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Gwałtu co się dzieie 
Komedia w 3 aktach 

Muzyka: Seweryn Krajewski 

Piosenki: Adaptacja: 
Krzysztof Dzikowski Lech Komarnicki 

O b s a d a: 

URSZULA, BURMISTRZ 
W OSIEKU 

LUDWIK, JEJ MĄŻ 
BARBARA, PISARZ 

KASPER, JEJ MĄŻ. BRAT 
LUDWIKA 

KASIA, ICH SYNOWICA 
AGATA, BAKAŁARZ 

I DOWÓDCA STRAŻY 
BŁAŻEJ, JEJ MĄŻ 

FILIP GRZEGOTKA 
JAN KANTY DORĘBA 

DYZMA BEKIESZ 
MAKARY, SZEREGOWIEC 

SMUTNY CHŁOPIEC 

MIESZCZANIE, MIESZCZKI, 

SŁAWA KWASNIEWSKA 
TADEUSZ WOJTYCH 
JANINA MARISÓWNA 

ZDZISŁAW ZACHARIUSZ 
ANNA WRÓBLÓWNA 

IRENA OSUCHOWSKA 
ANDRZEJ JUSZCZYK 
EDWARD WARZECHA 
RAJMUND JAKUBOWICZ 
LESZEK DĄBROWSKI 
STANISŁAW OWOC 
SŁAWOMIR 

PIETRASZEWSKI 
STANISŁAW STANIEK . . 

GRA ZESPÓŁ BEATOWY „WIARUSY" 

REŻYSERIA: LECH KOMARNICKI 
SCENOGRAFIA: LILIANA JANKOWSKA 
CHOREOGRAFIA: JÓZEFA SŁA WUCKA 
ASYSTENT REŻYSERA: JA.NINA MARISóWNA 

INSPICJENT: MARIAN NOWAKOWSKI 
SUFLER: DANUTA CZAPKóWNA 



GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE?! 

Gwałtu, co się dzieje, 
świat na glowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Gwałtu, co się dzieje, 
klopoty z babami, 
wszystkie się ubraly dzisiaj 
w czapki i żupany. 

Gwałtu, co się dzieje, 
krzywda wszystkim chlapom, 
bo w spódnicach muszą chodzić, 
baby spodnie noszą. 

Gwałtu, co się dzieje, 
świat na głowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Już od wieków taka moda, 
kto rozsądny powie: 
szabLa przystoi mężczyźnie 
warkocz bialogłowie. 

Choć się ciągle moda zmienia 
rzecz to wszystkim znana: 
kapelusik jest dta pani, 
cylinder dla pana. 

Gwałt1i, co się dzieje, 
. świat na glowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu przystoi. 

Gwałtu, co się dzieje, 
co dziś nosi młodzież, 
kolorowe bluzki w kwiatki 
są u chlopców w modzie. 

Gwałtu, co się dzieje, 
co się dzieje z modą, 
chlopcy dlugie noszą włosy, 
panny w spodniach chodzą. 

Gwałtu, co się dzieje, 
śWiat na glowie stoi, 
nikt już dzisiaj dobrze nie wie, 
co komu p1'.zystoi. 

KRZYSZTOF 
DZIKOWSKI 

LECH 
KOMARNICKI 



KIEDY BĘDZIESZ SZŁA DO MNIE 

Kiedy będziesz szla do mnie 
tam, gdzie czekam na ciebie, 
słońce drogę ci wskaże, 

droga sama powiedzie. 

Góra grzbiet swój pochyli, 
żebyś nóg nie męczyła, 

wiatr ci iść dopomoże, 
żebyś szybciej tu byla. 

Ale gdybyś zechciała 
do innego zawrócić, 

wicher drzewa połamie 
i pod nogi twe r zuci. 

Z piargów ostre kamienie 
do stóp twoich się stoczą, 
wiatr, co przedtem pomagał, 
teraz będzie wiał w oczy. 

Rzeka drogę przegrodzi 
i podniosą się fale, 
woda kładkę zaleje, 
byś nie mogła iść dalej, 
do innego iść dalej ... 
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KIEROW N ICY DZIAŁOW TECHNICZNYCH: 
Bogdan Iwankowski - Kierownik techniczny, 
Antoni Hasiński i Zofia Turguła - Pracownie 
kra wieckie. Ale ksa ndra Turgula Modyst
ka , Jan Kr uszwicki - Peruk a rnia, Włady

~l~ w Makowski - Stolarnia, Damazy Guzikow
s ki - Malarn ia, S tefa n Zandecki - Pracownia 
dekoracyjno - tapicerska , Władysław Mackie
v:icz - Modelarn ia , Sylwester Kor zeniowski -
Prncown ia obuwnicza, Flori a n Grodzki - Slu
sarnia , Dionizy Gabrysiak - Scena Tadeusz 

Molsk i - Ele ktrotechnika . 
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