
Praca Dodano

Dlaczego to ja powinienem wygrać? Odpowiedź jest prosta. Jestem 

największym fanem Nicki Minaj! Odkryłem ją w 2010 roku kiedy 

usłyszałem utwór Super Bass z płyty Pink Friday. Od razu mi się 

spodobał jej styl muzyczny jak i styl ubierania. Wiem, że Nicki jest 

wielką inspiracją dla jej fanów. To właśnie przez nią nabrałem 

pewności i dystansu do siebie. Nie boję się już wyrażać siebie i mam w 

nosie opinię innych. Nicki naprawdę wiele mnie nauczyła.Wiele osób 

kwestionuje jej tytuł królowej rapu. Jednak nikt nigdy jej nie pobije. 

Sama przecież nawija w remixie Flawless Beyoncé „the queen of rap 

slaying with queen b”, a ja się z tym zgadzam bez dwóch zdań!Jej 

ostatni album Queen jest zdecydowanie moim ulubionym albumem, 

bardzo chciałbym usłyszeć na żywo piosenki z tej płyty. W dodatku 

Nicki ma zdecydowanie najlepsze flow ze wszystkich raperek na 

świecie. Juice Wrld będzie idealnym uzupełnieniem na koncercie. Na 

koncert zabrałbym moją najlepszą przyjaciółkę, której pokazałem 

twórczość Nicki w 2014 roku, gdy wyszła płyta The Pinkprint. Cieszę 

się, że udało mi się ją przekonać do raperki i teraz razem się nią 

jaramy.Proszę pozwólcie mi spełnić moje największe marzenie!! Mam 

nadzieję, że weźmiecie moja wypowiedź pod uwagę.Pozdrawiam!

2019-02-18 20:37:23

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-18 20:28:39

Ja i już mam blisko haha 2019-02-18 20:22:10

Marże o Zobaczeniu Nicki Minaj na żywo ponieważ od dziecko mnie 

wspiera i nie mam możliwości pojechanie na jej koncert bo mnie nie 

stać poza tym to pierwszy koncert w Polsce na którym nie może mnie 

zabraknąć! :D

2019-02-18 20:21:26

Nie jestem w stanie kupic sobie biletu, a nicki to moja idolka od 

dziecka. Marze o tym od 11 roku zycia, wygranie takiego biletu jest dla 

mnie marzeniem! Nicki Minaj jest moim wzorem do naśladowania i to 

wlasnie dlatego uwazam ze powinna wygrać ten bilet i bawic sie razem 

z moja idiolka

2019-02-18 20:20:49

Wiecznie pracuje więc chciałabym w końcu porządnie się zabawić :) 2019-02-18 20:20:35

Pierwszy koncert w Polsce na którym nie może mnie zabraknąć! 2019-02-18 20:20:23

Jest najlepsza na świecie 2019-02-18 20:19:08



Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć, na święta dostałem jej 

bluzę z Queen kiedy jeszcze była dostępna kurtka jeansowa ją kupiłem 

a na 18 urodziny dostałem jej płytę i właśnie na tych urodzinach 

mialem tort z jej zdjęciem na całej powierzchni, a zobaczenie jej na 

żywo to moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia 

jeśli wygram

2019-02-18 20:18:56

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć, na święta dostałem jej 

bluzę z Queen kiedy jeszcze była dostępna kurtka jeansowa ją kupiłem 

a na 18 urodziny dostałem jej płytę i właśnie na tych urodzinach 

mialem tort z jej zdjęciem na całej powierzchni, a zobaczenie jej na 

żywo to moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia 

jeśli wygram

2019-02-18 17:36:21

Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-18 17:33:24



Dlaczego ja chcę jechać na koncert? Uwielbiam tą raperkę, jest 

objawieniem w 21 wieku. Zawsze gdy w aucie leci Nicki to głośniki 

grają na dużej mocy. Bardzo podoba mi się jej gra słów, jej styl 

rapowania. A do tego jestem pod wielkim wrażeniem jej strojów które 

zawsze podziwiam. Chciałabym mieć taką figurę, figurę królowej. Gdy 

w zeszłym roku wyszła jej płyta"Queen" byłam chyba pierwsza która ją 

kupiła. To jest moje wielkie marzenie by zobaczyć ją na żywo i 

zaśpiewać razem tekst jej piosenki że chce by ten moment trwał 

wiecznie "I wish that I could have this moment 4 life, 4 life, 4 life" chce 

mieć poczucie że nie zmarnowałam szansy jaką dało mi 4funtv i że 

zrobiłam wszystko by być tak z Wami w Łodzi. Zabiorę jeszcze ze sobą 

męża, to chyba zrządzenie losu, mamy w ten dzień 6 rocznicę ślubu, 

napewno też będzie pod takim wielkim wrażeniem jak ja.

2019-02-18 17:32:36

Dlaczego to ja powinnam wygrać bilety?Słucham Nicki od naprawdę 

długiego czasu,przez nia poznałam również mojego najlepszego 

przyjaciela.Jej muzyka nas połaczyła a naszym wspólnym marzeniem 

jest zobaczyć nasza królowa rapu na żywo. Zobaczenie samej Nicki na 

żywo i przede wszystkim usłyszenia “Anacondy” to jest coś wielkiego a 

wy dajecie szanse na realizacje marzeń dlatego próbuje mam nadzieje 

że się uda!!!

2019-02-18 17:32:14

uwielbiam Niki kocham te magię i show które jest na jej koncertach 

bardzo chciałbym poczuć ten klimat i ja zobaczyć niki jest cudowna 

królową

2019-02-18 17:31:54

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-18 17:31:42

Jestem bardzo kreatywną osobą I do tego dość imprezową!Lubię 

słuchać muzyki cały dzień Wtedy moje troski idą w cień. Na koncerty 

jeździć kocham! I Nicki od wielu lat słucham.Jaka to będzie radość i 

ubawJeśli na żywo zobaczyć mi się ją uda Byłaby to niezapomniana 

przygodaKtóra wiele radości mi doda!

2019-02-18 15:44:53

witam serdecznie, nazywam się Eryk i bardzo chciałbymspełnić swoje 

marzenie od 6 lat bardzo czekałem na te chwile i teraz się trafiła i 

bardzo bymchciał zobaczyć swoją idolkę na żywo jeśli i bardzo 

chciałbym usłyszeć debiutancki krążek nicki „queen” na żywo 

oczywiście jeśli wygram ale wiadomo jak może być ale mino to 

postanowiłem wsiąść udział ! może los się od mnie uśmiechnie! 

pozdawiam serdecznie wieczór i słuchaczy 4FUN’a !

2019-02-18 15:41:43

Ponieważ wraz z moim chłopakiem jesteśmy wielkimi fanami Nicki 

Minaj i świętowalibysmy na jej koncercie urodziny naszego wspólnego 

kolegi. Myślę że nie zapomniałby swoich 19-stych urodzin do końca 

życia!

2019-02-18 15:39:48



Dlaczego ja? Prosta odpowiedź. Niki to moja idolka kocham jej muzykę 

i ja całą.. Jest moja królowa.. Jest przecudowna śliczna i kochana dla 

fanów. Zawdzięczam jej wiele. Spotkanie jej to moje najwieksze 

marzenie. Ta kobieta jest najcudowniejsza osoba. A przy okazji 

wygrania biletu spotkam moja najważniejsza przyjaciółke z którą 

mamy te same marzenia i pasję związane z Niki.. Wygrana biletu da 

szansę mi na spełnienie tego marzenia

2019-02-18 15:38:10

Pragnę ujrzeć NICIII na żywo jest moją ulubioną piosenkarką czekam z 

niecierpliwością pozdrawiam !!!!;))))

2019-02-18 15:38:09

Nicki Minaj for life 2019-02-18 15:37:17

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-18 15:35:47

Chciałabym się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje że mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi najwiecej szczęścia na całym 

świecie !!

2019-02-18 15:35:46

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-18 15:03:56



A wiec..zacznijmy od tego , że Nicki to moja ulubiona 

piosenkarka/raperka (szczerze wole jak rapuje) kocham jej twórczośc , 

którą śledzę od najmłodszych lat. Do jej największych hitów tworzyłam 

własne choreografie które później pokazywałam innym uwielbiam jej 

głos , a jej stroje są niesamowitemożna się zakochać . Zawsze wyglada 

oryginalnie , a jej głos jest zawsze rozpoznawalny. Nie wiem po prostu 

jak mam to opisać , ale jest ona tak silną i niezależną kobietą ze głowa 

mała, a dużo ludzi krytykuje ją za tak wyzywające stroje , sposób bycia 

oraz przekaz piosenek. Po prostu ma ona tak ogromny talent, ze ludzie 

jej tego zazdroszczą. Wydaje mi się ,ze skoro rapuje i śpiewa pop to 

równie dobrze poradziłaby sobie w śpiewaniu Ballad Z koleji Juice wrld 

to mój ulubiony raper. Kocham piosenkę z jego udziałem o nazwie 

„Arms around you” która właśnie leciała w For Funiestrasznie mi 

przypomina xxxtentaciona o którym napisal piosenke, która jest 

bardzo wzruszająca i daje dużo do myślenia. Gdy dowiedziałam się o 

koncercie Nicki w Łodzi odrazu postanowiłam wziąć udział w konkursie 

, a gdy usłyszałam , ze Juice wrld ma jej towarzyszyć , byłam w wielkim 

szokuWydaje mi się ze to właśnie Nicki była pierwszą piosenkarką 

którą zaczęłam słuchać. Zawsze zastanawiam się tez , jak ona to robi , 

ze rapuje tak szybko i język jej się nie plącze To przez nią właśnie 

zrozumiałam , ze kocham rap.chciałabym byc taka jak ona , bo jest 

moją idolką. To jest królowa śpiewu i szejków porusza się lepiej niż 

większość kobiet. Moim marzeniem jest przyjazd na Atlas Arenę i 

możliwość zobaczenia tak ogromnej gwiazdy na własne oczy byłby to 

najlepszy dzień w moim życiu. A druga taka okazja może się już nie 

powtórzyć

2019-02-18 13:56:30

Ponieważ jestem największą fanką Nicki, ale niestety nie należę do 

najbogatszych i nie mogę sobie sama kupić biletu, w domu zawsze jej 

muzyka była puszczana i dlatego również ją bardzo polubiłam, dlatego 

to właśnie ja powinnam się razem z nią bawić w Łódzkiej Atlas Arenie

2019-02-18 13:42:29

Poniewaz jestem jej najwieksza fanka,bede krzyczeć najgłośniej pod 

scena i naprawde to spelnienie marzen!!! :)

2019-02-18 13:40:44

Kocham twórczość i styl Nikki. Jest oryginalna i jedyna w swoim 

rodzaju. Bardzo chciała bym iść z przyjaciółką na jej koncert, ale nie 

koniecznie nas na to stać. Więc jeśli wygrała bym bilety była bym 

bardzo szczęśliwa. Zwłaszcza że to długo wyczekiwany koncert Nikki.

2019-02-18 13:40:35

Nicki to królowa. Zobaczyć jej koncert na żywo było by spełnieniem 

marzeń nie tylko moich, ale i mojego wspóltowarzysza. Uwielbiam 

Nicki od zawsze jestem kolorowa jak ona i idealnie sprawdziłabym się 

jako jej kolorowa widownia Pomożecie spełnić moje marzenie? Niech 

raz się uda

2019-02-18 13:38:34



Chcę spełnić swoje największe marzenie by ujrzeć NICIII na scenie 

jeszcze na dodatek w POLSCE uwielbiam jej przeboje czekam z 

niecierpliwością !!! PROSZĘ ;) POZDRAWIAM SERDECZNIE CAŁE 4FUN 

TV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2019-02-18 13:38:32

Ponieważ Nicki to królowa a jej muzyka jest dla mnie wielką inspiracją i 

naprawdę byłabym bardzo szczęśliwa móc ją zobaczyć na żywo. To jest 

moje wielkie marzenie

2019-02-18 13:37:30

Bo będę najgłośniejszy na koncercie 2019-02-18 13:37:24

Ponieważ Nicki Minaj jest moją Idolką kocham jej piosenki . 2019-02-18 13:36:37

Niki Minaj uwielbiam i uwielbiam je zarąbiste hity bardzo chciałbym ją 

poznać na żywo bo tak ją słuchać to co innego więc dlatego chciałbym 

wygrać i zarąbiście się bawić na jej koncercie wierzę że mi się uda

2019-02-18 13:36:31

To ja powinnam bawić się na jej koncercie w Łódzkiej Atlas Arenie 

ponieważ jest ona królową i interesuje się nią bardzo i kocham nad 

życie i myśle ze zasługuje na spotkanie jej na żywo

2019-02-18 13:36:19

Dlaczego ja powinnam zdobyć ten bilet? Pierwszy rok studiów jest 

świetny,ale niestety stawia w delikatnie mówiąc słabej sytuacji 

finansowej :DBoli to szczególnie gdy przez to przegapisz koncert 

QUEEN

2019-02-18 13:36:10

Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-18 13:35:35



Chciałbym pojawić się na koncercie Nicki Minaj w Atlas Arenie z wielu 

powodów: po pierwsze byłoby to idealne zakończenie ferii zimowych, 

bawiąc się na koncercie „KRÓLOWEJ RAPU”, po drugie jestem jej 

fanem od wielu lat; już w 2011 roku zafascynowała mnie jej piosenka 

„Super Bass”, chodziłem wtedy do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

i byłem pozytywnie zaskoczony tym, że ktoś potrafi tak szybko 

śpiewać(wtedy nie wiedziałem, że jest to po prostu kobiecy rap 

połączony z popem). Przez te lata nagrała wiele dobrych i 

rewelacyjnych piosenek, bardzo dobrze pamiętam te z David’em 

Guett’ą czy z Rihanną, niemniej jednak największe zaskoczenie 

wywołała u mnie piosenka „Chun-Li”(z najnowszego albumu 

wokalistki), posiada ona bardzo kreatywny teledysk oraz nietypowe, 

tajemnicze brzmienia, które dobrze podkreśliły wydźwięk całej 

piosenki. Uważam, że Nicki jest bardzo utalentowaną i z dobrym 

sercem gwiazdą, z tego powodu również chciałbym ją zobaczyć na 

żywo.

2019-02-18 09:50:34

mysle ze najbardziej chcialbym pobawic sie tam z moja dziewczyna, 

bardzo lubie nicki minaj, ale bardziej zalezaloby mi zeby to ona sie tam 

znalazla, napewno sprawiloby jej to duzo usmiechu

2019-02-17 23:51:59

Nicki Minaj to konkretna kobieta, która jest zawsze obecna w moim 

domu gdy spędzamy czas razem z mamą! Jest to ulubienica mojej 

mamusi. Ogromnie chciałabym sprawić jej tę niespodziankę, dlatego 

właśnie biorę udział w konkursie .Mama jest dla mnie najważniejszą 

osobą i naprawdę chciałabym podarować jej wszystko co mogę, a 

gdybyście mi w tym pomogli będę wdzięczna do końca życia!

2019-02-17 23:38:25

Kocham nicki minaj słucham jej i chciała bym ja spotkać na żywo to 

jest moje marzenie

2019-02-17 23:36:08

Bardzo lubie Nicki Minaj od dawna i zobaczenie jej na żywo byłoby 

spełnieniem marzeń

2019-02-17 23:35:42

Bo bardzo lubię nicki i chciała bym ja spotkać jest to moim wielkim 

marzeniem

2019-02-17 23:35:24

Ponieważ Nicki jest najlepsza! To chyba najprostsze... A tak na serio to 

Nicki jest moją idolką od wielu lat, jej muzyka sprawia ze czuję ze żyję. 

Nic dodać nic ująć, Nicki to Nicki! Nikt jej nie zastąpi! Chyba każdy tak 

twierdzi. A tak na marginesie to jest naprawdę BOSKA

2019-02-17 23:33:53



Przede wszystkim uwielbiam dobra zabawę na koncertach!!! Na 

koncerty praktycznie w ogóle nie jeżdżę, ponieważ nie dysponuje 

takimi pieniędzmi i mieszkam dość daleko od miejsc, gdzie są 

organizowane wiec to dodatkowe koszty. No, a jeśli dobra zabawa, to 

razem z muzyka Nicki!! Uważam, ze jej utwory są naprawdę 

energetyczne i można dobrze się zabawić. Szanuje Nicki i jej twórczość, 

jest dla mnie duża inspiracja. To bylby dla mnie zaszczyt, aby pojawić 

się na jej koncercie!

2019-02-17 22:29:27

Jestem fanką Nicki Minaj od dawna i taki koncert dla mnie to było by 

spełnienie marzeń Byłoby super mieć możliwość zobaczyć ją na żywo

2019-02-17 22:28:40

Na koncert Nicki chciałam pojechać od dnia,w którym go 

ogłoszono.Niestety nie miałam możliwości zakupu biletów,szczerze 

mówiąc w głębi serca liczyłam na to,że może jeszcze będzie 

szansa,żeby zobaczyć królową rapu na żywo.Jako,że 4fun oglądam 

nałogowo,nie mogłam przegapić informacji o tym konkursie.To ja 

powinnam bawić się na jej koncercie w Łodzi,ponieważ jako,że jestem 

tegoroczną maturzystką, koncert Nicki byłby idealną okazją do 

ostatniego relaksu przed intensywnymi powtórkami do 

matury.Zabawa byłaby świetnym wyszaleniem się przed trudnym 

okresem egzaminów Nie wspominam również o tym,że utwory na 

albumie "Queen" są kawałkiem dobrej roboty a usłyszenie ich na żywo 

byłoby miłym przeżyciem.

2019-02-17 22:26:38

Dlaczego ja? Bo nicki ma najlepsze na nudę tricki, przy swalla tańcuje 

bo na parkietach króluje. Z derullo to duet idealny, zawsze poprawi 

dzień fatalny. Od dziecka ją wielbie i kocham i przez nice o bilety 

szlocham. Gdy konkurs zobaczyłam, od razu się ucieszyłam. NadZieję 

poczułam, na hity poluje, gdy na kocert pojadę, moje życie bardziej 

zaowocuje

2019-02-17 22:25:25

Nicki Minaj słucham już bardzo długo, znam praktycznie każdą 

piosenkę i mam z nimi cudowne wspomnienia. Gdybym pojechała na 

koncert spełniłabym jedno z marzeń i się wybiła bo na pewno będzie 

cudowna impreza

2019-02-17 22:21:34

Bo moim marzeniem jest stanąć chociaż na moment na scenie z Nicki, 

chce ją zobaczyć z bliska bo jest moja królową, słucham jej od 

dzieciaka i znam jej wszystkie piosenki na pamięć, nawet te trudne w 

których tak szybko śpiewa. Jest moja największa idolką i dzięki niej 

moje życie jest lepsze!!! Po prostu nie może mnie zabraknąć na jej 

koncercie!

2019-02-17 22:21:05



Witam, mam na imię Ada i chciałabym bardzo wygrać bilety na 

koncert Nicki Minaj, ponieważ słucham jej już od kilku lat oraz bardzo 

długo czekałam na jej koncert w Polsce. Jest świetna raperką, 

doskonale dobiera słowa i ma bardzo oryginalny głos, którego nie da 

się podrobić. Moimi ulubionymi utworami z jej najnowszego albumu 

"Queen" są, m. in. "Good Form" i "Chun-Li". Jednym z moich marzeń 

jest właśnie zobaczenie oraz usłyszenie Nicki Minaj na żywo, dlatego 

mam nadzieję, że mi pomożecie i uda mi się wygrać bilety na jej 

koncert. Pozdrawiam!

2019-02-17 22:20:39

Niedługo mam urodziny i tak właściwie to lubie Nocki Minaj 2019-02-17 22:20:30

Wraz z przyjaciółką jesteś fanką Nicki !! Z racji tego że ona miała 

ostatnio urodziny chciałabym jej podarować prezent od siebie W 

postaci biletów na królowa!! Wiem że jest to jej spełnienie marzeń! I 

wierzę że dzięki 4Fun.tv uda mi się ja pozytywnie zaskoczyć i 

zafundować najpiękniejszy prezent urodzinowy!

2019-02-17 22:20:06

bo królowe muszą bawić się razem!!!! 2019-02-17 22:19:59

Ponieważ bardzo bardzo lubie piosenki Nicki i chciałbym ich posłuchać 

na żywo

2019-02-17 22:19:47

Uważam że powinienem dostać bilety na koncert nicki minaj, 

ponieważ jestem jej ogromnym fanem, a na jej bilety nie mogę sobie 

pozwolić ze względu na niezbyt wysoki budżet rodzinny. Moja mama 

niedawno rozstała się z tatą, a ja muszę dostać pozytywne kopnięcie, 

aby pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Mama również lubi słuchać 

piosenek tej niesamowitej raperki. Kolejnym powodem jest to że nigdy 

nic nie wygrałem i zaczynam zatracać nadzieję że kiedyś mogę coś 

dostać za darmo

2019-02-17 22:19:07

Ponieważ Nicki jest najlepsza! To chyba najprostsze... A tak na serio to 

Nicki jest moją idolką od wielu lat, jej muzyka sprawia ze czuję ze żyję. 

Nic dodać nic ująć, Nicki to Nicki! Nikt jej nie zastąpi! Chyba każdy tak 

twierdzi. A tak na marginesie to jest naprawdę BOSKA

2019-02-17 22:18:40

To ja powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj, ponieważ narazie 

uważam że jest to tak osiągalne jak mój Barbie Dream i chciałabym 

zmienić o tym zdanie. Gdy stanę przed sceną zrobię Bang Bang i będę 

tańczyła i poruszała się jak Anaconda. To będzie mój najlepszy 

Moment 4 life. Będzie to dla mnie tak jak dla ciebie Your Love. Po 

moich tańcach na koncercie będę miała napewno Good Form. A gdy 

wrócę do domu będę tak zmęczona że odrazu położę się w moim Bed.

2019-02-17 16:46:15



Bardzo lubię Nicki, można powiedzieć ze jest moim autorytetem, na 

koncert zawieźli by mnie rodzice wiec mogłabym z nimi spędzić trochę 

czasu w podróży a była by okazja spotkać się ze swoją internetową 

przyjaciółka. Bardzo podoba mi się twórczość Nicki i może być to moja 

jedyna okazja żeby pójść na jej koncert.

2019-02-17 16:45:04

Bardzo o tym marzę, ponieważ Nicki to moja idolka i uwielbiam jej 

piosenki

2019-02-17 16:44:25

Jestem ogromną fanką Nicki i moim marzeniem jest zobaczenie jej na 

żywo, i teraz jest wspaniała okazja na to właśnie gdy będzie w Polsce.

2019-02-17 16:44:14

Myśle że to ja powinienem tam być ponieważ muzyka Nicki są to moje 

klimaty. Jej barwa głosu, zachowanie czy też muzyka zachwyca mnie 

ZAWSZE.

2019-02-17 16:43:48

Chciała bym sprawić niespodziankę mojej bliskiej osobie i pójść z nią 

na koncert Nicki Minaj wiem jak bardzo zależy tej osobie by być tam 

więc świetnie byśmy się bawili

2019-02-17 16:43:47

Dlaczego ja?! Moja przygoda, z twórczością Nicki Minaj rozpoczęła się 

gdy po raz pierwszy zobaczyłem w telewizji teledysk do 'Super Bass'. 

Pamiętam, że już wtedy przykuła moją nastoletnią uwagę 

oryginalnością i niezwykłym poziomem kiczu jaki króluje w tym klipie. 

Sama piosenka wkradła się do mojej playlisty i jest w niej po dzień 

dzisiejszy. Prawdziwym przełomem w mojej sympatii do Nicki było 

wydanie przez nią płyty "Pink friday: Roman Reloaded" gdzie poprzez 

swoje utwory kreuje postać swojego "alter ego" jakim jest Roman 

Zolanski. I to wlansie jego osoba jest kluczowym elementem utworu 

"Roman holiday", który fenomenalnie wykonała Nicki na gali rozdania 

nagród Grammy w 2012. Nie bez powodu ten występ uznawany jest za 

jeden z najbardziej 'iconic' w historii. I właśnie dlatego chciałbym 24 

lutego móc uczestniczyć w koncercie Nicki w Łodzi by podziwiać jej 

charyzmę, talent i siłę głosu. Chcialbym przez chwilę być blisko niej I 

śpiewać z nią jej największe hity. Chcialbym pokazac jak jej muzyka 

mocno wpłynęła na moje życie. Chciałbym usłyszeć na żywo piosenki 

które chodzą mi po głowie odkad pamiętam m.in fenomenalne "Good 

form", energiczne bity "Whip it" czy też najpopularniejsze "Starships" 

Chcialbym po prostu być i czuć atmosferę tego wydarzenia. Wydając 

płytę "Queen" w 2018r utwierdziła mnie jeszcze bardziej w 

przekonaniu, że to właśnie ona zasługuje na miano "Queen of rap". 

Nicki Minaj to ikona, a jej osobowość i kolejne sukcesy tylko i 

wyłącznie umacniają jej pozycję na światowym rynku muzyki. A jak to 

się mówi "Ikony się podziwia", więc chciałbym ją podziwiać i chłonąć 

całym sobą podczas koncertu w łódzkiej Atlas Arenie. Chciałbym 

również zobaczyć występ JuiceWLRD, który podobnie jak Nicki wkradł 

się do mojej playlisty świetnymi tekstami i chwytliwymi bitami. "Lean 

wit me", "Black&White" czy fenomenalne "Lucid Dreams" to tylko 

2019-02-17 16:43:22

Bo ją kocham najlepiej śpiewa 2019-02-17 16:42:54



Poluje na bilety dla mojej siostry. Zawsze przy mnie była i mnie 

wspierala, wzlaszcza w ciezkich chwilach . W ramach podziękowania 

chciałabym ja zabrać na koncert, jest wielka fanka Niki

2019-02-17 16:42:35

Ponieważ chcę wygrać ten bilet dla mojej mamy z okazji jej 50 urodzin 

a jest ona jej wielką fanką.

2019-02-17 16:42:17

Jestem jej najlepsza fanka! Znam prawie wszystkie jej piosenki na 

pamięć! A z resztą nie byłam jeszcze na jej koncercie i bardzo 

chciałabym posłuchać jej na żywo!

2019-02-17 16:42:01

Kiedy zaczynają lecieć utwory Nicki czuje sie nie jak w niebie... tylko jak 

w kosmosie.Podobno kosmos cały czas się rozserza. Nicki i jej kawałki 

sa o krok do przodu poza granicą kosmosu,co sprawia, że moja 

naczynia krwionośne rozszerzają się jak tylko poczują mocny bass jej 

kawałków, oraz kiedy zaczyna twerkować a ziema zaczyna drżeć. Tak 

samo będzie drżeć Łódź i łódzka Atlas Arena 24 lutego.I ja również 

chcę poczuć każde drganie, każdy bass i całą energię jaką przekaże 

Nicki w tym dniu. Chce zalać endorfinami całe miasto tak żeby Łódź 

popłyneła razem z Nicki do jej świata.

2019-02-17 16:40:53

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-17 16:40:40



NICKI MINAJ - ME MARZENIE,WESTCHNIEŃ MOICH SPEŁNIENIE,JUŻ ZA 

PARE DNIMOGŁABYM TAM BYĆ,NA WIELKIM KONCERCIE,Z WIEKIEM 

ZASIĘGIEM,ZOBACZYĆ NA ŻYWOBYĆ BARDZO BLISKOA TO 

WSZYSTKO...ZALEŻNE OD WAS,WIĘC PROSZĘ NIEZMIERNIE,ZAPROSCIE 

MNIE NA RAPERKE,DO MIASTA ŁODZIZ USA POCHODZI,TO NIC MI NIE 

SZKODZI,ŻE 300 KILOMETRÓW ZROBIMY,LECZ NASZE MINYWYRAŻĄ 

WIĘCEJ NIŻ 1000 SŁÓW, PIĘKNE PODZIĘKUJE,JUICY WRLD-A TEŻ 

SZANUJE,SMOLASTEGO ZOBACZĘ I NA NIM TEŻ POSKACZE,WIĘC 

DAJCIE MI Z MAŁEJ WIOCHYDO DUŻEGO MIASTA 

WYSKOCZYĆ,ZGARNĄĆ FOTEK KILKA,USZCZĘŚLIWIĆ JULINKA - CZYLI 

SIOSTRE MĄ, CZASEM BARDZO ZŁĄ, ALE KOCHANĄ,KOŃCZĘ TYCH 

SŁÓW KILKA,BO NASTAŁA TA GODZINKA,KIEDY ZGŁOSZENIE WYSŁAĆ 

WAM MUSZĘ,INACZEJ PRZEJDĘ KATUSZE...TO MOJE 3 PODEJŚCIE,JEST 

NIEZŁE NAPIĘCIE, POZDRAWIAM CZULE I W RAZIE CZEGO... DZIĘKUJĘ

2019-02-17 16:40:32

Chciałbym pójść na koncert Nicki Minaj ponieważ jest wielką gwiazdą. 

Jej występ to na pewno będzie wielkie show na którym nie może mnie 

zabraknąć. Ponieważ jest to koncert w Łodzi. A mieszkam w Łodzi, 

rodzice na pewno pozwolili by mi pójść

2019-02-17 15:43:26

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-17 15:39:40

Dlaczego to właśnie ja? Słucham Nicki Minaj od małego dziecka. 

Obserwuje jej twórczość z piosenki na piosenkę i stwierdzam fakt, że 

rozwinęła się bardzo. Każdy jej teledysk jest ciekawy, każda piosenka 

zawsze wchodzi w ucho. Mimo, że jej nie znam, ale obserwuje 

stwierdzam, że jest cudowną osobą. Moim wielkim marzeniem jest 

pojawić się na jej koncercie 24 lutego w Łódzkiej Atlas Arenie , 

ponieważ chciałabym usłyszeć jej fantastyczne utwory z najnowszej 

płyty a szczególnie „Ganja burn”, „Barbie dreams”, „ Bed”, „Chun-Li” 

oraz „Good form” na żywo, a tym samym fajnie spędzić ten 

koncertowy wieczór. Mam nadzieje,że 4fun.tv da mi tą możliwość. 

Będę mogła również ze sobą zabrać moją mamę, której marzeniem 

jest zobaczenie tak wielkiej gwiazdy.

2019-02-17 15:39:30



W szóstej klasie tańczyłyśmy z dziewczynami do piosenki Nicki Minaj - 

„Starships” i wtedy pierwszy raz miałam z nią jakaś styczność. Od 

tamtej pory stała się jedną z moich ulubionych piosenkarek. Ma 

wyjątkowy głos i na pewno jest cudowną osobą (sądząc po różnych 

wywiadach itp). Mój chłopak jest jej największym fanem i byłoby 

świetnie gdybym mogła go zabrać na koncert Nicki przed jego 

wyjazdem za granice. Zależy mi na tym bo to byłby najlepszy prezent 

jaki ktokolwiek mógłby mu sprawić

2019-02-17 15:35:33

Do tego że to moja ulubiona raperka 2019-02-17 15:33:47

Na Nicki wyruszyć chcę bo łzy napłyną mi gdy jej nie zobaczę swojej 

bratniej duszy kocham ją tak bardzo to wspaniała osoba z której na 

prawdę można się dużo uczyć

2019-02-17 09:38:15

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-17 09:35:23

Zawsze chciałem być na takim koncerte! Uwielbiam Nicki Minaj!!! 2019-02-17 09:34:46

Ponieważ jestem fanką Nicki od 10 lat i bardzo ją lubię Ma mega 

muzykę i pomogła mi w wielu sytuacjach właśnie nią

2019-02-17 09:34:29

Lubię ją i chciałabym bardzo ja zobaczyć na żywo 2019-02-17 09:34:11

Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-17 09:33:51

Jestem wielkim fanem 2019-02-17 09:33:34

Bo mogę 2019-02-17 09:33:18



Dlaczego ja? O mamo to będzie coś pięknego potłerkować z królową 

rapu A tak serio,słucham Nicki od 3 lat i jej muzyka zawsze poprawia 

mi humor a nogi same rwią się do tańca(i tłerkowania a raczej czegoś 

co przypomina tłerkowanie haha) Kocham Nicki za ogormny dystans 

do siebie oraz za to,że robi swoje i motywuje innych do tego by też 

robili swoje bez względu na opinie ludzi,bo na własnym przykładzie 

pokazuje ,że robiąc to co się kocha można dojść daleko.Na pewno taki 

koncert zostanie w pamięci na długo,Nicki zawsze zaskakuje swoich 

fanów i robi niesamowite show a z tego co wiem ma przywieźć ze sobą 

scene prosto z USA Jeśli uda mi się wygrać te bilety to już wiadome i 

przereklamowane ale będę nieszczęśliwą osobą na świecie! Do tego 

będzie to mój pierwszy koncert więc emocje będą podwójne Liczę na 

swoje szczęście i może w końcu zobaczę swoją idolke na żywo. #queen

2019-02-17 00:11:40

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-16 23:52:04

Bardzo ;)chcę wygrać bilet ponieważ uwielbiam i kocham jej piosenki 

słucham od 15 roku życia jest to moje największe marzenie !!!!!!!:)by 

ujrzeć NICIII na żywo pozdrawiam ;)

2019-02-16 23:38:43

Bo chce zobaczyć Nicki na żywo 2019-02-16 23:35:21

Ponieważ Nicki jest najlepsza! To chyba najprostsze... A tak na serio to 

Nicki jest moją idolką od wielu lat, jej muzyka sprawia ze czuję ze żyję. 

Nic dodać nic ująć, Nicki to Nicki! Nikt jej nie zastąpi! Chyba każdy tak 

twierdzi. A tak na marginesie to jest naprawdę BOSKA

2019-02-16 23:34:06

Nicki , nicki ,nicki jednym słowem opisując to KRÓLOWA ! Jej głos jest 

cudowny ! Jej piosenki mają zawsze sentymentalne znaczenie dla mnie 

, jest to m.in Swalla . Przypomina mi się konkurs taneczny , gdzie 

miałam okazję wystąpić , tancząc do tej piosenki i zgarnąć 2 miejsce w 

ogólnopolskim konkursie talentów. Ale to nie o mnie chodzi . Bardzo 

chciałabym się znaleźć na jej koncercie , gdyż miałoby to wielkie 

znaczenie dla mnie i okazję upolować zdjęcie z nią! Kolejnym hitem dla 

mnie jest No Frauds , Super Bass czy Side to side. Uwielbiam ją jest 

moją inspiracją i dążenia do wyznaczonych celów !

2019-02-16 23:33:48

Przy dobrej muzie dobra zabawa ze znajomymi! Uwielbiam piosenki 

Nicki i jej kontrowersyjny styl!

2019-02-16 21:21:16

Dlaczego ja mam się bawić na koncercie Nicki??? Oh my gosh look at 

her butt! Kto by nie chciał jestem pewna że da czadu i ja chcę to 

zobaczyć na żywo!!! A na koncert zabiorę mojego ulubionego sneka.... 

tzn anakondę!!!

2019-02-16 21:20:47

Powiniem bawić się na jej koncercie bo jest moją ulubioną artystką i ją 

kocham! Zobacz ją to moje największe marzenie!

2019-02-16 21:17:40

Bo jestem fanką Nicki 2019-02-16 21:17:31



Nicki słucham już od 3 lat ,zawsze jak mam ochotę potańczyć i 

potłerkować(haha) Chciałbym zobaczyć królową popu na żywo!! 

Uwielbiam jej nowy album a ta trasa promuje właśnie "queen" i ojeju 

moje marzenie w końcu by się spełniło dosłownie jest na wyciągnięcie 

ręki

2019-02-16 21:17:06

Ponieważ bardzo lubię Nicki i przy jej muzyce chciałabym się bawić z 

przyjaciółmi

2019-02-16 21:16:45

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-16 21:16:26

Zobaczyć na żywo Nicki Minaj to moje największe marzenie! 

Zapowiada się wspaniała impreza Dajcie szansę Darusi realizować swe 

marzenia

2019-02-16 21:16:22

Ponieważ kocham Nicki Minaj, chciałbym być taka jak ona więc 

chciałabym ja spotkać i dostać jej energię na żywo

2019-02-16 21:15:58

Nie mam zbytnio czasu dla sb tak więc fajnie by było się wyrwać po 

drugie jestem wielką fanką

2019-02-16 21:15:41

Nicki to moja najwieksza idolka potrafie sluchac jej calymi dniami i 

gdybym ja spotkalam bylabym najszczesliwsza na swiecie

2019-02-16 21:15:26

Na sama mysl mam ciary serio zobaczenie jej na żywo ah..to byłoby 

coś pięknego Naprawde chciałabym zdobyć te bilety

2019-02-16 21:15:24

Bo strasznie chciała bym jechać na jej koncert 2019-02-16 21:15:04

Nicki to moja idolka od kąd byłam mała. Pamietam jak zawsze z 

przyjaciółmi sluchalismy jej muzyki a teraz jest taka okazja żeby 

pobawić sie tam razem. Z naszej grupy tylko nie mam ja biletu i moja 

przyjaciółka. Świetnie by było jecha w tam razem z nimi. Nicki to 

bardzo utalentowana piosenkarka zdecydowanie moja ulubiona ze 

wszystkich

2019-02-16 17:40:19

Czemu ja? Kocham Nicki Minaj od momentu wyjścia piosenki 

"Starships" (którą właśnie upolowałam). Byłam wtedy w 6 kl. 

podstawówki. Byłam nią tak zafascynowana że zaraziłam tą fascynacją 

moją młodszą siostrę. Od tamtej pory uczymy się jej tekstów na 

pamięć i śledzimy rozwój kariery, która stale nie zwalnia tempa. Jej 

teksty, jej beat i sama osobowość - Nicki całą sobą pokazuje że 

zasługuje na miano królowej rapu. Pomimo licznej konkurencji to ona 

króluje od ponad 10 lat na listach przebojów! Jest niesamowita. A jej 

nowy krążek "Queen" to dzieło sztuki. Piosenki "Chun Li", "Good 

Form" czy "Barbie Thingz" są zdecydowanie moimi ulubionymi. 

Mogłabym wymieniać jej świetne kawałki bez końca! Nawet w 

przypadku featuringów - Nicki idealnie wpasowuje się w każdy utwór. 

Przykładem są choćby "Swish swish" z Katy Perry czy "Give me all your 

luvin" z Madonną. Uważam, że właśnie ja zasługuję na podwójny bilet 

na jej koncert. Marzymy razem z siostrą żeby zobaczyć królową na 

żywo i oddać pokłon jej muzyce

2019-02-16 16:50:44



Ponieważ uwielbiam nicki oraz juice kocham ich!!!!!oraz probowalam 

juz 102937365291028374636292928367391 razy wybrac się na 

koncert jednego lub drugiego ale nigdy mi się nie udało:'( Są najlepsi i 

chce wsiąść swoja przyjaciółkę na ten koncert kocham ichhhhhh aaaaa

2019-02-16 16:36:58

Bo nigdy nie byłam na koncercie 2019-02-16 16:36:39

nicki to ikona jest super i zawsze chcialam ja poznac a zobaczenie jej 

na zywo jest moim marzeniem. Jeszcze w ten dzien moja przyjaciolka 

ma urodziny i napewno pojdzie ze mna

2019-02-16 16:36:04

Ponieważ uwielbiam jej utwory 2019-02-16 16:36:02

Ponieważ jestem tak napalona na ten koncert, że jedyne czego mi 

brakuje to pieniądzeXD Ciuchy są, ekipa jest, imprezowy nastrój też

2019-02-16 16:35:45

Ponieważ jestem największą fanką Nicki i możecie w ten sposób 

spełnić moje największe marzenie bym mogła zobaczyć ją na żywo

2019-02-16 16:35:39

Zobaczyć na żywo Nicki Minaj to moje największe marzenie! 

Zapowiada się wspaniała impreza Dajcie szansę Darusi realizować swe 

marzenia

2019-02-16 16:34:20

Nicki to najlepsza wokalistka i raperka jaką słyszałam w całym swoim 

życiu . Jest inspirującą i ogólnie wspaniała i właśnie dlatego chciałaby 

pierwszy raz w życiu pokazać się na tak wielkim wydarzeniu i pokazać 

ze ja tez potrafię się bawić

2019-02-16 16:34:00

Bardzo pragnę tam pojechać !! Kocham twórczość Nicki i byłbym 

wdzięczny za Bilet

2019-02-16 16:33:02

Nicki jest moją idolką od bardzo dawna. Jest prawdziwą Queen! Nicki 

muzyką zajmuje się już ponad dekadę, jej płyty odnoszą wielkie 

sukcesy a jej koncerty wyprzedają się w chwile! Kiedy się 

dowiedziałam o koncercie wiedziałam że muszę na nim być! Niestety 

nie mam jeszcze biletów na moją idolkę... ale się nie poddaje i całe 

dnie oglądam 4fun czekając na klip z Nicki 3 Jeśli wygram to na 

koncercie będe się bawić z moją rodziną - the kingdom i moją 

przyjaciółka! Co morze się zdarzyć lepszego? Pozdrawiam Basia 3

2019-02-16 14:42:07

To właśnie ja powinnam genialnie bawić się na koncercie Nicki bo ja 

wraz z moją siostrą jeździmy na każdy możliwy koncert i 

wykorzystujemy ten czas świetnie skacząc i śpiewając hity! Jesteśmy 

najlepszymi koncertowiczkami i nie ma opcji że nie będzie tam właśnie 

nas! Musimy tam być i wy nam możecie w tym pomóc. Buziak!!!

2019-02-16 14:36:53

Jesteśmy z mężem razem 15 lat, mąż wyjechał na walentynki i nie 

spędziliśmy ich razem, jestem pewna,że koncert Nicki nam to 

wynagrodzi i będziemy się super bawić

2019-02-16 14:36:39

Moim największym marzeniem jest spotkać NICKI MINAJ 4FUN.TV 

pomóż mi spełnić moje marzenie i pozwól mi jechać na jej koncert

2019-02-16 14:36:16



O Nicki dawno temu usłyszałem i odrazu się w niej zakochałem. Jej 

utwory są wspaniałe, przesłuchałem wszystkie całe. Uwielbiam Nicki, 

zachęciła mnie do słuchania rapu za którym nie przepadałem. Ona jest 

poprostu boska a jej utwory to światowe przeboje. Kiedy Nicki zaczyna 

śpiewać mam dreszcze. Uwielbiam ją i myślę że zasługuje na to aby 

znaleźć się w Łodzi na jej koncercie

2019-02-16 14:35:19

Od dnia narodzin marzę o spotkaniu mojej idolki!!! Nie mogę 

przepuścić jej koncertu w Polsce! Kocham Nicki Minaj i uważam że nie 

może mnie zabraknąć na jej koncercie

2019-02-16 14:34:10

Ponieważ jestem ogromną fanką Nicki i chciałbym się koło niej znaleźć 2019-02-16 14:33:17

Śpiewa super i chciałabym ją zobaczyć 2019-02-16 14:33:04

Bo mam 5m zł 2019-02-16 14:33:03

Nicki bogini Juice WRLD bóg najlepsi po prostu 2019-02-16 14:32:39

Głośna muzyka,tłum ludzi i radość koncert Nicki..chce tam być! 2019-02-16 14:32:30

Kiedy miałam około osiem lat włączyłam w telewizorze vive i tam 

wtedy usłyszałam jedną z jej piosenek od razu mi sie spodobała od 

tamtej pory uwielbiam jej muzykę i na bieżąco śledze jej karierę. 

Miałamzamiar kupić bilet na jej ale niestety nie zdążyłam a było to 

jedno z moich marzeń. Wiem że koncert Nicki to będzie jedno z 

największych wydarzeń w Polsce i bardzo chciałabym w nim 

uczestniczyć. Mam nadzieje że rozważycie moją wypowiedz, ponieważ 

naprawdę marze aby pojawić sie na jej koncercie!

2019-02-16 09:22:51

Ponieważ piosenki Nicki towarzyszą mi na moich urodzinach i kiedy 

tylko one lecą cała rodzina bawi się extra!

2019-02-16 09:19:45

Ktoś musi zatańczyć z Nicki do "anaconda" A kto jak nie ja haha 2019-02-16 09:17:33

Uwielbiam Nicky i jest dla mnie poprostu ideałem najlepiej się bawi 

tylko przy jej muzyce

2019-02-15 21:38:43

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-15 21:38:37

Ponieważ Nicki jest najlepsza! To chyba najprostsze... A tak na serio to 

Nicki jest moją idolką od wielu lat, jej muzyka sprawia ze czuję ze żyję. 

Nic dodać nic ująć, Nicki to Nicki! Nikt jej nie zastąpi! Chyba każdy tak 

twierdzi. A tak na marginesie to jest naprawdę BOSKA

2019-02-15 21:37:35

Kocham nimi mijasz wiem o niej wszystko i o jej feat. Z różnych 

piosenek i jej album Quenn

2019-02-15 21:35:59

To ja powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj, ponieważ trzeba 

się w życiu bawić i robić to jak najlepiej a najlepiej jest z 4FUN.TV i 

Nicki

2019-02-15 16:41:31



Uważam że to ja powinienem się bawić na koncercie Nicki Minaj, 

światowej gwieździe I królowej rapu. Ta pani pokazała, że kobieta w 

świecie rapu też ma prawa!!! To ona pokazała, że to jest możliwe i że 

można pokazać, że kobieta też potrafi. Jest dla mnie wzorem do 

naśladowania. Swoją determinacją, zawziętością pokazała mi, że 

zawsze warto walczyć o swoje. Nikt na moją osobę nie wpłyną tak jak 

ona. Od cichego chłopca zmieniłem się po przez jej utwory w osobę, 

która nie boi się wyrazić własnej opinii, która stawia sobie za cele 

spełnianie swoich marzeń. Uważam, że właśnie dlatego powinienem 

pojechać na koncert swojej ukochanej idolki, której twórczość jest ze 

mną od gimnazjum, aż do teraz. Dodatkowo jej ostatni album to 

poezja dla mojego życia. Ps przepraszam za błędy, ale pisane w 

emocjach. XDDD

2019-02-15 16:34:22

Nicki na pewno odwali takie szooooł, które byłoby najlepszą imprezą 

życia,ten jej "czarny" głos na żywca, fenomenalne stylizacje i choreo 

będzie mega sztosem! Awww muszę tam być i twerkować tyłkiem 

razem z Królową rapu

2019-02-15 16:24:06

Nicki Minaj to moja ulubiona raperka. Słucham jej już z 4 lata chociaż 

mam 14 lat! Uwielbiam jej styl. Jest super, dlatego to ja powinienem 

się bawić na jej koncercie z moją siostra, która podobnie jak ja słucha 

ją od kilku lat ! Zawsze podziwialiśmy jej twórczość. Nawet gdy 

jedziemy autem z mama podgłaszamy wtedy, gdy leci jej piosenka. 

Byłbym bardzo szczęśliwy gdybym to ja zgarnął te bilety.

2019-02-15 16:20:35

Dlatego ze jestem fanka Nicki od 8 lat i jestem największa Barbz ze 

wszystkich !!! Marze o tym by być na jej koncercie, ponieważ jej 

piosenki na zawsze odmieniły moje życie !!!!

2019-02-15 16:19:41

Ponieważ po pierwsze jestem Łodzianką i grzech by było nie pójść a po 

drugie mój przyjaciel idzie i strasznie mi dokucza że ja będę oglądać 

jego snpay z koncertu więc chciałabym mu utrzeć nosa i bawić się 

razem z Nim , zwarzywszy że kochany Nicki

2019-02-15 16:19:01

Chcialabym zrobic prezent mojej mamie za wszystko co dla mnie robi 2019-02-15 16:18:57

Poniewaz jestem mega wielkim fanem nicki 2019-02-15 16:18:52

Bo mam 2 małych dzieci i od 4 lat nie byłam na porządnej imprezie 2019-02-15 16:18:39

Chciałbym przekonać się do jej twórczości. A właściwie porównać z 

tym jak śpiewa Cardi B która słyszałem już na żywo. Poza tym to jeden 

z dwóch koncertów na jakie w tym roku chciałem jechać. Na Ariane nie 

udało mi się kupić biletu, wiec może na Nicki się uda wygrać

2019-02-15 16:18:25



Fanem Nicki Minaj jestem od wielu lat, a koncert w Polsce jest 

niepowtarzalną okazją na zobaczenie tej wspaniałej artystki na żywo. 

Jej hity pomagają w codziennym życiu, a mój taniec do piosenki ,, 

Anaconda’’ na urodzinach znajomych przeszedł do historii

2019-02-15 13:37:29

Jestem jej fanka lubie piosenki Nicki i chciałabym razem z przyjaciółka 

bawic się na jej koncercie Faustyna Lezner, Gościcino

2019-02-15 13:35:57

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-15 13:34:15

To ja powinnam bawić się na koncercie Nicki ponieważ słucham jej 

piosenek codziennie i jest moją inspiracją. Ma wielką klase i 

niewyparzony język jak ja

2019-02-15 13:34:09

Chciałabym pojechać na koncert Nicki ponieważ jest dla mnie jedna z 

ukochanych piosenkarek i wielkim autorytetem

2019-02-15 13:33:51

Bardzo lubię jej piosenki 2019-02-15 13:33:50

Onika Maraj jej śpiew to raj.Zrobiłbym dla niej laurkę, bo gdy leci jej 

utwór mam Gęsią skórkę.Jej hit "Super Bass" zawsze rozwesela 

nas.Zdjęcia jej mam w pokoju, bo wtedy zasnę w spokoju!Gdybym 

zobaczyła ja kiedyś na żywo, spełnioby się to, co zawsze mi się 

marzyło.Ze szczęścia bym umarła, bo ja to od urodzenia jej wierna 

fanka.Na półce jej płyt mam wiele, słucham ich w samotności, albo gdy 

przyjdą przyjaciele.Nicki Minaj po raz pierwszy na polskiej scenie, być 

tam to moje marzenie!!

2019-02-15 13:32:59

Chciałabym tam pojechać z całą rodziną ponieważ to tylby nasz 

pierwszy koncert i w dodatku Nicki Minaj! To było by niezapomniane 

przeżycie!

2019-02-15 13:32:55

Bo jestem wyjątkowa 2019-02-15 13:32:50

Ponieważ jest ona moją idolką oraz udział w koncercie Nicki jest moim 

marzeniem.

2019-02-15 11:41:01

Bardzo chciałabym zobaczyć na żywo sławną osobę a zwłaszcza nicki 

oraz innych wykonawców chciałabym również spotkać youtuberów 

którzy tam będą!

2019-02-15 11:38:24

Chciałabym się bawić razem z Nicki na jej koncercie. Nicki jest moją 

idolką od lat, uwielbiam jej piosenki jak ją samą! Stworzyła mnóstwo 

hitów z współpracą na przykład z Arianą Grande która również jest 

niesamowita! Byłoby to dla mnie wielkie szczęście być na jej koncercie 

po raz pierwszy.

2019-02-15 11:36:38

To wymarzony prezent dla mojego męża na naszą rocznicę slubu, 

uwielbiamy jak ona tańczy i rapuje

2019-02-15 11:36:35

Kocham ją i jej piosenki 2019-02-15 11:36:21

Kocham muzyke Nicki, w sumie to wlasnie dzieki Nicki poznałam ten 

rodzaj muzyki. Biletow nie zdążyłam kupic, ani od nikogo odkupić. A 

Nicki kocham i chciałabym zobaczyć ją na żywo! To moje wielkie 

marzenie :)

2019-02-15 11:36:12



Bardzo chciałabym wygrać te bilety, bo spełniło by się jedno z moich 

największych marzeń. Uwielbiam Nicki Minaj i Juice Wrld, BARDZO 

CHCIAŁABYM WYGRAĆ TE BILETYYYY

2019-02-15 11:35:52

Bo znam wszystkie piosenki Nicki na pamięć i rapuje razem z nią 2019-02-15 11:34:48

To ja powinnam się bawić na jej koncercie ponieważ będzie tam dużo 

wspaniałych artystów oraz ludzi z tłumu

2019-02-15 11:33:58

Bardzo chciałabym wygrać te bilety, bo spełniło by się jedno z moich 

największych marzeń. Uwielbiam Nicki Minaj i Juice Wrld, BARDZO 

CHCIAŁABYM WYGRAĆ TE BILETYYYY

2019-02-15 11:33:55

Chciałbym się znaleźć na Łódzkiej Atlas Arenie, ponieważ chciałbym 

przeprosić ukochaną za pomyłkę w restauracji za wczorajsze 

walentynki. Gdy szedłem z jedzeniem pomyliłem stoliki i usiadłem do 

innej kobiety przypadkiem. Przez to się gniewa na mnie. Może bym ją 

zaprosił na ulubioną artystkę jej i przestałaby się gniewać :)

2019-02-15 11:33:41

Sądzę, że powinienem znaleźć się tam w Łodzi razem z moją siostrą, 

ponieważ kocham Nicki od jej pierwszego albumu. A nawet wcześniej, 

bo gdy wydawała swoje pierwsze mixtape'y w zespole 2 NYC. Nicki ma 

zupełnie inny, cudowny styl piosenek. Jej liryczność zawsze zachwyca, 

ponieważ jest w jej tekstach od groma gier słów oraz nawiązań do 

różnych osób czy wydarzeń. Jej pierwszy album, The Pink Friday, moim 

zdaniem, był przełomem dla Oniki. Znalazło się tam wiele hitów, o 

których nie można zapomnieć. Między innymi “Moment 4 Life” z 

Darkiem, Fly z Rihanną czy Chek it Out z will.i.amem. To dało jej z 

pewnością wielką sławę. Lecz później pojawiło się The Pink Friday: 

Roman Reloaded, w którym jako alter ego - Roman Zolanski śpiewa 

piosenki takie jak Stupid Hoe, Roman Holiday. Sławę dał jej też 

legendarny tekst z Monster razem J-Zim i Kanye West em. Każdy Barbz 

(fan Minaj) powinien go znać… Kolejny, trzeci album, pt. Pink Print 

sprawił, że Oniczka stała się najbogatsza kobieta w hiphopie. Jej hity 

jak Anaconda czy Only “rozwaliły system” Mimo 4-letniej przerwy, 

Minaj była w wielu piosenkach gościnnie, jak Motorsport z Migos I 

Cardi B, (która, pomimo aktualnej popularności, nigdy jej nie 

przegoni). I Album z 2018 roku, Queen, to już totalna Petarda. Good 

Form, LLC, Coco Chanel, Barbie Dreams.. wszystkie je kocham (wraz z 

siostrą, zktora znamy wszystkie teksty na pamięć, i to nie jest żart, 

naprawdę!). Bardzo cirszylibysmy sie, gdyby moglibyśmy pojechać na 

pierwszy koncert Oniki w Polsce. Co prawda, była wcześniej okazja, 

jechać do innych krajów, ale mamy problemy finansowe i rodzice nie 

dali rady, w sumie teraz też tak jest, więc mam nadzieję, że spodobała 

się wam nasza historia i uda nam się pojechać tam, pomimo że nie 

mamy biletów, to akcje koncertowe z FB (The Kingdom Polska) jednak 

robimy, wrazie czego. PS. Kochamy Was 4FUN,zawsze macie 

2019-02-15 11:33:02



Bardzo chciałabym jechać na koncert Nicki,ponieważ kocham jej 

muzykę. Nicki Minaj jest pierwszy raz w Polsce,co robi niesamowita 

okazję,lecz niestety nie mam pieniędzy nawet na bilet, bo nawet 

pieniążki z stypendium idą na rachunki rodziców, ale próbuje byc silna. 

Mam tylko jej najnowszy album, Queen, ponieważ znalazlmam tanio 

na OLX i pieniądze z urodzin dałam za nią i się zakochałam. A jej płyty 

stare, PinkPrint,Pink Friday, I Pink Friday Roman Reloaded słucham na 

darmowym Spotify. Jest mi trochę trudno,bo nie znam jeszcze tak 

angielskiego i nie umiem tak szybko rapować ale probuje i idzie mi to 

coraz lepiej, kocham Onike. Jej hity: Monster,Anaconda,Super 

Bass,Only,Barbie Dreams jednak znam na pamięć. Super byloby 

posłuchać i zaśpiewać razem z nią na scenie w Łodzi.Wzielabym że 

sobą brata,bo on jest już starszy i o wiele bardziej zna 

angielski.Kovham Nicki

2019-02-15 11:32:33

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-15 11:32:32

Dlaczego ja powinnam zgarnąć bilety? Ponieważ jestem Polaczek 

cebulaczek i nie stać mnie na nie, a uwielbiam Nicki i pomyślałam, że 

to będzie idealna okazja dla mnie żeby zgarnąć bilecik i pobawić się na 

jej koncercie i pobalować chwilę przed maturą, a w dodatku dzięki 

4FUN.tv zagwarantować sobie idealną nagrodę na wspaniale zdane 

egzaminy, jestem Panią Logistyk. I trzeba to uczcić! Pozdrawiam 

serdecznie

2019-02-15 09:40:11

Bardzo chciałabym wygrać te bilety, ponieważ jestem wielką fanką 

Nicki. Marzę o zobaczeniu jej na żywo. Naprawdę chciałabym 

zrealizować swoje wielkie marzenie

2019-02-15 09:39:58

Jesteśmy wielkimi fanami wraz z żoną pragbiemy zobaczyć ją na żywo 2019-02-15 09:38:11

Super energia od niej leci mega mam humor od razu i razem z moją 

koleżanką chciałabym pojechać !!!!!

2019-02-15 09:37:48

Prze jej utworach od razu zaczynam mieć taką energię i mega humor 

więc , chciałabym wygrać wejściówkę na jej koncert!!!

2019-02-15 09:36:06

Chciałabym twerkowac razem z Nicki na jej koncercie! No i halo też 

jestem Nicki !

2019-02-15 09:36:02

Chciałabym tam pojechać z całą rodziną ponieważ to tylby nasz 

pierwszy koncert i w dodatku Nicki Minaj! To było by niezapomniane 

przeżycie!

2019-02-15 09:35:46

Uwielbiam Nicki,nigdy nie byłam na jej koncercie a bardzo bym chciała 

iść pierwszy raz!

2019-02-15 09:35:24



Chciałbym bardzo wygrać ten bilet dlatego iż jestem wielką fanka Nicki 

, mam kazda jej płytę marzyłam o jej koncercie odkąd zaczęłam jej 

słuchać ! Bardzo często wysyłam SMS do was aby poleciała Nicki Minaj 

poprstu jej dają energię ma super głos a usłyszeć go na zywo by było 

czymś cudownym , niestety nie mam możliwości kupienia biletów A 

bardzo mi zależy na tym koncercie chciałbym zobaczyc swoją idiotkę 

jej talent na wielkiej scenie do tego w POLSCE gdzie można więcej jej 

tu nie zobaczyć kazda jej piosenka daje mi wiele energii i zawsze 

wyczekuje aż na stacji 4fun.tv poleci piosenka z wykonaniem właśnie 

Nicki

2019-02-14 23:22:35

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-14 23:20:58

Jestem fanką nicky a nigdy nie udało mi się znaleźć na jej koncercie, a 

bardzo chcialabym zobaczyc jak nicky wymiata na scenie

2019-02-14 23:20:23

Może wreszcie coś wygaram i spotka mnie jakakolwiek niespodzianka 

haha

2019-02-14 23:20:08

Nicki Minaj to najlepsza artystka, jaką świat widział. Na jej koncercie 

będzie najlepsza zabawa! Nie chciałabym tego przegapić!

2019-02-14 23:18:38

Oczywiście odpowiedź jest prosta, tylko ja nadaje się aby wygrać 

wejściówki na ten koncert, ponieważ nikt nie jest tak energiczny, 

rozrywkowy i żywiołowy jak ja pomogłabym Niki rozruszać cały stadion 

imprezy nie byłoby końca. Pierwszy powód za nami, kolejnym jest to 

że nigdy nie byłam na żadnym koncercie wiec taka okazja jest idealna i 

może się nigdy nie powtórzyć. Trzecim i zarazem ostatnim powodem 

(nie chce męczyć was czytaniem całego wypracowania) jest to że 

cudowne różowe futerko czeka w szafie na właśnie taka okazje nie 

dajcie się temu zmarnować mam nadzieje że do zobaczenia w Łodzi na 

wspólnej zabawie podczas koncertu Niki

2019-02-14 23:18:22

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-14 23:17:55

Myślę, że jest to super okazja żeby zobaczyć osobiście taką 

piosenkarkę jaką jest Nicki Minaj!!! Jest utwory zawsze pobudzają do 

zabawy, dzięki niej w organizmie wytwarzają się endorfiny, natomiast 

u mojego faceta myślę, że skacze też testosteron jak patrzy na jej 

krągłości

2019-02-14 20:24:23



Jestem wielka fanka Niki a niestety nie mam pieniędzy na nią a jest 

najlepsza poprostu na świecie a jedzie moja przyjaciółka i bardzo bym 

chciała się z nią razem bawić bo zawsze naszym marzeniem było 

pojechać na koncert Niki i tylko czekałyśmy żeby była w Polce to szok a 

usłyszałam o konkursie to normalanie odrazu się ucieszyłam zależy mi 

bardzo żeby pojechać na jej koncert myśle ze się uda bo takiej szansy 

nigdy nie ma w życiu liczę ze się uda

2019-02-14 20:21:36

Razem z moją psiapsi chciałybyśmy zrobić coś szalonego, rozerwać się, 

oderwać od rzeczywistości. Najlepiej na koncercie Nicki Minaj

2019-02-14 20:20:19

Do Łodzi mam w miarę blisko. Chciałabym usłyszeć Nicki na żywo i 

zobaczyć czy jej pośladki są na prawdę tak duże. A tak na serio myślę 

że byłoby to fajne doznanie i mój pierwszy koncert

2019-02-14 20:19:36

Powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj ponieważ za czasów 

szkoły mówiono na mnie Nicki :D podobno jesteśmy do siebie bardzo 

podobne więc chciałabym zobaczyć ja na żywo :) Poza tym Nicki to 

energiczna, pozytywna i twarda babka pokazująca że kobiety też 

potrafią więc koniecznie muszę ją spotkać! :D

2019-02-14 20:19:27

Bo chce 2019-02-14 20:18:22

Kocham Nicki i byłby to idealny prezent dla mojej przyjaciolki! 2019-02-14 20:18:05

Bo dzień wcześniej mam urodziny czyli 23.02 i byłby to fajny prezent 

na urodziny

2019-02-14 20:17:29

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-14 20:17:26

Uważam że to ja powinnam bawić się na koncercie Nicki, ponieważ 

kocham jej hity oraz świetnie bawię się przy jej muzyce. Moim 

postanowieniem noworocznym jest pojechać właśnie na koncert Nicki 

więc to jeszcze bardziej zachęca mnie do udziału w konkursie.

2019-02-14 20:17:22

Nicki to najlepsza wokalistka i raperka jaką słyszałam w całym swoim 

życiu . Jest inspirującą i ogólnie wspaniała i właśnie dlatego chciałaby 

pierwszy raz w życiu pokazać się na tak wielkim wydarzeniu i pokazać 

ze ja tez potrafię się bawić

2019-02-14 20:17:11

Jestem jej wielką fanką, zanam chyba wszystkie jej piosenki na pamięć. 

Wygranie biletu na jej koncert i słuchanie jej na żywo było by 

naprawdę spełnienem moich marzeń. Taka szansa żeby zobaczyć ją na 

żywo może się nie powtóżyć. Nicki jest tylko jedna nie da się jej 

podrobić "Dreams of fuckin a rap rap dudeIm just playin but Im sayin "

2019-02-14 17:30:15



Dziewczyna, która bardzo mi się podoba, właśnie tam jedzie! Ostatnio 

złapałam z nią bardzo dobry kontakt. W walentynki byłam z nią na 

obiedzie, ale nie zdołałam się odwazyc zrobić kolejnego kroku. Nicki 

robi świetne show, a może i to by mi dodało odwagi. Ja jadę za to na 

koncert do Warszawy i nie umiemy się zgrać, a nasze portfele nie 

pozwalają nam jechać na te oba koncerty. Myślę, że to byłaby 

najlepsza niespodzianka dla niej. Obie kochany muzykę i chciałbyśmy 

mocno wyszalec się przy niej!

2019-02-14 17:28:16

Jest moją wielką idolką ,uwielbiam jej wszystkie piosenki i jest dla 

mnie wielką inspiracje na każdym koncercie daje z siebie 100% i to jest 

poprostu magiczne .Poprostu ją uwielbiam

2019-02-14 17:20:54

Ponieważ kocham Nicki, a bilety są bardzo drogie ale już nawet wiem z 

kim bym pojechała, zobaczenie Nicki Minaj to moje Marzenie ale 

sądzę że się nie spełni, ale warto spróbować To nic ze do Łodzi mam 

daleko, dla Nicki Minaj bym nawet Do Łodzi pojechała mając darmowe 

bilety od naszego kochanego 4funtv Chciałabym krzyknąć Nicki Minaj 

na scenie że jest moja idolka i FankaNawet mam bluzkę z podobizną 

Nicki Minaj kochaaaaaaaaaaaaammmmmm ją nad życie o tyle dlatego 

chciałabym wygrać

2019-02-14 17:20:51

To właśnie ja powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj, ponieważ 

jestem jej największą fanką i znam jej każdą piosenkę !!!

2019-02-14 17:20:16

Dlatego że jestem szalona jak Nicki! I wiem że to byłaby niezła 

przygoda!

2019-02-14 17:19:31

Lubię się świetnie bawić w rytm muzyki która proponuje Nicki. Jest 

wystrzałowa.

2019-02-14 17:19:14

Bo chciałabym zobaczyć na żywo najlepsza raperkę na świecie 2019-02-14 17:19:11

Powinnam się tam bawić ponieważ kocham tą kobietę za jej styl bycia. 

Za to że jest tak wyluzowaną kobietą która się niczym nie przejmuje!

2019-02-14 17:18:43

Bo tak 2019-02-14 17:17:56

Uwielbiam jej muzyke i chcialabym jej posłuchac na żywo.Jest moją 

inspiracją

2019-02-14 17:17:48

Bo muszę wygrać 2019-02-14 17:17:35

BO JUŻ CHYBA 5 RAZ DO WAS PISZE I CZEKAM NA BILET NA KONCERT 

MOJEJ KRÓLOWEJ TERAZ IDE TAŃCZYĆ FO STARSHIP

2019-02-14 17:17:22

Chciałabym się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje że mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi najwiecej szczęścia na całym 

świecie !!

2019-02-14 17:17:06



4funTV to moje drugie podejście To Ja powinnam zgarnąć bilety na 

koncert Nicki Minaj i Juicy Wrld-a , ponieważ możecie spełnić moje 

skryte marzenie... Zobaczyć światową gwiazdę muzyki na żywo , to 

dopiero coś !! W dodatku można zabrać ze sobą bliską osobę i także 

sprawić jej wspaniałą niespodziankę , a taką osobą mógłaby być moja 

siostra , która uwielbia słuchać muzyki i nigdy nie była na prawdziwym 

koncercie Zobaczenie na żywo takiej barwnej postaci jaką jest Nicki 

jest super przeżyciem! Przy okazji , możemy bawić sie przy naszym 

wspaniałym rodaku - Smolastym 4Fun.TV dajcie trochę lata w lutym , 

bo na tym show pewno bedzie gorąco !

2019-02-14 17:16:47

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-14 16:35:21

Nigdy nie byłam na żadnym koncercie, a koncert Nicki jest moim 

marzeniem uwielbiam jej piosenki, jej podejście do życia, jej kolorowy, 

szalony styl :)

2019-02-14 15:45:01

To bardzo proste. Można powiedzieć że od dzieciństwa słucham Nicki 

Minaj i od wielu lat niezmiennie kocham hit let’s go to the beach więc 

wspaniałym by było usłyszeć go na żywo. Uwielbiam jeździć na 

koncerty ponieważ tam można poczuć prawdziwe emocje i zawsze 

sprawia mi to mnóstwo szczęścia. Zobaczyć królową rapu to by było 

coś cudownego, jedno z lepszych wydarzeń mojego roku!

2019-02-14 15:44:28

Podczas koncertu Cardi B w Polsce będę w trakcie sesji, wiec może 

Nicki mnie pocieszy

2019-02-14 15:44:15

Nie chce 2019-02-14 15:44:10

Kocham Nicki i jej gloss!!!! No poprostu wezmę z nią ślub ? 2019-02-14 15:44:00

Chciałbym się znaleźć na Łódzkiej Atlas Arenie, ponieważ chciałbym 

przeprosić ukochaną za pomyłkę w restauracji w dzisiejsze walentynki. 

Gdy szedłem z jedzeniem pomyliłem stoliki i usiadłem do innej kobiety 

przypadkiem. Przez to się gniewa na mnie. Ratujcie koncertem.

2019-02-14 15:43:45

Marzę o tym koncercie ponieważ nigdy nie byłam na żadnym 

koncercie i najchętniej zobaczyłam ten koncert z bratem do tego łódź 

to miejscowość mojej rodziny i z chęcią bym ich odwiedziła

2019-02-14 15:43:42

Kocham głośną i dobrą muzykę,koncert nicki to idealna okazja by 

poznac kogoś nowego i dobrze się bawić!

2019-02-14 15:43:41

Ponieważ byłby to mój pierwszy koncert zagranicznej gwiazdy. Bardzo 

lubię muzykę Nicky Minaj i jej styl.

2019-02-14 15:43:15



Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-14 15:42:53

Bilety na koncert Nicki powinnam wygrać ja, ponieważ uwielbiam jej 

muzykę, ale nie tylko również mój chłopak ją kocha. Nasze pierwsze 

spotkania kojarzą się nam z jej muzyka, więc świetnie byłoby 

przywołać wspomnienia na koncercie królowej rapu. Po za tym dziś są 

walentynki i byłby to wspanialy prezent dla mojej drugiej połówki, 

która zwariowalaby pewnie że szczęścia. Uwielbiam słuchać utworów 

Nicki i chciałabym sprawdzić czy na żywo brzmią tak samo 

fantastycznie.

2019-02-14 15:42:49

Ponieważ miałem takie mażenie 2019-02-14 15:42:39

Uwielbiam Nicki Minaj, od lat słucham jej hitów myślę, że to ja 

powinienem się tam bawić

2019-02-14 15:42:38

Hmm nigdy nie miałam okazji być na takim wielkim koncercie a już na 

pewno nie Nicki a jestem jej fanką niż ponad 8 lat i tylko w tv ją widzę 

nie zrozumcie mnie źle w tv u was na 4fun tv jest bosko ją tam widzieć 

ale na żywo było by wspaniale ją zobaczyć i mam takie marzenie by ją 

zobaczyć na żywo to może właśnie dlatego powinnam wygrać bo chce 

spełnić swoje marzenie a raczej wy możecie je spełnić i bardzo lubię 

być na koncertach swoich ulubionych wykonawców kocham ją i tyle 

mam do powiedzenia

2019-02-14 15:42:21



Nicki Minaj jest ze mną od lat, jak ważną postacią w moim życiu jest 

Nicki Minaj i jak towarzyszyła mi we wzlotach i upadkach, oceńcie sami 

:) Nie może mnie zabraknąć na pierwszym i z pewnością nie ostatnim 

koncercie Nicki w PL! Gdy poznałam Cię, w tle grało 'Right Thru 

Me''The Night Is Still Young' nuciłam CiUciekaliśmy w rytm 'Starships' 

w głąb pierzastych falSzeptałeś mi do ucha to Twój 'Moment 4 

life'Dzień za dniem mijał a Ty wciąż 'Right By My Side'Aż tu nagle 

weszła Ona niczym 'Pound The Alarm''Bang Bang' raz raz Miłość poszła 

w dymTeraz 'Bed' już słuchasz tylko w towarzystwie żmijDziś już wiem, 

że nigdy mnie nie byłeś wart'Roman's Revenge' będzie słodka to 

dopiero startNie spodziewasz się, wiem, jakby to powiedzieć ciWłaśnie 

dziś spotkałam Tego z moich 'Barbie Dreams'

2019-02-14 15:42:13

Hmm nigdy nie miałam okazji być na takim wielkim koncercie a już na 

pewno nie Nicki a jestem jej fanką niż ponad 8 lat i tylko w tv ją widzę 

nie zrozumcie mnie źle w tv u was na 4fun tv jest bosko ją tam widzieć 

ale na żywo było by wspaniale ją zobaczyć i mam takie marzenie by ją 

zobaczyć na żywo to może właśnie dlatego powinnam wygrać bo chce 

spełnić swoje marzenie a raczej wy możecie je spełnić i bardzo lubię 

być na koncertach swoich ulubionych wykonawców kocham ją i tyle 

mam do powiedzenia

2019-02-14 15:42:00

Jestem mega fanka Nicki! Pierwszy jej koncert to mega okazja to 

cudowne wspomnienia i dobra zabawe, jej piosenki sprawiaja, ze moj 

dzien staje sie lepszy

2019-02-14 15:41:44

Ponieważ w życiu nie byłam w łodzi, a tym bardziej na koncercie Nicki 

Minaj Byłoby to świetne przeżycie

2019-02-14 11:20:55

Ponieważ jest najlepsza! Uwielbiam jej hity, dzięki nim można się 

fajnie bawić.Być na jej koncercie to wielkie marzenie, które myśle że 

się spełni.

2019-02-14 11:20:37

To banalne! Nicki jest najlepszą piosenkarką. Zawsze bawie się przy jej 

muzyce na imprezach różnego rodzaju. Ma doskonałe wyniki w 

muzyce. Większość ludzi ją uwielbia a ja bardzo. Jestem jej największą 

fanką i chce żeby moje marzenie się spełniło. Chociaż to jedno

2019-02-14 11:19:57

Uważam że to ja powinnam wygrać bilet na koncert Nicki Minaj 

ponieważ ma niezwykły talent, bardzo dobry, oryginalny głos a jej 

piosenki na bardzo dobrym poziomie, marzę o tym by usłyszeć ją na 

żywo a nie tylko w internecie czy telewizji.

2019-02-14 11:19:29

Od 2014r zacząłem słuchać nicki Minaj wydania płyty The pinkprint i 

słucham jej twórczość do tej pory

2019-02-14 11:18:58



Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-14 11:18:26

Witam. Jestem najlepsza fanką Nicki Minaj. Bede najgłośniej spiewac i 

krzyczeć

2019-02-14 11:17:16

Dlaczego ja powinnam zdobyć ten bilet? Pierwszy rok studiów jest 

świetny,ale niestety stawia w delikatnie mówiąc słabej sytuacji 

finansowej :DBoli to szczególnie gdy przez to przegapisz koncert 

QUEEN

2019-02-14 11:17:16

Bo niki wie przy jakiej muzyce dobrze się bawić 2019-02-14 11:16:29

Nadszedł ten dzień w którym Nicki Minaj w Polsce zagości i zaszczyci 

nas blaskiem swojej obecności! Rozgoni szarości, przegna zimę i 

przyprowadzi do Polski powiew wiosennej radości. Jako weteran 

twórczości Nicki Minaj wiem jak robić hałas i znam każdy najważniejszy 

wers z bogatej biblioteki raperki. Szanowna komisjo, jako 4fun.tv 

potrzebujecie gorącej pary, która wie jak dać pary na widowni aby 

Królowa Hip Hopu wiedziała, że w Polsce ma samych wiernych fanów. 

Zapewniam, że jeżeli wyślecie nas na koncert do Łódzkiej Atlas Areny 

to wraz z moją dziewczyną, będziemy krzyczeć "DZIĘKI 4FUN.TV ZA 

WJAZ NA KONCERT" tak głośno, że sama Nicki Minaj nas usłyszy. 

Zaznaczam, że pierwsze próby przeprowadziliśmy w warunkach 

domowych, sąsiad mieszkający 4 piętra nad nami usłyszał nas na tyle 

wyraźnie, że zszedł do sąsiadki mieszkającej obok, myśląc, że to ona 

zrobiła hałas. Tak więc sami widzicie, jesteśmy w formie i 

przygotowani na warunki wokalno-koncertowe. Postawcie na nas a 

Nicki zapamięta koncert w Polsce jako najgorętszy w historii!

2019-02-14 02:52:22



Od wiosen czterech fanem Nicki się mienie, jeśli mam być szczery 

znam jej wszystkie numery, te HOT kawałki i te mniej znane raperskie 

rymowanki. Twórczość, życie i wywiady te wszystkie showbiznesowe 

roszady, każde jej zdjęcie na insta wstawiane moimi followersem 

zawsze przyozdobione. Chociaż często atakowana dla mnie Nicki Minaj 

to prawdziwa dama. Droga komisjo zapytasz przecie dlaczego to 

właśnie ja mam zasiąść w Łódzkiej Atlas Arenie, bawić się u boku Barbz 

na koncercie królowej hip hopu, tyle zgłoszeń nadesłanych przez was 

wnikliwie analizowanych, moje samotne w morzu innych dryfujące. 

Lecz dla mnie ten koncert to nie tylko muzyka i wspaniali ludzie to 

szansa ujrzenia osoby, dzięki której twórczości życie moje wyszło z 

marazmu szarej codzienności. Jako jedyna wiele w moim życiu 

zmieniła pokazując, że warto walczyć o swoje marzenia nawet wtedy 

gdy wszyscy mówią, że to ściema i odpuścić je sobie trzeba. Dla jej 

twórczości poznałem języka angielskiego zawiłości, starania i trud w to 

wkładałem by zrozumieć tekstów jej przesłanie. Moim największym 

marzeniem jest usłyszeć jej głos na scenie. Snem i marzeniem usłyszeć 

na żywo to wydarzenie! A największym pragnieniem, jest być tam 

razem z moją ukochaną, krzycząc najgłośniej w Łódzkiej Atlas Arenie!

2019-02-14 00:41:54

Dlaczego właśnie ja? Myślę że jestem jednym z niewielu jej wielkich 

fanów. Słucham ją odkąd pamiętam, i strasznie chciałabym się pojawić 

na jej koncercie i posłuchać na żywo tego, co na codzień słucham na 

telefonie. Dla mnie jest to niemożliwe bo mieszkam daleko od Łodzi i 

jedyną opcją byłoby albo kupienie biletów albo dojechanie do Łodzi 

ponieważ nie mam funduszy. Jest to jednym z moich największych 

marzeń, zobaczyć i posłuchać jej na żywo. Przy okazji zrobiłabym 

niespodziankę mojej przyjaciółce która tak samo jak ja ją kocha. Była w 

stanie polecieć do innego kraju na jej koncert, lecz brakuje nam 

funduszy. Myślę że to by ją ucieszyło. Jestem w stanie dać jej 

wszystko, i to jest właśnie jedna z rzeczy które chciałabym jej dać. 

Pozdrawiam

2019-02-13 22:40:40

Ponieważ Nicki jest najlepsza! To chyba najprostsze... A tak na serio to 

Nicki jest moją idolką od wielu lat, jej muzyka sprawia ze czuję ze żyję. 

Nic dodać nic ująć, Nicki to Nicki! Nikt jej nie zastąpi!

2019-02-13 22:39:44

Ponieważ jak patrzę na Królową twerku Nicki to mam ochotę zapisać 

się na lekcje twerku i razem z Nicki trzęść tyłkiem aby cała Polska miala 

drgawki szczęścia! Może jak zobaczę ją na żywo i zarażę się jeszcze 

bardziej to powstanie polska Nicki Minaj :)

2019-02-13 22:38:02

Ponieważ nie wyobrazam sobie nie wziąć udziału w koncercie królowej 

a niestety trudne życie ucznia bez pracy ://

2019-02-13 22:36:27



Nicki to najlepsza raperka i wydaje mi sie, że baardzo warto pojechać 

na jej koncert bo będzie to po prostu sztos i petrda!

2019-02-13 22:35:43

Ponieważ jestem jej największą fanką 3 Jeżeli mnie tam nie będzie to 

Nicki nie przyjedzie, to pewne !

2019-02-13 22:35:40

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-13 22:34:48

Nicki to artystka, która pokochałam od pierwszej piosenki! „Va Va 

voom”, przesłuchane pierwszy raz na stacji 4fun.tv w 2012 roku 

zapoczątkowało moja „przygodę” z twórczością Minaj. Byłoby świetnie 

mieć okazje, żeby posłuchać ulubionych kawałków pierwszy raz na 

żywo również dzięki wam!

2019-02-13 17:49:45

Razem z Nicki zatrzesiemy dużym tyleczkami :) 2019-02-13 17:36:45

Nigdy nie byłem na takim koncercie (chciałbym chociaż jeden raz pójść 

na takią zabawę) oraz kocham jej wszystkie kawałki

2019-02-13 17:36:07

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-13 17:35:22

To Ja powinnam wygrać wejściówki na Nicki Minaj i Juicy Wrld-a !! 

Jestem fanką Nicki, uwielbiam jej piosenki, jej twórczość, od poczatku 

śledzę jej karierę, uwielbiam ją w wydaniu rapowym. Nigdy nie byłam 

na takim wielkim wydarzeniu jakim jest koncert, chętnie zobaczę też 

support Smolastego Na to wydarzenie zabiorę ze sobą przyjaciółkę, z 

ktora będziemy cykac fotki i nagrywać filmiki Bedziemy razem z Nicki 

śpiewać najlepsze kawałki z płyty Queen miedzy innymi Barbie Dreams 

a do tego uzupełnienie jakim bedzie Juicy Wrld to kosmos ! YOUNG 

MONEY BABY ! Prosze dajcie mi przeżyć cos pięknego i mieć 

niesamowite wspomnienia

2019-02-13 17:33:56

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-13 17:33:07



Dlaczego ja? Na to pytanie nie ma właściwej odpowiedzi, bo tak 

naprawdę każdy zasługuje by się dobrze bawić. Dlaczego biorę udział? 

Nie będę wymyślać tutaj ckliwych historii wyjętych niczym z 

hiszpańskiej telenoweli o tym jak to mojego kota potrącił samochód, a 

ja chcę się wziąć do kupy. Nie będę też pisać, że chcę ten bilet oddać 

najlepszej przyjaciółce, mamie, cioci, jaszczurce czy komukolwiek 

innemu. Napiszę za to, że jestem młoda. Jaki to ma związek z biletami? 

Większy niż możnaby się spodziewać. Jestem młoda, chodzę do szkoły, 

uczę się, zdaję egzaminy, za niedługo zmieniam szkołę. Nie jeden 

dorosły stwierdziłby, że nic w tym trudnego - pare sprawdzianów, kilka 

tematów do nauczenia. Niestety lub stety my, młodzi lubimy 

wyolbrzymiać wiele spraw. Czy w moim przypadku jest inaczej? Jasne, 

że nie. W tym okresie stres jest nieodłączną częścią mojego życia. 

Nigdy nie lubiłam się uczyć i chyba nigdy tego nie po lubię, ale mimo to 

całymi dniami powtarzam materiał z kilku lat wstecz. Nie pamiętam już 

kiedy ostatnio zrobiłam coś dla siebie, kiedy "wyrwałam się" z domu 

na zabawę, czy nawet kiedy wyszłam z przyjaciółmi do kina. Tutaj 

pojawia się ten "konkurs". Koncert Nicki Minaj w Łódzkiej Atlas 

Arenie? Dla mnie aktualnie jedyna możliwość by choć na jeden 

wieczór oderwać się od rzeczywistości. By choć na jedną noc odłożyć 

podręcznik z anatomią człowieka. By choć na jeden dzień zadbać o 

siebie, a nie o książki, oceny, opinię rodziców i nauczycieli. By choć na 

kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin poczuć się tak, jak każdy inny 

nastolatek powinien się czuć. Bo czy nie właśnie o to chodzi w byciu 

nastolatkiem? By się bawić? By poznawać nowych ludzi? By poznawać 

otaczający nas świat? By tworzyć wspomnienia? Czym byłaby starość 

bez wspominania? To dzięki naszym przeżyciom jesteśmy tym, kim 

jesteśmy oraz to dzięki wspomnieniom w przyszłości pozostaniemy 

2019-02-13 16:27:05

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-13 15:45:53

Bo niki minaj jest moja ulubioną piosenkarką i chciala bym miez z nia 

zdjecie moze przy tym bym ja polecila komuś do słuchania tak jak i was 

dodzienie was słucham

2019-02-13 15:38:02

Ponieważ ją uwielbiam! I bardzo marzę by być na jej koncercie. Mam 

nadzieję, że dzięki Wam spełnię marzenie

2019-02-13 15:37:22

Bo ją bardzo lubię 2019-02-13 15:36:00

Ponieważ jest moją ulubioną raperka jej teksty są mega i jej wygląd też 2019-02-13 15:35:15

Ponieważ kocham Nicki Minaj 2019-02-13 15:34:28

Zobaczyć na żywo Nicki Minaj to moje największe marzenie! 

Zapowiada się wspaniała impreza Dajcie szansę Darusi realizować swe 

marzenia

2019-02-13 15:34:19

Uwielbiam Nicki!! Musze tam byc!! 2019-02-13 15:33:49

Bardzo lubię Nicki Minaj i chciałabym wygrać te bilety. W dodatku to 

byłaby super okazja, abym spotkała się z przyjaciółką z Łodzi, która 

będzie na tym koncercie

2019-02-13 15:33:16



Myślę że to właśnie ja powinnam się bawić na koncercie właśnie po to 

by spełnić swoje marzenia by zobaczyć idolke. Myślę również że każdy 

chciałby pojechać na koncert królowej rapu. Moim zdaniem również 

dobrym argumentem jest to że dość długo już wspieram Nicki w jej 

karierze i bardzo zależałoby mi na możliwości usłyszenia jej na żywo. 

Pozdrawiam!

2019-02-13 15:33:05

Nicki Minaj to królowa,bo jest jak rafa koralowa.Piękna w środku i na 

zewnątrz,a czasami nawet wewnątrz. Nie bez powodu wołają na nią 

„kłin”,wszystko za sprawą wydania „Queen”.Ja się muszę znaleźć na 

koncercie,a najlepiej w pierwszym rzędzie. Jestem fanem „Anacondy”,i 

zatańczę do niej jak dwa Bondy.4FUN wy mi bilety dwa dajcie,i 

wszyscy na jej koncercie głośno zaśpiewajcie!

2019-02-13 15:32:09

Odpowiem Wam takjak zrobiłaby to Nicki Minaj.Ochotę mam na 

damskie rapy,do bitu już machają mi łapy.Fanką Nicki jestem nie od 

dziśi hałas chcę dla niej zrobić jakiś.Stać tam przy scenie i krzyczeć 

głośno,ażeby emocji stało się zadość.Podrzucić chcę także paczuszkę 

jej,podziękowania umieścić w niej.Kierunek Łódź już obrać chcęi po raz 

pierwszy okazję miećpozwiedzać, zobaczyć, okiem zarzucić,a potem 

siebie samą na koncert podrzucić.A potem już tylko szaleństwa i 

tańce,śpiewy wśród tłumów na dziko hulańce!

2019-02-13 12:47:52

Ponieważ Nicki Minaj to królowa i moja idolka więc bardzo bym 

chciała ją zobaczyć to moje marzenie odkąd pierwszy raz usłyszałam 

starship

2019-02-13 12:21:48

Nicki to ogień i wszycy o tym wiedzą, kto by nie chciał zobaczyć na 

żywo Królowej?

2019-02-13 12:19:45

Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-13 12:17:57



Nicki minaj to moja idolka od ponad 3 lat. Znam każdą piosenke w jej 

wykonaniu na pamięc. Obejrzałam również wszystkie filmy w których 

grała. Przez te 3 lata nie było dnia bez jej piosenki. Gdy okolo roku 

temu dowiedziałam sie o jej rzekomym koncercie w krakowie 

ucieszylam sie jak nigdy, potem jednek okazalo sie ze to fejk a ja 

kupilam bilet za 500 zlotych na koncert ktory nie istnial. Nicki minaj 

jest moja najwieksza inspiracja i kobietą idealną, odważną. Mama nie 

pozwolila mi kupic biletu wlaśnie ze względu na uprzednie oszustwo. 

Obiecalam sobie ze zrobie wszystko by zdobyc szanse na spotkanie 

mojej idolki. Po za tym kocham wszelakie koncerty w towarzystwie 

moich znajomych którzy tam jadą.

2019-02-13 12:17:39

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-13 12:17:30

Oczywiście odpowiedź jest prosta, tylko ja nadaje się aby wygrać 

wejściówki na ten koncert, ponieważ nikt nie jest tak energiczny, 

rozrywkowy i żywiołowy jak ja pomogłabym Niki rozruszać cały stadion 

imprezy nie byłoby końca. Pierwszy powód za nami, kolejnym jest to 

że nigdy nie byłam na żadnym koncercie wiec taka okazja jest idealna i 

może się nigdy nie powtórzyć. Trzecim i zarazem ostatnim powodem 

(nie chce męczyć was czytaniem całego wypracowania) jest to że 

cudowne różowe futerko czeka w szafie na właśnie taka okazje nie 

dajcie się temu zmarnować mam nadzieje że do zobaczenia w Łodzi na 

wspólnej zabawie podczas koncertu Niki

2019-02-13 12:17:07

Hej ! Powinnam być na koncercie Nicki bo jestem tak szalona jak ona ! 

Uwielbiam jej styl tworzenia muzyki i to jaka cała jest ! Jak będzie moja 

ukochana piosenka to zwariuje i nawet może rzucę stanik na scenę ! 

Hahaha xd

2019-02-13 09:37:59

Cały rok chodzę na studia i uczę się niezmiernie dużo do tego pracuje, 

taki koncert dałby mi chwilę oderwania od wszystkiego i do tego Nicki 

jest sztosem

2019-02-13 09:36:58

Nicki Minaj jest moja idolką od lat, uwielbiam ją oraz jej muzykę. 

Byłaby to dla mnie bardzo miła rzecz gdybym mogła bawić się razem z 

Nicki na jej koncercie.

2019-02-13 09:36:49



Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-13 09:35:42

Dlaczego ja powinnam zdobyć ten bilet? Pierwszy rok studiów jest 

świetny,ale niestety stawia w delikatnie mówiąc słabej sytuacji 

finansowej :DBoli to szczególnie gdy przez to przegapisz koncert 

QUEEN

2019-02-13 09:35:39

Ponieważ to moje marzenie z dziecinstwa, chciałbym poznać Nicki 

Minaj bliżej i osoby, które tam będą

2019-02-13 09:35:06

Ponieważ, Nicki Minaj jest moją idolką i słucham ją od dziecka. Myślę 

że powinienem tam pojechać i bawić się razem z nią. Jej nowy album 

jest świetny, chyba najlepszy i najlepiej wykonany ze wszystkich. Po 

prostu Nicki jest super, jest najlepszą osobą na świecie... Jak słucham 

jej piosenek to czuję że żyję. Nicki jest najlepsza!

2019-02-12 22:35:50

Chciałbym spełnić największe Marzenie ukochanej osoby. Mimo chęci 

nie jestem w stanie zasponsorowac biletu na koncert. Chciałbym aby 

mój ukochany spełnił swoje Marzenie a wygrana w konkursie mogłaby 

mi w tym pomóc

2019-02-12 22:35:30

Bo Nicki to prawdziwa QUEEN rapu, daje swoją muzą ostro do wiwatu! 

Jest gorącą laską, ostrą jak tabasco! Przy tym zacne swoje wdzięki 

nieźle prezentuje, że krew w żyłach gorąca pulsuje! Koncert Nicki jest 

świetnym wydarzeniem - marzeń moich spełnieniem!

2019-02-12 22:35:16



O koncercie Nicki mój Skarb marzyBo od lat sympatią raperkę 

darzy.Bilety jednak nie na kieszeń moją,Ale konkursy nasze rany 

zagoją.Wierszyk ten z serca głębi płynie,A ja na dwa bilety liczę 

jedynie.A tak poważniej, liczę na te bilety ze względu na to, że razem z 

moją ukochaną osobą uwielbiamy Nicki Minaj i całą jej twórczość, a 

nie mieliśmy nigdy okazji pojawić się na jakimkolwiek jej koncercie. 

Niestety nie mozemy sobie również pozwolić na taki wydatek, dlatego 

biorę udział w Waszym konkursie i mam nadzieję, że mimo 

przeciwności losu pojawimy się w Atlas Arenie w Łodzi na koncercie 

królowej rapu i dzięki Wam przeżyjemy niezapomniany wieczór.

2019-02-12 22:34:37

ponieważ już od dłuższego czasu poluje na Nicki na 4fun i w końcu mi 

się to udało! a poza tym to naprawdę ją lubię więc byłoby idealnie 

gdybym wygrała

2019-02-12 22:33:59

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-12 22:32:32

Cieszę się, że ten koncert będzie urządzony w moim rodzinnym 

mieście. Sadzę że to ja powinnam wygrać bo jestem fanką Nicki Minaj i 

do jej muzyki, którą tworzy bawię się najlepiej. Zawsze poprawia mi 

humor.

2019-02-12 16:34:44

Fajnie byłoby wygrać, ponieważ fajnie posłuchać muzyki Nicki i fajnie 

wygrać od takiej fajnej strony

2019-02-12 16:33:35

Hmm nigdy nie miałam okazji być na takim wielkim koncercie a już na 

pewno nie Nicki a jestem jej fanką niż ponad 8 lat i tylko w tv ją widzę 

nie zrozumcie mnie źle w tv u was na 4fun tv jest bosko ją tam widzieć 

ale na żywo było by wspaniale ją zobaczyć i mam takie marzenie by ją 

zobaczyć na żywo to może właśnie dlatego powinnam wygrać bo chce 

spełnić swoje marzenie a raczej wy możecie je spełnić i bardzo lubię 

być na koncertach swoich ulubionych wykonawców kocham ją i tyle 

mam do powiedzenia

2019-02-12 16:33:12

Kocham jej wszystkie piosenki i bardzo bym chciała być na jej 

koncercie z siostrą która ją kocha i ma jej wszystkie piosenki

2019-02-12 16:32:55



Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-12 16:32:34

Bo moja siostra i ja ją uwielbiamy a że względu na to że moja siostra 

jest na studiach to się rzadko widujemy i to by był taki nasz wieczór 

nasz czas. Niech żyje siostrzana miłość

2019-02-12 16:31:48

Na Łódzkiej arenie powinnam bawić się ja ponieważ jest to moja 

ulubiona piosenkarka , z drugiej strony siedzę w domu i chciałabym się 

gdzieś ruszyć a przy okazji zwiedzieć łódź . Jestem bardzo szalona więc 

razem z Nicki Roznieśliśmy arene, wspaniały weekend z Nicki i hitami 

,gorąca noc w łodzi nic cudowniejszego ! Co za marzenie petarda 

dajcie mi te bilety to rozwalimy i wystrzelimy Łódź

2019-02-12 13:20:03

Chciałabym tam pojechać z całą rodziną ponieważ to tylby nasz 

pierwszy koncert i w dodatku Nicki Minaj! To było by niezapomniane 

przeżycie!

2019-02-12 13:19:28

Uwielbiam tą raperkę za jej charyzme, jej świetne piosenki i co 

najważniejsze za jej super głos, napewno świetnie bym się bawiła na 

jej koncercie jako jej wierna fanka!

2019-02-12 13:19:27

Uwielbiam Nicki,jest moją tak jakby idolką,kocham jej wszystkie 

piosenki.Chciałbym dostać bilety bo to moje marzenie i chciałbym się 

bawić razem z moimi przyjaciółmi i spędzić z nimi razem czas bo nie 

zawsze jest to możliwe.

2019-02-12 13:19:18



Bo lubię się dobrze bawić i może powinnam być na jej koncercie, bo to 

osoba która daje mi dużo siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza 

moją kreatywność i chciała bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, 

to wspaniała piosenkarka ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i 

uczy tego że choć jest tyle ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się 

robi z pasji, to nie jest wystarczający powód by nie być sobą i nie 

realizować się i być szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam 

Nicki i przez jej duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w 

szkole, dla innych ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt 

wyzywająco ale to właśnie jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by 

chcieli żeby była ona jest dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po 

mimo przeciwności które można napotkać na swojej drodze przez 

osoby które nie akceptują czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej 

muzyka do mnie przemawia i uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre 

serce swoją karierę wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o 

złym sercu nie zrobił by takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-12 13:18:44

Ponieważ Nicki jest moją największą idolką i inspiracją i pojechanie na 

jej koncert było by spełnieniem moich marzeń i to że jest pierwszy raz 

w Polsce to jest niesamowite

2019-02-12 13:18:14

Koncert Nicki będzie idealnym odstresowaniem po sesji i 

przygotowaniem na ostatni semestr studiów, by zacząć go z energią 

jaką ma właśnie Nicki

2019-02-12 13:18:13

Jestem jej największym fanem i bardzo chciałbym ją zobaczyć na żywo. 

Nicki Minaj królowa!!

2019-02-12 13:17:11

Powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie na koncercie Nicki, 

ponieważ jestem jej ogromną fanką i moim marzeniem jest, aby 

zobaczyć moją idolkę na żywo!

2019-02-12 13:16:34

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-12 13:16:33

Chciałbym się bawić na Atlas Arenie, ponieważ fajnie byłoby zrobić 

żonie niespodziankę na nasze 20 rocznicę ślubu. Ona uwielbia Nicki 

Minaj

2019-02-12 13:16:18



Bardzo chciałabym pojechać na koncert mojej idolki Nicki Minaj z moją 

przyjaciółką która też jest jej wielką fanką i w dniu koncertu ma 

urodziny i chciałam zrobić jej niespodziankę. Ja z przyjaciółką słuchamy 

hitów Nicki od bardzo dawna, prawie jakby od początku jej kariery. 

Uwielbiam wszystkie jej piosenki ale moją ulubioną na ten moment 

jest zdecydowanie piosenka "Bed" którą zaśpiewała razem z Arianą 

Grande. Uwielbiam słuchać ich razem, moim zdaniem jest to najlepsze 

muzyczne połączenie. Moja przyjaciółka bardzo chciała jechać ale 

niestety nie miała pieniędzy na bilet na koncert swojej najważniejszej 

idolki. Jak dowiedziałyśmy się ze Nicki zagra koncert w Polsce to obie 

zaczęłyśmy krzyczeć i skakać z radości, łzy zaczęły nam lecieć po 

policzkach (oczywiście łzy szczęścia ). Niestety nie udało nam się 

zdobyć biletów, dlatego mam nadzieję że to właśnie ja wygram i 

spełnie swoje Marzenie jak i Marzenie mojej koleżanki. Oczywiście 

życzę też powodzenia innym uczestnikom.Pozdrawiam

2019-02-12 11:30:18

Chciała bym być na koncercie Nicki z moją córcią 2019-02-12 11:22:55

Nicki Minaj to moja wielka idolka. Jej muzyka wspiera mnie w 

trudnych dla mnie momentach i pomaga podejmować decyzje. Nie tak 

dawno byłem prześladowany w szkole za swoje pochodzenie jak 

mieszkałem w Anglii , byłem bity poniżany przed całą szkoła i 

myślałem nad skończeniem ze sobą , lecz jak wracałem do domu 

słuchałem Nicki , dodawała mi siły , rapowała żeby się nie poddawać i 

brnąć dalej przed siebie , wtedy dzięki niej postawiłem się moim 

dreczycielom ,Nicki jest dla mnie inspiracją że z nikogo możesz wyjść 

na ludzi , chciałbym zobaczyć osobę która mi tyle pomogła w życiu , 

pokonać swoje lęki. Która mnie wsparła swoją muzyką .

2019-02-12 11:22:13



Teraz trwa jeden z najtrudniejszych i najcięższych jak dotąd okresów w 

moim życiu a grafik mam bardzo napięty ( szkoła , dodatkowe zajęcia i 

przygotowania do matury ) . Chciałabym choć na chwile oderwać się 

od tych obowiązków i miło spędzić ostatni weekend moich ferii ( bo 

wtedy będzie Nicki) . Nicki słucham już od paru ładnych lat , zawsze 

słuchałam jej piosenek podczas treningów ( Starship i Beauty and Beat 

z JB zawsze dawały mi powera kiedy już nie mogłam ) . Często robiąc 

zadania z chemii puszczam piosenki Nicki i jakoś lepiej mi wszystko 

wchodzi . Chciałabym usłyszeć i zobaczyć Nicki ( w jej kolejnej 

kreatywnej odsłonię) na żywo , ponieważ to całkiem co innego jak 

słuchanie jej na Spotify. Wierze , ze ten koncert doda mi wiele energii i 

motywacji , dzięki czemu moje przygotowania będą bardzo efektywne 

i w maju odwdzięcza się pięknymi efektami . Każdy koncert zawsze 

miło wspominam a czuje ze koncert Nicki w Łodzi będzie naprawdę 

świetny , dlatego fajnie byłoby gdybym na niego pojechała

2019-02-12 11:20:50

Zawsze marzyłem aby wybrać się na jakikolwiek koncert zagranicznej 

gwiazdy, jako że nigdy nie byłem na takim koncercie chciałbym po raz 

pierwszy iść. Dodatkowo dodam, że słucham piosenek Nicki Minaj

2019-02-12 11:19:43

Ponieważ mieszkam w Łodzi i nigdy nie byłam na takim koncercie,a 

poza tym mogłabym się troszkę oderwać od roli mamy.!

2019-02-12 11:19:17

Lubię chciałabym wygrać bilet Zobaczyć ją na żywo 2019-02-12 11:18:57

Bardzo chciałbym wygrać bilety na koncert Nicki Minaj ponieważ 

przyjaciółka ma urodziny 25 lutego i chciałabym jej dać w prezencie 

bilet ponieważ nie udało mi się kupić dla niej wcześniej tego bieletu a 

wiem że jej marzeniem jest aby zobaczyć Nicki, była by też to super 

odskocznia po ciężkiej sesji razem pobawić się na jej koncercie bo obie 

jesteśmy jej fankami

2019-02-12 11:18:29

Hmm nigdy nie miałam okazji być na takim wielkim koncercie a już na 

pewno nie Nicki a jestem jej fanką niż ponad 8 lat i tylko w tv ją widzę 

nie zrozumcie mnie źle w tv u was na 4fun tv jest bosko ją tam widzieć 

ale na żywo było by wspaniale ją zobaczyć i mam takie marzenie by ją 

zobaczyć na żywo to może właśnie dlatego powinnam wygrać bo chce 

spełnić swoje marzenie a raczej wy możecie je spełnić i bardzo lubię 

być na koncertach swoich ulubionych wykonawców kocham ją i tyle 

mam do powiedzenia

2019-02-12 11:18:18



Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam ps to moja Queen

2019-02-12 11:17:29

od kiedyy pamietam kocham tworczosc nicki i od koedy pamietam 

moich marzeniem jest pojechac na jej koncert ale nigdy nie mialam 

okazji

2019-02-12 11:17:17

Bang bang 2019-02-12 11:16:41

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-11 23:38:16

Proste... żeby w końcu ją poznać, i mieć szanse posłuchać jej na żywo. 

Podobno spełniacie marzenia, mam nadzieje że spełnicie i moje.

2019-02-11 23:37:22

Uczestnictwo w różnego rodzaju koncertach to moja pasja. Trudno nie 

zgodzić się z faktem, że obecność na koncercie tak wielkiej gwiazdy jak 

Nicki Minaj to zaszczyt dla każdego fana. Permanentnie myślę o tym 

wydarzeniu jednak od myślenia marzenia się nie spełniają, ale są ich 

zapoczątkowaniem. Muzyka Nicki to przede wszystkim sztuka 

przekazywania pozytywnej energii i emocji, które powodują, że chce 

się być razem z artystką i towarzyszyć jej w drodze jaką dąży do wielu 

sukcesów. Chciałbym móc być częścią publiczności, która całą sobą 

bierze udział w ogromnym wydarzeniu, które odbędzie się już 

niebawem. Dzięki wam 4fun mam możliwość wygrania biletu. Na 

swoją obronę mogę napisać, że muzyka mnie fascynuje, a słuchając jej 

odpływam po prostu w inny wymiar. Otrzymując od was tak wielką 

szansę będę godnie reprezentował nie tylko was, ale również 

wszystkich pasjonatów na koncercie. Myślę, że wszystko, co napisałem 

oddaje moją osobę i pragnienie uczestnictwa w koncercie. 

Pozdrawiam serdecznie Konrad.

2019-02-11 23:35:23



Bo to moja ulubiona piosenkarka! Do jej hitów tańczę, trenuję, 

biegam, uczę się! Po prostu żyję jej piosenkami, a zobaczenie jej na 

żywo i uczestniczenie na jej koncercie to będzie spełnienie marzeń!

2019-02-11 23:35:06

Witam. Każdy fan masz swoje przyzwyczajenia i obsesje. Dla jednego 

ważne jest samo spotkanie z idolem, dla drugiego przedmioty, które 

przypominają mu postać gwiazdy. Mamy wiele marzeń - jedni większe, 

drudzy mniejsze, ale dla każdego są one ważne. Sam coś o tym wiem 

bo marzeń w głowie wiele, ale jedno mam najważniejsze. Chciałbym 

się spotkać tak realnie z Nicki i móc z nią porozmawiać o wielu 

rzeczach, a myślę, że będziemy mieć wspólne tematy do rozmów. 

Prośba jest może dla niektórych kosmiczna, ale wy 4fun spełniacie 

nawet te często najdziwniejsze marzenia, których nikt inny nie mógłby 

spełnić. Dlaczego powinniście je spełnić? Nie dlatego, że ktoś tak chce, 

ale dlatego, że to artystka wspaniała i wiele osób o tym wie czego nie 

trzeba nikomu tłumaczyć. Jej koncerty i piosenki to coś wspaniałego, 

co dodaje mi otuchy i pobudza do działania, sprawiając przy tym, że 

humor mam bardzo często dobry. Samą reakcję na wygraną i wybór 

potwierdzi poniższy wiersz, który będzie spuentowaniem moich 

stwierdzeń:Wszyscy się dzisiaj staramyI z tego frajdę mamyNie jest 

ważna wygranaAle zabawa udanaPrzyjemnie będzie dziś wygrać I na 

koncert z dziewczyną się wybraćPozdrowić wszystkich dziś chciałemI 

się pochwalić, że udział w konkursie brałem

2019-02-11 23:34:59

Oczywiście odpowiedź jest prosta, tylko ja nadaje się aby wygrać 

wejściówki na ten koncert, ponieważ nikt nie jest tak energiczny, 

rozrywkowy i żywiołowy jak ja pomogłabym Niki rozruszać cały stadion 

imprezy nie byłoby końca. Pierwszy powód za nami, kolejnym jest to 

że nigdy nie byłam na żadnym koncercie wiec taka okazja jest idealna i 

może się nigdy nie powtórzyć. Trzecim i zarazem ostatnim powodem 

(nie chce męczyć was czytaniem całego wypracowania) jest to że 

cudowne różowe futerko czeka w szafie na właśnie taka okazje nie 

dajcie się temu zmarnować mam nadzieje że do zobaczenia w Łodzi na 

wspólnej zabawie podczas koncertu Niki

2019-02-11 20:40:09



Od lat moim marzeniem jest zobaczyć Nicki Minaj na żywo! Jestem jej 

oddaną fanką i bardzo mi zależy alby być na jej koncercie sama kiedyś 

śpiewałam i występowałam śpiewając na różnych imprezach, dlatego 

wiem jaki wysiłek trzeba włożyć w przygotowania się do koncertu. 

Chciałabym zobaczyć te efekty osobiście na żywo w Łodzi 24 lutego 

Oczywiście chciałabym zabrać ze sobą moją najlepszą przyjaciółkę, 

która również jest fanką Nicki! Mam nadzieję, iż uda mi się wygrać te 

bilety, ponieważ jest to moje ogromne marzenie

2019-02-11 20:39:07

Jest to okazja dla ludzi którzy nie maja możliwości by zafundować 

sobie tego typu wypady wiec jest to MEGA okazja by spotkać i 

pobawić się na koncercie piosenkarki której słucha się w zasadzie od 

zawszewieeeec fajnie byłoby gdybyście to wlasnie mi dało okazje na 

zabawę zycia na jej koncercie gdyż jestem taka wlasnie osobarodzice 

nigdy nie zgodziliby się na zakup takich biletów wiec jeżeli bym je 

zdobyła w ten sposób to musieliby się zgodzićwiec była by to 

naprawde MEGA MEGA okazja na WYPAD ZYCIA

2019-02-11 20:37:42

Poniewaz jestem jej fanka od wielu lat. Kocham jej piosenki i jest dla 

mnie inspirujaca. Silna niezalezna kobieta ktora podbija swiat swoimi 

piosenkami. Dzieki jej muzyce czuje że żyje

2019-02-11 20:36:49

Uwielbiam ją jest jedyna w swoim rodzaju. Na każdej imprezie zawsze 

musi lecieć jakiś hit Nicki Minaj. Chciałabym spełnić swoje marzenie i 

zobaczyć ją na żywo.

2019-02-11 20:36:32

To ja powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj w Polsce! 

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo kocham dobrą zabawę i muzykę! 

Music makes me high! Tak jak śpiewa Nicki!

2019-02-11 20:36:13

Jestem mega fanka Nicki! Pierwszy jej koncert to mega okazja to 

cudowne wspomnienia i dobra zabawe, jej piosenki sprawiaja, ze moj 

dzien staje sie lepszy

2019-02-11 20:35:24

Nicki Minaj to chłodząca bomba, która jak wybuchu to zaraża 

wszystkich wokół, oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Jesteśmy do 

siebie podobne, bo obie kochamy dobrą zabawę

2019-02-11 20:34:42

Dlaczego powinnam się bawić na koncercie Nicki Minaj? Hmm to 

dobre pytanie. Chciałabym zobaczyć na żywo osobę, która urodziła się 

tego samego dnia co ja czyli 8 grudnia i robi tak świetna muzykę, do 

której mogłabym się nieziemsko bawić

2019-02-11 20:34:40

Im więcej fanów Nicki przyjdzie na jej koncert będzie lepsza zabawa. 

Poza tym każdy powinien dostać szansę, aby zabawić się na jej 

koncercie w tym np. ja.

2019-02-11 20:33:48

Kocham Onike za wszystko co robi, jej muzyka jest świetna i kocham ją 

od czasów Pink Print do Queen

2019-02-11 20:33:27

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-11 20:33:23



Bardzo lubię tą muzyke 2019-02-11 20:33:01

Hejka, byłoby to dla mnie spełnienie marzeń, bo nigdy jeszcze nie 

byłam na koncercie kogoś tak popularnego jak Nicki Minaj, lubię jej 

piosenki i świetnie mi się do nich tańczy

2019-02-11 16:21:36

Królowa Nicki Minaj powinna widzieć jak super twerkujemy razem z 

moim bff i robimy hoe drop do Good Form. Jesteśmy jej oddanymi 

fanami zawdzięczamy jej wiele. Piosenki królowej motywują nas do nie 

poddawania się i próbowania dalej, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

wyrzeźbienie super tyłka. I będziemy się bawić jak nigdy na jej 

koncercie bo w swoim monotonnym zwyczajnym życiu nie mamy 

wielu takich okazji. Nicki jest dla nas role model, naprawdę chcemy 

być jak ona. Podziwiamy jej asertywność i odwagę, ponieważ nie każdy 

byłby zdolny do takich wyczynów jak Nicki.Mieliśmy zamiar kupić już 

wcześniej bilet na jej koncert, ale niestety wtedy nie było nas stać na 

to. A jak już uzbieraliśmy całkiem niezłą sumke na te bilety to ich nie 

było :/. Jak wygramy to zrobimy tam takie bailando, że Nicki będzie 

dumna za takich fanów. Mam nadzieję że wybierzecie mądrze, CZYLI 

NAS.

2019-02-11 16:20:15

nicki MINAJ to najlepsza raperka na świecie!! A jej koncert to 

wspaniałe show na którym chciałabym się pojawić razem z moja 

przyjaciółka

2019-02-11 16:20:08

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-11 16:19:55

Do Łodzi mam kawałek drogi ale myślę, że dla zobaczenia i usłyszenia 

mojej idolki pokonam tę drogę chociażby pociągiem Ale chciałabym 

tam być, bo supportował tam będzie mój ulubiony polski artysta 

Smolasty

2019-02-11 16:19:39



Królowa Nicki Minaj powinna widzieć jak zajebiście twerkujemy razem 

z moim bff i robimy hoe drop do Good Form. Jesteśmy jej oddanymi 

fanami zawdzięczamy jej wiele. Piosenki królowej motywują nas do nie 

poddawania się i próbowania dalej, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

wyrzeźbienie super tyłka. I będziemy się bawić jak nigdy na jej 

koncercie bo w swoim monotonnym zwyczajnym życiu nie mamy 

wielu takich okazji. Nicki jest dla nas role model, naprawdę chcemy 

być jak ona. Podziwiamy jej asertywność i odwagę, ponieważ nie każdy 

byłby zdolny do takich wyczynów jak Nicki.Mieliśmy zamiar kupić już 

wcześniej bilet na jej koncert, ale niestety wtedy nie było nas stać na 

to. A jak już uzbieraliśmy całkiem niezłą sumke na te bilety to ich nie 

było :/. Jak wygramy to zrobimy tam takie bailando, że Nicki będzie 

dumna za takich fanów. Mam nadzieję że wybierzecie mądrze, CZYLI 

NAS.

2019-02-11 16:19:17

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-11 16:18:42

Powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie na koncercie Nicki, 

ponieważ jestem jej ogromną fanką i moim marzeniem jest, aby 

zobaczyć moją idolkę na żywo!

2019-02-11 16:18:35

TO MOJA IDOLKA OD 10lat! Kocham! 2019-02-11 16:18:25

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-11 16:18:19



Biorę udział w konkursie "Poluj na Nicki Minaj", ponieważ chciałbym 

wygrać bilet na jej koncert 24.02 w Łódzkiej Atlas Arenie. Nicki Minaj 

jest tak naprawdę moją pierwszą i największą idolką. Pokochałem ją 

po wydaniu jej debiutanckiego albumu Pink Friday aż po najnowszy 

krążek Queen. Uwielbiam ją za wszystko co robi, a szczególnie jej 

największe hity, których nie może zabraknąć na koncercie: Starships, 

Super Bass, Anaconda, Side to Side, Chun-Li, Good Form. Mógłbym tak 

wymieniać w nieskończoność, ponieważ każda jej piosenka jest na 

swój sposób wyjątkowa. W końcu jest to największa królowa rapu na 

świecie, nikt jej nie zastąpi. Byłby to idealny prezent na moje 18 

urodziny, które będę miał 21.02 czyli 3 dni przed koncertem. Jeśli 

wygram będzie to mój najszczęśliwszy dzień i niezapomniany koncert 

mojej idolki do końca życia. Jest to pierwszy koncert Nicki w naszym 

kraju więc musimy zrobić wszystko by nas dobrze zapamiętała i jak 

najszybciej wróciła. Wreszcie wszyscy się spotkamy i cały fandom The 

Kingdom Polska będzie się razem świetnie bawić. Nie mogę się 

doczekać..

2019-02-11 16:18:01

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-11 16:17:19

Pod koniec 2014 roku wyszedł według mnie najlepszy album Nicki 

Minaj pt. Pinkprint. Byłam wtedy w okresie buntu młodzieńczego, po 

prostu w okresie dojrzewania kiedy kumulowało się we mnie pełno 

emocji. Hity Nicki z tego albumu takie jak Grand Piano, All things go, I 

Lied bardzo mi pomogły i obiecałam sobie ze kiedyś pojadę na jej 

koncert jeśli będę miała możliwość, która wy możecie mi właśnie dac. 

Dużo energii i siły dawały mi również piosenki takie jak: Feeling myself, 

Get on your knees. Pisze o tym albumie bo to wtedy Nicki była ze mna 

i mam do tego albumu największy sentyment. Słuchałam Nicki non 

stop i to ona była ze mną w czasie w sumie najgorszego etapu 

młodzieńczego Aktualnie jestem studentka pierwszego roku gdzie nie 

mogłam sobie pozwolić na kupno biletu wiec byłabym super 

wdzięczna za bilet. Pozdrawiam cała ekipę 4fun.tv Jesteście najlepsi!!

2019-02-11 13:45:50

Nicki MINAJ to najlepsza artystka wszech czasów!! Razem z kuzynka 

bawilybysmy się najlepiej na świecie, bo znamy wszystkie jej piosenki!!

2019-02-11 13:38:38

Nicki, ikona, wspaniała piosenkarka i piękna kobieta o niebywałym 

głosie. Super by było usłyszeć jej hity na żywo i poczuć te imprezową 

atmosferę

2019-02-11 13:38:22



Powinnam się tam pojawić ponieważ to by był by mój pierwszy 

koncert. Zrealizowane Marzenie dzięki wam. Chętnie posłucham tej 

wspaniałej raperki na żywo

2019-02-11 13:37:46

NICKI JEST NAJLEPSZĄ RAPERKĄ NA ŚWIECIE! Chetnie bedę bawić się 

razem z nią.

2019-02-11 13:37:43

To oczywiste! Nicki to jedyna w swoim rodzaju królowa! A co 

najlepsze? Kilka minut od mojego domu. Tak świetny koncert nie może 

mnie ominąć a z waszą pomocą może się tam pojawię!

2019-02-11 13:37:40

Powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie na koncercie Nicki, 

ponieważ jestem jej ogromną fanką i moim marzeniem jest, aby 

zobaczyć moją idolkę na żywo!

2019-02-11 13:36:52

Chciałabym otrzymać te bilety ponieważ bliska dla mnie osoba ma 

urodziny pod koniec lutego a uwielbia Nicki Minaj i uważam że byłby 

to świetny prezent dla niej. Wreszcie poczułam, że szczęście tej osoby 

by było dzięki mnie choć nie zawsze się to zdarza.

2019-02-11 13:36:48

Chciałbym się bawić na Atlas Arenie, ponieważ fajnie byłoby zrobić 

żonie niespodziankę na nasze 20 rocznicę ślubu. Ona uwielbia Nicki 

Minaj :)

2019-02-11 13:36:32

Jestem fanem Nicki Minaj od jej albumu The Pink Friday i znam jej 

prawie każda piosenkę, jestem z nią przed Cardi B i innymi raperkami, 

od początku aż do Queen, lecz niestety nie byłem na żadnym 

koncercie z powodu finansów.

2019-02-11 13:36:25

Chciałabym otrzymać te bilety ponieważ bliska dla mnie osoba ma 

urodziny pod koniec lutego a uwielbia Nicki Minaj i uważam że byłby 

to świetny prezent dla niej. Wreszcie poczułam, że szczęście tej osoby 

by było dzięki mnie choć nie zawsze się to zdarza.

2019-02-11 13:36:23

Ponieważ jest ona bardzo seksowna xD 2019-02-11 13:36:16

Ponieważ jestem wielką fanką Nicki i zawsze chciałam pojechać na jej 

koncert i to by było moje największe marzenie

2019-02-11 13:35:52

Bo upolowałam hita słuchając u was przyjemnej muzyki która daje mi 

wytchnienie w stresie :)

2019-02-11 13:35:24

Kiedy Nicki pupą trzęsie cała sala w niezlym densie,Nicki porywa, Nicki 

uwodzi, chcialabym bardzo byc na koncercie w Łodzi!bowiem do 

piosenek Minaj bawie sie od smarkapowinna zobaczyc co to tanca 

dobra marka! Chcialabym wspolnie pobawic sie z bratem, zeby 

pokazac jak moj taniec trzesie calym swiatem!Zatem zaloga 4fun nie 

zastanawiajcie sie nad nikim bo to ja jestem stworzona zeby pojsc na 

koncert Nicki!

2019-02-11 13:35:05

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-11 13:34:45



Nicki to jedna ze światowych ikon kobiecości, jest odważna i szalona. 

Marzę o znaczeniu jej na żywo!

2019-02-11 09:16:15

Nicki od zawsze była dla mnie wzorem do naśladowania, jestem z nią 

od kilku lat i nie żałuję. Nicki jest naprawdę wspaniała osobą i ma 

wielki talent za co ja podziwiam, po prostu chciałabym spędzić wieczór 

słuchając mojej idolki

2019-02-11 09:15:27

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:14:12

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:13:55

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:13:35

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:13:11

Jestem jej wielkim fanem i marzę żeby pojechać na jej koncert wiec 

dlatego ja muszę wygrać bilet

2019-02-11 09:13:03

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:12:57

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:12:40

Bo moja siostra i ja ją uwielbiamy a że względu na to że moja siostra 

jest na studiach to się rzadko widujemy i to by był taki nasz wieczór 

nasz czas. Niech żyje siostrzana miłość

2019-02-11 09:12:11



Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-11 09:12:08

Każdy koncert to niezapomniane emocje, a nicki najlepiej potrafi 

zapewnić to wszystko plus ekstra zabawę i jest to moja ulubiona 

wykonawczyni

2019-02-10 22:37:54

Bo lubię Nicki 2019-02-10 22:37:28

To właśnie ja mam zobaczyć swoją idolke na żywo, ponieważ mi na 

tym zależy. Jest ona świetną piosenkarką Na prawdę bardzo ją lubię i 

ucieszyłoby mnie spotkanie z nią, z chęcią poprosiłbym o autograf i 

wspólne zdjęcie.

2019-02-10 22:36:55

Powinnam tam być bo ją kocham fanką number 1 2019-02-10 22:36:30

Uważam, że to ja powinnam wygrać, ponieważ śledzę twórczość Nicki 

Minaj od bardzo dawna. Bardzo mi zależy na koncercie, ponieważ 

dzień wcześniej kończę swoje osiemnaste urodziny. Koncert Nicki 

Minaj byłby wspaniałym prezentem!!!

2019-02-10 22:36:29

Jestem fanką Nicki od długiego czasu, mam pełno jej płyt i plakatów, 

znam dosłownie każdą jej piosenkę na pamięć.Niestety, nigdy nie było 

dane kupić mi biletów na jej koncert, a jednym z moich największych 

marzeń jest zobaczenie Nicki na żywo. Zresztą, nie tylko moje! Moja 

starsza siostra również jest wielką fanką Nicki, a to byłby dobry 

moment na spędzenie wspólnego czasu!

2019-02-10 22:35:59

Przy hitach Nicki jest zawsze najlepsza zabawa i show jakie robi ona to 

niesamowite doświadczenie i niezapomniane wrażenia. W końcu 

królowa jest tylko jedna!

2019-02-10 22:35:46

Bo moja siostra i ja ją uwielbiamy a że względu na to że moja siostra 

jest na studiach to się rzadko widujemy i to by był taki nasz wieczór 

nasz czas. Niech żyje siostrzana miłość

2019-02-10 22:35:39

Nicki to diva hip hopu i klasa sama w sobie. Możliwość bycia na jej 

koncercie byłaby niezapomnianym przeżyciem, które wspominałbym 

przez długi czas.

2019-02-10 22:35:38

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-10 22:34:39

Nicki to najlepsza wokalistka i raperka jaką słyszałam w całym swoim 

życiu . Jest inspirującą i ogólnie wspaniała i właśnie dlatego chciałaby 

pierwszy raz w życiu pokazać się na tak wielkim wydarzeniu i pokazać 

ze ja tez potrafię się bawić

2019-02-10 22:33:26

Nicki jest królową! A ja uwielbiam bawić się w rytm każdej jej piosenki! 2019-02-10 18:37:29



Uważam że powinnam jechać na koncert Nicki ponieważ, od bardzo 

dawna chciałam ją zobaczyć na scenie w Polsce. Jestem jej wielką 

fanką i śledze jej każdy ruch w internecie. Gdy dowiedziałam się że Niki 

wystąpi w Polsce wiedziałam że muszę mieć bilet.

2019-02-10 18:37:05

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-10 18:35:24

Powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie ponieważ potrafię się 

bawić i jest to moje wielkie marzenie pojawić się na koncercie Nicki

2019-02-10 18:35:10

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-10 18:33:56

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-10 15:41:58



Ja powinnam się bawić na koncercie ponieważ Nicki to królowa więc 

nikogo nie powinno zabraknąć na takim wielkim wydarzeniu jakim jest 

właśnie koncert Nicki Minaj i Juice WRLD

2019-02-10 15:40:58

Chciałabym spełnić jedno z marzeń i zobaczyć Nicki na żywo 2019-02-10 15:40:19

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-10 15:36:58

Moja przyjaciółka miala niedawno urodziny, Zajebiscie by się ucieszyła 

z biletów

2019-02-10 15:36:27

Słucham Nicki odkąd pamiętam, jestem jej wielką fanką jednak 

niestety nie stać mnie na bilety na jej koncert. Na szczęście 4fun.tv 

daje taka szansę, a ja muszę z niej skorzystać!!! Wierzę, że to właśnie 

ja osobiście zobaczę Nicki, marzę o tym, 4fun pomóż!!!

2019-02-10 15:36:22

To chyba oczywiste że muszę tam być, znam całą jej zwrotke z piosenki 

Bang Bang

2019-02-10 15:35:48

Ktoś musi pokazać jak świetnie się bawią Polaczki 2019-02-10 15:35:45

Jestem fanem Nicki Minaj od lat słucham praktycznie każdy jej 

kawałek świetnie się przy tym bawiąc A być na jej koncercie to by było 

spełnienie marzenia Pound The alarm mam nadzieję że uda mi się 

zabrać narzeczoną na tak wspaniale wydarzenie pozdrawiam cały 

zespół 4fun.tv

2019-02-10 15:35:41

Uwielbiam Nicki to jedyna w swoim rodzaju osoba, ma swój styl, robi 

to co kocha, widać że to szalona dziewczyna a jej piosenki są 

zwariowane! Bardzo chciałbym pojechać na jej koncert

2019-02-10 15:35:40

Ponieważ jestem szalonym boy3m 2019-02-10 15:34:37

Ponieważ gdy będę miała juz bilet mama na 100% będzie musiała mnie 

na niego puścić bez żadnego ale

2019-02-10 15:34:33

Chciałabym się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje że mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi najwiecej szczęścia na całym 

świecie !!

2019-02-10 15:34:18

Dlaczego to ja powinnam sie bawic na koncercie Nicki? slucham Nicki 

od dlugiego czasu i jest dla mnie ikoną, zdaje sobie sprawę, że 

wiekszosc osob to napisze, ale taka prawda. Generalnie pracuje nad 

tym zeby byc taką małą żmijką jak ona i proszę dajcie mi jej tyłek(nad 

tym tez pracuje). Chciałabym razem z moją przyjaciółka dobrze się 

bawić z gwiazdą, którą mega uwielbiamy. Poza tym pozaliczałyśmy 

wszystkie egzaminy i sam pomyśł uczczenia tego na koncercie 

cholernej Minaj!! jest dla mnie czymś mega ekscytującym i magicznym

2019-02-10 15:34:11

Bo jestem jej mega fanką i wspomnienia z dzieciństwa 2019-02-10 15:33:34



Nie oszukujmy się, Królowa jest tylko jedna i jest nią Nicki Minaj! I 

wiadomo, na występy królowej trzeba biec i wchodzić na nie drzwiami 

i oknami. I chyba każdy by chciał potwerkować do "Anconda" albo 

poszaleć przy "Starships", czy ostro pokrzyczeć "Chun-Li"... no 

przynajmniej Ja! Dlatego chciałbym pojechać na ten koncert, aby 

dobrze się wyszaleć, mieć wspomnienia i potwerkować

2019-02-10 15:33:20

Uwielbiam Nici Minaj znam jej prawi wszystkie piosenki 2019-02-10 10:21:32

Ponieważ nie ma większego fana Nicki ode mnie! Ja już mam swój 

bilet, ale chciałbym wygrać wejściówkę dla mojej przyjaciółki, bo ktoś 

będzie musiał mnie ocucić kiedy zobaczę swoją idolkę

2019-02-10 10:21:02

Nicki Minaj to królowa najlepszych beatów na całym świecie. A moje 

nie dość udawane rapowanie jej hitów słyszą wszyscy sąsiedzi. Do tego 

współpracowała z Katy Perry, a oddychanie tym samym powietrzem 

co Nicki Minaj to marzenie. Mógłbym z nią potwerkowac trochę, a co. 

Hey Mama do dzieła !!!

2019-02-10 10:20:12

Ponieważ słucham jej piosenek od małego dziecka i zawsze chciałem ją 

usłyszeć na żywo ponieważ ma piękny głos

2019-02-10 10:20:05

bo bóg tak chce 2019-02-10 10:19:57

Fajnie byłoby wyrwać się z domu na szalony wypad. C cos innego niż 

pieluszki mleko i codzienne obowiązki

2019-02-10 10:19:51

Jak nie ja to kto 2019-02-10 10:19:27

Uważam że to ja powinnam wygrać bilet na Nicki ponieważ jestem jej 

fanką od wielu lat, a tak się składa że nie miałam jeszcze przyjemności 

zobaczenia jej na żywo, a bardzo bym chciala tego doświadczyć.

2019-02-10 10:18:54

Jestem taki wariat jak ona, ale tylko wtedy gdy lecą jej piosenki. Jedna 

z najlepszych piosenkarek ever. Można jej słuchać i słuchać.

2019-02-10 10:17:53

Bo kiedy Nicki rapuje w moich żyłach krew gorąca pulsuje, że od razu 

lepiej się czuję i chcę szaleć na koncercie w rytm jej muzyki, 

podziwiając jej sceniczne wybryki! A 4FUN.TV bilety ma i mi je da i 

będzie szalona zabawa :)

2019-02-10 10:17:42

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-10 10:17:40

Jeszcze w swoim zyciu nie bylem na takim wiekszym koncercie taki 

koncert sprawilby mi wielka przyjemnosc i napewno nie zapomniane 

chwile zyciu ktore byly by zapamietane do konca zycia a a czego akurat 

koncert Nicki Minaj to osoba z wulkanem energii pozytywna osoba 

przez ktora mozna sie niezle bawic oczywiscie z 4Fun.tv pozdrawiam

2019-02-10 09:42:04

Jest to kobieta o nie zwykłej urodzie jej głos doprawia mnie o dreszcze 

a to jak się rusza to już bajka i królowa jest tylko jedna i bardzo 

chciałbym wybrać się na jej koncert,zobaczenie jej na żywo to moje 

marzenie

2019-02-10 09:38:53



Na koncercie nie ważne na jakim jestem zawsze się dobrze bawię, 

uwielbiam chodzić na koncerty. Chodzę na nie od 15 roku życia

2019-02-10 09:37:55

Bo to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy jej muzykce 2019-02-10 09:36:21

Nicki jest wspaniała piosenkarka która uwielbia większość 

nastolatków. Byłabym przeszczesliwa gdybym wygrała bilety na 

koncert jednej z moich ulubionych piosenkarek. Znam kazda piosenkę i 

uważam ze bawiała bym sie swietnie na jej koncercie dlatego uważam 

że powinnam wygrać te bilety. Dzieki za szansę wzięcia udziału w tym 

super konkursie

2019-02-09 23:38:45

Powinienem bawić się na koncercie Nicki bo jest Queen jak jej album 

sam mówi dobrze ze zdaje sobie sprawę tak jak w Polsce Queen jest 

Doda w Anglii Elżbieta a w Ameryce Nicki , na koncert Nicki poszedł 

bym z moja najlepsza przyjaciółka również fanka Nicki odrazu na 

koncercie mnóstwo zdjęć i oznaczam was bo spełni cię moje marzenia 

a zapewniam ze warto w nie wierzyć a wy robi cię dobra robotę i 

spełnia cię marzenia innych PS Nicki jest królowa kocham ja 

najmocniej Pozdrawiam @ananasek_tv

2019-02-09 23:37:52

Jestem fanka Nicki od dawna, zawsze marzyłam żeby, moc pobawić się 

przy jej muzyce na żywo, uwielbiam każda jej piosenkę i to byłoby coś 

wspaniałego móc zobaczyć ja na żywo wraz z chłopakiem, który tez 

jest jej fanem a w dniu koncertu mamy rocznice, myśle ze byłby to 

najlepszy prezent pod słońcem

2019-02-09 23:36:30

Bardzo chciałbym wygrać bilety. Jesteśmy wielkimi fankami z moją 

przyjaciółką, a że za niedługo ma urodziny, chciałaby jej sprawić taki 

miły prezent.

2019-02-09 23:36:14

Bardzo chciałabym wygrać ten bilet, ponieważ jestem fanem razem z 

moją dziewczyną Nicki Minaj. Jednak nie mam możliwości kupienia 

sobie tego biletu, ponieważ sytuacja finansowa moich rodziców nie 

jest za wysoka. Ledwo co starcza na jedzenie i opłacenie mieszkania. 

Bardzo chciałabym wygrać te bilet. Od zawsze o tym marzyłem, bardzo 

kocham ten jej pisenki. Chciałabym zrealizować swoje marzenie i 

mojej dziewczyny i pojechać na jej koncert!

2019-02-09 23:35:28

Od zawsze marzyłam żeby znaleźć się na koncercie Nicki. To wspaniała 

piosenkarka, którą bardzo podziwiam i było by mi niezmiernie miło 

jakbym wygrała bilety na jej koncert Jest to jedno z moich 

największych marzeń.

2019-02-09 23:34:58

Uwielbiam jej piosenki a szczególnie swalla która teraz leci na waszej 

antenie

2019-02-09 23:34:41

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 23:34:04



Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 23:33:36

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 23:33:11

Uważam ze to ja powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie, 

ponieważ to nie tylko koncert Nicki Minaj, ale także jej support, który 

jest uwielbiany przeze mnie i moja młodsza siostrę. Byłoby to dla nas 

spełnieniem marzeń, gdybyśmy w tym samym czasie mogły zobaczyć 

naszych wszystkich trzech idoli w jednym miejscu i czasie. Zapewne nie 

jest to oryginalna odpowiedz, ale za to szczera

2019-02-09 21:43:49

Marzę o zobaczeniu królowej rapu na scenie! To wydarzenie jest na 

moim koncertowym bucket list! Znam każdą jej piosenkę, bez przerwy 

jej słucham więc na koncercie miałabym okazję przetesować swoje rap 

możliwości! A dobrze się składa bo po zdanej sesji mogłabym zrobić 

sobie krótkie wakacje i wynagrodzić semestr nauki i zaliczyć super 

koncert! Zabiorę ze sobą chłopaka, myśle ze razem damy czadu tak, że 

Nicki na długo zapamięta pierwszy koncert w Polsce!

2019-02-09 21:25:01

Kocham Nicki Minaj miłością najprawdziwszą, największą i 

najczystszą.Gdybym kiedyś pokochał jakąś kobietę,tak jak kocham 

Nicki i jej muzykę,to byłaby ona najszczęśliwszą osobą na ziemi.Gdy 

słyszę jej kawałki to zamieniam się w Gremlina...tańczę,śpiewam i 

krzyczę Nicky-królowa jest tylko jedna!,gdybym wygrał zaproszenie na 

jej koncert,to spróbowałbym wedrzeć się na scenę i spytać się jej,czy 

myślała kiedyś Nicki zmienić swoją pracę...jeśli tak,to czy zdaje sobie z 

tego sprawę jak bardzo świat by ucierpiał i miliony fanów w tym jej 

największy fan czyli Ja sam!!!

2019-02-09 21:21:50

Cześć mam na imię Filip i nie wiem co kupić dziewczynie na walentynki 

kwiaty i czekoladni dostała w tamtym roku a za bardzo nie jestem 

kreatywny no więc stwierdziłem no że może napisze do was i mi 

pomożecie podsłuchałem jak rozmawiała przez telefon z przyjaciółką i 

mówiła że chcialaby pojechać na ten koncert Nicki bo widziała waszą 

reklame to sobie pomyślałem że może zaryzykuje i do was napisze w 

sumie nic nie mam do stracenia jeżeli bym wygrał te bilety na pewno 

bym nie bawił na 110% ponieważ ja słucham Nicki i moja dziewczyna 

chociaż mam kawałek do Łodzi to bym pojechał w końcu jestem jej 

wielkim fanem a moja kochana dziewczyna na pewno by sie ucieszyła 

gdyby sie dowiedziała że to ja wygrałem... dlatefo chciałbym wygrać te 

bilety i sie bawić a nie siedzieć w domu

2019-02-09 16:41:00



Powinnam to być ja, ponieważ najlepiej potrafię bawić się na 

koncertach razem z moimi przyjaciółmi! Nigdy się nie nudzę podczas 

takich wydarzeń a spotkanie Nicki jest moim wielkim marzeniem. Ten 

bilet na pewno by się nie zmarnował!

2019-02-09 16:36:40

UWIELBIAM JĄ!!!!! Jest boska!!! Kovham wszystkie jej piosenki i 

umiem każdy tekst na pamięć, zawsze, gdy gdzieś słyszę jej piosenki 

zaczynam śpiewać albo tańczyć Ma zajebisty głos i osobowość nie 

wspominając o ciele Zawsze chciałam jechać na jej koncert, ale mnie 

nie stać Mam nadzieje, że wygram te bilety

2019-02-09 16:35:49

Fanem Nicki jestem od jej pierwszych hitów, to przy Starships bawiłem 

się na swojej pierwszej imprezie. Najnowszy album „Queen” uważam 

za jeden z lepszych w całej karierze Nicki, a Majesty, LLC i Coco 

Channel mógłbym słuchać całymi dniami. Do tego usłyszenie na żywo 

Grand Piano to najlepsza rzecz na świecie. Bardzo bym chciał znaleźć 

się na koncercie Nicki i mam nadzieje, ze się uda, bo do koncertu 

zostało już tylko 15dni

2019-02-09 16:35:47

Uważam, iż to ja powinnam bawić się na jej koncercie w Łodzi, 

ponieważ wraz z moja siostra jest ona nasza najwieksza idolka od kilku 

lat i uczestniczenie w takim wydarzeniu byłoby dla nas spełnieniem 

naszego największego marzenia

2019-02-09 16:35:25

To ja powinnam bawić się na jej koncercie w Łódzkiej Atlas Arenie, 

ponieważ uwielbiam muzykę jaką tworzy i bardzo bym chciała 

zobaczyć ją na żywo, a jej koncert w Polsce jest idealną okazję na to.

2019-02-09 16:35:08

UWIELBIAM JĄ!!!!! Jest boska!!! Kovham wszystkie jej piosenki i 

umiem każdy tekst na pamięć, zawsze, gdy gdzieś słyszę jej piosenki 

zaczynam śpiewać albo tańczyć Ma zajebisty głos i osobowość nie 

wspominając o ciele Zawsze chciałam jechać na jej koncert, ale mnie 

nie stać Mam nadzieje, że wygram te bilety

2019-02-09 16:34:59

To ja powinnam wygrać zabawę zycia na koncercie mojej idolki Nicki 

Minaj ponieważ jest moim wzorem i przykładem do naśladowania od 

dziecka ,zna największe sławy muzyczne świata i sama jest jedna z 

nich.I gdybym faktycznie wygrała to stanęłabym najbliżej sceny jak 

tylko bym zdołała i krzyczała najgłośniej jak potrafię próbując zwrócić 

na siebie jej uwagę. Starałbym się tez wejść za kulisy zrobic sobie z nią 

zdjecie i dostać autograf na moim plakacie z jej podobizna oraz co 

najwazniejsze postarałabym się zamienić z nią kilka slow.Kto wie może 

by mnie choć troche zapamiętała

2019-02-09 16:33:51

Ponieważ jej koncert jest jak paliwo daje kopa by ścigać swe marzenia 

szare nudne życie w odjazdowe zmienia !

2019-02-09 16:33:50

Słucham Nicki a nigdy nie byłem na żadnym koncercie i chciałbym 

sprawić cioci prezent która jest fanka Nicki

2019-02-09 16:33:50



Ponieważ jestem jej wiiiieeeelkim fanem, a w zwiazku z awaria auta 

nie miałem na bilety ;) myślę że można powiedzieć że jesteście 

ostatnia deska ratunku

2019-02-09 16:33:44

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-09 16:32:39

Uważam, że powinnam zgarnąć bilety na koncert Nicki, bo nikt nie 

będzie bawił się na nim tak dobrze jak ja i moja przyjaciółka jeśli ktoś 

ma śpiewać wszystkie kawałki i przeżywać najlepszy dzień życia, to 

właśnie my poza tym będzie to najlepszy prezent urodzinowy dla 

mojej bff

2019-02-09 16:32:33

Bo tak lol 2019-02-09 16:32:31

JESTEM JEJ WIELKĄ FANKĄ!!! Lecz nie stać mnie na jej koncert Bardzo 

chciałabym na niego pojechać, to moje marzenie Mam jej każdą płytę 

Teksty piosenek znam na pamięć, dzięki temu łatwo nauczyłam się 

języka angielskiego Bardzo oucze na te bilety i mam nadzieje, że 

wygram i zobaczę moją idolkę na żywo

2019-02-09 16:32:21

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 16:32:20

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-09 16:32:19

Ponieważ jestem jej największą fanką mam jej plakaty oraz zdjęcia w 

pokoju

2019-02-09 13:29:55

Słucham jej już od bardzo dawna i moim marzeniem jest usłyszeć jej 

głos na żywo. Jestem pewna ze to może być niesamowite przeżycie, 

ponieważ na jej koncertach zawsze jest niepowtarzalne show, którego 

na pewno nie da się zapomnieć Moim zdaniem Nicki to mega 

pozytywna osoba, a podczas koncertów daje z siebie wszystko i bardzo 

chciałabym to zobaczyć. Nie ma na świecie nic lepszego jak zobaczyć, a 

przede wszystkim usłyszeć własna idolkę na żywo! Proszę, pomóżcie 

spełnić moje marzenie

2019-02-09 12:50:06



Powinnam bawić się na koncercie Nicki, ponieważ jestem jej wielką 

fanką! Jednak tak pewnie odpowie każdy... Dla mnie Nicki jest 

inspiracja, ponieważ pokazuje mi, żeby nie przejmować się zdaniem 

innych i robić to, co się kocha, a co najważniejsze żeby kochać samą 

siebie! To właśnie dzięki niej pozbyłam się kompleksów i otworzyłam 

się na ludzi. Ponadto właśnie co zdałam naprawdę ciężką sesję na 

studiach i myślę, że koncert mojej idolki byłby najlepszą nagrodą!

2019-02-09 12:42:17

Mysle, ze ja powinnam się tam bawić, ponieważ jestem fanką Nicki od 

bardzo dawna, mam jej wszystkie płyty, naprawdę kocham jej muzykę. 

Niestety nigdy nie miałam okazji być na jej koncercie, przez to, że Nicki 

nigdy nie miała koncertu w Polsce, miałam to uniemozliwione. Teraz 

gdy jest jej koncert, nie mogę wydać pieniędzy, ponieważ muszę je 

zostawić na internat do liceum, więc myślę, że to jedyna szansa na 

zobaczeniu prawdziwej królowej na scenie. Nie chciałabym pisać z 

depresją koncertową, ze jej nie zobaczyłam, egzaminów w kwietniu. 

Pozdrawiam

2019-02-09 12:40:18

Nicki to Jej Wysokość, bycie na koncercie tak wielkiej gwiazdy to 

spełnienie marzeń. Jej twórczość mnie motywuje, a tej muzyki nie 

mogę przestać słuchać!! Kocham Nicki jako osobę, a zobaczyc Królową 

na żywo to wow

2019-02-09 12:39:31

Od samego początku bardzo lubiłam Nicki Mina i jej dojść nietypowy 

sposób śpiewania. Oczywiście kocham też jej rap, który jest po prostu 

świetny. Teksty może i nie są szczególnie głębokie, lecz naprawdę 

wpadają w ucho i dobrze można się przy nich bawić

2019-02-09 12:39:08

Jestem jęk fanki po prostu spotkanie jej jest moim marzeniem ! 2019-02-09 12:38:45

Ponieważ chciałbym zobaczyć twerkującą Nicki Minaj na żywo. Była by 

to idealna okazja aby odpocząć po ciężkiej sesji.

2019-02-09 12:38:34

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-09 12:38:33

Powinnam to być ja, ponieważ uwielbiam tańczyć do energetycznych 

nutek Nicki!

2019-02-09 12:38:18

Kiedy Nicki leci w TV kazdy tylek sie wykrzywi! Chcialabym pojsc na jej 

koncert by moj plaski tyłek przy pound the alarm czy anacondzie 

uzyskal odpowiednie krzywizny! Zatem 4funtv do dziela abym marzeń 

swych dopiela!

2019-02-09 12:38:18

Bardzo chciałabym wygrać bilet na koncert Nicki, bo to niepowtarzalna 

okazja żeby zobaczyć Królową Rapu na żywo w akcji! Zawsze świetnie 

bawimy się ze znajomymi w rytm jej hitów w klubach i na domówkach, 

dlatego sądzę że to byłaby impreza stulecia

2019-02-09 12:37:48



Bardzo chciałabym bawić się podczas koncertu Nicki, ponieważ dzięki 

niej nauczyłam się akceptacji własnego ciała i uważam, że rozkręca ona 

najlepsze imprezy, a tego właśnie potrzebuję po zdanej sesji! :D

2019-02-09 12:37:35

Ponieważ jest ona moją idolką oraz udział w koncercie Nicki jest moim 

marzeniem

2019-02-09 12:37:24

Bo mam dużą pupę jak Nicki Minaj! 2019-02-09 12:37:09

Jestem fanką Nicki od wielu latJest dla mnie ogromną inspiracją i po 

prostu ją uwielbiam. Nie wyobrażam sobie ze może mnie zabraknąć na 

jej koncercie. Jest zdecydowaną królowa, a Cardi B nie dorównuje jej 

w żadnym stopniu

2019-02-09 12:37:02

Chciałbym dostać te bilety, ponieważ byłoby to jedno, z najlepszych 

przeżyć w moim życiu. Uwielbiam Nicki Minaj od czasów jej początków 

i zawsze chciałem uczestniczyć w jej koncercie. Uwielbiam bawić się do 

jej utworów i mam nadzieję, że będzie mi dane tego doświadczyć, bo 

taka okazja może się więcej nie powtórzyć :)) ;)

2019-02-09 12:36:53

Moja córka jest wielką fankom Nicki Minaj i gdybym wygrał 

ppdarowałbym jej te bilety na urodziny. Jej radosc nie znała by granic!

2019-02-09 12:36:17

Uwielbiam nicki Minaj jej piosenki są zajebiste zawsze chętnie je 

śpiewam ze znajomymi i bardzo bym chciał ja zobaczyć na żywo bo 

jestem jej wielkim fanem

2019-02-09 12:36:11

Powinnam tam sie bawic, poniewaz od ponad 5 lat jestem jej wierna 

fanka, znam jej kazda piosenkę, jestem aktywna na jej portalach 

społecznościowych, po prostu uwielbiam ją .Od zawsze chcialam 

pojechac na jej koncert, ale nie mialam okazji, ale mam ja teraz, wiec 

bardzi chcialabym z tego skorzystac, ja wraz z moja przyjaciolka bardzo 

ja uwielbiamy.

2019-02-09 12:36:10

ponieważ byłby to mój większy pierwszy koncert z przyjaciółmi ta 

którym bym się super bawiła!

2019-02-09 12:36:09

Baaaardzo chciałabym pójść na koncert queen Nicki razem z moja 

przyjaciółka uwielbiamy ją i jej muzykę. Koncerty to nie do opisania, 

magiczne wydarzenia a Nicki prowadzi je najlepiej i chciałabym być 

częścią tego niesamowitego zdarzenia. Przy jej muzyce zawsze jest 

dobra zabawa a jak chyba wszyscy jej fani uwielbiam dobra zabawę 

przy dobrej muzyce Pozrdowienia

2019-02-09 12:36:05

Powinnam bawić się na jej koncercie ponieważ jestem jej wielka fanka 

od bardzo dawna, a do jej kawałków dobrze mi się tańczy!

2019-02-09 12:35:56

Powinnam się tam dobrze bawić, ponieważ nigdy nie byłam na 

koncercie dlatego chciałabym, że by był to mój pierwszy najlepszy i 

udany koncert.

2019-02-09 12:35:49



Chciałbym dostać te bilety, ponieważ byłoby to jedno, z najlepszych 

przeżyć w moim życiu. Uwielbiam Nicki Minaj od czasów jej początków 

i zawsze chciałem uczestniczyć w jej koncercie. Uwielbiam bawić się do 

jej utworów i mam nadzieję, że będzie mi dane tego doświadczyć, bo 

taka okazja może się więcej nie powtórzyć :)) ;)

2019-02-09 12:35:35

Bo kochaaaaaam Nicki Minaj i marzę od z a w s z e, żeby zobaczyć i 

usłyszeć ją na żywo!

2019-02-09 12:35:15

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 12:34:56

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-09 12:34:54

Kocham Nicki i chciałbym móc zobaczyć jej show na żywo! Dlaczego 

powinienem wygrać? Ponieważ jestem jej wielkim fanem, mam 

wszystkie płyty i znam większość piosenek na pamięć. Teraz chciałbym 

zaszaleć razem z nią!

2019-02-09 12:34:41

Dlaczego ja? Po intensywnym 2018r potrzebuję wyluzowac się i 

wyszalec koncert Nicky byłby idealnym kopem pozytywnej energii!

2019-02-09 09:21:31

Lubię ją słuchać to co tworzy jest naprawdę genialne nie jest 

naprawdę fajną piosenkarką chciałabym być na jej koncercie zobaczyć 

jaka jest na żywo

2019-02-09 09:20:22

Powinnam być to ja ponieważ cały sercem uwielbiam Nicki i wkońcu 

chciałabym zobaczyć te słynne twerki na żywo, ale także chciałbym 

sprawić prezent mojemu ukochanemu bratu

2019-02-09 09:19:54

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-09 09:18:45

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-09 09:17:29

Ja jak i moja przyjaciółka jesteśmy wielkimi fankami Nicki od paru lat ! 

Nicki to kwintesencja kobiecości i uczy nas że można spełniać marzenia 

nie patrząc na innych jest prawdziwa i nikogo nie udaje. Niestety 

sytuacja materialna mojej przyjaciółki nie pozwala jej kupić wejściówki 

a nie chcę się bawić bez niej mam nadzieję że wygram i będziemy 

mogły się wspólnie cieszyć koncertem. Zawsze marzyłyśmy ją zobaczyć 

na żywo a bez tak ważnej osoby dla mnie ten koncert byłby pusty 

,dlatego walczę o to !

2019-02-08 21:42:09



Dlaczego ja mam otrzymać nagrodę?Odpowiedź może i mało skromna 

ale jest prosta jestem tego godny, królowa jest tylko jedna !!!!, król 

jest tylko jeden Każda marzy o tym i ja też marzę aby przydarzył się ten 

szczególny przypadek. To spotkanie musi się wydarzyć takie spotkania 

wspomina się latami,Chcę sobie podnieść adrenalinę !!!Chcę po prostu 

konkurs wygrać !!!Chcę wyjść z siebie W bawełnę nie owijam i walę 

prosto z mostu nagrody oczekuję ...tak... po prostu !!!!!!!!

2019-02-08 21:41:35

Nie wyobrażam sobie nie być na koncercie mojej królowej rapu Nicki 

Każda jej piosenka to niczym niezastąpiona kreatywność i 

oryginalność, imponuje mi swoją odwaga i sprawiła, ze dzięki jej 

twórczości bardzo otworzyłam się na świat i ludzi, zamieniłam się z 

szarej myszki na duszę towarzystwa, oczywiście nie od razu, lecz z dnia 

na dzień moja pewność siebie wzrasta i zdecydowanie to jest sprawka 

Nicki Udowodniła mi, ze nie warto przejmować się opinia innych, 

trzeba być sobą i nie patrzeć w tył, tylko tak można spełniać marzenia i 

osiągać upragnione cele Nicki dała mi pewność siebie, dlatego 

chciałabym otrzymać jej w jeszcze bardziej zmnozonej ilości na jej 

koncercie, na którym na pewno da czadu! Wiem,że razem z moją 

przyjaciółką która także jest jej fanką będziemy się świetnie bawić w 

Łodzi!

2019-02-08 21:40:33

Zawsze gdy słucham Nicki nie mogę przestać jej słuchać. Jej głos jest 

tak przyciągający i bardzo chciałabym usłyszeć go na żywo. Myślę, że 

byłoby to wspaniałe przeżycie i jedna z niezapomnianych chwil w 

moim życiu!

2019-02-08 21:39:28

Od dziecka kocham Nicki! Znam prawie każdą jej piosenkę na pamięć... 

A jej najnowsza płyta to HIT!!!Moim ogromnym marzeniem jest 

wzięcie udziału w show zaprezentowanym przez Nicki... Niestety przez 

kiepską sytuację finansową dotychczas nie miałem możliwości by 

nawet chcieć kupić bilet.. Teraz wszystko może się zmienić dzięki 

Wam! Jesteście moją ostatnią nadzieją! Pozdrawiam i przesyłam 

gorące buziaczki!

2019-02-08 21:38:37

Bo Nicki Minaj rozpala moje zmysły daje czadu i jest hot! Uwielbiam ją 

i jej muzę! Hey mamamamamamammaa!

2019-02-08 21:36:28

Kocham Nicki od wielu lat. Jestem jej ogromną fanką. Jej muzyka 

sprawia radość jak żadnego innego artysty. Zobaczenie Nicki Minaj jest 

moim największym marzeniem od paru lat, a teraz mając okazję 

zobaczyć moją największą idolke w Polsce chciałabym tego dokonać!

2019-02-08 21:35:19

To właśnie ja mam zobaczyć swoją idolke na żywo, ponieważ mi na 

tym zależy. Jest ona świetną piosenkarką Na prawdę bardzo ją lubię i 

ucieszyłoby mnie spotkanie z nią, z chęcią poprosiłbym o autograf i 

wspólne zdjęcie.

2019-02-08 21:35:18



Jako 4funtv potrzebujecie godnej reprezentacji na koncercie królowej 

rapu, reprezentantki która wie co jest cięte, jak się bawić i robić hałas i 

w każdej chwili będzie znała wersy Minaj. Tak się składa, że znam tekst 

każdego utworu Nicki na pamięć, więc w każdej chwili nawet tak 

ekstremalnej jak wejście na scenę będę znała każdy tekst. Wiem jak 

balować, rapować i Nicki Minaj do Polski przekonać, więc postawcie na 

mnie droga komisjo a zajmę się tą misją. Wrrrr

2019-02-08 21:34:33

To właśnie ja mam zobaczyć swoją idolke na żywo, ponieważ mi na 

tym zależy. Jest ona świetną piosenkarką Na prawdę bardzo ją lubię i 

ucieszyłoby mnie spotkanie z nią, z chęcią poprosiłbym o autograf i 

wspólne zdjęcie.

2019-02-08 21:34:06

Nicki to najlepsza wokalistka i raperka jaką słyszałam w całym swoim 

życiu . Jest inspirującą i ogólnie wspaniała i właśnie dlatego chciałaby 

pierwszy raz w życiu pokazać się na tak wielkim wydarzeniu i pokazać 

ze ja tez potrafię się bawić

2019-02-08 21:34:01

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-08 21:33:55

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-08 21:33:36

Jestem ogromnym fanem Nicki, i bardzo chciałbym zobaczyć ją na 

żywo. Super, że organizuje takie akcje. Pozdrawiam

2019-02-08 16:22:36

JESTEM JEJ WIELKĄ FANKĄ!!! Lecz nie stać mnie na jej koncert Bardzo 

chciałabym na niego pojechać, to moje marzenie Mam jej każdą płytę 

Teksty piosenek znam na pamięć, dzięki temu łatwo nauczyłam się 

języka angielskiego Bardzo oucze na te bilety i mam nadzieje, że 

wygram i zobaczę moją idolkę na żywo

2019-02-08 16:21:26

Jestem taki wariat jak ona, ale tylko wtedy gdy lecą jej piosenki. Jedna 

z najlepszych piosenkarek ever. Można jej słuchać i słuchać.

2019-02-08 16:21:20

Nigdy nie byłam na jej koncercie i na prawdę ją kocham 2019-02-08 16:21:09

Powinnam bawić się na koncercie Nicki w Łodzkiej Atlas Arenie 

ponieważ zawsze chciałam spróbować rapowac z trybun z Królową tej 

muzyki

2019-02-08 16:21:07

Jest moją idolką. Słucham jej od dawna. 2019-02-08 16:20:59

Chciałabym ponieważ umiem najlepiej się bawić na takich koncertach i 

imprezach i uwielbiam Nicki

2019-02-08 16:20:42

Chciała bym zobaczyć Nicki na żywo i razem z nią czuć ta pozytywna 

energię która niesie bo jest jedyna w swoim rodzaju

2019-02-08 16:20:21



Powinnam się tam bawią ponieważ bardzo lubię koncerty ale głównie 

nicki. Chciałabym jechać na jej koncert ponieważ lubię jej piosenki i 

bardzo długo chciałam jechać na jej koncert ale tak jakoś wyszło ze się 

nie udało

2019-02-08 16:20:21

Jestem ogromną fanką Niki i mysle ze na jej koncercie będzie totalny 

odjazd na którym nie może mnie zabraknąć!

2019-02-08 16:19:45

Bo jestem tak samo szalona i mamy podobny rozmiar biustu 2019-02-08 16:19:37

Uwielbiam Nicki Minaj, zawsze chciałam być na jej koncercie i ją 

zobaczyć. Poza tym kocham koncerty!

2019-02-08 16:19:25

Na codzień zajmuje się bratem. Mam go w rodzinie zastępczej. I 

przydała by mi się dobrą zabawa i relaks :) więc kto jak nie ja?!

2019-02-08 16:19:18

To ja powinnam wygrać zabawę zycia na koncercie mojej idolki Nicki 

Minaj ponieważ jest moim wzorem i przykładem do naśladowania od 

dziecka ,zna największe sławy muzyczne świata i sama jest jedna z 

nich.I gdybym faktycznie wygrała to stanęłabym najbliżej sceny jak 

tylko bym zdołała i krzyczała najgłośniej jak potrafię próbując zwrócić 

na siebie jej uwagę. Starałbym się tez wejść za kulisy zrobic sobie z nią 

zdjecie i dostać autograf na moim plakacie z jej podobizna oraz co 

najwazniejsze postarałabym się zamienić z nią kilka slow.Kto wie może 

by mnie choć troche zapamiętała

2019-02-08 16:18:52



Hejka! Postaram się tutaj opowiedzieć ci moją krótką historie na temat 

mojej przygody z Nicki Minaj, która może w małym stopniu skłoni was 

do podarowania mi jednego z kilku biletów na jej łódzki koncert Nicki 

była obecna w moim życiu niemal od najmłodszych lat. Wszystko 

zaczęło się w 2010 roku, gdy na sklepowe półki trafił jej drugi studyjny 

album „Pink Friday”. Miałam wtedy jedynie 8 lat! Możesz uznać, że 

byłam wtedy jedynie dzieckiem, które nic nie rozumiało z tekstu 

śpiewanego w obcym dla mnie języku. I masz rację. Pamiętam jak 

mogłam godzinami siedzieć przed telewizorem czy radiem, aby w 

momencie puszczenia jej piosenki zacząć skakać i ruszać się w rytm 

muzyki. Próbowałam nawet śpiewać razem z nią, ale jak możesz się 

spodziewać - nie wychodziło mi to. Kończyło się na tym, że potrafiłam 

jedynie zapamiętać pojedyncze słowa. Mimo, że nic nie rozumiałam, 

nie skończyłam słuchać jej twórczości, a wręcz przeciwnie. Robiłam to 

coraz częściej. Już jako mały dzieciaczek postawiłam sobie za cel, że 

pewnego dnia usłyszę jej głos na żywo. Przez kolejne lata dorastałam 

razem z muzyką ulubienicy. Przeżywałam każdą nową piosenkę, 

teledysk tak samo. Zarwane noce aby móc obejrzeć rozdanie nagród 

na które została nominowana, były dla mnie rutyną. Nadal są. Nawet 

nie wyobrażasz sobie jaką dumę odczuwam, gdy podczas 

wyczytywania zwycięzcy nagrody, słyszę jej nazwisko. Nie oszukujmy 

się, kto nie kocha utworów z ich ostatnio wydanego albumu, typu 

„Pound the alarm”? Kto nie tańczy do tego na imprezach? Kto nie nuci 

tego w drodze do pracy/szkoły? Piosenkarka wiele rzeczy zmieniła w 

moim życiu. Dzięki niej postanowiłam spróbować swoich sił na gitarze. 

Mogę powiedzieć, że właśnie dzięki niej jestem tu i teraz piszę to aby 

być może wkrótce ją zobaczyć. Kocham to jaką jest kobietą. 

Pozytywną, odważną, utalentowaną, potrafiącą pomóc tym, którzy tej 

2019-02-08 16:18:15

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-08 16:17:59



To właśnie ja powinnam dostać bilety na koncert, ponieważ Nicki 

bardzo mnie inspiruje do działania i osiągania wyznaczonego celu! 

Pójście na jej koncet to byłaby niezapomniana przygoda dla mnie i dla 

mojej przyjaciółki, która ma akurat urodziny i zrobiłabym jej prezent!

2019-02-08 16:17:52

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-08 16:17:40

Tam się zastanawiam nad odpowiedzią i myślę że dlatego powinnam 

tam być bo ja tam z wielką chęcią chce być i spełniło by się marzenie 

fanki co tak szaleje za Nicki

2019-02-08 13:44:24

Uwielbiam Nicki! Ten koncert byłby ucieczką od moich myśli 

związanych z maturą, która mnie czeka w tym roku

2019-02-08 13:41:55

Było by to jednego z moich marzeń 2019-02-08 13:37:56

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-08 13:37:55

Bo Jestem wielka Fanka Nicki , a pokochałam ja dzięki Swojej córce 

Zuzi która ma 10 lat i potrafi zaśpiewać prawie każda piosenkę , bardzo 

bym chciała z Nią przeżyć Największa przygodę , Zobaczyć 

niezapomniany Koncert

2019-02-08 13:37:37

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-08 13:37:02

Nicki to moja idolka ! Szczególnie chciałabym sprezentować tez ten 

koncert mojej mamie która zawsze chciała ze mna w jakimś 

uczestniczyć ! To idealna szansa .

2019-02-08 13:36:10

Nicki Minaj do Polski przyjedzie i na pewno rozkręci najlepszą imprezę 

roku!! To właśnie ja powinnam tam się bawić, ponieważ takiego 

wydarzenia nie można przegapić Nie dość że Nicki, to jeszcze Smolasty 

jako support- czy muszę dodawać coś więcej?

2019-02-08 11:38:57



Ponieważ nigdy nie byłem jeszcze z narzeczoną na żadnym koncercie a 

tym bardziej na koncercie takiej GWIAZDY! Liczę że właśnie dzięki 

4FUN.TV uda nam się zobaczyć koncert

2019-02-08 11:37:29

Powinnam tam sie bawic, poniewaz od ponad 5 lat jestem jej wierna 

fanka, znam jej kazda piosenkę, jestem aktywna na jej portalach 

społecznościowych, po prostu uwielbiam ją .Od zawsze chcialam 

pojechac na jej koncert, ale nie mialam okazji, ale mam ja teraz, wiec 

bardzi chcialabym z tego skorzystac, ja wraz z moja przyjaciolka bardzo 

ja uwielbiamy.

2019-02-08 11:37:29

Moim zdaniem powinnam jechać na ten koncert z moja kuzynka a 

zarazem przyjaciółką ponieważ chciałabym sprawić jej tą przyjemność 

bo nie była za bardzo na wielu koncertach. Taki koncert to jest super 

przeżycie. Wiele emocji, wspólna zabawa przy piosenkach twojego 

idola. Przy okazji można zwiedzić inne miasto i świetnie się przy tym 

bawić. Moja kuzynka byłaby najszczesliwsza gdyby dowiedziała się że 

mam dla niej taki prezent a ja uwielbiam kogoś obdarowywać i 

sprawiać uśmiech na twarzy komuś bliskiemu. Nicki Minaj słucham od 

wielu lat i ma świetne piosenki. Uwielbiam jej rapy i czasem nawet 

niektóre udaje się nauczyć co w niektórych przypadkach może być 

trudne :D ale najważniejsze jest dobra zabawa z bliskimi.

2019-02-08 11:37:18

Jest najlepsza, robi najlepsza muzyke 2019-02-08 11:37:11

Jestem fanką nicki minaj sama chciałabym zostać kimś ważnym w 

świecie muzyki. Nigdy nie byłam ma tak wielkim koncercie oraz nigdy 

jeszcze nic nie wygrałam. Na koncert zabrałabym mamę bo mimo ze 

dzień w dzień denerwuję ją muzyką, ona uwikłania słuchać muzyki. 

Dziękuje

2019-02-08 11:36:55

Uwielbiam Nicki Minaj, jest moją idolką od lat. To będzie mój pierwszy 

koncert w życiu i byłoby super gdyby był mojej idolki oraz ikony 

amerykańskiego rapu.

2019-02-08 11:36:49

Jestem fanka Nicki od 2013 roku miałam jechać na koncert z 

przyjaciółka jednak okazała się być nielojalna i zrezygnowałam, teraz 

gdy nie mam kasy znalazła się koleżanka, która bardzo chętnie ze mną 

pojedzie, ten bilet byłby jednym z kilku moich marzeń

2019-02-08 11:36:28

A dlaczego nie ja? Zawsze warto próbować, nie mam większego 

powodu, po prostu całe ferie spędziłam w domu a chce się bawić i 

korzystać z życia!

2019-02-08 11:36:22

To właśnie ja mam zobaczyć swoją idolke na żywo, ponieważ mi na 

tym zależy. Jest ona świetną piosenkarką Na prawdę bardzo ją lubię i 

ucieszyłoby mnie spotkanie z nią, z chęcią poprosiłbym o autograf i 

wspólne zdjęcie.

2019-02-08 11:36:09

Ponieważ kocham jej muzykę i gdy ja słyszę to śpiewam z nią i tańczę a 

gdybym była na koncercie to bym to miła na żywo i jeszcze lepiej się 

bawiła

2019-02-08 11:35:57

Jestem jej najlepszą fanka,marzę by ją zobaczyć na żywo 2019-02-08 11:35:56



Bo nie mam kasy na bilet a jestem jej fanką tak bardzo ją kocham 2019-02-08 11:35:30

Bo jestem jej największa fanka!!! 2019-02-08 11:35:07

4Fun zabierze do Łodzi i biletem Mnie nagrodziBo do Łodzi pojechać 

nie zaszkodzi Nie byłam, ale planuje na koncert

2019-02-08 11:35:06

nie wiem czy można bo wczoraj też upolowałam no ale spróbuje, Nicki 

jest pewna siebie, wręcz bywa wulgarna ale ma w sobie siłę, 

udowadnia że nie tylko faceci tak mogą, świetnie daje sobie radę w 

show biznesie, myślę że kobiety powinny się od niej uczyć miłości do 

samych siebie, chcę sprawdzić czy koncert da mi takiego pozytywnego 

kopa.

2019-02-08 11:34:03

Bo długo czekałam na jej koncert i trochę dużo kosztują bilety i super 

by było dostać te bilety

2019-02-08 09:21:14

Śpiewam do wszystkich piosenek Nicki, które mają niesamowitą 

energię. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek bawił się na koncercie 

lepiej niż ja. Uwielbiam ją jak nikt!!!! Nicki I Juice Wrld to sztosik I 

oboje są wspaniali!! Ich wspólny koncert to marzenie !

2019-02-08 09:21:12

Jak już nie macie komu przyznać biletu chętnie biorę a tak serio ciężko 

mi upolować jakiekolwiek bilety i mój ostatni koncert był na rynku w 

moim mieście #10yearsago prawie jak #10yearschallenge

2019-02-08 09:19:50

Skąpana w szarej codzienności, tonąca w obowiązkach matka 

studentka marzy o dniu, w którym może się oderwać od tego 

wszystkiego i nie przejmować się niczym choć przez moment. Te bilety 

były by idealnym prezentem od losu, gdyż jest wielka fanka muzyki 

Nicki Minaj, która porywa słuchacza i wprawia jego ciało w ruch.

2019-02-08 09:18:48

Ponieważ to jest moje marzenie są spotkać i idolka kocham ją 2019-02-08 09:18:47

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-08 09:17:39

Bo jestem jej wielka fanka i nie wyobrażam sobie nie być na jej 

koncercie

2019-02-08 09:17:28

Ponieważ oprócz codziennego obserwowania Nicki na słynnym muralu 

w Warszawie, chciałabym zobaczyć królową na żywo

2019-02-07 23:24:39

Od najmłodszych lat byłam fanką Nicki. Gdy byłam w podstawówce, 

uwielbiałam śpiewać jej największe hity, np. 'Starships'. Jedną z moich 

ulubionych piosenek Nicki jest 'Bed' z udziałem Arianą Grande. Ich 

przyjaźń jest prawdziwym #friendshipgoal.

2019-02-07 23:23:41

Do Łodzi nie po drodze ale dla Nicki bym ucierpiał. Dawno już jej nie 

słuchałem więc fajnie gdyby mógł odświeżyć sobie jej głos na żywo 

chociaż nie mógłbym się skupić na jej głosie bo show również musi byc 

spektakularne, przecież mówimy tu w końcu o Nicki Minaj!

2019-02-07 23:23:05



Jestem fanka Nicki od 2013 roku miałam jechać na koncert z 

przyjaciółka jednak okazała się być nielojalna i zrezygnowałam, teraz 

gdy nie mam kasy znalazła się koleżanka, która bardzo chętnie ze mną 

pojedzie, ten bilet byłby jednym z kilku moich marzeń

2019-02-07 23:22:24

Jestem jej mega fanką i dzięki niej zrozumiałam co to jest prawdziwa 

muzyka. Kocham u niej to że jest sobą nie próbuje nikogo udawać no i 

trzeba jej przyznać że na prawdę dobrze rapuje Jednym słowem 

zawsze chciałam są zobaczyć na żywo ale nigdy nie mogła

2019-02-07 23:20:25

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-07 23:17:34

Ponieważ jest osobą która ma wszystko co powinna mieć kobieta! Jest 

do tego bardzo mądra i nie pozwoli sobie na złośliwe teksty osob z 

branży. Chciałabym zobaczyć ten pazur na scenie na żywo a nie ma 

innego lepszego miejsca niż koncert w Łodzi z biletami od was

2019-02-07 23:17:17

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-07 23:16:54

Uwazam ze powinnam bawić się na koncercie Nicki. Dlaczego właśnie 

ja? Zawsze chciałam zobaczyć ją na żywo myśle ze to wspaniała okazja 

tym bardziej ze będzie to ostatni dzień moich ferii i chciałabym je 

zakończyć na maxa świetnie się bawiąc i zapamiętać je na całe życie!

2019-02-07 21:11:53

Q-ueen Nicki w Polsce zawitałaU-znanie wszystkich krytyków zyskałaE- 

nergia od niej ogromna bijeE- gzotyczny wisior przywdziała na szyjęN- 

noc ta wiec wspaniała będzie, bo razem będziemy bawić się na jej 

koncercie!

2019-02-07 20:56:23

Jestem ogromną fanką muzyki Nicki Minaj, a także podziwiam ją jako 

kobietę. Moim największym marzeniem jest zobaczenie ją na żywo i 

dzięki wam mam możliwość w spełnieniu tego marzenia. Koncert Nicki 

Minajnajlepsza zabawa!

2019-02-07 20:50:54

Nicki Minaj jest moją idolką od piosenki Starship. Jestem z nią bardzo 

związana, ale niestety nigdy nie miałam okazji pojechać na jej koncert. 

Nicki dodaje mi pewności siebie i dzięki niej czuję sie lepiej sama ze 

sobą. Chciałabym wesprzeć ją będąc na tym koncercie i pokazać moją 

miłość do niej

2019-02-07 20:48:17



Uważam ze to wlansie ja powinnam bawic się na koncercie Nicki, 

ponieważ to super przygoda i na pewno niezapomniane przeżycie! 

Poza tym niewiadomo kiedy Minaj znów zawita w Polsce, dlatego 

może to być nawet JEDYNA okazja! Dodatkowo, razem z moja 

przyjaciółka jesteśmy wielkimi fankami i było by to spełnienie naszych 

marzeń, wiec to wlansie ją zabrałabym ze sobą!! A sama niestety nie 

mogę zafundować nam takiego koncertu:)

2019-02-07 20:48:15

Bo to marzenie mojej siostry i chciałabym sprezentować jej ten bilet 

Ma dużo plakatów z Nicki i uwielbia ja od małego i zna każda jej 

piosenkę Wiec bardzo chciałabym ten bilet

2019-02-07 20:47:43

Potrzebuje tych dwóch biletów na nicki Minaj bo niewiem co kupić 

mojej dziewczynie na prezent bo jest bogata i juz wszystko miała ale 

jej marzeniem jest pojechaania na koncert nicki to gdy zobaczyłem 

waszą reklama pomyślałem że może warto sprubować i uda mi sie ją 

zabrać na niezapomnianą niespodzianke mam nadzieje że to ja z moją 

dziewczyną zgarniemy te wejściówki bo naprawde mi na niej 

zależy.Dziękuje za wysłuchanie i życze powodzenia innym uczestnikom 

zabawy.Miłego wieczoru

2019-02-07 20:47:13

Chciałabym się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje że mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi najwiecej szczęścia na całym 

świecie

2019-02-07 20:45:15

Chciałbym móc usłyszeć Nicki na żywo! Sprzątając dom, zawsze 

włączam jej piosenki tańcząc i śpiewając do utraty tchu. Każdy wie, że 

piosenki śpiewane na koncertach dostarczają o wiele większych 

wrażeń i emocji niż takie słuchane na głośnikach. Mimo że na miejscu 

koncertu nie musiałbym sprzątać, to jestem pewien, że Nicki napewno 

POZAMIATA! Ponadto zobaczylbym sie z moimi przyjaciółmi z którymi 

kocham spędzać czas i wspólnie się bawić! - wyjazd idealny!

2019-02-07 20:45:08

Moj narzeczony powiedział,ze nie zgodzi się ze mna pójść na koncert, 

chyba,ze wygram bilety

2019-02-07 20:44:56

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam :D

2019-02-07 20:44:37

Zobaczyć na żywo Nicki Minaj to moje największe marzenie! 

Zapowiada się wspaniała impreza Dajcie szansę Darusi realizować swe 

marzenia

2019-02-07 20:44:22

Gdybym wygrała te bilety to bawilabym się najlepiej na Atlas Arenie 2019-02-07 20:44:21

przydałby się pozytywny bodziec by poczuć więcej przyjemności, 

dawno nie przeżyłam przygody a koncert niewątpliwie byłby nie lada 

przygodą

2019-02-07 20:44:08



Dlaczego ja? Nicki Minaj to kobieta która nie boi się wyzwań i na jej 

koncercie będzie tyle niezapomnianych wrażeń dlatego muszę tam 

być! Znam każdą piosenkę Nicki na pamięć i na jej koncercie 

bawiłabym się świetnie. Ma w sobie dużo pozytywnej energii, którą 

będę mogła zobaczyć w Łodzi! Jeśli wygrał będę bawić się najlepiej ze 

wszystkich zgromadzonych!

2019-02-07 17:49:37

Zobaczyć na żywo Nicki Minaj to moje największe marzenie! 

Zapowiada się wspaniała impreza Dajcie szansę Darusi realizować swe 

marzenia

2019-02-07 17:48:56

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-07 17:48:49

Ponieważ nie znam większej fanki Nicki niż moja przyjaciółka i pójście 

na jej koncert byłoby spełnieniem jej marzeń a nie może pozwolić 

sobie na zakup biletu więc taki prezent byłby dla niej bardzo znaczący.

2019-02-07 17:48:10

Jest idolka moją i mojej mamy i chciała bym mamie zrobić prezent z 

którego byśmy się bardzo cieszyły i to było by najlepsze wspomnienie z 

2019 roku.

2019-02-07 17:48:02

Chciałam sprawić prezent przyjaciółce, która jest wielką fanką Nicki, a 

niestety jeszcze nie udało się jej być na koncercie Nicki:/

2019-02-07 17:47:57

NICKY jest niesamowita uwielbiam ją ma tyle charyzmy w sobie. 

Dawno nie byłam na koncercie a pójście na jej koncert będzie 

spełnieniem marzeń!

2019-02-07 17:47:42

Nicki to najlepsza wokalistka i raperka jaką słyszałam w całym swoim 

życiu . Jest inspirującą i ogólnie wspaniała i właśnie dlatego chciałaby 

pierwszy raz w życiu pokazać się na tak wielkim wydarzeniu i pokazać 

ze ja tez potrafię się bawić

2019-02-07 17:47:33



Dlaczego powinienem się bawić kocham ja jest Queen jest księżniczka 

jest prawdziwa i robi wszystko kocham ja i wspieram z każda jej 

decyzja jestem z nia od anacondy i bang bang z ariana kocham Nicki i 

chciał bym być na jej koncercie lecz nie stać mnie na bilet kocham cię 

Nicki mam nadzieje ze uda mi się gdybym wygrał spełnili byś cię moje 

największe marzenie a moim marzeniem jest koncert Nicki minaj jak i 

Ariany niestety nie stać mnie na bilety mam nadzieje ze mi się uda 

buziaki

2019-02-07 17:46:49

Uwielbiam ją jest niesamowita 2019-02-07 17:46:47

Bo mam złoty strój jednorożca i nie mam gdzie go założyć, a koncert 

Nicki to dobra okazja :D

2019-02-07 17:46:45

Ponieważ jest osobą która ma wszystko co powinna mieć kobieta! Jest 

do tego bardzo mądra i nie pozwoli sobie na złośliwe teksty osob z 

branży. Chciałabym zobaczyć ten pazur na scenie na żywo a nie ma 

innego lepszego miejsca niż koncert w Łodzi z biletami od was

2019-02-07 17:46:04

Chcialbym wygrac bilet na Nicki aby z okazji 4 rocznicy slubu dac mojej 

zonie prezent w postaci biletu na koncert - ten koncert napewno ja 

ucieszy :)

2019-02-07 17:45:30

Hej, powinnam się znaleźć na koncercie, ponieważ ona jest prawdziwą 

Barbie, a ja robię zdjęcia lalkom Barbie na koncertach i podczas 

różnych wydarzeń na mieście i one nie mogą przegapić takiego 

koncertu!

2019-02-07 17:45:26

Hejka mam na imie Agata i Moja najlepsza przyjaciółka wraz ze mną 

jest wielka fanka Nicki, to bylo by wielkie przeżycie dla niej jak i dla 

mnie. Zrobilabym jej wielką niespodziankę- zwłaszcza ze nic nie 

planujemy na ferie, a już niedługo Nicola (bo tak nazywa sie moja 

przyjaciółka) ma swoje 18 urodziny. Myślę, że byłby to niezapomniany 

prezent

2019-02-07 17:45:08

Ponieważ uwielbiam Nicki i chciałabym pojechać tam z moja siostra i 

niezle się bawić , poza tym za późno dowiaduje się o koncertach i już 

nie ma dla mnie biletów a zawsze chciałam pojechać

2019-02-07 15:23:20

Uwielbiam czarne rytmy. Nicki Minaj to najlepsza freestylerka w USA i 

chetnie wskoczylabym razem z Nia na scene, zeby zatanczyc do hitow 

Pound the alarm czyli Starships

2019-02-07 15:22:32

Hejka Uważam że to właśnie ja powinnam się bawic na koncercie Nicki 

ponieważ bardzo lubię słuchać jej utworów jest wspaniałą artystką ze 

świetną karierą

2019-02-07 15:21:24

chcialabym jechac na koncert, poniewaz slucham Nicki od kiedy 

skonczylam 8 lat, a we wszysko wciągnęła mnie moja kuzynka, z ktora 

prawdopodobnie wybrałabym sie na koncert.

2019-02-07 15:20:53

Od dawna słucham Nicki i bardzo podobają mi się jej piosenki. Jeszcze 

nigdy nie byłam na żadnym koncercie. Byłoby super gdybym to 

właśnie ja mogła tam być :D

2019-02-07 15:20:49



Mija siostra uwielbia nicki, a jej 18 urodziny wypadają w tym roku wiec 

to byłby świetny prezent, mogłabym oszczędzić kupę kasy i za to kupić 

kilka płyt

2019-02-07 15:20:19

Uwielbiam twórczość Nicki już od dłuższego czasu, nie tylko twórczość, 

ale również jej osobę :) w swoich tekstach mówi co naprawdę myśli 

oraz opisuje swoje życie-nie tylko wspaniałe momenty, ale również te 

złe. Moją ulubioną piosenka artystki jest „all things go” która dla mnie 

jest najbardziej emocjonalna ze wszystkich utworów, porusza w nim 

trudne tematy takie jak aborcja, rodzina, śmierć i związek. Nicki potrafi 

pokazać się z wielu stron za co ją uwielbiam. Z nowej płyty najbardziej 

lubię „Majesty” połączenie Nicki, Labirynth i Eminema to coś 

niezwykłego! Mam nadzieję, że uda mi się usłyszeć ją na żywo, 

ponieważ jest w końcu królową rapu

2019-02-07 15:20:09

Nicki to niewątpliwie królowa. Jest jedyna i niepowtarzalna. 

Zobaczenie jej na żywo byłoby czymś więcej niż spełnieniem marzeń. 

Jest ona niewatpliwym przykładem na to, że warto dążyć za 

marzeniami. Dlaczego ja? Ponieważ to byłoby idealną odskocznią od 

sesji i ciągłej pracy. Nie może mnie tam zabraknąć

2019-02-07 15:19:50

Nicki MINAJ jest jedna z najlepszych raperek na świecie, jak nie 

najlepsza razem z przyjaciółka kochamy koncerty, a na koncercie Nicki 

bawilybysmy się jak nigdy bo znamy wszystkie piosenki poza tym to 

będzie niezapomniane show i mam nadzieje, ze uda mi się wygrać, aby 

sprawić jej niespodziankę!

2019-02-07 15:19:48

BO KOCHAM NICKI !!! 2019-02-07 15:19:45

Bardzo chciałbym wygrać bilet na koncert Nicki Minaj w Łodzi! 

Dlaczego? Ponieważ uwielbiam jej numery, kocham najnowszą płytę 

Queen, znam większość utworów na pamięć i chciałbym na żywo móc 

zaśpiewać i zatwerkować z Królową Rapu

2019-02-07 15:18:44

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam:)

2019-02-07 11:51:44

Chciałbym zabrać żonę na koncert ponieważ jest fanka Niki. Byłby to 

wspaniały prezent na walentynki oraz na dzień kobiet który zbliża się 

wielkimi krokami

2019-02-07 11:23:18

Zależy mi na wygraniu tego konkursu, bo Nicki Miniaj to jednak Nicki 

Miniaj i drugiej takiej nie ma! Od kilku lat marzę o tym, by wraz z 

najlepszą przyjaciółką usłyszeć i zobaczyć ją na żywo podczas jakiegoś 

koncertu. W 2019 roku szykuje się dużo ciekawych koncertów w 

Polsce i myślę, że rozpoczęcie tego wszystkiego od Nicki w Łodzi jest 

świetnym pomysłem. Jeśli udałoby mi się wygrać, z pewnością 

bawiłabym się najlepiej na świecie

2019-02-07 11:21:11



Znam wszystkie jej hity , kocham ją ponad życie bo jest sobą i tworzy 

cudowne piosenki . A akurat w momencie jej koncertu jest moja 

rocznica związku i bardzo chciałabym spędzić ja w raz z moim 

chłopakiem na koncercie dobrze nam znanej i lubianej wokalistki

2019-02-07 11:20:50

Ponieważ od kąt pamiętam uwielbiałam Nicki i bawiłam się do jej 

piosenek Kocham je wszystkie i gdybym zobaczyła ją na żywo spełniło 

by się moje największe marzenie Jest niepowtarzalna, ma własny styl i 

nie przejmuje się opinią innych osób. Jest wzorem do naśladowania i 

przepękną kobietą Dobrze rapuje, jej teksty są wartościowe i często 

pomagają wychodzić ludzią z doła

2019-02-07 11:20:26

Słucham muzyki Nicki już od początku jej kariery, ciekawa osobowość, 

niepowtarzalne piosenki sprawiają, że nie mogę przestać jej słuchać. 

Najnowszy album to prawdziwa bomba, który wspaniałe byłoby 

posłuchać z ust samej królowej rapu. Chciałabym przekazać cała swoją 

energię i pokazać, że w Polsce ma największych fanów, którzy są 

najlepsi na całym świecie!

2019-02-07 11:20:17

Bo w życiu mam dwie miłości.Uwielbiam pierogi ze skwareczkami i 

Nicki Minaj:)

2019-02-07 11:19:41

Koncert Nicki to moje marzenie, fajnie by było zobaczyć swoją idolke i 

na żywo i posłuchać fajnych piosenek.

2019-02-07 11:18:45

Ponieważ Nicki jest moją idolką i zobaczenie jej na żywo było by 

spełnieniem moich marzeń.

2019-02-07 11:18:36

Kiedy rano z łóżka wstałemo Nicki Minaj pomyślałem.Potem Starships 

usłyszałemsen o Nicki sobie przypomniałem.W mym śnie w Łodzi na 

Arenie stałem koncert QUEEN of rap podziwiałem.Gdy śpiewała Barbie 

Dreamscały tłum krzyczał: BIS! BIS! Full impreza, ludzi 

masa,towarzycho pierwsza klasa!Myślisz sobie: to jest życie!Ale też już 

wiesz, choć skrycie...Że gdy się obudzisz z rana Na twej duszy tylko 

rana Ból po koncertowy został Że to tylko sen się ostałtaki wlaśnie sen 

dziś miałem,o którym wam opowiedziałem.Wystarczy tylko że zamknę 

oczy,a obraz koncertu zaraz w nie skoczy..Bo trzeba wierzyć w 

marzeniai doczekać ich spełnienia.Ja swoje spełnięi na koncercie w 

Atlas Arenie będę

2019-02-07 11:18:25

Jestem gotowa na pełny power girl! Ten koncert jest w moje urodziny, 

nie wyobrażam sobie nie zaznać takiego urodzinowego koncertu! i to z 

jakim przytupem Nicki to kobieta tytan! Ja jestem już gotowa, mogę 

jechać, oczywiście w ubraniach z jej ostatniej świetnej kolekcji! A co?! 

Jak fan to po całości! ohhhh nie mogę się doczekać!

2019-02-07 11:17:52

Poniewaz jestem chyba najwiekszym fanem Nicki Minaj w Polsce 

Mysle ze powieniem tam pojechac i posluchac jak swietnie spiewa na 

żywo

2019-02-06 22:21:59



Ponieważ Nicki to zdecydowanie królowa rapu jest moją idolką od 6lat 

długo czekałam na to aby móc jechać na jej koncert jednak ceny mnie 

przeraziły to jest moje marzenie zresztą jak każda fanka marze o 

pojechaniu na jej koncert usłyszenie i zobaczenie na żywo prawdziwej 

królowej oraz słuchania i śpiewania jej słynnych hitów

2019-02-06 22:21:40

Hmm myślę że odpowiedz brzmi tak jak to wy mówicie na 4fun " bo 

nie może mnie tam zabraknąć''

2019-02-06 22:21:33

Bo lubię dobrą zabawę 2019-02-06 22:20:46

Słucham Nicki już od dawna. Będzie już z 10 lat to napewno. Śmieje 

się, ze utożsamiam się z nią bo ma dużą pupę ale ja mam taką 

naturalną i chciałabym pokręcić nią przy jej piosenkach na żywo i 

śpiewać razem z nią do zdarcia gardła

2019-02-06 22:20:37

Uważam że to ja powinnam bawić się na koncercie Nicki, ponieważ 

kocham jej hity oraz świetnie bawię się przy jej muzyce. Moim 

postanowieniem noworocznym jest pojechać właśnie na koncert Nicki 

więc to jeszcze bardziej zachęca mnie do udziału w konkursie.

2019-02-06 22:20:29

Zabawa powinna być zawsze! 2019-02-06 22:20:18

Moją córka truła mi o tym koncercie więc biorę udział no co no będę 

się bawić z córeczką na Nicki Minaj jak bym wygrała

2019-02-06 22:19:54

Powinnam bawić się na jej koncercie ponieważ znam jej każdą 

piosenkę na pamięć i jeśli byłaby okazja pójścia na jej koncert to bym 

chyba zwariowala

2019-02-06 22:19:53

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 22:19:42

Uważam, że powinienem bawić się na jej koncercie dlatego iż nie będę 

miał takiej drugiej okazji żeby jej wysłuchać na żywo i zobaczyć jej 

kocie ruchy

2019-02-06 22:19:30

Mam bardzo blisko :D a Nicki to gwiazda nad gwiazdami . Jedyna i 

niepowtarzalna

2019-02-06 22:19:18

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 22:19:13

Żeby przeżyć niezapomniane chwile I być pierwszy raz na koncercie ! 

Do tego ulubionej gwiazdy

2019-02-06 22:19:03

Słucham Nicki już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-06 22:19:00



Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 22:18:58

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

takiego gestu. Pozdrawiam

2019-02-06 22:18:51

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 22:18:43

Ponieważ kocham Nicki Minaj 2019-02-06 22:18:35

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-06 22:18:34

hej, bardzo chciałabym wygrać ten bilet, bo miałabym w końcu okazję 

zobaczyć na żywo jedną ze swoich idolek, tę piękną blondynę z dużą 

dupąprzy okazji miałabym szansę pozwiedzać naszą piękną Łódź, w 

której jeszcze nigdy nie byłam i poznać masę świetnych osób!

2019-02-06 22:18:27

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 22:18:20



Gdy w radio Nicki usłyszałam, po prostu z zachwytu oniemiałam.Nicki 

trochę jest szalona, lecz raperka z niej pozytywnie zakręcona. W 

teledyskach rozprawia się z dużymi Anacondami i uwielbia przebywać 

ze swoimi fanami.Dobre serce ma, każdy jej przeboje zna. Pound the 

alarm, Starships, Moment 4 life - to klasyka, moje serce w rytm tych 

egzotycznych dźwięków tyka. Słuchać jej wokalu w radio to przeżycie 

zachwycające, gdy zobaczę ją w Łodzi to padnę z radości, a razem ze 

mną ludzi tysiące

2019-02-06 21:43:38

Bo jak ja to nikt! Kto nie jak ja będzie tańczył, śpiewał i bawił się. Nicki 

będzie idealna aby uczcić mój 20 koncert. Nicki od początków z „Super 

Bass” uwielbiam! A to będzie cudowne przeżycie jak jeszcze nie byłam 

na żadnych koncercie w Łodzi poza tym wzięłabym mojego crusha i 

dzięki temu miałabym okazje powiedzieć mu co czuje a oboje 

poznaliśmy się na koncercie wiec mam nadzieje ze ten koncert 

rozpocznie coś nowego

2019-02-06 21:20:08

Bilet na koncert Nicki jest najpiękniejszym prezentem jaki można 

dostać, gdyż niestety nie mogę sobie na niego w tej chwili 

pozwolić.Jest to dla mnie równie ważne ponieważ takie wydarzenie 

może się prędko nie powtórzyć, gdyż tacy artyści niestety bardzo 

rzadko odwiedzają nasz kraj.Fanka Nicki jestem praktycznie od 

dziecka, jej piosenki od zawszedają mi sile żeby być sobą, pomagają mi 

uwierzyć w siebie i w to ze nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać 

jeżeli naprawdę czegoś pragnę. Jej piosenki przesiąknięte są 

seksapilem, kobiecością i pewnością siebie, które w dzisiejszym 

świecie są naprawdę ważna.Nicki jest również świetnym przykładem 

na to ze kobiety w niczym nie odstępują mężczyznom, którzy 

zdominowali gatunek muzyczny jakim jest rap, mogą być tak samo 

dobre jak oni a nawet lepsze. #queenJej piosenki maja ten „power”, 

który zawsze poprawia humor i wręcz zachęca do zabawy.Dlatego 

właśnie chciałabym dostać te szanse by usłyszeć Nicki na żywo i 

przeżyć ten cudowny wieczór bawiąc się do utworów z jej najnowszej 

płyty (wykazując się przy tym znajomością wszystkich tekstów ),a 

następnie wrócić do normalnego życia z ta niezwykła pewnością siebie 

i pięknymi wspomnieniami.

2019-02-06 21:00:39

Słucham Nick już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam

2019-02-06 20:33:53

Czemu to ja powinienem bawić się na koncercie Nicki? Uwielbiam jej 

muzykę, a możliwość twerkowania przy jej wokalu na żywo to byłoby 

coś epickiego. Kto wie może Nicki mnie czegoś nauczy.

2019-02-06 20:25:32



Ponieważ podoba mi się jej sposób bycia. Robi świetne kawałki z 

udziałem wielu gwiazd. Wyróżnia się w tym szarym świecie. Wie jak 

zwrócić uwagę bez niepotrzebnych skandali... I ma kawałek z BTS

2019-02-06 20:20:59

Ponieważ jejstem jej wielkim fajem znam wszystkie piosenki na 

pamięć ostatnio naprzykład dała hard white na yt dla mnie jest 

najlepszą rperką lepszą niż lil peep i chciałbym być na jej koncerciw 

poqinnieście mnie zrozumieć jako być może jej fani dlatego ja 

powinienem sie bawić na jej koncercie w Łodzi widziałem że będą 

złote jednorożce na jej koncercie

2019-02-06 20:20:22

Słucham Nicki już od 4 lat! Znam chyba z 15 jej piosenek na pamięci. 

Jest dla mnie w jakimś stopniu ideałem. Bardzo mi się marzyło by być 

na jej jakimś koncercie. Uwielbiam jak rapuje, uwielbim jej styl życia i 

jak się ubiera.

2019-02-06 20:19:56

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent. Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, 

ponieważ koncert jest miesiąc po urodzinach mojej najlepszej 

przyjaciółki, którą znam parę dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej 

marzeniem jest pójście na jej koncert. Urodziny ma miesiąc przed 

koncertem, więc podarowała bym jej spóźniony prezent.

2019-02-06 20:19:19

Ponieważ uwielbiam jej muzykę i bardzo ja podziwiam.Moim 

marzeniem jest zobaczyć ja na żywo

2019-02-06 20:19:17

Chce spędzić czas z najlepszą przyjaciółką z którą niestety nie mamy 

dla siebie zbyt dużo czasu. Ona zawsze mnie zabiera gdzie może chce 

jej się odwdzięczyć z przytupem! I widzieć jaka jest szczęśliwa bo 

marzy o tym koncercie A ja zrobię wszystko żeby zapewnić jej uśmiech 

I wspaniale wspomnienia z nią które jej się należą za to że jest taką 

wspaniałą osobą

2019-02-06 20:19:14

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 20:19:00

Łódź Atlas Arena koncerty ogłaszai Nicki Minaj na polską scenę 

zaprasza razem z Juice Wrld w historii się zapiszą i wszystkich hejterów 

na zawsze uciszą Nie sposób przegapić takie wydarzenie, dlatego 

walczę o podwójne zaproszenie! Bawić się pragnę na pięknej arenie 

dlatego uruchamiam kreatywne myślenie. 4FUN jak zawsze w mym 

domu gra, więc mam nadzieje, że na koncercie bawić się będę ja!

2019-02-06 20:18:39



Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 20:18:34

Bo to moja naj naj idolka a mama mówi że bilety są zadrogie dlatego 

biore udzial w konkursie bo ja kocham

2019-02-06 20:18:19

Chcę zobaczyć królową twerku, posłuchać jej piosenek na żywo i 

świetnie się bawić

2019-02-06 20:17:57

Konkurs w 4FUN - brzmi jak wyzwanie.Nagrodą zapro na koncert - no 

wspaniale!Nicki Minaj z Juice Wrld królują na parkiecie, a ja z nimi 

będę balować na koncercie! Czy szczęście może mnie odwiedzić w tym 

momencie? PROSZĘ, BO BARDZO PRAGNĘ BYĆ NA TYM 

EVENCIE...Jednak zostawię to w waszym zakresie, bym bawić się 

mogła na łódzkim koncercie.Szczęśliwym zwyciężcą ja zostać 

powinnam, bo wszystkim hity Nicki do głowy wbijam, w moich 

słuchawkach non stop Juice gra, a koncert już od dawna wyobrażam 

sobie w snach.

2019-02-06 20:17:37

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 20:17:32

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-06 20:17:25

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-06 20:17:07

Bo tak 2019-02-06 20:08:43

Kiedy byłam bardzo małaNa łódzkiej arenie bawić się 

chciałam.Niestety znajduję się ode mnie dosyć daleko,Postanowiłam, 

że w przyszłości odwiedzę ją z kolegą.Teraz wielka szansa by być tam 

na koncercie.Biegnę po kolegę i lecę jak najprędzejNicki usłyszeć na 

żywo to chwila niesamowita.Kto by pomyślał, że raperka do Łodzi 

zawita.Czekać pozostaje czy szansa sie ziści,Samochód mi na tą okazje 

myjnia już czyści.

2019-02-06 15:46:13

Mogę tylko tyle powiedzieć że bardzo bym chciała być na jej koncercie 

bardzo mi na tym zależy

2019-02-06 15:37:15



Koncert Nicki Minaj to marzenie mojej młodszej siostry - Natalii. 

Marzenia są po to, aby je spełniać, dlatego właśnie to ona będzie 

bawić się na jej koncercie w Łodzi. 3

2019-02-06 15:37:00

Jestem jej największą fanką i moim marzeniem jest jechać na jej 

koncert a 4fun tv może spełnić moje marzenie

2019-02-06 15:36:47

Może powinnam być na jej koncercie, bo to osoba która daje mi dużo 

siły i uczy mnie pewności siebie rozbudza moją kreatywność i chciała 

bym być bliżej takiej osoby jaką jest Nicki, to wspaniała piosenkarka 

ale także osoba o dużym sercu, jest sobą i uczy tego że choć jest tyle 

ludzi na świecie, co są przeciwko tego co się robi z pasji, to nie jest 

wystarczający powód by nie być sobą i nie realizować się i być 

szczęśliwym, przez te lata bacznie się przyglądałam Nicki i przez jej 

duszę rozumiem więcej niż bym mogła się nauczyć w szkole, dla innych 

ona jest zbyt pewna siebie, ubiera się zbyt wyzywająco ale to właśnie 

jest ona sobą, a nie osobą którą wszyscy by chcieli żeby była ona jest 

dobra bo uczy dużo osób jak być sobą, po mimo przeciwności które 

można napotkać na swojej drodze przez osoby które nie akceptują 

czegoś bo sami by tego nie zrobili , jej muzyka do mnie przemawia i 

uwielbiam ją taką jaką jest a ma dobre serce swoją karierę 

wykorzystuje na cele charytatywne, człowiek o złym sercu nie zrobił by 

twojego gestu. Pozdrawiam

2019-02-06 15:36:33

Moją córka truła mi o tym koncercie więc biorę udział no co no będę 

się bawić z córeczką na Nicki Minaj jak bym wygrała

2019-02-06 15:36:06

Hejka! To właśnie ja powinna wygrać te bilety bo umiem się super 

bawić na koncertach A zwłaszcza tak wyszczalowych jest to moje 

marzenie zobaczyć Nicki Minaj

2019-02-06 15:35:25

Na pytanie dlaczego to ja chciałbym być na koncercie Nicki w Łodzi 

mógłbym wam napisać, że jestem jej najwierniejszym fanem i że jej 

muzyka wiele dla mnie znaczy. Ale prawda jest tak, że powodem dla 

którego chciałbym być na tym koncercie jest taki, że jest to pierwszy 

jej koncert w naszym kraju i nie wiadomo kiedy taka okazja się 

powtórzy. Dlatego wlansie chciałbym wziąć udział w tym wydarzeniu i 

moc przez chwilę być bliżej Nicki niż kiedykolwiek indziej. Jest do dla 

mnie o tyle super wydarzenie gdyż możliwość spotkania z innymi 

fanami Nicki będzie nie lada gratką. Możliwość wspólnego 'rapowania 

piosenkę Minaj i Juice Wrld'a to coś o czym większość osób tylko 

marzy. Ja chciałbym żeby to marzenie się spełniło.

2019-02-06 15:34:59

Moja córka jest jest fanka i marzy żeby być na koncercie i spotkać Nicki 

Minaj na żywo

2019-02-06 15:33:58

Jestem jej wielkim fanem i marzę żeby pojechać na jej koncert wiec 

dlatego ja muszę wygrać bilet

2019-02-06 15:33:44

Lubię bawić się i tańczyć na koncertach, a na Nicki Minaj to jest 

pewne!

2019-02-06 15:33:43



Lubie Nicki i jej piosenki są super 2019-02-06 15:33:42

Ponieważ Nicki Minaj przyjewia silną osobowośc, którą cenię. Po za 

tym jestem jej fanem i chciałbym zobaczyć moją Queen na żywo

2019-02-06 15:33:36

Powinnam się bawić na koncercie Nicki Minaj w Atlas Arenie, bo 

wedlug mnie jest jedna z najlepszychc raperek świata i fajnie, by bylo 

posluchać jej muzyki na zywo. Jej wizerunek zna prawie każdy, a jako 

ogromna milosniczka muzyki, chcialabym sie przekonac czy na zywo 

prezentuje sie rownie dobrze

2019-02-06 15:33:13

Uwielbiam ją! Chce razem z nią kręcić tylkiem na koncercie 2019-02-06 15:33:12

Bo jestem od dłuższego czasu Barbz i uwielbiam jej muzę i pożądny 

beat w każdym utworze

2019-02-06 15:33:00

Uwielbiam jej piosenki jej podejście do życia i bardzo ją kocham 2019-02-06 15:32:57

Nadszedł czas nasz,żeby spotkać Nicki Minaj!Rapem tym oddajemy jej 

cześć,jest taka słodka, że możemy ją zjeść.Chcemy zobaczyć jak na 

scenie twerkuje,bez tego życie nasze się zmarnuje.Dlaczego wygrać 

mamy my właśnie?Chcemy zobaczyć tę gwiazdę nim zgaśnie!I 

zaśpiewać z nią Super Bass,to będzie kompletny wypas!Starships też 

będzie dobrze w Łodzi usłyszeć,aż Anaconda zacznie na nas 

syczeć.Hard White wykrzyczymy,Miłością Nicki w lutowy dzień się 

otoczymy.

2019-02-06 15:32:39

Ponieważ uwielbiam i podziwiam Nicki Byłby to najlepszy prezent na 

nadchodzące już niedługo moje urodzinyA i oczywiście nie miałabym 

żadnych problemów z dotarciem na koncert gdyż mieszkam w Łodzi a 

do Atlas Areny miałabym rzut beretem

2019-02-06 15:32:32

Powinnam wygrać bo siedzę cały dzień i czekam aż puśćcie nicki żeby 

wygrać koncert mojej królowej pozdrawiam

2019-02-06 15:32:26

Bilet bym dziś wygrać chciałaDla mej siostry co ciała dałaLubi tańczyć 

śpiewać tańczyćA dla nicki z mostu skoczyćKoncert jest jej marzeniema 

ten konkurs mym wyzwaniemCzas na finał I na koncert ninaj.

2019-02-06 15:32:05

Chciałbym bardzo wygrać bilety na koncert Nicki Minaj w Łodzi. Bo jest 

to idolką mojej dziewczyny, wiem też że jednym z jej marzeń jest 

obejrzeć właśnie Nicki na scenie. Dzięki wam będzie to możliwe, 

pomozcie mi spełnić marzenie mojej ukochanej. A tak poza tym wiem 

że koncert ten będzie najlepsza impreza 2019 roku w Polsce. Jesteście 

najlepsza stacja proszę liczę na was.

2019-02-06 15:31:56

Uwazam ze powinnam zgarnąć bilety, ponieważ słucham nicki od 12 

roku życia, śledzę wszystko co robi i jestem z nią już 6 lat bez przerwy, 

jej koncert to spełnienie moich marzeń, kiedy oglądam jej teledyski na 

waszym kanale podgłaszam na maxa a znajomi krzyczą na mnie żebym 

przyciszyla Minaj Queen!

2019-02-06 15:31:52



Uwielbiam Nicki Minaj! Słucham jej od kiedy skończyłem 10 lat. Jej 

piosenki są świetne, od kiedy pierwszy raz ją usłyszałem jej 

umiejętności z każdą piosenką są coraz lepsze. Jest bardzo 

inteligentna, a gra słów, której używa w swoich rapach powoduje, że 

nie tylko słucham jej piosenek, ale jednocześnie myślę nad znaczeniem 

jej tekstów, zarówno dosłownym jak i dobrze przez nią ukrytym. W 

piosence Light my Body Up, którą wydała z Davidem Guetta mówi: 

"got bars for years" - zdecydowanie się nie myliła mówiąc to. W 

branży show biznesu jest już ponad dekadę, śmiało można więc ją 

nazwać królową rapu. Podczas jej kariery wiele raperek wkroczyło na 

ścieżkę sławy, jednak to o Nicki wciąż się mówi. Wybudowała swoje 

królestwo. Jej najnowsza płyta nazywa się "Queen" idealnie oddaje 

ona to, kim jest Nicki i czym jest jej twórczość. Swoje teksty zawsze 

pisze samodzielnie, a w zeszłym tygodniu wydała dwa freestyle, które 

dobrze to ilustrują. Chciałbym wybrać się na jej koncert z osobą 

towarzyszącą, ponieważ nigdy nie byłem na żadnym koncercie (moje 

kieszonkowe mi na to nie powala). Gdybym mógł pojechać na 

jakikolwiek koncert bez dwóch zdań byłby to koncert Nicki. Z chęcią 

posłuchałbym kawałków z jej najnowszej płyty na żywo, a szczególnie 

"Barbie Dreams", "Good Form" i "LLC" są to moim zdaniem jedne z 

najlepszych kawałków jakie wydała. Oczywiście nie mogą zostać 

pominięte jej największe hity, z których znamy Nicki - "Anaconda", 

"Starships" i "Super Bass" to kawałki must have na jej koncercie. Nie 

zapominajmy też o jej wersie z "Monster", który bez zastanowienia 

mogę nazwać najlepszym wersem kiedykolwiek napisanym, 

zmiażdżyła nim wszystkich raperów na tym kawałku, z resztą każda 

piosenka, w której rapuje Nicki - staje się jej piosenką. Podsumowując, 

liczę na to, że 24 lutego będę w Łódzkiej Atlas Arenie, bo mam już dość 

2019-02-06 13:03:45

Kocham Nicki od dziecka!! Wszystko zaczęło się od „Super Bass” i 

„Starships”. Nie wyobrażam sobie imprez bez tych nut w playliscie! 

ogólnie do Łodzi nie mam daleko wiec bilet by się nie zmarnował. 

Ponad to moja przyjaciółka również uwielbia Nicki mocno jak ja, wiec 

byłoby to niesamowite przeżycie nie tylko dla mnie ale także i dla niej! 

No i 27 mam tez urodziny wiec prezent byłby niesamowity:)

2019-02-06 12:46:49

W skrócie? Od dzieciaka z moją przyjaciółką słuchamy Nicki, każdy 

utwór, niektórych udało nam się nauczyć na pamięć! W samochodzie 

w drodze na wspólne wakacje ,na słuchawkach w galerii wszędzie 

słuchamy Myślę że było by to dla mojej przyjaciółki ( Bo to jej 

chciałabym podarować bilet) niezapomniane przeżycie, móc tam być, 

krzyczeć, skakać a wszytsko w rytm utworów Nicki!!

2019-02-06 12:45:48

Bardzo lubie Nicki juz od długiego czasu plus supportem jest Smolasty 

którego też chciałabym zobaczyć na żywo :D

2019-02-06 12:45:34

Uwielbiam Nicki i jej twórczość i zawsze chciałam posłuchać jej na 

żywo a ze koncert jest w urodziny przyjaciółki to na pewno byłby to 

niezapomniany prezent

2019-02-06 12:44:16



ponieważ miałam jechać na inne koncerty ale bilety szybko się 

wypszedaly i nigdzie nie jade a potrzebuje jakiejś rozrywki bo w 

najbliższym czasie będę miała dużo nauki taki wyjazd dobrze by mi 

zrobil po tym co się ostatni dzialo a do tego uwielbiam nicki minaj a jak 

się dowiedziałam ze przed nia zaśpiewa smolasty to już musze jechać 

bo uwielbiam tez polski rap

2019-02-06 12:43:51

to Nicki będzie bawić sie ze mna, najlepsza impreza w jej zyciu! 2019-02-06 12:43:48

Nicki jest moją ulubioną piosenkarką dawno nie byłam na jej koncercie 

chce posłuchać Nicki piosenek na żywo i bawić się razem z nią

2019-02-06 12:43:39

Nie myślę o sobie "Siostra moja urodziła trzy tygodnie temu i na 

pewno bym ją zabrała" żeby się trochę rozerwała, a to byłaby bardzo 

oryginalna niespodzianka! A przy okazji jestem z Łodzi. No i cały czas w 

pracy u mnie leci wasz kanał! A to już kolejny konkurs w którym biorę 

udział ! Pozdroooo

2019-02-06 12:43:34

Kocham jej hity lubię śpiewać je pod prysznicem 2019-02-06 12:43:31

Jestem jej fanką od ponad 3 lat i bardzo chciałabym zobaczyć ją na 

żywo.

2019-02-06 12:43:24

Bo to Łodzi pojechać nie zaszkodzi 2019-02-06 12:43:07

Ponieważ ją uwielbiam i chętnie poświętowała bym zaliczenie sesji na 

jej koncercie ze swoim chłopakiem

2019-02-06 12:43:04

Mama ciągle mi mówi, że dostanę odcisków na tyłku jak będę tylko 

siedział przed komputerem. Krzyczy, że mam mało ruchu, na co ja 

odpowiadam że przecież wyrzuciłem dzisiaj śmieci. Może jak pojadę na 

koncert mojej ukochanej artystki Nicki Minaj to będzie wreszcie ze 

mnie zadowolona. :)

2019-02-06 12:42:58

Widze nicki 2019-02-06 12:42:56

Dlaczego to wlasnie ja powinnam się pojawić na koncercie Nicki? 

Dlatego że bardzo mnie inspiruje jej muzyka(jest mega klimat) i byłoby 

mega usłyszeć hity ulubionej piosenkarki na żywodruga sprawa to że 

to byłby mój pierwszy koncert. Po trzecie jest to prestizowe 

wydarzenie wiec wiecieBardzo bym chciała ją zobaczyć(chyba jak 

każdy)byłaby to niezapomniana przygoda bo w końcu go możliwe ze 

nigdy jej nie zobacze(raczej na pewno). Szczęścia w konkursach nie 

mam ale można spróbować pozdrowieniamoze bilet dla mnie

2019-02-06 12:42:48

Byłabym jedną z niewielu osób które są na jakimkolwiek koncercie. A 

zacząć swoją przygodę koncertową od koncertu Nicki Minaj to miód na 

moje uszy i radość :)

2019-02-06 12:42:45

Bo od ponad roku nigdzie nie byłam przez małe dziecko a tak mi się 

chce! Wybierz mnie! Mnie wybierz! Bo uschnę miedzy brudnymi 

pieluchami

2019-02-06 12:42:43



Uważam że to ja powinnam bawić się na jej koncercie ponieważ, 

bardzo ją lubie i jest moim autorytetem. Od dziecka słucham jej 

piosenek. Uwielbiam się przy nich bawić. Mam z nimi bardzo miłe 

wspomnienia. Mam nadzieje że wygram bilety i za jakiś czas stanę 

Łódzkiej Atlas Arenie i będę się tak bawić przy jej piosenkach na żywo 

jak przed telewizorem

2019-02-06 12:42:40

Będę pod sceną krzyczeć głośniej niż ona śpiewać przez mikrofon 2019-02-06 12:42:25

Ponieważ uwielbiam bawić się z moimi znajomymi do hitów Nicki oraz 

podobnego stylu muzyki

2019-02-06 12:42:25

Dlaczego to ja chciałbym wygrać bilety na koncert? Chce żeby Nicki 

nauczyła mnie rapować i przy okazji dałbym jej pieluchy dla przyszłego 

dziecka

2019-02-06 12:42:21

Ponieważ jestem jej największą fanką od wielu lat i jest ona moją 

jedyną, najpiękniejszą i najlepszą idolką. Kocham ją jak własną mamę 3

2019-02-06 12:41:58

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-06 12:40:49

Zawsze chciałam pójść na koncert Nicki Minaj, a nigdy nie miałam 

takiej okazji. Mój kolega jest jej wielkim fanem i mogłabym go ze sobą 

zabrać byłby bardzo szczęśliwy

2019-02-06 10:39:17

Ponieważ uwielbiam i podziwiam Nicki Byłby to najlepszy prezent na 

nadchodzące już niedługo moje urodzinyA i oczywiście nie miałabym 

żadnych problemów z dotarciem na koncert gdyż mieszkam w Łodzi a 

do Atlas Areny miałabym rzut beretem

2019-02-06 10:25:45

Nicki ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii i na jej koncercie 

bawiłabym się świetnie! Zobaczenie jej na żywo na pewno będzie 

wydarzeniem niezapomnianym

2019-02-06 10:20:57

Zawsze byłam niesmiałą dziewczyną, szarą myszką, dzięki Nicki stałam 

się odważną, pewną siebie i swojego piękna kobietą. Chciałabym móc 

zobaczyć ją na żywo, bawić się na jej koncercie i podziękować że dzięki 

niej moje życie zmieniło się o 180 stopni. Nicki daje mi pewność s9ebie 

każdego dnia

2019-02-06 10:20:37

test 2019-02-06 10:20:09

Nicki Minaj jest niezależną i świetną wokalistką! 2019-02-06 10:19:53

A Dlaczego nie? 2019-02-06 10:19:26

Zawsze gdzieś w głębi duszy marzyłam żeby wybrać się na koncert 

Nicki. Super by było wygrać i bawić się na jej napewno świetnym 

koncercie.

2019-02-06 10:18:45

Słucham Nicki od kilku lat ale nigdy nie byłam na jej koncercie więc 

fajnie by było jakby mi się udało :)

2019-02-06 10:17:38



Dla Państwa będzie to tylko kolejna wiadomość od fana Nicki Minaj, 

jednak dla mnie jest to szansa na spełnienie kolejnego z moich 

marzeń. 13 lutego kończę 18 lat, uczę się w Liceum. Słucham muzyki 

Nicki od podstawówki. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałam, o czym 

śpiewa . Sprawdzałam w sieci, znaczenie wielu słów. Teraz jest mi o 

wiele łatwiej. Przez tyle lat pozostałam wierna jej muzyce. Nie 

zwracam uwagi na informacje, skandale z jej życia prywatnego. Dla 

mnie liczy się przekaz jej utworów. Podoba mi się, że zawsze mówi to, 

co myśli. Muzyka tworzona przez Nicki jest dla mnie idealna podczas 

zabaw, np: piosenki z najnowszego albumu Queen, jak i w chwilach 

takiego smutku, przygnębienia - Pills N Potions. Do tej pory oglądam 

koncerty we fragmentach w internecie. I tam widać, jak świetną 

atmosferę potrafi zbudować Nicki. Jak ludzie bawią się, śpiewają 

razem z nią. Podsumowując, uczestniczenie w koncercie to były jeden 

z najlepszych prezentów urodzinowych. Nie chcę w ten sposób robić z 

siebie kogoś, kto próbuje wymusić bilet pod pretekstem urodzin. 

Staram się tylko przekazać, że to w Państwa kwestii leży decyzja, czy ja 

jestem odpowiednią osobą do tego biletu. W każdym razie, co by się 

nie działo ja dalej będę słuchać Nicki Minaj, stać za nią murem, gdy 

inni będą ja hejtować. Dla zawsze będzie moją Queen.

2019-02-05 20:35:11

Słucham Nick już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam :D

2019-02-05 20:29:01

Nicki robi najlepsza muzyke na świecie. Tylko jej hity potrafia mnie 

rozruszac a jej koncert w polsce to.najlepsza rzecz na swiecie jaka 

mogla sie wydarzyc

2019-02-05 20:20:16

Jak wiadomo Nicki jest mistrzynią twerku ..Ja sama sie tym interesuje 

wiec zobaczenie takiej osoby na żywo byłoby naprawdę 

niezapomnianym przeżyciem ...kto wie moze po koncercie Nicki mnie 

nauczy twerkować?

2019-02-05 20:20:16

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-05 20:18:02

Moją córka truła mi o tym koncercie więc biorę udział no co no będę 

się bawić z córeczką na Nicki Minaj jak bym wygrała

2019-02-05 16:49:02



Hmm nigdy nie miałam okazji być na takim wielkim koncercie a już na 

pewno nie Nicki a jestem jej fanką niż ponad 8 lat i tylko w tv ją widzę 

nie zrozumcie mnie źle w tv u was na 4fun tv jest bosko ją tam widzieć 

ale na żywo było by wspaniale ją zobaczyć i mam takie marzenie by ją 

zobaczyć na żywo to może właśnie dlatego powinnam wygrać bo chce 

spełnić swoje marzenie a raczej wy możecie je spełnić i bardzo lubię 

być na koncertach swoich ulubionych wykonawców

2019-02-05 16:42:02

Ponieważ, uwielbiam Nicki Minaj i uważam, że super byłoby być na jej 

koncercie.

2019-02-05 16:36:45

Uwielbiam Nicki Minaj.Moja dziewczyna szaleje za nią, bilet byłby 

idealnym i wymarzonym prezentem na walentynki.Kocham was 4fun. 

Tv

2019-02-05 16:36:43

Powinnam się bawić ja, ponieważ razem z moja przyjaciółka i kuzynką 

zawsze na koncertach bawimy się najlepiej. A koncerty nicki to jedne z 

najlepszych na świecie i nie wyobrażam sobie lepszego razem z moja 

przyjaciółka.

2019-02-05 16:36:38

Chciała bym sprawić swojemu bratu niespodziankę niedługo ma 

urodziny a on bardzo lubi Nicki Minaj i chce mu zrobić wow na jego 

urodzinki

2019-02-05 16:36:14

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-05 16:35:32

Ja powinnam się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje ze mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi jawiącemu szczęścia na całym 

świecie

2019-02-05 16:35:27

kocham nicki całym sercem i chciałabym bardzo jechac na nia z moja 

psiapsi

2019-02-05 16:35:25



Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-05 16:34:29

WitamJest do dla mnie dość znaczaca sprawa a zarazem ważna w 

moim związku.Mianowicie w 2014 podczas piosenki kiedy była 

świeżym hitem ,,Bang Bang"Przyszedłem na imprezę do mojego 

znajomego Byłem sami nikogo nie znałemale Mimo to z racji z tego że 

jestem bardzo otwartą osobą bawiłem się świetnie Podczas tej zabawy 

dołączyła do mnie Jedna piękna blondynka która miała jak na te czasy 

modne farbowane włosy na różowo. Bawiłem się z nią świetnie 

właśnie przy piosence NIKI. Był to dla mnie jeden z najwspanialszych 

momentów w moim życiu. Ponieważ do teraz jestem Z moja Kasią i 

razem jesteśmy wielkimi fanami Niki.Śmiejemy się do dzisiaj bo można 

powiedzieć że to ona połączyła nas. i sprawiła nam wiele wiele 

Miłości.Dlatego Bardzo bardzo chciałbym bawić się na koncercie Niki 

W Łodzi.Był by to dla mnie najwspanialszy prezent jaki by upamiętnił 

cała historię. Która Być może zmieniła moje życie na lepsze.

2019-02-05 13:27:48

Utwory Nicki Minaj to jak miód dla uszu jej "wielka" potęga zawładnie 

zapewne całą Łódzką Atlas Arenę, co chciałbym zobaczyć na żywo, 

ponieważ takie coś może się zdarzyć raz w życiu

2019-02-05 13:22:56

Poniewaz uwielbiam koncerty i Nicki Minaj jest moją idolką 2019-02-05 13:22:11

Jestem fanką Nicki od samego początku. Uwielbiam tańczyć, a jej 

piosenki się świetnie nadają do tańca, są pełne energii i mocy. 

Chciałabym zobaczyć ją na żywo razem z jej tancerzami!

2019-02-05 13:22:05

Ponieważ uwielbiam ją kocham jej wszystkie piosenki znam na pamięć 

jest to mojim marzeniem bym na jej koncercie i fajnie się bawić

2019-02-05 13:22:02

Jestem wielkim fanem Nicki Minaj i możliwość zobaczenia tych 

krągłych bioder na żywo na pewno będzie niezapomnianym 

przeżyciem Poza tym na tą okazje mam już specjalnie przygotowana 

koszulkę sygnowaną jej nazwiskiem

2019-02-05 13:21:11

Bardzo lubię jej muzykę to mój klimat. Chciałabym zrobić prezent 

koleżance na urodziny i dać jej bilet to jej ukonachana wokalistka

2019-02-05 13:20:34

Poniewaz Niki jest tak samo zajebista jak ja i uwielbiam jej hity. Jest 

najlepsza

2019-02-05 13:19:08

Slucham jej od kilku lat więc fajnie by było pójść na koncert:) 2019-02-05 13:18:54



Uważam, że to ja powinnam bawic się na koncercie Nicki Minaj, 

głównie dlatego, że to będzie po sesji!! Byłby to wreszcie zasłuzony 

odpoczynek. Poza tym, wszyscy wiedzą jak kończą się melanże w Łodzi 

- a to jest to co studenci lubią najbardziej! Nicki Minaj jako pierwsza 

zainspirowała mnie takim stylem muzycznym, nawet jako mała 

dziewczynka znałam na pamięć "Super Bass" i do tej pory umiem to 

zarapować :D. Zawsze byłam w Łodzi tylko przejazdem, a przecież 

wypadałoby trochę pozwiedzać. Co więcej, miałabym możliwość 

spędzić fajnie czas z chłopakiem a tego w dzisiejszym zabieganym 

świecie brakuje każdemu. Interesujemy się wspólnie fotografią - i cyk, 

kolejne widoki i architekrura do portfolio. No i może zbijemy piatkę z 

Ostrym :D

2019-02-05 13:18:15

Moją córka truła mi o tym koncercie więc biorę udział no co no będę 

się bawić z córeczką na Nicki Minaj jak bym wygrała

2019-02-05 11:51:39

Chciała bym sprawić swojemu bratu niespodziankę niedługo ma 

urodziny a on bardzo lubi Nicki Minaj i chce mu zrobić wow na jego 

urodzinki

2019-02-05 11:46:49

Powinnam się bawić na koncercie Nicki Minaj w Atlas Arenie, bo 

wedlug mnie jest jedna z najlepszychc raperek świata i fajnie, by bylo 

posluchać jej muzyki na zywo. Jej wizerunek zna prawie każdy, a jako 

ogromna milosniczka muzyki, chcialabym sie przekonac czy na zywo 

prezentuje sie rownie dobrze :)

2019-02-05 11:44:37

Inni ludzie mają swoje 500, emerytury 4, zasiłki, trzynastki itp. Ja 

pracuję w prywatnym przedsiębiorstwie, za „polskie wynagrodzenie” i 

muszę na te wszystkie programy zarobić – przez co niestety nie stać 

mnie na bilety na koncert Nicki … Byłoby super dostać chociaż raz coś 

za darmo i poczuć się jak te osoby.

2019-02-05 11:42:51

Tak sobie myślę i myślę no i myślę że odpowiedz na to pytanie jest 

takie że kocham Nicki to może dlatego tam powinnam nie wiem dajcie 

znać czy to jest dobry pretekst

2019-02-05 11:42:11



Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-05 11:41:46

Bo liczy się dobra zabawa, a dobra zabawa jak ma być to tylko ze mną 

haha

2019-02-05 09:20:18

Ponieważ jest to moja ulubiona wokalistka i na koncert bym pojechała 

z moją przyjaciółką i fajnie by było jechać na koncert nicki razem

2019-02-05 09:20:04

Jestem fanem Nicki od 4 lat, dzięki niej dostałem się do agencji 

copywriter-skiej pisząc tekst wstępny właśnie o jej twórczości. Wtedy 

obiecałem sobie, że kiedyś jej za to podziękuje a koncert w naszym 

kraju to idealny moment aby to zrobić. Moim marzeniem jest razem z 

moją narzeczoną (barbz od 9 lat) zobaczyć królową rapu na żywo i z 

widowni krzyknąć DZIĘKUJE ONIKA!

2019-02-05 00:02:10

Razem z moją dziewczyną jesteśmy Barbz od 2011 roku. Planuję 

oświadczyć się mojej ukochanej a koncert naszej ulubionej artystki to 

idealne miejsce do tego wydarzenia. Pierścionek już zakupiony 

potrzebuję tylko waszej pomocy do realizacji mojego planu. 

Pomożecie mi usłyszeć "tak" od mojej ukochanej?

2019-02-04 23:46:35

Moją córka truła mi o tym koncercie więc biorę udział no co no będę 

się bawić z córeczką na Nicki Minaj jak bym wygrała

2019-02-04 23:44:23

Nie wiem juz co napisać ale bardzo mi zależy na tych biletach:( 2019-02-04 23:40:16



Powinnam się bawić na koncercie Nicki Minaj, ponieważ jestem jej 

wielką fanką! Muzyka Nicki sprawia, że aż chce się tańczyć, skakać, 

śpiewać! Kiedy chcę się oderwać od naprawdę ciężkiej tegorocznej 

sesji słucham właśnie Nicki, ponieważ jej muzyka daje mi wiele 

pozytywnej energii. Myślę, że zabawa na jej koncercie zaraz po (mam 

nadzieję) zaliczeniu sesji byłaby olbrzymią nagrodą!

2019-02-04 23:38:37

Czy jak napiszę że bardzo chciała bym być na jej koncercie razem z 

przyjaciółką bo ją uwielbiamy i będziemy jak najlepiej kibicować na jej 

koncercie to, to będzie dobrą wymówką dlaczego powinniśmy tam być

2019-02-04 23:37:46

Zawsze marzyłam o tym aby z moją przyjaciółką pojechać na koncert 

Nicki Minaj,słuchamy jej piosenek chyba od samego początku

2019-02-04 23:36:19

Uwielbiam Nicki i jej muzykę. Szanuję za to co tworzy mimo że nie jest 

postrzegana jako pozytywna i dobra do naśladowania to jednak ma 

swoją pasję i to w niej cenię.

2019-02-04 23:35:58

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-04 23:34:46

Tak sobie myślę i myślę no i myślę że odpowiedz na to pytanie jest 

takie że kocham Nicki to może dlatego tam powinnam nie wiem dajcie 

znać czy to jest dobry pretekst

2019-02-04 23:34:44

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-04 23:34:25

Chcę się zabawić z moją kochaną córeczką na koncercie 2019-02-04 23:20:15



Wraz z moją dziewczyną Dianą poznaliśmy się 6 lat temu na 

przystanku na telefonie miała ustawiony dzwonek Nicki Minaj 

Starships i to przełamało mnie aby do niej zagadać zanim odjechał 

autobus i od tej chwili zaczęliśmy się spotykać i być razem. Niestety 

trochę narozrabiałem i moją jedyną szansą jest zdobycie dla niej 

biletów na koncert Nicki. Niestety całą wolną kasę wydałem na 

wisiorek i kwiaty dla mojej Diany. Proszę was 4fun.tv pomóżcie mi 

odzyskać moją Królową.

2019-02-04 20:49:34

Nicki to queen co tu dużo mowic. Mysle, ze każdy chciałby się tam 

znaleźć, moc ja zobaczyc, bawic sie do jej muzyki na zywo i to kwestia 

szczęścia bądź po prostu środków żeby jechac na jej koncert. Jako ze 

pisze niedługo mature i mogę pracowac tylko w weekendy ciężko jest 

zorganizować sobie taki wyjazd. Co więcej zabrałabym z chęcią mojego 

przyjaciela który jest jej duuuzym fanem. Serio nie znam innej osoby 

która znałaby tak wiele jej piosenek i na każdej imprezie jest tylko 

„PUSCIE COŚ NICKI!”. Juz sobie wyobrażam co by się z nim tam dzialo 

To chyba na tyle, siema 4fun! Pozdrowionka

2019-02-04 20:43:31

Sądzę, że to ja powinnam bawić się na koncercie w Łódzkiej Atlas 

Arenie, gdyż jestem najbardziej rozrywkową osobą, która uwielbia się 

dobrze bawić.

2019-02-04 20:39:42

Uwielbiam jej piosenki może to brzmi zbyt prosto i zwyczajnie ale za 

każdym razem gdy jej słucham nie myślę o niczym innym. Po prostu 

zamykam oczy i wsłuchuję się w jej głos. Potrafi swoim głosem 

poprawić humor. Słucham każdej nowej piosenki i bardzo chciałabym 

być na jej koncercie. Lubię że w każdym nowym klipie występuje z 

innym artystą. Oprócz tego jest oryginalna i nikogo nie udaje.

2019-02-04 20:38:30

Ponieważ chciałabym zobaczyć Nicki Minaj na żywo bo jestem jej 

mega fanka i spełniło by się moje marzenie oraz nie miałam nigdy 

możliwości aby być na jej koncercie

2019-02-04 20:37:30

Bo jestem tak samo fajna jak Nicki Minaj 2019-02-04 20:37:12

Jestem gotowa na pełny power girl! Ten koncert jest w moje urodziny, 

nie wyobrażam sobie nie zaznać takiego urodzinowego koncertu! i to z 

jakim przytupem Nicki to kobieta tytan! Ja jestem już gotowa, mogę 

jechać, oczywiście w ubraniach z jej ostatniej świetnej kolekcji! A co?! 

Jak fan to po całości! ohhhh nie mogę się doczekać!

2019-02-04 20:37:07

Bo nikt inny nie jara się bardziej jej tyłeczkiem niż JA!!! HA HA HA 2019-02-04 20:35:57

Wsumie nie wiem ale że robię zadanie z matematyki to przy okazji was 

słucham a bez muzyki z waszej stacji trudniej mi się robi zadania

2019-02-04 20:35:51

Zabrałabym na ten koncert moją przyjaciółkę która bardzo lubi słuchać 

Nicki a akurat koncert jest w dzień jej urodzin:)

2019-02-04 20:35:11

Nigdy nie bylam na żadnym koncernie Nicki i super by było wybrac sie 

z mężem na jej koncert.

2019-02-04 20:35:04



Bo mieszkam w Lodzi i nie wyobrazam sobie zeby taki koncert mogl 

mnie ominac!!!!!

2019-02-04 20:34:54

Tak sobie myślę i myślę no i myślę że odpowiedz na to pytanie jest 

takie że kocham Nicki to może dlatego tam powinnam nie wiem dajcie 

znać czy to jest dobry pretekst

2019-02-04 20:34:33

Bo znam jej wszystkie piosenki od początku jej kariery kocham jej 

wokalStyl ubierania i zachowanie. Myśle ze będę odpowiedni bo malo 

takich jak ja :)

2019-02-04 20:34:26

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-04 20:34:19

Tak sobie myślę i myślę no i myślę że odpowiedz na to pytanie jest 

takie że kocham Nicki to może dlatego tam powinnam nie wiem dajcie 

znać czy to jest dobry pretekst

2019-02-04 16:22:45

Ponieważ jest to moja ulubiona wokalistka i na koncert bym pojechała 

z moją przyjaciółką...

2019-02-04 16:21:15

Uwielbiam jej muzykę i jestem jej największą fanką a ja marzę o byciu 

na choćby jednym jej koncercie

2019-02-04 16:19:36

Nicki Jest wspaniała mam jej wszystkie płyty lecz bilety są drogie a 

bardzo mi zależy.

2019-02-04 16:19:33

Uwielbiam nicki Minaj jest super kocham ją ponad życie niestety nie 

stać mnie na bilet i chciałabym wygrać właśnie dla tego

2019-02-04 16:18:21



Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-04 16:17:25

W atlas Arenie będzie najlepszy koncert tego roku,Od hitów Nicki 

Minaj w 4fun tv nie mogę oderwać wzroku.Wszystkie piosenki Future 

& Nicki mam na swojej play liście,Jestem ich największą fanką, to 

oczywiste.Marzenia podobno się spełniają,Ale tylko dla tych, co 

szczęście mają.Gdyby udało mi się zgarnąć wejściówki,Od wizyty w 

Łodzi nie byłoby wymówki.Nicki to rapu Królowa,Każda inna muzyczna 

gwiazda się przy niej chowa!Razem z tłumem chcę się tam bawić, 4 fun 

tv, możecie mi taką niespodziankę sprawić,Wygrana biletów to jedno z 

moich marzeń,Mam nadzieję, że luty będzie pełen niezapomnianych 

wrażeń!

2019-02-04 15:48:10

Witam,koncert Nicki to na ten moment moje największe marzenie.To 

właśnie ja powinnam bawić się na jej koncercie,bo muzyka Oniki jest 

specjalna i bardzo dużo dla mnie znaczy,pomogła mi w 

najtrudniejszych momentach mojego życia i nadal pomaga. W tym 

momencie walczę z depresją i ciężką sytuacją domową a Nicki i jej 

muzyka jest zawsze świetną ucieczką.Plus warto dodać że fanką Oniki 

jestem odkąd 8 lat,pierwszą piosenką któtą usłyszałam było „fly” z 

rihanną,mam z nią specjalną więź. Ten koncert to moje największe 

marzenie,marzenie największej fanki,wiec myśle ze to właśnie ja 

powinnam bawić się na koncercie mojej idolki.

2019-02-04 13:27:01

uslyszalem na waszej przekozackiej stacji jej muzykę i powiem 

szczerze, zakochałem sie! myśle że to bezkonkurencyjna królowa rapu 

i chciałbym usłyszeć ten vibe na żywo :D

2019-02-04 13:20:14



Chciałbym pojehcci na ten koncert Niki z moim wujkiem i to terz by był 

muj prezendvdla wujka

2019-02-04 13:19:06

Nicki jest jedna swym rodzaju !! Koncert to byłaby niezła odskocznia 

od wszystkiego w życiu codziennym. Niezłe bity i rap w stylu Minaj nie 

wyobrażam sobie lepszej imprezy niż z nią

2019-02-04 13:18:53

hej, bardzo chciałabym wygrać ten bilet, bo miałabym w końcu okazję 

zobaczyć na żywo jedną ze swoich idolek, tę piękną blondynę z dużą 

dupąprzy okazji miałabym szansę pozwiedzać naszą piękną Łódź, w 

której jeszcze nigdy nie byłam i poznać masę świetnych osób!

2019-02-04 13:18:36

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-04 13:18:05

Od dawna chciałam pójść na jej koncert a teraz miałabym okazję 

zwłaszcza że koncert jest w moim mieście:)

2019-02-04 13:17:50

Ze względu na to, że będzie to jeden z lepszych koncertów 2019 roku! 

Do tego nie występuje sama wiec zabawa na koncercie i zabawa z 

publika będzie na najwyższym poziomie będąc fanka jej muzyki trzeba 

być na jej koncercie

2019-02-04 09:38:48

Bo nigdy nie byłam na koncercie i marzę o tym 2019-02-04 09:35:04

Bo dla mnie porostu sobą! Nie udaje i to co myśli mówi i robi a jej 

kawałki są idelo!! Każdy ja pozna, a bawić się na jej koncercie 

spełnienie marzeń na moją 30

2019-02-04 09:34:48



Muzyka Nicki towarzyszy w moim życiu odkąd pamiętam. Uwielbiam 

wszystkie jej piosenki, to właśnie one dają mi energię i sprawiają, że 

każdy dzień i każda impreza stają się lepsze Chciałbym bardzo razem z 

Wami bawić się na Jej koncercie w Łodzi, ponieważ uważam, że może 

to być jeden z najlepszych koncertów tego roku. Czuję też, że byłaby to 

świetna forma wyluzowania się po stresie związanym z sesją i całym 

semestrem nauki.

2019-02-03 22:45:00

Uwielbiam już od małego słuchać nicki minaj, znam jej każdą piosenkę 

którą mogłabym śpiewać wraz z nią i innymi fanami na koncercie w 

łodzi,jest bardzo przebojową osobą co zawsze widać.Mam nadzieję że 

uda mi się wygrać bilet na jej koncert był by to mój pierwszy koncert i 

to jeszcze tak wspaniałej osoby jak nickiPozdrawiam

2019-02-03 22:38:23

Ponieważ uwielbiam Nicki Minaj i lubie twerkowac tak jak ona 2019-02-03 22:35:41

Ja powinnam się bawić z nicky ponieważ to jej piosenki pomogły mi w 

nauczeniu się języka angielskiego i to dzięki niej czuje ze mogę być tym 

kim chce , nie ważne gdzie lub kim jestem . Jestem jej fanką , a 

zobaczenie jej na żywo , sprawiłoby mi jawiącemu szczęścia na całym 

świecie

2019-02-03 22:35:32

Ponieważ zacząłem ją słuchać jak miałem około 8 lat wiec juz przeszło 

10 lat jej słucham i właśnie tyle lat czekam aż będzie miała koncert w 

Polsce znam jej prawie każdy hit na pamięć a zobaczenie jej na żywo to 

moje największe marzenie i sądzę ze popłaczę sie ze szczęścia jeśli 

wygram

2019-02-03 22:35:24

Odkąd usłyszałam Nicki po raz, chciałam zobaczyć ją na żywo, a nawet 

porozmawiać z nią jak normalny człowiek z człowiekiem - tyle, że 

sławnym. Mam nadzieję że kiedyś to marzenie się spełni. Poza tym, 

kto nie chciałby zobaczyć Nicki Minaj na żywo? Pozdrawiam, Kamila.

2019-02-03 22:35:22

Uważam taki koncert za świetną przygodę, super wspomnienia I niezłą 

zabawę. Bardzo lubię Nicki I z przyjemnością słucham jej piosenek. Jest 

świetną artystką

2019-02-03 22:35:02

Bardzo bym chciała dostać te bilety ze względu na mojego przyjaciela, 

który koooocha nicky minaj, ja ją bardzo lubię, więc bardzo chciałabym 

sprezentować bilet dla mojego kolegi, jednak wiem, że jest wiele osób, 

ktore tez by je chciały, więc życzę wszystkim bioracym udział w 

konkursie powodzienia!

2019-02-03 22:34:46

Moja mama jest fanką Nicki, chciałam zrobić jej prezęt urodzinowy 2019-02-03 22:34:15



Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-03 22:33:29

Dlaczego ja ? Bo możliwe że nie będzie już takiej okazji żeby posłuchaj 

takie muzyki

2019-02-03 22:33:28

To właśnie ja powinnam bawić się na jej koncercie, ponieważ jestem 

jej fanką i słucham jej muzyki już bardzo długo. Cenię jej otwartość, 

pewność siebie, a przede wszystkim głos Jeszcze nigdy nie miałam 

okazji pojechać na żaden koncert, dlatego mam nadzieję że chociaż raz 

mi się uda i to właśnie na ten. Jestem także ogromną fanką Ariany 

Grande, ale niestety nie udało mi się kupić biletów na jej koncert, tym 

bardziej zależało by mi pojechać na kocert mojej drugiej ulubionej 

artystki czyli Nicki Minaj

2019-02-03 18:23:23

Czy jak napiszę że bardziej chciała bym być na jej koncercie razem z 

przyjaciółką bo ja uwielbiamy i będziemy jak najlepiej kibicować na jej 

koncercie to, to będzie dobrą wymówką dlaczego powinniśmy tam być

2019-02-03 18:22:19

Uwielbiam Nicki za jej energię,charyzmę,własny styl i upór w dążeniu 

do celu. Jest bardzo pozytywna,kolorowa,może troche szalona ale 

mnie to pasuje. Z pewnością na koncercie przekazuje swoją energię 

fanom i nakręca impreze,aż chce sie szaleć razem z nią. Poza tym 

usłyszeć Anaconde na żywo to byłoby coś:) Super byłoby tam być i 

poczuć te emocje razem z innymi.

2019-02-03 18:20:59

Kocham nicki minaj znam jej wszystkie utwory i bym chciała pojechać 

na jej koncert i wybawić się aż do nieprzytomności bo inaczej tego nie 

mogę ująć więc chcę jechać na jej koncert i przeżyć fajną zabawę

2019-02-03 18:20:31

Myślę, że to ja powinnam wygrać wejściówkę, gdyż jestem jej fanką. 

Podoba mi się styl jej twórczości.

2019-02-03 18:20:09



Kocham Nicki Minaj i uwielbiam jej hity. Pamiętam ją jeszcze z czasów 

Starships. Byłoby super gdybym mogła pojawić się na jej koncercie, 

tym bardziej że to jest jedno z moich marzeń

2019-02-03 18:19:55

powinnam wygrać te bilety ponieważ słucham Nicki i ją bardzooo lubię 

i jest moją idolką i bardzo cieszyłabym się z tych biletów

2019-02-03 18:17:38

Dlaczego to wlasnie ja powinnam się pojawić na koncercie Nicki? 

Dlatego że bardzo mnie inspiruje jej muzyka(jest mega klimat) i byłoby 

mega usłyszeć hity ulubionej piosenkarki na żywodruga sprawa to że 

to byłby mój pierwszy koncert. Po trzecie jest to prestizowe 

wydarzenie wiec wiecieBardzo bym chciała ją zobaczyć(chyba jak 

każdy)byłaby to niezapomniana przygoda bo w końcu go możliwe ze 

nigdy jej nie zobacze(raczej na pewno). Szczęścia w konkursach nie 

mam ale można spróbować pozdrowieniamoze bilet dla mnie

2019-02-03 18:17:22

Chciałbym się wybrać na koncert z moją dziewczyną która jest jej 

fanką i chciałbym jej zrobić prezent urodzinowy bo w tedy. Ma 

urodzinny :P

2019-02-03 18:16:43

nie mam takiego tyłeczka jak Nicki, ale chetnie na niego popatrzę z 

bliska zobaczę czy jest prawdziwy

2019-02-03 18:16:37

Słucham jej od bardzo dawna A poza tym był by to super prezent 

urodzinowy

2019-02-03 18:16:11

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-03 18:15:45



Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega wynikiA 

gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby zdobyć na 

jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc już długo 

na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu sie 

poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety rozdają 

Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. I od 

razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. Wiec 

piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Wielką nadzieję w sercu trzymam, że bilety wygram i 

na koncercie od porwania Nicki się powstrzymam.Poza tym Nicki jest 

królowa rapu ("I'm the Queen of rap, Young Ariana Run pop" Side to 

side- Nicki Minaj), dzięki której też zakochałem się w tym 

gatunku.Niektórzy uważają ją za wulgarną, dla mnie jest po prostu 

odważną i silną kobietą, dzięki której stałem się bardziej pewny siebie, 

przez jej piosenki, jej sposób bycia i podejście do świata...Nicki w 

muzyce ma, także szerokie horyzonty (oraz biodra, które nie są az 

takie złe ), tzn. Zaśpiewa tak dobrze rap, jak i pop, czy nawet hip-

hop.Ona jest cudowna, także mam nadzieję że uda mi się wygrać te 

bilety, abym mógł ujrzeć ją na żywo i zabrać ze sobą na koncert jeszcze 

znajomą.

2019-02-03 18:15:28

Od początku kariery Nicki Minaj i wydania jej pierwszej płyty „Pink 

Friday” jestem jej fanka. Zobaczenie jej na żywo na koncercie w Łodzi 

byłoby spełnieniem moim marzeń!

2019-02-03 15:27:55

Znajomi twierdzą że jestem wyjątkowa, ten koncert również, więc 

stworzylibyśmy zgrany duet.

2019-02-03 15:24:31

Kocham jej piosenki 2019-02-03 15:22:42

nigdy nie byłam na żadnych dużym koncercie zagranicznych artystów, 

a skoro jest okazja bawić się w Polsce to byłabym na prawdę 

zachwycona wygrywając w tym konkursie! Fanką nicki jestem od 

dwóch lat, a moja mama od trzech i chciałabym ja zobaczyć właśnie z 

moja mamą!

2019-02-03 15:22:33

Jestem gotowa na pełny power girl! Ten koncert jest w moje urodziny, 

nie wyobrażam sobie nie zaznać takiego koncertu roku! Nicki to 

kobieta tytan! Ja jestem już gotowa, mogę jechać, oczywiście w 

ubraniach z jej ostatniej świetnej kolekcji! A co?! Jak fan to po całości! 

ohhhh nie mogę się doczekać!

2019-02-03 15:22:24

Ponieważ Nicki Minaj jest moją ulubioną artystką i moim marzeniem 

jest pojechać na jej koncert i bawić się świetnie. Kocham ją za 

wszystko.

2019-02-03 15:22:04

Dla super zabawy 2019-02-03 15:21:36

Ponieważ umiem się bawić jak mało kto i Nicki współpracowała z 

zespołem który kocham- BTS

2019-02-03 15:21:23



Nicki Minaj to ulubiona artystka mojej przyjaciółki, to będzie najlepszt 

prezent dla niej, z okazji rozstania z facetem! #girlspower

2019-02-03 15:20:41

Ponieważ nie ma drugiej takiej jak ona i nikt nie potrafi wprawić mnie 

w taki nastrój jak ona ! Jej kształty wprawiają w kompleksy i aż musze 

je zobaczyć na żywo !

2019-02-03 15:20:36

Nicki Minaj jest świetna piosenkarka i raperką! A ja jako jej fanka, 

robię takie same shake shake tyleczkiem jak i ona.. jak wygram ten 

bilet i pozwolicie mi wejść na scenę to to udowodnię

2019-02-03 15:20:00

Chcialabym wygrac bilety na koncert Nicki Minaj, poniewaz jest ona 

jedną z moich ulubionych wokalistek. Uwielbiam ją za jej oryginalność 

oraz to, że zawsze potrafi być szczera i zna swoją wartość. Chcialabym 

uslyszec jej piosenki na żywo i zaśpiewac je razem z tlumem jej fanów. 

Jestem pewna, ze byłoby to jedno z moich najlepszych wspomnień, 

ktore pozostaly by na dlugo w mojej pamięci. Dodatkowo koncert 

byłby doskonałą odskocznia od codziennej nauki i obowiązków. Mam 

nadzieje, ze wezmiecie moja odpowiedz pod uwage. Pozdrawiam 

najlepszy kanal muzyczny!

2019-02-03 15:19:59

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-03 15:19:06



Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega wynikiA 

gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby zdobyć na 

jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc już długo 

na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu sie 

poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety rozdają 

Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. I od 

razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. Wiec 

piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Wielką nadzieję w sercu trzymam, że bilety wygram i 

na koncercie od porwania Nicki się powstrzymam.Poza tym Nicki jest 

królowa rapu ("I'm the Queen of rap, Young Ariana Run pop" Side to 

side- Nicki Minaj), dzięki której też zakochałem się w tym 

gatunku.Niektórzy uważają ją za wulgarną, dla mnie jest po prostu 

odważną i silną kobietą, dzięki której stałem się bardziej pewny siebie, 

przez jej piosenki, jej sposób bycia i podejście do świata...Nicki w 

muzyce ma, także szerokie horyzonty (oraz biodra, które nie są az 

takie złe ), tzn. Zaśpiewa tak dobrze rap, jak i pop, czy nawet hip-

hop.Ona jest cudowna, także mam nadzieję że uda mi się wygrać te 

bilety, abym mógł ujrzeć ją na żywo i zabrać ze sobą na koncert jeszcze 

znajomą.

2019-02-03 15:19:00

Dlaczego właśnie ja? Chciałbym zobaczyć „Nicki Minaj ” na żywo, nie 

miałem nigdy okazji, a teraz trafił się świetny moment oraz ten 

konkurs! Szczęściarz ze mnie, że trafiłem na taki koncert! Nicki MINAJ 

gra tysiące koncertów i chciałbym chociaż na tym jednym z nią być.

2019-02-03 15:18:53

Słucham Nick już od jakichś 6 lat ale nigdy nie miałam okazji zobaczyć 

jej na żywo więc fajnie by było gdyby wreszcie mi się udało, a koncert 

jest akurat w mieście w którym mieszkam:)

2019-02-03 10:22:24

Uwielbiam jej styl śpiewania i ruszania się. Jest wprost boginią rapu. 

Nie może jej zabraknąć na żadnej mojej imprezie. Ten bilet byłby 

wymarzonym prezentem na moje urodziny!

2019-02-03 10:21:32

Koncert Nicki Minaj jest moim marzeniem! Mam 17 lat i sam nie mogę 

sobie sprawić biletu :/ a taka okazja się nie powtórzy! Takiej światowej 

gwiazdy nie będzie tak szybko w Polsce! Dlwczgeo ja? Dlatego że 

śledzę Nicki Minaj już od pierwszych jej piosenek! Rap! To wszytsko 

mnie kręci właśnie! Jestem jej fanem a sam nie mogę sprawić sobie 

biletu :/ a dzięki wam mogę pojechać razem z moją mamą! I 

udowodnić że 4fun.tv to najlepszy program w całej Polsce! I spelniacie 

marzenia! Wierzę że dzięki wam uda mi się tam być i śpiewać 

wszytskie hity Nicki Minaj!

2019-02-03 10:20:58



Koncert Nicki to moje Marzenie, chciałabym tam pojechać z 

chłopakiem, bo jesteśmy jej wielkimi fanami a taka impreza będzie 

świetna odskocznią od nudnej codzienności

2019-02-03 10:20:30

Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega wynikiA 

gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby zdobyć na 

jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc już długo 

na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu sie 

poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety rozdają 

Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. I od 

razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. Wiec 

piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Wielką nadzieję w sercu trzymam, że bilety wygram i 

na koncercie od porwania Nicki się powstrzymam.Poza tym Nicki jest 

królowa rapu ("I'm the Queen of rap, Young Ariana Run pop" Side to 

side- Nicki Minaj), dzięki której też zakochałem się w tym 

gatunku.Niektórzy uważają ją za wulgarną, dla mnie jest po prostu 

odważną i silną kobietą, dzięki której stałem się bardziej pewny siebie, 

przez jej piosenki, jej sposób bycia i podejście do świata...Nicki w 

muzyce ma, także szerokie horyzonty (oraz biodra, które nie są az 

takie złe ), tzn. Zaśpiewa tak dobrze rap, jak i pop, czy nawet hip-

hop.Ona jest cudowna, także mam nadzieję że uda mi się wygrać te 

bilety, abym mógł ujrzeć ją na żywo i zabrać ze sobą na koncert jeszcze 

znajomą.Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega 

wynikiA gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby 

zdobyć na jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc 

już długo na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu 

sie poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety 

rozdają Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. 

I od razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. 

Wiec piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Wielką nadzieję w sercu trzymam, że bilety wygram i 

2019-02-03 10:18:56

Ja i mój przyjaciel wprost ją ubóstwiamy. Pojawia się u mnie na każdej 

imprezie. Świetnie śpiewa i rapuje i to jest cudowne. Gdybym dostała 

te bilety bym chyba umarła ze szczęścia!

2019-02-03 10:18:53

Nicki Minaj to moja idolka a na bilety na razie nie mam pieniędzy. 

Uwielbiam jej muzykę i świetnie się przy niej bawie. Koncert to jedno z 

moich marzeń ktore chciałabym spełnić a konkurs może mi na to 

pozwolić

2019-02-03 10:18:02

Ja powinnam bawić sie na koncercie Nicki Minaj ponieważ kocham jej 

twórczość i jaką jest osobą. Słucham jej piosenki od 7 lub 8 lat a 

rocznikowo mam 15 lat!!! Od zawsze kocham Rap i Hip-Hop a Nicki to 

królowa Rapu . Bardzo marze aby pojechać na jej koncert, znam 

wszystkie jej piosenki, a to jest idealna okazja aby sie wybrać ponieważ 

to duży wydatek jak na mój wiek Bardzo bym chciała wygrać i pojechać 

z 4fun

2019-02-03 09:44:16



Powinnam bawić się na koncercie Nicki ponieważ nie mam pieniędzy 

przez co nie kupiłam prezentu na święta mojej przyjaciółce gdybym 

zdobyła te bilety to bym wszystko jej wynagrodziła I byśmy obie 

spełniły marzenia ponieważ Nicki to nasza idolka

2019-02-03 09:40:02

Było by to wielkie wydarzenie w moim życiu, pierwszy i zapewnie 

najlepszy koncert w życiu, mega impreza dużo osób i no gwiazda 

wieczoru Nicki którą mógł bym zobaczyć na żywo, była by to 

odskocznia od monotonii w moim życiu, taka duża impreza sprawiła by 

że wkoncu mógł byś się wybawic za wszelkie czasy, pojechać gdzieś 

dalej pozwiedzać i dobrze się bawić

2019-02-03 09:39:55

Od dzieciństwa marzyłam o spotkaniu jej ma bardzo fajne piosenki 

które bym mogła słuchać godzinami chciałam tez zabrać moją 

przyjaciółkę bo ona miała podobne marzenie chce tezSię na niej 

wzorować bo tez w przyszłości chce mieć taki zawód jak ona

2019-02-03 09:36:33

Moja przygoda, z twórczością Nicki Minaj rozpoczęła się gdy po raz 

pierwszy zobaczyłem w telewizji teledysk do 'Super Bass'. Pamiętam, 

że już wtedy przykuła moją nastoletnią uwagę oryginalnością i 

niezwykłym poziomem kiczu jaki króluje w tym klipie. Sama piosenka 

wkradła się do mojej playlisty i jest w niej po dzień dzisiejszy. 

Prawdziwym przełomem w mojej sympatii do Nicki było wydanie przez 

nią płyty "Pink friday: Roman Reloaded" gdzie poprzez swoje utwory 

kreuje postać swojego "alter ego" jakim jest Roman Zolanski. I to 

wlansie jego osoba jest kluczowym elementem utworu "Roman 

holiday", który fenomenalnie wykonała Nicki na gali rozdania nagród 

Grammy w 2012. Nie bez powodu ten występ uznawany jest za jeden z 

najbardziej 'iconic' w historii. I właśnie dlatego chciałbym 24 lutego 

móc uczestniczyć w koncercie Nicki w Łodzi by podziwiać jej charyzmę, 

talent i kobiece atuty. Chce przez chwilę być blisko niej I śpiewać z nią 

jej największe hity. Chcę pokazac jak jej muzyka mocno wpłynęła na 

moje życie. Chce po prostu być i czuć atmosferę tego wydarzenia. 

Wydając płytę "Queen" w 2018r utwierdziła mnie jeszcze bardziej w 

przekonaniu, że to właśnie ona zasługuje na miano "Queen of rap". 

Nicki Minaj to ikona, a jej osobowość i kolejne sukcesy tylko i 

wyłącznie umacniają jej pozycję na światowym rynku muzyki. A jak to 

się mówi "Ikony się podziwia", więc chciałbym ją podziwiać i chłonąć 

całym sobą podczas koncertu w łódzkiej Atlas Arenie.

2019-02-03 09:35:05

Ostatnia płyta pokazuje kto jest królową hip-hopu. I muszę ją na żywo 

zobaczyć.

2019-02-02 23:46:57

Przy jej hitach zawsze jest zabawa i chciałbym zabrać ze sobą kolegę 

który mi się podoba

2019-02-02 23:46:43



Chciałabym zobaczyć tyłek Niki bo ponoć to najlepszy tyłek na świecie. 

Jej muzyka jest zajefajna. Plus tyłeczek i twerking zapowiada się 

zajefajnie.

2019-02-02 23:46:35

Byłaby to świetna okazja do wyrwania się odpoczynku od codzienności 

i także do oświadczyn chciałabym się przy okazji tam oświadczyć 

swojej dziewczynie obydwie uwielbiamy Nicky i byłbym to idealny 

moment

2019-02-02 23:46:19

Powinnam jak najbardziej bawić się na koncercie Nicki bo jestem jej 

największą fanką od kilku latSHE'S THAT BITCH

2019-02-02 23:46:15

Nikt nie kreci tyłeczkiem tak jak ja do hitów Nicki. Razem będziemy 

bansowac przy Anakondzie

2019-02-02 23:46:14

Słucham Nicki od kilku lat i bardzo chciałabym pojechać na jej koncert, 

bo uwielbiam jej muzykę i styl, jak dla mnie to królowa rapu i ikona.

2019-02-02 23:46:07

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-02 23:45:26

Uważam że powinnam wygrać bilety na koncert Nicki Minaj ponieważ 

jestem wierną fanką. Uwielbiam twórczość tak wspaniałej artystki jaką 

jest Nicki jest ona osobą, która bardzo ciężko pracowała na swój 

sukces. Ma niepowtarzalne flow i klasę samą w sobie jest boginią rapu 

a w swoich piosenkach ma duety z wielkimi gwiazdami jednak to ona 

świeci najjaśniej ponieważ królowa jest tylko jedna i pragnę zobaczyć 

moją Queen na żywo i śpiewać z nią najlepsze piosenki a wiadomo że 

są najlepsze ponieważ są królowej

2019-02-02 23:45:23

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-02 23:45:11

Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-02 23:44:42



Moim marzeniem od zawsze był koncert Nicki Minaj, jestem Barbz od 

2012 gdzie pierwszy raz usłyszałam utwór Starships. Wzbudziła we 

mnie ogromne emocje ta piosenka, tamtego dnia, wyszukałam Nicki 

na Youtubie, potem praktycznie leciała codziennie w 4FUN.TV i mi się 

tak spodobała ze tylko marzyłam o jej koncercie w Polsce, aż w końcu 

się doczekałam! Łódź! Miasto bardzo blisko mnie natomiast nie 

zdążyłam wykupić biletu! Sprzedały się jak cieple bułeczki. Wcale się 

nie dziwie, bo jest najlepsza raperka na świecie nigdy nie wygrałam 

biletu na koncert, liczę ze tym razem szczęście się uśmiechnie do mnie 

do tego, byłby to naprawdę najlepszy prezent na urodziny! Trochę 

przedwczesny prezent, ponieważ mam je w marcu, natomiast nie 

wiedziałabym jak opisać słowami moja radość gdybym to ja wygrała te 

bilety! Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia wiec mam 

nadzieje, ze to Wy mi je spełnicie! Pozdrawiam całe 4FUN.TV i tych 

szczęśliwców, którym uda się wygrać bilety!

2019-02-02 21:43:34

Dlaczego to właśnie ja powinnam się bawić na Łódzkiej Atlas Arenie? 

Bo uwielbiam Nicki Minaj, marzę o pojsciu na jej koncert i uran 

zabawę. A co najważniejsze mile wspomnienia i nie zapomniane 

przeżycie

2019-02-02 21:41:12

Nicki minaj jest moja królowa i najlepsza raperka wszech czasów 

uważam że powinienem to wygrać ponieważ jestem wiernym fanem 

królowej i marzę o tym żeby bawić się na jej koncercie

2019-02-02 21:38:29

Nicki Minaj jest świetna piosenkarka i raperką! A ja jako jej fanka, 

robię takie same shake shake tyleczkiem jak i ona.. jak wygram ten 

bilet i pozwolicie mi wejść na scenę to to udowodnię

2019-02-02 21:38:28

Powinienem bawić się a koncercie Nicki Minaj w Łódzkiej Atlas Arenie 

ponieważ jestem wielkim fanem twórczości Nicki i jest to moje wielkie 

marzenie.

2019-02-02 21:38:11

Kocham Nicki Minaj . Odkąd byłam mała słuchałam jej muzyki, 

inspiruje mnie swoją barwna osobowością i mega wysokim poczuciem 

własnej wartości. Jest kolorowym ptakiem ,który daje mi szczęście. 

Mam świetne skojarzenia z jej piosenkami. Same najlepsze chwile 

miały miejsce przy jej przebojach dzięki czemu Nicki będzie na zawsze 

w moim sercu. Niestety nie udało mi się załapać na bilety ,przez to że 

dość szybko się wyprzedały. A wierzę że to będzie impreza roku. 

Szkoda gdyby mnie tam nie było

2019-02-02 21:37:01

Jestem wielkiem fanem Nicki Minaj chciałbym zobaczyć ja na żywo 

dzięki wam mogą się spełnić marzenia

2019-02-02 21:36:41

Ponieważ lubię Nicki Minaj i ucząc się nigdy bym nie mogła się wyrwać. 

Także taka okazja była by świetna żeby odpocząć! Myślę że mi się to 

uda

2019-02-02 21:36:15



hej! jak tylko usłyszałem że leci Nicki Minaj zacząłem pisać prosze 

musze wygrać bilety!!NICKI BĘDZIE TAK BLISKO ŻE GRZECH NIE BYĆ NA 

JEJ KONCERCIE! koncert to o wiele lepsze przeżycie niż zwykłe 

słuchanie muzyki

2019-02-02 21:36:09

Bardzo podobają mi się klipy Nicki i bardzo chciałabym pojechać 2019-02-02 21:35:52

Chciałabym przezyc najlepszy melanz w swoim zyciu! Razem z 4FUN 

TV!

2019-02-02 21:35:34

Cała prawda o Nicki Minaj:Jak naprawdę się nazywa? Onika Tanya 

MarajKiedy się urodziła? 8.12.1982Skąd pochodzi? Stany 

ZjednoczoneCzy ma rodzeństwo? Ma dwóch braci Miciah i JelaniCo 

uwielbia? To proste bekonSkoro to takie proste to jaka jest jej 

ulubiona przekąska?To oczywiście jogurt bananowo-truskawkowyCzy 

uważasz się za fankę Nicki? Jestem Barbz czyli ogromną fanką 

NickiJakie utwory lubi najbardziej Nicki? Nie miałam okazji spotkać 

Nicki Minaj ale myślę że to są najlepsze utwory: Super Bass Starship 

Pound The Alarm Moment 4 life Chun-Li Hard White mogę tak 

wymieniać godzinami ponieważ wszystkie utwory są niesamowiteCzy 

chcesz usłyszeć Nicki Minaj na żywo? Co to za pytanie to spełnienie 

marzeń i to wielki zaszczyt usłyszeć królową rapu po raz pierwszy w 

Polsce

2019-02-02 17:50:07

Bardzo chciałabym wygrać bilety na koncert Nicki Minaj ponieważ 

jestem jej fanką od dziecka i co się z tym wiąże jestem zawsze na 

bierząco z jej nowymi hitamiuwielbiam ją i podziwiam pod każdym 

względemdla mnie ma najlepszy głos i jest najlepszą piosenkarką i 

raperką wszech czasów!Nigdy o niej nie zapomnę przenigdy!A 

możliwość zobaczenia mojej idolki na żywo byłaby spełnieniem moich 

wszystkich marzeń!Dlatego staram się o bilety na Łódzki koncert Nicki 

Minaj

2019-02-02 15:46:07

Powinnam bawić się na koncercie Nicki Minaj ponieważ jest ona moją 

ulubioną raperką od dobrych kilku lat. Zaczełam ją słuchać od piosenki 

"Super bass " i od tamtej pory nic się nie zmienia. Nicki Minaj to 

pierwsza i jedyna artystka, która aż sto razy znalazła się w rankingu 

najlepiej sprzedających się piosenek w Stanach Zjednoczonych i to 

pokazuje , że jest naprawdę dobra w tym co robi

2019-02-02 15:45:59

Bo jestem tak fantastyczna jak ona i znam wszystkie piosenki 2019-02-02 15:44:30

Bardzo chciałbym pojechać na koncert Nicki Minaj do Łodzi ponieważ 

jej muzyka towarzyszy mi od bardzo dawna. Chciałbym spełnić małe 

Marzenie mojego przyjaciela który niestety nie był w stanie kupić 

biletu a jest jej ogromnym fanem od aż 7 lat. Chcialbym sprawić mu 

niespodziankę, ale również dobrze się bawić na koncercie, mam 

nadzieję że mi to umozliwicie

2019-02-02 15:44:02



Hej chce zabrać moją najlepszą przyjaciółkę na przygodę roku, koncert 

chcę przeżyć razem z nią, moją żmiją od konkretnych baletów!

2019-02-02 15:44:01

Kocham jeździć na koncerty, tworzyć nowe niezapomniane chwile i 

wspomnienia, poznawać na koncertach nowych ludzi i słuchać 

świetnej muzyki, a Nicki Minaj zdecydowanie taką tworzy! Żyć 

momentem i najszczęśliwiej jak się da! Przeżywać cudowne chwile w 

życiu. Dlatego sądzę, że to ja właśnie powinnam się tam bawić !

2019-02-02 15:43:40

To ja powinnam się bawić na Nicki ponieważ wielbie jej piosenki jest 

moją największą Królową rapu A zabawa na koncercie do jej piosenek 

będzie cudowna, tak jak i samo zobaczenie jej na żywo! O tak 

zobaczenie jej na żywo to życiowy wygryw!

2019-02-02 15:43:31

Nicki to bardzo zdolna osoba, kazdy jej utwor wpada w ucho i az 

zacheca do tanczenia, slucham nicki od bardzo dawna dlatego 

uslyszenie jej na zywo byloby spelnieniem jednych z moich marzen

2019-02-02 15:42:51

Bo lubię rap i raperki;) ty wiesz o co chodzi;) taki żarcik itp. lubię rap 

Nicki Minaj

2019-02-02 15:42:43

Nicki Minaj to moja idolka a na bilety na razie nie mam pieniędzy. 

Uwielbiam jej muzykę i świetnie się przy niej bawie. Koncert to jedno z 

moich marzeń ktore chciałabym spełnić a konkurs może mi na to 

pozwolić

2019-02-02 15:42:31

Chciałbym się wbić ponieważ jest to moja ulubiona piosenkarka A 

rodzice nie pozwolili mi kupić biletów 8 może uda mi się je wygrać

2019-02-02 15:42:11

Ponieważ moja mama ma urodziny jako prezent chciałabym 

podarować jej te bilety

2019-02-02 15:41:59

Moim zdaniem to ja powinnam bawić się na Łódzkiej Atlas Arenie 

ponieważ jestem wielka i co najważniejsze prawdziwa fanka Nicki 

Minaj od ponad 5 lat. Wspieram ja i słucham jej piosenek. Kocham ja 

za kazdy utwór . Kazdy ma cos w sobie niesamowitego . A Nicki jest 

szalona i wlasnie za to ja uwielbiam ! Bardzo mi zalezy na bilecie 

ponieważ nie mam za bardzo oszczędności wystarczających na bilet na 

jej koncert . Moim największym marzeniem jest usłyszeć jej głos na 

żywo i bawić się jak najlepiej potrafię na jej koncercie!

2019-02-02 15:41:54

Jestem jej idolem i chciałbym poznac kilka nowych osób na koncercie 

:D

2019-02-02 15:41:33

To ja powinnam bawić się na koncercie Nicki ,ponieważ taka okazja 

zdarza się tylko raz ! Najważniejsza jest dla mnie świetna zabawa 

,dlatego ten koncert to super pomysł! Gdybym wygrala bilety 

zabrałabym przyjaciółkę która jest jej wielką fanką i ma ona niedługo 

urodziny ,więc wspaniały prezent bym jej zrobiła (:

2019-02-02 15:41:27

bardzo lubie jej piosenki to moja idolka 2019-02-02 15:41:17



Koncert idealnie w dniu 30-tych urodzin? Wchodzę w to! Nicki, zrób mi 

na prezent taką anakondę jakiej w życiu nie widziałem !

2019-02-02 15:41:07

Ja powinnam jechać bo jestem królową 2019-02-02 15:40:54

Ponieważ to moje marzenie z dziecinstwa, chciałbym poznać Nicki 

Minaj bliżej i osoby, które tam będą

2019-02-02 15:40:46

Ponieważ jestem wielkim fanem i dlatego że słucham dużo piosenek 

Nicki Minaj

2019-02-02 15:40:46

Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie 

ps obiecuję że będę szaleć jak jakaś zakręcona kuzka pozdrawiam

2019-02-02 15:40:36

Jest bardzo cudowną piosenkarką to będzie jedyna szansa zobaczyć ją 

na żywo i się świetnie bawić

2019-02-02 15:39:56

Właśnie to ja powinnam się bawić na koncercie Nicki Minaj w Łódzkiej 

Atlas Arenie, ponieważ chciałabym pojechać z moją najlepszą 

przyjaciółką na koncert naszej idolki Świetnie spędzony czas i najlepsza 

zabawa z gwiazdą jakiej nie widzi się na codzień Marzenie byłoby 

spełnione, a wspomnienia nie zapomniane Mam nadzieje, że uda mi 

się wygrać i pozdrawiam zespół 4fun i Komisje Konkursową

2019-02-02 13:27:26



Nie, nie wieże, konkurs z okazji koncertu Nicki? niech ktoś mnie 

uszczypnie, dobra już tłumaczę dlaczego chcę tam być i powinnam być, 

bo ją kocham tak a raczej razem z przyjaciółką ją kochamy, boże ona 

jest taka cudowna nie dość że utalentowana to jeszcze nie boi się 

powiedzieć to czego czuje i robić to co kocha i jest mega kochana, 

podziwiam ją na wszelkie sposoby jakie istnieją, jej muzyka zatrząsneła 

mą duszą, choć nie którzy twierdzą inaczej przez jej styl bycia a nie 

widzą że ona jest wspaniałym człowiekiem takim jak my, oceniają ją 

źle tylko z tego powodu że jest sobą i robi coś innego od innyy ale na 

szczęście są tacy co ją cenią i nie są to tylko faceci bo prawdziwe fanki 

między innymi takie fanki jak my jesteśmy to umią dostrzec jej 

wewnęrzną duszę, ona jest inna i nie musimy jej rozumiem lecz tylko 

starać się zrozumieć i to wystarczy, może teraz się zachowuje jak 

psycho fanka ale powiem tylko jedno, ja tam chce być ja ją tak bardzo 

kocham i uwielbiam, być na jej koncercie to jest największe marzenie

2019-02-02 13:21:29

Moja mama ma urodziny i dała bym jej te bilety jako prezent 

urodzinowy

2019-02-02 13:20:02

Uwielbiam twórczość Nicki i bardzo chciałbym usłyszeć i zobaczyć ją na 

żywo! Mam nadzieję, że dacie mi tą szansę!

2019-02-02 13:18:23

To proste! Nikt nie potrafi bawić się tak świetnie, jak ja A zwłaszcza 

przy świetnej muzyce.

2019-02-02 13:17:26

Uwielbiam ja jest naj naj nigdy nie byłam na jej koncercie więc bardzo 

chce tam jechać żeby ja zobaczyć

2019-02-02 13:16:37

Lubię się dobrze bawić i taka impreza nie powinna mnie ominąć! Do 

tego bardzo ją lubię i chcę zobaczyć na żywo. Niestety nie stać mnie na 

taki koncert więc udział w tym konkursie pomoże mi spełnić marzenie!

2019-02-02 13:16:26

Szaleństwo z Nicky to moje Marzenie! Energia i niesamowity głos to 

cos co Nicky pokazuje każdym swoim występem jest niesamowita i 

niesamowicie super byłoby ją zobaczyć Bang Bang

2019-02-02 13:16:09

Uwielbiam jej hity i jestem jej fanka 2019-02-02 13:16:01

Ponieważ, lubię bawić sie przy dobrej muzyce wraz z przyjaciółmi! 

Piosenki Nicki są tak energiczne, że aż chce się roznieść całą Arene

2019-02-02 13:15:59

To ja powinnam się bawić na Nicki, ponieważ jest moja ulubioną 

raperką i czuje w kościach że świetnie bawiłabym się na jej koncercie. 

Uwielbiam takie zabawy na koncertach więc byłoby to spełnienie 

marzeń!! Dobrze wykorzystałabym tą szansę i przeżyłabym jedną z 

lepszych przygód koncertowych:D Pojechałabym tam z moją 

psiapsiółą, a z nią koncerty to MIAZGA! TO BYŁBY WIELKI SZTOOS

2019-02-02 13:15:39

Nicki jest moja idolka od wielu lat! Uwielbiam jej twórczość, Pójście na 

jej koncert jest moim marzeniem.

2019-02-02 13:15:02



Byłby to mój pierwszy koncert w życiu, a Nicki potrafi tak rozkręcić 

zabawę jak żaden inny artysta!

2019-02-02 13:14:52

Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega wynikiA 

gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby zdobyć na 

jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc już długo 

na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu sie 

poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety rozdają 

Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. I od 

razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. Wiec 

piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Poza tym Nicki jest królowa rapu ("I'm the Queen of 

rap, Young Ariana Run pop" Side to side- Nicki Minaj), dzięki której też 

zakochałem się w tym gatunku.Niektórzy uważają ją za wulgarną, dla 

mnie jest po prostu odważną i silną kobietą, dzięki której stałem się 

bardziej pewny siebie, przez jej piosenki, jej sposób bycia i podejście 

do świata.. Ona jest cudowna, także mam nadzieję że uda mi się 

wygrać te bilety, abym mógł ujrzeć ją na żywo i zabrać ze sobą na 

koncert jeszcze znajomą.

2019-02-02 13:14:49

Po pierwsze jestem ogromną fanką zarówno Nicki jak i Waszą Kocham 

poranki z 4funtv .A co do koncertu Nicki to marzę o tym, po prostu i 

myślę,że Wy chcecie pomóc mi spełnić to marzenie Myślę,że godnie 

będę prezentowała naszą stację

2019-02-02 09:23:55

Po pierwsze - chyba oczywiste, że bardzo lubię Nicki i jej muzykę, więc 

świetnie bym się tam bawiła!! Pewnie jak każdy biorący udział w tym 

konkursie haha, ale myślę, że to idealna okazja, żeby po raz pierwszy 

odwiedzić i pozwiedzać Łódź, co jest już od dłuższego czasu moim 

planem, pooozdro

2019-02-02 09:21:57



Biorę udział w konkursie "Poluj na Nicki Minaj", ponieważ chciałbym 

wygrać bilet na jej koncert 24.02 w Łódzkiej Atlas Arenie. Nicki Minaj 

jest tak naprawdę moją pierwszą i największą idolką. Pokochałem ją 

po wydaniu jej debiutanckiego albumu Pink Friday aż po najnowszy 

krążek Queen. Uwielbiam ją za wszystko co robi, a szczególnie jej 

największe hity, których nie może zabraknąć na koncercie: Starships, 

Super Bass, Anaconda, Side to Side, Chun-Li, Good Form. Mógłbym tak 

wymieniać w nieskończoność, ponieważ każda jej piosenka jest na 

swój sposób wyjątkowa. W końcu jest to największa królowa rapu na 

świecie, nikt jej nie zastąpi. Byłby to idealny prezent na moje 18 

urodziny, które będę miał 21.02 czyli 3 dni przed koncertem. Bardzo 

chciałbym również spędzić ten dzień ze swoim 

przyjacielem/przyjaciółką, któryś z nich dostałby ode mnie drugi bilet. 

Jeśli wygram będzie to mój najszczęśliwszy dzień i niezapomniany 

koncert mojej idolki do końca życia. Jest to pierwszy koncert Nicki w 

naszym kraju więc musimy zrobić wszystko by nas dobrze zapamiętała 

i jak najszybciej wróciła. Wreszcie wszyscy się spotkamy i cały fandom 

The Kingdom Polska będzie się razem świetnie bawić. Nie mogę się 

doczekać..

2019-02-02 09:21:46

Uwielbiam Nicki za świetny głos i suuuper piosenki :)) 2019-02-02 09:20:28

Powinnam pojechać na koncert ponieważ jestem mamą na pełen etat j 

chciałabym się rozerwać :D

2019-02-02 09:19:45

Jest to jedno z moich największych marzeń. Nicki jest moja idolka od 

kilku dobrych lat, nie ma dnia kiedy nie słucham nicki czy w domu, czy 

w autobusie czy na imprezach. Ten koncert to spełnienie mojego 

marzenia od kilku lat, muszę tam być! Ten wieczór 24.01.19 muszę 

spędzić z Nicki pod scena i razem z nią rapować i twerkować do 

najlepszych piosenek

2019-02-01 21:27:15

Ponieważ niezaprzeczalnie i nie podważalnie Ja wraz z moją "sunią" 

(nasze przezwisko) Nicole Surmaj, jesteśmy największymi bitch'ami w 

our Stalowa Wola City. Znamy prawie każdy hit Nicki na pamięć i 

zajebiście tańczymy. Nasze zdolności taneczne możemy 

zaprezentować jak wygramy te bilety. Zatem będąc na koncercie 

spełnimy nasze najskrytsze marzenie i spotkamy się z Queen Nicki. 

Także tyle w temacie i liczymy że wygramy te bilety, a jak nie to i tak w 

jakiś sposób tam pojedziemy. Nie wiem jak ale i tak się tam zjawimy 

mimo że bilety są już nie dostępne w sprzedaży. JESTEŚMY SPRYTNYMI 

SUNIAMI I POKAŻEMY CO TO ZNACZY ZROBIĆ SHOW. JAK NICKI TO 

ZOBACZY BĘDZIE CHCIAŁA ABYŚMY ZOSTALI JEJ GŁÓWNYMI 

TANCERZAMI!!! Zatem życzę miłego dnia i liczymy na wygraną. 

Buziaczki pozdrawiamy

2019-02-01 21:26:33



Moim zdaniem powinnam dostać te bilety, ponieważ koncert jest 

miesiąc po urodzinach mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam parę 

dobrych lat, a ona uwielbia Nicki. Jej marzeniem jest pójście na jej 

koncert. Urodziny ma miesiąc przed koncertem, więc podarowała bym 

jej spóźniony prezent.

2019-02-01 21:21:14

Uważam, że to właśnie ja powinnam się bawić na jej koncercie, 

ponieważ jak uwielbiam ją i jej piosenki a jak zawsze nie zdążyłam 

kupić dobrych biletów! Nicki w Łodzi to niesamowita okazja dla mnie i 

mam nadzieje, że to właśnie ja wygram i będę się świetnie bawić!!

2019-02-01 21:20:33

Dlategi że ma urodziny 17 lutego i bym chciała zrobić sobie prezent 2019-02-01 21:20:11

Uwielbiam Nicki Minaj.Moja dziewczyna szaleje za nią, bilet byłby 

idealnym i wymarzonym prezentem na walentynki.Kocham was 4fun. 

Tv

2019-02-01 21:20:04

Jestem ze wsi i chciałbym zobaczyć coś więcej. 2019-02-01 21:19:52

Dlatego to ja powinnam bawić się na koncercie Nicki, ponieważ 

postanowiłam chodzić na większość koncertów jakie będą, bo to 

świetna zabawa i przygoda, zabawa na koncertach sprawia mi wielką 

przyjemność Nicki jest moją Queen bardzo ją kocham A pieniędzy mi 

na nią już brakło więc fajnie byłoby wygrać! Już widzę jakbym 

rapowała razem z nią haha. Pozdrawiam

2019-02-01 21:19:36

Uwielbiam Nicki Minaj.Moja dziewczyna szaleje za nią, bilet byłby 

idealnym i wymarzonym prezentem na walentynki.Kocham was 4fun. 

Tv

2019-02-01 21:19:21

Ponieważ nie zaważyłam kupić biletu, a bardzo mi zależało, uwielbiam 

Nicky

2019-02-01 21:19:10

Miałambyć na koncercie w Londynie niestety kontuzja mi nie 

pozwolilaMoze tym razem sie uda spotkać idolke

2019-02-01 21:19:09

Jestem jej fanka uwielbiam jej wszystkie piosenki jest najlepsza rapera 

na świecie

2019-02-01 21:17:55

Kocham ją jestem jej fanką od samego początka jej kariery 2019-02-01 21:17:38

Największym marzeniem moich rodziców jest koncert Nicki Minaj. 

Chciałbym sprawić im ogromną niespodziankę i podarować bilety by 

spełniło się ich marzenie

2019-02-01 19:48:03

Bilety na koncert Panny Minaj przygarnę chętnie, bo chcę wraz z nią 

poruszać tyłeczkiem namiętnie Twerkować, potrząsać, kręcić, 

wszytskich facetów na hali nęcić. Wraz z nią "Pound the alarm" 

śpiewać i wszytskich dookola rozgrzewać ! Nawet na stopa pojadę do 

Łodzi, widok i głos NIcki mi wszytsko wynagrodzi !!

2019-02-01 18:29:33



Dlaczego ja ? Od czego zacząć ;D Jestem z pokolenia dla ,którego Nicki 

Minaj była jak dla starszych pokoleń Madonna. Jako dzieciak zawsze 

podziwiałem ją za jej dystans i kolorową osobowość bo mimo tych 

cech jej muzyka nie była wcale prosta czy prymitywna tylko na prawdę 

dało się przy niej bawić. Pierwsze dyskoteki, imprezy , studniówka. 

Wszędzie była Nicki Minaj ,która kolaboracjami z różnymi artystami 

poszerzała horyzonty muzyczne i mogłem zaznajomić się z twórczością 

jej muzycznych partnerów. Do dziś pamiętam jak mocno zakochałem 

się w Turn me On z Davidem Guettą. Wcześniej znałem ich z kawałka 

"Where them girls at" ,a aktualnie w kółko słucham "Goodbye" i "Hey 

Mama" i to dzięki niej postanowiłem stać po Davida Guette na lotnisku 

przez kilkanascie godzin aby spotkać go i zdobyć podpis przy okazji 

wizyty w Krakowie. Ale dlaczego ja powinienem się bawić Łódzkiej 

Atlas arenie? Są jeszcze dodatkowe powody. 6 lat temu ostatni raz 

byłem w Łodzi jako 14 latek na koncercie Justina Biebera i mam 

sentyment do tego miejsca.Oraz uwielbiam twórczość Future ,który 

również będzie tego dnia. Jako student ,który zakuwał cały semestr ,a 

dziś dowiedziałem się ,że zdałem wszystkie egzaminy nie wyobrażam 

sobie lepszej nagrody za te męki jakie przechodziłem.Zabrałbym ze 

sobą moją dziewczynę ,która ma urodziny 4 lutego i mógłbym je uczcić 

w ten sposób 3 Powodów jest dużo pojechałbym tam nawet For Fun 

:D

2019-02-01 16:29:29

Nicki Minaj stworzyla dużo imprezowych kawalkow, a jest to jeden z 

moich ulubionych gatunków muzyki! Uwielbiam razem z siostrą, 

tańczyć w rytm jej piosenek ;) Dodatkowo według mnie, Nicki jest 

jedną z najlepszych rapujących kobiet na swiecie! Bardzo chciałabym 

zobaczyć ją na żywo ;)

2019-02-01 16:26:57

Kocham Nicki od kiedy miałam 9 lat! Słucham jej piosenek dzień w 

dzień i spotkanie jej na żywo na koncercie to moje największe 

marzenie. Ta kobieta ma przewspaniały głos, przy którym można się 

nieźle bawić-szczególnie ja i moja mama kochamy tańczyć do jej 

muzyki! Jesteśmy ogromnymi fankami Nicki jest dla mnie autorytetem 

i chciałabym być, choć w małym stopniu tak uzdolniona jak ona 

Możliwość udziału na jej koncercie to byłaby niewyobrażalna szansa, 

aby móc po tylu latach słuchania jej przez ekran telewizora, monitora 

czy też telefonu spotkać ją i posłuchać na żywo!

2019-02-01 16:23:39

Od kilku lat jestem fanem Nicki Minaj. Znam jej każda piosenkę, moim 

marzeniem jest wspólna zabawa w rytmach jej piosenek na żywo. 

Obiecałem sobie że kiedyś wybiorę się koncert mojej Królowej. Będę 

nieszczęśliwszym człowiekiem na świecie jak 4FUN.TV pomoże mi w 

zrealizowaniu mojego marzenia

2019-02-01 16:23:19



Jestem chyba największym fanem Nicki !!! Królowa rapu przyjeżdża do 

Polski i koniecznie muszę być uczestnikiem tego wydarzenia, dzięki 

4fun.tv może tak się stać.

2019-02-01 16:21:01

Koncerty to moja pasja! Uwielbiam wszystkie gatunki muzyki i 

uważam, ze cudowna rzeczą jest móc kolekcjonować jak największa 

ilość najwspanialszych wspomnień ze słuchania swoich ulubionych 

artystów na żywo. Nicki jest jedną z nich. Byłabym przeszczęśliwa! 

4fun.tv dajcie mi te szanse!

2019-02-01 16:20:56

Ponieważ, jestem ogromną fanką Nicki Minaj. Jest mi znana od 

podstawówki i moim wielkim marzeniem byloby pójść na jej koncert. 

Byłabym taka wdzięczna za bilet! Prócz tego byłaby to wspaniała 

nagroda za ciężki rok studiów :D 4Fun tak bardzo bym chciała żebyście 

spełnili moje małe marzenie byłabym Wam bardzo bardzo wdzięczna3 

Nicki jest moja idolka, uważam ja za najlepszą raperke

2019-02-01 16:20:55

Uwielbiam muzykę Nicki Minaj, od zawsze towarzyszy mi i moim 

znajomym podczas imprez, jest do tego wręcz idealna! Ale głównym 

powodem mojego „poznania się” z artystką jest dzięki mojemu 

koledze, który jest ogromnym fanem i razem zawsze świetnie się 

bawimy do dźwięków jej muzyki, czy to tej trochę starszej czy to 

nowszej. Myśle, że zabawa do jej muzyki na żywo będzie o sto razy 

lepsza.

2019-02-01 16:20:46

Nigdy nie bylam w Lodzi i nigdy nie widzialam Nicki Minaj ! Czyz nie 

wspaniale by bylo zgarnac dwa marzenia za jednym razem ? Poniewz 

E4 is E4Me ! :)

2019-02-01 16:20:13

Bo jestem 40 letnim fanem raperki z Trynidadu 2019-02-01 16:20:04

Hej, jestem Paula, chciałabym pojechać, żeby w końcu bawić się na tak 

fantastycznym wydarzeniu. Nicki Minaj z pewnością by to uczyniła a te 

bilety dadzą mi i koleżance dużo funu, jak 4fun i wspomnień

2019-02-01 16:19:43

Bo bardzo ją lubię 2019-02-01 16:19:42

To ja powinienem bawić się na jej koncercie ponieważ byłoby to moje 

spełnienie marzeń, jest dla mnie osoba której muzyka wspierała mnie 

w trudnych chwilach ale i bawiłem się przy niej na najlepszych 

imprezach. Czuje ze byłby to moj najlepszy koncert w życiu. W końcu 

to Królowa Rapu!

2019-02-01 16:19:39

Jestem Basia i mój syn uwielbia Nicki Minaj, bardzo chciałabym z nim 

pojechać i zobaczyć królową rapu.

2019-02-01 16:19:27

Nicki to królowa hip hopu. Nigdy wcześniej nie byłem na żadnym 

koncercie i było by to spełnienie jednego z moich największych 

marzeń. Mam nadzieję, że pomożecie mi je spełnić. Pozdrawiam

2019-02-01 16:19:23

Nicki jest wspaniałą artystką a jej każdy hit to petarda przy których 

uwielbiam się bawić

2019-02-01 16:18:43

Ponieważ zawsze podziwiałam Nicki za jej energię która pokazuje w 

klipach!

2019-02-01 16:18:41

Gdyż byłby to idealny prezent na moje 30 urodziny 2019-02-01 16:18:20



Chciałabym zabrać na ten koncert moja kochana Mame niestety przez 

jej prace nie spędzamy ze sobą za dużo czasu a koncert pozwolił by 

nam sie zbliżyć do siebie i miło spędzić ten czas

2019-02-01 16:18:16

To do mnie powinny trafić te bilety ponieważ od młodych lat słucham 

jej hitów!

2019-02-01 16:18:06

Dlaczego ja? Odpowiedź jest prosta:Nicki w muzyce ma mega wynikiA 

gdy śpiewa szaleją wszystkie odbiornikiWięc marzyłem aby zdobyć na 

jej koncert bileciki.Także biletów na koncert potrzebujęWięc już długo 

na nie polujęChyba jednak nieskuteczny byłem Tak po prostu sie 

poddałem i ukryłemAż tu nagle wiadomość na 4funtvŻe bilety rozdają 

Pomyślałem muszę je zdobyć, więc zeszyt musiałem wydobyć. I od 

razu pisać zacząłem, aby na pytanie konkursowe odpowiedzieć. Wiec 

piszę ten wiersz do was, bo od poszukiwań już konam. A nicki po 

prostu kocham. Poza tym Nicki jest królowa rapu ("I'm the Queen of 

rap, Young Ariana Run pop" Side to side- Nicki Minaj), dzięki której też 

zakochałem się w tym gatunku.Niektórzy uważają ją za wulgarną, dla 

mnie jest po prostu odważną i silną kobietą, dzięki której stałem się 

bardziej pewny siebie, przez jej piosenki, jej sposób bycia i podejście 

do świata.. Ona jest cudowna, także mam nadzieję że uda mi się 

wygrać te bilety, abym mógł ujrzeć ją na żywo i zabrać ze sobą na 

koncert jeszcze znajomą.

2019-02-01 16:17:50

Słucham nicki od bardzo dawna i ją bardzo lubię! Wychowałam się na 

jej muzyce!

2019-02-01 16:17:15

Kocham jej piosenki ! i ona jest cudowna !!! 2019-02-01 16:16:56

Chciałbym móc usłyszeć Nicki na żywo! Sprzątając dom, zawsze 

włączam jej piosenki tańcząc i śpiewając do utraty tchu. Każdy wie, że 

piosenki śpiewane na koncertach dostarczają o wiele większych 

wrażeń i emocji niż takie słuchane na głośnikach. Mimo że na miejscu 

koncertu nie musiałbym sprzątać, to jestem pewien, że Nicki napewno 

POZAMIATA! Ponadto zobaczylbym sie z moimi przyjaciółmi z którymi 

kocham spędzać czas i wspólnie się bawić! - wyjazd idealny!

2019-02-01 13:47:42

Poniewaz jestem jej wielką fanka jeżdze na jej koncerty i chciałabym 

pojechać również na ten

2019-02-01 13:42:04

Jestem fanem Queen Nicki od dawna, uwielbiam jej twórczosc, Wielką 

charyzmę i to że od wielu lat jest największą i najpopularniejszą 

raperką. Bardzo chciałbym znaleźć się na jej koncercie w Łodzi, będą 

tam moi znajomi, ja niestety ze względów finansowych nie mogłem 

kupić bilety. Bardzo mi zależy na bilecie, sprawiłyby mi wielka radość. 

PS. #streamgoodformandhardwhite, pozdrowienia dla całego teamu 

4Fun

2019-02-01 13:38:40



Ponieważ kocham muzykę Nicki i jest niesamowita w twerkach i 

jestem jej wielka fanka ,potrafię się bawić wiec napewno to był udany 

koncert i uwielbiam 4fun.tv ciagle oglądam jak tylko mam czas 

najlepszy program muzyczny .!

2019-02-01 13:38:40

Ponieważ, chce spróbować szczęścia 2019-02-01 13:38:20

Nigdy nie byłam na żadnym koncercie i chciałabym chociaż raz w życiu 

się wybrać a nie mam pieniędzy

2019-02-01 13:37:03

Kobieta petarda kto jak to ale ona umie rozbawić towarzysko i kocham 

jej kawałki

2019-02-01 13:36:17

Kocham Nicki i zawsze chciałam być taka jak ona 2019-02-01 13:35:49

Bo kocham zabawy i Nicki Minaj ! I nigdy nie bylam na koncercie 2019-02-01 13:35:32

test 2019-02-01 13:34:56

Uwielbiam piosenki Nicki :) wytańczyła bym się na koncercie za 

wszystkie czasu

2019-02-01 11:43:56

Na koncercie Nicki Minaj w Łódzkiej Atlas Arenie bawić się powinnam 

oczywiście ja, w oto historia o tym dlaczego Dawno, dawno temu, za 

górami za lasami.. a tak naprawdę, dziś rano w ciepłym łóżku pewna 

dziewczynka słuchała sobie swojego ulubionego kanału 4Fun.Tv. Nagle 

usłyszała swoją FAVORITE piosenkę jej FAVORITE piosenkarki Nicki 

Minaj Na dodatek okazało się, że można wygrać bilet na koncert Nicki, 

więc zaczęła wić się w swoim BED jak ANACONDA bo to przecież 

zawsze były jej BARBIE DREAMS! Usłyszała głos Nicki, który mówił jej 

CATCH ME, więc zrobiła BANG BANG i uchwyciła swą idolkę, chociaż 

nie było to EASY, ale przecież była jak zawsze w GOOD FORM zupełnie 

tak jak Nicki Minaj Teraz razem z przyjaciółmi tankują swoje 

STARSHIPS aby być gotowym na gwiazdorski koncert Główna 

bohaterka tej historii to ja, a słowa napisane dużymi literami to tytuły 

piosenek Nicki Minaj Pozdrawiam

2019-02-01 10:18:58

Nicki Minaj jest świetna. Moja ciotka ma urodziny za niedługo i 

chciałabym zrobić jej niespodziankę.

2019-02-01 09:40:39

Ponieważ jestem jej wiernym fanem ,jej hity kojarzą mi się z letnimi 

imprezami do których mam sentyment

2019-02-01 09:38:33

1 Jeszcze tam nie byłem :) 2. Ja i córka uwielbiamy jej utwory. 3. 

Mamy czas :) 4. Nicky potrzebuje naszego wsparcia :P 5 Ten koncert , 

bez nas to tylko koncert :)

2019-02-01 09:37:51

Jest bardzo cudowną piosenkarką to będzie jedyna szansa zobaczyć ją 

na żywo i się świetnie bawić

2019-02-01 09:37:18


