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Oyr~ktor tea tru : 

JAN BLICSZY"BSID 

Kierownik llteraokl : 

BOb!NA WIN1"'1CU 

.1Uracn Frlcke ma 33 lala. l ko1\c•rl łrcdnl11 
ILkolę łeC'.hnJcz.u, I ! lat~ pra.eo"1al Jako ~lu

••n·me4:banik. \\.'stą_pU pot.cm do studium dra· 
nlaturs-h:1ot.go pny n.kole &eatralncJ. Oł>ttnle 

J)t..,uJ• Jako dnmalUTlf (od po" lodnlk OUUJO 

kłrrowolka Utttae.klep) w Th'atC'r dC'r JuDJrn 
Gtncntlon w Drcinłr. „Dru.ła twan" Jut Je.o 
pltt•\'11"'1 ntuk11 lealraln~ I - Jak doti\(I - le· 
drn•. Grana byla \V wtclu łt-ałn.cb I w tcl~wł

•JI NllD. 
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Jiirgen Frickc 

DRU GA TWARZ 
(001 zwelle Getlcht) 

Sztuka kryminalna w 4 obrauch 

Przekład: JERzy RADWA.~ 

VOOEL, lnspektor pollcll kryminalnej 

01\C J t, komisarz policji krymlnolnol 

DR PREISS, lekarz 

RICHTER } . • • • • • 
KIESSLIKO funkclonarluuo policji 

JONNY • • • • • • 

PhNI GRIMM, gospodyni 

PANNA KLOTZ, asystentka medyczna 

PANI KRUG 

PIEl,ĘONIARKA 

Scell<llrafla: 
TERESA TARGOl'l"SKA 

Mu>11ka: 
FRJWJ STER.'IBERG 

Osoby: 

JANUSZ OBtDOWICZ 

RYSZARD KOW\SZY~SKl 

ROMAN MICllALSKI 

• MAREK NOWAKOWSKI 

• JERZY BRASZKA 

. RYSZARD K.l:.AXOWICZ 

DANUTA BOROWSKA 

KMITT,A LUKASZEWICZ 

TERESA KA1'fU~SKA-NOWAK0WSlt'A 

nn:NA KOMAN 

Reiyser!a: 
JANUSZ OBIDOWICZ 

Asystent reiysera: 
Jl:Rzy BRASZKA 

Premiera 12. Oł. 1009 r. 



J.\.tO 

Dr ,Neumann, były asystent, który 
znikną) w tajemniczy sposób? 
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KTO JEST MORDERCĄ ? 
-s -
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Człowiek z blizną. 

OhcrsturmbonnfUhror SS Otto Skorze
ny, wielokrotny mordcrc~. prawo ręka 

Knllenbrunnera i llimmler11 zajmuje się 
obecnie handlem zagrankznym. 

Tal< wyv.l~dal \Y rok•J 1964. 

A oto historyczne zdjęcie. Hlller nM>wl : ,.Sko

runy, tel pr<yslugl nJ.,ty Panu nie zapomnę•. 

tllubinny ni:enl Hitlera, tcrroryłlU, •brodnia.n: 
'"·ojc-nny, winny pncst(p&lw wobt-c "ltłu n'9tC

d6w i wobec samego narodu nlc:nlo.:kiogo tyje 
1-s;ukojnie i luk.susc'"-'O pro"·"d&ĄC rc.:1.liczn~ inte~ 
1 l._,Y ' a \\" )ką skul~. Otcrłtum bannftircra SS 
fJy~nll•rzH SO Skorxcnego, lqetą 1y1l~czne nici 
' boń•klml poienlataml Jlnan•OW) 1111 I polll)k -
n1I. Morderca 011jwyrntrtlcj toipor14dzo \VySt.L· 
\Ylonyn1 pr:.:cz nich listem icloiny1u. J'rokur.Jtu
ru nlo PQdJęla :!adnyoh kroków Pf'Oolwko ibro~
nlarzowl Przyczyny lej lx:1.czynno.lcl Stun4 sl~ 

l.arddeJ zrozumiale. je~U się wetmle pod lurę 
perManel hambun;kiej prok:urolury. 

JNtn 1: hambunk.ldl nadprokura.tor6,,.. a1 

rni·klad nunn •ię WUll St•rmo.nn. Mhl 01 

nle"'"-tpllwle pecha. gdyi: Jc10 akta 1>rr1ooalo~ 
nie ulerly rnlszoxenlu. Worh1Jąo J• u•~•kuJe się 
wnlaruająoy pocląd na Jeco karierę. W ru· 
ltu JUSB był on prokuralorcu1 w ''dtl~ gunlt.o· 
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110,"Ym "' llerlłnlc.?, '" roku 19411 - star&-iym 

radcą sądu woJcnnogo pt.ay do"v6dcy \VOJSk oku
pacyjnych w BelgU I północnej Francji, a od 5 

sierpnia 19.14. roku Je$t sędzil\ korpu811 Waf ... 

!en-SS, Tu lciy pies )>Ognebany: Czy sędzia kor
pusu SS l stan1y doradca sądu \Vo3ennego 

rhcialby o5ka.riaii Skorzener-o o zbrodnie W(tjan· 

uti'? Byłoby t.o prt.e<:i~j równoz-nacrxno " '\.Vyda

nlcm ""Yroku na slcb1c. 

Czy mogliby to uobi'3 ·za n1cro Jearo hambur

sey kul~dty, na.clprokurator dQktor Herbert Skok 

lub natlpr01tur1?.tor d!tkłor Ernst lleye.r-1\far· 
&Tełh'? Także nlc. ObaJ byll bowlem \V hanzea

tyckim miCl..śCie prokufatorami pny hlttcro,v

l'Oklc:h sądach spccJalnyc:h. tnk samo i·resitą J3k 

lłans Vogel, kt.6rcmu dr.lś Jeszcze \Voloo DAl)'• 

\Vaó .sh~ p1envl!lzym prolruratoren1 Hamburga. 

USutaburskl prokuratur duktor \o\'tlhclm KUn

zeł wzbr1:udalby slę rólvulet przed pr7.cJęclcm 

.,s:prawy Skorzenego". gdyż Jako hltlerowHkl łi(• 

dna w randze radcy S:\du woJerutego dawno ~a

mlcnll poctutlc prll\Yfl t moralności na „nacJn
nałsoeJallstyczny sposób my!Ilenla." 

Gdzie nie ma dla Skorzenego oskarży

ciela. nic zn ajd:r;io się również sędzia. 

Opracowano na podslawla publikacjl Ju
liusu l'łlt1d<1ra : ,.Stndumi cxłow1aka i. błi.:• 
nq" P()i,tioil J!)611 t. 
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„Trybuna Ludu" z dn. 1 lutego 1969 T.: 

Na najwyższych urzędach NRF. wlącza
jąc urzędy prezydenta, kanclerza, cey mi
nistrów lub dowództwo armii, znajdziemy 
ponad 2.300 byłych hitlerowskich dygtrl
lar1.y. Tylko w r~orcie sprawiedliwości 
NRF feruje wyroki 1.118 byłych wyso
kich urzędników hitlerowskiego aparatu 
represyjnego i sqdowcgo. WetUe zaniżo
nych raczej szacunków okolo 5 mln un:ęd
ników i funkcjonariuszy hitlerowskiego 
n11arntu represyjno-polilycznego zajmo
walo się >.brodniczą działalnością, klórą 
pmwo mi~dzynarodowe definiuje jako lu
dobójstwo i zbrodnio wojenno. 

)lfoprzypacikowo olbrzymia większość 
bitlcrowskkh zbrodniarzy znalazła powo
jenny 87.yl wla5nie w Niemczech zachod
nich. Tamtejszo sądownictwo robi też 
wszystko, aby ich zrehabilitować. Oto ot:i
cjalne dane NRF dotyczące tej kwestii: od 
craja 1945 r. do stycznia 1968 r. wszczęto 
śledztwo w stosunku do 77 tys. osób, 
gJównic wobec tych, które były oskarża
ne o zbrodnie wojenne przez za'(ranicę. 

Z tej liczby skazano zaledwie 6.192 osoby, 
z tciio 12 na karę śmierci (tylko przez są
dy alianckit>), POZOSTAŁE OSOBY ZO
STAŁY UNIEWINNIONE Z „BRAKU" 
DOWODOW WINY. 
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ZBRODNIARZE 
WOJENNI 

Percy Broad 

z zawodu urzędnik handlowy. W styczniu 
1942 r. zgłosi! się jako ochotnik do WaI
Ien SS. Prucownl w Wydziale Politycz
nym w Oświęcimiu. lłral udziel w selek
cjach więźniów na rampie w Brzezince. 
W czasie prze"1uchań w Wydzillle Poli
tyc:rnym wstrzelił ,v)elu wiQiniów albo 
zabił ich uderzeniami. Br.il udziul w Uc1.
nycb egzekucjach, przy czym wyróżniał 
się szczególnym okruciei1slwem. Skauiny 
w r. 1965 Da 4 Jatn więzienia, zwolniony 
przed upl,ywem terminu kary. 
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Robert Mułka 

z zawodu kupiec. .lako ochotnik brał 
ucłziul w I wojnie światowej. Byl uc7,estni
k:iem reakcyjnego „Freikorps" na Łotwie. 
w 1941 r. zglosil się ochotniczo do war
fen SS, gdzie otrzymal stopień porucznika. 
Ocł 1942 r. przebywa •v obozie koncenlro
~yjnym w Oświęcimiu nn stanowiskach: 
dowódcy kon1pauij jednostki slrnżniczej, 
za"'tępcy do~,·ódcy batlllionu strażniczego, 
udiutanln l<omcndan ta obozu. Odpowie
llzialny zn zb11dowanie i uruchomienie ko
mór gazo\vych i dostarczanie cyklonu ,,B'' 
efo gnzowanin ludzi. Do jego zad::iń nnle:i;n
lo również orgimizowonie i nadzór nad bn
t alionern strażniczym, który przyjrnowal 
nadchodzące do obow lran~porly ludzi. 
w.~póldzialal w akcji na 1·ampie, po czym 
wyselekcionowanych przewozi! slllllocbo
dnmi ciężarowymi obozowej kolwnny sa
mochodowej do komór gazowych. Skazany 
w s ierpniu L965 r. na 14 lal więzienia jest 
juz na wol ności z powodu złego stanu 
zdrO\via. 
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Hans Stark 

asesor rolniczy. W 1n37 r. u-stąpil do SS 
i •Olita I 3kicrou any co służby w obozach 
koncentrrcyjnych w Sachse.nbamen, Bu
chenwaldzie i Onchau. W grudniu 1940 r. 
pnybyl do OA" ięcimia jako Block{uebrer. 
Brał urlzinl w licznych rozi.ln:eliwaniacb 
więźniów. W mnlym krematorium zabił 
• tnoloml w kork 2 grupy więźnifiw po 20 
osób, wśród nich Icobiety i dzieci. Brał 
udział w rO>St rzellwn niacb pod „c:wrną 
ścianą" i w roz$I rzelhvaniacb radzieckich 
komisar~y. Wwóltlziałal orobiście w selelc
cjach no rnmpie w Brzezince i rastępnic 
cskorlowol wyselekcjonowanych więź
niów do komory vazowej, wpędzając ich 
tam •ilq. Sk17nn~· w r. 11J65 na 10 lał "ię
•icria jc;J jul na wolno&ci. 
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„Zycie War.tzawy'' z dn. 1 lutego 1969 r .: 

PrzC!d sądem federalnym w Karlsruhe 
rozpoczęta się 13 stycznla rozpr1m~o rewi
zyjna od wyroku z 19 sierpnia 1965 r., wy
der.ego na katów z Oświęcimln w głośnym 
toC'zącym się prawie 2 lata proces! I.! Wt! 

Frunkrurcie. Wyrok ten wywolol wtedy 
wzburzenie na calyrn świecie. Np. AOCU
'l'ANT KO:\IBNDANTA OBOZU K0:-1-
CENTRACY.Th"'EGO W OSWIĘCI\11U, 
MULKA, ZOSTAŁ SKAZANY ZALED
WTE NA 14 LAT WIĘZIENIA. Dodajmy, 
że po kilku miesi.qcach zwolniono go w 
wz~łęd6w zdrowotnych i zezwolono na 
wy jazd urlopowy do Hfazpanll. 

I oto obecnie obrońcy oskarżonych kwe
stionują zapadłe we Frankfurcie wyroki. 
Oprócz kwestii proceduralnych wśród 150 
1.ar;i;ut6w obrońcy cl stawiają nostc:pując<!: 
sędzio\·vie u1 cgaJi „ obcy n1 \\'J>ły\\IOln" ; na 
przewodnicz11ccgo sqdu Hofmcyero wy
\\ ier11I ponadto wpływ prokurator gene
re lny Uesji (zmarły przed dwomn lnty) 
Onucr, były więzień hitlerowskich obozów 
konccntrocyjnych; zeznania &u iadków nic 
były u;arygodne, bo \\iem podnwoli oni 
w~"isze od prawdziwych si rot~· 1arobków 
pon icsioue w wyniku konieano&ci przy
bycia do Frankfurtu; niektórzy &wladko
wie byli w ich krajach (ru. in. rzekomo 
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ii>wnie:i w Polsce {odpowiednio „przygo
tO\V&ni" do zeznaf1 przez s\\1oje \\fladze . 

Gdyby o[iar y idące do kom6r gazowych 
po śmierć, Lub zakatowane kijami, mogly 
wówczas przeczuć miarę sprawicdltwoścl, 
jaka będzie w ćwierć wicku pMniej w jed
nym z państw niemieckich przyłożona do 
popełnianych nu nich zbrodni to ... 

Nici Na to brak jest słów. Normalnego 
człowieka ogarnia bezradność. 

Rewizja procesu jest całkowicie zgodna 
z l:onskim odczuciem prawa. Jest ona z 
nim zgodna iym bardziej, że chodzi nie 
t-yle o z~kwestionowanie wyroku nu Judzi, 
co wyroku nu oświęcimski obóz. 
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Obsługa przedstawienia: 

Pr'Zedsta\vlc.nlc prowadzi 
IRENA KOJ;lAN 

Kontrola tekstu 
RYSZARD KŁAKOWTCZ 

Kierownik techniczny 
zozrst.AW w ALOSZEK 

Główny elektryk 
ZDZISŁAW \VJTKOWS KI 

Brygadlor sceny 
MtECZYSŁAW ADAMKJEWJCZ 

Rekwizytor 
KAROL STOJ 

Prace fryzjerskie 
HF..LENA JANICKA 

Prace ślusarskie 
JAN KALW ASIJ'ISJ{l 

Garde robiana 
EUGENIA ADAMKIEWICZ 

Kfc.rown1cy pracowni: 

malarskiej 
MICHAŁ PUKLICZ 

stolarskiej 
BERNARD KOKTYSZ 

kra wle<:l<icj damskie] 
MARTA LASECKA 

krawieckiej mękiej 
STANISŁAW NASZCZYNlEC 



Skladal: 

Jerzy Stłnplń•kł 

Łamal : 

Franclnek Warcblew1kl 

Drukowa!: 

S)'lwester R1b;.r~k 

Opracowanie I redakcJa 
pros.nmu: 

BOZENA WINNICKA 

ZdJ~cla: 

ZBIGNIEW LĄCKI 

\VOU"OANO S\VU~Tf:K 

Ce11a ł,- d 

W rcpertuane: 

P<'dro Cald•ron de iii Barca 

ZYCIE JEST SNE.'11 

W prsysotowanlu: 

Alekaondcr Fredro 

SLUBY PANIENSKIE 
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