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Już w najbliższą sobotę 

5 września będzie oka-

zja do obejrzenia nie-

zwykłych zmagań naj-

silniejszych mężczyzn 

w Polsce. Przeciąganie 

tira, przerzucanie wiel-

kiej opony, podnosze-

nie samochodu i cho-

dzenie z obciążeniem 

to coś niewykonalnego 

dla przeciętnego czło-

wieka, jednak nie dla 

strongmanów. Podczas 

zawodów Pucharu Pol-

ski w Galerii Victoria 

siłacze pokażą swoje 

umiejętności. Sędzią 

zawodów będzie stron-

gman i zawodnik MMA 

- Mariusz Pudzianowski. 

W programie imprezy 

nie zabraknie konkur-

sów dla publiczności, 

dlatego już teraz ser-

decznie zapraszamy ! 

PUCHAR POLSKI
STRONGMAN 2020
Puchar Polski Strongman to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć w akcji prawdziwych 
mocarzy. Siłaczy, których obwód bicepsa wynosi prawie tyle, co talia modelek. Zawodnicy 
biorący udział w walce o Puchar będą reprezentantami najsilniejszych ludzi w Polsce.
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BACK TO SCHOOL

W NUMERZE M.IN.:

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

HARRY’S BURGER 
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BACK TO SCHOOL z C&A
Moda dziecięca to dla wszystkich projektantów największe wyzwanie. Przyciągająca wzrok estetyka, przyjazne dla skóry materiały, fa-
sony, które odpowiadają najnowszym trendom, a jednocześnie są w stanie sprostać wielu codziennym wyzwaniom, zapewniając opty-
malną wygodę - spełnienie wszystkich oczekiwań to nie lada sztuka. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte prawdziwą pasją pozwa-
la kreować styl idealnie dopasowany do potrzeb znających się na modzie dzieciaków oraz ich wymagających rodziców. Kolekcje C&A na 
wszystkie pory roku zawierają zarówno solidną, ponadczasową bazę, jak i najnowsze miejskie trendy, sportową swobodę czy szykowne 
propozycje na wymagające okazje. Wyczucie stylu i chęć podkreślania indywidualności kształtuje się od najmłodszych lat, dlatego do-
kładamy wszelkich starań, by tworzone przez nas ubrania dla dzieci emanowały oryginalnością, modową energią i autentycznością. 
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Kolekcja Future Classic w MOHITO
Twarzowy błękit, charakterystyczny chabrowy i naturalny beż to najważniejsze kolory kolekcji Future Classic.

Najnowsza kolekcja MOHITO Future Classic to połączenie uniwersalnych krojów i kobiecych wzorów czyli must have w każdej szafie. Twarzowy błę-
kit, charakterystyczny kolor chabrowy i naturalny beż to trzy najważniejsze kolory kolekcji Future Classic. Projektanci marki MOHITO, na koniec lata 
proponują rozwiązania idealne do pracy, ale też na wciąż ciepłe weekendy. Future Classic to podkreślające atuty każdej sylwetki sukienki, koszule 
w stylu oversize czy casualowy garnitur. W kolekcji najdziecie również wygodny jeansowy kombinezon, a dla odważniejszych Klientek Mohito, 
krótkie szorty z imitacji skóry z paskiem w komplecie. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślająca talię trapezowa spódnica midi zapinana na 
całej długości na guziki, lub bluzka w kwiatowy wzór z bufkami na ramionach.
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Maria Sadowska wraca z płytą „Początek nocy“. Artystka po 6 latach od ostatniego wydawnictwa zdecydowała się nagrać album, który łączy wszystkie gatun-
ki, w jakich się do tej pory poruszała. Swoje muzyczne doświadczenia i fascynacje zamknęła w płycie z piosenkami o miłości. I tak znajdziemy na niej jazzujące 
nowoczesne utwory, jak „Marakeczi” ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera, przestrzenne ballady jak „Wolno umierać” czy przebojowe, elektroniczne 
„Sen” i tytułowy „Początek nocy”, przywołujące na myśl 
hity The Weeknd czy Calvina Harrisa.
Albumem Maria zaspokoi więc głód zarówno fanów jej 
jazzowych dokonań („Tribute To Komeda”, „Jazz na uli-
cach”), publiczności obecnej z nią od ponad 20 lat na klu-
bowych parkietach, jak i fanów jej popowych dokonań z 
płyty „Spis treści”. Do tego muzycznego eksperymentu 
długo szukała odpowiedniego producenta. Zdecydowała 

się na połączenie dwóch muzycznych światów powierzając produkcję albumu Jarosławowi Bara-
nowi (współpracującemu wcześniej m.in. z Edytą Górniak, Renatą Przemyk czy Cleo). Wspólnie za-
dbali o nowoczesne i spójne brzmienie płyty.
Poprzedni album Marii Sadowskiej „Jazz na ulicach” został wydany w 2014 roku i osiągnął status 
Złotej Płyty. Premiera albumu planowana jest na 16 października nakładem Agora Muzyka.
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Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

DyrdyMarki

Początek nocy

Kawulski Maciej 

Niedźwiecki Marek 

Sadowska Maria 

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których po-
zwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie 
osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu 
zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko 
w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się 
transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię.
Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: 
zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad 
całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej 
niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Marek Niedźwiecki po raz pierwszy ujawnia tajemnicę swojego głosu:
• o życiu na antenie i poza nią,

• o muzyce i ciszy,
• o PRL-u i współczesności,

• o niezwykłych podróżach i zwykłej codzienności.
Marek Niedźwiecki, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych i być może najwspanialszy głos w historii Polskiego Radia, zapra-

sza do siebie. Do obejrzenia kolekcji 15 tysięcy płyt, do wysłuchania prywatnej listy płyt wszech czasów, do podróży po ulubionych miej-
scach na świecie. Przyzna się do sportowych osiągnięć w jeździe (prawie) figurowej. Ugości nas swoimi popisowymi daniami (legendarne 

mielone!), a potem na stół wjedzie butelka australijskiego shiraza oraz piwo z mango i zaczną się opowieści bardziej muzyczne. Pan Marek 
od listy zdradzi, jak czekał w apartamencie paryskiego hotelu Ritz na Madonnę i jak uratował przyjęcie Lionela Richiego. Opowie o swoich 

wpadkach, momentach absolutnego szczęścia, paraliżującym strachu przed wychodzeniem na estradę i o tym jak zwędził papierosy żonie 
Davida Bowiego... To będzie wspaniała uczta. I piękna podróż. Momentami wzruszająca, pełna anegdot, niecodziennych historii i pięknych 

wspomnień, których przez dziesiątki lat byliśmy świadkami i słuchaczami. I która, mimo starań złych ludzi, trwa nadal...
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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