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! , Przepraszam wszystkie ·dzie~~ :za poświęcenie lei książki dorosłemu. 
Mam ku temu ważne powody: ten dorosły iest moim najlepszym przyjacielem 

i na świecie. 
Drugi powód: ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. 
Mam też trzeci powód: ten dorosły znaiduje się we Francii, gdzie cierpi głód 
i chłód. I trzeba go pocieszyć. 

Jeśli te powody nie wystarczą - chętnie poświęcę tę książkę dziecku, iakim był 
kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym 
pamięta. Zmieniam więc moją dedykacię: LEONOWI WERTH gdy był małym 
chłopcem. 

Antoine de Saint Exupery 



Chciałbym , żeby dorośli dali dzieciom dojść do słowa. 

Cześć! 

Chcemy, żeby ten program obok Twojego pluszo
wego misia , lalki , czy ukochanej książki, stał się jedną 
z pamiątek Twojego dzieciństwa. Specjalnie dla Ciebie 
cytujemy wypowiedzi dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Radomiu. 

Napisz co dziś myślisz o tych sprawach . 
Zrób sobie ściągę do dorosłego życia. 



Człowiek, który ma mnóstwo pieniędzy nie ma przyiaciół. 
To samotny człowiek, który zamienia się w seif, sam staie 
się pieniądzem . 

Często marzę o tym , żeby mieć swoią małą planetę we 
wszechświecie , na którą mogłabym uciec i na której 
mogłabym być choć przez chwilę sama. 



ANTOINE DE SAINT-EXUPERY mógłby być Twoim pradziadkiem . 
Urodził się w 1900 roku we Froncp, w rodzinie orystokratycznei. Jednym 

słowem - był prawdziwym hrabią Dorastał w starym zamku otoczonym ogrom
nym parkiem. Dzieciństwo miał szczęśliwe i pogodne, pozbawione zmartwień 
i kłopotów. 

Już kiedy był chłopcem interesował się sztuką, pisał wiersze, grał no fortepia
nie. Ale prawdziwie fascynowało go lotnictwo. Morzył o lataniu. Do swojego 
roweru przypinał wielkie skrzydło zrobione ze starych prześcieradeł, żeby 1 

stworzyć sobie iluzję lotu. W latach 30-tych, kiedy był już dorosłym człowie-
kiem opatentował kilkanaście usprawnień i nowych rozwiązań technicznych 
dotyczących si lników lotniczych. Jego ulubionym zajęciem stało się jednak proco 
pilota . Oznaczała wszystko to, o czym marzył w dzieciństwie - przygody, 
ryzyko, możliwość sprawdzenia siebie. Stała się także głównym tematem prawie 
wszystkich jego książek A napisał ich całkiem sporo: Poczto no południe 
1929, Nocny Lot 1931, Ziemio, planeto ludzi 1939, Pilot wojenny 1942, 
Mały Ksiqżę, List do zakładnika 1943, Twierdzo 1944. 
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Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna Antoine de Saint-Exupery został 
żołnierzem i odbywał bardzo niebezpieczne loty zwiadowcze. Na własną 
prośbę uczestniczył też w lotach rozpoznawczych nad terenami objętymi 
działaniami wo jennymi. 

Pewnego letniego dnia , 3 l lipca 1944 
roku, z iednego z nich iuż nigdy nie powrócił 
Został prawdopodobnie zestrzelony gdzieś 
nad Morzem Śródziemnym. 

Był jednym z najwybitnieiszych pisarzy 
naszych czasów, bo wierzył, że literatura 
może choć trochę ulepszyć świat, że broni 
człowieka przed upadkiem i chroni to, co 
w nim najcennieisze 

Joanno Olczokówno 
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Piosenka MAŁEGO KSIĘCIA 

Moja planeta jest bardzo maleńka 
na mojej planecie wulkany są dwa, 
moja planeta jest tycia , tycieńka 
niewiele większa niż ja . 

Na mojej planecie jest róża niezwykła 
ma cztery kolce i klosik, nic więcej, 
róża ta do mnie ogromnie przywykła 
i ja ją kocham maleńkim swym sercem. 

Na mojej planecie jest małe krzesełko, 
na które gdy siadam , przed siebie spoglądam, 
bo bardzo lubię zachody słońca, 
które z planety mej ciągle oglądam. 

Nad moją planetą miliony są gwiazd, 
gwiazdy te mówią i śmieją się do mnie, 
a każda z tych gwiazd to jak światła miast, 
miasta i gwiazdy ja lubię ogromnie . 

Bo w miastach są ludzie, a ludzie są dobrzy, 
bo mają baranki i ja o tym wiem , 
a gwiazdy sprawiają, że ludzie są mądrzy, 
ja też przyjaciela baranka mieć chcę. 

Więc kiedy na niebie gwiazdeczki migocą, 
zamykam oczy, niech plecie się sen, 
gwiazdy te moje marzenia ozłocą, 
sen mój się spełni, ja wiem. 



Dorośli są zbyt realistyczni. Nie mają swojego świata , a jeśli mają to 
go ukrywają. 

Już sama nazwa - król śmieszy mnie . To jest dziecinne . 



Ja wziąłbym kredki i pomalowałbym dorosłych. Kocham rodziców, ale na co dzień nie okazuję tego. 
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· DOROŚLI - DOROŚLI 

Dorośli - dorośli już z pieluch vvyrośli 
i wciąż zadzierają poważny swój nos 
bo oni nie broją, bo w kącie nie stoją, 
bo w klasy nie grają, bo dwój nie dostoją, 
czarownic się nie boją, co dziwny moją głos 

Dorośli - doradzą, 
Dorośli - uładzą, 
Dorośli - przykorzą, 
Dorośli - nakarzą, 
Dorośli - pogłaszczą, 
Gdy dobrze - zaklaszczą , 
I zawsze postawią swą kropkę nad i. 

Dorośli - leniwi, 
N ie zawsze szczęśliwi , 
Ospali, zgorzkniali -
Nie, nie, to nie my! 

Lecz kiedy przy łóżku svvych dzieci dorośli 
usiądą i bajką pogrążą się w sen, 
to księżyc dorosłych zupełnie odmienia 
i każdy z dorosłych się wtedy zamienia, 
w małego człowieka, co snuje morzenia, 
morzenia co prawdę odkryją nam, że: 

Dorośli - dorośli to nic nie vvyroś li , 
i w klasy wciąż grają, naklejki zbierają, 
i dwóje dostoją, i śmieją się w głos, 
i w domu nabroją, i w kącie też stoją, 
czarownic się boją, co długi moją nos. 

A zatem cichutko na palcach przechodźmy, 
nie budźmy dorosłych, niech plecie się sen, 
bo kiedy dorośli się znowu obudzą 
to swoim gadaniem świat cały zanudzą 
i będą powtarzać nad uchem nam, że: 

Dorośli - doradzą . 

o 



TEATR POWSZECHNY 
91-069 Łódź 
ul. Legionów 21 
tel. 33 25 39 centrala , 33 50 36 Biuro Obsługi Widzów 

opracowanie programu -Joanno Olczakówno 
opracowanie graficzne - Janino Piechowicz 
rysunki - Antoine de Saint Exupery 

I 

NOWA WIZJA HIGIENY W ŁAZIENCE 

„IMEXPOL" s.c. 
91-072 Łódź, ul. Legionów ·93 

tel. /fax 320 338 
N IP 727-00-25-976 



~ 
'O ,,... 
o ·-..Q 
N 

<D 
N 

PBG S.A. VISA 
DOMESTIC ..... ...... 

I 
::s 
~ 
o 
o 
::1 ..... 
CtS ..... 
IS! o 

POWSZECHNY 

bczpłaUJa informacja o Kartach PBG S.A. VISA 0 tel. 0-800-69996 
centrala PBG S.A. (0-42) 36 28 70, 36 79 10, fu 36 T7 72 


