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Fredro na scenie przedborskiego MDK
03.12.2009.

MÅ‚odzieÅź z koÅ‚a teatralnego dziaÅ‚ajÄ…cego przy Zespole SzkÃłÅ‚ Ponadgimnazjalnych w
Przedborzu po raz kolejny zaprezentowaÅ‚a swÃłj talent aktorski. Po udanej aranÅźacji "Igraszek z
diabÅ‚em" tym razem mÅ‚odzi aktorzy przedstawili na scenie MDK sztukÄ™ Aleksandra Fredry z 1826
roku pt. "GwaÅ‚tu, co siÄ™ dzieje!".
Sztuka po raz pierwszy zaprezentowana zostaÅ‚a w niedzielÄ™ 29 listopada, a w czwartek 3 grudnia
odbyÅ‚a siÄ™ prezentacja dla czÅ‚onkÃłw Klubu Seniora. OdbyÅ‚y siÄ™ teÅź dwa przedstawienia dla
szkÃłÅ‚. ReÅźyserami przedstawienia byÅ‚y Panie Ewa Kusa i Ewelina Augustik oraz ks. Tadeusz Rojek,
odpowiedzialny takÅźe za stronÄ™ technicznÄ…. Stroje uszyÅ‚a Pani Joanna Krakowiak.
W przedstawieniu udziaÅ‚ wziÄ™li: Katarzyna Zejdler - Kasia, Hubert Krakowiak - BÅ‚aÅźej, Marcin
Magdziarz - Tobiasz, Maciej Szczuraszek - Kacper, Magda Hajduk - Agata, Klaudia Hyska - Urszula,
Danuta Sztuba - Barbara, Patryk KÅ‚obucki - Makary, MichaÅ‚ KamiÅ„ski - Magister, Chudy Dawid DorÄ™ba.

Oto w miejscowoÅ›ci Osiek kobiety postanowiÅ‚y przejÄ…Ä‡ wÅ‚adzÄ™. PrzebraÅ‚y siÄ™ wiÄ™c w
mÄ™skie ciuchy i zaczÄ™Å‚y rzÄ…dziÄ‡ w mieÅ›cie. MÄ™ÅźÃłw swoich zaÅ› wystroiÅ‚y w sukienki,
fartuszki, pantofle damskie i zagnaÅ‚y do garnkÃłw. Ale, jak siÄ™ okazaÅ‚o, sama przebieranka nie
zmienia przecieÅź ani mentalnoÅ›ci, ani struktury psychicznej, ani osobowoÅ›ci.
MÄ™ÅźczyÅºni wprawdzie wykonujÄ… polecenia kobiet, ale pragnÄ…, by nastaÅ‚ dawny porzÄ…dek,
gdzie wszystko wrÃłci na swoje miejsce. ToteÅź gdy pojawia siÄ™ okazja w postaci przybyÅ‚ego do
miasteczka DorÄ™by, proponujÄ…cego mÄ™Åźczyznom pomoc w odzyskaniu swojego status quo,
panowie wprawdzie poczÄ…tkowo lÄ™kliwie, ale w koÅ„cu godzÄ… siÄ™ na propozycjÄ™ uwolnienia ich
spod panowania dam i dokonujÄ… "zamachu stanu".
Kobiety zaÅ› mimo mÄ™skiego ubioru nie utraciÅ‚y przecieÅź typowo kobiecej wraÅźliwoÅ›ci na zaloty
i czuÅ‚e sÅ‚Ãłwka mÄ™Åźczyzny. Gdy wiÄ™c pojawia siÄ™ przystojny, uwodzicielski mÅ‚odzieniec
prawiÄ…cy komplementy kaÅźdej z nich z osobna, zauroczone tracÄ… gÅ‚owÄ™, wierzÄ…c w kaÅźde
kÅ‚amstwo, ktÃłre wypowiada DorÄ™ba, majÄ…cy przecieÅź niemaÅ‚e doÅ›wiadczenie w prawieniu
damom komplementÃłw. PrzybyÅ‚ tu z okreÅ›lonym zamiarem. ZakochaÅ‚ siÄ™ w piÄ™knej Kasi i
pragnie uzyskaÄ‡ zgodÄ™ jej rodziny na poÅ›lubienie dziewczyny. A nie jest to takie proste, poniewaÅź
kawaler nie ma najlepszej opinii, uchodzi bowiem za lekkoducha, sÄ… wiÄ™c wÄ…tpliwoÅ›ci, czy taki
potrafi zapewniÄ‡ Kasi szczÄ™Å›liwe Åźycie rodzinne. Jednak w obliczu moÅźliwoÅ›ci wyprowadzenia
mÄ™Åźczyzn z kobiecej "niewoli" otrzymuje zgodÄ™ na maÅ‚ÅźeÅ„stwo.
DorÄ™ba, zrÄ™cznie manipulujÄ…c kobietami, wywoÅ‚uje miÄ™dzy nimi niezgodÄ™ spowodowanÄ…
banalnÄ… przyczynÄ…: wzajemnÄ… zazdroÅ›ciÄ… paÅ„ o zaloty mÅ‚odzieÅ„ca. To z kolei prowadzi
do rozprzÄ™Åźenia damskiej grupy i gdy pojawia siÄ™ zewnÄ™trzne niebezpieczeÅ„stwo w postaci
najazdu oddziaÅ‚Ãłw wroga na Osiek (wprawdzie udane, ale przecieÅź panie o tym nie wiedzÄ…),
kobiety chÄ™tnie pozbywajÄ… siÄ™ wÅ‚adzy. (Opis sztuki: www.teatry.art.pl)

ZdjÄ™cia z poprzedniego przedstawienia "Igraszki z diabÅ‚em" moÅźna obejrzeÄ‡ TUTAJ

A poniÅźej nasza fotorelacja ze spektaklu "GwaÅ‚tu, co siÄ™ dzieje!"
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