
 

Mobilna scena na dachu autobusu ponownie wyrusza w trasę! Red 

Bull Tour Bus: Wspólna Scena to podróż do korzeni polskiego hip-

hopu i z powrotem. Już w czerwcu tego roku, w sześciu miastach 

ważnych dla rozwoju tej muzyki: Białymstoku, Kielcach, Lublinie, 

Katowicach, Częstochowie i Szczecinie, wystąpią kluczowi artyści 

rodzimej sceny - Sokół, Ras, Kosi oraz DJ-e Steez i Mr Krime 

z udziałem Stasiaka w roli prowadzącego. Obok składu głównego na 

koncertach pojawią się goście związani historycznie z lokalnymi 

scenami oraz artyści współcześnie je kontynuujący.  

 

Polski rap może pochwalić się już ponad dwudziestoletnią tradycją. W związku 

z tym mamy do czynienia z kilkoma pokoleniami artystów, a Red Bull Tour Bus: 

Wspólna Scena to projekt, który ponownie te pokolenia połączy. Wraz 

z gospodarzami trasy koncertowej fani będą mogli odkryć kulisy narodzin rapu 

w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Częstochowie i Szczecinie 

i poznać jego nowych bohaterów w tych miastach. Występujący artyści 

zaprezentują oprócz korzeni, także rozwój sceny hip-hopowej. Poznamy 

pionierów, którzy na początku lat 90. tworzyli muzykę dysponując bardzo 

ograniczonymi możliwościami oraz współczesnych artystów, którzy dysponując 

nieporównywalnym zapleczem produkcyjnym ciągle wracają do tych źródeł. 

Koncerty RED BULL TOUR BUS: WSPÓLNA SCENA będą eksploracją tego 

zjawiska na żywo. Równolegle powstające filmy dokumentalne zaprezentują 

widzom historię sześciu miast utrwaloną na taśmie.  



 

SOKÓŁ (PROSTO) 

RAS (RASMENTALISM) 

KOSI (JWP) 

DJ STEEZ (PRO8L3M) 

MR KRIME 

Host: STASIAK 

(ALKOPOLIGAMIA) 

9.06 – Białystok 

PIH, TE-TRIS + POGZ 

10.6 – Kielce 

WZGÓRZE YA-PA 3, ŻABSON 

11.06 – Lublin 

SNR, CHONABIBE 

16.06 – Katowice 

JAJO + GANO, POKAHONTAZ  

17.06 – Częstochowa 

1000, ŻYTO, SARIUS  

21.06 – Szczecin 

ŁONA, BONSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikony rodzimej sceny hip-hopowej z różnych 

pokoleń: Sokół - głowa wytwórni Prosto, kiedyś 

członek grup WWO, Zip Skład i TPWC, Ras 

z Rasmentalism, Kosi z zespołu JWP, oraz 

zasłużeni dla sceny hip-hopowej DJ-e: Steez - 

połowa duetu PRO8L3M oraz turntablista Mr 

Krime wraz z Łukaszem Stasiakiem 

z Alkopoligamii w roli prowadzącego, porwą 

publiczność na koncertach w sześciu miastach 

grając klasyki rodzimego hip-hopu. Gospodarze 

zaproszą także na scenę artystów którzy lokalnie 

tworzyli miejskie sceny w latach 90. oraz 

reprezentantów nowego pokolenia. W Białymstoku 

wystąpią: PIH, Te-Tris i Pogz, w Kielcach: 

Wzgórze Ya-Pa 3 oraz Żabson, w Lublinie: SNR 

i Chonabibe, w Katowicach: Jano i Gano oraz 

Pokahontaz, w Częstochowie: 1000, Żyto i Sarius, 

a w Szczecinie: Łona i Bonson. Formuła koncertów 

wywodzi się z projektu Niewidzialna Nerka Na 

Żywo, który stał się koncertową formą 

prezentowania inicjatywy Niewidzialna Nerka - 

kompilacji płytowej będącej hołdem dla 

pionierskich czasów kultury hip-hop w Polsce, 

gdzie młodzi producenci wzięli na warsztat 40 

klasycznych polskich utworów rapowych, tworząc 

ich reinterpretację.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.redbull.pl/tourbus 

 
https://www.facebook.com/ 

redbulltourbus 

https://www.facebook.com/ 

niewidzialnanerka 

 

 
Podczas trasy, w programie Red Bull MOBILE Collect 

będzie można zgarnąć specjalne nagrody, takie jak 

spotkania z artystami, podwójne zaproszenia na 

koncerty i płyty. Na terenie koncertów będzie można 

także otrzymać vouchery na energię w programie. 

Więcej informacji na: 

www.redbullmobilecollect.pl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W ramach czwartej edycji IMPACT 

FESTIVAL w Łodzi zagra Rockowy 

SLIPKNOT! Slipknot kazał na siebie 

czekać dokładnie 6 lat. Ostatnio widzie-

liśmy ich na warszawskim Torwarze. 

Podczas pierwszego dnia festiwalu 

w Łodzi wystąpią również Godsmack - 

prawdziwa gratka dla fanów Prince of 

Persia, którzy pragną usłyszeć „Straight 

Out of Line” i „I Stand Alone” na żywo. 

Zagości również rapcoreowa grupa 

z Los Angeles - Hollywood Undead. 

Festiwal odbędzie się już po raz ósmy 

i zagości na Torze Wyścigów Konnych 

Służewiec. Nowe miejsce gwarantuje 

bardzo dobrą akustykę i da fanom mu-

zyki poczucie prawdziwej festiwalowej  

 

atmosfery. W tym roku zagrają takie za-

graniczne gwiazdy jak Muse, Bastille czy 

Big Sean. Stolicę odwiedzą także pol-

skie zespoły- etno-elektroniczny Gooral 

czy zachwycająca Bokka. 

 

Tegoroczny Life Festival Oświęcim 

będzie wyjątkowy z kilku powodów. 

Na dwóch scenach zlokalizowanych na-

przeciwko siebie, w festiwalowy piątek 

i sobotę czeka nas rekordowo dużo mu-

zyki. Wystąpią m.in. Jessie Kensington, 

Hey, Mela Koteluk oraz Nowe Sytuacje. 

Wydarzeniem bez precedensu, nie tylko 

w historii LFO, będzie z pewnością so-

botni koncert „Artyści przeciwko wojnie”, 

którego ambasadorem jest Goran 

Bregovic i na którym po raz pierwszy od 

16 lat wystąpią wspólnie Goran Bregovic 

i Kayah.  

 



Kultowy festiwal muzyki i sztuki odbywa-

jący się w Polsce. Wielokrotnie nagra-

dzany i doceniany zarówno u nas jak i za 

granicą. Różnorodność, wielokulturo-

wość i plątanina lingwistyczna spra-

wiają, że festiwal może poszczycić się 

najlepszą atmosferą w Polsce. W tego-

rocznym składzie mamy Prodigy, 

Of Monsters and Man(hey!), Flume, 

Mumford&Sons, , Jose Gonzales, Major 

Lazer, Kasabian i wiele innych.  

Koncerty w Dolinie Charlotty charaktery-

zują się niezwykłą atmosferą, która po-

zwala cieszyć się muzyką w wyjątkowy 

sposób. Ze względu na przepiękne usy-

tuowanie amfiteatru i jego kameralność, 

kontakt z muzykami nie jest utrudniany  

 

przez tłumy ochroniarzy i metalowe za-

pory barierek, co daje poczucie niesa-

mowitej bliskości z artystami. Tego-

roczna, dziewiąta już edycja Festiwalu 

Legend Rocka będzie naprawdę wyjąt-

kowa ze względu na wspaniały występ 

wirtuoza gitary Carlosa Santany, 

Roberta Planta – fenomenalnego woka-

listy Led Zeppelin oraz od lat niezmien-

nego, kultowego zespołu ZZ TOP. 

Po raz pierwszy w Polsce wystąpią Jah 

Cure, Popcaan, Trinity. Na płockiej plaży 

posłuchacie również: Mellow Mood, 

Chezidek, Lion D. Wśród polskich wyko-

nawców nie zabraknie największych 

gwiazd m.in.: Daab, Grubson, Bednarek, 

Damian SyjonFam. Oprócz koncertów 

będzie też można wziąć udział w dysku-

sjach z artystami dotyczących ważnych 

tematów z współczesnego życia, ale też 

muzycznych i Boba Marley’a, który 

skończyłby w tym roku 70 lat! W kinie 

również obecne są motywy odnoszące 

się do muzyki reggae, jej założeń lub 

głównych przedstawicieli muzyki ko-

rzennej. Dlatego, jak co roku pojawią się 

także projekcje filmów, które urozmaicą 

oczekiwanie na gwiazdy wieczoru. 



 

 

Rockowy SEVEN FESTIVAL po roku 

przerwy wraca do Węgorzewa! Seven 

w nazwie to m.in. nawiązanie do siedmiu 

jezior w kompleksie Jeziora Mamry oraz 

Siedmiu cudów natury, o którego miano 

ubiegało się Pojezierze Mazurskie. 

W tak pięknych okolicznościach 

przyrody będzie można posłuchać: 

ARCH ENEMY, VADER, KABANOS, 

THE ANALOGS, CLOSTERKELLER, 

PERCIVAL SCHUTTENBACH oraz, 

TURBO, MOSKWA, Skubas, Happysad, 

Raz Dwa Trzy, Cree, i Lao Che!! 

 

 

 

Koncert z okazji 30-lecia zagra grupa 

Voo Voo. Zespół wykona największe 

utwory, które powstały w trakcie jego 

działalności. W związku ze szczególną 

okazją na scenie pojawią się specjalni 

goście. Jednym z nich będzie Alim  

 

 

 

Quasimov, mistrz mugham, klasycznej 

muzyki Azerbejdżanu. Na scenie z Voo 

Voo pojawią się też Lech Janerka i Dawid 

Podsiadło. Poza tym zagrają: Big Cyc, 

Tymon & Transistors, Curly Heads i Lao Che. 

 

 

Trzydniowy festiwal Audioriver to 
obowiązkowa pozycja w wakacyjnych 
planach osób ceniących dobrą muzykę. 
To największy w Polsce festiwal 
poświęcony alternatywnej muzyce 
elektronicznej, czyli gatunkom takim jak 
house, techno, drum & bass i IDM. W 
ciągu 9 lat na malowniczej plaży nad 
Wisłą oraz na płockim Starym Rynku 
wystąpiło kilkaset gwiazd muzyki 
elektronicznej i alternatywnej z całego 
świata. Rok 2015 to czas jubileuszu, 
ponieważ Audioriver odbędzie się już po 
raz 10. By uświetnić tę okazję, po raz 
pierwszy w historii festiwalu dostępne są 
kolorowe karnety kolekcjonerskie. 
Można je kupić tylko online. Jak dotąd 
wśród ogłoszonych artystów znaleźli się: 
Róisin Murphy, Ben Klock, Fur Coat, 
Herkules & Love Affair, High Contrast, 
Icicle Entropy live, Kalipo live, Marcel 
Dettmann, Nervy, Noisia, Roni Size, 
Reprazent live, Simian Mobile Disco (dj 
set), Tale of Us. Solomun, Spor feat. 
Linguistics, Karenn live (Blawan & Parias), 
John Talabot, Jaguar Skills oraz Baasch.



 

Przystanek Woodstock to ogromny letni 

Festiwal muzyczny organizowany przez 

Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, która tym letnim koncertem 

chce podziękować wszystkim wolonta-

riuszom i ludziom wspierającym jej 

styczniowe, finałowe działania. Gospo-

darzem imprezy, jak co roku, jest Jurek 

Owsiak. Wciąż jeszcze ogłaszane są 

gwiazdy tegorocznego festiwalu. Już te-

raz wiadomo, że na Przystanku 

Woodstock 2015 nie zabraknie Legend 

Rocka i Metalu. Pierwszą ogłoszoną 

gwiazdą jest amerykańska formacja 

Black Label Society. Wiadomo też, że na 

woodstockowej Dużej Scenie wystąpią 

Illusion, Eluveitie, Within Temptation, 

Shaka Ponk, Congo Natty, (HED) P.E 

oraz Decapitated. Polskimi gwiazdami, 

które zasilą line-up, są Mela Koteluk 

i Frontside. Na Mełej Scenie zobaczymy 

zespoły Lipali, Scarecrow, Big Day, 

Cannailles i GrubSona. Do Line-Upu 

dołączyli też Proletaryat, Roan oraz 

Mrozu. 

W tym roku formuła imprezy będzie 

wyjątkowa, ponieważ muzycznie będzie 

to mieszanka wybuchowa. Cześć dj-ów 

zagra sety w klimacie Back To The 

Roots, część z nich dostała wolną rękę. 

Do Boszkowa zawitają Westbam, DJ 

TONKA, Alex M.O.R.P.H, Jonas Steur, 

Dj Alex, onTune, DJ Kros, DJ Smart. 

 

OFF Festival nie jest modny, bo wiele 
trendów po prostu wyprzedza. Nie-
rzadko artyści zapraszani do Katowic 
najlepsze płyty mają dopiero przed 
sobą. Trudno też sprowadzić OFF do 
konkretnego gatunku, jeśli pojawiają się 
na nim tuzy hałasu i geniusze melodii, 
bohaterowie jutra i legendy z przeszło-
ści. Tym razem posłuchamy m.in. The 
Residents i Sun Ra Arkestra, Susanne 
Sundfør, Doldrums, King Khan & The 
Shrines, Kaszebe, LXMP, Hidden World.



 

Pierwsza edycja Kraków Live Festival 
zapowiada się imponująco. Przez dwa 
dni, w namiotach zlokalizowanych na 
Błoniach wystąpią artyści nie tylko popu-
larni, ale przede wszystkim niezwykle 
znaczący dla współczesnej sceny alter-
natywnej. Pierwszym z headlinerów jest 
Kendrick Lamar, niekwestionowanie je-
den z trzech najważniejszych hip-
hopowych artystów. Drugim będzie cie-
sząca się w Polsce niesłabnącą popular-
nością grupa Foals.  

 

 

Impreza odbywa się w Hradec Králové 

(oddalonym zaledwie 50 km od polskiej 

granicy) na terenie dawnego lotniska 

wojskowego. Po nagłównej scenie bę-

dzie można do białego świtu bawić się 

w rytmie klasyków hip-hopu i funku, mik-

sowanych przez prawdziwą czołówkę 

imprezowego didżeingu. Do tego 

wszystkiego dochodzi jeszcze mnóstwo  

 

 

 

innych atrakcji – granie w streetball na 

specjalnych boiskach, wyścigi gokartów, 

parkour, skoki na bungee, zapasy w cze-

koladzie, oraz najbardziej popularne – 

frisbee, zośka i wylegiwanie się w hama-

kach. Organizatorzy dopiero zaczęli od-

słaniać tegoroczny line-up, ale wiemy 

już, że w tym roku wystąpią m.in. 

Run the Jewels, Yelawolf i wielu innych! 

 

Rok 2015 dla Festiwalu Tauron Nowa 

Muzyka zaczął się świetnie – w styczniu 

w Groningen Festiwal po raz trzeci zo-

stał okrzyknięty Najlepszym Małym 

Festiwalem w Europie. W tym roku 

czeka na nas ośmiu artystów. Jak zwy-

kle z różnych rejonów szeroko pojętej 

nowej muzyki i jak zwykle projekty za-

równo legendarne jak i debiutantów. Po 

raz kolejny poszczególne sceny będą 

miały swoich kuratorów, a jednym z nich 

będzie agencja Little Big. Headlinerem 

Little Big Stage będzie duet Autechre, 

wystąpią na niej również  Dopplereffekt, 

Vessels i Objekt. Na pozostałych sce-

nach na terenie Nowej Siedziby 

Muzeum Śląskiego zobaczymy m.in. 

The Juan MacLean, Ghostpoet, Fatima 

& The Eglo Live Band oraz odmienione 

Portico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

06.06.2015 
Charyzmatyczna Iza Lach (nie tylko) z numerami, 
które posłały Snoopa na kolana, W.E.N.A. z war-
szawską premierą materiału z nowej epki „Mono-
chromy” i rockowy kopniak od Curly Heads – oto 
główne punkty programu Red Bull Tour Bus: Block 
Party. Po koncertach bawimy się na afterach we 
wszystkich klubach na jednej z najbardziej imprezo-
wych ulic Warszawy! Zapraszają: Bal, Bątą, Funky 
Jim, Klub 55, Meta Disco, Parking Bar i Piw Paw. 
Startujemy o 15:00, wstęp jest bezpłatny 

 

 

13.06.2015 

ESCAPE ROOM na ulicach Łodzi 

Uwolnij się od sztampowego myślenia i odkoduj 
szereg łamigłówek ukrytych w najciekawszych 
punktach Łodzi. Odkryj co skrywają fasady kamie-
nic, stare fabryki i ulice naszego miasta, poznaj jego 
głębię i daj się wciągnąć w 3 godzinną serie zasko-
czeń i zagadek. Uciekaj i wyjdź poza ramy świadomości. 
facebook.com/events/1427869124186083/ 
 

 

12-27.06.2015 

"The Rock" to potoczna nazwa legendarnego i nie-
czynnego już więzienia Alcatraz, w którym 5 lat 
temu po raz pierwszy zmierzyli się najlepsi uliczni 
koszykarze na świecie. Spragniony sławy i rywali-
zacji? Chcesz reprezentować Polskę na światowym 
finale w Turcji? Wystarczy ograć wszystkich konku-
rentów w ramach pierwszych polskich eliminacji 
w formule 1 na 1. Rywalizacja jest otwarta dla każ-
dego - kobiet, mężczyzn, profesjonalistów i amatorów. 
Więcej informacji na: www.redbull.pl/kingoftherock 
o Red Bull King of the Rock. 

 

 

BLIŹNIĘTA 
SESJA: Bliźnięta będą w trakcie tej sesji 
w dużej mierze polegały na swojej intuicji, spo-
strzegawczości i niekonwencjonalnych meto-
dach. Osoby, które szybko umieją dostosować się 
do sytuacji i ufają swojemu instynktowi, będą 
miały o wiele łatwiej niż osoby ufające wyłącznie 
swojej wiedzy i zdrowemu rozsądkowi. Bliźnięta 
będą ufały w to, że w trakcie egzaminów otrzy-
mają pomoc i wsparcie od życzliwej im kobiety. 
WAKACJE: W te wakacje masz szansę na praw-
dziwą miłość. Bądź jednak ostrożny, bo możesz 
ulec pozornemu urokowi pewnej Ryby, która bę-
dzie chciała Cię oszukać. Bliźnięta to urodzeni 
wodzireje i organizatorzy imprez, dlatego nie może 
Cię zabraknąć na żadnej wakacyjnej domówce! 

 

RAK 
SESJA: Raki podczas zmagań z kolejnymi egza-
minami dojdą do punktu, w którym ogarnie je głę-
bokie zwątpienie. Być może narzucą sobie za 
duży reżim i za mocne tempo. Mogą je najść wąt-
pliwości, co do słuszności wyboru danego kie-
runku studiów.  
WAKACJE: Rak to osobnik nieśmiały dlatego nie 
przejawia zbyt często inicjatywy w kontaktach z 
płcią przeciwną. Jednak jeśli naprawdę się zako-
cha, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych! W te 
wakacje Raki wykażą się sporą odwagą cywilną i 
mają szansę na prawdziwą miłość. Zazwyczaj 
nieśmiały Rak przejmie inicjatywę i wraz ze zna-
jomymi stanie się królem wakacyjnych dyskotek. 

 

LEW 
SESJA: Lwy mają predyspozycje by odnieść 
sukces. Słońce sprzyja ich zodiakowi i mówi 
o tym, że Lwy są w stanie pokonać wszelkie trud-
ności i mają szansę na naprawdę dobre wyniki. 
Muszą się jednak przyłożyć do tego, by nie stracić 
okazji i nie świętować przed czasem. Powinny 
popracować nad tym, by wyprzedzić konkurencję. 
WAKACJE: Lew to zdobywca serc płci przeciw-
nej! Biada temu, kto nie odwzajemni uczucia… 
nie ma szans, i tak się zakocha, bo Lew nigdy nie 
odpuszcza! A jednak miejcie się Lwy na 
baczności, bo w te wakacje szykuje się dla Was 
prawdziwa niespodzianka. To właśnie w Was trafi 
strzała Amora. Na miłość nie ma rady…Impreza 
bez Lwa? Niemożliwe! Jak co roku Lwy będą 
rządzić na wszystkich wakacyjnych imprezach! 



 

PANNA 
SESJA: Panny podczas egzaminów będą liczyły 
na zgrany zespół. Będą miały nadzieję, na przy-
jazne stosunki z wykładowcami oraz swoimi ko-
legami. Powinny przejść przez tę sesję bez więk-
szych problemów jednak spektakularny sukces 
osiągną jedynie podejmując ryzyko i opierając się 
na własnej wiedzy i doświadczeniu. 
WAKACJE: Upłyną Pannom pod znakiem flirtu. 
Będziecie czarować, kusić i rozkochiwać w sobie 
płeć przeciwną. To może oznaczać niezłe kłopoty 
po wakacjach z powodu nadmiernej liczby 
adoratorów. Panna uwielbia imprezy, ale jeszcze 
bardziej porządek, dlatego niechętnie będziesz 
organizować domówki w te wakacje. Aby sprzą-
tanie dnia następnego nie popsuło Ci humoru, 
raczej będziesz wybierać imprezy plenerowe. 

 

WAGA 
SESJA: Wagi mogą się poczuć rozczarowane 
z powodu wyników egzaminów. Być może ich wysiłki 
nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Ambicja i 
wysokie wymagania wobec siebie mogą zaszkodzić, 
czasami niższa, ale zaliczająca ocena jest równie 
doba. Być może przedmioty, po których spodziewały 
się lepszych wyników, nie pójdą aż tak dobrze. 
WAKACJE: Waga w te wakacje zakocha się bez 
pamięci i całkowicie zapomni o zdrowym jedzeniu. 
Romantyczne wieczory we dwoje nie sprzyjają die-
cie, więc nie zapomnij od czasu do czasu o jakimś 
wysiłku fizycznym dla zachowania dobrej formy! 
Waga nie będzie specjalnie zainteresowana impre-
zami masowymi. W te wakacje będziesz raczej 
spędzać czas w towarzystwie ukochanej osoby. 

 

SKORPION 
SESJA: Ta sesja nie będzie dla Skorpionów naj-
lżejszym doświadczeniem. Choć mają niezbędną 
wiedzą, na ich ścieżce będą mnożyć się trudności. 
Mogą spodziewać się niezasłużonej nagany ze strony 
egzaminatora. Na czas sesji lepiej będzie ułagodzić 
swoje poglądy i nie afiszować się z prywatnymi opiniami. 
WAKACJE: Wakacyjna aura sprzyja porywom 
namiętności. Podczas tegorocznych wakacji po-
czujesz motyle w brzuchu.. To Twój czas – wyko-
rzystaj go na relaks i… miłość! Gwiazdy Ci sprzyjają. 
Jeśli jeszcze nie znalazłeś swojej drugiej połówki, 
stanie się to właśnie w te wakacje. Skorpiony podczas 
tych wakacji będą w najlepszej formie, dlatego nie 
ominie ich żadna impreza do białego rana!  

 

 

 

  

 
02.07 – 30.07. 2015 

8 Letnia Akademia Jazzu 

To festiwal, podczas którego na scenie Wytwórni 

występują najwybitniejsi przedstawiciele jazzu 

z Polski i z zagranicy. Jednym z celów Akademii jest 

przypomnienie dorobku wybitnych kompozytorów, 

twórców polskiej szkoły jazzu. Nie kopiujemy ich dzieł, 

lecz dajemy im nowe życie; chcemy udowodnić, ze 

kompozycje artystów, którzy wpisali się złotymi 

zgłoskami do encyklopedii światowej sceny jazzowej, 

nadal mogą brzmieć aktualnie, a ich przekaz jest 

ponadczasowy. 
 

 

10.07.2015 20:00 

Teatr Rozrywki "Lutnia" Łódź 
Kabaret Hrabi. Można naćkać instrumentów muzycz-

nych, scenografii, dymów i świateł, fajerwerkiem 

brzdęknąć, wąsy dokleić, kostiumy oszałamiające 

przytaszczyć, a mimo to widzów nie ogłuszyć. „Tak, 

że o” będzie więc prostotą mamił i skromnością. Mniej 

wydatków, więcej korzyści. A i kabaretowa tradycja 

w tej formie lepiej się uchowa.  
 

 

11.07.2015 
Najbardziej kolorowy, najradośniejszy Festiwal na 

świecie już w lipcu w Łodzi! Przyjdź i pokoloruj z nami 

siebie i swoich najbliższych! Festiwal jest otwarty dla 

wszystkich i zupełnie DARMOWY:) 



 

STRZELEC 
SESJA: Dla Strzelców sesja egzaminacyjna okaże 
się istnym szaleństwem. Doskonale zdają sobie 
sprawę, że będą potrzebowały sporo szczęścia, 
żeby pomyślnie zaliczyć wszystkie egzaminy. Być 
może zbyt krytycznie podchodzą do oceny swojej 
wiedzy, przez co uważają, że ich szanse są małe. 
WAKACJE: Podczas tegorocznych wakacji pozwo-
lisz komuś się sobą zaopiekować. Choć zupełnie się 
tego nie spodziewasz, może się szybko okazać, że 
to nie tylko przyjaźń, ale poważne uczucie. Nie warto 
rozpamiętywać dawnych niepowodzeń! Spójrz 
odważnie w przyszłość i ciesz się wakacyjną aurą! 
Razem z Koziorożcem postanowisz wziąć się za 
siebie i trochę podciągnąć formę. Niechętnie dasz 
się namawiać na melanż tego lata. Warto 
zaryzykować i wybrać się gdzieś ze znajomymi. 

 

KOZIOROŻEC 
SESJA: Koziorożce będą zdeterminowane, by 
udowodnić, że posiadają rozległą wiedzę. Będą 
się czuły dość pewnie i komfortowo. Są gotowe 
zmierzyć się z każdym wyzwaniem i pokazać, że 
zasługują na to, by przejść na wyższy stopień 
wtajemniczenia i kolejny semestr. Być może uda 
im się dotrzeć do nieoficjalnych źródeł lub infor-
macji, które pomogą im przejść sesję.  
WAKACJE: Nie samą nauką człowiek żyje. W końcu 
zaczęły się wakacje, dlatego czas już je zaplanować. 
Koziorożce poznają wiele nowych osób szczególnie 
w sierpniu. Czy któraś z tych znajomości okaże się 
czymś szczególnie ważnym? Są na to duże szanse! 
Dlatego już teraz zabierz się za wakacyjne plany! 
Koziorożec bardzo starannie planuje wakacyjny czas, 
dlatego nieprzypadkowo pojawia się na imprezach – 
wybiera tylko te najciekawsze. 

 

WODNIK 
SESJA: Wodniki powinny popracować nad dobrym 
kontaktem z egzaminatorami. Nie chodzi tu o lizuso-
stwo, ale pokazanie szacunku i powagi. Powinny su-
miennie i pracowicie przyłożyć się do nauki, wówczas 
osiągną dobre efekty. 
WAKACJE: Wodniki lubią dobrą zabawę, ale również 
długie wieczorne rozmowy z bliską osobą. W te waka-
cje połączysz te dwie rzeczy. Wakacje będą dla Ciebie 
pełne ciekawych przygód i niezapomnianych wrażeń. 
Raczej nie spodziewaj się nagłego płomiennego uczu-
cia. Będzie za to bardzo dużo cennych wspomnień. 

 

  

 
08.08.2015 

W Ergo Arenie (Trójmiasto) odbędzie się koncert 

w ramach drugiej części trasy Strut Tour promującej 

nowy album Lenny Kravitz’a. „Ten album sprowadził 

mnie z powrotem do miejsca, w którym pokochałem 

muzykę” – powiedział Lenny Kravitz. „Do emocji które 

czułem będąc w liceum. Ta płyta to prawdziwy rock & 

roll- jest surowa, ma duszę i wszystko się ze sobą łączy”. 

 
16.08.2015 

5. Konkurs Lotów Red Bull 
To kreatywne zawody dla amatorskich konstruktorów 

i pilotów własnoręcznie zmontowanych obiektów lata-

jących. Skompletuj drużynę i dołącz do nas w jedynej 

takiej rywalizacji! Blisko sześć lat minęło od czasu, gdy 

Konkurs Lotów Red Bull gościł w naszym kraju, 

wówczas był to Poznań, tym razem odbędzie się w Gdyni! 

Więcej informacji na: www.konkurslotowredbull.pl 
 

 
28–30.08.2015 

III edycja Międzynarodowych Targów Mody 

w Ptak Fashion City 

To impreza, która zdobywa coraz większe uznanie 

światowych producentów odzieży, projektantów, 

stylistów, etc. Wśród wystawców znajdują się wszyscy 

stali najemcy Ptak Fashion City oraz ponad 500 firm 

z kraju i zagranicy, które będą posiadać swoje stoiska 

w nowej Hali Ptak Expo. Tym samym w trakcie III edycji 

Międzynarodowych Targów Mody Ptak Expo obejrzeć 

będzie można kolekcje ponad 3 000 wystawców – 

producentów, importerów i dystrybutorów odzieży, 

obuwia i akcesoriów z całego świata. 

 



  

 

RYBY 
SESJA: Ryby będą uczyły się sumiennie, lecz 
sesja będzie dla nich ciężka. Mogą mieć kłopoty 
z pojedynczymi zaliczeniami. 
WAKACJE: Jeśli jeszcze nie jesteś w związku, 
teraz masz na to wielkie szanse. Od dawna pie-
lęgnowana znajomość może okazać się strzałem 
w dziesiątkę! Nowy partner doda Ci pewności 
siebie i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. 
Miłość Cię uskrzydli! Uważaj na fałszywych 
przyjaciół, to że jesteś zapraszany na imprezy nie 
oznacza, że nie obgadują Cię za Twoimi plecami! 

 

BARAN 
SESJA: Brany powinny popracować nad do-
brymi układami w dziekanacie, gdyż może im się 
to przydać. Zwłaszcza dobre układy z profeso-
rami i osobami kierującymi zespołem mogą być 
w przyszłości cenne. 
WAKACJE: Uważaj, to co wydaje się wspaniałym 
uczuciem od pierwszego wejrzenia może się oka-
zać jedynie wakacyjnym zauroczeniem. Nie trać 
głowy i nie deklaruj nic pochopnie, bo możesz 
wpaść w niepotrzebne tarapaty i naprawdę kogoś 
zranić! Zaufaj swojej intuicji a nie tylko urokowi 
chwili. W te wakacje sporo czasu będziesz spędzać 
ze swoimi znajomymi. Powrócą stare przyjaźnie, 
które okażą się być bardzo ważne. Zwróć uwagę na 
Pannę, chyba jej wcześniej nie doceniałeś, a to na 
prawdę fajna osoba i dobrze Ci życzy! 

 

BYK 
SESJA: Byki będą zdeterminowane by przejść tę 
sesję i dostać się na nowy semestr. Powinny popra-
cować nad swoja średnią, gdyż stypendium znacz-
nie poprawiłoby nie tylko ich sytuację materialną, 
ale i samoocenę. Byki będzie przez całą sesję kusić 
by nie grać fair. Będą miały okazję do tego, by oszu-
kiwać i choć może im się to opłacić, to wiąże się 
z tym ogromne ryzyko.  
WAKACJE: Bykami opiekuje się Wenus, dlatego 
potrafią zwrócić na siebie uwagę i łatwo rozkochują 
w sobie szczególnie Panny i Koziorożce. Uważaj na 
Lwa, to nie jest partner dla Ciebie – jest czarujący i 
silny, ale… nic z tego nie będzie. Te wakacje nie 
zapewnią Ci stałego związku, musisz uzbroić się w 
cierpliwość. Wakacje to dla Byków czas zasłużo-
nego odpoczynku. Ciężko pracowałeś przez cały 
rok, dlatego nie przesadzaj z imprezami. Warto tro-
chę się zrelaksować w domowym zaciszu. 

 

05–06.09.2015 

Największy w Europie Środkowo-Wschodniej masowy 
wyścig motocyklowego enduro zawita ponownie do 
Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie! Jeśli 
chcesz sprawdzić się na spektakularnej trasie i wal-
czyć ramię w ramię z elitą dyscypliny, z legendarnym 
Tadkiem Błażusiakiem na czele - musisz tam być! Im-
preza dołączyła do tak słynnych zawodów off-roado-
wych, jak Hell's Gate we Włoszech, Red Bull Hare 
Scramble w austriackim Erzbergrodeo, czy Red Bull 
Romaniacs w Rumunii.  
Start rejestracji: 23 czerwca 2015 
Więcej informacji na: www.redbull111megawatt.pl 
 

 

12 – 13.09.2015 

To największa w Polsce impreza handlowo-wysta-

wiennicza dla miłośników motoryzacji. Łódzka giełda 

to miejsce, gdzie każdy może sprzedać, kupić, 

zamienić, zobaczyć: samochody i motocykle 

współczesne i zabytkowe, części,  literaturę, ubiory, 

modele, militaria, starocie i wiele innych! 

 
19–24.09.2015 

AnimaArt Międzynarodowy Festiwal Animacji 
W teatrze Arlekin odbędzie się pierwsza edycja festi-
walu AnimArt, choć w pewnym sensie będzie on kon-
tynuacją organizowanych przez teatr od 15 lat dwóch 
potężnych festiwali: Międzynarodowego Festiwalu 
Solistów Lalkarzy i Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Ulicznej „TrotuArt”. Oba były wysoko cenione 
zarówno przez publiczność, jak i władze czy media. 
AnimArt ma być największym i najbardziej interesują-
cym festiwalem w naszym kraju, a być może także 
w Europie, konfrontującym dokonania artystów teatru 
animacji i filmu animowanego.  

 

 



 

 

sUCHARY 

 
Microsoft oraz Skype opracowali 

wspólnie system tłumaczenia mowy 

w czasie rzeczywistym. Chętni na 

studia filologiczne mogą teraz starać 

się o pracę w McDonaldzie bez 

tracenia 5 lat na studiowanie. 

 

 

 
Wielka Brytania. Polak pyta swojego 

kolegę Polaka o dobrego stomatologa. 

Tamten odpowiada: 

-  Znam świetnego, ale on jest Anglikiem. 

- Spoko, spoko, poradzę sobie. 

Przychodzi wiec na wizytę, siada 

w fotelu i pokazując lekarzowi szczękę 

mówi: 

- Tu! 

Dentysta wyrwał mu dwa zęby. 

Na drugi dzień znów spotykają się obaj 

faceci i pierwszy mówi: 

- Kurcze, jakiś głupi ten dentysta. Ja 

mu pokazuje bolący ząb, mówię mu 

„tu”, a on wyrywa mi dwa… 

- Ale ty głupi jesteś. Two po angielsku 

znaczy dwa… 

- Aaa, było tak od razu, następnym 

razem coś wymyślę. 

Przychodzi na drugą wizytę, siada 

w fotelu, wskazuje ząb i mówi: 

- Ten! 

 

 

 
Profesor filologii polskiej na wykładzie: 

- Jak Państwo wiecie w językach sło-

wiańskich jest nie tylko pojedyncze za-

przeczenie. Jest też podwójne zaprze-

czenie. A nawet podwójne zaprzeczenie 

jako potwierdzenie. Nie ma natomiast 

podwójnego potwierdzenia jako zaprze-

czenia. 

Na to student z ostatniej ławki: 

- Dobra, dobra. 

 

 

 
Tysiące dziewczyn w Polsce marzy 

o tym, żeby przeżyć to, co bohaterka 

“Pięćdziesięciu twarzy Greya” czyli… 

…żeby znaleźć pracę po studiach. 

 

 

 
Przed sesją idzie dwóch studentów ulicą 

i widzą kawałek kartki leżącej pod 

akademikiem. Jeden się pyta drugiego: 

– Co to jest? 

A drugi odpowiada: 

– Nie wiem, ale kserujemy! 

 

 



 
 

 




