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Ci)rogie dzieci 

Znaną wam z opowiadań, lektury baśni braci Grimm 
a także z filmu bajkę o królewnie Śnieżce zobaczycie 
dzisiaj jako przedstawienie baletowe. 

To znaczy, że historia Śnieżki, jej macochy - złej Kró
lowej i siedmiu krasnoludków zostanie opowiedziana tań
cem. Zobaczycie więc, jak tę historię można pokazać 

i wyrazić językiem tańca. 
Nasza bajka zaczyna się jak wszystkie bajki na świecie: 

dawno, dawno temu ... 
Dawno, dawno temu, w pięknym pałacu mieszkał Król 

i dobra Królowa, która marzyła o ślicznej córeczce . 
Z tego powodu często chodziła smutna i zamyślona. Mi-
jały miesiące. Pewnego zimowego dnia, gdy dobra Kró
lowa siedziała przy oknie w swojej komnacie zajmując 
się haftowaniem, ukłuła się w palec. Na śnieg spadła 
kropla czerwonej krwi. Królowa pomyślała: „Chciałabym 
mieć córeczkę, która miałaby cerę białą jak śnieg, ustecz-
ka czerwone jak krew i włosy czarne jak heban". I tak też 
się stało. W pałacu przyszła na świat dziewczynka o cerze 
białej jak śnieg, ustach cze1wonych jak krew i włosach 
czarnych jak heban. Wielka radość zapanowała w całym 
królestwie. Niestety szczęście nie trwało długo. Królowa 
ciężko zachorowała i umarła. Król bardzo rozpaczał po 
stracie ukochanej żony, ale musiał być bardzo silny, gdyż 
miał piękną malutką córeczkę, którą nazwano Śnieżką. "' „ 
Mijały lata. Śnieżka wyrosła na piękną i mądrą dziew
czynkę . Król był coraz starszy i wiedział, że dziewczynce 

potrzebna jest matka. Pewnego dnia ożenił się z kobietą 
piękną lecz o bardzo złym sercu. Zła Królowa od pierw
szego dnia znienawidziła Śnieżkę . Zazdrościła jej urody 
i tego, że wszyscy Śnieżkę kochali. Król coraz starszy, 
zmęczony i schorowany miał nadzieję, że zapewnił Śnie
żce dobrą opiekę i miłość macochy. Nie wiedział, jak 
bardzo się mylił. Po śmierci króla zła Królowa nie musia
ła ukrywać swojej nienawiści do Śnieżki. Odebrała jej 
piękne suknie, maleńką koronę, którą Śnieżka dostała 
od swojej matki i kazała ciężko pracować. Biedna Śnie
żka musiała zamiatać pałacowe schody. Ale nie narzeka
ła na swój ciężki los. Wiedziała, że ma prawdziwych przy
jaciół . Były nimi zwierzęta, kwiaty i ptaszki w ogrodzie. 
Wracając z pracy do swego pokoju na poddaszu cichutko 
płakała i marzyła o królewiczu, który zabrałby ją od złej 
r 1acochy. 

- ' " Pewnego dnia Śnieżka jak zwykle miała sprzątać pała
cowe schody, lecz tak bardzo pragnęła bawić się swoją 
ulubioną lalką, którą dostała od swojej mamy, a której 
zła Królowa nie zdążyła jej odebrać. Niestety zła Królowa 
zauważyła lalkę i odebrała ją Śnieżce. Łagodne oczy Śnieżki 
napełniły się łzami, lecz jej przyjaciele ani przez chwilę 
nie pozwolili się smucić. Motyle, kwiatki, ptaszki i żaby 
tańczyły dla niej próbując ją rozweselić . Nagle rozległ się 
odgłos trąbki. Przed pałac zajechał młody Królewicz., który 
od pierwszego wejrzenia zachwycił się urodą Śnieżki 
i wyznał jej swą miłość . Uradowana i szczęśliwa Śnieżka 
podarowała mu najpiękniejszą różę z ogrodu. Całą tę sce
nę obserwowała z ukrycia Królowa i omal nie zachoro-
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wała ze złości. Rozgniewana pobiegła do pokoju i zapy
tała czarodziejskie lustro: „Lustro, lustro, powiedz mi prze
cie kto jest najpiękniejszy na świecie." 

A lustro odpowiedziało: „Tyś pani piękna jak gwiazdy 
na niebie, lecz Śnieżka po stokroć piękniejsza od ciebie". 

Królowa, nie panując nad gniewem rozkazała przywo
łać nadwornego leśniczego i tak mu powiedziała: „We
źmiesz ost1y nóż, zaprowadzisz Śnieżkę do lasu i tam ją 
zabijesz. Na dowód, żeś wykonał polecenie przyniesiesz 
mi w szkatułce serce Śnieżki." 

Zasmucił się biedny leśniczy, gdyż kochał on małą Kró
lewnę, a· teraz miał wykonać okrutny rozkaz Królowej. 

Królowa szczęśliwa i zachwycona swoim pomysłem 
pozbycia się Śnieżki znów zapytała lustro, kto jest naj
piękniejszy na świecie. Jakaż była jej złość i zdziwienie 
gdy dowiedziała się, że leśniczy nie wykonał rozkazu. 
Wyrzuciła leśniczego z pałacu a sama postanowiła zna
leźć sposób na pozbycie się Śnieżki. Przy pomocy czarów 
przemieniła się w starą wiedźmę i zatruła jabłko, któ1ym 
zamierzała poczęstować Śnieżkę. 

Gdy Śnieżka znalazła się sama w lesie, bardzo się bała. 
Rozpętała się burza, olbrzymie cienie przemykające obok 
niej, błyszczące oczy zwierząt, błyskawice - wszystko to 
przerażało Królewnę. Wyczerpana biegiem, strachem 
i płaczem usnęła na polanie. Obudził ją świt, śpiew pta
ków i zwierzątka, które cały czas sie nią opiekowały. 
Śnieżka szczęśliwa, że widzi przyjaciół opowiedziała, co , 
się stało. Zwierzątka, aby ją rozweselić zatańczyły spe " ' 
cjalnie dla niej . W końcu postanowiły, że zaprowadzą ją 

do chatki krasnoludków. Gdy dotarli na miejsce okazało 
się, że w chatce jest straszny nieporządek. Śnieżka i zwie
rzątka zabrały się natychmiast za sprzątanie. Po chwili 
cała chatka lśniła czystością. Po dniu pełnym wrażeń 
i przygód Śnieżka była bardzo śpiąca i zmęczona. Zwie
rzątka ułożyły ją spać a same wyszły przed chatkę. Z dala 
dobiegł śpiew, który stopniowo się przybliżał: „Hej ho, 
hej ho! Do domu by się szło". 

To krasnoludki szły do swej chatki. Bardzo się zdziwi
ły, gdy zobaczyły wysprzątana chatkę, oraz śpiąca dziew
czynkę. Gwar jaki uczyniły krasnoludki obudził Śnieżkę . 
Usiadła na łóżeczku i zdziwiona zauważyła krasnoludki. 
Grzecznie się przedstawiła: „dzień dobry, nazywam się 
Śnieżka i jestem królewną. Nie mam gdzie mieszkać, bo 
zła macocha kazała mnie zabić i musiałam szukać schro
ienia w lesie". 

I opowiedziała krasnoludkom całą swą smutną historię. 
Krasnoludki były oburzone niegodziwością złej Królowej. 
Zaproponowały Śnieżce, by została z nimi i przystąpiły do 
ceremonii przedstawiania się: 

+ ja jestem Mędrek, bo jestem najstarszy, 
+ ja jestem Śmieszek, bo wszystko mnie śmieszy, 
+ a ja Nieśmiałek, gdyż bardzo się wstydzę, 
+ ja jestem Apsik! A dlaczego, to juz wiesz. 
Jeden tylko krasnoludek siedział w kącie zły, z obrażo-

na miną i nie chciał podejść do Śnieżki. Był to Gburek. 
Kiedy prezentacja dobiegła końca krasnoludki wzięły in
strumenty i zaczęły grać, bawić się i tańczyć. Razem z nimi 
śmiała się i tańczyła Śnieżka. I tak mijały szczęśliwe dni 



, nieżki. Od dawna nie czuła się tak szczęśliwa i bez
pieczna. Śnieżka bardzo dbała o krasnoludki. Prała, go
towała i sprzątała ich chatkę. Gdy wstawał świt Śnieżka 
przygotowywała śniadanie. Kiedy wszyscy wstali kazała 
im umyć buzie i ręce i dopiero wtedy pozwoliła im usiąść 
przy stole. Po śniadaniu krasnoludki wzięły kilofy i wyru
szyły do pracy w kopalni. Przedtem jednak kazały Śnie
żce zamknąć drzwi i nie wpuszczać nikogo obcego do 
chatki. Śnieżka została sama i zabrała się do sprzątania. 
Nie wiedziała, że na zewnątrz uk1yta za drzewem stara 
kobieta czeka aż krasnoludki wyjdą do pracy i teraz wła
śnie zapukała do chatki. Śnieżka mając nadzieję, że to jej 
ukochany królewicz, zapomniała o przestrogach i otwo
rzyła drzwi. Ujrzała starą kobietę, która poprosiła ją 
o kubek wody, a w podzięce podarowała jej piękne jabł-
ko. Kobieta powiedziała: „Weź to jabłko i wiedz, że jest 
ono zaczarowane. Kto je ugryzie, temu spełnią się marze
nia." Śnieżka pomyślała: „Och jak bardzo chciałabym raz 
jeszcze spotkać królewicza". Ugryzła jabłko i w tej chwili 
padła bez życia na ziemię. Na to tylko czekała zamienio-
na w Starą Kobietę - Wiedźmę Królowa. Z radością wzy-
wa swoich pomocników - kruki i inne stwo1y i odlatuje 
w bardzo ciemny las. Całą tę scenę obse1wowały zwierząt-
ka , które pobiegły przyprowadzić na pomoc krasnoludki. 
Ale na ratunek było już za późno. Płacząc krasnoludki 
ułożyły Śnieżkę na swoich łóżeczkach. Ale oto rozległ się 
głos trąbki, która zwiastuje nadejście gości. To królewic ~ 

przyjechał do chatki krasnoludków w poszukiwaniu Śnie- " 
żki. Pragnął bowiem zabrać ją do swego pałacu i tam 

ożenić się z nią. Pochylił się nad Śnieżką by ostatni raz ją 1 

pocałować. I wtedy stało się coś, co wydarzyć się może 
tylko w bajce. Gdy królewicz ją pocałował, Śnieżka nagle 
ożyła. Usiadła na łóżeczku i nic nie rozumiejąc, co się 
wydarzyło, powiedziała: „Och, jak długo spałam". Króle
wicz wziął ją na ręce i udał się w drogę powrotną do 
pałacu. A tymczasem stara kobieta - Wiedźma w lesie 
tańczy taniec triumfu. W końcu pozbyła się Śnieżki. Ale 
usłyszała głosy nadbiegających krasnoludków. Dochodzi 
do wielkiej bitwy między świtą - Wiedźmy a krasnalami. 
Bitwę przerywa przybycie księcia . To on staje do poje
dynku i wyg1ywa ze złymi mocami. Wiedźma jest zwy
ciężona. Nie ma już mocy by powrócić do dawnej postaci 
Królowej. Jest tak szpetna jak okropny jest jej charakter. 
Wiedźma próbuje wzbudzić litość w krasnoludkach, ale 
· . j się to nie udaje. Zostaje przepędzona na zawsze. 

•I. " Śnieżka i Królewicz tańczą najpiękniejszy taniec miło
ści i szczęścia. Radość ttwała długo. Śnieżka i Królewicz 
żyli razem długo i szczęśliwie. I ja tam wśród tych dzi
wów byłam i całą tę bajkę w balet ułożyłam. 

Spektakl ten dedykuję mojej maleńkiej córeczce Olivii 



Anna Boborwska-Ekien 
Scenograf 
- „Królewna Śnieżka " 

W roku 1968 ukończyła studia wyższe 
na Wydziale Ubioru w Łódzkiej PWSSP 
(obecnie ASP). 

W latach 1968-72 zatrudniona jako asy
stent scenografa w Teatrze im. S. Jaracza 
w Łodzi, gdzie towarzyszy powstaniu ok. 
50 premier i gdzie realizuje pie1wsze swo

je samodzielne scenografie (,,Placówka", „Łeztern '', „Noc dwu
dziesta"). W latach 1975-2001 - etatowy scenograf Teatru Mu
zycznego w Łodzi, gdzie tworzy scenografię do ok. 40 premier 
(z repertuaru klasycznego, musicali, bajek, spektakli studenckich). 
Współpracuje także z teatrami dramatycznymi, muzycznymi i ope
rowymi Łodzi, Poznania, Zielonej Gó1y, Szczecina , Koszalina, 
Słupska, Lublina i innych. Ma w swoim dorobku ponad 100 re
alizacji teatralnych. 

Od lat 80-tych współpracuje także z Łódzkim Ośrodkiem Tele
wizyjnym - przy realizacji teatrów TV, teledysków, artystycznych 
programów muzycznych, poetyckich, publicystycznych („Zbliże
nia ... ", „Klub Teatralny", „Na wielkiej scenie"). 

Zajmuje się także realizacją wystaw o charakterze scenogra
ficznym Cm.in. nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
wystawa ,,30 lat pracy Wojciecha]. Hasa" w Muzeum Kinemato
grafii w Łodzi w 1988 roku). 

W Lublinie zrealizowała scenografię do „Skrzypka na dachL " 
0994), „Broadway' u bez wizy" 0995), „Zemsty nietoperza ' 
0996), (w przygotowaniu: kostiumy do „Amadeusza" P. Schaf
fera - listopad 2006). 

Urodziłam się w roku 1964 w Warsza
wie. W roku 1982 ukończyłam warszawską 
Państwową Wyższą Szkołę Baletową. W la
tach 1982-1983 pracowałam jako solistka 

Violetta Suska w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze". 
W roku 1983 rozpoczęłam studia na wy

dziale reżyserii baletu - choreografii Leningradzkiego Konse1wa
torium Muzycznego, które ukończyłam z wyróżnieniem w 1987 r. 
W roku 1991 odbyłam staż w zespole M. Bejarta w Paryżu. 
W latach 1987-1997 pracowałam jako kierownik baletu w te-
atrach: Opera i Operetka w Szczecinie, Teatr Muzyczny w Gdyni, 

peretka Wrocławska, Teatr Muzyczny „ROMA" w Warszawie, 
-~,_,.pera i Operetka w Krakowie. Równolegle pracowałam jako 

choreograf tworząc spektakle baletowe, musicale, ope1y i operet
ki, oraz przedstawienia w teatrach dramatycznych. 

Większość realizacji obejmowała, oprócz choreografii, ruch sce
niczny realizowany we współpracy z reżyserem lub samodzielnie. 

Od 1995 roku jestem twórcą spektakli w teatrach dramatycz
nych i muzycznych jako reżyser. Mam na swoim koncie także 
duże doświadczenie pedagogiczne. Przez wiele lat pracowałam 
jako pedagog w Studium im. Baduszkowej przy Teatrze Mu
zycznym w Gdyni, prowadziłam warsztaty taneczne w Wyższej 
Szkole Aktorskiej i Filmowej w Łodzi. Tworzyłam także chore
ografie do programów zawodników Polskiej Kadry Olimpijskiej 
Łyżwiarzy Figurowych. Od roku 2000 regularnie uczestniczę 
w kursach stepu w „Steps on Broadway" Carola Paumgartena 
w Nowym Jorku . 
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Śnieżka - Emilia Bielska, Beata Kamińska 

KS~ - Marcin Marzec, Maciej Marczak 

MACOCHA - Marta Jelonek, Małgorzata Pasieczna 

WIEDŹMA- Jarosław Żółtowski 

KWIATKI - Emilia Bielska, Matta Jelonek, Beata Kamińska, 
Marta Maciejewska, Małgorzata Pasieczna, Elżbieta Serafińska 

STRACHY - Roman Kamiński , Marcin Marzec Maciej· Marczak ) ) 

Karol Leśniewski , Wojciech Pyszniak 

KRUKI - Artur Buczak, Marek Murawa, Rafał Pawłowski, 
Piotr Preidl (a1tyści chóru) 

PTAKI - Monika Rudnicka, Agata Żółtowska 

MOTYLE - Marcin Marzec, Maciej Marczak, Karol Leśniewski 

ŻABY - Monika Rej, Magdalena Rembielińska, (artystki chóru) 

MISIE- Karol Leśniewski, Wojciech Pyszniak, 

Marcin Żychowski (solista) 

JEŻ - Magdalena Rembielińska 

LIS - Małgorzata Pasieczna 

WIEWIÓRKI - Emilia Bielska, Beata Kamińska, 
Elżbieta Serafińska 

ZAJĄCE - Małgorzata Rapa (solistka), 
Monika Rej (artystka chóru) 

STONOGA-Artur Buczak, Marek Murawa Rafał Pawłowski ) ) 

Piotr Preidl (artyści chóru) 

LEŚNJczy - Tomasz Głębocki (artysta chóru) 

GIERMEK KSIĘCIA- Rafał Pawłowski 

GIERMKOWIE - Artur Buczak, 

TRĘBACZ - Marek Murawa 

BAJARZ - Marcin Żychowski 

KRASNALE 

MĘDREK - Roman Kamiński 
GBUREK - Marta Jelonek 

ŚMIESZEK - Marta Maciejewska 
APSIK - Agata Żółtowska 

NIEŚMIAŁEK - Agnieszka Milaniuk (artystka chóru) 
ŚPIOCH - Monika Rudnicka 

GAPCIO - Agnieszka Kurkówka (solistka) 

CHOREOGRAFIA, REżySERIA I INSCENIZACJA 

Violetta Suska 

KIEROWNIC1WO MuzyczNE 

Jacek Boniecki 

SCENOGRAFIA 

Anna Bobrowiska-Ekie1t 

WSPÓŁPRACA MuzyczNA 

Tomasz Chmiel 

ASYSTENT CHOREOGRAFA - PEDAGOG 

Włodzimierz Wyczegzanin 

KORYPETYTOR BALETU 

Tadeusz Krukowski 
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Balet w II aktach 
na podstawie bajki „KRÓLEWNA ŚNIEŻKA" 

MUZYKA 

BOGDAN PAWŁOWSKI 

LIBRE1TO 

WITOLD BORKOWSKI, STANISŁAW PIOTROWSKI 

DYREKTOR NACZELNY 

LESZEK F. HADRIAN 

DYREKTOR AR1YS1YCZNY 

JACEK BONIECKI 

CHOREOGRAFIA, REŻVSERIA I INSCENIZACJA 

VIOLETIA SUSKA 

KIEROWNICIWO MUzycZNE 

JACEK BONIECKI 

SCENOGRAFIA 

ANNA BOBROWSKA-EKIERT 

ASYSTENT CHOREOGRAFA - PEDAGOG 

WŁODZIMIERZ WYCZEGZANIN 

WSPÓŁPRACA MUzyczNA 

TOMASZ CHMIEL 



KIEROWNIK TECHNICZNY 

URSZULA ST ALBO WSKA 

REAllzA.TOR ŚWIATEŁ 

MARCIN NOGAS 

REAllzA.TOR DŹWIĘKU 

KRZYSZTOF GŁĘBOCKI 

JAR OSŁA W HUMENIUK 

INSPICJENT 

IWO NA JARZYNA-MANEL 

SUR.ER 
ANNA MARKIEWICZ 

Kostiumy i dekoracje wykonały pracownie techniczne 
Teatru Muzycznego w Lublinie 

Pomocą przy realizacji spektaklu służą 
garderobiane, fryzjerki 

oraz oświetleniowcy, dźwiękowcy i montażyści sceny 

REDAKCJA I O PRACO W ANIE PROGRAMU 

CEZARY KOWALSKI, VIOLETT A SUSKA 

0PRACOW ANIE KOMPUI'EROWE 

ZOFIA JEDYNAK 

DRUK ZE ZBIO RÓW 
GAUDIUM_ Lublil~ stytutu Teatralnego 



REZERWACJA Bll.ETÓW 
Biuro Organizacji Widowni 

ul. M.C. Skłodowskiej 5 
tel. 532-25-21, tel\fax: 534-20-25 

e-mail: widownia@teatrmuzyczny.pl 

SPRZEDAŻ Bll.ETÓW 
Kasa Teatru Muzycznego, 

ul. M.C. Skłodowskiej 5, tel. 532-96-65 czynna: 

Parter 
od wtorku do czwartku w godz. 10.00 - 17.00 

w piątek w godz. 13.00 - 19.00 
w sobotę i niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Po z i o m minus 1 
na 1 godzinę przed planowanym spektaklem 

W poniedziałki kasa nieczynna! 


