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Co mówi o tobie twoja torebka? 

 

Niektórzy twierdzą, że w torebce kryje się kawałek kobiecej duszy – 

tak ważny to dla nas przedmiot! 

Przyjrzyj się więc swojej. Co o tobie mówi? Jakie zdradza tajemnice? Warto je 

poznać! 

Agata Domańska 

 

1. Czy przywiązujesz wagę do logo i uważasz, że torebka zawsze powinna być 

markowa? 

a) Tak, marka jest ważna, bo to gwarancja jakości 

b) Nie kupiłabym torebki z supermarketu, ale też nie szukam marek z najwyższej 

półki 

c) Najważniejsze, żeby torebka mi się podobała, a nie żeby nosiła jakieś logo. 

 

2. Zajrzyj do swojej torebki: panuje w niej swoboda czy porządek? 

a) Oczywiście, że 

porządek! Jak 

inaczej mogłabym 

coś szybko znaleźć? 

b) Lubię, jak w torebce 

są przegródki, ale 

to, co do nich trafia, 

to już często dzieło 

przypadku. 

c) Wrzucam wszystko 

do torebka raczej na 

ślepo, ale lubię ten 

twórczy chaos. 

 

 

 

3. Co w twojej torebce zajmuje najwięcej przestrzeni? 

a) Rzeczy najpotrzebniejsze: klucze do domu i samochodu, portfel z pieniędzmi i 

dokumentami, wizytówki, komórka, szminka i chusteczki. 

b) Okulary, błyszczyk, szczotka do włosów i trochę kosmetyków, telefon, 

długopis, lusterko – ot, drobiazgi, konieczne prawdziwej kobiecie na co dzień. 

c) Ukochana maskotka, tik taki, zdjęcie ukochanego, różne karteczki, trochę 

paragonów z dokonanych kiedyś zakupów, drobne pieniądze luzem. A poza 

tym jest tam dosłownie wszystko… 

 



4. Czy zapytana znienacka o zawartość torebki, wymienisz wszystko, co w niej 

masz? 

a) Oczywiście, każdą z rzeczy. 

b) Myślę, że po namyśle jestem w stanie odtworzyć większość zawartości. 

c) Trudne zadanie… Prawie połowę pewnie wymienię, ale z resztą może być 

ciężko… 

 

5. Jak często robisz w torebce porządki? 

a) Prawie codziennie, po co nosić ze sobą rzeczy niepotrzebne, szkoda 

kręgosłupa – no i torebka się defasonuje. 

b) Raz w miesiącu albo troszkę rzadziej; w sumie to, co tam noszę, zawsze może 

się przydać. 

c) Jak się już całkiem zaczynam gubić w zawartości. 

 

6. Nigdy nie zrozumiesz, jak można... 

a) Zostawić torebkę w przebieralni albo w restauracji, gdzie się jadło obiad. 

b) Codziennie nosić inną torebkę. 

c) Zmieścić w maleńkiej kopertówce wszystko, co trzeba mieć pod ręką… 

 

7. Jak trzymasz 

swoją torebkę? 

a) Dłonią trzymam 

uszy albo całą 

torebkę. 

b) Noszę ją na 

zgiętym 

przedramieniu. 

c) Najchętniej na 

ramieniu, często 

przepasaną przez 

pierś. 

 

8. Jaki rozmiar 

torebki najbardziej ci pasuje? 

a) To zależy od okazji, ale najbardziej lubię eleganckie, niewielkie torebki. 

b) Rozmiar średni, żeby się poręcznie nosiły, ale też coś pomieściły. 

c) Torba z prawdziwego zdarzenia musi mieć rozmiar XL! 

 

9. Uważasz, że torebka musi pasować do: 

a) Stroju! To podstawowa zasada elegancji, torebka jest najważniejszym 

dodatkiem. 

b) Okazji – w życiu naprawdę różnie bywa. Dlatego lubię, gdy torebka jest 

wygodna. 



c) Nastroju – ważne, żebym się dobrze czuła ze swoją torebką, a nie co 

powiedzą inni. Dlatego lubię torebki oryginalne. 

 

10. Jak długo nosisz jedną torebkę? 

a) Przez wiele lat. Są zawsze doskonałej 

jakości i ponadczasowej urody, sprawdzają 

się w każdym sezonie. 

b) Przeważnie przez jeden, dwa sezony. Jak w 

modę wchodzi całkiem inny design, 

zmieniam torebki na bardziej na czasie. 

c) Kiedy wpadnie mi w oko coś, co mi się 

bardziej spodoba, wymienię torebkę od razu. 

 

 

 

 

 

A teraz sprawdź, jakie odpowiedzi wybierałaś najczęściej. 

 

Jeśli były to odpowiedzi A: jesteś praktyczną i dobrze zorganizowaną 

elegantką. 

Jesteś zawsze zadbana, twój wygląd charakteryzuje dbałość o styl i wysmakowane 

dodatki. Nie ma w nim nic przypadkowego. Podobnie jest w twoim życiu: jesteś 

osobą praktyczną i doskonale zorganizowaną. Lubisz wszystko porządkować i 

kontrolować; jeśli coś robisz, starasz się, by było to zrobione jak najlepiej. Doskonale 

panujesz nad otoczeniem w codziennym życiu. Jesteś typem perfekcjonistki, która 

daje innym poczucie bezpieczeństwa; osobą, na której ludzie mogą polegać. Za to 

cię właśnie cenią inni, ty sama też tę właśnie stronę swojej osobowości najbardziej w 

sobie lubisz. W życiu kierujesz się głosem rozsądku. 

Masz jednak także i ciemną stronę: brakuje ci dystansu do siebie. Traktujesz się zbyt 

poważnie; to sprawia, że czasem trudno z tobą dyskutować. Zwłaszcza kiepsko 

przyjmujesz krytykę. Za rzadko się też uśmiechasz. Skupiona na planowaniu i 

porządkowaniu zapominasz o tym, że życie to także radość, twórczy chaos i 

beztroska. 

 

Jeśli były to najczęściej odpowiedzi B: jesteś lubianą kumpelką. 

Starasz się podążać za modą. Śledzisz nowinki, obserwujesz trendy i próbujesz brać 

z nich to, co najlepsze dla ciebie. To odpowiada także twojej osobowości: wybierasz 

z bogatej oferty świata i życia to, co ci się najbardziej podoba. Cenisz sobie wygodę i 

choć może nie jesteś najpraktyczniejszą osobą pod słońcem, to panujesz nad swoim 

życiem i otoczeniem. Wiesz, gdzie znaleźć rzeczy najpotrzebniejsze – a reszta… 

Znajdzie się przy okazji. Nie zawracasz sobie głowy niepotrzebnymi drobiazgami. 

Ludzie cię lubią, ponieważ obcowanie z tobą to dobrze wyważona kombinacja 

powagi i wesołości, porządku i dowolności. Jesteś towarzyska i lubisz spotykać 



innych. 

Ciemne strony? Czasem twoja towarzyskość zwodzi cię na manowce. Od czasu do 

czasu warto posiedzieć też w domu i poświęcić jednak trochę uwagi opanowaniu i 

uporządkowaniu tych drobiazgów, do których nie przywiązujesz wagi na co dzień. 

Uważaj też na zamiłowanie do wygody: jeśli nie będziesz uważna, zmieni się w 

lenistwo! 

 

Jeśli były to odpowiedzi c: jesteś romantyczną bałaganiarą. 

Twój styl? Oryginalność. Strój powinien oddawać twój nastrój – do tego właśnie 

twoim zdaniem wymyślono modę. Masz duszę romantyczki, wierzącej, że 

najważniejsze są uczucia. Ważniejsze jest dla ciebie, by mieć ze sobą drobiazg, 

przypominający o jakimś ważnym dla ciebie zdarzeniu, niż jakąś praktyczną rzecz. W 

życiu kierujesz się głównie głosem serca. Zawsze znajdziesz czas dla bliskiej osoby. 

Jesteś też elastyczna: wolisz podążać za nastrojem i cieszyć się chwilą, niż trzymać 

się stałego planu. Przez świat kroczysz lekko rozmarzona, czując się w nim dość 

bezpiecznie. Dlatego często się uśmiechasz.  

Choć miło się z tobą obcuje, masz jednak pewną wadę: jesteś niepraktyczna i często 

otacza cię chaos. Twoje życie wygląda trochę jak wnętrze twoje torebki: jest totalnie 

nieuporządkowane! Uważaj: ty jesteś w tym bałaganie szczęśliwa, ale twoich bliskich 

doprowadza on czasem do rozpaczy. A przecież odrobina porządku i plan, choćby 

tylko na najbliższy dzień, ułatwiają osiąganie celów. 
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