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Dzień dobry dzieci, 
Witam Państwa serdecznie, 

Marzenia moje powoli spełniają się i mamy już w Teatrze ROMA 
zespól, który gotowy jest do prezentacji pełnego widowiska bale
towego. Cieszymy się, że dyrektorem naszego baletu została zna
komita tancerka, primabalerina Maria Krzyszkowska. Czy wie
cie, co to znaczy primabalerina? Otóż tytuł PRIMABALERINY 
umieszczany jest na afiszu wyłącznie przy nazwisku największej 
gwiazdy, która kreuje główne postacie w baletach klasycznych: 
w „Jeziorze łabędzim", „Giselle", „Śpiącej Królewnie", "Dzia
dku do orzechów", „ Coppelii " .... 
Naszą pierwszą pozycją jest „Królewna Śnieżka", z muzyką Bog
dana Pawłowskiego, w choreografii Kamy Akucewicz - znakomi
tej tancerki z warszawskiego Teatru Wielkiego. Prapremiera 
„Śnieżki" odbyła się 14 marca 1970 roku na scenie nowo otwar
tego Teatru Wielkiego w Łodzi. Sukces byt tak ogromny, że balet 
do dzisiaj utrzymuje się w repertuarze tej sceny, oczywiście z co
raz inną obsadą tancerek i tancerzy. A potem „ Śnieżkę" wystawia
ło wiele polskich i zagranicznych scen muzycznych. To barwne wi
dowisko jest muzyczno - baletową ilustracją znanej i podziwianej 
przez dzieci całego świata baśni, spisanej przez braci Grimm. By
li oni - Jacob i Wilhelm - szanowanymi profesorami uniwersyte
tów w Getyndze i Berlinie, członkami Berlińskiej Akademii Nauk, 
autorami poważnych prac i traktatów naukowych z dziedziny języ
koznawstwa. Ale największą sławę oraz nieśmiertelność przynio
sły im te proste, lecz jakże wzruszające bajeczki, poruszające ser
ca i wyzwalające wyobraźnię czytelników bez względu na ich wiek. 
Któż z nas nie byt poruszony losem bohaterów „ Czerwonego Kap
turka", „Jasia i Małgosi", „ Śpiącej Królewny" czy „ Królewny 
Śnieżki"? Także wielu poważnych i szanowanych kompozytorów, 
na czele z genialnym Piotrem Czajkowskim, stworzyło nieśmiertel
ne dzieła, przywołujące czarodziejski świat zasłyszanych w dzie
ciństwie baśni. Okazało się, że najpełniej klimat i atmosferę tam
tych opowieści oddaje sztuka baletowa, gdzie słowo w idealny spo
sób zastąpione zostało poezją tańca. 
Mam nadzieję, że i Wy poddacie się urokowi tego cudownego 
świata i dołączycie do grona miłośników baletu klasycznego. 

Kawaler Orderu Uśmiechu 



Maria Krzyszkowska jako Odetta w „Jeziorze łabędzim" 

MARIA KRZYSZKOWSKA
PIERwszA DAMA POLSKIEGO BALETU 

Przez ćwierć wieku primabalerina Teatru Wielkiego, twórczyni 
świetności warszawskiego baletu, juror światowych konkursów, ko
bieta, która potrafi żelazną ręką sterować ogromnym zespołem 
ludzkich indywidualności - dziś zaprasza do Teatru Muzycznego 
ROMA na pierwszą prezentację tworzonego przez siebie zespołu 
baletowego. Dlaczego zdecydowała się Pani pożegnać wspaniałą 
rezydencję na Placu Teatralnym i rozpocząć tworzenie nowego ba
letu w ROMIE? 

- Dlatego, że dyrektorem teatru jest Bogusław Kaczyński, któ
ry jak żaden inny dyrektor jest znawcą i miłośnikiem baletu. ROMA 
to przecież dawna Opera Warszawska, gdzie zatańczyłam najpięk- · 

niejsze role w najsławniejszych baletach klasycznych i współcze
snych. Kiedy przed dziewięcioma miesiącami weszłam do sali ba
letowej na pierwszym piętrze ROMY - skąd odeszłam równo trzy
dzieści lat temu, podczas przenosin Opery na Plac Teatralny - od
żyły wszystkie wspomnienia. Oczami wyobraźni ujrzałam pierwsze 
próby „Coppelii" i lekcje z wielkim Leonem Wójcikowskim. Na tej 
scenie przekazała mi rolę Odetty-Odylii Maja Plisiecka. Tu gościli
śmy wielkie sławy: Alicię Alonso z baletem kubańskim, Balet No
wojorski i Margot Fonteyn, z którą wspólnie tańczyłyśmy „Jezioro 
łabędzie". Ona drugi i trzeci akt, a ja czwarty. Nic więc dziwnego, 
że mam tak wielki sentyment do ROMY i każdego dnia z radością 
wchodzę do tego historycznego budynku. Chwilami wydaje mi się, 
że stąd nigdy nie odeszłam. 

- A więc względy sentymentalne? 
- Nie tylko. Nadszedł moment, kiedy poczułam jakąś silną po-

trzebę stworzenia czegoś nowego. Balet Teatru Wielkiego zostawi
łam w pełnym rozkwicie, tutaj przyszło mi zaczynać wszystko od 
początku. 

- W czasie dziewięciu miesięcy Pani dyrekcji balet w ROMIE po
większył się dwukrotnie. Wielu młodych tancerzy opuściło swoje sce
ny w trakcie sezonu, aby pracować pod Pani kierunkiem. Ci młodzi lu
dzie wierzą, że przekaże im Pani swoją wiedzę i doświadczenie. 



- Sprawia mi to ogromną radość i satysfakcję. Mamy bardzo 
zdolną i pracowitą młodzież, którą czeka piękna przyszłość. 

- Dołączyli do Pani świetni ongiś tancerze, a obecnie wybitni 
pedagodzy ... 

- ... i ludzie, którzy z wielkim oddaniem poświęcają się pracy 
nad kształtowaniem rodzącego się zespołu. Jolanta Rybarska i Zbi
gniew Juchnowski to pedagodzy, którzy w widoczny sposób pod
nieśli poziom całego ensamblu. 

- Dotychczas balet w ROMIE chwalony był za wstawki baleto
we w takich spektaklach jak „Carmen" Conrada Drzewieckiego, 
czy „Baron cygański". Teraz zaprasza Pani na pierwszą premierę 
baletową. 

- Z myślą o Międzynarodowym Dniu Dziecka przygotowali
śmy „Królewnę Śnieżkę", piękne widowisko z muzyką Bogdana 
Pawłowskiego, w choreografii świetnej tancerki - a mojej wielolet
niej solistki z Teatru Wielkiego - Kamy Akucewicz. Ten balet, to 
ogromny doping dla całego zespołu, gdyż układ jest bardzo trudny, 
ustawiony na bazie tańca klasycznego, co zawsze gwarantuje arty
stom dalszy prawidłowy rozwój. „Śnieżka" adresowana jest zresztą 
nie tylko do dziecięcej widowni, lecz także do dorosłych miłośni
ków klasycznego baletu i zapowiada nasze kolejne premiery. Już je
sienią zaprosimy na „Coppelię" w choreografii szwajcarskiego 
twórcy Alain Bernarda. Innych tytułów nie chciałabym w tym mo
mencie zdradzać, gdyż jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma krajo
wymi i zagranicznymi choreografami. 

- Czy sądzi Pani , że tak trudny dla kultury czas sprzyja ambit
nym przedsięwzięciom artystycznym? 

- Nie ma złego czasu dla kultury. Należy tylko wzniecić wśród 
artystów entuzjazm, zapał i umiłowanie do pracy. A taka atmosfera 
panuje właśnie w ROMIE. 

Rozmawiała: 

Aleksandra Gładkowska 

l!CIE WJUmAWY 
30 maja 1996 r. 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

f))\ Marcin Jaromin - Jaworzno 

~awno, dawno temu, w pięknym pałacu mieszkali Król i dobra 

Królowa. Król miał dużo służby i dworzan i był bardzo bogaty. Wy
dawało się, że Król i Królowa byli bardzo szczęśliwi, bo mogli mieć 

wszystko, czego zapragnęli. Nie mieli tylko córeczki i z tego powodu 
piękna Królowa często chodzila smutna i zamyślona. A razem z nią 
smucił się Król, smucili się dworzanie i nawet ptaszki w pałacowym 

ogrodzie nie śpiewały wesoło, jak to było w ich zwyczaju. I tak mija

ły długie miesiące, aż przyszła zima i całe królestwo skryło się pod 
wielką, białą śniegową pierzynką. Wszędzie było biało. Najwięcej ra
dości miały dzieci, które lepiły śniegowe bałwanki, jeździły na san

kach i wesoło obrzucały się kulami ze śniegu. Tylko Królowa siedzia
ła smutna w swej komnacie i haftowała barwną chustę. Nagle ostra 

igła niespodziewanie ukłuła serdeczny palec i na puszysty dywan po
toczyła się kropla krwi. Królowa pomyślała: 

- Chciałabym mieć córeczkę, która miałaby cerę białą jak śnieg, 

a usteczka czerwone jak krew. 
I tak się wkrótce stało. Na świat przyszła dziewczynka, która miała 



cerę białą jak śnieg i usteczka czerwone jak krew. Była bardzo pięk
na. Wszyscy się cieszyli, a najbardziej uradowani z córeczki byli Król 
i Królowa, którzy nazwali małą królewnę Śnieżką. Ale radość i szczę
ście niedługo panowały w pałacu. Królowa ciężko zachorowała 

i z każdym dniem czuła się gorzej. Pewnego poranka zawołała Króla 
i powiedziała: 

- Czuję, że niedługo umrę. Żal mi zostawić ciebie i małą córecz
kę Śnieżkę. Dlatego też moim ostatnim życzeniem jest, abyś ożenił się 
po raz drugi. Chcę, aby Śnieżka miała drugą matkę, która będzie ją ko
chała tak samo jak ja. 
Zapłakał gorzko Król słysząc ostatnie życzenie Królowej i przysiągł 

wypełnić jej wolę. 
Po paru dniach Królowa umarła. Smutek i żałoba zapanowały w pa

łacu. Płakał Król, płakali dworzanie, a najbardziej płakała po swojej 
ukochanej mamusi mała królewna Śnieżka. 
Minęło parę lat. Śnieżka wyrosła na śliczną panienkę. Kochali ją 

wszyscy, bo była nie tylko bardzo ładna, ale również miała dobre 
i czułe serduszko. 

Król całymi dniami popłakiwał wspominając swoją żonę, ale nie za
pomniał o jej ostatnim życzeniu. Jeździł po całym swoim królestwie 
i szukał dla Śnieżki nowej matki. Chciał, by była ona tak samo pięk
na i dobra, jak jej mama. Wreszcie Król spotkał niewiastę, która była 
naprawdę bardzo ładna i poślubił ją. Nie wiedział tylko, że kobieta ta 
miała zły charakter i zimne, nieczułe serce. Kiedy nowa królowa za
mieszkała w pałacu, to pierwszą osobą, która się jej nie spodobała, by
ła mała Śnieżka. Królowa bowiem chciała być najpiękniejsza na świe
cie i zazdrościła Śnieżce urody. A ponadto królewnę wszyscy kocha
li za jej dobroć i tego Królowa także jej zazdrościła. 

Król nie wiedział również o tym, że jego nowa żona ma czarodziej
skie zwierciadło, za pomocą którego czyni czary. Lustro to ukryła 
Królowa w najciemniejszym lochu pod pałacem. Było to miejsce cza
rów i nie widziana przez nikogo Królowa mogła tam spokojnie czynić 
różne tajemnicze zaklęcia. W lochu tym mieszkali też prawdziwi 
przyjaciele królowej: obrzydliwe nietoperze, czarne kruki i posępne 
sowy. Królowa często przychodziła do pokoju czarów, stawała przed 

zwierciadłem i patrząc na odbicie swojej pięknej twarzy pytała: 

Lustro, lustro, powiedz pnecie 
Kto jest najpiękniejszy w świecie? 

A wtedy lustro mąciło swój czysty obraz i odpowiadało: 

O Królowo,jesteś piękna, 
Bardza piękna, 
Lecz wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 

Zła Królowa wpadała w straszną złość i jeszcze bardziej nienawi
dziła Śnieżki. 
Mijały tygodnie, miesiące i lata. Śnieżka rosła i piękniała. Zła Kró

lowa stawała się coraz gorsza i nawet zaczynała krzyczeć na Króla, 
nie zważając na jego królewski majestat. A Król był już stary i zmę
czony życiem. Któregoś dnia zachorował i nie mógł nawet wstać zło
ża. Rządy w królestwie objęła wtedy Królowa. Teraz dopiero Król 
zrozumiał, że ożenił się z bardzo złą kobietą. Królowa niesprawiedli
wie karała biednych ludzi, wprowadziła do szkół karę chłosty i kaza
ła pozamykać wszystkie sklepy, w których sprzedawano dzieciom 
słodycze i zabawki. Stary Król tak się tym wszystkim zamartwiał, że 
pewnej nocy serce jego pękło ze zgryzoty. Śnieżka została zupełnie 
sama. Nikt się nią nie opiekował, od nikogo nie usłyszała żadnego mi
łego słowa. Królowa kazała jej oddać małą złotą koronę, którą Śnież
ka otrzymała od swej mamy, zabrała jej wszystkie ładne sukienki i ka
zała ciężko pracować. I biedna Śnieżka musiała zamiatać pałacowe 
schody, myć podłogi w królewskich pokojach i grabić wielki ogród 
wokół pałacu. Ale Śnieżka nie narzekała na swój ciężki los. Wiedzia
ła, że ma prawdziwych przyjaciół, którymi były ptaszki w ogrodzie 
ł zwierzęta w pobliskim lesie. Tylko gdy po pracy wracała do swoje
go małego pokoiku na poddaszu, to wtedy cichutko płakała i marzyła 
o królewiczu, który zabrałby ją od złej macochy. 





Pewnego poranka Śnieżka jak zwykle sprzątała pałacowy taras. Po
magały jej w tym duże motyle i ważki. Ale Królowa wciąż była nie
zadowolona ze Śnieżki i ciągle czyniła jej wymówki, że za mało pra
cuje. Wtedy Śnieżka zaczynała po cichu płakać. Gdy jednak tylko jej 
duże, łagodne oczy napełniały się łzami, wtedy wszystkie motyle 
i ważki porywały ją do tańca i pocieszały jak tylko umiały. Tańczyły 
nawet kwiatki rosnące na pałacowych klombach. Gdy wszyscy bawi
li się wesoło, nagle rozległ się głos trąbki i po chwili przed pałac za
jechał młody królewicz w otoczeniu licznego orszaku. 

Królewicz od pierwszego wejrzenia zachwycił się urodą Śnieżki 
i wyznał jej swą miłość. Śnieżka uradowała się, że wreszcie spełnią się 
jej marzenia i podarowała królewiczowi najpięknieszą różę, jaka rosła 
w ogrodzie. 
Całą tę scenę obserwowała z ukrycia Królowa i omal nie zzielenia

ła z zazdrości. Była ona bowiem pewna, że młody królewicz tylko na 
nią zwróci uwagę i że to jej zechce się oświadczyć. Rozgniewana po
biegła do pokoju czarów i zapytała zwierciadła: 

Lustro, lustro, powiedz pn.ecie 
Kto jest najpiękniejszy w świecie? 

A zwierciadło znów zmąciło swój obraz, ukazało postać Śnieżki i ci
chym głosem odpowiedziało: 

O Królowo,jesteś piękna, 
Bardzo piękna, 
Lecz wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 

Królowa drżąc z gniewu rozkazała przywołać nadwornego myśli
wego i powiedziała: 

- Weźmiesz ostry nóż, zaprowadzisz Śnieżkę do lasu i tam ją za
bijesz. Na dowód, że wykonałeś mój rozkaz, w tej oto szkatułce przy
niesiesz mi jej serce. Śnieżkę zaś masz zostawić dzikim zwierzętom 

na pożarcie, by nikt nie dowiedział się o tym czynie. 
Zasmucił się biedny myśliwy. Kochał on bardzo małą królewnę, bo 

często przychodziła do leśnej chatki i bawiła się z jego córeczką. 
A kiedy Królowa kazała pozamykać wszystkie sklepy z zabawkami 
i słodyczami, wtedy Śnieżka przynosiła im przeróżne łakocie i swoje 
najładniejsze zabawki. I teraz myśliwy musi wykonać okrutny rozkaz 
Królowej. Zapłakał gorzko i poszedł do lasu prowadząc Śnieżkę. 
A Królowa pewna, że od tej chwili ona będzie najpiękniejszą na świe
cie, zaczęła tańczyć i śmiać się z radości, a razem z nią tańczyły czar
ne kruki, obrzydliwe nietoperze i sowy. Podbiegła Królowa do zwier
ciadła: 

Lustro, lustro, powiedz pnecie 
Kto jest najpiękniejszy w świecie? 

A lustro znów zmąciło swój obraz i cichym głosem odpowiedziało: 

Na nic twoje 'lie zamiary, 
Bo nadal wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 

Zdumiała się Królowa słysząc odpowiedź, bowiem była pewna, że 
Śnieżka nie żyje. W tym momencie do komnaty wszedł myśliwy. 
Królowa z niecierpliwością wyrwała mu z ręki szkatułkę, lecz nie zna
lazła w niej serca Śnieżki. Szkatułka była pusta. Królowa wypędziła 
myśliwego z pałacu, a sama przystąpiła do czarów. Za pomocą tajem
nych zaklęć i magicznych ruchów przemieniła się wkrótce w starą, 
brzydką kobietę. Zabrała ze stołu zatrute jabłko i w towarzystwie kru 
ków i nietoperzy wyfrunęła z pałacu na poszukiwanie Śnieżki. 

~liwy ulitował się nad Śnieżką 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 pałacu, 



" Małgorzata Wosik - Jaworzno 

byle dalej od złej macochy. Zaczął padać deszcz. Najpierw małe kro
ple padały na zmęczoną twarzyczkę Śnieżki, potem deszcz stawał się 
coraz większy, aż wreszcie nad lasem rozszalała się straszliwa burza. 
Zmęczona i strudzona Śnieżka nie miała już siły, by biec dalej. Upa
dła pod dużym drzewem, aby schronić się pod jego liśćmi. Po kilku 
minutach, które wydawały się wiecznością, chmury zniknęły i niebo 
znów stało się błękitne. Ze wszystkich stron zaczęły wyłaniać się 
główki ciekawskich zwierząt. Nadbiegły zajączki, jeże, małe niedź
wiadki, wiewiórki, sarenki, szopy pracze i wszystkie uważnie przyglą
dały się dziewczynce, która leżała pod drzewem. Dopiero po chwili 
poznały, że to przecież jest ich umiłowana Śnieżka. Ta sama, która 
podczas srogich mrozów przynosiła im do lasu zielone gałązki, a pod
czas dokuczliwych upałów rozstawiała naczynia z zimną wodą. Tak! 
To Śnieżka! Taka zmęczona, taka biedna i nieszczęśliwa. Trzeba ją 
koniecznie pocieszyć i rozweselić! 

I wszystkie zwierzątka zaczęły wykonywać najśmieszniejsze, jakie 
tylko znały, tańce, podskoki i koziołki. Uśmiechnęła się przez łzy ma
ła Śnieżka i uwierzyła, że ma na ~ wiecie prawdziwych przyjaciół. Ro
ześmiana i wesoła tańczyła z nimi, aż wszyscy w tanecznym korowa-

dzie zniknęli w głębi lasu. Gdy ucichły ich okrzyki, echo przyniosło 
na polanę inny wesoły śpiew. Z kopalni wyszło siedmiu krasnolud
ków. Maszerowały gęsiego, w rękach trzymały kilofy, młoty i górni
cze latarki. 

Hej-ho, hej-ho! 
Do domu by się szlo, 
Hej-ho, hej-ho, hej-ho! 

Krasnale zatrzymały się na środku polany, usiadły na trawie i odpo
czywały po długim marszu. Po chwili najstarszy krasnal dał znak do 
drogi i cała gromadka raźno pomaszerowała dalej. I tylko echo powta
rzało ich wesołe: hej-ho, hej-ho! 

~tymczasem Śnieżka wędrując razem ze zwierzątkami dotarła 
do dużej polany w środku lasu, gdzie stała mała chatka. Był to bardzo 
dziwny domek. Miał tylko jedną izbę, w której stało siedem małych 
łóżeczek, na środku mały stół, a wokół niego siedem małych, prze
wróconych stołeczków. W izbie panował taki nieporządek, jakby nikt 
tu nie sprzątał przynajmniej przez siedem dni. Śnieżka od razu zabra
ła się do porządków, a wszystkie zwierzątka dzielnie jej w tym poma
gały. Po chwili cała chatka lśniła czystością. Gdy już praca była skoń
czona, zwierzątka wyruszyły do lasu machając Śnieżce na pożegnanie 
ogonkami. 
Śnieżka poczuła się bardzo zmęczona i chciała odpocząć. Położyła 

się na łóżeczku i głęboko zasnęła. Śniła, że jest znowu małą dziew
czynką i że znów mieszka razem ze swoją mamą w królewskim pała
cu„. Z dala dobiegał cichy śpiew, aż wreszcie wyraźnie dało się sły
szeć: 

Hej-ho, hej-ho! 
Do domu by się szlo, 
Hej-ho, hej-ho, hej-ho! 

To krasnoludki wracały do swej-chatki. Bardzo się zdziwiły widząc 
otwarte drzwi, a jeszcze większe było ich zdurnienie, kiedy zobaczy-



ły na swoich łóżeczkach jakąś śpiącą dziewczynkę. Wszystkie naraz 
zaczęły wykrzykiwać: 

- Kto mi umył talerz? 
- Kto mi wytarł kubeczek? 
- Gdzie są moje stare spodenki? 
- Kto mi wyprał koszulę? 
Najbardziej zaś denerwował się najmłodszy krasnoludek: 
- Kto mi - apsik! zabrał - apsik! chusteczki do nosa! Apsik, 

apsik! 
Gwar, jaki uczyniły krasnoludki, obudził Śnieżkę. Usiadła na łó

żeczku i ze zdziwieniem przyglądała się dziwnym, maleńkim posta
ciom. Uśmiechnęła się i powiedziała grzecznie: 

- Dzień dobry. Nazywam się Śnieżka i jestem królewną. Nie 
mam gdzie się podziać, bo mnie zła macocha wypędziła z pałacu. 

I opowiedziała krasnoludkom swoją smutną historię. Kiedy opo
wiadała, jak to królowa rozkazała myśliwemu ją zabić, krasnoludki 
wybuchnęły strasznym gniewem. Zaczęły krzyczeć: 

- A to wiedźma! Co za niedobra macocha! 
A najgłośniej krzyczał najmłodszy krasnal: 
- Ja bym ją postawił w kącie i - apsik ! - kazał klęczeć na gro

chu. Apsik! Apsik! 
Kiedy Śnieżka skończyła opowiadać, krasnoludki poprosiły, aby 

została razem z nimi i zaczęły jeden po drugim przedstawiać się: 
- Ja jestem Mędrek, bo jestem najstarszy i wiem wszystko. 
- Ja „. ja „. nazywam się Nieśmiałek, bo bardzo się wstydzę. 
- Aja jestem Śpioszek, bo cały dzień ziewam i bardzo lubię spać. 
- Ja jestem Śmieszek, bo znam bardzo dużo dowcipów. 
- Ja nazywam się Gapcio, bo zawsze coś zgubię, albo zostawię, 

albo o czymś zapomnę. 
- A ja - apsik! - nazywam się Apsik. A dlaczego, to już 

wiesz. Apsik! 
Jeden tylko krasnoludek siedział w kącie izby z nadąsaną miną i nie 

chciał podejść do Śnieżki. Wreszcie wstał i niegrzecznie powiedział: 
- Jestem Gburek, a ty mi się wcale nie podobasz. 
Ale w tej samej chwili dostał tyle kuksańców, że podszedł raz 

jeszcze i powiedział: 
- Nazywam się Gburek. Bardzo mi przyjemnie. 
Kiedy ceremonia prezentacji dobiegła końca, krasnoludki zaczęły 

grać, bawić się i tańczyć. A razem z nimi śmiała się i tańczyła urado
wana Śnieżka. 

~ świcie Śnieżka zaczęła przygotowywać śniadanie. Kiedy kra
snoludki wstały, Śnieżka kazała im umyć buzie i ręce i dopiero wtedy 
pozwoliła zasiąść przy stole. Jeden tylko Gburek bardzo nie lubił myć 
się, więc któryś z krasnali wylał mu dzbanek zimnej wody na głowę 
i wszyscy mogli już zabrać się do jedzenia. 

Po śniadaniu krasnoludki wzięły swoje kilofy i młoty i wyruszyły 
do pracy w kopalni. Wychodząc kazały Śnieżce dobrze zamknąć 
drzwi i nie wpuszczać do chatki nikogo obcego. Raz jeszcze poma
chały na pożegnanie i raźno pomaszerowały śpiewając: 

Hej-ho, hej-ho! 
Do pracy by się szlo, 
Hej-ho, hej-ho, hej-ho! 

Śnieżka została sama i zabrała się do sprzątania chatki. Nie wiedzia
ła, że za drzewem stała ukryta stara kobieta i przypatrywała się kra
snoludkom. Była to królowa, przebrana w stare łachmany, podpiera
jąca się ogromnym kosturem. Kiedy krasnale odeszły, zapukała do 
chatki. Śnieżka widząc obdartą staruszkę zapomniała o przestrogach, 
otworzyła drzwi i poprosiła do izby. 

Królowa powiedziała zmienionym głosem: 
- Jestem starą, biedną kobietą i często tu przychodzę by sprzedać 

krasnalom jabłka. Szkoda, że ich nie ma, bo zmęczyłam się niosąc ten 
ciężki kosz. Przyjdzie mi teraz wracać do swej chatki dźwigając ten 
koszyk z jabłkami. 

Ale Śnieżka odpowiedziała: 
- Zostaw babciu te jabłuszka, nie wracaj do domu z ciężkim ko

szem. Ja wezmę jabłka dla krasnoludków. 
- Masz dobre, złote serduszko, moje dziecko - powiedziała 



Królowa - i w nagrodę dostaniesz ode mnie prezent. Weź to naj
piękniejsze jabłko i wiedz, że jest ono zaczarowane. Kto je ugryzie, te
mu spełnią się wszystkie marzenia. Za to, że byłaś dla mnie taka do
bra, daję ci to zaczarowane jabłko. 

I podała Śnieżce zatrute jabłko. 
Królewna pomyślała: 
- Och, jak bym chciała raz jeszcze spotkać królewicza, któremu 

podarowałam najpiękniejszą różę z pałacowego ogrodu. 
Śnieżka ugryzła jabłko i padła bez życia. Na to tylko czekała Kró

lowa. Nachyliła się nad Śnieżką i zawołała z radością: 
- Masz za swoje, wstrętna Śnieżko. Długo czekałam na ten dzień. 

Teraz ja będę najpiękniejsza na świecie. 
Po tych słowach, co sił w nogach, królowa pobiegła z powrotem do 

pałacu. 

Całe to zajście obserwowały zwierzęta i ptaszki i gdy tylko zoba
czyły, że Śnieżka padła martwa, pobiegły szukać pomocy. Ale na ra
tunek było już za późno. Płacząc i szlochając krasnoludki ułożyły 
martwą Śnieżkę na swoich łóżeczkach. Najgłośniej i najmocniej pła
kał w kącie Gburek. 

Ale oto przed chatką rozległ się gwar. To młody królewicz 
przyjechał ze swoim orszakiem. Gdy ujrzał martwą królewnę za
smucił się bardzo, myślał bowiem, że zabierze ją do swego pała
cu i poślubi. 

Królewicz nachyW się nad Śnieżką, aby ją pocałować. 
I wtedy stało się coś, co zdarzyć się może tylko w bajce: królewna 

nagle ożyła. Usiadła na łóżeczku i nie rozumiejąc co się wydarzyło, 
powiedziała: 

- Och, jak długo spałam. 
Królewicz wziął Śnieżkę na ręce i razem z krasnoludkami i całym 

orszakiem wyruszył do pałacu. 
Zła królowa wróciła tymczasem do domu i dała znak do rozpoczę

cia zabawy. Siedząc na tronie przyglądała się tańcom i zaproszonym 
gościom. Po chwili rozkazała sługom przynieść zaczarowane zwier
ciadło i pewna już, że Śnieżka nie żyje zapytała: 

Lustro, lustro, wyznaj przecie, 
Że piękniejszej ode mnie 
Nie ma w całym świecie. 

A lustro znów zmąciło swój obraz 
odpowiedziało: 

O, królowo,jesteś piękna, 
Bardzo piękna, 
Lecz nadal wieść niesie, 
Że królewna zwana Śniei.ką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 

cichym głosem 

Nagle rozległy się fanfary i do sali tronowej wszedł orszak z 
królewiczem i Śnieżką na czele. Królewicz podbiegł do zwierciadła i 
rozbił je mieczem tak, że rozpadło się na drobne okruchy. Od tej 
chwili zła królowa straciła swą moc. Upadła przed Śnieżką na kolana 
i zaczęła prosić o przebaczenie. Młoda królewna ulitowała się nad nią, 
przebaczyła, ale rozkazała wyprowadzić się z pałacu. Wówczas złe 
moce porwały królową i macocha zapadła się pod ziemię. 
Rozpoczęła się zabawa, na którą zaproszone zostały wszystkie 

zwierzęta i krasnoludki. Śnieżka chciała zatrzymać krasnoludki w 
pałacu, ale one odmówiły, tłumacząc , że muszą wracać do pracy w 
kopalni i do swojej chatki w środku lasu. 
Cały dwór żegnał krasnali, a w drodze do lasu towarzyszyły im 

zwierzęta. 

Królewicz ukląkł przed Śnieżką i poprosił, by została jego żoną. 
Śnieżka zgodziła się, a w pałacu znów zapanowała wielka radość . 
W spaniałą tę wieść rozniosły po całym królestwie ptaszki i wszyscy 
mieszkańcy cieszyli się, że Śnieżka została żoną królewicza i dobrą 
królową. Rozpoczęła się wielka uczta weselna, która trwała wiele dni 
i nocy. 

9;a wśród zaproszonych ·gości byłem, miód i wino piłem i całą tę 
bajkę w balet ułożyłem. 
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