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Ilustrowan" Dwut"godnlk dla Kobiet Wiet_klch
Org.n W"dzlału K6ł GOSpOd76 C. T.. O. i K. R.

Wychodzi co dwa tygodnie, jako bezpłatny dodatek do
Oddzielna przedpłata kosztuje kwartalnie 1 zł. 50 gr.
"Przewodnika Gospodarskiego".
TREść:

Redaktorka przyjmuje w Wydziale Kół Gospodyń Warszawa,
u!' Kopernika 30, w poniedziałki i 'rody od U-ej - l-ej.
Artykuły i listy należy adresować do Red...Przodownicy".

Na Nowy Rok - ~o,łk,ow'a oZ La.z:nowa. P:rz'ClId()'w nica ·d,o CoZyteLn.iozek. - O p:I1ZY'ię.cillJch weselnyoh - W. G:ro,dzńc
koa. - Łi,c:zyć ,czy ,obliczać? - Inż. St. Wy.r.z)'lk'ow.ski - Z nowych wynaąazków ko'r.zyisiają i p<taki - H. Do,chów.na. - Co mi,ał'am z w:iep:r.zka - J. ZaJT<lJd.zińska. KuroSy w Łomżyńskiem - Z. K8Jc,zy~a. Zaw·()Idowa s'zk'oh
t.kactwa. Z kół i ,d,o kół. - P,o ra,dy.

NA NOWY ROK
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Roik riUIŻ na'S<z,a "Przo,d ownica"
P'racę g'oSipo,dyń wyhcza,
Co która dobrze zrobiła,
Czzm się Pol~ce przysłużyła.
Czy swe dzń.atki 'Od zal'lania
Uczy Boga poznawani'a,
U czy .dla starszych grz,eczno'ści,
Polskiej mowy zna}omości?
Czy okury dobrze hoduje,
I ja~ka po nich rachuje,
Ile ich przez rok nabczy,
Czy !P'l's ze do ",P'rzodorwnlcy"?
Czy ,o,g ródki konkurs'owe,
Albo w chacie wi,ejs:kiei zdrowie,
Rozpowszechnia i pl'lOWl1łJdzd,
I jak slobie w domu radzi?

W,s'zySltkim trudno, wiemy o tern,

Może lepi'ej z Nowym Ro:ki.em
Będzi,e

w P.olsce, daj to Hoż,e,
dłużej być T'.rr'e moż'e.
W chacie wiejskiei bez choitlJki,
Smutne 'SZ'czebioczą dzi'edrukń.
Mamusi,a nie ma piemiędzy Po,ls,k i lud znalazł >SIlę w nędzy.
Ży,czmy siostry ukochane,
W jedno zunifikowane,
W Nowym Roku leps,zei doli
I do pr1łJcy zgodnej woM.

Bo tak

Życzmy także wydz.i ałoO\w,

Naszemu pr.z'odownikowi,
Niech go Jez.us 1>opIiowadzi,
W zbożnej pracy bł,()'gosławi.
Kółkowa z Laznowa.

Przodownica,. do Czytelniczek
Na czele dzisiejszego numeru zamieściłyśmy
Rozpoczynając drugi rok wydawnictwa Przowiersz jednej z naszych najdzieln.iIejszych gospodyń downicy chciałybyśmy ją rozwinąć, rozszerzyć
tej, która w złych i dobr1(ch chwilach naszej pracy i bogaciej przystroić i prosimy was drogie czytelnigdy nie milczała, lecz zawsze w niewyszukanych, niczki o pomoc.
ale jędrnych słowach umiała wyrazić szlachettlJe, doPrzysyłajcie nam ziarno swych doświadczeń, pibre, rozumne uczucia, z których jesteśmy dumne sujde do Przdownicy j·aknajczęściei, ale starajcie się
i 'szczęśliwe. W-iersz ten jest jasnym obrazem wza- także o to by ona się znalazła w rękach wielkich
jemnego stosunku zarządu wydziału gospodyń z jego rzesz polskich gospodyń. J'eśli każda z was zjedna
człol!llkarni i redakcji z czytelniczkami, k,t óre nie Je":
tylko jedną nową czytelniczkę, to będzie można wynią się ręką strudzoną pisać do Przodownicy spradawać "Przdownicę" co tydzień, powiększyć jej rozmiary, dodać wzory ubrań i robót, i wzbogacić treść
wozdania wiersze i al'ltykuły.
Rok minął odkąd składam numer za numerem pisma.
"Przodownicy", zbieram dla niej wieniec kłosów, .
Wiemy, że rok ubiegły był dla wsi szczególnie
któremi są czyny naszych kół gospodyń i czyny każ ciężki, ale wiemy też, że jest jeszcze niemało kodej z nich ,z osobna; przez rok tworzy się z ruch biet w Polsce, któr.e mogą się zdobyć na wydatek
bogata korona, choć pojedyńcze numery pisemka półtora złotego na kwartał byłe się O' pasmie wyzdają się cienkie i skromne. W tej koronie oprócz
dawanym dla nich dowiedziały.
zbóż rozmaitych są i barwne kwiaty i słodkie owo- .
Oby w tym Nowym Roku, który się rozpoczyna
ce, choć czasem w twardej łupinioe ukryte, gdziJe . zaświtała polskiemu ludowi lepsza dola, a "Przo:niegdzie jest i ziele gorzkiej prawdy, które może aownica" zdołała uzbierać przedziwny wieniec z plosłużyć jako zbawienne lekarstwo ale niema s.zy- nów polskiej ziemi i polskich czynów.
chu poohlebstwa, tylko same -zdr{)we 'Polskie plony.
Redakcja.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

2
/

o

PRZODOWNICA

przyjęciach weselnycł1

Nr. 1

a !potem: "il'Oć tam były obrusy - bielone, toć tam
były sz!kJa.nki ZlieIone..... Cóż wymtika z tych
slów, przyt'OlCZIOOl'Y'c.h pn,e z nas? Ot'O, że llia weseZaJWIiJtał l'oknowy, :radość i otucha pnepeł1niaóą lach u naszycJh 'Ojców nlietylko dbano o to, aby zabaduszę ludzlką, a ser,c a biją nadz:ieją, że z rokoiem stawić się octhoczo, dohrze zjeść i na:pić s,ię obfide, ale
rym zakończyły się WiS'~e'lkie biedy, zawody i smutki, dbrun'O przedews.zysl'kiem o tlO, aby z:abaiw a 'Odbywaohecnie zaś zbHża się olkces szczęścia długo wyglą ła się śród śoi.run .s chluooych, sprzę.tó,w .trwałych, crodanego zarówno przez młodych, jalk i przez 's tarych. go.dnych, .a zara·z em pięknyoh. Niemal widzimy,
N~e1ylko po 'miama,c h, ale i po wioskaohra,dują się słuClhając pi e Śilli , te cisowe stoły, Zld'O.}ną obrobione
i wes,el.ą ludziska tembrurdziej, że te kiJka tyg·odni od ręką, .często rze:bbione misternie, - te ła,wy dębowe,
NOJWego Roku do Posltu Wielkiego, to okr'es wesel na któ,rY'ah zasiaJdała Slta'rszyZllla wioski, ,g:VYarzą'c spoi zrub1łlw, a kto z CZaJSiU nie skorzy:sta i w tym ok.resie !k'Ojn;ie pIl'zy sz.klrunitcy mi·odu i spo·glątda~ąc dobrotlima-łiżeńs.twa nie zawrze, czelkać musi aJŻ do Wielkiejwie na pełną o,cihoity mł.o<dzież. A rzeczą lriemałej
no,cy, kiedy z idącą wio'sną zbliżają się i najdęższe wa,~i był tam i obrus', na którym podawano "obiad
dla go~odalJ'za pr~ce na roli, a i blisk'i pIl'zeooó-wek, dOlblry", ziłożony z tra.dycyj<nych dań, staraooie 5,pOpuste już WÓłWCZas Śip!i,chrz.e i lkomo'TY, o,clhoilę do za- rz~dz()lny,ch przez Z'abieglliwe g'OSlp.ody.nie. Wlia,d obalw odejm~1ą.
mo, iż w czasaoh tych da'Will)'lClh szbchetnie pojmoStaTa ,pieśń weselna, [}jaj1s:tarrgza z z<l!ch()'wrunyclh wa.no cel urządzanej uroczystości weselnej, dbano zadotąd w pamięci naszej pieśń pra:d.ztiaJdów, pamięta
rówtlllo o powagę r.e.I,igijlIleg.o 'Obrzędu, jak i o zaznają,ca może jeszlc ze czasy pogańskie, Ś/piewruna ()Illjgi
czenie zamo,ż,nlO>ści domu, ładu i Z/go.dy w ro-dzilIlie,
prozy obiada,oh weselnych, (poucza nas, jalk to przeid pIl'acowi,to-śd i go-§cm'Ości, - wyoraJŻalI1o jednocześ
wielu wiekami przodkowie nasi bawili się, domy nie szacunek dla za,pros~onych gości, ra,dość z połą
i srt:>Oły na ucz.ty weselne pTzysltraJali, a nie z,apomi- czenia się dw:u T'odzllin, mło·dym daw,runo przy'kła.d do
n1łlli przytem i o Bogu; wesołości s'Obie nie odmruwianaślad'owrunia.
jąc, powagę i dOlstojl11JOŚć zaoholwać pOltrafili.
Z przykrością zaz.naczyć musimy, że obeonie
"Dziękujemy Pa:nu Bogu - da i tobie, panie
dzieje się inalc,zel, w niektórych zwłaSZlcza ok'Olicach:
gospodarzu, zanika tam po-woti tradycla wesela, jako obrzędu reZ pcmią g.o~pod}"Il.ją - .po o,b iedzie po dobrym.
H~.jineg.o, urocz)'ISltość t'raci charakte'r, staje się tylko zrubawą i niestety, - za,bawą c'Oraz bardzie.j bezT'OĆ tam były- s\toły - t'oć to wtszYS\tJko cisowe,
Toć tam były ławy - toć to WlSZystk<
O dęlbowe.
myślną, kończą<cą się często pitiatŁyką, kłółill.ią, a naDziękujemy Panu Bogu - da i tobie, panie
wet bojką uczestników. Aby temu zapobiedz, pięk
g.ospodalJ'z,u, ną tTrudY'c,ję zachorwać i UltTwalić dbajmy każdy z osoZ panią g'Ospodyrrrlą - po obiedzie, po dobrym.
bna, by u n.as ilI1a<cze.j się działo, kłaJdżmy przy UlrZą
T,oć t.am były obrusy - toć to Wis,zy;stko bielone,
dzaniu we/s ela nacisk nie na samą zabawę i, tańce
Toć tam były szk~allki t,oć to w~;>zy-stk'O zielone.
(dboć i tego bynajmniej nie po-tępiamy), ale ,przedeDziękujemy Panu Bogu da i tobie, panie
WlSz.ystkiem na odpowiednie UlI'ządzenie domu, ubranie stołu nietyle na ilość, ile na smakowitość potraw
1~'OSJ>oda,rzu .
Z panią gospo,dynią - po olbie·dzie ;p o dobrym .....
i napojów. N.iech porządek wzorowy dookoła obejWe's ele na WIsi, jest największą ur·oczystością, ścia, czystość podwórza, a nawet drogi prowadzącej
do chaty, świadczą o oczekiwanej w domu uroczynajwaŻiniejs.zem świę.tem w' rodii:nie.
Pa wsiach nasz)"ch, gdzie dotąd umieją baJwić się stości.
Mieszkanie, ,cJhoćby naj!SZczUJPleisze i najuboż
ochoczo i zapominać pIl'zy zabaJwie o tr.oskaah dnda
sze,
witnlno w dniu tym ś·WIiecić bia~ością śdan, iak na
powszedniego, tIWia ono Za.ziwyczaj szereg dni, a dzień
wielkie ś.więt'o. . Trochę jedlilIly i świerczyny, w brakażdy wypebn~ony jest śpiewem i tańcami, obrzęd to
bowiem ra,dos!IlY i hucZllly.
_ ku kwia·t ów o- tei pone roku, niech .ożywi ,białość
p'ieśni , śpiewrune na weselach, są rzadkiej pięk ścian, które d'ziewczę,ta przY'Stroją w tak piękne,
JlJOści i wielildei stalr·ożyttIlośc::i, jakże powiJnnlliśtny je w w/i elu 'Okolica'c h kraiu man-e, wY'cinanJki, nie zapominając i o "pająku" pod sufitem.
SlZaJn'OtWJaĆ i ~zelkazy.wać dzieciom 'tlIaS>zym i Winukom,
ZaZJWyczai o nJakryde stobu ·n iewiele się troszpodobnie jak ojlo owie nasi prze.chowywali je dla nas.
czą goslPodymtie nasze. A to niecltobr.ze. Wiadomo,
KaŹldy .k w zma te pieśni, .czy to przy oczepinach rzuco-n e, ozy przy widu "Tózlgi", czy też przy wzywa- iż c.zaTny ohleb lepiej SIIIlakuje na białym obrusie. n.iż
niu r'Odziców d'O błogo·sławi e ństwa , ~Ub też paJooy babka wielkruno.cna na prostym Lub, nie daj Bo·że, młtodej do przepr'o slzenda Xtod.2'Jicó,w lulb wsiald ania na hrwcLDym stole. O Lny u nas nie1rudlno, niema pIl'awie
wóz, po.jmie ławo , Ue slka,r bów naszej :przeszłości gospodyni, ktÓTaby nie umiała utkać cienkich płó
kryje się w kaźdem słO'Wie, w tJreści i melodji .tych oien na potrzeby domowe, n~e zaniedbujmy t)'lClh
piewi. T o dzda,dolW1ie i oioo>Wtie nasi mówią w nich u21doneń: nieahże w domu, ~dzie są córki na wydado nas z za gr<Qlbu - j.ak wię·c ie ceDlić i bfQIn~ć win- niu, pomyślą wcześn~e o przygotowaniu obrusów na
pIl'zewtildywane w przys.zt-ości wesele. Same dz.iewniśmy prz-ed .zapomndenńem, abyśmy n~e stali się nieWidzięczm.ikrumi, ł-r<Wloniącymi przekazrune nam dzie- C!Zęta ndeoh je przyoZldobią odpowiednim pomysło
wym haftem. W dniu mocz)'l5tośoi w domu z:amoż
dzicttwo.
POWIró6my jednak do właściwego tema·t u, któ- nym niech stoły ustawione w podkowę ~aśnie~
rym pra<g,nńemy dziś podzńelić się z czytel~ami, ją bielą obrusów, a w chacie najuboższej o iednej izmi~n()tWide o ~oso,baclt UlTz·ądzerua weselnego hie - bodaj s~ół jeden niewielki SlchJudlIlJie obrusem
nakr)'lty zos t runi e , aby przynajmniej rodzice i najst1łlr
pr.z.byJięda.
ZaUlWaźmy nailpierw, 00 nam ptt'zekazała prz.e- si z gości pTzy nim Sipo'żyć mogli obia.d i pog!Wlarzyć.
Pośrodku silołu, jako główna ozdoba przyję.c~a.,
szł'OŚĆ w przytŁoczonych strofach pieśni: "toć tam były stoły - cisoWę , t'Oć tam były ławy - dębowę" , niech pociąga wM'Ok - do-skOlIlały, dobrze wwieczo-
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ny, według staoc-ycih przepisów prababek Sip'O~ząmO
ny, ładnie wyrośn~ęty tradycYlny kołacz weselny. Co
dlo same~o przyjęcia, to go,ści rMmie ,podejmują po
WJSiruclh u nrus, w zależności od środków materjalnych,
rod.zmnych wa<nllruków, ZlWY'czajó:w danej QlkoH<:y.
ObyC1Za4 ustalił, iż po pO'Wll'ocie z kości.oła na wese~
lach nawe1 najlsIm-oID1l'iejszydh, przyjmuje się zebralDlY'oh kawą i plrucikam1, a .portem IWkrótce ohlebem,
rgalaoc-etą z nóg wołowyclh i wieprzolWY'ch, pospolic1ie
2'JWruną "k'wasze'D1rną", "zimnemi oo,g am,i ", a na Pod[asiu "drygami", albo 'trzęsionką, a przyrtem, nleodIzo'WlIlemi w tych chwilach, piwem i wódką, - poozem młodzież oddaje się całą dUJS~ą tańcom, które
trwają do obiadu, podawallleg:o pÓŹITIO wiecz'o'rem.
Rosół z maka'r onem, "kapusta 'Z kawałkami", czyli r'odzaj ibi'gOSU, kiełbasa i boczek na gorąroo, a w doma<:h zamo'imiej'SZ)"CIh - piec,zeń woł,DlWa z z,i emnlakarni i pi~ogi ,pieczone z mięsem, - a ma zakończe
me zawsze ryż z culkJrem i CYlDamOlnem, - to drunia
konieczme, ~dwje się wlp'ralW,dzie peWine o dJmi runy ,
zaleŻD.-ie nd okolicy, nie ulega jedlnak ż1Ldinej od.mia1liie jed'DlO! wódka i piwo leją się przez !Cały dzień
ł no<: obfic,i e i nad' ranem wśzyscy weselini<:y dDbrze
już są podchmieleni, a złe skutki podobnego n.ruduży
wania tych szkodliwyclh dla orgami.zmu trunków, są
powszechnqe znane.
Ileż to po weselach tak~<:h we WIsi zaws'z e zasła
bnięć, przeziębień, nawet kłótmi wynikłyoh z Z&prósZDnyc1h głów, częstokroć bójek, - wiemy o t€m
ws.zyscy, przeko'nywać tu nikog,o o praWIdzie słów
nas-zych nie potll'zebujemy.
Gdy mDwa o samem przyjęClru, niewiele m1LIDy
tu do powiedzenia, niech tradycja panująrca w rDdzi-'
nie i okolicy sprawą tą pokieruje. Zaznaczamy jedynie, że koniecznem jest aby gospodynie dbały niety]ko o zdrowobność, czystDŚĆ i smak podawanych
pO'traIW, ale i o to alby te !potrawy po,d a'w ane były
"godnie", t. j. a'b y.naczynia i misy miały kismałt i baTwę ,piękną, aby kaŻJdy z bieS'iJadników, zrusiadają'cych
do posiJJku, miał talerz własny i serwetę choćby bibUł'kDWą do obtal"lcia ust, jak również łyżkę, nóż i widelec, Móre przy ka,żdej zmianie osób przy s'tole
winny Ibyć częstO' w gDrącej wodzie umyte. Zastąp
my sz!kod1iwą wódkę i piwo, dla mło-dych zwłaszaa,
zajętych tańcem, limOlIladą lub wodą z solkiem w domu przYlgotowaną, co każda gospodymi z ła,tlWością
U!czynić może, wystarczy w tym celu mieć kilka
garncy iprzegotowamej i ostudzDned wDdy, w 1clórą
Wici.snąĆ należy s,oIk z kiJku cyttrytn, które potem ze
skórką dJa zrupac:hu w pla.steriki 'Polk rajane wrzucić nanależy do naczynia z napojem, przyprawiwszy go
cukrem 1. kwaskiem cytrynowym do smaku. Młodzież
z peWlIltOścią wdzięczną nam będzie, 1!'dy dhłodzącym
tym z.drowym napojep:l orzeźwi się pooczas zabawy,
a za pieniąJdze, ma;l"D'OIWane na wódkę, o ,w iele było
by lepiej kupić kosz jabłek, upiec dużo 'piet'lIlitków
narobić kannelków i cukl1'ów, które o.chotę weselną
powięks,zą.

Na zakończenie przypomttrimy raz jeszoze i nawoływać będziemy gDrąco, aby nie za:nńedJbywarno po
WISiach ani jedne~o z ,pięknych zwyczajów weseLnyoh,
nie Zla,pomilna'llo pieśni, ani Dbrzędów, kotóre przechowała nam tradycja, aby je cz.czono i przekazywalIl<>
n.ast~nym pdkoleniom, !pieśni te i zwyczaje alboWiiem dają wsi .naszej to oblicze szlachetne, jej włas
ne, dO' trikogo ni epodQbne , które jest radością i dumą narodu.
Wacława Grodzicka.
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to do rachunków ani uzdolnień, ani zami>spec.jalnego nie posiadamy, zwłaszcza w T.,aszym narodZlie g,os/podaoc-skian, Iktóry do .dziś jes~cze
od w~eilikich zCljp1sek i obLLczeń s:trOlIJJi, jak od za'razy.
I ooprawda maczei być nie mogło, sikoro 'PIzez długie
lruta bez ołówka gospoda:r.zloln.o, a p.rzyzwy.czajenie to
prZ€c1e .druga natura, - i chocia'ż H(AZjODQ dawlIlemi
pzasy, to jednalk w haaxłzo, a bM',d z'o uipr,o~czony SpDsób! Ciekaw był ~SlPodarz Wliele rto Zlboża zeb:rał, IUlb
omłócił, 'bo 'naoC~nał ~~iem .na kiju każdę :kopę żyta,
każdy 'k or,o zyk omłócony, a owe ZlDaciki Ikarby
tak misternie umiał wycinać, a znał je tak dokładnie,
że a.ni ,się omylhł co !k tóry oZinaoza, ani znaczka dla
żyta ozy owsa nie ",zapisał" tam, g,d~ie {) ziemniaka'c h "lIlIOtaJtki" Slwloń,e ozynił. "System" ten, nie nazbyt doskonały, SlZ(cze,g óne dOlbil'ze znany był po dwora'c h wśród ekoiJlOmó,w i karobowY'C'h, którym mazwa
od o'wych karbów została przydana, ,te !SwoiSlte zaś
"Ik,sięgli kiie" Ta'c,hU!~owe kMbowańcami nazywano.
Wiele lart IPDsłUlgilWano się 1ego rodzCłJiu "za,piskami" raohUi!llk<>wemi - trudno okr:eślić, lIlJi,ewąJtpliwie
jednalk jesZlcze i dzilŚ, gdzieś w zrupadły.ch ką,tach, niejeden w Slwoich obliczenia'c h go~podarskich ,d o karbów się ucieka. Toć jeszcze w 1904 r. p. redaktorce
Karcz 0Ws'lci ej pokaZYW&Do iaką ,,!księgę lIla kiju"',
a lZ!IlallaZlł:oiby się d,c h więcej, gdy1by :roarumiano ZinaCZ€nie historyczne owych karbowańców i zamiast niszczyć je, oddawam,o do muzeó'w, jruko ,e e'Il!De świade
e,t wa r,o owoju ikwlttliI'y ludzkiej.
Na ogół jednak jeSlZlc.ze pr,ościej z temi 'olb raohunkaJllli się ~ałairwria'noQo, zlWła,s,z,cza w gospodarstwa,e k<>bieC€m, gdzie ,pamięci ~edymie zadawano trud wSlZelki ej konrtroli rachunkowej. ZresZltą nie ,było tego
zlbyt wiele - .nadchodził dzaeń t1lJrgowy, to się po kilka !Ol€tIid1i a!lbo dziesiątków do k'Osz)'lka odliczało,
wymiera:yło osełkę jedną, drugą masła, koguta czy
k'lll"'kę pod tpaohę i jazda do miasteczka, gdzie jUlŻ go!q>osię W .9W,OJją opiekę lcek czy &ulek brał ~ dopó1y
tŁumaczył, zakLmał się i molestował, aż wyłudził ,za
byle co i oną kurkę, i masło i jaj, dał eonie bądź "na
otarcie łez" i 1e parę groszy. ZdawałO'by się, że
wszystko w porządku, gospodyni ze swego nie wiele
alho i nic nie usiewiła, pieniądze wzięła i " dokładkę "
jesz<:ze dostała. Po co więc tu jeszcze jakieś rachunki, czy zrupiski, 'k iedy i talk wie dOMze wiele na

łowania,

ta~u "zarobiła".

Talk !pos1ępowała i dziś postępuj e z-nakomita
W1iększość naszych gDspodyń, choć ,już przed laty były ifaJkie, jak p. StolaI1Ska, krt:óra w 1908 r. <>trzymała
nagrodę za siarrunne i dobre prowadzenie zrupisek rachunkowych 'Przez cały rok. Gdyby tak która gospodyni !potrudziła się -trochę, a obliczyła przez tydzień,
aIlho i miesi ąrc , wiele to jej kurki <Tóimej paszy zjedzą,
wiele ona sama przy tern nadreptać się musi, Z1Lrum
się kurki oprząrtnń e i pożywi, potem to ws,zy!stko lIla
pieniądze ,przellrczyła i lPorównała z tern, co w tym samym tygodmńu czy miesiącu za jaja i kUJrY na targu
o bnzymała , a iesz,cze le.piej, gdyby takie obhczeJlJi.e robiła w ciC\!gu ,całego roiku, to niejedna z !llĆ<ch PT,zekonała,by się, że owe "zarobki" iarg'ow.e jak te zaozarowane talary mikły gdzieś , .zia:r.no i ,ro,ne pasze chla
kur or~ dogląd, pomieszczenie i wszystkie inne wydaJtki na łę ~ałąf ~oSlPodarstwa kobiece~o wyrnńosły
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w ciągu roku dajmy na to 100 zł, a ,z a jaja i sprzed.ane kUlT)' w tym samym czasie otrzymała gos,pO'dym.i
ty!lko 95 zł. Pi,eniądlze były, nieraz lIlawet i większy
groS/z gospodyni z targu pr'.zy;nOOsła, kiedy /Więcej jaj
się zebrało, lelpi'ej pła.cili, a d ooś iIliecoś z młodYich się
S1P'rze.dabo, bytWaloo i po 30 zł z jednego targu, a raJZ
to samego koguta białego za 10 zł. sprzedała, taki był
piękny, rasowy - ,c ieszy s,ię ROs,posia z tY'ch zar'o bków, uepszego ,interesu już !Sobie nawet wyobraz,ić nie
mo'że, aż liu naraz ~awia się taki do:r,a dca i jakieś zapiski, a obl1i.ozemJia prowadzić z,a leca. P.o c zą:tH: owo
ruiechętmJie mówi 10 t,em na's za gosposia, potem z 00raJz więks,zem zaciekawie-mem cyferki stawia IW zeszycie, IPll'zy:g,ląda im się i poróWlllywa, aż wtresroie
z.rozumiała o c,o 'I"zecz choooi i q'llŻ sama !Z całym !Zapałem garnie się do tej !pracy i wygl~da jeno końca
okr,e su ob:rachunk,o wego, byle ooprędzej z onej mow"
liczb tak p nzek'onY'WUJią'cej, dowiedzieć si ę wielu tajemnic gospodarskich. Jedna, znajdzie w nich pochwałę ,d la swej umiejętności i !Zabiegliwości, bo raohU!Ilek dochody wykazuje, i.ntna - aa'k ia w naSlZym
przykładzie - 'wyzlbyć się będzie musiała złudy
o w~e~im IPożyrtku z jej kurek. A dlaClZeg,o owa hodowla kur,za się nie opłaca ? - oio /Zaraz pierwsze pytanie, kitóre te liOZlby wymowne g,os,!pndyni na myśl
nasuną. Może kury zJbY't ikosZJt'owIllie :żyw:ione, może
kury same nie wieLe co warte (o kOilllt'r oli rueśruości
pamiętaj ,goSlposiu!), może zamiast w spółdzielni czyste, choć nie myte, gwarruntowane jaja sprzedać po
dobrej cenie, oddawało się je, wprawdzie bez wyboru, Srulkowi: jakiemuś za liche groszaki i chustę
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perkalikową na dokładkę i wiele, wiele innych
myśli przez głowę gosposi się przewinie i radę skuteczną na złą biedę doszukać pozwoli.
OWkzajcie !Zatem, ,pI1owadźoie ,zapiski rachU!IJJkowe, go~odylIlie ipolslkie, - a jak to czynić należy wyjaŚlIlią wam odpowiednie książki do prowadzenia

tych zapisek przeznaczone np. Kolenda na 1931 rok.
instruktorki Kół Gospodyń Il'a,d y nie poskąpią, wiele
też pomóc może listoWl1ly 'k urs dJa gOSjpodyń wiejskich, gdzie jedna lelk'cóa ~ecjalnae tym ~rawom zapi&eik ll'acłlUJnllwwych jest poświęcona.
"W.edle staJWU ~oibla", ale jakże tu oną groblę
staJwiać, skioro Isię st1liWU nie l2'JIla, a poomaclku 'WSlzyS'tko czyni. W gospodarstwie twojem podobnie jest,
go Siposi:u, jeśli o:bce i .niep.rzyjemne maJą być ,d la ciebie zaJpis~i rachunkowe. Bo skądże możesz wied!Zieć .bez obrachunku, czy ci lIla leipszą wystarczy sukienikę, ,o zy maże tylko sIk~omną wełen!kę kUiplć jeSlteś w staJruie, czy bułecZJki jadać, czy może tmIlIiej
sm a OZlIly, ale IZ,d:rowy i pożywniejszy domowy chlJ..ebek
raZJowy i wiele :im:nych podobnych 'pytań i odpowiedzi rO<ZJsttmygnąć zdołasz jedynie przy pomocy zapisek i oMi:ozeń ,raohUJnkowyoh i 'UlSt'I'Izec się !Pl',zed
brzydką, a dosyć /powszechną u nas wadą, kotóra ZJnowu ,w przysłowiu /Zawarta - ,/Zastaw się, ale postaw
się". Otto ,przylkład: /W,eselisko Zo~i KJUrz.owianlki odbył.o się 'huClZ.nie i buńcZJucZlIl, ie, iW ,całe pall"afji o niem
gadają, to i Ja.g.usia, choć biedna ,dzieWICzyna, tak dlugo IPwsiła i molestowała trodziców, że i jej szumne
wesele w)'lpr awm , choć się zrupożyc.zyć SI10dze musieli (ICZ~OŻ t,o bowiem '1'odzli.ce dla slWY'ch dzieci nie

-"''''''''''-'''-'''-'''-''''''--'''-''',,-''''''-''''''''''''-''''''--'''--

Z nowy(h wynalazków-obetnie korzystają
nie tylko ludzie, ale i ptaki
Razem z postępem i w przyśpieszonem, nerw:)wem życiu ludzkiem XX wireku, konieczność szybkiego podr"óżowania staje się niezbędną. To też pojawiają się koleje, samochody, samoloty na usługi publiczności, z których to coraz szerszy ogół korzysta. Nawet ptaki, które o własnych " skrzydłach nie mogą
przebyć większej przestrzeni., posługują się samolotem, gdyż właśnie tą drogą przyjechał kogut do
szkoły hodowli drobiu w Julinie.
Przyjechał ten jegomość z Anglji ze słynnej z wysokiej rueśniości hodowli Karmazynów (Rhode Island)
pana Goldena, o którym pisałam dwa lata temu
w Gazecie Gospodarski.ej.
Jako że jazda samolotem jest kosztowną i nie
z każdego miasta samolot odlatuje, więc podróż swoją
kogutek rozpoczął samochodem, umieszczony w wygodnej klatce, ani zauważył, jak dostał się pod opieką właściciela, do najbliższej stacji kolei i już koleją
dojechał do Londynu, gdzie oddany pod troskliwą
opiękę jednego ze znajomych inżynierów na polskim
statku "Premjer" jechał spokojnie przez 4 dni morzem, pojadając z miseczki zboże, zapijając wodę ze
szklanki, którą ze sobą z Anglji zabrał. Przezomo:;ć
w długiej podróży zawsze się opłaca.
Przyjemnie i ciekawie było zobaczyć brzeg i polski port Gdynię, ale ziemią kogutek nasz cieszył si ę
krótko, natychmiast został przewieziony do Gdańska
i tu wsiadł na samolot. Miło jest wznieść się w obłoki
choć raz w życiu, szczególnie o ile się jest obdarzonym słabemi, za małemi skrzydełkami, na których

można frunąć tylko na grzędę,
przefrunąć ogrodzenie.

a w najlepszym razie

Po parogodzinnej, zawrotnej jeździe samolot spuścił się w Warszawie na lotnisku - i tu znowu przvdały się zapasy żywności, gdyż komunikacja do Ło
chowa (stacja najbliższa Julina) okazała się niedogodną i męczącą. Zanim zdecydowano się go wysłać
na kolej, zanim dojechał do Julina przeszło 212 dnia.
Żałował nawet Anglik, że tyle wydano na samolot,
żeby potem tak marudzić, ale trudno, siedząc w klatce, nie można przyśpieszyć podróży - jest się zależ
nym od ludzi.
Okazało się, że czem dalej, tern gorzej, bo cóż
to była za podróż z Łochowa wózkiem po okropnej
drodze w srogą zamieć śnieżną! Ale przykre wraże
nie, jakie na cudzoziemcu wywarła polska droga :;:<ltarło przyjęcie w Julinie - tyle uczenic, praktyka!ltek, nawet panie nauczycielki wyszły go powitać!
A kury, kury - czekały jego przybycia z utęsknie
niem, a między niemi okazało się sporo rodaczek,
które tu z jaj z Anglji sprowadzonych już się wylęgły,
spolszczyły się też bardzo, ale spisują się dzielnic,
znosząc zimą duże, ładne jaja. Jedna z nich już od
jesieni zniosła 100 sztuk-to też ona pierwsza wyszła
na spotkanie rodaka i zaznajomiła go z innerni. Dzis
kogutek angielski pędzi żywot spokojny, w gronie ce dziny, lubi jednak mówić o swoich przygodach, gdyż
zdają mu się one bardzo niezwykłe, wszakże przed
tern nigdy się z domu nie ruszał.
Takie to nieraz spotykają nieoczekiwane przygody ptaka, oddanego pod naszą, ludzką opiekę, ale
bywają jeszcze gorsze, smutniejsze, kończące się
śmiercią, jednak o tych wolę dzisiaj nie pisać.
H. Dochówna.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

-

Nr. 1

zrobią!), a dziś i młodzi i starzy ciężko pracować
na procenty muszą.
Nie wedle gł'Uipic,h ambiqji i za!Wiści glT~eSłZiIlych,
j0IlJO wedlle obrachunku ITOz.ważOlnego, kierui swemi
poczynaniami, gospodyni po1slk a, a pamiętaj za'w sze
o t,em, że 'owe pail'ę groszy, tCO się w kalecie 'bwo(ej
kołata, Ito nie jest jeSlz,c'z'e ten dlochód, który ~1l1Ż i lIlia
mniej waŻine lPotrzeby zużywać mo'żesz - wydać baTdzo ła-two, trUJdni~j Óesl: zarobić!
I kiedy, ~aik kiedy, ale dziś właśnie, gdy cały
św,iat przeżywa t. z,w. kryzy,s .go.spodaIflClzy, sZJCz.ególnie o'dIPowiiednia jest chwila, alby lZatPl'zestać Wlreszcie
gospodaifowa-n,ia pooma.dlm i w długiC1h laliach bolesnyc'h ,doświadClZeń i zawodów uczyć się umiejęhnej
pra'c y na roli, a W1z,iąć się do ołówka i ścisłego obifachunku i na wzór kupca z obliczeniem rolniczy
swój warsztat prowadzić.
Za biedni jesteśmy, ż,elby 'n a śle,po g'oSIPodail'ować to przykazanie dla ciebie gospodyni polska!
Inż. St. Wyrzykowski.
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•
miałam z wIeprza

Przez palfę tylg.odni, lIllyślałam i myślałam co f<Obić: Zabić wieprzka ukarmionego li mieć przez dłu
gie tygodnie rz,amoŻllllOŚć IW domu, azy sprzedać rzeź
nikowi?
Wybór kudlny, boć goiówka sibraSlZlIlie potrzebna, pO' plTo,Sltu niezbędna. Trzeba na miejslCe ua:>asioneg,o kClJbrunka kupić iillJllego ttęgieg,o jp!fosiaka j święlta
się iZ/hliżają, jp!fzydałolby się lepsze ~edzenie ,dla
WlSlzystlkiooj :na podarunki ŚW~ąltooMe gr'o,s,z konie _IZny, zima lTęc'e mrozi - dzieciaki cihodzą:ce do szkoły,
nie .obejdą się bez ciepłegO' uJhram:ia, buciny po.zazierały, pońoZ<OClh JUIŻ ,docer'orwać nie m o'żna , a .z zimowych ,kurtek powyrastały ze wszystkiem. Aż tu zaClhodzi do mnie Frworwa i porwaada. PewJlJO Pif'zedeświęrt:y z.aJbijecie Siwego kabanka, mO'żebyście mi tak
odst<\!pill.i pO' sąsiediZJku kawałek słolIlimy, parę kJeł!bćłJS
i mięsa kawałek na święta. Wiolw<wa też mówiła, że
chce was prosić, boć wiadomo, że wasze kiełbasy
i sma.aztne i długo się trzymają, nie za!kwiltną tak, jak
rz eź.ruickie, a kisZ\ki też peWtrlo będziede robić, tobyśmy ~pOlrO' nrub.rały.
Jak ,tO' Il'zekły, tak
w głolWiie co mam robić.

dzę i kalkuluję: Jak powiem, że o·dldam taniej niż
r.zeź,ruiki, to cała 'wieś się .zlle.ci i kaooy będlzlie chciał
kU(pić, trzeba Staśkowi przykazać, niecih zajdzie do
& efańs.ki ego , jak będzie wtrruc,ał ze slZkoły, !kupi kawałek słOIni ny i zauwalŻy sohi'e dobrz,e z ceal'Iliika, ile
co ma kOSlZt<o'wać. OIIl ma dobrą pamięć, ,jak wy,jdzie
od nieg,o, wlSzy5ltlko W)1ipisze na kartce, to będę wiecLzii,ała po cz,emu slP,rzeda,w.ać.
Poszłam do sfail"ego BaJIiJłomieja,

bie i ro.Z\bierze, bo u r.zeźnikórw sługiwał, a r'e.sztę ,t o
sama pifzeclie 'Z/l'O'bię jak się patrzy.
Tak i z,rolbilliśmy. W poruiedziałek przed' świę
tami, wi,e prz był 'WYIpO'szczony przez cały dzień, żeby
kiszki bylo lepie:j c.zyŚiciić, na św'iltrunie już ,wiJsiał
w Sltodo,l'e nad kOTvtem. Sitoł'T czściuchlno pomyłam,
wanienkę i slZafllilki naSlZy1kolWałam, wody do paTlZenia
nagotowałam i tak uwijaliśmy się, że na lO-ą wieczór
wszystko był,o ~o'torwe, tylko mięso nie posolone, bo
z tem lepiej czekać do drugiego dnia i kiebbaJs'orwe
mięso drobniutko pokraj'a ne i wyr,ohiollle czekał,o na
nieoce w kuchni.
We wlt,oifek od rana cliTzwi się nie z amylkały,
każdy chciał choć trochę kupić na święta,
że to
wiepr,z był młoay, a spraWlIly - no i p.rnecie taniej .
Sprzedałam dwa schaby, szynkę, kiełbas sporo,
slo,ruilny połeć, sa,lcesolIliV, a kiszek tYllko tyle iJe trza
sorbie zosltarwiłam, i każdziutki grosz zapisałam, ho
stTasz:nJe byłam ciekawa jak mi to wypadnie, czy ja
dobrze wyspekulowałam, czy źle, bo się ciągle bałam, że może trzeba było wziąć te 200 złotych, które
rzeźniki wtykały i całego kr.amu nie mieć.
Ale ralCihwneik pokazał, ż'e ilu teres był dolbry i dlla
tego wyrpislZę tu wszystk,o co sprzeidałam i ile na tern
zaTobiłam i 1Je się dla mnie jesz.cze pozostało .
Gdylbym wieprza SlPrze,dała dostałabym
za niego
Sól, kOil"zenie, 4 1<Ig. kćłJSzy, kosztowało
Dałam Badlomiejowi za pomo'c
WY1Paliłarn &lZewa za

Ile
klg,

z Ameryki Slplfo,w adza i za bezcen ludz,iom oddaje,
smrulec to samo - aJe po ZlTIajomości 2()O złotych tobyśmy daJi
Swkarcie sobie takiego, co wam SIp1'zeda wieprza za te pienią.dze, mojego nie dosbruniecie.
Po,g niewali się: - Jeszcze nas się pani będzie
prosić, jak nawiozą wieprzy przede święty, to i tych
pieniędzy nie tiTza bę&iewydać.
_ _
Niecll'ta nie będzie waszej !krzywdy, mówię, a ja
moÓe.go nie dam. P.osz;Ji batrdzo zag.ruiewami, a ja sie-

2 szynki
2 boczki
Łonatka

Karkowina
2 schaby
Leberka
Słonina
Kiełbasy

Kiszki
Salceson
4 nogi
Szmalec
Wieprz

WYdałl

mięsa

20
13
5
5
9
3
25
16 ~
10~

wydał

gil'.
7 " 40 "
8"
"

3"

"

wieprz:

Sprzedane
pozost. dla mnie
Cena
za 1 klg. klg. 1 dostałam
wartość
zł. gr.
zł,
gr.

k~g· 1

3zł.zł. 20
2zł, 3 zł. 20

3

3 zł.

10
8
5
gr. 5
20 gr. 9
gr.

2zł.2 zł. 2n lir,

-

15

3 zł. 20 gr. 11
1 zł. 10 gr. 6

3% 3zł.80 gr.
3
5 pzł.118%

-

2oo~.

218 zł. 40 gl1'.

Razem:

mi się w mig rozświetliło

Ró2mości IZ wieprza narobię, połowę splTzedam,
grosza .za lIlią zbiorę, a reszta dla mnie zo<stanie.
A tu rzetnilki za,ohodzą ieden p;rze.z ,d-rugieg,o
i pytaią, .czy ~p.rzedam wieprza na śwńę.ta. Więc niby to chęrtlIla jeg,tem do S'pI,zedaży, ieby z nioh wycią@nąć coby mi daJi za tego ka:bamlka.
To oni gadają: słonina wcale me płaci, bo rząd

o,n po,brafi i za-

kJł1uć wieprza i Jm-ew dobrze SlPuścić, ak,uratnie o,slkro-

I

-

3~

3

30 25 60
10 16 28 80

-

33
35
6
10

-

9

175%1 204

-

20
60
50

-

70

10
5

30
16

-

-

-

-

-

3
10

-

6
22 .17 60
5~
4% 4 95

-

-

3
2

I

2
6

143 1 114

-

40

94

Z mojego raohU!I1lku widać, że sprzedałam 751;2
kg. z.a 2()4. zł. 70 gr., a pozostało- dla mnie 43 kg. warte 114 zł. 95 gr. Czyli, że za SWIOją pIT,atCę zalTOIbiłam
przeszło 100 zł.
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Cały ten rachunek wypisałam, żeby za. chęcić inne gO'SIP o,dytIlii e , k,tóre umieją wohić dobre kiełbas1Y
i kiszki do tego by za moim ,przykłrudem zakalSały rę
kruwy i wy,wbiły mięso z wieprza, zamiast go ~p'rze
da,wać za mrurne pielllliC\idz,e.
Trzeba tyłko ZWlrócić
uwagę na to, żeby sztuka była młod'a i lSjprawna, to
ma,czy, żeby miała cienkie kości. Na starszych, klQści:.stych sz.ttuka<:h, zysk będzie daleko mniejszy.

J.

Kursy w

Zaradzińska.

Łomżyńskiem

Okręg Łomżyńsk~ jest jednym z pierwszyc!l,
w którym praca Wydziału K. G. W. była prowadzoną
przez ś. p. Wandę Kuberską. Wielkie ona położyła
zasługi dla pracy oświatowej w tym okręgu wśrcd
kobiet wiejskich, to też widać tutaj bardzo duży
wpływ organizacji: kobiety wyrobione, rozumiejące
potrzebę zrz·eszania się i pracę w kołach.
Kurs pierwszy był w Nowymgrodzie. Warto
o tern miasteczku coś więcej napisać, ale że nasza
"Przodownica" mała, to ł miejsca w niej na wiele rzeczy nie ma. Pierwszą rzeczą, jaka uderzyła moje oczy,
to napis na świeżo odbudowanym kościele "Bogu
z Jego darów". Przepiękna myśl w tych paru sło
wach się mieści! Tu też dłuższą chwilę przed tym napiJsem się zatrzymałam. Wojna, szalone bitwy nad
Narwią, tuż przepływającą, zniszczyły niemal zupeł
nie miasteczko i okolicę. Dziś dzięki pracy ludzi zacnych i oddanych wsi, nie znać tego. Duszą tej pracy
jest ks. Supiński, proboszcz Nowogrodu, człowiek że
laznej woli i serca wielkiego!
Osobliwością Nowogrodu to muzeum Kurpio·wskie, założone staraniem p. Chętnika. Mieści się ono
w dwóch domach pobudowanych tak, jak się bud nie
na KUfJ~iach. Zbiór mały, ubożuchny, ale dużo ta:.n
ciekawych rzeczy. Do osobliwości zaliczyć można
barć starodawną. Jest to sosna tak potężna i tak .. tara, że równej jej nigdy nie spotykałam.
Muzeum _ to duma Nowogrodu. Jest tam duży
zlbiór krzyży przydroimych i wyrobów domowych
rzeźbiarzy, krzesła, stołkil,

ławy.

Zwracają uwagę

dwie olbrzymie "ligawki' do grania, śWlietnie zachowane. Brak strojów, a szkoda, bo tak Kurpie puszczańskie, jak i Gocie, mają cudne, do dziś dnia zachowane ubiory. Kurpie puszczańskie to wolni kmiecie, ich kobiety ubierają się, w czółka pełne ozdób,
a Kurp1e Gocie, to lud pańszczyźniany, bliżej Buga
mieszkający. Stroje tych ostatnich są piękne, bogat~,
z fotografji czytelniczkom "Przodownicy" znane.
Opowiadała mi przewodnicząca koła, pani Rafałow
ska, że w miejscu, gdzie dziś jest śliczne ustronie,
z altankami i krzewami na pochyłościach ku Narwi,
gdzie częsrto i ISchludnie mieszczą się z.a!budowania
Muzeum, gdzie każdy z przyjemnością usiądzie :ta
ganeczku podziwiać przecudny widok Narwi i łąk ją
otaczających, było śmietnisko i pastwisko dla żydow
skich kóz!
Tak to dla dobra oświaty, mMości kraju, praca
ludzi dobrej woli tworzy rzeczy i miłe i pożyteczn~!
Kursa same były bardzo miłe, na pogadanki
przychodziło tyle osób, że bardzo obszerna szkolna sala pomieścić w ostatnie dni słuchaczy nie
mol!ła.

Opisując Nowogród, trudno nie wspomnieć o mogile poległych bohaterów tam, na brzegach Narwi,
od kul bolszewickich. Staraniem komitetu stanął
przepiękny pomnik. Mogiła usypana wysoko, wysoko, kryje w sobie 78 bohaterów, wśród których zDljduje się syn państwa Moraczewskich, znanych działaczy społecznych. Uroczyste poświęcenie odbyło się
J() listopada, dokonał go ks. biskup sufragan z Łomży.
Cześć poległym młodzieńcom oddawali dwaj weterani siwowłosi. porucznicy z walk 1863 roku. Zaiste,
cudna to była chwila.
.
Z żalem opuszczałam Nowogród, w którym tak
rozumieją pracę na każdem polu, bo nie brak tam
i pracy organizacyjnej rolniczej. Jest jedna z lepszy~h
mleczarni, gdzie ogromnie przestrzegają czystości
w mleku, oj, boją się czarnej tablicy, na której pięt
nowane są nazwiska mniej czystych gospodyń. To
też stoi ona obecnie prawie zawsze niezapisana. Jest
zbiornica jaj, jest kółko rolnicze, koło gospodyń stowarzyszenie młodzieży. Wszystko żyj~ ~ pracuje.
Czyż Nowogród nie może być przykładem?

Zofja

Zawodowa

szkoła

Kaczyńska.

tkactwa

sejmiku warsza wskiego w

Ożarowie

Z inicjatywy Sejmiku Warszawskiego, zorganizowano w Ożarowie w roku 1929 trzyletnią Zawodową
Szkołę Tkactwa dla dziewcząt. W tym celu Sejmik
wynajął piękne pomieszczenie, składające się z bardzo dużej pracowni, salki wykładowej, mieszkania
instruktorki i pokoju internatu dla zamiejscowych
uczenic. Szkoła ma prawo korzystania w cza~ie
pauzy z dużego ogrodu, uczeni'com wolno uprawiać
len dla celów doświadczalnych na wydzielonym kawałku ogrodu. Oprócz zajęć praktycznych przy warsztatach tkackich i kilimkarskich, uczenice korzystają z wykładów zawodowych i ogólno-kształcących.
W p~erwszym roku istnienia szkoły, t. j. w 1929/.30
wykonano 7 poduszek i 14 kilimów (nagrodzonych na
wystawie robót kobiecych w PiaseczniJe), według
wzorów miejscowej instruktorki p. Grochowskiej
oraz zdolniejszych uczenic. ArtystyCZ.1ą stronę, wykonanych kilimów i tkanin przychylnie ocenił malarz
p. Franciszek Szwoch. Wszystkie roboty, wykonane

-..'

Uczenice

Ożarowskiej szkoły

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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przez szkołę Ożarowską znajdują chętnych i licznych
nabywców. W roku bieżącym wprowadza się równi'eż malowanie na glinianych naczyniach według
własnych kompozycji uczenie.
Szkoła tkactwa w Ożarowie przyjmuje jeszcze
zapisy nowych uczenie do dnia 15.1.1931 r. (adres:
Kierownik Sejmikowej Zawodowej Szkoły w Ożaro
wie p. Władysław Wodziński). Nauka wraz z całko
witem utrzymaniem wynosi Zł. 60 mi'esięcznie. Dojazd koleją z bliższych okolic bardzo dogodnyszkoła znajduje się bowiem o kilkadziesiąt kroków
od stacji
Janina Zaleska.

Z
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KOLO GOSPODYA WIEJSKICH W GRUDUSKU.
Ziemianek, .zawią
Wiejskich w Grudusku IZ udziałem
gOSjpodyń z IWIsi. OkOJi.OZll)'loh. Na czel,e orgaa!IiJza.qji stanęła pani
Janina Smolińska z KuJ.eszowoa.
PierW\Sze zehranie odbył.o .się .d. 5 maja 1929 roOiku >człon 
kiń zapisało s:ię 25. Były zarząd koła ziemianek przekazał swó.
rnajątek w 5oumi·e 104 zł. 65 gr·oszy na rzec.z K.oła Gospodyń Wiejskich, a bibljo,teczkę na rzecz "Stowarzyszenia Mło
d:rJieży Żeńskiej w Gru.dusku".
Zebrania odbywają się regUllarnie w drugą niedzielę każ
lego miesiąca, a w środę przoo z e b.r anie m , bywa zeb.ranie <Zarządu, tu wspólnie omawiamy różne sprawy, tyc7.ące ·się Koła.
i układamy porządek na ogólne zebranie. Ułatwia nam bardzo
w prO'Wad.zeniu zebrań plan pracy, kJtó.ry mamy ułożony n'a
cały rok li ściśle się .do <teg.o stosujemy. Oprócz 5p'I'aw bieżący>ch
m.amy na kawem zebraniu jakąś .i,ntereSl\1jącą pogadankę.
Dochód z majówki po.dzieliliśmy na trzy równe >części.
50 rLło.t)'loh lila budowę remi<Zy 'stra!Ży [pożame,j w GrllldUSlku,
i .dwom naszym członkl.n.i.om także po 50 tZłoty>ch n·a zap;Qmogę
Kospod,rurstwa, porueważ :i.ch mienie poża'l' znis·zczytł d·oszczętn.e.
Z balu miałyśmy 120 zł. zysku i za to kupiłyśmy obrus i albę
do kościoła w Grudus.ku. Res.ztę po'trzeb naszych pokrywamy
drohn'0mil slkłacJIkami 1. <ra1u;e I!la.s zasiłe'k przekazany IŁ Koła Ziemianek. Urządzałyśmy ŚI!li<l!dan:e dJa dzieoei IJlTzysrtępujących do
pierw.szej Komunji Świętej. Wydeoleg.owałyśmy iedną z człon
kiń w roJru !ZeSzłym na Z1Wiedzerue WytStawy PO'W\S>zechnej
w P.oznaniu, .dwie członkinie na zjaro roczny do Ciec.hocink'1
i to w.s.zystko na k.o&Zlt Koła. Miałyśmy także jedną wycieczkę
do Sok.ołówka do SMoły rolnioze.j.
Nasza przew.odnioząca szczerze i .serdecznie odn.o& się dJ
nas, miJo partmeć gdy lila zebraniu gorąoeo ~1S,pół=je każdej
z członkiń w różnych kłopoltach, a my z wielkiem przywiąza
niam odnosimy się do niej, kochamy ją jako zacną .i szlachetną
W kilka

zan.e

miesięcy

po

rozwiązaniu Koł'a

został,o Koło Gospodyń

naszą pr7.ewodn.i,c.zkę .

J. C.

ZE SZCZERCOWA POW. LASKIEGO
Miasteczko Szczerców leży nad rzeką Widawką dopły
wem Warty, liczy około 5.000 mieszkańców, z czego 2.000 przypada na ludność żydowską. Ludność polska - to przeważnie
drobni rolnicy i rzemieślnicy.
Jak mówią starzy ludzie - tydzi prz~ p.odpalenie polskich zabudowań wyparli Polaków z rynku i ruchliwych ulic,
a następnie za marne pieniądze wykupili place i budynki w lepszych punktach handlowych dzięki czemu opanowali prawie
cały handel, ~dyż cho~ w lamym rynku i na ruchliwszych uli-

7

50 .skIlep6w, oto w ~em .są za1esdwie 4 ,Slklepy
polskie ", przy ulicach oprócz rzeźniczych tylko 5
sklepów polskich. Ostatnio biorą się polacy więcej za handel,
lecz największe trudności są tu ze zdobyciem pomieszczeń
w odpowiednich punktach, z konkurencją ze strony tydów
i z brakiem zrozumienia u miejscowego społeczeństwa, które
mało pOipiera prZlem}'lSł i halllideI lPoJ'Slkil, a w więkJs.zoŚlCi robi
zakupy u tydów.
Koło Gospodyń zostało założone w 1923 roku. Zbieramy
się co miesiąc, przeprowadziłyśmy konkurs porządków domowych. Radna ogrodniczka prowadzi wzorowy ogródek warzywny i u jednej z członkiń ogródek kwiatowy, Koło sprowadziło
100 wylęgowych jaj kaczych rasy polskiej, oraz wiosenne nasiona warzywne. W tym roku Koło Gospodyń zorga.nizowało
o.chronlkę ,czyli ,przeruS<21kole ·d la dz ieoei,. W runW. 5-m 1i!pca' b. '1'.
było uroczyste otwarcie ochronki, na które przyjechały panie
z lPowi.artowej seikcji IZ Lasku, !pp. ArIruSlzew.stCy, ks :ą.dz proboszcz i członkinie Koła Gospodyń. Zaprosiłyśmy też miejscowe nauczycielstwo i przedstawicieli miasteczka, leoz z przykrością muszę wyznać, że widocznie wcale się nie interesują
naszą ochronką, gdyż nikt nie przybył. Pomimo to uroczystość
otwarcia była b. podniosła. Bezpośrednio po nabożeństwie odprawionem na intencję otwarcia, odbyło się poświęcenie i pięk
ne przemówienia.
Do ochronki uczęszcza stale około 30 dzieci, od których
pobiera się po 2 zł. miesięcznie. Przy organizowaniu ochronki
dużą pomoc dali pp. Arkuszewscy, ofiarowując całkowite urzą
dzenie, Sekcja pow. z własnych funduszów, dała nam 100 zł.
oraz Woj. Wydział Pracy i Opieki Społecznej w Lod·zi 3()() zł.
K.oło Gospodyń ze swych funduszów z urządzonych przedstawień miało około 600 zł. Z tych pieniędzy zapłaciłyśmy 300 zł.
za lokal ochronki, reszta pozostała nam na utrzymanie ochroniarki, której pensja zasadnicza wynosi 170 zł. miesięc'znie. Na
ochroniarkę zgodziliśmy wychowankę Państwowego Seminarjum Ochroniarskiego z Opatówka.

ca.oh j_t

około

spożywcze

JAK KOLO GOSPODYN W BRZEŹNJU
ZORGANIZOW ALO APTECZKĘ

~I

Pięciodniowy

kurs zdrowia został zorganizowany dla
iUltei'SrLeg(} !koła pod kierunlk:em i.nMmkttorki. higieny
IZ C. T. O. j, KR. 'P. K. Maciejowtstkie;, ,przy [pO!lDocy rruejlSJcowej
inJstruJkrtorlki ;p. Ma1Y1jównry.
Treść wykładów oraz pokazy praktyczne z hygieny i ratowanictwa - wzbudziły w słuchaczkach, których było blisko
70 - nadzwyczajne zainteresowanie.
cZlłomJ1ciń

Już 'Ila kursie powstała myśl powołania do pracy radnej
zdrowia i lZał.ożenia apteczki dOffi'owe5.
Na najbliższem zebraniu Koła, wybrana została na radną
zdrowia, niżej podplis<an<a, gdyż ,od dawna starałam się udziela,
pierwszej pomocy w razie choroby na wsL
Kupno apteczki odłożono chwilowo do czasu zebrania
większej sumy pieniędzy, dopiero w dniu 21 września na zebraniu Koła, przewodnicząca p. F. Białecka wręczyła mi 59 zł.
z poleceniem jaknajprędszego zajęcia się kupnem najniezbęd
niejszych lekarstw.
Ucieszyłam się niezmiernie, bo apteczkę miałam
lUZ
w kieszeni i wzięłam się do roboty, aby ją jaknajprędzej umieścić w szafce, ale, że i szafki nie było, więc dalejże do stolarza, który się podjął .zrobić w ciągu tygodnia za 23 zł. szafkę,
która pomieści wszystkie niezbędne lekarstwa i przybory, jak
bańki, irygator i t. d.
Przy pierwszej bytności w Sieradzu zakupiłam w skła
dzie aptecznym, około trzydziestu naj potrzebniejszych lekarstw,
umieściłam wszystko w szafce, zaprowadziłam księgę inwentarza, oraz przrchodu i rozchodu lekarstw apteca:ka ~o
tow • •
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Pnwo k-orzy.sotania mają w 'PierWlszym rzędzie (oby iaiknajmniej korzystały) członkinie Koła, jak równie! korzystać
mogą wszyscy mieszkańcy Brzeźnia i okolicW'.
Lekarstwa są wydawane za opłatą, wynoszącą cenę kupna z niewielkiem oprocentowaniem - które się przeznacza na
rozwój apteczki.
Mamy nadzieję, że apteczka w niedługim czasie powięk
szy się znacznie i przyczyni się do podniesienia stanu zdrowia
w okolicy, bo zapobieganie chorobom - skuteczniejsze jest
często, niż ich leczenie.
Emilja Wildowa
"KOLO GOSPODYŃ WIEJSKICH" WE WSI BIALEJ
W WIELUŃSKIEM
Dnia 4. V -1930 r. zostało u nas założone K. G. W. po odbY'ci.u 4-dniOiWego- Ikru:r,SIU gotowaruia. Do Koła nas,z,ego z<llPilSa!y
się 22 osoby lecz opieszałszE' opuściły nas i pozostało 12 naj'5olidni'ejslZ)'!Ch gO'SiPodyń z pOŚJl'ód 'krtóryoh '5 IPrzY!S~ą)piło,do
komJłrurlS: "Zdrowie IW loorucie w-Lej,slkiej" i. Wlprowrudziło IW SiW)'lch
domach różne udogodnienia. Wnętrze chat było u nas zawsze
czyste, ale teraz stało się , wygodnem i miłem.
WieLką !JXliIIlOC lIIl81IIly ze .m~ODy nJ8JSlZ,ej in:sttr,lIJkrto.r,k i,
p. Masternakówny do któl >-j mamy wiele zaufania i życzliwo
SCl.
Odkąd należymy do Koła Gospodyń Wiejskich nauczyIyŚimy \Się gotować ,pożYJWllle Z'IlIP'Y z lia'l'ZY'n. Na ,zimę iZ'I'obiłyśmy
wiele. zapasów jak rÓŻl1' przetwory z jarzyn i tanie i łatwe
kompoty i konfitur", l'.).Si mężowie, widząc nasze staranie nie
kpią jak dawniej r "b .1bskiej roboty", ale cies~ą się z naszych
postępów.
Alfreda Zaskurska

Nr. 1
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cow.i<t-ej i wy!!l1wał'1!!j iMtrulkrt'orikń. i żY'ozymy mu, aby jalm1l11jprrędrej
d.oo7Jelkał ,się ~j chwili, by w tlcastdym powiecie
w PoLsce .pracowała taka dzielna inst'1'uktorka.

Z. Z.
pr'zeIW()dni.cząca Koła

G. W . w L.

Z URSZULINA W POWIECIE WLODAWSKIM
Zebranie organizacyjne Koła Gosp. w Urszuli nie odbyło
się dn. 19.10-1930 r. w domu p. Bron. Kędzierskiej zapisało się
12 członkiń. W skład zarządu weszły: p. Kazim. Jerzy, przewodnicząca, Wice-przew. Marja Kozłowska, Br. Kędzierska Skarbniczka, Wład. Kędzierska sekretarka. Składkę miesięczną

uchwalono w sumie 50 gr. Staraniem instruktorki Su;kowskiej
mamy zespół warzywny ogródków konkursowych i odbyłyśmy
kurs gospodarczo - ośw. pięciodniowy, zakończony podwieczorkioeilll iPT,z y '\JIruiale 50 osób, nast~n:e odbyła 'cię zabawa ~anecz
na. Postanowiłyśmy zaprenumerować "Przodownicę", żebyśmy
mogły wiedzieć co inne koła robią. Mamy urządzić choinkę
w dniu 6.1-31 r. oraz zabawę, z której dochód ma być przeznaczony na rzecz Koła.
W. Kędzierska

PORADY

Pytanie. Proszę o podanie adresów kursów ogrodniczych dla dziewcząt z niższem wykształceniem. CtZy wychodzi
jakie pi,mo ogrodnicze popularne?
St. Miernik, st. Opałówkek
Odpowiedź. N~ższe szkoły ogrodnicze są:
1) w TarnoZ PINCZOWSKIEGO.
wie, woj. Krakow!Skie. Kurs 2-zimowy 00 1.9 - 1.3 szk. pań
stwowa.
2) w Wólce Kapitańskiej p. :?:amarsŁynów, pow.
DuiSl2lą Ip!l'l8ICy W naszym pow.i,e cie jest 11Upebnie nrurn
Lwów. Kurs 2 lata od 1.10 - 1.9 państwowa. 3) w Koźminie,
oddana p. Irena Zbroska. Wszystkie siły, i zdrowie wkłada
woj. Poznańskie od 1.1. szk. Izby Roln. Z pism ogrodniczych
w swój zawód, w każdej członkini Koła widzi siostrę, to też
me damw, że !<joła 1l<8JSre, ,to jackby rodlZ!i!na. CobylŚmy tyJJko wychodzą 1) "Ogrodnik polski" Warszawa, Boduena 2,
nie zamar.zyly już w czyn w,prowadza: tu otwiera ()clwonkę, by 2) ."Ogrodnoi.ctwo" wydaje Tow. Qgr odn1cz e w lK'1'akow:e,
d!ziarbki ~e od ma:1eństwa miały lZapelWlDioDIą cpI.ekę, a my 3) ,;Pneglą,d Og~o-dni.czy" Lwów, KOtperniika .20, ale żadtne z nich
nie i est pOiPuilarne.
E. B.
swobodę !przy pa-rucy. To om1ÓW .\w,puje a.ptOOZJkę, 'z któPytanie. Ile będzie kosztować lęgnik na 250 jaj, jakiej
rej w ,każdej !potrzebie .korzystają chore członJónie i kh ·
firmy są najlepsze, czy można nabyć na raty.
P. Rajtar.
~odziny.
W i'lliIlelffi zmów Kole ~rowacLza
szatkow.nicę
Odpowiedź. Lęgnik Buckeya Nr. 17 typ E na, 210 taJj koikO'l1bową do 'kalP'llSily [pro-wa,d.zi 'kolllkur,sy '\vyooowu 'prosztuje 58.&:1 dolara, zaś Nr. 3 Standard (lepszy wyrób) na 250
sią,t
tgęsi
TasO'W)"Ch, oraz ogródki wanywne i Ikwiajaj kosztuje 90 dolarów. Przy kupnie wymagana jest zaliczka
po-dwórka,
[pełne
towe. To też aż aniło Slpoj rzeć na
40 procent, reszta winna być uregulowana w wekslach do 4
drobiu ślicznego, na tahatę przy.sńrojo.ną w ;róŻlllobarwne
miesięcy, za ten czas liczone jest dyskonto w stosunku 13 prokwiaty i na dzieci rookosz-ujące !Się 'Pomidorami, które wzeplą
cent rocznie. KoszŁa opakowania i ~TlZewozu wynoszą 2 proich organizm, a ISmac.zne tru.skawJU i maliny uprzyjemniają im
cent od rachunku i obciążają nabywcę. Adres składu: Inż.
pracę raa;em oZ IDaJiką w ogród.1w. I pod względem naAlkowym
Nawakowski w Warszawie, ul. Kredytowa 4. Lęgniki krajowjele nam <łaie nasza ukodhana in,s,truktOTka. Gdzie tyLk)
wego wyrobu jeszcze nie są dostatecznie udoskonalone i mogą
pT'ZyjecllLie do Kola wygłasza dł~gi, doM.z.e obmyślatny odczytdać niepewne wyniki.
R.
pr,z,euJ.rowadza d)"5.~lje , a my WfStZylStJkie śmiało zabieramy głos,
Pytanie. Czy kury minorki są dobre do chowu? Nabyłem
wyrabiamy ię i ćwiczymy IW offiow:e. Prowarui .kursy gotowaD1ia - d.zJęlki im wyuozyłyśmy się przyrządzać naszym rodziw tym roku dwie kury i koguta, żyw~ one .są >obrębami tZ .ziemnom smaczne i ~owe posiłki, łakocie, .które ku zadowoleniu
niakami .i owsem, ale j~dzą jakby z p:rzymusu i są smutn.e.
naszych d.zieci, .zastępują oukierki fa'l'lbowane. Mężowie zaś
Prenumerator Sł. Gula.
Odpowiedź. Jest to rasa południowa, niosąca olbrzymie
przest<llją OUczęSliczać
do kac czem , bo -!:lPokój, ład,!porzą,dek
i dobre pożyw.ioenie zatTIZ.ymuje i-ch w domu. W kiJ&u wsia.ch
białe jaja, w nruszym klimrucie nieodpow i ednia , 1>0 cierpi zarówkobiety uczyły się na ku;rsie kroju, szycia i, robót ręazmY'ch.
no podczas mrozów jak i podczas słot jesiennych. Mięso ma
OSltattnoio w pOlWlieoie dzięki patni Zbrt>Slkiej miałyśmy kl.llrs
50che i niesma,c.znc, kości grube, me wysiaduje wcale. Jeśli ma
pr17JelbwDrów OWQcowycl! - na~obi,łyśmy wiele kooilitUll' z owosię nieść dobrze i wytrzymać naszą zimę to winna mieć suchy,
ców i pomidorów, nauczyłyśmy ®ię Il'o'bić zapasy spiżarniane
słoneczny kurnik i paszę białkową np.
odtłuszczone mleko,
na zimę. Nasza instruktorka., pracuje w powiecie zaledwie
Łwarog, odpadk~ mięsa, albo ryb, dużo zieleniny a więc w zijeden roik, a lZld.zJałała w.ie1e, liazme iPToje~y ma lOO. przyszłość.
mie plewy zielone parzone, kapustę siekaną, buraki, kości mieOby ·ją Bó,g między na.mi tlaohował. Wy,działowi K. G. W. lone. Jeżeli do&taje owies .to <ty1.ko cię.żJki, lepSlZy Ipoślad pszenskładamy serdeozne po.dozięlkow<atDlie .za nadesłanie lIlam t<8lk prany, kukurydzę, słone.cznik.
M. K.
Druk. Zakł . Druk. W. Pi~karn.iak.a. W arSiZ8wa , Ordynacka 3.
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