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Drodzy Widzowie!
Wie¿a nam pozielenia³a! Piêæ lat podlewania wyborn¹ sztuk¹ teatru i mamy piêæ listków,
a nastêpne jak widaæ tu¿ tu¿ ...
Choæ sezon pi¹ty to przede wszystkim siedem teatralnych spektakli pi¹tkowych oraz trzy
sierpniowe sobotnie spektakle dla dzieci, to ju¿ dziœ NIEMEN - inauguracja czyli zjawiskowy g³os
Gra¿yny £obaszewskiej i koncertowe brzmienie zespo³u Ajagore! Bêdzie g³oœno, rockowo, ale...
Zaprosiliœmy w tym roku z kolejnymi spektaklami oczywiœcie teatry wypróbowane w naszej
formule sztygarkowej: Teatr Montownia (niezawodny Rafa³ Rutkowski!) i Teatr Konsekwentny
(spotêgowany Tomasz Jachimek!). Za to po raz pierwszy zobaczymy Stowarzyszenie Teatralne
Badów (w smakowitej re¿yserii Piotra Bikonta), legendarny Teatr 8 Dnia, a tak¿e (na teatralnej
„£aweczce”) Piotra Cyrwusa!
Teatralny pocz¹tek to 22 lipca (sic!): Teatr 8 Dnia z Poznania i ich jak zawsze aktualny - choæ to
i œmieszno i straszno - multimedialnyspektakl „Paranoicy i pszczelarze”.
Fina³ to z kolei „Villqist-day”, czyli autorski dzieñ rodowitego chorzowianina Ingmara Villqista:
spektakl „Taka fajna dziewczyna jak ty” Teatru Polskiego z Bielska-Bia³ej (m.in. Anna Guzik!) oraz
seans przedpremierowy (bo ogólnopolska premiera odbêdzie siê 23 wrzeœnia) zrealizowanego
wspólnie przez Adama Sikorê i Ingmara Villqista znakomitego i nagradzanego filmu „Ewa” a obecni bêd¹ jego wspó³twórcy (wiecie ¿e zagra³o w nim pó³ obsady korezowego „Cholonka”?)!
A wszystko to niezawodnie opisze piórem ogrodniczek-ochotniczek (zaœ co piontek, ale a¿
siedem numerów po dwa tysi¹ce egzemplarzy!) nasz miodowo-sepiowy „Sztajgerowy Cajtung”.
Pierwszy (a dwunasty od pocz¹tku) numer oto w³aœnie w Waszych rêkach!
No i mamy w³asn¹ internetow¹ stronê! www.chorzowskiteatrogrodowy.pl ju¿ dzia³a, na
razie to sadzonka, ale bêdzie siê pod ogrodniczym okiem pielêgnowana rozwijaæ.
Dziêki Miastu Chorzów, Stowarzyszeniu SZTYG.art i Sztygarce ten pi¹ty sezon siê staje,
wiêc do zobaczenia! I to pod zielon¹ wie¿¹!
Wasz Naczelny Ogrodnik
Sergiusz Bro¿ek

Rozmowa z Rafa³em Zaremb¹
Naczelnikiem Wydzia³u Kultury i Sportu Urzêdu Miasta w Chorzowie
Sztajgerowy Cajtung: Zaczyna siê 5. sezon ChTO. Letnie spotkania oko³oteatralne na sta³e wpisa³y siê ju¿
w kulturaln¹ mapê miasta. Czy uwa¿a Pan, ¿e miastu potrzebne s¹ takie wydarzenia?
Rafa³ Zaremba: Zdecydowanie tak. Najlepiej œwiadczy o tym ogromna frekwencja podczas poprzednich edycji.
Chorzowski Teatr Ogrodowy ma uniwersalny wymiar, bo z jednej strony zachêca swoim repertuarem do obejrzenia
spektakli ludzi kochaj¹cych teatr i bywaj¹cych w nim w miarê regularnie, z drugiej zaœ wydaje siê kusz¹c¹ ofert¹ dla
tych osób, które z ró¿nych powodów nie korzystaj¹ z teatralnej oferty podczas tradyjnego sezonu. Innymi s³owy,
okres wakacyjny zachêca zarówno do kontynuowania swoich zainteresowañ, jak i do poszukiwania nowych form
spêdzania wolnego czasu. Nie bez znaczenia w przypadku ChTO s¹ z pewnoœci¹ ceny biletów. Udzia³ œrodków
samorz¹dowych w ca³ym przedsiêwziêciu pozwala mieszkañcom i goœciom Chorzowa za stosunkowo niedu¿¹
kwotê spêdziæ kilka magicznych godzin w centrum miasta.

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
(c.d. rozmowy z Rafa³em Zaremb¹)
Sz. C.: Odnowiony Szyb Prezydent wraz
z Sztygark¹ nale¿¹, jako jedyne obiekty
chorzowskie, do Szlaku Zabytków Techniki. To
doœæ szczególne miejsce na teatr… ale chyba
to czyni je tym bardziej wyj¹tkowym?
R. Z.: Miasto Chorzów we wspó³pracy ze
stowarzyszeniem SZTYG.art od wielu lat czyni¹
starania, aby tereny po by³ej kopalni Prezydent
mog³y s³u¿yæ mieszkañcom do wypoczynku
w przyjemnym otoczeniu z bogat¹ ofert¹
kulturaln¹. Œmiem twierdziæ, ¿e z miesi¹ca na
miesi¹c widaæ te starania. Pocz¹wszy od remontu
Szybu Prezydent poprzez rekultywacjê terenów
wokó³ niego d¹¿ymy do stworzenia przestrzeni
pozwalaj¹cej realizowaæ coraz bardziej œmia³e
przedsiêwziêcia. W tym roku po raz drugi z rzêdu
zorganizowaliœmy tam wspólnie Œwiêto Szlaku
Zabytków Techniki. W tym roku, przy wsparciu
œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego, by³a to
impreza niezwykle bogata w atrakcje, które
jednego dnia wokó³ szybu zgromadzi³y kilka
tysiêcy osób. Surowe wnêtrza Magazynu Ciek³ego
Powietrza, gdzie odbywaj¹ siê spektakle teatralne,
z ca³¹ zaœ pewnoœci¹ dodaj¹ przedstawieniom
niepowtarzalnego klimatu.
Sz. C.: Tegoroczny
sezon ChTO obfituje
w wiele ciekawych
pozycji. Czy któraœ
szczególnie Pana
zainteresowa³a? Czy jest
jakiœ spektakl lub zespól
teatralny, który chêtnie
by Pan w Chorzowie
zobaczy³?
R. Z.: Ca³y program
zapowiada siê interesuj¹co. Bêdzie okazja
zobaczyæ na scenie
sprawdzonych showmanów, jakimi s¹ Tomasz
Jachimek i Rafa³ Rutkowski, a jednoczeœnie
zasmakowaæ w propozycjach Teatru 8 Dnia, czy
Stowarzyszenia Teatralnego Badów. Jestem
pewien, ¿e wielu widzów z niecierpliwoœci¹ czeka
na pojawienie siê aktorów znanych z seriali
telewizyjnych, którzy œwietnie czuj¹ siê na scenie,
a nie wszyscy mieliœmy dot¹d okazjê przekonaæ
siê o tym. Zaczynamy mocnym akcentem, jakim
jest koncert Gra¿yny £obaszewskiej i zakoñczymy
nie mniej spektakularnie
dwoma projektami
(teatralnym i filmowym) pochodz¹cego
z Chorzowa Ingmara Villqista. Bez w¹tpienia
czeka nas kilka niezapomnianych wieczorów.
Dziêkujemy za rozmowê!
Rozmawia³a Magdalena Widuch

PÓNBÓCKOWY ZAGON
czyli felieton
Ambicja
na urlopie
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e sezon wakacyjny to ten
dziwny moment w roku, kiedy wszelkie ambitne
pomys³y, wartoœciowe rzeczy, chy³kiem uciekaj¹
gdzieœ w niedostêpne tereny, w miejsca, których nie
obejmuje nawet zasiêg telefonów komórkowych.
Telewizyjne programy zmieniaj¹ siê w relacje
pla¿owe, a wœród propozycji filmowych tak¿e
posucha, najlepiej sprzedaj¹ siê wówczas projekty
w stylu jeden goni, drugi ucieka i to jest œmieszne. To
tak¿e istne eldorado dla festiwali muzycznych
i szerzej: rozrywkowych, gromadz¹cych œredniej
jakoœci kabarety i jeszcze „œredniejsze” gwiazdy,
a przy tym rzesze widzów. Stacje radiowe równie¿
dostaj¹ jakiegoœ osobliwego zakrêcenia
i rozluŸnienia, proponuj¹c szalone hity wakacyjne.
Na ten czas wœród propozycji literackich pojawiaj¹
siê tylko gor¹ce romansid³a. Teatry zamykaj¹ swe
podwoje. A my? A my to akceptujemy! Nucenie
piosenek w stylu „s³oñce œwieci nad nami” nie
stanowi dla nas problemu i rzeczywiœcie ³atwiej nam
siêgn¹æ po babsk¹ gazetê praktycznie bez treœci ni¿
powa¿n¹ pozycjê, któr¹ w ci¹gu roku kupujemy
z podziwu godn¹ regularnoœci¹.
Oczywiœcie nikomu nie wytykam b³êdów, sama te¿
je pope³niam, ale przysz³o mi siê w³aœnie zastanowiæ
nad pochodzeniem tego zjawiska. Jeœli ktoœ
chcia³by to t³umaczyæ wiêksz¹ iloœci¹ s³oñca,
wówczas Gabriel Miró, Dario Fo, Gabriel Garcia
Marquez, a nawet sam Dante, musieliby pisaæ
o ulotnej mi³oœci miêdzy wczasowiczk¹
a umiêœnionym i opalonym ratownikiem.
Byæ mo¿e chodzi o potrzebê odpoczynku?
Wówczas by³oby to uw³aczaj¹ce, ¿e inteligent musi
sobie odpocz¹æ od bycia inteligentem, nagle
zg³upieæ, zdziczeæ.
Nie wiem, naprawdê nie wiem… Ale jest tu jeden
pewniak! Wœród luŸnych spotkañ na zielonej trawce
z ch³odnym piwkiem w d³oni jest co najmniej jedna
propozycja dla tych, którzy przy wysokich
temperaturach nie chc¹ zg³upieæ, zdziczeæ i którzy
s¹ wiecznie g³odni wra¿eñ artystycznych. Do
kurortów zje¿d¿aj¹ lekkie teatry komediowe, a do
Chorzowa ambitne, ciekawe projekty na wysokim
poziomie. Czy ktoœ jeszcze ma w¹tpliwoœci? Proszê
wróciæ do kasy na dworcu i zwróciæ ten bilet do
Ko³obrzegu, zamieniæ go na tramwajowy do
Chorzowa, albo w ogóle porzuciæ œrodki transportu
i udaæ siê co pi¹tek na mi³y wieczorny spacer wprost
ku teatralnemu, gor¹cemu od emocji morzu wra¿eñ.
Magda Depta³a

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
Najczarniejsza
z bia³ych kobiet
Któ¿ z nas nie zna utworów „Czas nas uczy
pogody”, „Piosenka o ludziach z dusz¹” czy
„Brzydcy”? Gdyby jednak przysz³o nam
powiedzieæ coœ wiêcej o ich wykonawczyni, to
prawdopodobnie zapad³oby d³ugie, krêpuj¹ce
milczenie. Gra¿yna £obaszewska, bo o niej mowa,
do celebrytów bynajmniej nie nale¿y. Stroni od
mediów, robi¹c swoje najlepiej jak tylko potrafi.
A potrafi jak nikt inny chwyciæ za serce ciekaw¹
opowieœci¹ w niecodziennej aran¿acji, piêknem
muzyki i niezwyk³ym kunsztem wokalnym. Nie bez
przesady porównywana jest bowiem z Billy Holiday
czy Areth¹ Franklin.
Ta jedna z najwybitniejszych wokalistek polskiej
sceny muzycznej pierwsze kroki stawia³a
w Gdañsku, sk¹d pochodzi i gdzie ukoñczy³a
szko³ê muzyczn¹ w klasie fortepianu. Na pocz¹tku
lat 70-tych by³a s³uchaczk¹ Studia Piosenki
Polskiego Radia i Telewizji. Po raz pierwszy œwiat
o Gra¿ynie £obaszewskiej us³ysza³ podczas
Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze
w 1971 roku. PóŸniej kariera artystki potoczy³a siê
w zawrotnym tempie, choæ pocz¹tki, jak to zwykle
bywa, do naj³atwiejszych nie nale¿a³y. Trudna
praca w chórkach czo³owych ju¿ wówczas gwiazd
polskiej piosenki, m.in. Haliny Fr¹ckowiak czy
Wojciecha Skowroñskiego, pozwoli³y zdobyæ
doœwiadczenie oraz pierwsze szlify sceniczne.
W 1974 roku po raz pierwszy wyst¹pi³a na
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, by
póŸniej na opolskiej scenie pojawiaæ siê
wielokrotnie, zdobywaj¹c liczne nagrody. Lata 70te i 80-te to przede wszystkim czas wspó³pracy
z zespo³ami Crash i Cancer, z którymi wokalistka
dokona³a licznych nagrañ radiowych oraz telewizyjnych. Wystêpowa³a i nagrywa³a tak¿e
z zespo³ami Janusza Komana, Alex Bandem
Aleksandra Maliszewskiego, Grup¹ Doktora Q
Tadeusza Klimondy i z orkiestr¹ Zbigniewa
Górnego. Od 1997 wspó³pracuje z Triem
Jaros³awa Œmietany, z którym wyst¹pi³a na wielu
festiwalach, miêdzy innymi w Danii, Szwecji,
Francji, Hiszpanii a nawet Kuwejcie. Od roku 2008
artystce na scenie towarzyszy tczewska grupa
Ajagore. Owocem tej wspó³pracy jest niezliczona
iloœæ koncertów oraz najnowsza produkcja
poœwiêcona legendzie polskiej piosenki
Czes³awowi Niemenowi.

Wspania³y kontakt z m³odzie¿¹, chêæ dzielenia siê
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, a tak¿e niezwyk³a
mi³oœæ do muzyki sprawiaj¹, ¿e Gra¿yna
£obaszewska jest równie¿ lubianym pedagogiem.
Praca dydaktyczna stanowi bardzo wa¿ny aspekt
¿ycia artystki: £obaszewska prowadzi bowiem
zajêcia z emisji g³osu i interpretacji piosenki, a swoj¹
pogod¹ ducha i uœmiechem zara¿a rzesze
studentów i uczestników licznych warsztatów. Jest
równie¿ jurork¹ na wielu festiwalach i przegl¹dach
piosenki.
Publicznoœæ zachwycaj¹ nie tylko wykonania
utworów napisanych specjalnie dla Gra¿yny
£obaszewskiej przez najwybitniejszych polskich
kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale tak¿e jej
w³asne interpretacje standardów jazzowych,
gospel, jak równie¿ niezwykle osobiste wersje kolêd
i pastora³ek z ca³ego œwiata. Kalendarz artystki po
brzegi wype³niony jest terminami warsztatów
i koncertów. Dziœ goœci w Chorzowie…
(na podstawie www.grazynalobaszewska.pl)
Anka Miozga

Zapraszamy na facebookow¹ stronê ChTO:

http://www.facebook.com/
chorzowskiteatrogrodowy
Znajduj¹ siê na niej:

- krótkie zapowiedzi najbli¿szych wydarzeñ,
- minirelacje ze spektakli,

- galerie zdjêæ,
- anegdoty pozakulisowe,nowinki i dyskusje,

- elektroniczne wersje
„Sztajgerowego Cajtunga”

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje
ajagore - buszuj¹cy w zbo¿u

a kilka dni temu zespó³ wróci³ z koncertu na
Rainforest World Music Festival 2011 w… Malezji.
Równie¿ zespó³ Ajagore na co dzieñ bawi siê
motywami ludowymi. Na wydanym w 2006 roku
kr¹¿ku znaleŸæ mo¿na utwory takie jak „ Na ubocy”
czy „Pró¿no j¹ w taneczek braæ”, do których
inspiracj¹ by³y przyœpiewki z ró¿nych stron naszego
kraju. Akurat Ajagore ucieka od ludowych skrzypiec
czy kontrabasu, tradycyjne teksty zestawia
z wibruj¹c¹ gitar¹, g³êbok¹ perkusj¹.
Ej, fani irlandzkich podskoków, ba³kañskich brasów,
hinduskich tabli, cudze chwalicie, swego nie znacie?
Przekonajcie siê sami, ¿e polski folk nie opiera siê
jedynie na „kwic¹cych do s³odycy” góralach.
Magda Depta³a

Raz na folkowo
Za spraw¹ kilku popularnych zespo³ów jak Brathanki,
Golec uOrkiestra czy Zakopower, muzyka ludowa
kojarzy nam siê z góralskimi pop-przyœpiewkami, ¿e on
j¹ kocha, bo ona ma czerwone korale. Wszystko co
folkowe przywodzi na myœl cepeliady, zbyt kolorowe
koniki, makatki i drewniane ciupagi wprost z zakopiañskich Krupówek. A zatem kicz, tandeta i brak smaku. Czy
aby na pewno?
Na salony wszed³ polski design ludowy, œwietnie
sprzedaj¹ siê ubrania stylizowane na np. zwiewne
wiejskie bluzki z kwiatowymi motywami. Modne sta³y siê
te¿ ludowe chusty u¿ywane jako apaszki. £owickie
koguciki ozdabiaj¹ kolczyki, bransoletki, zegary,
dywaniki, podstawki pod kubki. Na Wawelu zagraniczny
turysta, zamiast zaopatrzyæ siê w glinian¹ figurkê
uroczego zielonego smoka, który do Krakowa zjecha³
wprost z Chin, kupiæ mo¿e ekologiczne torby, zak³adki,
pocztówki i wiele innych mniej lub bardziej przydatnych
przedmiotów okraszonych multikolorowymi, piêknymi
wzorami. Dlatego dziwi fakt, ¿e zespo³y graj¹ce muzykê
folkow¹, czy te, które na podstawie tradycyjnej muzyki
buduj¹ nowe melodie, s¹ wci¹¿ tak bardzo niszowe.
Zespó³ Dikanda, dziœ w swych muzycznych podró¿ach
poruszaj¹cy siê bardziej po Ba³kanach, na swojej
pierwszej p³ycie równie¿ bawi³ siê ludowymi motywami.
Na niedawnym koncercie w chorzowskim parku us³yszeæ
mo¿na by³o m.in. piosenkê „Hanko modrooka nie
wysiaduj u potoka”. I ta Hanka zapodzia³a siê nam gdzieœ
w okolicy Dubrovnika, a mo¿e nawet Puli. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e ze starych przyœpiewek, które pamiêtaj¹
dziœ tylko wiejskie starowinki, nie mo¿na ju¿ nic
wycisn¹æ, a jak siê okazuje, daj¹ one szerokie pole do
popisu.
Spory sukces zagraniczny osi¹gnê³a Kapela ze Wsi
Warszawa, doœæ przejrzeæ ich najbli¿sze plany
koncertowe. Przewa¿aj¹ wystêpy w Wielkiej Brytanii,

Z Henrykiem Mercikiem
przez Chorzów
Czy wiecie, gdzie w Chorzowie spotkaæ mo¿na
ch³opca z ³abêdziem? A czym ulica Kalidego ró¿ni
siê od innych? Wska¿ecie, który budynek drapa³
swego czasu chorzowskie niebo?
Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków,
zgodzi³ siê pokazaæ nam Chorzów, jakiego byæ
mo¿e nie znamy, a którego na pewno nie
pamiêtamy. Przygotujcie siê zatem na cotygodniow¹ podró¿ w przesz³oœæ.
Zaczniemy od Königshütte, bo to przemys³
zbudowa³ i okreœli³ to miejsce. Przejdziemy siê
œladami ówczesnych mieszkañców, przyjrzymy siê
ich domom w koloniach robotniczych. Sprawdzimy
jak wygl¹da³o ich bogate ¿ycie duchowe,
przypominaj¹c sobie równie¿ o miejscach, których
pró¿no szukaæ dzisiaj na mapie.
Odnotujemy moment, w którym powia³o u nas
wielkomiejskoœci¹. A czy mo¿e istnieæ miasto bez
Ratusza, Poczty G³ównej, Hali Targowej, Drapacza
Chmur czy wytwornego hotelu?
Wska¿emy te¿ miejsca niepozorne, byæ mo¿e dla
wiecznie zabieganego przechodnia wrêcz
niewidoczne. Ma³a kapliczka, pami¹tkowa tablica,
niedzia³aj¹ca fontanna…
Goszcz¹ca Was Sztygarka ze swoim Szybem
Prezydent, choæ wyj¹tkowe, nie s¹ jedynymi miejscami wartymi
polecenia w Chorzowie.
Udowodnimy Wam to
ju¿ od przysz³ego tygodnia, prowadzeni
przez Henryka Mercika.
Magdalena Widuch

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi
Dziœ na scenie:
15 lipca, pi¹tek

Za tydzieñ na scenie:
22 lipca, pi¹tek

godz. 21:00
Niemen - inauguracja czyli

godz. 21:00

Dziwny jest...

Paranoicy i pszczelarze

Gra¿yna £obaszewska & Ajagore

realizacja zespo³owa
scenariusz: Ewa Wójciak
wspó³praca: Paulina Skorupska
scenografia, œwiat³o, projekcje wideo:
Jacek Chmaj
muzyka: Arnold D¹browski
fotografie wykorzystane w spektaklu:
Bartosz Bobkowski, Joanna Helander,
Piotr Jeske, Kosma, Beata Ziemowska,
Zorka Project
wspó³praca techniczna: Andrzej Majos,
Przemys³aw Mosiê¿ny, Piotr Najrza³,
Jacek Nowaczyk, Jakub Staœkowiak
na scenie: Karolina Pawe³ska,
Ewa Wójciak, Adam Borowski,
Tadeusz Janiszewski, Marcin Kêszycki,
Tomasz Michniewicz

(Gdañsk & Tczew)
Gra¿yna £obaszewska - œpiew
S³awomir Kornas - bas, œpiew
Maciej Kortas - gitary
Wieczór inicjuj¹cy ChTO nale¿eæ bêdzie nie tylko do
Gra¿yny £obaszewskiej, wa¿nym punktem, i na
pewno nie tylko t³em, bêdzie zespó³ Ajagore. Na co
dzieñ graj¹ elektryczny folk, a tak¿e eksperymentuj¹, ³¹cz¹c utwory tradycyjne z rockiem. Na swym
koncie maj¹ miêdzy innymi wspó³pracê z Krystyn¹
Proñko, Jorgosem Skoliasem, a tak¿e Teatrem
Muzycznym w Gdyni. Tym razem stworzyli
wyj¹tkowe i, co wa¿ne, innowacyjne aran¿acje
przebojów Czes³awa Niemena. „Dziwny jest ten
œwiat” zanuciæ potrafi ka¿dy, czêsto pojawia siê ten
utwór w repertuarze m³odych artystów, ale ¿eby
wykonaæ go dobrze, by móc próbowaæ dorównaæ
Mistrzowi, trzeba nie tylko nie lada odwagi, ale
i ogromnych zdolnoœci. A z tego, co us³yszeæ mo¿na
na p³ycie, na której zespó³ gra z £obaszewsk¹,
takich atutów zespo³owi Ajagore nie brakuje i co
najlepsze, jesteœmy przekonani, ¿e równie¿ przed
chorzowsk¹ publicznoœci¹ to udowodni¹.
Spodziewajmy siê zatem klimatycznych wykonañ,
byæ mo¿e dziêki nim odkryjemy Niemena na nowo.
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Teatr 8 Dnia (Poznañ)

„Paranoicy i pszczelarze” to spektakl utkany
z cytatów: s¹ tu zarówno fragmenty reporta¿y,
multimedialne projekcje jak i wypowiedzi osób
publicznych. Twórcy tego widowiska próbuj¹
skonfrontowaæ wznios³e has³a i wielkie s³owa
g³oszone przez polityków oraz… poetów
z postawami zwyk³ych ludzi. Weryfikacja
idea³ów bywa czêsto bolesna. Autorzy
spektaklu wykorzystuj¹ poetykê krzywego
zwierciad³a. Zestawiaj¹ obrazki charakterystyczne dla dzisiejszych czasów (Polak,
który wyje¿d¿a za granicê, by zarabiaæ na
zmywaku) i ponadczasowe wartoœci.

