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Wspomnienie z 
Top Gear Live

Trzech facetów po czterdziestce
szalejących w drogich samochodach.
Nowy show TVN-u? Na szczęście nie.
Chodzi mi o prezenterów Top Gear, którzy
21 września br. na Stadionie Narodowym
zaprezentowali jedyny w swoim rodzaju
motoryzacyjny show – Top Gear Live. Nie,
nie przeczytaliście źle. Jeremy Clarkson,
Richard Hammond i James May
przyjechali do Polski, aby pokazać Top
Gear na żywo.
TG Live odbyło się w ramach edycji
specjalnej Vervy Street Racing, która także
miała miejsce na Stadionie Narodowym,
bezpośrednio przed występem
Brytyjczyków. Cała impreza rozpoczęła się
o 15.30, kiedy otwarto bramy dla 15 tys.
osób, które kupiły bilety najwcześniej.
Osoby te (w tym ja) miały bowiem wstęp
na tzw. Pit Party, gdzie można było
zobaczyć z bliska wiele pięknych aut.
Niektóre wzięły później udział w Vervie i
TG Live. 
O 19.00 rozpoczęło się Pre-Show, którego
zadaniem było „rozgrzać” widzów przed
głównymi występami. Moim zdaniem było
ono...kiepskie. Prowadzący – nieciekawy,
samochody – przeciętne. Na szczęście
tego, pożal się Boże, wodzireja (bo ciężko
go nazwać inaczej) „zgarnęli” (jako
fragment show) amerykańscy policjanci i
rozpoczęła się Verva. Wreszcie, na środek
toru, jakim stała się płyta Stadionu, wyszli -
znani z TVN Turbo - Patryk Mikiciuk i
Adam Kornacki. Zaczęło się. Na torze
przez godzinę prezentowały się
supersamochody, auta wyścigowe i
rajdowe.

Publiczność mogła podziwiać samochody z serii Porsche
Supercup, NASCAR i Le Mans. Swoje umiejętności prezentowali
również: drifterzy (m.in. Kuba Przygoński w swojej 1000-konnej
Toyocie GT86), kierowcy rajdowi oraz „dakarowcy”, wśród
których jechał Adam Małysz. Przejazd tych ostatnich urozmaicała
nawet specjalna rampa ustawiona na prostej startowej. Imprezę
uzupełniały Mercedesy AMG i - podczas takiego show zwyczajne
– supersamochody
Po Vervie nastąpiła kilkunastominutowa przerwa (czytaj: bary i
toalety przeżywały oblężenie), po której na Stadion wjechali
prezenterzy Top Gear. I to w jakim stylu! Ich pojazdem było
bowiem ruchome studio znane z programu, tym razem napędzane
silnikiem V8 od Corvetty. Po zrobieniu okrążenia oraz wykręceniu
bączka Clarkson, który prowadził, zatrzymał się i cała trójka
rozpoczęła rozmowę. Nie zabrakło w niej żartów. Prezenterzy
dziwili się np., dlaczego dach na Stadionie jest zamknięty, z kolei
Hammond zastanawiał się: „Skoro tu jest tylu Polaków, to kto mi
naprawia łazienkę?”. 
Po tej rozmowie rozpoczęły się pokazy kaskaderów Top Gear,
którzy niebywale precyzyjną jazdą parodiowali otwarcie Igrzysk
Olimpijskich, pokazali, jak jeździ się podpalonymi samochodami,
oraz szaloną jazdę londyńskich taksówek i autobusów
skonstruowanych na podwoziu samochodów sportowych. A to
wszystko, jak powiedział Jeremy Clarkson „w samochodach,
które ukradli dziś rano”.
Występy te były przeplatane wyczynami prezenterów TG wraz ze
Stigiem (tajemniczym kierowcą wyścigowym w białym kasku i
kombinezonie). Urządzili oni swoją własną olimpiadę, a w niej
mnóstwo atrakcji. Na początek wyścigi rydwanów i samochodowy
curling. 
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Oczywiście w stylu Top Gear - rydwanami były cztery
połączone ze sobą skutery, a samochodowy curling
polegał na niekontrolowanym przejeździe na malutkich
kółkach przymocowanych dodatkowo do podwozia
samochodu i zatrzymaniu się na środku namalowanej
na płycie Stadionu tarczy.
Później odbył się wyścig między polską a brytyjską
motoryzacją. Kiedy na tor wyjechały Polonez oraz
Fiaty 125p i 126p Brytyjczycy zacierali ręce w
oczekiwaniu na Jaguary albo Astony Martiny.
Tymczasem na torze pojawiły się trzy żółte i jeden
biały (jechał nim Stig) Relianty Robiny - znane widzom
programu trzykołowe, wiecznie wywracające się
pojazdy. Po kilku okrążeniach i wielu wywrotkach
Reliantów wyścig zakończył się miażdżącym
zwycięstwem Polski. 
Jednak najwięcej emocji przysporzyła finałowa
atrakcja. Mecz Polska-Anglia. Oczywiście w
samochodach – były to Suzuki Swift. Na początku
przegrywaliśmy, ale potem odrobiliśmy straty i
objęliśmy prowadzenie. Wtedy to na naszą stronę
przeszedł Stig, który do tej pory grał z Brytyjczykami.
Clarkson tłumaczył jego decyzję: „No tak, nie chce
przegrać”. Po tej zmianie składów mecz zakończył się
wynikiem 6:3 dla Polski. Po meczu impreza skończyła
się.
Podsumowując: połączenie Vervy i Top Gear Live
stanowiło niezapomniane widowisko dla
motoryzacyjnych maniaków. Warto również dodać, że
była to największa (na Stadionie było prawie 60 tys.
osób) edycja Top Gear Live, oraz pierwsza w Europie
Środkowej.

Autor: Krzysztof Olszewski  
Źródła zdjęć:
topgear.com.pl,
v10.pl,
4riders.pl
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Olga Zdziebłowska
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                                    Humor

Przychodzi Cudzoziemiec do polskiego sklepu i pyta:
-Czy są pomidory?
Sprzedawczyni odpowiada:
-Tak są.
Na to Cudzoziemiec:
-Takie małe? U nas mamy taaakie duże pomidory. A
czy są ogórki?
-Tak mamy (sprzedawczyni pokazuje).
-U nas mamy większe!
Sprzedawczyni nie wytrzymuje zachowania klienta,
wychodzi na zaplecze, przynosi arbuz i pyta gościa:
-A widział Pan kiedyś taki groszek!!!???

                 Humor z  zeszytów szkolnych:

W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie znano pisma 
i druku, cała literatura była przekazywana metodą "usta
- usta".

Słowianie mieszkali w małych, glinianych domkach, 
z których dym wylatywał mniejszymi otworami, 
a Słowianie większymi.

Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy.

MAM TALENT
WYWIAD Z WIKTORIĄ GĄSIEWSKĄ

W- WIKTORIA     P- PAULINA(REDAKTOR
TEMATYCZNY)

AUTOR: PAULINA GĄSIOROWSKA KLASA 1A

Wiktoria Gąsiewska

P.Czy lubisz grać w filmach/serialach?
W. Jasne, sprawia mi to wielką przyjemność.
P.Przy jakim filmie/serialu pracowało Ci się najlepiej?
(uzasadnij)
W. Najlepiej pracowało mi się przy kręceniu filmu
"Jasminum", ponieważ na planie było dużo różnych
przygód np. noszenie kaczki.
P.Jakie masz zainteresowania?
W. Taniec i jazda konno to moje hobby. 
P.Co lubisz robić w wolnym czasie?
W. Spotykać się z moją przyjaciółką.
P.Kto jest twoim ulubionym aktorem/aktorką?
W. W sumie to nie mam ulubionych, ale, jak już bym
miała wybierać, to z tych bardziej doświadczonych np.
Janusz Gajos.
P.Od czego zaczęła się twoja kariera aktorska?
W. Zaczęła się od tego, że ciocia, gdy miałam 3 lata,
zabrała mnie na casting i się dostałam i zostało tak do
dziś.
P.Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?
W. Oprócz wf oczywiście, lubię zajęcia plastyczne z
elementami liternictwa.
P.Jaki film/serial jest twoim ulubionym?
W. Film - "Lassie", Serial - "Pamiętniki wampirów ". 
P.Jaka piosenka jest twoją ulubioną?
W. Aksa-przyjaciel i Tałi -kocham cie jak nikt 2.
P.Czy wiążesz aktorstwo ze swoją przyszłością?
W. Jasne, że tak.

P.Czy pracujesz teraz nad jakimś filmem/serialem?
W. Obecnie nie pracuję nad żadnym serialem ani
filmem, ponieważ muszę się zająć szkołą.
P.Jak oceniasz swoją pracę w szkole i poza szkołą
(aktorstwo)?
W. Staram się nie opuszczać szkoły, ale, jak wiadomo,
to nie zawsze jest możliwe.
P.Czym jest dla Ciebie aktorstwo?
W. Aktorstwo jest częścią mnie... i nie wyobrażam
sobie z tego zrezygnować na dzień dzisiejszy.
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     Dlaczego gwiazdy mrugają ?

Atmosfera ziemska w różnych miejscach ma różną
gęstość, temperaturę - a co za tym idzie - inaczej
załamuje światło, poza tym "faluje". Dzięki temu
niektóre gwiazdy "mrugają", wydaje się, że zmieniają
barwę. Takie migoczące gwiazdy można zauważyć
zwłaszcza dość nisko nad horyzontem. Zjawisko to
nosi nazwę 'scyntylacja'.

Autor: Zuzanna Kwiatkowska 

     O co chodzi ze zmianą klimatu?

W ciągu ostatnich 65 mln lat klimat nie zmieniał się tak
szybko jak obecnie – dowodzą naukowcy.
Ich zdaniem, do lat 2046-65 roczne temperatury w
Ameryce Północnej, Europie i Wschodniej Azji
zwiększą się o 2-4 st. C. 
Spowoduje to, że najgorętsze lato ostatnich 20 lat
będzie powtarzać się co drugi rok lub częściej.

Pod koniec wieku temperatury na półkuli północnej
zwiększą się o 5-6 st. C, co spowoduje, że najgorętsze
lato ostatnich 20 lat będzie powtarzać się już co roku.

                                     
                                      Humor

Mały Jaś ma urodziny i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
-Mamo, wujek i ciocia idą!
-Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo.
Jaś wygląda dalej.
-Mamo, kuzyn i kuzynka idą!
-Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko
kuzynostwo.
Jaś patrzy dalej, zauważa babcię i dziadka i mowi do
mamy:
-Mamo, dziadostwo idzie!!!

Na lekcji polskiego:
-Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
-Kiedy mamy słaby wzrok.

Autor: Beata Peciak
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