Szanowni Państwo,

m

uzyka łagodzi obyczaje... a także stanowi doskonałą oprawę eventów, konferencji,
mniej lub bardziej oficjalnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, uroczystości
miejskich...
iem to z doświadczenia – jestem twórcą i właścicielem dwóch fantastycznych polskich
orkiestr : Johann Strauss Orchester, Scherzo Festival Orchestra.
Kadra artystyczna naszego zespołu czerpie doświadczenie z blisko 20-letniej historii, wielu
koncertów i tras koncertowych po całej Europie.
ragnę zainteresować Państwa ofertą naszych koncertów, które od lat zachwycają osoby z
różnorodnych „grup docelowych”: melomanów i słuchaczy, którzy trafili na nasz występ
przypadkiem, biznesmenów i wczasowiczów, osoby młode i w sile wieku...

W

P

naszej ofercie mamy ponad 3000 (!) utworów, co jest liczbą bezprecedensową na
polskim rynku. Wykonujemy utwory muzyki klasycznej w przystępnej, rozrywkowej
formie, dostosowanej do potrzeb współczesnego słuchacza, lekką muzę operetkową,
aranżacje współczesnej muzyki popularnej, a nawet... przeboje kinowe!

W

spółpracują z nami tak wyjątkowi artyści, jak Małgorzata Walewska, Grażyna
Brodzińska, Maciej Niesiołowski... Orkiestra może liczyć nawet do 50 osób, a występ
mogą uświetnić tancerze i aktorzy deklamujący teksty.

W

aki program mogę zarekomendować Państwu? Porozmawiajmy! Jestem pewien, że w
naszej ofercie znajdą Państwo propozycję dostosowaną do okazji, miejsca i budżetu, którym
Państwo dysponują. Zapraszam!

J

Z poważaniem,
Piotr Skubis
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Prezes Zarządu
Softgreen Sp. z o. o.

SOFTGREEN Sp. z o.o.

Strona

2

JESTEŚMY WSZĘDZIE TAM, GDZIE RODZI SIĘ SZTUKA

(...)Orkiestra gra:
z wiedeńskim urokiem i melancholią,
z cygańskim temperamentem,
z hiszpańską pasją,
z orientalną egzotyką,
z południowoamerykańską radością życia
i pruską precyzją...
I grają dla swoich słuchaczy.
Czasami spoglądają na siebie nawzajem
i kierują radosne spojrzenia w stronę publiczności.
Uśmiechają się do niej ze sceny, jakby chcieli zapytać:
„Czy podoba się Wam jak gramy?”...
I TO JAK NAM SIE PODOBA! (…)
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„Der Patriot”, Lippstadt

KTO

S

alonowa Orkiestra Johanna Straussa, Scherzo Festival Orchestra i Kwartet Aquamarine
należą do firmy Softgreen Sp. z o.o. Kadra artystyczna naszego zespołu czerpie
doświadczenie z blisko 20-letniej pracy na scenach całej Europy, koncertując i organizując
ważne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla różnych Klientów, w różnych sytuacjach i
okolicznościach.
Koncertujemy w składach kameralnych i symfonicznych. Występ mogą uświetnić wybitni
soliści, a także tancerze i aktorzy deklamujący teksty, a także wspaniali konferansjerzy.

CO
pecjalizujemy się w repertuarze muzyki operetkowej, lekkich formach estradowych oraz
szeroko pojętej muzyce rozrywkowej. Program obejmuje XIX-wieczną muzykę
wodewilową, taneczną, współczesne formy musicalowe, muzykę filmową i popularną.

S

W naszej ofercie mamy ponad 3000 (!) utworów, co jest liczbą bezprecedensową na polskim
rynku muzycznym.

Z KIM

P

oza projektami indywidualnymi, dostosowanymi do potrzeb naszych Klientów, oferujemy
programy tematyczne, które stanowią prawdziwe perełki w naszym portfolio:

- ZBRODNIA I NAMIĘTNOŚĆ
- BO TO JEST MIŁOŚĆ
- O SOLE MIO – POJEDYNEK TENORÓW
- BAL U PANA STRAUSSA
- DANCE STORY
- PERUKA, KORONKA I WACHLARZ
- PERŁY TOKAJU I ZAKĄTKI MONTMARTRE’U
- WSPOMNIEŃ CZAR
- Z BATUTĄ I HUMOREM
Szczegóły naszych programów załączamy w dalszej części niniejszej oferty.

DLA KOGO
asze programy powstały z myślą o firmach, instytucjach rządowych i pozarządowych,
ośrodkach kultury... Eventach, konferencjach, rautach i innych mniej lub bardziej
oficjalnych spotkaniach. Tworzymy także sezonowe składy orkiestrowe, długofalowe projekty
orkiestr zdrojowych, miejskich i promenadowych. Zawsze dostosowujemy się do potrzeb
naszych Zleceniodawców – okazji, miejsca i budżetu, którym dysponują.
Zapewniamy systemy nagłośnień i realizacji dźwięku oraz opiekę reżysera dźwięku
i wykwalifikowaną obsługę.
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OFERTA ARTYSTYCZNA

WIEDEŃSKA GALA STRAUSSA
iezapomniane, tryskające energią przedstawienie. Orkiestra wspaniale oddaje porywający
rytm walców i polek oraz radosny nastrój kompozycji Johanna Straussa. Panie, zgodnie z
duchem epoki, prezentują uszyte z rozmachem wiedeńskie suknie, panowie mają eleganckie
fraki.

N

rzy pary baletowe zmieniają najsłynniejsze dzieła legendarnego kompozytora w bajeczne
przedstawienie, pełne tajemniczej doskonałości i harmonii ruchów. Tancerze występują w
cesarskich mundurach oficerskich, towarzyszące im tancerki – w wyjątkowych kreacjach.

T

W

repertuarze mamy ok. 200 utworów Rodziny Straussów, m.in.:

- NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM
- WALC CESARSKI
- ODGŁOSY WIOSNY
- WIEDEŃSKA KREW
- GAZETKI PORANNE
- ŻYCIE ARTYSTY
- OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO
- TRITSCH TRATSCH
- BANDYCKI GALOP
- DROGA WOLNA
- NA POLOWANIU
- CZARDASZ Z RYCERZA PASMANA
- ARIA ADELI
- WIELKA SŁAWA TO ŻART
- MAGICZNE POCISKI
- ANNEN POLKA (ARIA ZE ŚMIECHEM)
- GRZMOTY I BŁYSKAWICE
- MARSZ RADECKIEGO

RODZAJ:
MUZYKA RODZINY STRAUSSÓW
SKŁAD:
- orkiestra: 20–50 osób
- soliści:
1–4 osoby
- balet:
2–6 osób
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CZAS TRWANIA:
- od 60 do 180 minut (w najdłuższej wersji konieczne dwie przerwy)

W KRAINIE UŚMIECHU
tóż nie potrafi zanucić słynnego duetu USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA? Czy jest ktoś,
kto nie zna TWOIM JEST SERCE ME? A to tylko przykłady wielkich operetkowych
i musicalowych duetów miłosnych. Publiczność wszystkich scen świata dobrze zna ten dreszcz
emocji, który pojawia się, gdy na scenę wychodzi prześliczna solistka i przystojny tenor.
Tłumy kołyszą się w rytm znanych melodii i długo domagają się bisów... Proponujemy
doskonałych solistów, zarówno tych znanych z nazwiska, jak i tych, którzy dopiero ocierają się
o sławę międzynarodową.

K

W

zależności od dysponowanego budżetu, możemy zaproponować udział następujących
wykonawców:

- JUSTYNA RECZENIEDI
- BOGUSŁAWA WAWROWSKA
- ALEKSANDRA OKRASA
- EWA OLSZEWSKA
- KRYSTIAN KRZESZOWIAK
- ROBERT SZPRENGIEL
- GRZEGORZ SZOSTAK
- ANDRZEJ KOSTRZEWSKI
- IVO ORŁOWSKI
- ANDRZEJ KOWALSKI

RODZAJ:
OPERETKOWE SCENY MIŁOSNE
SKŁAD:
- soliści: 2–4 osoby
- orkiestra: 20 osób (możliwość wielkiej orkiestry symfonicznej z dyrygentem)
CZAS TRWANIA:
90–150 minut
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aką właśnie ucztę zapewniamy Państwu w programie W KRAINIE UŚMIECHU.

PERŁY TOKAJU
I ZAKĄTKI MONTMARTRE'U
lotne dźwięki pełne niezwykłego czaru Montmartre’u, zakrapiane delikatną nutą
słodkiego tokaju... Pełne romantyzmu obrazy Renoira, które, zdaje się, przepełnia ognista
muzyka czardasza... Tak przedstawia się jeden z naszych najpiękniejszych, najbardziej
sentymentalnych programów artystycznych.

U

Orkiestra zaprezentuje m.in. tak znane utwory, jak:
- CZARDASZ MONTIEGO
- WALC POD DACHAMI PARYŻA
- PARASOLKI Z CHERBOURGA
- WALC NR 2 SZOSTAKOWICZA
- GRANADA
- LEKKA KAWALERIA
- TANGO JALOUSIE
- GREENS LEAVES
- AUTUMN LEAVES

RODZAJ:
MUZYKA POPULARNA
SKŁAD:
- orkiestra: 20 osób
- soliści (ewentualnie na życzenie)
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CZAS TRWANIA:
90–120 minut

WSPOMNIEŃ CZAR
ajwiększy koncert życzeń w naszej ofercie. Klasyczne „evergreens”, wielkie przeboje
muzyki pop, festiwali (np. Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo), wieczne żywe
melodie zespołu ABBA, niezapomniane rytmy The Beatles, wielkie przeboje światowych list
przebojów, od lat '40 do '90...

N
U

twory przygotowane zostały w unikalnych, własnych aranżacjach firmy Softgreen,
podane z wdziękiem – i są klasyczną „wisienką na torcie” każdego spotkania.

Prezentujemy:
- DANCING QUEEN
- LET IT BE
- THE WINNER TAKES IT ALL
- THE GIRL I LOVED
- I JUST CALL TO SAY I LOVE YOU
- POWER OF LOVE
- LADY IN RED
- GOOD BYE MY LOVE GOOD BYE
- BESAME MUCHO
- SIBONEY
- LA CUMPARSITA
- LA PALOMA
- WITHOUT YOU
- FELICITA

RODZAJ:
MUZYKA POPULARNA I ROZRYWKOWA
SKŁAD:
- orkiestra: 20 osób
- soliści (ewentualnie)
CZAS TRWANIA:
90–150 minut

9

en występ na długo zostaje w pamięci.
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HITY X MUZY
ielkie hity srebrnego ekranu – śpiewane, gwizdane, nucone... Znane pod każdą długością
i szerokością geograficzną. Rozpoznawane bez względu na wiek słuchaczy. W wersji
symfonicznej, HITY X MUZY zachwycają podwójnie!

W

Prezentujemy muzyczne tematy z filmów i musicali:
- GWIEZDNE WOJNY
- CASABLANCA
- INDIANA JONES
- PIRACI Z KARAIBÓW
- TITANIC
- SKRZYPEK NA DACHU
- WEST SIDE STORY
- CHICAGO
- UPIÓR W OPERZE
- MY FAIR LADY
- THE LORD OF THE DANCE

RODZAJ:
MUZYKA FILMOWA I MUSICALOWA
SKŁAD:
- orkiestra: 40 osób, z dyrygentem
- soliści: 2–4 osoby
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CZAS TRWANIA:
Do 120 minut

DANCE STORY
ascynujące widowisko, w którym prezentujemy historię tańca – od gawota i menueta,
poprzez poloneza, mazura, walca, tango do samby, rumby, cha-cha, rock’n’rolla... Taniec
towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia,
również współcześnie; nadal lubimy tańczyć, czego dowodem są liczne programy telewizyjne
tematycznie związane z tańcem oraz zwiększająca się popularność kursów tańca.
Jak zmieniał się taniec na przestrzeni wieków?

F

D

o zobaczenia w programie DANCE STORY!

- GAWOT GOSSECA
- MENUET BOCCHERINIEGO
- POLONEZ Z PANA TADEUSZA
- MAZUR ZE STRASZNEGO DWORU
- WALC ANGIELSKI
- WALC WIEDEŃSKI
- TICO TICO
- LA CUMPARSITA
- ZAPACH KOBIETY

RODZAJ:
MUZYKA TANECZNA
SKŁAD:
- orkiestra: 20 osób
- balet: 2–6 osób
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CZAS TRWANIA:
90 minut

PERUKA, KORONKA I WACHLARZ
ełen uroku program, w którym orkiestra smyczkowa prezentuje perły muzyki barokowej.
Odkrywamy najpiękniejsze melodie tej epoki, zachwycającą ornamentykę dźwięków
w mistrzowskim wykonaniu instrumentów smyczkowych, których czar i wirtuozerię
techniczną melomani cenili od zawsze.

P

Gramy utwory:
- J. S. BACHA
- G. F. HAENDLA
- A. VIVALDIEGO
- G. F. TELEMANNA
- A. CORELLEGO
- T. ALBINIONIEGO

RODZAJ:
ORKIESTROWA MUZYKA BAROKU
SKŁAD:
- Orkiestra smyczkowa: 18 osób (w razie potrzeby instrumenty dęte)
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CZAS TRWANIA
90 minut

NIEPODLEGŁOŚĆ MUZYKĄ ZAPISANA
iech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy
wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym
celom...

N

Jan Paweł II, 11 czerwca 1999

P

rogram łączący muzykę i literaturę, poświęcony w całości świętom narodowym, takim jak:
Dzień Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja.

Wzruszający do łez, stanowi wielką kulminację oferty Softgreen.
Soliści i aktorzy znani ze scen polskich prezentują pieśni i wiersze patriotyczne:
- WOJENKO, WOJENKO
- BIAŁE RÓŻE
- MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY
- KADRÓWKA
- WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
- ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ
- UTWORY CHOPINA
- UTWORY MONIUSZKI
- UTWORY KILARA

W

zależności od okazji możemy zaprezentować teksty autorstwa:

- JANA PAWŁA II (MYŚLI I KAZANIA)
- JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
- PIOTRA SKARGI (KAZANIA)
- NORWIDA
- SŁOWACKIEGO
- MICKIEWICZA
i innych
RODZAJ:
SPEKTAKL NARODOWY

Strona

CZAS TRWANIA:
Ok. 120 minut
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SKŁAD:
- orkiestra: 20 osób
- soliści: 2 osoby
- lektor

MAŁE JEST... ZABAWNE I EKONOMICZNE
opełnieniem naszej bogatej artystycznie oferty są kameralne składy. Ich występ może
stanowić samodzielną ofertę koncertową, a także być doskonałą oprawą koktajlu,
bankietu, rautu, jubileuszu firmowego...

D
P

roponujemy następujące zespoły:

- kwartet mieszany
- kwartet klarnetowy
- kwartet smyczkowy

Kwartet AQUAMARINE
Już sam skład Kwartetu AQUAMARINE
budzi zdumienie widza przyzwyczajonego
raczej do kwartetów stricte smyczkowych
lub dętych.

My znaleźliśmy niepowtarzalną
formułę pośrodku!
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Mieszany skład zespołu jest bardzo oryginalny: skrzypce, flet, klarnet, wiolonczela. To
wyjątkowe połączenie instrumentów nadaje utworom jedyny w swoim rodzaju charakter
brzmieniowy i interpretacyjny – i wprawia słuchaczy w zachwyt.
Zespół został stworzony przez czwórkę wybitnych instrumentalistów związanych z
Filharmonia Narodową, Operą Narodową, Salonową Orkiestrą Johanna Straussa, z myślą o
zaspokojeniu najwybredniejszych gustów muzycznych osób, które ceniącą niepowtarzalność,
temperament, unikalność kolorów muzycznych.
Kwartet posiada własne aranżacje najwspanialszych utworów muzyki rozrywkowej,
musicalowej, popularnej, klasycznej, operetkowej, filmowej, które wykonuje w sposób
nowatorski z wielką ekspresją a wszystkie utwory są prezentowane z wyrafinowanym smakiem
muzycznym.
Koncertuje dla wielkich koncernów, zarówno światowych, jak i polskich, zdobył
doskonałe recenzje po występach na wielu wspaniałych scenach Niemiec, Francji, Chorwacji i
Polski.
Niezmiennie zachwyca, oczarowuje, przyciąga, wabi i nie pozwala o sobie nigdy
zapomnieć. Na scenie nieprzerwanie od 1995 roku.

Kwartet klarnetowy
Zespół tworzą cztery indywidualności artystyczne,
które połączyła chęć dzielenia się ze słuchaczami
muzyką różnych stylów w innej, lżejszej formie.
Aranżacje to także swoiste „perskie oko” puszczone w
stronę słuchaczy. Ci, którzy są przyzwyczajeni do
„poważnych” wersji wielkich dzieł, niespodziewanie
odnajdą w wykonywanych przez czwórkę artystów
utworach interpretacje rzadko goszczące na estradach
koncertowych – to połączenie radości muzykowania
i niebanalnego podejścia do muzyki.
Na repertuar zespołu składają się utwory skomponowane w różnych okresach historycznych,
od baroku do współczesności, i należące do różnych typów muzyki: od etnicznej do jazzowej,
czy od standardów musicalowych po utwory klezmerskie. Cechą charakterystyczną dla zespołu
jest niestandardowe podejście do gry na instrumentach. To nie tylko wirtuozeria, lecz także tak
rzadkie techniki gry na instrumentach dętych, jak traktowanie ich... perkusyjnie lub z
wykorzystaniem oddechu permanentnego.
Doskonały kontakt z publicznością, bogaty repertuar oraz wysoki poziom artystyczny
to gwarancja wyjątkowych wrażeń podczas występów kwartetu.

Strona

Koncertują w Polsce i Europie. Wzięły udział m.in. w
Letnim Festiwalu Muzycznym w Gironie (Hiszpania,
2008), Festiwalu Miast Partnerskich Lwowa (2012), festiwalu „Łódź Czterech Kultur” (2010,
koncert finałowy), festiwalu „Świdnickie Noce Jazzowe” (2011), trzech edycjach
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” (2007, 2008, 2012). W sierpniu
2012, podczas 13. edycji tego Festiwalu, odbyła się premiera wspólnego projektu Kwartetu i
Konrada Bukowiana, zatytułowanego „4 Pory Roku w Madrycie”, z utworami Vivaldiego i
Boccheriniego. W listopadzie 2012 artystki wystąpiły wspólnie z pianistą, prof. Cezarym
Saneckim, w Filharmonii Łódzkiej, prezentując utwory Grażyny Bacewicz (wspólnie
przygotowują się do nagrania materiału płytowego, zawierającego kwintety fortepianowe
Grażyny Bacewicz). 2009 r. kwartet wystąpił w koncercie poświęconym ratowaniu zabytków
Starego Cmentarza w Łodzi. Koncert ten, transmitowany przez Telewizję Polską, został
zarejestrowany na płycie DVD pt. „Pamięć a przemijanie”. W 2010 kwartet nagrał wraz z
Andrzejem
„Different Choice”. Artystki nagrały również muzykę do
filmów „Daas” w reżyserii Adriana Panka oraz „Hiszpanka” w reżyserii Łukasza Barczyka.
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Kwartet smyczkowy
Kwartet powstał w 2006 r. z inicjatywy artystek
związanych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Zespół zadebiutował we
wrześniu 2007 roku podczas rejestrowanego przez
Polskie Radio Łódź koncertu inaugurującego cykl
„Niedziele z muzyką u św. Mateusza”.

ZBRODNIA I NAMIĘTNOŚĆ
apierający dech w piersiach koncert Małgorzaty Walewskiej – jednej z największych
Artystek naszych czasów, a przy tym osoby o ujmującej osobowości, wdzięku, poczuciu
humoru... Stawiana w jednym szeregu z Teresą Berganzą, Marią Callas, Placido Domingo czy
Luciano Pavarottim. Jako jedna z niewielu polskich artystów, jest na stałe związana
z najsłynniejszymi scenami operowymi świata: nowojorską Metropolitan Opera czy włoską La
Scalą.

Z

W czasie koncertu mistrzowsko prezentuje m.in.:
- FRAGMENTY OPERY CARMEN GEORGESA BIZETA
- ARIĘ DALILI Z OPERY SAMSON I DALILA CAMILLE'A SAINT-SAENSA
- PIOSENKĘ MY HEARTH WILL GO ON Z FILMU TITANIC
- HIJO DE LA LUNA
- FRAGMENTY OPERY GLUCKA

RODZAJ:
ROMANTYCZNE ARIE OPEROWE
SKŁAD:
- solistka MAŁGORZATA WALEWSKA
- orkiestra: 20 osób (możliwość wielkiej Orkiestry symfonicznej z dyrygentem)
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CZAS TRWANIA:
90–120 minut

BO TO JEST MIŁOŚĆ

G

rażyna Brodzińska – najbardziej rozpoznawalna polska artystka. Największa diva polskiej
operetki, uwielbiona przez wszystkich melomanów.

Bogusław Kaczyński napisał o Niej:
Prezentuje najwyższy kunszt sztuki wokalnej. Obdarzona urodą, wdziękiem, scenicznym
temperamentem, śpiewa, tańczy, czaruje publiczność teatralną i filharmoniczną (...)
Niezapomniany popis wokalny w repertuarze (m.in.):
- ARIA ADELI
- ARIA ZE ŚMIECHEM
- CZARDASZ ILONY Z KSIĘŻNICZKI CZARDASZA
- CZARDASZ KIEDY SKRZYPKI GRAJĄ
- BESAME MUCHO
- SIBONEY
- JESTEM ZAKOCHANA
- GRANADA
- ŻYCIE NA RÓŻOWO
- TANGO JALOUSIE

RODZAJ:
NAJSŁYNNIEJSZE ARIE OPERETKOWE I POPULARNE

Strona
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SKŁAD:
- solistka GRAŻYNA BRODZIŃSKA
- orkiestra od 20 do 45 osób (w zależności od budżetu), z dyrygentem

O SOLE MIO – POJEDYNEK TENORÓW
aweł Skałuba, Dariusz Stachura i Adam Zdunikowski – wszyscy trzej przystojni, wszyscy
obdarzeni fantastycznymi głosami. Wielcy polscy tenorzy łączą swe siły w unikatowym
programie, w którym prezentują największe przeboje muzyczne. Słynne pieśni neapolitańskie,
niezapomniane melodie Jana Kiepury, pełne temperamentu pieśni latynoamerykańskie
– w takim repertuarze można odkryć cudowną magię męskich głosów.

P

Utwory prezentowane w programie to m.in.:
- O SOLE MIO
- WIELKA SŁAWA TO ŻART
- BRUNETKI, BLONDYNKI
- NESSUM DORMA
- KOCHAM ŻYCIE
- MIGNON
- NINA
- GRANADA
- SIBONEY
- SANTA LUCIA
i inne

RODZAJ:
NAJSŁYNNIEJSZE ARIE TENOROWE
SKŁAD:
- soliści: PAWEŁ SKAŁUBA, DARIUSZ STACHURA, ADAM ZDUNIKOWSKI
- orkiestra: 20 osób (możliwość wielkiej Orkiestry symfonicznej z dyrygentem)

Strona
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CZAS TRWANIA:
Do 150 minut

Z BATUTĄ I HUMOREM
acieja Niesiołowskiego znają wszyscy. Wybitny polski dyrygent, nagrodzony statuetką
Wiktora, jest twórcą niezapomnianego programu Z BATUTĄ I HUMOREM.
Ten wyjątkowy Artysta przyciąga do sal koncertowych tłumy, a prowadzony przez niego
program wzrusza, urzeka, bawi...

M
M

amy wielki zaszczyt zaprosić Państwa na te chwile pełne wzruszeń.

RODZAJ:
KABARET MUZYCZNY
SKŁAD:
- dyrygent i konferansjer MACIEJ NIESIOŁOWSKI
- soliści: 2 osoby
- orkiestra: 30–42 osoby

Strona
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CZAS TRWANIA:
120 minut

DLA KOGO GRALIŚMY

Strona
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Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście
są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
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WYBRANE REFERENCJE
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