
nasza
VICT   RIA

Miłość powinno okazywać 
się codziennie, jednak co-
dzienność nie zawsze nam 
na to pozwala. Walentynki 
z kolei to doskonała oka-
zja, aby wyrazić ukochanej 
osobie swoje uczucia. W 
Naszej Galerii pomożemy Ci 
uszczęśliwić tych, których 
kochasz. 15 lutego odbę-
dzie się walentynkowa moc 
atrakcji a imprezę popro-
wadzi znany prezenter te-
lewizyjny Conrado Moreno. 
W tym dniu będzie można 
zdobyć niezwykłe nagrody 
w prezentowanych przez 
nas konkursach. Jedną z 
ciekawszych nagród będzie 
voucher do biura podróży 
na kwotę 2000 zł. Wystarczy 
w dniach 14-15.02 zrobić 
zakupy za minimum 100 zł i 
wziąć udział z zabawie.  Pod-
czas walentynkowych dni, 
warto również skorzystać z 
naszych propozycji i sprawić 
prezent ukochanej czy uko-
chanemu, a także wszystkim 
innym osobom: dziecku, 
mamie, przyjaciółce. Nie za-
pominajmy, że Walentynki 
to przecież święto miłości- a 
ta z kolei ma różne oblicza. 
W trakcie wyboru upomin-
ku, pamiętajmy, że nie liczy 
się cena, a gest i serce wło-
żone w nasz podarek dla ob-
darowywanej osoby. Święto 
Zakochanych to zatem naj-
lepsza okazja, aby pokazać 
sobie nawzajem i całemu 
światu, że miłość istnieje i 
ma się całkiem dobrze. Ser-
decznie zapraszamy! 

WALENTYNKOWE 
ATRAKCJE 

Miłość to niesamowite i wspaniałe uczucie płynące prosto z serca. Właśnie z potrzeby miłości 

- 14 luty został ustanowiony Dniem Zakochanych. 
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CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

Więcej na str. 6

Więcej na str. 7

Więcej na str. 3

Więcej na str. 7



2 nasza VICTORIA



3nasza VICTORIA

Segregacja odpadów w Galerii Victoria
Na terenie Galeria Victoria wprowadzone zostały nowe zasady segregacji odpadów. Na pasażach centrum han-
dlowego oraz w strefie restauracyjnej ustawione zostały dodatkowe pojemniki na odpady, oznaczone kolejno: 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zmieszane.

- Za segregacją śmieci idzie przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego. Sortowanie śmieci oraz późniejsze 
odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składo-
wisk odpadów. Recykling umożliwia nam ponadto wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różne-
go typu. Uznanie wśród 
lokalnej społeczności zo-
bowiązuje nas do dawa-
nia dobrego przykładu, 
dlatego dbałość o ochro-
nę środowiska naturalne-
go jest nam szczególnie 
bliska. – powiedział Grze-
gorz Samczuk, Dyrektor 
Galerii Victoria. 

Dodatkowo na pasażu 
oraz w mediach społecz-
nościowych wałbrzyskie-
go centrum handlowego 
pojawiły się grafiki, które 
mają na celu edukację w 
zakresie prawidłowej se-
gregacji odpadów komu-
nalnych.

- W ramach prowadzo-
nych działań edukujemy, 
zwiększając świadomość 
ekologiczną, wyrabia-
my nawyki porządku, 
oszczędności i gospo-
darności. Niezwykle waż-
ny jest dobry przykład i 
budowanie świadomej 
polityki gospodarki od-
padami, która nie tylko 
funkcjonuje w postaci 
konieczności spełnienia 
wymogów formalnych, 
ale przede wszystkim do-
brze funkcjonuje w prak-
tyce. – dodał Grzegorz 
Samczuk. 
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Wiosenny niezbędnik MOHITO
Delikatna i podkreślająca piękno kobiecej urody kolekcja Spring Essentials to ukłon w stronę harmonii, naturalności i piękna 
w swojej prostocie.
Nadchodzącej wiosny w MOHITO jak zwykle nie zabraknie propozycji odpowiadających aktualnym trendom. Królować będą gładkie tkaniny i or-
ganiczne wzory, a gama kolorystyczna oparta została na eterycznych i naturalnych barwach. Znajdziemy w niej dużo bieli i beży, odcieni złamanej, 
subtelnej zieleni, rozmytego, pudrowego różu, a do tego kontrastujący granat, szlachetny brąz i złoto. Projektanci marki przygotowali propozycje 
idealnie dla wielbicielek delikatnego i kobiecego stylu. W lookbooku znajdziemy piękny, dzianinowy beżowy set składający się z golfu ze spódnicą 
midi. Na uwagę zasługują motywy cargo czyli duże kieszenie na spodniach i koszuli. Interesujące są też luźne koszule i bluzki z efektem malowania 
pędzlem, doskonałe do codziennych, jak i bardziej oficjalnych stylizacji. Pośród propozycji marki na wiosnę 2020 uwagę zdecydowanie przykuwa 
hipnotyzujący odcień zieleni sukienki oraz koszuli, który sam może stworzyć cały look, lub pięknie współgrać z granatem denimu. Wiosna nie obę-
dzie się także bez uniwersalnych cielistych szpilek, kopertowych torebek ale też większych toreb typu saddle bag. 
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Muzyka z filmu „Narodziny gwiazdy”, w którym główne role zagrali Lady Gaga oraz Bradley Cooper. Co ciekawe, Cooper zasiadł także na fotelu reżysera. Lady 
Gaga pojawia się w obrazie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, Stefani Germanotta, i wciela się w Ally, aspirującą piosenkarkę, której talent odkrywa 
gwiazdor country, Jackson Maine (Bradley Cooper). Para 
zaczyna współpracę zawodową, a przy okazji nawiązuje 
romans. Jednak im większą popularność zyskuje dziew-
czyna, tym trudniejsze stają się jej relacje z mentorem. 
Premiera filmu w Polsce jest zaplanowana na 30 listopada. 
Na wydawnictwo trafiły 34 utwory, w tym aż 19 piosenek 
śpiewanych przez Lady Gagę oraz Bradleya Coopera – 
osobno i w duecie. Na płycie znajdą się także fragmenty 
dialogów z filmu. Soundtrack jest dostępny na CD oraz na 

winylu. To już czwarta kinowa wersja filmu. W oryginale z 1937 roku zagrali Janet Gaynor i Fredric 
March. W produkcji George’a Cukora z 1954 wystąpili Judy Garland oraz James Mason, a w 1976 na 
ekranie pojawili się Barbra Streisand oraz Kris Kristofferson.
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Pacjentka 

A Star Is Born PL

Załuski Dariusz 

Michaelides Alex 

Lady Gaga , Cooper Bradley 

Film, którego akcja rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2, drugi najwyższy szczyt Ziemi. Grupa 
kilkunastu wspinaczy, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, próbuje dokonać historycznego wej-
ścia na szczyt. Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach kolejne zespoły przygotowują drogę rozwiesza-
jąc liny i docierają do kolejnych obozów. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia rozgrywająca się na 
niedalekiej Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się 
uratować Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. 
Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę.
Upływający czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają różnice charakterów w obrębie odizolowanej 
fizycznie od świata grupy. Dodatkowe napięcie wprowadza ogólna dostępność Internetu oraz niezwykła 
medialność wyprawy.

Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku! Ceniona malarka i fotografka 
mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. 

Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż Gabriel wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego momentu kobieta przestaje mó-
wić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. Pewnego dnia 
w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber. Zafascynowany postacią Alicii i jej historią Theo robi wszystko, co w jego 
mocy, aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim otworzyła. Chce także rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela. Poznając pacjentkę, 
psychoterapeuta nieoczekiwanie odnajduje coraz więcej podobieństw w ich losach. Dokąd zaprowadzą go ich rozmowy i co się stanie, jeśli 
Alicia wreszcie zacznie mówić? „Ta książka to rzadkość – thriller idealny. Chciałem tylko do niej zajrzeć, minęło jedenaście godzin – skończyłem 
lekturę i jestem oszołomiony”.
A.J. Finn
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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