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Niestety sa,dza,c z informacji .zebra
nych z tęrenu można sqdzić, że w po
dobny sposób pracowała w tym dniu 
niejedna kom isja kontroli gotowości 
do siewów. Smutne, ale prawdziwe ..• 

W gromadzie . ratkówka Edward vVit
kos sam sporządził zaprawiarkę i po
życza jq sąsiadom. 

Natomiast kierownictwo GOM w 
Dllk/1 wraz z prezydium MRN w tym 
mieście nie znalazło dotychczas po-

Druga prapremiera w Rze.uowie 

„Joanna Ligęza" Z. Woidana 
J uż po raz drugi w swoi ei historii 
• Państwowy Teatr Ziemi Rzeszow
skiej wystąpi z prapremierą. Pierw
szą rzeszowską prapremierą była 
sztuka Ignacego Wolańskiego „Zró
dło pod ~ruszą", drugą ,.Joanna Li· 
gęza", pióra Zygmunta Wojdana. 

Zygmunt Wo.idan jest aktorem 
Teatru Powszechnego w Warszawie. 
Pracą PiS '>_!:ska zajmu.ie się od kilku 
lat. Dotychczas napisał 3 sztuki, któ
re jednak nie wzbudziły szerszego 
zainteresowania. 

Sztuka Wojdana „Joanna Ligęza" 
jest ciekawą baśnią ilustrowana mu
zyką W. Dzięgielewicza . Cało~ć. o
snuta na tl.::- legendy o mistrzu Twar
dowskim i .ie:o miłości do Joanny 
przepojona i~st kolorytem ludowym. 
P rzedziwne przvgody ja,kie przyda-

rzaią się bohaterom sztuki w oso
bach króla Zygmunta Augusta. di:ł· 
bła Kucy, kawalera mieczowego E
ryka. zakonnika bernardyna, pięk
nej Jc:anny i samego mistrza Twar
dowski?go trzyma~a widza w napię
ciu. 
~ ztukę reżyserowała Janina Orsza-

Łukasiew:cz. Mim.o usilnych sta
rań nie udało się jej dobrać akto
rów, dysponuiących dobrym głosem. 
Stąd też większość pieśni i duetów 
wypadła wiece.i niż słabo. Natomiast 
.ieśli chodzi o grę aktorów, to zyska
ła ona pełne uznanie. Największą 
ilość oklasków zebrali: Tadeusz Sa
bara w roli diabła, Jerzy Witowski 
w roli pociotka i Zdzisław Kozien, 
kreujący rolę Twardowskiego. Zna
komicie też grały: I rena Chudzików-

~. 

na (Joanna Ligęza) i Mirosława Le
szczyńska (Magdalena). Na uwage za
sługuje też Bogusław Sochacki w ro
li Maćka. Stefan Michułowicz w roli 
Zygmunta Augusta, Klemens Roman 
w roli Hugona, Tadeusz Sobolewicz 
- Eryka, Zdzisław Laska - błazna, 
Witold Gruszecki - kuma Walente
go, Waldemar Skrabacz -- kuma Eu
zebiusza, Zbigniew Oksza - - oberży
sty. Anr.3 Pasiutówna - pazia. Li
dia Graziadio i Stanisława Rylska -
kumy. 
Z dużym uznaniem publiczności 

spotkała się pieknie wykonana 
dekoracja Ireny Perkowskiej. Chór 
i solistów t>rzygotowała Maria Mi
chułowiczowa, orkiestrą dyrygował 
Tomasż Palka. 

Na premierze był obecny autor 
sztuki Zygmunt Wojdan, który go
rąco oklaskiwany w serdecznych sło
wach dziękował za życzliwe przyję
cie jego sztuki, a aktorom za piękną 
grę. (pb) · 
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