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W programie wykorzystano materiały: 
- Leszek Kołakowski: O młodości. 
Mini-wykłady o maxi-sprawach. 
- Tomik poetycki. Ogólnopolski Konkurs 
poetycki dla dzieci 2006-2007. Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu. Poznań 
2007, s.11 
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Inscenizacja i reżyseria - Janusz Ryl-Krystianowski 
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Magdalena Dehr - Matka Ślicznej, Wróżka 
Danuta Rej - Klacz, Królowa, Królowa Macocha 

Katarzyna Romańska - Śliczna I Brzydka 
E lżbieta Węgrzyn - Zła Czarownica 
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Krzysztof Dutkiewicz - Pies 

Piotr Grabowski - Osioł, Król, Zły Czarnoksiężnik 
Marcin Ryl-K1rystianowski - Syn 





przysłowie francuskie 

Młodość. jak wiadomo. nie jest .szczególną zasługą, 

nie jest także pomyślnym przypadkiem. Z tych. co 
młodzi już nie są. większoSć 'była kiedyś młoda -
zapamiętajmy tę rewelację. Młodość nie jest także 
czymś, co można sóbie zd.Obyć, zaskarbić, odzyskać, 
chociaż przyNracanie młodości jest celem różnych 
zabiegów. <-) 
Niemniej młodość uchodzi za stan nadzwyczaj 
pożądany. chociaż albo ten stan po prostu jest, 
aibo jest nieosiągalny; nie ma trzeciego. Kult 
młodości jest nadzwyczajnie rozpowszechniony 
i wolno zapytaća dlaczego'? 

Tym co naprawdę i najbardziej w młodości jest 
atrakcyjne. jest rzeczyNistość niezakończenia, 

albo poczucie otwartości życia. C.J Chodzi o .samo 
poczucie. że nic nie jest jeszcze ·przesądzone czy 
wyznaczone przez los. że drogi są otwarte 
i wszystko jest możliwe. 

Pewne jest. że niektóre dObre cechy młodości 

można przechować 'bardzo długo. 

Leszek Kołakowski 
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