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Witajcie Beyhive! 

Jest nam niezmiernie miło przedstawid Wam kolejny owoc naszej ciężkiej pracy! Oto 

przed Wami pierwszy numer Third Ward!  

Pomysł na magazyn padł spontanicznie. Chcieliśmy, aby ci bardziej zapracowani 

również byli na bieżąco z najważniejszymi informacjami na temat Beyoncé. 

Zdecydowaliśmy się więc wybrad wszystkie istotne newsy z całego miesiąca i połączyd 

to w jedno. Długo zastanawialiśmy się nad tytułem magazynu. Chcieliśmy, aby było to 

coś ciekawego, wyjątkowego, nieszablonowego, a zarazem kojarzącego się z Beyoncé. 

Wymyślaliśmy mnóstwo tytułów, aż w koocu padła propozycja „Third Ward”, która od 

razu chwyciła! „Third Ward” jest nie tylko dzielnicą w Houston, skąd pochodzi 

piosenkarka, ale również jednym z jej pseudonimów - w teledysku do Pretty Hurts 

możecie dojrzed, że ma na sobie szarfę „Miss Third Ward”.  

Główne tematy tego numeru to teledysk do „Felling Myself”, humanitarna wyprawa 

na Haiti oraz 2. rocznica koncertu z trasy Mrs. Carter Show World Tour w Warszawie! A 

co ponadto? Gala MET Ball 2015, nominacje do BET Awards oraz wiele, wiele innych!  

 

Mamy nadzieję, że numer przypadnie Wam do gustu i zobaczymy się w przyszłym 

miesiącu!  

 

Beyoncé Polska Team 
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 19 maja 2015 roku ukazał się długo wyczekiwany 

przez fanów teledysk do wspólnej piosenki Nicki Minaj 

i Beyoncé „Feeling Myself”, która znajduje się na 

albumie raperki „The Pinkprint”. Wspólny teledysk 

artystek był już wyczekiwany od momentu, kiedy 

nagrały remix Flawless. Jak mówiła sama Minaj, 

zgodziła się nagrad remix piosenki Beyoncé, nie 

spodziewając rewanżu. Jednak B sama zaproponowała 

jej nagranie kolejnego duetu, tym razem na album 

raperki!  

 

O samym teledysku mówiło się od dawna. Były 

plotki o tym, że zamknęły cała ulicę oraz że wyjechały na 

pustynię by kręcid teledysk. Jednak od czasu tych plotek mijało coraz więcej czasu, a 

teledysku nie było. Fani stracili już nadzieję, że w ogóle się pojawi - szczególnie, kiedy 

pojawiały się informacje o tym, że Nicki kręci kolejne teledyski, ale na planie 

zdjęciowym nie pojawia się Beyoncé.  

 

Aż nagle, zupełnie niespodziewanie, teledysk pojawił się na serwisie streamingowym 

TIDAL!  Niezwykle kolorowy, wypełniony dobrym humorem i pełnym luzem! W sieci aż 

zawrzało!  Wszyscy pisali o tym teledysku, każdy zachwycał się tym, jak Nicki i Bey 

świetnie się razem bawią! Niektórzy mówili, że to tylko dla teledysku, ale stylistka 

pracująca przy realizacji klipu zdradziła, że artystki bardzo się lubią i taka atmosfera, 

jaka panuje w klipie, panowała przez cały czas na planie zdjęciowym! Podobno nawet 

przy scenie jedzenia hamburgerów, dziewczyny nie wiedziały, że są nagrywane!  

 

Marni Senofonte, bo tak nazywa 

się stylistka pracująca przy klipie do 

Feeling Myself, zdradziła też, że to 

Beyoncé w ostatniej chwili wpadła 

na pomysł aby nakręcid klip podczas 

Coachelli! Przez to, że pomysł na 

nakręcenie klipu padł na ostatnią 

chwilę, nie było zbyt wiele czasu na 

skompletowanie garderoby. 

Większośd ubrao, które Bey ma na 



 
 

 

sobie w teledysku, należą właśnie do niej. Stylistka bardzo pochwaliła zarówno 

Beyoncé, z którą pracowała już wcześniej przy teledysku do 7/11 oraz samą Nicki, z 

którą pracowała pierwszy raz! Powiedziała, że praca z Beyoncé naprawdę należy do 

przyjemności! Według Marni, Beyoncé nie dośd że jest bardzo otwarta w kwestii mody, 

to również bardzo pomocna!  

 

A co było najzabawniejsze podczas kręcenia teledysku? Jak wiecie, obie artystki 

bawiły się razem z boku sceny podczas Coachelli, media zaczęły się rozpisywad, że 

Beyoncé krzywo patrzy na Nicki i pewnie są skłócone, nikt nie podejrzewał, że kręcą 

teledysk i są ze sobą w świetnych relacjach!  

   

B podobno kocha futra i uparła się na nie! 

Powiedziała, że nie wie jak, ale muszą zrobid 

coś, aby w teledysku mogła pojawid się w futrze 

i żeby to pasowało! A jeśli Beyoncé tak chce, to 

tak musi byd! Beyoncé w teledysku ma na sobie 

futro od Oscara de la Renty, a Nicki od Chloé i to 

właśnie scena w futrach należy do ulubionych 

stylistycznie scen Marni! Jednak sama Nicki nie 

do kooca była przekonana do futra, bo woli 

bardziej dopasowane ubrania. Senofonte 



 
 

 

twierdzi, że wszyscy na planie namawiali Nicki na futro i przekonywali ją, jak świetnie w 

nim wygląda, jednak najbardziej przekonały ją słowa Beyoncé.  

 

Marni twierdzi, że kręcenie teledysku było jak kręcenie dokumentu, bo dziewczyny 

po prostu spędzały razem ciekawie czas.  

 

Nie możemy już się doczekad następnej współpracy obu artystek! Mamy nadzieję, że 

nie zaprzestaną na tych dwóch piosenkach. A może dołączy do nich jeszcze jedna 

wokalistka? Od czasu pierwszego duetu Beyoncé i Nicki, w Internecie aż roi się od 

przeróbek ‘Świętej Trójcy’, czyli - B, Nicki oraz Rihanny. Pozostaje tylko jedno pytanie… 

Czy świat jest gotowy na takie trio?  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maja 2015 roku Valerie Amos koordynator pomocy działania w sytuacjach 

kryzysowych z biura do spraw pomocy humanitarnej ONZ towarzyszyła Beyoncé 

podczas humanitarnej misji na wyspę Haiti. Podczas wyprawy Beyoncé odwiedziła 

wiele programów lokalnych w charakterze osobistym, aby więcej dowiedzied się o 

działalności humanitarnej.  

 

 



 
 

 

Pierwszym przystankiem był obóz IDP w 

Caradeux, jeden z wielu obozów tymczasowych 

na Haiti po zniszczeniach wywołanych 

trzęsieniem ziemi w 2010 roku. Od tamtego 

czasu ogólna liczba osób wymagających pomocy 

humanitarnej znacznie spadła a liczba osób 

wysiedlonych z obozów spadła do około 65,000 

- 96% od lipca 2010 roku. Jednak ponad 65,000 

mieszkaoców Haiti nadal przebywa w obozach 

tymczasowych, a potrzeba pomocy jest 

ogromna.  

 

Podczas wizyty w obozach ekipa odwiedziła szpital NPH Saint Damian w Tabarre, 

Haiti. Finansowany z prywatnych składek szpital St. Damian dostarcza najwyższej 

jakości pomocy medycznej dla chorych i upośledzonych dzieci w Haiti i jest powiązany z 

programami zdrowotnymi i społecznymi z zasięgiem ponad 90,000 dzieci oraz 

dorosłych rocznie.  

 

Wizyta obejmowała również wycieczkę po IDP Relocation site w Morne Nazare oraz 

wycieczkę helikopterem nad Port-au-Prince by zobaczyd postęp przebudowy 

strukturalnej rekonstrukcji zniszczeo po trzęsieniu ziemi w 2010 roku.  

 



 
 

 

 

 

 

Met Ball Gala jest nie tylko wielkim modowym wydarzeniem, gala ma również 

charakter charytatywny. Zyski z imprezy przekazywane są na Metropolitan Museum of 

Art Costume Institute w Nowym Jorku, gdzie co roku odbywa się impreza, a trzeba 

nadmienid, iż zyski są naprawdę pokaźne! W 2013 roku zebrano $9 milionów, 

natomiast w 2014 - $12 milionów. W 2014 roku osoba, która chciała uczestniczyd na 

gali, a nie znalazła się na liście (ok. 700 gości), musiała zapłacid $25,000 za bilet wstępu.  



 
 

 

 

Met Ball obywa się co roku (pierwsza gala 

odbyła się w 1946 roku) i jest jednym z 

najbardziej oczekiwanych modowych 

wydarzeo. Każdego roku bowiem gala ma inny 

motyw tematyczny, który jest uzależniony od 

tematu wystawy w Costume Institute. 

Tegorocznym tematem było „China: Through 

the Looking Glass” i to właśnie do tego tematu 

powinny nawiązywad stroje oraz dekoracje na 

gali. Beyoncé w tym roku postawiła na 

sukienkę od Givenchy  i zdecydowała się spiąd 

włosy w wysokiego kucyka. Artystka jednak 

spóźniła się na czerwony dywan ok. godzinę! 

Dlaczego?  

 

Jak zdradził jej długoletni stylista fryzur, Neal 

Farinah, Beyoncé oryginalnie miała włosy związane w inspirowanego Chinami koka, 

jednak dosłownie w ostatniej chwili zdecydowała się zmienid fryzurę. Neal mówi, że 

jechali właśnie windą, kiedy powiedziała, że musi jej zmienid fryzurę i ma na to 5 minut. 

Farinah tłumaczył Beyoncé, że w windzie mogą byd kamery, poza tym, co on może 

zrobid z jej włosami w windzie w 5 minut? Jednak podjął się wyzwania i zmienił fryzurę! 

Wysoki kucyk był pomysłem Beyoncé i opłaciło się! Każdy chwalił jej fryzurę! 

 

Z kreacją było trochę gorzej, wiele osób twierdziło, że odkryła zbyt wiele i że to nie w 

stylu Beyonce. Jednak artystka pokazała nam już tyle ciekawych stylizacji, że ciężko ją 

zaszufladkowad w jakimś jednym, konkretnym stylu. Widad, że lubi bawid się modą i 

eksperymentowad. Nam kreacja bardzo się podobała, a Beyoncé oraz Jay Z znaleźli się 

na liście najlepiej ubranych par w rankingu Vogue.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny rok, kolejne rozdanie jednych z najważniejszych nagród w świecie muzyki - BET 

Awards. Odbędzie się ono już 27 czerwca w Los Angeles. Beyoncé nominowana została 

w czterech kategoriach. Naszym zdaniem wokalistka ma szansę na zdobycie statuetek 

w przynajmniej dwóch, za teledysk do 7/11, który jest absolutnym hitem! 

 



 
 

 

Best Female R&B/Pop Artist: 

– Beyoncé 

– Janelle Monae 

– Jhene Aiko 

– Ciara 

– Rihanna 

– K. Michelle 

 

Video Of The Year: 

– Beyoncé – “7/11” 

– Big Sean – “IDFWU” 

– Chris Brown – “Loyal” 

– Chris Brown & Usher – “New Flame” 

– Common & John Legend – “Glory” 

– Nicki Minaj – “Anaconda” 

 

Video Director of the Year: 

– Benny Boom 

– Beyoncé, Ed Burke, Todd Tourso 

– Chris Robinson 

– Fatima Robinson 

– Hype Williams 

 

Coca-Cola Viewers Choice Award: 

– Beyoncé 

– Nicki Minaj 

– Kendrick Lamar 

– Dej Loaf 

– Rae Sremmurd 

– The Weeknd     

 

 

Tak prezentowała się Beyoncé na gali BET w poprzednich latach – czy w tym roku 

również się pojawi? 



 
 

 

 

 

 

 

7 maja trafiły do Internetu zdjęcia Beyoncé 

pozującej w ubraniach od Givenchy, co więcej - na 

planie pojawił się Ricardo Tisci, czyli projektant 

wspomnianej marki! Prawdopodobnie już niedługo 

ujrzymy efekty sesji! 

 

*** 

 

Kilka dni temu 

brukowce podały, iż Beyoncé i Jay Z pod przykrywką 

idealnego życia, tak właściwie zmagają się z 

poważnymi problemami małżeoskimi. "Zebrałam 

się na odwagę, aby złożyd pozew" mówi wokalistka. 

O nieprawdziwości plotek świadczą chociażby 

zdjęcia zamieszczane na Tumblr "My Life", które to 

pokazują jak spokojne życie wiedzie "Jayoncé". Jeśli 

Bey i Jay Z faktycznie zdecydowaliby się na 

separację, sprawa z pewnością byłaby wielokrotnie 

komentowana. 

 

*** 

 

Do sieci wyciekł krótki urywek 

drugiego duetu Beyoncé  z raperem 

Drake! Piosenka „Can I” ma się znaleźd 

na najnowszym krążku rapera – „Views 

From the 6”. Pierwszym efektem ich 

wspólnej pracy była piosenka „Mine” z 

ostatniego albumu Beyoncé. 



 
 

 

 

*** 

 

Portal Forbes.com sporządził listę 

najbardziej wpływowych kobiet świata, na 

której obok Angeli Merkel, Michelle Obamy, czy 

Opry Winfrey figuruje Beyoncé! Wokalistka 

zajęła w tym roku 21. miejsce. 

 

*** 

 

Co można 

kupid kobiecie, która ma wszystko? Takie pytanie 

pewnie często zadaje sobie Jay Z! Co więc 

postanowił sprezentowad swojej żonie mr. Carter? 

Smocze jajo! I to nie byle jakie! Jest to oryginalne 

jajo, które pojawiło się w serialu „Game of Thrones”, 

którego Beyoncé jest fanką! 

 

*** 

 

10 maja odbył się koncert Prince’a „Rally 4 Peace” w Baltimore. W jego intencji 

występ miał byd okazją do refleksji nad brutalnością policji na tle rasistowskim i 

skutkami zamieszek, w których spalono 150 samochodów i kilkadziesiąt budynków a 

także rabowano sklepy. Na koncercie pojawili się również Beyoncé, Jay Z, Tina oraz 

Alicia Keys, którzy za kulisami 

spotkali się z rodziną zmarłego 

Freddie’go Gray’a oraz matką 

zmarłego Mike’a Browna. 

Podobno Beyoncé i Jay Z wpłacili 

kaucję za wszystkich 

protestujących w Baltimore i 

Ferguson! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Certyfikat Vevo to specjalne wyróżnienie przyznawane przez serwis Vevo artystom, 

których teledyski uzyskały więcej niż 100 milionów wyświetleo. Im więcej takich 

teledysków, tym więcej certyfikatów. Bey na swoim koncie ma ich aż 11 („Single 

Ladies”, „Run The World (Girls)”, „Halo”, „If I Were a Boy”, „Best Thing I Never Had”, 

„Love On Top”, „Drunk In Love”, „Crazy In Love”, „Irreplaceable”, „Beautiful Liar”, 

„Sweet Dreams”)! Który teledysk zdobędzie dwunasty certyfikat? Przygotowaliśmy dla 

was specjalną listę klipów o liczbie wyświetleo najbliższej stu milionom!  

 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

W poniedziałek (25 maja) minęły dokładnie 2 lata od koncertu Beyoncé w 

Warszawie – pierwszego koncertu artystki w Polsce. Jest to idealna okazja do tego, by 

powspominad tę wyjątkową noc. 

 

Koncert w ramach szóstej edycji Orange Warsaw Festival obejrzało ponad 52 tysiące 

ludzi. Był płacz, był taniec, wszystko było – zachwycały się po koncercie fanki artystki. 

Podczas dwugodzinnego show na Stadionie Narodowym piosenkarka zaśpiewała swoje 

największe przeboje. To po prostu niesamowite przeżycie – stwierdziła po koncercie 

Edyta Herbuś. Występ Beyoncé na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczął się 

chwilę po godzinie 23. Utworem, który jako pierwszy zaśpiewała gwiazda, była 

piosenka „Run the World (Girls)”, podczas której dała popis zarówno swoich wokalnych 

jak i tanecznych umiejętności. 

 

„Jak się macie? Cieszę się, że mogę dziś dla was wystąpid, dziękuję, że zechcieliście 

mnie ugościd. Chcę podziękowad wam za waszą lojalnośd i jednocześnie dedykowad 

piosenkę, którą zawsze śpiewam z myślą o moich fanach” – powiedziała Beyoncé, tuż 

przed wykonaniem utworu „Flaws and All”. 

 

Ten szał, ta euforia zbiorowa, która się tutaj wszystkim udzieliła… Wszyscy 

byliśmy tak rozedrgani i w takiej roztrząsającej energii, że to po prostu niesamowite 

przeżycie – zachwycała się po koncercie Beyoncé Edyta Herbuś. To było moje 

marzenie, żeby zobaczyd Beyoncé na żywo. W koocu się spełniło. Jestem pod wielkim 

wrażeniem. Widad, że jest profesjonalistką. Zrobiła to w 100 procentach. Nawet w 150. 

Jestem zachwycona – mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 jedna z fanek artystki. 

 



 
 

 

Miłośnicy piosenkarki śpiewali wraz z nią największe przeboje, m.in. „Crazy in 

Love „Irreplaceable”, „Single Ladies”, „Baby Boy”. Gwiazda nie dała fanom chwili 

wytchnienia co rusz podgrzewając atmosferę. 

 

„To show, podczas którego macie się zatracid; taoczcie, śpiewajcie, chcę was 

słyszed” 

 

Dynamiczne układy choreograficzne, w które artystka wkładała tyle samo serca, 

co w śpiew, spektakularne stroje, które piosenkarka zmieniała dziewięd razy, liczne 

wizualizacje i iluminacje stworzyły tego wieczora spektakularne widowisko. 

Artystka zaskoczyła zgromadzonych przed sceną fanów, którzy z niedowierzaniem 

patrzyli jak schodzi do nich z estrady. Szczęśliwcy mogli zdobyd autograf gwiazdy i 

uścisnąd jej rękę. 

 

„Świetnie się dziś z wami bawiłam. Dziękuję i obiecuję, że jeszcze do was przyjadę, 

wracajcie bezpiecznie do domu”– powiedziała gwiazda żegnając rozentuzjazmowaną 

polską publicznośd. 

 

tekst dzięki TVN Warszawa 

 

 

 

  



 
 

 

 

Wokalistkę chcieliśmy zaskoczyd i zachęcid do przyjazdu do Polski jeszcze nie raz, 

stąd pomysł na akcję „niebieskie balony”. Miesiąc przed koncertem zaczęliśmy 

intensywnie promowad pomysł podnoszenia i machania balonikami w ulubionym 

kolorze Beyoncé w trakcie ostatniej piosenki „Halo”. Akcję nagłośniliśmy m.in. ze 

stronami: Orange, Newsweek, Viva Polska, 4Fun TV, Soul Bowl, Pop Heart, Music For 

Life, Glamki, All About Music, After Party, No Co Ty, Dzieo Dobry TVN, Polskie Radio, a 

także radiem Eska oraz TVN24, w których wyemitowano specjalne materiały 

(http://beyonce.com.pl/akcja-niebieskie-balony/). Czy się udało? I to jeszcze jak! 

Gwiazda była zaskoczona i postanowiła zejśd ze sceny do fanów. Wracając poprosiła o 

jeden balon, po czym zaczęła nim machad i dokooczyła utwór „Halo”. Beyoncé 

podziękowała za balony, powiedziała, że wyglądają pięknie oraz, że nie może doczekad 

się powrotu do naszego kraju! Akcja musiała jej się bardzo spodobad, zdjęcia z balonów 

pojawiły się na oficjalnej stronie piosenkarki oraz profilu Tumblr! 

 

Wśród gwiazd, które oglądały koncert na Stadionie Narodowym byli: Edyta 

Herbuś, Marta Żmuda Trzebiatowska, Patrycja Kazadi, Dawid Wolioski, Halina 

Mlynkova, Ewa Chodakowska, Maciej Musiał, Tomasz Kammel, Weronika Marczuk, 

Robert Kozyra, Michał Szpak, Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Łozo, Michał Piróg, 

Marek Kaliszuk oraz Radzimir Dębski, który przybył na koncert B specjalnie z Los 

Angeles. 



 
 

 

 

 

Pierwsze słowo, jakie Beyoncé wypowiedziała przed właściwym tekstem „Run The 

World” to ‘Warsaaaw!’. Wyłoniła się z ciemności i dostojnie wmaszerowała na scenę. 

To przedstawienie równie dobrze brzmiało jak i olśniewająco wyglądało. W 

nastrojowym „End Of Time” Pani Carter dała popis wokalny, którym potwierdziła swoje 

nieprzeciętne umiejętności. Po czym zniknęła za kulisami, by przebrana wrócid po 

filmie wprowadzającym „If I Were A Boy”. Opartą na ciężkim riffie gitarowym i 

plemiennych bębnach wersją tej pięknej ballady jeszcze bardziej poruszyła i tak już 

oddany jej tłum. W koocówce, upiększonej motywem z „Bittersweet Symphony” The 

Verve i przejściem na prawą platformę, przylegającą do sceny, wprawiła cały stadion w 

szał. A przecież był to dopiero początek tego zapierającego dech w piersiach show! 

Sprowokowane przez Beyoncé pokrzykiwanie prawej, lewej i środkowej sekcji widzów 

przerodziło się we wspólne klaskanie, na którym artystka wykonała „Get Me Bodied”. 

Późniejsze wydarzenia to festiwal taoca, muzyki – na przemian ogłuszającej i kojącej –, 

oślepiających i hipnotyzujących świateł, oraz kreacji, których chyba z tuzin 

zaprezentowała na sobie Beyoncé i towarzyszące jej tancerki. Wokalistkę wspierał 

skrajnie sfeminizowany zespół, ze znakomitą perkusistką, sprawną gitarzystką, 

imponującymi kondycją i umiejętnościami paniami w sekcji dętej, czujną basistką oraz 

pianistką. Kolejnym wsparciem i atrakcją spektaklu były filmy video, wyświetlane na 

sześciu telebimach o najwyższej jakości obrazu, oraz na niezliczonej ilości paneli LED, 

które pojawiały się i znikały w konstrukcji sceny. Do tego rekwizyty, jak m.in. dziecięce 

wózki, wokół których pląsały tancerki, czy confetti zrzucone na pierwsze rzędy fanów 

podczas „Grown Woman”. Talent tej piosenkarki jest tak wielki, ze i bez wymienionych 

wcześniej atrakcji byłby w stanie oczarowad, a wręcz zahipnotyzowad każdego, kto nie 

ma ubytku słuchu. Apogeum jest wykonanie a’capella fragmentu „I Will Always Love  



 
 

 

  



 
 

 

You” Whitney Houston, przed wieoczącym show „Halo”. Prawdopodobnie tak 

śpiewały mityczne syreny, pozbawiając marynarzy zdrowego rozsądku i jakichkolwiek 

ludzkich odruchów. Przed „Halo” nie tylko gwiazda wieczoru pokazała się od najlepszej 

strony. Duża częśd publiczności okazała się byd wyposażona w niebieskie baloniki, które 

tak zachwyciły artystkę, że aż zeszła do fosy oddzielającej ją od ludu i spory fragment 

piosenki wykonała, witając się ze szczęśliwcami z pierwszych rzędów, a nawet dając 

autograf komuś, kto przytomnie przygotował pisak i kartkę. 

Zbigniew Zegler – Polskie Radio 

 

Pierwszy koncert Beyoncé w Polsce, który skooczył się około 1 w nocy nie 

przyniósł niespodzianek dla tych, którzy śledzili set listy z tej trasy artystki. Nie oznacza 

to jednak, że było schematycznie – wręcz przeciwnie, pomimo całego misternego planu 

koncertu, Beyoncé wciąż pozostaje niepowtarzalna i wyjątkowa. Widad, że to kobieta, 

która jest na scenie tu i teraz ponieważ naprawdę kocha to, co robi – nie jest to 

odcinanie kuponów od sławy (co mogła by spokojnie robid od lat), ale ciągła realizacja 

pasji. Owy brak stagnacji przejawiał się chociażby w warstwie muzycznej – znane 

utwory przy innych niż studyjne aranżacjach nabierały nowych kolorów, a B czarowała 

nie tylko genialnymi ruchami, ale i – chyba przede wszystkim – głosem. Głosem, 

którego nie ma żadna z jej konkurentek, a miały tylko największe gwiazdy muzyki 

współczesnej, jak Tina czy Whitney (a to porównanie i odwołanie wykonuje sama 

Beyoncé śpiewając „I Will Always Love You”).  

  



 
 

 

Bez zbędnego epatowania własnym talentem, dbając o kontakt z publicznością. 

Jednak ten koncert nie był zwykłym show – o co tak dbają współczesne gwiazdy. Trasa 

„The Mrs. Carter Show” to nie tylko muzyka+śpiew, ale też niesamowici tancerze, 

piękne wizualizacje, zespół, stroje. Straciłam rachubę przy szóstej zmianie ubioru, ale 

jedno jest pewne – we wszystkim zarówno wokalistka, jak i tancerze, prezentowali się 

znakomicie. Można by wymieniad czy wyróżniad poszczególne utwory, ale cały koncert 

przebiegł tak szybko i sprawnie, iż nie wiadomo kiedy minęły dwie godziny. A z resztą – 

jak można pisad o osobnych utworach, skoro w jej repertuarze są same hity i to właśnie 

z nich składał się koncert. Bo kto z nas nie zna „Crazy In Love”, „Run The World (Girls)” 

(najlepszego utworu otwierającego show jaki artysta chciałby mied!), „Single Ladies”… 

Nie siląc się na przesadne pokazywanie swoich zalet, Beyoncé idealnie je 

zaprezentowała. Nie ma drugiej takiej wokalistki w obecnym przemyśle muzycznym, z 

takim głosem i pomysłem na siebie. 

Agata Kozłowska – AxunArts 

 

Pierwszy polski koncert Beyoncé – zorganizowany w ramach Orange Warsaw 

Festival 2013 – ściągnął na Stadion Narodowy w Warszawie nieprzebrane tłumy, 

większe niż zjawiły się na Madonnie czy Coldplay. Niesamowity głos Beyoncé niósł się 

po zakamarkach biało-czerwonego koszyka z wielką mocą i szkoda, że nagłośnienie 

stadionu nie zawsze sobie z tą mocą radziło. Beyoncé – zupełnie inaczej niż koleżanki – 

sprezentowała swoim fanom show zaskakująco ascetyczny w formie – bez 

rozbudowanej scenografii, bez szpanerskich efektów wizualnych, pirotechnicznych i tak 

dalej (jedyny element, w którym Amerykanka sobie pofolgowała, to nieustannie 

zmieniane kreacje). Również choreografia, tak ważna dla Beyoncé (ikoniczny układ 

„Single Ladies”), nie była obecna cały czas, nie wykorzystywała całej sceny, nie tworzyła 

fabuły i nie stanowiła kluczowego elementu widowiska. Zespół akompaniujący 

Beyoncé, nota bene złożony z samych kobiet, schowany był na tyłach sceny; często 

więc widzieliśmy samą wokalistkę oświetloną punktowym reflektorem, wokół której 

roztaczała się obszerna przestrzeo niczego. Stała zatem Beyoncé, przyjmując jedną ze 

swoich perfekcyjnych póz, i dzieliła się z publicznością swoim perfekcyjnym wokalem. 

Powtarzam to określenie nie bez powodu i zarazem bez ironii, jest bowiem w Beyoncé 

ten pierwiastek ideału – zarówno w wizerunku, jak i w ruchach czy wreszcie w 

śpiewaniu. Idealnie stawia Beyoncé kroki (jej chód to osobne arcydzieło) i idealnie 

stawia nuty. Świadoma swoich atutów, lubi chwilę postad w świetle reflektora po 

zakooczeniu piosenki i upajad się hałasem aplauzu. Mimo akustycznych niedogodności 

głos Beyoncé robił wrażenie, chod nad niektórymi interpretacjami można dyskutowad – 



 
 

 

nie podobało mi się to, jak zabawiała się Amerykanka ze swoim przebojem „If I Were a 

Boy”. Ale już delikatne wykonanie „I Will Always Love You” było bardzo smaczne. 

Największą furę zrobiły oczywiście – tu banał – największe przeboje. Cały stadion 

taoczył do „Single Ladies” czy „Crazy In Love”, a kiedy nie taoczył, to śpiewał – chodby 

refren zamykającego koncert „Halo”. Perfekcyjna pani Carter, zachwycona przyjęciem 

w Warszawie, na pamiątkę zabrała ze sobą niebieski balonik. Jeden z tysięcy, które 

polscy fani wyciągnęli na dwie finałowe piosenki. Chod tzw. niespodzianki polskich 

fanów robią się z roku na rok coraz bardziej przewidywalne, to nie da się ukryd, że 

widok wzburzonego morza niebieskich baloników był po prostu śliczny. 

Michał Michalak – Interia.pl 

 

Na koncert Beyoncé polscy fani czekali od dawna, ja 7 lat. Nigdy nie sądziłem, że 

doczekam się jej koncertu w Polsce, dlatego nieraz rozważałem wyjazd za granicę kraju 

w celu zobaczenia tego widowiska. W ostateczności nigdy mi to nie wyszło. Nieczęsto 

pojawia się moment, w którym można sobie powiedzied ‘marzenia się spełniają’, 

wszystko za sprawą Orange Warsaw Festival. Takich chwil się nie zapomina! 

Najwierniejsi fani czekali na swoją idolkę już od godziny 9:00 rano. Po dłużącym się 

czasie oczekiwao, o godzinie 16:00 zaczęto wpuszczad festiwalowiczów z biletami Early 

Entrance. Koncert rozpoczął się z piętnastominutowym opóźnieniem (tj. 23:15), co w 

całości wynikało z przygotowao sceny po poprzednim koncercie, zespołu Basement 

Jaxx. Podgrzewające atmosferę bębny, trąbki i cały szereg innych instrumentów dały 

znak, że największa gwiazda festiwalu jest gotowa do wyjścia na scenę. Tak też się 

stało. Koncert rozpoczął się pierwszym singlem z ostatniej płyty – „Run The World 

(Girls)”. Emocje tłumu są trudne do opisania. Wiele osób widziało swoją idolkę po raz 

pierwszy, więc nie kryło łez wzruszenia. Koncert nie różnił się od pozostałych w innych 

europejskich miastach, natomiast w naszym kraju na Stadionie Narodowym nie było 

możliwości „przelecenia” się nad publicznością na drugą scenę, której oczywiście nie 

było. Tak zwany B-Stage na polskim koncercie został przeniesiony na główną scenę. Z 

początku miałem wrażenie, że sama Beyoncé traktuje koncert w naszym kraju jako coś 

‘do odbębnienia’, natomiast po kilku pierwszych utworach dało się zauważyd, że 

sprawia jej to wiele radości i widzi jak potrafi się bawid polska publicznośd. To właśnie 

my zdobyliśmy jej serce balonową akcją. Niewielu podejrzewało, że będzie ona tak 

efektowna i wywrze takie wrażenie na piosenkarce. Wielokrotnie podczas występu 

powtarzała, że chce wrócid do naszego kraju. Po udanej akcji z balonami, gdzie 

zgromadzeni machali nimi tworząc nietypowe morze, wokalistka zeszła pod scenę 

przywitad się z fanami, a nawet podpisad się na koszulce jednego z fanów. Koncert 



 
 

 

Beyoncé można podsumowad kilkoma słowami: profesjonalizm, perfekcyjnośd, 

rewelacyjny wokal, energetyczne ruchy i imponująca oprawa wizualna. 

Kamil Szkoda – JazzSoul.pl 

 

Wiem, że nie będę w stanie tego wam przekazad, bo to jest nie do opisania. Ten 

wulkan energii, pozytywnych przeżyd i niesamowitych wspomnieo, który otrzymałem 

zapamiętam do kooca życia. I nie dlatego, że zobaczyłem na żywo moją ulubioną 

artystkę. Nie dlatego, że zobaczyłem topową gwiazdę w światowym showbiznesie. 

Tylko dlatego, że ona NAPRAWDĘ jest taka wspaniała i niesamowita jak wszyscy piszą. 

Rozumiem, że można nie lubid jej muzyki, można psioczyd na różne rzeczy, ale nikt mi 

nie powie, że to nie było niesamowite show. Nikt mi nie powie, że ona nie potrafi 

zahipnotyzowad widza. I nikt nie odmówi jej niesamowitego, mocnego i porażające, 

przeszywającego całe ciało głosu. To jest dla mnie niesamowite, że Beyoncé potrafi 

wykonad „Love On Top”, następnie „Crazy In Love”, mied wciąż siłę na „Single Ladies”, 

aż w koocu na pełny, niezwykle efektowny układ do nowego utworu – „Grown 

Woman”. Wszystko to zaraz po sobie, jako najefektywniejsza fala emocji i rozrywki. I 

zero fałszu! 

Łukasz Mantiuk – AllAboutMusic.pl 

 

  



 
 

 

Doświadczenie mnie nauczyło, żeby oczekiwao przed koncertem nie posiadad. Po 

co później się rozczarowywad? Liczyłam jedynie na to, że Beyoncé pokaże klasę i 

potwierdzi swój kunszt wokalny na żywo – nie zawiodłam się wcale. W trakcie koncertu 

zbierałam szczękę z podłogi wychodząc z zachwytu, jednocześnie zadając sobie pytanie 

“JAK ONA TO ROBI??!”. Moja wiedza na temat taoców ogranicza się tylko do 

programów telewizyjnych, więc opinia laika w sumie, ALE, nawet tam, po minucie 

taoca wszyscy z zadyszki nie mogą nawet wypowiedzied zdania “Wysyłajcie na mnie 

SMS-y, bo pójdę do domu”. A Beyoncé przy praktycznie ciągłym taocu, wydawała z 

siebie dźwięki podparte przeponą, czyste i trafione. Czekałam na „Love On Top”, może 

tam przy stopniowym podwyższaniu tonacji na koocu by jej się głosiwo podwinęło, nic 

z tych rzeczy. W internecie od dawna widniała lista numerów, które Beyoncé wykonuje 

podczas tej trasy, jednak jakoś szczególnie nie chciałam się z nią zaznajamiad, lubię byd 

zaskakiwana. Czekałam oczywiście na swoje ulubione kawałki. Lubię ten moment przy 

pierwszych dźwiękach piosenki, 

który pozwala mi sprawdzid swoją 

wiedzę i wytypowad nadchodzący 

numer. Mrs Carter wyrzuciła z 

playlisty „Schoolin Life” co mnie 

trochę zabolało. Wspaniale było 

usłyszed piosenki, które rozbujają 

każdą imprezę, ale też te, przy 

których łezka nie raz pociekła na 

żywo. 

Lejdi K – SoulBowl.pl 

 

Oczekiwania były ogromne. 

Koncert Beyoncé od lat był u mnie 

na liście wydarzeo, których pod 

żadnym wytłumaczeniem nie 

można przegapid. Przez pół 

koncertu nie mogłem uwierzyd, że 

słyszę taki głos na żywo. Miałem 

obawy, że przez napięty grafik 

koncertów na trasie jej wokal 

będzie osłabiony, ale Beyoncé 

dała w Warszawie prawdziwy 



 
 

 

popis swoich możliwości. Największym zaskoczeniem okazało się „I Care”. Wykonanie 

na żywo powala, uwielbiam zaskoczenie, kiedy zwykły utwór, a nie wszystkim znany hit 

kradnie show. Od strony wizualnej show było bezbłędne. Każdy element był 

maksymalnie dopracowany, a jedynym niezaplanowanym elementem koncertu wydaje 

się akcja polskich fanów. Brak spontaniczności? Nie. Beyoncé wniosła swoje występy 

na taki poziom, gdzie nie ma już miejsca na pomyłki. Kilka filmików było naprawdę 

świetnych, ale przy niektórych czekałem, żeby Beyoncé w koocu pojawiła się na scenie. 

Ogromny plus za opening i mocne wejście. 

Souljunkie – SoulBowl.pl 

 

Na koncercie w Warszawie udało mi się zająd dobre miejsce w pierwszym rzędzie 

na płycie, więc miałam przed sobą tylko ludzi z Golden Circle i bardzo dobrą 

widocznośd na scenę. W oczekiwaniu na koncert naszej idolki cały czas zastanawiałam 

się jak nam ta akcja z balonami wyjdzie, bo na prawdę robiłam wszystko żeby 

skontaktowad się z mediami i nagłośnid naszą akcję. Jednak dziewczyny, które stały 

obok mnie przyznały, że słyszały o akcji, ale nie kupiły ani jednego balona… Obiecałam 

im że podzielę się swoimi, ale w głębi duszy czułam smutek, bo dotarło do mnie, że 

pewnie większośd osób podeszło do tej sprawy tak samo jak one i akcja okaże się klapą. 

Do występu Beyoncé coraz mniej czasu, ale w tłumie wyłapałam kilka osób z 

niebieskimi balonami – pomyślałam w tym momencie, że to i tak sukces, i tak jestem 

im bardzo wdzięczna. Stadion powoli się wypełniał, obok mnie przechodzili nawet: 

Jimek, Marek Kaliszuk oraz Michał Piróg (który nawet mi pomachał jak go zawołałam 

:)). Z niecierpliwością czekałam jednak na główną gwiazdę OWF – Beyoncé. W koocu 

nadeszła ta chwila – na dużym wyświetlaczu pojawił się filmik wstępny, znowu 

poczułam tę samą radośd, co na pierwszym koncercie w Berlinie, a kiedy wyszła na 

scenę, łzy same napłynęły mi do oczu – to ona, Beyoncé z krwi i kości, ta sama którą 

podziwiam od 10 lat na ekranie, ta sama która się uśmiecha do nas z kolorowych 

czasopism. Jest bez wątpienia najpiękniejszą kobietą na świecie. Na żywo wygląda 

jeszcze lepiej niż w telewizji. Sposób, w jaki taoczy i śpiewa jednocześnie… ani razu nie 

było słychad u niej jakiejś zadyszki, czy czegokolwiek – i pomyśled że występuje trzeci 

dzieo z rzędu! Szczerze byłam zaskoczona, że koncert w Polsce niewiele różnił się od jej 

poprzednich z tej trasy – myślałam że nie będzie tych dużych wyświetlaczy i wszystkich 

filmików podczas gdy się przebiera, a co za tym idzie, nie będzie zmieniała strojów tyle 

razy – na szczęście się myliłam :) Koncert był niesamowity, tłum wyraźnie świetnie się 

bawił, momentami było tak głośno, że nie słyszałam co B do nas mówi… Kiedy kooczył 

się ostatni filmik z ‚I Was Here’ w tle i zastanawiałam się czy wyciągad już balony, czy 



 
 

 

poczekad jeszcze chwilkę, ze zdumieniem zauważyłam że jakoś niebiesko się zrobiło w 

tłumie – WSZĘDZIE BALONY! Szybko podałam dziewczynom obiecane balony i razem 

machałyśmy nimi tak jak większośd obecnych. Moje marzenie się spełniło! Balony 

musiały jej się bardzo spodobad, bo postanowiła zejśd ze sceny do fanów (czego nie 

robiła na poprzednich koncertach z tej trasy) – strasznie zazdroszczę tym, którzy byli w 

pierwszym rzędzie i mieli okazję zobaczyd ją z tak bliskiej odległości… Kiedy wracając na 

scenę poprosiła ochroniarza o jeden balon, myślałam że śnię – Beyoncé machała do 

nas balonem i dokooczyła śpiewad ‚Halo’, potem jeszcze raz dziękowała i mówiła, że to 

największy koncert na tej trasie i nie może doczekad się powrotu do naszego kraju! 

Dalej to do mnie nie dociera, naprawdę nam się udało! Zdaję sobie sprawę z tego, że 

moja wypowiedź jest bardzo chaotyczna, ale ja po prostu jeszcze nie doszłam do siebie 

– to była magiczna noc, na pewno długo będę ją wspominała. 

Roxi z naszej redakcji 

 

Czekałam na tą chwilę 12 lat i stwierdzam, że pieniądze wydane na bilet to 

najlepiej wydana kasa w moim życiu! Zakupiłam bilet na trybunie ponieważ 

wiedziałam, że płyta to będzie ścisk i brak tlenu i nie żałuję! Bawiłam się jak nigdy, 

taoce, śpiewy i euforia. W tym miejscu pozdrawiam moje nowo poznane koleżanki z 

rzędu, z którymi spędziłam najcudowniejszy moment jakim był ten koncert. Pierwsze 4 

piosenki przepłakałam jak bóbr. Nie mogłam uwierzyd że Beyoncé i ja jesteśmy w tym 

samym miejscu o tej samej porze… To było surrealistyczne przeżycie. Moim ulubionym 

momentem było wykonanie „Love on Top”, a łzy płynęły jak szalone! Niestety nie 

miałam ze sobą niebieskich balonów ponieważ zapomniałam ich z domu a w okolicy 

stadionu nigdzie nie znalazłam ich w sprzedaży ale przyznam że widok ludzi z balonami 

był przepiękny! Mam nadzieję, że ona tu jeszcze wróci i że będzie mi dane zobaczyd 

Queen B jeszcze raz. 

Sanka 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Beyoncé wybrała się na zakupy do All Saints w Las Vegas, a później pojawiła się z mężem na walce 

pomiędzy Floyd Mayweather, Jr. i Manny Pacquiao. Po walce piosenkarka pozowała do zdjęd m.in. 

z Nicki Minaj, a na koniec wraz z Jay’em wybrała się na After Party. 

 

 

 

 

MET Gala – więcej informacji i zdjęd w tym numerze na str. 10 

 

 
 

 

 



 
 

 

  

 

Beyoncé pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku. 

 

 

Sesja zdjęciowa dla Givenchy na dachu budynku w Nowym Jorku, wieczorem znowu praca w 

biurowcu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Beyoncé pracowała znowu w swoim biurowcu w Nowym Jorku. 

 

 

Beyoncé spędziła miłe rodzinne popołudnie w parku Battery Park w towarzystwie swojej córki Blue, 

męża Jay’a oraz mamy Tiny. Wieczorem pojawiła się na koncercie Prince’a „Rally 4 Peace” w 

Baltimore. Za kulisami spotkała się z rodzinami Freddie’go Gray’a oraz Mike’a Browna. 

 

 

 

 



 
 

 

  
Beyoncé pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku. Wieczór spędziła w restauracji Bar Pitti w 

towarzystwie swojego męża oraz matki Tiny i jej męża.  

 

 

Beyoncé pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku, a wieczorem wybrała się do restauracji 

ABC Kitchen z mężem oraz siostrą. 

 

 

Beyoncé pojawiła się na Hillary Clinton Campaign Event w Nowym Jorku. 

 

 
 



 
 

 

  

Beyoncé pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku, a wieczorem dołączyła do Jay’a w ‘SIR’ 

Studios. 

 

 

Tak jak dzieo wcześniej – piosenkarka pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku, a wieczorem 

dołączyła do Jay’a w ‘SIR’ Studios. 

 

 

Beyoncé pojawiła się na Haiti aby sprawdzid jak zmieniła się tamtejsza sytuacja po trzęsieniu ziemi 

w 2010 roku (więcej informacji oraz zdjęd w tym numerze na str. 8) 

 

 
 



 
 

 

  

Beyoncé pojawiła się wczoraj ze swoją kuzynką Angie na koncercie Jay’a „B-Sides” w Nowym Jorku. 

 

 

Beyoncé pracowała w swoim biurowcu w Nowym Jorku, a wieczorem wybrała się z mężem do 

restauracji. 

 

 

Beyoncé pracowała z Jay’em kolejny dzieo w swoim biurowcu w Nowym Jorku. 

 

 
 

 



 
 

 

  
Beyoncé poleciała z mężem i córką do Włoch – wieczorem zwiedzała Florencję z Jay’em. 

 

 

Kolejny dzieo zwiedzanie Florencji – wieczorem kościół Santa Croce, w którym odbywał się ślub. 

 

 

Beyoncé pojawiła się z mężem na ślubie amerykaoskiego biznesmena Noam Gottesman i jego 

partnerki Bianca Dueña, dyrektorki domu mody Reed Krakoff. 

 

 

 

 



 
 

 

  
Carterowie dalej zwiedzali Florencję - tym razem Kościół San Miniato al Monte oraz Accademia di 

Belle Arti di Firenze, następnie poszli na pizzę do restauracji Osteria da Cammillo. 

 

Ostatni dzieo we Włoszech – Carterowie wybrali się wieczorem z Blue na karuzelę. 

 

 

Carterowie opuścili Włochy i polecieli do Norwegii, do biura Tidal w Oslo. 

 

 
 

 



 
 

 

  

Z powrotem w Nowym Jorku, z powrotem w pracy – Beyoncé pracowała z Jay’em w swoim biurze, a 

wieczorem wybrała się z mężem do restauracji. 

 

Beyoncé wybrała się wieczorem ze swoim mężem do restauracji „La Esquina” w Nowym Jorku. 

 

Carterowie zostali sfotografowani na lotnisku w Hamptons, kiedy wsiadali na pokład swojego 

prywatnego odrzutowca, a wieczorem Beyoncé i Jay Z udali się na koncert Ed’a Sheerana w 

Barlcays Center, w Nowym Jorku. 

 

 
 



 
 

 

 

Beyoncé często chwali się na oficjalnej stronie swoimi kreacjami – co miesiąc zbieramy te 

najbardziej charakterystyczne i wybieramy stylizację miesiąca – zachęcamy do zagłosowania na 

najlepszą – Waszym zdaniem – stylizację na naszej stronie! Ankietę znajdziecie pod adresem: 

http://beyonce.com.pl/stylizacja-miesiaca/ 

 

 

 

 

http://beyonce.com.pl/stylizacja-miesiaca/


 
 

 

 

  

 

22 maja 2003 – Beyoncé była jedną z gwiazd vh1 Divas Duets – koncertu wspierającego fundację 

telewizji vh1: „Save The Music Foundation”, który odbył się w MGM Grand Garden Arena w Las 

Vegas 22 maja 2003 roku.  

Piosenkarka pozowała do zdjęd na czerwonym dywanie z rodzicami oraz z piosenkarką Jewel. 

Podczas koncertu Beyoncé wychodziła na scenę aż 4 razy prezentując 3 różne kreacje! 

Beyoncé wykonała tego wieczoru „Proud Mary” w duecie z Jewel, „Dangerously In Love”, 

„Signed, Sealed, Delivered” w duecie ze Stevie Wonderem oraz „Higher Ground” z innymi 

gwiazdami. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 


