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A TA TOLA+ KABARET STARSZYCH PANÓW 

SŁOWA JEREM I PRZYBO RA 

Antonina, którą w skrócie Tolą zwą 

Antonina, ale Tolą ją zwą 

Antonina wlała g-orycz w dusz<; mą 

Tola wbla panu gmycz w dusz~ 

Prosi Iem ją: Tolu, Ty mi S7.cz1;ście srwórz 

Nosi iem jcj róż, u drzwi jej stalcm do zórz. 

:"-!<>,a Tola; Pa o i Tola; Cu ta Toi<J? 

A ta Tola wola la Anatoi<i bramkarza od footbola z Tarnopola 

J\'lądra Ola radziła Toli: Hola, to nie dla Ciebic rola, taka dola 

Z Anatola jest lekkomyślny Polak, lowclas i żigolak Juan Don 

A ta Tola? 

A ta Tola, a ta Tola, nic słucha la, powtarzała: Tylko on, Tylko on x 2 

Bo Ty rozumiesz, że ta Tola wolała Anatola bramkarza od footbola 

z Tarnopola 

A znów Ola radzi la Toli: Hola, rn nie dla Ciebie rola, taka dola 

Z Anatola jest lekkomyślnv Polak, lowelas i żigolak.Juan Don 

.Ja rozumiem 

t\ ta Tola, a ta Tola, nic słuchala, powtarzała: Tylko on, Tylko on x 2 

i\ ten Anatol, co pan Anatol na to? 

Nim rok minąlju7. na Tol.,: cios ten spadł 

Cios na Tol.,: przed upływem roku spadł 

Nim rok minął Anatolek prysnął w świat 

Anarolek? Ananasek bym powiedział 

Nim rok miną!, ja susz yłe m lezje.i ślad 

I cialajcj kwiat kultywow ~ilcm ja rac.I 

No, a Tola; Pani Tol<!; Co ta Tola? 

A ta Tola, a ta Tola, nie słuchala, rowtarzala: Tylko on, Tylko on x 2 
Dobra wola nie starC1.y mawia Tola, dotrzymać czynom pola Anatola 
Aureola dookola Anarola zaćmi la moich pieszczot skromny blask 
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t\ ta Tola? t\ ta Tola. A ta Tola. 

()nim śnila, mnie skąpiła swoich łask x 2 

co za upór 

swoich łask 



ANDRZEJ GDŁDTA + KAZIK 

SŁOWA KAZIK STASZE WSKI 

Niepokon any w dwudziesru ośmiu walkach 

A pokonany w dwóch o >ta tnich walkach 

Niepokonany w dwudziesru ośmiu walkach 

Oszukany w dwóch .iedynie walkach 

Niepokonany w dwuclzicsru ośmiu walkach 

A po konany w dwóch ostatnich walkach 

Niepoko nan v w dwudziestu ośmiu walbch 

Uwolniony z miasta Wloclawka 

Andrzej c;oJota, Golota, Gniota, Cio lota • 4 

Mygl~ subie czerwcowego poranka 

Gdyby tu bydo przcclszkolc przysz l ośc i 

Nierokonany w dwudziestu dziewi ~c iu walkach 

Greenpoint i Milwakcc chleja z radośc i 

Ni cpu ko nany w dwudziestu dzicwi~ciu walkach 

A pukonany w dwt)chjedynic walkach 

Niepokonany w dwudziestu dziewi t;:c iu walkach 

Kol ejny oponent na kol;rnbch 

Andrzej Gu lu t<J, Ciolota, Ci o lo ta, Colu ta • 4 1 
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PIE~Ń D MAŁYSZU, [ZYll FR UST RACJE SPRAWOZDAWCY SPDRTDWEGD 

KUKI Z I PIERSI 

SŁOWA PAWEŁ KUKIZ 

Prz.c1. trzy sezony nas oszukiwal 

Tylko udawał. że urnie skakać 

Tylko udaw;:il, że wygrywa 

Klamal. że mo:i.n a da le ko l atać 

ja nic wierzyłem mu od roczątku 

Spisek wietrzyłem chyba od zawsze 

Schmitt i Han nawa Id hyli z nim w zmowie 

Przez niego Tonio sicclzia l n a lawce 

Mal ysz od zawsze miał uklady 

I sprzeda! clus:t' za czekolad<; 

Pokaral Adom bialn cze rwoną 

N igdvjuż w góry nic pojadt; 

i nienawidzę wszystkich gó rali 

Szczególnie z Wisly ewc< ngelików 

To ws7, ys t ko bylo ukartowane 

Żebv pod wierchy śc iąg nąć turystów 

Ref. 
Małysz ro zdrajca, Malysz w os zust , 

Nic umial skakać od początku. 

On nas ok lam a !. o n nas osz uka! 

\1./ ork rozpaczy bialo-czerwnna 

Teraz mam pewno ~ć . 7.e go tu nic ma 

Że jest" Brazylii od ponad roku 

Śpi na ogromn ej i brudn ej kasie, 

A tutaj skacze .iq.;o sobow t<'>r 



Na Wielkiej Krokwi te ż nie on ska k a ł 

Skakal za ni ego oficer BOR'u 

Wytrenowany p rzez Kwaśniewsk i ego 

Za drug ie miejsce wysłany do domu 

Re f. 

Małysz w id rajca.„ 
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TRZEJ PRZYJACIELE Z BOISKA+ ANDRZEJ BOGUCKI 

SŁDWA ANDRZEJ BOGUCKI 

,I eden rod em j est z mias ta \Varszawy, 

Drugi rode m jest z mi<.1 s ta C ho rzowa. 

Nu a trzcci.ics t rodem z Krakowa, 

C:o ich l;ic zy' I p rzyjaźń i spo rt. 

Ref. 

Tr ZL:j przy.iaciele z boiska 

Sk rzydłowy. bramka rz i l ąc z nik . 

Zyć bez s iebie nie mugą 

Dziarscy i nieroz lączni 

N iejeden me cz już wvgrali 

N iejeden przeg rać zdą ży li 

Cz.c;s to s ic; rozjeżdżali 

Lecz zawsze znów się sch odzili 

Stary kibic jak zwy kle si<;: dąsa, 

Coś tam mruczy i c ał y j es t w pąsach , 

O cóż chodzi , jc·s r pi<;kna pogoda, 

ł trzech wi ernyc h przvjació ł dziś g ra. 

Trzej prz.yj ac iclc z boiska„ 

Kiedy c ichnie już s tadio n po mecz u, 

Kied y pał ą s i ę la mpy poci wieczó r, 

Znów są razem i razem śpiewają, 

Nim do swoich rozjadą si<; mia st. 

Trzej przyjaciele z. boiska„ . 



PORANNA GIMNASTYKA + WŁODZIMI ERZ WYSOCKI 
SŁOWA WŁODZIMIERZ WYSOCKI 

Szykuje my ekspander y, 

wd<:ch i wydech, tr7y i cztery, 

d zia rs kość ciała, gracja, gcsrów plastykJ' 

Pompuj<.)ca krew do żyl. 

dodająca rankiem sil jeśli w ogóle je masz 

Gimnastvka ' 

Czy.~ nie m ow ie . c zyś emeryt 

po srn pompek , trzy i czrcry. 

my pompkami pokonamy s l abość c ia\1 

Na knowa nia wrog ic h kó l, 

o dpowie my zw ise m w dól. 

choćbv nawe t po r się z czól strumieniam i la i' 

Krąży go rszy od cho lery 

wiru s g rypy. rr zy i czrcry. 

krzy wa z achorowań w góri:; wciąż s i ę rnie l 

Ty lko s ilnv sza nse ma. 

f) OŚw i <;C3j C i C w ii;:c LO dnia 

choc i aż pa r \: c hwil na nacieranie s it; ! 

j eszcze ki lka ćwiczeń jogi, 

pudnus im y obie nogi . 

niec h k ażd e mu gi mnastyka wejd zie w krewi 

Dzis iaj niktjuż nie zaprzeczy, 

że od wód ki i rych rzeczy, 

z nac znie zdruwsz v orn lepszy j est Wf l 
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Nic rm,p ra sz ać s i ę. nic:: gadać, 

sk upić s il y n a p rzys iadach , 

rześ k i u śm iec h ni ech rozjaśni każdą twarz' 

Cidy ubogi z c ieb ie c z ł owie k, 

to nac ieraj s ic;: czy mko lwiek. 

ale dbać o swoje zdrowie >ta le masz' 

\Vszelki upór nie ma sensu, 

z3czynamy biegać w m iejscu. 

Taki bieg pomoże zwa l cz yć spleen i stres' 

Nie ma tu wygrywających. 

nie ma ru p rzeg rywających, 

wszys tkic h u szczc;:ś l iwi aj ący sporr to j es t! 



NINE MILION Bl[YrLES + KATIE MELUA 

DZIEWIĘt MILIONOW ROWEROW +TEKST POLSKI JAROSŁAW GR ZĄDZIELSKI 

Pekin milion rowerów, myślisz, ma 
Nawet dwa, 
A naprawdę dziewieć a7„ 
To fak t jak. że milość mą na zaws ze mas:t. 

Są miliony rowerów, wyścig [rwa 
To jest g ra. 
Bo każdy chce wciqż pierwszym być , 

Tak jak ja che<; tylko z Tob<) przyszłość ś nić. 

Dąż zawsze do ce lu. bo wa ż n y jes t ce l, 
Lecz wiedz , że tak niewielu 
Walczy fai r. trzeba fair, zawsze f'airl 

Sześć miliardów kolarzy marzy, że 
Ma ro se ns. 
By marzenia wie lkie mieć, 
By krew nam mog la zawsze w żylach wrz.cć. 

Jes t ważne czy wygrasz. ważn i ej sze jak g ra sz 
Czy trzy masz s ię reg uł 

Które wszak, przecież dobrze znasz.! 

Każdy chcialby sukcesu spełnić mit. 
Wejść na szczy t , 
A naprawdę ważne jest, 

By d ać milość komuś aż po świata kres. 

I zapamiętaj: w życ iu dla mnie ważne jest, 
By Liać milość Tob ie aż po świa ta kresl 
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NIE PAL+ RAZ, OWA, TRZY 

SŁOWA ADAM NOWAK 

Male gnojki ahy dn
roslvmi być pa l ą bo 
Faja w ustach daje prym 
a w kojarzy im si<; z tym 

że mogą nad rów ie ś nik a

mi przewa gę 7.dobyć a 
w sztachu czi;sto widzi s i<; 
niepomierni e wyższy ges t 

mówi<; c i n ie pal nic pa l nic pal 
bo będziesz kaszla I i b<;:dz ic ci źk 

duże gnojki ju ż ni e my
ślą jedynie pragną tyc h 
paru nikotynowych 
chwil po których czują że 

wielki kapeć w ustach ro
ś nie od dymu holi g lo -
wa a w plucach rzęz i rdza 
wie l ką sil i;: na lóg ma 

mówię ci„ 

jeśli jednak mu sisz wy-

brać najlep sze spośród wyjść 
niech świadomość zg ni;b i ci~· 
h\'.Liziesz gnojkiem albu nie 
każdy gnojek aby so · 



bie powagi większej d o 

dać po ł yka siwy dym 

a ro kojarzy mu sic;: z ry m 

mów ic; ci .. 
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MliJ tHŁOPIEC PIŁKĘ KOPIE+ MARIA KOTERBSKA 
SŁOWA KRYSTYNA WNUKOWSKA 

Codziennie bierz<: mnie z łoś ć 

codzit:nnit: mam tego dość , 

codziennie mówię, że nie, nie, 

lecz w końcu id c; 11 ~1 mec z. 

Bn o n mówi, że to na zd rowie, 

że zapraw<; trzeba mieć s po rtową, 

jeśli zimno, mogi,: włożyć p ł aszcz, 

a on musi przecież g ra ć. 

Bo mój chłopiec p i ł k\ kopie, 

wczoraj bramki s trzel ił dwie . 
od niedzieli do sobory 

tylko mecz, mecz, mecz. 

Czasem w głowie mi się kn;ci 

od tych wszystk ich trudnych nazw: 

tu ktoś gola strzel ił z_,_ rogu, 

t amten wyko p był na aut 

Bo m ój ch ł opiec pi Ikr;: kopic, 

wczo raj b ramk i s trzel ił dwie, 

od nied z ieli do sobory 

tylko mecz. , mecz, mecz. 

Codzienni e bierze mnie z l ość 

codzienni e mam tego dość . 

codzienni e prosz~. że nie. ni e, 

lecz w końcu idi;: na mecz. 



Kiedy chci; pójść z nim do kina, 

by zobaczyć ładny nowy film, 

wtedy slyszę: „Czemu zapominasz znów' 

To dziś wlaśnie gra mój team'" 

Bo mój cblopiec pilk<; kopie, 

wczoraj bramki strzeli I dwie, 

od niedzieli do sobotv 

tylko mecz, mecz, mecz. 

Ze d ru7.yna z Kapuścina 

gra półgórnv svs tem gry, 

że Pręc.lkiernu brak kondycji, 

a Dynamo ma swój styl.. 

Bo mój chłopiec pil k~· kopic, 

wczoraj bramki strzelił c.lwie, 

od niec.lzieli do soboty 

tylko mecz, mecz. mecz. 
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STEFAN + BIELIZNA 

SŁOWA JAROSŁAW JANISZEWSKI 

Pom arszczona skóra i wygięty kark. 

Kicd y s i<; urodził nie mial wicie szans. 

W bardzo duż.ej głowie pływał mały mózg, 

Starcza I leciwie tylko. by zrozumieć kilka słów. 

W pewien mroźny ranek przesądzono los, 

.Jego ojciec stwierdzil. że uprawiać będzie boks. 

Wszyscy mu najbliżsi podchwycili plan. 

Słychać było setki identycznych. mądrych rac.l. 

„Bij, ile sil, z tego nieźle można żyć", 

„.Jeśli ty utrzymasz si<;. nas utrzymasz także", 

„Bij, ile sil, może wygrasz zloty pas, 

W takim pasie, uwierz. nam, możesz mieć kobietę". 

Pierwsze starcie w ringu i fatalna rzecz, 

Nic chcial bić partnera, gdy zobaczvł świeżą krew. 

Po kolejnych walkach wracał zawsze sam, 

W nocy słychać było bardzo cichy placz.. 

\Y,I pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb, 

Podczas ważnej walki przestał bronić sii;. 

Pierwszy cios od razu zmiażdży! jego nos. 

Zanim zapad I w ciemność, usłyszał ci<;:żki głos: 

„Bij, ile sił. z tego nieźle można żyć", 

„jeśli cy utrzymasz się, nas utrzymasz także", 

„Bi.i, ile sil, mo:i.c wygrasz złoty pas, 

W takim pasie, uwierz nam. możesz mieć kobiet<;''. 



PROSTA RZE[Z +NOSOWSKA, ROJEK, liRABAŻ 

SŁOWA: KASIA NOSOWSKA, ARTUR ROJEK, KRZYSZTOF „liRABAŻ" 

GRABOWSKI 

Prosta rzecz, śnić ten sen, tak niewinnie jak marzyciel 

Życie jak mecz, jeden mecz, który ważniejszy jest niż życie 

Spójrz na niebo, poczuj siebie, zanim złapiesz oddech 

Daj si<,: ponieść tym marzeniom, które żyją w tobie 

Nie zastanawiaj si<;" wi<;c, czasu mamy coraz mnie.i, czasu mamy coraz 

mniej. 

Hej hej hej. Prosta rzecz ' 2 

Chcieć to móc, przecież" iesz. nie ma lekko musisz biec 

Chwytaj blok, każdą z szans, tu i teraz właśnie trwa 

Srawiam marzeń, zieleń, ponad nieba blekit, ten sen si\'. chyba dzieje 

teraz ho mam u stóp caly świat, wygrywam jeden do zera jeden do 

zera jeden do zera. 

Hej hej hej. Prosta rzecz ' 4 

Haa haa aa haa 

.Jejejejeje 
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Bl[YCLE RA[E +QUEEN 

WYS[lli ROWEROWY, [ZYLI: PAN PSYCHOL! 

TEKST POLSKI JAROSŁAW liRZĄOZIELSKI 

Pan psychu!. pan rsychol, pan psychol„. 

Mój trener to był: 

Pan psychol, pan psychol. pan psycholi 

Pan psvchol rzekł mi: spiqirzaj stąd, 

Aż z opon pójdzie swąd I 

Pal gumc;:. zrywka, wielkie cześć. 

Nie mogę już. cie; wi\'.cej znieść! 

Mówił c1.crń, .Ja mu biel, 

Mówi I koks, Ja detoks, 

jeszcze coś„„ Ja mu dość, mani, 

Dość mam takich meneli 

On, że to trencl-y si\'. stało . 

... Wygra ten kto ma ch<,:ćł 

Bralam wi.,:c, mimo wzdęć, 

Prul si<,: w glos, ż.e tak mato i 

\Vygląclalam jakby gen 

Fraokenstcin lub Superman 

Wszczepi! w moje ciaJol 

Pan psychol, pan psychol, pan psychol„. 1 

Mój trener to był„ 

Pan psychol, pan psychol, pan rsychol.„ 

Ty nie bądź taki James i Bond 

Lub wypieclałuj stącl 1 

Nie szeleść, wpieprzaj wnet ten szajs, 

Bez tego nie ma„. 

„. Szans tyle czeka i wabią z daleka, 



Wcić)Ż tak mawia!. wystarczy je brać I 

„. maćl, płynie czas, 

Chcesz idolem być mas, 

Wi.;:c nie zawiedź nas, pokaż swój hartl 

Najpierw gazl ... potem ... start! 

Pan psychol jest " .3 
pan psychol. pan psvchol, pan psychol. .. 

pan psychol rzeki mi .. 

pan psychol ' 3 

pan psychol, pan psychol jest' 

heejjj' 

Dziś mam pąs , oczopląsl 

Gdzie cyc - nici bujny wąs' 

Trudno, ale do.ść od dziś' 

Bo ja przypominam mix: 

Prezydenr nasz z miss t\merykal 

To mój hop na sam top: 

Ani ba-ba ni chłopi 

Plany me, niespełnione .. 

Spieprzać che.;:, bo żywcem zeżre mnie ten 

Wyścig rour de eN - eR - De .. 

.. Czas by znaleźć żonc;:1 

Ba.i psycholi, hej, baj psycholi, ej, ba.i psychol' 

Baj psycholi, rzekłam, 

Baj psychol, baj psychol, won stąd, baj psycholi 

Cóż? trzeba ruszyć raz pod prąd 

I spieprzać. spieprzać stąd' 

Spadówal Zrywka' Nie to nici 

Pojadc;: dokąd tylko chce ... ' 
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FUTBOL+ MARYLA ROOOWICZ 

SŁOWA JONASZ KOFTA 

Futbol, futbol, ycah .. 

Futbol, futbol, futbol, 

Przeżyjmy ro jeszcze raz 

Gdy piłka w grze wyjdzie na strzał, 

Śledzi jej lot cały świat 

Piłka jest okrągła jak ziemski glob, 

Jak ziemski glob, ziemski glob 

Na świecie tym są takie dni, 

Gdy niebo drż.y, bo padł gol 

To był strzał, to jest szał, 

To jest sport, ro sport 

Futbol, futbol, futbol 

W to dzisiaj gra cały świat, 

Bo dobry mecz to pi.;kna rzecz. 

Wśród wielu szans twojajcst 

Czym jest futbol, futbol 

To każdy wie, każdy wie 

Każdy, kto wie, co znaczy to 

Zerwać się z miejsc, krzyknąć gol 1 

To był strzał, to jest szał, 

To jest sport, to sport 

Gra jest grą, play is play 

Graj, graj fair, fair play 



ON GRA NA SKRZYDLE+ MARIA KOTERBSKA 

SŁOWA LUDWIK KERN 

Ja s i ę nie daj e;. ja si<; trzymam.ja się stara m 

j a u ś mi ech ni \'.t <J jesz.cze czasem m iewam twarz 

W istoc ie to nic ołuwickjcstcm, a ofiara 

[ju ż. wszystkiego tego to mam pot')d aż. 

l:l~d i; mu s iała chyba zacz~ć leczyć nerwy, 

Choc i aż bym miała nawet wydać z ł otyc h s to 

Do tego doszlo ju ż, że trz~·s c; si~ bez pr1.erwy 

Trzęs <; s i\ noto rycz n ie bo 

O n g ra na s krzydle 

O n gra na s kr 7.ycl le 
Wjakit'.i drużynie mniejsza z tym 

Raz gra p rzep i ~ knie , a raz gra przebrzydle 

Lecz jestem zakochana w nim 

I to jes t właś nie caly ambaras 

I to j es r w ł aśnie ca ly kram, 

Że raz to t a k gra 

t\ t a k znów g ra ra z 

r s tąd ja takie życ i e mam 

Dla mni e nied z ie la nie is tnieje ani św i<;to 

Bo czy pogod a czy u lewa czy tez m(.\ła 

Ka żdą niedzie li; co niedLieli; mam z aJ t;: t~ 

l ro ju ż chyba coś tak ze dwa lata trwa 

Zc.lcncrwowana pa pi lory sobie kr~cc; 

Na o bi ad w barze mlecznym szybko z.j ad a m ry ż 

lcł ~ na s tadion, jak wariatka jakaś pi;:d zi; 

I na trybunie s iadam gdyż„. 
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On gra na s krzyd le„. 

Jakic h toja r7.cczy od znajomych sir;: nasłut:ham 

Jakich to z ł orztcz.c1\. p kich bi acl;i ń, jakich rad 

Jedni co na g ł os mc"iwi~. inni zaś cln ucha 

t\ ja natychmi as t j es te m .iak ten ści\'.tY kwiat 

I muszc robić c\n nichj cszczc głupie miny 

Chociaż ze wstydu to aż w dołku mnie ssie 

I naturalnie z idi o tycznej mi przyczyny 

Wszystko dlatego, że .. 

O n gra na s krzyd le. .. 



TO ATLANTA+ EDYTA GÓRNIAK 

SŁOWA JA[EK [YGAN 

Jest raki og ień, co ni e spala domów, ksi ąż.ck, Oag. 
A lud zie niosą go przed sobq i wierzą w j ego sik:. 

Kiedy plonie nad stadio nem i w m ilionac h se rc, 
Cichną spory, a nienawiść w miluść zmienia s ic;-. 

Ten ogień plonie dla mistrzńw, co wznidli s i<;: du gwiazd, 
l dla przeg ranych. którzy s l abość SW<J złamal i jeszcze raz. 
To Atlanta, Atlanta, gdy śpiewają stadiony - milkn ą wojny. 

To Atlanta, Atlam a, niech du ch jej zawsze trwa. 
W ludzi ac h trwa. 

By! w At lancie inny og i eń s traszny, groź n y, zly . 

.Jak ściana wznosił s i\: p rzed Scarle tt. 
Nim .. przemi11ą! z wiatrem. 

Dziś czerwona ziemia Tary rodzi dobre sny. 

A nad gł owam i lud zi [l ionie o li mpijski znicz. 
Ten ogień plonie dla mistrzów, co wznieś li si<;: do gwiazd, 

I dla rrze:g ranych , którzy słabość swą złamali jeszcze raz. 

To Atlanta , Atlanta, gdy śp ie waj~ stad iony - milkną wojny. 
To Atlanta, Atlanta „ niech duch jej zawsze rrwa. 
\V lud z. iach rrwa. 

To Atlanta, t\rlant a. 

l chwala rym, co gonią wiatr, i chwa la tym, co lapi<J dal. 
Co walcz ą tak. jak lwy, na śmierć , by za mcq objąć si<; I 

To Atlant a, Atlant a, gdy śpiew aj ą stadiony - milkną wojny. 

To Atl anta , Atlant <J „ niech duchjtj zawsze trwa. 
W lud ziach trwa „ 

To Atlanta. Atlanta . 
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MARIAN CZEMPION+ WYKONAWCA NIEZNANY 

DO MUZYKI WE ARE THE CHAMPIONS +QUEEN 

SŁOWA AUTOR NIEZNANY 

Pad! na u li cy, to się zda rzało 

Przechod zień krzyczy, leży martwe ciało, 

Ze serce bije, nie wierzy nikt, 

Lecz Mar ian żyje i mówi prz ez ł z y 

Pomóżcie mi .. 

Te raz wszyscy ra zem: 
1v1arian, Marian. 1vlarian, Marian .. 

Marian znów nie ma na chleb 

Nie za sroko il swych potrzeb 
Marian znów nie ma 
Marian znów ni e ma 

Pomóż mu Panie, by mia ł na śn iadanie 

Marian znów nie ma na chleb 

Nic za spokoi! swych pot rzeb 

Cho<'· czasy go męcz<j, czasy go d ręczą 

Marian to czempion, dla mnie ro cze mri on 
Czy jakoś tak„ 



+ ŁUKASZ GAlOZIS 
U J'Ji' 1y w J'l l·l Aktwr 1ezv~rr Uknnuyt Pans1wov1ą Wvz>l9 Szkol~ 

F1'llfl'I), T f'1•.11v i.J T·at ·1naw•GJ/IJ1JzPo yp1a•"u1·.reStud1a 

z~ -adzur1cl Kul!11 '1 r Jr11•. ffS\IPll WJ ,Zr!'.'ISkim \'.'spulprar J!P 

I'.' ydZrdłPm \'.luka 110 Aktnr,k1m I ~JU ': . li~'. Jly[;np1 lr'l I ro '.'OW e1sk1qo 

'"' !:lydqo nz·, i<. s ·:air.. kon 1e 1110 1 ~le leulrulne 1 mnwr Uuyl ;1ę 
all wyD1LnyLl1 rezyser aw l/VcJl1 m01 1 7 1wud 'ill'>k1ega. Pd\'11 tv'>aKa 1 Jarkd 

Orlo1•rk1ego W qrudr11u 21JD / zr Pe l L wal Pr hlP, )/dlhf dlk~ ·, !:l1 zech1:1•1 
w l B. a w Kl'.'1et1'111 i'OO[J 01ll11 dl O A •r1t'd H PurcL lu"" Ope17e Na d 

lukt" ll@JWIJ ~ I 

+ ZESPOŁ POTTY UMBRELLA 
p 1w ,toi w i'OO] 1 puL 'rJlkO'-'"° • d1u 11101r kr 1hour v r11uzykuw c·:1czr-n11 y1 J 

!<1l /Lh w z spoi.ich "iu111~l11111q L1kc Llvr 1l1s~uruA11 Przn pw1v. ~1e JJ10,<1 lat 

I< ollulluwol s ~ ch.1rd•tt l \',UI/ ~[' mu1yk1 [])dl klJLl ze· palu Ostil'Pflnl!.' 

Pu·1y L "lt' pil.i tu LILI ;1d1 Sldwfk '..indr0'/11LL ą1rar1 . µerkuSld, sp1 '.'1. f.' 3rie1 

Szymbors<' µ1u1 inr Flrkrry llll'. flPk!1u11kd. A·t~r 
0

JLka•::1Jl1 - synte?d 

1111y. 1 lt·~t11111ka t1.ka>l fl11yck1 Od' . P1rrr Wdliozewsk 1 µ~rl<J~1a , i1 JC1r1 

Karn~unv „1l<";olon Dr lJ11 tdnLk1 Jlburn li vou k11uw 1'> w11111if 1aw1PrJ 

10 ko111~U!Y - 11 . pow>lulyLh Ilu przr 1n·ni 1rn•tl1 p1L'IW z1•1!1 ut dz1al<1lnn r· 

zr~ olt1 N l1JI 1111 pu zueyalny· h ur ·.roraw odbywały •ę 1~ 1 u.111 eh uknli „ 
11u ciact· 1 m1r1s <.1Lł1 ,„ 13y1~0\ll!y, SZJl inie, Londynie. Swa11ed1u - Mim 1 

UP'Yl'1U ?d~U tli.i Id~ I 'lllll\'ku 1r<1 \'.(1')7 V!ll'U , cl/ 11lUklJ . ie pot u illj' !Pl 

sk!J yt1!<1i::ar in1 oK ~ 111 ydlu1.k1; \'. 11 1C'rh rJk rn~1,1rnr - mawia LLłu 1ku :.1e 

Pnuy Umbreli i /<im euJm · ~;ilr 1 nkrlt 11!<1 r J~ nuwy[h roz 1. 19zan m111VL" 

nyrn, 11z1, ~k, „„_,et. ow~t gd·, by oaz•m 11r .lin~~ nkdl ie. ze w >LY>tkn . co r a 
:e11 Lemat :.1c111y, 1~ t zrr 
VI 111·~,'dk 11 '.'.'l ARl !Hf [llf1MP JN') Pl[l')[ ~. K l 'rRTUWE zespoi f o tv 
UmlJ1t Id l'l'/'>f~PU!l' '.'!' łrld/ 'lłu•.':eh ·udfO\',r(' QI olld llf'lk1J<1 J Mac e1 
1<u1 111'Li 1y - '.„Jk ,ni in W>1111·„11.11rl1 A1lu1 I u1·.•1r1tl - pPrku>1u , iJWPI ilrnw 

ski kor11111IM'> 11tdld lJJ 11v.a [lfl7F1b1J!I Wloda1rk - klriw•'.Le 
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+MIREK KA[ZMAREK 
(~ l'l/IJ . :tb>e \'. Cni A)P „., Pozranrt., ~dz1r• w l'l'lB ukur !ył "yd11a1 Ko 

m11nik<Hi1 1;111al IP Zr~zv~e1t•fllP K1Jszuy11· ,,p p1dt1.1w~ln1d .Ofr tl" 

qlrdarnara T Raze,,1cza [Te;J'r W:.pa1uesn1 :;1 W1 Jtk1:1u. ?OOć] PIJ 
',"Q\'il Lq I ' Kupc1l 11a M 1,1 altn~u: r~utr Dra'.nr,1 , zny •:. \Val'llLYI tiu, 2()03 

1 2004]] Pl, ronowem 1 innymi' A [zt·LhOWc Ttalr 1-'m k1 w f'cllnuniu. 2DDJJ 

Y "kbetem W S?rkspifu [TcJ r Pul k1 w w-11,1a1·11~. 2005) 1 JonPm Kla1~ 

nea1.1u wal m 111 „Lutt v Watykanu ' wq A Gide cJ [ ko~r JrT vJ. rn1 kę f lU1·1k1 

w~ W tkacega (sunogra~a. Tra n Drdmdt llZ11y w WJl~1 Ly1 hu . 200·1]. '•1ethit 

n1u 19 po01u1anu~ wg A llurqrssa (ku'lt urny), f dl1t.iS·1 I Słr,1'.J h1l'gu 

[scenogr.1~il edll \'/ t111e ~ L' w GtJcJnsku. 200S,. lrJll' e1 1· (<;c1•nognhd, frdtr 

\Vspolue~nv wr Wrac1cJ!. 1U, i'DD6l. OrP,te1ę A1'>Ch1:~.J fkustiu.nyl 'i.::r1·;L1 

u ~rJ111 wC) Wilkace~a [kostium\' 1 pro1rkl!C v OLr , Tf11I< Ruzmn110 li~, \'.dr 

rza '.'Il' , ZOO?) l<ry~ryn.J Mrn'..nPI Lf1°dhZOW•1I !alla 1yn~ J SIUWd[k1Pgn 

[ ,u•nu41 cl fi cl , Tt Jl I;', palursny wl' Wr0Cłih'11u . ' lOb I 
\',W >'I k- · [·! · rll i'! t•- k lU 0 

+ FABIAN WŁODAREK 
Absah·.r u .t Al< idrrnr, Mu7\i z11t ł w Wd!S/uwit \Juk:z l ~lt,11~C\· ~"'w 1111rr1:1 

r11e 1anu 1ir111ruw1za[p .J p1u111sly l:lo nan.1 HGlm•, 11 N,1 r11 d11 ·111w1 )Zan·1 

1es i z wJru.i•:. kr tea! dll11 T~ct1en1 Ratrl'.~11asc1 lJ1,m111yczny111 :,ru1l1n 

w1ollw·:1 kim lr 111rm \'.•spal zr-c;n1 . JlLill dfl ~1111 T ullern P1 kim ipul~i.1. 1 

Te al ł «nr ~1a1111ws~ eqo ka na z wu 1•, ~nPk .1kldLł ruv ei""" n; 11 

przez l<rzy 1 1 • irl•kawsk1equ [Ols.:' .~1 ljur;a '. PL krn 11Pn11 

ZllJSlll l Y ) Pu '. la M1~k1 \'.' IC?il [ Alir.1 n.i zart1ull ) 1 Jk,1_zc1 Ko _ J I. Ld .. u'Tl I 
Przygot~w. 1Jprdw~111u1·1.z 1u ur'!Z ""ykon 11r rernale / aktor<Jm1 dyr~ 

Juno~ :.'~ka (truqrla l „Gol ,d ',' 1~ t < ) . ArekscJndr Popia :.' kr) [1 re tel m·1z·1 · 

k1 tr~ncusk1r•11. Powiem fuLllJISk m [1rc11JI T111p 1 I' .1lt' I Gr dl\ h) Ruga·.'. K<J 

[rrc1trJI muty 'yd11 :.r 1k1e1 _"i1 11k J dlL.:'Y 1'1 1espolu l'.•. 011~ t'QO JlfOQfi 

.JakJ 10 melud1a· l//spolprJCU11: z Kr7y~11ul I< 1111 k111 1, M,11·1!1) Hnuo•:„ rz , 

Ju>l\'noJ <; r•r .~kuw ,kd , Kiilld1 L'lern Moraln°qa ~J1Ppoi< i11 I 7pc, ~u ! Jr111 S1w .1111e 

kola5k,1 [] Ma1.1~~ St.!1 1 fr11gmen1 t, ·1 n ał J1Z u 1 .·, ri.i~ .mu kuncr·rri 

T"I U11pli1gq1•1l ' UOl diem K,JyJ~ 



dyąkto PAWEŁ ŁYSAK 

a'>repra t.y ektor;i c1• 1·konol'11rmo adn11r1<,rrary11vrJ, , QID'Ml • ks1ego''· Y 

MI CHAŁ WOJTUS c1r«mJrurg ŁUKASZ CHOTKOWSKI komdvn,3ror pldl\' 

dllV~lyli l"I BERNADETA FEODER k1rravm1k j71dlU ! •rhlllL?nO QO' OOJICZeqo 

TOMA SZ KAŻMIERCZAK ,flOfll.JZySCI sceny ARTUR EKWIN SKI [r1 il L1ygudz ty 

!elit HL. 1e1 o si 1g1 sceny . JAROSŁAW KUBINSKI , MARIUSZ PAWLIKOWSKI , 

ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZK I pr.J1 01>r1 rle~llfJ-dku. Vldla ROBERT 

ŁOSICKI [<11e1ownik' , LESZEK DR YGAS, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN 

WESOŁOWSKI, EU GENIU SZ W!SN !EWSKI prJ O\'d ll d k1,w„ Prka EWA STAN SKA 

kie o vn1kJ. \WONA LEWANDOWSKA, ALINA TAO YCH W" LJ'.'.'nla l1y1 e Ska 

JADWIGA MŁY NARCZYK rrhw11ytn1 EUGENIUSZ BAR AN OWSKI, WIESŁAW MITORAJ 

kr ff'[ e•y• Jl woi<c.I 'L 'lluz1rzn\' AG NIES ZKA SOWA r 1,11ze KRZYSZTOF PAWLAK, 

WITO LD WŁOCH <>Id i: JAROSŁAW ANDRYSIAK Jld 1n 1an OLGA BETANS KA, 

JADWIGA KAMI NS KA d.: J ' p1nmori1 fTld ke11ngu, OIU o ~p t \' . .JIU µraprrm1o' , 

BERNADETA FEOOER (p u 1Pr 1wn kal, AG NIESZKA HANYZEWSKA. KATAR ZYNA 

KAMERDUŁA-GAPINSKA, HO NORA TA ZIOŁKOWSKA kcJ d IWDNA LEWAN DOWSKA, 

ŁUKASZ ŁO BOOZI NSK I 

rrtL·rwaąi 1 ~przcclaz t11 etm•! IPI r.sz 13 97 Elrn, pJn il11JI'' ~·rrzvniw 

wror< l<-pidlek 1200-18Ull. 1<Zrf\'.'ifw1nrrr'letn :1e VI•'.'\'.' edl pals I 

kasa teJ' -u uynna qnct„ ie 11. ~u 1a: JUL .:r1er:' >pr~tJkl 1. 

pro1~kl gr 111 .: IY µrogramu HOMEWORK 

11 uk POLIGR AFIA JANUS Z LAS ZCZKOWSKI 
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