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PÓŁFINAŁ MISS POLONIA
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

Miss Polonia to najbardziej prestiżowy konkurs piękności w Polsce. Finalistki konkursu
ogólnopolskiego reprezentują nasz kraj na całym świecie, m.in. w wyborach Miss World, Miss
Intercontinental czy Miss Grand International. Wcześniej jednak to właśnie Nasza Galeria będzie
towarzyszyć wyborom kandydatki do tytułu Miss Dolnego Śląska.
Już 28 marca 2020 roku,
Galeria Victoria w Wałbrzychu gościć będzie
najpiękniejsze dolnoślązaczki. Po raz kolejny, w
drugim największym mieście Województwa Dolnośląskiego, odbędzie się
półfinał konkursu. Udział
w wydarzeniu weźmie
40 kandydatek, spośród
których wytypowane zostanie 12 finalistek, które
walczyć będą o koronę i
możliwość reprezentowania województwa w konkursie ogólnopolskim, a
tam o koronę najpiękniejszej polki. Podczas wydarzenia przewidziane są
pokazy mody, metamorfozy a także atrakcja- koncert Jakuba Gaber-Zaborskiego, finalisty V edycji
Must Be The Music - Tylko
Muzyka. Na kandydatki
do tytułu najpiękniejszej,
czekamy ze zgłoszeniami
do 15 marca 2020. Aby
się zgłosić wystarczy wypełnić formularz na stronie https://misspoloniadolnegoslaska.com.pl/
zostan-miss/
Co ważne, kandydatki
powinny spełniać 4 warunki: wiek 18-26 lat, obywatelstwo polskie, status
bezdzietnej panny oraz
nie powinny posiadać
widocznych tatuaży. Serdecznie zapraszamy !

W NUMERZE M.IN.:

Więcej na str. 3

DZIEŃ KOBIET

Więcej na str. 6

WIOSENNA MODA

Więcej na str. 7

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ
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Victoria dla Kobiet
Konkursy i zabawy z nagrodami, bezpłatne porady stylistki i wizażystki, kącik relaksu, w którym częstowano pyszną herbatą, warsztaty perfumeryjne, metamorfozy, warsztaty makijażu i pielęgnacji dłoni, pokazy fitness i wiele więcej – to tylko część atrakcji,
jakie czekały na mieszkańców miasta i regionu w ostatnią sobotę w Galerii Victoria. Tego dnia ze swoim muzycznym recitalem wystąpili Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Para nie tylko śpiewała, ale był też czas na rozmowę i wspólne zdjęcia z autografami.
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Wiosna - Lato 2020

*Kupon rabatowy – 20 % na wszystko po okazaniu
kuponu bądź zdjęcia z gazety
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Sinsay – Atomówki w nowej odsłonie
Projektanci Sinsay w poszukiwaniu inspiracji wrócili do kreskówkowego miasteczka Townsville i wskrzesili Bajkę, Bójkę i Brawurkę. Rezultat? Kolekcja pełna „cukru, słodkości i różnych śliczności”!
Choć od światowej premiery pierwszego odcinka
„Atomówek” minęło już
ponad 20 lat, Bajka, Bójka
i Brawurka nadal inspirują projektantów. W tym
sezonie powracają jako
gwiazdy wiosennej kolekcji Sinsay x Atomówki. Co
ciekawe,
przebojowym
dziewczynkom towarzyszą

inni popularni bohaterowie kreskówki: Profesor
Atomus, małpa Mojo Jojo,
a nawet wrogi On.
Poza doborem postaci,
kolekcję wyróżnia bogactwo wzorów i fasonów
nawiązujących do modnej nostalgii za latami 90.
Wśród wiosennych propozycji Sinsay w oczy rzucają

się nie tylko t-shirty, crop
topy i sportowe staniki, ale
też spódniczki, sukienki,
a nawet bluzy i dżinsowe
kurtki z efektem tie-dye.
Wrażenie robi szeroka oferta wyrazistych akcesoriów:
od skarpetek i tenisówek
przez plecaki-worki i kosmetyczki po bejsbolówki
i etui na telefon. Całość zo-

stała opatrzona pointami
z wizerunkami młodocianych superbohaterek, kultowymi hasłami, a nawet
memami inspirowanymi
kreskówką.
Kolekcji towarzyszy lookbookowa sesja, która
prezentuje atomówkowe
ubrania i akcesoria w akcji.
Styliści Sinsay tym razem

nowe propozycje zmiksowali ze sportowymi butami
i dżinsami lub pastelowymi
spódniczkami. W ten sposób stworzyli wyluzowane, miejskie zestawy, które
świetnie wpisują się w wiosenne trendy.
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Jeśli zatęsknię

Ficner-Ogonowska Anna

Czasami trzeba dać losowi drugą szansę.
Gdy odnajdziesz prawdziwą miłość nawet najtrudniejsze przeszkody nie zatrzymają Cię
na drodze do szczęścia. „Jeśli zatęsknię” to wciągająca i przejmująca opowieść o życiu i wszystkich jego barwach.
Kiedy przychodzą trudne zmiany, łatwo zanurzyć się w bezdennej rozpaczy i przestać wierzyć, że nawet najboleśniejsze rany leczy czas. Jednak w największym nieszczęściu można poszukiwać szczęścia. Któregoś dnia wschodzi słońce, wiatr przegania chmury, wraca tęsknota za
uczuciami. Wtedy wystarczy pamiętać, że w każdej chwili może pojawić się ktoś, dzięki komu życie nabierze znów sensu. Trzeba tylko wpuścić
go do swojego świata.
Powieść Anny Ficner-Ogonowskiej tętni emocjami. Pozwala zrozumieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny, daje siłę, by odnaleźć światło, nawet gdy otacza cię największy mrok.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Kundel

Rojek Artur

Prawie 6 lat po premierze solowego debiutu, Artur Rojek wraca z albumem zatytułowanym „Kundel”.
„Dlaczego kundel? Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się jakby prowadził szare i mało interesujące
życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem,
docenianiem tego, co się ma i akceptację siebie takim, jakim się jest – bezwstydnie i odważnie” – mówi Artur Rojek.
Współtwórca i lider Myslovitz, a także założyciel i lider grupy Lenny Valentino. Współpracował dotychczas z Katarzyną Nosowską, Smolikiem, czy zespołem
PRO8L3M. Mimo pracy nad OFF Festivalem, którego jest
pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym, kilkanaście
ostatnich miesięcy poświęcił na pracę nad drugą solową
płytą.
Artur Rojek postawił na współpracę z tymi sami twórcami,
co przy albumie „Składam się z ciągłych powtórzeń”, ale
w zupełnie nowej odsłonie. Za brzmienie odpowiada producent i kompozytor Bartosz Dziedzic
(nagrodzony m.in. w 2019 roku Fryderykiem za album Dawida Podsiadło), natomiast w warstwie
lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek Łukasiewicz (ex-Pustki, Bisz/Radex).

Parasite (DVD)
Joon-ho Bong
Międzynarodowy przebój i czarny koń w wyścigu
po Oscary 2020 – film „Parasite” otrzymał 6 nominacji do nagród Akademii Filmowej (m.in. Najlepszy
film, Najlepszy reżyser i Najlepszy film międzynarodowy). Zwycięzca Złotego Globu 2019 dla Najlepszego filmu zagranicznego. Złota Palma Festiwalu Filmowego w Cannes 2019.
Absolutny wizjoner! Nikt inny nie kręci tak dobrych filmów rozrywkowych jak on - mówi o reżyserze „Parasite” Quentin Tarantino, jeden z jego największych fanów. Potwierdził te słowa tegoroczny Festiwal w
Cannes, gdzie w walce o Złotą Palmę „Parasite” Bong Joon-ho pokonał „Pewnego razu… w Hollywood”,
oczarowując jury, światową krytykę i publiczność.
„Parasite” to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i
dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i
zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze
dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces.
Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.
„Parasite” to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i
bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy film twórcy przebojów „Okja” i „Snowpiercer: Arka
przyszłości” to wielki hit światowego kina i prawdziwy filmowy rollercoaster.
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