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Prapremi:na w Państwo1pym Teatrze 
Ziemi Rz ze i 

Dzisiaj w Państwowym Teatrze Ziemi Rzeszowskiej odbę
dzie się praoremiera nowej komedii Józe!a Słotwińskiego 
„KRZYWO PROSTO - BYLE OSTRO". 

Nazwi!ko autora sztuki, piszącego najczęściej wespół za 
Zdzisławem Skowrońskim, jest dobrze znane publiczności te
atralnej: „Przyjmujemy o 8.30", ,.Na ratunek", .,Załoga", „Dwa 
t:vgodnie w raju" i przede wszystkim „Imieniny pana dyrek· 
tora" - to tytuły utworów dramatycznych, które zdobyły po
pularność w całym kraju (ponad 600 zespołów amatorskich 
w•r••awi!o w latach 194R 149 .iPrl.noaktówkę „Przyjmujemy o 
8.30", 14 teatrów zawodowych wprowadziło na swoje sceny 

, i . 110-1iof::irsę o imieninach dyrektora Puchalskiego). Warto 
także podkreślić, że „Imieniny pana dyrektora" w Państwo· 
\n·m Teatrze Ziemi Rr.es;;owsk1ej w Rze~;-:nwie reżyserowa· 
ne przez dyr. Karola Borowskiego osiągnęły imponuJącą cy· 
!rę 1.00 przedstawień dla przeszło 37 tysięcy widzów. Ostat
nio „Imieniny" weszły do repertuaru kilku teatrów NRD 1 
Czechosłowacji, a w najbliższym czasie premiery tej sztuki 
odbędą się w Kijowie f Budapeszcie. Na szczególną uwagę 
zasłu~uie fakt, że ,Tózefa Słotwiń&kiego, krytyka literackie
IZO i te,,.trolo~a. rPżi„0r;i i oisar?:a dramatycznego - łączą .z 
ziemią rzeszowską bliskie f serdeczne więzy. Autor „Krzywo 
riro••n - lwie o~tro" 11rodził się bowi":n w J::ifle (w r. 1908) 
i mógł bliżej poznać Rzeszowszczyznę z wielu kontaktów 
osnhi5t:vch. 

Dlatt ~o tPż akl"ję swojej najnowszej komedii postanowił 
umie.i~cowić na terenie województw"! rzeszowskiego, w jed
nl"i 7. tvrh w•i, pe lnżnn"i przy .. r 0 qr•ldm gośri 1r•1" o>Jialo
nej od władz powiatowych, która przeżywa dz.iś żywe 
i br-;dm w~µMczern:! konflikty. 

Sur,ei:;tywny tytuł utworu „Krzywo prosto - l:>yle ostro" 
wywodzi sie z satyrycznego potraktowania tych niesłusznych 
metod, jakie na wsi stosowali, a nawet niekiedy stosują bez
dus7.ni urzędnicy i biurokraci. K.omedia satyryczna Słotwil'J
skiego obfituje w zabawne sytuacje I przedstawia galerię z 
życia wziętych i wyraziście nakreślonych chłopskich pasta
ci. Ambicją autora było nie tylko podjęrie niełatwego dla 
c!rPrnciturl!ii t<>matu wiejskiego i rrzezwi•rieżenie zwi<'l?'anvch 
z nim schematycznych uproszczeń, ale także stworzt=nie po
godnego komediowego obrazu, w którym decydujące znacze
nie miałby śmiech trafnie oceniający błędy i niedoctągnięcia. 

„Krzywo prosto - byle ostro" reżyseruje Jan;na Orsza-Łu
kB•iewicz, a wykonawcami poszczególnymi są: 

Zofia Gor<'zyriska, Jan'na Majews"a, fł<'ll'na Puchnlcwska, 
Stanisława Rylska, Hanna Tomrzvkiewicz. Jad\\ iga Ulatow-
1ka oraz Ireneusz Erwan, Witolrl Gruszecki, Jóief Jacho\\ ico;, 
Maria Koc, Włodzimierz: Kowalów, .Julian Krzy1\·ka, Zdzisław 
Kozftń, St"fan Mlchułowlcz , Klemi-n~ Roman, Tadeusz Sobo
le" icz, Rogusl~w Sochn~ck!, .Terzy Wito\\ ski. Oprawa sceno
graficzna - Zdzisława Korelewsklego. 
Należy się spodziewać, ze względu na aktualność tematyki 

ukazanej w komediowej formie, najbliższa prapremiera Pań
stwower.o Teatru Ziemi Rzeszowskiej wzbudzi żywe zainte
resowanie. 

J. P. 


