


N IEZAMĘŻNEJ. 
ZADOWOLONEJ Z LOSU 

. -
~OZE MO~J! 

' tym oolożeniu , które świat 
za lllOkorzaj qce Cl io kobie
tv l/t;{]ŻO , o które ;i istocie 

jest Dardzo SlllJtnem zoNY
czoL za i lei to szcześci o j o 

Ci non, Pmie, Clz iek!Mlć . /ie 
zes lales mi go z rok ludzkich , 

stmeto, oles mi je własne rozn ie 
c ić ooz; I il. t ie DQ\'.ot o leś rrn ie na 
ootke rodziny, oles mi jej wszystk ie 

proce i .,.'Szystkie oociechy przezna-
czy ł. Nie c 1 1c i ot eś , bym ludzka reke 
na ooie e i POCtJore >~·1o i a miota, ale 
san ShOjqś mi oodCll i o własnej si le 
łll1ie tok slc:Dej , tak nieuctl lnej i tok 
oardzo leki i-ej iść kozo! . IcJe wiec, 

wszAi-;żE PERŁY 

Już PO raz nier.sz'! iOOC za 111'.Jż DOSIOOJlo ,, s.-ei , ,nrowie „dziesic.oć kolnierzów oerlcrwvdl" 
i 1~ <b:Xltki z oere!, którvrn1 zocc110 szot•1. Portret()l.(}IO sie też enemie " wen 

ROOzi>..!l&rioo", ~©<niCM LóazkiC, 
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NARODOWE SADO-MASO 
Im oo rdziej oostoJe od rojej Ojczyzny 

1 ryja, tYT'I 9'.lretszym staje sie oo triota. 
KiedY zokozujq oornd rM'iosc i, \lffi jCJ11 s ie 

we noge i wyrzucCJll oo ustepu POSzoor t, ciJY 
już na zo;sze ootoczyć sie z ukochcm Ojczyzna , 

K.edY cicgij oo sooocł1 Dorote Nieznals , i~ 
no kolrnoc oo czes oct'O'IY . KiedY ZCJ11Ykojq rojq 

ul\Jfono knOioe Le ~, rorze, ciJY zostać oochcf,(J
nym no Skal ce. w biolo-czermwm go ni turz z zok!OO.::,., 

~Y TOM. rl raz ie kan rowers i i 1-0kó! tegi POCllóWku, 
jury crentarre weżm i e roże POd lMl9e rojq ooraca 1·iiare 

i ootr iotyzm . Tym wiekszy, ·e nieco trlldny, .. 



CZEGO 
bYTll tan nie miał, koeh<Jn POiski tkll 
bark (ll)j sutek> i PO iski Gdcńsk Coka> , 
a j uż naHXlrdziei prqJO !ski pias towski 
Wroctaw (niestety g:Jlieś no , ysakaśc i 

takcia>. No za.;sze ooz trnie 1-.e 1111ie 
SIOOk POiskich loctiw z ReMJIO . NiOOY 
nie zcrorne bezrobotnych ;.iyrostk&.1 
z Lubaczowa siedzacych cotymi mierni 
orzed brCJIQTl i blokÓI~ , jak insta locjo 

sz tu ki zoo19ożoM:riej. Bo Jo kochali 
Pol ske. w dz ieciństwie zoczyt'IWCJlem 

s ie ks iażkmi 2b igi iewo tHenockiegi, 
który \o(l(Ji I mi mi laść dO tYCh ziem. Ich 

historii do n·eoo...oo btirzliweL a nooe 
wszvstko - oo ·eh zooyt , które oby 

nie .,,y crtiMJIY wszys tk · e za grrn ica. 
Bo jak bym je t CJ!l w edY iOOg! POd iw icć , 

cdkad POSZPOrt roj \-li/ rzuci Iem w 009 1YTJI 
przypł ywie mi ! ości dO ukochane i Ojczyzny . 

Pod rozkosznymi ciosani kole jnych infor
rroc j i z telewizyjnych Wicmoości . Czuje, 

jak schodzi ze mnie apolenizr10 z Ciep łych 
Krajów i wyz iera s lache oo, oo lsko, 
de ZCZC/l'IO , ~ DOd swetrem, 
b l CXX>ść . Kocr.crn en kra j, tok bardzo, 
że l'l)g tbyn pieprzyć s ie z \\l'.rida, 
za a, że nie cheiala Ni esoco, 
ca tCJ11 z \o;(J]dQ! Mci91byrn oocia-

CJl1(]Ć SCJre9J SMOKA 
WAWELSKIE

GO ... 
M cha t fl i tk™5ki 

C„itthino" 
nr 4/2!Xlil 

" 





Dlaczego o tYlll p"sze? Czy ll'(J!I zo 71 
Czy nie !lilie tego srol l bllsinessu? 
Absolu n·e nie . Chce ty ko, żeby to 

nie bYI stroluchcl\·1otv biznes , Niect1 
sroie wrzeooja ~ierosy 7 maski ClJto 
i ZCJl1kniete I•/ butelkach C7 DUSZkoch 11CJ)O

je , Niech r&„.'!1 . eŻ S1TOŻa kie lbosy !Ub rvll , 
ole nie oocJ otwo tym, olowimym orzvorożny;n 

. niebem, t l ko mnoimiej oocJ ci'.Jchen, niect1 

gotuj grocłń<.~e KAPUSNIAK. 

• 

Ale zedzie m, ~zie poOO-/CJne jest jedze-
nie, nus i być loli'(] oosteono · ć do bieżacej 

;octy . KożOy klient ro Di"CMJ umyć rece przed 
i oo oosi !ku, nie 111'.iwiac już o ol:Jowiazku to 
kiegi zabi~ ''Obec personelu przyoro7nej 

.. I 

ioolooojni , Jo wiem, że u oos ncxlol • toa
letach txDcio klozetor.u pyta, czy zolotwiCJ11Y 
Potrzeby fizjo logiczne z myciem rak czy bez i oo 
tego uzależnia cene, ale wcale sie z Yl1I nie 90-
dz . Po pros u nie llkJsze zmierzać ku ZochOOOwi , 
bo " 1<1-.oest i och zochD'nm tok zostałem Wl/ChCMJnY, 

że nigdy go nie OIXJSCi em . 

I dla ego DOPiercr.i każdQ imcjarywę, rcM1ie · 
przydrożnego biznesu . Być roże nie tórzy 
z tych proca.;itych i zmyślnych ludzi stano sie 
>dedyś oolskimi RocKefel lemni . życz im t€9J . 
Ale życze sot>ie, by jedzen ie przygo CM)MCJle było 
w cz stości i estetycznie, i bym przed Jego JJO
zyciem nx'.igl lJllYĆ rece mycl!em i v.oo:i z Kranu . 

• 

• 

MYS! e, że slużlJa smi tamo-epidemiologiczna dYs
ooooie cxiJo'.·iiecilimi przeoisani do wyegzel:Y>'l>01io 

ycn skr(Jlflych r.'Yf009(l'i, bOOż z! il:hiCIOWCJlio punk
t(),>, k óre nie l1l)OO sie oo nich oostosowoć. 

K. K.F., „Dziennik ZOCOOcri i" nr 59, 25 ror 1993 

• 



DRZWI PRZED H ISTORIĄ 
I wr·eszcie zCllOOl ·.ierd'lą znoiruioca sie 
w strnie knizysu oolsko <J05P()OOrkO zostCJlie ood
(J(]lO ter(J)i 1 szo1<1J<><)j w szczt!OOtnie roovkoln\<11 
~yCkrliu . i<OSt(J)i „Drvwo nocio pais~ orzeinvslu, 
IX1ó1H(]lie gielOO [l(J)ie.W "10rtOSCi()<)'Ch i rynk i 1'CIJi to-
1()-le, zos rnie "!lr<XllzlXll "Vlflieniolrośc Llot~ i oo.rot 
od orzesrvslu cieżki~ no rzecz orodu!:ci i ~r l<mSLl!ll

jnyCll", o tckie Jed'xlcieśnte zostero oo~ „cie 
SZY!l CO IOZI i~. (, . . ) 

Ter(J)ia sLOl<.cJl..G w Pol nie SOOtiOO:>wal 
z !Oceń" , iok Pl'O!JDZ<><1ll Soclls, lecz 91ell0i<O recesie. 
z ro.«lJ cieć 'rl';lkltkón rzQ(l()łJCh i ~ OO>lYhV (lliCll ta.orOw 
z illllOrtu, IJezrooocie s lYIO no niecot\'CznY oozicn · w 1993 rolaJ 
no nie,tOnich ooszorOCh siegieJo ?S orocent. Bvlo to IJoleśme 
oocm.olne w kroJu. " którvm ooa rzcxnni kaUlistOw. orzv cotei 
nlet.ó>lności i 001Ji:ycioch <JJOratu wlooi , nie tlYIO oncjaJnego 
OezrcAXICio . t<o<et wleci\•, 9d'i 9QSPOOJrka zoczela ZOOnll sic rorwi 
ioć , wysokie oezroooeie okozolo sie rnroniczn'l!I oroo1eme11. 

Noolli Klein „(lol-. szoku", 
wo sza..skie ~'!bfliCM Liter00<ie ltJZA SA, •OfSZIMI 2008 



IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

TEATR ŚlASK I 
JM . STANISLAWA WYSPI ANsK IEGO 
W KAT(}l !CACH 
4(HXJ3 Kotci.iice 
RYNfl< 2 
e-IOOi I : teatrs loski@teatrsloski .ort . Pl 
'M<I . tea trsloski. ort . Pl 

DYREKTOR: KrvstYJlQ szaroniec 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY : TcxEl.lsz BrOO?ck i 

Gł.ĆWol. IEliOUI: DcJ'\Jto Kltroo 
PE OWH D'rllf alii : ltll~roto Dl~Bl<Xll 
A.$'iSTEI D'IR[KTUOI DS . IWllll I QI: ICrOSI<>< Tdx>r 
ASt'SIOC ll'fRll('!Ulil .IRT'IST'fCZJ OO: Beoto Prz.()ylSl<O 
~ ARZ LllIAACKI : Aml Poclsuxllo 
REZ\'S(R: Grreciorz kalll1ns~v 
KOOlD'1NATOO PRACY ARIYS J: DcJ'\J o f\JleckO 
K!EIOlllK Bil.fi.A CllSll.IJI WIDZ!)I: F'O<el lt>lkrut 
1.!EJOł/IK IJJHNISTP.ICJI' Bortloro róllczek 
SPEC.W ISTA DS. MP!flllW: Urszulo ltlrclntOk 
DZIAŁ EIU\ACJI TfAlAAUEJ I 1""6AAIAT: 
Reroto Gol iosz -.mis1ews1<0 
SPECJALISTA DS. BI (SIJ: BortXJrO ~!niewici 
K(fflAKT Z lellllll: Kr mLtor uslok, 111!fll M~-szor 
KIE!lWłlK WllX),NI [.O ;()jm 
Gli)ffl INŻ\lllER: Ę()(Jra •rzesien 
KIE!Oł IK TE llC7JIY · IQ'<1<l 100< 
KIEllWłlK THi'illClJ I D. S PIQU:CJI : lttieJ ltO 
61.i'.Nlr lliKTlllK: 1COZ11te< z Strz •1ec>:1 
EUKTRYC'I: Jerzy Bocz . '1 , "4lll BonJto 
1~1'1 ': lb In t\Jlle< 
l<IDUlY'oATOO TE 1IClW: KiYlO 
lll!rG.lllZIST : ~' I f!!.l Sl(Jiero1 
OOSŁiu. SCUl'I : Lecll itlrelll~ . 

•triusz ~a11eczrr1, Seoastlm <rysi 
Kanll ltllecd, Svlwester Pozlot>D, 
>()jcied1 lorczv,, Plot1 SOOoto, 
Po.el ~i ·, Sylwester Zastróznv 
AAl.51Y : HiroslG< Witek <k1crtw1t l , 
ltlr Sl<ulnil„ Bcmr ~i'l'X04' i 

OC•IET m SU'fi': Krnszror ;oznia'< i.1ercw11Kl 
o11I0011Jr .JmisLek, Piai r lcDxl 
"AT'ElłlAtl FIUo.E: Beoto Dzlao<ic. 
Pl>ill)t1IA 1®1111(00: [.O rger łkte-uno1k l, 

I/TO MOliro<s.O IZOS!SlCQ>, llortJofo IUDo o, 
Jolmto ;()SI~ l<OICtil<D 

GAR!lflCBl/>IE : [l(J Polo'lsl<O, Jocml IWlik, 
All!to Oskara 
PRAłlMHA SHl.ilRSI(/.: 
FrtJlCI Kra:zlo lkiero-n1k>, Jerzv Grocry< 
PRNJWllA IWMSICO '(RLARSl(A: 

A!Jlto Kur ( ieroolkl, lł:!t ino 'oOitawicz, 
Po<el Frtn<iew1cz 
PRAC(lłllA TAPICEflSl(A. i(Qfl)l ~J 
PRNJWllA PERl;(ARSl(A: Tereso lelek <k1er1><Ukl , 
Vi Ietto J"JSIOk 
łtl.GllnN oo:a>AC.ll : Rl:tlef t WIO 
Hi.GAZYN kllSTll.H'.W: 'lll<JOl'LO o Ka:zmrek 
Rfl(l.llYJUINIA: lrell.'USZ Gojoo, /.reto OskOrO 

DZIAl ~AIRlfHIA : .JCJl SZYQ.Jrn Ckiero.nik ), 
!<ro , 61 , Mo• la Krcrzlo, l<onroo Parys . 

llJŻA SCEM - R\<"c< 2 
SCE.\.\ lWERAU - I. 1()1'5[ li 2 ~ 

SCEhA • ~I I. Teatralno 2IJ .,. 

aJnw..A: 
tel. 032 258 'Tl 51. cm 258 n 52 
srOOAAIAT tel. rn 258 8'l 92, 
el.1 ro• OS? 1'59 8'l .'\> 

Bill() <JISŁLIJI WIDZD< 
tel .;r 032 258 8'l 57 
crirre oo c:auedltol u oo 01at 

" <tl<ll . a.oo 11.00 

~ASA: 

tel . 032 ?59 93 60 
c71rro. OO'HedllOI : • CJXIZ, LO. Ja.oo, 
oo •lOI•, rn mitv: • CJXIZ, 10.00~19.00 

Co< Zf"'°" Jj,()J l~.llJ), 

w mecutele: r<J 1P r,ixtlin,r orzec ~to:'.-..101 

f(l)A.<(Ji< PIU.lllłU : 

.JOaro ToKOrs.o, )Of'Q,f()I ,„lłl>J SKl, 

i-ITII PodslOOIO 
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aERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA 

'®rum1i1~ 

~ Śląskie. Pozytywna energia 


