, tworząc ponadczasowy design. 

4. Stosuj odpowiedzialne praktyki 

Dbaj o zrównoważony rozwój przez dobór odpowiednich materiałów i upcycling. 

Współpracuj lokalnie i minimalizuj ślad węglowy. 

 

TRENDY W MODZIE MĘSKIEJ Z FASHION WEEKÓW 

Jakie trendy pojawiły się na wybiegach podczas najważniejszych tygodni mody w Paryżu, 

Mediolanie, Londynie i Nowym Jorku? Co pojawiło się już na ulicach miast i będzie modne 

w najbliższym wiosenno-letnim sezonie? Oto najważniejsze spostrzeżenia, które warto wziąć 

pod uwagę przygotowując ofertę na wiosnę i lato 2023. 

 

Sawannowy szyk 

Podróżniczo-wakacyjny luźny szyk, wygodna, przewiewna odzież, szerokie spodnie, 

oversize’owe kardigany i obszerne wakacyjne koszule, nadrukowane delikatne motywy  

roślinne. Dominują brązy, kolor piasku i pomarańczowy kolor zachodzącego słońca.  
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Młodzieńcza nostalgia i powrót do dzieciństwa 

Powrót do lat dzieciństwa i wczesnej młodości, widoczny w wesołej kolorystyce jak i 

w zabawnych nadrukach. 

 

Utylitarność 

Wszystko co pożyteczne jest dobre. Znajdziemy tu zarówno funkcjonalne materiały, jak i 

detale, np. naszywane kieszenie, a także akcesoria, jak pojemne torby. 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
3

1
 

Futuryzm 

Inspiracje kosmosem i możliwością życia na innych planetach obfituje propozycjami lśniącej 

metalicznym blaskiem odzieży, sylwetkami przypominającymi nam ubiory bohaterów filmów 

science fiction, zaawansowanymi technicznie materiałami i praktycznymi detalami, 

ułatwiającymi nam funkcjonowanie na nowej planecie. 

 

 

Dziki Zachód 

Westernowy look ciągle pojawia się w modzie i jest obecny w najnowszych wiosenno -letnich 

kolekcjach, m.in. takich marek, jak Givenchy, Dries Van Noten, czy Greg Lauren. Chociaż 

trend ten znajduje swoich zwolenników nie tylko w USA, jest to na tyle niszowa propozycja, 

że warto o niej wiedzieć zajmując się profesjonalnie modą, ale oferować ją w Polsce raczej 

klientom, co do których jesteśmy pewni, że z niej skorzystają.  
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Moda nie zna płci 

Łączenie elementów mody męskiej i damskiej, zgodnie z duchem gender, widoczne jest coraz 

częściej na wybiegach, jak też na ulicach miast, szczególnie dużych metropolii.  

Płaszcze w rozkwicie 

Płaszcz to absolutny „must have” sezonu. Pojawia się zarówno w bardziej, jak i w mniej 

formalnych stylizacjach, zastępując nawet popularny płaszcz w stylu sportowym. Będzie 

dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej od jasnych pastelowych odcieni beżu, 

niebieskiego, a nawet różu, przez kolory ziemi, po ciemno granatowy i grafitowy. Pojawią się 

też atrakcyjne desenie (jak kratka o szerokim raporcie, którą na wybiegu zaprezentował Louis 

Vuitton). Można je będzie zestawiać z długimi, jak i krótkimi spodniami.  

 

Letnie garnitury 

Pojawi się więcej garniturów „bliżej ciała” w jasnej letniej kolorystyce. Na pokazach pięknie 

prezentowały się jednobarwne, gładkie propozycje w kolorze mięty i pudrowego różu. 

W handlu powodzeniem powinny się cieszyć kremowe garnitury w paski (czyli popularny 

tenis).  
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Drobno pofałdowany materiał 

Letnie garnitury, marynarki, spodnie i spodenki w mocniejszych letnich kolorach pojawiają 

się w wersjach uszytych z drobno pofałdowanych materiałów, podkreślających luźny 

wakacyjny styl, przewiewnych i jednocześnie przyjemnych w dotyku. 

Komplety we wzory 

Zadrukowane w pełni tym samym deseniem góry garderoby (najczęściej bluzy) i spodnie 

pojawiły się w męskich stylizacjach już tego lata i będą obecne również w kolejnym sezonie. 

To trend odpowiadający potrzebie czerpania radości z mody dzięki odważnym deseniom i 

kolorystyce. 

Bomberki inspirowane naturą 

Bomberki od lat są ważnym asortymentem w męskiej szafie. Tym razem modę dyktowały 

będą modele zadrukowane w pełni roślinnymi motywami, od liści w stonowanej kolorystyce 

po duże, wielobarwne kwiaty w egzotycznych kolorach. 

Bez koszuli 

Na pokazach znanych projektantów i marek, jak np. Versace, Fendi, Saint Laurent, Alexander 

McQueen, czy Dolce and Gabbana, uwagę zwracają stylizacje, w których letnie kolekcje 

garniturów i marynarek prezentowane są bez koszul, eksponując nagie męskie torsy modeli. 

Choć moda ta może zmartwić producentów koszul, to ma ona swoje zalety w czasach letnich 

upałów i oszczędności na wydatkach wynikających z inflacji.  
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Kamizelki noszone jak topy 

Podobnie, jak marynarki, także kamizelki bywają noszone bezpośrednio na ciele, eksponując 

męskie ramiona. Zastępując tradycyjne koszule i bluzki, zyskują nowe zastosowania 

wychodząc naprzeciw proekologicznej modzie ograniczającej zakupy, z których można 

zrezygnować. 

 

Bez rękawów 

Moda na fasony bez rękawów opanowała także topy, od tkaninowych koszulek po letnie 

wyroby z dzianin. W czasach globalnego ocieplenia propozycja ta powinna spotkać się 

z zainteresowaniem konsumentów. Bardziej wysportowanym panom ułatwi pochwalenie s ię 

muskulaturą ramion. 

 

Odsłaniamy brzuchy 

W ślad za modą damską, także w męskiej modzie pojawiają się skrócone topy, odsłaniające 

męskie brzuchy. Panowie zyskali dodatkową motywację, by do następnego lata zadbać 

o rzeźbę swoich „kaloryferów”. Kto tego nie zrobi, niech lepiej skorzysta z innych modowych 

propozycji. 

 

Bluzki z siateczki 

Noszone bezpośrednio na ciało, czy w warstwowych zestawieniach, np. z  T-shirtem, są 

kolejną propozycją na letnie upały. Czarne szydełkowe koszulki polo mogą też dodać 

elegancji męskim stylizacjom. 
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Odważne koszule z logo 

Uzupełniają wesołą stylistykę wakacyjnych koszul z krótkim rękawem, ozdabiając je 

logotypem ulubionej marki modowej, drużyny sportowej czy kurortu.  

Jaskrawe i zabawne dzianiny 

Swetry i koszulki w jaskrawych kolorach, ozdobione wesołymi deseniami, dodają męskiej 

modzie radosnego luzu, humoru i dystansu do samego siebie. Przypominają, że moda 

zamiast obowiązku powinna być coraz częściej przyjemnością dla mężczyzny, szczególnie 

teraz, gdy chcemy odreagować na smutne czasy pandemii. 

Dekolt w serek 

To najpopularniejszy dekolt w dzianinowych propozycjach na najbliższy ciepły sezon. Dekolty 

w serek sprawdzą się w czasie wolnym, noszone bezpośrednio na ciało, jak i przy bardziej 

formalnych okazjach, zakładane pod marynarkę, na T-shirt lub koszulę. 
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Obszerne spodnie 

Zyskają jeszcze bardziej na popularności, dodając luzu męskim stylizacjom, zapewniając 

mężczyznom komfort noszenia i możliwość zestawiania z różnymi górnymi częściami męskiej 

garderoby, od dzianinowych topów w stylu casual po eleganckie koszule i marynarki. 

 

Spodnie z rozszerzającymi się nogawkami 

Nostalgia za latami siedemdziesiątymi przywróciła popularność „dzwonom”, czyli spodniom 

z poszerzonymi na dole nogawkami. Chociaż wydają się być atrakcyjne gównie dla młodych 

mężczyzn, to dla tych, którzy nosili je kiedyś, mogą być okazją sentymentalnej podróży 

w przeszłość. 

W letniej skórze 

Skórzane kurtki i płaszcze, garnitury, kombinezony, marynarki, kamizelki, spodnie i krótkie 

spodenki pojawiły się w letnich kolekcjach znanych projektantów. Jeśli przyszłoroczne lato 

będzie równie upalne jak to, przynajmniej część skórzanych propozycji może nie spotkać się z 

oczekiwanym przez producentów zainteresowaniem konsumentów. 
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Powrót denimu 

Niby nigdy nie wyszedł z mody, ale teraz będzie go więcej, niż w poprzednich letnich 

sezonach. Na popularności zyskają dżinsowe komplety. Coś dla siebie znajdą zwolennicy 

luźniejszych, obszernych form, jak i linii bliżej ciała, prezentowanych np. w bardziej 

eleganckich, wręcz garniturowych propozycjach. Od ciemnego po jasny sprany, z efektami 

przetarcia, zniszczenia lub bez, denim stanie się wszechobecny od góry do dołu, w krótszych 

i dłuższych fasonach.  

 

Szerokie, długie dżinsy. Spodnie baggy i dżinsowe szorty  

W ofercie spodni z denimu prym będą wiodły szerokie, długie dżinsy, spodnie typu baggy. 

Wrócą do łask, popularne przed laty dżinsowe szorty. 

 

Spodenki bojówki 

Znów modne spodenki cargo, czyli „bojówki”, wyposażone w praktyczne, naszywane 

kieszenie, ucieszą zwolenników wygody i funkcjonalności w męskiej modzie.  
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Krótkie spodenki 

Z długością powyżej kolan, a nawet jeszcze krótsze, często w stylu retro, nawiązującym 

do sportowej mody sprzed lat, zdominują męski ubiór podczas gorących dni przyszłego lata. 

Obszerne, jak i bardziej obcisłe, eleganckie i sportowe, gładkie i z deseniem, np. w kratę, 

z tkanin, jak i skórzane, noszowe w zestawieniach casual, jak i do garnituru. To zdecydowany 

„must have” w letniej, męskiej garderobie. 

 

Fiolet króluje 

Kolor roku 2023 wg agencji trendów WGSN to kontynuacja koloru roku 2022 wg Pantone. 

Szeroką gamę fioletów znajdziemy i docenimy praktycznie we wszystkich męskich 

asortymentach w najbliższym wiosenno-letnim sezonie.  
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Z dopaminą 

Dopamina to hormon szczęścia, któremu sprzyjają radosne kolory. Znana wcześniej 

w modzie damskiej „Dopamine Fashion” zdobywa teraz męską modę, dając mężczyznom 

możliwość zrekompensowania negatywnych emocji towarzyszących minionym latom 

pandemii. Ma w tym pomóc zdecydowana, śmiała, jaskrawa kolorystyka męskiej odzieży 

i dodatków. 

 

Wzory i faktury 

Podobnie, jak wesoła kolorystyka, radości męskiej modzie doda też różnorodność 

i wszechobecność deseni, które pojawią się wiosną i latem 2023. Potęgę natury podkreślą 

barwne florystyczne nadruki. Sporo będzie wzorów w kratkę, w tym nawiązujących do stylu 

retro. Pojawi się mnóstwo pasków, w poziomie, jak i w pionie, o mniejszym i większym 

raporcie, cienkich i grubych, w różnych kolorach. Atrakcyjne tie-dye i efekty ombre 

potwierdzą rosnący trend na naturalne barwienia materiałów, jak też na coraz częstsze 

nawiązania do sztuki i efektów malarskich. 
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Torby 

Bardziej niż dotychczas podkreślą osobowość ich właściciela. Mężczyzna będzie miał jeszcze 

większy wybór stylów, kolorystyki, deseni, zastosowanych materiałów, wielkości toreb i 

sposobów ich noszenia. Zapożyczeniem z kobiecej szafy będą małe, najczęściej kremowe 

torebki, noszone na ukos przez ramię. 

 

Krawat jeszcze żywy 

Na wybiegach na najważniejszych tygodniach mody, wiodący projektanci  mody męskiej 

udowodnili, że nie należy przedwcześnie ogłaszać śmierci krawata i pozbywać się go 

z męskiej szafy. Zaprezentowane krawaty, w stonowanej jak i w bardziej wesołej kolorystyce, 

gładkie i w paski, o średniej szerokości i węższe, wszystkie z nich dodały szyku męskim 

stylizacjom, także tym nieco mniej formalnym. 
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Jedwabne szale 

Wiązane na szyli letnie, najczęściej jedwabne szale to doskonała alternatywa męskiego 

krawata na wiosnę i lato 2023.  

 

Masywne łańcuchy i naszyjniki z pereł 

Co jeszcze będzie zdobić męskie szyje wiosną i latem? Mężczyźni preferujący mocne akcenty 

będą mieli większy wybór masywnych łańcuchów zdobiących ich szyje. Ci , którzy otwarci są 

na delikatne zapożyczenia z damskiej garderoby, mogą sięgnąć po coraz modniejsze męskie 

naszyjniki z pereł. 

 


