
Uciechy ¿ycia doczesnego
Rozmowa z Piotrem Bikontem, 

re¿yserem teatralnym, dziennikarzem, 
publicyst¹ i krytykiem kulinarnym

Sztajgerowy Cajtung: Jest Pan za³o¿ycielem Stowarzyszenia Teatralnego Badów, 
które dzisiaj goœci na scenie Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Móg³by Pan 
wiêc przybli¿yæ nieco historiê tego miejsca i samego Stowarzyszenia? 
Piotr Bikont: By³ taki czas, ¿e mimo ogromnej potrzeby tworzenia spektakli teatralnych, nie mog³em znaleŸæ 
dyrektora teatru, który chcia³by mi to umo¿liwiæ. Byli jednak aktorzy, którzy chcieli ze mn¹ pracowaæ, choæby i za 
darmo. W roku 2000, w £odzi, gdzie wtedy mieszka³em, nie mogliœmy znaleŸæ nawet miejsca, sceny, gdzie 
moglibyœmy odbywaæ próby. A w tym samym czasie mój przyjaciel, fotografik S³awek Sierzputowski, rozbudowywa³ 
swoj¹ posiad³oœæ we wsi Badów Górny, pod Mszczonowem. Z czasem powsta³ tam wspania³y pensjonat, ale 
wówczas niewiele siê tam jeszcze dzia³o. Wiêc razem z aktorami spêdzi³em tam lato i tak powsta³o przedstawienie 
„Frank&Sztajn”. A potem nastêpne, w sumie siedem premier. 
Sz. C.: Jest Pan równie¿ krytykiem kulinarnym. Wraz z Robertem Mak³owiczem prowadzi Pan 
internetowego bloga, jest Pan równie¿ wspó³autorem ksi¹¿ek kulinarnych. Lubi Pan gotowaæ?
P. B.: Lubiê, choæ tak naprawdê niewiele gotujê. Jestem w bardzo szczêœliwym zwi¹zku ma³¿eñskim, ¿ona 
genialnie przyrz¹dza jedzenie i co wiêcej, jest pasjonatk¹ kulinarn¹. Lubi mnie karmiæ, razem, w toku d³ugich 
dyskusji, uzgadniamy menu, razem jemy, ale w kuchni Mirka woli dzia³aæ sama, moja obecnoœæ, choæby najbardziej 
pomocna, raczej jej przeszkadza. 
Sz. C.: Jaka wiêc potrawa najczêœciej pojawia siê na Pañskim stole?
P. B.: Moje najulubieñsze potrawy s¹ przewa¿nie bardzo niezdrowe, staram siê wiêc za czêsto nimi nie napychaæ. 
Zaliczaj¹ siê do nich ko³duny w t³ustym rosole, barani pilaw, kurczê w zawiesistej potrawce, spaghetti carbonara... 
Wszystko bardzo tucz¹ce. Najczêœciej wiêc na moim stole pojawiaj¹ siê gotowane i surowe jarzyny, bia³y ser, ryby. 
(c.d. na stronie 3, czyli przewróæ kartkê...)
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Z Henrykiem Mercikiem przez Chorzów

Jedno miasto, trzy ratusze
Sztajgerowy Cajtung: Miasto musi posiadaæ pewne atry- 
buty miejskoœci. Królewska Huta ma ich kilka, w postaci 
reprezentacyjnych gmachów. 
Henryk Mercik: Warto przede wszystkim zwróciæ tu uwagê na 
budynki wybudowane przez miasto, œwiadcz¹ce o jego 
ambicjach i aktualnej fazie rozwoju. Najlepszymi przyk³adami 
s¹ te znajduj¹ce siê do dzisiaj w samym centrum.
Sz. C.: Ratusz miejski ³¹czy w sobie elementy ró¿nych 
stylów, co mo¿e byæ trudne do zauwa¿enia.
H. M.: Pierwotny budynek Ratusza wybudowano w latach 1874-1876 w stylu historycznym z elementami 
neorenesansowymi i manierystycznymi. By³ on mniejszy od znanego nam dziœ budynku, sk³ada³ siê ze skrzyd³a, 
przylegaj¹cego do rynku. Radykalnie przebudowany i rozbudowany zosta³ w latach 1927-1929 wed³ug projektu 
Karola Schayera i Witolda Eysymonta w stylu funkcjonalistycznym. Dodano mu nowe skrzyd³o od dzisiejszej ul. 
Jagielloñskiej i charakterystyczn¹ wie¿ê. Stanowi jeden z najwybitniejszych przyk³adów architektury tego okresu. 
(c.d. rozmowy na stronie 7, czyli przedostatniej...)
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To nie jest tekst dla wielkich ludzi
Rafa³ Rutkowski dobrze czuje 
siê w monodramach utrzyma- 
nych w konwencji stand-upu      
i chêtnie do swoich sceniczno-
estradowych popisów w³¹cza 
publicznoœæ. Jest w stanie 
dobrze sprzedaæ nawet s³abe 
¿arty, dograæ je autoironicznym 
komentarzem, akcentem czy 
zachowaniem. Ucieka od te- 
atralizacji, nie daje widzom 
zapomnieæ o sztucznoœci czy   
o umownoœci ca³ego show. 
Prze³amanie konwencji teatral-
nej kabaretem wi¹¿e siê jednak 

ze sta³ym poszukiwaniem granic i form, a to nie zawsze 
wychodzi quasi-spektaklom na dobre.
Micha³ Walczak, który napisa³ i wyre¿yserowa³ 
monodram „To nie jest kraj dla wielkich ludzi”, wpad³       
w pu³apkê puszczania oka do odbiorcy i w testowaniu 
mo¿liwoœci stand-upu przesadzi³. Nie da siê ukryæ, ¿e 
tekst jest bardzo nierówny i nawet swoboda aktorska 
Rutkowskiego tu nie pomo¿e. 
Ka¿da rola w spektaklu opatrzona jest cudzys³owem: 
aktor chêtnie komentuje czêœæ ¿artów, by podaæ           
w w¹tpliwoœæ strategie odbioru, udowadnia widowni, jak 
³atwo j¹ kupiæ dowcipami nieprzyzwoitymi (tu cudzys³ów 
mo¿e s³u¿yæ zmniejszeniu ewentualnego za¿enowania) 
i czasem bawi siê form¹, na przyk³ad gdy odgrywa 
przejmuj¹co rozpacz po stracie przyjaciela. Gdyby 
oceniaæ monodram pod k¹tem aktorskiego kunsztu, 
Rutkowski doœæ przekonuj¹co wciela³ siê w kolejne 
postacie. Ale kiedy przesuwa siê tekst w stronê 
polskiego stand-upu, trudno o uznanie dla autora. Utwór 
ma wiele d³u¿yzn, których nie ratuje ani niezaprzeczalny 
talent Rutkowskiego, ani obecnoœæ zbyt rzadkich 
puentek. Roz³o¿yste autotematyczne wstawki nie 
spajaj¹ historii, wrêcz przeciwnie. Scenki prowadz¹ 
donik¹d, a brak puent w kolejnych sekwencjach bywa 
nieco frustruj¹cy. Rutkowski dwoi siê i troi, by nadaæ 
blasku drobnym historiom i uwiarygodniæ je, ale na 
dobr¹ sprawê poza etiudami dla samego grania trudno 
dopatrywaæ siê tu wybitnej rozrywki. W wiêkszoœci 
przypadków obrazki s¹ po prostu przegadane, nie 
uratuje ich nawet obecnoœæ ¿artów schlebiaj¹cych 
masowym gustom.
W dwóch kawa³kach Rutkowski faktycznie mo¿e 
rozbawiæ: jako ksi¹dz (choæ i temu fragmentowi dobrze 
zrobi³yby skróty) i jako ¿o³nierz tropi¹cy gejów. Obie te 
scenki wykorzystuj¹ gest i symbol, obie przesyca te¿ 
humor, nie tylko toporny dowcip. Nie sprawdza siê 
natomiast wpisany w tekst schemat dialogu                   
z publicznoœci¹: prze³amanie bariery miêdzy scen¹       
a widowni¹ wypada tu naprawdê sztucznie, albo sam 
monodram zestarza³ siê na tyle, ¿e nie robi ju¿ wra¿enia. 
Przerysowanie, które aktor chêtnie wykorzystuje do 
budowania ról komediowych, tu obróci³o siê przeciwko 
niemu: przyt³acza³o zbyt rzadkie tekstowe przewrotki     
i nie cieszy³o. Aktorsko Rafa³ Rutkowski wypad³ bez 
zarzutu. Gdyby jeszcze mia³ do tego dobry tekst…

Iza Mikrut

Ksi¹dz z nosem klauna i w blond peruce

Przyznajê, nie lubiê monodramów. Mêczy mnie ogl¹danie 
wci¹¿ tej samej postaci, mówi¹cej o jednym i tym samym. 
Ale do spektaklu „To nie jest kraj dla wielkich ludzi” te 
okreœlenia wcale nie pasuj¹! 
Rafa³ Rutkowski, korzystaj¹c ze swojej elastycznoœci 
zarówno w geœcie, mimice, ale i w s³owach, wprowadza 
na scenê ca³¹ plejadê postaci i robi to z ogromnym 
humorem i dystansem do samego siebie, do swojego 
zawodu, ale i do absurdów naszej codziennoœci. Mówi     
o rzeczach wa¿nych w zaskakuj¹co absurdalnej scenerii, 
np. z czerwonym nosem klauna na pogrzebie komika. 
Humor jego show opiera siê w du¿ym stopniu na 
delikatnym balansowaniu miêdzy kontrowersjami. Dla 
g³êboko wierz¹cych oburzaj¹ce mo¿e byæ przedstawienie 
ksiêdza jako osoby, która kazanie opiera w du¿ym stopniu 
na rozmowach o seksie i umieraniu. Dlatego zarówno 
wykonawca jak i publika z dystansem musi podejœæ do 
ca³ej zabawy. 
Rutkowski jest aktorem, którego niesie kontakt z widzami, 
bazuje na ich reakcjach i bardzo naturalnie prowadzi 
dialog, w³aœciwie ca³e show to dialog. A¿ chcia³oby siê, 
aby wœród widzów znalaz³ siê jakiœ œmia³ek, który 
zaskoczy³by samego aktora. Ciekawa jestem, co z tego 
by wyniknê³o. Po cichu myœlê, ¿e Rutkowski na to w³aœnie 
liczy, luŸno traktuj¹c napisany scenariusz, puszcza do 
widzów oczko i czeka. W trakcie pi¹tkowego spektaklu nie 
doczeka³ siê równego sobie ¿artownisia i prowokatora, 
dlatego wieczór nale¿a³ tylko do niego, do plejady 
wykolejonych bohaterów, których za pomoc¹ jednego 
rekwizytu sprowadza³ na scenê, doprowadzaj¹c tym 
samym publicznoœæ do œmiechu. Œwietna zabawa dla 
wszystkich, którzy na luzie traktuj¹ wszelkie konwenanse, 
a takich w³aœnie w przeró¿nych kategoriach wiekowych   
w Chorzowie nie brakowa³o!
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Zapraszamy na oficjaln¹ stronê 
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

     www.chorzowskiteatrogrodowy.pl

Zachêcamy te¿ do polubienia 
facebookowego profilu ChTO: 

Znajduj¹ siê tam:
- krótkie zapowiedzi najbli¿szych wydarzeñ,
- minirelacje ze spektakli,
- galerie zdjêæ,
- anegdoty pozakulisowe,nowinki, dyskusje,
- elektroniczne wersje 

„Sztajgerowego Cajtunga”

http://www.facebook.com/
chorzowskiteatrogrodowy

Magda Depta³a



Kryzysowa narzeczona
(dwug³os o „Kryzysach”)

Ona i on nigdy siê nie zrozumiej¹. Ona 
ka¿de jego zachowanie interpretowaæ 
bêdzie przez pryzmat rzekomej zdrady, 
on bêdzie t³umi³ w sobie pog³êbiaj¹c¹ 

siê frustracjê. Zwi¹zek obroœnie w nieporozumienia        
oraz drobne konflikty, które skutecznie obrzydz¹ 
codziennoœæ. Dok¹d ich to zaprowadzi? Mihai Ignat nie 
chce dawaæ jednoznacznego rozwi¹zania, zreszt¹       
w ca³ym tekœcie dramatu „Kryzysy albo historia mi³osna” 
ucieka od wielkich s³ów, deklaracji i jednoznacznych 
rozstrzygniêæ. Woli bazowaæ na rutynie, niemedialnej 
zwyczajnoœci, któr¹ przekuwa na tworzywo sztuki. To 
dlatego tak wiele par mo¿e przejrzeæ siê w urywanych, 
uniwersalnych scenkach z „Kryzysów”.
Kiedy ona i on budz¹ siê niespodziewanie razem nago  
w obcym ³ó¿ku, jeszcze nie wiedz¹, ¿e zaprowadzi ich to 
do powa¿nego zwi¹zku. Rodz¹ce siê miêdzy nimi 
uczucie natrafia na rozmaite przeszkody, ale w koñcu 
owocuje wspólnym mieszkaniem i stabilizacj¹, która 
mo¿e byæ zabójcza dla ich ma³¿eñstwa. Ona zaczyna 
niebezpiecznie upodabniaæ siê do w³asnej matki, a on 
dostrzega u siebie cechy nieudacznika. K³óc¹ siê coraz 
czêœciej z byle powodu. „Kryzysy” to historia utkana ze 
stereotypów i bana³ów, pozbawiona jednoznacznych     
i silnych puent w poszczególnych sekwencjach, ale 
wolna nawet od mocnego akcentu na zakoñczenie. 
Mihai Ignat postawi³ w tekœcie na trafnoœæ obyczajowych 
obserwacji: uœwiadamianie odbiorców ma przebiegaæ 
bez wstrz¹sów. Widzowie musz¹ sami poj¹æ, ¿e 
absurdalne zarzuty i bezkompromisowoœæ do niczego 
dobrego bohaterów nie doprowadz¹. 
Czêœæ odbiorców bêdzie zapewne mia³a rumuñskiemu 
autorowi za z³e ow¹ subtelnoœæ tekstu, brak silnego 
uderzenia, nijakoœæ codziennej egzystencji, ale 
przecie¿ w ujêciu M³odej Sceny Teatru Korez nawet 
utwór, który jest kopi¹ najbardziej schematycznych 
zachowañ z ¿ycia wziêtych, nabiera barw. Hubert 
Bronicki œwietnie odnajduje siê we fragmentach 
komediowych, mimo ¿e nie ma szans sypaæ dowcipami. 
Widaæ, ¿e na scenie czuje siê swobodnie, nie boi siê 
nawet lekkich improwizacji. Dziêki temu mo¿e 
rozbawiaæ publicznoœæ i zyskiwaæ sympatiê. Kinga 
Kaczor z kolei dobrze sprawdza siê w metamorfozach: 
jej postaæ ca³y czas ewoluuje i wymaga od aktorki 
uruchomienia szerokiego repertuaru œrodków arty- 
stycznych. Kobieta w ujêciu Kingi Kaczor ci¹gle siê 
zmienia i, co najwa¿niejsze, w ka¿dej roli wydaje siê 
przekonuj¹ca. Ona i on s¹ w koñcu przeniesieni ze 
zwyczajnoœci, nie ulegaj¹ zatem pokusie wyostrzania 

cech charakteru i wyolbrzy- 
miania portretów. Kiedy œmie- 
sz¹, czyni¹ to subtelnie, ¿eby 
nie przesadziæ: publicznoœæ i tak 
bez trudu wy³apuje ¿arty             
i ¿yczliwie na nie reaguje. Kiedy 
siê k³óc¹, uœwiadamiaj¹ od- 
biorcom, jak ³atwo zniszczyæ 
zwyk³e szczêœcie. I o to w tym 
wszystkim tak naprawdê od 
zawsze chodzi.

Iza Mikrut

Zaczekaj. Chcê Ci coœ powiedzieæ. Chcê Ci powiedzieæ, 
¿e nie mam Ci nic do powiedzenia. Porozmawiajmy o tym.
Chcê z Tob¹ porozmawiaæ o deszczu, który nie pada. 
S³yszysz, jak piêknie nie pada? Zróbmy o tym spektakl, 
powiedzmy wszystkim, którzy przyjd¹, ¿e nie mamy im nic 
do powiedzenia. Bêdziemy siê wspólnie œwietnie bawiæ, 
poœpiewamy, pobujamy siê.
Czy tak myœleli twórcy spektaklu „Kryzysy albo historia 
mi³osna”? Niestety, dostaliœmy kiepsko zagrany tekst 
pe³en oczywistoœci, bana³ów, zwyk³ej szarej codziennoœci 
i przegadywania siê, potwierdzania dawno utartych 
stereotypów ¿on, mê¿ów, teœciowych, a przecie¿ nie o to 
chodzi, gdy wybieramy siê do teatru. Chcemy kreowania 
nowych œwiatów, po co ogl¹daæ to, na co 
mamy idealny widok z w³asnej kanapy.
Szkoda, ¿e tego spektaklu nie mogê 
zaliczyæ do udanych, bo zauwa¿y³am, ¿e 
twórcy maj¹ w sobie spor¹ dawkê humoru   
i luzu, której byæ mo¿e nie wykorzystali 
nale¿ycie. Najbardziej podobali mi siê       
w chwilach, w których odnosi³am wra¿enie, 
¿e improwizuj¹.

Magda Depta³a
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Dokoñczenie rozmowy z Piotrem Bikontem

Sz. C.: Spektakl „Gargantua i Pantagruel”, który 
chorzowscy teatromani zobacz¹ ju¿ dziœ wieczorem, 
z kuchni¹ równie¿ ma wiele wspólnego. Siêgn¹³ Pan 
po literaturê Rabelais'go w³aœnie z tego powodu? 
P. B.: Nie. Choæ rzeczywiœcie, rabelaisowskie opowieœci 
s¹ apoteoz¹ uciech ¿ycia doczesnego, a jego 
bohaterowie potrafi¹ poch³aniaæ istne himalaje 
najrozmaitszego jad³a. 
Sz. C.: W zapowiedzi spektaklu czytamy, ¿e g³osiæ ma 
on jednoœæ œwiata cia³a i ducha, wzajemn¹ 
przenikalnoœæ sacrum i profanum, pochwa³ê 
cz³owieka pe³nego, wolnego i radosnego. S¹dzi Pan, 
¿e w dzisiejszym mocno zabieganym œwiecie jest to 
jeszcze mo¿liwe?
P. B.: Na szczêœcie jeszcze tak. Wystarczy odmówiæ 
udzia³u w wyœcigu szczurów, zarazem nie ulegaj¹c 
przes¹dom, ¿e w cielesnych uciechach musi 
obowi¹zkowo byæ coœ zdro¿nego. 
Sz. C.: A co w zawodowym ¿yciu Piotra Bikonta 
pojawi siê w najbli¿szej przysz³oœci? Kuchnia, teatr, 
publicystyka? A mo¿e da siê znaleŸæ z³oty œrodek? 
P. B.: Niedawno by³a premiera mojego przedstawienia 
„Kto nie ma, nie p³aci” wg Daria Fo w £ódzkim Teatrze 
Nowym. W Badowie zacz¹³em w³aœnie próby do 
„Kochanka” Harolda Pintera. W maju wysz³a moja 
ksi¹¿ka o kuchni ¿ydowskiej („Kuchnia ¿ydowska Balbiny 
Przepiórko”). Planów jest ca³e mnóstwo, a energii nie 
brak. Czyli dobra nasza. 
Sz. C.: Serdecznie dziêkujê za rozmowê.  

rozmawia³a Anka Miozga



H. M.: Tu¿ obok natkniemy siê na równie wa¿ne 
miejsce, jakim jest gmach poczty. Wybudowany           
w latach 1891-1892 w stylu neogotyckim wed³ug 
projektu Schuberta, rozbudowany w 1911 roku wed³ug 
projektu Nhagena. To obiekt niezwykle reprezentacyjny, 
bêd¹cy jednym z symboli tego miasta i wagi, jak¹ 
przyk³adano do ³¹cznoœci Królewskiej Huty ze œwiatem. 
Sz. C.: Ale chyba nie tylko ratusz i poczta wskazuj¹ 
na wielkomiejskie aspiracje Królewskiej Huty? 
H. M.: Historycznym atrybutem wielkomiejskoœci, 
oprócz wspomnianych budynków jest te¿ m.in. 
najbardziej znany do dziœ królewskohucki hotel: Graf 
Reden przy dzisiejszej ul. Marii Konopnickiej, powsta³y 
w 1900 roku. Dziœ rezyduje w budynku Teatr Rozrywki. 
Sam obiekt nosi w sobie trochê cech neogotyckich, 
mo¿emy tam te¿ znaleŸæ atrybuty miasta prze- 
mys³owego: naro¿na wie¿yczka, stanowi¹ca wykusz, 
wspierana jest na barkach górnika i hutnika, czyli de 
facto tych, którzy to miasto zbudowali. 
Natomiast przy ul. Powstañców stoi do dziœ jedna          
z najstarszych królewskohuckich szkó³. Okaza³y gmach 
z elementami neorenesansowymi, z przepiêkn¹ aul¹, 
którego budowa rozpoczê³a siê w tym samym roku co 
poczty. Pierwotnie mieœci³o siê tu gimnazjum mêskie. 
Szkolnictwo œrednie w tamtym czasie te¿ by³o 
atrybutem miejskich ambicji.
Sz. C.: Jak to bywa na Górnym Œl¹sku, w prawie 
ka¿dym mieœcie powsta³ym w wyniku rewolucji 
przemys³owej, mo¿emy znaleŸæ kilka ratuszy.
H. M.: Rzeczywiœcie, s¹siaduj¹ce z Królewsk¹ Hut¹ 
gminy by³y nie mniej ambitne i równie¿ w sposób 
b³yskawiczny przekszta³ca³y siê w miasta, mimo ¿e 
administracyjnie wci¹¿ by³y wsiami. Oprócz 
dzisiejszego Ratusza Miejskiego mamy te¿ ratusz        
w Chorzowie Batorym, ówczeœnie ratusz gminy 
Bismarckhutte, przy ul. Ratuszowej. Wybudowany       
w latach 1909-1911 w stylu neobarokowym wed³ug 
projektu Dominika Dreschera, obecnie utraci³ wiele ze 
swej okaza³oœci, czekaj¹c na kogoœ, kto podejmie siê 
jego rewitalizacji. W nieco póŸniejszym okresie powsta³ 
równie¿ gmach ratusza gminy Chorzów, dzisiejszej 
dzielnicy Chorzów Stary. Wybudowany w latach 
miêdzywojennych, 1924-1925, przy obecnym placu 
Piastowskim. 
Sz. C.: W okresie miêdzywojennym nastêpuje 
ca³kowita zmiana uk³adu politycznego, który tak¿e 
wp³yn¹³ bardzo na wygl¹d miasta.
H. M.: Jesteœmy po Plebiscycie, Górny Œl¹sk zostaje 

podzielony na czêœæ niemieck¹ i polsk¹. Zauwa¿yæ 
mo¿na, ¿e miêdzy stronami wywi¹zuje siê swoista 
rywalizacja, bardzo mocno zaakcentowana w przestrzeni 
miast. W tamtym okresie w architekturze dokonuje siê 
rewolucja. Ultranowoczesnym stylem sta³ siê modernizm 
i jego pr¹d, funkcjonalizm. I to równie¿ dziêki tej 
rywalizacji te tereny mog¹ cieszyæ siê niezwyk³ym 
bogactwem obiektów modernistycznych. 
Sz. C.: Jak choæby jednym 
z trzech w ówczesnej 
Polsce wysokoœciowców.
H. M.: Drapacz Chmur, 
wybudowany w 1936 roku   
w stylu funkcjonalistycznym 
wed³ug projektu Stanis³awa 
Tabeñskiego, pierwotnie 
mieœci³ siedzibê Komunalnej 
Kasy Oszczêdnoœci. Wyró¿- 
nia go niezwyk³a konstrukcja 
zaprojektowana przez prof. 
Bry³ê, czyli stalowy szkielet. 
Rozwi¹zania takie stoso- 
wano w Stanach Zjedno- 
czonych i patrz¹c na ten 
budynek, widaæ mocne odniesienia do architektury tego 
kraju, który od zawsze kojarzy³ nam siê z nowoczesnoœ- 
ci¹ i rozmachem. 
Sz. C.: Czym funkcjonalizm w architekturze po 
stronie polskiej ró¿ni³ siê od tego w wydaniu 
niemieckim?
H. M.: Polski funkcjonalizm by³, nieco paradoksalnie, 
stylem dla bogatych, choæ w zamyœle jego prekursorów 
tak byæ nie mia³o. Mamy wiêc wie¿owiec z siedzib¹ banku 
i ogromnymi mieszkaniami, mamy Ratusz, mamy 
luksusowe wille na osiedlu Ruch i ko³o góry Redena. 
Natomiast spojrzawszy na ówczesn¹ stronê niemieck¹, 
chocia¿by na Zabrze, Gliwice czy Bytom, widzimy, ¿e 
powsta³y tam ca³e osiedla, które, choæ wybudowane       
w tym samym stylu architektonicznym, by³y budynkami 
dla tych mniej bogatych. To przyk³ad na to, jak pos³uguj¹c 
siê tym samym jêzykiem architektonicznym, mo¿emy 
projektowaæ zupe³nie inne rzeczy. 
Sz. C.: Dziœ wielu chorzowian rozpamiêtuje utratê 
rynku. Jak¹ funkcjê pe³ni³ on w czasach rozwoju 
Królewskiej Huty?
H. M.: Rynek powsta³ w podobnym czasie co ratusz, 
funkcjonuj¹c bardziej jako plac targowy. Zastawiony 
budami handlarzy, nie prezentowa³ siê zbyt okazale. 
Okres targowiska skoñczy³ siê w roku 1905, kiedy miasto 
wybudowa³o stoj¹c¹ do dziœ przy ul. Katowickiej Halê 
Targow¹, jedn¹ z najwiêkszych ówczeœnie hal, 
ultranowoczesn¹. Wiêc to wszystko, co nie powinno 
znaleŸæ siê na oczach ludzi odwiedzaj¹cych miasto         
z ambicjami, znalaz³o swoje miejsce w hali, porz¹dkuj¹cej 
ówczesny handel. Z ogromnego rynku zrobiono skwer. 
By³y na nim ³aweczki, drzewa, zadbana zieleñ. Ale je¿eli 
ktoœ sobie wyobra¿a, ¿e na tym rynku dzia³y siê wielkie 
rzeczy, to siê myli. Rynek by³ przedpolem dla ratusza, 
punktem orientacyjnym dla mieszkañców, wizytówk¹. 
Oprócz tego od zawsze by³ wêz³em komunikacyjnym dla 
linii tramwajowych. Rynek sta³ siê pewnym miejskim 
mitem, wrêcz mitem o utraconym raju. Strata tego 
miejsca wzbudza w ludziach wiêksze emocje ni¿ fakt 
utraty Królewskiej Huty, to, ¿e nie ma ju¿ obiektów, które 
by³y jej sercem, jak stalownia, czy s³ynne cztery kominy. 
Przez wiele lat wmawiano nam, ¿e powinniœmy wstydziæ 
siê swojego przemys³owego dziedzictwa. Ale przecie¿ 
gdyby nie powsta³y kopalnie i huty, nie by³oby i rynku. 

Z Henrykiem Mercikiem, Miejskim Konserwatorem 
Zabytków, rozmawia³a Magdalena Widuch 

(zdjêcia z Biura Prasowego MKZ)

CHORZÓW
jakiego nie znacie
Dokoñczenie rozmowy z Henrykiem Mercikiem
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Za tydzieñ na scenie:

Spektakl opowiada historiê o weso³ych i ¿¹dnych 
przygód stworkach z krainy Babroszkowo. 
Babroszki mieszkaj¹ w domach w kszta³cie 
namiotów. Pewnego dnia wpadaj¹ na pomys³ 
podboju kosmosu. Spektakl ma charakter 
interaktywny, mali widzowie buduj¹ wspólnie         
z aktorami rakietê, ucz¹ siê tañczyæ kosmicznego 
tañca „bliblibli”, pokonuj¹ z³e si³y dziêki swojej 
spostrzegawczoœci i pomys³owoœci. 

19 sierpnia, pi¹tek

godz. 21:00

Teatr Konsekwentny 
(Warszawa)

3
[Ja]  

czyli dwa 
do jednego

tekst: Tomasz Jachimek. 
Jeden z Trzech

re¿yseria: Pierwszy, Drugi, Trzeci
scenografia: Ja, Ja i Ja

ruch sceniczny i wspó³praca 
re¿yserska: Jaros³aw  Staniek 

opracowanie muzyczne: Marcin Partyka 
i trzy hity

na scenie: Tomasz Jachimek, 
Jerzy Jan Po³oñski, Adam Sajnuk

13 sierpnia, sobota

godz. 15:00
CHORZOWSKI TEATRZYK OGRÓDKOWY

Teatr Nikifory 

Babroszki lec¹ 
w kosmos
scenariusz: 
Natalia Kubiak, Pawe³ Szymkowiak
muzyka: Pawe³ Szymkowiak
re¿yseria: zespó³ teatru 
na scenie: Natalia Kubiak, 
Anna B¹czek, Marcin Lieber

Trzydziestoczteroletni Adaœ przechodzi lekki zawa³   
i dowiaduje siê, ¿e musi zmieniæ dotychczasowy tryb 
¿ycia. Od tej pory wszystkie decyzje bêdzie 
konsultowaæ ze swoim sercem i mózgiem, a to tak, 
jakby dyskutowa³o ze sob¹ trzech upartych facetów. 
Ka¿dy ma swoje pogl¹dy oraz siln¹ osobowoœæ...      
I ¿aden nie zamierza ustêpowaæ.

Jutro na scenie:

20 sierpnia, sobota

godz. 15:00
CHORZOWSKI  TEATRZYK OGRÓDKOWY

Teatr Gry i Ludzie

Opowieœci Wagantów
re¿yseria: Beata Zawiœlak, 
Bartosz Socha
na scenie: Beata Zawiœlak, Bartosz 
Socha, Agnieszka Zawiœlak
Trupa wêdruj¹cych lalkarzy, tytu³owych Wagantów, 
jeŸdzi ze swoim wozem od wsi do wsi, z miasta do 
miasta, graj¹c swoje opowieœci dla dzieci                  
i doros³ych. Tym razem zobaczymy dwie historie. 
Pierwsza to bajka o dziecku szczêœcia, ch³opcu, 
który wyrusza do piek³a 
po trzy z³ote w³osy z g³o- 
wy diab³a. Druga bajka 
opowiada o córce m³y- 
narza, która przez pychê 
swego ojca trafia do 
lochu.
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