Numer poświęcony sprawie Domu Robotniczego w Lublinie!
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Społeczny Dom Robotniczy w Lublinie

'

staje się z dniem każdym coraz bardziej palącą potrzebą całej
klasy robotniczej w naszem mieście!
Towarzysze, popierajcie akcję „Komitetu Budowy Domu Ludo
wego", kupujcie „Cegiełki" na budowę D. L., które są do naby
cia w każdym sklepie i biurze Spółdzielni, przeznaczajcie dochody
z zabaw, przedstawień i t. p. na ten cel.
Datki przyjmuje biuro L. S. S. na rachunek Kom. Bud. D. L.
Niecli każdy przyczyni się w miarę swoich sił do przysporzenia
.
swojej cegiełki na Dom Społeczny w Lublinie.
J
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ZADANIA DOMÓW ROBOTNICZYCH.
W tych niezbyt dawnych „dobrych starych czasach", kiedy to
proletarjatowi zgoła nie wolno było tworzyć organizacji własnych, ist
niały tylko dwa rodzeje lokali, w których robotnicy mogli się groma
dzić:—lokale te—to szynk i kościół. Oczywiście żaden z nich nie był
wyrazem dążeń i potrzeb robotniczych, jeno oba prowadzone były
w myśl interesów klas posiadających; nawet w tych • lokalach robotnik
o niczem nie decydował, jeno obowiązany był przyjmować to, co mu
dawano. A w jednym dawano mu wódkę — pańską lub państwową —
aby „zalał robaka" i nie myślał; w drugim grożono mu karami piekielnemi, gdyby chciał bronić swych praw do życia ludzkiego — i także
wymagano, aby nie myślał.
Ale oto po długoletniej walce, prowadzonej przez robotników
w różnych krajach, stosunki nieco się zmieniły. W praw dzie dzień zwy
cięstwa robotniczego na całym świecie nie nadszedł jeszcze, ale mamy
przynajmniej jaką taką możność organizowania życia własnego, będą
cego wyrazem naszych własnych potrzeb duchowych i materjalnych.
Życie robotnicze jest przedewszystkiem życiem społecznem. Dawna
szlachta mieszkała i zbierała się po swoich dworach i dworkach, burżuazja rozporządza dużemi mieszkaniami miejskiemi, w których gro
madzić się może i po kilkadziesiąt osób, proletarjat zaś musi rozpo
rządzać wielkiemi lokalami na zebrania swoje, a także na pomieszcze
nie biur rozlicznych naszych instytucji.
Już kilkadziesiąt lat temu w A nglji, a potem w Belgji poczęto
wznosić ze składek robotniczych wielkie gmachy, przeznaczone wyłącz
nie na potrzeby robotnicze. Na biura dla związków zawodowych, sale
zebrań wszelkiego rodzaju, odczytów, wieców; na herbaciarnię i gos
podę robotniczą; na bibljotekę robotniczą i t. d. i t. d.
Klasa robotnicza musi mieć wygodne i należycie urządzone bu
dynki dla swego wyłącznie rozporządzenia, gdzie robotnik czułby się u sie
bie, gdzie wyrabiałaby się myśl robotnicza i organizacja robotnicza.
Dom robotniczy w jakiemś mieście — to twierdza ruchu robotni
czego, to placówka wystawiona przeciwko potędze starego świata burżuazyjnego.
Całe życie, każdy dzień robotnicży jest walką. Dom Robotniczy,
siedziba wszystkich organizacji robotniczych, nie może być niczem innem, jeno przybytkiem, gdzie dzień po dniu wykuwać się będzie broń
przeciwko staremu porządkowi rzeczy. — Bo i cóż się robi w „Domu
Robotniczym"? Mieszczą się tam robotnicze organizacje gospodarcze—
spółdzielnie i związki zawodowe— a czemże są one, jeśli nie organiza
cjami walcząceini z systemem kapitalistycznym? W „Domu Robotni
czym" odbywają się wiece polityczne i tam mieszczą się centrale
miejscowe politycznego życia robotniczego. A robotnicze, klasowe
partje polityczne — to przecie znowu nic innego, jeno armje zwrócone
przeciwko ładowi kapitalistycznemu. Wreszcie wykłady, odczyty, bibljoteka — cała działalność kulturalno-oświatowa prowadzona w Domu
Robotniczym — także nie jest niczem innem, jeno walką z poglądami
burżuazyjnemi i wyrabianiem w naszych umysłach własnego, robotni
czego poglądu na świat i życie.
Dom Robotniczy przestanie być twierdzą i ogniskiem walki ro
botniczej dopiero wówczas, gdy klasa robotnicza zwycięży ostatecznie,
to znaczy gdy znikną już inne— pasożytnicze— klasy społeczne. W tedy
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Dom y Robotnicze, jako instytucje specjalne, będą niepotrzebne, ponie
waż całe życie urządzone będzie podług wymagań robotniczych i wszyst
kie gmachy publiczne będą domami robotniczemi.
Jan Hempel.

PRAWO

DO

WIEDZY.

Jest w W iedniu gmacli szczególny, który zwą tam „Volksheim’em “,
co znaczy „Dom Społeczny11, ale któremu możnaby dać miano „W ie 
dza dla W szystkich11. Przygarnia on bowiem każdego, kto łaknie
światła wiedzy: młodych i starych, kobiety i mężczyzn, analfabetów
i ludzi wykształconych. Niepyta jak czynią to inne szkoły, gimnazja
i uniwersytety, ile wchodzący umie i czy ma pieniądze na zapłacenie
nauki. Otwiera swe podwoje przed każdym, kto chce się nauczyć wię
cej, zaspakaja jego zainteresowanie z jakiejkolwiek gałęzi wiedzy i bu
dzi chęć do dalszej nauki.
Oto jak jeden z uczniów „Volksheimu“ opowiada w Jednodniów
ce, wydanej z racji 10-letniego jubileuszu, w jaki sposób zawarł
z „Vołksheimem“ przyjaźń:
„Człowiek, którego życie schodzi w bezustannej ciężkiej pracy,
a nie wiele zna radości, łatwo poddaje się przygnębieniu, pod w pły
wem którego staje się obojętnym dla W iedzy, Sztuki i Piękna.
Byłem właśnie w takim nastroju ducha, z sercem przepełnionym
goryczą, kiedym jednego wieczora znalazł się przypadkiem na niezna
nym mi dotychczas przedmieściu „W iednia11*). Uwagę moją zwrócił
gmach o wielu oknach, zalanych światłem, który wyglądał jak ogrom
na płonąca latarnia. W chodzili tam właśnie ludzie z książkami i ze
szytami w ręku. Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, wszyscy w pro
stych ubraniach, wprost z pracy śpieszyli jakby do jakiegoś przybytku
szczęścia. Nieśmiało podążyłem za nimi. Życzliwie udzielono mi wy
jaśnień— wskazano na program kursów, wykładów, ćwiczeń,^pogadanek,
wycieczek, koncertów i przedstawień artystycznych, zapełniających
godziny wieczorne i niedziele. Poczułem się w tym szczególnym do
mu odrazu jak u siebie. Od tego czasu trwa moja przyjaźń z „Volksheimem" i staje się coraz bliższą. Kto raz przestąpi jego progi, ten
czuje się z nim związany przez tysiące więzi, otrzymuje podnietę
i zachętę do kształcenia się w wybranym kierunku i każdy, kto ma do
brą wolę, uczy się pracować w służbie idei.
Czy mam jeszcze mówić, co zawdzięczam" „Volksheimowi“. Jemu
to zawdzięczam najpiękniejsze i najszczęśliwsze chwile swego życia,
chwile pracy radosnej, które inaczej byłyby być może pastwą zniechę
cenia i goryczy11.
A inny słuchacz powiada:
„Knajpa nie była dla mnie nigdy miejscem, gdziebym szukał roz
rywki, wolałem choćby nudzić się w domu. Aż kiedyś wpadła mi do
ręki gazeta ze wzmianką o Dom u Społecznym. Pośpieszyłem zapisać
się na jego członka.
Marzenia moje urzeczywistniły się.
Znalazłem zaciszne miejsce, gdzie mogłem czytać, myśleć i my*) Dawne przedmieście, obecnie IV dzielnica stolicy Austrji niem. nosi
polską nazwę „W iedeń11 daną jej przez mieszkańców na pamiątkę pomocy ze
strony Sobieskiego przy oblężeniu Wiednia. (Preyp. red.)
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śleć i marzyć do woli. Poznałem ludzi głębokich, z którymi czułem
się związany spólnym celem.
Gdy wchodzę do biblioteki „Volksheimu“, zdaje mi się, iż znaj
duję się w Rzeczpospolitej Mędrców, gdzie wielcy ludzie, począwszy
od Homera i Arystolelesa do Hum boldta i Ibsena, zapraszają mnie do
czerpania z nagromadzonego tu skarbca W iedzy"**).
. W śród lasów i gór otworzył „Volksheim“ swój oddział jako Uni
wersytet Wakacyjny, by dać możność słuchaczom spędzania urlopów
letnich wśród piękna przyrody, w otoczeniu koleżeńskim, w atmosferze
pracy i tęsknoty ku słońcu W iedzy i Sprawiedliwości. Niełatwo do
stępna dla mieszkańca wielkiego miasta, żywa księga przyrody rozpo
ściera tu swe skarby — zaprasza do podpatrywania i podsłuchiwania
swych tajemnic, zwraca utrudzonym siły, radość i męstwo do życia.
Tak jest w W iedniu. Niema powodu, żeby u nas było inaczej;
czyż brak nam bowiem młodzieży po miastach, która chce‘a nie mo
że się kształcić. Potrzeba tylko by młodzież ta postanowiła, jak to
uczyniło już „Koło Oświatowe Kursów dla dorosłych" w Warszawie,
a ongiś grupka robotniczej młodeieży wiedeńskiej, że wielki „Oświa
towy Dom Społeczny" czyli „Wszechnica dla Klasy pracującej" pow
stać może, bo prawo do wiedzy, ja k prazvo do tycia, jest praivem każdego,
a nie przywilejem posiadania.
’
Marja Orsetłi.

KILKA DAT Z HISTORJI STARAŃ O DOM LUDOWY
w LUBLINIE.
D nia 14 marca 1919' r. Rada Zw iązków Zawodowych w Lublinie
powołuje do życia Komitet Budowy Domu Ludowego.
Dnia 31 lipca 1919 r. zapada na Radzie Miejskiej na skutek
wniosku radnych P. P. S., aby Magistrat wystąpił o wywłaszczenie
placu t. zv* Cyklodrom u przy ul. Zamojskiej pod budowę Domu. Na
wniosek Komisji sanitarno-budowlanej Komitet obiera pod budowę
D. L. plac bardziej nadający się— przy parku Bronowickim.
Dnia 5 grudnia 1919 r. Komitet powołuje do swego grona dla sku
teczniejszej akcji przedstawicieli robotn. w Sejmie, Radzie miejskiej
i L. S. S., razem osób 12,* pod przewodnictwem posła tow. M alinow
skiego, zastępstwem tow. Uziembły, sekret. Ławkowiczem i Szydłow 
skim, skarbnikiem Nowaczyńskim. Później zaszły niewielkie zmiany
osób w Komitecie. Cole Komitetu:
a) Formalne uzyskanie placu pod budowę,
b) Opracowanie planów domu.
c) Zbieranie funduszy.
Plan opracowano i odbitki projektu wydano jako pocztówki na
zbieranie funduszu.
Zbiórka szła zrazu powoli, były trudności prawne co do uzyska
nia placu w długoletnią dzierżawę.
Pierwsze większe sumy uzyskano od tow. Lubliniaków z Ameryki
dzięki staraniom tow. Malinowskiego podczas jego objazdu agitacyj**) Homer — wielki poeta starożytnej Grecji, przypuszczalny autor Illiady
i Odyssei. Arystoteles — sławny filozof grecki, żył od 384 do 322 r. przed Chryst.
Humboldt Al.—wybitny przyrodnik niemiecki,żył w r. 1769—1859. Ibsen Henryk—
poeta-dramaturg norweski kierunku społecznego, ur. 1828—zm. 1906. (Prsyp. red.)
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nego po Ameryce. Dalsze składki poszły od tow. Dodatkowej Ąprow.
Rob. w Lublinie.
Wreszcie po długich staraniach dnia 11 m aja 1922 r. Rada
m. Lublina uchwala oddanie placu przy Parku Bronowickim w długo
letnią dzierżawę.
Komitet zaczyna wznawiać działalność— organizuje na dzień 2-go
lipca 1922 r. zbiórkę uliczną, która przyniosła około 100.000.— mk.
dochodu.
»,
To wszystko jednak dopiero kropla w morzu. Pofrzeba dziesią
tek miljonów. Burżuazja nam ich nie da. Nieci) klasa robotnicza Lu
blina opodatkuje się sama, niech Związki i Rada Związków zaczną
szeroką akcję wespół z kooperatywą robotniczą, niech przedstawiciele
robotniczy w Radzie i Sejmie szturmują o część należną z podatko
wego mienia państwowego na Dorn Robotniczy w Lublinie.
Niech rok najbliższy urzeczywistni marzenie- klasy robotniczej
Lublina, jakiem jest —

— W ła s n y Dom R o b o tn iczy !

Wl. Ueiembło.

Z E S T A W IE N IE R A C H U N K Ó W
Komitetu Biidowy „Domu Ludowego" w Lublinie.
PRZYCHODY:
WYDATKI:
Datki od robotników m. LuZa ogłoszenia i koszta kanc.
2.660.—
blina do l.V ll 22 . . .
. 302.597.—
2a druk pocztówek . . . .
‘ 9.585.—
Od rob. z Ameryki . . . .
175.219.—
17 t.nn_
Ze sprzedaży pocztówek. . 38.642.—
”
”
.
Różne dochody (proc. i in.) . 32.319.15
Koszta zbiórki w d. 2 V II 22 r. 37.750.—
Zbiórka z dnia 2.V1I 22 . . 130.850.—
Pozostałość
. . . .
. 582.132.15
679.627.15
679.627.15
Przewodniczący:

Malinowski Marjan.
Sekretarz:
Choma Stefan.

Szydłowski Józef.

Skarbnik:

Poniżej zamieszczamy odezwę, jaką wydał Komitet Bud. D. L.
z okazji zbiórki w dniu 2 b. m.

ODEZWA DO LUDNOŚCI m. LUBLINA!
Aby Państwo Polskie mogło się stać krajem kwitnącym, zaś Na
ród Polski mógł stanąć w pierwszym szeregu wśród światlejszych lu
dów Europy, musimy wszyscy dążyć niezmordowanie do tego, aby
w jaknajkrótszym czasie podnieść masy pracujące na wyższy s to p ili
życia społecznego i rozwoju organizacyjnego.

Robotnicy są tą częścią Narodu Polskiego, od której zależnymi są:
wysokość 1 jakość wytiuórcsości kraju, co ściśle jest związane z rozwojem
mózgowym i fizycznym klasy pracującej!

Stwierdzić należy że w Polsce robotnicy są najwięcej upośledzo
ną częścią społeczeństwa pod względem możności zdobycia wiedzy
i rozwoju fizycznego.
Robotnik nie organizujący się w tym, czy w innym kierunku —
robotnik nie starający się lub nie mający możności zdobycia coraz
więcej wiedzy jest ciężarem nie tylko dla klasy której jest członkiem,
ale i dla całego społeczeństwa.
Zagranicą zrozumiano to ju ż dawno, tam z pomocą robotnikom
w tej sprawie, pospieszyli: rząd i społeczeństwo; tam zatroskano się,
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aby robotnik czas wolny od pracy spędzić m ógł na nauce, na kształ
ceniu się umysłowym i organizacyjnym, a także na godziwej rozrywce;
zagranicą dba się o to, aby 'młodzież robotniczą pchnąć na drogę rozwoju umysłowego i fizycznego, i w tym celu wybudowali i budują:

Domy robotnicze, Domy ludowe — gmachy pałace !

My tu w Polsce dźwigając lat tyle. kajdany niewoli politycznej,
organizując się do krwawej walki z najazdem, nie byliśmy w stanie
myśleć o wyżej wymienionej pracy.

Rok cziMrty istnieje Polska Niepodległa i dłużej zwlekać z budową
Domów lądowych nie należy! Niestety R ząd Polski nazbyt skromną
okazuję pomoc w budowie Domów robotniczych. Masy pracujące mu
szą sic same zatroszczyć nad zdobyciem potrzebnych funduszów, licząc że
i reszta społeczeństwa życzliwie poprze usiłowania robotników, spiesząc
z pomocą finansową na tak piękny i doniosły cel, jak wzniesienie Domu
Ludowego w Lublinie.
Miasto nasze ma zapewniony rozwój pod względem przemysłu—
ilość robotników wzrośnie wkrótce i dlatego już dziś trzeba się zakrzątnąć nad budową Domu ludowego—pałacu robotniczego! Dosyć kry

cia się po norach! Dosyć tego życia niekulturalnego i nieorganizacyjnego!

Lata pracować będziemy, aby wznieść gmach w którym pomieś
cimy nasze związki zawodowe, kooperatywy, biblioteki, czytelnie, sale
gimnastyczne, odczytowe i t. d.
Przed dwoma laty zawiązał się w Lublinie z ramienia Rady Zw .
Zawodowych komitet budowy Domu ludowego, — komitet ten w sku
tek ciężkiego położenia materjalnego robotników m. Lublina nie był
wstanie rozpocząć szerszej akcji na rzecz zbierania miljonowych fun
duszów, ograniczając się jeno do gromadzenia przygodnych ofiar.
A le z chwilą kiedy miasto wydzierżawia na powyższy cel plac
muszą się znaleźć miljony aby stanął Dom gdzie robotnik prócz godzi
wej rozrywki i wytchnienia po pracy będzie m ógł zdobywać wiedzę,
i możność podniesienia się na wyższy szczebel życia społeczego i kul
turalnego.
(Następuje wezwanie do składek nad.2.VII, które jako lokalne opuszczamy.
Przyp. red.)

Prezydjum Komitetu budowy Dom u Ludowego w Lublinie.
Przewodniczący: M. Malinowski poseł na Sejm, Zastępca: W. Ueiembło
vice-prez. m. Lublina, Sekretarz: J . Szydłowski radny m. Lublina, Skarbnik:
_____ St. Choma ławnik m. L u b lin a .__ _
_______________ _______________

~Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI.
ZEBRANIA DZIELN ICOW E odbywać się będą od 10 do 23 lipca r. b. z po
rządkiem dziennym:
1) Powiększenie funduszów obrotowych Spółdzielni, 2) Sprawy gospodarcze,
3) W olne wnioski —.
— w następującym porządku:
Dzielnica 1 i V III we wtorek, dnia 18 lipca w pawilonie Czytelni w Parku
Bronow.ickim o godz. 7 wieczorem.
Dzielnica 11, IV i VII we środę, dnia 12 lipca w lokalu W . S. W. przy ul.
Bernardyńskiej 2 o godz. 7 wiecz.
Dzielnica III w poniedziałek, dnia 17 lipca w; kuchni dla Bezrobotnych na
Kalinowszczyźnie o godz. 7 wieczorem.
Dzielnica V we środę, dn. 19 lipca w szkole za Cukrownią o godz. 7 wiecz.
Dzielnica IX w piątek, dnia 14 lipca w lokalu W .S.W . przy ul. Bernardyń
skiej 2 o godz. 7 wieczorem.
Dzielnica X II we czwartek, dnia 20 lipca w szkole na Wieniawie o g. 7 w.
Dzielnica X w niedzielę, d. 16 lipca w sklepie na Elizówce o godz. 3 popoł.
Dzielnica X III i X IV w sklepach w Żabiej W oli i w Wierciszowie, w nie
dzielę, dnia 23 lipca o godz. 3 popol.
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W IE L K Ą M A JÓW K Ę ROBOTNICZĄ urządza Komisja Kult. Prolet. na
niedzielę, dnia 16. lipca w 'lesie Zemborzyckim (Dąbrowa).
O muzykę, urozmaicenia i zabawy postaramy się w całej pełni. Towarzyszy-ochotników prosimy o zgłoszenie się do Komitetu organizacyjnego Majówki
—w sali W. S. W . ul. Bernardyńska 2
Szczegóły podane będą w afiszach po mieście i w sklepach Spółdzielni.
ZA B A W A W OGRODZIE BRONOWICKIM, urządzona przez Komisję Kul
tury Prolet. w dniu 23. czerwca b. r., udała się w zupełności. Dwie orkiestry —
wojskowa i cywilna—naprzemian pobudzały .do żwawości i zabawy licznie ze
branych, półtoratysięcy towarzyszy i gości. — Skromnie udekorowany, zielenią
bujny park stanowił miłe tło zabawy; a zabaw tych nie szczędził Komitet orga
nizacyjny:—Znany Lubliniakom przedwojenny typ sympatycznego roznosiciela
lodów—Grigorji Panów w osobie tow. Cieplickiego Stanisława raczył i tym ra
zem wszystkich wybornymi lodami. Tow. sklepowe Koziołkiewiczówna i Nogasówna w pięknem przebraniu cygańskiem wróżyły dowcipnie przechodniom
z ręki; dużo obrotów porobili przebrani za kupiecką parę żydowską tow. Kmieć
i Suchodolska, dyrekcja poczty polowęj pod kier. tow. Korzeniowskiego krzątała
się żywo a towarzysze przy Ioterji fantowej, której każdy los wygrywał, nie mo
gli nadążyć w wydawaniu wygranych, pomiędzy któremi */3 losów stanowiły
cenne książki treści społecznej i popularno-naukowej — jak na Komisję Kultury
Prolet. przystało. Ale wygrano i tłuste kawałki: wieprzką. kozę, gęś i in.
Wszystkim towarzyszom tu wymienionym i z braku miejsca niewymienionym, którzy swój czas i siły oddali dla zorganizowania i prowadzenia zabawy
tak dobrze udanej, w imieniu całego W ydziału Społ. W ych. L. S. S. składamy
na tem miejscu słowa gorącego uznania i zachęty na dalsze podobne przedsię
wzięcia.
Obrachunek zabawy przedstawia się jak następuje:
Przychód Mk. 356.660.—, wydatki 245.585.10, czysta nadwyżka na Orkiestrę Robotniczą Mk. III 074™.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE.
Otrzymaliśmy do sprzedaży komisowej: mydło do prania, mydło
toaletow-e, czekoladę, herbatę, chustki letnie i zimowe, koszule, trykoty
ciepłe, sukna, a w najbliższych dniach nadejdą materjały letnie.
Towary te znajdują się w skl. V II przy ul. Zamojskiej 10.
Ze względu na krótki termin, na jaki towary dane nam są w ko
mis oraz ze względu na to, że towary te są obecnie po bardzo przy
stępnych cenach, zaś w najbliższych miesiącach spodziewać się należy
wielkiej zwyżki cen na materjałach włókienniczych, polecamy wszyst
kim członkom zaopatry.wanie się w manufakturę jeszcze w ci^gu mie
siąca lipca. __________ ________________________ ___________________

PRZEWODNIK PO BIBLJOTECE L. S. S.
(Ciąg dalszy).
H IS T O R JA POLSKI.

Gdy ju ż Towarzyszu znasz chociażby w zakresie elementarnym
historię powszechną, powinieneś przystąpić do studjowania historji
Polski, której znajomość jest obowiązkiem każdego światłego i uświa
domionego obywatela kraju. Dzisiaj wszyscy bierzemy udział w życiu
politycznem (chociażby tylko przez glosowanie do Sejmu) więc nie
wolno nam nie wiedzieć, jakie koleje przeszedł naród, którego cząstką
jesteśmy i w jaki sposób doszedł do tego stanu, w jakim się.obecnie
znajduje. Dokładna znajomość historji Polski ułatwi nam orjentowanie
się w wypadkach współczesnych i pouczy nas czego wystrzegać się
należy dla uniknięcia błędów i klęsk, a co naśladować w celu zape
wnienia krajowi pomyślnego rozwoju.
Znajomość Historji Polski — jak zresztą każdej historji nie
polega bynajmniej na pamięciowem przyswojeniu sobie samych zda-
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1-zeń, chociażby najobfitszych, lecz niepołączonych ze sobą umiejętnie,
ani też na zapamiętaniu dat, to jeszcze nie da żadnego pojęcia o prze
szłości. Należy zwracać uwagę na fakty znaczenia doniosłego, które
przeszłość charakteryzują t. j. przyczyniają się do stworzenia losów
państwa i narodu i z tego materjału historycznego tworzyć łańcuch,
w którym każde ogniwo jest- skutkiem poprzedzającego, a zarazem
przyczyną następnego.
Pamiętać również należy o tern, że historja żadnego narodu nie
tworzyła się zupełnie samoistnie i niezależnie od innych krajów, że
każdy donioślejszy fakt w historji danego narodu znajdował swój równo
ważnik lub oddźwięk w ościennych krajach, więc też i przy studjowaniu historji Polski należy zwracać uwagę na rozgrywające się jedno
cześnie w innych krajach wypadki i ważniejsze zmiany i prądy, które
nie mogły pozostawać bez wpływu i znaczenia na bieg naszej historji.
Poniżej podajemy książki, znajdujące się w naszej bibliotece, któ
rych przestudjowanie uważamy za konieczne dla pragnącego poznać
historję Polski. Rzecz prosta, że poza wyinienionemi działami bibli
oteka nasza posiadń ich dużo więcej, a ciekawy czytelnik znajdzie je
wszystkie zebrane w katalogu Nr. 8 w dziale „Historji Polski".
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