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I tak królewna pozostała na łasce tej bardzo pięknej, letz nie
stety bardzo złej koJ>iety, kt6ra na dodatek była czaro1191iq. 
Każdego dnia przeglądała się w swym czarodziejskim zwlnciad
le, które mogło. odpoWiada~ na zadawane mu pytania. Każd 
więc dnia zła królowa pytała je kto jest najpiękniejszy na '~ 
cie, a zwierciadło odpowiadało, że naturalnie ona jest najpi~„ 
niejsza. Urodziwa macocha była bardzo dumna i zarozumiała 
z tego powodu. 

Ale pewnego dnia czarodziejskie zwierciadło powiedziało, że 
najpiękniejszą jest.- S'uieżka. Pełna gnie\VU i złości królowa 
wezwała jednego z dworskich łowczych. Rozkazała mu wypro
wadzić Snieżkę do IUu i tam ją zabić. Jako dow6d. jej śmierci 
łowczy miał przynieU ~wane z piersi serduszko. W lesie zro
biło się strzelcowi żal ŚnieW, p~cił ją więc wolno, a złej ma
cosze przyniósł serce zabitego j8loilka. 

Samotna, przerażona dziewczynka błąkała się po leśnych 
kniejach, zupełnie nie Wiedząc co robić. Powoli zacqł padać 
deszcz. Stawał się corai ~zy, aż wreszcie nad lasem rozsza
lała się straszliwa burza. 



Sowy 
Kruki 
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- Barbara Kamińska, Wiesława Pietrzak 
- Irena Trautman, Justyna Orzechowska, 

Jolanta Kędzierska 
- Halina Bukowska, Barbara Włodarska-

-Hani, Irena Trautman, Renata Wasi-
kowska 

- Ruta Gorczyńska, Barbara Kamińska, 
Violetta Kasprowicz, Wiesława Pietrzak, 
Irena Trautman, Beata Gwizdoń, Małgo
rzata Wójcik, Jolanta Kędzierska 

- Barbara Kami6ska, Violetta Kasprowicz, 
Wiesława Pietrzak, Małgorzata Wójcik, 
Jolanta Kędzierska 

- Ruta Gorczyńska, Irena Trautman oraz 
uczniowie ogniska baletowego 

- Witold Werbik. Wiesław Łęgiewka, 
Adam Jeleń, Bomutłd Mniuk 
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Zmęczona i strudzona Snieżka usJllła pod duł,,,ym 
Burza minęła, niebo znów stało się blę "tDe i ze ~ 
lasu zaczęły wychodzić zwierzątka. mały Snił!Zkę-
czasie srogich mrozów opiekowała ię ilni, zac~ 
i rozweselać. Po chwili ruszyły ze Sni~ll w głąb 
do malej chatki. 

Był to bardzo dziwny domek. Wszystko wewn1ttrz 
leńkie, czyściutkie i tak miłe, że zachwycona Snieźka 
na krzesełku. Stół zastawiony był dla siedmiu nulb'IM 
a ponieważ nasza wygnanka była bardzo głodna po1m:lP'Bllła 
wybaczone jej będzie jeśli zje troszkę i wypije kubeczek m 
Tak uczyniła. Po skromnym posiłku poczuła się bardzo se 
ułożyła się w jednym z. siedmiu łóżeczek i natychmiast mlll)IB 

Wkr?tce przyszli gospodarze domku. Naturalnie były to 
snoludk1 w czerwonych czapeczkach i z długimi brodami. Zatt 
żyły czyjąś obecność w izdebce, znalazły śpiącą Snieżkę i Die ..,.. 
gly się nadziwić, skąd tak śliczna dziewczynka wzięła sit hfl.t 
leśnej chatce. Choć uradowały się bardzo jej widokie 
11;owiły. nie budzić uśpiqnej Snieżki, zjadły wieczer74 i jol 
się spac. 

Rankiem nastąpiło ogólne powitanie i wzajemne pozna 
Krasnoludki wysłuchawszy smutnej historii Snieżki zad 
wały, że pozostanie u nich na zawsze. Dziewczynka igod1z•11a-411„ 
z radością, tym chętniej, że spodobJtło jej się życie w tym 
lym domku. 

Podczas gdy krasnoludki wydobywały w kopalni kr,ymitdJW'l 
diamenty i inne piękne kamienie, Snieżka gotowała im straw 
cerowała podarte ubranka, sprzątała chatkę. 

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zła królowa. Oczywjk" 
bardzo szybko dowiedziała się od swojego zwierciadła o losie 
Snieżki. Wyczarowała trujące jabłuszko aby nim zgładzić kr&.; 

Do zobaczepia. 

Twój Teatr 
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