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zm~ czasu minął od pi€'lw,;zelto Db~
chodu pier'wszoma.iowego \V n~5zym
kraj u, kiedy garstka szermierZY 1)
sprawę :rołlcnniczą St.'lnisław Padlev,JA
sKi, Marcin, Kasprz!lk, Julian '!'k'Uchlew~:
sld, CzcsJaw Huhnicki, B. A, Ję-drzejow-!
ski. Stanisław Trusi€".vicz, Leopold
, ' - o d 'wazy
'I
'b
b: 1, "
i ml1
a '
SIę Wel\':'fh.:
tn o t ~
i11(,Z,ą Warszawę do porzucenIa pracy.,
Było to przed 67 laty,

S

Nie-I
i"

Wtedy to, w HInO roku - pierw~zy I
·1 Maja w Polsce obchodziła sama tylko
\Varszawa. Tuta,j ziarno zasiane przp.z I
partię "ProJetarht .. padło w glebę
lepiej przygotowaną.

naj-I

Tam wszyscy ludzie będą braćmi, tam
nie będzie już nienawiś('.i plemiennej
podsycanej świadomie przez carat. który (,!IC~ w ten sposób utnymtl(: w
swych rGkach silę zbrojną. a wraz. z
nią l pano\vanie nad narodami!
Gdy padnie c"rat, poka7.('mv,,' Wam,
że między narod",m rosyjskim j polskim nie ma nif'n!lwi"d. t:;tnif1f;\ rlna
tylko mi00zy p;mami, z ktńrvmi my
nic wspr'J1neoro niE' mRmy i którz~' klńelli sie mil'dzy ~ohą o to, kto ma nas
wyzyskiwać i ciemiężyć

.

.. ,

Zlącz~:v ,SIę.• WIęC,

'

~rnletar:usle

\\'~zvstklch Kra,10w. a wkrotce n'lstani

28 kW;f:'tn~a ukazuje się pierwsza ;>')1o$.tat!lia gncb::ina n"I:"zy\"n \...'rogów :....
ska odezwa Pierv"'.szomajo,wa podpisana:1 zaś,\"ieci slcńce socjal!lmu".
przez "Koml!f't Roborrlczy" Odezw!; tę:
rr;?rZll('ono i l'ozlf'plono w zilldadi'len prą- i
cy Wars7<tw.Y' i Łodzi. widu robotnikom I S '.
.
.
warszawskim dorc;czono ~ą do domu.
'- w ..:;ty .nbchod 1 Mala \V POlsce,' w lR96
•
roku. l~OW stwRfza oknzie d() lflmflnif{'.,Bracia, rt1botnky pobcy! - gł'l~na "towar.h prz!:'? rnsvhką kla:;ę robntnirzą
od-ez\\'a. - Na całym .świecie 1 Ma~a ~wei ~(l_l;d~r:lo~(,\ l rnbotnibmi pn1."kimL
ustanie wClr:.'lenie maszyn, zf.l'"sn!e \'1.,' iej imier:iu ówr:lf'snv Prlvwórl"i'! '<;'0()~I?ń pod kotłem parow~·m..
Fabry- cj;:!ldemokracii ro<:,,-L~kie.i, Jerzv Plf'ch<'lkand z nierzyst",m ,<;um~f'nif>m pOCh0~ nowo prz'l?syła rob"lnllcnm p,olskim powają się w my;.;ie dziury. a robntnicv I zdrowienia pierwszomajowe:
pospieszą na zf'brelnla, gdzie b-:da się i ,
.
n:tradząć nad środk'lmi do wvwakze- j
"SD!r'Slę przyp~mnH-'r Wć'l.m, towarz::ni"! ostatecznego zwycięstwa, pn:e.i~~ia i sze Polacy -~ pL<:Rł Pll"rh::>llow -- z(o
oprr.rz n;"'wol~ików i pochifl'-:r'1w sa
hbryk i zif'mi na wspólną wł,,:;;no.śc: 'N R()~ii hJd7ie, umieją;:y ;,7 lHl'1WRĆ
ludu prac.ując:ego.. 1_, my _...nie mO~r>my i woJn,,~ć i ]e1 słu7:vć. tE' oprócz Ro_~ij
się przyglącl:;.ć tY,lko z daleka walce:
nfldfilnd, Ro~H pr-.:eRzłości, i;:;tnieje
n'lszych towarzyszy za granicą· I u nas
RQ<;;a rl'wolnrv.ina. Rosia przvszło<1:cL..
jI'e przejdzie dzid}· ten na próino ... i
Św'ido 1 M~ je.~t to swi ... t,f) mię,Wstyd tym, co będą się od8gal! z PQ- i c!7yne1I',)dnwei ,<;flHrlilrno':;ri robotn i c1.E"j.
o'l.nit?;n dłoni do wspól:;f?go br;J.b:~·:::kip-1 Ale m'r:orl7.vn"lror.r,we-i s.-,lkhrnf1<-,.i nit'
go uścisku zje<lnoczo:1ych rohotników
mnze być U'lm, gdziE' j<:>den tiArArl d€'całego świata. Wystąpmy zgodnie!".
mię70!w'je-st nr?",;, lnr1V. S"rh10"n1()knIei rl)sy'<>c'" w:",'17li fo i f) tVn1 paW dniu 1 maia lS90 !'oku robotniry I mif't"ją. F!"'~~q O~ici"'JM, "Ro~i!i (';1]"w~rs,~w1'cy w)rstąpili zp.;od:1ie i so]id;jl'~_i skir-h p'lchkbców i .~!u7~1~ó·.v, do kOllnie. Tak m<!iiO\vego wystąpienia proll'ta- \
Ci'! pOl(l~t.<!ni€ n:-eppf"(ed"'''nYM
rJatu Warszawa jeszcze n\~ widziała. BVł'l gif'm pol,,1{\("go n"'rodu. Br."l,.'olll('vin"t
to wielki dzień dla polskiej klasy robntzaś, socialdFmilkrAh'r~na Roti'ł. l n~l~
nicze-i, WieJe fabryk świeciło pURtk~mi.
wlekszym 0hnrzen1f"ln nrnt0~tllie )'lt'7.~~
Straik ohjął w6wczas około 10 tySlęcy! ciwkn zll;('<;ierdll mrodl'\"''i''i nh-"n .... "'l,-,.rr~
rob'Otników.
I ło~ci Polski. Wip (')n~. że wo].,nćć nl"
W rol~ll następnym - la91 - święto J ?'-'In,mule w Pet0r:"burgu,
dot')ł)k;:ui
m::Ji:iwe obchodzono już r.ie tylko w W'lr-I War,.. za~·a nie bpn7if'> n("""~lC1.OtHt nd
s2'fłwie>. ,<Ile równj~ż w ł,orh:i i Z~'rardo-I
zołnierzy rosvj~kirh. Te Rnc:ip spntb.
wie. P!erws7.oma.1owa "W?fszawiank"l",
u Was nle pog:Rrolł i nienawiść, lecz
nanisnna, W0WCZRS na cześć śWięta majo-I współczucie i poparcie.
w;go, nawołyv,Jala:
Jerzy Plechanow"
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"Dr!ś twoje ŚWJp,to, lUdu robocz\',
+<
~ +<
Dr,iś sprf',,'oW<l11e niech snocznf.! dł()nl~,
Niech w lepszą przyszłość wybiegnĄ
Ji{den z ucz0stników "buntu łód?:ki..-
oczy go" l 7arfizcm jeden z pi('rw~zych sl1cjal~
I żywym ogniem niech krew zaplonie". drmokrr!.tów łódi'kkh, Jan Promjń~ki. w
1897 roku wraz z rodliną z.esłany zo<;ta,lc
ZRsfraJkowalo juz 25 - 30 tys, ludzi. na Syberię do wsi Sltlszenskoje. Tutaj
W Zyrardowie 8-9 tysi~cy tamte-iszvrh przez trzy lil!.a pr7.ebywa rl'lzt?m 1. Wło~
robotników przez cztNy dni nie stawiło dzimictze'm LE'rlincm i Nildi(lżdą Krup~
się

przy warsztacie pracy.
ską, r6wnl(;i z€slańf'fłnll caratu, W swych
W HI92 roku \\r sam~'i tylko Łodzi ;o~ 'I wsp~mnieniac~
Krupska ?pisuje !ch
'I
70 tv :f'lCy' robotników wspolnv obchod p!erwszomrl1 ow y w da*
rzucI o pracę
"SI" .
•
'11 k'
S'·
k '
1898 czy 1899
ł
l' l d
'ch robotnicy Zrrierza II? un zuszensoJe w r.
' . ' ..
rr7,~ ąc.zy I "r. ,o ni
"
. .'
"Pami<itnm _ wspomina Krupskq V
PabHin1~. Strajkowano przez sześć dm,
jak obchodzlli.6my pierw~ly MAja, 'l ra~
w, Cza"le któn:ch dos7;ł~ do. krwawyrh
na przy.<:.z('dł do' nas Promińgki. MI"ł
lajSĆ, W starcIU z pollcJą zgmęło okl1ł0
ci
- d;' d'w',etny wy<'1tnd
nało1.v,1
6b b -I' tk'
• h bl' k 1000'
oflraw" O , ,
' h' ,
"
51\: os , :'I' Y se t rann)c! 1S o
świeży kolnierzvk, fl Ram cały hłyszczał
osob aresztowano.
jak miedziak. w trójkę udaliśmy się
Był to chrzest bO,jowy proletariatu polw
do Engberga". Oskara wzruszyło nasze
skie'go, pierwsze widkie masowe wystąm
przyjście,
RQz,(!ośclH~my się w jego
pienie robotn!k6w poJ.sklch, znane pod
izdebce I podl~1i,~mv zgoony ~plew:
nazw4 "buntu łódzkiego".
"Oto nadszedł Ma.l uroczy,
Zielenlej€ bloń f las,
W czasie "buntu łódzkie~o" robotnicy
Zaświętował lud roooc.1.y,
petersburscy na znak solidarności prze~
Swlątowania nastał czas".
słali swym łódzkim towarzyszom pozdroZaśpiewaliśmy po rosyjsku, zaJoje~
wienia ~awar1e w ich "Liści~ otwartym
wa1iśmy tę pieśń r6wniez po polsku,
do robotników polskich":
(Krupska znająca jęz.yk polski prz:eło~
:r.vła ją na rosyjski) 1 postanowBl po
"UpamIętniliście
tak
bohster."ko
obiedzie wyjść z domu i w poiu obcho~
gwięto majowe ptsaH robotnicy p,edzić
,święto mfdow-e! JRk postlłnowi!lś~
tersburscy. - Wstąpl1iście otwa.rcie do
m~v, tak I zrobiliśmy. W polu było nas
.szeregów armil socjal-demokratyczll€'l,
ju'ż więcej, sześć os6b, bowiem Promiń~
która u progu nowego stuJeclll widzi
'J i zabrał ze ,sobą swoich dwóch syn~i
już brzask, nowego ustroju społecznego.
s( .

r---------..,.-------:;-----------------..
P'roletarłuB2€ wszllst1dch krajów lqczc!e l1ł~ f

CENA 60 Olt.

l

k6w. Prom.ióski nad"l śpiewał... Wie: [)b~o,ny drukarni SDKPiL przy ul; Dwol"-czarem zebrali się wszyscy ~. n~s l I:iklCJ.
znów śpiewali. Przyszła równlez zona
Promińskiego.
Do ch6ru przyłączyła
W Muzeum Lenina w Warszawie znai~
sJę też moja matka i Pasza.
duje się chusteczka damska przebita ku ..
A wieczorem z lljiczr:m dlugo nie 1ą i zakrwawiona. To pamiątka demon
mogliśmy zasnąć, marzyliśmy o pot~ż~ stracji majowej 1905 roku w Warszawie.

* * *
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nych demonstracjach robotnIczych,

których weźmiemy kiedyś udzial..,H

w

*

Był to joden z najpotężnlejtizych obr:ho~
dów W Polsce ped zaboraMI. Odbywał się

pod h"lami SDKPil.,

Kotespon~.nt

pl>,

ma "Z pola walki", biorący ,udział w po..
W Warsz.awie przy ul. Kasprzaka (nle~ chodzie, tak relacjonuje~
gdyś Dworskiej) znajduje SIę kamień pa~
uJdziemy zwartą masą, wesoło, ze
mlątkowy z napisem ozna)miającym. ~e
śpiewem na ustach, Spiewamy i/Czer,;.
w tym miejscu stal kiedys dom, w kt?~
wony Szt1'll1dar'\ <;yWarsz:awlankę'I, "Na
rym mieściła się tajna drukarnia SDKP,L
harykad»-". Pomiędzy ,jednym, śpiewem
oraz że w jej obronie w dniu 27 kwlct~
a drugim coraz, to inny towarzysz
nia 1904 r. Marcin Kasprz.ak zas~rzem
wznosi okrzyk rewolucyjny, a ~a nim
czh'!rech żandarmów carskich i zranił
cały pochód go podnosI. Czuć tycie,
jednego.
zapał; nie ma wśród nas ani jednego,
.. ,
,
który by ni. był gotów do walki na
Za:Jscle to nastąpiło w czasie druko~a ..
śmierć i życie ...
nla ode:-:wy t:lerwszomajowej. Szp lcll'e
Kolo mnie idzie kóbieta z małym
s('hwytah na ulicy młodego chłopca, ~o.~
dzieckiem, a gdy się, we.soł-Q do niej
pO"rtującego odezwy. Torturowany ws.t<a*
za! dom. w którym. otrzymał .plłczkę
zwracam: "Jak to, nie boicie si~ i) IłWą~
le dziecko?''. ona: niet:nniej we~ło od ..
odezw, Wkraczających żandarmów Kas~
powiada: HA .jakżE, niechaj się od ma,~
przak spotkał stn:ałami z pistoletu. U1ot~
leńkośd uczy'·.
"
ki, którą ---Kasprz-ak--drukował w QW pa~
W Alejach 'Jerozolimskich wojsl,ę-t:f za"
rn,lętny dzień przedmajowy, zacZYnała się
gradza drogę wieJot:vs!ęczn~u pOchQdo..
od .l6w:

lINa Pierwszy Maja
Wojna wojnie! Precz z absolutyzmem!
Robotnicy! Zbliża Bit: 1.,Maja ......
dzień, w którym. klasa robotnIcza całe..
go świata manifestuje nie tylko z-a
f.hgoozinnym dnJem roboczym, ZIl wol..
nościq i równością polityczną, ale i za
pokojem milidzynarooowYln, pneciw

wl

podątaJącemu

od Zelaznej., I\olllega

slę salwa, 'za nIą druga.' tn:łlciai:;.:J,~.fł\,imlej..
~cu pada 50 os6b, okolo 100 ztiB-t8il'L.ran..
nych. Jęki konająeych i rozpaczllwft
krzyki mieszają się z hukiem wystrza...
łów l Rwlzd17m kul."
W dniu nęslępnym. 2: ma.ja, zn6w kUkutYfilączna demonstra.cja protestacyjna
<

w Alejach t i miejsc.u tt'a~lc~mych ,zajść

wojnom ... II
dnia poprzedniego. -Na bruk,u tnalezitmo
W dniu I Maj- 1D04 r, c.la W,am,wal' kilka przestrzelonych l .akrwawionych
.;K:;,':;E;:L:C:E:.,:SR::O;;D;;A;;:,:.';..;M..A:.JmA..,..'M95~'MR_,_ _ _ _.JPozóstawała pod wraźeniem bohaterskiej chustt:k.
I......--:---_-...,.....ł

1_~R~O~K~V~Il~':.,~N~r~':03:'::f':4I~'~)__....___
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low!mego przez l'edaii.t'ję ,,Slr>wa Ludu'" l nv1nm_,-l{j !1<·d·
okręg

rozgrywko-.vy PK \\' prn

c:wieristw:1' (~O
v:cz<)rIł,jsz!'j
in[oTmpc.!i p'l{!l1~rmy. ł,,-,,, 1,ro~

".

{'Z~·(;to~t

t\ w!~r (ld!~

ohnuda

lada 43 tlru:i,'l1 ! ~f>ntl\ilnl(' l)H~
karskl(O flllmi(,'d7,Y
1.e!:;Wl~\lTlI
Burzy I m~'!'Iki\Vj('y

fllll)l::il'tJr.

sil;' na IIta{l!on!!': "BRONI" a
ni~ ,lnk pOpf7.t>omo P'1\!:;.1':!;my
na stadionie .. Cl'łrny~h",

'l·

"STAR" _ "Srr.~·~
film prod. udd~d(i~j.

Nr

3Oij"

APTEKI
Oyfuruie
IP!tk~
S""~'Cl~w!ki~~o. '
UWAGA!
I'!~

Nr

lt'",I~afr
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KOPALNIĘ

KWAIlCYTU DROGOWEGO
W HUCIE NOWEJ

26 km od Kielc u~ klcnmku Sw. l(rtllŹa

~

_ _ 21C2Z

PRACOWNICY POSZUKIWANI
OPERATORÓW (~uprawnlen!aMI} nlt kopark(!, t:l,'ldry.:znlł
! spyehac% ora1: KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH z ko.,legorlą l, zatrudnlą od Ułrnt ZA.K~ADY·PRZEMYSł'..U mp30~
WEGO "DOLlNA !>lIPY" W -GAC1C-\CH, POW. PlticzOW.

Szczegóły

do omówlenia w

Dwl~r na

m:ejscu.

INZ,YNIEROW lub TECHNIKÓW t dluJgol .. tn!ą 'PrflkH"k~. nn
atanowl6M projektantów architektury., jnst~lad! !'lektry(:t~
nych. InstaiacJi 4QnJ!arnycb oraz. !NT!łOLJOATOnÓW l,1łr"ldOJ
od ur'al'. c. Z. $, P. CENTRALNE BIURO S1'OD!OW J PlW~
JEKTOW W WARSZAWIE, Odd1.1ał w !(H'lcat'h,
Zg~i:lSz:enla priy'jmuJe biuro Oddtblu Kh:lce. ul\ '1'. Ką:~c!u~,
n.ki Nr 11.- lI! piętro) pokój Nr 3QS (bIUfOwH;c W. Z. S. P l.
25łJ·}t

'O "l\I""',,"R"7
A"R"Z"'y-,"lO:-:C:::'E~S::L-:l-:l-a::O-:!t=O=B=O==TN:-:':-:""'Ó::':-:"-:N:::':;:E::;W;;::;YK'\" Aa

L!F!KOWANYCH do robót bwlowl-atr'/ch, zairurJnj (li!, 1.1'<'l
BUDOWLANA SPóŁDZIELNIA PRACY REMO;-,rTOWON
KONSERWACYJNA Nr 5 w K!!;!kach, ul. gl!n. $wierr.tcwlIkjego 36. Prtyjmujerns !;apdy:h16w do naukl na mU:'ll:'ty i tril
k~t'"zy ona: deśJl, w wleku od l<'!t 17.
pl;,ca akordowa,

przeciętna

db rz:emlciln1k0w

oĄ

WlWyt, dh r'oboln!ltów' n!ew;!lnvaI:flkow:mych olinlo
mleslr.:n:ńle.

MURARZY,

TYNKARZ~.

ZDUNÓW,

'CIE~LI.

12M) "1.1
tlńl1 :1:1
a)(I·}~

ZnrtOJ.'\RZS;

ROBOTNIKÓW .NJjł;WYJ~WAI,IFII{O',.vANrCH oraz 'lUZY·
NUmOW i TECHNIKóW 2; p!'aktykq budC\\'l;}n:! na Gbno:-

wI ... ka kjerownika gr~.py r~b. J kler, burlliw - 17!nJ~i1imy
l1nt~'chmlilst,
W,I'nagrod7.en!e, l';gmln!e' 1. u1,:1!'>:lrm 7.1)~nrowym,
obowin:mjqcym w budownlct:v1e. 'Pł:w.a w/g. r ~Ircry, I~w('ljrt';v
upewnione. I Dod~nlowt' św:ndr;>;(o'!l:ll1:l wj!phtrt)~~ il'.':\. tr.:odl11l'c
t Uchwalą Nt' 391/54 Prez, R~lj,d\! t dn, l!t VI, Hi.'H- r, Zg-hJ.'ll,a~
/III} nI} ./tdren: Prr.Nt')!llbl(ll·~two ntlt,lnwn!dw8 Tcr~ri!\wl~"'), 01D
Ill.tyn ~ P!)ll1oC w OL~d.Yn!e, ut św. 1l<lrl:nl-l"J"j), po-k4.1 !i;r- ;;'t',K
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PRZ
"Słowa

Ludu"

LUDU

PRA

Rozwiązać konkms moze każdy. kto w podany logogryf. wpisze 27 tytułów
gazet i czasopism wychodzących w Polsre. Jakie to są gazety i czasopisma ~
pozwalają zorirntować się t.ozmi€szczon-e wokół logogryfu charakterystyczne wy~ cinki. Litery w wytłuszczonych kratkach czytan'('- z góry na dół dadl,ą l'ozwiąza"
nie. W rozwiązaniu nakży podać odczyt<lne zdanie i napisać skąd j od jakiej
znan~j post~1ci w literaturze dramatycznej ono pochqdzL
Uwaga __ w rozwiązaniu tytuły niekt-ór:,'ch wydaw~ichv powtarwją sh~. Pon<'.dt-o w odcz,ytanym zdaniu "c" zastępuje "ć".

_ Poswdkm za nimi dlatt'go, Kar'tanl"" że t~n
dnJp,\, który W.I'PI'ÓWadld ({'go n: lO u;spclna rol,umll, 111 to pijaka - by! .. beSI!ą do \ ,p:i~tl KoŚC,'."
J" w ro,w czt(';"OZ.f"citym trzeClm pc.J>;!d,a1tm or-a·
lYJnym POCi]>: em

05000Wy-1Tl

I

i\rn~tf..'rflamu fi ..

t,

I

Wschod ,,1ówi()r1o Zydom, pi:··azel'Olll :('g(l p'H~lągU,
Z(' Jildą na. UIII",,'nę 7.c 1f1m b~(~ą ~r!1kto\"'an; jak
ludzie l ocknę!. ,Ię
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_..' 1 wtedy go p~n zobacn:!? TBlII, w BIrkenau,

nf> ramp:c' l

•

_ Ti'!;';, [wledrm
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uJrt,at

po nu:

pierwszy.

Klerowal ealym wyli)dt.:nk:em. A te,az? Teraz spoi
ka.!Nn go po

-

rll7. dnąd

Na

Było IV ",/o~!e 8ys!Wl\1ba tak
\~'\elkH~
tpn~e i byl lak wiE>:kl ladi.wek ruenaw;sc:

pru'rado 000by KurIa Bue:Jown \'el Gabla, że ml:s!.alem przerwać ze7.nan:a.. Mu"jlder:1
odclei<ac chwilę, ażeby
SH~ Jl'pc,ko;!
'
Podszcdłem tymczasem do 01\:0». Tarnie hlsto~
tle, które wskrzeszal SWOim opOWladarllem, wvan\,;;''1' ~:e w H'i chw"\"1 pr;nv~e że
nlcrcHlne.. UI'f;!
pod ok:1t>m b,vla pelna lud7:i. Przejei(lża!y tramWAJe, tak~(n\!:(i l woz}' ciężarowe; po prv:.-'Ciwle·
glym t:·<)tunrze szla wyclCczka dZIeci ~zkoln.i'ch.
KoblPly \vr\)OCI7.1ły 1 \'''j'choOz.i1y U~ .5kl"'Dów, sp'eSi.ąe do domu, ażeby Z(~ązyĆ z kolncją. Starsza, zażywna przekupka przy s\rag;;n;e na toPl zachwaJala warzywa. Dru~a sp:'zcdawl1!n bukiety Lo.dziarl, nie mógl nadążyć z wydawaniem porcji
chmarze dz..:~ciaków,",

Dopiero po

k~;ku mlrJuta~h

w

óciJ:śmy

do

,

głów~

m~go wątkct.

A w'.ęc wyszedl pan, p<\1"'.ie Bysk<:;zub, za tą
br.stią i la tym n!('spe!na rozumu
p,zed d,,';on:ec
_. i wtedy co? Ws:edli do trarnwąjct idącego w
~tronę p<Jdzamt;z-a?
_ Tak jest, kapi!anie .. 1 ja też wsiadłem. D)
drug:ego v.'agr;nu. Potem p05zf.'dlem nif.'znan.n;e 1,e
n:mi pod górę. Ten bAfC'zYSt.\I, ta beslH-l, wz:ąl od
t;,mtego pakunek i wprowadz-II go w krzaki ..
_ Czy Wldział pan, co się d;>;iało w k:'zaka-ci:?
S!yszal pan może, o czym mówili';
_ T:l'lko częsc~owo - bn.rn.iała koiejna odpc~
w:edi. _ Staralem się widzieĆ i słyszeć, Ale plusk
fal z kanału glusz.yl słowa. a noc ograniczała wi~
doc:mość. Zdaje S\ę, l.C ten
ba:'czysty, ta b-est:s.,
nakłaniał tamtego, ażeby pozostaJ w
Kl'Uikach
Fotem uctenyl go i sam, z p..1Kunk!oem i już w jego maryn"arce, pos~edt wyżej.
_ l co pan wtedy zrobi!? - indagowałem daleJ,
_ Co? Udałem się za nim. Wlaś;11e l.:ta chmur
wyszedł księżyC. ! ten barczysly., ta. bestia, p:"zy5tanąt. Spost.rzegłem, że liczy pien;i!dze.
Ow'ną!
je w gazetę i "kiei'owa! $ię w głąb gruzowo Znikną! VI ocalałej !:>rarr.ie. Po odgłosie kroków było
znać, że zszedł do plwn:cy. Przyczal~em Się z b0ku. Po kilitu mi:111tach wyszedł na zewnątr<.. Sk;e~
rawal s:ę teraz na dół. Schodzi! ze wzgórza. My-

ślałem, że zdążę, że w~iądę

do tego samego tram-

""LjU. Ale zaczepi! mmc tamten obrabowany;\
krzaków, Mid krew na tu,Je i plakal jak duecko,
Odepchnąłem go chcijc zdąźyc..·

Byskozub przen.v,,! na moment, n1.cb}' zaczerptchu.
ZgadU\lo się to w lupe1nośc! 7. pod,eJrzenlaml,
jald€ nnrosly we mnie (}Statmcgo Wieczora we
Wroclawiu.
_ Czy powaje pan tę fotogrnflę, panie B)'ł,k()o
:tub? _ wyciągnąłem l. akt zdJ~ci~ Fellkstl K~jry,
_ Tak. To Jest ten sam czlowlek. Ni te pJjak,
ni to nlespelna rozumu, Przyjt'załem mu się dobrz.e w kolejce do kasy,
nąć

-:- S~ukam łcgo czlowh:K:n od dziewIęciu dni!
Moze mI pun oddać przysługę. Gdzie jest i co się
z nim dzieJe?
Byskoz-ub drgną!, ugodzony gwaitoWl!ym pyittniem, I r01.!o1.yl ręce.
- Teraz? Teraz nie wIem. Ale spotkułem go
jeszcze w dnJu mojego Hl"Mztowania, Bo,., pan pozwoll mi tro.<;z.kę zboczyć?
.
- Pr?:'l.ę bard~, Może pnn zboczrć, Byskozub.
- OIOZ, knpl.tumc - ciągnąl dnlej - ta bestia,
tt-'n barczy~ty, kIedy znowu znala1Jcm się na Gwar
eu, ogląda! WYc!~lg,:i~ty z marmurki tamti::go
bilet, A!e zdarr,yla SIę k:'adz\ct' w bufecie, p(l~
wstało l.biegowisko i przeszedł sl,rbko na pe~
I'on. A ja, pan rozumie, musiaJem się raczej UJjU~
nąt. Szkoda, bo straciłem go
w ogóle z oczu mówiąc lo -Bys!wzub ro.,;loiyl n!,cc, li raczej ręks:"
wy, Był naprawd~ znżeno-wl.1ny,
- Następ(l(~go dnia J)Odjl\!em, ażeby mu
pmn~ - posledl pun do tej piwnicy na. podt.am~
czu l ubral pan stamtąd pieniądze,
-:- Tak. Zgadza się, kIlpilanie. WYCHH~nąłem
piemądze z gazety, spod kamlenl«. Ale czę&ć mi
wypadła. Nie rnogtem już ~wkać, bo by! zmletuh
i ktoś się tam l\r~cil, O 7.mien-:cbu podzamcze jest
:/;awsze pelne rÓinych typow, pan wle ...
- Odszedł puo z pien!ędzml pewno na dworzec.
Bysko~ub, I tenz własnle ... nIe rozumiem, czemu
pan .me wyjechał? -- przcr-walem, ażeby wyjaŚnIć
tll: mezbl't jasną Sytullcję.
- Czemu? - w glosie Byskozuba zl1brunla*
M nuta ura7.J'. "Jak moma w ogóle w ten sposób
P) tst?" 5pojl7-<11 z wyrzutem: "To pan mnie jesz.cze nie powal, kapltan!e?'1
Musiałem opuścić oczY.

Wśród ue",s!r1ków konkur"", którzy nadeślą' prawidłowe ro,wiązanie, ,o,\a-

Mówll~

- Czemu? Przede! to bardzo proste. Plenlądl..t
były własnoś(![ą cl.lowjeka, który chdał Jechać do
WrocławIa, Ale ten blH'czysty.· ta bestia, pokrr.y~
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.towal mu plany. MusIałem oddat!
_ M6gł pan był oddać od :razu na mHk:j1t By"
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