
Obrazy œwiata
Rozmowa z Piotrem Cyrwusem
Sztajgerowy Cajtung: Lubi pan serialowego Rysia, dzisiaj ju¿ postaæ niemal kultow¹?
Piotr Cyrwus: Ten goœæ z serialu nie zawsze mnie zadowala, ale czasem go podziwiam.
Sz.C.: PrzejdŸmy zatem do teatru i tego, co na scenie Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. 
Spektakl „£aweczka” jest Pana debiutem re¿yserskim? 
P.C.: Pytania o „Klan” s¹ dla mnie nu¿¹ce, dlatego, ¿e s³yszê je ju¿ od trzynastu lat... A co do 
„£aweczki”: nie, to nie jest mój debiut. Re¿yserowa³em ju¿ wczeœniej m.in. „Tango” S³awomira 
Mro¿ka czy „Ma³ego Ksiêcia”. Kiedyœ nawet chcia³em siê oddaæ tej profesji ca³kowicie. Aktor 
jednak „zwyciê¿y³”.
Sz.C.: Dlaczego siêgn¹³ Pan w³aœnie po tekst Aleksandra Gelmana?

P.C.: Chcia³em zrobiæ sztukê kameraln¹, z piosenkami. Po pewnych poszukiwaniach stwierdzi³em, ¿e ten tekst spe³nia moje 
oczekiwania. I jeszcze W³odzimierz Wysocki, który mnie zawsze fascynowa³ jako artysta i cz³owiek. Czu³em, ¿e cierpienie 
bohaterów „£aweczki” koresponduje z songami wielkiego rosyjskiego barda. 
Sz.C.: Bycie zarówno re¿yserem, jak i odtwórc¹ jedynej roli mêskiej w spektaklu, wymaga chyba niesamowitej 
dyscypliny i samozaparcia?
P.C.: Nie jest to ³atwe, szczególnie ¿e sceny s¹ bardzo osobiste. Sztuka jest dla mnie jak otwieranie kolejnych przestrzeni. To 
jest fascynuj¹ce, ¿e mo¿emy otwieraæ te okna w nieskoñczonoœæ. Re¿yser musi umieæ wybraæ konkretne obrazy. Aktor musi   
w nich zaistnieæ. Myœlê, ¿e z moj¹ partnerk¹ Iwon¹ Konieczkowsk¹ uda³o nam siê rozsi¹œæ dos³ownie i w przenoœni na tej 
„£aweczce”.
Sz.C.: Urodzi³ siê Pan w Waksmundzie niedaleko Nowego Targu. Jest Pan typowym góralem? Cz³owiekiem 
nieustêpliwym, zdecydowanym, wytrwa³ym i nieco upartym?
P.C.: Moja ¿ona mawia, ¿e przez to moje mieszkanie w ró¿nych miastach jestem ju¿ „zurbanizowanym góralem”. Ca³e moje 
dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³em na Podhalu. Wszystkie te cechy, które Pani wymieni³a, mam w sobie. I podoba mi siê to bycie 
„nieco” upartym.
Sz.C.: Jakie jest najwiêksze teatralne marzenie Piotra Cyrwusa? 
P.C.: Magia teatru jest dla mnie tak fascynuj¹ca, ¿e móg³bym dniami i nocami zanurzaæ 
siê w tej przestrzeni. Do wszystkiego, pewnych ról czy zdarzeñ, trzeba jednak dorosn¹æ. 
Pewnie, ¿e nêci cz³owieka ci¹g³e bycie i granie. Jednak teraz widzê, jak wa¿ne w tym 
zawodzie s¹ doœwiadczenie i cierpliwoœæ. Mi³oœæ do tego, co siê robi, pozwala nam wyjœæ 
na scenê i dzieliæ siê nasz¹ wra¿liwoœci¹ i postrzeganiem œwiata. To jest chyba moje 
marzenie: ¿ebym móg³ dzieliæ siê  z publicznoœci¹ moimi „obrazami œwiata”. 
Sz.C.: I tego w³aœnie Panu ¿yczê. Serdecznie dziêkujê za rozmowê. 

rozmawia³a Anka Miozga
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Wiêcej ni¿ teatr*
W 47 roku swego istnienia Teatr Ósmego Dnia, zda³o by siê szacowny klasyk, 
nadal wzbudza skrajne emocje. Po spektaklu “Paranoicy i pszczelarze” 22 lipca 
publicznoœæ ChTO (a tak¿e redakcja Sz.C.) podzieli³a siê. Postanowiliœmy 
zamieœciæ ró¿ne g³osy i opinie.
By³am, zobaczy³am... zachwyci³am siê. S³owo wypowiedziane zobrazowane projekcjami 
multimedialnymi. W tym spektaklu nie doœæ, ¿e pobudzaj¹ nasz zmys³ s³uchu, to jeszcze 
wzroku i wyobraŸni. Prostota w przekazie, a tak mocno dzia³aj¹ca na widza. Brawo, 
brawo!! Lilianna Starowicz. ( www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy)



Wiêcej ni¿ teatr - c.d.

Zachwycona jestem do dziœ, a jest ju¿ poniedzia³ek :-) 
Teksty paranoików przera¿aj¹, a¿ trudno uwierzyæ, ¿e 
s¹ dokumentem. Ale przecie¿... jeœli siê tylko trochê 
skupiê, to sama mogê takich sporo odnaleŸæ, i to nawet 
d³ugo nie szukaj¹c. Interpretacja aktorów z Ósmego 
perfekcyjnie bezlitosna, pozwala nam ten dramatyczny, 
napuszony bezsens us³yszeæ, zarejestrowaæ ¿e jest.    
A pszczelarze... na szczêœcie ich nie brakuje. Dziêki nim 
œwiat istnieje. Znam ich wielu, na szczêœcie. Mo¿e na 
Œl¹sku jest pszczelarzy sporo? Dlatego tu tak dobrze. 
Ilona Raczyñska-Ciszak. 
(komentarz dodany 25.07.2011 na www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy)

Teatr Ósmego Dnia dzia³a ju¿ wiele lat, jego s³awa 
uros³a wrêcz do rangi pomnikowej, a ja wci¹¿ 
zastanawiam siê dlaczego…Tak, wiem, opozycja, 
ubecy, polityka, ale dziœ… nie robi¹ dobrych spektakli, 
które mog¹ cokolwiek zmieniaæ. Takie przynajmniej 
wra¿enie odnios³am po obejrzeniu ich dwóch ostatnich 
projektów: „Teczki” oraz „Paranoicy i pszczelarze”.
Przede wszystkim forma: oko siê nudzi, mo¿e brzmi to 
dziwnie, ale tak jest. Jeœli nic siê przed nim nie zmienia, 
najzwyczajniej siê nudzi i zniechêca. Nawet gdy 
siedzimy w teatrze, a na scenie jedynie stoj¹ lub siedz¹ 
jakieœ postacie, brakuje ruchu, zmian, atrakcji.
Mo¿na odnieœæ wra¿enie jakby Teatr usilnie szuka³ 
materia³u, który pozwoli im zrobiæ spektakl. W „Tecz- 
kach” - o tak! Napisa³a o nas s³u¿ba bezpieczeñstwa, 
przeczytajmy to widzom, chêtnie pos³uchaj¹.               
W „Paranoikach i pszelarzach” - kochani! Kupi³em dziœ 
„Gazetê Wyborcz¹”, ktoœ napisa³ jakiœ reporta¿             
o ludziach z s¹siedztwa, przeczytajmy to widzom, 
chêtnie pos³uchaj¹. 
Ale co, jeœli oka¿e siê, ¿e widzowie wcale nie tak chêtnie 
tego s³uchaj¹? No to dla tych znudzonych dodamy kilka 
atrakcji, scenki multimedialne, sukces murowany! 
Zespó³ zahacza o pal¹ce problemy spo³eczne                
i polityczne, z przymru¿eniem oka opisuje nasz¹ polsk¹ 
mentalnoœæ, uwielbienie historycznych sukcesów, 
zatopienie w wiejskiej religijnoœci i wychwalanie 
papie¿a, ¿¹dzê skandalu, tworzenie absurdalnych 
plotek z najmniejszych nawet doniesieñ prasowych, 
byleby tylko dotyczy³y sprawy, która akurat znajduje siê 
na œwieczniku. Ale nie oni pierwsi o tym mówi¹, poza 
tym wiemy to od dawna, a jeœli ktoœ jeszcze siê nie 
zorientowa³ zapraszam na spacer po ulicy ka¿dego       
z miast. Niestety, „Wyborcz¹” kupujê i ja, i równie¿ 
czytam reporta¿e. To przykre, ale chyba wiêcej 
dowiedzia³abym siê o Polsce, ludziach, gdybym tego 
wieczoru po prostu zosta³a w domu przed telewizorem. 

Magda Depta³a
PS: Na argument „To przecie¿ teatr dokumentalny”, 
odpowiadam zachêt¹ do zobaczenia „Naszej klasy” 
S³obodzianka, zrealizowanej w Teatrze na Woli.           
W spektaklu jest treœæ, s¹ wspaniale graj¹cy aktorzy, 
mocna, wa¿na historia, po obejrzeniu której w umyœle 
albo sercu zostaje pewna rana, bunt i niedowierzanie. 

(W ten ulewny pi¹tek w suchutkim Magazynie 
Ciek³ego Powietrza przypomnia³em sobie 
rozwa¿ania, czy mo¿e by jednak zrobiæ pod wie¿¹ 
plenerowy spektakl Ósemek... - Naczelny Ogrodnik)

Przez dwa dni po³¹czone si³y ekip technicznych Teatru 
Ósmego Dnia i ChTO przebudowywa³y przestrzeñ 
Magazynu Ciek³ego Powietrza, by mog³a stan¹æ w tym 
pomieszczeniu ogromna scena Ósemek i niespotykana 
tu dot¹d amfiteatralna widownia. Kilometry kabli, 
dziesi¹tki kurtyn, reflektory i projektory mocowane na 
wielu rampach, hektolitry wylanego przez technicznych 
potu. I wreszcie siê uda³o, „Paranoicy i pszczelarze” 
zostali zaprezentowani chorzowskiej publicznoœci. 
Spektakl ten okreœliæ mog¹ dwa s³owa: precyzja                
i patriotyzm. Z tym, ¿e precyzja niekiedy wrêcz 
chirurgiczna. A patriotyzm czasami wynaturzony do 
swojej najgorszej, ogarniêtej paranoj¹ postaci. Bo co       
z tego, ¿e po ka¿dym kryzysie i ka¿dym upadku znajd¹ siê 
cisi, skromni pszczelarze, którzy bez wahania przyst¹pi¹ 
do ¿mudnej pracy i odbuduj¹ zniszczenia, skoro              
w spo³eczeñstwie nie brakuje i paranoików, pieniaczy, 
rozkrzyczanych i g³osz¹cych wielkie has³a? Pszczelarzy 
nie widaæ, paranoicy robi¹ wokó³ siebie zamieszanie 
wystarczaj¹ce, ¿eby przyg³uszyæ wszystko inne. Przecie¿ 
najwa¿niejsze s¹ idee, s³owa, choæby i bez pokrycia, 
ob³udne przy braku dzia³añ deklaracje. Paranoików pe³no 
wokó³. Opanowuj¹ œwiat polityki, wkraczaj¹ do mediów. 
Patriotyzm g³oszony publicznie zaczyna pobrzmiewaæ 
mocno fa³szywie, ale paranoikom to nie przeszkadza. 
Precyzja z kolei nie odnosi siê do warstwy tekstowej 
spektaklu, a do dzia³añ aktorów, którzy w trakcie 
przedstawienia musz¹ ustawiaæ i przestawiaæ ekrany dla 
projekcji. Czasem trzeba przecie¿ na szybach wyœwietliæ 
historyczny pokaz mody, czasem wirtualne zdjêcie 
powiesiæ na szklanej œcianie. Wszystko musi byæ 
perfekcyjnie dopasowane, z³o¿one co do centymetra,      
a potem odstawione w odpowiedni¹ zastawkê w kulisach. 
Tu nie ma miejsca 
na przypadkowoœæ 
czy improwizacjê, 
p o d  w z g l ê d e m  
t e c h n i c z n e g o  
p r z y g o t o w a n i a  
Ósemki imponuj¹.

 Iza Mikrut

Có¿ ja, zapraszaj¹cy przecie¿ ten spektakl do 
Chorzowa, mogê dodaæ? Pierwszy raz zobaczy³em 
„Ósemki” w 1989 roku w Poznaniu, na zamkniêtym 
(bezpieka i cenzura!) pokazie „Pio³unu”. Po wielu 
latach, w wolnej Polsce - „Teczki”. I ulga, ¿e ich sztuka 
zwyciê¿a politykê, bêd¹c jednoczeœnie przytomn¹ 
politycznie i spo³ecznie, ¿e Teatr Ósmego Dnia nie da³ 
i nie da siê przerobiæ na Pomnik i Proporzec 
Prawdziwego Polaka. 
Wiecie, ¿e nie lubiê teatru dokumentalnego                  
i politycznego? A jednak „Paranoicy i Pszczelarze” 
zachwycili mnie, tak¿e nieomal trójwymiarow¹ 
projekcj¹, przera¿aj¹c zarazem dŸwiêkiem 
otwieranego sarkofagu. 
Musia³em siê tym spektaklem z Wami podzieliæ.

Sergiusz Bro¿ek

*Zapo¿yczone nieprzypadkowo z ksi¹¿ki Aldony Jaw³owskiej o takim 
tytule.

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje



Industriedorf
Podczas zesz³otygodniowej rozmowy Henryk Mercik, Miejski 
Konserwator Zabytków, wprowadzi³ nas w pocz¹tki powstawania 
Chorzowa. Dziœ sprawdzimy, jak ¿y³o siê ówczesnym 
robotnikom.

Sztajgerowy Cajtung: Wiemy ju¿, ¿e to przemys³ 
budowa³ Królewsk¹ Hutê. Nap³ywaj¹cy robotnicy 
musieli jednak gdzieœ mieszkaæ. Powstawa³y wiêc 
kolonie robotnicze. 
Henryk Mercik: Rzeczywiœcie, tkanka osiedleñcza 
szczelnie obrasta³a powstaj¹ce kopalnie i huty. Osady 
robotnicze budowane by³y za pieni¹dze w³aœcicieli 
zak³adów przemys³owych. I choæ rola prywatnych 
inwestorów buduj¹cych kamienice mieszkalno-
us³ugowe za w³asne pieni¹dze te¿ jest wa¿na, to jednak 
bez wk³adu Huty osada w ogóle by nie powsta³a.

Sz. C.: Czy znajdziemy dziœ jeszcze takie budynki?
H. M.: W Chorzowie mo¿na odnaleŸæ zachowany 
fragment jednej z najstarszych kolonii robotniczych na 
Górnym Œl¹sku. Przy ulicy Kalidego ci¹gle stoj¹ budynki 
wybudowane w roku 1798, czyli zupe³nie u pocz¹tku 
królewskohuckiego przemys³u. S¹ to proste domy 
robotnicze, parterowe, z dwuspadowymi dachami          
i poddaszami. S¹ o tyle wyj¹tkowe, ¿e pokazuj¹, jak 
powstaj¹ce miasto wygl¹da³o w pocz¹tkowej fazie,       
a wygl¹da³o zupe³nie jak wieœ. Nie ma tu mowy              
o uk³adzie urbanistycznym, by³a to prosta wieœ 
ulicówka. Budynki przy Kalidego s¹ pozosta³oœci¹ po 
osiedlu „przytulonym” bezpoœrednio do Huty 
Królewskiej. 
Sz. C.: A co z zespo³em budownictwa patronackiego 
w dzisiejszym Chorzowie Batorym?
H. M.: Tam równie¿ warto zajrzeæ i porównaæ je              
z domami przy ul. Kalidego. Mo¿emy zaobserwowaæ, 
jak budownictwo patronackie zmieni³o siê w krótkim 
przedziale czasu. W Hajdukach znajdziemy ciekawy 
przyk³ad budownictwa, które zaprzecza pewnym 
stereotypom, zak³adaj¹cym, ¿e robotnicy mieszkaj¹cy 
blisko zak³adu pracy ¿yli niezdrowo, bo otuleni oparami 
przemys³owymi, natomiast panowie w³aœciciele bawili 
siê w oddalonych od zak³adu willach. Pogl¹d taki nie jest 
prawdziwy, a zabudowania hajduckie tego dowodz¹. 
Niedaleko ulicy Stefana Batorego trafimy na ulicê 
Racjonalizatorów. W swoim s¹siedztwie stoj¹ tu 
zarówno budynki mieszkalne przeznaczone dla 
robotników, jak i te dla wy¿szej kadry technicznej: proste 
familoki obok ca³kiem wyszukanych pod wzglêdem 

architektonicznym willi. Wybudowano je na prze³omie XIX 
i XX wieku, a inwestorem by³a Huta Bismarck, 
mieszcz¹ca siê zreszt¹ nieopodal. 
Po drugiej stronie, za p³otem, znajduj¹ siê dwie sporych 
rozmiarów wille w otoczeniu zieleni, w tym secesyjna, 
generalnego dyrektora Huty Bismarck z 1906 roku, 
zaprojektowana przez Ignatza Gruenfelda. Naprzeciwko 
odnajdziemy nieco póŸniejszy, bo pochodz¹cy z 1916 
roku budynek, który równie¿ funkcjonowa³ jako willa 
dyrektorska, póŸniej zwana Kasynem. To akurat dzie³o 
architekta Arthura Junga. Id¹c dalej, wzd³u¿ ulic 
Granicznej, Odrow¹¿ów i Szczepañskiej, natrafimy na 
tzw. bloki, czyli domy dla robotników i kadry urzêdniczej.
Sz. C.: Wszyscy znamy osiedle robotnicze                 
w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Czy tamten 
kompleks mo¿na porównywaæ z chorzowskimi? 
H. M.: Nikiszowiec jest od pocz¹tku do koñca 
zaprojektowan¹ osad¹ patronack¹, minimiastem 
w³aœciwie. Dwójka architektów w sposób jednolity 
zaprojektowa³a miejsce, gdzie mieli ¿yæ górnicy, tak, by 
wszystko, co potrzebne, znajdowa³o siê na miejscu. 
Mamy wiêc obiekty us³ugowe, sklepy, koœció³ i wszystko 
to tworzy spójn¹ ca³oœæ architektoniczno-funkcjonaln¹.
Podobieñstw do zespo³u hajduckiego doszukiwaæ mo¿na 
siê w³aœnie w tej spójnoœci przestrzennej. Widaæ to 
szczególnie, gdy idzie siê od ulicy Racjonalizatorów, 
poprzez Batorego, a¿ do Szczepañskiej, Odrow¹¿ów        
i Prostej. Dziedziñce stworzone przez budynki przy tych 
trzech ostatnich ulicach przypominaj¹ przecie¿ te            
z „Nikisza”. A koœció³ hajducki zosta³ wybudowany dziêki 
wsparciu finansowemu Huty.
Natomiast kolonia przy ulicy Kalidego ma zupe³nie inn¹ 
strukturê. Buduj¹c te domy mieszkalne, nie myœlano 
jeszcze o wyposa¿eniu us³ugowym: o sklepach, 
szko³ach, czy obiektach sakralnych. W zasadzie to by³a 
taka wieœ przemys³owa. Niemcy opisywali to s³owem 
Industriedorf, i jest to chyba najw³aœciwsze okreœlenie.
 

 rozmawia³a Magdalena Widuch

CHORZÓW
jakiego nie znacie

fotografie udostêpnione przez Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytków: Piotr Rêbacz



Na jednej roli
albo cena s³awy

Januszowi Gajosowi problem rozwi¹za³ siê sam,   
z czasem. Z czasem, bo aktor w koñcu bardzo siê 
zmieni³, dziœ raczej nikt na jego widok nie 
zakrzyknie „O, Janek Kos!”, a i serial o dzielnych 
pancernych nie c ieszy s iê tak wielk¹ 
ogl¹dalnoœci¹, odk¹d powtarzany jest non stop 
przez rozmaite stacje telewizyjne. Gajos mo¿e 
odetchn¹æ spokojnie, a nawet zatêskniæ do 
dawnych czasów. Bo ju¿ Stanis³awowi 
Mikulskiemu tego komfortu nikt nie zapewni: aktor 
zawsze chyba kojarzony bêdzie z kapitanem 
Klossem, nie ma innego wyjœcia, musi 
zaprzyjaŸniæ siê z jednym ze swoich wcieleñ           
i traktowaæ je jak alter ego. 
Pó³ biedy, jeœli serialowy bohater jest sympatyczny 
i da siê lubiæ. Gorzej, ¿e czasem trzeba na 
szklanym ekranie wykreowaæ idiotê. A ludzie maj¹ 
to do siebie, ¿e chêtnie, nawet nieœwiadomie, 
uto¿samiaj¹ postaæ z odtwarzaj¹cym j¹ aktorem. 
Taki na przyk³ad Andrzej Grabowski piany na 
ustach dostaje, gdy ktoœ zwraca siê do niego per 
Ferdek (od Ferdynanda Kiepskiego, pijusa             
i obiboka ze „Œwiata wed³ug Kiepskich”). 
T³umaczy, prosi, prostuje w wywiadach i co? I na 
kolejnym przypadkowym spotkaniu z fanem 
serialu s³yszy, ¿e oto fan cieszy siê, bo nareszcie 
spotka³ wiêkszego kretyna od siebie. Œmiaæ siê 
mo¿na (z zabawy wykluczony jest jedynie g³ówny 
zainteresowany), ale do czasu.
Bo jaka decyzja bêdzie s³uszna? Do koñca ¿ycia 
graæ w teatrze dramatycznym i daæ siê poznaæ 
garstce widzów? Nie oszukujmy siê, teatr nie jest 
rozrywk¹ dla mas i, choæby kusi³ (nagoœci¹, 
komedi¹, znanymi nazwiskami), mas nie 
przyci¹gnie. No to mo¿e jednak zaprzedaæ 
duszê… znaczy, cia³o, producentom serialu? 
Zawsze to mniejszy wstyd ni¿ gêbê w reklamie 
pokazywaæ, a zarobek w sumie niekoniecznie 
mniejszy. Tylko zaraz, dlaczego nikt nie uprzedza³, 
¿e widzowie nie myœl¹? Dlaczego przeciêtny 
konsument (skoro wcina przek¹ski przed 
telewizorem, to okreœlenie pasuje) seriali nie 
sprawdzi, jak toczy³y siê dot¹d zawodowo-
artystyczne losy gwiazdy serialu? Dlaczego nie 
zainteresuje siê jej (gwiazdy) marzeniami               
i potrzebami? Dlaczego, do licha, ten z³oœliwy, 
leniwy i denerwuj¹cy widz wierzy w to, co widzi na 
ekranie i uto¿samia bohatera z aktorem?
A zreszt¹, niech sobie uto¿samia. Ja umywam 
rêce. To znaczy… idê myæ r¹czki.

Pies Ogrodnika

(Pies Ogrodnika nie ma r¹czek! 
Mo¿e co najwy¿ej dostaæ po ³apach. Nacz. Ogr.)

PÓNBÓCKOWY ZAGON
czyli felieton

Zwyk³a ³awka w parku mo¿e byæ œwiatkiem 
wielu mi³osnych historii, szczêœliwych i tych 
bardziej dramatycznych. A kiedy zasi¹d¹ na niej 
Piotr Cyrwus i Iwona Konieczkowska, a przez 
opowieœæ zaczn¹ siê przewijaæ piosenki 
W³odzimierza Wysockiego, ³aweczka stanie siê 
scen¹ niespodziewanych damsko-mêskich 
gier. I ju¿ nie mo¿na udawaæ, ¿e to bana³, ¿e 
historia jedna z wielu. Bo przecie¿ on i ona maj¹ 
ró¿ne pragnienia i ró¿ne potrzeby, a konwe- 
nanse uniemo¿liwiaj¹ im wypowiadanie marzeñ 
wprost…

CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi

29 lipca, pi¹tek

godz. 21:00 

Iwona 
Konieczkowska, 
Piotr Cyrwus 
(Kraków)

£aweczka
tekst: 
Aleksander Gelman
przek³ad: 
Jerzy Koenig
przek³ad piosenek W³odzimierza 
Wysockiego: Roman Ko³akowski
re¿yseria: Piotr Cyrwus
opracowanie muzyczne 
i muzyka na ¿ywo: Tadeusz Leœniak
na scenie: Iwona Konieczkowska, 
Piotr Cyrwus

Dziœ na scenie:

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
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Rafa³a Rutkowskiego przedstawiaæ nikomu 
nie trzeba. Tym razem wielki aktor przeobra¿a 
siê na scenie w ró¿ne postacie (od ksiêdza po 
ponêtn¹ blondynkê) i w czerpi¹cym ze 
zdobyczy stand-upu monodramie bawi 
publicznoœæ b³yskotliwymi skojarzemiami        
i kolejnymi maskami, jakie przybiera. 
Uruchamia stereotypy i myœlowe schematy, 
brawurowo obna¿a ob³udê i g³upotê, œmieszy 
do ³ez. Nie pierwszy zreszt¹ raz.

Za tydzieñ na scenie:

Kiedy Marek Wit przybywa ze swoim teatrem, 
¿adne dziecko nie bêdzie siê nudziæ. Maluchy 
bior¹ udzia³ w przedstawieniach, wyg³aszaj¹ 
kwestie aktorów, animuj¹ lalki, œpiewaj¹ i tañcz¹ 
na scenie. Uczestnicz¹ w bajkach i mog¹ 
poczuæ siê jak prawdziwi aktorzy. Nic dziwnego, 
¿e teatr DIM cieszy siê ogromnym uznaniem 
dzieci i ich rodziców. To w koñcu teatr na 
wyci¹gniêcie rêki. Spektaklem „Co za dzieñ” 
inaugurujemy tegoroczny Chorzowski Teatrzyk 
Ogródkowy.

5 sierpnia, pi¹tek

godz. 20:00

M³oda Scena Teatru Korez 
(Katowice)

Kryzysy 
albo 
historia 
mi³osna
Mihai Ignat
t³umaczenie: 
Joanna Kornaœ
re¿yseria: 
Hubert Bronicki
na scenie: 
Kinga Kaczor, Hubert Bronicki

6 sierpnia, sobota

godz. 15:00
CHORZOWSKI TEATRZYK OGRÓDKOWY

Teatr DIM 

Co za dzieñ
opracowanie tekstu: Marek Wit
na scenie: Danuta Lewandowska, 
Marek Wit

5 sierpnia, pi¹tek

godz. 22:00

Teatr Montownia 
(Warszawa)

To nie jest  kraj 
dla wielkich ludzi

tekst i re¿yseria: Micha³ Walczak
na scenie: Rafa³ Rutkowski

Kryzysy bior¹ siê z niczego. Wystarczy ona, 
energiczna i apodyktyczna, sk³onna do k³ótni   
i gderliwa oraz on, pantoflarz, któremu od 
czasu do czasu przypomina siê, kto powinien 
byæ g³ow¹ rodziny. Trzeba jeszcze ³ó¿ka do 
skonsumowania zwi¹zku i od tej pory 
wszystko mo¿e staæ siê zarzewiem konfliktu. 
Gdzie w tym miejsce na mi³oœæ? No przecie¿ 
ona i on ci¹gle s¹ razem…
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