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BAŚŃ 

„ 

Królewna Snieżka i siedllliu 
krasnoludków 
Dawno, dawno temu, w pięknym pałacu mieszkali Król i dobra Królowa. Król miał 

dużo służby i dworzan, i był bardzo bogaty. Wydawało się, że Król i Królowa byli 

szczęśliwi, bo mogli mieć wszystko, czego zapragnęli. Nie mieli tylko córeczki 

i z tego powodu piękna Królowa często chodziła 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 mijały długie miesiące, aż przyszła zima i całe królestwo skryło 

się pod wielką, białą śniegową pierzynką. Wszędzie było biało. 

Najwięcej radości miały dzieci, które lepiły śniegowe bałwanki, 

jeździły na sankach i wesoło obrzucały się kulami ze śniegu. 

Tylko Królowa siedziała smutna w swej komnacie i haftowała barwną 

chustę. Nagle ostra igła niespodziewanie ukłuła serdeczny palec i na 

dywan upadła kropla krwi. Królowa pomyślała: · 

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

„ 
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a usteczka czerwone jak krew. 

I tak się wkrótce stało. W pałacu przyszła na świat 

dziewczynka, która miała cerę białą jak śnieg i usteczka 

czerwone jak krew. Była bardzo piękna. Wszyscy się 

cieszyli, a najbardziej uradowani z córeczki byli Król 

i Królowa, którzy nazwali małą królewnę - Śnieżką. Ale 

radość i szczęście niedługo panowały w pałacu. Królowa 

ciężko zachorowała i z każdym dniem czuła się gorzej. 

Pewnego poranka powiedziała do Króla: 

- Czuję, że niedługo już umrę. Żal mi zostawić ciebie i naszą 

córeczkę Śnieżkę, która jest jeszcze bardzo mała. Dlatego też 
moim ostatnim życzeniem jest, abyś ożenił się po raz drugi 

i dał Śnieżce drugą matkę, która będzie ją kochała 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 pałacu królewskim. Płakał 

Król, płakali dworzanie, a najbardziej płakała po swej 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 zapomniał o jej ostatnim życzeniu. Jeździł po całym 

swoim królestwie i szukał dla Śnieżki nowej matki. Chciał, by była 
ona tak samo piękna i dobra, jak jego zmarła żona. 

Wreszcie Król spotkał panią, która była naprawdę bardzo ładna 

i ożenił się z nią. Nie wiedział tylko, że kobieta ta miała bardzo zły 

charakter i zimne, nieczułe serce. Kiedy nowa Królowa zamieszkała 

w pałacu, pierwszą osobą, która jej się nie spodobała, była mała 

Śnieżka. Królowa bowiem chciała być najpiękniejsza na świecie 
i zazdrościła Śnieżce urody. A ponadto Królewnę 
wszyscy kochali za jej dobroć i tego też Królowa 

zazdrościła. 

Król nie wiedział jeszcze o jednym: że jego 

nowa żona ma czarodziejskie zwierciadło, 

które daje jej moc czynienia czarów i za

klęć . Lustro to ukryła Królowa w najciem

niejszym pokoju pod pałacem. Był to 

pokój czarów i nie widziana przez 

nikogo Królowa mogła tam spokojnie 

czynić różne tajemnicze zaklęcia. 

W pokoju tym mieszkali też 

prawdziwi przyjaciele Królowej: 

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 mi przecie 
Czy jest ktoś piękniejszy ode mnie na 
świecie? 

A wtedy lustro mąciło swój czysty obraz 
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i cicho odpowiadało: 

O królowo, jesteś piękna, bardzo piękna, 
Lecz wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 
Zła Królowa wpadała wtedy w straszną złość i jeszcze bardziej 

nienawidziła Śnieżki. Mijały tygodnie, miesiące i lata. Śnieżka 
rosła i była coraz piękniejsza. Zła Królowa stawała się coraz 

bardziej niedobra i nawet zaczynała krzyczeć na Króla, nie 

zważając na jego królewski majestat. A Król był już bardzo 

stary i zmęczony. Któregoś dnia zachorował i nie mógł nawet 

wstać ze swego łoża. Rządy w królestwie objęła Królowa. Teraz 

dopiero Król zrozumiał, że ożenił się z bardzo złą kobietą. 

Królowa niesprawiedliwie karała biednych ludzi, wprowadziła 

do szkół karę chłosty i kazała pozamykać wszystkie sklepy, 

w których sprzedawano dzieciom słodycze i zabawki. Stary 

Król tak się tym wszystkim martwił, że pewnej nocy serce jego 

pękło ze zgryzoty i Król umarł. Śnieżka została zupełnie sama. 

Nikt się nią nie opiekował, od nikogo nie słyszała miłego 

słowa. Królowa kazała jej oddać małą złotą koronę, którą 

Śnieżka dostała od swojej mamy, zabrała jej wszystkie ładne 

sukienki i kazała ciężko pracować. Biedna Śnieżka musiała 
zamiatać pałacowe schody, myć podłogi w królewskich 

pokojach. Ale nie narzekała na swój ciężki los. Wiedziała, że 

ma prawdziwych przyjaciół, którymi były ptaszki w ogrodzie 

i zwierzęta w pobliskim lesie. Tylko, gdy po pracy wracała do 

swojego małego pokoiku na poddaszu, wtedy cichutko płakała 

i marzyła o Królewiczu, który zabrałby ją od złej macochy. 

*** 

Pewnego poranka Śnieżka jak zwykle sprzątała pałacowy 
taras. Pomagały jej w tym motyle i ważki. Ale Królowa wciąż 

była niezadowolona z pracy Śnieżki i ciągle czyniła jej 

wymówki, że za mało pracuje. Wtedy Śnieżka rozpłakała się. 
Gdy jej łagodne oczy napełniły się łzami, wszystkie motyle 

i ważki porwały ją do tańca i pocieszały, jak tylko umiały. 

Tańczyły nawet kwiatki rosnące na pałacowych klombach. Gdy 

tak wszyscy bawili się wesoło, nagle rozległ się głos trąbki i po 

chwili przed pałac zajechał 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 najpiękniejszą 

różę, jaka rosła w ogrodzie. 

Całą tę scenę podglądała z ukrycia Królowa 

i omal nie zzieleniała z zazdrości. Myślała 

ona bowiem, że Królewicz na nią zwróci 

uwagę i że to jej zechce się oświadczyć. 

Rozgniewana pobiegła do pokoju czarów 

i zapytała zwierciadło: 

Lustro, lustro, powiedz mi przecie, 
Kto jest najpiękniejszy na świecie? 
A zwierciadło znów zmąciło swój obraz, 

ukazało postać Śnieżki i cichym głosem 

odpowiedziało: 

O królowo, jesteś 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. I teraz oto 

on musi wykonać okrutny rozkaz Królowej. 

Zapłakał gorzko Myśliwy i poszedł do lasu, 

prowadząc za rękę Śnieżkę. A Królowa 

pewna już, że od tej chwili ona będzie 

najpiękniejsza na świecie, zaczęła tańczyć 

i śmiać się z radości, a razem z nią tańczyły 

Jarosław Biernacki (Wiedźma) 
Teatr Wielki w Łodzi 
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kruki, sowy i nietoperze. Pobiegła Królowa do zwierciadła 
i zapytała: 

Lustro, lustro, powiedz mi przecie 
Czy jest ktoś piękniejszy ode mnie na świecie? 
A lustro 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 byta pewna, 

że Śnieżka nie żyje. W tym momencie do komnaty wszedł Myśliwy. 
Królowa z niecierpliwością wyrwała mu z ręki szkatułkę, lecz nie 

znalazła w niej serca Śnieżki. Szkatułka byt pusta. Królowa 

wypędziła Myśliwego z pałacu, a sama zaczęta przygotowywać 

czary. Za pomocą tajemnych zaklęć przemieniła się w starą, 

brzydką kobietę. Zabrała ze statu zatrute jabłko i wraz 

z krukami i nietoperzami wyfrunęła z pałacu, udając się na 

poszukiwanie Śnieżki. 
*** 

Myśliwy ulitował się nad losem Śnieżki i po

zwolił jej odejść. Poradził tylko, żeby już 

nigdy nie wracała do pałacu i do ztej 

macochy. 

Mata Królewna biegła przez ciemny las, 

kaleczyła sobie nóżki o ostre kolce i rozrywała 

sukienkę o gałęzie. Biegła i biegła, byle dalej od 

pałacu, byle dalej od ztej macochy. Zaczął padać 

deszcz. Najpierw mate krople padały na zmęczoną 

twarzyczkę Śnieżki, potem deszcz stawał się coraz 

większy, aż wreszcie nad lasem rozszalała się 

straszliwa burza. Zmęczona Śnieżka nie miała już 
sity, by biec dalej. Upadła pod dużym drzewem, aby 

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 zaczęty wyłaniać się główki 

ciekawych zwierząt. 

Nadbiegły zajączki, jeże, mate niedźwiadki, wiewiórki 

i wszystkie przyglądały 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 1.::-.-;•J 

zielone gałązki, a podczas dokuczliwych upałów rozstawiała w lesie 

naczynia z pyszną, zimną wodą. Tak! To Śnieżka! Taka zmęczona, 
taka biedna i nieszczęśliwa. Trzeba ją koniecznie pocieszyć i rozwe

selić! 

I wszystkie zwierzątka zaczęty wykonywać najśmieszniejsze, jakie 

tylko znały, tańce, podskoki i koziołki. 

Uśmiechnęła się przez tzy mata Śnieżka i zrozumiała, że ma jeszcze 

na świecie prawdziwych przyjaciół. Roześmiana i wesoła tańczyła 

razem ze swymi leśnymi towarzyszami i po chwili wszyscy w tane

cznym 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 rę

kach trzymali kilofy i młoty, na ramionach 

mieli zawieszone górnicze 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 odpoczywały po 

długim marszu, bawiąc się i przedrze-

źniając wzajemnie. Po chwili 

najstarszy krasnal dat znak do 

dalszej drogi i cała gromadka 

raźno pomaszerowała dalej. 

I tylko echo powtarzało ich 

wesołe: hej-ho, hej-ho! 
*** 

A tymczasem Śnieżka, 
wędrując razem ze 

zwierzątkami, dotarta do dużej 

polany w środku lasu, gdzie 

stała mata chatka. Byt to 

bardzo dziwny domek. Miat 

tylko jedną izbę, w której stało 

siedem małych łóżeczek, na 

środku stat maty stót, 

a obok niego leżało 

przewróconych siedem 

małych stołeczków. W izbie 
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panował taki nieporządek, jakby nikt tu nie sprzątał przynajmniej 

przez siedem dni. Śnieżka od razu zabrała się do robienia porząd ków, 
a wszystkie zwierzątka dzielnie jej w tym pomagały. Po chwili cała 

chatka lśniła czystością. Gdy już praca była skończona, zwierzątka 

wesoło poskikały do lasu, machając Śnieżce na pożegnanie 
ogonkami. 

Śnieżka poczuła się bardzo zmęczona i chciała odpocząć . Położyła się 
na łóżeczku i głęboko zasnęła . Śn i ła, że jest znowu małą dziewczyn

ką i że znów mieszka ze swoją mamą w królewskim pałacu ... 

Z dala dobiegł śpiew, który stopniowo przybliżył się , aż wreszcie 

wyraźnie było słychać: 

Hej-ho, hej-ho! 
Do domu by się szło, 
Hej-ho, hej-ho, hej-ho! 
To krasnoludki wchodziły do swej chatki . Bardzo się zdziwiły widząc 

otwarte drzwi, a jeszcze większe było ich zdumienie, kiedy zobaczyły 

śpiącą dziewczynkę . Wszystkie naraz zaczęły wykrzykiwać: 

- Kto mi umył talerz? 

- Kto mi wytarł kubeczek? 

Monika Maciejewska (Śnieżka) 
Gintautas Potockas (Książę) 

Teatr Wielki w Łodzi 

- Gdzie są moje stare spodenki? 

- Kto wyprał moją 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 łóżeczku i ze zdziwieniem przyglądała się dziwnym, 

maleńkim postaciom. Uśmiechnęła się łagodnie i powie

działa grzecznie: 

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

z pałacu . 

I opowiedziała krasnoludkom swoją smutną historię. Kiedy 

opowiadała, jak to Królowa kazała Myśliwemu ją zabić, 

krasnoludki wybuchnęły strasznym gniewem. Zaczęły 

krzyczeć : 

-A to wiedźma! Co za niedobra macocha! Trzeba ją 

zamknąć do więzienia! 

A najgłośniej krzyczał najmłodszy krasnal: 

- Ja bym ją postawił w kącie i - apsik! - kazał klęczeć na 

grochu. Apsik! Apsik! 

Kiedy Śnieżka skończyła opowiadać, krasnoludki zaproponowały jej, 

aby została razem z nimi i przystąpiły do ceremonii przedstawiania 

się: 

- Ja jestem Mędrek, bo jestem najstarszy i wiem wszystko. 

- Ja ... ja ... nazywam się Nieśmiałek, bo bardzo się wstydzę. 

- A ja 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 

nic nie pamiętam . 

- A ja - apsik! - nazywam się Apsik. A dlaczego, to już wiesz. Apsik! 

Jeden tylko krasnoludek siedział w kącie izby z obrażoną miną i nie 

chciał podejść do Śnieżki. Wreszcie wstał, podszedł naburmuszony 

i niegrzecznie powiedział : 

- Jestem Gburek, a ty mi się wcale nie podobasz. 

Ale w tej samej chwili dostał od kolegów taką ilość kuksańców, że 

podszedł raz jeszcze i powiedział: 

- Nazywam się Gburek. Bardzo mi przyjemnie. 

Kiedy prezentacja dobiegła końca, krasnoludki wzięły do rąk 

instrumenty i zaczęły grać, bawić się i tańczyć. A razem z nimi śmiała 

się i tańczyła uradowana Śnieżka. 

Wstał świt. Pracowita Śnieżka zaczęła przygotowywać krasnoludkom 

śniadanie . Kiedy wszyscy wstali, Śnieżka kazała im umyć buzie i ręce 
i dopiero wtedy pozwoliła im usiąść przy stole. Jeden tylko Gburek 

bardzo nie lubił myć się rano, aż wreszcie któryś z krasnali wylał mu 

na głowę dzbanek zimnej wody i wszyscy mogli już zasiąść do 

śniadania. 

Po śniadaniu krasnoludki wzięły młoty i kilofy i wyruszyły do pracy 

w kopalni. Przedtem jednak kazały Śnieżce dobrze zamknąć 
drzwi i nie wpuszczać nikogo obcego 

do chatki. Raz jeszcze pomachały 

krasnale na pożegnanie i raźno 

pomaszerowały śpiewając: 

Hej-ho, hej-ho, 
Do pracy by się szło, 
Hej-ho, hej-ho, hej
ho. 
Śnieżka została 
sama i zabrała się 

do sprzątania 

9 
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chatki. Nie wiedziała, że ukryta za drzewem stała stara kobieta 

i przypatrywała się krasnoludkom odchodzącym do pracy. Była to 
Królowa, która w przebraniu starej kobiety szukała Śnieżki. Teraz 

właśnie skorzystała, że krasnale odeszły i zapukała do chatki. 

Śnieżka, widząc zmęczoną staruszkę, zapomniała o przestrogach, 

otworzyła drzwi i poprosiła, aby chwilkę odpoczęła . Ta zaś rzekła: 

- Jestem starą, biedną kobietą i często tu przychodzę, by sprzedać 

panom krasnalom trochę jabłek. Szkoda, że ich już nie ma, bo 

zmęczyłam się bardzo, niosąc ten ciężki kosz. Przyjdzie mi teraz 

wracać do mej chatki, niosąc z powrotem ten koszyk z jabłkami. 

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

koszem. Ja wezmę od ciebie jabłka dla moich krasnoludków. 

- Masz dobre, złote serduszko, moje dziecko - powiedziała 

Królowa - i 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 Śnieżce zatruty owoc. Królewna pomyślała: 
- Och, jak bym chciała raz jeszcze spotkać Królewicza, 

któremu dałam najpiękniejszą różę z pałacowego ogrodu. 

Śnieżka ugryzła jabłko i w tej samej chwili padła bez życia 
na ziemię. Na to tylko czekała Królowa. Nachyliła się nad 

leżącą Śnieżką i zawołała z radością : 
- Masz za swoje wstrętna Śnieżko. 

Długo czekałam na ten dzień. Teraz ja będę 

najpiękniejsza na świecie . 

I co sił pobiegła z powrotem do swego pałacu . Całą tę 

scenę obserwowały zwierzęta i gdy tylko zobaczyły, że 

Śnieżka upadła martwa, pobiegły przyprowadzić na 

pomoc krasnoludki. Ale na ratunek było już za późno. 

Płacząc, ułożyły krasnoludki martwą Śnieżkę na swoich łóżeczkach . 
Najbardziej płakał w kącie izby Gburek. Ale oto przed chatką rozległ 

się gwar wielu głosów. To młody Królewicz przyjechał ze swoim 

orszakiem do chatki krasnoludków. Gdy ujrzał martwą Królewnę , 

zasmucił się bardzo, bowiem przybył zabrać ją do swego pałacu 

i ożenić się z nią. 

Pochylił się Królewicz nad Śnieżką, by ostatni raz pocałować 
ukochaną. I wtedy stało się coś, co wydarzyć się może tylko 

w bajce. Gdy Królewicz ją pocałował, Śnieżka nagle ożyła. 

Usiadła na łóżeczku i nie rozumiejąc, co się wydarzyło 

powiedziała: 

- Och, jak ja długo spałam. 

Królewicz wziął Śnieżkę na ręce i razem z krasnolud

kami i całym swoim orszakiem udał się do pałacu. 

Tymczasem zła Królowa po powrocie do swego pałacu 

dała znak do rozpoczęcia zabawy. Siedząc na tronie, 

przyglądała się tańcom zaproszonych gości. Po chwili 

rozkazała swym sługom przynieść zaczarowane 

zwierciadło i pewna już, że Śnieżka nie żyje rzekła: 

Lustro, lustro, wyznaj mi przecie, 
Że piękniejszej ode mnie 
Nie ma w całym świecie. 
A lustro zmąciło swój obraz i cichym głosem 

odpowiedziało: 

O królowo, jesteś piękna, bardzo piękna, 
Lecz nadal wieść niesie, 
Że królewna zwana Śnieżką 
Najpiękniejsza jest na świecie. 
Nagle w pałacu rozległy się 

fanfary i do tronowej komnaty 

wszedł orszak z Królewiczem 

i Śnieżką na czele. Królewicz podbiegł do 

zwierciadła i mieczem rozbił je w drobne 

okruchy. 

Od tej chwili zła Królowa straciła swą 

czarodziejską moc. Upadła przed Śnieżką na 

kolana i zaczęła prosić o przebaczenie. 

Królewna ulitowała się nad nią, przebaczyła 

i tylko kazała wyprowadzić się z pałacu. Ale 

złe moce porwały Królową i zapadła się ona 

pod ziemię. 

Rozpoczęła się wesoła zabawa, 

w której wzięły udział zwierzęta 

i krasnoludki. Śnieżka chciała zatrzymać 

krasnale w pałacu, ale one odmówiły, 

tłumacząc, że muszą wracać do 

swojej chatki w środku lasu i do 

pracy w kopalni. 

11 
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Cały dwór żegnał odchodzących krasnali, którym towarzyszyły 
w drodze do lasu wesołe zwierzęta . 

Królewicz przyklęknął przed Królewną i rycerskim obyczajem poprosił, 

by została jego żoną. Śnieżka zgodziła się i wielka radość 
zapanowała w pałacu. Radosną wieść ptaszki roznosiły po całym 

królestwie i wszyscy mieszkańcy cieszyli się, że Śnieżka zostanie żoną 
Królewicza i dobrą królową . 

Rozpoczęła się wielka uczta weselna, która trwała wiele dni i wiele 
nocy. 

I ja wśród zaproszonych gości byłem, miód i wino piłem i całą tę 
bajkę w balet ułożyłem . 

Witold Borkowski i Stanisław Piotrowski, 
na podstawie baśni braci Grimm 

• •••••••••••••••••••••••• 

Realizacje baletu „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" 
w Polsce i za granicą: 

Teatr Wielki w Łodzi - prapremiera - 1970, wznowienia: 1981, 1992 
Operetka Warszawska 
Opera w Krakowie 
Teatr Muzyczny w Gdyni 
Opera Leśna w Sopocie 
Teatr Muzyczny w Poznaniu 

C I E~IEf~1W'O 5 TK I 
Opera na Zamku w Szczecinie 
Opera Śląska w Bytomiu 
Warszawski Balet Objazdowy 
Opera Nova w Bydgoszczy 
Teatr Muzyczny w Lublinie 
Opera w Wilnie 
Teatr Muzyczny w Kownie 
Teatr Muzyczny w Kłajpedzie 
Opera w Brnie 
Opera w Kujbyszewie 
Opera w Nowosybirsku 
Opera w Gorki 
Opera w Charkowie 
Teatr Wielki Opery i Baletu w Kijowie 
Zespół Baletowy w Bautzen 
Opera w Skopje 
New Ballet Ensamble w Hamilton 
Zespół Baletowy w Belgii 
Opera w Hiszpanii 
Opera Narodowa w Mołdawii 

Teatr Narodowy im. A. Dworzaka w Ostrawie 

n 



Pokoloruj krasnoludki: 

Najmądrzejszy krasnoludek to: Krasnoludek, który ciągle się wstydzi, to: Kichający krasnoludek to: Krasnoludek, który zna dużo dowcipów, to: 

Krasnoludek, który ciągle by spał, to: 

Krasnoludek, który ciągle coś gubi i zapomina, to: Obrażalski krasnoludek to: 

rysunki: Radosław Pacholczyk 
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P.ruszyńska-Galvany 

Barbara Janowska 

Kowalska-Brodel< 





I skrzypce 

Iwona Tomaszewska 
(koncertmistrz) 
Andrzej Marche! 
Ryszard Dutkowski 
Marek Nowakowski 
Henryka Nierychło 
Bogdan Mazur 
Paweł Załucki 
Karolina Bieńkowska 
Jarosław Nierychło 
Wiesława Ryczel* 

li skrzypce 

Paulina Wielgosińska 
Lech Gutowski 
Beata Bugała 
Wojciech Cłapiński 
Katarzyna Gałdecka
Sprawka 
Patrycja Badowska 
Ewa Walkiewicz 
Andrzej Kowalczyk* 
Stanisław Pławner* 
Beata Włodek-Pędziwiatr* 
Anna Gutowska* 

altówki 

Kazimierz Mazur 
Franciszek Nierychło 
Jacek Rurak 
Przemysław Florczak 
Katarzyna Marche! 
Justyna tuczyńska-Soroko 
Adam Brakowski 
Wiesław Nowak* 

wiolonczele 

Paweł Tomaszewski 
Joanna Dzidowska 
Marek Przybyła 
Ewa Żeno 
Hanna Mudza 

O R K I E S T RA Teatru Wielkiego w Łodzi 

Agata Kruk-Kasprzak 
Arkadiusz Płaziuk 

kontrabasy 

Jerzy Knapkiewicz 
Sylwester Masłoń 
Marcin Wajch 
Michał Łuczak 

harfa 

Dorota Szyszkowska-Janiak 
Joanna Tomala 

flety 

Cezary Dynowski 
Marzena Kowalczyk 
Marta Durczewska 
Magdalena Buraczyk* 
Aleksandra Strasińska* 

oboje 

Agata Piotrowska
Bartoszek 
Krzysztof Siemiński 
Justyna Herc 
Monika Woźniak 
Jakub Onasz 

klarnety 

Piotr Maciejewski 
Zuzanna Fabijańczyk 
Krzysztof Płoszyński 
Mariusz Walkiewicz 
Waldemar Dobiec* 

fagoty 

Andrzej Kalkandzis 
Beata Strembicka 
Michał tabecki 

trąbki 

Konrad Boniński 
Mirosław Dudek 

puzony 

Jacek Kasprzak 
Waldemar Szubski 
Dariusz Sprawka 
Bartłomiej Kruszyński 
tomasz Jagoda 
Waldemar Paś* 

waltornie 

Waldemar Szelągowski 
Tomasz Sopur 
Marta Dominiuk
Kwiatkowska 
Andrzej Kowalik* 
Mieczysław Woźnica* 
Zbigniew Galant* 

tuba 

Jacek Dzidowski 

perkusje 

Sebastian Dworczak 
Bożena Kozłowska 
Magdalena Kowalczyk 
Małgorzata Baranowska
Zatke* 

inspektorzy orkiestry 

Waldemar Szubski 
Andrzej Marche[ 

••••••••••••••••••••••••• 

* współpraca 
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Dyrekcja 
Dyrektor naczelny 

Marek Szyjko 

Zastępca dyrektora ds. muzycznych 

Tadeusz Kozłowsk i 

Zastępca dyrektora ds. produkcji 

Krzysztof Bogusz 

Zastępca dyrektora ds. infrastruktury 

Grzegorz Kruhty 

Główna księgowa 

Teresa Płonowska 

Kierownicy i gł. specjaliści 
Kierownik baletu 

Anna Krzyśków 
Kierownik chóru 

Marek Jaszczak 

Główny specjalista - asystent dyrektora naczelnego 

Joanna Lenartowicz 

Kierownik działu literackiego 

Katarzyna Jasińska 

Z-ca kierownika działu organizacji pracy artystycznej 

Elżbieta Leszczyńska 

Główny specjalista - koordynator produkcji 

Anna Julia Dębowska 
Kierownik działu produkcji scenograficznej 

Zygmunt Dziubiński 

Kierownik działu realizacji przedstawień 

Sławomir Kowalczyk 

Główny specjalista ds. produkcji scenografii 

Wanda Zalasa 

Zastępca kierownika działu ds. produkcji kostiumów 

Marzena Szkobel 

Zastępca kierownika działu ds. produkcji dekoracji 

Krzysztof Lisowski 

Kierownik działu zaopatrzenia i transportu 

Marian Brodowicz 

Główny specjalista ds. urządzeń sceny 

Marek Ziółkowski 

Specjaliści ds. promocji 

Paulina Sałek 
Małgorzata Drobn iewska 
Łukasz Pięta 

Pracownie 
Kierownik pracowni perukarstwa i charakteryzacji 

Józefa Adamczyk 

Starszy mistrz pracowni krawieckiej damskiej 

Beata Adamiak 

Główny brygadier brygady montai:u dekoracji -
koordynator sceny 

Sylwester Borowski 

Starszy mistrz pracowni tapicerskiej 

Zdzisław Kapituła 

Starszy mistrz pracowni kapeluszy i kwiatów 

Anna Kołomańska 

Mistrz brygady garderobianych 

Anna Krawczyńska 

Główny brygadier brygady akustyków 

Roman Kulesza 

Brygadzistka rekwizytorni 

Krystyna Łąpieś 

Starszy mistrz pracowni modelatorskiej 

Marzanna Machalska 

Główny brygadier brygady napędów sceny 

Andrzej Maciejewski 

Starszy mistrz pracowni szewskiej 

Krzysztof Pacyniak 

Starszy mistrz pracowni krawieckiej męskiej 

Ewa Rykowska 

Główny brygadier brygady oświetlenia sceny 

Jerzy Stachowiak 

Główny specjalista ds. urządzeń mechanicznych 

Stanisław Szymajda 

Starszy mistrz pracowni malarskiej 

Małgorzata Teodorczyk 

Starszy mistrz pracowni stolarskiej 

Jacek Tomczyk 

Starszy mistrz brygady montai:u dekoracji -
koordynator sceny 

Jacek Wojciechowski 

Biuro Obsługi Widzów 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Elż bieta Magin 

Zastępca kierownika Biura Obsługi Widzów 

Barbara Emilianowicz 
p.o. Zastępcy kierownika BOW ds. obsługi widowni 

Bożena Kińska 

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Łódzkie 

patron medialny Teatru: 

partnerzy Teatru 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

Zakup sprzętu oświetleniowego dla Teatru Wielkiego w lodzi 
wspólfinansowany z programu "Rozwój infrastruktury kultury" 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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44 sezon 
Teatru Wielkiego w Łodzi 

layout programu 
i projekt plakatu 

Piotr Karczewski 

w programie wykorzystano projekty kostiumów 
Barbary Janowskiej 

zdjęcia 

Chwalisław Zieliński 

skład, łamanie i przygotowanie DTP 
Iwona Marchewka 

korekta 
Maria Rżanek 

wydawca 
Teatr Wielki w Łodzi 

pl. Dąbrowskiego 
90-249 Łódź 

www.operalodz.com 

kasa biletowa 
od wtorku do soboty: 12.00-19.00 

niedziele i święta Ueśli grane jest 
przedstawienie): 15.00-19.00 

telefon : 42 633 77 77 
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tel: (042) 633 31 86, tel./fax: 42 639 87 49 

e-mail: widz@teatr-wielki.lodz.pl 
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