CENA NUMERO 800 MK.
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Z BOGIEM DLA OJCZYZNY
REDßKCJA i ADrnlffiSfRßCJA: lUARSZßlUß, HOWY·SlUIAT 34 m. 4: TELEfOn Z44·15.
fRESC NUMERU: Od gl6wnej pisarid Gazetki dla Kobiet: Zamordowanie ks.
pra!ata Budkie'' icza; A11iela Zdanmcska. Kto 1nam odwali kamien, MarJa Sobal'tska. Jak shtiyli Polsee nasze pradziady- Cerylja Niewiadomska. WeronikaP. Heslo1"fY"mca. - 0 tem CO s!ychac w swiecie - Wiadomosci ciekawe - Co
radzi Oazetka
Li~ty czytelnik6w. Czytelniczka z pod Proszowic, Ksi~:tanka
z pod t.owicza, Maryna z Bozych. - Mqdra Matka - Dr. Zabormcska. Zywienie kurczqt - H'a~t~lll Bogusfrw:ska. Jakie korzysci daje ogr6dek -- Pszczola
Trzeba siac, flancowac jarzyny P. R. Ciastko slodkie
P. R. Weso!y kqcik.

Dia uratwienia czytelnikom oplacania miesi~cznych numer6w
Gazetki, optacilysmy numer Konta Pocztowej Kasy Oszcz~dnosCi.
Po otrzymanin Gazetki prosimy pienit;dzy nie przesylac
• przekazem. lecz wplacic je na swojej poczcie na numer "Gazetki
dla Kobiet" 6295.
OD GU'>WNEJ PISARKI "GAZETKI DLA KOBIET"'
Z radosciq dowjadujemy si~, ze nasz:e mile czytelniczki zadowolone S'J. z pierwszego numeru gazetki, ze zapytuja, czy bydzie
nadal wychodzic i pragna, ja, odbierac. Dziykuji:).c za te dowody
uznania pospieszamy doniesc, ze starac si<? bydziemy nadal dostarczac w kazdyrr: miesia,cu dui:o ciekawych wiadomosci. Wobec tego
ze wydawac bydziemy gazetk~ raz na miesiq.c, chcemy powiykszyc
jej objytosc tak, i:eby w kai:dym numerze bylo tyle czytania i rad
i:eby i miesiqc bylo nad czem myslec i rady w czyn wprowadzac.
Ale ze ko~zta papieru, druku i przesy!ki sq. bardzo wielkie, ten
zwiykszony n mer bydzie kosztowal 800 mk. Mamy nadziej((, ze
ta cena nie · niech~ci jednak naszych czytelniczek wobec tego, i:e
to wypadnie 'Ealedwie tyle co dwa sprzedane jajka.

ZAMORDOWANIE KS. PRAt.ATA BUDKIEWICZA
0 z mordowaniu ks. pralata Budkiewicza donoszi:). z Moskwy,
ze wykon;nie tak zwanego wyroku, odbylo siy zwyklym u bolszewik6w ba.ndyckiem sposobem . Ofiar~ wprowadzono d. 31 marca
o godzinie 4-ej rano do piwnic czerezwyczajki, w gmachu przy
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ulicy Lubianka i tarn jeden z oprawc6w strzelil
p~anowi z tylu
w glow~.
Bo!szewicy oddawna juz mordujq swe ofiary pokryjomu
w lochach, obawiajq.c si~. ze nawet tak biemy og6l rosyjski nie
zni6slby ustawicznego przelewania krwi Bogu ducha winnych ludzi.
Taki opis morderstwa ukazal Si(( we wszystkich pismach.
Wyrok zostal wykonany. Sprawiedliwosci bolszewickiej sta{o si~
zadosc! Zasiedli na lawie osb.rzonych przed sqdem w Moskwie
niezwykli zbrodniarze. Arcybiskup Cieplak, pralat Budkiewicz
i 10 innych ksi((i:y. Jakie zbrodnie jakie przest~pstwa im zarzucajq?
Sprzeciwianie si~ prawom i rozkazom wladz bolszewickich.
Oskarzyciel zarzuca, ze pralat Budkiewicz bronH szafki na oltarzu
i lud do obrony jej zach~cal, gdy wyslancy rzq.du przyszli zabrac
kosztownosci koscielne!
"Ojcze odpusc im, bo nie wiedzq co czyniq." mogq powt6rzyc wraz,
z Chrystusem nasi m~czennicy. Tak jak wtedy przed wiekami
krzy.iowali Go i:ydzi nie widzq.c w Nim Boga lecz buntownika
przeciw porzq.dkowi przez nich ustanowionemu, tak dzis, gdy zbrodnia wszelaka i pieniqdz sq. ich bogiem, mordujq. tych kt6rzy Boga
pra"•dziwego utajonego w Najsw. Sakr. oHarza broniq. przed ich
plugawemi r~kami. Widzq. tylko szafk~t na oHarzu i zloto w niej
zawarte - ale Boga nie widzq. i nie czujq.. Krew przelana przez
swi~tobliwego kaplana, kt6ry wraz ze skazanym na podobnq. kar((
arcybiskupem Cieplakiem w najciyiszych chwilach ucisku i przesladowania bolszewickiegu, nie opuscili ludu polskiego, lecz wraz
z nim m~t .<i i cierpienia wszelakie znosili, przepelnila miar~t. Caly
swiat rozbrzmiewa okrzykiem zgrozy i oburzenia I musi doprowadzic do zaglady zydowskich rzq.d6w. Niechi:e ta krew m~czenska
oczysci nar6d nasz z resztek bolszewickiego jadu, kt6ry wrog sq.czy
podstctpnle. Matki polskie, gdy zaraz~t t~ wsr6d rodzin spostrze.iecie, gdy uslyszycie urq.gania Bogu kosciolowi, wierze· sw. - zach~tcaniu do nienawisci bratniej.
Nie l~kajcie si~ - lecz z silq.
i cd..vagq. kt6rej przyklad dajq. m~tczennicy nasi brencie skarb6w
kt6rych strazniczkami byc musicie. Dia Boga, Dia Polski, dla
przysz!osci dzieci naszych.

.Aniela Zdanowska
"KTO NAM ODWALI KAMIEN"
,.A barehe rano pierwszege dnia szabat6w" - SwiC(te niewiasty, pegrq.iene w i:a-tebie i smutku - ,.przyszly de Grobu, gdy
juz wzeszle slence i m6wil'y mictdzy sebq.: kto nam edwali kamien
odedrzwi Grobowych!
Pedebnie i kebiety· w Pelsce, czasu niewoli, pogrq.zene w zalu i nieprzerwanej m~tce, pytaly sweich udrC(czony9h serc: kto nam
odwali kamien ededrzwi nieweli? Ale jak tarnte Swictte Niew!asty,
tak i polskie kebiety nie poprzestaly na pytaniu, nie utkn~tlY z zalu
w drodze, jene sz:fy naprzod, wierzq.c i:e stanie si~t zadosc
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nadziei ich serc, ktore staly w ogniu i w ktorych nigdy nie przygasala ufnosc.
"A oto siy staio wielkie drzenie ziemi, albowiem Aniol Panski zstqpil: z nieba: i przyst~piwszy odwalil kamien i siedzial na
nim... A od bojazni jego stroze przestraszeni sq i stali sif_!, jakoby
umarli". Tak m6wi Ewangelja.
A my? Cozesmy wlasnemi ocz.yma oglqda!y w ostatnim
dziesiqtku lat?
Po stu trzydziestu leciech naszej niewoli staio siy na ziemi
drzenie wielkie. Jak wicher, co wszystko lamie i kladzie pydzi
i wyrywa, tak zerwala siy Wielka Wojna! A od bojazni przemozni
Stroze Polski, trzej najpotf_!i:niejsi monarchewie swiata "przestraszeni
Sq i stali siy, jakoby umarli". Dwoch z nich juz zczezlo, a trzeci
zlqkl sif.! i uciekl i zy}e odtqd uwiyziony w obcym kraju, poto
tylko, zeby patrzal na swoje upokorzenie i poniewierky.
Ale na Polsee spocz~ly oczy bozego zmilowania: powstala
wolna z gruzow swiata - wytrysla jako mlody kwiat posrod
rumowiska zwalonych mocarstw i tron6w. Mocq boiq odwalony
zostal grobowy kamien naszej niewoli: i narod polski wyszedt na
wolnosc. Ale nie jak Chrystus-Bog - jeno jak czlowiek Lazarz,
0 ktorem powiedziano w Pismie Swiytem, ze .. wyszedl ktory byl
umarl:y, majqc ryce i nogi zwi~zane chustami" - co widz~c Pan
jezus rzekl; "Rozwiq.zcie go I pusccie, aby szedl". I nam tez
kobietom w Polsee Pan Bog mowi to samo co do Marty i Marji.
Mowi: rozwiqicie nasz Nar6d i pußccie go, aby szedl.
Pan Bog wie, ze nas czeka trud nie maly, bo przez niewoly
i przez to, zesmy byJi rozdarci na troje, zakradla Siy WSrOd nas
niezgoda - ale nasza to kobieca rzecz, za przykladem tarr.tych
Swiytych Niewiast niese wl:asnemu Narodowi balsam pokoju i zgody, namaszczac go wonnym olejkiem milosci. Powiadajmy sobie
jedna drugiej, powiadajmy dzien i noc synom, czuwajq.c nad odbudowq i odrodzeniem naszego kraju to, co musial:y mowic miydzy
sobq Marta i Marja, rozwiqzujqc chusty Lazarzowi: nie damy mu
umrzec drugi raz, nie damy nigdyl
Lecz na to musimy same uzbroic ryce naszych syn6w, zeby
bronili zagrozonych granic Ojczyzny; nie ustawac w namewach
i dobrym przykl:adzie, az doprowadzlmy mezow naszych do zgody
i jednosci, dla pokoju i szczyscia w Ojc~yznie. Staniemy obok
nich do pracy w domu, w polu, wszydzie, gd4ie tylko obowiqzek
kaze i zawola. I wypowiemy walk.y wszystkim przywarom: grzechom starym i nowym wlasnego Narodu, wychowujq.c nowych, lepszych syn6w i c6rki Ojczyznie.
Duzo ciyzkich kamieni lezy na tej drodze - wiemy to dobrze
- nleprawda? Ale droga jest szeroka i prosta, jak strzelit, wysadzona prastaremi drzewami, co szumiq. prastarq. piesniq Wielkanocnq.: "Wesoly nam dzis dzien nastal, kt6rego z nas kazdy :lqdal" ...
Dnia Walnoseil Tylu ich go nie doczekalo.
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Ale nam - nam sam Pan B6g odwalil naJCI~zszy kamien!
KarrUen naszej niewoli! Odwalajmy je nie zwlekajq.c wlasnemi
n;kami - naprz6d same, a potem, po nas, kiedy nas juz nie stariie odwalac je bE;dq. za naszym przykladem te same c6rki i ci sami Synowie Ojczyzny, kt6rych Bogu przez wdzi~cznosc-na chwalE;, Polsee na szczE;scie i pomyslnosc wiekowq. musimy wychowac
wychowamy.
Tylko nie pytajmy juz: kto nam te karnienie odwali
Odwalajmy je same!

Marja Sobaiuka

JAK St..UiYLI POLSCE NASZE PRADZIADY?
Wspomnienie wielkich i bohaterskich czyn6w w narodzie,
podnoszq. ducha i wzb111dzajq gor<J:CCJ: milosc Ojczyzny. PrzepiE;knie
prosto i zrozumiale opowiada te dzieje znana pisarka p. Cecylia
Niewladomska.
Zglrtbokq. wdziE;cznosciq. dzielimy z Czytelniczkami radosnq.
wiadomosc, ze czclgodna autorka obiecala swoje stale wsp6J:pracownictwo w naszej "Gazetee". W biezq.cym numerze, jako w tym
miesiqcu 4 kwietnia upl:yne!o 129 lat od pamiE;tnej chwili-Dajemy
to pierwste wspomnienie w opisie bitwy pod Raclawicami.

RACl:.AWICE
Niewielka wies w Krakowskiem, kto by o.,nlej wiedzial, gdyby
nie 1J:awna bitwa? Piesn o niej m6wi.
Raz pami!;)tam z wieczora
W Raclawicach stojewa,
W tem cos miga z za bora
I Moskali widziewa.
Jak l(osciuszko ish zoczyl,
Kazal brtbnic na bitwft.
Wrem GJ:owacki wyskoczyl,
A mial kosft, jak brzytwe.
Jak wzi<J:l machac, .;"ywijac,
My tez obces na wroga,
Dalej ranic, zabijac,
Az moskale het, w nogi,
Het przez rowy, przepascie
u ciekali jak wsciekll
Mysmy, armat dwanascie
Da Kosciuszki przywlekli
Kto to my? Wojsko polskie? Niezupelnie, bo nie jak wojsko
Ta chlopi Kosynierzy, ktorych naczelnik Ko5ciuszko wezwal na
obron~ Matki Ojczyzny.
Kto chcE; OjczyznE; mlec, niechaj jej bronil I staneli natychmiast
zuchy, niema broni, WiE;c kosy na sztorc postawili. WystarczCJ:.
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Wr6g z armat g~sto wali, konnlca wytrzymac nie moze , na
polu dym i krew.
Kosciuszko do kosynier6w sift zwr6cil, a ci jui: dri:eli z chvci
rzucenia si~? na wroga, to tez kazdy krzyz swi~ty polozyl na piersi,
splunql w gars~. scisnql: kos!? i naprz6d w Imi~ Boz~!
P~dzq chl:opy, po roli przez dym, ogien i smierc. na czele
Bartosz Glowacki. Kto padnie jui: nie wstanie, przejdq po nim
niby huragan i dalej! tarn, tarn, gdzie blyska, na armaty. Zdusic
te ogniste paszcze!
]ui Sq. Kr6tka walka. Cz~sc kanonier6w padla, niby to zyto
na lanie, reszta w nieladzie pierzcha.
A Bartosz na armacie niby na kobyle siedzi i krzyczy Nasza wlara! - Krakuskq wywija, a z oczy mu skry lecq. Obok
niego Swistackl, dalej inni, do Naczelnika prowadzq dziala, usciskal:
chwat6w w6dz i na pamiqtkf( dnia tego wl:ozyl: zamiast mundura
krakowskq sukmanf(.
Dlatego na obrazkach w krakowskiej sukmanie i w krakusce
zawsze widzimy Kosciuszk!f. A dzis zn6w RacJawice cicha wies
i lud orze krwia zalane niegdys pola i spiewa o Bartoszu.

WERONIKA
Starej Krupczykowej dzis jakos bardzo niedobrze byl:o, kaszel
jq dusil calq noc, i:e oka prawie nie zmruzyl:a, a tu trzeba bylo
jeszcze siy strzymywac co sil, bo jaki:e? jeszczeby siy Weronka
obudzil:a ...
Teraz wykaszlala si~ do woli na podw6rku, ale sily jq ze
wszystkiem opadly. Siadla na przyzbie w slonku i ledwie dyszy.
Nie dlugo jednak bylo tego odpoczynku., gdy tylko troch~
ochl:ontrla, zebrala sily i powlokl:a siy do obory.
Dzieciaki siy obudzq, tylko patrzec, a tu mleka. niema~- myslala, i doila krowy spiesznie, jak codzien, jak zawsze, od tylu lat,
ale dzis jakos strasznie ci!(:Zko sz!a jej robota.
Krasula Siy kryci, ogonem po twarzy bije, stoteczek coraz to
siy gdzies zapada, ca!a obora siy w oczach obraca dokola ... doko!a ...
Matka! ha! matka! C6zescie tarn usn((li pod krowq czy co?!. ..
Poderwalo Krupczykowq wol:anie od chaty.
0 dla Boga! Weronka! ld~. id!(, juz id~, c6rko! Zatoczyla siy
staruszka, mleka troszk~ chlupn~lo jej w naw6z, ale wnet biegla
~o sH do domu.
Na progu stala kobieta pif(kna jak lania, mloda, t~ga, czerwona, w czerwonej sp6dnicy i rozchelstanej na piersiach koszuli
z wlosami potarganemi widac tal<: jak si~ z l:6zka zerwala.
Cozescie se sniadanie w oborze wypili, ze tak mal:o mleka
co? Pyta!a ze zlosciq Weronika. Co tei: ty gadasz, anim tkn~la
mleka, tylko jakos Krasula dzis ... nie mogla skonczyc, bo chwycil
jq kaszel.
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Akura~ tarn Krasula. Krzyczala dalej W ~ronika, taki gl6d
widac macie u corki, ie musicie dzieclaki ukrzywdzic, porwala
szkopek i znikn~la we drzwiach.
0 Jezu Jezu, szeptala zdyszana Krupczykowa wnukibym
ukrzywdzil:a... A toc jabym im wlasnej krwi ulala; oj Weronka,
Weronka, sumienia. nie masz, rodzonq matkq tak .poniewierac, oj
doloi moja dolo! Ze tei to B6g milosi((rny nie zlituje si~ nademnq
i nie zabierze mnie z tego swiata. Takbym juz rada ledz se w tej
ziemi swi((tej - nie zawadzaa im tu - nikomu.
Niech tarn matka drzewa przynlesie z kom6rki, dolecial j~
glos Weroniki. Ino ieby mi bylo suche. Poszla starowina po
drzewo, wybrala co suchsze, przer~bala co wi~ksze polana, rozpalila ogien, zamiot!a izb~ i sien, wzi((la plachtE( i posz!a rwac zielsko nad rowem dla swini.
Kr((cila siE( jak pracowita mr6wka po domu i po podw6rk11,
zcicha post((kuj~c, a gdy powr6cHa z peln~ plachtq zielska i siacla
zdyszana na tawie, Weronika spojrzala na ni~ ze zlosci(j..
- Czegoiescie sniadania do tych p6r nie jedli? Kto b((dzie
za was robit jak ze szcz((tem oslabiejecie? Stoi wczorajszy barszcz
na kominie, to nie mcgliscie zjesc?
- Dw~kuj(( ci c6rko, zaraz, zaraz. Najadlam ja siE( bcilu
wlasnego i lezem Si(( napita, dobre mialam sniadanie, to mi tarn
do barszczu nie pilno.
Smutnie m6wita Krupczykowa.
l
Idicie SiE( poskariyjcie calej wsi, calemu swiatu na cork((,
idicie, zwolajcie ludzi. Ur~gala Weronika.
Tybys tarn moie i nie byla taka, tylko widzisz Weroniu,
ty sama nie wiesz co robisz.
A ccii ja robi(( takiego? Zachn~la s\(( Weronika.
Na siebie sam'l- bicz kr((cisz, odrzekla stara, i spojrzala
niespokojnym okiem na wnucz((ta, kt6re zbite w kupkE( pod oknem
sluchaly sl6w matczynych i patrzyty ciekawie na babci((.
- Co ja robi((, to robi~. matczynych na_uk nie potrzebujE(,
a cackac siE( z matk(j. cale zycie nie rnysl((. Zle warn - droga
woina. Baba z wozu, koniom liej. Ja tarn matki nie ntrzymujE(.
Zle warn to chocby i dzis, fora ze dwora, szukajcie se lepszego
miejsca. Ojej!
Rozpuscila j~zyk Weronka, otworzyla drzwi i dalejze popychac ku nim matkE(.
- Zle warn? To idicie se na zbity leb, ile warn u ccirkl
to idicie zdychac pod plotem u obcych.
- A gdziez ja p6jdy, c6rko, gdzie? Jedn~ ciy mam na caluskim swiecie i tych wnuk6w !roje .. Jyczala zestrachana staruszka, a serce jej bito jak mlotern i lzy ciekly po twarzy zrrarszczonej i chudej.
A WeronikE( jakby ta cichosc i pokora matki jeszcze gorzej
rozzloscila, szarpn((la staruszkE(, wziyta za ramiona i prawie ze wy-
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niosla do sieni, rzuclta jq jak kupk~ szmatek bezsilnych i bezwolnycl-t za progiem i trzasn~la drzwiami, ai zabrz~czaly szyby.
Zakl~la siarczysc1e i pocz~la si~ ciskac po izbie. Rzucala
polanami, szmyrga{a garnkami. WyHukla Andzi~, najstarszq swq
coreczk~. az ta placzqc wymkn~la Si~ z izby.
Kopn~la Burka.
Wreszcie stanyla przed lusterkiem rozczesywac potargane wlosy.
Spojrzala na swojq twarz zrnarszczon<J. ze zlo5ci, na oczy ponure
z kt6rych patrzala zawzi~tosc i gniew i cos jakby cichy b61 przenikn<J.l jej serce. Odwrocila wzrok od lusterka i spojrzala na obraz
Matki Boskiej bolesnej, ktory wisial nad 16i:kiem. Z obraza patrzaly na niq oczy tak ialosne, tak dobrotliwe i pelne wym6wki,
ze dreszcz przeszedl Weronk~ od st6p do gl6w. .,Sama na siebie
bicz kr~cisz" - zabrzmialy jej slowa matczyne. Co znaczyly te
slowa? Czyiby to miala byc przepowiednia, ze i jej Stas, lub
Lodzia, tez drzwi kiedys pokai:q? 0 jezu jezu, pomyslala sobie
- czyi:by to byc mo!!lo... Ten Stasiunio jej ulubiony, co ma takie sliczne oczki jak tareczki, a buzi~ rumianq. jak jabluszko, ten
Stasiunio, co Huste iapki wkolo szyi matczynej tak mocrw mocno
sciska, kiedy mu powiedziec: Pokochaj mamusi~\ ten Stas mialby
J'! kiedys wyganiac, popychac ... ?
A sumienie cichutko si~ odezwalo:
Przeciei i ty kiedys zarzucalas biale r:lziecinne rqczki matce
na szyjy i ona ci~ calowala po n6i:ka~h i buzi i ona przy tobie
nocy nie dosypiala, i ona ci~ wlasn<J. piersi<J. karmila i wychowala
ciy i zam<J.i: wydala i ca.fy sw6j grunt oddala ci w posagu ...
Siadra Weronka ciyiko na lawie, oczy jej zaszly lzami, a
mysl przypominala dalej:
.
Pamiytasz jak ci~ matka uczyla tkac na warsztacie i szyc
i iqc i plec, 1 gotowac wszystko, wszysciutko co tylko umiesz od
mat1<is siy nauczyla.
A pami~tasz jakes to przy urodzeniu pierwszego dziecka JUZ
konajqca byla, jak ci~ to matka ratowala, jak to w ciemn<J. noc
w zawieruchy i snieiycy poleciata po doktora do miasta? Ty wyzdrowialas, a matky dusznosc dotychczas morduje i kaszel od onej
strasznej nocy
A pamiytasz jak ciy matka do Komunji S-tej prowadzila i do
spowiedzi, jak ci to proboszcz nakazywal zebys matky s~anowala
cale iycie ... ? A teraz co ci starowina zawadza co? Pytalo dalej
sumienie. Spi w kqtku na starej skrzynce, zje tyle co wr6bel,
a pracuje jak sluga.
Nlkt jej nigdy dobrego slowa nie da, nikt jej staresei nie
oslodzi, nikt jej stroskanej stwej glowiny nie poglasicze, nie przytuli, nikt jej serca nie ucieszy. Wychudzone to to jak wi6rek
I wiecznie jakby zestra<'hane.
1 tys to, c6rka Jedyna, takq starosc matce zgotowala ...
A ty masz takie dzieci. ..
I starosc tei: ciy czeka ...
Nie mogla jui dtui:ej Weronka strzymac tych wypomink6w,
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wybuchn~la wielkim ptaczem, wtu!Ha glow~ w poduszki i cata drz'lca cicho szeptala: 0 Jezu Jezu nie karz mnie, jui odmieni~
przebacz mi.
Zobaczyl Stasiek ten ptacz matczyny i ci<WO(!.C i'l zacz'll: za
spodnicft.
- Mama mama - wota - masz bat, masz moj bat, ocknyla
si~ Weronka, wzi~la chlopca na ryce.
- Czego chcesz Stasiuniu? Pyta.
- Masz moj bat, p6jdziem wybijem babciy, poco Siy ciebie
nie slucha, a ty potem placzesz.
- Co ty mowisz synus, zawolala Weronika i zatamata ryce.
- Ja mam duzy bat na babch;, o patrz
m6wif dalej dzieciak - A jak urosny to tobie drugi zrobi(( jeszcze wiyl<szy .. ,
Nie sluchala Weronika dalszej mowy dziecka, :z.atkn~ta sobie
uszy r<;kami i wybiegla z chaty.

*

*

Gdy Si(( to w izbie dzialo, Andzia w sieni natkn~ta si<; na
babuni<;, pochylila si~ nad nl(!. pomogla jej wstac i rzekla:
Chodzmy, babciu, chodzmy w swiat, mama nas nie kocha •
bije ...
Zaraz zaraz, wnusiu, p6jdziem ino tchu zlapi~, chodzmy
za stodot~. tarn w chlodku se przysi(!.d((. Nie wiem co mi Si(( dzis
stalo.
I poszla staruszka, na wnuczce SiE( opierajqc, min~ly podw6rko
i kawalek ogrodu, zaszly Z3. stodoly i siadly na murawie przytulone da siebie obie smutne, obJe zbolate.
- Wie babc1a co? Odezwala si~ Andzia, ja wcale mamy
nie kocham.
Co tei ty mowisz dzieciaku, grzech tak mowic.
- Ta czego mama taka zta?
- Mama wcale nie jest z!a, widzisz Andziu, tylko pr~dka
taka jak ogien. Tfomaczy1a babcia wnuczce.
- Ja nie chcf( zeby mama byla ogien, nie chcf(. Wie babcia
co ja zrobi~ jak urosn<;, wezm<; kiia i mam<; wyp<;dzy z izby, niech
raz b<;dzie spokoj. Pami~ta babcia w swi<;ta, jak mama sobie
gdzies pbsz!a, j-l.k nam dobrze bylo, spiewalismy kolendy i babcia
Siy smiala nawet.
- Oj wnusiu, wnusiu, odpt;dz od siebie te mysli, mowi pr~d
ko babcia
Wiesz, ze ta r<;ka co na matk(( si~j: podnosi to uschnqc moze, a kazda tza matki na dziecko niedobre wylana, to jak
kamien siy robi duza i cisnie po smierci w grobie serce dziecka.
Oj wnusiu, wnusiu, nie m~w nie, nie nie mow, przytul si<; do mnie
i zasmJ se krzynk<;, to ci zle mysli odejdq, a ja se zm6wi<; r6zaniec tyrrczasem.
I wyj<;la staruszka rozaniec, drzqcemi palcami przesuwa paciorki, a za kazdq zdrowaskq powtarza: Odmien serce Weronki
Najswiytsza Fanienko. Nie karz jej zbyt surowo Jezu Najmilej<;zy.

•

N~
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I tuli babcia zimny kayzyk do zbolatego serca i dusza cata wyrywa jej si~ w mJd!itwie za c6rk'r, i nie pamiyta mltkl krzywd
swoich, ni b6lu, ni lez, dri:y o s~cz'rscie dziecka. .. Nie karz jej
Jezu, odmien jej serce" po wtarza. bo jui: nie wiycej uczynic dla
meJ nie moze. Ledwie trzec.:i d~iesi<J,tek babcia rozpocz~t1, ai; tu
p:~.trzy, btyszczy siy w stoncu cz~rwona sp:Sdnica W<!ronik.i, zaUuklo siE( w niej serce jak sptoszony ptü, ale nie, mJdli SiE( dalej.

Ai tu! co to? Weronka p:>dchodzi, k\E(ka przy niej na trawie,
obejmuje kolana matczyne, ustami do nich SiE( cisnie i ptacze.
- Co tobie,. c6rus, co tobie? ZalE(kta SiE( Krupczykowa.
- Mamusiu, mamusiu szlocha Weronb., cos si'r we mnie
odmienilo, ze slepej. widz<j,Ca SiE( staram. M itka 8 Jska bolesna
z obrazu przem6wi!a do mnie i placze, az m6wic nie m:Jze. A w
stuuszce radosc wielka SiE( po:lniosta, wysluchü 85g mo ilitw'.!
:bolatej matki. I juz odt<J,d nig:ly nie spala babcia na kuferkLJ.,
tylko na l6zku, i mleka miala do syt!!., odziei: i bielizn~ czyst<J,
i cal<J, i dotüGra w chorobie i lekustwo, A zielsk.a juz nie zbierata, dr zewa nie r~b 1Ll., tylk:o se prz~:lta n 1 kotowntku sl i:: zne
biale nici i wnuczkom opowiadala bajki. A w wiecz6r odzien m6·
wila r6zaniec.
A Weronka budzo byta szczf?sliwa.

P. Restorffowa.

0 TEM CO St YCHAC W SWIECIE
Z:lana si'r CZE(Sto, szczeg:Slniej teraz po wojnie, ze gospodarz
obejmuj<J,C zagrod~ dJsz~'o.c nie m Jie swoich granic. Zniszczone
plany, dokumenty i mapy, zaorane miedze i kopce graniczne, nowi
whsciciele obieli zagrody. - Kt6tnie, b6jki krwawe miydzy Sqsiadami. Nienawisc zamiast bn.tniej przyjaini nistypstwem te;~o nieszczE(sliwego polozenia.
Gdzie i jak znalesc prawdEf i sprawiedliwosc.
Pracuj~ nad tem S<J,dy, wzywajq swiadk6w, ~Je bad:~.nie to dlugie u::iqiliwe i trudne niezmiernie w taki;h warunkach. Tymczasem gJs;JOdarz zniechyca siE(, opuszcza w staraniu o wtasny zagon
przy ci4glej niep~wnos::i i niepokoju od najbliz:;zych sqsiad6w,
i kt6rymi zamiast ws::~6lnie ku podniesieniu catej wsi pracowac,
zawziE(te spory wiedzle,
Tak jak z zagrodami poje:lynczemi, tak z panstwam\ cate11i
siy dzi~je. Panstwo, azeby mogto w hdzie i porz~dku wewn~trz
dobrze siy rz~dzic, musi miec granice wyrazne, stale i prawnie
uznane. Przed miesi~cem Rada przedstawicieli wszystkich narod6w
zatwierdzita i ustanowila granice Polski. Pisz~ o tem ·~ we wszystk\ch gazetach, raduj~c si~ wieke z tego postanowienia.
Wielkie uroczystosci z tego powodu odbyty siE( we wszystkich
polskich miastach.
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OSCI CIEKAWE

l!szystlne chrzrü:ija?l~kie k1 aje z najwyiszym •cburzen iem
ozwaly. sicr przeciw rzq.dom iydowsk im na rc syjski ej Zi €m i. T~piq.
wiare. ZemykajCJ. i grabio, Koscioly . Gorszq. narod. Popelni a jCJ.
straszne m01derstwo na kaplenie naszym, swicrt e j p.,miyci ks. Bu dkiewiczu i wiyzienie dziesi~cioletnie w Jochach szykujCJ. dla czcigodnego biskupa ks . Ciepla ka.
Francja, Anglja, Wlochy, Belgj a, Hiszpanj a, Ni emcy, Szwajcarja cala Europa i Ameryka nie znajduj a, sl6w dosc si lnych dla
potypl€nia niecnych czyn6w tych bezboinik6w .
Tem bardziej stac winnismy przy nasz e j ~i e rz e . T €m usilni e j
·
bronic jej nieskalania , bo gcdzq. w niq. z~e sily, kt6re pragn q.
naszego zniszczeni a i za glad y.
0 d tego sq. kobiety polskie, chrzescij an skie one obron i<l kra j
n ar6d.

Gazy tntfqce majq byc broni<l uiywar a na przyszlej wojnie,
o kt6rej rryslq zawziyci niemcy. S zyku jq. samoloty, .aby rzucajq.c
z nich pociski z zatrutym l gaza mi, bez rozlewu krwi nawet typic dzieOtoz zjechalo siy w Warszawie o~miuset
s!~tki tysiycy Judzi.
chemik6w i fizyk6w , liby siy ~orczumiec i pracowac nietylko nad
wynalezieniem ga•o·N trujq.cych, a!e i nad srodkami, kt6re od zatrucia
bronic bcrdq.. Ni ech ich praccr Bog otoczy swq oplekq..

n·

Gda1iskn Iud nos c polska zawzicrcie broni swych praw i przywil e jow wobec wrogo usposobionych niemc6w. Zwolano wiec dla
wsp6lnego porozumienia siE; na kt6rym bylo kilka tysiE;CY polakow.

W Rybm ht, na Slesku,
dla slq.zaczek trwaja,ce tydzlen.

odbyly

siE;

kursy gospocarcze

W J ast1 Zf:lbin na Slqsku, odbyly si~ takZe kursy tygodniowe
dl a nauczycielek szkol powszechnych. jedne I drugie kursy mialy
duze powodze nie i daly sposobnosc bliiszego poznania si~ wzajemnego ze Slqzaczkami i z nauczycielkami kt6re na Slqzku pracuja,.
Kursy otaczaly swq opiek<l: poslanka na Se}m ze Sl<j.ska
p. Halina StE;slicka i poslanka na Sejm ze Slqzka p. Bronislawa
Szymkowiakowna.
W Go·U'orowie pod Ostrol~k14 odbyly sl~ kursy dla nauczycielek szk6l ludowych z wielklm powodzeniem. Na kursach takich,
m6wi SIE; o poszanowaniu prawa, o obronle wlary, o baczenlu na
i:ycia rodz inne, o szacunku dla rr.alienstwa a taki:e i o plelygnowaniu
i zakladaniu ogrod6w, o s!aniu ! uprawie warzyw, o drobiu, przyrza,dzaniu pokarm6w, o tem jak ratowac w naglych wypadkach,
starem wiele poi:ytecznych rzeczy o ktorych kazda kobieta dz!s
wiedzlc powinna.
Wodka robi .~ czlowieka- zwierZf:l. Swiadczy 0 tem swiezy
Tamtejszy wloscijanin
przyklad w Sokollkach, niedaleko Lwowa.
Piotr Kowalczyk, sprzedawszy konla w mlesc!e, przepil w szynku
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czysc pieniydzy, pccz m wrocit do domu. Zona jego wlasnie wtedy
kq.pala kilkumiesiyczne dztecko w balji. Kowalczyk pijany jak
bela, rozpoczql: z niq. klotnif(, w czasie kt6rej pieniqdze otrzymane
.za sprzedanefo kcnia, rzucif na ziem iy, a schwyctwszy stekier((
d:ciat rzucic siy z niq. na zon~t · Przerazona kobieta wybiegla
z chaty, wolajac ratunku, a pijanica za niq. ... 'fymczasem pozostawione w balji Qziecko utcnylo w wodzie. Drugie dziecko, kilkuletni
chlopak, widzq.c na ziemi lezq.ce papierki, poczql si~ z nlemi bawic
i rorwal w drobne kawal:ki w tej chwili wrocil: do tzby Kowalczyk,
a zobaczywszy podarte bankroty, WSCiekl Z gnieWU, prZ) skoczyi do
-dziecka i zadal mu kilka cios6w. Chlopak na miejscu padl trupem.
Matka po powrocie do chaty, zobaczywszy jedno dziecko utopione,
a drugie ohydnie zamordowane, padla sama m artwa na ten straszny
widok. Mordetor art sztowala policja i odstawHa do wit;zienia we
Lwowie. Do takich zbrodni, do zrujnowania rodziny, nydzy I wiyzie·
nia doprowadza ludzi. .. w6dka.

t'CO RADZJ .. GAZETKA"?
Nie zaluJ wody do mycia ciala.

*

*
dla* odi:ywienia duszy.
Nie skqp grosza na "gazetky"

*

*
*
Zolqdek upcmina siy o jadlo. Glowa o nowe wiad9mosci.
':\!ie skq.p strawy dla ciala, ani pokarmu dla ducha i zaC:owolnic
serce, ktore bt;dzie rowno a mocno bHo i wszystko co polskie
goreyco kochalo.
*

*

Czytaj pilnle i rozwai co wyczytasz, pami((taj, ie kaide slowo
w "Gazetce" jest pisane o myslq z twej rozrywce lub twolch
jeieli nie czytasz sama, pros aby ci czytali .,Gazetk~t" inni.
Sluchaj wtedy uwai:nie, a jezeli masz cos <io powiedzer.ia pisz,
iub polec innym ii:by o tem pisalt do "Gazetki•, pisz co siy we
wst dzieje, co widzisZ', co slyszysz, co wt~ziec slyszec chcialabys.
My .tu ws.:ystkie czekamy na wieset od Was drogie Czytelniczki.
Adres: Nowy-Swiat 34, m. 4. "Gazetka dla Kohlet".

IL.ISTY CZYTELNIKÖW
Do naszej Gazetki.
Rozmaite pisma i gazety do wsi teraz przychodzq. Jednl
przeciw tirugim pisz'l- I niezgody duzo szerzq. My kobiety malo
tarn dla siebie potrzebnych wiadomosci znajdujemy, a radebysmy
wi~cej wiedziee o szkole, <l wychowanlu dzieci o tem jak o gospodarce
sobie radzic. To tez z uclechq dowiedzia!am sl~, ze wycbodzi
:taka gazeta co do Kobiet o tych wszystkich rzeczach b~dzle pisac
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Ja'c<: si~ o tem dowie iziatam, 1-nstanowitam do cieote g:s.zetko pisac
i:ebys wtedziala co nam wiejskim Kobietom naj ~ardziej potrzeba,
a taki:e i to, na co patrzymy i czego !iy boimy. Przyszlo mi to
do glowy, jak jech>lam statkiem po Wisle od Krakowa. Drogi
u nas teraz takle, i:e i przejechic trudno, cata uciecha, ze statek
po Wtsle chodli - nowosc to, bo daw.1iej an\ t6dlq. Moskale po
naszej Wisle ptynq.c nie dali, i:e to granica. -- N uodu petno,
Kazdy rad, i:e sobie wygodnie w cieple ptynie - ale najwiycej
jak zawsze i:yd~6.v, co ha.ndluja i towar rozmaity z Krakowa wiozq.
Gwarzq. Sy \udziska, pozmjq. Si(-par~ godzin jazdy a dowiedziec siy moina r6Znosci.
Jedzie gromada ludzi mtodych i starych z sq.siedniej od nas wsi. Wies
to znana, bogata i piylcna, ai siy dusza do niej raduje, taka polska
krakowska wies, patrzy se na Wisly i na G6ry Karpackie, domy
duze, ozdobione ganeczkaml, otoczone s!L:znemi sadami - latem
przed domami petno kwiat6w, jedzie si~ jednym ogrodem, widac
i:e kobiety dbajq. o to, bo mato gdz.ie widac po wsiach takle staranie. Opowiadaj~ sobie ci luizie o swoim ksi~dzu, i:e o parafjy
nie dba, ±e drogo za postugi koscielne bierze, ze plebani~ jak
patac postawif, a !<osclot uujnowany po wojnie stot. 01 slowd do
stowa wymyslanie takle, i:e az przykr ..> s!uchac.
Przykro mi i wstyd.-Wstyd n1jwiyksz.y przed temi zydkami
co podsmiechujq. siy i rad::! sruchajq. jak mogq. uszy oadstawiajq.c
Nie wytrzymalam, jeno spytatam starszego gospodarza - czy
to na budowa;"~ie plebani nie uchwa{a parafialna zez.wolita.
· Przeciez od niej zaleiy uchwalenie jaki ma byc budynek
a w takiej wielkiej wsi i zamoi:nej, chyba najmq.drzejszyc h du
dozoru koscielnego wybierali.-A dalej m6wie i:e tyla macie ksiyiy
pochodzq.cych z waszej w>i, miyizy nie:ni kilka bardzo znanych
zacnych i s.viet!ych - czemJ siy do nich nie z.vr6:icie o rady
pomoc i wyjasnienie, jeieli macie sluszne iale, zamiast obnosic je
WSrod Obcych i takich CO radzi tego SfUChajq..
Zapytalam, czy slyszal kto z naszych od iydk6w i:~by
o swoim rabinle co ztego m6..vili, czy styszal kto i:eby powt6rzyl
gojom co im rabin w b6i:nicy m6wi.-Bo oni majq. jednosc mi~dzy
sobq. - i sw6j za swoim obstaje - jak majq. zatargt, to miydzy
sobq. zatatwiajq. i dlatego tacy sq. mocni, a nas za leb biorq,. bo
my tylko narzekac, wymyslac i oczerniac siy umiemy.
Przypomnialam jak to niedawnemi laty, jeszcze za Moskali
byl w sq.siednim miasteczku ksiq.dz za:ny i dzielny bardzo-wszysc y
go pamiytali. Je.?en z pi~rwsz.ych zakladal sp61kowe sklady w~gla
nad Wislq., kt6re do tego czasu tylko i:ydzi mieli 1 sklepy sp6lkowe.
Zydki siy o to zawzi~li na niegJ okropnie, spalili mu budynki,
zemsty zaprzysi~?gli i dokoO'l.li iei rykami wtasnych parafjlan, kt6rzy
tylko dobrego doznali od swego pasterza. Po kazaniu patryotycznym ,
nie ptmiytam juz z jaklej ·okolicwos:i, zn:deili sit; tacy, kt6rzy
i:ydkom doktadhie je powt6rzyli. Byly sledztwo, rewizja, potem
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wladze rosyjskie zmusHy Biskupa do usuniycia proboszcza z parafji
wikarego
·
Umilkli ci ludzie potem co powiedzialam, ale z kobietami
dogadalysmy siy i one · zrozumialy, ze z takiego gadania krzywda
siy dzieje nie tyle kslydzu co narodowi calemu Tego wymyslania
na ksi~zy po wsiach teraz wi.?cej coraz wiycej, W naszej okolicy
rozsylajq. ksiq.zki o jakims kosciele narodowym a tarn bluinierstwa
rozmaite przeciwko kosciolowi i wierz~ sw. -- mysll?, ze trzeba
koniecznie zeby gazeta nasza o tem pisala, bo mq.ci, si~ ludziom
od tego w gl:owach a jak wiary sw. si~ nar6i zaprze, to juz i z nami
ile b~dzie.
· Ale kobiety nasze do tego nie dopuszcza, i gazet~? o pomoc
prosimy.
i degradowanie go na

Czytelniczka z 110d Proszowic.

DO GAZETKI
Gdy patrzy na te nasze polskie wioski - na te chaty s!oma,
kryte, na te stroje nasze ksiyiackie, to mi staje w pami~ci - nasza Polska kochana.
Lecz nie dlugo ::,i~ cieszy, bo gdy mysl moja zwr6ci siy do
tych chat polskich slomq. krytych - do tej mlodziezy naszej, smutek ma, . dusz~ napelnia, a najwiycej si~ smuc~, gdy patrzy na
mlode dziewczyny strojne w szaty - swych praojc6w, bogato, az
na sloncu to blysk w oczy bije, ze i patrzec trudno. Smutno mi
dla tego, ze ta strojna mlodziez nasza ciemna, ona nie niewie!
A Ojczyzny swej nie kocha - tej naszej Polski, bo jej nie zna.
Nie zna swego kraju, dziej6w swej ojczyzny, oj biedna nasza mlodziez.
Lecz zka,d mogq. wiedziec o pi~?knie, o tem co dobre, kiedy
niema kto - tak naprawdy szczerze zblizyc si~ do mlodziezy.
Mlodziez siy bawi, ale jak - tylko na muzyki si~ zlatac i tanczyc
dzien i noc bez wytchnienia, lub idqc do karczmy pije w6dky.
Rodzice nie znajq. swej Ojczyzny, nie mogq. m6wic o niej
swym dzieciom, nie znajq. zabawy przyzwoitej szlachetnej, to
i dzieci swych nauczyc nie umieja, i szlachetnie bawic siy.
•
Wiyc mlodziez nasza strojna, lecz resnie dziko. W glowach
ciemno, ie strach - i sami nie widza,, ie wstyd sciq.gajq. na swa,
wiosky, na p3.rafjy, swem postypowaniem. 0 mate glupstwo zaraz
w nocy czatu]q. jeden na drugiego, i bije na zabicie - i to si~
nazywajq. koledzy, bo razem chodzq., a za par~ dni to jeden drugiemu growl? kamieniami rozcina. Ai si~ serce wzdryga, z tych
smutnych wrazen, jakie dzisiejsza mlodziez swem post~powaniem
na innych sprawia.
Oj Mlodziezy! ml:odziezy na zlej drodze jestes.
Mlodziencze - czytaj dobre pisma i ksiq.iki, a one ·Ci!? nauczq.
duzo dcbrego, ze przyjdzie ci szczera ch~c do czytania - i unikniesz i tej obrazy j nienawisci jedni ku drugim.
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Musz~ co prawda, z b6lem serca napisac, z wioski Strugienic
pow. ZdUI1ski, gdzie mlodziez najciemnie jsza, bo nieznajq i niemaja ch~ci do cl.obrych gazet ino starsi ctytujif i to nie wielu.
Oj ciemnoto, ciemnoto, kiedyz opuscisz te nasze polskie wioski.
0 ty oswiato droga kiedy wejdziesz do chat naszych, by rozjasnic
tnysli naszej mlodziezy , ktora tak marnie sp~dza swoj czas. Na
nas tez cosmy zdobyli troch~ swiaUa, lezy obowiqzek , by go
dzielic z innymi.
J . .K~iflZttnlca z pod Lowicza.

W jednem z pism wychodzqce m pod tylulem .Lorza •, zapytano mlode
czytelniczki : jakiego chcial'yby miec mE:ia. Nadeszlo duio list6w, wi~c jeden
z nich, kt6ry nam SiE: podoba w naszej .Gazetce" przytaczamy , proSZ'\C ieby
moie i nasze Czyteiniclk i mlode zechcq by na':l T;Ja,)isac swoje w tym wzgl~dzie
pragnienia.

St. Pisarka

Jakiego chcialabym miec m~ia pytasz"( Jak slonko jasnego, aby nie
kl<!l i nie przezywal. Pracowitego i takiego coby rozumia! jak i co robic, ieby
bylo we wsi dobrze. Chcialabym , ieby go starsi szanowali, a mlodzi teby go
kochali. Zeby zemn'l chodzil do koscio!a. Zyda z karczmy ze wsi wygonil
i teby kiedys wybrali go na posla, nie poto, aby mia! przysl~p do chowania
sreb rnych lyiek w zanadrze, ho taki straszny wypadek przeciei si~ zdarz~ I,
a winni temu ci, ro takiego wybicrali. Niechc~ im wypomin~c i wstydn robic,
dlatego nie powiem z jakiej ziemi. Wi~c nie po takie korzy5ci, ale poto aby
da! przyk!ad uczciwego kmiecia, co z Panern Bogiem i z Jego Przejnaswi~tszej
woli, pracuje na roli.
Takiego chcialaby miec, przyszla pani poslowa .

.\larysia z Bliz?Jcll

MJ\DRA MATKA
li.
Przyszly kobiety w niedziel~ po nieszporac h do pani Wojciechowej o swoje dzieci((tll si~ radzic. Jak tu robic, zeby tak wciqi. ·
nie chorowaly , a nie umieraly?
-- Powiedzia lam warn juz, - rzekta Wojciecho wa, ze sl:onca
dzieciom zal:owac nie trzeba, bo to dar Bozy najwi~kszy i kazdemu stworzeniu do zycia konieczny . Okna w domu duze mif'c
trzeba, a jak komu zimno, to niech sobie podw6jne wstawi; na
zim~ niechaj mchem szpary pozatyka, albo paskami z papieru
zaklei, to mu wiac nie b~dzie. Kwiatk6w tei: tak e1uzo na oknach
trzymac nie nalezy, bo one m~drale cate swiatlo po drodze zta~tq,
a izba jak piwnica, ciemna b~dzie.
-. Et co Wojciecho wa m6wi, ze stonce samo najlepsze daje
- odezwata siy Marcinowa , - kiedy ono i chorobtt dac moze.
Jak moja siostra dziecko z kolyski na sl:once wystawil'a , to choc
gl6wktt chusteczkq przewiqza ne mialo, a i to ci.:miq~zko widac prze~ ·
pa!Ho i w tydzien umarlo. Nie za,.vsze dobre jest slonce, choc
Judzie radzq.
-- Bo we wszystkiem trzeba miartt miec - odparla Wojciechowa. - Dziecko malenkie delikatne jest, jak ptaszek, co w sam
skwar w cieniu sobie na gat~zce przysiqdzi((. I kwiat co deli·
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katniejszy, w potudnie si~ zamknie, zeby mu slonce pylku nie
przepa!Ho, rankiem tylko i z wieczora si~ rozchyla. Dziecko przy
piersi do tego pytku podobne, na wielki zar tez go wystawiac nie
!llozna.
A moze siostra Marcinowej to swoje niemowl~tko przed dom
wyniosta, od smietnika niedaleko, zeey muchy brudy ze smietnika
zebrawszy, na dziecko z chorob~ razem przeniosly? Wtedy dziecko
chocby glow~ zakryt~ mialo, z samego i od tych much zachoruje,
biegunki dostanie i w k01'lcu umrze pewnie. We wszystkich radach m~drego trzeba szukac, a nie na slepo sluchac i miar~? zachowac zawsze. A Marcinowej siostra, to ty,lko styszala, ie dzwo.
ni~, ale w kt6rym kosciele, to nie wiedziala.
- Co tu gadac, stonce dobre jest - odezwala siy stara
Michalina. Mojego m~za darl'o w kolanach cal~ zim~. tak ze
rady sobie dac nie mogl. Ai z wiosn~ za domem sobie siadywat
nogi bose cieptym piaskiem obsypywat to wnet mu uliylo.
- Albo syn Michcikowej- powiedzial:a kowalowa. - W takiej
to ciem.nej i mokrej i~bie mieszka\i, o jakiej nam Wojciechowa
wczoraj opowiadala. To tez angielska choroba nogi mu pokrzywila. A chociaz oni nie winni, bo po wojnie innej nie mieli.
Teraz za to Michcik dom wystawH jak naleiy, duzy i suchy i widny, a Michcikowa przez cale lato dzieciaka na sloncu sadzala
na tych trocinach, co od budowy byly i jeszcze mu jakies lekarstwo z apteki dawata. I tak jedno z drugiem, stonce i te
krople swoje zrobily i dzieciak zamiast na kalek~. na zdrowego
chtopa wyrosnie·
Tak, slonce to wielki dar Boiy, zbozu i kwiatkowi i kaidemu stworzeniu potrzebne. Przez nie i zdrowie przychodzi,
przyniem i ochota do iycia w sercu rosnie zakonczyla pani Wojciechowa.

iYWIENIE KURCZI\T
Nie przyspieszac

wyl~gu.

Nie naleiy przyspieszac kurcz~?tom wylygu przez oddzieranie
skorupki, aby im uratwie w ten spos6b wyjscie z jajka. Od tego
wlasnie cz~sto gin<!. Trzeba je pozostawiac samym sobie, a kt6re
z nich jest tak bardzo stabe, ze wyjsc samo nie moze to i tak
Pomoc taka musi byc bardzo delipr~dzej lub pozniej zdechnie.
katna i umiej~tna.

Wygrzewanie.
Po wyl~ieniu kurcz~?ta musz<! Si~? przedewszystkiem doskonale
wygrzac, malenstwa przezi~?bione nigdy dobrze chowac siy nie b~d~.
Wyl~gaj~ce si~ po kolei kurczqtka trzeba na jakis czas odebrac
kurze i wlozyc do koszyka, gdzies w pobliiu pieca aby mialy
dobrze cieplo. Pami~tac naleiy jednak i o tern ie kurcz~ta oprocz
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ciepla potrzebujq. Sporo SWiezega pawietrza, Wi((C nie przykrywac
ich zbyt gruba i szczelnie aby Si(( nie padusily.
Jesc wcale nie patrzebujq. i wi((cej jak 40 gadzin pazastawac·
magq. bez pazywienia wszelki pakarm chociazby najdelikatniejszy
wi~cej im szkodzi nii pomaga, bo przew6d pokarmowy i gardzialka
jeszcze zbyt stabe, a w zatq.dku znajdujq. si~ resztki niestrawianego
z6ttka, kt6re kurczq.tka wychadzq.ce z jajka w siebie da sradka
wciq.ga·

Pierwszy pokarm.
Pierw!zym najadpawiedmejszym pakarmem dla pisklq.t jest sucha
utarta bulka. kasza jaglana sparzona ukrapem a nast((pnie uparowana w piecyku pod pokrywq. aby byla mi((kka i strawniejsza.

Serek jajeczny.
Gospodynie majq. zwyczaj dawac malutkim kurczq.tkom jajo
na twardo ugotowane i posiekane
Jajo na twarda jest wprawdzie
pozywne ale ci~.ikie da strawienia i przyte:n bardza drogo nam
wypadnie. Ot6z, doswiadczenie i ludzie kt6rzy robili umyslnie
r6zne pr6by z zywi~niem matych kurczq.t, daszii do tego przekonania
ze zamiast jaja natwardo zdrowiej i taniej b~dzie dawac serek jajeczny
kt6ry si~ przyrzq.dza w nast~pujq.cy spos6b:
Bierze Si(( dwa cale jaja a nawet kto chce oszcz~dniej jedno
jajka doskonale razbic lyzkq. tak aby si(( bialka z z6ltkiem wymieszalo i na to wlac szklanky czyli kwaterk~ slodkiego mleka, a nast~pnie pastawie na wolnym ogniu dop6ki siy nie zetnie. Po ostygni~ciu
wyciskac przez ka walek pl6tna z serwatki i dac k urczq.tkom do
zjedzenia, serek taki musi byc zupelnie swiezy, bo latwo kwasnieje
I wywoluje choroby zolq.dk9. i biegunk(( u kurczq.t.
Parcja taka zrobiona z 2 jaj i szklanki mleka wystarczy dla
8-10 kurcz~tek na caly dzien, w pierwszych dniach zywienia.
Im starsze tem wi~cej patrzebujq..
R6wnoczesnie z tym serkiem dla odmiany daje siy suchq.
bulk~. kaszy, czerstwy chleb, byle nie skwasnialy i nie spleSnialy,
bo wszelkie zepsute pozywienie maleilstwem szkodzi i powoduje
nieraz smierc calega stadka.
Przy jedzeniu kurcz~ta chytnie polykajq. ziarnka piasku i okruszyny W\!gla drzewnego kt6ry zapabiega r6znym kwasom w zatq.dku
i wp!ywa dobrze na trawienie.
Kurcz~ta

na swobodzie .

Gdy piskl((ta chadzq. z kwakq. na pole czy w ogrodzie wyszuim matka wiele drobnych robaczk6w, muszek i nasion raslinnych, zachyca je do zjadania wszelkiej zieleniny, mlodej trawy,
swiezych listk6w i da potykania piasku.
To wszystka majq. chodzq.c na swobodzie, ale w razie duiego
zimna czy nie pagady. gdy ich na dw6r nie mazna wypuscic trzeba
im tych wszystkich pokarm6w dostaczyc i przy braku owad6w lub
k\li~
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jajek mröwczych kt6re sobie znajdujq, dac jesli moi:na, jesli na
to starczy trocht? posiekanego mit?sa, zielonej salatki i drobniutko
utluczonych skorupek od jaj.

Po 10-ciu dniach.
Gdy kurczt?ta majq do 10 dni, kasz~ moi:na dawac ju:i zupelnie suchq.. Jaglana kasza jest najlepszq i najch~tniej przez
kurczt?ta zj adana,.
Kto niema kaszy jaglanej pod rt?i<q. mo:ie jq zastq.pic gryczanq,
pszenicznq., nawet jyczmienna,, a po 3- <.:h tygodniach dawac juz cate
przeniczne ziarno.
Cht?tnie takie zjadaja, kurcz~ta gotowane kartafle z dodatkiem
otrq.b pszennych, wymieszane z twarog1em od kt6rego bardzo
szybko rosnq..
W miseczce powinna stac zawsze swieza woda do picia,
CZt?Sto zmieniana, aby zawsze byfa czystq.
Wanda Boguslawsko.

JAKIE KORZYSCI DAJE OGRODEK
Czesto przyglq.daja,c siy ogr6dkom zaniedbanym i opuszczonym
z kt6rych ani pozytku ani ozdoby, myslec ze najpewniej nie zastanawiajq siy nad tem, jakie korzysci dac moze nawet malutki ogr6dek
umiejytnie wykorzystany.
Moi:e on byc spii:arkq. gospo~i przez cary lato.
Marchewka, pietruszka, zieleninka, cebula, salata, buraki,
cwiktowe. og6rek" codzien dodawane do strawy, nietylko poprawiaja,
jej smak, ale tak sq. potrzebne do odi:ywienia organizmu - jak
chleb powszedni, przytem pomagaja,c organizmowi w trawieniu
kwasami ulatwiaja, przer6bky spoi:ywanych pokarm6w na krew,
kt6rej ilosc i jakosc stanowi o zdrowiu cztowieka.
W lato skwarnoc w czasie pracy, czy nie odswiei:y spieczonych
ust zniwiarzy dobra wisnia lub czeresnia, porzeczka, malina. w kopanie - gruszky lub sliwky, zjemy z przyjemnoscia,. Na Boi:e
Narodzenie choinky przystrajamy chytnie jabluszkiem.
Ale nie na tem konczq. siy korzysci z ogr6dka.
Gdy w lecie wieczorem spracowani wracamy, milej spoi:yc
wieczerzy w chlodnym cieniu ogrodu, nii: w dusznej izbie, a calodziennq. praca, zmyczony wzrok spocznie na barwneJ kwieciem rabacie.
W swiyto dla przystrojenla glowy lub ubrania, nie bydziemy
potrzebowali o kwiatek starac siy u sq.siada.
W izbie kwiat rozjasni i rozweseli nii: kosztowny dywanik lub
jaskrawo drukowany obrazek.
A dla dzieci, toi:to radosc prawdziwa ..kwiaty, nauczmy je
tylko chodowac, gdy dziecko Z !"Jasiona roslinky samo Wj chowa
i doczeka siy kwiatu napewno go nie urwie i nie rzuci, bo prz~z
trud pielygnowania pokocha ca!q roslinky.
U nas niestety dzieci nie umiejq. kochac kwiat6w i drzew
bo ma-to kt6re wie ze one tez zyjq, skaleczone cierpiq. i i.yc hcCJ
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Ze to nasiprzyjaciele ktorzy dostq.rczaja nam pit;knego widoku
gdy kwitnq., dajq. potem owoce, a drzewa cien.
Dobrze byloby je do tego przyuczac, od malego, od kolyski prawie.
Lepsze i delikatniejsze jest takie dziecko, ktorem nauczy si~ dbac
0 malq. zielonq. roslinky.
Nauczy Si~ jq. pielt;gnowac, zamiast psuc
i niszczyc bezmyslnie.
Gby dziecko pokocha drzewko nie bt;dzie niszczyc gniazd
ptaszq.t, gdyz zrozumit; ze ptak pomoze mu obierac drzewo z gqsienic
poczwarek mszyc i t. d.
Uczmy wit;c dzieci ukochac ogrodek.
Starajmy sit; ze by on byl pozyteczny i pit;kny zarazem.
Zr6bmy od furtki do drzwi tadnq. sciezk~t wysypanq. piaskiem
lub zwirem, a po obu Jej stronach zaleznie od przestrzeni urzq.dzmy
ladne klombiki. rabatki z kwiatkami lub zagonki, na kt6rych mozna
potq.czyc warzywo z kwiatami, na przyk.fad od scie:Zkl albo okna,
blizej domu, astry lewkonjy, bratki, nagietki, aksamitki albo, inne
kwiatki zaleznie od tego kto co ma i lubi, a potem linjami r6wniutko
warzywa, wyzsze dalej coraz nizsze ku sciezce.
W takim ogr6dku siac mozna dosc gt;sto przez wzglq.d na to
ze stale male jeszcze jarzynki przerywamy do kuchni na wloszczywt;,
salatft mozna wsiac szczyplft miE;dzy marchew i pietruszkt;.
W aznq. jest rzecza azeby wszystko zasiewane bylo r6wno
w linijki, nie krzywo; kazdy napewno zwr6ci wtedy uwagE(, ze
w ogr6dku jest ladnie, choc tarn przewaznie warzywo tylko bydzie.
Dia zacienienia ogrod6w ,..kolo domu sadzq. czt;sto drzewa
rozmaite, piftkne nieraz, lecz nie pozyteczne. 0 ilez lepszq. bylaby
na ten cel wisnia lub czeresnia. Oba te drzewa sq. piykne forme,,
sliczne jak bialy bukiet w porze kwitnienia i wczesnie rodzq., wit;c
w pary lat po posadzeniu owoc miec bydziemy.
Ploty! ogradzajq.ce ogr6dki, to przewainie rozsadniki chwastow
Czyz nie lepiej obsadzic je malinami lub porzeczkami gdy si~ zazielenia, zagySZCZ<J, to i kury · lub inne szkodniki przez luki w ptocie
trvdniej wejdq. - Owocujq. te krzewy wczesnie obficie mozna tez
pod plotem posadzic qroch wysoki lub f soly, wtedy czepiajq.c si~
p!otu, utworzy jakby sciany zielonq.. Takie rosliny ll.llb krzewy nietylko korzysc przynoszq, ale zaslaniajq. mieszkania od kurzu unoszq.ce§o Sift z drogi w dnie upalne.
Mila, w takim ogr6dku bftdzie laweczka w cieniu drzewa miejsce wypoczynku.
.
0 ile ogr6dek jest Wiftkszy a mamy niedaleko mleJsce zbytu
doch6d dobry przynosi za warzywo lub owoc, sprzedawany latem
jesieni<J,,
Tak wiE(c w kr6tkosci mozemy powiedziec ze schludny ogr6dek
potrzebny jest kazdemu- i pod wielu wzgl~dami korzysc przyniesi<,
nie tylko w groszu, ale dla gospodarzy i ich dzieci, dla wypoczynku
i uciechy. A gdy siy nauczq. pit;kne kwiaty chodowac, to koscioly
nasze nie tak opuszczone b~dq., kazd~ niedziely bukietami swieze~o
kwiecia przyozdabiämy oHarze Bogu Wszechmogq.cemu i Matce
Jego Najswiytszej, na chwal~ z prosb<j, o blogoslawienstwo dla pol
i zagrod naszych.
P:;zc.1;ola
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'l'RZ.EHA SIAÜ l'LA~COWA(' I SADZI(J JARZYNY
U nas w Polsce, oprocz ziemniakow i kapusty, bardzo niewlele jarzyn ludzie jadajq, a jednak s~ one bardzo zdrowe a, okraszone suto, bardzo te.Z pozywne.
Teraz na wiosn~ pomyslcie o tem gosposie, zeby zasiac
w ogrodkach duzo jarzyn roznych, a my warn tu podawac b~dziemy
przepisy jak przyrzqdzac z nich roi:ne potrawy.
Nasiejcie burak6w, cebuli, marchwi, naflancujcie brukwi, galarepy, kalafiorow. nasadzcie sa!aty, og6rk6w, fasoli, soczewmcy,
grochu, a przedewszystkiem pomidorow, przynajmniej ze dwadziescia
krzakow.
Pomidor to doskonala jarzyna na surowo i na gorqco i na
zim~ zasolony.
W niektorych krajach tak przez wszystkich jest
lubiany, i:e go sadzq cale lany, a mozna go tei: !atwo sprzedac

PUZEPISY NA PO'rlU WY Z J ARZYN
Teraz jeszcze z zimowych zapas6w moi:na miec brukiew, buraki, i

fasol~.

BUUJUEW
Ooierz kilka brukwi ze sk6ry pokraj w kostk~. zalej wodq
I ugotuj · ai: zmirtknie. Gdy mi~kkie, zapraw zesmai:on~ s!oninq
roztart~ z m~kq.

BRUJilEW l'ASZEIWWANA
Niedui:e. brukwie obierz ze sk6ry kai:d~ przekroj na pol, wybierz noi:em srodek, tak, 7eby z kai:dej po.f6wki zrobila sie jakby
miseczka glrtboka .
Wez dwa funty mirtsa wieprz.owego czy wo.fowego usiekaj drobno
lub tez zmiel na maszynce, pos61, popieprz dodaj te wyskrobane
kawaleczki brukwi i tym farszem nape.fnij miseczki z brukwi, dus
je w rondlu plaski m nalej osolorr~ wod~ i gotuj nie przewracajqc,
az zmi~knq.
Gdy mittkkie i czas je podawac na obiad wyl6i: zgrabnie
lyzkq. brukwie na polmisek. Zrob z cwierci funta sloniny i lyi:ki
m~ki zesmai:krt. rozrob smakiem z brukwi daj si~ zagotowac i polej tym sosem uloi:onq na p6tmisku brukiew. Bardzo smaczne
jedzenie.

P. R.

CJAS'l'O StODKIE NA ßUUU i LUB PJ. . ACJU
jei:eli chcemy miec ciasto lepsze to jest, i:eby w nim by lo
masla, cukru i innych przypraw, to trzeba liczyc 2 tu ty
droi:di:y na funt m~ki, na ciasto chudsze bierze Sit;l 1 !ut drozd zy
na funt mqki. Garniec liczy sitt 5 funt6w.
Dzis kiedy nabial jest tak bardzo drogi, podaj~ przepis na
ciasto ta nsze .

wi~cej
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garniec suchej pszennej mq.ki, osiej prze z sito na
Wez
niecki, pi~c lutow drozdi:y wloz do garnuszka, nasyp do nich czubat!l lyzk~ cukru i mi~s z aj .fyzeczkq, ai: si~ zupelnie rozpuszczq.
i b~d"! rzadkie jak woda. Zagrzej p6l garnca mleka, i:eby bylo
tylko ciepl:e, nie gorqce, teraz z cal:ej rnqki zesun w jeden koniec
niecki z kwart~, wie] w to droi:dze, dobrze rozmi~szaj, potem wlewaj mleko i dobieraj potrochu rnqk~, ale niewiele, zeby rozczyna
byla jak na lane kluski. Gdy gladko rozrobiona i grudek niema,
zostaw w cieple w spokoju.
Tymczasem wybij 10 jaj, osobno bial:ka, osobno i:oltka, do
zoHek wsyp pol funta cukru i ubijaj mocno poki nie zbieleJq, po~
staw w ciepl~ w rondelku pol funta masta, i:eby si~ roztopHo,
ut.J:ucz pol laski wanilji, lub cynamonu, albo skorki cytrynowej drobno usiekaj. tak z Iyi.k~ dla zapachu, gdy to wszystko gotowe,
ubij pian~ z bialek i teraz bierz si~ do wyrabiania ciasta, naturalnie jei.eli rozczyna dobrze siy ruszyia.
Wsyp zapach, wlej po trochu i.6Hka, potem maslo, a na koncu
piany z bialek i wyrabiaj powoli, dobierajq.c mqki, ai. ciasto od rqk
odstawac bydzie (najmniej godziny). Gdy dobrze wyrobione zostaw
znow w cieple, i.eby podroslo_ Tymczasem przygotuj sobie blaszki,
wysmaruj je Huszrzem, zapal w piecu. Gdy gospodyni pilno i niema
czasu czekac ai: ciasto podrosnie to moi.e odrazu po wyrobieniu
naklasc ciasto do blaszek ugladzic i dopiero na blachach dac rosnq.c. Lepiej jednak gdy nie pilno, dac raz wyrosnqc w nieckach
a potem porobic pl~i i dac zn6w wyrosnqc w blachach.
Z garnca mq.ki bydzie cztery placki male, a dwa duze.
Gdy wyrosn<:f wsadzic do pieca i pilnowac, zeby . najpierw z 10
minut rosly nie rumienHy siy, jei:eli zaraz po wsadzeniu w piec
ciasto siy rumieni, to znaczy ze piec -za gorq.cy, trzeba go otworzyc
i przestudzic. Placki grube, okazale siedzq. w piecu godzin~. mniejsze plasciejsze, pOl godziny, lub troch~ dlui.ej.
Wyjmujq.c ciasto sprobuj patyczkiem czy suche, jezeli na
koncu patyczka mokre ciasto, to placek jeszcze surowy.
Jei:eli chcesz miec ciasto lepsze wez na garniec mq.ki 10
lutow drozdzy, funt cukru 20 jaj i trzy cwierci masta, i garsc rodzynek,, za to mleka tylko jedn~ kwarty.
Robota ta sama.

WESOt.Y

K~CIK

Ma.dry Kuba

Kuby powolali do wojska. W kilka dni po wstq.pieniu kaprat
pokazal rekrutom karabin i objasnia.
Po chwili Kuba zwraca si~ do kaprala:
- Panie kapr~l. meldujy poslusznie i:e w lufie jest dziura
na wylot, zeby potem pan kapral nie m6wil, i:e to ja zrobilem.
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