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Domniemany gwałt 
w tramwaju! !! 

Zecer winę ponosi rż zam ra · t Janusz 

w druku .lanosch się poja\\ ił. za ro z serrn 

o wybaczenie prosimy autora. którcn Laki pseu

donim przybrał :;obie. a naprawdę I lor:;t Eckcrt 

sic n a z\' w a i wł n śnie f) i r r \\ :, ze cl Lidko ' . 

Pewna kobieta zaskarżyła niejakirgo 

Palie<; o zgwałcenie w tranrn aju mit;dzy przystan

kami ulica Damasrhkcgo i Ruda I. z tyłu na plat

formir wagonu motorowPgo. i to podezns szczytu 

komunikacyjnego. \\ 'Pdług opisu ni1'wiasty. miało 

dojś{ do tego w 11ast"'rn1j<1ry spos<>h : Poszkodo

wana wsiadła w \lacicjowie i wzit;ła hilN hez przr

siadki do placu Targów Czwartkowych. Było po

dolrno dzit·sii;{ minut przNI szóstą i okropna ciż

ba. ho ludzi<' wracali z pracy. Przed nią ludzi<'. za 

nią ludzi<'. :\'araz. przy przystu11ku na ulicy Da

masrhk<'µ:o poczuła . .i.!' ktoś dobiera się do niej od 

tyłu. podnosi j<·j ki1·('kę. a ściąga majtki .. .P<WZ<!1-

kowo myślałach. Żt' tu żarty!·· - 1116wi poszkodo

'' arw. Prz<'Z ten czas ujt'cliali j<'den przystarwk . 

Pote111 rm·ślała. że 111oż1· 10 \\ idrra z ich domu. 

\ lijali już ulicę Farrni. Trnrm\'aj ('h~ liotał si\· i tmisł 

( 

J_ 

na wszystkie strony. „ ... do placu Targów Czwart

kowych było ze dwanaście przystanków i nie h~ -

łahych bl'z potrzrhy wysiadała. ho \'iderę dohrze 

znnłach ·· - t wirrdzi niP\viasta. PrzPjPl'hała wi~'r 

już jakieś trzy przystanki. nil' mogąc się jednak 

nadziwi{. bo prz<·ci<'Ż \~'i dera był w t yrn czas il' 

w więzic'niu. a kiedy się \vrcszcie obejrzała. :;l \\ ier

dziła żr to b~ł 011. Palica. ~licszkał co prawda rów

nież u niej w domu. powiedziała. ale jrgo baba lo 

1a małpica. co jej ciągi<' o:;tru.i.yny wyrzuca pod 

dr·z,\i. lcicdy nikt nic widzi .. „\ przy okazji panie 

sędt io. chciałam zapytać. czy to nrożt• tak być„. 

gdy tylko przestanę pil11owa{. rTt, rTL wycic·ra 

·ohil' ten pultok swojr olw:;nrne szczewiki na na

szej ,,-~ cil'raczce pod drzwiami. podczas gd~ my 

sarni ją szanujPmy jak rnożrmy. \ loi;c to tak liyO' ·· 

- pyta pokrzywdzona kobieta. 

opublikował Die Gesc/1it!tte com Pferd Jolek. 

Choć zakładać nale.i.~ mak zai11t1'rl'~owani1· 

Pt. Czrtelniktlw opowie~cią o koniu Wałku. 

Hróliczy Baron 
TorPhkę straciła I lc'lrna I lajduk za 

spnrn <l niejakiego Brzucha. poszukiwanrgo I >rz1·1 

polil'ję. kt6ry .podawał się za barona. ale jak mówi 

pos1kodowa11a . .zal at)\\ ał pod galo tam i król i czym 

futn·m·· ... Po zapachu poznaje sit; czł<rn i<'ka. 

To nie .iest baron. to złodzit'j. ktc)ry przed pogo11i11 

skrył :,ię w chlewiku z królikirm „ - mówi rnat ka 

I li-lenki. kt1)rrj tu jednak. Zl' stratą dla siebie. nit· 

posłu!'ltała. 

Najnowsze fryzury Bubikopf 
i trwale wodne ondulacje 

poleca 

zakład fryzjerski 
Klappstocka 
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Herbatą 

LIPTONA 

Minarek z Szeskowic. który od ostatniej wojny miał 

o jedną nogę za mało. rlrugicj przrz tramwaj po 

zbawiony został .. ,Chcąc się odlać. poślizcrnął się 

na ogryzku„ zeznało w ubezpieczalni dwóch 

świadków. Chociaż mówi ię również. jakoby 

Minarek zakłady przyjmował. iż dobrowolnie nogę 

na szynach położy, co też czynił. protez~· podkła 

dając, którą mu nową brat własny zręcznie za każ-

Zgięta 

drabina 
Sztygar Drcwniok zadając się na zadku budy 

odpustowej z Anną córką rębacza Olesia i praw

dopodobnie odbijając się nogami od budy, 

zwalił z regału sikawkę strażacką za 5 marek. 

powodując zgięcie się drabiny. Zapłacił za to 

n;bacz Oleś, sądzi.[C że sztygar ma uczci\\ I' 

zamiary. Co jednak nie okazało się prawd;_!· gdyż 

ten porzucił dziewczynę. a ta pojechała tram

wajem nad Kłodniq· i rzuciła się do wody. pra

wic nic umiejąc pływać. przez eo przyprawiła 

się o śmierć. W ręku wyłowion<'j znaleziono aho

namrn t tramwajowy z dworna nit· 

wykorzyst anyrni przejazdami. 

' ' 

dym raz m robił. Z o-v ych zakładó' 111eszczę

snych całkiem sporych sumek się dorobił. a feral 

ny wypadek był jrno skutkiem dużej ilości sznap

sów wypitych i chęci wygrania zakładu za wszelką 

cenę. Tak więc nie mogąc upora~ się z protezą, 

zdrową nogę pod tramwaj podłożył. ,\Je według 

handlarki Świętkowcj w ten sposób los swój po

kpszył. bo rentę o 20 marek mu podwyższą. 

ŁASKA KSIĘCIA PANA 

Tak nieszczęśliwie ustawił się podczas polowania 

niejaki Skubacz, że Książę pszczyński niechcący 

śrutem w oko go trafił, na szczęścir z lewej stro

ny. gdzie rzeczony i tak mało się rozglądał. 

W łasce i hojności swojej Książę Pan nowr oko 

w Krakowie obstalował. które lepiej niż stare 

pasowało . Inną zaś sprawą są wiec, jakie 

Skubacz z owym okiem wyczyniał. Zakładał się 

ciągle, że połknie oko za kwaterkę gorzołki i nic 

mu nic będzie. Co czynił. Razu jednego oko zna

ną sobie droga nic chciało jednak organizmu opu

ścić, na co lekarz jedynie zaradzić potrafił. Pod

czas badania doszło jednak do nicprzyjemncao 

wydarzenia za sprawą starszej siostry. która zdą

żyW'szy tylko krzyknąć ,clioboł mu z rzici wyglą 

do'' - wyzionęła ducha. 

LEPIEJ O JEDEN PALEC ZA MAŁO 
• 

NIZ ODWROTNIE ! ! ! 
Palca u n;ki pozbawiony został 9 letni Jankowski, 

a to z powodu zaJ)awy z karbidem. na który we 

flaszce po piwie rl\rskim umieszczony. psotnik 

mocz oddawał. a żt· maślanka u nich w domu 

była na obiad. co wytwarza dużo worly. doś( 

długo to trwało i kiedy zatkał flaszkę palcem. <U)y 

wyrzuci( ją do stawu, ta eksploduj<> i odrywa mu 

palrc . 
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Mendoweszki przyczną 
śmierci!!! 

Aptekarz Brodosz z ulicy Cncisenaua u111e\\111 -

niony przez sąd został od zarzutu otrucia Lizy 

Heidenreich, która nabawiwszy sir; mendoweszek 

przez dłuższe, wbrew woli ojca. stosunki ze szma

c;iorzem, lekarstwo przez aptekarza przepisane 

doustnie zażywała. miast je wcierać, co aptekarz 

wyraźnie ordynował. 

Dziwne życzenie 

Niejaki Pierau. dawniejsze nazwisko Pierończyk. 

zażyczył sobie aby w trumnie owinięto go pod sza

krtrm flagą ze swastyką. Na pytanie brata.,_\ dla

czego nie z wierzchu"' odpowirdział .. No bo nie 

wiem dokładnie jak dh1go rząd się utrzyma. Skąrl 

mogę wiediieć czy słuszn ir postępuji; ··. 

Wrllucbawr 1111cz 
czrll 11lenle szkadzllll 

Do lazaretu trafił niejaki Lulek. a to z powodu 

ździeb<:'łka dynamitu. wsypaiwgo mu do fajki 

przez kamratów na kopalni. a to znów pokazuje 

ile palenie kosztować może. 

KĄCIK GIER I ZABAW 
TOWARZYSKICH 

Nowa gra towarzyska .. Lf'ci gołc1h·· podbija 

salony bogatych jak i izby n 1 otłochu. Crający stu

kc\ją wskazuj<1cym palcf'm w hrzrg stołu. a pro 

wadzący grę mówi .. Coł~ih ... alho pi\'s leci .. ."·. Cho 

dzi tu o szybki n·neks. ho przy ptaku i gołębiu 

graczr podnoszą pakt· w g6n;. a przy domu 

i psie - nie 1 Zły ruch oznacza przegranq. 

'IEUWOSTll PIZYIODNl,ZE 

Wanrka - ni<:' jest pięknym słowem. ale co rob ić? 

Pochodzi od niemieckiego Wanze. \Vantlus. \Van 

dlaus. co znaczy wesz ścienna, zaliczana do róż 

noskrzydłych . heteropterów; rząd pluskwiaków 

(insektów). narłrząd owadów uskrzydlonych . 

o dobrie rozwiniętych skrzydłach (przednia para, 

tzw. półpokrywy. o sklerotyzowanej częśc i nasa

dowej, tylne sk rzydła błoniaste), zaopatrzone 

w gruczoły wonne, o niezupełnym przeobrażeniu, 

najczęściej odżywiają s ię sokiem roślinnym i krwi ą. 

Do różnoskrzydłych zalicza sir; oprócz pluskwy do 

mowej: zajadek domowy. rozwałka sosnowa. 

szklarz. straszyk. zażartka. żyrytwa . kowal bez

skrzydły. zmiennik, selednica jałowcowa. wioślak. 

płoszczyca. 

Kapuściany znachor 
Podając;y się za znachora. elwer Kudlorz. kapustą 

leczyć usihnvał motłoch, mówiąc że na zimne nogi 

kompres z ciepłej kapusty jedynie pomóc może i że 

po Lrze ·h, najdalej czterec;h tygodniad1 u c ierp iące

go murowana poprawa nastąpić musi. Po zainka

sowaniu zaliczki udał się w nieznanym kierunku. 

ZŁAPANY ZA PALEC! 

~1agazynicr kopalniany D. 1 Hibner przyłapany 

w kawiarni dancingowej Kochmanna został. 

kiedy zrobiwszy dziurę w ścianie klozetu palec 

do damskiej toalety wsadzał. Chociaż poufne 

źródła donosze:1. że wcale palec to nie hył. 

, 
ZŁOTE nYSLI 
ci of ki Hcjdli 

Kto n1a okulary, 

ten ma 1 rozu1n. 

Kwaska czyni cuda. 

J eśl i się dzioucha uprze 

przy jaki1nś chłopie~ 

to matka nie po,vinna 

sta\vać na przekór. 

Pamiętajcie clziouchy~ 

chłopy są jak tr króliki . 

Nivea jest dobra na \vszystko. 

a Jutro si ę gn 1.JC. 

lłtlł l{arczmie pod młynem 
1an Kocur króluje, 
fajniste łobiady 

,- . 
l 

dla wszystkich serwuje 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
ks. Proboszcza Banika 

Był raz rzłowiC'k. który ze swoim psem s i f'dział 

w karczrni1'. Pies był wiPlkości cielt;cia i dużo żarł. 

Przy stoli- ~il'dział jPsZC"Zl' jf·den L"złowiek i prze 

<"hwalał się, że potrafi zj1·ść i wyp i{' t) le. ilr tylko 

ZP<"hce. Człowiek z psPm założył się z n im. że jPgo 

pil's potrafi na raz wit;c1'j zjd{' niż on. 

Czło\\ iek z psl'm ted) zamawiał jedną kiełbasę 

za drugq. n rzło,,· iek jął s i ę ścigać z psem 

w jrdzPn iu . Cdy zjed I i dzil'sirć pokaźnych kid

bas. człowiek już wit;Cl'j nie lllógł i powiedział: 

\ tl'raz chc i ałbym sit; czrgoś nap i ć. Dajcir mi 

::izklar1kc; wody' I dor11agał się. h) pies n),, · nil'ż 

'' ypi ł szk l ank~· wody. C:złowirk \\'udt; wypił. 

a pi1's nie. Właścicit·I psa mógł zwierz<; bić. ih

chc i ał. pi<'s nif• W) pił ani j1·dnq.!o łyku. \X'ygrał 

c;z łowiek. Jaka z tego nauka ( 

Czło\\ iek został obdarzon~ wolnq wolą. liy sam 

mógł rł1'rydowa{ rzc';.ro rhL"e. a cz1'go nir chce, w 

przeciwicr1stwi(' do zwirrzęcia. Ponit'\\ aL pies nie 

został przez 13oga obdarzony wolna ''ul+ nit' 

mógł wypi<- t1'j wody. Dlatego L".dowick pochodzi 

od Boga. 



Jakie to szczęście 
znać Janoscha 

im roclzt\ju. a jednak nikt wcześniej nie pokusił s i ę 

- na przykład - o jej zaadaptowanie na potrzeby 

sceny. Nikt nic pomyślał o jej filmowaniu. No, 

może niezupełnie ... Takie pomysły były. ale ziścić 

si~· nie mogły. Dlaczego( Ja.kżc hy to wyglądało. 

hy o śląskim prolrtariacie pisał śł<1sko - niemiecki 

proletariusz. na dodatek za nic mający nicpodle

głościowo-powstarlc:zy rtos i rugający Ślązaków 

za ich oportunizm. skłonność do renegactwa. po 

wszechny alkoholizm. brzduszność i gotowość do 

konformistyczn<'go ustawiania się wobec dujących 

wiatr6w historii ( I tak pozostanir tajemnicą. jak 

w epoce środkowego Gierka udało ię kogoś 

takiego wpuścić na socjalistyczne salony. Wpraw

dzie tu i 6wrlzi1' go zrugano. air jakoś przdknięto. 

Pomógł Szewczyk ( Z jego głosem to warz) sze 

liczyć ::;ię musieli. ~loże Bole ·ław(mi Luboszowi 

też coś zawdzięczamy? Obaj mieli wpływ na to. 

co wówcza::; w Katowicach sir ukazywało. 

Na początku lat 90. Janosch pojawił się w ro 

dzinnym Zaborzu i odwiedził Zabrze. ,\Je to była 

krótka wizyta. przeszła brz większcę;o echa. Pru 

sa lokalna ledwie zdołała odnotować ten fakt. 

I tyle. Chyba nir ukazał się wtedy ani jl'den wy

wiad. Nir zorganizowano również pisarzowi au

torskiego spotkania. Nie chciał'( Być rnożr. ho 

skądinąd wiadomo. że I lorst Eckrrt. a to jrgo 

prawdziwe nazwisko. un ika mediów i rozgłosu. 

Ceni sobir samotność. Dlat<'go przecl laty wybrał 

hiszpar1ską Teneryfę. Tam mirszka, tam pisze. tcm1 

ilustruje swr bil!Żcczki dla dzieci. które przynio

sły mu wie l ką sławę i p ieniądze. Ak - ponoć -

zbytków nie znosi. Egzystuje skromnie, w orlosob

nieniu. mimo że przekładany był na kiłkadziesi~!l 

języków i bardzo wysoko ceni się go zwłaszcza 

w krajach niemieckojęzycznych. ,\IP ni<' tylko. ho 

filmy rysunkowf' powstałe w oparciu o .Janosd10 -

we opowieści. pokazywarw · ą na całym świecie. 

Sporadycznir takż<' w Pobce . . \le dopiero w ostat

nich latach. Hównież od niedawna pobkic wydaw

nictwa publikują jego ksi~1żki. Najbardzi<'j komw

kwentnie robi to krakowski .. Znak··. który\\ ypu

śrił na rynrk bodaj cztrry pozycje dla dzieci. 

w tym najgłośniejszą - ... \eh, jak piękna jest Pa

nama··. Książkę tę zamienił na widowisko teatral

ne Piotr Cieplak. Spektakl grany jest \\" hit'łskicj 

... Banialuce·· i miał dobre re('rnzje. Poza tym par\' 

łat ternu w katowickim Centrum Kultury pokaza

no wystaw-; ilustracji książkowych Janosrha. 

Nadal jednak brakuje polskich przPkładów pro

zy dla dorosłych. Bo zabrakło Leona Biela::ia. 

świf'tnego tłumacza .. Chołonka·· r Bo ni<' 1w1 już 

wśród nas Wi lhelma Szewczyka. który t\' t wórczuść 

ll·atr Kon•z - Kaim\ in·. i> l;w ~1j111u Ś l ą~kir·µ:11 :2 
lt'I. :209 ()() 8B. \\.\\\\.kon·.1:.w·1.pL 1·-111ail : hiurn@ k11-
n·z.art.p l 

,.Cholonck" 

\\.Włług (lU\\ ieści Janosrha .. Cholonek czyli dobry 

Pan Bóg z gliny'· 

reż~ seria: \I irosław '.\eirwrt. Rol)('rt ' falarrzyk 

adaptacja: Holwrt 'bllarrzyk 

scenografia i kosti11my: l ~ \\a Satalr('kn 

opracO\\. an 1<· rrnrz~ ('ZIH': Stm 1 isłcrn Szvdło 

ol>snda: 

Craiy11a Bułka. Ewa Cnsko/13nrharn L11ho:-i

Świ~·s. lzah<'lla ,\lałik. l\lirosław N1·innt. Dariusz 

Stach. Bolwrt 'falar('zyk 

Premiera: 16 października :WO-t r. 

\~fościciel praw autorskich .Janos('ha 

- :\łl ~ RLli\' \ -EHL\C. Cifkendorf 

dość skutecznie promował( .\ możr dlal<'"O. że 

nicdostatrk na Górnym Śl~isku pn;żnych, silnych 

i odważnych wydawców? Tak czy owak. dziwi 

i smuci. że dla większości z nas .Janosch to autor 

jrrlrwj ksi<iżki. właśnif dchiutanckił'go .. Cholon

ka- . . \ wydawało się. że gdy dziesięć lat temu w 

.. śląskim·· nurnerzf .. NaGłosu „ ukazał się f ragrnrnt 

biążki .. Jakie to szczęścir znać I łrdlaka„ (..Von 

dcm CILick I lrdlak grkannt zu hahrn""). to tylko 

kwestią czasu będzir prłne wydanie trj powieści. 

jakżr podobnej w S\vym nastroju i klimacie do 

.. Cholonka·· . . \przecież są jt-szcze .. Pobki hlues··. 

.• ~acharyna w sałatc<'., i .. Piaszczysta plaża··. Ni1· 

traćrnv nadziPi. że kiecł\"Ś docukamy 

polskich 1·clycji tych książek. ~loże sprktakl teatru 

.Xorez ·· jakoś się do tego przyczyni"( ... 

Dziwna sprawa z tym .. Chołonkiem"'. przed 

laty dwukrotnie opublikowanym przez Wydawnic

two .. Śląsk „. choć pierwsze wydanie cenzura nie

co pokarwrro\.vała. Druga edycja ukazała się w 

wysokim. nawrt jak na owe cza::;y. ho :20-tysięcz

nym nakładzie. \Il' to był rok 1989. gdy c:rnzura 

popu:kila i nagłe wszyscy zapragnt;li konlaktu 

z samizdatami. \~-prawdzie Janosch na peerelow

skim indeksie nie hył. to przecirż po kilku na ·tu 

łatach ni1·ohccności na na::;z\ m rvnku wwławni -

czyrn zabłysnął niczym tajemniczy meteoryt . 

Zabłysrn1ł i zgasł( i\'o. właściwie tak hy 111ożna 

powiedzie<-. skoro do ogól11opobkirgo ohiegu war

Lofo kulturalnych raczej nie wszedł. a jeśli - to 

kniży gdzirś po orbicie. ~loże - zap~ tajmy raz 

jeszcze - teraz się to zrni<'ni ( Bo zaiste dziwna to 

sprawa: .. Cł10łonek. czyli dobry Pan Bóg z gliny"·. 

Io niew<1tpliwif' pmvieść znakomita, jedyna w swo-

Po latach nie przest<:~<' dziwić ten chwilowy 

liberalizm. dopuszczający Janoscha i jego Cholon 

ka do polskich i śł<:1skic:h CZ) tcłników. którzy tej 

intclrktualnrj (i moralnej!) przygody chyba nic 

zapomnieli. logłrm ~ię o tym przekonać. (Idy 

w jednej Z<' śląskich <Yazet uJ"Ządziłem konkurs. 

w kt6rym naprowadzałem na postać Janoscha. po 

siłkując się równi<·ż zdjęciem familoka. w którym 

pisarz się wychował i mif'szkał do korka Ił wojny 

światowej. Ot r.1.ymałem nadzwyczajnie dużo traf

nych odpowiedzi. i to od tzw. zwykłych ludzi. 

\Hród tych głosów nic zabrakło również takich. 

które nir kryły oburzenia .. To przcca o naszych 

ludziach. ale - panie - on nos bardzo skrzywdził"' 

- przrkon~ wała mnie przez telefon jakaś kobieci

na spod Zabrza . .la za~ mogłem tylko wzruszyć 

ramionami i pomyśle<-. Ż<' Janoschowi udało ~ię 

mimo wszvstko trafić pod śląski<' strzechy i na 

dłużej ~ nich zagościć . \ I rraz nadarza się okazja. 

hy go tu zatrzymać na ~tale. 

KRZYSZTOF K\RWAT 
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