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KRO LO WA 
ŚNIEGU 
(tytuł oryginalny: Sneżnaja Koro/ewa) 
wg Hansa Christiana Andersena 
przekład z rosyjskiego: ~lanna Pieczarkowska 
teksty piosenek: Anna Swirszczyńska 

spektakl dla widzów od lat 6 
premiera: 30 listopada 1997 r. 

Reżyseria: 

JAN PLEWAKO 

Scenografia: 
URSZULA KUBICZ - FIK 

Muzyka: 
LESZEK ŻUCHOWSKI 

Asystent reżysera: 
Marek Wit 4; 
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Lalki i dekoracje wykonały pracownie Teatru "BAJ" 
w Warszawie: Ewa Kłusek. Małgorzata Jankowska, 
Eugeniusz Bobiński. Łukasz Kuczyński . 

Obsada: 

• DANUTA DINDORF 
Królowa Śniegu, Wrona 

• BOGUSLAWA JAREMOWICZ 
Królewna, Rozbójnica 

• KATARZYNA KUDEREWSKA 
Gerda 

• EWA REYMANN 
Kaj, Królewicz, Rozbójnik 

• BEATA ZA WIŚLAK 
Babcia, Rozbójniczka 

• MAREK DINDORF 
Brodacz 

• PIOTR GABRIEL 
Król, Rozbójnik 

• PIOTR JANISZEWSKI 
Kruk, Rozbójnik, Renifer 

• MAREK WIT 
Radca *
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ŚNIEG. opad atmosferyc:ny :łożony z kryształków 
lodu o bard:o ró:norodnych kształtach (głównie 
s:eścioramienne gwiazdki); w temperatur:e powietrza 
wyższej od -5 ° C /oyształ/a łączą się ze sobą w 
większe płatki; śnieg powstaje ::wykle w chmurach 
altostratus. nimbostratus i cumulonimbus. 

(Encyklopedia Powszechna PWN) 
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Inspicjent: Ilona Gabriel 
Obsługa sceny: Mariusz i Zbigniew Łusiakowie 
Światło i dźwięk: Marek Krężel 

ŚLĄSKI TEATR LALKI 
I AKTORA ,,ATENEUM" 
40-012 Katowice, ul Św. Jana 10 
telefony: 253-82-21, 253-82-22 (centrala) 
tel/fax 253-79-26 (organizacja widowni) 

Dyrda.or: 

JAROSŁAW CZVPCZAR 

Z-ca dyrdd.cra ds. artystycmydi: 

BOGUMIŁ PASTERNAK 

Z-ca dyrdd.cra ds. ~ych: 
KRYSTYNA KAJDAN 

Kierownik lileracki: 

RENAT A CHUDECKA 

Kierownik tedmiczny: 

JACEK GA WROŃSKI 

Pracownia pla!tycma: 
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KRZYSZfOF WIECZOREK ('kierownik), 
HELENA JĘDYKIEWICZ, 
JADWIGA KOTLARZ-SIREK, 
EWA SUCHY, BARBARA SZVLING, 
PIOTR OLESIŃSKI, STANISŁAW PODRAZA 

Dział rdtlamy i marketingu: 

ELżBIET A żELEZIK, ZBIGNIEW MĘDRALA 

Kierownik działu organi7.acji widowisk: 

LODA KORCZY'ŃSKA 
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W program.ie wykorzystano projekty scenograficzne 
Urszuli Kubicz-Fik oraz fotografię Waldemara Jamy . 
Opracowanie programu: Renata Chudecka 
Skład komputerowy: Zbigniew Mędrala 
Sezon 1997 /98, program nr 2 
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Zły sen 

Odwiedził mnie sen spacerujący 
po śniegu, który przychodził także 
wtedy, gdy byłam małą dziewczynką. 
W czerwonych bucikach i z mufką 
u szyi wbiegłam do pałacu, którego 
ściany zbudowane były ze śnieżnej 
zawiei a wrota z ostrych wiatrów. 
Biała Dama siedziała na tafli 
zwierciadła i kiwała 
do mnie palcem. 
Zrozumiałam, że muszę rozpalić 
w sobie wielkie ognie dorosłej 
baśni, by obudzić ten sen, 
bo przecież 
wszystko, co złe, jest zimne 
jak lustro i piękne jak 
Królowa Śniegu. 
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~. kto wymyślił serce zimne jak lód 
t..~ woda 

o temperatura poniżej zera 
Jan Christian Andersen 
który sparzył się zimą 

kto wymyślił serce zimne jak lód 
woda raze-m z mrozem 
Jan Christian Andersen 
który sparzył się zimą 

Jan Christian Andersen 
zimą nie mógł napić się wody 
która zamarzła w dzbanie 

uniósł do ust 
lodowate serce dzbana 
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Powrót do dzieciństwa 

Gdy patrzę na to zdjęcie 

Z dziecinnego czasu 
Powracam do siebie za siódme 
Niebo marzeń. 
Z przyłożonymi do ócz rękami 
Szukam dookolnie 
Beztroskiej Królowej Śniegu, 
Co potrafi zawsze przytulić 
I uśmiech rzucić w szczery 
Poranek przebudzenia 
Kiedy śnię - widzę kwitnące śnieżynki 
Na szybach zapamiętanego domu. 
Gdybym umiał pięknie pisać, 
Napisałbym bajkę o pewnym I 

. Duńczyku, 
illec1ał na skrzydłach Brzydkiego / 

Kaczątka 

Do kryształowego zamku o wieżach I 
ulotnych jak sople 

I czekał w gwiaździstej komnacie 
Na spotkanie z Gerdą i Kajem. 
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Suchy trzask, błyśnięcie, trochę słomianego ogrua 
i to wszystko. 
Zapałki są zbyt delikatne, 
ażeby do takiego zamrażalnika świata baśni, 
gdzie rządzi KRÓLOWA ŚNIEGU, 
dotarła z nich chociażby jedna kaloria -
mała oczywiście, 

bo o dużej KALORII nie warto nawet mówić. 
Tym bardziej mowy być nie może o dźwignięciu 
przy pomocy zapalania filigranowych patyczków 
oziębłego świata o jedną choćby kreskę powyżej zera. 
I to nie tylko w skali Celsjusza, Reaumura czy lorda Kelvina, 
ale również w najzacniejszej skali, bo najstarszej, gdańszczanina 
Jeśli więc, DZIEWCZVNKO, zrobiło ci się zimno, 

Gabriela Fahrenheita. 

to chyba najlepiej iść prosto do braci Grimm. 
U tych Niemców jest zawsze bardzo gorąco . 

Tam nawet KOPCIUSZEK nigdy nie zmarzł, 
choć tkwił na półce nieraz długo sam w cieniutkich okładkach. 

*** 
iskierki 
szeptem 
czynią swą powinność 
błyszczą 

bezpośrednio z oczu 
roztapiają 

powoli 
lód 
na spływającą 
po policzku 
łzę 

Do K*** 

dlaczego w tym oknie 
tam gdzie tak pięknie padał śnieg 
gdzie szron się nas nie imał 
gdzie witraże kolęd 
spływały po szybach 
naszymi imionami 
a filiżanki w szalikach 
częstowały gorącym świerkiem 

dlaczego w tym oknie 
siedzisz z kawałkiem lustra 
w oku 
i ze zmarmiętych łez 
układasz jakieś straszne 
słowo 
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Andersen 

Zaczyna się o zmierzchu 
spod zmrużonych powiek 
rusza farfurka karety 
i na czerwonym koniu 
baśń przez pokój pędzi 
zapala świece pan Andersen 
pisze 
wrófy dzieciom z herbacianego listka 
na stole książę poetów - czajnik 
mruczy p1esm 
1 sagi 
pochyla się senna głowa 
dobranoc 
za oknem już napisana zimowa 
opowieść 

gubi piórko po piórku 
zimno dzieciom 
więc uspokaja wiatr północny 
pan Andersen 
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·: Serdecznie dziękujemy Autorom 4 
·.·. wiers::y, że ;echcieli pr::yjąć nasze ~ 
:: ;aproszenie do poetyckiej refleksji 
,.: na temat "Królowej Śniegu" Hansa .~ 
.. :~ Christiana Andersena i =e ;ainspi- • 
· ·· rowane baśnią utwory napisali 

dla Was w mikołajowym pre;encie. 
(red.) 



JAN PLEWAKO 

Precyzxjny, jak przy
stało na kogoś, kto o ma
ły włos nie został mate
matykiem, uchodzi w 
środowisku lalkarskim za 

niezwykle wymagającego i bezkompromi
sowego reżysera. Autorytet w dziedzinie ani
macji, po mistrzowsku opanował grę jawajką i 
pacynką. 

Równie dokładny jest w majomości szczegó
łów swego życiorysu. Szybko wyliczyL że roz
począł 43 sezon pracy aktorskiej, w szkolnic
twie artystycmym udziela się lat 30 (obecnie 
profesor nadzwyczajny białostockiego Wy
działu Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej 
w Warszawie), a od debiutu reżyserskiego mi
nął o jeden rok ·.vięcej. 
Grał w teatrach lalek w Wałbrzychu, Wrocła

wiu, Białymstoku i Warszawie; od września' 85 
występuje w zespole stołecmego "Baja". 

Z blisko 200 ról najchętniej wymienia postaci 
z Bamby w oazie Tongo J.Ośnicy, Świętego 
Piotra w Złotym kl.uczu tegoż autora, Maćka w 
Leć głosie po rosie N.Gołębskiej (nagradzane 
kolejno na Festiwalach Teatrów Lalek w Opo
lu) oraz jedną z ostatnich - Czarodzieja Roego 
w Cudownej lampie Aladyna J.Piekarskiej. 

Jako reżyser ma na swym koncie 26 realiza
cji Ciepło wspomina zwłaszcza łódzką insce
nizację O pięknej Pulcheryi i S=JJefnej Bestyi 
J. O śnicy oraz Lalkarza M. Stevensa w Wał
brzychu. Warto dodać, że Jan Plewako gościł 
już w "Ateneum" w 1986 r., przygotowując 
prapremierę sztuki J.Niemczuka Por i Rop. 

ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA 

ATENEUM 
W KATOWICACH 


