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... Polska, Polski, Polsce, Polskę ... 
- Tak, my tutaj zawdze byliśmy i jesteśmy na 
tym punkcie ułomni. - Jesteśmy urodzeni z 
defektem polskości ... 

Stefan Zeromski 
„Przedwiośnie" 

... a ginąć 'będzie za was, mądralów, jak zaw
sze, młodzież. Ja przecież wiem, co mówię, bom 
również za piecem nie siedział, gdy młodzi szli 
ginąć ... 

TYMCZASEM 

Pokolenia przechodzą, 
Mając gdzie stawić nogę; 
Jeśli pola ogrodzą, 
Zostawują choć drogę! 

Przechodzą i epoki, 
A czas liczy się na nie, 
L ecz moje dni, to odwłoki, 
Lata moje - czękanie ... 
Cóż się już nie wracało, 
Odkąd na ten świat patrz.ę? 

Rzeczywistością całą 

Jest że entr'acte w teatrze? 
Życie - czyż zgonu chwilką? 
Młodość - czyż dniem siwizny? 
A ojczyzna - czy tylko 
Jest tragedią ojczyzny? ... 

Cyprian Norwid 



ROMAN BRATNY 

ROMAN BRATNY urodził się w Krakowie 
5 sierpnia 1921 r. Maturę otrzymał w Grudzią
dzu w 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej 
przebywał w Warszawie. Należał do Armii Kra
jowej i uzyskał stopień oficernki. Aktywny 
w konspiracyjnym życiu literackim, od końca 
1943 r. do 1944 redagował czasopismo „Dźwiga
ry". Brał udział w powstaniu warszawskim, po 
jego upadku znalazł się w obozie jenieckim, 
przebywał kolejno w Landsdorf, Sandbostel 
i Lubece. 

Po wyzwoleniu w . 1945 r. powrócił do kraju. 
W 1946 r. przystąpił do wydawania „Pokole
nia" - pisma literackiego, które stawiało sobie 
za cel przełamania nieufności młodzieży akow
skiej wobec władzy ludowej. Ta droga ideowa 
prowadząca prz.ez doświadczenia wojny i oku
pacji do akceptacji tych sił społecznych, które 
w sposób rewolucyjny przetwarzają polską rze
czywistość, stała się nie tylko elementem bio
grafii Bratnego, ale i najważniejszym tematem 
jego twórczości. 

Poeta, powieściopisarz, nowelista, publicysta -
legitymuje się dziś Bratny blisko trzydziestoma 
pozycjami wydawniczymi. Debiutował w 1944 r. 
tomem poezji „Pogarda" wydanym w Bibliotece 
„Dźwigarów". Pierwszy utwór prozatorski -
zbiór nowel „ślad" wydaje w 1946 r. Odtąd 
jego twórczy dorobek rośnie i powiększa się 
szybko, rozszerza się także i zakres: Bratny 
pisze również dramaty (m.in. „Sześć godzin ciem
ności" 1953). 

W 1957 r. ukazują się „Kolumbowie - rocznik 
dwudziesty" - trzytomowa powieść będąca do
tychczas najważniejszą pozycją w twórczości 
Bratnego. Do dziś ukazało się w Polsce osiem 
jej wydań, a dzięki licznym przekładom na ję
zyki obce (ostatnio na włoski) stali się również 
„Kolumbowie" głośne\ powieścią w całej Europie. 

Próbą obrazującą dramat ideowo-moralny 
„pokolenia akowskiego" w okresie okupacji 
i powojennym jest również następna powieść 
Bratnego „Szczęśliwi torturowani" (1959). Na 
kanwie tej powieści osnuty został film pt. „Pow
rót". (W oparciu o scenariusz Bratnego powstał 
również ostatnio wybitny film polski „Życie raz 
jeszcze"). W 1961 r. ukazuje się powieść osnuta 
na tle walk z bandami UPA - „śniegi płyną", 
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oraz tom opowiadań ukazujących rozne para
doksy uczuciowe i obyczajowe współczesnego 
życia ___.:. „Spacer w ZOO". Wznowiony po 
przeszło 15 latach zbiór nowel „Ślad" (1962) po
szerzył Bratny o nowe utwory, w których jeszcze 
raz powracają echa „czasów pogardy". Więk
szość opowiadań zawartych w tomie „Historia 
najnowsza Polski u Antka Półgłówki" (1964), 
jakkolwiek akcja ich rozgrywa się współcześnie, 
również nawiązuje do tragicznych doświadcze11 
okresu okupacji, rzutujących na późniejsze ży
cie bohaterów. I wreszcie ostatnia pozycja wy
dawnicza „Brulion" - „notatnik poszukiwań 
klimatu po~ieściowego prototypu" - jak go na
zywa autor, to przeplecione pbrazami z wiet
namskiej misji paryskie zapiski Bratnego wszę
dzie trafiającego na ślady dramatów Kolumbów 
i Jagiełłów. 

O autorze „Kolumbów" tak pisze Andrzej Ki
jowski („Przegląd Kult." Nr 38/1961). 

„Bratny wyrzuca z siebie to, co wie, i to co 
go najbardziej interesuje. A to jest pasjonujące, 
zawsze lub prawie zawsze Bratny czytelnika 
zaskakuje (. .. ) 

Bratny ma zdrowy instynkt i boi się przemąd
rzyć sprawy„ które widzi tylko w ruchu, w spię
ciu dramatycznym, boi się zagubić to, co w lo
sach tych ludzi jest najbardziej właśnie urzeka-

. jące: ślepotę poczynań, żywiołowość odruchów, 
bezsiłę wobec prądów, które ich unoszą ... Utwo
ry Bratnego nie „rozwijają się", nie „układają", 
lecz wzbierają się. Bratny nie wiąże intrygi, 
nie prowadzi akcji, lecz gromadzi potencjał. Są 

· to bomby z opóżnionym zapłonem". 
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Może taka szarpanina strachu i wstydu, nie
nawiści i nadziei będzie listem naszej epoki. 
Gorzkim dla potomnych listem pisanym ciągle 

.wśród błyskającej broni i człowieczego niezro
zumienia. J:istem mądrzejszym od literatury. 
Pewien jestem, że zginą wiersze poetów, popa
lone zostaną lub rozsypią się ze starości książki, 
lecz pozostanie pamięć życia większego od sztuki: 
trudniej jest przełożyć nogę przez poręcz mostu 
niż napisać poemat. 
(„Kolumbowie - rocznik 20", z brulionu DĘ
BOWEGO) 
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ADAM HANUSZKIEWICZ 

Myślę, że teatr żywy powinien przede wszyst
kim atakować żywe, autentyczne problemy spo
łeczeństwa, które go rodzi i które on z kolei 
usiłuje kształtować. W tej pracy nie może ogra
niczać się do bieżącej dramaturgii, jeśli ta, jak 
to ma miejsce w czasie obecnym, nieczęsto po
rusza sprawy łączące nas wszystkich. 
Stąd wersja sceniczna Kolumbów, i stąd -

mogę się domyślać - nowe opracowanie jej w 
Teatrze im. St. Jaracza. 

Forma jej odbiega z konieczności od samej 
książki Romana Bratnego. Podyktowane to zo
stało oczywiście koniecznością liczenia się z pra
wami sceny. 
Wierność autorowi rozumiem jako wierność 

głównym jego myślom i założeniom. 
Wierność literze, jeśliby nawet ta była osią

galną, mogłaby łatwo się okazać jej teatralną 
zdradą. 

Adam Hanuszkiewicz 
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PODROŻOWANIE KOLUMBOW 

Kiedy usłyszałem o zamiarze nadania kształtu 
scenicznego „Kolumbom" wydawało mi się, że 
autor adaptacji wziął na siebie zamiar ponad 
siły. Mam niejakie doświadczenie w tej dzie
dzinie i wiem, jak trudno poddają się takim 
zabiegom dzieła prozatorskie zakrojone na sze
roką miarę, wielowątkowe, pretendujące do ran
gi epickiego zapisu. Na dobrą sprawę wszystkie
go wówczas szkoda, a przeprowadzenie nieod
zownej selekcji obfitego materiału wyjściowego 
zdaje się być zdradą wobec pierwotnej idei pi
sarskiej. Rodzą się pytania o sens takiej pracy, 
o jej społeczną przydatność. 

Wolno mi jednak przypuszczać po zaznaj'o
mieniu się z tekstem adaptacji, że ocalone zo
s.tały główne zręby konstrukcji myślowej „Ko
lumbów", zasadnicza treść ideowa tej książki, 
jej gorzki smak. Z tego też względu nie sądzę, 
aby zostali zawiedzeni ci, którzy ją czytali i za
pragną skonfrontować swoje WYObrażenia o po
staciach dramatu ani też nie zostaną wprowa
dzeni w błąd ci, których do tej pory ominięła 
ta lektura. Teatry nasze pozostają w bezustan·
nym poszukiwaniu repertuaru współczesnego 
i trzeba przyznać, że niewiele sukcesów towa
rzyszy im w tych poszukiwaniach. Dramatopi
sarstwo polskie nigdy zbyt obfite w stosunku 
do bardzo ożywionego ruchu teatralnego odpo
wiada na to zamówienie w sposób na pewrio 
niewystarczający. Złożone są przyczyny tego 
zjawiska i wina, zaznaczamy to, nie leży jedy
nie- po stronie twórców. Istnieją bowiem nadal 
obszary jeszcze trudno dostępne śmiałej pene
tracji pisarskiej, trwa żmudna walka o jakość. 
wypowiedzi artystycznej, o przyznanie jej praw, 
bez których trudno myśleć o wyjściu poza. krąg 
banalnego dydaktyzmu. Nic więc dziwnego, że 
sięgnięto po prozę Bratnego, po książkę napi
saną dla ludzi dojrzałych przez człowieka doś
wiadczonego tymi wszystkimi ·próbami, które 
były udziałem wczesnych -roczników dwudzie
stych. Skłonności mitotwórcze WYStępujące 
w obfitości sprawiają, że poważna refleksja do
tycząca tych lat i tych doświadczeń ciągle jest 
u nas zbyt wątła w stosunku do ich wagi hi
storycznej. Zgrzebność wytwarzanych wedle 
utartych wzorców legend sprowadza właściwie 
rolę tego pokolenia i jego los historyczny do 
aktu bohaterskiego umierania za wolność ucie-
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miężonej ziemi ojczystej, a jego cechy duchowe 
do katalogu cech dobrego żołnierza. Wszelako 
ta wygodna i powierzchowna interpretacja nie~ 
wiele ma wspólnego z obiektywną prawdą', 
a obraz myślenia przypisanego przez legendę 
owemu pokoleniu, myślenia zredukowanego do 
stosowania wierności i ofiarności na pewno jest 
w jakiejś mierze uwłaczający. Bunt, któremu 
to pokolenie ulegało, nie był wszak jedynie bun
tem wobec zbrodni najazdu hitlerowskiego, obej
mował on daleko rozleglejsze obszary historycz
ne, był buntem określonym przez doświadczenie 
okresu przedwojennego i buntem wobec tych 
doświadczeń, które niósł ze sobą potem okres 
stalinowski. Był buntem przeciwko jałowości 
gwałtu politycznego, którym ten okres się cha
rakteryzował. Buntem przeciwko budowaniu 
historii najnowszej, jakże często rękoma po
słusznych statystów jak najdalszych od ideowo
ści, buntem przeciw odmawianiu prawa do 
obywatelskiego, patriotycznego zaangażowanią 
tym, którzy prawo to zdobyli nie drogą łatwej 
deeklaracji werbalnej, lecz drogą wiodącą przeż 
nieludzkie cierpienia, przez przymus dokonywa
nia wyborów ostatecznych, przez trudne rezyg
riacj'e. Myślę, że bunt ten był właściwy nie tyl
ko tym, którzy swój obywatelski rodowód wy
wodżą ze swej akowskiej przeszłości, lecz wy
znaczał sposób egzystencji ludziom lewicy pol
skiej, rozumiejącym, że losu narodowego nie 
można budować nie dokonując integracji owego 
narodu poszarpanego sprzecznościami ideowo
politycznymi, pokancerowanego w krwawycq 
bratobójczych walkach. Jestem przekonany, że 
zarówno książka Bratnego, jak i w ślad za nią · 
opowieść sceniczna, służy tej bardzo istotnej 
sprg.wie jaką jest właśnie autentyczna, umiar~ 
kowana realnoś'cią historyczną spójność świa
domości narodowej, jaką jest doszukiwanie się 
jej i konstruowanie nie tylko poprzez mit żoł
nierskiego umierania, o co w naszym kraju nie
zbyt trudno, lecz poprzez daleko trudniejsze, 
wymagające znoju całego życia, branie na siebie 
ciężaru odpowiedzialności za sprawy wszystkich. 
W kanwę tej opowieści scenicznej wielu z oglą
dających ją będzie w stanie wpisać swój włas
ny los, dopowiedzieć wiele i pójść dalej tropami 
przemyśleń proponowanych przez autorów wi~ 
dowiska. Należy im życzyć, aby przemyślenia te 
jakkolwiek niełatwe, owocowały dobrą nadzieją. 

Bogdan Czeszko 
(Wypowiedź zamieszczona w warszawskim 

programie „Kolumbów"). 
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OBRACHUNKI Z DNIEM WCZORAJSZYM 

„Adaptacja sceniczna „Kolumbów" Romana 
Bratnego była wyborem niewątpliwie podykto
wanym potrzebą otwartego mówienia o trud
nych sprawach naszej współczesności. Wyborem 
nie pozbawionym zresztą ryzyka ze względu na 
pnmięć o książce Bratnego, na trudności, które 
niesie ze sobą każda nowa próba przyswojenia 
teatrowi prozy powieścfowej. Poczucie obowiąz
ku wobec siebie i wobec widza kazało podjąć 
to ryzyko, wybór podyktowany jest również fak
tem, że o tych sprawach .nie mówią jeszcze nasi 
w,spółcześni dramaturgowie. 

„Kolumbowie" na scenie - to nie tylko przy
pomnienie tamtych lat bohaterskich, trudnych, 
tamtych ofiar i tamtych krzywd, które .najmłod
sze pokolenie dzisiej szych dwudziestolatków 
zaliczyć może już do odległej historii. To także 
otwarte ukazanie skomplikowanych, istotnych 
problemów moralnych, których nie da się wy
kreślić z doświadczeń. 

W tym przedstawieniu punktem wyjścia staje 
siq Powstanie Warszawskie. Pokolenie Kolum
bów wchodziło w te dni scementowane już la
tami konspiracji, . bogate w przeżycia wojenne, 
bardzo bolesne, z poczuciem obowiązku ·wobec 
Ojczyzny, który nie eliminował jednak wątpli
wości. Karność nie przekreślała prawa do włas
nego myślenia i odczuwania. (.„) 

Sztuka, prezentująca dzieje pokolenia AK-ow
skiego, sięga do lat czterdziestych - nie dora
bia optymis.tycznego zakończenia. Wiemy, że 
mogła powstać wtedy, gdy samo życie dopisało 
epilog. Spojrzenie wstecz spełnia tu nie tylko · 
rolę dokumentu, jest wskazaniem faktu, z jak 
różnymi rodowodami naród nasz przystąpił' do , 
budowy kraju, ile trzeba było pokonać sprzecz
ności ideowo-politycznych, nim można było mó
wić o jakiejś spójności narodowej. Na bilans 
życia naszego narodu w ostatnich dziesięciole
ciach, prócz wojennego bohaterstwa, składają 
się także ciężkie doświadczenia. Trzeba znać tę 
prawdę, choć ma ona smak gorzki. 

Historia wypisała już swój rachunek - czas 
zezwala nam na zapoznanie się z ' dziełami arty
s'tycznymi, które nawiązują do tych czasów. 
„Kolumbowie" - spełniają to zadanie, adap
tRcja Hanuszki'ewicza zezwala nam na uczest
nictwo w spektaklu zaangażowanym, otwartym 
politycznie, spektaklu, który wielu widzom zez
wala na osobistą konfrontację swoich lo~ów, 
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innym unaocznia fakt, ' w jak skomplikowa
nych warunkach braliśmy losy Ojczyzny we 
własne ręce. 

Na kanwie opowieści Bratnego powstała sztu
ka spełniająca dziś swoje istotne zadania, sztu
ka pełna napięcia, clramatycznych point, anga
żująca widza". („.) 

Maria Kosińska 

ŻYCIE WARSZAWY Nr 88, 1965 r. 

„K O L U M B O W I E" 
\ 

czyli o dokumentacji przeszłości 

„Obserwuje się ostatnio szczególny przybór fali 
adaptacji powieściowych na naszych scenach. 
Zjawisko to wywołuje wiele sporów .. Trudno 
całkowicie odmówić racji przeciwnikom adap
tacji, jeśli widzą w nich główną przeszkodę w 
rozwoju oryginalnej twórczości dramatopisar
skiej. Ale o wiele częściej wysuwają oni za
strzeżenia natury formalno-estetycznej, słuszne 
w odniesieniu do poszczególnego spektaklu, ale 
chyba nie wystarczające, ·by na tej płaszczyźnie 

, można było rozstrzygać spory co do zjawiska. 
Po prostu adaptacje wypełniają puste obszary 
tematyczne. Łatwo tu stwierdzić, jeśli przyjrzeć 
się uważnie, jakie to tematy podejmuje się przez 

'- adaptacje. Powodzenie „Ani z Zielonego Wzgó
rza" tłumaczy się pustką w zakresie tematyki 
dziec'ięco-młodzieżowej. Powodzenie „Odwetów" 
Kruczk'owskiego, „Przychodzę opowiedzieć" 
Broszkiewicza, czy ostatnio ,;Kolumbów" Brat
neg"o-Hanuszkiewicza wyraźnie wskazuje na za
potrzebowanie na temat polityczny. Nie chodzi 
przy tym o rangę utworu. Raczej o wyraźną 
potrzebę dokumentacji przeszłości. Tej dalszej 
i tej zgoła bliskiej, wczorajszej. 
Można się w tej ·tendencji dopatrzyć postępów, 

jakie poczyniła dialekty)rn historyczna w umy
słach naszego społeczeństwa. Z pewnością. Mi
mo, że jak dotąd chodzi raczej o detale histo
ryczne. Wydaje się, że nawet w tym ograniczo
nym zakresie jest ' to zjawisko interesujące, 
świadczy o aktywności intelektualnej publicz
ności. Bo niewątpliwie za tym pójdzie, pójść 
musi, pragnienie stworzenia sobie obrazu syn
tetycznego, samodzielnego dotarcia do sedna 
prawdy. 
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„ 

Zjawisko to ' można analizować na wielu roz
nych przykładach z rozmaitych dziedzin twór
czości. Warto również zastanowić się nad jego 
przyczynami. Ale nie teraz. 

Niech nam wystarczy i wesprze nasze obser
wacje powodzenie wszelkiego rodzaju literatury 
pamiątkarskiej, biograficznej, czy wydawnictw 
związapych z ostatnim półwieczem. 

I trudno powiedzieć, że" zjawisko to zapocząt
kował XX z ·jazd KPZR. Niewątpliwie to właś
nie wydarzenie historyczne zapaliło u nas zie
lone światło dla pewnych spraw; wzbudziło no
wą falę literatury, związanej z weryfikacją 
hledawnej przeszłości. Ale nie jest to zjawisko 
„lokalne". Podobną tęsknotę za odkłamaniem 
czy uzupełnieniem historii obserwuje się w in
nych społeczeństwach. W Stanach Zjednoczo
nych tzw. raport Komisji Warrena, która zaj
mowała się zebraniem wyników dochodzeń w 
sprawie zabójstwa prezydenta Kennedy'ego, nie 
dość, że sam był wyjątkowym bestsellerem, ale 
wywołał falę publikacji, omawiających krytycz
nie ogłoszone sprawozdanie, publikacji, które 
z kolei również skupiły na sobie powszechną 
uwagę społeczeństwa. Jednym ze spektakli, cie
szących się aktualnie w Paryżu największym za
interesowaniem, jest „Sprawa Oppenheimera". 
Sensacją nie jest tu tylko inscenizacja i gra 
Vilara, ale sam problem czyli odtworzenie na 
podstawie dokumentów procesu uczonego, który 
doprowadził do skonstruowania bomby atomowej 
i którego usunięto z zajmowanego stanowiska za 
dawne kontakty z ludźmi o lewicowych poglą
dach. Mślę, że zainteresowanie, jakie wywołała 
na całym świecie sztuka Hochhuta „Namiestnik", 
należy przypisać ·o wiele bardziej dokµmentacji 
stanowiska Piusa XII wobec akcji eksterminacji 
Żydów przez hitleryzm niż artystycznym wa
lorom utworu. 

Zainteresowania te wywołują w konsekwencji 
odejście od tradyc_yjnej formy dramaturgicznej 
i prowadzą do nowego uks.ztałtowania spektak
hi. A jeśli to ma stanowić podstawę zarzutów, 
skierowanych adaptacjom, to należy przypom
nleć, że amorficzność formy zdradzają ostatnio 
r6wnież utwory oryginalne. Wystarczy przypom
nieć cytowaną już sztukę Broszkiewicza czy 
,",Wybór" .Gawlika. Są to swego rodzaju kroniki, 
równie amorficzne w kształcie jak adaptacje. 
cb zaś do formy przedstawień, ośmiela mnie 
w tym względzie 'Leon Schiller, który powiedział 
kiedyś - może żartem-tylko - że. podejmuje się 
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zainscenizować stronę „Kuriera Warszawskie
go", na którą składają się nekrologi i ogłosze
nia. 

Brak w naszej literaturze dramatycznych 
sztuk, zdolnych zaspokoić zamówienie społeczne 
na temat polityczny, pcha coraz częściej reży
sei'ÓW w stronę innych gałęzi pisarstwa i 'zmu
sza ich do szukania innych niż tradycyjne form 
wypowiedzi artystycznej. („.) 

Bratny napisał powieść historyczną, powieść 
o trudnej drodze ludzi, któr"ych związała oku
pacja, wspólna walka w powstaniu warszaw
skim, wspólnie przeżywana strata towarzyszy 
broni - ludzi, których rozdzieliła później rze
czywistość polityczna Polski Ludowej. Podaję 
sprawę w uproszczeniu. Trw~łość bowiem wię
zów wojennych jest często problematyczna 
i rzadko wytrzymuje konfrontację po wojnie. 
Exemplum: „Kto uratuje wieśniaka?" Gilroy'a. 
W naszym wypadku dochodzą okoliczności spec
jalne. I one to stanowią niemałą C:?ęść powieści 
Bratnego. . 

Mówi się powszechnie, że książka Bratnego 
jest rehabilitacją AK-owców. To chyba prawda. , 
Oddanie sprawiedliwości ludziom, którzy bezin
teresownie, z patriotycznego porywu walczyli 
o wyzwolenie ojczyzny spod okupacji, ludziom 
zaplątanym w różne sprawy, które nie zawsze 
rozumieli, albo i nfo znali - to sprawa ważna. 
Ważna moralnie i politycznie. Jest w tej książce 
wiele prawdy o skomplikowaniu losów ludzkich 
w szczególnych warunkach okupacji, jest obraz 
pogmatwania konspiracyjnego, jest opis przy
padków, które niejednego zaprowadziły nie tam, 
dokąd chciałby przystać. W sumie wielki fresk 
historyczny, wsparty często tym czy innym 
szczegółem autentycznym nazwanym z imie
nia". („.) 

Andrzej Wróblewski 

(TEATR Nr 11/1965 r.) 
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REPERTUAR BIEŻĄCY: 

Albert Camus 
KALIGULA 

Erich Maria Rem a rque 
OSTATNIA STACJA 

Hermann Bahr 
KONCERT 

Stanisław Wyspiański 

WYZWOLENIE 

Gabriela Zapolska 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

Stefan Żeromski 
WIERNA RZEKA 
(~daptacja - Władysław Orłowski) 

L. J. K ern i Wł. Krzemiński 
LORD Z WALIZKI 

(wg Oskara Wilde'a „Bra t m arnotraw ny") 
H enryk Sienkiewicz 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adaptacja - Janusz Mazanek) 

J er zy Ćwikliński w g Zofii Rogoszówny 
DZIECI PANA MAJSTRA 

Maria Konopnicka 
O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 
MARYSI 

L. M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

W PRZYGOTOWA!"JIU: 

Edward Albee 
KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF? 
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r AŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 
· Oddział dla m. Łodzi 

Łódź, Al. Kościuszki Nr 57 

Rodzice otaczając dzieci troskliwą opieką 
czynią wszystko, aby stworzyć im jak naj
lepsze warunki życia. Rozpoczęcie przez 
dzieci samodzielnego życia wywołµje na
turalną potrzebę posiadania większych 
środków pieniężnych, na przykład na od
bycie studiów na wyższych uczelniach, na 
wkład celem uzyskania mieszkania spół
d:<.ielczego lub przyzakładowego, na za
kupienie wyprawy bądź urządzenia włas
nego mieszkania. 
Osiągnięciu tego celu służy wprowadzone 
przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń 

ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci 

Rodzice lub opiekunowie dziecka, przez
naczają stosunokowo drobną część bieżą
cych dochodów na opłacenie składki. 
Kwota pieniężna zostanie wypłacona w 
oznaczonym terminie, nawet gdy przed
wczesna śmierć rodzica lub opiekuna 
przerwała dalsze opłacanie składek. 
Informacji udzielają i zawierają umowy 
przedstawiciele PZU, których przybycia 
można. zażądać telefonicznie. 

Telefon 455-10 wewn. 40 

,,.. 



•. 

Cena zł 2,50 

Państwowe Przedsiębiorstwo „ORS" Od
dział w Łodzi oferuje swoje u~ługi 
w zakresie udzielania kredytu na zakupy 
niektórych artykułów przemysłowych obję
tych sprzedażą ratalną, za pośrednictwem 
podległych agencji na terenie: 

miasta Łodzi: ul. Zachodnia 91, tel. 995-50 
ul. Zgierska 24, .. 535-05 

Województwa: 

- .Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 16, 
tel. 43-06 ' 

- Sieradzu, ul. Warcka 13, tel. 622 

- Kutnie, PL 19-go Stycznia 7, tel. 614 

- Tomaszowie Maz., ul. Zgorzelicka 37, 
~ tel. 2 6-52 · 

Dokładnych: informacji" udzielają bezpo
średnio lub telefonicznie każdy z podanych 
punktów. 

Biuro Organizacji Widowni, Łódź, ul. Kilińskie
go 45, tel. 315-33 przyjmuje zamówienia na 
bilety do Teatru im. Jaracza w godzinach 8-16. 

Kasa teatru przy ul. Jaracza 27, tel. 266-13 
otwarta codziennie z wyjątkiem wtorków w godz. 
10----13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia. 

Redakcja programu: KRYSTYNA BOBROWSKA 
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