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Fakt1 
Piłka nożna to najpopularniejszy sport świata . 

Fakt2 
Liczba fanów piłki nożnej bije na głowę liczbę obywateli Chin. 

Fakt3 
Piłkarskie rozgrywki na poziomie międzynarodowym należą do 

najbardziej emocjonujących i wyczekiwanych wydarzeń naszego 

globu. W ciągu kilku tygodni całe narody jednoczą się i kibicują 

swoim reprezentacjom. 

Poznajmy zatem najlepszych z najlepszych, wybranych z setek, 

wybitnych i niestrudzonych wojowników o honor polskiej piłki -

zawodników rezerwowej reprezentacji biało - czerwonych. 

Roman Kobalt - rezerwowy kapitan, rozgrywający, niezwykle prorod zirmy, uwielbia kupować 

prezenty dla swojego synka. Zawsze marzy! o tym, żeby grać poza krajem, ale nigdy n.ie dostał takiej 

propozycji. Obecnie jest nieco znużony sportem, chciałby całkowicie poświęcić się swojej rodzinie. 

W tajemnicy przed wszystkimi pisze wiersze. Jest najbardziej popularnym zawodnikiem 

reprezentacji. Świetnie prezentuje się na zdjęciach jako lider. Był już parokrotnie na mistrzostwach 

piłkarskich. Ma drobne problemy alkoholowe. 

Wawrzyniec Koń ps. "Kopyto" - rezerwowy obrońca, prawdziwy taran dla przeciwników, 

bezwzględny patriota, prawicowiec, głęboko religijny. Ma na swoim mnóstwo czerwonych kartek. 

Słynie z tego, że kiedyś w wyniku małego nieporozumienia znokautował wlasnego bramkarza. Gra 

w hołdzie dla Kazimierza Deyny. 

Andrzej "Jędrek Bosonogi" Zabucha - rezerwowy bramkarz, największy zawodnik 

w historii polskiego futbolu, potężny władca bramki. Ma obsesję na punkcie terrorystów. Panicznie 

boi się wszelkich środków transportu oraz miejsc publicznych z uwagi na sytuacją międzynarodową. 

Przydomek "Bosonogi" otrzymał w 2004 roku, kiedy w historycznym meczu z Irlandią podczas 

obrony rzutu karnego zgubił swoje buty. Mówi się o nim - "to on zatrzymał Irlandię". 

Piotr Sołtysiak - rezerwowy pomocnik, pierwszy raz w reprezentacji, zawodnik Stali Polkowice. 

Chce grać, chce wygrywać . Najbardziej optymistycznie nastawiony do gry zawodnik drużyny. Jest 

szczęśliwym człowiekiem. Często dzwon.i do swojej mamy, która jest jego najlepszym przyjacielem. 

Jego wielkim idolem z dzieciństwa jest obrońca "Kopy to", ale n.i komu o tym mówi. 

Gerard Gawron - rezerwowy napastnik, na co dzie.ń gra we Francji, niezwykłe pedantyczny, 

bezkompromisowy propagator profesjonalnych standardów organizacji. Prowadzi pamiętnik, ma 

prywatnego terapeutę. Kiedy się skoncentruje, piłka leci dokładnie tam gdzie chciał ją zagrać - pod 

warunkiem, że zostala mu odpowiednio podana. 
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obsada: 

MATEUSZ DAMIĘCKI/ LESŁAW ŻUREK 

- Roman Kobalt, rezerwowy kapitan 

JACEK LENARTOWICZ 

- Wawrzyniec Koń ps. "Kopyto", rezerwowy obrońca 

MICHAŁ PIELA 

- Andrzej "Jędrek Bosonogi" Zabucha, rezerwowy bramkarz 

MACIEJ MAKOWSKI 

- Piotr Sołtysiak, rezerwowy pomocnik 

ZBYSZEK FIL 

- Gerard Gawron, rezerwowy napastnik 

PAULINA ANDRZEJEWSKA 

- Diana Pączek, asystentka trenera 

ANNA JANIKOWSKA 

- Wiki Pączek, asystentka trenera 

ANDRZEJ STREJLAU 

- trener 

TOMASZ ZIMOCH 

- szalony komentator 

w materiałach filmowych gościnnie wystąpili : 

NATALIA SŁOMA- dziennikarka oraz Sandra, żona Romka 

JEREMI T ABĘCKI - Allanek, syn Romka 

MARIA PIELA - Fatima, żona Jędrka 

DRUŻYNA FC ŁAMAGI - koledzy Piotrka Sołtysiaka z Polkowic 

W starych domach starszych miast 
Stare okna a w nich blask 
W oknach ludzie starsi śnią 
Smutne oczy ich za mgłą 

Żyją życiem dawnych gwiazd 
Tym wspomnieniem żyje świat 
Popatrz w okna starszych miast 
Śmiało popatrz w starszą twarz 

Pomyśl, że oni kochać chcą 
Oni kochani też być chcą 
Dzisiaj znowu będą tam 
Siwy pan z piękną damą wiodą flirt 

Oni przeszli życia szlak 
Oni tęsknią do tych lat 
Oni już nie toczą walk 
Oni tworzą własny świat 

Razem też bawili się 
Byli młodzi tak jak my 
Teraz chwilę poświęć im 
Miłość winien im jest świat 

Orły Górskiego przed Igrzyskami Olimpijskimi w Monachi urn, 1972 rok (zasoby archiwalne PZPN) 
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projekty graficzne - Zygmunt Szewczyk 

zdjęcia sesyjne - Dariusz Senkowski 

zdjęcia z prób - Arkadiusz Wrzesień 

montaż i realizacja materiałów filmowych - Kaja Błachowicz 

koordynacja pracy artystycznej - Natalia Słoma 
dział PR - Lena Kartkowska & Agnieszka Jele1'1ska 

choreografia - Paulina Andrzejewska 
kostiumy - Anna Waś 

kierownictwo muzyczne - Andrzej Perkman 
przygotowanie wokalne - Piotr Hajduk 

dialogi - Michał Walczak & Team 
scenografia, scenariusz & reżyseria - Marcin Kołaczkowski 

produkcja - SZTUKOTEKA s.c. 
Marcin Kołaczkowski & Paweł Prokopczuk 

www.sztukoteka.pl 
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1. Dziura w krajobrazie - sł. A. Jastrzębiec-Kozłowski, muz. ]. Śmietana - 3:53 

wyk. Marcin Kołaczkowski & Zbyszek Fil 

2. Rozmowa z Jędrkiem - sł. i muz. A. Sikorowski - 3:45 

wyk. Paweł Prokopczuk, Marcin K łaczkowsk1 & Michał Piela 

3. Ach te baby - sł . J. Nel, muz. R. Palester - 3:54 

wyk. Zby zek Fil 

4. Obojętnie kim jesteś - sł. J. Wegiera, muz. T. Danysz - 2:51 

wyk. Mi hal Piela & Team 

5. Już taki jestem zimny drań - sł. J. Nel, muz. H. Wars -1 :25 

wyk. Paweł Prokopczuk 

6. W zasadzie - sł . M. Czubaszek, muz. J. Koman -1:58 

wyk. Zby zek Fil 

7. Leniwy diabeł - sł. W. Młynarski, muz. W. Korcz - 3:02 

wyk. Maciej Makowski 

8. Tańcząc w powietrzu - Jak linoskoczek 

- sł. L. A. Moczulski, muz. J. K. Pawluśkiewicz - 3:24 

wyk. Lesław Żurek 

9. Baw się lalkami - sł. G. Orlińska, muz. R. Poznakowski - 3:17 

wyk. Zbyszek Fil & Marcin Kołaczkowski 

10. Bądź moim natchnieniem - sł. W. Młynarski, muz. A. Kopff - 3:09 

wyk. Jacek Lenart wicz & Team 

11. Czarny Alibaba - sł . T. Urgacz, muz. B. Klimczuk - 2:54 

wyk. Michał Piela 

12. Zakochani staruszkowie - sł. S. Halny, muz. M. Pawlik - 4:27 

wyk. Olga Szomańska/ gościnnie/ & Tomasz Zimoch 

13. Wymyśliłem Ciebie - sł. A. Kawa, muz. J. Horwath - 2:13 

wyk. Mateusz Damięcki 

14. C'est la vie - Paryż z pocztówki - si. J. Cygan, muz. W. Pieregorólka - 3:44 

wyk. Zby zek Fil 

15. Gumisie 

- sł. i muz. P. Silversher & M. Silversher, tłum. D. Filipek-Załęska - 1:26 

wyk. Team 

16. Byłaś serca biciem - sł. Z. Książek, muz. J. Dobrzyński - 3:28 

wyk. Zbyszek Fil 

Andrzej Perkman - instrumenty klawiszowe, akordeon (7,10), saksofon (10); 

Paweł Bomert - gitara basowa; Piotr Maślanka - perkusja; Marcin Kukieła - gitary 

oraz 

Piotr Ziarkiewicz - trąbka (2,3,6,8,9,10,13,14,16); Marcin Gańko - saksofony (1,6,8,9,12,13,14,16); 

Raf al Korzeniewski - puzon (6,9,14,16); Mariusz Jeka - klarnet (7,11), flet (11), drumla (4); 

Zbyszek Fil - gitara elektryczna (5,12); Piotr Hajduk- programowanie (2,8,10,12), harmonijka (4), 

chórki (3,8,9,11,12,16); Agnieszka Piotrowska, Marta Federowicz, Zuzanna Federowicz - chórki (12) 

aranżacje muzyczne - Andrzej Perkman; aranżacje wokalne - Piotr Hajduk 

realizacja nagrań zespołu muzycznego i wokali (1-7,9-11,14,15) - Andrzej Perkman - Studio 

Wólczyńska; realizacja nagrań wokali (3,8,9,11,12,16) & mix - Piotr Hajduk - Studio 325; 

mastering - Piotr Hajduk & Stanisław Bokowy 

produkcja - SZTUKOTEKA s.c. - Marcin Kołaczkowski & Paweł Prokopczuk 
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