
Szorty, nie tylko na plażę – modne i eleganckie spodenki na różne okazje 

Pojęcie szortów stale ewoluuje. Ze sportowych krótkich spodenek stały się obowiązkowym 
elementem garderoby na lato. Wszystko dlatego, że krój szortów wcale nie musi być sportowy, a ich 
przeznaczenie nie ogranicza się zaledwie do aktywności na rowerze, rolkach czy podczas biegania. 
Dziś szorty z powodzeniem stanowią element letnich garniturów i bardziej eleganckich stylizacji. Jeśli 
są odpowiednio wykrojone i wykonane z eleganckiego materiału w niczym nie ustępują spódnicom. 
Mogą więc być elementem bardziej stonowanych i eleganckich looków. Jakie szorty powinnaś mieć w 
szafie tego lata? 

Zdjęcie przewodnie: 
https://pixabay.com/pl/photos/dziewczyna-kobieta-fotograf-kamery-2606776/ 

https://pixabay.com/pl/photos/samoch%C3%B3d-dziewczyna-kobieta-m%C5%82ody-398964/ 
https://pixabay.com/pl/photos/dziewczyna-kobieta-fotograf-2619738/ 

Klasyczny jeans w nietypowym wydaniu  

Szorty bardzo dobrze prezentują się w jeansowym wydaniu. Może to nie propozycja na 35-stopniowy 
upał, ale na pewno niezła alternatywa dla sukienki na wakacyjne dni. Absolutnym must have każdego 
lata są niestarzejące się nigdy szorty jeansowe. Kilka sezonów temu hitem były przesadnie wykrojone 
i bardzo króciutkie jeansowe szorty z wyeksponowanymi kieszeniami wewnętrznymi. Teraz też są 
modne takie szorty, ale znacznie gorętszym trendem tego sezonu są jeansowe szorty w nietypowym 
wydaniu. Np. takie z niestandardowym wykończeniem luźnej nogawki lub te z wywiniętym 
mankietem lub pasem z falbanką. Co ciekawe w tym sezonie wracają jeansy z emblematami marek 
oraz szorty z przetarciami i te wszystkie, wykonane z materiałów imitujących jeans, ale układających 
się znacznie ładniej.  

https://answear.com/1703533-medicine-szorty-summer-picnik.html 
https://answear.com/1745091-jacqueline-de-yong-szorty.html 
https://answear.com/1634474-answear-szorty-sweet-salty.html 
https://answear.com/1662075-pepe-jeans-szorty-phoebe.html 
 

Bermudy zamiast cygaretek 

Letni garnitur? To pięknie dopasowana marynarka i albo ołówkowa spódnica, albo wąska sukienka. A 
gdyby pójść dalej i do marynarki over size włożyć szorty z kantem, jakie na swoich pokazach 
prezentował Marc Jacobs? Bardzo luźne na wysokości kolana, niekoniecznie w kolorze marynarki, 
wygodne spodenki, które eksponują kobiecość, a jednocześnie kojarzą się przede wszystkim z 
casualową modą męską – dla wielu kobiet będzie to optymalna opcja! Dla odważnych i drwiących 
sobie z konwenansów są najbardziej kolorowe szorty w kwiaty, wzory afrykańskie i geometryczne. To 
taki element looku, do którego wystarczy dodać białą bluzkę na ramiączkach, trampki i już mamy 
niezwykle wyrazisty i niebanalny wizerunek. Dla wszystkich kobiet, które dobrze czują się w stylu 
nieco chłopięcym, w tym sezonie odpowiedzią są klasyczne, bardzo przypominające szorty męskie, 
krótkie spodenki na kant. Najlepiej wzbogacone cieniutkim paskiem i świetnie prezentujące się w 
zestawie z koszulami w kratkę oraz paski – świetny i wygodny look na niezobowiązujące wypady oraz 
kolacje przyjaciółmi.  

https://answear.com/1556945-guess-jeans-szorty-suzy.html 
https://answear.com/1649381-answear-szorty.html 



https://answear.com/1659934-jack-wolfskin-szorty.html 
https://answear.com/1689338-guess-jeans-szorty.html 

Klasyka podana na nowo 

W sezonie wiosna-lato 2019 Michael Kors oczywiście również zaprezentował swój punkt widzenia w 
temacie szortów i postawił na klasykę w bieli i czerni. Taka klasyka, czyli proste czarne szorty to 
rozwiązanie idealne nawet do pracy, jeśli tylko nie ogranicza nas dress code. Czarne szorty 
odpowiednio połączone z przedłużaną marynarką lub surdutem stają się świetną opcją także w 
przypadku nieco mniej oficjalnej imprezy czy randki. Chociaż na tę ostatnio na pewno warto głębiej 
przemyśleć ewentualność postawienia na bardziej odważne kolory, np. zawsze modną czerwień. 

https://answear.com/1644166-tally-weijl-szorty.html 
https://answear.com/1644141-tommy-hilfiger-szorty.html 
https://answear.com/1694247-vila-szorty.html 
https://answear.com/1707070-glamorous-szorty.html 
 

 


