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OD REŻYSERA 
„Nie rozumiemy się" 

mówi syn do ojca - „jesteśmy 
straceni dla samych siebie, 
a cóż dopiero nawzajem dla 
siebie". 

Tezy na temat bezkompro
misowości życia, obrona włas
nej egzystencji - obrona za 
wszelką cenę - oto front wal
ki średniego pokolenia rodziny 
Dennisonów z racjami niedo
łężnej starości. 

Każda strona demonstruje 
i uzasadnia swoje racje. W2lka 
o starca jest przedmiotem dys
kusji najmłodszego pokolenie> 
ze średnim. Istotna racja - racja z perspektywą -:- jes~ po 
stronie Suzie. 

Dwa dni obserwacji wydarzei1, dwa dni doświadczeń , bur.tu, 
walki - jakże szlachetnej, z jakim poświęceniem i konsek
wencją prowadzonej - wreszcie porażka. Zakończenie sz tuki 
wstrząsa kapitulacją wobec bezwzględności, kapitulacją 
pełną godności, niemniej jednak - kapitulacją. Jest w zakoi.
czeniu sztuki ostrzeżenie i dramat filozofii „bez drzwi". 

„Och, te dwa światy -· młod;y i stary! Czemu człowiek nie 
może stworzyć sobie domu tak dużego, żeby oba się w nim 
zmieściły?". 

Incjatywę oddaliśmy najmłodszym - niech tworzą taki 
dom ... 

Tak w skrócie wygląda to, co chciałam powiedzie ~ reali
zacją „Drewnianej miski". Odczytałam sztukę Morrisa bez 
zbędnych, melodramatycznych akcesoriów świata mieszcrnń
skiego (erotyzm, histeria), kładąc akcent na stronę dysku
syjną tego utworu. 

Irena Górska 
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LUDZIE STARZY W POLSCE 

W Polsce mamy obecnie około 2 miliony 880 tysięcy ludzi w wieku 
powyżej 60 lat. W stosunku do ogółu mieszkańców stanowią oni 9,o :i;:.roc. 
Udział •starców w ogólnej liczbie ludności powiększa się z roku 
na rok. Przyjmuje się , że w roku 1965 stosunek &tarców do ogółu lu
dności wzrośnie do 12 proc., natomiast już w roku 1970 - wyniesie 
14 proc. W roku 1975 na każde sto osób w vieku produkcyjnym 
przypadnie 20 starców, a tylko 38 dzieci do lat 14. 

Pomiędzy ludźmi najstarszymi uwidacznia się znaczna przewaga ko
biet . Jeśli bowiem przeciętna długości życia mężczyzn w ynosi w Polsce 
53 ,\i lat, to dla kobiet przP.ciętna ta wynosi 64,2 lata, czyli o 10,6 lat 
więcej. Według krajowych tablic wymieralności przeciętne dals -,e trwa
nie życia ludzi w wieku 60 lat wynosi dla mężczyzn 15,4, dla kobiet 
zaś - 18,5 lat. Stąd prc.blematyka starości to w pierwszym rzędzie za
gadnienie starych kobiet. Przewidujemy, że w przyszłych latach prze
waga ilości starych kobiet nad mężczyznami wyniesie 40 proc. 

Sytuacja gospc.darcza starców w Polsce jest dość zróżnicowana. Około 
9 rproc. tj . blisko 260 ty.s. ludzi w wieku 60 lat i powyżej pracuje nadal 
zawodowo, w tym 87,3 tys. mimo przekroczenia wieku emerytalr.ego. 
RentQ starczą pobiera około 300 tys. osób. Wobec braku cyfr obrazują· 
cych wszystkie świadczenia emerytalne, z których korzystają sbrcy, 
podaję ogólny stan rent, wynoszący 1.269 tys. Sz;icunkowo można pr_zy
jąć , że około 700 tys. starców otrzymuje w tej lub mnej post~ci ~t ł2 
renty. Posiadaczy innych własnych źródeł dochodów lub utrzymyv,..a
nych przez dzieci i krewnych jest około 1.770 ty::;. starców. 

W Polsce żyje także 147 tys. starych ludzi , którzy nie nabyli uprc. 
wnień rendistów i nie posiadają krewnych zobowiązanych lub zdolnych 
do alimentacji. Tym starcom pozostaje już wyłącznie opieka społecLn'1. 
Nie stanowią dużego odsetka pośród pozostałych staruszków. JEst :c:1 

zaledwie 5 proc. 
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Dekret z dnia ~5 czenvca 1934 r. o powszechnym zaopatrzeniu eme
rytalnym przewiduje przyznawanie renty starczej tym, którzy 0b·1k. 
osiągnięcia wymaganego wieku przepracowali co najmniej 20 lat (kobie
ty) lub 25 lat (mężczyźni). Warunkiem dodatkowym jest doj ście do \Vle
ku starczego bądź w czasie trwani:o\ zatrudnieni~• , bądź w ciągu 5 lat 
po jego ustaniu. Starcy, którzy nie odpowiadają powyższym wymo·pm 
mają prawo ubiegać się jeszcze o przyznanie renty inwalidzkiej , o ile 
przepracowali przynajmniej 5 lat w okresie dziesięciolecia przed usta
niem zatrudnienia. Poważnym ograniczeniem uprawnień emerytalnych 
jest ustawowa definicja stosunku pracy, z której wynika, że uprawnie
nia podmiotowe rodzi tylko zatrudnienie na podstawie nominacj i lub 
umowy o pracę. 

Organizowana rzez państwo pomoc społeczna na rzecz starców wyra
ża się w formach pe.mocy otwartej i pomocy zakładowej. Do pierwsi.ej 
z nich należą zapomogi stałe , okresowe i doraźne, a także świadczenia 
w naturze, w postaci tanich lub bezpłatnych obiadów. Do drugiej -
umieszczen~e w zakładzie opieki lub innym zakład zie specja listycznym. 

Według oficjalnej nomenklatury dla samotn_vch , zniedołężn i ałych 

starców prowadzone są Domy Opieki i Domy Rencistów. Różn:ca m · G

dzy nimi polega na tym, że de- pierwszych kier uj e się st arców najuboż

szych, korzystając z pomocy ~połecznej, pensjon riuszami zaś dru
gich są starcy, któr zy pob ~ erają zaopatrzen ie 0merytalne. C; korzysloją 

z tych zakładów na zasadach odpłatności . Starcó\V chor ych, wymag.iJ ą 

cych stałej opieki pielęgniarskiej kieruje się do Zakładów Specjalnych 
dl?. Dorosłych. 

Według danych z roku 1960 posiadamy obecnie 153 Domy Opi~ki o 
11.223 miejscach, 82 Zakłady Specj alne dla przewlekle chorych o 10.B29 
miejscach i 39 Domów Rencistów o 3.545 miejscach . Łączna ilość miej5c 
dla 147 tys. samotnych starców wynosi więc w najlepszym wypadku 
22.052. Od tej liczby odjąć należy całą ilość nieuleczalnie chorych 
pensjonariuszy, którzy jeszcze nie osiągneli wicku starczego. Szacun
kowo liczbę miejsc będących w dyspozycji dla samotnych starców mo
żna określić na jakieś 14 tysięcy. Jak wynika z powyższego, na jedno 
miejsce w zakładzie przypada przeszło 10 starców pozbawionych op;eki 
źródei utrzymania. 

Tematyka samotnej starości grozi demagogią. Cóż bowiem btv.'Jf'j 
szego od efektownego rozdzierania szat nad niedostatkiem opieki spo
łecznej. Nie byłoby jednak dobrze, gdybyśmy swój hum:rnit ar yzm 
wyczerpali w bezowocnym biadoleniu. Trzeba poszukać rozwiązań choć
by takich. które zobowiązują .i są mało wygod ·1e. Nie łudźmy '<>ie: -
możliwości finansowe państwa w zakresie pomocy społecznej są ogra-
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niczon.e. Nie możemy rezygnować z bu:!owy Turos;zqwa na rzecz rnz.
&zerzenia usług świadczonych przez Dom Opieki. Problemu nie da się 
rozwiązać bez ożywienia społecznej inicjatywy. 

Wszyscy mamy wstręt do filantropii. Współczesny człowiek wyczuwa 
w tym terminie fałszywe tony. Rewolucja socjalna nauczyła aas nie
wątpliwe, że zagadnienie ubogich rozstrzygać należy w płaszczyźnie 

sprawiedliwości społecznej. Niedołężny, samc.tny starzec ma prawo do
magać się od społeczeństwa zabezpieczenia swego bytu. Tylko dlaczego 

s.;c.z,_m/ . że m a nas w tym wyręczyć całkowicie p ::: ństwo? Wylali~my 

chyba dziecko z k~p·elą Rezygnując z obłu'.ly uśmiechniętych Pań Pre
zesowych, zrezygnow::i li .' my ze śwrnd cze •'l wod<)le. A to przecież nic 
jest to samo. 
Rozwiązanie problemów samotnej starości jest dwukierunkowe. Z 

jednej strony wymaga usprawn 'enia dotychczasowych form organiza
cyjnych pomocy pań .-,two\',;ej i społecznej. z drugiej - realnego wyłącze
nie>. się do sprawy wszystkich obywateli. 

Ilość miejsc w Domach Opieki jesl zdecydowanie niewystarczająca. 

W planie 5-letnim przewidujemy p0większenie ilości tych miejsc o 2l,6 
proc. W tym samym jednak okresie liczba starców wzrośnie o 30 proc. 
co oznacza, że jeśli w roku 1960 jedno miejsce w zakładach pomocy spo-

30 

łec :ncj !JG.ypaoa ro na 80 starców, to w roku 1965 będzie przyp::idc: ć !13 
f. t starców. Jeśli w..ięc nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji w drodze 
zwiększania nakładów in,Ą.·estycyjnych, należy prowadzić takie formy 
działalności opiekuńczej , które te niedostatki załagodzą. Trzeba więc 
poprzeć i umasowić podjętą z inicjatywy PCK akcję organizowania po
n1ocy domowej, pielęgnowania niedołężnych i chorych bezpośrednio w 
ich miejscu zamieszkania. Do tych celów również dałoby się wykorzy
sta<'.- aktywność społeczną. 

Starzy ludzie dali się zdystansować. Od0chc.dlzą na margines. Czują 

się zbędni. To jest chyba największą udręką starc.ści. To też rriesły

ehanie jest ważne-, by staruszkowie nie byli osamotnieni i niezauwa
żeni. Trzeba im ułatwić kontakt ze światem. Sądzę , że poza opiekunami 
społecznymi duże. by tu miała do zrobienia mło:i'Zież szkolna. Czy nie 
należałoby mganizować odwiedzin w Domach Opieki? A może szkoiy 
ze.chcą objąć zakłady pomocy społecznej akcją patronacką? Pedago
giczny wydźwięk czynnego zainteresowania młodzieży losem samotnycil 
starców fest bezcen111y. Postawę uspołec:zmienia trzeba w dzieciach 
również WY'kształcić. 

Ost<:tnim wreszcie momentem Żwiązanym z profilatyką Sipołeczną 
jest zabezpieczeni2 starości. Wobec braku możliwości rozszerzenia za
kresu świa-dczeń emerytalnych, z uznaniem trzeba powitać decyzję 

wprowadzającą ubezpieczenia na starość. Weszły one w życiu z. porząt
kiem stycznia 1962 roku a prowadzi je PZU. Wobec całkowitej dobro
wolności tej formy ubezpieczyć należy tylko zadbać o to, by stały się 

one rzeczywiście mo;isowymi. Zmniejszy się wówczas zapotrzebowanie 
na świadczenia opieki .>połecznej. 

(fragrr,:m1y artykułu „Ludzie starzy są smutni", zamieszczonego 
w „Tygodniku powszechnym" z 7 stycznia 1962 r.) 
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Alojz11 Sro9a. 

OKRUTNA, WIEJSKA STAROŚĆ 

Był taki okres, kiedy pobożne życzenia brano za rzeczywi
stość, kiedy głoszono, że wystarczą przemiany w bazie, w eko
nomice na wsi, by natychmiast gruntownej przemianie uległ:;; 
sprawy w sferze społecznej, obyczajowej. 

Niestety, w wielu wypadkach były to nasze pobożne życze
nia. Życie jest bardziej do pragnień brutalne. 

I dlatego właśnie płynie bezustannie lawina listów, w tym 
wielka jej część do „Polskiego Radia". Stamtąd różnymi drc
gami i kanałami następuje interwencja, która czasem po~aga! 
czasem nie. Czasem bijący, czy bijąca starą matkę na czas Jaku; 
przycichnie, wystraszony(a) odpowiednim paragrafem kodeksu 
karnego. przedstawionego przez prokuratora, czase~ stra.ch 
przed opinią publiczną, która z radia, z Warszav:'Y, moze do";1 1~
dzieć siq o tym, co nie jest sekretem na codz1en. Ze własme 
•bije, katuje, żałuje kęsa strawy. 

Czasem jednak interwencja tylko rozzuchwala i skłania des
potę, tyrana rodzinnego do zastosowania bardziej perfidnych 
metod, wedle zasady „krew. wypić, a rany nie zrobić". 

Dlatego też pisząc dziś o okrutnej starości na wsi-pomiJam 
nazwiska. W wielu bowiem wypadkach nastąpiły już sankcje, 
przywołanie do porządku. Chodzi mi o wielki, trudny problem 
społeczny, moralny. 

Oto fragmenty listów. 

O SAMOTNEJ ST AROSCI 

„W naszej wiosce jest staruszka, która liczy 96 lat i nie ma żadnej 
opieki, chodzi po wsi i żebrze, ale przeważnie w te same miejsca, bo nie 
wszyscy ludzie są życzliwi, a ci, których często odwiedza są niezadowo-
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leni, bo naprawdę ta babka ma 2 morgi ziemi, a ten co zbiera to daje 
2 metry zboża, ale nie daje zboża, tylko pieniądze po parę zlotych, tak, 
że z roku na rok nie doplaca . 

... Dzieci szkolne od czasu do czasu zaniosą jej wody albo któraś 

z sąsiadek, bo ona o kiju chodz.i, a zimową porą woda zamarza 
w mieszkaniu. 

List pochodzi ze wsi Swidnik Duży koło Lublina. 
List o samotnej starości. 96-letnia babcia nie ma najbliższej rodziny. 

Nie ma się nią kto zaopiekować. Obcy ją oszukuje. A władza - sołtys, 

przewodniczący gromadzkiej rady? ... „Po prostu wypchnc:li ją za drzwi". 

O NIEPOTRZEBNYM JUZ OJCU 

„W naszym miasteczku mieszka rodzina Ch., prezesa gminnej spól
dzielni. Ma on na utrzymaniu rodzonego ojca 84-letniego. Jest on 
zaniedbany, nie timyty, nie golony, nie ubrany, .a śpi w ciemnym tuż 
przy kuchni małym pomieszczeniu. Ch. się tego nie wstydzi i nie ma 
sumienia dla swego ojca". 

Wicbć teraz już ojciec nie potrzebny. 

O SYNU Z TALENTEM HANDLOWYM 

.,Jestem osobą obcą, ale nie mogę znieść tego okrucieństwa i krzywdy, 
jaką czyni syn .Tózef S. swej matce staruszce i jak się odnosi najbrutal
niejszymi wyrazami.„ Ojciec przed śmiercią przeznaczył przy śV'iadkach 
polowę ziemi swej córce, a drugą polowę synowi Józefowi i aby utrzymal 
matkę i do śmierci się nią opiekował, przy czym matka trzymała sobie 
krowę i świnie dla swej potrzeby, aby miala z czego żyć i w razie śmierci 
pogrzeb zalatwić. Tenże syn postępuje teraz z matką w sposób nieludzki. 
Sprzedał matczyną krowę i świnię, a pieniędzy jej oddać nie chce, prze
śladuje matkę, wydziela jedzenie i śledzi, aby czasem coś lepszego nie 
zjadla i nie przyrządzila sobie". 

Oto kilka przykładowo wyhr~nyc1-i listów ze stosu podob
nych, krzyczącycl-i o krzywdzie ludzi starych, o okrutnei sta
ro§ci matek i ojców, którzy po odpisaniu gospodarstwa, ziemi, 
po wychowaniu dzieci i wnucząt stali się nagle niepotrzebni. 

Koniecznie trzeba wnikać, działać, interweniować. Ale jak? 

Są różne możliwości, różne sytuacje, różne potrzeby. Bo z 
jednej strony to po prostu rzeczowa informacja dla tych szy

kanowanych rodziców, że dzieci obowiązane są przestrzegać tego, 
do czego zobowiązał je akt darowizny czy notarialny zapis i to 
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można stosunkowo łatwo egzekwować przez sąd. W innych wy
padkach, gdy brak tych formalnych zapisów-w mocy pozostaje 
Kodeks Rodzinny z roku 1950, który mówi o obowiązk.u ali
mentacji dzieci na rzecz starych rodziców. Niestety, mało, nie
słychanie mało wiedzą o tym najbardziej zainteresowani. 

Żałośnie mało wiedzą o tym działacze społeczni na wsi, 
działacze władzy ludowej, którzy częściej w obliczu takich fa
któw, o których· mowa była wyżej, albo w ogóle w sprawę nie 
chcą się mieszać, albo stają zupełnie bezradni. 

Nie wiedzą o tym przewodniczący gromadzkich rad narodo
wych, ani sekretarze organizacji partyjnych czy prezesi kół 
ZSL. Nie wiedzą o tym milicjanci, którzy próbują nieraz 
interweniować, niestety, nie wiedzą, że są po temu podstawy 
prawne. 

Sądzę, że jest rzeczą niesłychanej wagi, by nie tylko stać na 
straży istniejących w naszym kraju przepisów, ustaw. Ze 
także jakimś kardynalnym obowiązkiem wiejskiego działacze-, 
społecznego, politycznego jest dostrzeganie oprócz pierwszopla
nowych zadań gospodarczo-politycznych także i tego problemu 
- społecznego, obyczajowego. My, ludzie stojący na gruncie 
budowy socjalizmu w Polsce, chlubimy siE; tym, że jednym 
z naszych haseł i dążeń jest zniesienie stosunków wyrażających 
się w okrutnym powiedzeniu „człowiek człowiekowi wilkiem" 
Chcemy by był - człowiekiem. 

Niełatwe to, jak widać. Nie każdy ma ochotę siać się czło
wiekiem w pełni tego słowa. Cóż, gdy trzeba, może czasem 
1 drastycznie należy mu o tym przypomnieć. 

I koniecznie - stawać w obronie najbardziei słabych, naj
bardziej krzywdzonych. I nas kiedyś czeka star JŚĆ . 
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(fragment artykułu zamieszczonego w „Tygodniku Kulturalnym• · 
nr 31 z 1960 roku) 

----·-----

. 
.f.aeh Z71-eki 

OSTATNI PRZYSTANEK 
Starzy ludzie. Nasi ojcowie i dziadkowie. Pokolenie, którego scenę 

dziejów .zakończyła IJ wojna światowa, okupacja lub pierwsze lata 
po wyzwoleilliu. Przeżyli wiele, może aż za wiele. Z zamiarów, złudzen 
i nadziei została im tylko śwadomość kresu. 

Siedzą oto na schodkach wejściowych Domu Rencistów w Giżycku 
lub stoją przygarbieni , podparłszy się laskami i patrzą , jak na sen
nej ulicy miasteczka toczy się leniwie prowincjonalne życie. ( ... ) 

Wydawałoby się że żywot ludzi po sześćdziesiątce jest wolny od 
niepokojów i zgrzytów. Okazuje się jednak, że natura ludzka do końca 
jest rogata i Illiezdyscyplinowana. Niektórzy z rencistów przeznaczają 
swoje 20 proc. renty na „czystą". Wywołane wtedy animusze uja
wniają się w różnych formach. 
Zdarzają siię nawet bójki. Ot, kiedyś poszło o słuchanie ndi·•. 

56-letni rencista tak się rozsierdził, że uderzył kijem w głowę star
szego od siebie o 10 lat. Kłótnie są na porządku dziennym. 

Oddz.ielna strona nieporozumień - to intryg!. ChoóZii o... wrnC::z~. 
Bo nawet w tym wieku Illie jest obojętne, kto wejdzie do samonądu 
i będzie np. kontrolował wydawanie posiłków w kuchni. Tworzą ~ię 
więc grupy, które mają swoich rzeczników. Są zwycięzcy i pokonani 
Zupełnie jak w życiu. 

I wreszcie najważniejsza namiętność - miłość. Renciści zawier<'.ją 
ze sobą małżeństwa. W bieżącym roku zanotowano dwa takie p1·zy
padki. Oblubienice liczyły po 70 lat, mężczyźrn: jeden - 70, drugi 
56. Decyduja: lęk przed samotności:'!, potrzeba opieki - perspektyw1 
oddziielnego pokoju, bo małżeństw'.ł mieszkają same. 

Ale nie tylko to. Opowiadano mi o pewnej parze (on - 74 lata , ona 
- 76), która była małżeństwem w pełnym znaczeniu tego słowa . 

Jak w każdym środowisku, mają tu miejsce zawiści, plotki, BZ

drość. Czyjeś spojrzenie na przykład , oczywiście odmiennej płci, 
może stać się powodem sprzeczki. Był wypadek, że 76-letnia renC'is
tka. nie pozwoliła usiąść nikomu przy swojej sympatii liczącej 69 
lat. Zdarzyło się, że 72-letni „podrywał" jedne rencistki, ku żalowi 
inn~·ch. Ludlkie, a więc zrozumif.lłe. (. „ ) 
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Niejednych rencistów zagnały do Giżycka losy z różnych stron 
świata. Rozmawiałem ze staruszkiem pochodzącym z Litwy, Ros;an
ką - ze środkowej czę~c· Związk:u Radzieckiegu, która przeżyła pow
~·tanie warsz::iwskie, Polką - <:o m~odość spędziła na Bliskim \Vs~ho
dzie, i autochtonem - kórego syn poległ pod Stalingra dem, a jedyna 
córka żyje w Hamburgu. 

Wi<'lu młodszym i starszym reHoistom zadawałem po wiekK.roć 
pytanie: 

- Czy chciałby pan urodzić się jeszcze rnz i przeżyć życie orl nowa? 

W dvvunastu przypadkach na trzynaście odpowiedziano zdecydowanie 
negatywnie. Tylko jeden chciałby pożyć nieco dłużej , by do.wiedzieć 
się c.zym zakończy się obecna sytuacja polityczna. Wszyscy inni zaś 
stwierdzili, że życie jest zbyt przykre , zbyt bolesne, za często bezna
dziejne - by powtarzać je od nowa. 

Pomimo to niektóre wnio5ki moich rozmówc:vw były zasKakuj<1re. 
Bo choci aż los dla niejednych był wyjątkowo tragiczny, niem:;,l ws .!yscy 
- · powołują<: się na swe doświadczenie - utrzymywali . że na ~ ·.vie
oie jest więcej ludzi dobrych niż złych. 

Na pytanie zaś, co w życiu uważają za rrajcenniejsze, odpowiadano, 
że wszystko przemija w jednakowym st0pniu. 

- Zycie, to jak wiatr ,który wcześniej czy później rozw:ieje wszystko: 
każdą radość, każde działanie. 

Czy n iczego nie żałują? Na ogół nie. Krzepki 80-latek powiada, że 
dobrze mu się przeżyło, pomimo paroletniej niewoli w carskiej Rosjii 
- · nigdy nie chorował , pił dużo wódki i piwa. Trochę ostatnio do
kucza mu noga w kolanie. Nie żałuje, że życie ułożyło mu sJę tak 
właśnie , a nie inaczej - dziś już nie gnębią dawne smutki. ani nie 
cieszą wielkie ongiś radości. 

Tylko jeden rencista, z którym przyszło mi rozmawiać, człowiek 
dźwigający dziewiąty krzyżyk, ale o bystrym jeszcze umyśle i za
dziwiaj ącej j asności sądu - powiedział: 

- Niczego, proszę pana me żałuję, prócz jednego: oto. wyrzucam 
sobie dziś, kiedy stoję nad grobem - że za mało uczyniłem w życiu 
dobrego. Mo.głem być bardziej przydatny ludziom. Tylko to jedno 
się liczy ... 

36 

(fragment reportażu zamieszczonego w 34 numerze „Tygodnika 

kulturalnego" z 1962 r .) 

----~~+=« ----

,. 

• 

Kierownik administracji 
w Olsztynie 

K it-rownik techniczny 

Kierownicy p:-acowni: 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

perukarskiej 

stolarskiej 

ślusarskiej 

malarskiej 

modelarskiej 

tapicerskiej 

szewskiej 

G lówni elektrycy 

Brygadierzy sceny 

ANDRZEJ SZADZIEWSKI 

PAWEŁ CHŁOST A 

ZOFIA ZIMMER 

GRZEGORZ FRANKOWICZ 

ALFONS DOMICZEK 

ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

ANTONI LEWANDOWSKI 

EDMUND GIECZEWSKI 

ST fu.~ISŁA W PREŃSKI 

WIKTOR JANKOWICZ 

,JAN :i.VlURA WSKI 

TADEUSZ GEREJ 
MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

JÓZEF CHUDZIŃSKI 
ANTONI !SZORA 
KAZIM:IERZ JURGIN 

Zd ' ęcia: na str. 27 J. Karwasza, na str. 30 T. Trepanowskiego, na str. 25 
i 31 z książki »The Farnily of Man«. 
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OSOBY: 

Lon Dennison 

Klara Dennison, jego synowa 

Bessie Bockser, sąsiadka 

Ed Mason, lokator 

Sam Y eager, przyjaciel Lona . 

Suzie Dennison, córka Klary 

Glenn Dennison, mąż Klary 

Floyd Dennison, brat Glenna 

James Forsythe 

Janey Stewart 

Roman Szmar 

KrNSlNna Karkowska 

Halina Bielawska 

Wojciech Kaczanowski 

Zbigniew Stokowski 

Teresa Lepkowsha 

RNszard Zieliński 

{ 
WładNsław Badowski 
Aleksander ~ewruk 

Roman Metzler 

* * * 

REŻYSERIA I INSCENIZACJA: 

lrena Górska 

SCENOGRAFIA: 

Hrzysztol Pankiewicz 


