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· A1oi mili clro~zy 'Przyja,ciefr t. f(;dza-ne, 
~ ńz~łe, '1ladt twarze! Pisz~ dLJ 'tt'a1 

óo cie'k,a.cv jestem co myś{icie o mojej ńist(J:rći. 
Alei [,y_l ze mnie leń nad lenie, co/ 
Ale tf,lii prq _naszyc_h if!diafl.skj,ch CJPO!ówycJz. 
o~rzisf(ach 1uz óyścct scę 1ue doJytaCc o lmuvego 
Burczymuch~, Ani nie jestem reniwy ani nie 
bu~cz~ n~ byle droótJostf«. Lubię ;i~ śmia,d i jestem 
zwr._nny /a/{ Wę5orz. Dtattp. nazywajq. mnie 
Z,UJ!1l1fY.r?t ~g-orLem .. A leniwy Burczypzuv~ 
'Z_Y}t flfZ ty_~f{P. {i) ,tq f~nfa~tyczne; htSTorc.t, 
ft(JtJ 6.Y. lis c ce s w ctidk_ a.iru • 

apt"szclt do mnie eo o tym wszystfei.m 
. m.y_ślicie. DUJ.tttff~f~ sifi- zmi~nitem. 
i tzy se~ z ft(" tuszyat ! Czy mo/ CUJftUllały_ 
6r1tt Br:aty Sok.Pt jesf; g'tldny nas'ltidowanf 41 
Czy wart-o óyt -tak: ja/i, (JJZ odważnym, 
Jftlwiać czoło f(g,żtiemu niehezfi.eczen:itwa 
walczyć o życte. i wolnośt wnystl(f,ch ludzi)? 
Napiszcie ~niecznie. A- ę;dyby/cie jeszcze 
narysowali ttlbo ria;m,aJowa,lt 8ta-tego 
J~/t(fttL, freprny Kstyzyc, Sowę fhyłrtfsl«, 
fiwe10 Borsuka/ jutrzen/e( no i n;.nce 
- .tat jale. iefc~e nas zapami~łaU w Mrto/ 
kistortt - ;al(;fs sce~ę J. fd,drtL wyw~r-tci 
1itt was duź~ w razenie , w bym si~ 
jeszcze ócirdziej ucieszył, 

Z pię/&iym in,dż:ańt kim poidrtJwiuziun 
r-zt,oinn;: 'łt/ti;gorz 
I dawny Bli rcrymuc'1a/ 





Biały Sokół - Sławomir Zemło 

Jan Makarius 

„TRZY BIAŁE STRZAŁY'' 

(Tri bile sipy) 

Sztuka w 3 aktach 

przekład - STANISŁAW GAWŁOWSKI 

os oby: 

Biały Sokół - SŁAWOMIR ZEMŁO 

Leniwy Burczymucha, - R YSZARD NAWROCKI 
jego brat 

Wielki Czarny Borsuk - BRONISŁAW BORSKI 

Babka Anczida - NINA POLAKÓWNA 

Hinakaga, Sowa Chytruska - FAB! N KIEBICZ 

Srebrny Księżyc , jej służba - KALINA PIEŃKIEWICZ 

Tikipawa, jutrzenka - ZOFIA PERCZYŃSKA 

Reżyseria: 

ROMAN KORDZIŃSKI (PWST) 

Asystent reżysera: 

KALINA PIEŃKIEWICZ 

Scenografia: 

TERESA DAROCHA (ASP) 

Muzyka: 

WALERIAN PA WŁ OWSKI 

Układy taneczne: 

KRYSTYNA MAZUROWNA 



OD AUTORA 

Dzieci słyszą w szkołach o ,.brunatnej zarazie . Byłem 

w kłopocie ja~c wyjaśnić to pojęcie swemu dziesięcioletnie
mu synkowi. Radio i prasa zwracają uwagę na wzra.:;tające 
niebezpieczeństwo neohitleryzmu. Jest to słuszne, gdyż od
waga polega na stawianiu czoła niebezpiecze1'1stwu, chociaż 
lub właśnie dlatego, że się je zna w całej rozciągłości. Mam 
wrażenie jednak, że poza rzeczową informacją, którą sic; 
szybko czyta i szybko zapomina, należy udzielić głosu bajce. 
dlatego ją napisałem. Dla dziesięcioletniego dziecka i jego 
kolegów, którzy wojnę znają wyłącznie z fotografii. 
Chciałem im powiedzieć, że żadne niebezpieczeństwo. 

żadna okropność nie jest niepokonalna, że nad złem odnosi 
zwycię.:;two człowiek; jego czyste odważne serce, kiedy wal
czy o życie i wolność wszystkich ludzi, pragnących życia 

w pokoju . 
Ja.n Makarills 

Srebrny Księżyc 

Hinakaga 

- Kalina Pieńkiewicz 

- Fabian Kiebicz 

Wielki Czarny Borsuk - Bronisław Borski 

Babka Anczida 

Tikipawa 

Biały Sokół 

- Nina Po!akówna 

- Zofia Perczyńska 

- Sławomir Zemło 

Leniwy Burczymucha - Ryszard Nawrocki 

Srebrny Księżyc - Kalina Pieńkiewiaz 




