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Poza trzema poziomami 
widocznymi na mapkach są 

w nim jeszcze trzy:

☞ piętro 3, na którym znajduje 
się archiwum artystyczne, 
dwa pokoje gościnne oraz
pomieszczenia techniczne;

☞ piętro –1, na którym 
mieszczą się pracownie

plastyczne, stolarnia, 
magazyny oraz sale 

warsztatowe;

☞ piętro –2, czyli piwnice 
teatru, ciągnące się

pod całym budynkiem. 

Miejska legenda głosi, że na 
poziomie –3, niedostępnym nawet 

dla pracowników, znajduje się tunel, 
biegnący przez Ogród Staromiejski 

aż do Wzgórza Partyzantów 
i mieszczącego się pod nim schronu 
sprzed II wojny światowej. Takich 

korytarzy i bunkrów jest we 
Wrocławiu więcej. Wiele z nich,

np. pod pl. Solnym czy Dworcem 
Głównym, zostało już zbadanych. 

Nasz wciąż czeka na odkrycie.

W budynku teatru 
znajdują się 

w sumie

92 pomieszczenia: sceny, sale, 
gabinety, pracownie 

i magazyny. Łączące je 
korytarze, schody i przejścia 
tworzą prawdziwy labirynt, 

w którego zakamarkach 
zdarza się błądzić
nawet wieloletnim 

pracownikom teatru.

Gmach ma aż 15 
tarasów i balkonów. 

Dwa balkony są 
niewidoczne, 

całkowicie schowane 
pod winoroślą, 

porastającą fasadę od 
strony Ogrodu 

Staromiejskiego – ale 
jeśli przyjrzysz się 

uważnie, na pewno je 
znajdziesz.

mapki, które tu widzisz, ułatwią 
Ci poruszanie się po 

Wrocławskim Teatrze Lalek. 
Oznaczyliśmy

na nich przestrzenie dostępne 
dla widzów: sceny, foyer, 

szatnię, kawiarnię, kącik zabaw, 
windy i toalety. Te miejsca to 

jednak
tylko niewielka część gmachu przy 
pl. Teatralnym. Jego powierzchnia 
to prawie 4400 m2 – co oznacza, 
że zmieściłoby się w nim nawet 

100 niewielkich mieszkań.

Nasz budynek jest 
zabytkiem, co oznacza, 
że nie wolno go niszczyć 

ani przebudowywać, 
i że wszyscy 

powinniśmy o niego 
dbać. Więcej informacji 
na jego temat znajdziesz 
w środku – zapraszamy!



Witaj we Wrocławskim Teatrze Lalek. 
Książka, którą trzymasz w dłoni, jest przewodnikiem

po naszym budynku. Znajdziesz tu przydatne informacje i ciekawostki 
na jego temat, a także wskazówki, jak się po nim poruszać – w tym 

ostatnim pomogą Ci mapki umieszczone na okładce. Ale to nie 
wszystko: ten przewodnik to także zaproszenie do zabawy. Są w nim 
zadania, zagadki i dużo miejsca na Twoje pomysły, rysunki i notatki. 

Poniżej umieściliśmy legendę, czyli wyjaśnienie symboli, dzięki którym 
możesz szybko wyszukiwać treści, które najbardziej Cię interesują. 

Mamy nadzieję, że będziesz korzystać z tej książki
podczas wielu kolejnych wizyt w naszym teatrze, 

i że dzięki niej poczujesz się tu jak u siebie.

przydatne 
informacje

zadania 
i zabawy

teatralne 
zasady
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Nasz teatr obchodzi w tym roku 75. urodziny. 
Siedemdziesiąt pięć lat – to dużo czy mało?

To ja w wieku 75 lat, czyli w roku ....................

czy znasz kogoś, kto ma 75 lat? a jak ty 
wyobrażasz sobie siebie w tym wieku? 
jak będziesz wyglądać: jak dzisiejsi 
dziadkowie i babcie czy zupełnie inaczej? 
policz sam/a lub z pomocą dorosłego, 
który rok wtedy będzie.

75 lat
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Nasz budynek jest jeszcze starszy 
niż teatr, który się w nim mieści. 
Ma 130 lat, a wybudowany został 
w miejscu rozebranego pałacu 
na tzw. międzymurzu. To pas ziemi 
między dawnymi murami obronnymi 
miasta – ich pozostałością jest fosa. 
Piękny kremowy kolor elewacji to
zasługa piaskowca – kamienia, którym 
jest obłożona. Od południa budynek 
otwiera się na Ogród Staromiejski – 
jeden z najpiękniejszych wrocławskich 
parków. W 2010 roku został on 
odnowiony według wzoru z xix wieku, 
dlatego dziś przypomina 
przedwojenne miejskie ogrody.

Budynek został zaprojektowany na 
zamówienie kupców chrześcijańskich 
jako resursa, czyli miejsce spotkań 
i zabaw. Bogatym kupcom zależało, 
żeby ich siedziba była efektowna 
i elegancka, dlatego architekci 
stworzyli dla nich projekt inspirowany 
barokiem – jednym z najbardziej 
ozdobnych stylów w sztuce. 
Nasz teatr wprowadził się tu ponad

50 lat temu, w 1966 r. Wcześniej długo 
wędrował po mieście w poszukiwaniu
domu, zmieniając nie tylko adresy, 
ale i nazwy: był m.in. Teatrem 
Lalki i Aktora, Teatrem Młodego 
Widza i teatrem „Chochlik”.

nasz dom – teatr
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Czy widzisz dwie kamienne postacie 
w środkowej części budynku? 
To kariatyda i atlant podtrzymujący 
portyk, czyli zadaszone wejście do teatru. 
Jedna z wrocławskich legend głosi, że 
rzeźbiarz nadał kariatydzie rysy twarzy

kobiety, w której był nieszczęśliwie 
zakochany. Ciekawostką jest, że to 
ozdobne wejście jest tak naprawdę 
bocznym – główne drzwi, 
jak w barokowych francuskich pałacach, 
umieszczono od strony ogrodu.

popatrz na nasz 
gmach od strony 
placu teatralnego. 
niektórzy uważają, 
że wygląda jak pałac. 
inni – że jak waniliowy 
tort z cukrowymi 
ozdobami. a tobie co 
przypomina? zanotuj 
swoje skojarzenia.

Chyba już 
czas, żeby 
wejść do 
środka.
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Wchodząc do teatru, zostawiasz 
za sobą codzienność i na kilka godzin 
trafiasz do miejsca, w którym wszystko 
jest możliwe. Wejście do teatru jest 
jak portal do innego świata.

Często przechodzimy przez nie 
w pośpiechu i nieuważnie, sprawdzając, 
która jest godzina lub szukając biletu, 
ale tym razem zróbmy inaczej.

przedmioty

co mam ze sobą?

strój

co mam na sobie?

inne

wszystko, 

co uważam za ważne

drzwi do teatru

teatralny ekwipunek 
zanim wejdziesz do środka, 
zatrzymaj się na chwilę. odetchnij 
spokojnie, skup się i uzupełnij listę 
swojego ekwipunku. możesz pisać 
lub rysować – jak wolisz.
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Jak myślisz, co się kryje za tymi drzwiami?
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co chciałbyś/abyś tutaj przeżyć? 
narysuj lub opisz swoje teatralne marzenie.
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kasa

Kasa we Wrocławskim Teatrze 
Lalek to kasa starego typu, która 
mieści się tradycyjnie na niewielkim 
podwyższeniu. Od naszej kasjerki 
wiemy, że niektóre małe dzieci 
przychodzące do teatru uważają ją 
za olbrzymkę, pilnującą wejścia – 
a wszystko właśnie przez tę różnicę 
poziomów.

Na temat stroju, w jakim należy przychodzić 
do teatru, od lat toczą się dyskusje. Zwolennicy 
tradycji uważają, że zawsze powinien być on 
odświętny, inni stawiają na wygodę – nawet 
podczas premier.

Premiera to pierwszy raz, kiedy spektakl jest 
grany dla publiczności. Dla pracowników teatru 
to prawdziwe święto, dlatego zwykle ubierają 
się w tym dniu elegancko. Jeśli i Ty przychodzisz 
ubrana/y odświętnie, komunikujesz, że to i dla 
Ciebie ważne wydarzenie. Uwaga: to nie musi 
być garnitur ani długa suknia, to Ty decydujesz, 
co znaczy dla Ciebie „odświętne”.

Jeśli naprawdę kochasz teatr i szanujesz jego 
zasady, a po prostu źle się czujesz w eleganckich 
ubraniach – nie martw się. Zawsze będziesz tu 
mile widziany/a.
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Co to jest obsługa widowni i o jakich dzwonkach mowa? 
Dowiesz się za chwilę – zapraszamy do foyer!

teatralna zagadka 
a gdyby rzeczywiście 
wejścia do teatru 
strzegły olbrzymy 
lub inne fantastyczne 
stworzenia? w mitach 
lub baśniach tacy 
strażnicy zwykle 
zadają wchodzącemu 
zagadkę. wymyśl 
teatralną zagadkę 
lub zadanie, które 
mogłyby zastąpić bilet 
wstępu do teatru.

W kasie możesz kupić bilet,
ale też poprosić o pomoc w wyborze 
przedstawienia czy najlepszego dla Ciebie 
miejsca na widowni. Popatrz na bilet, 
który masz w dłoni. Są na nim wszystkie 
informacje, jakich potrzebujesz: data, 
godzina, nazwa sceny i numer swojego 
miejsca. Jeżeli widzisz tam napis: 
„miejsca nienumerowane”, oznacza to, 
że możesz sobie wybrać miejsce lub 
wskażą Ci je pracownicy obsługi 
widowni. Warto wówczas nie czekać 
do ostatniego dzwonka i udać się 
pod scenę nieco wcześniej.
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Ale co to jest foyer i jak właściwie 
się to wymawia?
Foyer jest słowem zapożyczonym 
z francuskiego, dlatego wymawiamy 
je „fua-je” (dwie sylaby z akcentem 
na ostatnią), a nie „fojer”. A oznacza 
po prostu hall, korytarz lub inne 
pomieszczenie w pobliżu sceny, 
przeznaczone dla publiczności, która 
może tam zaczekać na spektakl, 
odpocząć, porozmawiać.

foyer

W naszym budynku jest 
kilka foyer – przy każdej 
ze scen: w Sali Kolumnowej 
przy Scenie Kameralnej, 
przed Dużą Sceną oraz obok 
Sceny na Piętrze. Wszystkie 
znajdziesz na mapce 
na okładce tego przewodnika. 
W każdym z nich widzowie 
mogą swobodnie rozmawiać 
przed spektaklem 
i w przerwach. Kiedy jednak 
jesteś w foyer w czasie 
przedstawienia, np. idąc 
do toalety, prosimy – 
zachowaj ciszę.
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teatralne dźwięki
w foyer można usłyszeć wiele ciekawych 
dźwięków – trzeba tylko przystanąć 
na chwilę. część z nich, np. opinie na temat 
spektaklu, pochodzą od widzów, inne 
dobiegają ze scen lub od pracowników 
teatru, którzy przez foyer często (i zwykle 
w pośpiechu) przechodzą. zamknij oczy lub 
po prostu uważnie posłuchaj. co słyszysz?
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Jednym z najgłośniejszych i najbardziej 
charakterystycznych dźwięków, 
jakie możesz usłyszeć w teatrze, 
jest dzwonek. Jego zadaniem jest 
informowanie widzów, że niedługo 
rozpocznie się przedstawienie.

Tak jak dzwonek szkolny wzywający 
na lekcję, dzwonek teatralny wzywa 
publiczność na widownię. Inaczej jednak 
niż w szkole, nasz dzwonek dzwoni aż 
trzy razy.

Pierwszy dzwonek – na 10 minut 
przed rozpoczęciem przedstawienia: 
Bądź czujny/a i przygotuj się do wejścia 
na widownię (jeśli musisz iść jeszcze 
do toalety, raczej zdążysz).

Drugi dzwonek – na 5 minut przed 
rozpoczęciem przedstawienia: 
Zapraszamy na widownię! To najlepszy 
czas na ostatni łyk wody, wyłączenie 
telefonu i zajęcie miejsca.

Trzeci dzwonek – tuż przed 
rozpoczęciem przedstawienia: Uwaga, 
zaczynamy! Jeśli z jakiegoś powodu 
zastanie Cię jeszcze w foyer, musisz się 
pospieszyć.

Po rozpoczęciu 
przedstawienia wiele 
teatrów nie wpuszcza 
już widzów na widownię 
– mogliby przeszkadzać 
innym lub nawet zakłócić 
przedstawienie, jeśli 
np. ma zaczynać się 
w ciemności i ciszy.
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zapraszamy 
na widownię! 
podoba ci się dźwięk 
naszego dzwonka? 
a może powinno się go 
czymś zastąpić? jaki 
inny dźwięk (odgłos 
natury, utwór 
muzyczny, głos – masz 
pełną dowolność) 
mógłby twoim 
zdaniem zastąpić 
sygnał dzwonka 
teatralnego?
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W naszym teatrze, podobnie 
jak w innych, wisi wiele tablic 
informacyjnych z różnymi napisami.

Większość z nich przeznaczona jest 
dla widzów – mają pomagać im 
odnaleźć się w budynku lub informują 
o ważnych zasadach.

tablice informacyjne
oto kilka tablic wiszących w naszym 
teatrze. czy wiesz, co znaczą? spróbuj 
je odnaleźć i zanotuj obok, w jakich 
miejscach wiszą.
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najważniejsza tablica w teatrze
a co ty chciałbyś/abyś przekazać widzom? 
jakiej informacji ci brakuje? zaprojektuj 
swoją własną tablicę, którą powiesiłbyś/abyś 
w naszym teatrze.
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Kiedy wchodzisz do teatru, ktoś Cię 
wita. To pracownicy/czki obsługi 
widowni. Zwykle są ubrani/ne na 
czarno, czasem mają także przypinki 
nawiązujące do spektaklu, który akurat 
jest grany. Są tu dla Ciebie. Wskażą 
Ci miejsce na widowni, pomogą,

kiedy coś zgubisz. Możesz się do nich 
zwrócić zawsze, kiedy czegoś nie wiesz. 
Spotkasz ich/je też w szatni, w której 
możesz zostawić wierzchnie ubranie 
czy parasol. Nasza szatnia mieści się 
w westybulu, czyli dużym foyer 
na parterze budynku.

szatnia
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przyjrzyj się 
numerkowi, jaki 
dostałeś/aś w szatni. 
sprawdź, z czego 
jest zrobiony, jaki 
ma kształt i jaki 
jest w dotyku. a jak 
wyglądałyby numerki 
w twoim teatrze? 
może zamiast cyfr 
byłyby na nich 
obrazki? a może 
w ogóle nie byłyby to 
plakietki, tylko coś 
zupełnie innego?

miejsce na twój pomysł:
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Scena Kameralna mieści się na parterze 
za Salą Kolumnową, która jest jednym 
z naszych foyer. To druga co do 
wielkości nasza scena, może pomieścić 
ok. 80 osób. Słowo „kameralny” 
oznacza: przeznaczony dla małego 
grona. Kameralny może być spektakl, 
koncert, ale także pomieszczenie. Tę 
scenę nazywamy też czasem po prostu 
„małą sceną” w odróżnieniu od dużej na 
pierwszym piętrze. Gramy tu nie tylko 
spektakle dla dzieci, ale także młodzieży 
i dorosłych.

Po obu bokach sceny zobaczysz czarne 
zasłony, sięgające od podłogi do sufitu. 
To kulisy, czyli miejsca, z których 
wchodzą i do których wchodzą aktorzy, 
którzy nie grają w danej scenie. 
Tu także chowa się nieużywane w tej 
chwili rekwizyty oraz części scenografii. 
Z kulis Sceny Kameralnej można wyjść 
do garderoby, rekwizytorni i na klatkę 
schodową.

Na małych scenach kulisy także są 
niewielkie. Jeśli jakiś fragment sceny 
albo scenografii nie powinien być 
widoczny, do jego ukrycia używa się 
zastawek. Zastawka to rodzaj parawanu 
na kółkach, często w kolorze czarnym.

scena kameralna
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patrząc na scenę z widowni, zwykle nie 
zwracamy uwagi na przedmioty, które 
znikają ze sceny w kulisach lub za zastawkami. 
oglądając najbliższy spektakl na scenie 
kameralnej, spróbuj zapamiętać kilka z nich. 
narysuj je poniżej.
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To największa scena w naszym 
teatrze – może pomieścić aż 280 osób. 
W większych teatrach duże sceny mają 
zwykle balkon (jeden lub kilka), a nawet 
loże, czyli małe balkoniki dla dwóch 
osób. U nas wszyscy siedzą na parterze, 
a tylne rzędy są położone wyżej 
niż pierwsze, żeby wszyscy dobrze 
widzieli – podobnie jak w kinie.

Kiedy obejrzysz się za siebie, zobaczysz 
nad ostatnimi rzędami balkon, a za nim 
małe okienka. Mieszczą się tam kabiny 
akustyków i oświetleniowców, 
czyli specjalistów od dźwięku i światła. 
Jeśli przyjrzysz się uważnie scenie, 
możesz dostrzec rozmieszczone 
w różnych miejscach głośniki, 
a wyżej – reflektory. Oświetleniowcy 
i akustycy sterują nimi właśnie z kabin,
na odległość, przy pomocy komputerów 
i specjalnych pulpitów sterowniczych.

Kiedy widownia jest już pełna, 
z głośników rozlega się dźwięk gongu, 
a potem komunikat. „Witamy we 
Wrocławskim Teatrze Lalek” – słyszysz. 
Potem następuje przypomnienie 
o wyłączeniu telefonów komórkowych 
oraz prośba o nierobienie zdjęć 
w trakcie spektaklu. Telefony i flesze 
aparatów przeszkadzają aktorom 
i innym widzom.

Uwaga: nie wystarczy, że 
wyciszysz dzwonek telefonu. 
Jego wibracje słychać w całym 
rzędzie, a jasny ekran, 
kiedy w trakcie spektaklu 
sprawdzasz godzinę lub 
czytasz wiadomość, potrafi 
oświetlić pół widowni. Sygnał 
komórkowy może też zakłócić 
pracę niektórych teatralnych 
sprzętów. Dlatego właśnie 
prosimy o wyłączenie, a nie 
o wyciszenie telefonów.

duża scena
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witamy w teatrze! 
wymyśl komunikat, który chciałbyś/
chciałabyś usłyszeć przed przedstawieniem 
w naszym teatrze. jaki przekaz sprawiłby, że 
poczułbyś/abyś się tu jak u siebie?
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najpiękniejsza kurtyna 
przyjrzyj się naszej 
kurtynie. jaki ma kolor, 
z jakiego materiału jest 
zrobiona? czy coś ci on 
przypomina? wygląda 
na lekką czy ciężką? 
a jak wyglądałaby 
kurtyna w twoim teatrze? 
zaprojektuj ją.

Na Dużej Scenie wisi teatralna 
kurtyna – czyli tkanina oddzielająca 
symbolicznie scenę od widowni. 
Rozsunięcie się kurtyny oznacza 
początek spektaklu, jej zasunięcie – 
koniec albo przerwę. Kiedyś kurtyny 
zaciągane były ręcznie, dziś najczęściej 
odbywa się to mechanicznie.

Czasami jednak przedstawienie 
rozgrywa się przed kurtyną czy w ogóle 
bez niej – albo wręcz przeciwnie, 
kurtyna „gra” w nim swoją własną rolę 
jako np. część scenografii.





Scena na Piętrze to nasza najmniejsza 
scena – dla ok. 50 osób. Jest pozbawiona 
skomplikowanego wyposażenia 
i sprzętu, ale nadrabia przytulnością 
i atmosferą. Tu gramy najbardziej 
kameralne spektakle, a także 
przedstawienia dla najmłodszych 
dzieci – niektóre z nich nie potrafią 
jeszcze chodzić. Widzowie Sceny na 
Piętrze siedzą zwykle na podłodze, 
na miękkiej wykładzinie i poduszkach, 
a przed wejściem są proszeni o zdjęcie 
obuwia. Na widowni obowiązują też 
swobodniejsze zasady: małe dzieci 
mogą się po niej przemieszczać, 
wstawać, a nawet tańczyć – i często 
z tych swobód korzystają.

scena na piętrze

Przed wejściem na Scenę 
na Piętrze zobaczysz nieco 
nietypową tablicę. Powiesiliśmy 
ją tu, żeby rodzice małych 
dzieci poczuli się swobodniej 
i pozwolili im na okazywanie 
emocji i bardziej spontaniczne 
zachowanie w trakcie 
przedstawień. W odróżnieniu 
od innych tablic, które już 
znasz, ta informuje nie 
o zasadach, ale o prawach 
naszych najmłodszych widzów.
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prawa widza
do czego jeszcze twoim zdaniem widz 
powinien mieć prawo w teatrze? zrób listę 
poniżej. może być opisowa lub rysunkowa – 
jak wolisz.
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to miejsce na twoje wrażenia po 
spektaklu, który dziś zobaczyłeś/aś. 
zanotuj to, co chciałbyś/abyś 
zapamiętać na dłużej. może to być 
fragment wypowiedzi postaci albo 
rysunek np. kostiumu, rekwizytu 
czy całej sceny, która szczególnie 
ci się spodobała.

notatnik 
teatralny
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tu możesz 
wkleić bilet 
na pamiątkę
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Na poziomie –1, mniej więcej pod Sceną 
Kameralną, mieści się nasza Pracownia 
Pedagogiki Teatru. To miejsce 
najważniejszych w teatrze spotkań – 
tych z naszymi widzami. Podczas 
warsztatów dzielimy się wrażeniami 
po spektaklu i bawimy w zabawy 
teatralne, tworzymy też nasze własne 
przedstawienia.

Warsztaty odbywają się w trzech 
salach. W największej z nich, jasnej 
i przestronnej, prowadzimy zajęcia 
ruchowe i teatralne dla większych 
grup. W mniejszej – zajęcia plastyczne 
i wszystkie inne, na których potrzebne 
są stoły i krzesła. W trzeciej, najbardziej 
kameralnej, odbywają się lekcje 
teatralne. Znajduje się tu także stała 
wystawa naszych archiwalnych lalek.

sale warsztatowe
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1. matołusz

spektakl: jak matołusz 

poszedł szukać olbrzyma 

2002, reż. Petr Nosálek, 

scen. Pavel Hubička

2.  trzy ciotki 

spektakl: jak matołusz

poszedł szukać olbrzyma 

2002, reż. Petr Nosálek, 

scen. Pavel Hubička

3. święty piotr 

spektakl: jadwiga ze śląska 

1996, reż. Wiesław Hejno, 

scen. Jadwiga Mydlarska-Kowal

4. anioł euzebiusz 

spektakl: jadwiga ze śląska 

1996, reż. Wiesław Hejno, 

scen. Jadwiga Mydlarska-Kowal

5. parysada 

spektakl: baśń o pięknej 

parysadzie

2007, reż. Beata Pejcz, 

scen. Eva Farkašová

6.  bachman 

spektakl: baśń o pięknej 

parysadzie

2007, reż. Beata Pejcz, 

scen. Eva Farkašová

7.  róża 

spektakl: magiczne imię

1998, reż. Wiesław Hejno, 

scen. Elżbieta Terlikowska

8.  królewna–żaba 

spektakl: magiczne imię 

1998, reż. Wiesław Hejno, 

scen. Elżbieta Terlikowska

1

2

3

4

5

6

7

8

przyjrzyj się 
lalkom z naszej 
sali warsztatowej. 
każda z nich jest 
inna. czy mimo to 
zgadniesz, które 
pochodzą z tych 
samych spektakli? 
połącz rysunki 
z imionami postaci 
i tytułami.
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Terminy najbliższych spacerów 

znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Miejsca, które dziś zwiedziłaś/eś, 
to przestrzenie dostępne dla widzów,

którzy przychodzą na spektakl 
lub warsztaty. Ale w teatrze jest wiele
innych ciekawych miejsc, na co dzień 
ukrytych przed okiem publiczności: 
rekwizytornia, garderoby, pracownie 

plastyczne, kabiny akustyków 
i elektryków, sznurownia… Jeśli jesteś 
ich ciekawy/a, zapraszamy na nasze 
teatralne spacery, podczas których 

będziesz mogła/mógł
do nich zajrzeć.

wyjście z teatru

Wychodząc z teatru, tak jak wchodząc,
zwykle się spieszymy – na tramwaj, do samochodu, do domu. 

Jeśli tylko możesz, zatrzymaj się teraz na chwilę. 
Jeśli nie – zrób to w wolnym czasie.

Pamiętasz listę ekwipunku, którą robiłeś/aś przed wejściem? 
Spróbuj zastanowić się, z czym wychodzisz z teatru.

Co przeżyłeś/aś? Co Cię rozśmieszyło, zaciekawiło, dotknęło? 
Co najbardziej zapamiętasz?

Mamy wielką nadzieję, że nie musimy się teraz żegnać, 
bo jeszcze tu wrócisz. Wrócisz, prawda?

Do zobaczenia!
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piętro 2
Scena na Piętrze

scena na piętrze
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piętro 1
Duża Scena
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