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Spis treści

Drodzy Państwo, przed 
Wami jesienne wyda-
nie naszego magazy-

nu. Stworzony specjalnie dla 
naszych klientów przewodnik 
po trendach i ciekawych 
tematach. Nasi specjaliści od 
mody sprawdzili, co będziemy 
nosić w tym sezonie i wybrali 
ciekawe propozycje z naszych 
sklepów. Wzory, kolory, faso-
ny – przedstawiamy ubrania 
i dodatki z jesiennych kolekcji 
dla niej i dla niego, które warto 
mieć w szafie. Ponadto wiele 
interesujących artykułów. 
W związku z zakończoną nie-
dawno wystawą w Muzeum 
Narodowym wspominamy, 
co się nosiło w czasach PRL. 
Podpowiadamy, jak ciekawie 
zaplanować spacer po mieście 
z całą rodziną i jak być eko, 
czyli żyć na co dzień w zgo-
dzie z naturą. A czy wiedzieli 
Państwo, że Wrocław jest pol-
skim miastem rekordów? Albo 
kto wymyślił frytki? Więcej na 
ten temat w naszym artykule. 
Polecamy i zapraszamy do 
lektury. 
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Inspiracje z wybiegu

3. ZAWIESZKA
Najpierw symboliczne 
zawieszki nosiłyśmy na 
bransoletkach, teraz nosi-
my je na delikatnych krót-
kich łańcuszkach. Hitem 
jesieni są szczęśliwe 
czterolistne koniczynki 
i motywy z pupilami.

BUTY Z IMITACJI 
SKÓRY WĘŻA
To jeden z najmocniej-
szych trendów jesieni. 
Szczególnie jeśli chodzi 
o szafę z butami. Najlepiej 
w klasycznym zestawieniu 
szarości lub brązów. Fason: 
szpilki lub botki!

BOMBERKA W KWIATY 
Jest prawdziwym hitem tego sezonu. Ma kla-
syczny sportowy krój bejsbolówki, ale uszyta 
jest z delikatnej tkaniny jak szyfon czy saty-
na. Zdobią ją kwiaty – orientalne, jesienne, 
duże i bogate lub drobne. Idealna do wąskich 
spodni i długich powłóczystych spódnic.

CIEPŁE PONCHO
Jeśli nie lubisz marznąć, 
to punkt obowiązkowy 
twojej jesiennej garde-
roby. Może być jedno-
barwne lub dwukolorowe, 
z kapturem, frędzlami, 
a nawet kieszeniami. 
Nie ma rozmiaru, dlate-
go każda fashionistka 
wygląda w nim świetnie. 
Uwaga, możesz je nosić 
na cienkiej kurtce.

2016JESIENI
7hitów

Buty
ECCO
549,90 zł

Zawieszka
YES 
69 zł

Kurtka  
PULL & BEAR 
159 zł

Poncho
MARIE LUND/  
VAN GRAAF 
179,95 zł

2.

4.

1.

 Okulary: 1234. Niskie ceny 
 zamiast wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: 
ponad 2.000 modeli opraw okularowych, znane marki i modele 
wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. 
Wszystkie w gwarantowanie korzystnej cenie, ponieważ Fielmann 
daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 6950 zł
Dailies AquaComfort Plus (30 sztuk)
 Markowe soczewki kontaktowe, wysoki komfort noszenia. 4950 zł 
Okulary progresywne
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 24950 złSzampański zakład

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. www.fielmann.com

www.fi elmann.com

Fielm_KL_Wroclaw_GaDo_Cristina_001_205x130_ICV2_ET0909.indd   1 10.08.16   11:28
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Inspiracje z wybiegu

RÓŻOWE ZŁOTO
Kilka ostatnich sezonów 
do wszystkich stylizacji 
nosiłyśmy srebro. Teraz 
do łask wraca kolor złota, 
koniecznie różowego! 
Pasuje do czerni, bieli 
i szarości. Ale uwaga! 
Nie lubi konkurencji.

WOJSKOWY PŁASZCZ
Typowo męski fason w damskiej szafie. Powinien 

sięgać maksymalnie do pół uda i mieć futrzany koł-
nierz. Noś go do ciężkich butów na słupkach.

PIERŚCIONEK 
SPIRALA
Tej jesieni biżuteria to 
bardzo ważny element 
tworzenia modowej toż-
samości. Nie inaczej jest 
z pierścionkami. Hitem 
jest spirala w odcieniach 
klasycznego żółtego złota. 

reklama

Zegarek
BERSHKA

69,90 zł

Płaszcz 
MANGO 

369,90 zł

Pierścionek 
W.KRUK
899 zł

.

5. 7.

6.
 Okulary: 1234. Niskie ceny 
 zamiast wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: 
ponad 2.000 modeli opraw okularowych, znane marki i modele 
wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. 
Wszystkie w gwarantowanie korzystnej cenie, ponieważ Fielmann 
daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 6950 zł
Dailies AquaComfort Plus (30 sztuk)
 Markowe soczewki kontaktowe, wysoki komfort noszenia. 4950 zł 
Okulary progresywne
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 24950 złSzampański zakład

*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu sześciu 

tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann zobaczą 

Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie indziej taniej, 

Fielmann przyjmie towar z powrotem i zwróci cenę zakupu. 

Dodatkowo podarujemy Państwu butelkę szampana. 

Okulary: Fielmann.

Okulary: Fielmann. Wrocław: Galeria Dominikańska i Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. www.fielmann.com

www.fi elmann.com

Fielm_KL_Wroclaw_GaDo_Cristina_001_205x130_ICV2_ET0909.indd   1 10.08.16   11:28
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Trendy damskie
Ec

co KOLOR 
MIASTA
Czerwień to moc i energia. 
Idealny dla seksownej  
miejskiej dziewczyny.  

W tym sezonie dominuje odcień 
zgaszonej pomidorowej czer-

wieni, który idealnie sprawdza się 
w ciepłych stylizacjach. Dla odważ-
nych pań płaszcze i kurtki, dla trady-
cjonalistek – dodatki. Ten kolor świet-
nie współgra z brązami, szarościami, 
granatem i czernią. Możesz go nosić 
zarówno do pracy, jak i na wieczorne 
wyjścia. Pomidorowa prosta sukienka 
plus subtelna srebrna biżuteria i kla-
syczne botki to hit jesieni.

Pasek
PEPE JEANS
179 zł

Torba 
STRADIVARIUS

79,90 zł

Botki 
GABOR  

499 zł

Sukienka  
MAX MARA 

1839 zł

Płaszcz 
MANGO
299,90 zł

Pierścionek
W.KRUK
149 zł

Torba
BERSHKA
99,90 zł

Kolczyki
W.KRUK
149 zł

Poncho
OCHNIK

349,90 zł

Zegarek
BERNARD/SWISS

1280 zł

Lakier
PULL & BEAR

11,90 zł

Chusta
OCHNIK
119,90 zł

Kurtka 
STRADIVARIUS 
139,90 zł
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Trendy damskie

BALLADY  
I ROMANSE
Mieniące się tysiącem kolorów 
liście i jesienne kwiaty były 
dla projektantów inspiracją 
na nadchodzący sezon. 
Jesienna dziewczyna jest 
romantyczna, zwiewna 
i kobieca.

On
ly

Walizka
PEPE JEANS

wzór

Bluzka
GATTA
159,90 zł

Sukienka 
MEDICINE
149,90 zł

Broszka
W.KRUK

499 zł

Kurtka 
BERSHKA
139 zł

Sukienka
ORSAY 
139,99 zł

Oprawki
FIELMANN 

585 zł

Trampki
RESERVED
79,99 zł

Spódnica
ZARA
139 zł

Broszka 
W.KRUK
399 zł

Apaszka
MEDICINE
49,90 zł
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Trendy damskie
Bi

g 
St

ar

MODA  
W KRATĘ
Duża, ale subtelna krata  
to print, który nosimy nie 
tylko na kurtkach i koszulach. 

Koszula
DIVERSE 
99,99 zł

Poncho
C&A
89,90 zł

Koszula 
MEDICINE
119,90 zł

Torebka
OCHNIK
399,90 zł

Szalik
OCHNIK
119,90 zł

Koszula 
RESERVED 
79,99 zł

Pierścionek 
APART 

119 zł

Kolczyki
APART

129 zł

Sukienka 
MAX MARA
wzór

Zegarek
APART
1990 zł Spodnie

MANGO
199,90 zł

Oprawki
VISION EXPRESS

449 zł

Może być szkocka lub księcia 
Edwarda – krata po kilku sezo-

nach wraca do łask. Choć kojarzy się 
głównie z męskimi ubraniami, to nie 
może jej zabraknąć także w twojej 
szafie. Dobra wiadomość jest taka, 
że koszulę z tym modnym printem 
spokojnie możesz także pożyczyć od 
niego. Wystarczy, że przewiążesz ją 
cienkim paskiem. Do tego koniecznie 
kozaki z wysokimi cholewami.
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Trendy damskie

W CZYM  
DO PRACY
Elegancja i klasyka wcale 
nie muszą być nudne, nawet 
jeśli mają odcienie szarości. 
Wystarczy drobny dodatek: 
falbanka, suwak, wisiorek, 
by biurowy styl nabrał 
indywidualności.

W
ólc

za
nk

a

Spódnica 
DIVERSE

89,99 zł

Szpilki
ECCO

519,90 złKoszula
PATRIZIA 
ARYTON

349 zł

Spódnica
GATTA
139,90 zł

Kolia
W.KRUK
999 zł

Kurtka
MANGO

199,90 zł

Pierścionek
APART

69 zł

Marynarka
SIMPLE
699,90 zł

Torba
CCC
99,99 zł

Kozaki  
PRIMAMODA

599 zł

Zawieszka
YES
69 zł

Spódnica
SIMPLE
449,99 zł
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Trendy damskie

Oc
hn

ik

Rękawiczki
OCHNIK
159,90 zł

WIEJE 
CHŁODEM
Nie wiesz, co na siebie włożyć 
w zimne dni, by wyglądać 
stylowo? Oto propozycje!

Już dawno skończyły się czasy, 
gdy w październikowe i listopa-

dowe chłodne dni opatulałyśmy się 
w bezkształtne szarobure płaszcze. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, byś jed-
nocześnie wyglądała kobieco i było ci 
ciepło. W wielu kolekcjach znajdziesz 
taliowane płaszcze przeciwdeszczowe 
i ciepłe kurtki z najmodniejszymi poły-
skującymi elementami. Do tego ciepłe 
dodatki: rękawiczki z dociepleniem 
na dłonie i wciąż modne eskimoski.

Torba
GUESS/  

VAN GRAAF
379,95 zł

Buty
C&A

79,90 zł

Płaszcz
ZARA 

199 zł

Płaszcz
MANGO 

229,90 zł

Buty 
ZARA 
359 zł

Bransoletka
OCHNIK

179,90 zł

Wisiorek
W.KRUK

599 zł

Zegarek
SWISS
390  zł

Zawieszka  
YES 
89 zł

Płaszcz
MAX MARA

3635 zł

Kurtka
BERSHKA
119 zł
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Trendy damskie

CAFFÈ
LATTE
Brunetki i szatynki na 
jesień powinny wybrać 
jasne mleczne odcienie 
brązu. Blondynki 
wyglądają świetnie 
w ciemniejszych 
odcieniach beżu i jasnej 
musztardzie. 

Pa
tr

izi
a 

Ar
yt

on

Płaszcz
RESERVED
239,99 zł

Botki
OCHNIK
559,90 zł

Zearek
SWISS 

690 zł

Bluzka
MARIE LUND/ 
VAN GRAAF
349,95 zł

Czapka 
BERSHKA 
34,90 zł

Bluzka
MAX MARA

wzór

Zawieszka
YES
89 zł

Bluzka
ZARA
59,90 zł

Poncho
C&A
99,99 zł

Torba
CCC 
99,99 zł

Botki 
PRIMAMODA 

599 zł

Buty
DEICHMANN
259 zł
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Trendy damskie
C&

A

KOBIECO  
I W DŻINSIE
To materiał, który już 
dawno wszedł na salony. 
I potrafi być szykowny.

Denim nosimy nie tylko podczas 
weekendowych wypadów za mia-

sto. Taliowane koszule z cienkiego 
dżinsu czy tuniki to także element 
stylizacji do pracy. A dżinsowa kur-
teczka do bioder będzie wspaniałym 
dodatkiem do ołówkowej sukienki. 
Najlepiej wybrać klasyczny granat lub 
błękit, które świetnie uzupełnią złote 
akcesoria i biżuteria.

Plecak
ZARA

139 zł

Botki
CCC 
119,99 zł

Naszyjnik
PROMOD
64 zł

Sukienka
ZARA

199 zł

Kolczyki
W.KRUK

379 zł
Spodnie 
TOMMY  
HILFIGER/  
VAN GRAAF
599,95 zł

Sukienka  
C&A

39,90 zł

Botki
GINO ROSSI

599,90 zł

Nausznice
W.KRUK
549 zł

Spódnica
ZARA

139 zł

Kurtka
BERSHKA
139 zł

Zegarek
BERING/ 
SWISS
790 zł
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Trendy damskie

Oc
hn

ik

Jest ciepłe, przytulne i nosimy 
je tylko wtedy, gdy jest zimno? 
Futerko. Ten uroczy dodatek 
królował na wybiegach, a teraz 
ozdabia kurtki, płaszcze, buty, 
a nawet czapki. Sprawi, że 
będziesz wyglądać... przytulnie.

Kurtka
PEPE JEANS
799 zł

Nauszniki
OCHNIK
129,90 zł

Czapka
OCHNIK 
349,90 zł

Kurtka
C&A
299 zł

Zegarek
KENZO/ 
SWISS 
1080 zł

Płaszcz
ORSAY 
299,99 zł

Buty
DEICHMANN
139 zł

Kurtka
BIG STAR

299,99 zł

Rękawiczki 
OCHNIK
329,90 zł

Pierścionek
W.KRUK 
199 zł

JESIENNE 
FUTERKO
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Porady stylistki

Są ubrania, dzięki którym w kilka chwil 
stracisz nawet 5 kilogramów. Skorzystaj 
z porad stylistki i wybieraj te fasony 
i tkaniny, które optycznie cię wyszczuplą.

Miękkie, lejące tkaniny naj-
lepiej układają się na figurze 
i nie dodają jej ciężkości. 
Wybieraj fasony blisko ciała, 
ale nie obcisłe. Szerokie rękawy 
3/4 ukryją ramiona i podkreślą 
proporcje sylwetki.

Możesz swobodnie zawiązać go wokół szyi 
lub przerzucić przez ramiona, żeby luźno 
układał się na plecach. Wybieraj szale 
z cienkich i delikatnych tkanin, które nie 
obciążą sylwetki. Świetnie sprawdzają się 
też prążki i cieniowania, które sprawią, 
że zarówna szyja, jak i cała sylwetka 
optycznie się wydłużą.

Działa podobnie jak szal, ale sprawdza 
się w przypadku eleganckich kreacji. 
Polecany szczególnie paniom z większym 
biustem. Najlepiej, by sięgał do talii.

Szeroki pas zaznaczy talię i stwo-
rzy proporcje sylwetki. Sprawdza 
się idealnie w przypadku spodni. 
Wybieraj ciemne kolory i proste 

nogawki, które ukryją masywne 
uda i łydki. Uwaga! Przy ubra-

niach z wysokim stanem konieczne 
są buty na obcasie!

To świetny sposób 
na zatuszowa-

nie wystającego 
brzuszka. Powinny 

na niego uważać 
panie o sylwetce 
jabłka, bo może 

je poszerzać. 
Maskuje niedosko-
nałości i wydłuża 
sylwetkę. Uwaga! 
Musi sięgać aż do 

bioder, inaczej efekt 
będzie odwrotny od 

zamierzonego.

JAK WYGLĄDAĆ
SZCZUPLEJ

Tunika
ZARA
139 zł

Spodnie
STRADIVARIUS 

79,90 zł

Szal
C&A
39,90 zł

Naszyjnik 
PROMOD

59 zł

Sukienka 
MEDICINE
119,90 zł

DELIKATNY 
MATERIAŁ

ZWIEWNY 
SZAL

DŁUGI 
NASZYJNIK

WYSOKI
STAN

OZDOBNY
KARCZEK
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Porady stylistki

Delikatne pionowe paseczki sprawiają, że 
sylwetka wydaje się szczuplejsza. Koszula 
powinna być taliowana. Nie może być ani 
zbyt szeroka, ani obcisła. Najlepsza jest 

ta blisko ciała. Prążki 
koniecznie w zestawie 
ciemne–jasne.

Kozaki z długą cholewką sprawiają, że 
nogi wyglądają na dłuższe. Powinny 

przylegać do łydek, ale nie mogą być zbyt 
obcisłe. Zakładaj je do ciemnych kryjących 
rajstop, inaczej optycznie podzielisz nogi.  

Najlepszy kształt obcasa to słupek i koturn. 
Dzięki nim kostki i łydki wyglądają 

szczuplej.

Sukienka z wycięciem w szpic ładnie 
wydłuży szyję, a ramiona i biust będą 

wyglądały lżej. Połączenie tego rodzaju 
wycięcia z zaznaczoną poziomym pasem 

talią sprawia, że figura zyskuje ideal-
ne proporcje. Zwiewna tkanina dodaje 
lekkości całej sylwetce, a pionowe pasy 

dodatkowo wydłużają całość.

Sukienka z koper-
towym dekoltem to 
bardzo korzystny 
fason dla pań 
w rozmiarach 
większych niż L. 
Zachodzące na 
siebie poły tworzą 
trójkątny dekolt, 
a wiązanie ładnie 
modeluje talię 
i pozwala kontro-
lować szerokość 
sukienki.

On
ly

Sukienka  
MAX MARA  

1839 zł

Kozaki
RESERVED 

349,99 zł

Sukienka  
ZARA  

199 zł

Koszula  
MARIE LUND/ 
VAN GRAAF  
179,95 zł

DUŻY DEKOLT V

KOPERTA 
W TALII

PIONOWE 
PRĄŻKI

WYSOKIE 
BUTY

DOMINIKA GÓRNIAK 
stylistka i wielbicielka 
kobiecej mody. Uczestniczy 
w sesjach zdjęciowych  
i projektach fashion.
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Technonowinki

Ile razy zdarza ci się mówić, że nie masz w co się ubrać? Mimo że półki aż uginają się od stosu 
ubrań. Tymczasem nasze mamy i babcie naprawdę mogły się skarżyć. Ale zamiast tego szyły, 
przerabiały i robiły wszystko, by wyglądać modnie. 

Aby wyglądać modnie, 
każda Polka musiała nie 
tylko umieć szyć, ale też 
zorganizować surowce.

KRÓTKA HISTORIA
MODY W PRL

Lata PRL dla kochających modę 
i ubrania polskich fashionistek były 

wyzwaniem. Podczas gdy na światowych 
wybiegach kreowały się ponadczasowe 
trendy, Coco Chanel i Christian Dior 
sprawiali, że kobiety mogły wybierać 
i przebierać w stylach, polskie elegant-
ki szyły kreacje ze starych mundurów 
i ubrań z odzysku. Sama moda natomiast 
nie była jedynie kwestią wyglądu, wyra-
żała sposób myślenia, ale także sprzeciw 
wobec systemu, w którym się żyło. Była 
stałym elementem przepychanek pomię-
dzy władzą a buntującą się młodzieżą. 

I tak tuż po wojnie władze PZPR pró-
bowały za wszelką cenę odciąć młodych 
od wpływów z Zachodu. Wytyczone 
zostały trendy, które miały spełniać 
socjalistyczne normy. Odpowiedzią na 
nudne, nieatrakcyjne i jednakowe fasony 
proponowane przez polskie fabryki była 
dostępna jedynie w drugim obiegu odzież 
w stylu tzw. bikiniarzy. Wybierali oni eks-
trawaganckie ubiory o jaskrawych kolo-
rach. Symbolem tamtego pokolenia stały 
się kolorowe skarpetki pisarza Leopolda 
Tyrmanda. W drugiej połowie lat 50. wraz 
z odwilżą przyszło rozluźnienie również 

M
od

ne
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w przemyśle tekstylnym. Powstała Moda 
Polska, której kierownictwo objęła 
Jadwiga Grabowska. To dzięki niej nieco 
zliberalizowano poglądy na modę dam-
ską w Polsce. To także w tamtym czasie 
wprowadzono na rynek polski symbol kul-
tury amerykańskiej i marzenie Polaków 
– dżinsy.  Lata 60. należą do Barbary 
Hoff, która publikowała swoje felieto-
ny i projekty na łamach „Przekroju” 
i „Filipinki” oraz projektantki „Cory” 
Grażyny Hase. To także czas beatlema-
nii, minispódniczek i rozkloszowanych 
sukienek. Lata 70. przyniosły, oprócz 
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Historia mody

„Modna i już” to 
ciekawie opisana 
i bogato ilustrowana 
historia mody polskiej 
w czasach PRL.

„Modna i już” było nie tylko hasłem wrocławskiej 
wystawy. Okrzyk wyrażał pragnienie Polek, 
by wbrew wszystkim przeciwnościom podążać 
za bieżącymi trendami.

zmiany najwyższych władz w Polsce, 
także nowe rewolucje obyczajowe, przede 
wszystkim upowszechnienie damskich 
spodni, które do tej pory były dozwolone 
jedynie w domu i na boisku. W Polsce 
produkowany był także dżins, jednak jego 
szary kolor i trochę inny rodzaj splotu 
nie dorównywał produktom Lee i Levi’sa, 
które wciąż pozostawały marzeniem 
młodych. Dostępne tylko z zagranicznych 
paczek były prawdziwym wyznacznikiem 
zamożności i dobrego stylu. Lata 80., 

szczególnie czas stanu wojennego, to 
modowy chaos. Wstrzymane produkcje 
w firmach odzieżowych, brak nowych 
wzorów sprawiały, że Polki musiały 
same szyć i tworzyć modne stroje z 
tego, co było dostępne. Rzeczy kupowa-
ło się na bazarach lub od znajomych. 
Charakterystyczny dla schyłku lat 80. 
jest wizerunek kobiety, która miała stać 
się silna i męska. Szerokie w ramionach, 
wzmocnione poduszkami żakiety, ubra-
nia w stylu oversize, zwężane ku dołowi 

spodnie. Historię mody w PRL mogli-
śmy niedawno prześledzić na wystawie 
stworzonej wspólnie przez Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu i Muzeum 
Narodowe w Krakowie, którą przez całe 
lato można było oglądać na poddaszu 
muzeum. Towarzyszy jej także bardzo 
ciekawe wydawnictwo „Modna i już”. Ma 
formę magazynu fashion i ciekawie opi-
suje historię mody w PRL. Wszystko jest 
bogato zilustrowane zdjęciami modelek 
w ubraniach z tamtych czasów. 

Modna i już
KSIĘGARNIA  
MUZEUM 
NARODOWE
48 zł
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Za materiały i zdjecia 
dziękujemy Muzeum 
Narodowemu we 
Wrocławiu, gdzie 
odbyła się wystawa 
„Modna i już. Moda 
w PRL”.
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Trendy męskie
CC

C

CZAS
WOLNY
Każdy facet potrzebuje czasem 
chwili samotności w swoim 
świecie. Potrzebuje też wygody. 

Wielu mężczyzn na co dzień 
zmuszonych do noszenia 

eleganckich garniturów tylko marzy 
o weekendzie. Wtedy zakładają ulu-
bione dżinsy, T-shirt czy bluzę. Luźny 
strój sprawia, że mogą wreszcie wypo-
cząć i pozbyć się stresów. Ale wygod-
nie wcale nie znaczy niemodnie.

Bluza
BIG STAR
129,99 zł

Sweter
TOMMY HILFIGER/ 
VAN GRAAF
599,95 zł

Koszula
MEDICINE
109,90 zł

Spodnie
PEPE JEANS
379 zł

Buty 
ECCO
689,90 zł

Torba
PEPE JEANS
699 zł

Spodnie
BOSS 

ORANGE/ 
VAN GRAAF

529,95 zł

Czapka
RESERVED
49,99 zł

Zegarek
ZEPPELIN/ 
SWISS 
1090 zł

Szal 
PEPE JEANS
159 zł
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Trendy męskie

GRANATOWY 
PRAWIE 
CZARNY
Granatowy garnitur to ubiór 
idealny na każdą okazję. Jest 
neutralny, ale jednocześnie 
wygląda elegancko. To klasyka, 
którą każdy mężczyzna 
powinien mieć w szafie.

Vi
st

ul
a

Buty 
GINO ROSSI
559,90 zł

Krawat
WÓLCZANKA

99,90 zł

Krawat
WÓLCZANKA
99,90 zł

Marynarka
MEDICINE

269,90 zł

Marynarka 
HUGO BOSS/ 
VAN GRAAF 
2199,95 zł

Koszula 
VISTULA
349 zł

Garnitur 
VISTULA
1499 zł

Koszula
VISTULA 
199 zł

Krawat 
VISTULA

199 zł

Krawat
WÓLCZANKA

99,90 zł

Zegarek
SWISS
1980 zł

Garnitur
VISTULA

1499 zł
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Trendy męskie

W
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SZARA
EMINENCJA
Sportowo, ale zarazem 
elegancko. Z lekkim połyskiem 
i bardzo męsko. To jest sexy.

Wychodzisz wieczorem i chcesz 
wyglądać świetnie? Casual też 

może być szykowny. Do klubu, do zna-
jomych, na kolację z ukochaną. Lekki 
połysk i sportowy szyk pasują na wiele 
okazji. Tej jesieni zestawiamy eleganckie 
czarne rurki z lekko pikowaną marynarką. 
Do tego srebrne dodatki i subtelna krata. 
Na wyjątkową okazję najlepsza będzie 
przylegająca do ciała koszula z połyskującej, 
lekko elastycznej bawełny i czarny krawat. 
Do tego pasowana pikowana kurtka. 

Krawat
RESERVED
59,99 zł

Płaszcz
ZARA
459 zł

Buty
ADIDAS/ CCC
229 zł

Kurtka
VISTULA
649 zł

Plecak
RESERVED 

129,99 zł

Zegarek 
HUGO BOSS/ 
SWISS 
890 zł

Pasek 
RESERVED

59,99 zł

Kurtka
PEPE JEANS

1199 zł

Torba 
GINO ROSSI
1399,90 zł

Rękawiczki
PEPE JEANS

179 zł

Marynarka
VISTULA

899 zł
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Trendy męskie

KOSZULE
DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
Jeśli chcesz wyglądać 
świetnie, koszula powinna 
być dopasowana do twojej 
sylwetki. Prosta z szerszym 
podkrojem pach, jeśli 
masz co nieco do ukrycia. 
Dopasowana w ramionach 
i talii raczej dla 
szczupłych panów.

W
ólc

za
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a

Koszula
MEDICINE

129,90 zł

Koszula
WÓLCZANKA
349,90 zł Klips 

APART
169 zł

Koszula
VISTULA 
349 zł

Muszka 
VISTULA
89 zł

Koszula
VISTULA
349 zł

Spinki 
APART

179 zł

Koszula
ZARA 
119 zł

Koszula 
WÓLCZANKA
199,90 zł

Spinki
APART

149 zł



MAGAZYN GALERII DOMINIKAŃSKIEJ WORLD

Od kilku lat głośno jest w mediach o ogromnych zanieczyszczeniach, smogu, o tym, jak bardzo nie 
potrafimy dbać o świat, w którym żyjemy. Na szczęście wielu z nas słucha tych głosów. Stąd coraz 
większa wrażliwość na otaczający nas świat. Oby moda na bycie eko nigdy nie minęła!

NOWY TREND:

SAVE
THE

JESTEŚMY EKO

Zamiast samochodu, wybierają rower. W dłuższą podróż 
nie jadą sami, zabierają współpasażerów, żeby niepo-

trzebnie nie generować zanieczyszczeń. Wymieniają się 
ubraniami, sami robią kosmetyki i przetwory. Bardzo 
dbają, by ubrania i kosmetyki były tworzone w zgodzie 
z normami ekologicznymi. I nie chodzi tu o działaczy 
organizacji prośrodowiskowych. Coraz więcej z nas 
zwraca uwagę, by postępować w zgodzie z naturą 
i jak najmniej jej szkodzić. Zwracając uwagę np. na 
sposób produkcji żywności, mamy wpływ na to, jak 
ona powstaje. Idealnym przykładem jest choćby 
produkcja jajek i drobiu. Jeśli my nie kupujemy 
chemicznie tworzonej żywności, znika też jej 
produkcja. Przestaje się opłacać. Coraz popu-
larniejsze stają się produkty wytwarzane 
w jak najbardziej naturalnych warunkach. 
Dbając o to, dbamy o swoje zdrowie.
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Bądź eko

Jeżeli zdecydowałeś 
się na zakup kilku 
pojemników do segre-
gacji, warto ułatwić 
sobie ich identyfikację. 
Naklej na poszcze-
gólnych koszach 
odpowiednie napisy 
czy rysunki.

Kilka sezonów temu bycie eko wkro-
czyło także do świata wielkiej 

mody. I wcale nie chodzi tu o fashion 
performance, czyli sukienki z papieru czy 
plastikowych butelek. Coraz więcej firm 
stawia np. na produkcję ubrań opartą na 
organicznej bawełnie, czyli hodowanej 
bez udziału pestycydów. Są także firmy, 
które zainwestowały w recykling i tworzą 
buty i ubrania z częściowo przetworzo-
nych materiałów. Dbanie o środowisko 
to także pilnowanie standardów w fabry-
kach. Ignorowane do tej pory prawa pra-
cownicze w krajach Azji i Afryki, dzięki 
działalności różnych międzynarodowych 
organizacji znów są przestrzegane. 
Wszystkie te działania znane są pod jed-
nym hasłem – tzw. zrównoważonej mody. 
W świecie elity szlaki przecierali Stella 
McCartney, Vivienne Westwood czy Bono 
wraz żoną Alison. Wciąż są prowadzone 
także badania nad tworzeniem typowo 
ekologicznych materiałów. Przykładem 
jest brytyjska projektantka Suzanne Lee, 
która hoduje materiał z zielonej herbaty, 
drożdży i cukru.

Są osoby, które uważają, że od pojedyn-
czego człowieka zależy tak niewiele, 

że nie ma sensu tracić czasu na drobia-
zgi. Tymczasem wystarczy wyobrazić 
sobie miliony domów na świecie, w któ-
rych ludzie robią te drobne rzeczy.  
Ile wody możemy w ten sposób zaoszczę-
dzić, ile energii. I jak to wpłynie na czy-
stość. Jeśli każdy zadba o swoje własne 
podwórko, a potem przemnożymy je przez 
ilość miejsc na świecie... Przestajemy 
myśleć, że to nieważne drobiazgi. 
A wystarczy tak niewiele. Zakręcaj wodę, 
kiedy tylko możesz. Wyjmij ładowarki 
z kontaktów, nie zostawiaj sprzętów 
na tzw. standbayu. Staraj się korzystać 
z wielorazowych toreb na zakupy, a do 
przechowywania wybieraj szklane opa-
kowania. Segreguj śmiecie i wrzucaj je 
do odpowiednich pojemników.

Co roku, 24 kwietnia, 
w rocznicę katastrofy w fabry-
ce w Bangladeszu, obchodzo-
ny jest Fashion Revolution 
Day. Ludzie pokazują na 
Instagramach zdjęcia metek 
swoich ubrań z hasztagiem 
#whomademyclothes, żądając, 
by marki modowe były fair.
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Pomysł na weekend

Są takie miejsca, których nie znają nawet najstarsi mieszkańcy naszego miasta. A nawet jeśli 
znają, to powinni zabrać tam swoich najbliższych. NieMapa to bardzo subiektywny plan spaceru 
po Wrocławiu. Łączy w sobie zabawę, przygodę i pomysł na spędzenie czasu wspólnie z rodziną. 
Stworzona przez wrocławskie mamy nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów.  

ODKRYJ
WROCŁAW

NA NOWO

i tam też znalazłyśmy inspirację do 
poznania miasta na nowo. Starałyśmy 
się, by znajdowały się w różnych rejonach 
Wrocławia. Szkic mapy powstawał pod-
czas rowerowych wycieczek. To wspania-
ła zabawa. Dziecko naprawdę jest zafra-
powane taką formą zwiedzania i tym, 
że może po mapie rysować, zapisywać 
notatki. Jednym z punktów na NieMapie 
jest Hydropolis – nowoczesna wystawa 
poświęcona wodzie, która powstała w 
zabytkowym, XIX-wiecznym zbiorniku 
wody czystej. Można tam zobaczyć m.in 
projekcję na ekranie 360 stopni doty-
czącą powstania naszej planety i naro-
dzin wody, zajrzeć do repliki batyskafu 
Trieste, który w 1960 roku dotarł do 

Zastanawiacie się, co robić w weekend? 
Gdzie pójść, jak zaplanować dzień, by 

dzieciaki się nie nudziły? Odpowiedzią na 
te zwyczajne rodzinne dylematy jest wła-
śnie NieMapa. Jak sama nazwa wskazuje, 
nie jest to zwyczajny plan miasta. Nie ma 
na nim ulic ani numerów domów. Są za 
to ciekawe, a nawet tajemnicze miejsca 
wybrane przez wrocławskie mamy.  
To właśnie one były merytorycznymi  
konsultantkami projektu. „Miejsca,  
które się w niej znalazły, to nasz subiek-
tywny wybór” – wyjaśniała portalowi  
www.wroclaw.pl Agnieszka Wańczyk, 
mama 6-latka i autorka edekimy bloga, 
która pomagała autorkom NieMapy. 
– Tam bywamy z naszymi dzieciakami 

Nasze miasto słynie 
z mostów i wysp. 
Dlatego warto zoba-
czyć jego urok właśnie 
z tej perspektywy. 
W Zatoce Gondoli 
można wypożyczyć 
łódź lub wsiąść do 
tramwaju wodnego. 
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Pomysł na weekend

Na NieMapie znalazło się osiemnaście 
miejsc, podzielonych według swoistego 
klucza, np. te nad Odrą czy te na deszcz, 
opisanych ciekawą narracją i zilustrowanych 
prawie bajkową kreską – wybranych przez 
wrocławianki – w większości młode mamy, 
które podpowiedziały autorkom projektu, 
jakie rejony, obiekty, parki, muzea warto 
odwiedzić podczas rodzinnego spaceru.  

Znane wszystkim 
miejsca przedsta-
wione są od zupeł-
nie innej i bardzo 
ciekawej strony. 
Zastanawialiście się 
kiedyś, co kryje się pod 
asfaltem w Ogrodzie 
Botanicznym? 
NieMapa zachęca, 
by odnaleźć przekrój 
geologiczny ogrodu.

najgłębszego miejsca na ziemi albo dzięki 
multimedialnym katalogom poznać bli-
żej organizmy głębinowe oraz zobaczyć 
z bliska najbardziej znane wraki statków 
i okrętów. Pomysłodawczyniami NieMapy 
są łodzianki – Joanna Studzińska 
i Małgorzata Żmijska. Wersja dla 
Wrocławia powstała na zamówienie 
Biura Promocji Miasta. Tam także warto 
pytać o darmowe egzemplarze przewod-
nika po Europejskiej Stolicy Kultury 
2016. Odpłatnie NieMapę można dostać 
we wrocławskich księgarniach. 

1

2

3

4

5

6
7

POZDROWIENIA
Z WROCŁAWIA

Jeśli rysunki NieMapy 
przypadną wam do 
gustu, możecie zaopa-
trzyć się w pamiątko-
wą grafikę lub plakat. 
To także świetny 
pomysł na upominek 
dla przyjezdnych.
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Trendy młodzież
Pr
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Koszula
BIG STAR
139,99 zł

ERA 
HIPSTERA
Dobra wiadomość dla 
wszystkich kochających luz. 
Do łask wraca styl grunge.

Świetnie pamięta go pokolenie 
dzisiejszych trzydziesto- i czter-

dziestolatków. Dziurawe dżinsy zdo-
bione naszywkami, koszula w kratę, 
wojskowa parka lub płaszcz i ciężkie 
buty. Może nie jest to trend zbyt 
dziewczęcy, ale na pewno wygodny. 
Zresztą dziewczyna grunge też może 
wyglądać świetnie – wystarczy rurki 
zastąpić skórzaną mini lub ażurowym 
T-shirtem założonym na małą czarną. 

Buty
DEICHMANN 
179 zł

Kurtka
BERSHKA 
119 zł

Spodnie
ZARA
199 zł

Kurtka
ZARA
239 zł

Kolczyki
BERSHKA 
19,90 zł

Koszulka
STRADIVARIUS
59,90 zł

Spodenki 
BERSHKA
99,90 zł

Kurtka
STRADIVARIUS  
159,90 zł

Torebka
DEICHMANN 
69zł
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Trendy młodzież

JEGO 
STYL
Do łask wracają czerń i tzw. 
athleisure, czyli sportowe 
ubrania treningowe noszone 
na co dzień. Łączymy 
je z klasyką i casualem. 
To wygląda modnie!

Bi
g 

St
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Koszula
C&A
69,90 zł

Buty
ECCO
699,90 zł

Pasek
C&A
39,90 złKurtka

BERSHKA
279 zł

Plecak
BERSHKA 
139 zł

Pierścionki 
BERSHKA
24,90 zł/kpl.

T-shirt
HOUSE
59,99 zł

Kurtka
ZARA 
239 zł

Sweter
BIG STAR 
189,99 zł

Buty
DEICHMANN
119 zł

Plecak
ZARA
259 zł

Czapka
ZARA
59,90 zł

Spodnie
BERSHKA
99,90 zł
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Uroda

Wracasz zmęczona po całym 
dniu pełnym wyzwań i stre-

sów. Chciałabyś wypocząć, zrelakso-
wać się i odzyskać energię. Jest na to 
niezawodny sposób. Zafunduj sobie 
swoje własne SPA. Nie wymaga to 
wielu starań. Poinformuj rodzinę, 
że potrzebujesz przynajmniej godzi-
ny dla siebie. Wyłącz telefony i tele-
wizor. Włącz ulubioną, spokojną 
muzykę. Naszykuj miękkie ręczniki. 
Zgaś światło, zapal zapachowe świe-
ce i skup się tylko na sobie. RELAKSU

ODROBINA

ATMOSFERA 
Zapachowe świece, 
kadzidła czy aroma-
tyczne olejki to must 
have domowego SPA. 
Relaksująco działają: 
lawenda, kwiat poma-
rańczy, róża i szałwia. 
Energetyzująco 
zadziałają natomiast 
rozmaryn i mięta.

KOSMETYKI
Dobrze wybrać 
produkty z tej samej 
serii, których zapachy 
harmonizują ze sobą. 
Potrzebny będzie 
kosmetyk do kąpieli, 
np. sól lub kostka, 
peeling, balsam do 
ciała i preparaty 
do pielęgnacji cery 
i włosów, np. maski. 

Odświeżacz 
zapachowy
DOUGLAS 
54,90 zł

Peeling cukrowy
DOUGLAS 
54,90 zł

Maska do twarzy
ORGANIQUE 
44,90 zł

Pianka do 
mycia twarzy 

L‘OCCITANE
79 zł

Maska na twarz
DOUGLAS 

9,90 zł

Olejek do ciała  
i masażu
YVES 
ROCHER
34,90 zł

Świeca z olejkiem 
arganowym

ORGANIQUE
75,90 zł

Sól do kapieli 
FARMONA/
DOUGLAS

17,50 zł

Tabletka 
do kąpieli

DOUGLAS
5,90 zł

Krem do rąk 
DOUGLAS 
22,90 zł
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Uroda

BARWY NATURY
Oczy podkreślone brą-
zowo-ziemistą kreską 
lub cieniami w typowo 
jesiennych zgaszonych 
barwach. Wciąż nosimy 
smoky eye, ale w odcie-
niach zieleni i szarości. 
Najmodniejszy jest 
romantyczny look. Usta 
w odcieniach bordo 
i burgundu.

IDEALNA CERA
Makijażyści wciąż szukają 
kosmetyku, który sprawi, że 
będziemy wyglądać perfek-
cyjnie. Ale bez efektu maski. 
W tym sezonie pojawiło się 
kilka nowych produktów 
do retuszu, które warto 
wypróbować w domu.

Cień do powiek
ARTDECO/ 
DOUGLAS
27,90 zł

Konturówka  
plus szminka

COLLISTAR/
DOUGLAS

79 zł

Bo
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Podkład
COLLISTAR/

DOUGLAS
165 zł

JESIENNY  
MAKE-UP

T en sezon w makijażu to przede wszyst-
kim kolory ziemi. Brązy, zielenie, zgniłe 

czerwienie i bordo w jak najbardziej naturalnym 
wydaniu. Według przykazań znanych makijaży-
stów, mamy jedynie podkreślić naturalną urodę 
idealnie dobranymi do naszej cery kolorami. 

Puder
INGLOT

43 zł

Cienie do powiek
DOUGLAS
64 zł

Pomadka
DOUGLAS

45 zł

Lakier  
do paznokci  

COLLISTAR/
DOUGLAS 

35 zł
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© 2016 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.

PODWÓJNY McROYAL®   

PIKANTNY

PODWÓJNY WIEŚMAC® 
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Ten nieodłączny element fastfoodowego 
zestawu wcale nie został wymyślony w USA. 
Poznaj historię najpopularniejszej na świecie 
ziemniaczanej przekąski.

Dawno, dawno temu, bo aż 300 lat 
wstecz w Belgii ulubionym daniem 

były małe smażone rybki. Niestety 
w zimie, gdy powierzchnia wody często 
zamarzała, bardzo trudno je było wyło-
wić. Belgowie znaleźli sobie w zastęp-
stwie inny smakołyk. Zamiast rybek, 
zaczęli smażyć ziemniaki, które obierali 
i kroili tak, by kształtem przypominały 
właśnie ulubione małe rybki. A pierwszy 
bar z frytkami pojawił się w Belgii już 
w 1857 roku. Co do samej nazwy „frytki” 
istnieje kilka teorii. Jedna z nich mówi, 
że podobno pierwszym sprzedawcą frytek 
był niejaki Fritz, którego belgijska gazeta 
nazwała „królem frytek”. Innym źródłem 
tego określenia może być francuskie sło-
wo frités, od frire, czyli smażyć. Frytki po 
angielsku nazywane są french fries, tylko 
ze względu na to, że w Belgii oficjalnym 
językiem jest francuski. Do USA frytki 
przywędrowały razem z weteranami po 
I wojnie światowej. A popularne stały 
się właśnie dzięki szybko rozwijającym 
się barom typu fast food i nie wymagały 
używania widelca ani noża.

Kto wymyślił
FRYTKI
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Najpopularniejszymi 
frytkami są te 
proponowane przez 
fast foody. W Galerii 
Dominikańskiej 
znajdziecie je m.in. 
w McDonald’s i KFC.

Frytki stały się też 
dopełnieniem wielu 
dań mięsnych. Podaje 
się je z rybami, jak 
w ofercie North Fish, 
z mięsem pieczonym, 
smażonym i z grilla.



29

Lifestyle

LATTE MACCHIATO

IRISH CAFFÈ

CAFFÈ MOCHA AMERICANO

ESPRESSO CAPPUCCINO

CAFFÈ LATTE

RISTRETTO

Pobudza, orzeźwia, rozjaśnia 
umysł, ale jest też smakołykiem. 
Kawa jest tak charakterystyczna, 
że można ją albo kochać, 
albo nienawidzić. Może być 
mocna, na jeden łyk. Wtedy 
pobudza zmysły i przynosi 
natychmiastowy efekt. 
Z mlekiem, słodkim sosem, 
lodami czy bitą śmietaną jest 
wspaniałym deserem.

Na pyszną kawę zapra-
sza Starbucks. Kultowa 
amerykańska sieć kawiar-
ni dostępna w Galerii 
Dominikańskiej! 
Starbucks kupuje 
i wypala ziarna kawy 
najwyższej jakości. 
W ofercie również wybór 
najlepszych odmian her-
bat Teavana®, doskonałe 
ciasta i inne smakołyki.

Coffee

NOWA KAWIARNIA 

TIME

St
ar

bu
ck

s

IRISH CAFFÈ 
To espresso z dodat-

kiem whisky, brązo-
wego cukru i bitej 

śmietany. 

CAFFÈ MOCHA
Napój kawowy na ba-
zie espresso, czekolady 
i mleka, często poda-

wany z bitą śmietaną.
 

LATTE  
MACCHIATO

Kawa składająca się 
z trzech warstw: mle-

ka, espresso i piany. 

ESPRESSO
Czarna, aromatyczna 

kawa przyrządzona 
w specjalnym ekspresie 

ciśnieniowym. Poda-
wana w maleńkich 

porcjach.
 

AMERICANO
Espresso rozcieńczone 
gorącą wodą, w kub-
ku powyżej 150 ml. 

RISTRETTO
To rodzaj podwójnie 

skoncentrowanego,  
podwójnie mocnego, 

espresso. 

CAPPUCCINO
Jest napojem łagod-
nym, składającym  

się z równych części: 
naparu espresso,  

ciepłego mleka  
i mlecznej piany. 

 
CAFFÈ LATTE  

To cappuccino, czyli 
kawa plus ciepłe  

mleko, ale podawane 
w naczyniach o po-

jemności większej niż 
150 ml.

Lu
lu

 C
af

e
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Pierwszym zapisanym na kartach 
historii rekordem pobitym w naszym 

mieście był wyczyn Marka Petrusewicza. 
Pływak był też pierwszym polskim rekor-
dzistą świata. Na dystansie 100 metrów 
stylem klasycznym osiągnął czas 1 minu-
ta, dziesięć i 9 setnych sekundy. Było to 
18 października 1953 r.  na basenie nr 1 
Miejskich Zakładów Kąpielowych przy 
ul. Teatralnej we Wrocławiu. Innym 
znanym sportowym rekordem, który 
padł we Wrocławiu, był rzut młotem na 
odległość 79,83 m wykonany przez Anitę 
Włodarczyk w czerwcu 2015 roku. Był 
to w tamtym czasie najlepszy wynik na 
świecie, ale same zawody nie spełniały 
formalnych wymagań federacji i rekord 
nie został uznany. To jednak nie ma 
znaczenia dla wrocławian. Uznanym, 
a nawet wpisanym do Księgi rekor-
dów Guinnessa jest wyczyn Marka 
Obszarnego i Dariusza Litery z Polskiego 
Radia Wrocław, którzy przez 93 godziny 
i 10 minut prowadzili program na żywo 
na wrocławskim Rynku. To jeden z dwóch 
ustanowionych przez nich rekordów.

Rekordy padają nie tylko w mieście, 
ale dokonują ich także wrocławia-

nie. Jeden z najbogatszych Polaków 
według listy magazynu „Forbes” Leszek 
Czarnecki jest rekordzistą świata w nur-
kowaniu jaskiniowym. Pierwszy rekord 
świata w długości nurkowania jaskinio-
wego padł w 2005 roku, kiedy Czarnecki, 
w duecie z Krzysztofem Starnawskim 
przemierzył pod wodą ponad 14 kilome-
trów korytarzy. Cztery lata później samo-
dzielnie poprawił ten wynik o 3 kilometry, 
ustanawiając kolejny rekord świata. Było 
to prawie 10 godzin pod wodą. Innym eks-
tremalnym wyczynowcem z Wrocławia 
jest znany wielu Bogusław Ogrodnik.  
W 2008 roku został rekordzistą świata 
w deniwelacji. Pokonał 9011 m różnicy 
wysokości między dwoma punktami na 
Ziemi: zdobył Mount Everest i zanur-
kował w Blue Hole na Synaju. W tym 
samym roku zdobył także Koronę Ziemi. 
Jest również pierwszym na świecie 
człowiekiem, któremu udało się zdo-
być Mount Everest i przepłynąć kanał 
La Manche.

Podczas wyprawy 
do jaskiń Dos Ojos 
w południowym 
Meksyku Leszkowi 
Czarneckiemu 
towarzyszyła ekipa, 
w której uczestniczył 
Bogusław Ogrodnik.

Wrocławscy radiowcy 
pobili też inny rekord. 
Przez 36 godzin 
prowadzili radiowe  
talk-show. 
Rozmawiali m.in. 
z prof. Janem 
Miodkiem.

Mało osób zdaje sobie sprawę,  
że wrocławianie to prawdziwi rekordziści. 
A ich wyczyny znane są na świecie.

WROCŁAWSKIE
REKORDY



31

Kultura

Przez chwilę mieliśmy też we 
Wrocławiu najmniejszego psa świa-

ta. Toudi, który przyszedł na świat we 
wrocławskich Stabłowicach w wieku 10 
tygodni miał 6 cm wzrostu i ważył 300 g. 
To mały chihuahua. Innymi znanymi 
w mieście rekordzistami są członko-
wie ekipy Dream Walker. 29 maja 2013 
roku należący do Drem Walker Łukasz 
Miłucha skoczył z liną i swobodnie z nią 
spadał przez 310 metrów, ustanawiając 
w ten sposób rekord świata! Wyczynowcy 
zapowiadają, że to dopiero pierwszy etap, 
a Dream Walker ma w tej kwestii jeszcze 
wiele ambitnych planów. Wspominając 
wrocławskie rekordy, nie można nie 
wspomnieć o doktorze Jarosławie 
Wróblewskim. W styczniu 2007 r. mate-
matyk z Uniwersytetu Wrocławskiego 
ustanowił rekord świata. Odkrył ciąg 
arytmetyczny liczb pierwszych, zło-
żony z 24 wyrazów, z których pierw-
szy to 468395662504823, a różnica to 
45872132836530. Ponieważ liczby pierw-
sze wśród liczb naturalnych rozłożone są 
dość chaotycznie, a ciągi arytmetyczne 
– wręcz przeciwnie, tzn. bardzo regular-
nie i w równych odstępach, matematycy 
od dawna poszukiwali ciągów równomier-
nie rozmieszczonych liczb pierwszych.  
Dzieło to udało się właśnie wrocławskie-
mu matematykowi. Naukowiec dokonał 
jeszcze jednego rekordowego odkrycia. 
W 2008 wraz z informatykiem z Izraela, 
odkrył jeszcze dłuższy, bo 25-wyrazowy 
ciąg arytmetyczny złożony z liczb pierw-
szych. Wspomniane rekordy zostały opi-
sane na portalu www.wroclaw.pl.

Najbardziej znanym wrocławskim 
rekordem jest na pewno ten gitaro-

wy. Co roku na naszym rynku spotykają 
się muzycy, amatorscy i profesjonalni, 
którzy próbują pobić swoje własne osią-
gnięcie z roku poprzedniego. Pierwszy 
raz gitarzyści spotkali się we Wrocławiu 
w 2003 roku i wspólnie wykonali utwór 
Jimiego Hendrixa „Hej Yo”. Mimo obec-
nych 588 osób rekordu pobić się nie udało. 
Organizatorzy nie ustawali w próbach 
i tak trzy lata później przebój Hendrixa 
zagrało razem 1581 osób, a wynik trafił 
do Księgi rekordów Guinnessa. Przez 
kolejne lata majowa próba bicia świato-
wego rekordu zmieniła się w prawdziwy 
festiwal, a do pełnych zapału amatorów 
zaczęli dołączać znani na całym świecie 

wirtuozi gitary. W ciągu ostatnich lat 
na wrocławskim rynku pojawili sie m.in. 
Al Di Meola, Steve Morse z Deep Purple, 
gitarzystka Michaela Jacksona Jennifer 
Batten, Muniek Staszczyk z T.Love, 
Michał Urbaniak, Grzegorz Markowski 
czy Marek Piekarczyk z TSA. Rekord 
został pobity także w tym roku. 1 maja 
na rynku „Hej Yoe” zagrało wspólnie 
7356 osób. Były też łączenia z innymi 
miastami w Europie, wspólnie wykonane 
„Purple Rain” zagrane specjalnie w hoł-
dzie zmarłemu niedawno Prince’owi, 
„Smoke On The Water” z repertuaru 
Deep Purple. Nie tylko udało się pobić 
rekord, ale też po raz pierwszy w czter-
nastoletniej historii tej imprezy ułożyć 
wielką gitarę z gitar.

Próba bicia gitarowego rekordu Guinnessa to główne wyda-
rzenie odbywającego się od 2003 r. we Wrocławiu festiwalu 
Thanks Jimi. Fani gitarowego grania spotykają się każdego 
roku w tym mieście, aby zagrać utwór Jimiego Hendrixa 
„Hey Joe”. Na bicie gitarowego rekordu Guinnessa co roku 
zapraszane są gwiazdy muzyki rockowej z całego świata.
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MODA NA DŻINS

9–18.09.2016

1–2.10.201617–18.09.2016

JEDYNE TAKIE 
MISTRZOSTWA

Już we wrześniu zapraszamy na bardzo ciekawą 
wystawę przedstawiającą historię najpopular-

niejszej i najbardziej pożądanej tkaniny na świecie, 
czyli dżinsu. Przedstawimy także wspaniałe sty-
lizacje TOTAL JEANS LOOK, które w całości 
będą skomponowane z oferty najemców Galerii 
Dominikańskiej. A w weekend 17 i 18 września 
dla profesjonalistów i amatorów szycia specjalne 
warsztaty z dżinsem w roli głównej. Nie może 
was tam zabraknąć.

Na początku października wnętrza 
Galerii Dominikańskiej – niczym 

w galerii sztuki – wypełnią się rzeźbami. 
Ale… nietypowymi, bo te dzieła sztuki 
powstaną z warzyw i owoców. Carving, 
czyli sztuka rzeźbienia w warzywach 
i owocach, zdobywa coraz większą popu-
larność. Impreza rozpocznie się w sobotę 
1 października o godz. 10. Przez pierwsze 
3 godziny zawodnicy zmierzą się w konku-
rencji, której celem będzie wyrzeźbienie 
postaci z bajek. Po godzinnej przerwie 
od godz. 14 do 17 uczestnicy będą mieli 
za zadanie stworzyć z warzyw i owo-
ców postacie zwierząt. Po godzinnych 
obradach jury wyłoni zwycięzcę, który 
wyjedzie z Wrocławia z tytułem Mistrza 
Polski w Carvingu. Dzień później – w nie-
dzielę od 12 do 18 – będzie można obejrzeć 
wystawę wszystkich prac powstałych 
podczas mistrzostw, którą uatrakcyjnią 
pokazy carvingu. Szczegółowe informacje 
będzie można znaleźć na stronie:  
www.galeria-dominikanska.pl

WYJĄTKOWY 
POKAZ
W weekend 17 i 18 września 

w godz.12–18 zapraszamy na 
wyjątkowy pokaz mody. Na wybie-
gu zaprezentujemy najaktualniejsze 
trendy z kolekcji jesień/zima 2016 r. 
Co będziemy nosić w ciągu najbliż-
szych miesięcy i co powinno znaleźć 
się w naszych szafach? Będzie 
można wypatrzeć coś dla siebie. 
Natomiast w sobotę odbędzie się 
finał konkursu dla blogerów  
modowych na przygotowa-
nie stylizacji TOTAL JEANS. 
Zapraszamy!



winda

schody ruchome bankomat/
wpłatomat

WC informacja

pokój dla matki z dzieckiem apteka

samochodziki dla dzieci darmowe WiFi

Centrum Medyczne LUX MED piętro 4/5

Fitness Academy piętro 4/5

Dyrekcja Centrum Handlowego piętro 4

Indeks sklepów w Galerii Dominikańskiej

Moda
4F 1
Benetton 0
Bershka 1
Big Star -1
C&A -1/0
Calzedonia -1
Cropp Town 0
DIVERSE 1
Gatta 1
HERA 1
house -1
Intimissimi 0
Mango 0
Max Mara 0
Medicine everyday therapy 0
New Yorker 1
Nike -1
Only 1
Orsay 0
Patrizia Aryton 1
Pepe Jeans 1
Promod 0
Pull&Bear 0
Reserved -1
Simple 0
Stradivarius 0
Triumph 1
VAN GRAAF 0/1
Vistula 0
Wólczanka 0
Zara 0/1

Artykuły przemysłowe
Apart Exclusive 0
Apart Silver 0
Bijou Brigitte 0
Fotojoker -1
In Medio -1
iSpot 0
Księgarnia Matras -1
Księgarnie Świat Książki -1
Media Markt 1
Megapunkt -1
NANU-NANA -1
Oh my Bag 0
Peterson 0
Super prezenty 0
Swiss -1
Toy Planet -1
Villeroy&Boch -1
W. Kruk 0
Yes Biżuteria -1

Obuwie, artykuły skórzane
CCC -1
Deichmann 1
Ecco 1
Gabor 0
Gino Rossi 0
New Balance -1
Ochnik 1
Prima Moda 1
Sizeer 1
Venezia 0

Gastronomia
4D Gelato Caffé 1
4D Gelato Kiosk -1 
Costa Coffee 1
Cukiernia Sowa -1
Express Kuchnia Marché -1
Express Oriental -1
KFC -1
Lulu Cafe 1
McDonald’s -1
North Fish -1
Ohh!! Sushi & Grill 0
Pizza Hut 0
Sevi Kebab -1
Starbucks 1
Tostoria -1

Usługi
Dorabianie kluczy/Szewc 0
Eurobank 0
Fryzjer Berendowicz&Kublin 0
ING Bank 0
Itaka 0
Kantor Wymiany Walut -1
Mani Pedi 1
Orange -1
PKO BP 0
Play -1 
Pralnia Panda -1
T-Mobile 0
Teletorium -1
TUI 0
UPC -1

Zdrowie i uroda
Apteka Dbam o Zdrowie 0
Douglas 0
Fielmann 0
Inglot -1
L’Occitane 0
Organique -1
Rossmann -1
Sephora 0
Soczewki24 1
Vision Express/Super Optyk -1
Yves Rocher -1

Artykuły spożywcze
Carrefour Market -1
Centrum Wina -1
e-papierosy -1
Five o’clock -1
Kurczak i Pieczywo -1
Smoke Shop -1
Tchibo -1



ILE LAT,
TYLE 
ZNIŻKI!

+

100zł
Oferta obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy okularów korekcyjnych 
za min. 370 zł. Szczegóły i regulamin dostępne w salonie.

SPRAWDŹ,
JAK ZMIENILIŚMY SIĘ

DLA CIEBIE!
NOWA LOKALIZACJA

POZIOM -1
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