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1957
► „Zaczarowane Koło” Lucjana Rydla - Józef Żmuda jako
Głupi Maciuś
 Postanowienie wystawienia i zagrania w „Zaczaro-

wanym Kole” zrodziło się u mnie w latach
zamierzchłych. Moi szkolni koledzy nazywali mnie
wtedy - z tytułu moich zainteresowań literaturą
dramatyczną - „dramatem w trzech aktach". (JŻ)

► „Zemsta” Aleksandra Fredry, pokaz plenerowy - Chyły

Późniejsze nasze premiery, a w szczególności „Zemsta” i „Grzegorz Dyndała” były
obliczone w swojej inscenizacji plastycznej na dotarcie do widza pozbawionego
całkowicie teatru, a więc zamieszkałego w małych osiedlach i wsiach.
Przedstawienia tych sztuk (…) to nie tylko kulturalna i pożyteczna rozrywka dla
innych mieszkańców, to również wielkie, wzruszające przeżycie dla zespołu. (JŻ)
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► „Cyd” Pierre'a Corneille'a, Stanisława Wyspiańskiego - Józef Żmuda jako 
Don Fernand

W naszej realizacji scenicznej „Cyda” trudności (...)
pomnaża piękna scenografia zaprojektowana przez
scenografa teatru lubelskiego i jego dyrektora - Jerzego
Torończyka. Niesłychanie oszczędna w swej koncepcji
nie pozwala na spektakl widowiskowy, który mógłby kryć
braki aktorskiego rzemiosła, tym większą więc
odpowiedzialność składa na wykonawców...  (JŻ)

► „Kolumbowie - Rocznik 20” Romana Bratnego 

KOLUMBOWIE... bagatela! Czterdzieści osób obsady (...) Jeśli padniemy w tym
ciężkim boju, pokonani przez Bratnego i Hanuszkiewicza, to jednak będziemy silniejsi
po klęsce... Silniejsi o całą gromadę nowych miłośników sztuki... (JŻ)

Spektakl stalowowolskiego teatru został nagrany w formie słuchowiska i w 1967 roku
wyemitowany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

►  „Namiestnik”  Rolfa Hochhutha - Józef
Żmuda jako Papież Pius XII

Interesuje nas w sztuce Hochhutha to, co 
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► „Tato, tato, sprawa się rypła”  Ryszarda
Latki -  Józef Żmuda jako Placek

Amatorski Teatr Dramatyczny otrzymał nagrodę główną Ogólnopolskich Spotkań
Teatralnych „Teatry Robotnicze Ludziom Pracy” za plenerowy pokaz „Mazepy”, który
odbył się na zamku w Baranowie  Sandomierskim.

także nauką, jak należy pisać dramat. Jestem pełen uznania dla waszego zespołu, a przede wszystkim dla człowieka, który
jest duszą tego zespołu - Józefa Żmudy. (Ryszard Latko)

Sztuka Latki napisana została gwarą, co dla
aktorów ATD było dodatkowym wyzwaniem. Po realizacji spektaklu brany był pod
uwagę pomysł, aby w Stalowej Woli utworzyć scenę zawodową. Taka praktyka miała
miejsce wcześniej w Zielonej Górze, gdzie przez kilka lat pracował Józef Żmuda.

Miałem dziewięć premier w teatrach zawodowych, ale nikt nie potrafił zrobić tego
przedstawienia tak, jak pan Józef Żmuda. Zarówno pomysł inscenizacyjny, jak sama
gra aktorska, były na najwyższym poziomie (...) Ta inscenizacja była dla mnie po trosze

K. Dejmek, adaptując ten utwór dla teatru polskiego, uczynił zagadnieniem
najistotniejszym: bunt jednostki przeciwko ludziom, którzy reprezentując ideę,
sprzeniewierzają się jej podstawowym założeniom. (JŻ)

 
Z kolei „Zaczarowane koło” Rydla to baśń
dramatyczna w pięciu aktach.
 


