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Antoine de SAINT-EXUPERY -francuski pisarz, reporter i pilot. Ur. 29 czerwca 
1900 w Lyonie, zm. 31 lipca 1944. Wywodził się z rodziny arystokratycznej. 
Obrał karierę lotnika: w wieku 21 lat uzyskał kwalifikacje pilota cywilnego, 
a w 1922 pilota wojskowego. W 1935 podjął, nieudaną, próbę rekordowego 
przelotu na trasie Paryż- Sajgon. W latach 1936-37, podczas wojny domowej 
w Hiszpanii, był korespondentem prasy francuskiej. W czasie li wojny światowej, 
w roku 1943, w wyniku własnych starań, mimo przekroczonego wieku, został 
powołany do francuskiej służby lotniczej. 

Jako pisarz debiutował opowiadaniem „Lotnik" (1926), następnie opublikował 
utwory: „Poczta na Południe" (1928), „Nocny lot" (1931 ), „Ziemia, planeta ludzi" 
(1939) - za którą otrzymał Nagrodę Akademii Francuskiej, „Pilot wojenny" (1942), 
„List do zakładnika" (1943), „Mały Książę" (1943) oraz wydaną pośmiertnie 
„ Twierdzę" (1948). 

31 lipca 1944 Antonie de Saint-Exupery [czytaj: antuan de sę egzupery] 
wystartował do samotnego lotu zwiadowczego na nieuzbrojonym samolocie, 
z zadaniem fotografowania niemieckich wojsk koło Lyonu. Z tej misji nie 
powrócił. Jego samolot, zestrzelony przez hitlerowców, spadł do morza. Więcej 
szczegółów śmierci pisarza odkryto dopiero po roku 2000, kiedy w pobliżu 
Marsylii wyłowione zostały szczątki jego samolotu. 

Był jednym z pierwszych ludzi pióra, którzy utrwalili 
w literaturze przeżycia samotnego lotnika i krajobrazy 
widziane z kabiny samolotu. Jego utwory, przesycone 
treściami moralnymi i wiarą w człowieka, są pochwałą 
walki z przeciwnościami losu, zwycięstwa nad własną 
słabością, koleżeństwa i humanistycznych wartości. 





-( ••• )Co znać:zy „oswoie'ł [-zapytał Mały Książę]. . 
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział lis. - „Oswoie' 
znaczy „stworzyt więzy". 
-Stworzytwitzy ł 

· - OczywYde - powiedział lis. - Teraz jestft dla mnie tylko małym 
chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chlopc6w. Nie potrzebuk 
ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, 
podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, 
~ ~ nawzajem potrzebowat. Będziesz dla mnie jedyny na 
Miecie. I ja~ dla ciebie jedyny na świecie. ( ••• ) J~ibyś mnie oswoił, 
moje życie nabrałoby blasku. Z daleka ~ rozpoznawał twoje kroki -
tak różne od innych. Na ~ cudzych kroków chowam się pod 
ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak diwięld muzyki. Spójrz! 
Widzisz tam lany zbożał Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest 
nieużytec:zne. tany zboża nic mi nie ~ To smutne! Lecz ty masz 
złociste włosy. J~i mnie oswoisz, to będzie cudowne. Zboże, które jest 
złoc:ille, będzie mi przypominało ciebie. I~ koc:hat szum wiatru 
wzłlożll ••• 

• 

Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu. 
- Proszę cię ... oswój mnie- powiedział. 
- Bardzo chętnie- odpowiedział Mały Książę- lecz nie mam dużo czasu . 
Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. 
- Poznaje się tylko to, co się oswoi-powiedział lis.( ... ) 
-A jak to się robi? - spytał Mały Książę. 
- Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości 
ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie 
powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł 
siadać trochę bliżej... ·. 
Następnego dnia Mały Książę przyszedł na oznaczone miejsce. 

- Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść 
na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. 
Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. 
O czwartej będę podniecony i zaniepokojony: poznam cenę szczęścia! ( •.. ) 

W ten sposób Mały Książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, 
lis powiedział: 
-Ach, będę płakać! 
- To twoja wina- odpowiedział Mały Książę- nie życzyłem ci nic_ złego. 
Sam chciałeś, abym cię oswoił... 
- Oczywiście- odparł lis. 
-Ale będziesz płakać? / 

-Oczywiście. 
-A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? 
-Zyskałem cośze względu na kolor zboża-powiedział lis( •.. ) .. . 
-Żegnaj-powiedział. [J. 
-Żegnaj- odpowiedział lis. -A oto mój sekr.et. Jest ba~.dzo prosfy: 
dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsże jest niewidoczne dla oczu. 
- Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu - powtórzył Mały Książę, 
aby zapamiętać. 
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Piosenka Małego Księcia 

słowa: Cezary Domagała 
muzyka: Tomasz Bajerski 

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 którym, 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 , 
I sen mój się spełni, ja wiem. 



KOSMICZNY SAMOLOT 

SAMOLOCIK 
- Odwrót arkusz papieru na drugą stronę, tak aby drukowane linie zagięt znalazł sie na spodzie. 

- Zagnij rogi arkusza na kant wzdłuż zewnętrznych lini zagięt. Powtórz tę czynnośt dla nastepnej 

pary zagięt. 

- Zagnij papier w góre wzdłuż lini środkowej, tak aby tekst znalazł się w środku, a elementy graficzne 
na zewnątrz. 

- Wreszcie zagnij oba skrzydła w dół. 

- Puszczaj ostrym, szybkim ruchem, wznosząc dziób pod niewielkim kątem. 

- Poproś rodziców o pomoc w złożeniu. 

Poproś rodziców o pomoc w złożeniu. 
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p.o. Dyrektor Naczelny i Artystyczny - RAFAŁ BAlAWEJDER 

Główna bięgowa - ELŻBIETA POPADIAK 

Koordynator pracy artystycznej - WIOLETTA tAWNIUK 

Selcretariat - AGATA SĄDEL 

Specjalista ds. prawno-lcadrowyc:h - MACIEJ WIETRZYK 

Kierownik techniczny - JERZY PRZYSTUPA 

Sekretarz literadci -JERZY ŚWITEK 

„ 

Specjalista do spraw projektów kulturalnych - MAŁGORZATA SAJDAK 

Pracownia stolanka - JÓZEF KIEŁBASA, TADEUSZ STACH 

Kierownik pracowni plastycmej - ANDRZEJ KRZYCZMONIK 

Pracownia krawiecb - MAŁGORZATA JERZYKOWSKA 

Ołwietleniowcy - TADEUSZ WIŚNIOWSKI, WIESŁAW HABEL 

Akustyk- JERZY MILEWSKI, ARTUR WACHOWIEC 

Rekwizytor - STANISŁAW KUTA 

Garderobiana - BARBARA tAZARSKA 

Montażyfc:i dekoracji - BARTŁOMIEJ IWANEK (brygadzista), 

RYSZARD ADAMIAK, ZDZISŁAW MAZUR, 

RYSZARD POCIECHA 

Magazyn kostiumów - MAŁGORZATA SAIDA 

Kierownik administracji - EWA ROSA 

Inspektor ds. bhp, p.poż. - WŁODZIMIERZ NĘDZA 

Zaopatrzeniowiec, kierowca - KAZIMIERZ PRYBICZV 

Kierownik promocji i organizacji widowni - KRZYSZTOF BOGUSZ 

Organizatorzy widowni - MAŁGORZATA GUTWl"'SKA, 

STANISŁAWA JĘDRZEJ EC, MAGDALENA OORECKA, 

MARZENA KIEŁBASA 

Specjalista ds. wizualizacji i reklamy - MACIEJ SROKA 

Reklama - KRYSTYNA SZAFORZ 
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