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Martin Esslin · Samuel Beckett 

Dzieło Becketta jest absolutnie sui generis. Nie da
jąc się ani sklasyfikować, ani do czegokolwiek zasze
regować, niepokoi, bawi, poraża i inspiruje. Opiera 
się ono wszelkim próbom interpretacji - nieomal 
jak świat molekuł, gdzie samo wprowadzenie obser
watora mąci już to, co miało być obserwowane. 
Beckett, podobnie jak Michał Anioł, który obłapując 
skały odkrywał uwięzione w nich od wieków delika
tne piękno, pracuje usuwając warstwa po warstwie 
konwencjonalny materiał narracyjny: opis, psycho
logię, wydarzenia, intrygi. 
Czyni to po to, by ukazać nagą pracę ludzkiego 
umysłu. 

Powieści i sztuki Becketta nie należą do łatwo 
przystępnych. Trzeba do nich podchodzić z należną 
im pokorą, czytać parokrotnie, borykać się z nimi 
i walczyć o nie. Beckett, będąc poetą, który pracuje 
wyłącznie na własne zbawienie, nie dba o dobre sto
sunki z odbiorcami, nie troszczy się przeto ani o lek
kość dowcipu, ani atrakcyjność przekazu. 

A jednak, chociaż nie uczynił najmniejszego wy
siłku w tym kierunku, zjednał sobie pokaźną armię 
zwolenników i wielbicieli i sławę osiągnął. Być mo
że ten najtrudniejszy pisarz swego pokolenia pod
bił publiczność głównie jako dramaturg i autor poe
tyckich słuchowisk radiowych, dopiero później jako 
prozaik, nie zmienia to jednak faktu, że gdy spoglą
damy na całość jego dorobku literackiego, wraca 
w nas wiara w potęgę trudu, który służy prawdzie 
i pięknu. 

Oto mamy do czynienia z poetą, który nigdy nie 
uczynił najmniejszego ustępstwa, nigdy nie szukał 
poklasku, nigdy się z niczego nie tłumaczył i nie kła
niał wymogom mody bądź żądaniom publiczności. 
Mówił natomiast tylko to, co czuł, że musi powie
dzieć. Owszem, nie było to łatwe. Często było nie
jasne, zawiłe, gorzkie, a nawet odrażające. Trudno, 
pejzaże umysłu, które odsłonił, nie mogły objawiać 
się inaczej (ponure wąwozy i parowy Alp, zanim ich 
drapieżne piękno zostało powszechnie zaakcepto
wane, także wydawały się groźne, przerażające i nie 
do zdobycia). Ponieważ jednak do zakomunikowa
nia miał coś prawdziwie ważkiego i istotnego, nie 
zabrakło też tych, którzy przybyli na zew. 

Przekład: Maria Chmielewska 



Jan Kott· Przyczynek do realizmu Becketta 

Win nie jest zakopana po pas. Radosne dni zaczynają się 

od przeraźliwego dźwięku dzwonka. Potem dzwonek 

dzwoni jeszcze raz, Winnie się budzi, podnosi głowę, 
otwiera oczy. Co oznacza ten dzwonek? O dzwonku Win

nie mówi często, czeka na dzwonek przez cały pierwszy 

akt. Dzwonek jest na przebudzenie i na zaśnięcie. W szpi

talu nie było dzwonka, budziły nas siostry, wieczorem 
gasiły światło. Dzwonek był w sanatorium, był przera

źliwy, budził nas co rano. Dzwonek był wieczorem, po 

dzwonku nie wolno było palić światła. 

W pierwszym akcie dzwonek dzwoni dwa razy, na 

samym początku. W drugim akcie dzwonek dzwoni pa

rokrotnie, przerywa monologi Win nie. W drugim akcie 

czas po prostu biegnie szybciej. Im dłużej się jest cho

rym, tym czas biegnie szybciej. Pierwszy akt jest długi 

i trwa dzień. Drugi akt jest prawie dwa razy krótszy od 

pierwszego i obejmuje wiele dni. Im dłużej jest się 

w szpitalu, tym czas staje się coraz bardziej podzielony 

na krótkie odcinki między przebudzeniem i zaśnięciem. 

MówiWinnie: 

Dawniej myślałam (pauza) powiadam: dawniej myśla

łam, że nie ma różnicy między jednym ułamkiem sekundy 

a następnym. (pauza) Dawniej mówiłam (pauza) powia

dam: dawniej mówiłam - Winnie, ty się nie zmieniasz, nie 

ma żadnej różnicy między jednym ułamkiem sekundy 

a następnym. 

Świat, w którym dogorywająWinnie iWillie,jestzam

knięty: tylko raz jeden zabłąkało się w nim dwoje od

wiedzających. Ale ten świat nie jest immanentny, jest 

regulowany z zewnątrz, poza światem Willie i Winnie 

jest dzwonek. Dzwonek jest transcendentny. Winnie 

i Willie dogorywają w czasie. 

Win nie ma po lewej ręce dużą czarną torbę, po pra
wej składaną parasolkę. Parasolka ma bardzo długą rą

czkę, która się wyciąga. Widziałem parasolki z takimi 

rączkami u sparaliżowanych kobiet. Widziałem rów

nież takie same czarne duże torby u kobiet, które od 

miesięcy nie opuszczały łóżka. Miały w nich lusterka, 
grzebień, szczotkę do zębów i wiele innych dziwnych 

przedmiotów. Rano, tak jak Winnie otwierały torbę, 

wyjmowały lusterko, przeglądały się: 
Boże święty (podnosi górną wargę, by obejrzeć dziąsła. 

Niewyraźnie) Mój Boże (odciąga kącik ust, usta otwarte. 



Jan Kott· Przyczynek do ... 

Niewyraźnie) No cóż (drugi kącik ust, usta otwarte. Niewyraźnie) tak samo (kończy oględziny. Znowu wyraźnie), 

ani lepiej, ani gorzej (kładzie lusterko na ziemi) bez zmian .. . 

Sparaliżowane kobiety wyjmowały lusterka, oglądały dziąsła, malowały się, wyjmowały grzebień, gubiły 

lusterka, otwierały torbę, szukały w torbie. Miały wszystkie wielkie torby. Beckett jest nie tylko oszczędny 

w wyborze przedmiotów; świat to są osoby i przedmioty, ten świat, poza którym jest tylko dzwonek. Bec

kett jest precyzyjny i ścisły w doborze przedmiotów. Właśnie grzebień, lusterko, pasta do zębów, buteleczka 

z kroplami. Win nie odrzuca pustą butelkę, Win nie tłucze lusterko. Świat Win nie i Willie nie jest jednak zam

knięty, skoro przedmioty wracają. 

(bierze do ręki lusterko) Biorę ten kawałek szkła, rozbijam go o kamień (roztrzaskuje lusterko), rzucam go precz 

(odrzuca odłamki daleko za siebie) jutro znowu będzie w torbie, bez skazy by mi służyć w ciągu dnia. 

Dlaczego przedmioty w tym świecie wracają? Sparaliżowanym chorym siostry stawiają na stoliczku rano 

i wieczorem lekarstwa, kupują grzebienie albo lusterka. Chore wrzucają je znowu do torby, gubią, szukają, 

tłuką . Świat bardzo łatwo się redukuje, nie do ludzkiego wnętrza, do tego, co jest na około. Wiedzą o tym na 

pamięć wszyscy, którzy dłużej byli w szpitalu, w sanatorium, w więzieniu. Świat bardzo łatwo redukuje się do 

dużej czarnej torby, w której jest pasta do zębów, grzebyk i lusterko. W zredukowanym świecie Becketta giez, 

który na chwilę przysiadł, oglądany jest dokładnie. Jest ważny, jak pchła, która znalazła się w Końcówce. Oglą

dany jest z bliska; trzyma w łapkach białą kulkę. To także jest ważne. 

W świecie Win nie i Willie być razem to wcale nie znaczy widzieć się, móc się widzieć. Widziałem salę spa

raliżowanych chorych, którzy całe miesiące słyszeli się, rozmawiali nawet, ale nie widzieli się nigdy albowi

dzieli się tylko czasami, przy specjalnym ułożeniu poduszki, często jeden z chorych widział drugiego, ale sam 

nie był przez niego nigdy widziany. 

Ciekawa jestem, czy widzisz mnie stamtąd, ciągle jeszcze jestem ciekawa. (pauza) Nie? (odwraca się do widowni) 

O, wiem gdy dwoje ludzi jest razem (wahająco) w ten sposób (zwykłym tonem) i jedno widzi drugie, to z tego 

jeszcze nie wynika, że drugie widzi pierwsze, życie mnie tego nauczyło ... również. (pauza) Tak, chyba życie, nie 

ma innego słowa. 

Ten zredukowany świat, w którym wracają niektóre przedmioty i do którego z zewnątrz dochodzi tylko 

dzwonek, jest przede wszystkim wypełniony głosami. Chorzy monologują i czytają gazety. Monologi drugich 

są właściwie tylko szumem. Takim samym szumem, który jeszcze dochodzi ze świata, ale naprawdę przecież 

już nic nie znaczy, są głośno czytane gazety. Gazety są z innego czasu i dlatego w szpitalach mogą być równie 

dobrze z jutra, z wczoraj, sprzed tygodnia, z zeszłego roku. Gazety w szpitalu nie mają daty. W szpitalu czyta 

się drobne ogłoszenia tak samo chciwie jak depesze na pierwszej stronie. Są przecież samym szumem, nic 

nie znaczą. Czyta Willie głośno: „Jego łaskawość przewielebny Ojciec w Chrystusie doktor Karo/us Hunter 

zmarł kąpiąc się w wannie". Czyta Willie głośno: „Zdolny młodzieniec pilnie poszukiwany''. Czyta Willie głośno: 

„Potrzebny inteligentny chłopiec". 

W drugim akcie Win nie jest już cała sparaliżowana. Może ruszać tylko oczami. Teraz właśnie czas zaczyna 

biec coraz szybciej. Czym jest czas u Becketta? Najprostsza przedeinsteinowska definicja porównuje czas 

z punktami na prostej . Czas jest ciągły; o każdym z dwóch momentów czasu możemy powiedzieć, że jeden 

z nich musi być wcześniej, a drugi później. Czas jest jednokierunkowy. Ten jednokierunkowy czas jest w Koń

cówce, w Ostatniej taśmie Krappa, w Radosnych dniach. Ten czas jest starzeniem, rozkładem, obumieraniem. 

Jest w nim wcześniej i później. Ale jest jeszcze u Becketta drugi czas. Postacie beckettowskie znają jakieś ter a z 

i jakieś p r z e d t e m; ale to co było przedtem wszystko to przedtem, nie jest ani wcześniej, ani później . 

Wszystko, co było, jest jakby płaskie, jakby jednoczesne; czasem coś z tego, co było, jest wcześniej, czasem 

później. Była jakaś szopa, Win nie się całowała, ktoś ją całował, przyszedł jakiś pan, nazywał się Shower albo 

O rder of appea rance: 
Bag, parasol, toOlhbrush , tube , mirror. 
glasses/case, haadkerch icf, revolver , bonie, 
lipstick, ha l. [crasure J mag. [magnify ing] gla;s, 
mus. [musical] box, nailfilc 

~: mass ive pot like black prcscncc In 
general bl e achcdnc~s. Cabas. Sti_ffencd. 
anchored. Loosc handles droope:d oourr 
& garde n. Yawning [e rasure] maw. 
11t~•o l : relescopic (no t indispensable) , [e rasure J 
cxaggcra tcdly long handle, beak or knob . 
small ca nopy , [crasure J 
[erasure ] pink? 
Joot~]1_ru sh_ : long ye llow handle . scanr se tae . 
Il!l!ę_: Long, fiat. bare . 
MiuJ!.r: LI:ing si l"e r handle , sma ll round glass . 
Gla$SC•lc~ old fashioncd plain steel fra me , 
small oval lcnscs , braachcs oncc open lixed 
fo r on/off one hand (L (!cit]) , case soft [crasu re ] black 
open sheath [or easy out/in . 
):l.ą ndkc rc hicf : lacy . small . 
fu: \'o lver: black, long muzzle. 
Botlli;: long, rect. [recta ngular], long neck , cap , worn 
label uppe r half. dreg of red liquid. 
Lipstick: long silve r holder. screw system, 
end of rougc. 
!:!fil: Fl imsy , brimlcss. collapsible, mangy 
[crasurc] limp !eathe r. Oilour'-Black . 
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~ [M agnifying] ~Same style as mirror. Rect. [Rectangular] 
glass. 
Mus. l Musica l] box: Small fo r conccalment. Black. 
Loud wi nd . 
Nailfi le: Long , na rrow, silver. 

Gen. [General] principle : hypertrophy [erasure ] secondary, 
a1roph y primary . 
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HAPPY DAYS . The Production Notebook of Samuel Beckett (s.118-119). Grove Press, Inc. New York 

może Cocker, Willie się oświadczył, ktoś miał lalkę, córka miała lalkę, mysz skoczyła córce na nogę, ktoś napisał 

wiersz, Winnie się całowała, nic nie było wcześniej, nic nie było później. Świat, w którym żyją Winnie i Willie, 

wydaje się chwilami bez luk, bez pustych miejsc, wypełniają go szczelnie głosy, przedmioty, wspomnienia. 

Wypełniają go szczelnie, tyle tylko, że wszystkie te głosy, przedmioty, wspomnienia są luzem; bez składu bez 

sensu, pomieszane ze sobą jak potrzebne i niepotrzebne drobiazgi upchnięte w wielkiej ceratowej torbie. 

W tym szczelnym Beckettowskim świecie po raz pierwszy wydaje się być całkowicie zrozumiałą metafora 

egzystencjalistyczna: świadomość jest dziurą w bycie, dziurą, która nie ma dna. Beckett jest bardzo konse

kwentny w doborze przedmiotów. Win nie wyjmuje z torby rewolwer. W drugim akcie rewolwer leży na kopcu, 

tuż obok niej. Dlaczego rewolwer? Świat Win nie i Willie jest szczelny, ale można z niego uciec. Można z niego 

wyjść. Tylko po co. Przecież i tak przyjdzie dzwonek. A do dzwonka jest jeszcze tyle radości. Nasza radość jest 

zawsze na miarę naszej nędzy. Win nie jest sparaliżowana po szyję. Willie może się jeszcze czołgać . Ale Willie do 

Winnie się nie doczołga. Będzie jednak mógł na nią spojrzeć. Dziura w bycie powie wtedy do drugiej dziury 

w bycie: „ Moja Win nie''. 

Świat Becketta jest ścisły i sprawdzalny. Poddany wszystkim rygorom. Nawet realizmu. Ten realizm można 

by nazwać infra-realizmem albo subrealizmem. Wielkiej generalizacji, maksymalnemu uogólnieniu, totalnej 

i absolutnej sytuacji ludzkiej odpowiada zawsze u Becketta sytuacja realna, konkretna, jednostkowa. Można ją 

zawsze odegrać. W Czekając na Godota odegranym w Tunisie drzewkiem, które zakwita, jest figa; pod tym 

drzewem czekają na Godota dwaj fellachowie owici w burnusy. A przecież Czekając na Godota nie dzieje się 

w Tunisie. Radosne dni nie dzieją się w szpitalu dla paralityków. Albo nie tylko. 

Pisma wybrane tom 3. Teatr czytany (s. 318-322). Wydawnictwo Krąg, W-wa 1991 . Wybór i układ: Tadeusz Nyczek 







Edward Chudziński · 40 lat Teatru STU 

Teatr STU - od momentu powołania go do życia w 1966 roku przez Krzysztofa Jasińskiego, który kieruje nim 
nieprzerwanie do dziś - intryguje i przyciąga publiczność zarówno zaszyfrowaną nazwą, tajemnym zna
kiem firmowym, jak i przede wszystkim różnorodnymi propozycjami artystycznymi i inicjatywami w dzie
dzinie teatru, plastyki, muzyki, tańca, sztuk audiowizualnych, fonografii, edytorstwa, widowisk plenerowych 
oraz kultury masowej. W rezultacie Teatr STU w różnych okresach swojej czterdziestoletniej już historii 
postrzegany był jako teatr studencki, komuna teatralna, należący do czołówki światowej teatr alternatywny, 
enklawa kontestacji i kontrkultury, namiastka szkoły teatralnej (Studio Aktorskie), ośrodek interdyscypli
narnych poszukiwań twórczych (Ochodza), przystań dla niezadomowionych artystów, przyjazne miejsce dla 
wszelkiego rodzaju debiutów, realizacji nowatorskich pomysłów, wymiany myśli i poglądów oraz spotkań 
towarzyskich. 

Biografia artystyczna Teatru STU zaczyna się w latach 60., kiedy tzw. kultura studencka, korzystając z po
październikowej liberalizacji, stała się synonimem odważnych przedstawień teatralnych i kabaretowych, 
ambitnej piosenki literackiej, nowatorskich poszukiwań i eksperymentów w różnych dziedzinach sztuki. 
Z tego okresu pochodzą pierwsze ważne spektakle STU: Pamiętnik wariata, Karzeł, Pożądanie schwytane za 
ogon . Przez teatr przewinęło się wtedy wielu wybitnych twórców, kształtujących w następnych latach oblicze 
polskiej kultury- ludzi teatru, kompozytorów, poetów, malarzy, krytyków itp. Rodowód studencki w takim 
znaczeniu tego słowa odcisnął na Teatrze STU piętno zauważalne do dziś w stylu myślenia o sztuce i świecie, 
w wyborze tradycji, w przełamywaniu konwencji, w sposobach kontaktowania się z widzem. 

Na początku lat 70. polski teatr alternatywny włączył się w światowy ruch kontestacji i kontrkultury. Teatr STU 
swoją obecność w tym ruchu zaznaczył głośnymi i legendarnymi już przedstawieniami. Spadanie, Sennik 
polski i Exodus były głosem młodego pokolenia w dyskusji o współczesnym świecie i podejmowały krytyczny 
dialog z widownią o kształt przyszłej Polski. Były one, podobnie jak wiele innych spektakli, prezentowane na 
najbardziej renomowanych międzynarodowych i krajowych festiwalach teatralnych. W tych propozycjach 
wykształciły się zręby poetyki i estetyki Teatru STU, które czynią zeń zjawisko indywidualne i rozpoznawalne 
na mapie współczesnego teatru. 

Przez długie lata STU był „teatrem w drodze". Szukał swojej tożsamości i miejsca na ziemi. Wędrował po 
świecie, występując w ponad dwudziestu krajach na czterech kontynentach. W 1975 roku otrzymał status 
zawodowy, stał się teatrem profesjonalnym w .sensie organizacyjnym, zachował jednak niezależność iszcze
gólny klimat teatru alternatywnego. W tym czasie powstały cieszące się ogromnym powodzeniem widowiska, 
takie jak Pacjenci wg Mistrza i Małgorzaty, Szalona lokomotywa, Donkichoteria, Ubu Król grane w niezwykłej 
przestrzeni namiotu cyrkowego. 

Wizerunek teatru w ciągu 40 lat jego działalności współtworzyli: aktorzy i reżyserzy - Iwona Bielska, 
Beata Rybotycka, Anna Tomaszewska, Halina Wyrodek, Krzysztof Globisz, Dariusz Gnatowski, Mikołaj 

i Andrzej Grabowscy, Bolesław Greczyński, Włodzimierz Jasiński, Aleksander Krupa, Olgierd Łukaszewicz, 
Franciszek Muła, Jan Peszek, Jerzy Stuhr, Jerzy Trela, Jerzy Zoń; poeta - Leszek Aleksander Moczulski; 
kierownik literacki - Edward Chudziński; plastycy - Anna Wejman, Dorota Ogonowska, Jan Sawka, 
Eugeniusz Get-Stankiewicz; kompozytorzy - Marek Grechuta, Janusz Grzywacz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, 
Janusz Stokłosa, Krzysztof Szwajgier i wiele innych wybitnych postaci polskiej kultury. 

W 1997 roku powstał Krakowski Teatr Scena STU, który ma charakter impresaryjny. Dyrektor artystyczny, 
Krzysztof Jasiński, zaprasza do współpracy reżyserów, którzy angażują wybranych przez siebie, często wybi
tnych aktorów scen polskich. Teatr mimo upływu lat ciągle jest otwarty na to, co nowe w dramaturgii, 
w kabarecie (Grupa Rafała Kmity), w sztuce estradowej i innych formach teatralnych i parateatralnych. 

Czekając na Godota, Teatr STU 1992 
Lucky · Wiesław Smelka, Pozzo · Piotr Cyrwus 

Reżyseria · Krzysztof Jasiński 
Scenografia · Ryszard Melliwa 



Wpływa to znakomicie na klimat panujący w STU, gdzie wciąż niezależność, swoboda, a także przyjaźń to
warzyszy pracy artystów związanych z tym teatrem. Teatr rozpoznawalny jest także przez szeroką widownię 
m.in. dzięki telewizyjnym benefisom prezentującym w niekonwencjonalny sposób ludzi kultury, sztuki i nauki. 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
· 20 lutego 1966 - Krzysztof Jasiński zakłada Teatr STU 
· 1967 - otwarcie Studia Aktorskiego 
· 1975 - STU uzyskuje uprawnienia zawodowe i wprowadza się do budynków przy al. Krasińskiego 16-18 
· 1992 - Teatr STU przekształca się w spółkę z o.o., wspieraną przez Fundację STU 
· 1997 - powstaje Krakowski Teatr Scena STU 

WAŻNIEJSZE SPEKTAKLE 
· M. Gogol Pamiętnik wariata - Adaptacja i reżyseria: J. Łukowski (1966) 
· P. Lagerkvist Karzeł- Reżyseria: K. Jasiński (1967) 
· P. Picasso Pożądanie schwytane za ogon - Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (1969) 
· Spadanie - widowisko na motywach poematu T. Różewicza Spadanie, Scenariusz: E. Chudziński, 

K. Jasiński, K. Miklaszewski; Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński(l 970) 
·Sennik polski - Scenariusz: E. Chudziński, K. Miklaszewski; Inscenizacja i reżyseria : K. Jasiński (1971) 
· L.A. Moczulski Exodus - Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (1974) 
· Pacjenci - widowisko buffo na motywach powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata 
Scenariusz: K. Gonet, K. Jasiński; Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (1976) 

·Szalona lokomotywa - musical M. Grechuty i J.K. Pawluśkiewicza na motywach utworów 
S.I. Witkiewicza - Reżyseria : K. Jasiński (1977) 

· Donkichoteria - Scenariusz: E. Chudzński, K. Jasiński; Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (1980) 
·A. Jarry Ubu Król-Adaptacja i reżyseria: K. Jasiński (1981) 
· S.I. Witkiewicz Wariat i zakonnica - Reżyseria: K. Jasiński (1986) 
· B. Schaeffer Scenariusz dla trzech aktorów - Reżyseria: M. Grabowski (1987) 
· J. Grzywacz, W. Jasiński, K. Jasiński Pan Twardowski - musical; Reżyseria: K. Jasiński (1990) 
· J. Kitowicz Opis obyczajów czyli jak zwyczajnie wszędzie się mięsza złe do dobrego - Adaptacja, 
opracowanie scenograficzne, reżyseria: M. Grabowski (1990) 

·Z. Herbert Powrót Pana Cogito - Adaptacja i reżyseria: Z. Zapasiewicz (1990) 
· S. Beckett Czekając na Godota - Reżyseria: K. Jasiński (1992) 
· R. Kmita Wszyscyśmy z jednego szynela - Reżyseria: R. Kmita (1997) 
·W. Szekspir Hamlet - Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (2000) 
· A. Fredro Zemsta - Reżyseria : K. Jasiński (2004) 
Spektakle jubileuszowe: 

· Wesele wg S. Wyspiańskiego - Adaptacja i reżyseria: M. Zadara (premiera 3 lutego 2006) 
· Wielkie kazanie księdza Bernarda L. Kołakowskiego - Monodram J. Treli; Reżyseria: K. Jasiński 
(premiera 19 lutego 2006) 

· Matka St. I. Witkiewicza - Reżyseria: P. Chołodziński (premiera 26 lutego 2006) 
·Szczęśliwe dni S. Becketta - Inscenizacja i reżyseria: K. Jasiński (premiera 3 grudnia 2006) 



Collage · Dorota Ogonowska 2006 

Samuel Beckett 

Fotomontaże i fotografie · Paweł Nowosławski 
Agencja Margo · Ryszard Kornecki · Lufti Ozkok · Robert Wolański 

Opracowanie graficzne · Dorota Ogonowska 
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Rezerwacja i sprzedaż biletów• Biuro Organizacji Widowni 
30-1 Ol Kraków al. Krasińskiego 16-18 ·tel. (012) 422 27 44 
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