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Spektakl przed skapcanieniem
wywiad z Tomaszem Jachimkiem
Sztajgerowy Cajtung: Aktor, re¿yser, scenarzysta, komentator, literat,
felietonista… która z tych ról jest najwa¿niejsza, a która przynosi najwiêcej
satysfakcji?
Tomasz Jachimek: Nie potrafiê wskazaæ najwa¿niejszej. Wszystkie maj¹
ewidentne plusy i równie ewidentne minusy. Najbardziej ceniê sobie œwie¿oœæ
spojrzenia i oryginalnoœæ pomys³u, reszta jest kwesti¹ drugorzêdn¹. Forma czy rola
nie maj¹ znaczenia.
Sz. C.: Czy artystom kabaretowym zdarza siê „gorszy czas”, kiedy siedz¹,
myœl¹ nad tekstami, a one, jak na z³oœæ, nie chc¹ przyjœæ? Jak temu zaradziæ?
T. J.: Nie jestem artyst¹ kabaretowym. S³owo „artysta” jest zarezerwowane dla
najwiêkszych. Jestem rzemieœlnikiem. A rzemieœlnik ma to do siebie, ¿e mo¿e
pisaæ i bez weny. Po prostu wie jak. Nie stworzy arcydzie³a, ale nie zejdzie poni¿ej
pewnego poziomu.
Sz. C.: Na swojej stronie pisze Pan o Teatrze Konsekwentnym, ¿e lepszego
offowego teatru w stolicy Pan nie widzia³. Jak siê zaczê³a Wasza wspó³praca?
T. J.: Uuu, to bardzo d³uga historia, ponad dziesiêæ lat aktywnej znajomoœci towarzyskiej z liderem
Konsekwentnych, Adamem Sajnukiem. Zaczynaliœmy od kabaretu, potem by³o sporo rozmów, wzajemnego
„podgl¹dania” i wreszcie próba zrobienia czegoœ razem w teatrze.
Sz. C.: W opisie spektaklu „[Ja]3” mo¿na wyczytaæ, ¿e dotyczy on „Magicznej chwili, kiedy szalony
i oryginalny ch³opak zmienia siê w doœwiadczonego ¿yciem skapcania³ego m¹dralê z przykurzonej
kanapy.” Czy u Pana to ju¿? Spektakl to rodzaj autobiografii?
T. J.: Mam nadziejê, ¿e to jeszcze przede mn¹. Skapcaniali le¿¹ na kanapie, ci przed skapcanieniem pisz¹ o tym
spektakle (œmiech). Elementy autobiograficzne s¹, w dodatku liczne, ale te¿ mnóstwo doda³em ze swoich
znajomych czy zaobserwowanych przypadkowych sytuacji. Na ile trafnie, to ju¿ kwestia oceny widza.
Sz. C.: Gra Pan spektakle i programy w ca³ej Polsce. Czy w zale¿noœci od regionu zmienia siê humor
widzów? Jak ocenia Pan w tej kwestii
Œl¹zaków? Jesteœmy ponurakami czy dobrze
ch³oniemy programy kabaretowe?
T. J.: Nie zauwa¿y³em ró¿nic regionalnych.
Oczywiœcie, dobrze jest na Œl¹sku powiedzieæ
coœ w Waszej gwarze, to siê publicznoœci podoba
i bêd¹ dodatkowe brawka. Niemniej dla mnie
takie tanie podlizywanie siê w stylu: „bêdê fajny,
bo powiem coœ po œlunsku” ma w sobie coœ z
ewidentnej ¿enady. Natomiast Œl¹sk jest
wdziêcznym miejscem do grania, s¹ ludzie, jest
zainteresowanie i zazwyczaj pozytywny odbiór.
Mam nadziejê, ¿e tym razem bêdzie podobnie.
Sz. C.: Dziêkujê za rozmowê.
rozmawia³a Magda Depta³a

Z Henrykiem Mercikiem przez Chorzów

Meblowanie przestrzeni miejskiej
Sztajgerowy Cajtung: Podczas naszych
dotychczasowych rozmów skupialiœmy siê na
obiektach wielkich, zarówno rozmiarem jak
i znaczeniem. Dziœ, na zakoñczenie naszego
cyklu, wspomnijmy jeszcze o ma³ej architekturze, tak czêsto niezauwa¿anej.
Henryk Mercik: Ma³a architektura, mimo nazwy, nie
zawsze oznacza rzecz ma³¹. Najczêœciej bywa to
rzeŸba, element plastyczny, który zdobi miasto.
Miasto bez niej jest jak mieszkanie umeblowane
tylko sto³em i krzes³ami: nie robi ono wiêkszego
wra¿enia. Ale je¿eli powiesimy obrazy, wprowadzimy rzeŸby czy ró¿ne bibeloty, zdradzamy,
jakimi jesteœmy gospodarzami, jaki mamy gust,
czy ambicje.
Sz. C.: Jaki jest najdawniejszy przyk³ad takiej
architektury?
H. M.: Grupa najstarszych przyk³adów
chorzowskiej ma³ej architektury pochodzi z XIX
wieku i s¹ to obiekty sakralne: kapliczki, figury
i krzy¿e przydro¿ne. Tu warto wskazaæ na kaplicê
œw. Jana Nepomucena, stoj¹c¹ przy pl. œw. Jana,
postawion¹ w roku 1899. Obiekty te wi¹¿¹ siê
z w³aœciw¹ dla katolicyzmu potrzeb¹ sakralizacji
przestrzeni. Ludzie pragnêli miejsc, przy których
mogli przystan¹æ, odmówiæ krótk¹ modlitwê, czy
po prostu siê prze¿egnaæ. I choæ obiekty sakralne
tworz¹ najwiêksz¹ grupê ma³ej architektury, to nie
s¹ one wyznacznikami miejskich aspiracji.
Kapliczki i krzy¿e wystêpuj¹ przecie¿ równie¿
w krajobrazie wiejskim. Niewiele jest jednak wsi
posiadaj¹cych w³asne fontanny. Najs³ynniejsza
chorzowska fontanna, stanowi¹ca symbol tworz¹cej siê przestrzeni miejskiej, to fontanna
ozdobiona rzeŸb¹ Ch³opca z ³abêdziem, stoj¹ca
przy pl. Matejki. Powsta³a jako odlew ¿eliwny,
wed³ug modelu opracowanego przez pochodz¹cego z Królewskiej Huty Teodora Kalidego
w 1834 roku. Kiedy pojawiaj¹ siê rzeŸby niemaj¹ce
odniesieñ religijnych, to jest to znak, ¿e ludzie,
którzy „mebluj¹” przestrzeñ, w której ¿yj¹,
zaczynaj¹ robiæ to w wielkomiejskim charakterze.
Sz. C.: Ka¿de szanuj¹ce siê miasto musi
posiadaæ pomniki.
H. M.: Dziêki swojemu najs³awniejszemu
pomnikowi, miastu uda³o siê wyró¿niæ na tle
innych, które stawia³y pomniki swoim w³adcom,
królom, czy œwiêtym. Nasi przodkowie podkreœlili
znaczenie przemys³owych korzeni miasta,
stawiaj¹c w 1853 roku pomnik Friedricha Wilhelma
Grafa von Redena. Pomnik pocz¹tkowo sta³
w parku na wzgórzu nazwanym jego imieniem,
w okolicach dzisiejszej ulicy Parkowej. Krótko
przed wybuchem II wojny œwiatowej zosta³
zniszczony przez „nieznanych sprawców”,
a potem odbudowany i ods³oniêty przez Niemców.
W ten sposób Reden zosta³ zapl¹tany w politykê.
Nietrudno siê domyœliæ, ¿e po wojnie postaæ
Redena na dziesiêciolecia zniknê³a z chorzowskiego krajobrazu i œwiadomoœci mieszkañców. A przecie¿ to jemu w znacz¹cej mierze
zawdziêczamy to, ¿e dziœ otacza nas wspania³e

CHORZÓW
jakiego nie znacie
miasto. Dziœ Redena spotkamy w innym miejscu, na
pl. Hutników, tu¿ obok Rynku. Spogl¹da na miasto
ubrany w górniczy mundur, trzymaj¹c mapê
i oskard górniczy. Rekonstrukcja wykonana zosta³a
przez Augustyna Dyrdê. Powrót tego pomnika
uwa¿am za jedn¹ z wa¿niejszych rzeczy, jaka
dokona³a siê w przestrzeni Chorzowa w zakresie
przywracania wartoœci tego miasta w ci¹gu ostatnich
dwudziestu lat.
Sz. C.: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
te¿ mo¿e pochwaliæ siê kilkoma wyj¹tkowymi
ma³ymi obiektami.
H. M.: Park to wrêcz kopalnia ma³ej architektury.
Mamy tu zbiór ciekawych rzeŸb plenerowych
i fontann zarówno z okresu socrealistycznego, jak
i modernistycznego. Wa¿nym elementem
krajobrazu jest Galeria RzeŸby Œl¹skiej przy al. £ani.
RzeŸby powstawa³y w latach 1963-83, wpisane s¹
te¿ do rejestru zabytków.

Sz. C.: Chorzów posiada dwa wa¿ne zabytki
z importu. Pierwszy z nich to koœció³ œw.
Wawrzyñca, drugi znajduje siê w WPKiW.
H. M.: Chorzów, bêd¹cy miastem ambitnym,
z mo¿liwoœciami, sprowadza³ ró¿ne „bibeloty”.
Oprócz omawianego ju¿ przez nas koœcio³a œw.
Wawrzyñca, posiadamy jeszcze zespó³ bramny
i fragmenty ogrodzenia przeniesione z terenu
nieistniej¹cej ju¿ rezydencji Donnersmarcków
w Œwierklañcu. Pa³ac po II wojnie œwiatowej
wyburzono, a dzisiaj neobarokowa brama prowadzi
do ZOO. Przeniesiona tu w 1958 roku jest jedn¹
z bardziej znacz¹cych pozosta³oœci œwierklanieckiej
rezydencji. Nie wiadomo do koñca, czyim pomys³em
by³a ta przeprowadzka, ale brama dobrze
komponuje siê ze swoim otoczeniem. Dbamy te¿
o ni¹, odnawiaj¹c jej metalowe elementy, przywracamy czêœciowo zniszczone z³ocenia.
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Wojna postu
z karnawa³em
Sz. C.: ¯yrafê, bez której nie wyobra¿amy sobie
Parku, ostatnio odnowiono. Czy to powrót do
oryginalnego wygl¹du?
H. M.: ¯yrafa powsta³a w roku 1963 jest dzie³em
dwóch autorów: Leopolda Pêdzia³ka i Leszka
Dutki. Panowie chcieli stworzyæ formê lekk¹,
dynamiczn¹, a ¿e mieli woln¹ rêkê, powsta³a
¯yrafa. Trudno by³oby natomiast zdolnych
modernistów podejrzewaæ o to, ¿e sprezentuj¹
nam dos³owny kicz. Ich ¯yrafa by³a, i teraz znowu
jest, ¯yraf¹, która do swojej ¿yrafowatoœci nie
potrzebuje cêtek. Leszek Dutka studiowa³
architekturê, a póŸniej skoñczy³ równie¿ ASP. To
wa¿ny szczegó³, bo jest to rzeŸba potê¿na
i skutecznie zaprojektowaæ tak¹ formê mo¿e tylko
ktoœ, kto ma pojêcie o jej konstrukcji. Natomiast to,
co wyró¿nia tê rzeŸbê wœród innych i czyni j¹ moj¹
ulubion¹, jest jej nocne oœwietlenie. Mamy wiêc
dynamiczn¹ ¿yrafê, potraktowan¹ w sposób
symboliczny za dnia, i równie symbolicznie
podœwietlon¹ w nocy. To rzeŸba, która ca³¹ dobê
zdobi i oddzia³uje na przestrzeñ.
Z Henrykiem Mercikiem,
Miejskim Konserwatorem Zabytków,
rozmawia³a Magdalena Widuch (zdjêcia: Biuro MKZ)
PS. Mam nadziejê, ¿e nasze teksty zachêci³y Was
do spaceru po, wydawa³oby siê, dobrze znanych
ulicach i pomog³y w odkryciu nowych miejsc.
Miasto Chorzów przygotowa³o kompendium
wiedzy o tej przestrzeni, tworz¹c „Najlepszy
system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system
informacji kulturalnej sposobem kreowania
pozytywnego wizerunku miasta”. System ten
sk³ada siê z trzech elementów: tabliczek
oznaczaj¹cych omawiane obiekty, map i ulotek
(które wkrótce dostêpne bêd¹ m.in. w recepcji
Sztygarki) oraz strony internetowej, na któr¹
serdecznie zapraszam:

www.zabytkichorzowa.eu

Wiejska chata, a mo¿e zaplecze karczmy czy
gospody sta³y siê miejscem akcji spektaklu
„Gargantua i Pantagruel” Stowarzyszenia
Teatralnego Badów w re¿yserii Piotra Bikonta. To tu
oprócz banalnych zajêæ dnia codziennego, takich
jak obieranie i tarcie ziemniaków, zagniatanie ciasta
czy dogl¹danie aparatury w domowej produkcji
bimbru, jest czas na snucie opowieœci i typowe
bajanie, na które niestety dziœ nikt z nas nie ma ju¿ ni
si³y, ni chêci. Trzy gospodynie domowe za
renesansowym autorem opisuj¹ cudowne
narodziny Pantagruela przez ucho, dzieciñstwo
pe³ne zapowiedzi przysz³ego bohaterstwa czy
godne pochwa³y czyny wojenne, a¿ wreszcie
przygody jego syna, Gargantui. A to wszystko
w harmonii z g³êbok¹ wiar¹ oraz Najwy¿szym. Tutaj
to, co ludzkie, przeplata siê z tym, co boskie. Gdy
kobiety padaj¹ na kolana i zaczynaj¹ œpiewaæ nabo¿ne pieœni
(archaizuj¹ce kompozycje, które
stworzy³ Krzysztof Knittel), œmiech
na widowni cichnie. Dociera do nas
bowiem, ¿e ¿ycie najlepiej smakuje
tylko wtedy, gdy uciechy cielesne
przenikaj¹ siê z tymi duchowymi.
Zawarte w spektaklu obrazy picia,
jedzenia, trawienia, a tak¿e innych
fizjologicznych czynnoœci, mimo ¿e wielu wydawaæ
by siê mog³y zbyt rubaszne i kpiarskie, zapewniaj¹
niew¹tpliwie spor¹ dawkê humoru. Jednym s³owem,
cz³owiek dla Rabelais'go to przede wszystkim istota
cielesna, postêpuj¹ca wed³ug zasady „czyñ, co ci
siê podoba”. Rabelais krytykuje
spo³eczeñstwo,
w którym przysz³o
mu ¿yæ. Na nikim
nie zostawia suchej
nitki, a jego ironia
jest ostra jak nó¿.
(c.d. na stronie 7, czyli
przedostatniej)
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(dokoñczenie recenzji ze spektaklu “Gargantua i Pantagruel”)

Uwa¿aj¹c siê za prawdziwego chrzeœcijanina,
mówi, byœmy cieszyli siê ¿yciem, chwalili Pana,
bawili siê, jedli i pili, zaspokajali naturalne
potrzeby… wa¿ne jednak, byœmy robili to otwarcie,
nie kreuj¹c siê na pokornych ascetów.
Spektakl warto by³o zobaczyæ dla œwietnie
graj¹cych aktorek: Joanny Fidler, Beaty Kolak oraz
Miros³awy Olbiñskiej, które w trwaj¹cym nieco
ponad godzinê przedstawieniu stworzy³y mnogoœæ
ró¿nych postaci, miejsc i sytuacji.
Piotr Bikont, re¿yser spektaklu, zajmuje siê
równie¿ sztuk¹ kulinarn¹; w zwi¹zku z tym nie
oby³o siê bez drobnej degustacji: œwie¿e kluski
i odrobina „czegoœ mocniejszego” czeka³y na
wszystkich, którzy w miniony pi¹tek opuszczali
Magazyn Ciek³ego Powietrza. Podsumowuj¹c:
kartofle w roli g³ównej. I to w ka¿dej postaci!
Anka Miozga

Zabawa w teatr
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy
Ma³e ChTO, 6 sierpnia po raz czwarty
zainaugurowane w Sztygarce, co roku przyci¹ga
maluchy i dostarcza im rozrywki. Aktorzy,
wystêpuj¹cy na scenie w zielonym plenerze (lub
w doskonale znanym starszym widzom Magazynie
Ciek³ego Powietrza), przenosz¹ dzieci i ich
rodziców w œwiat wyobraŸni.
A jak to siê zaczê³o? W 2008 roku Sergiusz Bro¿ek
zaprosi³ do Chorzowskiego Teatru Ogrodowego
znakomity zespó³ ze S³owacji. Divadlo PIKI da³o
wówczas trzy malownicze przedstawienia:
„Historiê dziewiêciu miesiêcy” (opowieœæ Mamy),
„Kiedy mamy nie ma w domu” (opowieœæ Taty) oraz
„Pipi”. Rok póŸniej
przed kilkulatkami zaprezentowa³ siê Teatr
Conieco (spektakl
„Wra¿liwoœæ”), którego
artyœci potrafi¹ wyczarowaæ ciekaw¹ opowieœæ, korzystaj¹c tylko
z przedmiotów

codziennego u¿ytku.
Ciep³o przyjêty zosta³
w 2009 roku Teatr Gry
i Ludzie, który przyby³ do
Chorzowa z „Morskimi
opowieœciami Kapitana
Guliwera” i zachwyci³ dzieciaki bogactwem
kostiumów i rekwizytów. W³adys³aw Aniszewski
w 2010 roku przedstawi³ swoim ma³ym przyjacio³om
Felka, zabawn¹ lalkê, posiadaj¹c¹ aktorski talent
i ponadprzeciêtne poczucie humoru. Dwukrotnie te¿
na Chorzowskim Teatrzyku Ogródkowym goœci³
Teatr Marka Wita. W tym roku ma³e ChTO postawi³o
przede wszystkim na spektakle interaktywne. Marek
Wit wyjaœni³ nam: „dzieci, bawi¹c siê w domu
zabawkami, mówi¹ teksty, tworz¹c, zupe³nie
nieœwiadomie, teatrzyk lalkowy. Wymyœli³em wiêc
spektakle, w których mog¹ czynnie braæ udzia³,
animowaæ proste kukie³ki, rekwizyty, powtarzaæ za
mn¹ kwestie, a nawet œpiewaæ proste melodie”.
Szybko okaza³o siê, ¿e ta formu³a znajduje uznanie
maluchów oraz ich rodziców, którzy czasem sami
przy³¹czaj¹ siê do zabawy. W tym roku mali aktorzy
poczuli ju¿ smak wystêpów, bior¹c udzia³
w przedstawieniu „Co za dzieñ” Teatru DIM oraz
w opowieœci Teatru Nikifory o Babroszkach, które
wprawdzie chcia³yby wyruszyæ w kosmos, ale nie
poradzi³yby sobie bez pomocy m³odych widzów. Na
koniec tegorocznej edycji Chorzowskiego Teatrzyku
Ogródkowego Teatr Gry i Ludzie zaproponuje ju¿
bardziej klasyczn¹ (co nie znaczy, ¿e nudn¹) bajkê
„Opowieœci Wagantów”, z³o¿on¹ z dwóch fabu³,
a opart¹ na za³o¿eniach œredniowiecznego teatru
lalkowego: bêdzie zatem piêknie i pouczaj¹co.
„Dzieci s¹ najbardziej wdziêczn¹ publicznoœci¹…
i najbardziej szczer¹”, mówi nam Marek Wit.
Œwiadomy tego faktu Naczelny Ogrodnik zaprasza
do udzia³u w ma³ym ChTO tylko sprawdzone
spektakle,
które zapewni¹ radoœæ maluchom oraz
doros³ym.
Iza Mikrut

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego:

www.chorzowskiteatrogrodowy.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
Jutro na scenie:
20 sierpnia, sobota

Za tydzieñ na scenie:
26 sierpnia, pi¹tek

godz. 15:00
CHORZOWSKI TEATRZYK OGRÓDKOWY

Villqist-day
godz. 20:00

Teatr Gry i Ludzie

Teatr Polski (Bielsko-Bia³a)

Opowieœci
Wagantów

Taka fajna
dziewczyna jak ty

re¿yseria: Beata Zawiœlak,
Bartosz Socha
na scenie: Beata Zawiœlak, Bartosz
Socha, Agnieszka Zawiœlak

re¿yseria i scenografia: Ingmar Villqist
na scenie: Anna Guzik, Marta Gzowska
Sawicka, Artur Pierœciñski

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 g³owy diab³a. Druga bajka opowiada
o córce m³ynarza, która przez pychê swego ojca
trafia do lochu.

Dwie siostry mieszkaj¹
w wynajêtej kawalerce.
Starsza opiekuje siê m³odsz¹, zarabiaj¹c na utrzymanie obu w sposób, który
pragnie zachowaæ w tajemnicy. M³odsza ¿yje
w œwiecie wyobraŸni,
z którego pewnego dnia
wy³oni¹ siê... potwory.

26 sierpnia, pi¹tek
Villqist-day
godz. 22:00
projekcja przedpremierowa filmu

Ewa
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scenariusz i re¿yseria:
Adam Sikora i Ingmar Villqist
muzyka: Olo Walicki
zdjêcia: Adam Sikora
monta¿: Beata Walentowska
scenografia: Katarzyna Sobañska
i Marcel S³awiñski
obsada: Barbara Lubos-Œwiês,
Andrzej Mastalerz, Anna Guzik, Robert
Talarczyk, Aleksandra Pop³awska,
Gra¿yna Bu³ka, Jan Skrzek i inni
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Film „Ewa” opowiada o mi³oœci tak prawdziwej, ¿e
trudno w ni¹ uwierzyæ. Ta historia mog³a siê zdarzyæ
wszêdzie i niestety zdarza siê na ca³ym œwiecie.
Poruszaj¹cy obraz o silnych
relacjach emocjonalnych w rodzinie, o kobiecie, w której, w obliczu
gro¿¹cej jej rodzinie biedy, budzi
siê charakterystyczna dla kobiet
si³a do walki o to, co najwa¿niejsze:
o dzieci, dom, stabilizacjê, godne
¿ycie.

