




Wszyseywewal ballllł .... 
na polanę nie cbodzH tym bard&lej, 
Trzy siostry: Jatna. Kula I Weronlul, 
schorowanym ojcem. też nltfdy tam nie zatlat1 
mądra zielarka poradziła, aby choremu ojcu 
zaczarowanej studni. Pierwsza poszła najstarsza 
kropelki wody do domu nie przyniosła. Głos ze s~ 

zażądał za wodę - by przyrzekła mu żoną być. Średnia 
się bała i siostrom odradzała. Wtedy najmłodsza z 
się z domu i pobietła po zaczarowaną wodf. 
wiadro, tidy natile studnia przemówiła. 

- "Jeśli mą żoną być nie przyrzekniesz, 
- "Daj mi wody dla ojca, a wdzięczna cl 

studni, choć nikoto tam nie dostr~a. 
- "Dam cl ja wody zaczarowa

nej. Ty ml serdeczne daj miłowanie " 
·usłyszała Weronlul w odP-owledzl. 

Ten tło• nie wydawał się 
straszny. a dziewczynie bardzo 

ieiało na zdrowej wodzie 
•• Nie namyjlaJate 
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reżyseria: 

Konrad Szachnowski i 
scenografia: 

Bogusława Biliczak 
muzyka: 

_______ Jerzy Stachurski 
Tajniki chodzenia na szczudłach aktorom przekazał: 

Tadeusz Przybyszewski - Misiaszek 

inspicjent: - ·-
Jolanta Gutkowska 
obsługa elektro-akustyczna: 

Waldemar Dziomblt 
obsługa sceny: 

Andrzej Kolankowski 
Zdzisław Waleńtyn 
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obsada: 
Małgorza~Wec 
Weronka -

Anna Chudek 
Kasia, Matka Księżyca, czarodziejska kula 

Izabela Gordon - Sieńko 
Jagna, Matka Wichru 

Grażyna Rutkowska - Kusa 
Czarownica. Matka Słońca 

Marcin Rybacki ""' Złotnik (Zaklęty Kaczor). Słońce 

Jacek Pietruski 
„ Ojciec, Księżyc 

Andrzej Słowik 
Wicher 
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Ruszyła Weronka w dalszą drogę. Żar słoneczny palił coraz mocniej, 

żelazne trzewiki gorące były jak piece, ale szczęśliwie dotarła przed domek ze 
złotą strzechą. Na ganku siedziała staruszka o złotych włosach i tkała płótno 
mieniące się wszystkimi kolorami słońca. Opowiedział~ jej Weronka swoją 
historię i poprosiła o wstawiennictwo u Słonka. • 
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- "Twoja to•sprawa. Nie motę memu synowi czasu zajmować. I mnie 

nie przeszkadzaj. Nim wróci muszę zorzę dla niego utkać". - Rzekła jej 
varuszka i dalej za robotę się zabrała. 

- "Pomogę ci. Razem szybciej skończymy " - zawołała Weronka i 
usiadła do krosien. Tkała szybko I pięknie, choć słoneczne promienie, które 
służyły za wątek, raniły jej dłonie. Nim nadszedł wieczór zorza była gotowa. 

• Piękniejsza niż zwykle. Słońce, choć było zmęczone po całym dniu 
zatrzymało się nad zorzą podziwiając jej niezwykłą urodę. A wysłuchawszy 
opowieści Weronki nie odmówiło pomocy. 

- "Dam ci złoty _01 zeszek. On cię do Wichru doprowadzi. °Kiedy 
nadejdzie zła godzina rzuć go na ziemię. Wtedy ci dopomoże Pamiętaj -
nikomu go nie oddawaj." 
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