
Drodzy Widzowie!
Oto zero/jedynkowy (a jednak analogowy) pierwszy w tym roku numer Sztajgerowego Cajtunga; na 
pocz¹tek poza-sezonu i sezonu jednoczeœnie:
27 czerwca pierwsza ods³ona ChTO poza sezonem, czyli Swing Teatru Korez; start i zwiastun zarazem 
nowego pozasezonowego cyklu.
18 lipca – preludium ChTO, czyli jak zwykle muzyka „na pograniczu”: Piotr Bukartyk w duecie z gita- 
rzyst¹ Krzysztofem Kawa³ko (który istnieje naprawdê!), ju¿ pó³ doby po cotygodniowym wystêpie      
w radiowej Trójce u Wojciecha Manna.
Przed nami tuzin spotkañ, g³ównie na bardzo teatralnych spektaklach, gdy¿ sztuka tutaj nie jest gene- 
tycznie modyfikowana; gwarantujemy dobr¹ zabawê na wysokim poziomie. Warszawski znakomity 
Teatr Montownia w czwórkê, dwie wyœmienite aktorki, Gra¿yna Bu³ka i Aldona Jankowska w solowych 
popisach, Teatr Ludowy z Krakowa z bardzo czeskimi Sarenkami Tomáša Svobody, zawsze aktualny 
Zwi¹zek otwarty Teatru Nowego z Zabrza. Czeska równie¿ bêdzie II Chorzowska Noc Filmowa, 
s³owackie Divadlo PIKI jak zwykle na Dziecinadzie. I jeszcze inne spektakle dla dzieci i rodziców. A na 
koniec, dla wytrwa³ych widzów, zabawa taneczna w cieniu wie¿y „Prezydent”.

Zapraszam do naszego Teatru!
Wasz Naczelny Ogrodnik, Sergiusz Bro¿ek
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£ysa blondynka 
albo m¹droœci ludowe Piotra B.

preludium ósmego sezonu ChTO

Nie daje siê zaszufladkowaæ. Unika autoklasyfikacji, a krytycy s¹ wobec 
jego twórczoœci bezradni. Piotr Bukartyk nie podporz¹dkowuje siê 
muzycznym modom i kiedy zasiada do pisania, nigdy nie wie, jaki bêdzie 
efekt. Ta nieprzewidywalnoœæ zreszt¹ najbardziej go cieszy. Funkcjonuje 
Bukartyk jako œpiewaj¹cy (i graj¹cy) autor, co wziê³o siê na pocz¹tku        
z braku wykonawców dla m³odego twórcy, umiejêtnie ³¹czy piosenkê 
poetyck¹ i autorsk¹ z ostrym rockiem a tak¿e… z kabaretem. To 
elektryzuj¹ce zestawienie zapewnia artyœcie uwielbienie publicznoœci, 
która ceni sobie inteligentny humor i wpadaj¹ce w ucho kawa³ki. I nikt nie 
pyta, co ten Bukartyk w³aœciwie tworzy.
– Jestem facetem, który ¿yje z pisania do rymu – w ten sposób 
porozumiewam siê ze œwiatem. Piszê piosenki, czasem kompletnie 
pozbawione sensu  t³umaczy w jednym z wywiadów Piotr Bukartyk.       
W innym miejscu dodaje: – Jestem goœciem, który po prostu pisze do ry- 
mu i potem przedstawia to ludziom z du¿ym przymru¿eniem oka i spor¹ 
doz¹ dystansu do samego siebie jako autora… Na pewno otar³em siê     
w ¿yciu o kabaret. Nie wiem jednak, do czego móg³bym porównaæ to, co 
robiê […]. Urodzi³em siê z jak¹œ ³atwoœci¹, jeœli chodzi o rymowanie. 
Sekret sukcesu Piotra Bukartyka to jednak nie tylko ³atwoœæ rymowania, 
ale i wyczulenie na absurdy codziennoœci. 

ci¹g dalszy na stronie 4...



Chorzowa i osi¹gniêæ technicznych miêdzywojennego 
górnictwa. Teraz posiada konkretn¹ funkcjê wie¿y 
widokowej, co bez w¹tpienia jest mocnym atutem ca³ego 
kompleksu i Chorzowa.
Sz. C.: W 2011 r. opowiada³ Pan na ³amach 
„Sztajgerowego Cajtunga” o ciekawych, a wielu 
mieszkañcom nieznanych obiektach, czy te¿ 
miejscach w Chorzowie. Nie omawialiœmy wtedy 
samej Wie¿y. Co wed³ug Pana stanowi o jej wyj¹tko- 
woœci? 
H. M.: Sama wie¿a ma tzw. konstrukcjê zastrza³ow¹, 
upraszczaj¹c, polega to na tym, i¿ z boku trzonu, od 
strony maszyny wyci¹gowej widzimy dwie ukoœne „nogi”. 
To najbardziej powszechny typ wie¿y wyci¹gowej wyko- 
nywany zazwyczaj w konstrukcji stalowej. Wykorzystanie 
¿elbetu dla budowy takiej wie¿y by³o na Górnym Œl¹sku 
wielk¹ rzadkoœci¹. Dodatkowo znakomite proporcje oraz 
precyzja wykonania nosz¹ w sobie elegancjê fun- 
kcjonalizmu okresu miêdzywojnia, widoczn¹ równie¿      
w obiektach przemys³owych. Warto dodaæ, ¿e bez szcze- 
gólnych zabiegów wizerunek wie¿y mo¿e byæ 
wykorzystywany jako logotyp lub symbol. Bardzo podoba 
mi siê chocia¿by rola litery „A” w s³owie „TEATR” [logo 
ChTO – przyp. M. W.], któr¹ przyjê³a wie¿a w ujêciu od 
strony Sztygarki. Po maj¹cym miejsce w ostatnim czasie 
barbarzyñskim wysadzeniu w powietrze wie¿y dawnej 
kopalni „Andaluzja” w Piekarach Œl¹skich z ¿elbetowych 
wie¿ zastrza³owych pozosta³a jedynie ta w Chorzowie.
Sz. C.: Jakie obiekty wskaza³by Pan zwiedzaj¹cym 
jako szczególnie godne uwagi w panoramie roz- 
ci¹gaj¹cej siê z Wie¿y?
H. M.: Z góry widaæ mnóstwo ciekawych obiektów, nie 
tylko chorzowskich, lecz równie¿ tych w Rudzie Œl¹skiej, 
Œwiêtoch³owicach czy Zabrzu. Ja szczególn¹ uwagê 
zwracam na te zwi¹zane z przemys³em, w tym pozo- 
sta³oœci Huty „Królewskiej”. Nadal wyraŸnie widaæ, ¿e to 
huta by³a sercem miasta i to wokó³ niej i s¹siedniej  
kopalni rozwija³a siê przestrzeñ urbanistyczna. 
Powinniœmy uszanowaæ ten niezwyk³y, w³aœciwy dla 
miast industrialnych o XIX-wiecznym rodowodzie uk³ad 
przestrzenny. Wœród widocznych obiektów jest równie¿ 
hala dawnej elektrowni huty, gdzie chcemy zaaran¿owaæ 
muzeum hutnictwa.
Sz. C.: A czy Pan mia³ ju¿ okazjê wspi¹æ siê na taras 
widokowy?
H. M.: Na tarasie by³em kilka razy, nie tylko podczas 
oficjalnego otwarcia. Widok jest wspania³y. To tak¿e 
dowód na to, ¿e nale¿y powracaæ do w³asnych korzeni      
i historii, a wie¿a wyci¹gowa mo¿e byæ symbolem miasta  
i atrakcj¹ zarazem. 
Sz. C.: Dziêkujemy za rozmowê!

rozmawia³a Magda Widuch

CHORZÓW
jakiego nie znacie

Wie¿a z widokiem 
rozmowa z drem in¿. arch. Henrykiem Mercikiem

Sztajgerowy Cajtung: Wie¿a wyci¹gowa Szybu 
Prezydent zosta³a odkupiona przez Miasto Chorzów 
w 2008 r. 
24 maja 2014 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie 
platformy widokowej na Wie¿y. Od zawsze by³o to   
w planach magistratu?
Henryk Mercik: Myœlê, ¿e w ka¿dym z nas siedzi taka 
naturalna pokusa wchodzenia na wie¿e i ogl¹dania 
panoramy okolicy ze znacznej wysokoœci. Je¿eli 
zwiedzamy zabytkowe zamki czy koœcio³y, zazwyczaj 
korzystamy z mo¿liwoœci wejœcia na wie¿ê, lub pytamy, 
czy taka mo¿liwoœæ istnieje. Do niedawna szansa 
wejœcia na wierzcho³ki obiektów przemys³owych by³a 
zarezerwowana dla nielicznych. Dlatego pomys³ 
aran¿acji tarasu widokowego na wie¿y wyci¹gowej 
szybu „Prezydent” pojawi³ siê w naturalny sposób i by³ 
rozwa¿any jeszcze przed zakupem obiektu przez 
Miasto. Konkretne rozwi¹zania i decyzje maj¹ trzech 
ojców i wypada ich tu wymieniæ  to ówczesny Wice- 
prezydent Miasta dr hab. in¿. Joachim Otte, moja 
skromna osoba oraz Stowarzyszenie SZTYG.art, które 
aplikowa³o o œrodki unijne. To znakomity przyk³ad, jak 
samorz¹d i organizacje pozarz¹dowe mog¹ razem 
dzia³aæ na rzecz zabytków poprzemys³owych i spe³niaæ 
tkwi¹ce w nas marzenia. Do szczêœliwego fina³u 
inwestycjê doprowadzi³ obecny Prezydent Miasta 
Andrzej Kotala.
Sz. C.: Dla kompleksu Sztygarka, znajduj¹cego siê 
na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Œl¹skiego, udostêpnienie zwiedzaj¹cym mo¿li- 
woœci wejœcia na Wie¿ê jest zapewne dodatkowym 
atutem?
H. M.: Kompleks Sztygarka znakomicie wpisa³ siê        
w ci¹g obiektów Szlaku Zabytków Techniki i jest jednym 
z jego mocnych punktów. Jak zapewne wielu z nas 
pamiêta, Chorzów jeszcze kilka lat temu nie mia³ 
¿adnego obiektu na Szlaku, mimo wspania³ej, 
industrialnej historii. Do tej pory wie¿a by³a jedynie 
pomnikiem, œwiadkiem œwietnoœci przemys³owego 
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Dosyæ pruderii!
rozmowa z Gra¿yn¹ Bu³k¹

Swing to spektakl, który bije rekordy popularnoœci. 
Sztuka napisana przez Abelarda Gizê, za³o¿yciela         
i lidera kabaretu Limo, przyci¹ga tym bardziej, ¿e jest 
„tylko dla doros³ych”. ¯ywe dialogi, œwietne poczucie 
humoru i doskonali aktorzy, a wœród nich niezrównana 
Gra¿yna Bu³ka, dobrze znana œl¹skiej publicznoœci. 
Sztajgerowy Cajtung: Temat Swingu, musi Pani 
przyznaæ, jak na polskie realia, bardzo odwa¿ny?
Gra¿yna Bu³ka: To prawda, ale jak siê dowiedzia³am, kto 
jest autorem (tzn. Abelard Giza), to wiedzia³am, co nas 
czeka. A swoj¹ drog¹, dosyæ pruderii!
Sz. C.: Czy postrzega Pani Swing jako wyzwanie czy 
raczej po prostu dobr¹ zabawê?
G. B.: Dobr¹ zabawê w mi³ym towarzystwie. 
Sz. C.: W spektaklu czêsto improwizujecie. Czy 
zdarzy³o siê Pani „zagotowaæ” ze œmiechu na 
scenie?
G. B.: Wielokrotnie, to jest nieod³¹czny element tego 
teatru [Teatru Korez, dopisek M. K.]. Kocham to, tylko 
tam mo¿na to robiæ szczerze i bez obciachu, a zreszt¹ 
publicznoœæ te¿ to lubi, wie, ¿e to jest równie¿ dla nas 
dobra zabawa.
Sz. C.: W Swingu wykorzystywane s¹ ró¿nego 
rodzaju rekwizyty. Mnie osobiœcie najbardziej 
podoba³y siê kapcie z penisami. A jaki jest Pani 
ulubiony rekwizyt z tego przedstawienia?
G. B.: Te kapcie to prezent od naszej koordynatorki 
pracy Hani, w dychê! A mój ulubieniec to piszcz¹ca 
œwinka.
Sz. C.: Swing to humor, œwietnie ograny temat plus 
doskona³a gra aktorska. Czy do tej listy doda³aby 
Pani coœ od siebie?
G. B.: Zgrana grupa aktorów, którzy siê lubi¹ i szanuj¹.
Sz. C.: Krótkie zaproszenie dla naszych czytelników 
na spektakl?
G. B.: Super aktorzy, fajna zabawa, atrakcyjny temat, na 
godzinê trzydzieœci zapominasz o wszystkim!
Sz. C.: Pani Gra¿yno, serdecznie dziêkujê za 
poœwiêcony czas.
G. B.: Nie ma za co, ca³a przyjemnoœæ po mojej stronie. 
A teraz idê ogl¹daæ mecz!
Jak widaæ nie samym teatrem ¿yje aktor, pi³k¹ no¿n¹ 
te¿!

rozmawia³a: Magdalena Kulus

Gra¿yna Bu³ka mecze prze¿ywa te¿ na scenie. 
Bêdzie mo¿na siê o tym przekonaæ 15 sierpnia         
o 21:00: na ChTO pojawi siê pierwszy monodram tej 
aktorki, Poczekalnia!

Ma³e rzeczy
– du¿a p³yta
rozmowa z Sergiuszem Bro¿kiem

Sztajgerowy Cajtung: P³yta Ma³e rzeczy to 13 
utworów czerpi¹cych z ró¿nych stylów muzycznych, 
chocia¿ jednorodna, to nios¹ca szereg rozmaitych 
historii i, co wa¿niejsze, emocji. Ale do ciekawych 
nale¿a³o te¿ samo zgrywanie œcie¿ek i œladów z ró¿- 
nych lat i ró¿nych miejsc...
Sergiusz Bro¿ek: Do nagrania tego brzmi¹cego bardzo 
analogowo albumu u¿yto ca³ej wspó³czesnej techniki 
cyfrowej (i internetu te¿), choæ najstarsze œlady zosta³y 
nagrane dwadzieœcia lat wczeœniej przez Rafa³a 
Rêkosiewicza w Katowicach. Mistrzowskie pos³u¿enie 
siê t¹ technik¹ do rejestracji i zgrania p³yty to zas³uga 
znakomitego realizatora dŸwiêku, Piotra Madziara. To on 
nagrywa³ œlady, zarówno w domu Rafa³a Rêkosiewicza   
w Górach Sowich, jak i w poznañskim studiu. Inne œlady 
powstawa³y tak¿e w Katowicach i w Muenster.
Sz. C.: Jakie jeszcze niespodzianki pojawia³y siê       
w pracy nad p³yt¹?
S. B.: Choæby w utworze Multikino technocolor: na 
perkusji (programowanej) zagra³ basista, Andrzej Rusek. 
Perkusista, Adam Szuraj, nagra³ wokalizê. Realizator, 
Piotr Madziar, zagra³ na gitarze elektrycznej. A¿ dziw, ¿e 
Jola Literska po prostu zaœpiewa³a, a Rafa³ Rêkosiewicz 
zagra³ na jednym ze swoich oryginalnych instrumentów.
Sz. C.: Kto mia³ decyduj¹cy wp³yw na kszta³t p³yty?
S. B.: Oczywiœcie jej producent, Rafa³ Rêkosiewicz, jeœli 
chodzi o œcie¿kê dŸwiêkow¹. Kszta³t graficzny p³yty to 
zas³uga samego Miros³awa Ryszarda Makowskiego.       
I aby wydaæ tê p³ytê, wreszcie uruchomi³em swoj¹ firmê 
œwiat³odŸwiêk.pl
Sz. C.: Sta³eœ siê wydawc¹ p³yty. Spodoba³a Ci siê ta 
rola? Planujesz ju¿ nastêpne wydawnictwa?...
S. B.: Wydanie p³yty to tak naprawdê dopiero pocz¹tek 
drogi, jak narodziny, wiêc mam jeszcze du¿o pracy…

CD Ma³e rzeczy Joli Literskiej i Rafa³a Rêkosiewicza 
kupiæ mo¿na tak¿e przez internet (Allegro.pl) 

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê 
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

     www.chto.pl

Zachêcamy te¿ do polubienia 
facebookowego profilu ChTO: 

http://www.facebook.com/
chorzowskiteatrogrodowy

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

„Sztajgerowego Cajtunga”



CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi

Chorzowski Teatr Ogrodowy 
sezon ósmy 2014 rok

)czyli sto lat zabawy *

18 lipca o 21:00 preludium 
Piotr Bukartyk (i Krzysztof Kawa³ko) 
12 godzin po Mannie

1 sierpnia o 21:00 
Teatr Montownia (Warszawa) 
Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ 
o teatrze, a boicie siê zapytaæ 
Roman Radomski

2 sierpnia o 15:00 
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

8 sierpnia o 21:00 
Kancelaria Artystyczna Faro (Kraków)
Lataj z Krystyn¹ 
na scenie Aldona Jankowska

9 sierpnia o 15:00 
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy
od 21:00 II Chorzowska Noc Filmowa

15 sierpnia o 15:00  Divadlo PIKI rozpocznie 
DZIECINADÊ!

15 sierpnia o 21:00 
Teatr Korez (Katowice) 
Poczekalnia na scenie Gra¿yna Bu³ka 

22 sierpnia o 21:00 
Teatr Nowy (Zabrze) 
Zwi¹zek otwarty Dario Fo i Franca Rame
 
23 sierpnia o 15:00 
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

29 sierpnia o 20:00
Teatr Ludowy (Kraków)
Sarenki Tomáš Svoboda
oko³o 22:00 zabawa taneczna w cieniu 
wie¿y szybu „Prezydent”
________________
*)...tanecznej przed 
kantyn¹ kopalni 
Koenig (Król)             
w Koenigshutte 
(fot. 1914 r.)

Ten autor przekuwa na opowieœci (zgrabne pod 
wzglêdem formalnym) miêdzyludzkie historie, relacje, 
które oscyluj¹ miêdzy komedi¹ i dramatem. Przyznaje, 
¿e lubi tematyczne skrajnoœci, bo ka¿dy dostrzega        
w nich coœ innego. Karmi swoich s³uchaczy wielkimi 
emocjami zaczerpniêtymi z doœwiadczeñ piosen- 
kowych bohaterów, ale nigdy nie zapomina o ró¿nych 
odcieniach humoru. Pos³uguje siê z³oœliw¹ ironi¹, 
¿artem, b³yskotliwymi spostrze¿eniami w roli prze- 
wrotek i puent. W ten sposób zderza wielkie i ma³e 
problemy z oczyszczaj¹cym œmiechem. Pozwala 
spojrzeæ z dystansu na rzeczywistoœæ. – Na moje 
piosenki sk³adaj¹ siê relacje z sytuacji, które zdarzy³o mi 
siê zaobserwowaæ. To te¿ jest jakiœ rodzaj mojej 
prywatnej m¹droœci ludowej. Przygl¹dam siê w³asnym   
i cudzym próbom wytrwania w zwi¹zku monogami- 
cznym, co  jak wiadomo  nie jest ³atwe. […] Na dobr¹ 
sprawê nasze ¿ycie sk³ada siê z kobiet naszego ¿ycia  
mówi Bukartyk, ale w innej rozmowie zaznacza:  
Wszystkie opowieœci s¹ o tyle autentyczne, ¿e auten- 
tycznie sam je wymyœli³em. Ten artysta nie od¿egnuje 
siê od radoœci w ¿yciowej 
postawie oraz w tworzeniu. 
¯artuje zreszt¹ bezustannie i nie 
tylko w piosenkach. Zyskuje 
dziêki dystansowi lekkoœæ i rzad- 
ko spotykany klimat utworów 
(oraz ca³ych koncertów, co ju¿ 
oczywiste). Autoironicznie wyz- 
naje: – Wystêpowanie na scenie 
jest swego rodzaju afrodyz- 
jakiem, ¿e nawet taka ³ysa pa³a 
jak ja mo¿e siê wydawaæ 
atrakcyjnym obiektem zainte- 
resowania. Wie, ¿e wiêkszoœæ woli drobne blondynki od 
³ysych facetów, wiêc nie przebije popularnoœci¹ Britney 
Spears, ale… fani pisz¹ o nim: „niez³y, a nawet bardzo 
dobry, lub ewentualnie genialny. Teksty ma ob³êdne, 
dobre, z³oœliwe, inteligentne, spostrzegawcze”. Piotr 
Bukartyk chcia³ byæ atrakcyjnym i muskularnym brune- 
tem, ale mu nie wysz³o, wiêc, ¿eby przyci¹gaæ uwagê 
kobiet, zacz¹³ graæ na gitarze i œpiewaæ. Zami³owanie do 
dowcipu w tekstach sprawi³o, ¿e nie wiadomo, czy jest 
bardem czy b³aznem, pozostaje „zbyt rockowy jak na 
œpiewaj¹cego poetê i zbyt poetycki jak na rockowe 
schematy”, jego utwory przynosz¹ refleksjê, ale te¿ 
czêsto bawi¹ do ³ez. Kto raz us³yszy, zostaje mu wierny. 
Kto zna, z zainteresowaniem œledzi kolejne artystyczne 
propozycje, choæby w radiowej Trójce, u Wojciecha 
Manna. A Bukartyk pozostaje zwyk³ym facetem, 
wêdrownym grajkiem, którego ulubionymi muzami s¹ 
Termin i Zaliczka. Robi coœ, co kocha: – Gdybym nie lubi³ 
ludzi i muzyki, zaj¹³bym siê innym sposobem zbierania 
na rachunki za gaz i œwiat³o. Nie przywi¹zuje wielkiej 
wagi do licznych nagród i wyró¿nieñ, od artystycznego 
CV wa¿niejszy okazuje siê dla niego kontakt z s³ucha- 
czami. I nie ma w tym cienia kokieterii, Bukartyk 
naprawdê lubi dzieliæ siê z publicznoœci¹ w³asnymi 
przemyœleniami i spostrze¿eniami zamkniêtymi            
w chwytiwych piosenkach. To sprawia, ¿e jego koncerty 
to popisy niebanalnego ¿artu i muzycznego talentu.

Izabela Mikrut

£ysa blondynka - dokoñczenie...


