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W przeciwieństwie do poetki starożytnej, Bilitis, stworzonej całkowicie przez wyobraźnię pisarza francuskiego, 
Louysa, Agnieszka Osiecka jest postacią autentyczną, obecnie młodą, posiadającą 165 cm wzrostu, ciemnoblond 
włosy, jasne, zimne spojrzenie i drapieżny uśmiech. Jest też na wskroś współczesna i - moim zdaniem - przy
stojna. W .związku z tym posiada własny życiorys, zbyt barwny, aby pomieścić go w tych kilku zdaniach wstępu. 
To chyba właśnie ten życiorys sprawił, że w piosenkach Osieckiej tak często odzywa się nuta przeżyć osobistych, 
niezbyt wesołych niestety. Poezja życia i jego bezwzględność sprawiają, że piosenki te są prawdziwe, autentycznie 
przeżyte chłonnym sercem dziewczyny. (.„) 

Ten żartobliwy wstęp do •poważnej „przedmowy" wybaczy mi chyba Agnieszka Osiecka, kobieta wielkiego po
czucia humoru. A dalej będzie już na serio o Agnieszce Osieckiej, poetce niezwykłych piosenek. Z nieurodziwych 
ludzi, z niewyszukanych rekwizytów, z szarego tła, ze słów oszczędnych, brzmiących nieraz jak suchy opis po
wszednich zdarzeń - tworzy ona poezję urzekającego nastroju, a rzeczy codzienne nabierają w niej niecodzien
nej barwy. Kiedy opowiada, jak na małe ludzkie życie paell los wielkiej przegranej, słowa piosenki nie krzyczą 
o tym patosildem szlagierów. Mówią prosto i przejmująco. Kiedy śmieje się lub uśmiecha - rzadko bawi się 
śmiechem. Często osłania nim wstydliwe sprawy, które na serio brzmiałyby zbyt banalnie lub zbyt czułostkowo. 
Czasem łagodzi drapieżność ostrego pióra. Jej dowcip jest jej powściągliwością. 
Agnieszka Osiecka jest bardzo związana ze swym pokoleniem (urodziła się tuż przed wojną), a zwłaszcza z tymi 
spośród niego, którym „nie jest wszystko jedno". Ich przecież trybuną jest Teatr STS, w którego popularności 
i powodzeniu Osiecka ma S\YÓj wielki udział autorski. Bardzo jest też warszawska, chociaż jej piosenki „nie 
opiewają stolicy", a Warszawa jest po prostu często w nich obecna. Warszawa dzisiejsza i ta wczorajsza, która 
r.a ubaw w „Sielance" róg Czerniakowskiej i Gagarina przybywa jako duch Czarnej Mańki z tamtej dawnej 
Czerniakowskiej. ( ... ) 

AGNIESZKA OSIECKA jest autorką kilku widow:sk tea
tralnych: „Niech no tylko zakwitną jabłonie", „Gwiazdy 
i winogrona'', „Apetyt na czereśnie" (grany równieź w NRD, 
Bulgarii, ZSRR, Anglii). Wydala powie5ć: „Zabiłam ptaka 
w locie'', opowiastki dla dz:eci, tom wierszy: pt.: „Imien
nik" Ostatnio oddała do druku pow:eść dla dzieci i doro
slych: „\Vzór na diabelski cgon". 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI, twórca Skaldów, zadebiutował ze 
swoim zespołem na II Krakowskiej G · cldzic Piosenki 
(w grudniu 1965 r.), zdobywając dwie I r.agrody za własne 
piosenki. Jako naczelny kompozytor tC'j oryginalnej i am
bitnej grupy muzyków - sprawuj~ w zespole obowiązki 

wokalisty, organisty, pianisty i kierownika muzycznego, 
Współpracują z nim autorzy tcks'ów p:oscnck: Moczulski, 
l\Tlynarski, Osiecka. 

(Z przedmowy Jeremiego Przybory do „Ballad 
i piosenek" Agnieszki Osieckiej, wyd. przez 
Polskie Wyd. Iuzyczne 

Skaldowie odnoszą od lat niezmiennie sukcesy w kraju 
i zagranicą, są popularni i cenieni, bez wzgl~du na wic'.c 
i wyrobienie muzyczne odbiorców. Mają własny styl. Nic
wyczerpar.ym źródłem, z którego Andrzej Zieliński czerpie 
tematy i pomysły do skaldowskich piosenek, jest muzyka 
ludowa, zwłaszcza góralska. Folklor i nasza współczesność, 
debry smak, dO'.\'Cip i młodz:eńcza fantazja artystyczna 
to elementy, z których zbudował swój olbrzymi dorobek 
nasz najpopularniejszy dziś zespół muzyczny. W tece archi
walnej mają Skaldowie przeszło 200 utworów - z tego 
prawie 90% nagranych na płyty, w radio, w teatrach i TV. 
W krótkim czasie doszli do rekordowej liczby nagra11 long
-playów. Mają p:erwsze lokaty w plebiscytach radiowych. 
Ich ciągłe wojaże zagran:czne (CSRS, ZSRR, Bulgar!a, 
USA, NRF, Anglia) Ś\viadczą o niesłabnącym powodzeniu. 



W innych teatrach artyści mają. dane osobowe („personalia") 

w Naszym Teatrze artyści mają. osobowość („personallty"). 

KilYSTY.~i\ SlE:'-"KIEWICZ. Zaslużona artystka terenów 
z:clor:yc!l . I3yla g•.d::izda f:lmu nicir.ego (Piozenka „Slonccz
r.::? p;-bszki'. - „Dda" 1916). Słcw:rzck kantyny. Ulubie
nica frontu j:ipońskiego. Specjalność - śpiew na linie. Za
\\:ód \Yyuc::ony - dźganie szydclk:em. Mnoży, dzieli, do daje. 
Robi sztuczne kwiaty. Trzy razy dzwonić. 

J.\;~ STAKISŁAWSKI. AHabcta. Specjalnoóć - okulary 
gi<;t". \\'yksztalccrie - kursa grzybobrania wyższego (Haj
r:ówka, 1959). Pisuj<:! dla pań r.,Bluszcz'', „Zwierciadło„, 

„św'.ccidelko", „Lite:atura"). Doktoryzowany prywatnie. 
Adres z:iany dy:·<!krji. 

HA -:XA Ol>:UNIE"WICZ. Pozowała do pomnika „Elizie 
Orzeszkowej - rodacy". Okultystka. Współautorka t eorii 
kokona astralnego. \\'i:hiała wiolonczelę, Rzym, Paryż. 

Gościnnie ,,. ob!olrn-:h. Panna. 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI, przydomek: Watra. Zbójnik. Uro
dzony w szalasie. żywi się ogniem. Ogólnie - monoga
n.ista. Gra na pianinie ustnym. Hoduje żywego wilka. 
Bezpieczny dla otoczenia. 

W1TOLD SKARUCH. Kniaź Tylżycki. Czarna broda, czarny 
charakter. Czarna Hańcza. Analityk. 

JERZY KOZAKIEWICZ. Duży mężczyzna fizyczny. Typ: 
,Przaśny gangster" Ogorzaly, spaśny, zapaśniczy. Do za
stosGwania w filmach ti:ójwymiarowych. Pierwsza nagroda 
w konkurs:c: „Bądź gcntelmancm chodnika". 

ANDRZEJ STOCKINGER. Rusalka psychiczna. Marzyciel. 
Odżywia się parą z chleba. Dobrze widoczny o zmierzchu. 
I:an taty, polonezy, walec: „Pod górk<:'', „Kapitał'', „W sta
rych nutach Cenzury", „Modlitwa dziewicy" i inne. 

Il~\LET. L;r. 1957 w Wólce :'.\Tiądzkiej, 19G6 - piknik. 1969 
- tournce po Białowieży. Sukcesy. 1971 - przekroczył 

t."ral. 1972 - r •.J:;cily mu siq wąsy. C.d.n. 



JAK PIĘKNlE 

Jak piqlrnie, jak pięknie jest rano, 
gdy jeszcze nie wszystko się stalo 
i wszystko może się stać -
tylko brać, tylko brać, tylko brać. 

Jak pięknie, jak pięknie jest wiosną, 
gdy jeszcze nie wszystko wyrosło 
i wszystko może się stać, 
tylko brać, tylko brać, tylko brać. 

Jak pięknie, jak pięknie jest w maju, 
gdy ryba się kąpie w ruczaju 
i wszystko może się stać, 
tylko brać, tylko brać, tylko brać. 

Jak pięknie bywa na wiosnc:, 
ziarnko bawi s!ę w sosnę, 
kam'.eń pod łodzią, 
łódź z powodzią, 
koza śmieje się z osłem ... 

NIE MNIE JEDNEJ 

Takie dziś oczy mam niebieskie, 
jakby po walcu lub po chmurze, 
taką mam w sercu kruchą łezkę, 
juk kropla, która rzeźbi róże:. 

Nie widać na mych ciepłych \\losach 
śladów twej dłoni niecierpliw::j, 
nie słychać żalu w śpiewce kosa 
i dobry Pan Bóg sic: nie dziwi. 

Ach, nie mnie jednej 
ach, nie mnie jednej 
to się zdarzyło, 
co sic; zdarzyło -
ach, czemu tylko 
w rozmowie sennej 
nie pomyślałam, 
że to milo~ć. 

Spoglądum w nieba ab:.-cadlo, 
wstyd zosta\Yilam na posłaniu -
czemu nie przesz1y mi przez gardlo 
te zwykłe słowa o kochaniu? 

Kie sprowadzajcie się z rzeczami 
między wieczorem a wicczorc:ri, 
jeśli te slowa o kochaniu, 
r:ie pr;:yjdą na my~l w san:ą porę. 



KSIĘŻYC WE WŁOSY 

Tak!ej dziewczynie, co pachnie mydlinami 
\\'czorajszą szminką, poclJym snem, 
takiej dziewczynie, co w knajpie była 

z wami, 
a potem u mnie - a ja wiem -

co ona warta ... 
Księżyc we włosy, 
księżyc we włosy 
wepnę, 

dam białe kwiaty, 
zajączka z waty, 
westchnę, 

potem jak z narzeczoną 
popędzę w dal szaloną, 
a potem mama 
i wielka drama -
ślub . 
... Będziemy żyli dlugo i ach, jak bezpiecznie. 
Bo takiej dziewczynie - księżyc we wlosy -

koniecznie. 
Takiej dziewczynie, 
co sama pije w barze, 
matury nie ma, szczęścia też, 
takiej dziewczynie, co była z marynarzem, 
a potem z wami poszla w deszcz -

Księżyc we włosy, 
księżyc we włosy 
wepnę, 

dam białe kwiaty, 
zajączka z: waty, 
westchnę, 

potem jak z narzeczoną 
popędzę w dał szaloną, 
a potem mama 
i wielka drama -
ślub. 

niewiele warta ... 



CZARODZIEJE 

Czi:rodzicje, czarodzieje, 
po kieszeniach szklane kullti, 
czarodzieje, czarodzieje, 
od Paryża aż do Wólki. 

Oni w pa!ac kryształowy, 
cztery k!!tY twe zamienią, 
i n!e przyjdzie im do glowy, 
że potrzebny na to pieniądz. 

Oni dają w urodziny 
zloty księżyc zamiast roślin, 
rozmarznją się dziewczyny. 
cbrażają s:ę dorośli. 

Czarodzieje, czarodzieje, 
po kieszeniach szklane kule, 
i pytania i nadzieje, 
i uśmiechy jakże czule. 

Gdy odchodzą - mówię „trudno" -
przecież w końcu byli obcy, 
ale bez was strasznie nudno -
czarodz!eje, czyli chłopcy. 



NASZE KAWALERSKIE 

l\Io.:e byłaś za n:da, za smutna, 
i maniery miałaś spod Kutna, 
nie smakował ci ser, 
n;e mówiłaś „mon cher" 
i byle kto 

- bywało -

Ciao, ciao, 
c:ao, ciao! 

w nogach two!ch spal. 

Ale miałaś dwie ręce anielskie 
i ten fason, ten humor, ten gust, 
że się pilo: „Nasze kawalerskie" 
sięgając twoich ust. 
Czasem kocha dziewczyna szalenie, 
ale życie ci zmienia w więzienie, 
z tobą było nie tak, 
człek był wolny jak ptak 
i z dnia na dzie1'1 

Ciao, ciao, 
c:ao, ciao! 

- bywalo -
mocniej ciebie chciał. 

Czy pamiętasz te noce pod Czerskiem, 
czarne niebo zamknięte na spust, 
gdy się pilo: „Nasze kawalerskie" 
sięgając twoich ust. 

Czy pamięta.sz te noce pod Czersk:em, 
kiedy księżyc wychodził za próg 
i gdy piło się: „Nasze kawalerskie" 
u twoich wysokich nóg. 

POŻEG 'ANIE Z POETKĄ 

Gdy zniknie z gazet szpalt 
twój ostatni rym, 
a twój srebrny alt 
rozplynie się jak dym ... 

Tam na obłoku, hen, 
nie zapomnij nas, 
niech cl się wieczny sen 
rozjaśnia raz po raz.„ 

Czasem zanuć sobie o nas cd niechcenia 
do widzenia, do widzenia, do widzenia. ' 
My po kilku długich zimach i jesieniach 
zasiądziemy obok c1eb:e ... 

do widzenia! 

Charakteru i figury tam nie zmieniaj, 
do widzenia, do widzen:a, do \Yidzenia. 
Zostajemy tu na ziemi jak sieroty, 
czasem przefruń tuż nad nami jako motyl. 

Gdy zniknie z naszych klap 
twój ostatni włos, 
sforę nowych bab 
przyniesie hojny los„. 

Tam na obloku, hen, 
surowo nie sądź nas, 
niech ci się w;eczny sen 
rozjaśnia raz po raz„. 

Czasem zanuć sobie o nas :;d niechcenia 
do widzenia, do widzenia . do widzenia. ' 
My po siedmiu przedpokojach, siedmiu sieniach 
zasiądziemy obok ciebie - do widzenia. 

Pozostaniesz w naszych sercach i marzeniach. 
Do widzenia. Do widzenia. 
My jesteśmy tu na ziemi na przeciwko, 
zamów dla nas tam na górze małe piwko.„ 



Ii.ODZY~KI 

Gdy stare ciotki 
poszły na nicszpór, 
zasnął niebieski żuk. 
Siadlem przy tobie 
na sofy brzeżku 
piękny jak młody bóg. 

O, jakże byłaś wtedy łaskawa, 
to nie do wiary wprost, 
czemu wii;c starą przyjaiń zerwałaś 
jak niepotrzebny most? 

Gdzie są dziś te usta, 
co mnie całowały -
jak słodkie rodzynki, 
jak gorzkie migdały. 

Gdzie są dziś te dłonie, 
co przy moi.:h spały, 
jak słoditie rodzynki, 
jak gorzkle migdały. 

Gdzie są dziś te slowa, 
co ml tak kłamały -
raz słodkie rodzynki -
raz gorzkie migdały. 

Czemu miłość płata 
Stare nam kawały -
to słodkie rodzynki, 
to gorzkie migdały„. 

Kiedy do nieba 
pójdę z wizytą, 
która ">:byt długo trwa, 
wezmę tytoniu garść przyzwoitą, 
bo pewnie droga zla. 

Będę tam siedział 
za piecem bożym 
a± do sądnego dnia 
i będę myślał - kto tak ułożył 
to, w co się w życiu gra. 

Czemu dziś się śmieją 
tam, gdzie łzy się lały -
jak słodkie rodzynki, 
jak gorzkie migdały. 

Czemu na tym świecie, 
co jest tak wspaniały -
to słodkie rodzynki, 
to gorzkie migdały„. 

Czemu dni młodości 
tak się układały -
raz słodkie rodzynki, 
raz gorzkle migdały. 

Czemu w tej śpiżarni, 
co nam nieba dały, 
są słodkie rodzynki 
i gorzkie migdały. 



SAMOTNEMU MĘŻCZYŻNIE 

Samotnemu mężczyźnie 
broda rośnie 
niby trav:a. 

Samotnem;,i mężczyżn:e 
od rana 
marzy się zabawa. 

Nakłada białą kos::ulę„. 

Guzika brak. 
I w«;druje przed siebie 
z nieznanym bólem 
byle gdzie. 

Byle jak„. 

Byle do wieczora, 
byle do wieczora, 
a tu jeszcze 
tyle, tyle 
tyle mil. 

Byle do wieczora, 
byle do wieczora, 
chociaż knajpa co ewa !:roki, 
masz ten styl. 

Byle do wieczora, 
byle do wieczora, 
a tu jeszcze 
tyle, tyle, 
tyle spraw. 

Nie ma przed kim stroi~ lorda, 
co za traf. 
Wloką się godziny, 
gdzie są dziś dzicwc;'.yn;', 
jedna, druga, 
trzecia. czwarta, 
jakie złe„. 
I nie patrzą dziś na ciebie -

Nie, to nie! 
Byle do wieczora, 
byle do wieczora, 
byle do wieczora, 
byle do wie„. 



KIEDY PISZĘ NA BRZEZ!L lE 

E:c:ly piszę na brze:zinie -
co Papiszę, to przeminie. 
I~ :cdy piszę na rezedzie, 
to mnie czeka życic w bicdz!c. 

Kiedy p:szę na p:o!unie, 
to mn:c wtedy 5wlat roz!lmie. 
Kiedy piszę na p!ołunic. 
to mnie \Ytedy świat rczumie. 

Kiedy r:szc: na jablo:-i, 
mało kto mi się po!doni. 
Kiedy p:szę na piołunie, 
moj':! slowo dalej frunie. 

Kiedy pisze: w niespokoju 
zaznam jadła i napoju. 
Kiedy piszę w niespokoju, 
zaznam jad!a i napoju. 

( 
,, 



DZIEŃ DOBRY - DO WIDZENIA 

Gdy ci już po mnie 
nic nie zostanie, 
nawet karciany dług, 
zaświeci ksic:życ na twe posłanie, 
usłyszysz tupot nóg. 

Żonę zostawisz 
w samotnej pościeli 
wybiegniesz jak na bal, 
żeby zapom!lieć 

o tym, co nas dzieli, 
a wspomnieć, czego żal. 

Moja postać mloda 
wynurza się z cienia, 
i znowu dzie:"i dobry, 
i zo6w do widzenia. 

Jasny wieczór milczy 
pełen zawstydzenia -
i znowu dzień dobry, 
i zn6w do widzenia. 

Skowroneczek śpiewa -
nie bądźże z kamienia, 
i znowu dzień dobry, 
i znów do widzenia. 

Gonią kare konie 
zaprzęgnięte w sto bryk, 
i zn6w do widzenia, 
i znowu dzień dobry. 

Kiedy już po nas 
nic nie zostanie, 
nawet postępu nić, 
gdy tak się zmienią 
panienki i panie, 
że tylko siąść i wyć, 
zaświeci księżyc ostatnim listkom, 
zowieje miły wiatr, 
i nagle wspomnisz 
sobie to - to wszystko, 
jaki był mlody świat. 

Nasz wujaszek Darwin 
wynurza s~ę z cienia, 
i znowu dzień c!obry, 
i znów do widzenia. 

Nakrapiany bratek 
w liszkę się zamienia, 
i znowu dzień dobry 
i zn6w do widzenia. 

Jedzie, jedzie wohko, 
błyszczą odznaczenia, 
i znowu dzień dobry, 
i znów do widzenia. 

Siedem dni się trudzi 
Bozia, Pan stworzenia, 
i znowu dzień dobry, 
i zn6w do widzenia. 

Krc:ć się, lm~ć, m6j świecie, 
według praw krążenia, 
i znowu dzień dobry, 
i zn6w do widzenia. 

W końcu się spotkamy 
z Boleslawem Chrobrym -
i znów do widzenia, 
i znowu dzień dobry. 



Kierownik Artystyczny: 

Dyrektor Teatru: 

Kierownik muzyczny: 

Teatr Rozmaitości 

ul. Marszałkowska B 

ANDRZEJ JARECKI 

LEONARD CZEPIK 

JER2Y DERFEL 

Prapremiera: lipiec - 1972 r. 

Ra-Ja arty3tyczna: 

Andrzej E!ar.usz 
Leonard Czepii{ 
Jerzy Dobrowolski 
Andrzej Jarecki 
Agnieszka Osiecka 
Wojciech l\Tiynarski 
Stanisław Tym 

W repertuarze Teatru Rozmaitości: 

J. RADICZKOW: CHRYJA 
premiera 1. VII. 1972 r. 

W repertuarze Teatru „S.T.S." 

AUREL BARANGA: SOLO NA PERKUSJI 
(Adaptacja: Stanisław Tym) 
prapremiera 17. II. 1972 r. 

IDZIE NOWE - widowisko satyryczne 
prapremiera 14. V. 1972 r. 

JANUSZ GŁOWACKI: CUDZOŁÓSTWO UKARANE 
prapremiers.: 14 maj 1972 r. 

Kasa teatru (tel.: 284377) prowadzi przedsprzedaż biletów 
na 3 tygodnie naprzód czynna codziennie w godzinach: 
10-14; 16-19,15. 

Przedsprzedaż biletów na dwa tygodnie naprzód w kasach: 
SPATiF-u (Al. Jerozolimsk:e 25), ORBIS-u (PL Konstytu
cji 4), Agencji Imprez Artystycznych SSP „Univcrsitas" 
(Krakowskie Przedmieście 24). 

ChZG. zam. 85C-'i2 - 20 OOO - R-09 
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AGNIESZKA OSIECKA 

Sztuka w 2 aktach z beatem 

Duch Poetk:i-Agafii Demonowny Późniak . 

Jacek - narzeczony poetki, także skrzypek 

Pusia Tałataj-Bączek, żona narzeczonego . 

Bogdan, przyjaciel Poetki z lat dziecinnych 

Poeta Wintazy Końskowodny, rywal Poetki (konkurencja) 

Ogrodnik, pierwszy mąż Poetki 

Minister Nonsensu, drugi mąż Poetki 

Lola, wąchaczka kitu 

Mademoiselle Bebeche, sekretarka Ministra Nonsensu, szpieg 
płci żeńskiej . 

Konrad } Biodrzaki 

Andrzej 

DZIEWCZĘTA: 

- telefon, łowiczanka 
- bruk~elka 

Obsada: 
Muzyka: ANDRZEJ ZIELIŃSKI 

HANNA OKUNIEWICZ 
KRYSTYNA SIENKIEWICZ 
JERZY BOŃCZAK 
PIOTR GARLICKI 
W ANDA MAJERÓWNA 
TERESA SZMIG IELOWNA 
ANDRZEJ MROWIEC 
ANDRZEJ ŻARNECKI 
MACIEJ DZIENISIEWICZ 
JAN STANISŁAWSKI 
JERZY KOZAKIEWICZ 
BOGDAN Ł YSAKOWSKI 
TADEUSZ GRABOWSKI 
ANDRZEJ STOCKINGER 
BARBARA MAJEWSKA 
MAŁGORZATA WŁODARSKA 

STANISŁAWA KOWALCZYK 
MIROSŁAWA MALUDZIŃSKA 
WIESŁAWA KWAŚNIEWSKA 
CEZARY KAPLIŃSKI 
MAREK LEWANDOWSKI 
PIOTR LORETZ 
IGOR SAWIN 

Zespół muzyczny TEST 

Spiew - Wojciech Gąssowski 
Krystyna Adamiec 
Elżbieta Burakowska 
Elżbieta Dmochowska 
Stanisława Kowalczyk 
Mirosława Maludzińska 
Walentyna Moldawanowa 
Barbara Nikielska 
Danuta Przesmycka 
Bożena Pietraszek 
Joanna Kasperska 

- sypialnia, parawan, wierzba, kariatyda Gitara basowa 
Perkusja 
Gitara 

- Bogdan Gorbaczyński 
- Ryszard Gromek 

- brukselka 

- sypialnia, parawan, wierzba, kariatyda 
- telefon, łowiczanka 
- brukselka 

Flet piccolo 
Saxofon 
Organy 

- Dariusz Kozakiewicz 

} - Aleksander Michalski 

- Andrzej Mikołajczak 

- tygrysica, parawan, wierzba, kariatyda 
- tygrys, parawan, jabłoń 

Irena Szymalanka - tygrys, wierzba, kariatyda 

Przy fortepianie: WOJCIECH GŁUCH 

Kierownik Zespołu: Jan Szewczyk 

KWARTET SMYCZKOWY 
Altówka 
Wiolonczela 

- Alicja Jastrzębska 
- Tadeusz Wojciechowski 

Reżyser: Scenograf: 
WITOLD SKARUCH ALICJA WIRTH 

Asystent reżysera: Jan Stanisławski 

Skrzypce I 
Skrzypce II 

Choreograf: 

TADEUSZ WISNIEWSKI 

- Adam Wajda 
- Szymon Kawalla 

Kierownictwo muzyczne: 
WOJCIECH GŁUCH 

Inspicjent: Wanda Jarema 

Rysunki: ALICJA WIRTH 

Układ graficzny: MARCIN STAJEWSKI 




