
 

 

Co kryją nasze szafy? 

Zdecydowana większość Polek przyznaje, że mimo pełnej szafy prawie 

codziennie zmaga się z dylematem „Nie mam się w co ubrać.”. Nie jesteśmy 

zadowolone z tego, co kryje się w naszych garderobach, mimo że w większości 

same wybrałyśmy ubrania i dodatki, które się w nich znajdują – wynika z raportu 

Domodi. Dlaczego tak się dzieje?  

Strój od wieków stanowi nieodłączny element naszej tożsamości. Może określać przynależność do 

konkretnej grupy społecznej czy zdradzać co nieco o tym, jak wygląda nasz styl życia. Współcześnie 

znacząco umocniła się też jego rola w podkreśleniu własnej osobowości. Nic więc dziwnego, że wielu 

Polaków inwestuje w ubrania i dodatki więcej i częściej, niż jeszcze kilka lat temu. Jak jednak nasze 

nawyki zakupowe i ilość posiadanych w szafie rzeczy wpływają na komfort naszego życia? Z raportu 

Domodi wynika, że niekoniecznie pozytywnie.  

Nadmiar zamiast umiaru 

 

https://domodi.pl/
https://docs.domodi.pl/docs/minimalizm_w_modzie_raport_domodi.pdf
https://docs.domodi.pl/docs/minimalizm_w_modzie_raport_domodi.pdf


 

 

Im więcej, tym lepiej? Okazuje się, że w modzie to nie do końca prawda. Do posiadania w szafie ponad 

100 rzeczy przyznaje się aż 32% ankietowanych. Kolejne 24% szacuje, że w ich garderobie kryje się 

około 100 ubrań i dodatków. Na minimalizm w postaci 20 rzeczy decyduje się zaledwie 15% z nas. Co 

jednoznacznie pokazuje, że w modzie wciąż stawiamy na ilość. A co z jakością? 

Nie noszę, ale nie oddam 

 

 



 

 

 

Jakościowe podejście do zakupów to nie tylko czytanie składów materiałów, ale też zwracanie uwagi 

na to, czy konkretna rzecz faktycznie nam się przyda, czy jest nam niezbędna i czy mamy ją do czego 

założyć. Zapytaliśmy więc ankietowanych o to, czy posiadają rzeczy, których nigdy nie mieli na sobie. 

Zaledwie 14% przyznało, że w ich szafie nie ma tego typu ubrań i dodatków. Pozostałe 86% określiło 

ilość nienoszonych ubrań i dodatków na: kilka (36%), jedną lub dwie (29%), kilkanaście (16%), a nawet 

kilkadziesiąt (4%).  

 

 

Większość z nas nie potrafi rozstać się z nienoszonymi rzeczami, nawet jeśli mamy pełną świadomość 

tego, że prawdopodobnie nigdy ich nie założymy. Do posiadania w szafie ubrań i dodatków z tej kategorii 

przyznało się aż 51% uczestników badania Domodi „Co kryje Twoja szafa?”.  

 

 

 

 



 

 

Kupować dużo i bez planu 

 

Zakupy odzieżowe to nie zawsze konieczność, często bywają one sposobem na poprawę humoru czy 

formą nagrody – wie o tym chyba każdy. Potwierdza to również raport Domodi, z którego wynika, że aż 

30% z nas kupuje sobie coś nowego kilka razy w miesiącu, 31% co najmniej raz w miesiącu, a 3% 

nawet raz w tygodniu!  

 

 



 

 

 

Wiele zakupowych decyzji zapada pod wpływem chwili lub impulsu. Kupowanie jeansów na czas, kiedy 

wreszcie uda nam się zrzucić 2 kilo czy sukienki na jedną konkretną imprezę to nie mit lansowany przez 

amerykańskie seriale. Do tego typu zakupów przyznało się aż 64% osób biorących udział w badaniu 

„Co kryje Twoja szafa?”.  

 

 

Sporządzanie listy zakupów i trzymanie się jej to dla nas wciąż spore wyzwanie. Na takie podejście do 

kupowania ubrań i dodatków decyduje się zaledwie 10% ankietowanych. Zdecydowana większość, bo 

aż 62% wybiera się na zakupy odzieżowe bez konkretnego planu i kupuje to, co akurat przykuje ich 

uwagę, nawet jeśli nie do końca jest potrzebne.  

 



 

 

Szafa – magazyn rzeczy mniej i bardziej potrzebnych 

 

 

Czy przepełnione ogromną ilością rzeczy garderoby są dla nas powodem do zadowolenia? Z raportu 

Domodi wynika, że zdecydowanie nie. Na pytanie: „Czy zdarza Ci się otworzyć szafę i stwierdzić: nie 

mam się w co ubrać?” zaledwie 8% ankietowanych odpowiedziało przecząco. Pozostałe 92% przyznaje 

z kolei, że problem ze stworzeniem stroju z kupionych przez siebie ubrań i dodatków dotyczy ich: kilka 

razy w tygodniu (26%), codziennie (22%), kilka razy w roku (14%), kilka razy w miesiącu (12%), raz w 

tygodniu (12%) lub raz w miesiącu (6%).  

Czas na zmiany? Jeśli tylko chcemy poprawić sobie komfort życia, to porządki w szafie i rzetelny plan 

zakupów mogą okazać się doskonałym początkiem! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

W badaniu wzięło udział 660 ankietowanych, 91% kobiet, 9% mężczyzn, w tym 36% z miast powyżej 250 tys. mieszkańców. 

Badanie zostało opracowane w listopadzie 2018 r. wśród użytkowników serwisu Domodi.pl. 

 

https://domodi.pl/

