
Wszystko zaczyna się od tego, że gdy 
spojrzymy w lustro, nie jesteśmy zado-
woleni ze swojego wyglądu. Tymczasem 
jest to najprostsza rzecz, którą można 
zmienić. – mówi Magda Wolny, per-
sonal shopper z zamiłowania. O wiele 
trudniej jest nauczyć się francuskiego 
czy zacząć regularnie ćwiczyć. Zdecy-
dowanie prościej jest dokonać zmiany 
zewnętrznej. Często panowie poszu-
kują swojego stylu, boją się diametral-
nych zmian, najważniejsze jednak, by 
odbywały się one w  drodze ewolucji, 
nie rewolucji –  dodaje. Największym 
błędem niektórych mężczyzn jest brak 
obiektywnej oceny swojego wyglądu. 
Większość kobiet wie, jakie ma swo-
je atuty, a jakie słabe strony. Odnoszę 
wrażenie, że niektórzy mężczyźni, być 
może ze względu na stres, zabieganie, 
najczęściej zakładają na siebie to, co 
aktualnie znajdują w szafie. Często jest 
to deprecjonowanie kwestii ubierania 
się, traktowanie jej jako tej ostatniej, 
wymuszonej przez charakter pracy czy 
okazji. – zaznacza Magda Wolny.

Męska szafa
Wzór na dobry 
wygląd

Jak uzupełnić męską garderobę 
przed jesiennym sezonem, aby wy-
glądać stylowo i  z  klasą? Panowie 
stają przed nie lada wyzwaniem. 
Moda dla mężczyzn nie podlega tak 
dużym wahaniom, jak moda dam-
ska. – zaznacza Magdalena Wolny. 

Jednak i  w  stylizacjach dla panów 
zaczyna pojawiać się coraz więcej 
koloru. Choć nadal królują szaro-
ści, czernie i  grafity, to pojawiają 
się barwy takie, jak mocny błękit, 
czerwień, zieleń. Z  tym, że nie są 
one dedykowane wszystkim. Je-
śli mężczyźni chcą się wyróżnić, 
można to również zrobić poprzez 
dodatki: pasek, okulary, kaszkiety, 
szale czy poszetkę w intensywnym 
kolorze. Tej jesieni królować będą 
barwy wojskowe i  trend militarny, 
kurtki zarówno w  wydaniu ele-
ganckim i  sportowym  oraz buty 
sztyblety.

Paski, kropki, kratka, wyraziste wzory – jak łączyć struk-
tury materiałów, żeby prezentowały się perfekcyjnie? Są 
szkoły, które mówią o tym, że nie powinno się wprowa-
dzać więcej niż trzech wzorów. Jednak patrząc na świa-
towe inspiracje, okazuje się, że można w ciekawy sposób 
połączyć różne faktury, wszystko zależy od danej oso-
bowości. – Odnoszę wrażenie, że klasyczna moda męska 
trochę wyhamowała, garnitury są ciemnoszare, ciemno-
granatowe, grafitowe, koszule błękitne, białe, krawaty 
spokojne, bez wyrazistych wzorów. Moda męska jest bez-
pieczna. Tymczasem warto odważyć się na szaleństwo 
wzorów czy intensywnych kolorów. Od paru lat obser-
wowany jest trend związany z krojem garniturów, które 
stały się bardziej dopasowane. Nie oznacza to jednak, że 
mężczyzna o potężnej sylwetce będzie dobrze w takim 
wyglądał. Obowiązują również zasady dotyczące mankie-
tów, kantów, długości spodni. Do łask wraca kamizelka 
– w dwóch wersjach. Z jednej strony może stanowić ele-
ment współgrający z całością, z drugiej kontrastowy. Cza-
sami warto zrezygnować z krawata na rzecz poszetki lub 
muszki. – Zgodnie z zasadą geometrii, mężczyzna o kor-
pulentnej budowie będzie lepiej wyglądał w szerszym kra-
wacie i ciemniejszej kolorystyce, a ten drobniejszy z kolei 
w cieńszym krawacie bądź w muszce – radzi Magda Wol-
ny. Muszka świeci triumfy zarówno w młodzieżowych sty-
lizacjach stanowiąc ekstrawagancki dodatek, jak i w tych 
bardziej eleganckich i galowych. Niektórzy mężczyźni nie 
zdają sobie sprawy z  tego, że poprzez krój marynarki, 
szerokość krawata, kształt kołnierzyka można dowolnie 
manipulować proporcjami sylwetki.

Krawat w prążki, 
elegancka muszka, 
a może poszetka 
w intensywnym 
kolorze? Jak 
skomponować 
stylizację w wydaniu 
eleganckim i casual? 
Magda Wolny, personal 
shopper i pasjonatka 
mody odkrywa tajniki 
męskich szaf.

w dobrym 
stylu

– Moda męska w nadmorskich kurortach to 
często zestawienia krzykliwe, zbyt obcisłe tshirty 
i nieszczęsne zestawienie skarpetek z sandała-
mi. Obserwuję, że ten wynalazek nie zależy ani 
od wykształcenia, ani od zasobności portfela. 
– mówi Magda Wolny. Nie da  się ukryć, że czę-
sto mężczyźni mają największy problem z letni-
mi stylizacjami. Tymczasem według stylistki tu 
sprawa jest najprostsza. Aby dobrze wyglądać 
w  sezonie letnim, wystarczy mieć w  męskiej 
garderobie jedną lub dwie pary spodni casu-
alowych i np. krótkie spodenki, które zaczyna-
ją się nad kolanem. Do tego kwestia wyboru 
koszuli. Te z krótkim rękawem również często 
są dobrze wyprofilowane, wracają do męskich 
szaf w dobrym stylu. Najprostszym pomysłem 
jest jednak kupienie kilku koszul casualowych 
i nonszalanckie podwinięcie rękawów. Do tego 
mokasyny, tenisówki czy trampki i letnia styliza-
cja gotowa! Oczywiście bez skarpetek.

Bez względu na to, ile mamy lat czy jaki 
zawód wykonujemy, zawsze czujemy się le-
piej, kiedy jesteśmy postrzegani jako osoby 
zadbane i dobrze ubrane. Wtedy  częściej się 
uśmiechamy, a  o  to chodzi! Należy zdawać 
sobie sprawę z  tego, że nie każdemu będzie 
odpowiadał styl wąskich rurek i mokasynów 

Mojito, palmy 
i sandały

noszonych do bosych stóp kreowany przez 
Ekskluzywnego Menela czy  nonszalancka ele-
gancja Mr Vintage – podkreśla Magda Wolny. 
Najważniejsze jednak, by pozostać sobą!
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