


Skrada się wilk, żeby owce zjeść
Na szczęście jest pasterski pies

Pilnuje ich cały dzień i noc 
Nic z tego wilku, uciekaj stąd! 

Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!

Nie podda się szybko ten wilk, 
Ochotę ma na owce trzy 

Nie damy Ci owieczek zjeść 
Nikt Ciebie, wilku nie boi się! 

Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!

Uparciuch znów zakrada się 
Kroczy ukradkiem, cicho jak cień 

Przebiegły i sprytny to gość 
Oj wilku, wilku, mamy Cię dość! 

Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha!
Goń goń goń goń goń go - złego wilka! Hu - Ha! 

   
Idzie jesień, liście niesie – Ach, jak złotem lśni!

Ma kasztany, ma żołędzie - Nazbierajmy ich! 
Wyczarować można będzie ludzikowy świat 
Kasztanowo-żołędziowa mama, siostra, brat 

Żołedziowo-kasztanowy tata, no i ja!

Szu szu szu - lecą liście z drzew 
W górę, w dół - wiatr kołysze je 
Szu szu szu - lecą liście z drzew 

I obracają się

Niech ta jesień Cię poniesie, gdzie przepiękny las 
W którym pająk nitkę przędzie, gniazdo wije ptak 
Gdzie wiewiórka zapas zbiera, gdzie się skrywa lis 

Dzięcioł dzielnie leczy drzewa wystukując rytm 
Gdzie za chwilę część zwierzaków będzie zimą śnić 

Szu szu szu, lecą liście z drzew 
W górę w dół wiatr kołysze je 

Szu szu szu, lecą liście z drzew 
I obracają się... 



  
To jest czyste disco – to jest czyste disco 
Super czyste disco - super czyste disco 

To jest czyste disco – to jest czyste disco 
Super czyste disco - super czyste disco 

To piosenka wszystkich czyściochów świata 
Tych, co myją oczy, uszy i nos 

W kąpieli których króluje piana 
I jak kwiatki - mydełkiem pachną 

(Ref.)
To jest czyste disco ...

To piosenka tych, którzy myją włosy 
Mają czyste stópki i rączki 

Co szczoteczką pilnie szorują ząbki 
I ubranka schludne chcą nosić 

(Ref.)
To jest czyste disco ...

To piosenka tych, co po trawie biegają 
Się turlają i wywracają 

Tak się trudzą, aż się wybrudzą, ale 
Po kąpieli znów lśnią jak diament 

(Ref.)
To jest czyste disco ...

  
Jest taki pies - Ogórek się nazywa

Bo tak jak my, uwielbia jeść warzywa 
Przez grządki skacze – Hop, hop, hop! 

Ogórek! Uważaj! Przed Tobą wielki płot! 

Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap! 
Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap!
Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap!

Nutę  łap! 

Jest taka kotka - na imię ma Grzechotka 
Lubi nasz kosz i włazi tam do środka 
A ten kosz instrumentów tyle mieści, 

Że możnaby o tym snuć opowieści  

Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap! 
Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap!
Nutę łap, Nutę łap, Nutę, Nutę łap!

Nutę  łap!



  
Mała, biała, śnieżna kulka toczy się 

O jej moc nikt nie podejrzewa jej 
Z krawężnika skok i z górki prosto w dół 

By bałwanka wreszcie stworzyć móc 

Więc gdy czujesz się mały i słaby jak płatek śniegu 
Prędko, prędko się z drugim zakoleguj! 

Już za każdym razem, gdy poczujesz, że 
Gdzieś w pobliżu strach i smutek czają się 

Niechaj ta pioseka przypomina w mig 
Kto Ci zdoła pomóc wyjść z koszmarnej mgły 

Każdy czuje się czasem jak mały, śnieżny płatek 
Wtedy wsparciem jest najlepszy przyjaciel

    
Nie stój tak

Po co ścianę podpierać 
Wrzuć na luz i poczuj beat 

Trampki włóż 
Bo warto się nie bać 

Obudź ciało, ruszaj nim 

Klaszcz na dwa 
Lub tak jak poczujesz 

Weź po prostu i się rusz 
Własny styl i luz Cię zbuduje 

Pozytywny każdy ruch 

Do przodu krok i do tyłu krok 
W prawo krok i lewo krok 

Obrót też tu musi być 
Tańczę ja, więc zatańcz i Ty! 

Dobry hit to DJ’ja potęga 
Parę słów i niesie nas 

Więcej nic nam już nie potrzeba 
W tańcu czas to dobry czas

Poczuj to, całe ciało wyginaj 
Niech muzyka niesie Cię 

W stylu lwa lub w stylu pingwina 
Każdy tańczy tak jak chce



Funky Duszek – Funky Duszek 
Fa Fa Funky-Duch - Fa Funky-Duch 

Czego boisz się? 
Pewnie Funky Duszka 

Lubi straszyć Cię 
Robi BU! do uszka
Gdy zapada zmrok 

Dzieci leżą w łóżkach 
Na potwory czas 

Czas na Funky Duszka 

Funky Duszek – Funky Duszek 
Fa Fa Funky-Duch - Fa Funky-Duch 
To Funky Duszek – Funky Duszek 

Fa Fa Funky-Duch - Fa Funky-Duch... 

Przeraźliwy cień 
W pokoju na ścianie 
A za oknem deszcz 
Stuk puk o parapet 

Skrzypią stare drzwi 
Ktoś wchodzi po schodach 

Duszek skrada się 
Pewnie chce Cię poznać 

Funky Duszek – Funky Duszek 
Fa Fa Funky-Duch - Fa Funky-Duch 
To Funky Duszek – Funky Duszek 

Fa Fa Funky-Duch - Fa Funky-Duch... 

To przyjazny duszek jest 
A wśród duchów najlepszy tancerz 
Uwielbia tych co nie lubią się bać 

I tych, co nie boją się wcale! 
Ze wszystkimi bawi się 

I strasznie, strasznie jest śmieszny 
A najlepsze jest chyba to 

Że potwornie kocha dzieci!

    
Trzymaj się, jeśli coś czasami 
Nie wychodzi Ci zbyt szybko 
Trzymaj się, jeśli w oceanie 

Czujesz się najmniejszą rybką 
Bo każdy słoń, a nawet lew 

Tez kiedyś byli mali 
I także borykali się 

Z różnymi wyzwaniami 

Więc jeśli czasem czujesz jak  
Przerasta Cię to wszystko

Pamietaj, że dla taty i mamy  
Jesteś wyjątkową rybką 

Kochają Cię, a miłość 
tak bezkresna jak ocean 

Więc rybko, płyń tam, dokąd chcesz 
Masz wszystko, czego Ci trzeba

Zamknij oczka, już słonko poszło spać 
Jutro znowu odrywać będziesz świat 

Lecz póki co odpocznij już 
W kołderkę się cieplutką wtul 

Niech gwiazdka, co za oknem lśni 
Sen błogi ześle Ci



    
Spójrz, gałęzie drzew pokryte pąkami 
Świat zieleni  się, a wraz z motylami 
Przybywa na świat radosna wiosna  

Wiosna, lato, jesień, zima – wiosna, lato, jesień, zima 
I od nowa wszystko się zaczyna – i od nowa wszystko się zaczyna 

Nagle zniknął lód, stopiła się zima 
Niechaj w sercach chłód się też już nie trzyma 

Bo słoneczny czas przyniosła wiosna 

Wiosna, lato, jesień, zima – wiosna, lato, jesień, zima 
I od nowa wszystko się zaczyna – i od nowa wszystko się zaczyna 

Wykurzymy kurz otwartymi oknami 
Ustroimy dom świeżymi kwiatami 

Moc pięknych barw przyniosła wiosna 
Przyniosła wiosna nam

Radosna wiosna tak 

Wiosna, lato, jesień, zima – wiosna, lato, jesień, zima 
I od nowa wszystko się zaczyna – i od nowa wszystko się zaczyna 

Wiosna, lato, jesień, zima – wiosna, lato, jesień, zima 
I od nowa wszystko się zaczyna – tak co roku wszystko się zaczyna

    
Tylu dorosłych powtarza od lat

Że dzieci jak ryby – głosu im brak 
A to niedorzeczne, przecież byłeś jak ja 

I wiesz jakże ciężko dusić w sobie gniew czy żal 

To normalne uczucia, potrzeba ich też 
Jak radości i szczęścia, choć trudne są, wiem 

A mówienie o wszystkim co w sercu gra  
Pozwala mi wzrastać co dnia 

Mam głos! Mam głos!
Temu mówię to co myślę 

Bo po to mam głos! Mam głos!
Temu mówię to, mówię to... 

Pamiętaj, pamiętaj, to co mówisz Ty 
I w jaki sposób – to mnie uczy jak żyć 

Co myśleć o sobie i czy zdołam kochać siebie 
Z zaletami i wadami, które zawsze są we mnie 

W każdym człowieku ocean barw 
Głębiny otchłań i rafa koralowa 

Akceptuj, akceptuj, każdy dziecięcy głos  
Co ma prawo przybrać własny ton 

Mam głos! Mam głos!
Temu mówię to co myślę 

Bo po to mam głos! Mam głos!
Temu mówię to, mówię to...



Teskty piosenek: Alicja Janosz
Muzyka: Alicja Janosz, Bartosz Niebielecki

W nagraniach udział wzięli:
Alicja Janosz - wokal, chóry, ukulele (2,6),

instr. klawiszowe (8)
Bartosz Niebielecki - perksuja, cajon,

instr. perk, bas, gitary, ukulele (8),
instr. klawiszowe (1,3,5,7)

Łukasz Damrych – instrumenty klawiszowe
Kamil Pełka – kontrabas (4) 

Bartek Łęczycki – harmonijka ustna (4) 
Chór dziecięcy w składzie: Tymek, Amy,

Nikola, Hania, Alek, Amelka, Laura,
Madzia, Amelka, Julka, Tosia. 

Płyta powstała w naszym domu
w Kiełczowie w latach 2018 / 2019 

Realizacja, mix i produkcja muzyczna
– Bartosz Niebielecki 

Mastering – Robert Szydło 
Zdjęcia – Emey Studio Aleksandra Macewicz 

Stylizacja i projekty ubrań – Alicja Janosz 
Wykonanie ubrań – Beata Maruszewska

Makijaż i fryzury – Roma Szafarek 
Sesja zdjęciowa odbyła się w Publicon Studio 

Management: Bartosz Niebielecki 
tel. +48 601 898 375

bartoszniebielecki@gmail.com 

 
Ta płyta powstała dla dzieci i dzięki dzieciom. To wszystkie dziecięce 
uśmiechy, śpiewy, tańce i przytulasy, które się pojawiły po drodze,
motywowały mnie, żeby zrealizować ten krążek!  :-) 

Dziękuję więc z całego serca wszystkim dzieciom, z którymi spotykam się 
na warsztatach i koncertach. Szczególnie tym, które pięknie nagrały ze 
mną dziecięcy chór! Dziękuję całej Wolnej Szkole w Domaszczynie, gdzie 
zaczęłam tworzyć dla dzieci oraz Vertigo Jazz Club, gdzie mogłam „testować na 
dzieciach“ efekty naszej pracy. Dziękuję całej rodzinie za nieustanne 
kibicowanie nam! 

Szczególnie dziękuję wspaniałym muzykom, którzy nagrali tą płytę – 
Łukaszowi Damrychowi, Kamilowi Pełce, Bartkowi Łęczyckiemu i Bartkowi 
Niebieleckiemu. Kochanie, dziękuję za wszystkie sesje nagraniowe, całą 
produkcję, odsłuchiwanie milionowych wersjii każdej piosenki i wiele, wiele 
więcej. Doceniam Twój perfekcjonizm, wytrwałość i Twoje zaangażowanie.
Dziękuję, że to co dla mnie ważne, staje się Twoim pierwszym planem. 

„Płyta wydana przy wsparciu Gminy Długołęka”



Gmina Długołęka to miejsce przyjazne dzieciom.

W 2019 r. zakończyliśmy rewitalizację historycznego parku 
w Szczodrem z infrastrukturą edukacyjno-rozrywkową dla 
najmłodszych. Wciąż modernizujemy i budujemy obiekty 
edukacyjne na terenie gminy oraz realizujemy projekty 
skierowane do dzieci i młodzieży – „Sprawny Dolnoślązaczek”, 
czy „Umiem Pływać”. Treści utworów naszej mieszkanki Alicji 
Janosz zawarte na tej wyjątkowej płycie niech będą przesła-
niem dla nas  wszystkich.

Wójt Gminy Długołęka 
Wojciech Błoński




