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Steinberg 



ma zaszczyt przedstawić 
krwawy dramat w trzech aktach 

z octem z życia wyższych sfer 
uniwersytecko-towa.rzyskich 

pt. 

„ŻYWCEM 
Z A PE KL O W A N A" 

Występują: 
G a s p a r o n - upiorny baron 
G as p ar o n o ·W a - niewierna ba
ronowa 
i Ja n P a c h n ą c :1 - wierny 
służący 

AKT I 
D e k Di r a c j e: tajny krużganek 
przed drzwiami do sypialni baro
nowej 

Bar o n 
(zaglądając do dzitt r lci od klucza): 
Na Jowisza, Jamie, to nadzwyczaj
ne. Baronowa mnie zdradza z pro
fesorem zwyczajnym. Nie przeżyję 
po.wyższego, załamując się moral
nie. 
(załamtLje się moraln·ie oraz słania 

na nogach) 
Ja n P. 

Odwagi, jaśni·e rpanie baronie. Wszy
stko się ułoży. 

B.aron 
(zaglądając ponownie do dzillrki od 

klucza): 
Bba. Już się ułożyło. 

AKT II 
Dek o r a c j ·a: biblioteka barona. 
Pośrodku biblioteki niepokojących 
rozmiarów słoik. 

Niezależnie od zmiany cha
rakteru i układt• grafi.cznego 
naszego programu, kontynu
ujemy rozpoczętą w poprze
dnich programach akcję za
znajamiania pnbliczności z 
artystami naszego Teatru. 

W tym progmmie dajemy 
informacje dotyczące Stani
sława Janowskiego, Stefana 
Rybarczyka., Stefana Rydla i 
TadetLsza Czechowskiego. 

Z obsady „Arszeniku i sta
r·ych koronek" w poprzednich 
programach ukazały się syl
wetki: Teofil.i Koronkiewicz, 
Ireny Stelmachówny, Elżbiety 
Wieczorkowskiej, Hugona 
Krzyskiego, Mieczysława Ser
wińskiego i Boudana Szym
kowskiego. 



Steinberg 

ARIA BARONOWEJ 
W SŁOIKU 
(ciąg daiszy) 

Nie pomagają żadne pacierze, 
Nie mogę wydobyć się nijak. 
Któż mnie pokocha w tym cha

rakterze? 
Ach, chyba tylko pijak. 

K. I. GAŁCZYŃSKI 

PO PIJANEMU 

Zamieszkały w dwupokojowym 
mieszkaniu tyleżletni mechanik Ru
dolf Zwycięzca zaprosił na imieni
ny kilkaset osób, wśród których 
przeważała płeć piękna . Po sutej 
libacji, obficie zaprawianej trun
kami, u.przejmy gospodarz zaczął 
mordować obecnych. Urządził i~ 
on bardzo sprytnie, a mianowic ie 
poustawiał w szafach i pod sprzę
tami armaty oraz karabiny m aszy
nowe, z których w pewnej chwili 
zaczął prażyć i strzelać przy współ
udziale oddanych mu wojsk, ukry
tych w mieszkaniu. 
W.vwiazała się regularna bitwa. 

Goście zaczęli kopać wl podłodze 
rowy strzeleckie i okopani wytrwa
li aż do przybycia posiłków. Straty 
z obydwu stron znaczne. Niebie
skiego ptaszka sch w ytano wreszcie 
w krążącym pod sufitem aeropla
nie. 

(Z „PRZEGLĄDU (PRZED) WIE-
CZORNEGO" 

z dnia 1 kwietnia 1925 roku, 
pod redakcją Jana Lechonia, Anto
niego Slonimskiego i Juliana Tu
wima). 



Steinberg 

... Przybywszy przed drzwi labo
ratorium, para młodych kochanków 
zatrzymała się gwałtownie, zdjęta 
nagle przeraźliwym strachem. Co 
odkryją za chwilę w laboratorium? 

Jules Clotilde nie zawahał się. 
Energicznym uderzeniem ręki sfor-
sował drewniane obramowani 
drzwi i wkroczył w ponurą ciemność 
laboratorium. Szczękaj::i_ca zębami ze 
strachu Angela, szła za nim. 

Nareszcie wewnątrz! Julcs rzucił 

snop światła ze swojej kieszonko
wej latarki. Nic szczególnego nic 
uderzyło ich z początku. Znajdo
wali się w szerokiej sali o nagich 
ścianach, pobielonych wapnem. Po
środku stał stół sekcyjny. To było 
wszystko. 

- Tatusiu, mój drogi tatusiu -
wołała Angela. Odpowiedzi nie by
ło. Nagle Jules spostrzegł jeszcze 
jedne drzwi w głębi sali. 

- To pewnie sypialnia doktora -
zamruczał. \VszcdJ do tego drugiego 
pokoju, Angela. za nim. Ledwie 
rzucił snop światła, 3traszny krzyk 
wyrwał się z ust obojga kochan
kó\v. 

Na <podłodze leżało bezwładne 
cia.ło doktora Squelettc. Przypusz
czalnie m a rtwe. U bok u jego leżał 
wyciągnięty tajemniczy trup. W 
półotwartej nocnej szafce bielała 
przewieszona przez ucho nocnika 
odcięta ręka ludzka.. A krew, pły
nąca z tej odciętej ręki, była ko
loru.... białego!„. 

(CARNI: „1'IERGE QUllND MEMEI" 
Przekład Zofii Ankwicz) 
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DZIESIĘCIORO MURZYNIĄTEK 

(z angielskiego) 

Dziesięcioro murzyniątek 
Figlowało ranną rosą. 
Jedno z nich ze śmiechu pękło 
I zostało dziewięcioro. 

Dziewięcioro do teatru 
Poszło kiedyś zgrają całą. 
Jedno tak się zagapiło, 
Że ośmioro pozo!.tało. 

A z osm10rga murzyniątek 
Wnet siedmioro było, bo się 
Jedno całkiem przewierciło 
Dłubiąc sobie palcem w nosie. 

Tych siedmioro raz czytało 
Bajki bardzo, bardzo nudne 
I to szóste tak ziewało, 
Ze połknęło w mig to siódme. 

Zaś sześciorgu do obiadu 
Ktoś kiszoną dał kapustę, 
Więc pięcioro pozostało, 
Bo się zakwasiło szóste. 

W chowanego się bawiła 
Murzyniątek cała piątka, 
Nigdy już nie znaleziono 
Ukrytego murzyniątka. 



Czworo kąpiel brało w wannie, 
Baraszkując, że aż miło, 
Pozostało tylko troje, 
Bo się jedno wymydliło. 

Z trojga małych mur.zyniątek 
Drugie grało na klarnecie 
I tak strasznie fałszowało, 
Że nic zniosło tego trzecie. 

Dwoje z nich zawędrowało 
W pewien wiejski raz zakątek 
Lecz niestety gęś kopnęła 
Przedostatnie z murzyniątek. 

A ostatnie murzyniątko 
Wzięło sobie żonkę małą 
I w ten sposób z murzyniątek 
Żadne już nie pozostało. 

ANTONI l\IARIANOWICZ 

Niezależnie od zmiany cha
rakteru i układu graficznego 
naszego programu, kontynu
ujemy rozpoczętą w poprze
dnich programach akcję za
znajamiania pnbliczności z 
artystami naszego Teatru. 

W tym progrnmie dajemy 
informacje doty~zące Stani
sława Janowskiego, Stefana 
Rybarczyka, Stefana Rydla i 
Tadeusza Czechowskiego. 

Z obsady „Arszeniku i sta
rych koronek" w poprzednich 
programach ukazały się syl
wetki: Teofili Koronkiewicz, 
Ireny Stelmachówny, Elżbiety 
Wieczorkowskiej, Hugona 
krzyskiego, Mieczysława Ser
wińskiego i Boudana Szym
kowskiego. 



W aż n ie j s ze ro 1 e: 
„Mazepa" - Wojewoda 
„Eros i. Psyche" - Blaks 
„Kordian" Grzegorz 

Wieczór trzech króli" - To-
" biasz 
„Kupiec Wenecki" - Shylok 
„Wesołe Kumoszki z Windso
ru" - Falstaff 
„Sluby panieński~" - Radost 
„Zemsta" - Cześnik 
„Dożywocie" - Twardosz 
„Damy i huzary" - Major 
„Grube ryby" - Wistowski 
„Dom otwarty" - Nieśmia
łowski 
„Uciekła mi przepwrecz-
ka" - Administrator 
„Ożenek" - Jaj~cznica 
„Rewizor" - Horodniczy. 

Jest aktorem od roku 1908. 
Ma za sobą 49 lat pracy w 
teatrze. Zaczynał od wystę
pów na prowincji w wę
drownych trupach aktorskich. 
Od roku 1915 grał w War
szawie w Teatrze Ludowym 
na Pradze. W roku 1917 -
jeden sezon w Teatrze Pol
skim w Warszawie pod dy
rekcją Solskiego. 1918 - Teatr 
Miejski w Łodzi oraz powrót 
do warszawskiego Teatru Lu
dowego pod dyrekcją Gor
czyńskiego. Lata. 1920-1922: 
Teatr im. Wo.jciecha Bogu
sławskiego w Warszawie. Od 
roku 1922 - Teatr Narodo
wy w Warszawie pod dy
rekcją Osterwy. Lata 1924-
1927: Teatr Miejski w Łodzi. 
Następne trzy Iata: Teatr w 
Katowicach a później Teatr 
Pol'iki w Poznaniu pod dy
rekcją Szczurkiewicza. Od ro
ku 1931 ~ Teatr w Wilnie 
pod dyrekcją Szpakiewiw,a 
(jeden rok), a następnie Mu
zyczny Teatr Rozmaitości. któ
ry prowadzi przez cztery la
ta. Od roku 19~6 do wytiu
chu wojny - Teatr Reduta 
w Warszawie. Po wojnie: 
Miejskie Teatr:v Dramatycz
ne w Warszawie Teatr Polski 
w Poznaniu, Państwowe Tea
try Dramatyczne we Wrocła
wiu. wreszcie Państwowy 
Teatr Powszechny w \.Var
szawie. 

Stanisław 

Janowski 

Stefan Rydel 
w „W małym domku" Rittnera 

Szkołę aktorską ukończył w 
Krakowie w rokn 1939. Pra
cę w teatrze rozpoczął po 
wojnie w roku 1945 na sci:
nie katowickiej pod dyrekcJą 
Karola Adwentowicza i Wila
ma Horzycy, a później Bro
nisława Dąbrow!:'kiego i Wła
dysława Krasnowieckiego. 
(1945-1948). W roku 1948 -
Teatr Polski w Poznaniu. Lata 
1949-1955: Państwowe Teatry 
Dramatyczne w Krakowie pod 
dyrekcją Bronishiwa Dąbrow
skiego, później Henryka Szle
tyńskicgo. Od roku 1955 -
Państwowy Teatr Powszechny 
w Warszawie. 

W aż n ie j s ze role: 
„Wieczór trzech króli" Or-
sino 
„Sen nocy letni1Jj" - Lizan
der 
„Burmistrz z Stylmondu" -
Otton 
Sluby panieńskie" - Albin 

'.'.Lekkomyślna si,Jstra" - Ja
nek 

Temperamenty" - Henryk 
::Pan inspektor przyszedł" 
Gerald 
„Krakowiacy i górale" 
Bardos i Stach 

Major Barbara" - Cusins 
"Niemcy" - Willy 
"Moralność pani Dulskiej" 
Zbyszko 
„Mirandolina" - Ripafratta 
„Płody edukacji" - P,ietrisz
czew 
„Alkad z Zala"1!ei" - Don 
Mengo 
„Pociąg do Marsylii" - Ar
bois 
Takie czasy" ·- Skupień 

"w małym domku" - Jur
kiewicz 
„Wilki w nocy" - Prokura
tor 
„Ararat" - Szem. 
Role filmowe: 
Ostatni etan" - Leutnant 

::Godziny nadziei" - Von Lyx 

Stefan Rydel 



W aż n ie j s ze ro 1 e: 
„Wieczór Trzech Króli" - Or
sino 
„Chory z urojenia" - Kleant 
„Candida" - Poeta 
„Lekkomyślna siostra" - Ol
szewski 
„Obrona Ksantypy" - Char
mides 
„Lato w Nohant" - Maurycy 
„Igraszki trafu i miłości" -
Dorant 
„Synalek szlachecki" - Milan 
„Zdarzenie" - Wary11ski 
„Krakowiacy i górale" - Swi
stos 
„Suchy kraj" - Partyzant 
„Podróż po Warszawie" 
Kaje,tan Rykalski 

Prac<: aktorską zaczął w 
rll'ku 1917 w Państwowym 
Teatrze Dolnośląskim w Swi
dnicy pod dyrekcją Wiktora 
Biegańskiego. W latach 1948-
49 - Państwowy Teatr Woj
ska Polskiego w Łodzi pod 
dyrekcją Iwo Galla. Lata 
1950-1952 Teatr Narodowy w 
Warszawie. Od roku 1952 -
Państwowy Teatr Powszechny 
w War3zawie. 

Tadeusz 
Czecho-\vski 

Stefan Rybarczyk 
w „Araracie" Swinarskiego 

Ważniejsze role: 
„Igraszki z diablern" - Mar
cin Kabat 
„Pieją koguty" - Powiłas 
„Korzenie sięgają głęboko" -
Brett 
„Klub kawalerów" - Pioru
nowicz 
„Intryga i miłość"' - Ferdy
nand 
„Ararat" - Jafet 

Pracuje w teatrze od ro
ku 1944. Pierwsze kroki sce
niczne - Teatr Frontowy II 
Armii Wojska Polskiego. W 
latach 1946-1951: Państwowy 
Teatr Dolnośląski w Jeleniej 
Górze. Od roku 1952 do 1955 
Państwowy Teatr Ludowy w 
Warszawie. Od roku 1955 -
Państwowy Teafr Powszechny 
w Warszawie. 

Stefan 
Rybarczyk 



W PRZYGOTOWANIU 

ETIUDY WiARSZTATOWE 

(Sala prób) 

Wiliam Saroyan 

„JEST TAM KTO?" 

Tłum. A. Tarn. 

Michel de Ghelderode 

„ESCURIAL" 

Tłum. Z. Stolarek 

Michel de Ghelderode 

„KOBIETY U GROBU" 

Tłum. Z. Stolarek 

Organizacja pracy artystycznej 

JANINA ZAHORSKA 

Organizacja pracy technicznej 

JAN TROJANOWSKI 

Przedstawienie prowadzi 

ALEKSANDER HLAWATY 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

MARII BODEK 

TOMASZA ZIELIŃSKIEGO 

Prace stolarskie 

JAN UMIĘCKI 

Prace malarskie 

STANISŁAW KAMIŃSKI 

Prace fryzjerskie 

STANISŁAWA GESTERN 

STANISŁAW WŁUDARSKI 

Prace modelatorskie 

HENRYK ZIELIŃSKI 

Prace tapicerskie 

WACŁAW PNIEWSKI 

Brygadier sceny 

TOMASZ WIERZEJSKI 

Kierownik oświetlenia sceny 

ZBIGNIEW KRAJEWSKI 




