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areszcie jest! Wiosna, a z nią coraz cieplejsze dni, coraz 

więcej światła i… nowe trendy. Są wyjątkowe – pełne 

soczystych barw, świeżości i blasku. Tkaniny mienią się odcienia-

mi nieba, wody i słońca. Wzory przenoszą nas w świat egzotycz-

nej przyrody i na rodzime podmiejskie łąki, do ogrodów pełnych 

kwiatów, nad którymi krążą barwne motyle. Tak, króluje natura. 

W modzie, urodzie i zdrowiu. Także we wnętrzach i w sposobach 

spędzania wolnego czasu.

Jak kuszący jest ten naturalny trend – przekonacie się, przeglą-

dając strony naszego magazynu. Mnóstwo w nim nowości 

z modowych wybiegów, podpowiedzi, jak modnie się ubierać  

na co dzień i na wieczór, elegancko i na sportowo, jak podkreślać 

strojem osobowość, temperament. W magazynie nie brak wska-

zówek, jak dbać o urodę i kondycję ciała. Opowiadamy, 

co nowego w makijażu oraz we fryzurach. Przygotowaliśmy 

przegląd modnych dodatków i gadżetów. Zadbaliśmy też o spo-

soby na dobre samopoczucie. Atrakcyjny wachlarz propozycji 

dla niej, dla niego i dla dzieci.
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Must have sezonuCO NOWEGO  

IT-LIST
Najbardziej pożądane i polecane ubrania  

oraz dodatki w sezonie wiosennym! 
Poznajcie listę obowiązkowych rzeczy, które 

królują wśród aktualnych trendów. 

Karta Podarunkowa Magnolia Park 

działa jak przedpłacona karta płat-

nicza. Jest wydawana na okaziciela. 

Można nią płacić w blisko 250 skle-

pach znajdujących się na terenie 

centrum – wszystkich, w których 

akceptowane są płatności Master-

Card (z wyłączeniem salonu Apart). 

Szczegółowe informacje dostępne 

są na www.magnoliapark.pl 

Karta Podarunkowa

Płaszcz | OCHNIK | 1619 zł

Buty | APIA | 999 zł

Żakiet | PATRIZIA ARYTON | 699 zł

Bluzka | FEMESTAGE EVA MINGE | 159,90 zł

Pierścionek  |  JUBITOM | od 2390 zł

Plecak | TOUS | 1439 zł

Zegarek | MICHAEL KORS/YES
1185 zł

Torba | GUESS | 849 zł



Tylko u nas
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CO NOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE  
MAGNOLIA PARK 
Zapraszamy do Centrum Medycznego 
Magnolia Park. Klienci przychodni będą mogli 
skorzystać z konsultacji specjalistów, m.in. lekarza 
medycyny estetycznej, pediatry, stomatologa. 

CENTRUM TAŃCA  
CHAMPION TEAM 
Zapraszamy do  Centrum Tańca Champion 
Team, które mieści się na  prawie 800 m2.  
Jest to największa sala taneczna na terenie 
Dolnego Śląska.

EVRĒE 
Marka kosmetyczna tworzy wyjątkowe pre-
paraty do pielęgnacji twarzy i ciała. Podstawą 
receptur jest wykorzystanie naturalnych wła-
ściwości roślin i minerałów. 

MARTES SPORT 
Sklep z artykułami sportowymi dla ludzi ce-
niących komfort i wysoką jakość już wkrótce 
zagości w Magnolia Park, a w nim takie reno-
mowane marki jak: Arena, Hi-Tec czy Iguana.

RAINBOW TOURS 
Należy do największych w Polsce organizato-
rów imprez turystycznych. W swojej ofercie ma 
wycieczki objazdowe i pobytowe oraz wczasy 
w kraju i zagranicą.

SŁOŃ TORBALSKI 
Słoń Torbalski to polska firma. Produkuje skó-
rzaną galanterię, która wyróżnia się na rynku 
oryginalnym krojem i niezwykle starannym 
wykończeniem.

NOWE MARKI

Wielu z nich nie znajdziesz w innych wrocławskich galeriach. Oferują coś dla zdrowia 
 i dla urody. Także roztańczone popołudnia i niezapomniane podróże.
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na wiosnę 

Projektanci pokochali kolor cytrynowy, 
który jest jak zastrzyk witaminy C  
– dodaje energii i odejmuje lat!

Modne połączenie
Kwaśna cytryna, ciepłe sło-
neczniki i odrobina słodkiego 
miodu. Baw się odcieniami! 

wieży, soczysty, nasycony – jeśli dobrze dopasuje-
my odcień żółci, to zarówno podkreśli opaleniznę czy 

śniadą cerę, jak i doda blasku skórze bladej, porcelanowej. 
Żółty kolor nosimy nie tylko w ciągu upalnego dnia, ale i wie-
czorem. W pierwszym przypadku warto wypróbować bluzy  
 – koniec z szarym dresem, a także słoneczne trencze i gar-
nitury. Po zmroku czas na żółte suknie, zarówno mini i maksi, 
niebanalne kombinezony oraz energetyczne dodatki!  

Ś

Pierścionek | APART | 2090 zł

Buty | SALAMANDER | 749 zł

Torba | WITTCHEN | 189 zł
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Sweter | PEEK&CLOPPENBURG
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Buty | ALDO | 379,90 zł
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Primrose Yellow
13-0755

Primrose Yellow
13-0755



MAGNOLIAMAG

11

MODA Nowości z wybiegu
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Połyskujące są oczywiście dodatki  

– złoto sprawdza się w nich najlepiej.  

Tym razem można nosić je od góry do 

dołu. Dla mniej odważnych pań proponu-

jemy jeden akcent – roztańczoną  

spódnicę z falbanami.

W wiosennym sezonie projektanci oddają hołd 
kobietom – zarówno tym pracującym, jak i sza-
lejącym na parkietach w rytmie disco.

SKANER
TRENDÓW

FASHION NEWS
SIMPLE 
Intensywna zieleń, 
niebanalne printy 
i wygodne casu-
alowe fasony to 
główne założenia 
marki w sezonie SS 
2017. I piękna Kasia 
Struss w kampanii.

MARTYNA WOJ-
CIECHOWSKA DLA 
W.KRUK Na kolekcję 
„Freedom” składają 
się symbole najważ-
niejszych wartości dla 
znanej podróżniczki: 
wolność, przygoda, szu-
kanie własnej drogi  
i życie w harmonii  
z naturą.

ANGELINA JOLIE 
TWARZĄ GUERLAIN
Piękna aktorka 
dołączyła do grona 
ambasadorek fran-
cuskiej marki. I nie 
byłaby sobą, gdyby 
dochodu z kampanii 
perfum Mon Guerlain 
nie przeznaczyła na 
cele charytatywne.

Sukienka 
MONNARI 

259 zł

Buty 
LASOCKI/CCC 

149,99 zł

Spódnica 
PULL&BEAR 

79,90 zł

Pasek 
MEDICINE 

19,90 zł

Płaszcz 
TOMMY 

HILFIGER 
1580 zł

Torba 
CUBUS 
149,90 zł

Woda toaletowa 
GUERLAIN/

SEPHORA 
319 zł
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Odcienie nieba – zarówno tego pogodnego, 

jak i burzowego – opanowały nie tylko  

klasyczne fasony. Przede wszystkim towarzyszą 

odważnym i seksownym sukienkom  

z dekoltami oraz wysokim szpilkom. 

obiecość od zmierzchu do 
świtu, na pełny etat.  

W różnych odsłonach – klasycz-
nej, nowoczesnej, nonszalanckiej. 
Królują sukienki z zaskakują-
cymi dekoltami, odsłoniętymi 
ramionami i podkreśloną talią. 
Do tego szeroka paleta kolorów 
– romantyczne pastele, ożywcze 
cytrusy i metaliczne odcie-
nie. Dla pracującej dziewczyny 
proponujemy garsonki, garnitury 
i płaszcze w odcieniu baby blue 
– nie tak poważne jak czarne, 
a jednak wystarczająco oficjal-
ne. Wszystko to utrzymane jest 
w duchu power dressing, stroju 
dodającego pewności siebie jak 
z przełomu lat 80. i 90. ,  
inspirowanego męską garderobą. 
Gościmy też powrót  szalonej ery 
disco! Stroje i dodatki mieniące 
się niczym dyskotekowa kula. 
Cekiny, brokat, kamienie i me-
talizowane faktury – wszystkie 
chwyty dozwolone! Minisukienki, 
szorty, legginsy i spódnice rów-
nież podkreślają kobiece atuty 
i pozwalają na realizację modo-
wych fantazji.

K

Buty 
BADURA 
369,90 zł

Zegarek 
SWISS/JUST  

CAVALLI 
490 zł

Bywa słodki niczym wata cukrowa, ale też zmysłowy, nawet drapieżny. 

Pudrowy róż gości na klasycznych, eleganckich fasonach. Nie brakuje go 

na kobiecych dodatkach, którym dodaje świeżości. Wciąż też współgra ze 

sportowymi butami i ubraniami – nostalgia za latami 90. nas nie opuszcza. 

Płaszcz 
DENI CLER 

1399 zł

Torba 
FRATELLI 

329 zł

Buty | CROPP | 79,99 zł
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lecaki na dobre zagościły 
w świecie mody i co sezon 

pojawiają się w różnych wzorach  
i kolorach. Modny plecak z powo-
dzeniem może zastąpić torebkę. 
Jest wyjątkowo uniwersalny. Dobrze 
dobrany doskonale podkreśli niemal 
każdą stylizację. W tym sezonie kró-
lować będą te połyskujące 
i wzory inspirowane latami 90. No-
simy je do bomberek, ramonesek, 
dżinsów, jak i wiosennych sukienek.
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Daj się ponieść trendom. Baw się formami, fakturami i kolorami –  postaw na plecak 
w metalicznym kolorze, łącz go z modnymi dodatkami i akcesoriami. 

PEŁNE BLASKU

1/ Okulary H&M 39,90 zł; 2/ Breloczek TOUS 759 zł; 3/ Osłona na iPhone’a SWAROVSKI 359 zł; 4/ Tusz do rzęs GUERLAIN/DOUGLAS 165 zł; 
5/ Perfumy LIU JO/SEPHORA od 259 zł; 6/ Plecak NEW LOOK od 99,99 zł; 7/ Zegarek H&M 69,90 zł; 8/ Buty WOJAS 299 zł
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78

Przechodzą swój 
renesans – ze 
szkolnego tornistra 
przeobraziły się 
w najmodniejszy 
dodatek sezonu. 
Zakochaj się 
w nich, tak jak 
projektanci mody. 

NEW LOOK | od 99,99 zł KAZAR | 749 zł GINO ROSSI | 729,90 zł

MODA Wielki powrót
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Sukienka | DOM MODY | 479 złSukienka | VISSAVI | 259,90 zł
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Z łąki i dżungli, 
skromne i bujne. 
Kwiaty rozkwitają  
na wszystkich  
częściach  
garderoby.  
Flower power?  
Jak najbardziej!

wiatowym wzorom udało się 
pokonać konkurencję  

w postaci innych printów – szalo-
nych pasów i abstrakcji. Zawład-
nęły umysłami projektantów 
i pojawiły się jako wzór na 
tkaninach,  jak i w postaci broszek, 
spinek do włosów, pierścionków 
czy kolczyków. Tajemnicze 
kwiatowe ogrody, te bardziej 
swojskie, pełne polnych kwiatów 
czy dostojnych róż i te kuszące 
swoim egzotycznym rodowodem, 
rozgościły się na marynarkach, 
płaszczach, koszulach, a przede 
wszystkim na sukienkach, tworząc 
w ten sposób must have sezonu. 
Sukienki mogą być dzięki  
kwiatom słodkie i dziewczęce,  
ale i szalenie kobiece – w zależno-
ści od wzoru i fasonu. Kwiatowe 
aplikacje intrygująco prezentują się 
też na surowym dżinsie, któremu 
dodają nieco romantyzmu.
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To świetny dodatek do męskiej 

marynarki czy wojskowej kurtki 

w kolorze khaki. Wzór inspiro-

wany łąką lub zaczerpnięty  

z atlasu kwiatów na pewno 

doda lekkości i wdzięku.

Kwiatowa koszula

Perfumy Daisy Eau 

So Fresh od Marca 

Jacobsa to kwiaty 

na wiosennej łące 

podbite owocowy-

mi nutami, pełne 

świeżości i słońca. 

Kwiaty w środku 

flakonu,  a także na 

zewnątrz.

Perfumy 
MARC 

JACOBS/
DOUGLAS

329 zł

Buty 
BY O LA LA 

449 zł

Spodnie 
TRINITY 

239 zł

Marynarka 
LATTORE/

PTAK MODA 
335 zł

Bluzka 
ZARA 
119 zł

Bluzka | SCOPPIO | 69,99 złBluzka | SOLAR | 199 zł Zegarek | TIME TREND | 660 zł

Torba | ALDO | 249,90 zł Sandały | ZARA | 359 zł
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Sneakersy zarezerwowane są dla kobiet nowo-
czesnych i modnych, ceniących nietuzinkowy 
i nonszalancki styl.

MODNIE
I WYGODNIE

SNEAKERSY
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wiat mody pokochał sne-
akersy. Czołowe domy mody 

połączyły siły ze sportowymi mar-
kami i tworzą rewelacyjne kolekcje 
tych wygodnych i uniwersalnych 
butów. Dzięki nim możemy w każdej 
sytuacji czuć się komfortowo
i supermodnie. Sneakersy pojawiają 
się w różnych liniach i wariacjach, 
z powodzeniem wybierzesz te 
pasujące zarówno do miejskiej, jak 
i eleganckiej stylizacji. Mogą mieć 
cholewkę z tkaniny lub skóry, mato-
wą lub połyskującą, wysoką lub koń-
czyć się poniżej kostki, z wstawkami, 
sprzączkami, przeszyciami lub bez.
Występują na gumowej podeszwie, 
na platformie z juty lub na koturnie.
Różnorodność fasonów, bogactwo 
kolorów sprawia, że bez trudu do-
bierzemy model idealnie podkreśla-

Ś

Sportowy szyk i wygodę docenisz w każdej 

sytuacji. Współczesne sportowe buty 

pasują niemal do każdej stylizacji. Wybierz 

je na wypad za miasto, spacer z przyjaciółmi 

lub do pracy.

NIKE/SIZEER | 469,99 zł

ADIDAS/WORLDBOX | 399,99 zł

RYŁKO | 339,99 zł

QUAZI/CCC | 189 zł

FEMESTAGE EVA MINGE | 349,90 zł

BADURA | 329,99 zł

GEOX | 529 zł

DEICHMANN | 79,90 zł

C
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jący charakter stylizacji – nie tylko tych 
sportowych, na co dzień, ale również 
tych eleganckich. Bo sneakersy możemy 
nosić zarówno do dżinsów i T-shirtów, 
jak i do zwiewnych sukienek. Idealnie 
wpisują się w aranżacje typu smart ca-
sual. Dołącz do grona fanów najwygod-
niejszych butów na świecie!

MODA Gorący trend

GUESS | 599 zł

ECCO | 429,90 zł
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MODA Ikona stylu

Pierścionek | YES | 119 zł Torba | DEICHMANN | 39,90 zł

Kurtka | NEW LOOK | 220 zł

NA WIECZÓR
Do seksownej sukienki w stylu glamour 
czy dziewczęcej stylizacji – skórzana 
kurtka uczyni cię gwiazdą wieczoru.

kórzana lub z zamszu. 
Czarna, karmelowa, 

a może czerwona. Zdobiona 
ćwiekami, haftami, z przetarciami 
czy po prostu gładka. Kurtka, 
którą nosiły dziewczyny 
z rockowych i punkowych zespo-
łów kilka dekad temu obecnie 
stała się wręcz podstawowym 
elementem w szafie obok 
ciemnej marynarki, T-shirtów 
czy dżinsów. Właśnie do tych 
dwóch ostatnich ramoneska 
pasuje najbardziej, tworząc z nimi 
zestaw wygodny i z charakterem,  
nie tylko na szalony koncert. 
Z dżinsami, ale też z klasyczną 
sukienką lub z koszulą i eleganc-
ką spódnicą, możemy ją nosić 
nawet do pracy. Choć w tym 
przypadku najlepiej sprawdzi się 
czarna. Kolorowe wersje zostaw-
my na weekend. Ramoneska 
powinna być dopasowana do 
figury. W przypadku dłuższego 
tułowia sylwetce może dobrze 
zrobić krótka kurtka, która pod-

kreśla talię. Na wybiegach można 
zobaczyć też ramoneski oversize 
– bardziej nowoczesne, bliższe 
marynarkom. Świetnie sprawdza-
jące się w stylizacjach warstwo-
wych – do noszenia na grube 
swetry lub bluzy z kapturem. 
Co do ramoneski? Oczywiście 
możemy ograć ją w rockowym 
duchu – założyć ciężkie botki, 
masywną biżuterię. Równie do-
brze sprawdzą się sportowe buty 
czy minimalistyczna biżuteria. 

Ramoneska to idealne 
uzupełnienie kreacji na 
wieczór. Narzucona na 
ramiona prezentuje się 
szykownie, podkręcając 
seksowny charakter 
sukienki czy kombinezonu. 
Czarna z połyskującymi 
złotymi lub srebrnymi 
elementami to zawsze 
strzał w dziesiątkę, choć 
w tym sezonie można 
poeksperymentować  
również z pastelami  
– rock i słodycz mogą 
dać razem intrygujące 
połączenie. 

NA DZIEŃ
Ciemnoczerwona  

ramoneska z wyrazistymi 

suwakami i paskiem  

w talii to rockowy klasyk, 

który pozwoli wyróżnić 

się w tłumie.

Red power

Na specjalną okazję wypróbuj 

efektowny i eklektyczny styl 

niczym z gotyckiej powieści, 

który królował na wybiegach  

– bladoróżowe akcenty, koronki, 

zwiewne przezroczystości, 

powłóczyste spódnice  

i oczywiście skóra w roli 

głównej w ciężkim, męskim 

wydaniu. 

Torba | STRADIVARIUS | 69,90 złT-shirt | FEMESTAGE EVA 
MINGE | 119,90 zł 

Spodnie | LEE WRANGLER
od 349 zł

Buty | RYŁKO | 279,99 zł Kurtka | C&A | 149,90 zł
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Rockowy romans

Ramoneska to klasyk z pazurem, który 
sprawdzi się niemal w każdej sytuacji. 

Rockowa kurtka okiełzna słodką sukienkę,  
doda luzu formalnym ubraniom.

Buty | GINO ROSSI | 469,90 zł
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Biustonosz | CHANTELLE | 269 zł

Bliżej ciała

Biustonosz | DALIA | 219,90 zł

Dobrze dobrany biustonosz to pod-

stawa atrakcyjnego wyglądu  

i komfortu. Jego centralna część po-

winna przylegać do mostka, a fiszbiny 

układać się zgodnie z konturem piersi. 

Musimy pamiętać, że odpowiedzial-

ność za właściwe podtrzymanie biustu 

spoczywa nie na ramiączkach, a na 

dobrze dopasowanym obwodzie 

i samej konstrukcji biustonosza. Nie przyzwyczajajmy się też 

do tego samego rozmiaru na całe życie.

Justyna Sługocka, Retail Manager Chantelle

Porady eksperta

Body | INTIMISSIMI | 194,90 zł

E
TA

M

ZMYSŁÓW
GRA Ten sezon obfituje w uwodzicielskie 

koronki i zmysłowe pastele. Subtelne 
przezroczystości i delikatne  
materiały nieustannie intrygują 
i przyciągają wzrok. 

Bielizna | GATTA | 69,90 zł

Bielizna | CHANTELLE | 149 ZŁ

Biustonosz | CHANTELLE | 319 zł Biustonosz | H&M | 69,90 zł

Biustonosz | TRIUMPH | 299,90 zł

Bielizna nocna | ESOTIQ | 159,90 zł

Biustonosz | INTIMISSIMI | 149,90 zł

Bielizna | H&M | 29,90 zł

G
A
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Stylowy dodatek

Bransoletka
YES | 69 zł

Zainspiruj się fauną i florą. Botaniczne akcenty 
to hit tego sezonu, który doda szczypty 

egzotyki i uroku codziennemu wizerunkowi. 
Bogactwo ogrodu jawi się w różnych 

kształtach, od motyli otoczonych szafirami po 
rośliny wypełnione masą perłową.

(U)LOTNY 
DETAL

Broszki wracają do 

mody w pięknym 

stylu. Możesz 

przypinać je do  

sukienek, żakietów 

czy torebek.

Broszka | W.KRUK
329 zł

Kolczyki | BRIJU 
449 zł

Kolczyki | W.KRUK 
349 zł

Kolczyki | APART 
299 zł

Pierścionek | W.KRUK 
319 zł

Kolczyki | PANDORA 
199 zł

W swojej najnowszej kolekcji marka Swarovski zaprezentowała 

botaniczne wzory w wyrafinowanych kształtach, wykorzystując 

szlachetne kamienie i kalejdoskop ich barw. W tym sezonie  

biżuteria ma błyszczeć i być dobrze widoczna. 

   Swarovskiego kwiaty abstrakcyjne

Kolczyki | SWAROVSKI
1190 zł

Broszka | APART
379 zł

Kolczyki | TOUS
819 zł

Apart CH_Magnolia Gwiazdy [2017-03] 01.indd   1 2017-03-02   20:59:19
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Poznaj markę

AK: Jesteśmy jedną z tych niewielu firm 
w Polsce, która szyje we własnej pracowni. 
Działamy w duchu Fair Trade. Dbamy o wy-
soką jakość, materiały i dodatki pochodzą 
wyłącznie od polskich producentów, którzy 
produkują je na nasze zamówienie. Zatrud-
niamy tylko wykwalifikowany personel. 
W naszej pracowni jedną sukienkę szyje 
jedna krawcowa od początku do końca. Nie 
ma u nas tzw. taśmy. Stawiamy na jakość,
a nie na ilość. Nasze krawcowe to mieszkan-
ki Świdnicy, które doskonale znają się 
na swoim fachu. 

MP: Kortas to marka w nurcie slow fashion, 
dlaczego?
AK: Slow fashion to modowy minimalizm.  
Nasze kolekcje są przemyślane i choć 
zajmują w szafie niewiele miejsca, można 
zestawić je w kilkanaście różnych stylizacji, 
ponieważ są to modele modułowe i wszyst-
kie do siebie pasują. Slow fashion to zakupy  
z głową, kupowanie ubrań dobrej jakości  
i takich, które posłużą nam dłużej niż jeden 
sezon.

MP: Przełom w prowadzeniu firmy?
AK: Przełom to może za dużo powiedziane, 
ale na pewno ważnym momentem był 
XVII Festiwal Bachowski 2016 w Świdnicy, 
do którego ubraliśmy wszystkie artystki 
oraz aktorkę Magdalenę Cielecką, która 
była gościem festiwalu. Nasza kolekcja zo-
stała ciepło przyjęta. Lubimy brać udział 
w różnych wydarzeniach kulturalnych, ma 
to dla nas większe znaczenie niż organizo-
wanie typowych pokazów mody.

MP: Są jakieś ciemne strony tego zawodu?
AK: Jeśli się robi to, co się kocha, to nie ma 
ciemnych stron. Oczywiście zawsze przyda-
łoby się więcej czasu dla siebie, na przykład 
na urlop.

MP: Co Panią inspiruje?
AK: Kocham swoją pracę i to ona mnie 
inspiruje, a moje zadowolone klientki dodają 
mi skrzydeł.

AGNOLIA PARK: Jak zaczęła się Pani 
przygoda z modą?

AGNIESZKA KORTAS: W moim domu 
rodzinnym, odkąd pamiętam, zawsze była 
maszyna do szycia. Moja mama była kraw-
cową i ja sama podążyłam w tym kierunku. 
Uczęszczałam do szkoły odzieżowej i nie 
wyobrażałam sobie, żebym mogła robić  
w życiu cokolwiek innego. W 2003 r. wyje-
chałam z mężem do Londynu i obserwowa-
liśmy tamtejszy rynek mody. Wracając 
w 2010 roku, wiedzieliśmy, że stworzymy 
w Polsce własną markę odzieżową.  

MP: Czy to oznacza, że prowadzi Pani firmę  
z mężem?
AK: Tak. Mąż zajmuje się stroną biznesową 
firmy, m.in. promocją, wizerunkiem. Tworzy 
również sesje zdjęciowe. Ja pracuję głównie 
nad kolekcjami w pracowni i zarządzam 
zespołem produkcyjnym.

MP: Jak układa się wspólna praca?
AK: Ma dużo plusów. Łączy nas wspólna 
pasja. Praktycznie się nie rozstajemy. Ale 
znajdujemy też czas wyłącznie dla siebie 
i na wychowanie dzieci – Leny, która ma   
4 lata, i 6-letniego Jasia. Dzięki wspólnej 
pracy łatwiej jest nam pogodzić obowiązki  
i zaplanować czas.

MP: Do kogo skierowana jest Pani marka?
AK: Do kobiet świadomych siebie, nowo-

czesnych, które cenią nietuzinkowy styl. Jak 
również do tych, które cenią wysoką jakość.

MP: Czym charakteryzują się Pani projekty?
AK: Nie szyjemy na masową skalę i nie 
mamy kilku kolekcji w roku. Niektóre modele 
są w ofercie nawet 3 lata, jeśli panie lubią 
dany fason i cenią go. Odkąd mamy sklepy 
stacjonarne, możemy projektować świa-
domiej, zgodnie z wymaganiami naszych 
klientek, ponieważ mamy z nimi bezpośred-
ni kontakt. Ubrania, które mamy w kolekcji, 
są dostosowywane do ich potrzeb. Można 
więc powiedzieć, że wybrane modele ewo-
luują, ale na bazie tej samej formy 
i konstrukcji. Myślę, że przez tę personaliza-
cję nasza marka jest wyjątkowa, a kolekcje 
ponadczasowe. 

M

Rodzinna firma założona przez 
projektantkę Agnieszkę Kortas 
i jej męża to marka tworzona  
z pasją i miłością do mody.

FASHION
SLOW

MP: Ale to chyba nie oznacza, że klientki 
chodzą w tych samych rzeczach?
AK: Oczywiście. Kiedyś naszą bazą była jed-
na stonowana gama kolorystyczna, tj. szara, 
czarna i grafitowa. ale zaczęliśmy podążać 
za dynamicznie zmieniającymi się trenda-
mi. Aktualna kolekcja zupełnie odbiega od 
poprzednich. Postawiliśmy na „Greenery” 
– kolor roku 2017 wyznaczony przez Pan-
tone Institute, jednak nie jego groszkową 
odmianę, tylko głęboką zieleń. Wprowadza-
jąc nową kolorystykę do kolekcji, byliśmy 
pełni obaw, jak klientki przyjmą takie kolory,  
jak różowy, żółty czy zielony. Okazało się,  
że to był strzał w dziesiątkę. 

MP: Sprawdzone fasony, modele. Co jeszcze 
wyróżnia markę Kortas?

Zapraszamy do sklepu Kortas, I piętro
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SHOP THE LOOK

TRENDY NA WIOSNĘ
Szczypta klasyki, trochę wygody, 
nie zabraknie też buntu. Jednym 
słowem stylowe powroty 
w odświeżonym,  
nowoczesnym wydaniu.

Nie dajcie się zwieść – łagodne, rozbielone 

odcienie, ciepłe beże, karmel, a nawet róż to 

pozorna słodycz. W zestawieniu ze sporto-

wymi fasonami nabierają mocy, charakteru 

i szorstkości, tworząc nieoczywiste połącze-

nia na miarę prawdziwego mężczyzny. 

Na garniturach, kardiganach i do-

datkach. Krata powraca! Ale wcale 

nie w nostalgicznym wydaniu retro, 

tylko ultranowoczesnym. Dominują 

kroje typu slim & fit oraz wysokiej 

jakości tkaniny. Można też swobod-

nie bawić się wzorami i zestawiać 

ze sobą różne rodzaje kratek. 

Kluczem do stylowego sukcesu jest 

trzymanie się podobnych kolorów.

Trendy królujące wśród damskich kolekcji  

w tym sezonie przechodzą do męskiej 

garderoby. Projektanci zapatrzyli się na poły-

skujące srebrem oraz złotem tkaniny 

i proponują ubrania inspirowane kosmiczny-

mi skafandrami. W tym stylu modni panowie 

noszą kurtki bomberki, spodnie, a nawet 

akcesoria, które podkręcą każdą elegancką 

stylizację, dodadzą też sznytu tej codziennej.

Gra pozorów

Za kratami Kosmiczny blask

#HIT

Teczka | WITTCHEN | 999 zł Koszula | OCHNIK | 219,90 zł

Spodnie | LAVARD | 199,90 zł

Zegarek | POLICE/SWISS | 980 zł

Pasek | STRELLSON | 139,90 zł

Pasek | LEVI’S STORE | 149 zł
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Perfumy | BURBERRY/ 
DOUGLAS | od 285 zł

Koszula | BYTOM | 249 zł
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Stylowy look to nie tylko dobrze dobrany ubiór, ale również modne dodatki i gadżety. 
Poznaj najnowsze trendy w świecie multimediów.

GADŻETOMANIAK

1/ Powerbank SAMSUNG BRAND STORE od 99 zł; 2/ Dron PARROT/SATURN od 498 zł; 3/ iWatch ISPOT 1999 zł; 4/ Kamera panoramiczna 
360 FLY/SATURN od 2199 zł; 5/ Słuchawki JBL/KOMPUTRONIK 1099 zł; 6/ Pamięć USB EMPIK 50,24 zł; 7/ Głośnik JBL/ISPOT 259 zł;  

8/ iPod APPLE/ISPOT 249 zł; 9/ Smartfon HTC ONE M9/PLAY o cenę zapytaj w salonie
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Chciałbyś wyglądać profesjonalnie 
i nowocześnie? Postaw na smart casualowe 
stylizacje z najnowszymi trendami  
w roli głównej. 

lasyczny dress code 
przechodzi metamorfozy. 

Projektanci mody proponują 
jego odmianę w stylizacji zwanej 
smart casual, czyli sportowej 
elegancji, ale w barwnej odsło-
nie. Stonowany granat zastąp 
błękitem, a swój indywidualizm 
podkreśl kolorowymi i elegancki-
mi dodatkami. 

K

BARWNY
DRESS CODE
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Marynarka | PIERRE CARDIN | 890 zł

Poszetka | KUBENZ | 49,90 zł

Zegarek | FESTINA/CHRONO 
1999 zł

Ozdoba do butonierki | PAWO   
129 zł

Koszula | PAKO LORENTE
259,99 zł

Buty | GEOX | 529 zł

Okulary | VISION EXPRESS | od 479 zł
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MULTIMEDIA Kolekcjoner trendów
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Czerwień i burgund. Namiętność i odrobina soczystości. Ogniste dodatki ożywią męską 
garderobę, a zwłaszcza stylizacje utrzymane w przygaszonych tonach. 

GRA W KOLORY

1/ Woda toaletowa GIVENCHY/SEPHORA od 299 zł; 2/ Zegarek GROVANA SPORTS/TIME TREND 935 zł; 3/ Osłona H&M 39,90 zł; 
4/ Scyzoryk HOBBY4MEN.COM  85 zł; 5/ Buty WOJAS 279 zł; 6/ Mucha PRÓCHNIK 142,99 zł; 7/ Pasek MEDICINE 39,90 zł;  

8/ Poszetka OCHNIK 69,90 zł; 9/ Spinki VISTULA 119 zł

Deichmann

Nowa 
kolekcja marki 

Deichmann  
zaskakuje lekkością  

i wygodą. Miękkie, ażurowe 
tkaniny i stonowane kolory 
doskonale się sprawdzą w 

pierwsze wiosenne dni.

Wygodne mokasyny, 
lordsy i tenisówki 
pasują nie tylko 
do sportowego 

stroju. Świetnie wyglądają ze 
zwiewną, tiulową spódnicą 
czy sukienką, które są bardzo 
modne w tym sezonie. Nie bój 
się eksperymentować, przełam 
schematy!

NA WIOSNĘ
buty sportowe

99,90 zł

skórzane półbuty 
119,90 zł

buty sportowe 
89,90 zł

lordsy
99,90 zł

półbuty
89,90 zł
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W nadchodzącym sezonie prym wiodą 
odcienie supermodnego różu, ale nie zabraknie 
również słodkich odcieni, które będą grały 
twista na naszych dłoniach. K

Zestaw do french manicure 
GOLDEN ROSE | 9,90 zł

lasyczny french manicure to trend, który od kilku sezonów przechodzi różne metamorfozy. Modne 
jest już nie tylko eleganckie podkreślenie naturalności dłoni, ale również french manicure w subtel-

nym kolorze. Kolorowy manicure to doskonała alternatywa dla kobiet ceniących klasykę. 

MANICURE 
EXPRESS

W nadchodzącym sezonie 

w kolorach manicure dominować 

będą odcienie błękitnej laguny, 

morskiej wody oraz soczystej po-

marańczy i cytryny. Wszystkie te 

kolory znajdziemy w najnowszej 

kolekcji lakierów OPI prosto  

z rajskiej wyspy FIJI. Zbliża się wiosna i warto zadbać o zdrowie 

dłoni i stóp, a najlepiej oddać się w ręce profesjonalistów  

w Salonie Manicure Express&Beauty. Wykwalifikowany zespół ma-

nicurzystek zadba o piękne paznokcie przy użyciu profesjonalnych 

kosmetyków najwyżej jakości.

Emilia Hawrylik, Manicure Express&Beauty

Porady eksperta

NIEBANALNY 

AKCENT
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Lakier do paznokci 
INGLOT

42 zł

Lakier do paznokci 
DIOR/DOUGLAS

119 zł

Lakier do paznokci 
OPI/MANICURE 

EXPRESS
od 49 zł

Lakier do paznokci 
INGLOT | 26 zł

Lakier do paznokci 
OPI/MANICURE 

EXPRESS
od 49 zł

Lakier do paznokci 
DIOR/DOUGLAS

119 zł

Krem do rąk 
SEPHORA

19 zł

Krem do rąk
ENGLISH HOME

7,90 zł

Peelingujący olejek 
do rąk

YVES ROCHER
14,90 zł

Kosmetyczka
SEPHORA

od 29 zł

Lakier do paznokci 
GOLDEN ROSE | 4,50 zł

Lakier do paznokci 
OPI/MANICURE EXPRESS

od 49 zł
N iagara, Island Paradise, Pink Yarrow… 

to nie nazwy egzotycznych miejsc, 
tylko kolorystyczne trendy wyznaczone przez 
Pantone Institute na nadchodzący sezon. Na 
dłoniach królować będzie lilia, gołębi błękit, 
mięta czy soczysta cytryna – idealnie pasu-
jące do lekkiej i świeżej kolorystyki wiosny. 
Proponowane barwy to również nawiązanie 
do mody z lat 80. , która od kilku sezonów 
inspiruje projektantów. Manicure w opty-
mistycznym kolorze to nie lada wyzwanie 
w codziennej stylizacji. Jednak w tym sezo-
nie możemy postawić na modowy total look 
i zestawiać ze sobą pokrewne odcienie lub  
łączyć z zupełnie kontrastowymi,  
zwariowanymi barwami.
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Tutaj na dzieciaki zamiast 
foteli fryzjerskich czeka-
ją samochodziki, ciekawe 
bajki, zabawki oraz zespół 
doświadczonych fryzjerów 
dziecięcych. Wszystko we 
FRYZJERKU nastawione jest 
na komfort i dobre samo-
poczucie maluchów oraz ich 
rodziców. Nasi specjaliści za-
proponują stylowe, ciekawe  
i łatwe w utrzymaniu fryzury.

Pianka 
SUPER-PHARM

15,49 zł

Prostownica 
PHILIPS/SATURN

329 zł

Spray 
SEPHORA

129 zł

Krem do włosów 
SEPHORA

149 zł

Balsam do loków 
ROSSMANN

14,99 zł

Suszarko-lokówka 
PHILIPS/KOMPUTRONIK

229 zł

okra włoszka świeciła triumfy  
w latach 80. , efekt błyszczących, 

niesfornych fal okalających twarz kocha-
ła Madonna. Mokry look na głowie jest 
łatwy do wykonania, niezależnie od tego, 
czy masz naturalnie kręcone, czy zupeł-
nie proste włosy. Przy wykonaniu fryzury 
kierujemy się zasadą umiaru – im mniej 
kosmetyków do stylizacji, tym efekt  
będzie naturalniejszy.

M

Mokry look

iedy nie mamy czasu na styli-
zację fryzury, włosy spięte  

w luźny kucyk będą idealnym 
rozwiązaniem. Koński ogon jest 
najmniej pracochłonny i wymaga 
minimalnej ilości kosmetyków, by 
uzyskać spektakularny efekt. 
Z łatwością wyczarujesz modny 
look, wystarczy spray utrwalający 
i gotowe! Możesz upinać go wy-
soko lub nisko – w każdej formie 
będzie wyglądał efektownie.

K

Niesforny kucyk

oki, francuskie warkocze, koszyczki 
– posiadaczki długich włosów mają 

nieograniczone możliwości w finezyjnym 
ich splataniu. Zaplecione włosy  
są wyjątkowo kobiece i odmładzające.  
Do stylizacji plecionek zastosuj lekkie 
pianki utrwalające, które utrzymają je  
w ryzach cały dzień.

Plecionki
K

Spray 
ROSSMANN

14,99 zł
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ochały je gwiazdy kina lat 40. 
i moda lat 80.  

To w lokach jednego dnia możesz 
być niepoprawną romantyczką, 
a drugiego tajemniczą uwodzicielką. 
Ten zakręcony trend falami wraca 
do łask i pojawia się w najmodniej-
szych propozycjach stylistów fryzur. 
Obojętnie, czy masz naturalnie 
kręcone włosy, czy do stworzenia 
burzy loków potrzebujesz lokówki, 
pamiętaj o odpowiednich kosmety-
kach do ich stylizacji. Tylko zadbane 
pukle będą ozdobą, dlatego sięgaj 
po nawilżające odżywki, a wystyli-
zowane loki utrwalaj kosmetykami 
podkreślającymi ich skręt.  
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Fryzjerek

FOKUS 
NA 
WŁOS

Romantyczne, 
zmysłowe, 
seksowne – loki, 
kucyki, modne 
plecionki. Dla 
krótkich i długich 
włosów. Na dzień  
i na wieczór. Poznaj 
najmodniejsze 
trendy w stylizacji 
fryzur.
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Najmodniejsze fryzury i koloryzacje tego sezonu wykonasz w salonach fryzjerskich Denique i Broadway.
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Oczyszczanie

Doskonale przygotuje skórę do 
przyswojenia składników aktyw-
nych. Po złuszczeniu zrogowa-
ciałej warstwy naskórka cera od 
razu nabierze zdrowego kolory-
tu i blasku. Do skóry wrażliwej 
doskonale nadaje się peeling 
enzymatyczny na bazie papainy, 
która działa na obumarłą część 
naskórka i wspomaga mikrokrą-
żenie krwi. 

Tonik jest niezbędnym kosme-
tykiem w zabiegach pielęgna-
cyjnych. Przywraca skórze pra-
widłowy odczyn pH, zmniejsza 
ryzyko podrażnień, normalizuje 
wydzielanie sebum, działa ścią-
gająco i antybakteryjnie. Dobry 
preparat tonizujący to must 
have w kosmetyczce, należy 
sięgać po niego po każdym 
oczyszczeniu twarzy. 

Nawilżanie skóry jest 
konieczne dla zachowania 
młodego, zdrowego wyglą-
du. Głębokie nawilżanie to 
podstawa pielęgnacji po 
zimie. Tłuste kremy, które 
stosowaliśmy w tym okre-
sie, zastępujemy nawilżają-
cym serum, lekkim kremem 
czy emulsjami. Na co dzień 
nie zapominamy o ochro-
nie UVA-UVB i kosmety-
kach z antyoksydantami.

Peeling

Tonik

Nawilżanie Maseczka

PIĘKNA 
SKÓRA Zmęczona i szara po zimowym  

sezonie potrzebuje zastrzyku energii, 
który doda jej blasku. 

Płyn micelarny 
GOLDEN ROSE 

14,30 zł

Płyn do demakijażu 
INGLOT 

22 zł

Peeling enzymatyczny 
SUPER-PHARM 

49,90 zł

Tonik normalizujący 
ROSSMANN 

27,49 zł

Tonik 
ZIAJA 
5,29 zł

Tonik pobudzający 
SEPHORA 

19 zł

Peeling 
CLINIQUE 

119 zł

Emulsja 
CLINIQUE 

189 zł

Maseczka 
ORGANIQUE 

44,90 zł

Maseczka | SEPHORA 
389 zł

Maseczka  
DOUGLAS 

39,90 zł

Maseczka | ORGANIQUE |11 zł

Serum 
BOBBI BROWN/

DOUGLAS 
195 zł

Peeling enzymatyczny 
ORGANIQUE 

79,90 zł

Rozświetlające serum 
MAC COSMETICS 

271 zł

Matujący płyn do 
demakijażu 

THE BODY SHOP 
35,90 zł

Chusteczki do demakijażu 
ZIAJA 

0,65 zł/szt.

1

2

3
4 5

Przygotowanie skóry do zabiegów pielęgnacyjnych 
zaczynamy od dokładnego jej oczyszczenia. Makijaż 
usuwamy za pomocą delikatnych płynów do demaki-
jażu. Doskonale w tej roli sprawdzą się płyny mice-
larne, łagodne pianki i żele do mycia twarzy na bazie 
naturalnych składników, takich jak zielona herbata, 
lotos, lilia wodna, które pielęgnują skórę i nie naruszają 
warstwy ochronnej naskórka. 

Tonik z olejkami 
ROSSMANN 

11,99 zł

Po intensywnych zabiegach oczyszczających 
maseczki działają kojąco, odżywczo i silnie 
nawilżająco – to istny witaminowy zastrzyk! 
Zmiękczają skórę, dodają jej blasku i wyrów-
nują koloryt. Zastosuj łagodzące maseczki 
z dodatkiem skoncentrowanych składników 
odżywczych, o żelowej lub kremowej kon-
systencji. Dodaj cerze energii i blasku.
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Zimową porą 
intensywnie 

przygotowywałaś 
się do wiosennych 
biegów? Masz już 

harmonogram startów 
i nie możesz doczekać 

się pierwszych 
zawodów? Czas zatem 

zadbać o odpowiedni 
strój i rozpocząć 
biegowy sezon.

SPORT Aktywny wypoczynek

38

W dniach 20-30 lipca oczy sportowego świata będą skiero-

wane na Wrocław. Wszystko za sprawą Światowych Igrzysk 

Sportowych The World Games 2017, których organizację  

w tym roku powierzono właśnie stolicy Dolnego Śląska. 

Igrzyska odbędą się po raz dziesiąty. Przez 10 dni ok. 3500 

zawodników reprezentujących ponad 100 krajów będzie 

rywalizować na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Opanują 

20 obiektów sportowych, a zmierzą się w ponad 30 nie-

olimpijskich dyscyplinach. Będą to m.in. aerobik sportowy, 

bule, bilard, korfball, lacrosse, unihokej, sumo, wrotki, squash, 

wspinaczka i plażowa piłka ręczna. Nie przegap jednej 

z najwspanialszych imprez sportowych na świecie!

The World Games

la osób kochających aktywny tryb życia zakończenie  
zimowego sezonu i rozpoczęcie wiosennego, to czas spraw-

dzenia efektów treningu i swojej sprawności fizycznej. To również 
pora na przegląd szafy i wymianę sportowego oprzyrządowania. 
Podczas biegania liczy się przede wszystkim funkcjonalność  
i komfort, a także wysoka jakość produktów – dobre buty i wygod-
ne stroje to podstawa, bez której trudno o udany trening. Ale moda 

sportowa wcale nie oznacza rezygnacji ze stylowego looku. Super-
modny w tym sezonie róż będzie królował na ubraniach biegaczek, 
a zestawiając go z najnowszymi trendami,  jak błękit i turkus, na 
pewno panie nie pozostaną w tyle. Natomiast w sportowej modzie 
męskiej króluje intensywny seledyn i ostra żółć, dzięki którym pano-
wie będą mieli jeszcze więcej energii na pokonywanie ulubinych tras. 
Do biegu. . . gotowi? Start!

D

Czapka | SUPERDRY | 99 zł

Worek | REEBOK | 79,95 zł

Buty | NIKE/MARTES SPORT 
399 zł

Zegarek | NIKE/ISPOT   
od 1849 zł

Opaska na telefon | 4F | 59,99 zł

GOTOWI? START!
A
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Skarpety 
DECATHLON 

49,99 zł

Bidon | NIKE 
99 zł

Torba | ADIDAS/SIZEER
89,90 zł
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Torba
REEBOK

129 zł

Buty | NEW BALANCE | 549,99 zł
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która daje doświadczenie instytucji 
– tworzy dopiero kompletne środowisko 
dorastania młodego człowieka. To właśnie 
na podwórku SIEMACHA Spot młodzi 
ludzie zdobywają umiejętności potrzebne 
„tu i teraz” – zdolność do nawiązywania 
i utrzymywania kontaktów, rozwiązywania 
konfliktów czy umiejętność przekonywania 
innych do swoich racji. W każdym widzimy 
drzemiący potencjał, który należy odkryć 
i rozwijać. Problemy w nauce, kryzysy 
oraz braki, z którymi zmagają się młodzi 
ludzie, są dla nas nie mniej ważne i również 
znajdują rozwiązanie w postaci pomocy 
specjalistów. Kadra pedagogiczna pracująca 

AGNOLIA PARK: Jaka jest idea  
SIEMACHA Spot? 

Andrzej Augustyński: Stowarzyszenie 
SIEMACHA tworzy między innymi 
w przestrzeni komercyjnej miejsca 
twórczego rozwoju dzieci i młodzieży 
o nazwie SIEMACHA Spot. 
Zaproponowaliśmy autorską nazwę dla 
naszych placówek wsparcia dziennego, 
uciekając od niezrozumiałego języka 
formalnych określeń dla tego rodzaju 
miejsc. Jest to nawiązanie zarówno 
do miejsca, jak i spotkania z drugim 
człowiekiem – rówieśnikiem oraz dorosłym. 
Lokalizacja SIEMACHA Spot również 

podąża za młodymi ludźmi, którzy kierują 
swoje kroki, zwłaszcza w dużych miastach, 
do galerii handlowych. SIEMACHA Spot 
Magnolia Park to „współczesne podwórko”, 
na którym najważniejsze jest właśnie 
spotkanie, możliwość rozwoju i różnorodna 
oferta zajęć. Bo wedle naszych idei – jakość 
jest sposobem okazywania szacunku. 

MP: Zatem jest to podwórko nowej 
generacji. 
AA: Dokładnie tak. Podwórko, czyli 
przestrzeń wychowania rówieśniczego 
– wraz z domem, który zaspokaja potrzebę 
miłości i bezpieczeństwa oraz szkoły, 

M

w SIEMACHA Spot wskazuje perspektywy 
i możliwości rozwoju, daje poczucie 
bezpieczeństwa i wiedzę. Ich zachęta jest 
tym bardziej wiarygodna, że sami są nie 
tylko profesjonalistami, ale ludźmi z pasjami 
i talentami, umiejącymi podejmować nowe 
wyzwania i dbają o własny rozwój. 

MP: Jakie możliwości daje SIEMACHA Spot 
i co będzie się tu działo?
AA.: Każda placówka składa się 
z nowoczesnych, dobrze wyposażonych 
pracowni, m.in. rozwoju społecznego, 
edukacyjnych, artystycznej, muzycznej, 
multimedialnej czy kulinarnej. Młody 
człowiek poprzez udział w szeregu 
zajęć dostaje możliwość doskonalenia 
umiejętności, zdobywania wiedzy, rozwijania 
talentów oraz indywidualnych pasji. Każdy 
jest istotną częścią społeczności placówki, 
w której najważniejsze są więzi, otwarta 
komunikacja i wspólna praca; ma wpływ na 
tworzone zasady, zdarzenia i ofertę zajęć. 
Jeśli ktoś chce uczyć się języka obcego lub 
trenować sztuki walki, może zebrać grupę 
i zgłosić taką gotowość do poznawania 
nowej formy aktywności. Warunkiem 
jest systematyczność, rodzaj umowy 
pomiędzy wychowankami uczestniczącymi 
w zajęciach a prowadzącym. To buduje 
w młodych ludziach poczucie 
odpowiedzialności. Niektóre projekty 
czy wakacyjne wyjazdy są wspólne dla 
wszystkich Spotów. Przenikanie środowisk 
jest naszą siłą, otwiera na nowe znajomości 
i doświadczenia. To wielki atut SIEMACHY.
Drew O’Malley: Powstanie takiego miejsca 
jak SIEMACHA Spot stwarza ogromne 
możliwości dla naszych pracowników, 
szczególnie mieszkających we Wrocławiu, 
podzielenia się swoimi zasobami: wiedzą, 
umiejętnościami i pozytywną energią. 
Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy 
program warsztatów, które będą 
prowadzone przez wolontariuszy 
z naszej firmy. Są wśród nich propozycje 
ogólnorozwojowe, takie jak warsztaty 
kreatywności, tolerancji i otwartości, 
zajęcia specjalistyczne, np. nauka języka 
angielskiego, jak również pomoc 
w odrabianiu lekcji oraz mentoring. 

MP: Kto może zapisać się do SIEMACHA 
Spot?
AA: Z oferty SIEMACHY w Magnolia Park 
mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym, którzy szukają bezpiecznego  
i twórczego środowiska rówieśników 
oraz możliwości rozwoju pod okiem 
wykwalifikowanej kadry dorosłych. Od 
wychowanków oczekujemy osobistego 
zaangażowania i aktywnego udziału w 
tworzeniu społeczności rówieśników. Aby 
do niej dołączyć, należy odwiedzić placówkę 
wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 
Podczas spotkania wypełniana jest Karta 
Wychowanka, zawierająca podstawowe 
dane oraz pisemną zgodę na udział dziecka 
w zajęciach. Zapisy trwają cały rok. 

MP: Czy coś będzie wyróżniało placówkę 
we Wrocławiu?
DO’M: To, czym szczycimy się najbardziej, 
to Akademia Kulinarna. Mamy ambitny 
plan nauczyć młodych ludzi gotowania. 
Chcemy zapoznać ich z zasadami 
przygotowywania posiłków w ramach 
pełnowartościowej diety, tak aby nie 
tylko mieli z tego zabawę, ale również byli 
przygotowani do pełnienia w dorosłości 
roli rodzinnego „szefa kuchni”. To bardzo 
ważna umiejętność. Dodatkowo, korzystając 
z naszej infrastruktury restauracji i kawiarni, 
będziemy prowadzić  program stażowy dla 
zainteresowanych. Chętnym pomożemy 

w zdobyciu doświadczenia i certyfikatów 
koniecznych do podjęcia pracy w sektorze 
gastronomicznym. Wierzymy, że w ten 
sposób przyczynimy się do tworzenia 
lepszej przyszłości dla wychowanków 
SIEMACHA Spot w Magnolia Park. 

MP: Czy rodzice także uczestniczą 
w życiu placówki?
AA: Rodzice naszych wychowanków 
również należą do społeczności 
SIEMACHA Spot. To oni wyrażają zgodę 
na udział młodego człowieka w życiu 
wybranej placówki. Są zapraszani 
do współtworzenia wielu wydarzeń – takich 
jak wystawy, koncerty, dni rodziny czy 
spotkania świąteczne, które w ciągu roku 
przygotowują ich dzieci. A w sytuacjach 
życiowych trudności mogą wspólnie z kadrą 
placówki szukać najlepszych rozwiązań. 

MP: Czy podobne miejsca  funkcjonują już  
w Polsce?
AA: W 2010 roku, w Tarnowie, 
uruchomiliśmy pierwszy tego typu 
innowacyjny program tworzenia kreatywnej 
przestrzeni dla dzieci i młodzieży  
w galeriach handlowych, które stały się 
centrami współczesnych miast i przejmują 
wiele funkcji publicznych, stając się 
miejscem spotkań młodych. Kolejne tego 
rodzaju placówki powstały w Krakowie, 
Rzeszowie, w Kielcach, a teraz także we 
Wrocławiu. 

MP: Dlaczego wybraliście ten projekt?
 DO’M: Jednym z największych wyzwań 
współczesnego społeczeństwa jest brak 
właściwej opieki – materialnej, społecznej, 
emocjonalnej – dla wielu młodych ludzi. 
Niektórzy nie mają możliwości rozwoju 
ze względów finansowych, inni 
z kolei pozostawieni sami sobie, gubią 
się w nadmiarze wrażeń i propozycji. 
Stwierdziliśmy, że chcemy włączyć się 
w działania, które pomagają młodym 
ludziom znaleźć swoją drogę w życiu. 
Dlatego AmRest jest jednym z inspiratorów 
powstania Siemacha Spot we Wrocławiu 
– nowoczesnej, światowej klasy placówki, 
wspierającej rozwój przyszłych pokoleń. 

SIEMACHA SPOT
O nowoczesnej placówce wspierającej rozwój przyszłych pokoleń rozmawiamy  
z Ks. Andrzejem Augustyńskim –  Przewodniczącym Zarządu  Stowarzyszenia 

Siemacha i Drew O’Malley’em – członkiem Zarządu AmRest, firmy zarządzającej 
siecią restauracji KFC, Pizza Hut,  Burger King oraz kawiarni Starbucks.    

Placówka SIEMACHA Spot zostanie wkrótce otwarta. 
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Plecak | CARTO STORE | 162 zł

zieci z utęsknieniem wycze-
kują wiosennych zabaw na 

świeżym powietrzu. Ciepły sezon 
to dla nich czas aktywności i spę-
dzania wolnych chwil z rówieśnika-
mi. Moda dziecięca musi wyjść na 
przeciw oczekiwaniom i sprostać 
fantazji naszych najmłodszych. 
Dlatego stawia przede wszystkim 
na funkcjonalność i wygodę. Dzieci 
także przywiązują dużą wagę do 
swojego wyglądu – w ich gardero-
bie królują ulubione kolory  
i nadruki z podobiznami bohate-
rów. Projektanci mody wiedzą, że 
małe dziewczynki lubią zaglądać 
do garderoby mamy, a chłopcy 
podglądają styl taty, dlatego co 
sezon pojawiają się nowe wzory 
oraz fasony inspirowane najnow-
szymi trendami dla dorosłych.  
W szafie dziecka powinny się też 
znaleźć praktyczne akcesoria, 
w których schowają swoje skarby.

D

Dziewczynki kochają róż. W tym sezonie 

nie zabraknie ubiorów w różnych odcie-

niach tego twarzowego koloru. Pojawi się 

on na odzieży oraz stylowych akceso-

riach w różnych wariacjach.

Różowo mi

Moda dla chłopców to sportowa wygoda. 

Dresowe spodnie i bawełniane T-shirty  

z nadrukami nigdy nie wychodzą z mody 

dziecięcej. W tym sezonie modne kurtki 

bomberki znajdą się również w gardero-

bie dzieci. A stylowe buty sportowe będą 

solidną podstawą każdej stylizacji. 

Luz blues
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Spódnica | RESERVED | 59,99 zł

Bluzka | LC WAIKIKI | 34,95 zł

Spodnie | COCCODRILLO | 79,90 zł

Kurtka | KAPPAHL | 149,99 zł

Moda dziecięca 
stawia na wygodę 
i funkcjonalność, 
aby dotrzymać 
kroku małym 
odkrywcom. 

Kurtka | CUBUS | 149 zł

Bluza | REPORTER YOUNG 
109,99 zł

Buty | SMYK | 39,99 złMaskotka | KAPPAHL | 44,90 złR
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Buty |  BARTEK | 199,90 zł

T-shirt | COCCODRILLO
 32,90 zł

Opaska | LILY KIDS | 25 zł

Kolczyki | APART | 74 zł

Płaszcz | LILY KIDS | 199 zł

NA START
WIOSNA
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Kolorowy świat

ROZTAŃCZONE 
DZIECIAKI

W Magnolia Park maluchy 
się nie nudzą. Bez względu 

na zainteresowania czy 
temperament, nadmiar 

energii czy ciekawości – są 
zachwycone.

agnolia Park zaprasza do największej 
szkoły tańca na Dolnym Śląsku  

– Centrum Tańca Champion Team. A w niej 
nauka wszystkich form tańca i na każdym 
stopniu zaawansowania. Walc, tango, rumba, 
salsa, balet, a nawet hip hop i zajęcia 
cheerleaders – w 4 salach, na powierzch-
ni 800 m2, 7 dni w tygodniu i pod okiem 
mistrzów. Dziecko namówiło cię na wizytę 
w strefie zabaw? Może warto połączyć 
przyjemne z pożytecznym? I uzupełnić jego 
garderobę w modne i wygodne ubrania 
oraz wyposażyć w ulubione gry… Eleganc-
kie małe damy i dżentelmenów zapraszają 
m.in. Coccodrillo, Lily Kids i Moda Dziecięca. 
Look zgodny z upodobaniami dopełni fry-
zura z salonu Fryzjerek. O rozwój cierpli-
wości i wyobraźni zadbają salony LEGO, 
Gralapagos, ToysBox czy Mądra Główka. 
Codzienne małe odkrycia, poznawanie świa-
ta i siebie zapewni również SMYK.

zczęśliwe dzieciństwo to radość 
i beztroska zabawa. Światem pełnym 

śmiechu i uśmiechu jest sala zabaw Labibu. 
Na maluchy czekają labirynty, zjeżdżalnie, 
basen z piłkami, interaktywna podłoga edu-
kacyjna czy strefa klocków. Starsi zapomną 
się w salonie gier. Odważni mogą rzucić 
wyzwanie wieży wspinaczkowej. Przyszłe 
gwiazdy sportu zachwyci wielofunkcyjne 
boisko. W Labibu można zorganizować 

imprezę urodzinową dla kilkulatka! 
Do niezapomnianych należą te tematyczne, 
np. podróż kulinarna, magiczny świat baśni, 
sesja zdjęciowa godna gwiazdy! Atrakcją 
Labibu są weekendowe spotkania z posta-
ciami z bajek, modą, muzyką czy politykami
i artystami. Labibu to także nauka przez 
zabawę! Języków obcych – oczywiście! Ale 
też wcielanie się w szalonego naukowca 
i zanurzanie w świat fizyki, chemii, przyrody. 

M
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CZAS
NA ZABAWĘ

Zawieszka | MĄDRA GŁÓWKA | 109 zł

Maskotka | SMYK | 39,90 zł
Klocki | LEGO | od 99 zł

Kostka Rubika | TOYSBOX | 59,99 zł

Rower biegowy | SMYK | 189,99 zł

Sukienka | DÉCIMAS | 59,99 zł

Bransoletka 
LILY KIDS

30 zł

Naszywki 
ZARA
19,90 zł

Czapka 
RESERVED

24,99 zł

Zegarek 
APART
150 zł

Buty | APIA | 349 zł

Zabawka 
TOYSBOX

34,99 zł

Torba 
ZARA
79,90 zł

Okulary 
KAPPAHL

19,90 zł
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Wirtualna rzeczywistość

 

Nie ulega wątpliwości, że największe emocje budzi konsola Nin-

tendo Switch wraz ze swoją sentymentalną podróżą do świata 

Legend of Zelda. Dla graczy szukających poważniejszych historii 

z pewnością polecam For Honor z jego świetną mechaniką walki. 

Wielkimi krokami nadchodzą premiery Ghost Recon: Wildlands 

oraz Mass Effect: Andromeda, wyczekiwane przez miliony graczy.

Maciej Kwiatkiewicz, Doradca Klienta Komputronik

Ekspert Komputronik poleca
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Konsola | SATURN | od 1499 zł
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Gra | KOMPUTRONIK
od 299 zł

Gra | KOMPUTRONIK
229 zł

Komputer stacjonarny | APPLE IMAC/ISPOT | 6299 zł

Gra | KOMPUTRONIK
219 zł

Kamera | SAMSUNG BRAND STORE | od 999 zł

Nowoczesne gry 
wideo to wspaniała 
rozrywka dla wszystkich 
członków rodziny. Są 
to wysokobudżetowe 
produkcje, które zachwycają 
efektowną grafiką  
i dynamiczną akcją.

Pad do gier | SATURN | od 124,90 zł

Możesz grać w ulubione 

gry lub oglądać filmy, 

gdzie tylko zechcesz. 

Dzięki gadżetom i urzą-

dzeniom przeniesiesz 

się w wirtualny świat, 

siedząc wygodnie na 

kanapie w domowym 

zaciszu lub w podróży.

Laptop  
KOMPUTRONIK 

od 2999 zł

Kierownica | SATURN | od 1499 zł

Konsola | NINTENDO/SATURN
od 899 zł

eśli chcemy w pełni zanurzyć się  

w wirtualnym świecie gry, warto 

zadbać o sprzęt i akcesoria zapewniające 

doskonały obraz i dźwięk oraz „współpracę”. 

Zacznijmy od ekranu. Perfekcyjne doznania 

wizualne gwarantuje plazma z rozdzielczością 

Full HD, co oznacza optymalny kontrast, 

wyraźne szczegóły i dobre odwzorowanie 

kolorów. Sprawdza się podczas odtwarzania 

scen pełnych ruchu. Jeśli chodzi o wielkość 

ekranu – zaleca się przekątną nie większą niż 

42 cali. Jeżeli zależy ci na idealnym brzmieniu  

i nagłośnieniu pomieszczenia, zainwestuj 

w zestaw głośników. A jeśli grom poświęcasz 

wieczory, kiedy inni domownicy już śpią, 

zaopatrz się w dobre słuchawki. Zamierzasz 

grać w towarzystwie? Konieczny będzie 

dodatkowy pad dla partnera. Nie ryzykuj 

nietrafionego wyboru, skorzystaj z dostęp-

nych w sklepach z elektroniką testowych 

egzemplarzy kontrolerów. Sprawdź, które 

urządzenie najlepiej leży ci w dłoni, które 

najwygodniej się obsługuje. To samo dotyczy 

konsol. Ponadto przyjrzyj się specyfikacjom, 

porównaj parametry. Konsola powinna praco-

wać cicho, zbytnio się nie nagrzewać  

i pobierać mało prądu. Kupując konsolę, 

zwróć uwagę na zestawy konsola plus gra 

lub nawet gry, to najbardziej opłacalny zakup.

Joypad | SATURN| od 189 zł

Słuchawki | DENON 
od 699 zł

J

Gogle
SATURN 
od 1769 zł
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AGNOLIA PARK: Jak zaczęła się 
Pana przygoda z muzyką, teatrem  

i aktorstwem?
KONRAD IMIELA: Choć zawsze chciałem 
być astronomem, w liceum wciągnąłem 
się na dobre w występowanie na scenie. 
Z różnych dziedzin sztuki najbardziej 
zajmowała mnie muzyka, nie miałem jednak 
skończonej szkoły muzycznej, więc  
o tego typu studiach nie miałem co marzyć. 
Pomyślałem o szkole aktorskiej. Pracuję 
w teatrze od 25 lat, mam na koncie role 
filmowe i telewizyjne. Najczęściej jednak 
można mnie zobaczyć w teatralnych 
spektaklach muzycznych. Jedenaście lat 
temu zostałem szefem dużego teatru 
muzycznego, reżyseruję spektakle 

muzyczne, kameralne recitale i wielkie 
widowiska. Jak widać, miłość do muzyki 
trzyma mnie mocno i raczej nie puści.  
Gram na wielu instrumentach, piszę 
piosenki, komponuję.

MP: Nie brakuje Panu dużego ekranu? 
KI: Mam dużo ekscytujących wspomnień 
związanych z pracą w filmie. Grając 
choćby we „W pustyni i w puszczy” 
zwiedziłem kawał świata, poznałem 
mnóstwo wspaniałych ludzi. Chętnie kiedyś 
wrócę do filmu, jednak moim naturalnym 
środowiskiem jest teatr. Teatralne role dają 
szansę na rozwój, wzbogacanie swojego 
warsztatu aktorskiego, artystyczne 
poszukiwania. Będąc „w roli” kilka godzin 

bez przerwy, mamy szansę na trochę 
głębsze „rozgrzebanie” swoich emocji, 
swojej psychiki niż, tak jak w filmie, 
wskakując „w buty” swojej postaci na jedno 
ujęcie. Z doświadczeń teatralnych, narzędzi 
zdobytych na scenie, możemy później 
doskonale korzystać przed kamerą. 

Komedia, dramat, obyczaj – ma Pan swoje 
ulubione gatunki?
KI: Lubię dobrą sztukę. Dobrą, czyli 
inspirującą, otwierającą wyobraźnię. 
Wokół nas jest dziś dużo sztuki łatwej, 
podającej wszystko na tacy, nie angażującej 
naszego mózgu, dającej nam tylko dobre 
samopoczucie. Jako dyrektor Capitolu 
ukułem takie motto: „Uwodzić formą, 

Konrad Imiela

M

MARZEŃ
TEATR

Lubi myśleć o Teatrze Capitol 
jako o nowoczesnym centrum 
sztuki, a nie tylko teatrze 
repertuarowym. Konrad Imiela 
– aktor filmowy i teatralny – 
od 10 lat prowadzi teatr, który 
jest jego ogromną pasją.

Konrad Imiela 
podczas koncertu 
„Wrażliwość 
na olśnienie 
w normie” 
w Teatrze Capitol.
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intrygować treścią”, zatem jako twórca 
repertuaru i reżyser staram się być tej 
maksymie wierny. A jako widz nie mam 
swoich ulubionych gatunków. Tylko na 
horrorach zawsze zasypiam…

MP: Teatr, muzyka, aktorstwo teatralne  
– dużo zajęć, ma Pan czas dla siebie?
KI: Zanim objąłem funkcję dyrektora teatru, 
byłem aktywnym aktorem teatralnym. 
Dyrektor ma wolną sobotę i niedzielę,  
a aktor poniedziałek, ale jak się robi jedno  
i drugie, to po prostu nie ma wolnych dni. 
Siłą rzeczy musiałem ograniczyć swoją 
aktorską aktywność, żeby wyciskać  
z kalendarza trochę więcej wolnego. 
Pierwsze dyrektorskie lata były pod tym 
względem trudne, ale nauczyłem się 
gospodarować swoim czasem  
i znajduję go na życie rodzinne i inne 
atrakcje. Mam to szczęście, że praca jest 
moją wielką pasją, dlatego nie jest jakoś 
ekstremalnie męcząca. Relaksuję się, 
grając w badmintona, od wielu lat staram 
się systematycznie uprawiać ten sport. 
Regularnie grywam również w brydża, to 
świetny pretekst do oderwania się od 
rzeczywistości w gronie przyjaciół.

MP: Czy to z intensywnego trybu życia 
wzięła się inicjatywna na seanse muzyczne 
„Uspokój się, jesteś w teatrze”?
KI: Wiele razy zdarzało się, że jako widz  
w ostatniej chwili przychodziłem na spektakl. 
Siadałem w fotelu, spektakl się rozpoczynał, 
a ja wciąż byłem myślami w jakiś innych 
tematach. Stąd pomysł na stworzenie 
takich relaksujących seansów dla widzów. 
Odbywają się przed spektaklami. Strefa 
ulokowana jest w na tarasie w Capitolu, 
gdzie znajduje się olbrzymia ściana żywej 
zieleni. Wygodne leżaki, w słuchawkach do 
wyboru trzy kanały muzyczne przygotowane 
przez nas w konsultacji z muzykoterapeutą 
i kojący widok zielonych roślin – to dobre 
przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej.

MP: Ma Pan dwie córki, jedną już dorosłą, 
drugą szesnastoletnią. Interesują się teatrem?
KI: Właściwie nie miały wyjścia, wychowały 
się w teatrze. Były na wszystkich 
capitolowych spektaklach, znają teatr 
zza kulis. Nasz dom rodzinny pełen był 

zaprzyjaźnionych artystów, ciekawych, 
kolorowych ludzi. Ten świat imponuje  
i wciąga bez reszty. Zosia pisze piosenki, 
gra na klawesynie, studiuje na Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, Janka, moja 
młodsza córka, żywo interesuje się teatrem, 
gra w szkolnych przedstawieniach  
i możliwe, że pójdzie w tym kierunku.  
Z Zosią czasem występujemy razem.  
9 kwietnia w Starym Klasztorze we 
Wrocławiu zagramy koncert  
„Imiela & Skrzypek”, to taki rodzinno-
przyjacielski kwartet. Wystąpi Adam 
Skrzypek, wybitny kontrabasista ze swoim 
synem Sebastianem, który zagra na perkusji, 
my z Zosią zaśpiewamy nasze piosenki 
i zagramy na wielu instrumentach. 

MP: Córki interesują się modą?
KI: Mają bardzo dobry gust i potrafią się 
ciekawie ubrać. Wiele godzin spędzają  
w second handach, gdzie znajdują 
nietypowe ubrania. Lubię gust moich  
córek i uważam, że mają swój styl. 

MP: A Pan przywiązuje wagę do ubioru?
KI: Czasem bardziej, czasem mniej. Mój 
osobisty styl zmienia się oczywiście  
z wiekiem. Dawnej lubiłem jaskrawe kolory, 
teraz bardziej stonowane. Jednak nie 
jestem „sztywnym” panem dyrektorem pod 
krawatem. Ale lubię okazje, kiedy mogę 
ubrać się elegancko i założyć garnitur 
lub smoking.

MP: Co Pana inspiruje?
Najbardziej malarstwo współczesne, lubię 

otaczać się obrazami, bywać w galeriach 
sztuki, lubię również fotografować. Jako 
twórca szukam różnych rodzajów ekspresji, 
nie ograniczam się tylko do teatru i muzyki. 
Teatr Muzyczny Capitol też wypełniam 
różnymi formami sztuki. Organizujemy 
koncerty, wystawy, produkujemy program 
telewizyjny „Nut Ferment”. Myślę o tym 
miejscu mniej jako o teatrze repertuarowym, 
bardziej jako o centrum sztuki.

MP: Najbliższe plany związane z Pana teatrem?
KI: W połowie marca odbędzie się 
niezwykle ciekawa 38. edycja Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej. Później rozpoczniemy 
przygotowania do „Makbeta” Williama 
Szekspira w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, 
którego premierę planujemy na październik. 
Spektaklom Capitolu towarzyszą pełne  
widownie, co jest naszą wielką satysfakcją.  
Od kilku sezonów jesteśmy najliczniej 
odwiedzanym teatrem na Dolnym Śląsku.

MP: A kiedy kolejna płyta?
KI: Płyta będzie miała premierę w dzień 
moich urodzin, czyli 23 kwietnia. Album  
ukaże się nakładem wrocławskiego  
wydawnictwa Luna Music. To dźwiękowy  
zapis mojego najnowszego koncertu pt.  
”Wrażliwość na olśnienie w normie”. 
Nagrałem ją z dwoma wybitnymi 
muzykami – Adamem Skrzypkiem i Piotrem 
Dziubkiem. To bardzo szczera wypowiedź 
czterdziestoparolatka w wielkim mieście,  
w większości moje autorskie piosenki,  
które zagraliśmy wyłącznie na akustycznych 
instrumentach.
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BITWA NA CD PORA RELAKSU

Recital
„Wrażliwość na olśnienie  

w normie” to koncert-spek-

takl Konrada Imieli. Na 

scenie towarzyszą mu Adam 

Skrzypek i Piotr Dziubek 

oraz inni muzycy i przyjacie-

le. Przedstawiają muzyczną 

opowieść o tym, że życiowe 

doświadczenia niekoniecznie 

muszą stępić w nas takie 

uczucia, jak wrażliwość. 

Teatr Capitol, Scena Ciśnień, 

22.04.2017 r.

MARIA SKŁODOWSKA  
Maria Skłodowska-Curie w roli 
kobiety w męskim świecie, matki 
i podróżniczki. Fascynująca opo-
wieść o życiu prywatnym  
i zawodowym chemiczki  
i jej córek: Ireny i Ewy. Autorka 
opowiada historię najsłynniejszej 
na świecie rodziny naukowców. 
Cena 29,90 zł

JOHN IRVING  
„Czwarta ręka” to niepoprawna 
politycznie komedia, satyra i ero-
tyczna farsa – a nade wszystko 
wzruszająca opowieść o potędze 
miłości pozwalającej odkupić 
dawne winy i zacząć życie od 
nowa. W bezdusznym świecie 
końca wieku Irving z właściwym 
sobie ironicznym humorem 
poszukuje fundamentalnych 
wartości.
Cena 39,90 zł

Piosenkarka, kompozytorka 
i autorka tekstów. W latach 1996–2010 
śpiewała w zespole Łzy. Jako solistka 
wydała trzy płyty. „Pan i Pani” (2009) 

i „Życie jest w porządku” (2012) pokryły 
się podwójną platyną.

Wokalistka, kompozytorka, autor-
ka tekstów piosenek, producent-
ka nagrań. Zdobywczyni 9 płyt 

złotych i 7 platynowych.

Płyty winylowe i gramofony przeżywaj swój 
wielki powrót. Ich popularność podyktowana 
jest nie tylko wartością sentymentalną, ale 
również doskonałą jakością dźwięku. Wiedzą  
o tym koneserzy muzyki i producenci.

KRZYSZTOF KOMEDA
Ekskluzywne wydawnictwo  
z najwspanialszą muzyką filmową 
w wykonaniu polskiego kompo-
zytora.

Cena 64,99 zł

TOGETHER WE ARE STRONGER 
Limitowana edycja albumu  
„Counterfeit” punk rockowej gru-
py, której wokalistą i liderem jest 
Jamie Campbell Bower.

Cena 149,90 zł      

HERE ALICIA KEYS  
Artystka porusza szereg tema-
tów, jednak skupia się przede 
wszystkim na światowej polityce. 
Jest szczera i bezkompromisowa. 

Cena 122,99 zł

Festiwal
Jazz nad Odrą to najstar-

szy festiwal muzyczny we 

Wrocławiu. Odbywa się od 

1964 roku, gościł najwyż-

szej klasy artystów z całego 

świata. Podczas festiwalu grali 

m.in.: Pat Metheny, Paco de 

Lucia, Stan Getz, Don Cherry, 

Larry Coryell, McCoy Tyner. 

Jazz grany nad Odrą stał się 

muzyczną wizytówką miasta. 

Centrum Sztuki ImpArt, 

26-30.04.2017 r.

Konkurs
38. Przegląd Piosenki Aktor-

skiej to kolejna edycja jed-

nego z najstarszych polskich 

festiwali teatralnych  

i muzycznych. Gościem bę-

dzie m.in.: Shefity – izraelska 

piosenkarka, która zaśpiewa 

najsłynniejsze współczesne 

przeboje Aerosmith, Nirvany. 

Spektakle i koncerty będzie 

można oglądać na scenach 

wrocławskich teatrów.  

24.03-02.04.2017 r.

Wystawa
„Photography Never Dies” 

jest poświęcona medium 

fotograficznemu. Obok prac 

uznanych twórców  

i kuratorów, takich jak 

Erik Kessels czy Volker 

Hinz, zobaczymy archiwalne 

dagerotypy i carte de visite 

zestawione z współ- 

czesnymi amatorskimi zdję-

ciami z Instagrama czy Flickra.  

Galeria Wrocław Główny, 

31.04.2017 r.

Literatura
8. edycja targów „Dobre 

Strony” odbędzie się  

w odrestaurowanej galerii  

w budynku dworca Wrocław 

Główny. Targom towarzyszy 

bogaty program – spotkania 

z autorami i ilustratorami, 

premiery książek, warsztaty 

literackie, plastyczne i edu-

kacyjne, kreatywne zajęcia 

z animatorami, spektakle, 

konkursy i wystawy. Dworzec 

Główny, 26-28.05.2017 r.

ANNA WYSZKONI 
Jedna z najbardziej osobistych płyt Anny Wyszkoni. Album pt. „Jestem tu nowa”, 
to zapis kilku ostatnich miesięcy z życia wokalistki. Płytę od października promuje 
piosenka „Oszukać los”. Krążek ukazał się w dwóch edycjach. W wersji standardo-
wej zawiera 10 utworów, a w wersji deluxe – 13 piosenek oraz DVD z koncertem 
artystki.

ANNA MARIA JOPEK 
Album „Minione” Anna Maria Jopek nagrała z legendarnym pianistą kubań-
skim Gonzalo Rubalcabą i jego trio jazzowym. Nostalgiczne przedwojenne polskie 
tanga i bolera złamane współczesnymi nutami jazzu i kubańskim pulsem,  
nagrane w najwyższej audiofilskiej jakości.

iłośnicy dobrego kina będą mieli 
w czym wybierać. W repertuarze nie 

zabraknie komedii dla dzieci i dorosłych 
oraz ambitnego kina. Michał Żebrowski 
i Paweł Deląg będą zmagać się w miłosnych 
perypetiach w koprodukcji „Wszystko albo 

nic”, inspirowanej serialem „Seks w wielkim 
mieście” – w kinach od 17 marca. Na duży 
ekran trafi również kolejna ekranizacja baśni 
„Piękna i Bestia” – w kinach od 17 marca. 
Tuż przed Wielkanocą doskonałą rozrywkę 
dla dzieci zapewni film animowany „Zając 

Max ratuje Wielkanoc”. Perypetie uroczego 
zwierzaka będziemy mogli oglądać od 
24 marca. Fanom wirtualnego świata i kina 
science fiction polecamy „Ghost in the 
Shell” – film oparty na kultowej grze o tym 
samym tytule. Premiera 31 marca.

Książka

Winyle

FILM

M

Nie masz pomysłu na prezent? 

Podaruj niezapomniane wraże-

nia filmowe w postaci kuponu 

na dowolny seans 

w dowolnym terminie 

w Kinie Helios! 

KINO  
HELIOS

Książki i płyty dostępne są w Empiku, księgarniach Matras i Świat Książki.
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uba zachwyca przede wszystkim pięk-
nymi plażami – piaszczyste, otoczone 

krystalicznie czystą wodą i rafami koralowy-
mi, co rok przyciągają coraz więcej turystów. 
Ale Kuba to również kraina niezwykłych 
wodospadów, bujnej roślinności i słynnych 
plantacji tytoniu. Nietrudno jest zakochać 
się w tym kraju. To właśnie na Kubie, w willi 
Finca Vigia (na przedmieściach Hawany), 
pomieszkiwał Ernest Hemingway. Obok 
Hawany sławą szczyci się również jedno 
z najpiękniejszych kolonialnych miast  
– Trynidad. To właśnie tutaj, co wieczór,  

K
odbywają się taneczne imprezy w rytmie 
salsy i rumby. Kuba to kraj, w kórym wszę-
dzie słychać muzykę. Na ulicach mnóstwo 
jest solistów, ale i kilkuosobowych zespo-
łów. Przy wystawionych przed domy stoli-
kach Kubańczycy w skupieniu grają w do-
mino – narodową grę. Słyną także z pogody 
ducha, niemal na każdym kroku turystów 
wita radosne „Hola!”. Karaibska kuchnia to 
doskonałe jedzenie, które jest połączeniem 
europejskich, kreolskich i afrykańskich 
smaków. Stąd też pochodzą cuba libre czy 
mojito doprawiane wybornym rumem.

Gorąca natura Kubańczyków idzie w parze z miłością do salsy. Nie musisz jechać na Kubę, aby zatracić się 

bez reszty w tych latynoskich rytmach. W Centrum Tańca Champion Team na terenie Magnolia Park 

z najlepszymi instruktorami poznasz wszystkie twarze salsy i rumby!

Daj się ponieść gorącym 

rytmom! Poznaj najpiękniejsze 

karaibskie kąpieliska i prestiżo-

we hotele zlokalizowane wśród 

piaszczystych plaż – wybierz 

się w facynującą podróż wraz  

z biurami podróży TUI, ITAKA 

i PAGART TOUR. Odwiedź 

roztańczone wyspy słońca, 

które zachwycą urozmaiconymi 

krajobrazami oraz egoztyczną 

kulturą. 

Spodnie | GERRY WEBER 
329 zł

Walizka | SAMSONITE 
1399 zł

Buty | DEICHMANN 
89,90 zł

Bransoletka | W.KRUK 
1490 zł

Buty | TK MAXX 
779,99 zł

Torba | KAZAR 
399 zł

Spódnica | OCHNIK 
1090 zł

Tunika | KAPPAHL 
79,99 zł

Opaska | ZARA 
39,90 zł

Buty | TOP SECRET 
59,90 zł 

Kapelusz | OCHNIK 
99,90 zł

Salsa na co dzień

Z WYBIEGU CHANEL
Kuba była inspiracją dla Domu 
Mody Chanel Resort 2017. Pokaz 
kolekcji inspirowanej kubańską 
kulturą odbył się w Hawanie. Ko-
lekcja to przede wszystkim po-
łączenie monochromatycznych 
stylizacji z kubańskim duchem  
z lat 20. Na wybiegach królowa-
ły charakterystyczne dla tego 
okresu garnitury z podwyższo-
ną talią, które nosili zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety. Kolekcja 
pełna była również zwiewnych 
tkanin w różnorodnej gamie 
kolorystycznej nawiązującej do 
kubańskiej przyrody, folkloru 
i tradycji. Zainspiruj się!

Biuro podróży

Torba | ZARA 
89,90 zł
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CLUBGorąca Kuba to kraina 

rumby, doskonałych cygar 
i rumu. Kubańskie plaże 
nie mają sobie równych 
na całych Karaibach. Kraj 
przyciąga egzotyką 
i zawsze dobrą pogodą.  
To niezwykłe miejsce pełne 
smaków i kolorów.
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rojektanci, artyści i designerzy od wieków 
czerpią inspiracje z piękna natury. Frank Lloyd 

Wright, prekursor architektury organicznej, wyobra-
żał sobie domy niemal wkomponowane w przyrodę 
i jej otoczenie. Ta romantyczna wizja przenoszenia 
do przestrzeni życiowej fauny i flory jest swoistą 
tęsknotą człowieka za naturą. Również współczesny 
design garściami czerpie z otoczenia, szczególnie 
inspiruje się nią Szwecja. Projektanci sztuki użytko-
wej sięgają po drewno, kamień, naturalne tkaniny 
i barwy, aby nadać przestrzeni nieco ciepła. Subtelny 
błękit w domu to odwołanie do czystego nieba lub 
koloru spokojnego morza, które uosabiają relaks. 
Zieleń, dzięki skojarzeniom z roślinnością, to w psy-
chologii barw najbardziej odprężający kolor, który 
jest również symbolem odnowy i harmonii. Biel  to 
odwołanie do czystości i elegancji. W projektowa-
niu wnętrz równie ważny jest kolor jak i surowiec. 
Drewno jest najczęściej stosowanym materiałem 
w skandynawskim designie. Wypełniając przestrzeń 
inspiracjami zaczerpniętymi z natury, możemy sięgać 
zarówno po detale,  jak i wypełniać nimi całą prze-
strzeń. Wnętrza z tłem w naturalnych barwach uzu-
pełniamy detalami w kamieniu i drewnie. I odwrotnie, 
przestrzeń wypełnioną po brzegi drewnem, uzupeł-
niamy detalami w barwach natury. Sięgamy nie tylko 
po kolory i materiały, ale również interesujące formy.
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Lampa 
CASTORAMA 

159,99 zł

Słoik 
À TAB 
13 zł

Lampa 
CASTORAMA 

249 zł

Młynek do kawy 
PEUGEOT/ 

MENSA HOME 
659 zł

Lampion 
HOME&YOU 

99 zł

Solniczka i pieprzniczka 
TK MAXX | 19,99 zł

Dzbanek 
PORCELANA KRISTOFF/ 

NATHALIE&GERGE  | 69 zł

Chlebak z deską do krojenia 
MENSA HOME | 539 zł

Podkładka | DUKA | 12,99 zł
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Fotel z podnóżkiem 
TCHIBO 

1699 zł

Filiżanka 
MENSA HOME 

349 zł

Szwedzki desing, czyli prostota  
i elegancja zaczerpnięta prosto  
z natury. Możemy nim wypełniać naszą 
przestrzeń – od kuchni po sypialnię.

Dozownik mydła 
HOME&YOU 

od 39 zł

Szafka 
HOME&YOU 

549 zł

Talerz płytki 
PORCELANA KRISTOFF/
NATHALIE&GERGE | 56 zł



MAGNOLIAMAG

57

SMAKI Menu marzeń

56

 wolennicy ostrych dań powinni zajrzeć 
do Mr Chilly, gdzie serwuje się dania 

kuchni meksykańskiej. Skala ostrości i różno-
rodność smaków jest bardzo szeroka, gdyż 
obejmuje również te łagodne oraz słodkie. 
Salsa na bazie habanero, która jest najostrzej-
szą, naturalną odmianą papryki, to specjal-
ność Mr Chilly.
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uczta 
wielu 
smaków

Bacówka
Wszystkie produkty przygotowywane 

są wedle starych, dobrze sprawdzonych 

receptur. Jeśli doceniasz jakość i smak 

prawdziwie tradycyjnych wędlin oraz 

innych swojskich rarytasów, zapraszamy!

Krakowski Kredens
Znajdziesz tutaj smaki, które przenoszą 

w przeszłość, gdy pikniki na Plan-

tach były niedzielną tradycją, w której 

uczestniczyli zamożni krakowscy miesz-

czanie o wrażliwych podniebieniach  

i rozmiłowanych w wykwintnej kuchni.

Przysmaki Domu 
Wiśniowieckich
Naturalnie wędzone wędliny, prawdziwe 

pieczywo bez polepszaczy smaku, prze-

twory, produkty bezglutenowe  

oraz inne wspaniałe smaki to specjal-

ność sklepu. 

North Fish

irma Karmello powstała  
z zamiłowania do czeko-

lady i pasji tworzenia specjałów, 
których smaku nigdy się nie 
zapomina. Marka łączy najwyż-
szej jakości składniki, wykorzy-
stując tradycyjne sprawdzone 
receptury, często pomijane  
w dobie masowej produkcji,  
a ich podstawę stanowi najde-
likatniejsza, belgijska czekolada. 
W większości produkty 
Karmello wytwarzane są ręcz-
nie, dzięki czemu w każdym  
z nich zaklęta jest słodka magia 
czekoladowej manufaktury.

F

Karmello Chocolatier

a rybach znają się jak mało 
kto, bo poświęcają im wiele 

uwagi. Restauracja North Fish 
zwraca uwagę na każdy szczegół, 
bo to właśnie w nich zazwyczaj tkwi 
diabeł, również ten morski.  
O wysokiej jakości świadczy fakt, 
że ryby zamawiane są u najlepszych 
dostawców i pochodzą z ekologicz-
nie czystych łowisk. Potrawy z ryb 
i owoców morza przyrządzane są 
na miejscu przez wykwalifikowanych 
kucharzy. 

N

Mr Chilli



INFO Spis sklepów MAGNOLIAMAG

58 59

MODA
Bershka – 713 885 115

Bialcon – 885 552 208

By o la la – 797 824 998

Bytom – 602 458 740

C&A – 713 385 022

CamaÏeu – 713 385 091

Carry – 713 555 089

Cropp – 785 003 098

Cubus – 692 861 255

Deni Cler – 661 981 063

Diverse Man – 585 000 649

Diverse Woman – 585 000 440

Dom Mody – 790 899 842

Esprit – 668 880 111

Femestage Eva Minge  

– 609 991 943

Fratelli – 713 385 105

Gerry Weber – 713 625 778

Guess – 71 338 56 69

H&M – 713 904 440

House – 785 003 216

KappAhl – 538 373 917

Kastor – 713 385 097

Kortas – 570 692 221

Kubenz – 727 444 343

Lavard – 693 481 080

LC Waikiki – 713 385 081

Levi’s Store – 713 335 040

Medicine – 665 850 509

Mohito – 785 003 495

Molton – 507 017 233

Monnari – 504 837 329

New Look – 734 495 602

New Yorker – 713 385 213

Ochnik – 601 440 276

Olsen – 713 362 224

Orsay – 713 385 266

Oysho – 713 885 150

Pako Lorente – 784 431 978

Pako Lorente Woman – 794 294 225 

Paryżanka Boutique – 882 946 938

Patrizia Aryton – 795 570 894

Pawo – 724 541 607

Peek & Cloppenburg – 713 331 240

Pierre Cardin – 713 333 040

Pretty One – 500 172 299

Próchnik – 721 077 288

Promod – 694 775 037

Ptakmoda – 508 098 730

Pull&Bear – 713 885 089

Quiosque – 717 230 152

Reserved – 571 316 123

Scoppio – 518 128 126

Simple – 713 385 294,  

602 652 748

Sinsay – 785 003 871

Sizeer – 713397 464

Słoń Torbalski 

Solar – 71 338 53 12

Stradivarius – 71 388 50 66

Strellson – 506 457 896

Superdry – 505 625 432

Tally Weijl – 728 438 543

Tatuum – 783 933 237

TK Maxx – 713 394 980

Tommy Hilfiger – 713 688 885

Top Secret – 695 122 646

TriniTy – 665 589 379

Vissavi – 713 625 990

Vistula – 783 781 625

Wólczanka – 783 781 785

Wrangler Lee – 713 385 408

Zara – 713 885 010

BIELIZNA
Calzedonia – 713 119 650

Chantelle – 713 329 619

Dalia – 713 118 223

Esotiq – 785 003 151

Etam – 713 333 836

Gatta – 713 885 242, 667 884 300

Intimissimi – 713 111 994

Triumph – 713385 029

Veneziana – 713 385 323

BIŻUTERIA I AKCESORIA
Agama – 666 256 896

Apart – 713 385 188

Bijou Brigitte – 713 385 420

Briju – 713 384 400

Caviallo – 664 082 874

Chrono – 713 385 322

Jubilo – 513 928 784

Jubitom – 667 778 227, 713 336 976

Łyko – 713 385 376

O bag – 519 020 886 

Pandora – 713 885 272

Parfois – 604 445 138

Piotrkowski Biżuteria – 513 815 896

Portfele Peterson – 793 718 623

Samsonite – 713 625 798

Silver Land – 664 530 360

Swarovski – 796 580 509

Swiss – 713 909 629

Time Trend – 713 111 101

Tous – 608 031 335

W.Kruk – 661 980 716

Wittchen – 501 854 195

Yes – 713 333 959

Yoko – 666 357 949

DZIECI
Bartek – 506 397 230

Coccodrillo – 519 350 224

Gralapagos – 668 092 626

Labibu sala zabaw – 512 559 953

Lego – 713 119 626

Lily Kids – 695 166 000

Mądra Główka – 694 468 789

Moda Dziecięca – 883 117 775

Reporter Young – 123 957 175

Smyk – 22 461 02 82

ToysBox – 519 046 415

ELEKTRONIKA/ 
MULTIMEDIA/PRASA
Atelcom – 506 000 475

Carto Store – 728 448 514,  

664 162 286

Denon – 713 161 679

Empik – 22 462 72 50

Fotojoker – 713 605 931

InMedio – 713 385 015

iSpot – 717 198 610

Kolpolter – 713 385 267

Komputronik – 713 385 298

Księgarnie Świat Książki – 713 417 205

Matras Księgarnie – 713 625 716

Parktel – 795 744 902

Samsung Brand Store – 606 942 943

Saturn – 713 918 190

Telakces – 783 239 293

X-Zone – 665 507 090

OBUWIE
Aldo – 602 107 149

Apia – 605 100 779

Badura – 728 806 486

CCC – 713 111 960

Crocs – 530 377 283

Deichmann – 713 555 190

Ecco – 713 332 388

Geox – 602 227 442

Gino Rossi – 713 885 895,  

696 538 439

Intershoe – 713 385 028

Kazar – 713 385 374

Prima Moda – 713 385 436

Ryłko – 728 415 074

Salamander – 713 468 048

Venezia – 713 385 069, 510 999 630

Wojas – 713 385 347, 667 600 113

RESTAURACJE I ARTY-
KUŁY SPOŻYWCZE
Bacówka – 667 680 857

Burger King – 713 861 787

Centrum Wina – 508 000 713

Coffe & More – 501 822 917

Costa Coffee – 713 904 546

Cukiernia Sowa – 713 326 997

Demmers Teahouse – 713 385 162

Dom Lodów Barton – 533 762 883

Express Kuchnia Marche  

– 501 940 833

Express Oriental – 505 796 831

Frankie’s – 796 694 512

Karmello – 533 360 710

KFC – 713 861 753

Krakowski Kredens – 713 385 368, 

696 490 014

Kuchnie Świata – 717 351 748

La Paryżanka – 501 822 917

Le Cafe – 661 951 588

McDonald’s – 501 383 322

Mr Chilly – 603 308 991

North Fish – 885 951 128

Ohh! Sushi & Grill – 713 500 368

Owocowy Raj – 721 614 505

Pijalnia Czekolady E.Wedel  

– 713 385 247

Pizza Hut – 519 191 416

Pizza Hut Express – 713 861 991

Przysmaki Domu Wiśniowieckich  

– 510 100 165

Redberry – 531 807 055

Sevi Kebab – 603 769 855

Starbucks – 713 861 609

Subway – 513 429 632

Świat Orzechów 

Tchibo – 785 789 483

Vege Life – 713 906 587

Vivian – 501 822 916

ROZRYWKA
Centrum Tańca Champion Team -  

663 963 868

Helios – 713 555 354

SPORT
4F – 71 333 38 87

Adidas – 728 409 924

City Sport Partner – 713 775 242

Decathlon – 717 491 900

Décimas – 713 118 064

Hobby4Men.com – 713 491 108

InterSport – 124 448 888

Jack Wolfskin – 713 904 353

Jatomi Fitness – 717 230 506

Martes Sport – wkrótce otwarcie 

New Balance – 713 361 837

Nike – 604 547 179

Pafoscan Sport – 713 385 441

Reebok – 728 409 912

The North Face – 713 118 228

Worldbox – 577 317 641

USŁUGI
Ab Foto – 713 385 382

BGŻ BNP PARIBAS – 668 694 036

City Handlowy – 717 565 503

Eurobank – 728 978 143

Fryzjerek Salon Rodzinny  

– 512 627 400

Igła z nitką – 713 385 451

Itaka Biuro Podróży – 713 479 850

Kantor Korona – 71 338 53 65

Kantor Mennica Złota  

– 660 783 343

Millennium Bank – 0 801 331 331

Mister Minit – 713 385 452

NC+ 

Orange – 801 505 505

Pagart tour – 713 479 855

Pakowanie prezentów 

Paris Optique – 713 385 337

Play – 790 032 243

Plus – 713 885 893

Poczta Polska – 501 473 701

Pralnia 5àSec – 713 555 174

Rainbow Tours – wkrótce otwarcie 

T-Mobile – 717 257 550

TUI – 717 262 650

WYPOSAŻENIE DOMU
à Tab – 713 688 867

Castorama – 713 653 100

Duka – 717 277 220

English Home – 713 333 805

Home& You – 713 385 129,  

691 901 773

Komfort – 695 882 811

Mensa Home – 883 680 003

Porcelana Kristoff – 782 120 225

ZDROWIE I URODA
Apteka Super-Pharm – 713 607 440 

Broadway – 713 385 035,  

713 385 027

Centrum Medyczne Magnolia Park -  

666 390 803

Clinique – 71 351 64 33

Denique – 713 332 325

Douglas – 713 385 250

Evrēe 

Gafas – 71 333 27 23

Golden Rose – 508 467 573

Inglot – 713 556 119, 662 308 557

Mac – 697 894 312

Manicure Express – salon: 606 860 

658, stoisko: 530 133 261

Neo Nail – 518 736 686

Organique – 883 320 452

Rossmann – 885 575 253

Sephora – 717 254 208

The Body Shop – 697 910 482

Twoje Soczewki – 713 885 886

Unique Boutique – 717 336 668, 

534 938 202

Vipera Cosmetics

Vision Express – 509 007 125

Yves Rocher – 713 885 299

Ziaja – 722 089 937

INNE
Bankomaty Euronet 

Chic Elektroniczne Papierosy  

– 888 152 581

Gadżeciak – 601 860 110

Leopardus – 12 290 65 79 wew. 9

Pan Tulipan – 690 146 900

Prezent Marzeń – 668 685 659

Tesco – 713 881 852
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... i wiele więcej.
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