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OBEJRZYJ TELEDYSK

„Paszteciki”
z płyty „I żyli długo i w Szczecinie”

Mateusz Czarnowski – kompozycja, orkiestracja utworu 
Malina Prześluga-Delimata – tekst 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie 
Miłosz Bembinow – dyrygent 
Maja Biryło – wokal
Julia Józkowska – wokal
Jolanta Szczepaniak – przygotowanie wokalne 
Maciej Cybulski – produkcja, miks, mastering

Scenariusz i animacja: Michał Lewandowski /Przetwor 

Zimna wojna już minęła, ale była. Świat podzielony na dwa obozy, nowa broń atomowa – 
ludzie zaczęli bać się, że wybuchnie III wojna światowa. Fabryki produkowały czołgi, ale co 
ludzie mieliby jeść? Fabryki zbrojeniowe zaczęły produkować maszyny, które miały wyżywić 
wszystkich – taki super fast food. Wszystko było tajne. W 1969 roku jedna z tajnych maszyn 
trafiła do Szczecina do spółdzielni Społem, do której należały sklepy i bary. Jej szefowa, pani 
Halina Michalska, wymyśliła nazwę „pasztecik”. Supertajna maszyna produkowała 800 pasz-
tecików na godzinę. I tak zaczyna się historia szczecińskiego pasztecika... Troszkę mąki, parę 
kropel wody, żeby rosły drożdże, i do smaku sól, a w środku… czego to w nich nie było? Woło-
winka, jajka, szpinak, grzyby z kapustą… I tak jest po dzień dzisiejszy.

PASZTECIKI

Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w swoim telefonie 
lub tablecie – tak, jakbyś chciał mu zrobić zdjęcie. 
Jeśli korzystasz z komputera – wpisz w przeglądarce 
adres www.youtube.com/watch?v=98qr7FCSzAw



PASZTECIKI



Gdy masz humor jakiś dziki...

Gdy masz humor jakiś dziki,

Gdy od diety masz uniki,

Gdy masz dosyć polityki,

Głoszą wszystkie podręczniki,

Kiedy słuchasz Metalliki,

Jeśli w oczach masz chochliki,

Nie doszukuj się logiki,

A gdy rymu ci zabraknie,

Jedz paszteciki!
Jedz paszteciki!

Jedz paszteciki!
JEDZ PASZTECIKI!

Jedz paszteciki!

...jedz paszteciki!

JEDZ PASZTECIKI!
Jedz paszteciki!

Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść,
Adres ten zapamiętajcie:
Wojska Polskiego 46.

Bo tam wiruje i furczy, i świszczy, i mlaszcze, i się zgina
Taka cudowna, niezwykła pasztecikowa maszyna.
Sprowadzili ją z daleka i włączyli dawno temu,
Żeby każdy mógł się najeść pysznie, szybko, bez problemu.

Gdy masz humor jakiś dziki,

Gdy od diety masz uniki,

Gdy masz dosyć polityki,

Głoszą wszystkie podręczniki,

Jedz paszteciki!
Jedz paszteciki!

Jedz paszteciki!
JEDZ PASZTECIKI!

Ta maszyna to Szczecina wielka chluba, wielka duma, wielka chwała.
Przez czterdzieści siedem wiosen głodne brzuchy aż po brzegi zapychała.
I zapychać pewnie będzie jakieś dwa tysiące lat,
Bo czym byłby bez przepysznych pasztecików ten nasz świat?



Rozwiąż labirynt i dowiedz się, któremu z głodnych Szczecinian uda się dotrzeć 
na ul. Wojska Polskiego 46 po nową porcję świeżych pasztecików?

pan Józek i Figiel 

mała Zuzia 

joginka Julka

fan Metalliki Krzyś

Hania z Niebuszewa


