
Toto wszech czasów 

Trójkową topkę od lat wygrywają te same utwory, które obrosły już kurzem w momencie,  
w którym trafiły na listę - 25 lat temu. Przez ćwierć wieku naprawdę wydano mnóstwo               
ciekawych płyt, oprócz Riverside czy Archive które są chyba najmłodszymi wykonawcami           
w zestawieniu.  

Niestety, lista jest zamknięta i nie możemy przepchnąć wysoce memicznych utworów.           
Dlatego wynieśmy na piedestał Toto - Africa. Tak dla żartu. Trójko - zetnij wąs! Żeby               
wszystko się udało, postępuj zgodnie z instrukcją: 

 
1.       Rejestrujesz się na stronie lp3.polskieradio.pl/rejestracja 
podaj legitny mail, bo trzeba aktywować konto 

 
 

2.       Aktywuj konto za pośrednictwem maila 
 

3.       Wejdź na stronę „top wszech czasów” – z poziomu strony głównej lub 
lp3.polskieradio.pl/topglosowanie 
UWAGA - Nie pomyl list! 

 
 

http://lp3.polskieradio.pl/rejestracja/
http://lp3.polskieradio.pl/topglosowanie
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4.       Wyszukujesz „africa”, jednak żeby trójeczka nie miała tak łatwego zadania z 
filtrowaniem naszych głosów, trzeba oddać głos na kilka innych utworów, dlatego 
wybrałem utwory które zapewne znasz z memów, a więc lista głosowania wygląda 
tak: 

Toto - Africa 
Yes - roundabout 

Phil Collins - In the air tonight 
 
Możesz oddać głos również na inne utwory, np.: 
Dead or Alive - You spin me round 
Paktofonika - jestem bogiem 
Prodigy, the - firestarter 
Zakopower - Boso 
Ritchie Valens - la bamba 
Village people - Y.M.C.A. 
Wham! - last christmas 
 

UWAGA: 
Żeby trick się udał, nie możemy oddać głosu na utwory będące stale w topce, a więc NIE 
ODDAWAJ GŁOSU NA: 
Dire Straits - Brothers in arms 
Led Zeppelin - Stairway to heaven 
Queen - Bohemian Rhapsody 
The Doors - Riders on the storm 
Pink Floyd - Wish you were here 
Deep Purple - Child in time 
I generalnie cokolwiek, co kojarzy Ci się z wąsatym wujkiem rokmenem, który to lubi na 
weselu opowiadać jaką to kiedyś muzę grali. MASZ 100 GŁOSÓW DO WYKORZYSTANIA, 
ale nie musisz wszystkich wyklikiwać. 
 
Następnie: 
scrollujesz na sam dół i oddajesz głos klikając “głosuj”: 
 
 
6. Daj znać, że bierzesz udział w akcji i dołącz do wydarzenia. Zaproś znajomych. Im nas 
więcej, tym lepiej: 
https://www.facebook.com/events/553147795125298 
 

A jak lubisz muzykę i śmieszki, to odwiedź moją stronę: 

https://tonskladowy.pl/ 
 

https://www.facebook.com/events/553147795125298
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