
Drodzy Widzowie i Czytelnicy!

Wiecie, ¿e oto ¿ywa legenda teatru niezale¿nego, poznañski Teatr 8 Dnia wyst¹pi pierwszy 
raz w swej historii w Chorzowie? I to w naszym skromnym, letnim teatrze?
Kiedy piszê dla Was te s³owa jest 23:53 w czwartek, scena w Magazynie Ciek³ego Powietrza 
zosta³a ju¿ rozebrana i przebudowana na amfiteatraln¹ widowniê, a uwolnion¹ od sceny nowiutk¹ 
posadzkê zajê³y konstrukcje “Ósemek”: rusztowania, kotary, projektory, ekrany, reflektory, 
œciany z pleksi... A w³aœnie zamkniêty Sztajgerowy Cajtung idzie na drukarskie maszyny...

Wasz Naczelny Ogrodnik - Sergiusz Bro¿ek

Z Henrykiem Mercikiem przez Chorzów

Pocz¹tek. Königshütte
Sztajgerowy Cajtung: Na pocz¹tku okreœlmy mo¿e, jak 
kszta³towa³y siê granice dawnej Królewskiej Huty?
Henryk Mercik: Je¿eli z aktualnej mapy usuniemy Chorzów 
Stary, Batory i Maciejkowice, to mniej wiêcej zostanie nam 
przestrzeñ zajmowana przez Królewsk¹ Hutê. A choæ 
najstarsz¹ czêœci¹ dzisiejszego miasta jest Chorzów Stary, to 
jednak ma on wiejski rodowód. 
Poznawanie Chorzowa zacz¹æ nale¿y od jego przemys³owych 
korzeni. A miasto przemys³owe to twór ciekawy. Zupe³nie 
inaczej wygl¹da tu przestrzeñ, ni¿ w mieœcie klasycznym. 
Przestrzeñ ta ma swoj¹ logikê, której czêsto nie dostrzegamy, 
b¹dŸ te¿ logika ta zosta³a zburzona. Przemys³ zbudowa³ Königshütte - Królewsk¹ Hutê. Osada powsta³a w wyniku 
rewolucji przemys³owej z II po³. XIX w., a powo³anie do ¿ycia zawdziêcza Hucie, od której przejê³a sw¹ nazwê.  
Sz. C.: Ale to przecie¿ wêgiel kamienny jest pierwszym budulcem Œl¹ska.
H. M.: Oczywiœcie. Wêgiel kamienny i jego wydobycie to najwa¿niejszy element tworz¹cy wiele okolicznych miast. 
Königsgrube, kopalnia Król, znajdowa³a siê tu¿ obok Królewskiej Huty. Kopalnia powstaje na z³o¿u, narzucaj¹c 
jednoczeœnie wygl¹d i rozplanowanie przestrzenne reszty miasta. To wokó³ niej stawiano pokrewne obiekty 
przemys³owe, takie jak np. huty. Nastêpnie zaœ, ca³kiem naturalnie, powsta³a tkanka osiedleñcza. 
Sz. C.: Czy uda nam siê odnaleŸæ jeszcze dzisiaj œlady po Królewskiej Hucie? 
H. M.: Niestety, miejsc takich jest zaledwie kilka. Brakuje przede wszystkim serca Królewskiej Huty, którym by³a jej 
Stalownia, a któr¹ kompletnie wyburzono. Nikt wtedy nie myœla³ o tym, ¿e burzenie starych, nieu¿ywanych 
obiektów przemys³owych nie jest jedyn¹ opcj¹… Przy okazji wyburzono jeden z symboli miasta - cztery 
charakterystyczne kominy.
Natomiast Wielkie Hajduki ca³y czas daj¹ nam wyobra¿enie o tym, jak tworzy³o siê miasto przemys³owe. Hajduki, 
czyli dzisiejszy Chorzów Batory wraz z tamtejsz¹ Hut¹ Bismarck, za³o¿on¹ w 1873 roku, pozwalaj¹ zobaczyæ jak 
przenika siê tkanka miejska z tkank¹ przemys³ow¹. 
Droga do czêœci Hajduk za lini¹ kolejow¹, od strony centrum prowadzi pomiêdzy halami hutniczymi dawnej Huty 
Bismarck (dziœ Huta Batory). A przy ulicy Dyrekcyjnej ci¹gle stoi gmach dyrekcji Huty, o architekturze iœcie 
pa³acowej, albo zlokalizowany po s¹siedzku okaza³y budynek z 1906 roku, wybudowany w stylu historycznym. 
Budynek tak okaza³y, ¿e trudno uwierzyæ, ¿e by³ on hotelem robotniczym, jego przepych mia³ przyci¹gn¹æ 
robotników, przekonaæ ich, by siê tu osiedlili.                                                                         (... ci¹g dalszy na stronie 7)
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Legendarne „Ósemki” 
w Chorzowie!

Rozmowa z Ew¹ Wójciak, dyrektorem 
naczelnym i artystycznym oraz aktork¹ 
Teatru Ósmego Dnia 

Sztajgerowy Cajtung: Sk¹d najczêœciej 
czerpiecie inspiracje do swoich spektakli?
Ewa Wójciak: Inspiruje nas nasze w³asne 
prze¿ywanie œwiata, obserwujemy rzeczywistoœæ 
wspó³czesn¹ i w niej znajdujemy tematy.

Sz.C.: Pañstwa dzia³alnoœæ artystyczna 
ogranicza siê jedynie do tworzenia w ramach 
Teatru Ósmego Dnia, czy mo¿e bierzecie 
równie¿ udzia³ w innych projektach?
E.W.: Przede wszystkim pracujemy w przestrzeni 
Teatru Ósmego Dnia. Robimy jednak rzeczy 
bardzo ró¿ne: od przedstawieñ salowych, 
intymnych, dziej¹cych siê w bardzo kameralnej 
przestrzeni, po wielkie spektakle plenerowe dla 
tysiêcy widzów. Bierzemy te¿ udzia³ w innych 
projektach, miêdzynarodowych, na przyk³ad         
w zesz³ym roku wspó³pracowaliœmy przy 
powstaniu wielkiego plenerowego widowiska        
z berliñsk¹ grup¹ Ramba Zamba (s³ynny niemiecki 
teatr niepe³nosprawnych umys³owo).

Sz.C.: Teatr Ósmego Dnia znany jest równie¿ ze 
swojej dzia³alnoœci dydaktycznej  mam tu na 
myœli warsztaty teatralne dla m³odzie¿y. M³ody 
cz³owiek XXI wieku chêtnie obcuje z teatrem? 
E.W.: Wbrew pozorom tak: zarówno nasze 
spektakle, jak i inne wydarzenia organizowane 
przez nas w teatrze, maj¹ g³ównie m³od¹ 
widowniê. Có¿, zawsze to m³odzi ludzie 
wykazywali najwiêksz¹ aktywnoœæ intelektualn¹, 
ciekawoœæ œwiata. Dlatego, myœlê, chêtnie 
odwiedzaj¹ teatry eksperymentalne, nie trzeba ich 
specjalnie organizowaæ i zachêcaæ.

Sz.C.: Z dzia³alnoœci¹ Teatru Ósmego Dnia 
kojarzone jest nierozerwalnie pojêcie „teatru

politycznego”. W czym dzisiaj przejawia siê ta 
politycznoœæ teatru? 
E.W.: Politycznoœæ, jako udzia³ w tworzeniu w³asnej 
przestrzeni, jest pojêciem ponadczasowym. 
Politycznoœæ to zaanga¿owanie we w³asny los          
i œwiat, w ¿ycie swoje, ale te¿ innych. Politycznoœæ to 
walka o wolnoœæ, prawo do godnego ¿ycia                
i swobodnego wypowiadania w³asnych pogl¹dów.   
A to prawie zawsze k³óci siê z interesami w³adzy... 
nawet w demokracji.

Sz.C.: Kim s¹ tytu³owi „Paranoicy i pszczelarze”, 
których ju¿ dziœ bêdziemy mogli zobaczyæ na 
scenie? 
E.W.: Pszczelarze to ludzie piêknie opowiadaj¹cy 
swoje historie, to ludzie-fundament, ci, którzy na 
w³asn¹ rêkê, na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ,              
z godnoœci¹ i odwag¹ tworz¹ swój los, a te¿ i los 
naszego narodu.
Paranoicy to ci, którzy próbuj¹ tworzyæ oficjalny 
obraz Polaków jako narodu ksenofobicznego, 
chorego na patriotyzm narodowy, archaiczne 
przywi¹zanie do w³asnej historii i ran... wszystkie 
teksty w spektaklu s¹ prawdziwe, nie wymyœlone, 
wystarczy pos³uchaæ.
Zderzamy te œwiaty. Pokazujemy, ¿e te narracje siê 
k³óc¹, ¿e nie ma pomiêdzy nimi zwi¹zku.
Sz.C.: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Anka Miozga

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

fot. Joanna Helander. Zdjêcie z archiwum Teatru.



Piosenki z dusz¹
 na inauguracjê...

W koñcu siê doczekaliœmy! Inauguracja kolejnego 
ju¿ sezonu Chorzowskiego Teatru Ogrodowego 
przesz³a do historii. 15 lipca 2011 roku o godzinie 
21:00 na scenê w Magazynie Ciek³ego Powietrza 
chorzowskiej Sztygarki wkroczy³ Naczelny 
Ogrodnik, Sergiusz Bro¿ek, uroczyœcie otwieraj¹c 
pi¹t¹ (i, jak sam twierdzi, wcale nie jubileuszow¹!) 
edycjê Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Przed 
nami wiêc wiele teatralnych, muzycznych, a nawet 
filmowych atrakcji, niesamowitych spotkañ            
z kultur¹ na najwy¿szym poziomie. I to w œrodku 
wakacji.

W ubieg³ym roku 
z  p r z y c z y n  
niezale¿nych od 
organizatorów 
nie uda³o siê 
zgodnie z pla- 
nem muzycznie 
zainaugurowaæ 
ChTO (zamiast 
Jaromira Noha- 
vicy wyst¹pi³ -
jako poczekajka 
-  z n a k o m i t y  
sk¹din¹d zespó³ 
Jazz Bar Trio),   
w tym jak naj- 
bardziej. I to       
z pazurem! Na 
scenie pojawi³a 
siê bowiem arty-

stka wielkiego formatu, Gra¿yna £obaszewska, 
której muzycznie towarzyszy³ tczewski zespó³ 
Ajagore. Podczas niemal dwugodzinnego 
koncertu artyœci zaprezentowali dobrze znane 
utwory z repertuaru legendy polskiej muzyki  
Czes³awa Niemena w zupe³nie nowych 
aran¿acjach. Elektryzuj¹cy i zjawiskowy g³os 
Gra¿yny £obaszewskiej w po³¹czeniu z rockowym 
brzmieniem muzyków z Ajagore sprawi³, ¿e to, co 
tak dobrze znane i lubiane, zaistnia³o w nowym 
brzmieniu: pe³nym ekspresji, niebywa³ej charyzmy 
i niecodziennego feelingu. I choæ po Niemena 
siêgaj¹ dziœ wszyscy, od dziesiêciolatków 
bior¹cych udzia³ w telewizyjnych show 
rozrywkowych zaczynaj¹c, to TAKIEGO Niemena 
jeszcze nie by³o! Nowoczesne ujêcie twórczoœci 
doskonale wspó³gra³o z ponadczasowymi 
utworami Mistrza, w pe³ni oddaj¹c ducha jego 
muzyczno-artystycznych poszukiwañ. 

Najwiêkszym plusem okaza³ siê byæ jednak fakt, ¿e 
wokalistka pozosta³a sob¹, nie sil¹c siê na 
dorównywanie temu, po którego piosenki siêgnê³a, 
w zamian za to emocjonalnie ujmuj¹c publicznoœæ 
swoj¹ charakterystyczn¹ czarn¹ barw¹ g³osu            
i ogromn¹ dojrza³oœci¹ w tworzeniu oraz 
przekazywaniu muzyki.
Podczas koncertu nie zabrak³o równie¿ naj- 
wiêkszych przebojów artystki, owacyjnie przyjêtych 
przez chorzowskich (i nie tylko!) teatromanów. Mogli 
oni wiêc us³yszeæ takie utwory jak „Czas nas uczy 
pogody”, „Brzydcy” a tak¿e „Piosenka o ludziach      
z dusz¹”. Publicznoœæ obecna na pierwszym 
wieczorze pi¹tego Chorzowskiego Teatru 
Ogrodowego reagowa³a bardzo ¿ywio³owo, 
gromkimi brawami dziêkuj¹c za niesamowite 
wra¿enia muzyczne. 
Wszystkich, którzy z przyczyn niezale¿nych            
w zesz³ym tygodniu nie mogli byæ z nami i pos³uchaæ 
Niemena w nieco innym wydaniu, uspokajamy. 13 
sierpnia o godzinie 20:00 podczas Letniego Ogrodu 
Teatralnego w Katowicach bêdzie okazja, by 
nadrobiæ zaleg³oœci. Zaœ tych, którym koncert 
szczególnie przypad³ do gustu, zapraszamy, by 
prze¿yæ go jeszcze raz… 

Anka Miozga

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

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



Ósemki
pierwszy raz w Chorzowie!

Teatr Ósmego Dnia… Któ¿ z nas nie s³ysza³ 
jeszcze tej nazwy? Ten chyba najwybitniejszy teatr 
alternatywny za³o¿ono w roku 1964 jako Studencki 
Teatr Poezji Ósmego Dnia. 
Na pocz¹tku lat 70. grupa sformu³owa³a swój 
program polegaj¹cy „na budzeniu nieufnoœci, 
kwestionowaniu schematów myœlowych, 
stereotypów kulturowych nie w toku dete- 
ktywistycznego dociekania, kto jest odpo- 
wiedzialny za ich kultywowanie, ale przez 
zadawanie pytania sobie i widzom: co zrobimy dla 
ich unicestwienia [...]”, jak uj¹³ to kieruj¹cy 
wówczas teatrem Lech Raczak. 
Co ich wyró¿nia? Na pewno wiernoœæ w³asnej 
filozofii ¿yciowej, ¿ycie na przekór cenzurze 
politycznej bez wzglêdu na cenê, jak¹ siê za to 
p³aci, niepoddawanie siê ogólnie rz¹dz¹cym 
normom spo³ecznym, jeœli te normy s¹ sprzeczne  
z w³asnymi przekonaniami. Ale do tego te¿ wiele 
k³ótni, œcierania siê pogl¹dów, ci¹g³ego 
weryfikowania w³asnych racji. No i olbrzymia 
porcja zawsze i wszêdzie obecnego poczucia 
humoru. 
Przedziwna fantazja Konstantego Ildefonsa 
Ga³czyñskiego zak³ada, ¿e po siódmym dniu 
odpoczynku, ósmego dnia zosta³ stworzony Teatr. 
Literatura, z której zaczerpnêli nazwê, odkrywa 
prost¹ prawdê, która mo¿e byæ zrozumiana          
w sensie dos³ownym: ojczyzn¹ teatru nie jest 
przestrzeñ, ale specyficznego gatunku czas: czas 
na granicy.
To teatr, który zawsze rzuca³ wyzwania sobie                       
i publicznoœci. Kiedyœ represjonowany przez 
PRLowskie w³adze, teraz w demokratycznej 
Polsce doceniany i nagradzany. 
Dziœ mamy okazjê zobaczyæ ich w Chorzowie.

z sieci garœciami zaczerpnê³a (polecaj¹c 
szczególnie http://www.osmego.art.pl) 

Magdalena Widuch

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

c.d. rozmowy z Henrykiem Mercikiem

Sz. C.: Jak w to wszystko wpisuje siê Sztygarka   
i jej Szyb Prezydent?
H. M.: Ci¹gle jeszcze pokutuje w nas przekonanie, 
¿e jedynym losem, który mo¿e czekaæ zabytek 
techniki, jest zrobienie z niego muzeum czy 
skansenu. Sztygarka pokazuje, ¿e nie jest to 
prawda. Muzea nie mog¹ przecie¿ powstaæ w 
ka¿dym historycznie ciekawym miejscu, natomiast 
ka¿de takie miejsce mo¿na zrewitalizowaæ. 
Przywróciæ je do ¿ycia, nadaj¹c mu now¹ funkcjê.     
I wcale nie musz¹ to byæ funkcje deficytowe. 
Owszem, kultura zawsze bêdzie w jakiœ sposób 
deficytowa, ale Sztygarka udowadnia, ¿e to mo¿e 
siê udaæ. Mo¿emy wybraæ siê na spacer, zajrzeæ do 
galerii, wpaœæ na koncert, ale mo¿emy te¿ przeno- 
cowaæ czy dobrze zjeœæ. A wszystko to w objêciach 
Wie¿y Prezydent.

Sz. C.: Wspomnijmy jeszcze, na zakoñczenie 
pierwszego spotkania, o najnowszym projekcie 
Miasta Chorzów - „Najlepszy system nawigacji 
po zabytkach Chorzowa - system informacji 
kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego 
wizerunku miasta”. Za treœci zamieszczone na 
mapach i w ulotkach odpowiada Pan wspólnie     
z Romanem Liczb¹.
H. M.: Projekt powsta³ przy wspó³udziale œrodków 
unijnych. To subiektywny, przyznajê, wybór 100 
obiektów, naszych zdaniem najwa¿niejszych, 
najbardziej znacz¹cych w mieœcie. Wskazanych na 
mapie, z krótk¹ charakterystyk¹. Za tydzieñ podam 
wiêcej szczegó³ów, mogê jednak ju¿ teraz 
wspomnieæ, ¿e miejsca, o których mówimy, 
znajdziecie Pañstwo równie¿ w naszym 
przewodniku.
 
S z .  C . :  
Pozostaje mi    
w takim razie 
podziêkowaæ 
za pierwsze       
z  c y k l u  
s p o t k a ñ           
z  h i s t o r i ¹  
C h o r z o w a          
i  z a p r o s i æ  
n a s z y c h  
teatromanów 
n a  k o l e j n ¹   
c z ê œ æ ,  j u ¿         
w najbli¿szy 
pi¹tek.

rozmawia³a 
Magdalena 

Widuch

CHORZÓW
jakiego nie znacie
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Iwona Konieczkowska, 
Piotr Cyrwus 
(Kraków)

£aweczka
tekst: 
Aleksander 
Gelman
przek³ad: 
Roman 
Ko³akowski
re¿yseria: 
Piotr Cyrwus
muzyka: 
Tadeusz Leœniak

Dziœ na scenie:

Jedni w pocie czo³a pracuj¹, cierpliwie buduj¹ 
los swój i kraju, w którym przysz³o im ¿yæ. 
Drudzy g³osz¹ wznios³e has³a, a s³owa 
przedk ³adaj¹ nad czyny.  Pomiêdzy 
pszczelarzami i paranoikami istnieje granica 
nie do przejœcia, a przecie¿ obie grupy tworz¹ 
obraz jednego narodu. Spektakl Teatru 
Ósmego Dnia odwo³uje siê do stereotypów, 
ale sk³ada siê z cytatów: wypowiedzi osób 
publicznych, fragmentów reporta¿y, fotografii  
i projekcji multimedialnych. To widowisko 
wci¹¿ aktualne, budzi œmiech, ale i refleksjê.

Spektakl dokumen- 
talny. Wykorzystano 
m . i n .  f r a g m e n t y  
reporta¿y „Jestem 
przeciêtnym Polakiem” 
autorstwa Moniki Re- 
dzisz (Zorka Project) 
oraz „Zdzichu, nie rób 
wstydu” Grzegorza 
Sroczyñskiego.

Za tydzieñ na scenie:

Z pozoru zwyk³¹ historiê o nim i o niej Piotr 
Cyrwus i Iwona Konieczkowska przekszta³caj¹ 
w lekk¹, dowcipn¹ opowiastkê o tym, jak bardzo 
ró¿ni¹ siê od siebie œwiaty pragnieñ mê¿czyzn   
i kobiet. On chcia³by zaci¹gn¹æ j¹ do ³ó¿ka, ona 
marzy o stabilizacji i d³ugim, szczêœliwym 
zwi¹zku. On pragnie, ona chce byæ kochana.    
A wszystko to ozdobione zosta³o piosenkami 
W³odzimierza Wysockiego i ju¿ nie mo¿na 
udawaæ, ¿e to bana³, ¿e historia jedna z wielu. 
Bo ta opowieœæ zawsze bêdzie jedyna                
i niepowtarzalna, chocia¿ zdarza siê bez 
przerwy kolejnym parom.

22 lipca, pi¹tek

godz. 21:00

Teatr Ósmego Dnia (Poznañ)

Paranoicy 
i pszczelarze
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
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