
Moda, moda... 



Moda kobieca lat 20. XX w. 
Lata 20. XX wieku to prawdziwy początek modowej rewolucji. Największy wpływ miały na to dwie rzeczy 

- zakończenie I wojny światowej i powstanie wielu ruchów emancypacyjnych. W tym czasie świat zmagał się z 

kryzysem i na każdym kroku można było zobaczyć niedostatek, ale wszyscy chcieli odmiany. Ludzie coraz 

większą wagę przywiązywali do mody, sztuki i zabawy.  

W tym czasie kobiece ubiory stały się wyrazem nowoczesnego podejścia do życia i sztuki. Wiele dawnych 

przyzwyczajeń i poglądów zmieniła I wojna światowa, a wraz z jej nastaniem zniknęły długie suknie i 

ściskające talię gorsety, które były noszone jeszcze na początku XX wieku.  

Takie niewygodne stroje nie odpowiadały aktywnym kobietom, które w czasach wojny musiały przejąć 

obowiązki mężczyzn. Pracowały na roli, były kierowcami czy operatorkami maszyn. Pamiętajmy, że w latach 

20. kobiety miały już prawa wyborcze, podejmowały pracę zawodową, chodziły do kina, paliły, piły i 

prowadziły samochody.  

 



 
 



Damska moda sportowa II RP. 
Okres międzywojenny to czas, kiedy uprawianie sportu przez kobiety stało się w pełni akceptowalne 

społecznie, a nawet modne i zalecane przez lekarzy. Szczupła sylwetka, zdrowie oraz piękna 

opalenizna stały się ważnymi atrybutami nowoczesnej kobiety. 

Praktycznie w każdym czasopiśmie dla pań co jakiś czas pojawiały się instrukcje z ćwiczeniami, poranną 

gimnastykę zalecano również w kobiecych poradnikach dotyczących ubioru i higieny. 

Jakie były ulubione damskie sporty w II RP? Zimą na pewno były to narty i łyżwy. Latem pływanie, kajaki, 

jazda na rowerze, jeździectwo, górskie wędrówki i, przede wszystkim, niezwykle modny tenis. Popularność 

niektórych sportów – podobnie jak dziś – wzrastała wraz z kolejnymi sukcesami polskich zawodników. 

Wśród młodych dziewcząt prawdziwą furorę robiła Halina Konopacka, która w 1928 roku ustanowiła rekord 

świata w rzucie młotem. Każda dama pragnęła prezentować się jak najlepiej niezależnie od okoliczności, 

zatem do każdego sportu obwiązywał inny strój, który miał być wygodny, praktyczny, ale również elegancki i 

kobiecy. Dużo zmieniło się w tej dziedzinie w porównaniu do wcześniejszych dekad, kiedy kobiety jeździły 

na rowerze czy nartach w gorsetach i kapeluszach, a na plażę chodziły w pończochach. 

 



 
  



Moda wieczorowa lat 
20. XX w. 

Sukienka na wieczór przeważnie sięgała lekko 

za kolano i miała obniżony stan, ale modne i 

lubiane były również sukienki do ziemi. 

Wspólnym mianownikiem był prosty, nie 

opinający sylwetki fason. Odkryte ramiona, 

dekolt okrągły lub w szpic, nierzadko też 

wyeksponowane plecy. Uszyta ze zwiewnych i 

lekkich materiałów ozdobionych koronką, 

haftami, cekinami czy kryształkami. 

Dekoracyjna sama w sobie, chociaż nierzadko 

towarzyszyła jej jeszcze biżuteria w postaci 

sznura pereł lub broszki. 



Moda dziecięca w II  RP. 
Okres międzywojenny to czas dużych 

przemian w dziedzinie mody. Kobiece ciało 

przestaje krępować sztywny gorset, stroje 

stają się luźniejsze i krótsze, ubiór ma być 

praktyczny i nowoczesny. Zmiany nie 

ominęły również ubiorów dziecięcych, które 

w okresie dwudziestolecia przeszły znaczną 

metamorfozę w stosunku do poprzednich 

epok. Podstawową zasadą w ubiorze 

dziecięcym była higiena, funkcjonalność i 

prostota. Zmieniało się również podejście do 

samego wychowywania dzieci, zaczęto 

coraz bardziej dostrzegać ich potrzeby. 


