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NOCE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

O noce białe noce dziecinnych marzeń -
gdy w piecu ogień więzień ciska się i gniewa 
ogień biedak rozpacza wśród migotnych żarzeń 
ogień wariat całuje suche trzaski drzewa 

Czasami jak pies wściekły przed dworem zawyje 
wiatr - jak obłąkanego z tęsknoty to skarga 
dobrze że okiennica szczelnie szybę kryje 
bo ciska się o mury i za okno targa. 

Noc świętomikołajska z młynkową zawieją ... 
noc słodka i bezpieczna której przespać szkoda -
buciki przed kominkiem świecą się i grzeją 
czeka się aż w nich błyśnie piernikowa broda 

i leży się w mistycznym dreszczu i bezruchu 
by nie spłoszyć starego (choć to tylko tata) 
i wzdycha się i marzy na poduszek puchu 
z ufnością w tę zaciszność tajemnic wszechświata. 

O noce których przespać szkoda noce białe -
dawałyście mi dawniej po karmelków worze -
lecz o co teraz krzyczę i łkam lata całe 
tego przynieść mi święty Mikołaj nie może ... 



JAN BERSKI 

IJAJKI TAŃCEM OPOWIADANE 

Gdy Krasnala zobaczycie 
to zapiszcie to w zeszycie. 

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Krasnala byłem pewnie w Waszym 
wieku, albo może jeszcze młcdszy, bo nie umiałem jeszcze ani czytać, ani 
pisać, ale doskonale pamiętam ten dzień. Był to pierwszy dzień jesieni 
i słońce nie grzało już tak mocno jak w lecie. 

Zaraz po śniadaniu ubrałem się i poszedłem do ogrodu do swoich zajęć. 
Dorośli mówili często, że są to tyko psoty i brewerie, ale ja miałem wy
robione na ten temat zdanie. Praca przy budowie namiotu z gałęzi i liści 
a także zbieranie piór dzikich gołębi, kawek, sikorek a nawet pospolitych 
wróbli była dla mnie wówczas zajęciem równie ważnym jak dla dorosłych 
kupowanie w sklepie kapeluszy, parasoli i kaloszy na jesienną pluchę 
i niepogodę. Poszedłem więc do ogrodu by dalej budować swój namiot 
i jakież było moje zdziwienie, gdy przy wejściu do namiotu zobaczyłem 
siedzącego Krasnala. Miał na sobie bordowego koloru spodnie z niebieski
mi lampasami, niebieski kubrak, na głowie jak zakrzywiony myśliwski 
róg, dużą, zieloną czapkę, zaś na nogach szerokie buty podobne do dziad
kowych bamboszy. 

- Jak się masz - powiedział Krasnal. Bardzo to ładnie z twojej stro
ny, że budujesz dla mnie na zimę namiot. 

- Jak to dla ciebie? - spytałem wielce zdziwiony. 
- Przecież ty nie chcesz chyba tutaj w zimie mieszkać - odpowie-

dział spokojnie Krasnal. 
- No tak, masz rację, ale ... - nie bardzo wiedziałem, co dalej powie-

dzieć. 
- A widzisz, zaraz ci to wszystko wyjaśnię - rzekł Krasnal. 
Kazał mi usiąść na trawie obok siebie i tak sprawę przedstawił. 
- Ty pozwolisz mi tutaj w zimie iZamieszkać - powiedział Krasnal 

i wskazał na nie ukończony jeszcze namiot. A ja będę pilnował, żeby na
miotu nikt nie zniszczył, i jak liście wichura wywieje, czy namiot zacz
nie przeciekać, to wszystkie szkody zaraz naprawię. Zgoda? - zapytał 
na koniec Krasnal. 

- A pewnie, że zgoda - odparłem bardzo ze wszystkiego zadowolony. 
Ale powiem ci - dodałem - że jak przyjdzie duży mróz to tutaj zmarz
niesz. A u nas w domu, w moim pokoju, jest jeszcze sporo miejsca i jak 
chcesz, to możesz nawet zaraz u mnie zamieszkać nie czekając do zimy. 
A namiot możemy budować dalej razem. 

- Wyśmienicie! - zgodził się bez dalszych wyjaśnień Krasnal i wy
ciągnął do mnie przyjaźnie swą krasnalą rękę i rzekł: 

Kto z Krasnalem żyje w zgodzie 
tego bieda nie ubodzie. 

I od tego dnia zamieszkaliśmy razem. 
Tylko nie pomyślcie sobie, że Krasnal nie mówił prawdy. Zresztą po 

co mam W as tutaj o tym przekonywać, sami się o tym przekonacie i to 
właśnie dzisiaj w teatrze. Bajka o KROLEWNIE SNIE.ŻCE najlepiej Wam 
wszystko o Krasnalach opowie. 

• 
Wiecie już na pewno, że nie tylko słowami można bardzo dużo cieka

wych rzeczy opowiedzieć, ale także muzyką i tańcem . .Żebyście się lepiej 
orientow'.lli w czym rzecz, powiem Wam, że choreograf, to ktoś, kto po
trafi opowiadać różne historie tańcem, a jeszcze dokładniej, choreograf 
znaczy: piszący tańcem. 
Gdybyście chcieli naprawdę wszystko wiedzieć o tym, jak się to robi, 

musielibyście zapytać o to pana Tomasza Gołębiowskiego, choreografa 
dzisiejszego przedstawienia. Ja W am tylko mogę powiedzieć, że pan Go
łębiowski opowiedział dla W as tańcem przygody Królewny Snieżki i za
przyjaźnionych z nią siedmiu Krasnali, których zaraz na scenie zobaczy
cie w komplecie. 

• 



Kompozytorzy, to jest ci, którzy komponują muzykę (można nawet 
czasami powiedzieć, że muzyką opowiadają) i choreografowie od bardzo 
dawna współpracują razem, żeby dzieciom opowiadać tańcem i muzyką 
interesujące historie, a są to najczęściej bardzo ciekawe bajki, i niektó
rzy z W as znają już je z książek. Do dzisiejszej bajki muzykę skompo
nował pan Bogdan Pawłowski. 

Pierwsze muzyczno-choreograficzne bajki, które tancerze na scenie tea
tru przedstawiali nie tylko dzieciom, bo i dorosłym też się one podobały, 
wystawiane były już bez mała sto lat temu w Petersburgu, mieście, które 
dziś nazywa się Leningrad. Autorami tych pierwszych tańczonych bajek 
był Francuz, stale mieszkający w Rosji, Mariusz Petipa i wielki rosyjski 
kompozytor Piotr Czajkowski. Oni obaj są autorami dwóch choreogra
ficznych przedstawień czyli baletów-bajek znanych na całym świecie, są 
to: „Spiąca królewna" i „Dziadek do orzechów". 

Przez ostatnie sto lat powstało bardzo dużo baletów-bajek i niektóre 
z nich naprawdę warto obejrzeć w teatrze. Na przykład balet-bajka 
o KOPCIUSZKU, OGNISTYM PTAKU, WIESZCZCE LALEK, CESAR
SKIM SŁOWIKU, KONIKU GARBUSKU, BOCIANIĄTKU, ZŁOTEJ 
KACZCE I UBOGIM SZEWCZYKU, o PIOTRUSIU I WILKU i o PINO
KIO. Oczywiście bajki o SPIĄCEJ KROLEWNIE, O DZIADKU DO 
ORZECHOW i bajka o KROLEWNIE SNIEŻCE należą do najpiękniej
szych. 

* 

Trzeba W am jeszcze wiedzieć, że przy powstawaniu przedstawienia ba
letowego, obok choreografa i kompozytora, trzecią ważną osobą jest sc~
nograf, czyli piszący albo opowiadający plastycznym obrazem scen;y-, ~ie 
jest to bardzo jasno powiedziane, ale zaraz Wam wszystko wyJasmę. 
A więc scenograf troszczy się o to w co i jak mają być ubrane wszystkie 
postaci występujące na scenie. Czy Krasnale mają nosić kubraki czy zwy
kłe paltoty, czy chodzić w butach z cholewami czy w trzewi~ac_h i jakie 
pantofelki ma nosić Królewna Snieżka. A jak słońce zaświeci, to czy 
Krasnale mają ubrać gładką koszulę czy w kratkę i w jakich kolorach. 
Czy Królewna Snieżka ma nosić suknię długą z falbanami czy może le
piej plisowaną a krótką. I tak dalej i tak dalej. 

Prócz tego scenograf wie jak wygląda las i łąka, jak wygląda rydz 
i prawdziwek, i ile kropek ma na kapeluszu muchomor. Wie ta~że jak 
wygląda i jak urządzona jest w środku chatka w której mieszkaJą Kra
snale. To wszystko pani Anna Sekuła, scenograf przedstawienia, które 
zaraz będziecie oglądać sama zaprojektowała, a panie krawcowe, panowie 
szewcy, stolarze, malarze uszyli, zmontowali, pomalowali, tak żebyście 
mogli wiedzieć jak to wszystko razem naprawdę w bajkach wygląda. 

Na tym kończę, życząc Wam miłej zabawy na balecie o Królewnie 
Snieżce, a po przedstawieniu: 

Gdy kurtyna już opadnie 
i Krasnale pójdą spać, 
śpijcie także, grzecznie, ładnie, 
żeby jutro rano wstać. 

Jan BERSKI 

------------------- ----------- ------



KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

Pewnego poranka Śnieżka jak zwykle sprzątała pałacowy taras. Poma
gały jej w tym duże motyle i ważki. Ale królowa wciąż była niezadowo
lona z pracy Śnieżki i ciągle czyniła jej wymówki, że za mało pracuje. 
Wtedy Śnieżka zac~ynał~ po cic~u płakać. Gdy jednak tylko jej duże, ła
godne. oczy n~pełi;nały. się łza~1, wtedy ws~ystkie ~otyłe i ważki pory
wały Ją do tanca 1 pocieszały, Jak tylko ummły. Tanczyły nawet kwiatki 
rosnące na pałacowych klombach. Gdy tak wszyscy bawili się wesoło, 
nagle rozległ się głos trąbki i po chwili przed pałac zajechał młody króle
wicz w otoczeniu licznego orszaku. 

Królewicz od pierwszego wejrzenia zachwycił się urodą Śnieżki i wy
znał jej swą miłość. Śnieżka uradowała się, że wreszcie spełnią jej ma
rzenia i rzuciła królewiczowi najpiękniejszą różę, jaka rosła w ogrodzie. 

Całą tę scenę podgląła z ukrycia królowa i omal nie zzieleniała z za
zdrości. Myślała ona bowiem, że młody królewicz na nią pierwszy zwró
cił .uwagę_ i ż~ to jej zech~e się oświadczyć. Rozgniewana pobiegła do po
koJu czarow 1 zapytała zWierciadło: 

„Lustro, lustro, powiedz przecie 
Kto jest najpiękniejszy w świecie?" 

A zwierciadło zmąciło swój obraz, ukazało postać Śnieżki cichym gło
sem odpowiedziało: 

' J 

I 

„O królowa, jest piękna, bardzo piękna, 
Lecz wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie ." 

Królowa nie panując nad gniewem rozkazała przywołać Nadwornego 
Myśliwego i tak powiedziała: 
„Weźmiesz ostry nóż, zaprowadzisz śnieżkę do lasu i tam ją zabijesz. 

Na dowód, żeś wykonał mój rozkaz, w tej oto szkatułce przyniesiesz mi 
jej serce. Śnieżkę zaś masz zostawić dzikim zwierzętom na pożarcie, by 
nikt nie dowiedział się o moim złym czynie". 
Zasmucił się biedny Myśliwy. Kochał on małą królewnę, bo często 

przychodziła do jego chatki i bawiła się z jego córeczką. Zapłakał gorzko 
i poszedł do lasu prowadząc za rękę Śnieżkę. A królowa pewna 
już, że od tej chwili ona będzie najpiękniejszą na świecie zaczęła tań
czyć i śmiać się z radości, a razem z nią tańczyły czarne kruki, obrzydli
we nietoperze i sowy. 

Podbiegła królowa do zwierciadła i zapytała: 

„Lustro, lustro, powiedz mi przecie 
Czy jest ktoś piękniejszy ode mnie na świecie" 

A lustro znów zmąciło swój obraz i cichym głosem odpowiedziało: 

„Na nic twoje złe zamiary, 
Bo nadal wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie". 



Zdumiała się królowa słysząc taką odpowiedź, bowiem była pewna, że 
Snieżka nie żyje. W tym momencie do komnaty wszedł Myśliwy. Królo
wa z niecierpliwością wyrwała mu z ręki szkatułkę, lecz nie znalazła 
w niej serca Snieżki. Szkatułka była pusta. Królowa wypędziła Myśli
wego z pałacu, a sama zaczęła przygotowywać czary. 

Za pomocą tajemnych zaklęć przemieniła się wkrótce w starą, brzyd
ką kobietę. Zabrała ze stołu zatrute jabłko i w towarzystwie kruków 
i nietoperzy wyfrunęła z pałacu na poszukiwanie Snieżki. 

• 
Myśliwy ulitował się nad losem Snieżki i pozwolił jej odejść. Poradził 

tylko, żeby już nigdy nie wracała do pałacu i do złej macochy. 
Mała królewna biegła przez ciemny las, kaleczyła sobie nóżki o ostre 

kolce i rozrywała sukienkę o gałęzie. Biegła i biegła, byle dalej od pała
cu, byle dalej od złej macochy. Powoli zaczął padać deszcz. Zmęczona 
i strudzona Snieżka nie miała już siły, by biec dalej. Upadła pod dużym 
drzewem, aby chociaż pod jego liśćmi schronić się przed deszczem. 

Po kilku minutach, które wydawały się wiekiem, chmury zniknęły 
i niebo znów stało się błękitne. Ze wszystkich stron lasu zaczęły się wy
łaniać główki ciekawych zwierząt. Nadbiegły zajączki, jeże, małe niedź
wiadki, wiewiórki i wszystkie przyglądały się dziewczynce, która leżała 
pod drzewem. Tak! To Snieżka! Taka zmęczona, taka biedna i nieszczę
śliwa. Trzeba ją koniecznie pocieszyć i rozweselić! 

I wszystkie zwierzątka zaczęły wykonywać najśmieszniejsze, jakie tył-

ko znały, tańce, podskoki i koziołki. Uśmiechnęła się przez łzy mała Snież
ka i zrozumiała, że ma jeszcze na świecie prawdziwych przyjaciół. Ro
ześmiana i wesoła tańczyła razem ze swymi leśnymi towarzyszami i po 
chwili wszyscy w tanecznym korowodzie zniknęli w głębi lasu. 

Gdy ucichły ich okrzyki, echo przyniosło na polanę inny wesoły śpiew. 
Z kopalni wyszła gromadka siedmiu Krasnoludków. Maszerowali gęsiego, 
w rękach trzymali kilofy i młoty, na ramionach mieli zawieszone górni
cze latarki. 

„Hej - ho, hej - ho! 
Do domu by się szło, 
Hej - ho, hej - ho, hej - ho!" 

Krasnale zatrzymały się na środku polany, usiadły na trawie i odpo
czywały po długim marszu bawiąc się i przedrzeźniając wzajemnie. Po 
chwili najstarszy Krasnal dał znak do dalszej drogi. 

• 
A tymczasem Snieżka wędrując razem ze zwierzątkami dotarła do 

dużej polany w środku lasu, gdzie stała mała chatka. Był to bardzo dziw
ny domek. Miał tylko jedną izbę, w której stało siedem małych łóżeczek, 
na środku stał mały stół, a wokół niego leżało przewróconych siedem 
małych stołeczków. W izbie panował taki nieporządek, jakby nikt tu nie 
sprzątał przynajmniej przez siedem dni. Snieżka od razu zabrała się do 
robienia porządków, a wszystkie zwierzątka dzielnie jej w tym pomagały. 



Po chwili cała chatka lśniła czystością. 
Snieżka poczuła się bardzo zmęczona i chciała odpocząć. Położyła się 

na łóżeczku i głęboko zasnęła. 
Tymczasem Krasnoludki wracały do swej chatki. Bardzo się zdziwiły 

widząc otwarte drzwi, a jeszcze większe było ich zdumienie, kiedy zoba
czyły na swoich łóżeczkach jakąś śpiącą dziewczynkę. 

Gwar, jaki uczyniły Krasnoludki obudził Snieżkę. Usiadła na łóżeczku 
i ze zdziwieniem przyglądała się dziwnym maleńkim postaciom. Uśmiech
nęła się łagodnie i powiedziała grzecznie: 

- „Dzień dobry. Nazywam się Snieżka i jestem królewną. Nie mam 
gdzie mieszkać, bo mnie zła macocha wypędziła z pałacu". Kiedy Snieżka 
skończyła opowiadać, Krasnoludki zaproponowały jej, aby została razem 
z nimi. Zaraz potem mali mieszkańcy domku wzięli swoje instrumenty 
i zaczęli grać, bawić się i tańczyć. A razem z nimi śmiała się i tańczyła 
uradowana Snieżka. 

• 
Wstał świt. Pracowita Snieżka zaczęła przygotowywać Krasnoludkom 

śniadanie. Kiedy wszyscy wstali, Snieżka kazała im umyć buzie i ręce· 
i dopiero wtedy pozwoliła im usiąść przy stole. Gburek bardzo nie lubił 
myć się rano i tak długo protestował, aż wreszcie któryś z Krasnali wylał 
mu na głowę dzbanek zimnej wody i wszyscy już mogli zasiąść do śnia
dania. 

Po śniadaniu Krasnoludki wzięły swoje kilofy i młoty i wyruszyły do 
pracy w kopalni. Przed tym jednak kazały Snieżce dobrze zamknąć drzwi 
i nie wpuszczać nikogo obcego do chatki. 

Snieżka została sama i zabrała się do sprzątania domku. Nie wiedziała, 
że ukryta za drzewem stała stara kobieta i przypatrywała się Krasno
ludkom odchodzącym do pracy. Była to królowa, która w przebraniu 
starej kobiety szukała Snieżki. Teraz właśnie skorzystała z tego, że Kra
snale odeszły i zapukała do chatki. Snieżka widząc zmęczoną staruszkę 
zapomniała o przestrogach, otworzyła drzwi i poprosiła, aby chwilkę od
poczęła. 

„Masz dobre, złote serduszko, moje dziecko - powiedziała królowa -
~ w nagrodę dostaniesz ode mnie dar. Weź to jabłko i wiedz, że jest ono 
zaczarowane. Kto je ugryzie, temu spełnią się wszelkie marzenia. Za to, 
że byłaś dla mnie taka dobra, daję ci to zaczarowane jabłko". I podała 
Snieżce zatrute jabłko. 

Królewna pomyślała: 
„Och, jakbym chciała raz jeszcze spotkać królewicza, któremu dałam 
najpiękniejszą różę z pałacowego ogrodu". 

Snieżka ugryzła jabłko i w tej chwili padła bez życia na ziemię. Na to 
tylko czekała królowa. Nachyliła się nad leżącą Snieżką i zawołała z rado
ścią: 

„Masz za swoje, wstrętna Snieżko. Długo czekałam na ten dzień. Te
raz ja będę najpiękniejsza na świecie" . 

I co sił pobiegła z powrotem do swego pałacu. 
Całą tę scenę obserwowały zwierzęta i ptaszki i gdy tylko zobaczyły, 

że Snieżka upadła martwa, pobiegły przyprowadzić Krasnoludki na po
moc. 

Ale na ratunek było już za późno. Płacząc i szlochając ułożyły Kra
snoludki martwą Snieżkę na swoich łóżeczkach. I wtedy pr:.i;ed chatką 
rozległ się gwar nadjeżdżających osób. To młody królewicz przyjechał ze 
swoim orszakiem do małego domku. Gdy ujrzał martwą królewnę 
zasmucił się bardzo, bowiem myślał, że zabierze ją do swego pałacu i oże
ni się z nią. 



Nachylił się królewicz nad Snieżką, by ostatni raz pocałować ukocha
ną. I wtedy stało się coś, co wydarzyć się może tylko w bajce. Królewicz 
pocałował Snieżkę i królewna nagle ożyła. Usiadła na łóżeczku i nie ro
zumiejąc, co się w chatce wydarzyło, powiedziała: „Och, jak ja długo 
spałam". 

Królewicz wziął Snieżkę na ręce i razem z Krasnoludkami i całym swo
im orszakiem udał się do pałacu. A tymczasem zła królowa wróciła do 
swego pałacu i dała znak do rozpoczęcia wesołej zabawy. Siedząc na tro
nie przyglądała się tańcom zaproszonych gości. Po chwili rozkazała swym 
sługom przynieść zaczarowane zwierciadło i pewna już, że Snieżka nie 
żyje zapytała lustro kto jest najpiękniejszy na świecie. 

A lustro znów zmąciło swój obraz i cichym głosem odpowiedziało: 

„O królowo, jesteś piękna, bardzo piękna, 
Lecz nadal wieść niesie, 
Że królewna zwana Snieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie". 

Nagle w pałacu rozległy się fanfary i do tronowej komnaty wszedł 
orszak z królewiczem i Snieżką na czele. Królewicz podbiegł do zwier
ciadła i mieczem rozbił ;ie na drobne okruchy. Od tej chwili zła królo
wa straciła swą czarodziejską moc. Upadła przed Snieżką na kolana i za
częła prosić o przebaczenie. Młoda królewna ulitowała się nad nią, prze
baczyła i kazała jej tylko wyprowadzić się z pałacu .. Jednak złe moce po
rwały królową i macocha zapadła się pod ziemią. 

Teraz rozpoczęła się wesoła zabawa, w której udział wzięły zwierzę
ta i Krasnoludki. Snieżka chciała zatrzymać Krasnoludki w pałacu, ale 
one odmówiły, tłumacząc się, że muszą wracać do pracy w kopalni i do 
swojej chatki w środku lasu. Cały dwór żegnał odchodzących Krasnali, 
którym towarzyszyły w drodze do lasu wesołe zwierzątka. 

Królewicz ukląkł przed Snieżką na jedno kolano i rycerskim oby
czajem poprosił ją, by została jego żoną. Snieżka zgodziła się i wielka 
radość zapanowała znów w pałacu. Rozpoczęła się wielka uczta weselna, 
która trwała wiele dni i wiele nocy! 
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ltierownl.k 
MIECZYSŁAW STANO 

Z-ca Kierownika 
ZBIGNIEW ~SKI 

Bryp.dier sceny 
PIOTR KURPAN 
WIESŁAW KUTYŁA 

Kler. Prac. Sceooteclmlcz.nej 
FRANCISZEK FRE~ 

Kier. prac. kraw. damskiej 
ALICJA TEKIELA 
ZOFIA ZIĘMBnłSKA 

Kler. prac. kraw. męskiej. 
TADEUSZ DROZDA 
FRANCISZEK MUSIAŁ 

Kier. prac. perukarskiej 
CZESLAWA GWIZDAŁA 

SwiaUo 
JÓZEF RYBARCZYK 
EUGENIUSZ WIECHEC 

Akustyka 
ZBIGNIEW JANIK 

Kostiumy 
Pracownie KTM 

Fry~ry 

Zespół fryz.jerskl KTM 

Nakrycia głowy 
HALINA PAZDERSKA 

Obuwie 
Spółdzielnla GROMADA 

Prac. modelatorska 
WOJCIECH STĘPNIOWSKI 
MARIAN PASŁA WSKI 

Koordynacja Pracy ArtTS&yczneJ 
CELINA KARPnQSKA 

Orpnlzacja Widowni 
JANINA MANIECKA 

REDAKCJA PROGRAMU 
J 6z.ef Opalski 

WSPÓŁPRACA 
Anna Sledzińska 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
Dobromiła i Mśolwoj Olewicz 

Cena 10 zł 
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Inscenizacja i choreografia: 

TOMASZ GOŁĘBIOWSKI 

·Scenografia: 

ANNA SEKUŁA 

Kierownictwo muzyczne spektaklu 
oraz nagrania taśmowego: 

ROMAN MACKIEWICZ 
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OBSADA: 

Bajarz JAN ADAMSKI 

Śnieżka MONIKA PAWLUSIEWICZ 
ALINA TOW ARNICKA 

Książę EDWARD SZPOTAŃSKI 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI 
LESZEK DRUCH 

Macocha KRYSTYNA UNGEHEUER 
JANINA GAWLIK 

Wiedźma EDWARD SZPOTAŃSKI 
MARIAN ŻAK 

Niania ALICJA NIWELT 
Leśniczy WŁODZIMIERZ APOSTOLSKJ 

JÓZEF KIELJAN 
Mistrz Ceremonii JACEK HECZKO 

JÓZEF KIELJAN 

Soliści - Motyle MIECZYSŁAW BANET 
MARIAN ŻAK 

Solistki - Motyle MONIKA PAWLUSIEWICZ 
ALINA TOW ARNICKA 

Soliści - Ptaszki JOANNA ANDZIAK, 
ANNA GLISZEWSKA 
MIECZYSŁAW BANET 
LESZEK DRUCH 
JACEK SULIGA 

Soliści - NietoperzeMIECZYSŁA W BANET 
JACEK SULIGA 
MARIAN ŻAK 



Krasnale 
Mędrek BARBARA KAŁUŻNA 

Nieśmiałek ANNA BIL 
Gburek LIDIA PAŁASIŃSKA 

Śpioszek JERZY KOZAK 
Gapcio MAŁGORZATA MAZUR 
Apsik BARBARA GATTY 

Śmieszek ZOFIA WILKOŃ 
WŁODZIMIERZ SZLĘK 

I Kwiaty ILONA DWORSKA 
LIDIA PAŁASIŃSKA 
ALEKSANDRA RÓG 

II Kwiaty GRAŻYNA KARAŚ 
BARBARA KOTARBA 
JANINA GAWLIK 
MAŁGORZATA URANEK 

Kruki WŁODZIMIERZ APOSTOLSKI Kawalerowie Dworu 
ANDRZEJ BAZARNIK 
LESZEK DRUCH 
JACEK SULIGA 

Sowy MAREK FIMA 
KRZYSZTOF OCHOŃSKI 
ADAM PIETRZYK 

Ważki WŁODZIMIERZ APOSTOLSKI 
ANDRZEJ BAZARNIK 

Jeże JOANNA ANDZIAK 
WŁODZIMIERZ APOSTOLSKI 
GRAŻYNA KARAŚ 
JACEK SULIGA 

Niedźwiedzie MAREK FIMA 
KRZYSZTOF OCHOŃSKI 
ADAM PIETRZYK 

Damy Dworu 

JOANNA ANDZIAK 
ANNA GLISZEWSKA 
GRAŻYNA KARAŚ 
BARBARA KOTARBA 
ILONA DWORSKA 
LIDIA PAŁASIŃSKA 
ALEKSANDRA RÓG 
MAŁGORZATA URANEK 

WŁODZIMIERZ APOSTOLSKI 
MIECZYSŁAW BANET 
ANDRZEJ BAZARNIK 
LESZEK DRUCH 
MAREK FIMA 
KRZYSZTOF OCHOŃSKI uczniowie Sekcji 
ADAM PIETRZYK 
JACEK SULIGA 

Heroldowie MARIAN ŻAK 
KRZYSZTOF OCHOŃSKI 
ADAM PIETRZYK 

Goście JANINA GAWLIK 
ALICJA NIWELT 
KRZYSZTOF OCHOŃSKI 
MAREK FIMA 

Służący ADAM PIETRZYK 

Jeże, wiewiórki, zajączki, niedźwiadek, lis, żabki 
Gimnastyki Artystycznej i Sportowej K. S. Olsza 

Konsultacja trenerska: HELENA RAKOCZY 
ANITA SARNA-CZACHOWICZ 
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Orkiestra 

Janusz Miryński - koncertmistrz 
Leszek Skrobacki 
Erwin Sitek 
Teresa Szarek 
Stanisław Moskal 
Stefan Solarczyk 
Anna Klimczyk 
Jan Wojcieszek 
Jacek Kaliński 
Aleksander Opaska 

II skrzypce 

Benedykt Szymura - koncertmistrz 
Anna Burzyńska 
Jan Malik 
Tadeusz Lipka 
Marek Mnich 
Henryk Olejniczak 
Monika Prokop 

Altówki 

Mieczysław Satora 
Aleksandra Senisson 
Ryszard Czuchraj 
Zofia Bokłak 
Emilian Szczygieł 
Tadeusz Kostecki 

Wiolonczele 

Swetoslaw Mutafow 
Wiesław Łysak 
Małgorzata Olcjak 
Adam Moszumański 
Rrystyna Radwanck 

Rontrabasy 

Krzysztof Mróz 
Jan Salamon 
Ryszard Węgrzyn 
Marek Mackiewicz 



Flety 

Stanisław Węgrzyn 
Danuta Bińezyeka 
Bronisław Zając 

Oboje 

Magdalena Paździor 
Andrzej Piszczelok 
Stanisław Korta 

Klarnety 

Ignacy Wyezyński 
Stefan Siwiec 
Stanisław Orczyk 
Andrzej Godek - bas 

Fagoty 

Damian Gryboś . . 
Eugeniusz St~dn~cki 
Henryk Urbansk1 

Trąbki 

Tadeusz Jodłowski. 
Stanisław Zastawma~ 
Ryszard Wojnarowski 

Waltornie 

Czesław Peciulewicz 
Józef Wróbel 
Tadeusz Noga 
Zygmunt Firłi~ 
Andrzej Bartmk 
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Puzony 

Maksymilian Grobosz 
Andrzej Bigoś 
Andrzej Wsołek 

Tuba 

Zbigniew Bajek 

Harfa 

Ewa Drożdż 

Perkusja 

Mieczysław Deeowski 
Tadeusz Klimas 
Barbara Nowała 
Konstanty Szewczyk 

Inspektor orkiestry 
JAN WOJCIESZEK 

Asystenci choreografa: 

BARBARA KAŁUŻNA 
EDWARD SZPOTAŃSKI 

Reżyser nagrania: 

JERZY ENZINGER 

Korepetytor baletu: KRZYSZTOF LEWKOWICZ 


