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Dziś w programie , 
Najmniejszego Teatru Swiata 

„Osiem dni stworzenia" 
„Straszna rozmowa Gżegżółki z duchem" 
„Sposób na dobry humor" 

„Pożyczka polska" czyli „Zyg-Zyg-Mar
chewka" 
„ W szponach kofeiny" czyli „Straszne skutki 
niedozwolonej operacji" 

„Prof. Bączyński na Wyspach Brytyjskich" 
-;;Pe~r2eb eBreśFtia1 zo n ejerir.e~o" 
„Dymiący piecyk" 
„ NiQod~reseweAe spetlRiQ" 
„Wesele na Kurpiach" 
„Bal u prof. Bączyńskiego" 

„Księżyc" 

oraz 

Intermedialne dialogi Zielonej Gęsi, Psa 
Fafika i Osiołka Porfiriona złożone z frag
mentów „Listów z fiołkiem" i innych utwo
rów K.l.G. 

HAMLET: 
... sam sobie sterem, 

Trąby. 
HAMLET: 
•.. żeglarzem. 

Trąby. 
HAMLET: . 
•.. okrętem, Jrqby. 

Trąby. 
HAMLET: 
Litości! 

Trąby. 

HAMLET: 
Bardzo żałuję, ale ja w takich warunkach pracować nie mogę, 
(schodzi ze sceny) 

Trąby. 
Kurtyna 

Babcia zdjęła ze zgrozą okulary, pomilczała chwilę i szepnęła do sie
dzącej obok przyjaciółki: 

- MoJe dziecko, gdyby to był mój syn, jakżeż ja bym się martwiła ... 
Tego samego lata, także w Sledziejowicach realnego kształtu nabrał 

przekrojowy kabaret „Siedem Kotów". Początkowo miał się nazywać „Zie
lona Gęś", uznano jednak, że wystarczająco wielki i stale rosnący jest 
skandal wokół drukowanego na ostatniej stronie krakowskiego tygodnika 
Najmniejszego Teatrzyku $wiata. Po co go powiększać przez nadawanie 
teatrowi I a k i ej nazwy? Ojcu niewątpliwie było żal, że umiłowana Zie
lona Gęś nie będzie patronką pierwszego powojennego kabaretu, jeśli 

Gżegzółka („całkowicie zabandażowany, włosy stoją mu dęba") mówił: 

Z gniewu się, muzo moja, trzęś, 
i z pasją wrzeszcz niezwykłą, 
o tym jak „Koty" zjadły „Gęś" 
i co z tego wynikło -
ano nic: jak zwykle: premiera w krakowskich 
„Siedmiu Kotach" przy ulic;y Zyblikiewicza 1. 

Wiele jest w jego wierszach, felietonach, listach dowodów na Io, że 

był przywiązany do swojej scenki, którą zaludniał postaciami i sytuacjami 
1ak bardzo polskimi, że uczył Polaków śmiać się, śmiać się - pomimo 
wszystko. Wierzyt bowiem, że właśnie śmiech może być znakomitym le
karstwem na wszystkie nasze biedy. I wierzył w jeszcze jedno: „Ten naj
mniejszy teatrzyk świata jest dziś tak popularny, że można go wykorzy
·stać propagandowo. „Propaganda" to tylko pozornie brzydkie słowo, gdy
byśmy bowiem uprawiali propagandę dobrą, na pewno byśmy je zreha
bilitowali i utraciłoby ono swą rzekomą brzydotę". 

Stało się jednak inaczej. Rozmaici pseudopolityczni, artystyczni Zoile 
1amlych lal nie skorzystali z niegłupiej rady. „Zielona Gęś" przestała • się 



ukazywać, kurtyna na małej scence zapadła z ciszą, ale na krótka. Od 
paru dziesiątków lat bawi kolejne pokolenie Polaków, znów przypomina, 
że śmiech jest potrzebny na co dzień. 

O stosunku ojca do swego teatrzyku także dużo mówi pewien list do 
Mariana Eilego, ówczesnego szefa „Przekroju": 

„Drogi Marianie, 
Jeden znany facet zapytał mnie: 
- Co będzie z Zieloną Gęsią jak pan umrze? 
Odpowiedziałem: 

- Na łożu śmierci przekażę ją córce, żeby ją kontynuowała i ulepszała". 

Zapomniał tylko o jednym: o potrzebie wielkiego talentu, by sprostać 
temu zadaniu. 

Kira Gałczyńska 

Pranie w grudniu 1983 

I 

ZIELO"A GĘS 
TO TEATR JEST WSPANIAŁY 

„Dla kogo pisana jest „Zielona Gęś"? - pyta w imieniu ze
iempowców z fabryki „ERA" we Włochach na łamach „r>oko
lenia" K. Błędowski. I dodaje: „Zwracamy się z prośbą i źąda-... 
niem, ażeby Konstanty Gałczyński pisał tylko dla mas pracują
cych, w których szeregach kroczy postępowa młodzież polska. 
Doprawdy, nie możemy tego zrozumieć, dla kogo przeznacz-ona 
jest obecnie „Zielona Gęś" i kogo zadowala? W każdym razie 
nie tych, o których była mowa wyżej. W takim razie po co po
dawać ją na zielono w angelologicznym sosie szerokiemu ogó
łowi? 

Najwyższy czas, ażeby wybitny poeta Konstanty Ildefons Gał
czyński, twórca wielu dobrych wierszy, a jednocześnie dyrektor 
„Zielonej Gęsi" - zrobił remont w swym przestarzałym teatrzy
ku, albo go w ogóle zamknął. Niechaj zapadnie już kurtyna „w 
drgawkach i żalu", ale raz na zawsze". 
Odpowiedź poety - dyrektora była krótka, nigdy jednak nie 

doczekała się druku: „Słowo na temat nieporozumienia w związku 
z tzw. humorem czystego nonsensu. Otóż na jednym z meczów 
piłki nożnej zastanawiałem się głęboko, czemu robotnicza pu
bliczność woła pod adresem sędziego: „Sędzia, kalosz! Sędzia, 
kanarki doić!". 

Przecież na zdrowy rozum, sędzia nie jest kaloszem, a kalosz 
nie może doić. Gdzie tu logika? Gdzie wymiona u tego malut
kiego ptaszka? 
Więc pytam, czy instytucja, w której kalosz doi kanarki, to 

nie jest przypadkiem „Zielona Gęś"? Ale, kolego Błędowski z 
fabryki „Era" i kolego Jaś ze „Sztandaru Młodych", co ja jestem 
temu winien?!. 

K.I. Gałczyński" 



T 
aki był koniec Najmniejszego Teatrzyku Swiata: w połowie roku 1950 
raz na zawsze z ostatniej strony popularnego „Przekroju" zniknęła 

Hermenegilda Kociubińska - młoda poetka hermetycznie .intelektuali-
styczna, angelolog profesor Bączyński, Piekielny Piotruś, Pies Fafik, Gże

gżó1ka, Porfirion Osiołek. . . Zielone gęsi - jak mówił poeta - zmuszono 
do odlotu ... Wierzył jednak, że zgodnie z prawami natury powrócą. Dlatego 
tak często w czasie mazurskich wakacji śpiewał swój zielonogęs iowy hymn: 

ZIELONA GĘ$ to teatr jest wspaniały, 
ZILELONA GĘ$ na całym świecie gra. 
ZIELONA GĘS najlepsze ma kawały, 
ZIELONA GĘ$, ZIELONA GĘS, ZIEL0-0-NA GĘ-Ę-Ę-$. 

Taki był koniec. A początki? Serdeczny przyjaciel z lat młodości durnej 
i 'chmurnej - Stanisław Maria Soliński twierdził, że „Zielona Gęś" za
lęgła s ię w jego mołym mieszkaniu przy ulicy Puławskiej w Warszawie 
w połowie lat dwudziestych, kiedy to Gałczyński, Sebyła, Soliński, Mar
kowski, Michowski bawili się i wyżywali. w układaniu i improwizowaniu 
absurdalnego teartum. Wędrował on po różnych ówczesnych sympozjonach 
od Milanówka po Warszawę, a raz nawet został przez Aleksandra Mali
szewskiego sfilmowany przy pomocy ... młynka do kawy. 

Później był „Porfirion Osiełek" - panopticum osób i spraw, zbudowane 
z wypukłych i wklęsłych zwierciadeł absurdu, gdzie raz po raz wychyla 
się znajoma posiać, prawdziwe zdarzenie, mimochodem rzucony kalambur. 

I wreszcie ta najprawdziwsza, ZIELONA, debiutująca w „Przekroju" w 
połowie roku 1946. 

O jej genezie tak pisał poeta do Włodzimierza Słobodnika: 
„Pytasz mnie, co ja porabiam? Nic. Zakładam teatr „Zielono Gęś" („.) 

Ze loka idiotyczna nazwa teatru? Co robić! Ty wiesz, Władziu, źe ja zawsze 
byłem trochę, jak mówią w Paryżu I o u f o q u e, a w Berlinie m a n o I i, 
w tym Berlinie, w którym jak wiesz, zajmowałem kiedyś skromne, ale od
powiedzialne stanowisko ambasadora. Ostatecznie to się wszystko kojarzy. 
Ekscelencja Alfred Wysocki też kiedyś pracował w „Michalikowej Jamie" 
u śp. dra Boya Zeleńskiego. 

Ale dlaczego „Zielona Gęś"? Mój drogi, nie zadawaj mi głupich pytań. 

To tylko reakcjoniści uważają, że gęś jest biała. My uważamy, źe należy 

iść z póstępem. („.) Bo jak powiedział nasz współpracownik M i kołaj Rej 
z Nagłow i c, pseudonim konspiracyjny Ambroży Rożek: 

A NIECHAJ NARODOWIE WZDY POSTRONNI ZNAJĄ, 
ZE POLACY ZIELONE GĘSI POSIADAJĄ". 

Widomym tego dowodem było pojawienie się niewielkiej gęsi (oczy
wiście zielonej!), stojącej do dzisiejszego dnia na biurku poety w Praniu. 
Fakt ten został natychmiast przez K.l.G. opisany: 

„OD ZNAKOMITEGO RZEZBIARZA KARNEGO otrzymał K.I. Gałczyński w 
prezencie na jednym ze swoich warszawskich poranków autorskich auten
tyczną gęś pomalowaną na kolor nadziei . Na sali powstała panika, a na 

skutek gęgania - niedosłyszenie najtkliwszych liryków. Mała dziewczynka 
w czwartym rzędzie, przytulając się do swojej mamy powiedziała: 

- Mamo, jak to dobrze, źe p. Gałczyńs~i nie pisze w „Przekroju" „Zie
lonej Krowy!". 

Za sprawą zielonogęsiowych mocy nastąpiła - jakby powiedział Gże

gżółka - WIELKA TRANSMOGRYFIKACJA prezentu Alfonsa Karnego: pióra 
zamieniły się w porcelanę, a format uległ zmniejszeniu. - D~iŚ jest io po 
prostu mały bibelot! 

Pierwszy spektakl w Najmniejszym Teatrzyku Swiata przedstawiający 

„ Strasznego wujaszka", wywołał lawinę protestów, pogróżek, anonimów 
zgodnego tym razem „chóru Polaków". Sytuacja ta powtarzała się kaźdego 

tygodnia. Nawet drukarze składający historię o „Siedmiu braciach śpiących", 
„Zarlocznej Ewie" czy prosta odpowiedź na pytanie jaka jest różnica mię
dzy topielcem a Zieloną Gęsią („Topielec najprzód się denerwuje a potem 
jest zielony, a Zielona Gęś najprzód jest zielona a potem denerwuje 
800 OOO czytelników") uważali, źe za drukiem tych dziwadeł kryje się po 
prostu nieczysty interes finansowy, zwykłe przekupstwo. Ale do czasu, gdy 
dosiali do składu „Dymiący piecyk" - mikroskopijną tragedię, wizjonerska 
obnażającą jeden z najbardziej dokuczliwych narodowych nagniotków. $mie
chom nie było końca. Tak zaczęła się przyjaźń poety i krakowskich lino
typistów. 

Gorzej było z kelnerami w dostojnym Krakowie. Wielokrotnie Najmniej
szy Teatrzyk Swiata portretował reprezentantów tego zacnego kiedyś za
wodu, nigdy jednak z atencją. I oto w barze „Pod Sokołem", do którego 
poeta zaglądał, na rogu Wolskiej i Retoryka, jeden ze starszych kelnerów, . 
z urazą kiedyś zapytał: 

- Dlaczego łaskawy pan wypisuje takie rzeczy?! Kto widzicił, żeby w ten 
sposób oszukiwać przy rachunku?... I jeszcze rękoczyny na samym końcu .. . 
Zamiast ładnych wierszyków pisze pan dla zarobku takie zmyślone rzeczy .. . 

Poeta wzruszył się, nachylił ku sobie szpakowatego kelnera, pocałował 

go w oba policzki i pojednawczo szepnął: 

- Zrozum, że kelner, to człowiek nieistniejący. To tylko duch w prze
braniu. Jak dorożkarz ... Nie gniewaj się, ale co ja na to poradzę? ... 

A przecież „Dziwnego kelnera" zrodziło życie, konkretnie mówiąc słynna 
stołówka Domu Literatów na Krupniczej. Zresztą niemal każda z „Gęsi" 

miała swój autentyczny rodowód: ówczesny Kraków i część jego inte
ligencji - konserwatywnej, tkwiącej w romantycznym mesjanizmie, poli
tycznie niezdecydowanej, środowisko. „ciemnooświeconych" jak ich określił 
Tadeusz Różewicz. 

W jarmarcznej gęsiowej szopce pojawiają się postaci z najbliższego 
otoczenia poety, charaktery, które i dziś spotykamy. Grafomanka Herme
negilda Kociubińska, poetka hermetyczna i natchniona es~istka, po po
wrocie z Paryża z zachwytem propaguje najnowszy prąd w życiu umy
słowym Zachodu - balkonizm. Stopniowo, z upływem miesięcy charakte
rystyka postaci rozszerza się poza sprawę snobizmów artystycznych i gra
fomar:.twa„. Jej nazwisko zostało wzięte z komedii Krasickiego, a powo-



jenna krakowska pf"otka wskazywała na istnienie pierwowzoru. Dziś to już 

tylko anegdota. Podobnie jak Piekielny Piotruś: istniał laki nieznośny, prze
mądrzały chłopak, który bez przerwy cytował szkolne wyliczanki w ro
dzaju „siedzi baba na cmentarzu", le zaś zbierałam i zapisywałam w spe
cjalnym zielonym zeszyciku, wykorzystywane później przez ojca często i z 
radością. 

Inne postaci z Najmniejszego Teatrzyku Swiala też nie są prymilywnym·i 
kukiełkami. I dziś niejeden profesor Bączyński na niejednym uniwersytecie 
uprawia swoją angelologię; zdrowy rozsądek symbolizuje Porfirion (nie
stety) Osiołek nie tylko z nazwiska. A nie zapominajmy o zastępach bogów 
greckich i rzymskich, bohaterach literackich, a nawet i o Ireneuszu Indyj
skim (czy Io nie brzmi swojsko?) - częstochowskim Mickiewiczu, o rad
cach, dyrektorach, dziewicach, matronach i baronach - reprezentantach 
świata odchodzącego w przeszłość. Przekrojowy teatrzyk był drapieżną 

satyrą na ten · świat, dlatego budził takie zainteresowanie, tak głośno wy
rażany sprzeciw i oburzenie. A czyż to nie świadczy najlepiej o auten
tycznim kontakcie z rzeczywistością, o talencie obserwacji i o pozornym 
tylko absurdzie? Sędzia, kalosz i dojenie kanarka ilustruje to najlepiej. 

Letnie miesiące przekrojowa rodzina spędzała w Sledziejowicach pod 
Wieliczką. Tutaj, w typowym polskim dworku Niedzielskich, gdzie w po
łowie minionego stulecia mieszkał i malował Grottger, honory domu peł

niła urocza właścicielka, którą wszyscy zgodnie nazywali Babcią Niedzielską. 
Z domu Colonna Walewska, była siostrzenicą margrabiego Wielopolskiego, 
naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego w roku 1862. Ubrana 
zawsze na czarno, w koronkowym czepku, cieszyła się, że w jej domu 
zamieszkali panowie artyści, dzięki czemu być może, odżyją tradycje śle

dziejowickich biesiad literackich. Kiedy dowiedziała się, kto to taki Gał

czyński - poeta i do tego dwojga imion, radość jej nie miała granic. 
Mącił ją co prawda nieco fakt, iż ten zachwalany pąeta podpisuje się tak 
dziwnymi imionami, jak Karakuliambro, Król Herod, Zbrodnia i Kara Ku
liambro czy Zgroza Pięciu Kontynentów, a utwory. o których najgłośniej 
- Io jakieś „Zielone Gęsi". Czekała jednak z niecierpliwością na naj
nowszy numer „Przekroju", a kiedy dotarł - włożyła okulary z zacie
kawieniem zaczęła głośno czytać: 
Teatrzyk „Zielona Gęś" ma zaszczyt przedstawić „Hamleta" 

Występuje: HAMLET 

HAMLET: 
Wielki Wóz z lewej strony. 
Straże śpią ... 

Trąby. 
HAMLET: 
i w dali -

Trąby. 
HAMLET: 
Biedny Yorrick! 

Trąby. 

Pokazałeś w wesołei herezii 
Przez swe fraszki fiołkowe i gęsie, 
Ile ;est nonsensu w poezii 
I ile poez;i w nonsensie. 

(Leopold Staff) 

MAGIK, SZARLATAN I MAŁPISZON 

Nie ma wątpliwości, proszę Państwa, Gałczyński jest szarlatanem! Już 

jako dwudziestoletni chłopak interesował się wiedzą tajemną i zachwycał 

sztuką iluzjonistów, znał też osobiście wszystkich warszawskich magów. Nie 
każdemu wiadomo, że autor licznych liryków, sztuk teatralnych, powieści, 

słuchowisk i felietonów spisywał swego czasu „Dzieje szarlatanów" i przy
gotował rozprawę o brzuchomówstwie. Przyjaciołom znane jest jego oświad
czenie: „Marzę, aby zostać szarlatanem". Kira Gałczyńska tak wspomina 
swój dom: „To był zawsze dom zaczarowany". Dom zapełniony dziwnymi 
przedmiotami: lichtarzami pełnymi kolorowych świec, starymi mapami, la
tarnią z dorożki, XVll-wieczną szpadą, wielką głową papierowej krowy, 
zielonym krokodylem z papier-mache i z protezami oczu, zegarami, z któ
rych każdy pokazywał inną godzinę, kałamarzami, książkami, rysunkami na 
ścianach . Pisze ona: „Przy umiłowaniu pięknych, starych przedmiotów, jego 
pokój - miejsce pracy, lektury - uderzał swoją _ surowośćią, którą nagle 
rozbijała klatka z papugami, gitara bez strun, rysunek Nikifora, siara 'cytra, 
czerwona okaryna, marionetka - kolorowo ubrany pajac, empirowy zegar, 
wypchany zając„.". 
Zamiłowanie do magii, cudowności i dziwnych przedmiotów znajduje wyraz 
w jego poezji . 
Jak na magika przystało, operuje określonym arsenałem słów magicznych, 
starych jak świat i sztuka magiczna - poezjo: ,złocistościami, srebrzysto
ściami, gwiazdami, księżycami, s;miołami i Bachami. Jego czarnoksięska 

rekwizytornia nie jest, w gruncie rzeczy, zbyt bogata (być może ze wzglę

du na kryzys w branży szarlatanów). Magczne zaklęcia sąsiadujące z pro
stymi rekwizytami, często wziętymi z życia codziennego. 

„Moia poez;a to są proste dziwy, 
to kra;, gdzie w lecie 
stary kot usnął pod lufcikiem krzywym 

·na parapecie". 

Jako mag i poeta rozumie mowę przedmiotów i zwierząt. Często czyni ie 
swymi głównymi bohaterami. Z kapelusza wyciąga zaczarowane konie 
wróbelki, wrony, słowiki, koty, mrówkojady i każe im mówić. Osiołek Por~ 
firion i Pies Fofik wypowiadają złote myśli na łamach „Przekroju'', Zielona 
Gęś obejmuje patronat nad teatrem. 
Pisze satyrę na bożą krówkę i zastanawia się, dlaczego ogórek nie sp1ewa. 
Jest autorem powieści „Młynek do kawy" i kilku piosenek o przedmiotach 



codziennego użytku (.,Durszlak", „Szelki", „żelazko", „Maszynka do mięsa", 
„Ballada o trzęsących się portkach"). 
Swiat taki, jaki jest nie bardzo przypadł mu do gustu. Jak Wielki Szarlata'.l 

wyczarowuje więc z kilku przedmiotów własny: 
„Małe rzeczy foremne! Zegar w rogu na ścianie -

małe muzykowanie, 
Flaszki z 0tromentomi, nuty, z kory czółenka 

i wy, kawy ziarenko, 
kwiat na oknie, sęk w desce, złoty pył nad podwórzem, 

wszystkie rzeczy nieduże: 
gwiazdka śniegu, listeczek, 
wstążki, płomyki świeczek 
wieżo w szachach, lis w bajce, wiatr, co w drutach brzęczy, -

małe, wesołe rzeczy!" 
Siła czarnoksięska Mistrza Konstantego jest w tym, że z tych powszednich, 
banalnych rekwizytów wydobywa coś nowego, tajemniczego, niezwykłego 
manipulując nimi · po mistrzowsku. Czyni swe „proste dziwy" z szarlatańską 
przewrotnością: małe, powszednie rzeczy nabierają wagi i wielkości, rzeczy 
wielkie zaś sprowadza do wymiarów kuchennych, głębokie tajemnice obja
wia za pomocą przedmiotów leżących na stole, nieskomplikowane senty
menty oświetla muzyką Bacha. Tulipany fruwają do nieba, gwiazdy wy
tryskują na klombach. A księżyc przyświecający Gałczyńskiemu jak lampa 
naftowa, „tronsmogryfikuje" się nieustannie. Raz jest bałałajką wśród wę
drownego składu nul, innym razem lichtarzem, pochodnią, pierścieniem, 
kałamarzem . z kałamarza zmienia się w kapelusz, czajnik, miedziak, staje 
się starym lustrem, zegarową tarczą, marionetką, krzywą lirą, wielkim · 
srebrnym psem albo srebrnym s~rcem: po niebie płynie moje serce i roz
pryskuje · się na dac-.ach. Serce na niebie, księżyc tutaj„." I nie wiadomo 

już, co realne.„ 
Klown Ildefons zabawia się puszczaniem mydlanych baniek w stronę 

widzów, a potem przekłuy.ia je znienacka. Wszystkie poważne i niepowaźne 
sprawy wrzuca do jednego kosza, a pą chwili żongluje nimi, mieszając 
lirykę z groteską, · ironię z patosem, kartofel z sercem. I teatr traktuje 
przekornie. Konwencje teatralne, scenę, widowisko mieści w diabelskim pu
dełku - Najmniejszym Teatrze Swiata. Oto więc przed Państwem diabel
skie pudło! Przedmioty i zwierzęta mają głos! Straszny czarodziej Kon
stonty stawia przed państwem małpie zwierciadło. Proszę zajrzeć z góry, 
z boku, z dołu_. Nie ma nic, a za chwilę będą cuda. „Panie, Panowie, 
to nie bujda! Zaraz się otworzy nasza buda, z budy wyjdzie anioł o złotym 
skrzydle!"„. „Za parę zł~tych tyle dobrego: łezka i groteska, serca za
wiłość i ojczyzny miłość, ogień i dym. I pijaństwo (wodą) ze źródła Hippo

kreńe, i piosenka z niesłychanym refrenem: Rym. Cym. Cym„." 

.Alicja Giźewska 

Dyrektor i kierownik artystyczny - Krzysztof Rau 
Zastępca dyrektora - Halina Chołodowska 
Kierownik literacki - Jadwiga Jerlecka 
Kierownik muzyczny Bernadetta Rau 

Koordynator pracy artystycznej - Małgorzata Bajer 
Kierownik administracyjno-gospodarczy - Andrzej Wiensko 

Kierownik techniczny - Andrzej Gajdowski 
Główny elektryk - Jerzy Bakal 
Akustyk - Andrzej Butkiewicz 
Główny brygadier sceny - Marek Dubaniewicz 

Techniczna obsługa sceny: Jarosław Bartnicki, (elektro~kustyk), Marek Rapce
wicz, Jarosław Rachalski (maszyniści) . 

Lalki i dekoracje wykonały pod kierownictwem Zbigniewa Żdańca pracownie 
teatru w składzie: Lilia Bakal, Ryszard Bielecki, Krystyna Bołtruczuk, Iza
bel la Jerlecka, Zbigniew Pawłowski, Jerzy Szostak, Krystyna Topczewska, 

· Danuta Tryburska, Anna żukowska. 

Kierownik organizacji widowni - Stanisław Parchanowicz 



Białostocki 

Teatr Lalek 

· 15-878 Białystok 

ul. K. Kalinowskiego 1 

tel. 250-31 telex 852114 betel 
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