
Występ Julii Wojciechowskiej w Mazowieckim Teatrze Muzycznym 
im. Jana Kiepury – Operetka  

 
 
W dniu 2 kwietnia 2011 r. w ramach cyklu Muzyka Górą! w Mazowieckim Teatrze 
Muzycznym im. Jana Kiepury - Operetka odbyło się przedstawienie taneczno-
aktorskie inspirowane baletem "Kopciuszek" z muzyką Sergiusza Prokofiewa. 
Spektakl wyreżyserowała i opracował choreograficznie pani Anna Wujkowska-
Morka. Pani prowadząca zajęcia baletowe zaproponowała, aby Julia wystąpiła  
w przedstawieniu w roli pomocnika wróżki, która wyczarowała dla Kopciuszka 
piękną suknię na bal. Kopciuszek to ulubiona bajka Julii, a na zajęcia z baletu co 
tydzień czeka z utęsknieniem. Więc, kiedy Julia dowiedziała się o tym, bardzo się 
ucieszyła i nie mogła doczekać się dnia przedstawienia. Weszłyśmy do teatru,  
a później do garderoby, w której przygotowywali się aktorzy, Julia troszkę się 
speszyła i zawstydziła, ale już po chwili, kiedy usiadła na pięknym krześle, przed 
wielkim lustrem na jej twarzy pojawił się uśmiech. Najpierw były przygotowania: 
czesanie, malowanie i najważniejsze - ubieranie w przepiękny strój wróżki, 
skrzydła, koronę. Później odbyła się próba na scenie z udziałem aktorów 
biorących udział w przedstawieniu. Fantastyczna atmosfera podczas próby 
spowodowała, że Julia poczuła się już zupełnie swobodnie i nie mogła doczekać się 
samego przedstawienia. Rozpoczęło się przedstawienie, wszystkie miejsca na 
widowni były zajęte, w napięciu czekałam, a ze mną cała zaproszona rodzina na 



pierwsze wyjście Julii na scenę - czy się nie przestraszy kiedy zobaczy 
wypełnioną po brzegi widownię? I kiedy wyszły dwie małe wróżki, wszyscy zaczęli 
bić brawo, co bardzo ośmieliło dziewczynki. Julia na scenie czuła się bardzo 
swobodnie, uśmiechała się. Wychodziła jeszcze dwukrotnie. Ostatni raz, aby wraz 
z aktorami ukłonić się na zakończenie przedstawienia. Widzowie byli zachwyceni 
przedstawieniem, tańcem aktorów, a także debiutem małych wróżek. Po 
przedstawieniu odbyło się spotkanie widzów z aktorami, podczas którego dzieci 
mogły zobaczyć z bliska piękne, kolorowe kostiumy tancerzy, zdobyć autografy 
artystów lub zrobić sobie z nimi zdjęcie. Udział Julii w przedstawieniu to 
ogromna radość dla całej rodziny. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Dla Julii udział 
w przedstawieniu to spełnienie marzeń i niesamowita przygoda.  
No i oczywiście kolejne miłe wspomnienie dla całej naszej rodziny. 
 
Gratulujemy i życzymy Julii, aby wszystkie jej marzenia spełniały się jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
 

Katarzyna Wojciechowska  
mama Julii i Zuzi 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 


