- POLSKI
ASTRONO~IICZ~O·f~OSPODARSKI

I D0110\vY

t-IA ROK PAl\SKI

i\IAJACY
DXI 366
c
r;A SPOSÓB F. X. R\: ' ZIiO\\ SKIEGO F.

,.

A-POLUD.. "IG GRA

i

~I. DOKTORA

~fi'YSRI

WYRA CliO W AlO'.

.... .,:

NAJiUDE. l

i

Pa) Ulic

RUKIE I JÓZEF."

CZ,.:CUA.

Grodzkiej pod Liab.'! 26-21.
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l.febBY WRO'rÓW IiALF.:.'DARSKICH j

SUCHE DNI
1. Lut.,;o 28.l\1arca 1.2'13. WrzeSnia 18.20.21.
:!. ''''rot Xięi yca czyli 7."o.ta lic::r.ba l 'ł 2.l\laja29.31. ~.erw,1. 4. Grudnia 18.20, 21.
\
XI. Epakta \.. H.
.:\JięSOpl'SLu rachując od Nowego Roku do Po5. ,Veot Słoń ca Cyclus Solari! t f
pidca, będzie Lygodni 7 dni 2. Ruskiego lię(,F. Litera N*łzielua BA.
51>PustU zaś Niedziel 5 dni 2. Wielkanoc Ru2. Rzymski Poc::tet 2.
ska razem:; R7.ymską pnypaua.

RUCHO,'lE SWIE'rA.
c

.

OBRZEDU RZn1S KIF.t;O.
4 Lulc&o.
="iedLiel. SlaroLapustn
21 Lutc&o.
Popielec

7

OUlOC

I~wictnia.

nie P~"ISjil t6 l\laja.
'Vmcbo\\",
"
26 l\Jaja.
Zielone S""lH:i.
2 Czerwca.
Nicdti,1.1 SS. Trujcy
6 Czerwca.
Hoi~ Ciało
l Grudnia.
Adwentu .
',eUz.iela

RUSKIEGO.
30 Stycznia.
7 Lutego.
Post 'Vcł rki
26 lUarea. l
Pascha CllI ,,-low.
4 ~laja.
'YOlllcszcnic Ho"pody
aja_
t4
So;;zc. S. Ouch"
25 Maja.
J to t:hrpt
Piołru,vki NiedeI. 5 dni 3,
3 Grudnia.
'edel l.
OBR Z ~DU

:'i '1ela :Uiaso blna

.

D JY I GALOWE.
Dnia I !J
- 30
15
5
_
_

Kwidłni.

Urodainy Najjtiaiejuego Ceur •• Au.str,i·
Maja
Imienin,..
P •• dai..,.nlk. Urodsin,. N.jjAltni.!jucgo Król. Pra.sk.iego.
hhrn Imienin,.
1 LipcA Urodzin1 ajj.ioi'j.ncgo Cesarn Wuec.h Bouyi, Kr(, •• Pohli eco.
18 Grudni .. Imieniny.
J J 'Vndni. Rouuiu n.dani .. ,ul •• ,. KOQslJIQc,jnei 'VolDemu Miulu ~nl.owQ

.I

j.,o

ekl"łliem

w r. 11.5.

',,"W"'.-Z PRZ ;L(' HOOIT i OoC HOUIJ POCZ ....
POCZTA:\l'f c..E AR K.O-AUSTRYACKJ.
jut pr:.y ulier Fraticis:kmiskiej pod liczb'!, 22t.
Gdzie przychodzą PonLy: co.1ziennie 7: u Lryi, CHch o goch. 8 rano. Po południu za~
o gon. 2 z Rossyi i cał"j Galic,,·i.- O<1ChOllzą ~a' C:Olhiconie o goJ. 10 rano Jo Czech, Auslryi,
Włoch, Ameryki, Francyi, Algien•. Tnrcyi, Grecyi i zwajCllr,vi;
za< l> god. 6 w wieczór cło
Galicyi i Ro syi,-Pieni'ldze l'0wiony byc oddawane gOlhiną przed ol].;j<ciem pOCZly- wszellUe
&as pali, krz.vnie, lrzeI.a składae na Podg,;r:tu, gdzie mają hyc c~lyowauc.-EiI\Vageny ouchodzą kaiuodziennie do 'Yi"dnia i Galicyi.
POCZT ~IT KRÓLE TWA POL 'KIEGO_
je.t '" domu R=,!,Jo7lT'" lIa Stradomiu.
Poczta O obawa i lislawa oJchod:ti 'e '\ lorek i
bolę o god.
f3nO. w Niedzieł~,
Srod~, Czwarlek i Piąlek o gad l~ rano.- Pr:r,~' hodu w tei dni po ~"J ... po południu.
Furgon czvli ponl" zabierająca rzeczy i li LV, odchodzi w )/iedzieJ.; i ro.lę w połuJnie;
p... ycbedzi we \VLorel i Piątek \V po!u,]nie, Eltpedy ya necz,. i pak. w l\licha!owicach .

•

jest n,·(on''!rm rynku pod liczb,! 260.
Tamie przychodzą Poczty rod2.ienoie o god. 10 rano.- Odchodzą zaś cecYzienni" o 7mtlj
wieczorem.-LisLy, pieniądze i paliely 2:03 god .. inami prz'etl odtlj 'ciem ot]dawanc być mają.
Odjeżdżać
chcący, mają si\, punktualnie kwadransem przed odt\jscicm w PoczLamcie znaj lowa':.

U"

L. A ( ~l I f:. I
W rolu lym przypada pięć zaćmień to je l: 3 Sfollca a 2 K5ięiyca, z Lych 2 następne
o nas .. ichiane będą: Pierw ze &aćmienie księżyca dnia 31 Maja wwieczor, począLel o godzi.
9 m. 58, środek. o god. 11 m, 40, koniec o gad. 1. m. 21 rano dnia 1 <Aer"c.1
Drugi.. zaćmienie It.sięiyca dnia 24 LisLopada wwieczor, początek. • sod. 11 In. 39, ...0dek. d, !ł!i o ,od. O m. 34 koniec 8 god. 2 In. 29 rano.

.
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~~:\I{Ol\lprSZE

N_\BOZEl\S'r\VA 'V

OSCIO.ł~.A ('H

f,RAliO\YSł\ICH

-.

BożeGO Ciltla 40
gOlhinnc nah .. icńst,vo.
I'ięcią Ewan&e1iami rano .
. '!5go u S. ~larka 40 godzinne nabozeń.
U S. Barbary. Niedziela 2 po trzecbkro· ~ietlziela 2 po 'Vit:ł"i Nocy u XX . Dołach Opatn,ności Bo!o!.iej.
minikanów, Sgo 'Yincentego Ferez;yuna
21 go u S. JÓura. Naboieństwo 40 god.
takie na Grudku Stej A&lles'l.h.
22go u XX. [)omiuik'lIIów o 9 ranO Wo ·
1Y MAJe.
tywa Solenna.
25 u XX. lUisyonar'l.y 49 god7.lnne nab. Dnia 3 u Panny 1\laryi, u S. ł:rzyza, i
u XX. Franciszkanów z p.-ocesyą Jero'l.oli.
29 u PP. Wi7.ytek .
4 u S. Flory,ma 40 god'Łi. nabo takie
W LUTYM.
Procesya ze Zamku tamie.
Onia 2go u XX . Uominikanów i u Pan 8 Na Zamku, na Skałce caly tydzień, i
oy ~hryi.
od l go pi" tku po " . iełkiej nocy az do
U Panny lhryi wostatnie dnie karuawalu
Zielonych świątek w kaidy Piąte k, na40 godz.inlle naboieństwo.
bozeJlstwo do pol udnia.
U Paony l\laryi pn.ez caly post o 9 go 16 'Vniebo,vstwieni e. u XX. Dom ini);a·
dz;inie 'Votywa.
nó,v, bkie u 5. 'Yojciecha. S . Jana Nep.
O lUęce P . .t. kauoie, popołudniu o 3. 18 u XX . ł\apueyllów.
g'),Jz.. mała Pasya .
26 Na Zamku 40 god. nab. u XX. Do
Pnu caly post odprawiają lię Pasye po
minikanó,v Zeslanie Duciu, świętego.
południu .
Nied'Łieb 2 l\laja li I'. l\hryi N . 1\1. P.
W Nied7.iclę Ił X X. Dominikanów, na Pia·
Laskawej, oa pamiąlkc ustania powietn,a.
sku u . S'Łcz;epana, u S, Floryana na Niedziela po S. Hn,yiu u XX. Domini·
~lep3nu. u S . l'larka. II Bernardynów
k"nów, S . Ratarzyny Seneń . odpustno",,.
na Stradomiu. oa Zwierz.eńcu.
Niedz.iela 5 1'0 Wielkićj nocy u XX. Ga ·
\V "olliedt.ialki u Panoy illaryipucynó,v latki BOikiej Loretańskiej.
" ' I(,rki u Słc~j Anny.
W CZERWCU.
Czwartki \I Sgo Piotra.
Suche dni Prueesye puhli«De o 9 goda .
Pi"tki u XX. Fraocink:mów.
,V Poniedz;ialek do XX. FraaciFzkaaów.
13 na Grudku S l~atal"7.yny I\ykcyi.
Wtotek do XX. Dominikanów .
IV MARCU.
Sroda. do P. ilhryi.
Dni. 4 u XX . Reformatów 40 god. ua . S. Trójcy u XX . Domiuikanów .
7 u XX . Dominikauó,,' 40 godzi. nabo. Cz;wartek. Boie Cialo, Procesya z. katedry;
8 u Bonifratrów Da ł\uimien.u
po południu u Bozego Ciała na kazi.
19 . n S . .tózer~. u PP, Harmelitanek.
Pi~tek u Dlarków po kościele .
Niedz.iela, od S, Trójcy po mieście. po
25 " XX. Dominikanów, liapueynów .
poludniu na klepanu po parafii.
W KIYIETl rIU.
'V pooied·z.ialek. u S. l\likolaja po 'Vesoł!,
N. aODy BolesD':j u XX. ł'raoeist.ka- 'Vtorek . u Stej Anny po parafii .
nów .
Sroda u S. Piotra po parafii, na Zwien,yńcu.
4 uP. ltlaryi w wielki Cz;wartek umywa. Cnnl'tek , rano na Piasku po parafii. po 1'0nie nÓł: o god . 4 wieczór, 3 kaunu .
I"dniu o 3 tl XX. Dominikanów 2gi ras
7 . u XX . Dominikanów Wielkanoc.
1'0 ko ściele . o 6 wienor 41d P. Maryi
8go Da Z wierz.!ńeu.
p" mieście .

W.fTYCZNID.

Dnia

t.

23 u S. 'Voj.·;ccha. u

XX. [)ominikanów z I'rocessy"

,y
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b

It XX. Frnncis7.kallów. Reformatow,
IV PAŹDZIERNIKU.
Bemarap"iw, li S. Andneja, li S. JÓ7,efa. 1 \Yotywa z kazaniem LI P. ~1a1·Yi.
,,, Nic.lticlę. 1'0 oktawie Bozl:go Ciała u Xicdtiela 1 l~aŻJ7.ie,,"ika, proccsya publiczna
Pl' . \\' il-ylck 40 god7.. nah.
zobraze,nl N.P.R(~i.all(:ow~j. Cafytydzic"',otl') l
S
'J
pllst 1I:X X. DOIJ1IlIlh.anow, \V \I 'cczury Różance .
_'I. li • 1'"11
a 11 a.
I.
, . ' .'
F
. I'
ł
?!)
:.,.
I .. ....... . 'ranclsz ianow Ca y tydzieil. w
- gil U Sgo • łOtra.
.
40"
'"
"Ollell
gOli . uah. J akze li XX. Re.
fUJ'watów, i OeJ"t\at".h'n.ów.
TV LIPCU
u PP. liarllll':lilek.
() .. i~ 2 li X ,' . Ii"nnclitów cały ty(hień. 15",0
ł
17. 18. 19 . u XX.lt eforlUahl\" 40 g.n .
Ta "le II Pl'. 'Vizytck
23go \I XX . Hcruartly"ów.
4go o XX. Pi:ll'ów
S O.. rbar' ),ic,uLie ła 4. Pai<hiernika " S. Annv. S. Jan"
, ' jcd"ida 6 1'0 świi,tkach
\I
.
)
K.antego, cal.r l)'ll LIf! II , w kOllClI 40 go n:lb.
Opal rl.llości Ho,ki,ij ,

13,

lu II XX. !~arlllclitliw
J 8&0

lHI~".

u

xx.

X~

u PP.

"""IU !litilllel..

UCI'nard)llów.

°
1~/~lI
I

lr LI.I'TOpjDZ/E.
u Sgo Piolra.

\l
. illis,)"lllill'I.Y· .
XX. Dominikanów, JII'ocessya z4Ula
U X •. l) olllll~~l;."n.o,,:- )I".J'Y.' :\Iagdaleny do·
Ewallf,'eliallli, za Dusze ZllIarłych, nllo.
P'CI'O IW J(,J s,nęcle w:'i 'Hed nowy udpust Takie li P. :\[~n,i ca{y tnl,icn ZaJu znv, Li23. u PI' , F,'ancisdianell S, Illlucgllntly taoie za LlLlilrf.,·ch.· z ',q'stawicniem :Xajsw.
dupiero W i'iie<hiclę .
':~kramc~tu, o ,) ~I\dzinie.
..
26.IIS. ,\nn yll .·X.l.lernarf!" n ó"'40 ..... n . TakLe od ~. ~Tlh."raJa 1\.10 g~,lzlntco'prnces:\'a
J
fJ
na CIllCnlal'7.: ~r za '\Vlelk " l Kazanie tamze.
)'icolziela 21:(a Listop'lI.ln u XX. Piar"'" OpieJr .51E TUJ_'n c.
ki N. ~Iaf\ i P:tDll\' ta"ie n Xx. Dominikauów.
Hoia 2 li XX. Fran .. iszkanów, Reformat';w, 17 go n g~ ,\nd ;·zeja .
nern~l'(lrnó\\', I;"pllcynów, S. Audrze . 19 . 20. 21. II S. Jana 40 gOlh. nabo.
ja i u SUo Józef".
Takie u Sgo Jfi '" efa.
:ł . 4. 5. lIa (;",,,\1," 40 g o . nowyodl'"sl 2j. li XX. Augustynów. II XX . Ileformat.
,,, ~i Cflzi c l\( po S. Dominiku II X~ .Domini. 30go u S:;o Andneja.
G{;O II XX, I'j.lI·ó,,·.
lV GRCD.Y/U,
7 . R. 9. li X,X, "apllcynl;w 40 go. n.
1O. ! L 12 . u ...\'ltlrzrja 40 Il'llrl,innc nab. 4&0 II tej Ba,·hary·
16 li I'. llar io cały tyd!.i"Jl. w ł;nńrll41) Br.1I li Seo ~likolaja.
r,otl, ,,:o hu - II XX . [)nmillika'lfiw 1'0 okII XX, Ilema"dynów, caly tydzień.
ta" ie \"niehowzięeia. S J:tc\;a caly tyflz. I:L Na ł'allli~tł;ę U tania llIorowl'go po21C',> li PP. 'Yil.ytd. .
wict"za, 'Votywa II XX. Reformatów,
2 go II XX. Augu 'tyanów.
I'rLed P. Jezu em cudownym lIa górze.
21 go n go To 'm. sza .
lI' lrRZE.LYIC.
24(,1l li ' • . nnyo dzień śmierci S. Jaua

I r,0

tl

Sr,o 1.I7.il'!:'O .

!l:mlego o U'·01'7.yS!f~5Ć Il~1 .Inia.

:1.4. 5. n~ Z"ienyńc',40 g.lI . oflp",t Il '''vy . ' ' OhOlę prZt'd ~,cdLlel~ p,el'ws.,,! .Ad,ve!l'.'~'
. ,
.,.
.
HoralY !sw urocznIe 7. w,' laWICOlcm :'\3J',
8. U. X. Onnnnd:a now •. \I\ C',,~tplll)'\. f·aly S .. k.ra'meolll. zkaz~oicm, u·XX.D"DliniJ...anow
lythici" lali 'Le li _·X. ł\armelil""v l,OIT·II .
U S. Barb11'y urof'z}'stosć S . lIo7.a lii do
piero w:'\ic lhidę.
14
I'
'\1'
S " .' 40
u
3I1ny". arY,I. n:. H;:yU
go,
naho. r~ XX. h ·3 nt>,. zkallow.
17&,11 Ił xx . Reftlrlllatow.
2 :1(; 0 u Sgll n·ojl'iccU3.
!7go na Zalllku.
281~0 Ta~.Le 113 Zamku.
29go II Doil'go Ciała na Skałce.

"3fl.I.f,.-P~ez ca{.,' .'\,hHnt IHl w,z."<lkich
ko~cll\{sch Rorat.,:, "Vol,'~a - ~. ". 9 ,!ni pr.
H01,.,'m ' arod71,nh,m~1 :'\.X. [)omll1~kang\v>- 0I.. nne Roraty z k"Z,!nlem. a Wleczor a gad.

kapljcy )Ialki Bo "iej.
.xX. J)Ollllllik30ÓW.
xx. ł,armclitów 40 godz. nabo.
1\ Sgo Jana.
2 GO na Zamku.
Pr" kOI, "Roku ':'\'ipSlpor,r, kazanie u XX. Fra~.
_'OWCIID3, w

2jgo
26 1\
27:;-0

Da

li

potlLi~kowanie Bogu,

ul'okskoliCt.ony.
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~'rYCZEN

D. '('·1

RZY1ISKJł!J·ID·1

ŚIV Ilfr :ł

I. P. NOWY ROli
'l.W. :Uart yuiana bi,kupa

:{. s.
4. C
5

23.
24.

1'- Tclesl'ora IIl ,:c7.cnniha

R.

N.
t' .

9.W.

10 . S .
II. t:.

S.

25.

Ro:,d. 2

W

14

po 3 kro LUf'yana męC1.cn :!6.
27 .
Seweryna m ęcl.c onik a
:llarcyanny Pann y ~lę.:1. · 2B.
29 .
\V ilhclma Hi s(; "p"
30 .
l-ligi"illsŁa Hisla'l,a

tL

/lo::!. 2.

IV

~A~A

12

2.
3.
4,
5.
6.

II/lllch .

5. \Vfu';c ibur.

~O'IOR

fi . l\Iifosła\\'.

~,{;

7. SiaLOsław.
8. ;\1'~iboj.
9. "\I :II" LhIHla,
10. '''' sze,fa\\'.
11. ~1jf"mir.
12. Czci,!a" a.
t3 S" it'losf~w. L.
14. R<lo.l~gost ,

klinie GIl/itejskiej.

!L

t:>. Domvsław.

16. 'Y!o~l,imir.
17. Dobro,fa".
1 . Jaropełk.

N 2po Ros

Sylwestra p.
.\Jalachia proroka
Subor 70 " posto·
Wigt!. tłu Huh oiawl.
BOIIOI Wl.E~H~
7. Sobor S . Joanua
8. IIcorhia »repud,

22. P. 'Vincl!nlcgo i Anasta . lU ~I. 10.

19

II'

Brnni~{~w.

21. J aro,fawa.
52. Sfawomir.
23. \ V rocis[awa.

Irlr

z

5.

sla,...
,
arbimir.

tl'ędoll'nlpgo. .
27. l'rz~by~!:m.
N lyoBoho Połyjew.lH . 28. JII.;bo"r.
Hrylaoria J epis.
29. Zdzisia ...

:lO. j)"h10Wka.
31. SpilJsnie\v.

-.

I!,,/p ..'''.

.

20. "'fdJ ~bl)j.

23.W. Z.ślul.ic. "lII'. i Jaua Ja!. II. Fteodosy" prepod.
24. s, TymuteU S1.3 Lisku Inę~z. l') Tatranny 1l1l1Cze.
13 , Jcrmyla mllcze .
25, t: . .'Iawrócenic S{;'o "awla
26. P. I'auli wdowy i 8atyJily kro 14. SS. Otec. w Synai.
27. S. Jana (:"n7.,, ~tona 8, W , 15. Pa "la rly",eysk,
EU I(/II . /I

,M

2. ;\Iieczys{a" .
3. 'V{Oli~iLUi[a.
4. Iln;;nilar.

.

1/'

•

l. God)'sfaw '

lORo::. 8. O OC::iys:;c:;;eniu

'.

Arrnes'Lki (' . lI.

N. 3 poS

~l

O God([/:h

1:tIIE .JEZUS

,1/ nlf'll.~::;f(

/l'

I SOBOR

,;'i.

-

ZEN.
D",ie Tmi lUllcze .
SS . ~Jladcn cc.
Anysyi lUIlf'1.e.
31. ~lelan) i Prepod.
l. JA (jA, OCRJZ:\.· LI

Pa.vla. puslel. i Jlaurus \V ,
,lIarceII" I'apie~a
Antoni ego Op,la
(.. al. S. PiuIra " R1.. Prysha
.li;erd l' n a nda "'y'Lnawc y
I~ahiana i ~cha"lian" ~I :\1.

Ell'(f71. 11

21.

J(fnll S.

N, %po 3 .kr.

la 1' .
16 . W ,
17. S.
tB. C.
Hl. ('.
·lO. S .

O Chrystllsir:

ł

12. P . 1I ,"~orały Panny
13. S, Gotlfri,la \ Vyzn:twry

Ewrm

Sł. .o\ W lA;i;sKII~.

Jul iauny IlIUCzc.
,\lIa81;I1.y :. mucze .
:tluc1.en . 10 W I\I'Y·
Wigi!. ,lo lIo ltłe"t,
ROZDEST. CRnl:ST.

Danic ia lU. Gellowefy pa . 22.

II Łu/ms:,a

Imiona

20 . lima tia, J el'is. mUC'Le,

fi. S. ITRZECH KRÓLI
7.

lnvlJfJ'·1 IWSKJ E~

21.

Tyla bi"kupa

Ewn(/.

) EKJ<:l1:\YR Y.

31

MA DN(

sw.

ŻYDOWSK.IE.

Rozd.8. O w::;rlls:,el/ill wi{'lkil/ll/([ 1II01':'1l.

-

\V derego "isk. , 16.
2B. JI(. 4p.3
. %po Boha. P e lra 'Vcry . Dnia 2 Oblęłenie
17 Antonyia Wclykajo
29 1' . r"an ei~z(;3 Sales.
Jeruulem.
30.W . )larlyna i łl yacinta P.)I, 118 ,. .Hlanas y" y ł\yryllo
22 t Schebat.
19, Jlal.arya "repod.
31 S. Lu,lwiki ,""clowy.
~

~

.pełni a

(

L
dnia

ID.

O lalnia kwadra d. 12 god.
~ów d.

«:

5 god. 6

1:

19 god.7

Pierwsza kwadra

d.

Ol

8

VI

24

A C

T

w wieczór. \Vilgotllo

łO m. 21

śllieźna.

w wieczór. P ogoda odmienić się slara.

wiec zór. Przywietrze przrkrym na odwilź godzi

27 god . I m.

20

VI południe.

Do
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śnil'go

"kloooa.

.

•J

I,U'I'\"

-

u. '1\1

ŚW / ~TA

MA DNI
RZY;JlSKIE

I. C. Igllaeego hiskupa

męczen.

2. p IoCZVSZCZE~JE ~ 1 P
3. S . Błazeja biskupa męct.en.

EWa/l.

"

II

ARYl.

29

J~

ID.'

.ŚW IET.4 RUSKIE

V{

.

Imiona

20'I J euft r m Yia Welykabo,
21. ~1a1yma prepod.
22 . nmoftea A posto.

su WIAŃSKIE.
-

Motell.fzfl S. W Rfn.d.' 20. () robotnikach w winnicy

1. K~bnimir.
2. Miło ława,
3. Błaiey. s.
4. Ludosława.
5. Dobrogniewa.
6 . "Yand ...
7. Stuli.ław. b.

4. "'i jstaroul'u.l. \Ve rolliki pa . 23, ~ 3 po Dobo lilylllenta.
5. l' . "glaty l'anny męczenniez. 24 . Xell)'i prepod.
6w. Doroty I,anny mę cum .
25. Hry borya Bobost,
7. s· Romual.la Opata
26, Xellofonta prepod,
8 . C. Jana Ile l\latha i ;}laryny P . 27. Joanna Zlatou5t.
9. I' . Apolonii pallny męczen, 28, Jefrema prepod.
10. S Scbolastyki I,anny
129. Ibnatia Jepis. mucze .

---

E/ooll. U

Łukasza

S. w Ro:;dz. 8. (j nflsieniu wielorakiej roli. 11 .

II. N. /M ięSOptUil. Uipoli. i Eufro. 30.

12 . l' .
13.W.
14 . S.
15. C .
16. P •
17. S.

~Jodesta męczennika

31.

Juliana mę cze nnika
'Valentegn Ii.plana mę·
Faustyna i J owity lDęcze ,
.folianny panny męczen .
Sabina biskupa

Ewall.IlŁukas:;o

S.

tJ'

Ru:;tl. 18

\.

2.
3
4,
5.

Swięloch na.

'II{

12.
olimira.
N "1850. TnJECH S\\ J \. 13. Ovcisław.
14: NIemir.
r'yra i J .)an . mu cze.

15. Prawosław.
16. Pnes{awa.

f'r '.

Tryfolla lIlucze.
STRYTE"i JE 1I0SPOD.
Symeona bohor.
hydora p ,epod.
Abaftyi mucze.

17. Swialopeflt.
18. Ziewonia.
19. E?cisław. b,
20. Zylomir.

21. Zbisława.
mękę. 22. Wrocisław.
23. Sfawenna.
\-Yukola pr. 24. Bogusz.

Je:;usprz"powiada su'q

I~. N. rzepu

Il . ...
('onstaneyi p.
yr I At
"y:mawcy
7. Post \-Vet. Parftenyia pr. '25. Gromisła ...
26. Lotlomysł.
allle"-a
8 Fteo dora DłU'-"z.e
27 . ZiemoMa w.
pan. 9. N)'kyfore BUcze.
POPIELEC . Eleonor
28. Tworzymir.
li:tted.S . P.wAntioi Roma. 10. C:baraJampya IDUcze.
29. Grzymisła ...
Florent.ego \Vyznawcy
11, \Vla sya Jepis. mncze.
Ebetikarda \Y pna wcy.
12 . ~Ielyt)'ll Arclaien.

19, p Gon
20.W. Leona
21. S .
22. (:.
23. P .
24. S .

8. Gniewomir.
9. Gorzysława.
lO. Lulona.

Ewan. U

Łukos:;fl

25. , W......

26. P. Wiktory;n

..

S.

/II

Ro:;d. 4.

(J

""i.j.
APo"or3,
i Wiktor lU M. 14.

27 . \Y . :\lexandra Bis!;upa
15.
28. S. Suebcd . Anastnyi panny t 6.
17.
29. (~ . Romana Opata

diable I.·tóry

kusił Jezusa.

N 'Vlt n
Martyniana
Aoxentia prellOd.
Onysyma Aposto.
PamIyla IDUC'l.e,
Fteodora mncze.

SW, ŻYDOWSKIE.

Dnia 21 - ł Adar,
I

lA U N A U Y E.
O
(
~

(

Pełnia

d. 4 god. 9 m. 33 rano.

Odmrozić się

Ostatnia kwa~ra d. li god. 6 m. 11 raDO.
Nów dDia 18 god. 9 m. 35 rano.

fiu

,

stara.

pogodzie

się nakłania.

Powietrze odmianie podlega.

Pierws"Ia kwadra d. 26 gad . t O m. 47 rano,

Dnje pogodne obiecuje:

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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D. '1'.1

h "'(,

!tłA

DNI

ŚWllpT.ł RZY'/ SKIE·I O· I

1. 1··lsuCbed. Albina B. W .

2.

S. Suehed

FE\YRl.'ARYI.

31

ŚIV I ljT.-ł /WSK / E.
I m i on a

118'ILwa papy R ym.
19 . Arc1.yppa AllUsto.

lIc1eny Celi. \ Vd

SŁA WIA~SKIE.

Ewrln. 11 JJJaleusza S. wRn::;. 17. O przemienieniu się Jezusa.
3.
ZSlIC" Ilunegundy t:es. 20.1 :'i 2 Post I Lwa Episko.
21. Tymofta prepod.
4. P. Kazimier..a I. r.,\. Pol .
t.

-

~.

5.\V. Fryderyka Opata

6. S.

8. P.
9. S.

Ew"n. U Łukasza SW.

lO.

...
'i

ss.

~nl

w Ewban.
Ilolety P. Marcyana B. Dl. 23. Polykarl,a J cpis . Dlucz.e.
24. Obrit, Dlaw. JoaDna,
Tomasza 7. Akwinu
Jana Boiego \ V, i Beaty p. 25. Tarasia Arcbicp.
Franciszki Rzym.
26 Porryria I'repod.

7. C.

I I.
12. W .
13. S .
14, C.
15. P .
16. S.

22.

/lJ

Rozr/::;. 1 1. O w!ll'zu(.lIniu

.) Gluch 40 męczenników 27 ..
2S.
Ilonstantego Wie \.
29.
Grzegorza paJ,ieia
I,
Kry5tyny pan ny
)latildy król. i Z .. cloarya. 2.
3.
Izabeli i i LeoDcri Panny
Cyryaka Drak. i Euzebii p. 4.

diabłów .

18 . P.

19,W

20. S.
21. C,

22.

P.
2l. S.

S 'odop Gertru.ly panny 5,
Edwarda męc7. . i Aleno . B. 6.
7.
JÓ:tcfa Oblu. N. l I , P.
Euremii i Fteodo:tyi męc, 8 .
Benedykta Opata \VyZD:I.
10.
Ilatuzyny Ilrólowęj
Oktawiana męczennika
11.
-ł

9.

Ew. ttJlIna S~
24.
25.

/O

R.

~. I i

Proko)lia.prcpo. 10. Bożes!a",.
11. Nawnj.
\Vasylya l,repod.
J2. Otensfaw.
I,arsylya Se,~ia.
13. Niecisfaw.
In Jcwdoki mucze. 14 . Rorzvna.
J5. Lesraw.
Ftcodota lIIucze.
I 6. ~Iuntvmir.
Je,,,tropia ruucze.
li. Groz{sfawa.
lI arasyma prepcd.
18. G oda ...
19. Bogdana.

:'i
P,." I\UDOna mucze.
SS. 42. lUu'!zennikow.
\Vasyl ra WUC7.e
Fteofyłaka prepod.
SS. 40 3I ucz.en.ików.
l\oDdrata mUC'l.ł!.
Sorronia I'ałryar.

i.'Idach kIÓ,.::;y chcieli ukamino. Jezu.
12, ...

Gal"yela Archan.
o.lI
I.WI.\')IO\ .~
. II
Teodora biskupa
Jana pust. i Ruperta B. ' V.
Syxta papieia
7. 80leści N. ~I. P . i Eudu.

3. Kunegunda s.
4. Kazimir. s.
5. Krasnosf.",.
6, Swiętomira.
i. "Ius!.w,
8. 1\I ifogost.
9. Pol .. mira.

'Ii 11'"wt

Ewnu. u Jana Sw. w Rozd. 6. O 1/akarmieniu 5000 ludzi.
17. ....

Rudzisław.

2. Radna.

~

20. Iwsław.
21. lUnu".f· .
22. ~~,

!~~;,!..

24

27. S.,i ę tow ój.
2ft Twon.yboj.

'29. "cisfa ...
:lO. T elka.
31. ;\I),lcIlua

P

Fteofona prcpod
13 ~ikyrora Patry"r •
26.w,
14. " ' euedykta I,repod.
SW, ŻYDO\YSKIE,
27. S.
15 . Ahapia Dlllc:r.e.
28. c.
16. Sawyna mucze .
4. post Eslcry .
29. P,
17 . Ale ia prepod.
5.
30, S . I~wiryna męl'zennika
18. Ilyrylla ArcbiepY'
6. Suszan,
Kwon.u JJ-Ialeus::.a S. w Ro::. 21. () u'jeżd::.ie .le::'lIso do JC'ru. 21. l
Nisan.
t:hrysanrta mu
31. 'i I I
e , ~ 8allai"y panny
."[
'i

p

",

I

\19·1
- :\

.

L
- ('
Pełnia dnia 4 godz. 9 m. a_ rano. Dni tej pełni statecznej ubliżaj ą pogodzie.
Ostatnia h\ adra d. tt god. 2 m. 9 po południu. Za" ieruchami grozi.
Nów dnia 19 god. 1 m. 7 rano. Chmury zasępią tu i 0\\ dzie pogod~.
( Pierwsza kwadra d. 27 god. 5 m. 5 ł rano. PrzY' wietrze odwilia si~.
~ ')

Pocz')tek Wiosny dnia 20 o godainie O m. 36 w ·I'efuduie.

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

K "'IECIE~

"-

I) .

'1\

Ślfl ~7·.4

\1. .).
2. W .
3. S.
Ił.

c.

5. P .
6, S .

7.

~

Y. W .

10. s.
11. C.
12. P.
13. S.

I SKIE.

iJJal'ko S.

Ro:.d. I () .

1/1

WieI. ZlIlul EpifaninS7.a
Wielki Dyonizego hisku .
~lal'yi Egipey. poku .
Ezechiela III'o1'oka
Leona paJ/ieża
Juliusza papicia
Juslyna męc7. ennika

Ewrl7l. 1/ Jalln S.

W

Rozd. 20. ()

14. :"I. Pruwod. " 'ale"yana 1lI~
15. l' • Lud",iny i ł>asyldy p. 'Il.
16.w. Lamberta l\l ęc1.eunika
17. S. Rudolfa biskupa męc:!:en.
18. C. Apoloniusza męcl.ennika
19. P. \Veruera ~I . i -'ntonia pan .
20. S. Agueszki Policyan.

Ewr/n ~ R o:,d. 10

--2 1. i'i Grohu "n•.

U·l

łIART.

30

."11' I IfTA -/lUSK I M.
ImioD~

AnsellOa b w.
~1.

~ykyly prepod,
4 Josyra preppd.,
5. Fleotlula mur'!;('II.
.
6 . l.. ~ • J ~ I'lIa J ep's.
7. Hcorh ia prepud.
8 Irodiona ,\ p"slo ł .

23.
24.
25.
Pnstęrzu. 26.
27.

«:
A-

C
.,-

Lubł,iaw .

Roles'a.
Czris{aw
LuJowina.
Kras!"",.
Sfawi ...

I
I

,

.30. . wi.,.lowidos{~wa.
5.
\

SW. ŻYDOWSKIE.

do OJcn.

~

" . ojcit'cha .•.

129. vViślimira.

Oni" 4i5
"i~t.
10 i I I .. ..,ięt ••

120 .J~r

I-

Pełnia dnia

Hon·sła\v.

''Viernisfaw.
R'ldomir.
pitymir.
Jarosf"w.
12: . Chroni ław.

".!R.
~I )\11(" S .JoHlf. '\'Ilalisa 16. i'I., "'0..\" Ab .. pii III .
,29. P. Piotra młl'Zcllllika
17. Srmaona prepod.
'
30 . , Y. lialanyny Sellc,i~kipj
18. Jóanna prcpod.
,

.. ,

G o r~1y!<f:l\T .

'H . Zplisław.
22. Wiozcsfaw .

!) N.% o \Vo.~ Jewp8y.
10. Terentia Jepisko.
11. Antypy Jepisko.
12. "'asylya p,·cl'od.

J _

G(jsrjsfa~.

Rurzywoj.

18. R~r1o~ław.
19. Sobrosfaw.
20. ' -Vladimir

3.

Chry.ftuSłl

rhmit r.
Zicmiool\'sfaw.

11. J"r/;1Dir.

12.
13.
. -'-'--- /4.
poknzy ~'ię Je:'lisn (N·ZII;O/ll. 15.
J6.
2. N po -n'olllr Tyta P'·I'1'0tl. 17.

Ew""

"I

10.

'1'I'31

16. O orftJj.;('iu

Cz~sł osła\,. .

Krasnohllr.
. Cia,uw.
9-. karhimrr:t.

30~ Joanna Listwicz
ya Jepisko.
3\
1. APRYl. ~Iaryi Je),yp.

11

RO:id.

I.
2.
3.
4.
J.
G.
7.

29 . l\hrka \1I·ellod.

Jerzego męc1.eunH,a
:llark .. Ewangelisty
\3 . J\ .. temona Jrl,isko.
14. l\hrtyn3 pap y.
'''Ieta i :\hreella ł . :U.
\ lIastat.t'go papie. i Teofila 15 fArT tarc:h .. Aposto.
Ii'

-

26 . :'4. ,,'OSI\RESEN\'I Sob .
'l7 Ponid ! Switly lUatrony
2 .,.VTO !I;.".it lIa .. ioua pr e

S
25 . (,;.
26 P
27. S

Jonn S.

Sł.AW/A ··S KIE.

O ::'1/1 rn' llfJycltlosląlłi1t ./ r:'lI.\'n.

O Chrystusie dobrym

22. P. Sotera i Kaja lU . ~1.
23,W. ' Yojcieeha l\rc 'yh i~kll

24

DNI

Hugona bisJwpa 'Vyzlla . :20. t>rel'ud Ulec. wOh. Saw,
21. Jakowa p rc p (II!.
Franciszka z l'a"li
fiycbarda hi"\,,,pa wyzn. 22. Wa 'ylya Jel'ts ko •
\Yicczcn . Pańs. Izvdora b. 23 Nykona prel,od .
' Yielki. 'Yin('ente&"~) FCl" . 24 Zacbuyi \lrcl'0(l.
' \ ' idl;a. ( ;dl' tyna papieŻa 25. nr.ACIIOWISZCZE

EllIa7l. II

H. f.

I~ZlT

~lA

ł

I

I

I

L
3

god.

d.9

OstaLnia kwadra

Nów dnia 17

gnd .

Pierwsza kwadra

t-

S _.\ C Y

7 m. 47 rano.
god.IO m.

5 m. 22

d. 25 g"d

57

wieczór.

wieczór.
~

-

Do deszczu sklonna.
Pngoda odmienić się sIar...

Ci epło wzmagać Sil; u ilujt",

m. 7. " ieczór. Pogor.a lu i owdzie.

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

D. '1'·1

!\IA DNI

ś ,1'/ IgT."

IłZY.~I.sK1F.·ID. \

1. S. Filil,a I Jakóha ,\ I,ostola
2 . C . Zygmunla lU t;c1.ennik;\

3. P ZC'i"'LEZIE~IE S.ł\nn· żA.
4. S . Flory"ua M ęC7.ennil;a
Ewall,

U

Jana S

Ul

..\PRY·L.

31

.~ IV I ł}'r A /WSK/E.
Imiona

l\} . Joanna 1'1'<'1'0« .
20 . f teodora Prepotl .
'! \. ,'auuaria )Iucze.
22 . Ftcodora Sy\;eota.

SLA WIA~SK1E.
-

Ho:;. 16. O "I'~!JV.lJlli(' Chl'!/slusu. o"~i;r:i(f,

5, "'i. 4po WielI. Golba ... B''' . n. "i 4po ',"osk lIeo .. hia .lI.
6. I' Jana w Oleju ;Uęl7.c:nni~;a 24. Sawwy :Uuczc.

1. nronisf~w .

2 ( . 7. \,qO\~oj.
3. \\ iCl1n rsb\...
4. . \\ il· tosfawa b,
7 . W. Uomicelli Paflny
~5 . li arka Jew .
5. Cl. c ..·cmir.
8. ~ STA~ISŁ\ 'Vi li l
26. '''asyJya ~luc1. e,
6. K o(t: i~f'-ł\,":' . b.
9. C Grzebon.a ~azya.
27, Symeolla JCI,is. ~llIcze .
7. l Juhromir.
10. P. hydol'a \\' Iościa, ' ''yz.
28. Jasoua '\1)I)sto .
. Slani_faw. s.
!l. LlldoUlifa.
II. S . Bcatrpy !'auny
29 Uc" iat .lluczen)'k.
tO. ])icrl'imir .
Ewa/l, /I Jana S. w Ho:;. 16. O sIwi/w prośh!J I() flllie ./(>:;llsa. 11 , Doh ie faw.
12. I) ob rogost. b.
12. ~. 5 po \V Hl'7.v N :\1 .1' I", 30 . ~. !i po WO~}. Jakuwa I'r 13. Cicho,faw.
13 P. lIilare&,o Bisk . ł\ny'. owe
14 . ~llI czi1>{awa.
I. ~t \J Jcrcmii Prol'oka
15. SI ,,,. "hor.
2 . .\ftau3zya Alcx .
14 . W . BOllifa"cGo ~I ęcz. .!.I 1;1'1•.
16. L IJlSra\y.
15 . S . Zofii i 3 Córki 1\r7.yiowe
3 . Tymoftca lUuc7.e.
1i. Ch\\aliulir.
4 . I ~voz, .SZE:'\JE 1I0SI'. t8. Szczl' ';ci.faw.
16. C W NłEBOWSf,\I)IF. P
17. P. Pascł.alisa '\Vyzna"cy
19. lw on·.
5. Iryny ~lllcze.
20. Stronisf,, \v.
18 . S, felik sa ł\"pllcyna
li. J "wa P"a\\ cduako
21. \,-ucmia.
E mall. tJ. Jamt S. II' Ho. 15 . I J przyjściu , . Of'Żrs-:,yciela D/lcha S. 22. \Vi ława.
2.3. CI.ciwos{aw.
19 . "f
Piolra <':dc.
7 , ~ Upo \Vofikr \\' osl'0lllll . '.!-I. Lu mira.
poW.el
:W . P. Berna"d yua Scn.
8. .Joanna Dobosla.
2.:;. Zb igo ,e\Y h.
26 'ViIHposfa \v .
21.W. lI cle .. y ł\rólowćj
9. ~ren. ;u. Nykolaia
'li . " iplobor.
22. S . Julii I'anoy llęcLcnniczki 10. SynHlua '\1'0 to .
28 . Hu-i;.w.
23. t: Oez yucry"sza Bi,kupa
11. :Uokia .\1 uczc.
29 . p',,~da na .
2". . 1'. J oan ny \\'duwy
12. Jep yf,mia Jel'is.
30. Hui,la,,'
31. )l iruUlir~ .
25. S . U.. hana pJI,ieia. ( 'Yi r,i li a) 13 III ykcryi I\llIne

t
t

i5

Ewo/l

U

JfI//n S. w

26. ~ S . 1
27 .
" \ .

Ro:..

,,..

()

z('slaniu Ducha Swirlrgo.

.i

LI ~ filipa ,~ . 14,
0&
S. D I Iz~do.
TnO\ P.cLomy \".
J .na P'pieza. • 15 S
\Vil helUla "~i ~ięcia
Hl. fteollm'a Prepo.I,
29. . SU"he :\bxyllla 8 . i Teodo 17 .\, ..Irllnika AI'"sto
30. ~ Fellk.a p~1'ic1.a
18. Ftco.l ura Pre pod.
31. P SUI·he, I' etronelli 1'01'>11 Y 19 Pat r) kia J Cl'i •.

"

2~~

..

SW.ŻYOO"\V KlE•

.,

t1uia I !l. l Siull.
.I .. ia • Ii
i 2Ggo
II ta .

,

+,

--

C Y F
L
Pełnia doia 2 godz. 4 m. 6 (lO połuduiu . Cza
piękn~' obiecuje,
([ O!llaluiól kWildril d, 9 godz. 7 111 . 12 rólOO. Do odmian)' sklouoa .
rNów dnia 17 gódz 9 m. 43 r.lIln . P .. ~tldą prz~' łużyć Sil; stara,

•
""
(

Pierw

T

kWóldra d.25 god .8 1\1 20 rallo. Slrooiłlłli dcsuze przechodzą.
d. 31 god. I l 111. 3i w \\ leC7:or. Przy wiclr1.e I.:l. a . pogodny.

Ził

Pełnia

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

CZElnYIE

D. '1 .1

)IA\ .

30

DNI

ID·I

1

l

~li\

~ II" I fJ'r I RZYJ/8/(f bJ.
.-ilr! ET." IW~/ll tJ .
~i\;(ldcllla l l t;cl\.
120.' Flatalt'a 1\1 U'·1.e.

Imion ..

S. lU Ho:;;. 6. O p olr:;;ebi,· 11Ir/:;;kosci i

SLAWI.-\:\SKIE.

S·ISllChc.

EWUIl. II Łuk .

2. ~

1 SS

1JJ( \ E.-az.B . .lJ.

2ł.

3.

l\lotyldy 1:l'ólowej
Flawian., Lliskupa
FI01;cncyi l'anny
IlE' •1 \1.(\ N o.·hcl·ta.
Robcl·ta Bisknpa " 'F na.
:lJ edarda Biskupa \"F"·

22.
23 .

P

4. \ ".
5. S.

6 . r.
7. P,
8. S.

EW'lIl . II

Lu/•• S. li' Ho:;;

So
llonsLantyJ.
\"a.yJyja :UllC1.C.
llichaila I· ... ·pod
Syllleona l'rcpud.
[,
Iret. o .
J
R
Ilarpa Apostola
Fteral,ollta Jepis

24 .
.)

'itl/~ci.

r

I

27

IW

ll'il·ll.-q

w;'·C:;;(·l'zq.

28 I" Q po SJb
\l. I 2poS ... · t
l'ost du Petr
Fclicyallal l ę·
10. P. ~lalgorlaty Panny
129. Ftl'o.los) i .lllIc·Le.
lt.W . Barnabasza Apostola
30 Isaal;a l) .. epod.
12 . S. Onuf"ee o \")";nawcy
31. .Jcl'nlia A I,..~to.
t. L. I Justyna .lIUCl\c.
13. c. Antollil'go 7. l'adwy'Vyz,
14.
SEllCA JEZUSA Ha1.ylc . ' V.
'2 Sosl .. aclaniie Prc . Rohor.
;{ . Lukitty«lIa lUuc1.e .
15. S . ' Vit .. I ,l inde_ta lU . ~1.
Ewa/I. II LI/!.· . S

16.

IV

O·

Ho :;;. 15.

3 po S ..

22. S.

JlIst)' "y PalUly
.\ dolf.1 Biskupa
llarka i l\Jarcellina lU. lU ,
C~env:l'/.cgo i l>l'o taLcgo ~nJ
Uełf.. y l'allny
Aloj1.elJo Gonzagi '''Y1.I\·
Paulina Biskupa " 'yzna.

EW(f1j

li

-

17 . P.
t8.W .
19, S.
20 . C .
2!. l) .

23.

...

LI/k. S.

IV Ho ~.

A pe Swi

5. O

S.

JA~A

. . ..

_ ol.

Gwilelma ' Vyznawcy
Jana i PawIa 31 ~I.
\"Iatlpla",a 1: .. Óla Wt;'g .
Leon .• l)aJ.ici.a. (Wigilia)
l () \
S i"lOT
l"

Eu ,ulIgie. 11 JJ'llIJIIS::'1I

30.

~1

15 po ~

.~

"

S.

IV

.

2 . ,\ ;olc~,·,fa,v.

o~/j/ylll

Piolr{/

11.I ~

.'0 SO.1.

12.

'25 . W.
26 . S.
27. C.
28. P.

i. L~dl.

8. ()fJlllfh{:\\v .
9. Pro ... imir
10. Rnglllllir~.
11. '\'\.' l.Oollr.
12. Uje;;.

13. BObija. h.
14. -'''·.Iil ..-, •.
I.i. '\' i,f", •.
16. Cic'pi,{aw.
J 7. Olk~mir.
z"'ub,oll/:i OIl'ry i () g-ros:;;u . [!l. Dzil'rivs{;l\va.
J 9. )1 ifl),z~
i 3(' S t
4
~J ytrofa, P.
20 . .\l cx3mler.
5. uOI'ortea Jcpis . .lJ ucze.
21 . Chwali sław,
22. Brzccisfaw.
6. \"yf~ariolla Prcpod.
2:3. R o li.ława.
7. f teodora Jel'is,
24. J:lni,i'aw.
8 Fteodora :Uuczc.
25. Rn,hwoi'o,l. 5.
26. R;,n·k .
9. liyrylla A,·chicp .
\li. ,,'{aav<ław s.
10. Tym .. flt.a Jep. II UC7. C

'\I:rypioy l' .

2/•. P. . N,'-noDZE~ 1 \

1. Tworznraw.
2. Radisfaw .
3. Rrntlllllifa.
4. mi,ora.
5. Dohromir.
o. R".cisfa"

."

.

~;).

26 .

14. O lUe:;,w{/llill

...

-

13 .

14.

15
I fi.
17 .

Ro:;d.

polnn'ie '·yb. 29. Pi"u-o;!aw.

' V nrftololll.
On II f,'ya " .. cpod,
Akityny Jlucze.
Jetyfsea !'rorok
AlI1ah P"oroka
Tychona P,·epotl.
~lanuiJa lllul'ze.

5.

Emilii i Lucy . 118·1 ~

(I
~

lI OS

30. RadIIdma.

SW. ŻYDOWSKIE.

sprn w/Pod 1/1I'().~ci.
Uf

dnia 18

1 tamus.

Leonlia lU .

~

J

r

V

C Y

I

([ Ostatnia kwadra d. 7 god. 9m. 19 wiel'zór . Pugud" ię odznaczyć usiłuje.
Nów d. 16 g. t !II. II) rano.
Grzmot .y ilronaUli prowadzić kwapi Się·
( Pip.r. kwadra d. ~3 go. 4 1Il. 26 po południu \\' ialry lu i owdzie, sir, przyparki.
Pełnia rUlia 30 god. 7 m. 6 rano.
Czas niesŁałv.

v

Początek

lata unia 21 &otILin:t 9 m. 28 rano .

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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31

JP1\;Yl
,~II' lIF" /WSK/E.

10 .1'

Il z)" IJl S/(f E.

Imi ona

I. l'. I'eoba lda Opala 'V Y/.II'W. I!:I, Ju.ly Fiali. .\posto.
'l.W. :\ .HVIEDZE~IE ~. )1. P. 20. llafto dia J l'l'is.
3, S. .\natnlic ~1) \"yznaw cy
21. Julyalla ~IIIC1.e .

4. .:.

SU WIA:\:SIE.

-

. )ł)

--,

Jewsc\V ya J cpis. lU.
23 . .\clarYl'iny ~luC1.e.
24. T,
J

J';1.cf" I;ala.anlcgo
5. 1'- 1,:.... 11 i" y Panny
fi. I'. hajas1.a Prorllk,

14. ~
15 . I' .
tli .W.
17, S.
IR. C.
19. P.
20 . S

1- U ni .•ław.
2. Boiysfaw".
3. :\Tifosław.
11 .1J(/rlw S. /LI Ro:-d. 8. O lIf/kf/rlllit'n/u .4 ,000 I//r/:;i • 4 . S C[l(]om ir.
5. 'Yroci,fa 'H.
.Jallłl z Uuldi . 2:, .
FC\\I'ollyi P . fi. Iz asław.
6. '1 Sr
3 pt. S
7. Krasnoroua.
Ehhiely" I;rólow ćj ,,, dowy ·?6 . Oawyda Prcpo.l .
8. Radosław.
27.
Samp."
na
J>
·I·pod.
Hiskupa
CY"} II"
9. Sloiguicw.
28 . Ilyra i Jo;u, n"
.\m.lii Pallny
Radomir.
Pclagii ~1':~1. ellniczki
11. Olcha. b.
29. i'
l \ I P\W ,
12. T mi,ław.
Jana G wal I.crla 'Vy-L :
30./S. S " p".lnl 12.
1:3. R a,lomił".
i
Ihmiana
l\nsllIy
I
.
......
Jl·
J1al gona ty Pann y
H . Il obro ław.
Il J]aleus:;n S. li' Ho~rI. 7. O j;ds:;.'Ill'!l ch prorokach. l;,. Sł omir.
lG. L ul,omiła.
Pot.lIyty.B . 17. '''·, Iisla\'<.
'o S I:~ • Bonawclltll. H . 2 "( 7 l S, s
JR. .'1 ifo~t.
!lol.e,la/l, "IIO,;lo . i lIenry. 3. '"kynfl a Jlucze.
J9. Ho' \·,fa".
II, \Il llreia .\rt·J. i... p.
:"/. li. 1'1' Szbl,l ... rzIlY
20. Cw',łólw 5 . wyzna.
5 . .\flallasia .\rroll .
.\I e~er.o \V . i Berty Panny
21. Prz\'lni c~ła w .
Szymona .~ Lipni. "· pna. 6 . Sysoa !'repod.
22. Z ellsl.w.
\Y inrentcgo z Paul W yz. 7. Flamy Prel'0d.
2.3. Olgc. s.
21. Krasemi I'.
R. ['rokopya lU uczt'.
CesJawa \V yznawry

Ell'nn.

It

Et.i.'un.

7.
8. 1'.
9 . W.
10. S .
I l . C.
I~.

l' .

13. S.
EIl'(/II.

nn._" r

,lO.

.

Łlllt'fl.l':;f/ S.

II'

n o:;. I (j.

Danicia Pro ..

21.

"I;.

fi
In,

22. P . Jlaryi I\lagdall'IlY
23.W. r ru fi[a

Jl ęC1.C llllik"

11.
12 .
13,
14,

24. S,

I;f\styny Parllly ·\l ęl'ze n .
'1
- . C . Jak óha '\I' r.stola
- ;)
2() . P • .\nn y :llat. ~. lI. 1'.
27 . S, .1" kUllIla i .\ nt"'a JI li,
EII' f/II.

li

Lllku.l';;n ,lo" ,

/l'

2R.

I :),

2fi. ~I is Jawa.
27. " ·szehor.
' p"So" . Panh.J.M. 2H. Swi" lomir.
'w y piat Jloc1.e.
29. ~wi ~.tochlla.
Je" fylUy i Jll1c7.c .
:\0. Ludom)' {a'T.
:31. D~·.faw . L. Ct
Prol;ta :UUC'LC
ł
lIawr)'ila .\rchall .
.\liyly ,\pos to.
" yrika Jlu c1.e
SW, ŻYDOWSKIE.

I

H,,;;r1 . 19 O

,

liuncgllntly 1\ .
9
29 . P . .\"'rl y C n'1"I<Il' ''; P.nny
30.W . lIe1 eny \"'[0 \\' Y
;~ I. S. l ~na"l'~1I L Il iIIIi \Vp.llaw.

1 fi

;;/II/r;;pnill J (,,. 11 ;;rrlclII .

o

r

Ostatn ia

kwadra d j god .

ł

Pierwsza kwadra II. 22 goli"
Pełnia

d. 29 god. 3

111 .

.

l m.40 \\'

Nów d. 1;) o goli. 3 m. ·13 po

«:

1

.
10

2t

:l3 po Ilflllldniu

ł-iościoła.

Onia 17-1 Ah.

lUni"

~

I

•

I"

ń

,

Pllłudnie .

00

południu .
III.

Dnia /J zdobycie

.\ ft yll . Je

°
17. ~!l"I'~'1I Y lllll'/.c
IR. •Jt' l\1ylyana ;\11l l'7.c .
Hl, Jlakryny 11repod.

.
(

25. l ~or.

O S iesprall'icd/iwym S;;rifa/'~ll.

w

Czas cieply zwaslujc.

dźdzu skłonny.

wieczór'.

Powielrze parne.

O deszcz podejrzlloa,

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

31

!tU DNI

'll.l .św / J,}'r.t IlZ',' nI SIO E.

Je·tył.

ID.'

ŚWI.ęTA RUS/ilE.
Imiona

1. e. Piotra W Okowaeb
20rlYi !'roroka.
t I. Symcona I'rcpocl.
2. P. N. i\1. P. ,\ niclskićj
3. S. Zna, S, S7.ylllo, i ASl're.BlU. 22 . ~lal'yi iUahclaly"y.
E'IHlII.

4.

U

l) Olllillika \" , 23,
P Sllieiny i Gl'7.c . N, 24
?_a.
Pr1.cluicnipoie Pa ,',skic
26,
l~ajclalla \" yznawcy
"li.
(;y"yaka i\]\'I'"L!'nllil,a
I\amilla 'l. Lcllis \Vp;naw,,:!8,
\V~wt'Z yr'lt'a i Filolłlcny ~I.\l :!9 .

O. W.

E/Ilnll.

..,.
,

16. P,
17. S.
I~,

,

~"11Il .
'J'
_:l .

2(i. P.
27 . W .

28.

s.

29.

C.

30. P.
31. S.

S.

IIJ

-

-

Jro ryma i\luc . 1.
<:III'ystyny ~J uczc .
2.
3.
USl'cn S, Anny
4.
Jcrmotaja l\11Il'7.c.
5,
Panlalimona ~I uczc.
6.
Prochu"a ~\I'0 sto.
7.
8.
ł\attynyk" -"ocz c

11 ol isI,,,...
SI rZe7.is{ilwa.
lir osła w.

P"nlnła,...

OIJ~,ir

::;rnltif)lIYIll

S al/l,.,rIJtrwie

20. J acek.
21. Rullclosła .....
22. Si l'nl\' sław.
23. S ... t1ziw ...j b.

6.'.:\ l:! I'" Sollll>REOn( . II
l:! 1'0 'I" 1;11 J.\t.ld,
Sehal.la \V . i Reginy P:.n . 7. Dcmctya l'. e[loll.
24. Barlłomiej. s.
Bernanla Opata
G Jcmeipna Jel'i~_
25. Luc1olVik.
26. ~I ierzchosb,...
J oanny Frcllliot
9 . ~lat tya AI'0sto.
21. losław.
10 . tawrentya i\lucze.
Symro .. pn" męl"7. c nnika
28. Racibor.
Zaclt:ll·yas7.a Poi ,k II I'"
11, Jewl'ta ;lIUC 'l C.
29. SlC7.~sny.
tlal'l/omicja AI' ,, ':lol .. męc. 12 Fotya :\1 uc ·I.p. .
30. Radwan.

"

/I

Ł"kfl. S.

W

R,,::;d. 17. O N::;rlro w ienill 10. t/'{,r!olO" !!Jch .

t;3 1'0 !',wl'lł Pu cie. ~-'Il'
.\/ex:llIclra :\1. i Zefiryna 1' .
Róiy I'an . i 1"·J.e S .'a7.i mi
..\ur,nsty na Hi,kup"
Scięcic S Jana
Feliksa męczennika
Ilaj ... uncla ,\"yz " ".-c y

,,'.

Ostatnia
~ów

Pełnia

I :ł ,

1"\

I,) I o

~l'

l'

15, Lspr~ BO{IIOR
16, ~crlll;olw Obal..
li . .lI runa i\luc1.c.
tR . nora y Lawra ~Iuc ze·
19, .\lIdn·a lluczc.

l'

.3 m. 21

~Iax )'lila

14 . llichca Proroka,

.

r

A (' Y

k l\'a~r;1 d. 6 god. 4 m. 16 rano.

d, 14 g-Ild

« Pi e rwsza

I

r.·eIII i/w

"C. t O'Io.n.e

O

Ro:;,. H).

~

(

Ff1I'IJ::; /'us:,u i

"Nadaw.
Pirasost.
l'iieZaDlysIaw.
9. Borys (Chleh. ~s.
O gfuI:hIJIII i Niemym. 10. vVSwrzyoiec.
.l/arkn S. W Ro:,d~i• 7.
Ił
11. Zuzanna s.
t l ro S"l<{l Zuzanny P:lI. 30' l'" Ił VO SOHI': Syly..\po. 12. Sławomi ra .
31. Zapust do sJ,e"ya
m"r)' I,anny
13. P obosIaw.
II i I'ulita IIll;c7.cnnika
1.1 \l:c:.U Proisehord. I\rcs. 14. Swebor.
15, S o['icsIa,~.
Euzcbii męczcn. (Wi{; i1ia ) ~. Stefana l\JuC1.c.
16. Czysfybor.
3 Isaakya I'I'e pod\Vil 'lanVlUleJE ~UP
li. ~lir on s. m~cz.
Otroków
"ol,J,a \Vyzl1aw cy
4. Sedmy
18. Bolesfaw.
5. JcwsY!U1yja iUllc7.c.
19. ;\[ira.
.\ nasta7.clP' Bi~kupa

E/D(lJl . Ii Lllk'/s3a

19, P .
:W .W.
21. S.
22. t;.
23. l' .
I~ S .

O

Rf):; . 18.

~. ~I.

7. S·
8. e
9 . 1'.
lO. S .

15.

/II

lO 1'0 ~'''' Ił t

~

5. P.

II. l'
I~. P.
13. \" .
t 4.

S.

Ł"/w.\ :;,,

Sl.AWIA~SKIE.

rano .

SW, ŻYDOWSKIE,

Dnia 16 - 1 Elul.

,
Czas pogodny.

.

Burzami grożący.

kwadr,l fI. 21 glld. 3 m. 5 ran /l. Stro nallti ~eszczc mi ejsca mi pogoda.

d. 28

gll~.

l m. 23 rallo

Wiatry tu

i owdzie

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

przedmuchują '

\VRZESIE:\J

D. '1 .1
1

ŚWl Tt'I'.4 RZ'OlSKU;

ID·I

1. :."4. 14 po SW1<t

ŁIlI.:as:;a

S . UJ Rn:;d. 7.

~. 14 1'0 So 7. Sa",ićla p.
21. ftatldca "postola.
22 . .\hastonyka lUuc1.r.
23. tu!,pa ~luc ·Le.

24

Jc\l'tychia !llucze.
'V"rfl olomca "}'osto.
2fi . .\dryana lU u czc.
9"
- ;) .

(J

wskrzeszeniu Syllfl

/I)

Naim

15 po So ... l)ill1cn~
8. :-'. t~ po S'lTU'It. :'URO N~lf . 27 .
2S. Jl oyrc" IlIul' y""
9. P, GorGoniusza męc 'Lcnoika
29 . Usihnow. Joanna
10 · W . Jl ikol'aja z JoJcn .
30 . .\Jcxanura patl'iar.
II. S, Prota i Jacka :U. lU.
31 1'0101.. I'ttja.z l' . B.
12 . C. Tobiasza ''Vyznawcy
l, SI:.PT Sylllona Stolp,
13. P. Aureliusza biskupa
- 14. S. I'otl wy-i.szenie S. "rzyia. 2. Jlalllanła i\lnc·1.C .

"

S.

EWflll. Il Łukasza

lO

Socbd . J ózefa 'Ł kapert. \V .
Januaryusza męczcnnika
Sucb.ed. Eustachius7.3 n.
Suchru. :llateIlS7.a Aposto.

Ewan.

U

--,
') ')

"

23. P .
24 . W.
9"
_a . S.
26. C
27. P .
28. S.

S. Franciszka

Mflleus:;fI S.

Ii'

E lOm,. II JJnl/'IlSj(l

I

S.

I/)

11. sa.:,ł; ...

14. Ra.lomi ra.

15.
16.

j\'iq~osra,Y.
S edzi,ła w ..

li. D~ogf)sia w

8, n lVES
o 0\0
9 J oakima y Anny

Ro::;. 2~. O milośd Bogrr i

l"poS 4' " ' lad . 1. Gie.
T vkli paony męczennic z ki
Ger3r.la biskupa
1\ Icofasza biskupa
J Ó',.e f"ta hisJillI,a
Prl-cllies. Sg-o Stanislawa
\V aclawa męc7:cnnika

-----

i. D omoś!a"a.
R. R"Jns{awa.
9. S cihor.
10. Pneo,·.!a,,..

19.

męc7.cnniczki

Ludomilly

t. I.lzie.l""",
2. De"i" ..
3. Rronisf,w'r. J,.
.1. Przcm ,· sł;;,.. b .
5. R:oMa";'.
6. Jhierżv<h ... ".

12. \"szewo lcl" mir
13. Gr7.\·mi<faw.

3. '''i 16 po ')081"
Anrty. m .
4 'V.wyły S" iaszcze.
5 Zachuyi proroka
6. Cudo S, jU ychaila
7 Zounta mtlcze.

l UliC '.Il'

16 po Sm"i.

-

Rozd. 14- O lI::;drowirniu npllchlpf(n. HL J aros{

15. :\.
16. p.
t7,W .
t 8, S.
19. C.
20, P.
21 S.

Piętna

Imiona
SU WIA~Sr((J~.

'W.

Joa chima

2 P . Stcfan:t lirola " ·yZDólWCy
3.W. llronislawy
4. S. Rozalii Panny
5. c. Urb:ma papieia
6. (' . lacharyas1.a proroka
7. S. ReGiny panny męczennic.
li

ŚW I fiJTA. RUS/UE.

S. 7() Ho:;tl. 6. O slllźeniu Bogu i mall10nie

EIl'nn . II Malells~a

Ewan.

-\UGVS'l' .

30

1)11\. D:-lI

<

Hosła ",.

'20. :\lvsfaw.
21. Rogufat
22. Roda'T.
23. 'Y{advmi ra.
24. \Yi s{a·w. h.
2'; . .['.ad vsła ....
26. h os!a ...
'li. Kosma.
28. \Vacław. s.

hli~nipgo. 2!J.

~owomira.

30. Samomysfa,,,

lU. N 17 fi' So~,
)lynodory
II Fteodory 1"·cpO.1.
12. Awtenoma lU lIcze,
SW. ŻYDOWSKIE.
13, "ornyla IlIU Czc.

14. WOZD\\Yl.
15, ~ykily muczc.
16, Josafata Archiep,

Ro:;d. 9

~

B, 1\

Doia 14 , o'~! I ul.
l Tyscbry.
I)oia t5 2,.c świę
(J Il::;t!ro wieli iu parnlityka.
Doia 23 28 2!) hnę .

t8 po ~ Ilt i\licuał. Arc./17./ N.18. PO Soatc Sofii mu.
18. Jcwmeoia prcl,od,
30 . P, Hieronima doktora

29. N

L t:'

.;.

T

-

•

. ,.

Ostatnia kwa. d. 4 g . t O m. 33 \V wieczór. Przy chłodnym wietrze czas piękny.
(3 Nów d. 12 gad. 2 m. 6 po południu. 00 odmiany skłonny.

(

([ Pierwsza kwadra d. 19 god. 8 m.42 rano. Deszcze przechodzą stronami.
Pełnia h. 26 god. 2 ni 3 po południu.
Wypogadza SI ....
ł'oczo\lek

Jesieni dnia 21 gOIIt;ina II minuta

39

w " iccl.ó,·.

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

PAźnZIERl ·IK

~1A

-

U. '1'.1 !~I" Il:T,"

ID.'

RZ }' .tI SKIE

Rot/z. 22 .

11'

~

'f ::UOE .

.~lrJęTA RUSKI E

I. \ V. l l{cmi!:ius7.a biskupa
19.
2. S. Anioló,,' Stróz,)w
20.
3 C. ",,"dyd .. i Lukre"yi l,an . 21.
4. P . F..aneis1.ka SerafinIl "'1 ' :-2.
f). S. l'la"y,la męc7.e nnika
2:\ .

Ewnll . Ii JJI nleus:,n S .

.

31

DNI

Imiona

h'ofyma mu\."7.c.
Jewstafya nlUe'l.C"
I';odrat .. Aposto,
Fol:y IllUl·Z!'.
Zaczatye Juanna
t)

S t. ..\W IA:\ISKlE.

l.

Strzeli,fa",.

2. W oj,faw. b.

WCZ11'n7/,yeh nn gody. 3. S7.ulis{aw.

4. Rradaw.
Flekly m' 5. Zasfaw.
6. Bogu'nn.
.Jewfrosyni pr('pod,
7. Gniewomira.
J \" \ O ł sr,.\
8.
flis!aw.
I>alystrata JllUe7.e.
9. Spuosła,v.
Cha .. ytonn prepo,l,
10. J)"bromifa.
29. I>yryaka prel'otl.
1 1. P. (,Iacydy panny
11. Hardogosl
30. Hryhor y" Jepis. mUC7.e, 12, Grzmi,f"w.
12. S. :\laxymiliana hisklll'a
13. Bfogomir.
EI/'nn. uJaJ/U S. //I Ro~d 4. () chorym syn;,. Hl'ó!ewskilll H. Jadwiga. ~.
15. 'Vi eco"ław.
E,lwa nla kr.
'B, 16. Lubi,Iawa.
13-. t'. 20poS
'T) " 2 I { k
14. J> ł\ a l iksta papic1.a
2. l; Yl'ryalla .Iepisko.
n . '\Vłasfaw .
18. Złolomir.
3. Oyollizy Ulucze,
l a. W , J adwigi i Teressy
19. Jar osława .
16. S . Gau-Ia Opata \ Vyzn,,\Vcy 4, Jeroftea Jepis. mllcze.
20. \Vi-ilimira.
17 . C . Florentcgn hiskul'"
5. Charytyna JllUc7. e,
21. 'Vi ernisław.
Lukasza
I ł! . P
Ewancelisty
6. Ftomy Apostola
22. Sambor
2.'3. \"'łoscimiI.
19 . S. Piotra Z Alkan.
7" Serll)'a \Vakch~.
24. Slronisf3\~.
EWn7111 fłla[PlIs:::,a S . /O Ro:::,rl. l~. O dtlJ-:'llym i z/oś/iw.y'" sludze. \):>. y.r ojm rr.

6. i 19 po S W ląt l OT nco. '.I
_a .
7. p •' "styny pan n y 1lIt;!'zcnic . ?8. W . llryr, itty w,luwy
26.
27,
9. S Oyoni7.t,!:,o Areopa.
28.
10. C . Fraeciszka llorg.
0)1.
- 'I.

19, r

~

,So~

(.

~

.0\'

~O,

N,

2 1" P.
22, " .
2l, S .

C.
25, P.
2~ .

26 .

110 S. l Jana (';ante.
Urs7.1Ili panny m\,czenuie .
",minIi !,anny męczenni.
J ana Ilal'ist ..ana ''"rzna.
nafala Archanioła
ł; rYSI,iana 1 l,rYSl'ia ~IlU,
E jurysta papieh

Ewnll . II IJJ n(pusza.
.-

S.

W

R.

9 .Jako\va aposto.

p

er

Nów

d. 12

god.

4

Pełnia d.

26

god.

2 , Brogomira.
29. Ban'riD.
.'30. Twardomir.
31. Gniewobój.

II. FyIHP" a/,osto,
12. I'ro" a IllU (' ·LC.
l :~. I\arpa y Papyla
Illo ~a7.3rya JUUczt',

SW. ŻYOmVSKIE.

r

5

god.

m.

i

-

5 m 21

god.

18

.

-

JcwftYIll Dnia 4. n-u:tc.
I
'
linia 5 jlo e'
11
tonkyna lU tlC l.C ,
Dnia 6go
eta.
Osyi puol'oka
Dn .14 - 1 :\larches.
Luki Iw, :11'0sto,
Jn ela proroka
n

''I

.

r

O m. !3

Pillrwsza kwadra d

26. Zytosław.
27. Dauzibog.

Ro::;. 22 . O c::yllszowej //lal/rei,..

L
Ostatnia kwadra d.

Petallyi.

10. Jcwtampya wucze-.

27.
221'0S W1 ą . • Iwona Wyz, 15 ,
16,
28. l' . Szymon" I Judy A, i\l ,
17,
29 . W. ~arcyza biskIl po
18,
30, S. lll a"('ella papieZa
31. C" Wolfgalltia B, W.(Wigilia) 19.

(

,I

I~

rauo.

4

lU

55 rano.

~
w wieczór.

O
5

Czas piękny.

deszcz podejrzany.
po południu. Czas wilgotno

Małe przymrozki.
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mglisty,

I l .. 1,
D.

~IA D~I

'1\1 .~Ił"IJiJ'l· ..l uznlSIl/B.

1. i>

IW

yr.T~ 1(' l ~

2. s, DZIE!\ Z .o\Dusz)i\· I)c~.
Ewau.

U

li ateu,l"zrc S.

~u

3. "

~\

t

Rozd.

LO

Ul .

9.

łUTO'

30

10.1

ŚIVl.lfT.-t ll t'~K IE.
I miona

\20'j .\rtcmia WUC"Le,
2 1 lIa,'in lla prcllOd,

Huhcrta bis, ~2.1

SLA WL\ "'SK IE.

córki Xią:;ącif/ .

O IiJsk,.:;eszfI.
?')

Awcrl.ic

4. p , Karola BoromI:!, his, ''' , 23 . ,lakowa apostola
5.'V. El1.blctyJl .J, (;,iEmc,'V . ~4, Arcfty mnczc.
6. · S . Lconarda ''' F"3WCY
25. Jló\l'kialla llInrze,

I . Zi ~mo\,.iJz.

7 , elIerkulana męczenllilia

2(}

I)ylllytria mllcze,

2. eLCe!..
3. Bruni.' "

8. P . 'ach

27,

~estnra

4.

2S

Jcrentia Uluc·t e,

I~or ollatów

9 . S . I"codura Żulrderz ., meC7.,
EUJllll. Ił JJal

24 po

10.

S. UJ R./'). O oc:;,.'/s:;,c:;,t'lIill ll'rtlo'"" ll'go i
1"\

1

,

II. r. . .\Iarcina hish-upa
12. \V . -'brcma papie,;a
13. S. HOJlloholla wyznawcy

:!9

~.

2

Setniku .

6. 'V "e·worod.
7, GrZ\'tnl>rawa b.
8. Radusl. b.
9. Bf)gucl",a{.
10. ~losto ... icz.

31. Stacl'ya "pu sto,

11. KrLcsra,,,..

f)

:"

sr.. wobor.

5. 'Varlr,r;t'T.

30. Zyllnwia mnC'Le,
l,

Sel'3fin3 ~Ję czcn llika
15. P. Leopolda "'p.Hawcy
16. S. Edmuuda biskupa """lona.

14:

IDUC1.C,

Anastasyi Ol,

I,u~my i D3111ia,

I

'", \

I

'I.

I

12.
1:3. "i,sc<fa,n.
'I\" ("hi;{~ w.

S .. i\'.,r.
'ViLimir.
16. Stoi,h ....
- ---'-----------'-:---::---'---'- - - - - - - - -Ili Jaromira.
Eu:rl7l. Ił JJnle. S. LO RO:id 13. O nasieniu dobrem i o kąkolu. 1 • X"mvsIa,..
19. tan·isb",.
17.
26 S
Stani la ak,
5,
",
lIalaktyuna 20. C7~slmir.
18 . P . Poś, I; ościo, Rzym . Gra m,
6 . I'aw/;. Arclliepis,
21. I.\"oworuir.
7 . .\Im, 33 Je
1 l yty
22. Ihepc,faw:t.
19 , 'V ET z b iety li'l'O' Iowy
2.'l. l),icri)kraj.
20 . s. Feliksa de "al, "pnaw . 8.
1 I
•
24 . [)Irosfa,•.
21. C, Ofiarowanie ~, JI, l'.
9. OnysyCor:l mucze,
2.) . Godzinnr,
22. ~. Cecylii panny męczpnnicz 10. S1.wty Aposlo.
26, '\Viac.e,f" ...
.,
' I I • ""I yny muczc,
'21. Pom.ciboJ·.
?_ .•.
S. I\lemensa papieLa
I - - - . . ! . . . - - - - - - - - - - - = - - - - = - - - - - - - - - - - 'l. n~(higust.
EIIIUn.11 /Jn((!Ils:.aS . w Ro:.d. 24. () b,.;;,ydl.-ościsplIslos:ieni". '2!) '\Ha,hhog.

3 .\kCPSY UII IIlIlf'ZC.
4. J U31l1Hka prcllOd,

H.

15.

I

30. Pncpdl

24.

.

Jólll :l 0<1

krty. I"

25. P.

13

26.·' v ,

14 .
I 5.

łlatar"Lyny panny
I'i otra Aleksaudra
27.' S . 'Y alcryana bi skupa
28 ., O. nufina mę c7.c llnik"
29. [' SaluI"Iliu3 męczennika
30, s.. Andrzeja apu~tola

IH.
Ii
18

""
" Jo~uua.\1.
JoaOlld Zlatoll st,
1-- - - - - - fylypJla Zal,u~t ,
sw. ŻYOOW KLE.
111.1')':1 Y Sa 111 Uli , mucze,
Jhlrl~a J cwan.
(). 12
liry burya J el,is,
Platona IDucze,

{' y E.

I
(

OslalOia kw,dra d, 3 god . Ił m. g

""" Nó\, d. 10god.

er

t O m. 26 przed

1\'

południ!:.

połuduiem.

Pierwsza kWildra d. 17 i00<!' 2111. 20. rano
Pełnia ri

25 god. t l

fil.

32 rano.

Odmrozić się slara
[)esZ<'lc

7.

odziębieniem .

CllIllury śnieżne sprowadzi .

Czas piękny

obiecuje.
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GRr"t)Zn~Ń

!\1A DNI

U. '1'. I

.~Ir Ilf/". IlZY.11:SKIE·IU . \

EWfll/

Łuknsza

It

SOJE\VRY.

31

SIVI'tTA. RUSKH:.
JmiOD:t

S. w Hozd. 2 1. () zl/ak(f( h lIa Ni('óie i Zicmi.

Sł.AWI..dSKJE.

I. "i t Adwcll. Eligius'L" B . \ Y. 19 ". 27 pOSO~L. Awdya prot',
2. J>. CI.ryzuluga I Bibialloy P~I. 20 ProIdOl l liry hory

3 . W. FI'''''''isd," .\awerf go

21.

S. Post. Ihrb"I'Y pauuy w.
22
5. l: Sabbl' Opata Wy"l.IIi1WCy
23 .
6. I' . Post. 1\l ikol:tja hisim, \Y . 24
7. S. .\ mbroicgo biskupa
25.
II.

Ewnn.u

II ale.

Wf:lltlł
ROIIORO
F.\ tymona ,\posto,
AJllfylochya Jcpis.
Jekataryny lut"ł 1.e,
l-ilylllentil I'''I'Y

1. Go dzisław.
2'. nistawa.
3. Falista",.

4. Cieszy bor.

5. Lub o ~,ir.

S. Ul Uo:sd . l!. O pcse[.~tll·ieJal/a do Chl'!,j.\·lusa .

8.
2 Ad\., NIEPOł\.U NMP. 26 . "i. 28 po S0811' All'pl'a pl'.
9. 1-. Leokauyi i \ Valeryi P ,I' . 27 . Jako\\'iI D1UC'ZC,
28, Stefana IlIucze,
10 . W . ~ . 1\1, P , LOI'elańskirj
29. I'"r:lmona lU lle'L e,.
11. S . I'ost. Dan137.a pal'i ~ia
l 2. C. .\ Icx~go i I'awł"
30. .\nurea Aposto.
13. P, l'osL Lucyi i Otoli (l,I' , l. HUm:U :\auma proroka
14, S ~ikazego biskupa
2~ Awwaokulua proroka

"

Ewan. u./alla S.

W

Ro:;;d;:,inle l. O poselstwie Żydów do

15. N. 3 Ad",en

heniusza męcz.
16. P. Euzebiusza biskupa
17. W . La7.arza biskupa
18. S. Suched, Oczekiwa, N,~I.P,
19. C. Nerul'zyusza IRęc7.ennika
20. P. Suclted. Tcofila m~czen.
21. S. Sucbed. Tomasza Aposto.

-

6. :\liIorocz.
7. Siemi on.
8.
9.

B oguw oła .
Cbw a limir~ .
Skrz ~si sra\v.

10.
H. SkaJLimir.
12. ,\Yfa.temir.
13. W )'szomira.
14. Gori ław.
15. {awoDoj.
16. \y ,.j 5fa"a .
17.

'\VIo dzimiła.

JffIlO. 18. G o ścimir

19.

Pi e ruszvsław.

Bo gumIł.
21. T omisIaw.
22. L ubomi!.

3'l s.l ."uw. Sofonia proro, 20.
4 . \Varwary mucze.
5. Sawwy Oświa
6 . ~,'I\OŁAJ JEPYSI\
7. Aru wrosia lIepis.
8 Putapia prepotł,
9 . l'\~ZAT BOIIOOO,

.

23. l\lirbosiawa.
24. Rodzimir.
25. BogusIa,...
26. fczepan. s.
27 . L u d osław .
28. HarJ os{aw.
Ewa . lJ Łuk. S. li' R. 3. O Jonie opowiadnjqr.ym cll1'zl'st pok·uty. '!9. Radomysfaw.
30. DzieriYmir.
22. "i. 4 \uwen Zonona lIIęCl.Cn, 10.
.2. Ad\," 1\1 yol' Jer, m, 31. n o r~· sJaw.
11. Oau)'iJa tolpnl'
23. P. Wiktoryi pann)' ruęczcn
- -24 W. -\d.",a i I:: w Y ( WiGilia)
12 Sl'yridolla Jel'is k,
?-::l .
SW. ŻYDOWSKIE.
UOŻEG-O NARODZE"'I\ 13 . I::wstradia JCj,isko,
26 C. SZCZEP\N.\ t.
14. Fryr 'a IllUC'l.e,
Jelewfserya
Jepis,
27. P Jana Ewangelisty
\15 .
J)ni .. 6 poswięceoit'
10- A J.łtea proroka
28. S. lłlodzianków m, Ul.
"olicJO!.
Eman. "ŁIl/ms::sa S. w Ro'Zd. 2 . Symroll przepowiada o Jez/lsie Du.l t Tbeb-etb.
:\ \d~' Danyeh proro, l)nia 2~ Oblęienie
29 . .
po Bo;,. "ar TUIII:ISl" 1\, 17,
Jeruzalem.
lR . Scw3styana mucz.c,
30 . r . Ilawiua kl'óla
31. \ V . Sylwestra p~l,ieia
19 \Youyfatya wuc"l.e

....

,

'I

r

,

L

- S

J.

e

y

'.

k" adra d. 3 gou. 2m. 56 rano. Przy mrozie do śniegu skloOll3.
9 god. 9 m. 2 w wieczór . Zadymki spro\\ adzić usiłuj e.
et>
([ Pierwsza kwadra d. 16 god. 4 m. Ił wieczór. Snicźno mroź;lr eza~.
O odmianę podejrzana
pełni" d. 24 gtld . 8 lO 41 wieczór.
(

•

Ostalni"
Nów d.

PocLlltck Zimy duia 21 god . 5 min. 13 w wiet!7.ór.
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T E CIł NI CZNE GOS P O)) Ans ){ I E l Do~1 o\V E.

LEIL\RSTWO :\"A OD~lROŻE\"IE

Na odmrożenie j~ki('j bądź części cial .. ludzkiego, najleps7.y jest ł ój rozlopinny-. którym w lenczas smaruje się t:zę~ć odml'"oiollól, kiedy jeszcze nie
została ogrzana, czyli, kit'd~' jesZ!'ze zo I<lje w stanie otręlwienia, opuszczona od krwi; poczem można wejść do luicszkania cicpll.'gn i za godzinę część
ta żvcie otrzymuje . Sposób ten 31użyć także możc i na zada" /Ilone odm rożenie .
SPOSÓB ~.\ WYGVBfEXrE PCHEr..
C hcąc pchły wygubić,
włożyć w łóżku

albo odpędzić, używa l>ię ziela Cząbe.
albo po podłodze rozrzur,ić .

Ziele lo

P.\LE:\"JE KAWY.
Dobroć jćj zawisła

po naj" iększćj ezęści od sposobu jćj palenia .
bowiem jrj aromat, na klór)'m jćj smak i zapach polega,
lny, przez cieplo się rozkłada i z ziarna wydala, chodzi więc o
go jak najmnićj poslradać. Przy paleuiu potrzebl piecyk sz~ bko obrar.ać,
często go zJrjmon'nć z ognia i " iadomym pll obem p'olrzą ać. uic otwierać
"'0 zaś często gdyż prlcz lo ów aromat ulatnia sir;. J cieli o~it:u nic b) ł zb~, t
laby, w ó" CZilS kawa w 15 minut już jt! l zbliż ona do .wlaści\, ego puu ktu upalenia; można w len czas zaJruć do piet:yka ałe niezwłocznie gil zamknąć.
Ziarno dobrze upalone uie ma bydź czarne, ale raczej koloru bru·
natnego do koloru ka zlanów vodobne. ~koro się wi ęc zbliż~ lo do ltgo koloru, należy palenie zaprzestać i przez 3 minuly piecykiem wslrząsać depóki trocbę uie prust~gnie, a Lo dla tego że gdy gorąca kawa zaraz po
upaleniu z piecyka wy ~'paną zoslaje Da płytkie naczynie (jak lo pospolicie
bywa) w ów czas najwię cej się jej aromat ulalnia, a w miarę lego kawa
traci na dobroci i smaku. Najlepi ej ją wysypywać \\ pro~l do naczynia szkłan
nrgo (za pomocą lejka) i szczelnie zakorkować .
. ·ic aś przeciwnićjszego Daturze kawy być nie może, jak palenie jej dopóki jak mówią pocić się nie zacznie i wysyP} wauie jej w lem sianie na
płytkie naczynie aby oschła .
Fun t kawy traci przez palenie okolo 8 łutów na wadze. zysk iwa zaś
je.dną trzecią część na objęlGici.

~ciwy

A
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SPOSÓB Z~_-\LEZIENIA UTO:'llO:\r:GO W ·WODZIE.
Jeźli się w wodę, gdzie kto utonął i znaleść go nie można, kawałek chleba wrznci, tedy teu na miejsce utonionego popłynie i prosto nad nim stanie.

SPOSÓB ŻEBY MUCHY WCZASIE UPM,U NA RANY K02'iJOl\l :;.;mSIADA.t,Y.

Gd y
nie

ię

sblcczone miejsce sokiem miętkwi polrze, żadna mucha na uie

nsiędzie.

UCImo:;.;:\ JAn·tOXI OD RAKA .
Jabł onie podlegają często chorobie raka; sposób zapobil'Żenia temu złemu
bardzo łatw)", kiedy się na "iosnę kora drzewa natrze dobrze smolą z wę
gla kamiennego na l stopę wysoko od korzcni, a lIa 6 cali szeroko. Tak
\\ ysmarowane drzewo zabezpiecza się jeszuze i od gąsienic, i podobno bardzo wiele ma wydawać owocu.

SPOSÓB OCIlRO~IE:XI:\ DRZEWEK J KRZEWÓW OD Z~I:\RZ:XIĘCB .

WS7.elakicgo rodzaju krzewy, jako tri i drzewka delikatuiej~ze, czule na
zimnu, często ba rdzo w czasie mocniejszych mrozów uiszczej'1; lecz jeżeli
się na ich korzenie nawiezie zicmi z trocinami, przykryje słomą, i tą jeszcze obwiążc pień niedaleko ud ziemi, wylrzymają uajoslrzejszą zimę.
Tutaj słoma odprowadzi wszelką wilgoć, osadzającą się na korzeniach
pniu, i nieobwięzywać słomą całych drzew i krzewów.

.

PKZECHOWAMIE OWOCÓW "\,"CZ.\SIE ZnlY .

lito nic po iada suchych piwuic i ciepłego schowania, w którychby w czasie mrozów mogł)" byc; złożone gru zki i jabłka, telllu ~odaj(' się sposób ła
twy i tani, który brak ten zastąpić /IIOż!".
Jabłka lub gruszki układają się w stodole w suchym silsieku, przykrywają
naprzód słomą jęrzll1icnllą. a polem długą żytnią, jakiej się zwykło używać
na dat.:by, i dobrze przyciśnie; na len pokład słomiany rozsypują się sadze
i zwilżają wodą. Pierwszy mróz, za klepi \\ ilgolue sadze i uformuje powlokę lak nieprzeuikliwą, iż nie przepuści do przykr.Ylego owoou najmniejszego zimna i z:tLezpieczy go od zepsucia. Owoc tym spo oLe m przechowywany przetrwa zimę w tej ś" ieżości, jaką miał przy zebraniu go z drzewa.
CZYSZCZENIE SUIL.,,"A NA STOLIKACH, mORKACH i

t.

p.

Po należylem oczyszczrniu sukna, wybija się kilka jaj surowyt'b
tym
namazuje się cała powierzchnia sukna, poczem stolik nakrywa się
serwetą \\ ilgotną, i nal~-chmiast dob ru gorącym żelazkiem od prassowania
przeciąga wszędzie po 'suknie; po odjęciu serwety, grly sukno całkiem wyschnie okaże się, iż wszystkie plamy po tłustości zginęły .
pł~'uem
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SPOSÓB NA WYTĘPIE~IE SZCZURÓW I }'YYSZY.

Dr. medycyny Ricke, w Sztutgardzic, ogłosił w pismach t:Jllltćjszych daleko bezpieczniejszy sposób od arszeulliku, na wytępien i e szczurów i m~' szy,
a ten jest: Bierze się garść sproszkowanrgo, ale niegaszonego wapna, zarobi się z ciastem i malcmi knwalkami słoniny, upiecze si~ na patelni, po
ostudzeniu p"kraje na małe kawalki i założy w ml ćjsca, gdzic szczury i my!ozy najwiycej przeb~'\nją; po zjcdzeniu tego pokarmu nalyl·hmiast zdychają .
Drugi sposób: Bierze się l łóŁ wroniego oka i spl'oszkllje, 6 łutów ~ro 
buo posit'kan ej piet'ZE'ui, 2 łÓly utarte~o cukru i l~- Ic tłuszczu wieprzowego,
ile go potrzeba b\,dzir, d() ::.klcjeuia tej całćj mass)', z której następnic porobią !o:ę małe kulki i postawią wplaskiem naczyniu w miejsce naj\\ięrćj urzęszczanc od SZCZUI'ÓW i mpzy_ \V mićjsce zjedzonyr.h kładą się świeżc,
a jak żadnćj nie hędzie brakowało kulki, to zn~k, iż już więcej niema tych
nieproszon )'ch gości.
:\OWY CE:'>lE:\T.

llirrze się l częsc wapoa od kilku tygodni zgaszonego Iccz jeszcze lepkie<Fo
i 3 części przesianego
popiolu z węgli kamiennych i mięsza~ J'e z soną
t>
•
lIaleŹ\'cie .
Cement teo można użyć na drzewo, kamienie, glinę lub na mur.
'Vygiadznny ma powicrzc'howuość marmuru, wytrzymuje najlęższe mrozy i
jesl oguioll'\\'aly.
OSWOBOOZEi IE O(nlÓW WIEJSKICH OD WILGOCI.

Obsadzcnie domów bluszczem, uwalnia mieszkania od wilgoci, lak dałece
po ulewnym duszezlI, nie tylko że śladu wilgoci na ścianach osłouionych
bluszczem uie bywa ale na wet częstokroć pyłem jest ona pokryta.
że

SPOSÓI3 .\BY KURY PRZEZ CAŁY R.OK JAJA NIEStY .
"uszą się

w młynkach i gotują w wodzie'
przenncj i jedn., ósmą
mąki żołędnej, i przymięszują doń Iyle wody lub piwa, aby nabite ciasto z
niej PO" 'sta lll, z ciasta tego robią się podługowate kuleczki wielkości grochu
i lak kurom dają ·
!\lassę

tak

plewy Iniaue '" piecu,

mielą

wygot owaną mieszllją zjedną lrzecią mąki

F.\R.BA DO Z:\ACZENIA O'\VIEC.

Niektórzy używają smoły lub innych farb lakich, które się welny nie pusZf,zajq, i przez to znaczny w niej wypada us:zc:zerbek_ Następującą farbę,
wodą z mydłem do czysta zIDyć moźna. Bierze się dwa łuty żywicy i pół
fuota szmalec . lopi się oboje nll wolnym ogniu a potem sypie tyłe mialko
utartego proszkll węglo~' ego iiby powstała n~leżycie czarna IIlaS5a którą się
owce zUilczy .

•
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GOTO"\VAXIE KLEJU STOLARSKIEGO.

Kupiony klej w handln, moczą 24 godzin na galarelę, poczem kładą w
tygielek i dodllj:t trochę wody, gutują tak dlugo, dopóki wszystka
woda uie wypar:Jje i1 klej nie zostanie lepki. Probuje l.ię papierkiem, jć
śli koniec \\ łożony nie zmoknie i tylko U13SSą się oblepi, \\' ó\Vl'zas kl ~j ugouh,tku.
towall\' i bierze sip.'do.
Do roztopiania kleju, najlepszy jest tygielek mosiężny; przekonano się Lowiem, iż \V żelaznym lub gliniallym ciągle się prz~· p,da.
mosiężny

.

K \YASZEXlE OGORKÓW l'ó.\ ZDIĘ.
Chcąc mieć

dobre ogórki na 7.im~. tl'zl!baj e zebr~ć \V na (lugodny, Irzy r:lz~' sparzyr gotl)<\\'3ną wodą, wodę odlać i ut...łilllać \\' beczulki, przekładając liś('iall,i \\' iśnio
wemi, winJlemi, dębowemi i koprem; poczćm trzeba ualać beczułkę \\ odą zsolą zagotowaną· ,y końcu bt~c7.ułkę laką posta" i~ w miejscu chłodneOl. Trzt!ba i" takie
częso przew racać, bacząc na lo żeby uie t·ickla.
KIT DO SKLr.m XJA NACZ.Y::\! KA3I1E'Y,YCII, PORCELAXOWYCH, MAR31URÓW i
SZ&LA.
'

Bierze się niegaszonego wapna i proszkuje, rozrab" erwatką albo świesirem, .. Ibo nal'eście białkiem od j ilja na gestą tnas!tę i natychmiast do
kitowania przystępuje 5ię, albowiem nieba\\ em ta !Ilassa mocno lężrje.
żym

l'óAJLEPSZE CIASTO DO K.\ YY.

Z . Ju)'m funtem wymytego i na śmietanę ubit('fTo masla, rozrabia się czę
20 jaj, .. za każdem jajem garść mąki, klórćj powinno "idż f'ulltjeuen.
Gdy się wszystko umiesz:!, przydaje się po godlinie 1/" f Uli ta lłuczonego
cukru, otarta skórka z2ch cytryn, 4 łóty drohno szalko\\anycb rnigtlałtiw,
l kubek. drożdży i miesza się wszyslko jak noljdllskon idrj . Ta llIassa przekłada się palem do fJrmy lUasle1l1 wysmarowanej , doz\\ ala sit; jćj podrt>ść,
ił potem się piecze.
ściami

ROBIE:\'lE P ĄCZKOW.
Kwart~ masła

ulrzeć

na śmielanę, wpu'cić doń zwoln3 szcsc JilJ, kubek
kwarty mlćka, pół kubka ciepłej śmietany i więcej jak
kwartę IDąki, z któr~j jednakie truchę zostawić ilby massa nie zbyt lęga
była, żeby możua walkowilć i lo dosyć cienko; włożyć konfitur, przykryć
ciastem, odciąć kieliszkirm upodobanej wielkości małe riasta, połoŹ\'ć na dekę lub blachę mąką posypallą, dać wyrość , wypiec je w maśle, wyjąwszy
położyć na bibnIe żeby tłustość o.siąkła i posypać cukrem .

gęstych ,iroidży, pół

sposón

SKRt;SZE~L\ ~IIĘS:\.

Zaczem się włoży na rożcu lub w garnek ja ~ie b4UŹ mi", >o, zbić go mo·
cno wałkiem urzewiaoym. Ten .sposób 3CZ łatwy i niezawodny, nie we
wszystkich kuchniacb Jest wiadomy.
~.

I.

~.
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I'I':;p:,

Ho ::;illlipl'::;n

R.
żon;! 'ilanislaw W)' ,'IIOU/,i z komory.
"·nu'.i Iłu iJ.l.y .I\\a I'icllif:zne WOl'y,
CJ.tcl·y~t" 'llnt\rt. ldu'l,yl na Janie.
j tal;' 1'0\\ i",I/,i"l: Zl;al'~i.i to \Yicsla\\'ic!
•• :.\;, do I; .. al,o\\'a. a za te talal')'
«i'lIpi".
Iwnie i dolJicl'Z III i pal'y:
"Jui. jc.h 11:11,,, w hnj .. mi 'ud,ili
11.\ nwie' 'lG'f)70ta i sJ..nęlny "i\'h chyli •

Z

tl""

I,~ic luam \V uieułfh'!,

l,ouf.. ć

się I,ulnu .

"ry III'a",,! 1'ęl"l stałeś tui .ię '" ,łomu,
•,1'0 1lI0jćj śmierci. tlś rOIL/iny rrlowa
.Jesli \,Iej Uui.c!) cÓl'ka się uC'howa,
":lI,, Jal .I"'''"a .. ie. uicsl.'lpo urody,
,,:lloi.es,jcj ('lCIin':: i t"ój teJ: wiek lIllo{I}'.
. '1'21, je,t, dla ('iebie (Bronisl:ma powie)
• ~tr/,eG'<; tej córki, jal.by oka" rrlowie,
( I l'0gL"I. .. I .. B ro ui!;ę I'u t,,'~rzy ,
Jt-j p"'ly n-'micc)' na h .. "" I, się 7.ar:zy.)
• \ ,'u i. tlroi'/I'G'0 mieć mo'cH 0,1 maIki?
•• 'c.lnc,' tu llIoj(' przc',l i: rohCIII dus!"tki
u'ii.~:<l; lI j, ł .I,our·.-liło":toi" V I;uip!

•,01.0 ~il," 'J.I ni ,; \') !,Ial.al: ;,iCIIl07C;
"Zal l'.h,il' pi,ty u"ue h"it" ą l ,allil,
"C;,ly Ini wil.nda 1"'1, ;atlll<'(;" ~Iaclll.
ł,.'ui. łn ,h\ uua"'l) 111 li",;,·ic,. "jat.· )Huoiata,
••1..1, IIt~ , li ... "tl,i l,a lr'I\'.' j,"j -t .. aLl
"C eł)' "ojna pol,l,i(' dubijała pIelIti\, •
"'" 1'",11.. ,', ",ie ,t.oI~·, a odlulliclII ,i"lUie,
• \" 01 ... 1.. I:t~o,,' i ", .. "ck 1'''',''1')'.
"f .nic\\ tl hOZt'hO 1 n łd~t,,\~al '! ł; .. r~' ~
łfZ ,,~iatr(t m t ('O htr Lech y i hon.ł ry 7 n :di ł.
~';o na, ""C'lg prl.)uyl i \~ iu,l; ... ""paid:
. Ihi c,i to lo) I ''Idu! \\~l'ó.II,la('f, 1I i fi".IIII.
", ,,'~n;tl ri~lłlnp,j II() ('Y \\ if":.rn\v i PU;,:.HII .
• Ral,CIII I'IIllticy L'I ohrouie hU.'; ;I .
• 1la7.cm ,ie \Hljsl," ci';oie za r,r .• hi eŁ I ,
• \V h'j wall'c 7, rlpn em \... 7.1.. ojc-ów sln,N'h",
,, "'tcclr mi cud,,,, j.·tll"" l'0cil'l'ha.

Bror!·:,ińskiegn.

"Znilda hel. s'Llad .. , Jl /'LCZ cli ur,ie ja <:1,:'5Y
"Cho,ł7,ilam Za ni,! lIa wio,hi i Jacy ,
"LC('1. jako kamicI', Ił .. ntOl'''' n,ucony
"ZlIii,nę la wicc1.nic.G'lu,'hc uS7.ystki c s[l'ony,
"CO 1'01, do klusów 1"''l,ycl'(ICI,'l Ol'ae1.C,
",\ j ., d'Lic'cięl'ia nigdy nil''/.ohnC'1,~.
,,:\il' .. h Bo,ka wob h ę, ldc BII.I;J cI,,,, .. la:
"Cich iem ja synu 7,'1 uic w~'d,o\\'ala.
-Eu G',hic siel'ota IJl'7.)'jęta /,ocl ~trzcdl\'.
•Tam z ni .. Lem hli~.s 1. y Bóg 7.S) la l'"ciecl'ę,
'iUO,"C td moje IItracnnc d7,icc'ię
"P.ldobnic kędyś 0Jlus7.l!7.one w ś wiceie •
. Lito <.ć 7.nalazło, ł,yje G'd7,ie 11 m~tki;
.Pomiędzy własnc polic7.on e d'liatki,
"'" tćj ja to myśli po hVyl'J. ojców stracie.
"C\(~bic o13Jego wY('howahm w chacie,
.LitoŚć u
lil ość- niebic!>b o!)icl,a •
.Tajnie nagr:\dza uC7.ynki c7,1"" icka •
• \ jeśli 7.icmia strawiła jl-j "ości
" woJ.odna dusza wl;rainach pn.yszlości
. Igra wcsolo pny niebicskićj matce
"I !:ts!;ę nieba 7,w"bia n:"lej chatCC ,1I
Tu Brulli lawa zalała "ity hami •
Zaws7.1' hr płyną z:t matki myślami
.. ",\;al" ural. i córb przy bulili;
\ h Y mętkicmu nicpl'7.ystojnc oku;
ł;,'~'j'lc Slanislaw \;al'l'i smutek lony:
,,,'al;i łos w niebie ludLiolll na'tnac7.ony,
."r"ino się I roskać, lJI;~ sieJ:ti "'yso"o
..-," ... 1 ('alyOl światcm hal'7,nC trzy.lla oko,
h \ ' " "tak ~i un ..jc'l·m "'-S 7. I; d , ie i na wicl;i
"C"' żb\' '/Ilulalo 1I1śl' j.·j';o 0l,icki?
• Lcp';e nat! brunlek ufanie poboLne«ld, "ie "''''/lwi llrJYI~.'tuj llaOrolll("
,\ ly pn,;ri('~13j i c'hroń ,", pf'l.)'[jody,
• B" 7,aWSlC wi .. le nfa so' ie mltllly .
.~:n\'nic ~ l\\'ej pnys1.lćj pOIl_rllncl; l drogi .
';i~ .. la\f uhuj~a lau'nie ścis n.!: nn{;i .
I "y,uli! z chaty. jlr1.enil,niony rai)'.
Ż" tahich ojców niebio,,, IllU daly.
B
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Jnz miły \\"icczór uśmiecha I się zicmi,
C.ly wracal 'Vieslaw zl;o,'mli Iwpionemi,
Z I,rzytlrózuej wi uskI rozlega się granie,
Sly<'łJa ~ w esole 1,I'lsy i ś),iewallie,
Pryskając l.onie bidą po gościńcu,
'Vitlać dz.itwoje {'ny rucianym wicńcu,
!li.ią drui. bowie n podkówki 7.C stali,
,\ gdy "ędl'owca milc powilnlt,
Tak nckl Stal'osta zal'7.ą.lzca wc~ela:
"Oobrzc lo w kaz~lylll 7, nałcśd '. prt.yjacicla .
,,'Vi tajcie do nas wy z Proszowskiej ziemi,
u~icehcićjcic gardz ić d<lry uhogicmi,
"Pozcjcie z nami, czćm tu gospud'\r7.y,
u\\'d1.ięczna I'rac rola i .Iobry BÓG darzy.
,,~apatl'Lycic sit; 1'I'.kowskim • /.icwnjom.
"Uozlicznym tańcom i j,rzccudnym hlrojum,
,,'" l'eseie i w tan y puści" sil( nies'tlw.Jzi.
,, 110 choć slrud1.Cni, witlLę zcście m/odz.i ...
Na to Ilalina pl'Zy , tąpila mloda,
\V calen\ weselu najpiel'wsza urotla,
\Vstyd1.i się, wstydzi, jednak IJI'zed niw staje
Ciasta z koszyka i owoc Jlodajc.
"Obcy węd,'owc7.e! jużci przyjąć tneba,
" aszych owoców i naszego chleba- ..
A przylelu uśmiech jakowyś uroczy
Zwrócił na siebie wędrownika oczy,
ł zwrócił tyle, ze odtąd jedynie
Okiem i duszą zo tal pl'7.y llalinie.
'''cbodzi do izby na wesole hny
Z kuhkiem od dl'uibów 'Viesław powitany.
Potćm Starosta z3l'ządzca wesela
' " te slowa druzbom porady u(hiela :
uJuzci pierwszeńshTo zostawcie obcemu,
"Niech idzie w tany, niech tei. po swojemu
"Skrzypkom zanuci, dziewoje wybiel'7.e,
.BIl z obcym tr7.eba uczciwie i szczel'7.e,"
'Vzi.ll sobie druc!tnę, której w(lzięk uroczy.
Z,nócił na siebie wędl'ownika oczy;
l\'al'r7.ód wychodzi: przelI llul'lylią staj C •
Halina wpląsach rękę mu 110 . jc,
Za uim się w kolo mlodzit!ńcy zebrali.
Nucą i biją w podkó"' ki ze stali.
',"ieslaw się za pas ujął ręką prawą
I I'hsa lelkI} przed Iłalin" zwawą.
\V s\;rzypee i basy sypnął grosza c!.ojnie.
Ojcom za stołem sklonil się przystojnie,
TUIlIląl i głowę nacb y lil ku 7.irllli
l zacq t nu!'i ,; slowy takow cmi:
['i iecL i,c ja lel'i,:j nie zJ'ję
lILiewe7 e ! h\;arby moje.

Jeśli

~;iedy oC/.b "1.yj('
l\Jil,ze mi na.1 'wojc.
Patnaj>.c mi pros.n " ol'zy
Bo wilhi B0l; \\' nicbie
Że mi lcdwu nic "'y,koczy
Scrdlls7.\;0 tlo ciebie.1>

nicrze łhline i tak w okolo
Przodkllj'!C drllzhom lańc •. y 'Hsolo,
.\ v,dy ku skrzH).;om 7.nOWll l.uwróri:
Staje i '" pląsach. tal; I'l"I.cd ni :. Ilth 'i,
"Czemuz ja w Proszowskićj 1.icmi
l\lalc 7_ullal chiccię •
nylbym między ł\rakuwhki!'llli
l\'ajszczęśliwszy w ś,,,iecie !
ł,rew nic wOlla ludźmi wl;lIla .
Bo któi. se,'cem rZ;ld7.i! .
Człowiek myśli i uklaJa
A wszyslko Uog sądzi
J)

Halina w pląsach pl'7.e.1 IUnł ucieka,
On w ręce bijąc goni zdaleka.
A gdy ologoni 7.nowu z nią ,..-róci.
Staje i w pląsach tak dalćj nuci
.Nieuciekaj d'Liewc'Le lube
lUojc sto ty~ięcy.
Dogonie ja moją zgubę
I nicpusze'Lę wi.;cćj .
I,rąży ł,taszek w ciemnym lesie
Galązek się czepia,
A '~ do&oany piórka nic ie. ,
Gniazdeczko ulepia.~
Sam teraz wp1ąsaeh przed olrncllllą sh'ol1i.
.\ ona za nim wesoło gooi,
I do&oniony. gdy zuowu wrócI.
Staje i w pl:Js~h tak olalcj nucI:
.Gospodaf'Lu nic das7. wiary
Jak konie o\)laee,
'''ydalem ja twe talary,
M oj e serce stracę!
Graj .. ic skl'7.ypki. bo się smneę
,y 0l'lakan)'m stanie,
Z koni halli i do dom "rócę
Serce się zostanie .•
Olon mu pooala. a 011 wokoło
PI· LQ.lkując .Irużbom tal1czy wesoło.
.\ gdy do nowej piosneczki stanie.
Skrzypek drzymiący zakollczył granie .
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L\a l o lIalina za},loniuna eala,
Jlif,"t1zy teścinę '.a stój uciel.ala,
\\'iesl.nv Starościc i uHltlwm się klar.ia .
SIY('Lać w okolo Pol"ltne szemrania.
Blugo gościnuie \Vieslaw si,.: we.elil.-Już się tez ,hiollek uall gÓl'alui bielił,
Po;. e:;nał w s,.y~ tl;i..J. W1.asIllU(·ollylll stanic,
\V .. i ąt. maj'!I: IV uszaci. i śpi c,,!.i i granic,
\V .e ... ·u lliel'"ł.;lij, .. III) ~li jcJ) nie
1;1'+;''1 nicllołne pny I'ięla ...·j lI,dinie .

ilU.
1'0,pU:~1.al

\\'icsław i lasem i polem,
,i<: ost .• ":, nic IIIlIze I'l1.ed "ol~lII.
130 I;ie.ly miłość l·a7. w sercu osięlhie,
n:I1'e';lI": namysl i l',,·/. , ~Jck będzie .
!'rut,. ~o wyślaL co c1,ynii' 1'r7.) stalo,
Stanu"'i wylnać i szczcnc i ŚlI\i~lo,
Oczckiwally wjechał do podwó\'ka,
\VylJi q; 1 r,nspoclal·t i matka i ('ól'ka ,
(;las7,cl.e Iwnił,i i wiąze u plutu,
Cies7. :l się wszyscy z rychłeGo }Jowrotu.
Z t a llu śc i kupIla i zl.onil,ów radzi,
Ojciec .10 stajIIi wraz je sam prowad7.i,
PręlIk., wiec1.cl'lę )'07.l.azuje mateeSkOl'O milcz'lcy \Vic~law usiadł w chatce .
lUall,a go zcól'lq o zdrowie ]'ytaly,
~Iilł'ząe lłroniee dal gościoiec maI j'.
Pl'ZIb) I te;' ,'a7.Clu i s".i,,,l I'id;a" y
Dobry do rady. dubry do zal,a\\y,
Jan. co 1.3 stołem nie jednYI\I jlli sic,ILiał,
l\l ąd .../.e pomysla l i prawd" powiedzi.tł;
.\Ie się wS'Lylotkim l.h.i" uie \\ y.la\\'alo ,
7,e \Vicslaw smulny i mówił tal; malo.
'," s7,c llł i gosl'0d;>'l'z-llo Holu za!>iellli,
SI.romuą wieczel'Lt; pl"Ly ł'Ol.lll Owae la jedli,
,\ matka tylko baczna ua \Vi esląw a,
Przyczyuy smutku pyta SlI; cicł,awa:
• Pow iedt nam przccic, co touie ic stalo
.Że swutny siedzisz i mówisz tak 11I .. lo?
. :\Iilezący uwsr.e saUl sobie zaszkollLi
u ~iGdy młodemu skryto ć się uiegoJzi ...
On spuścił 01:1. " wstydem się zap/onił,
Go POd3l'Zowi du nóg się uldooi/.
l zaczął ",ówić słowy takowemi:
.Prawda że szczerze trzeba ze st:arszcOli
.. Oui uiciralej mlodości wyba~ą,
. 1 mądrą rad:t zaW:.LC w.pierać raC7.ą,
Ałc

"t:zelRIIZem w domu uie:t.ostaJ ua wicl.i,
lask tylu i waszej 0Ilicki.
,P ..lY waszem plugu dwuzilbym spokojny
ł•• \nib ym zazna 1 cit;1.kićj z se rcem wojn y.
. Lecz darmo człowiek ~aru o sobie rad'l I ,
"Inacz,:j myśłi 8ó{;' o S\\ćj czeladzi.
.I' rędl. i, IH!7, wieśei spaua \I) roi, Boski.
"Na llIoj ćj drod/.c i'0 ~ ,'ó tl jednćj wioski
"Poznał cm dl'uelm.;, ktÓl'Ćj "dzięk Ul'oczy
" Zabrał mi sel'ce i '[.nienoli! oczy,
ul 1.J'obil tyle
o •.It:!t1 jedynie
.Serce i UlIsza zawsze )lny łłaliuie
. Ojcowie moi, już kruluj:l IV uiebic,
.\\'y'cie sie ,'o t ę }'r1.yjęli ~ siebic.
.t:ięZsza "iż I,amidl j es t luul iom loicl'ota!
. \Vyście lito ś nie otwal'li mi wl'ota,
. ~ielalo\l':\li i trosków i ehle:)a,
..t;c7,y li ]H'acy i bojai.ni nicba.
. lhiś jetlynaczł;ę CÓl');ę IV .wojćj chacie
"Dla mnicua I'rzYS1.łOŚ Ć W7.31l1,;źcie ebo'''3cie
.Jeszcze (mówicic) hylem lhacc kicm maIcm,
.Gdy j ą lIa pr:Łys'tlo ~ć .obie l,olysa l c lIt ;
.Ni mię niewdzi ęculOść ani harda dus7.3
.. Odkryć przed wami mój s1ll ll tek 1'r:Łj'UlU SU,
.. Ale mi rada niedo śc igla w uiebie
.\Vas każe smucić, a zawstydzić siehie.
"\\'dzięc,,c!"!

ze

.Puśćciesz mię pu ść"ie,

z rękoma &ołemi,

.P racować będę pomiędzy

obeemi,
·Bo bcz Haliny uic już niezarobię ,
• Niezdatny ludziom i nicmily sobie,
.Prf,"dkobym zllalazł honicc l.yciu mcmu;
.I>oh ł ogos lawić cbciejcici. "ięc biednemu,
.Bo ten przed lIędz ą nit;.hie się nieschrolli,
. I~ogo Ilr:t"kleń.two dobroczyńców goni.
.SI,rawc ie ! Bóg za to niecb b~d1.ie nad wami,
Tu Bronisława 7.3lała się IZ:lmi.
Stani law milcząc, podparł shq głowę,
I 1'0 ojcowsku rzehł si owa takowe:
.. l'iecly tWI;j ojciec zeguał 7.iemskie 7ycie,
.r.icbie mi ud,tal jak za wJasnc dziecię,
"Tak cię te1.I.oeLam, i widLi nóg w niebie,
.Ze uie milszego miałem nad ciebie .
.. A ty uiep omuy ze mnie staro~ć gniecie,
.Chee z na pr7.~gody puszczać się )lo s,\ iccic
.Chcesz mię opuście za to 'L cm eię cho" al .
..Zem tobie przy 1.10 'ć uczciwą {jotowal :
.. :\ic.zczęśeie wuiesiesz do haidego domu,
-Gdy !lIuie wstawisz WŚ!'ód żalu i stromu,
-.\Ilody. nie baczną w dąłeś przed się dru ~ę •
ł.Ja cię pOLcguać, ja puścić nic ruo!,;ę,"
Płakali wszpey, Jan milczący siedział.
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Cdy si.., namyślił, tak mąllrze powiedzia\:
.. Stary mlode:un wyr01.umieć lIiechcc,
.11 łocłeljo nowoŚć i sWllbuda Icdlce .
.Zwiąż Po0 IlIilości~ i ohsyp go zhiorcm ,
. On ,lal,;j )latn.y ho mu ~wlat otworelll.
,Xiesl.C7.e;ŚCIl1 1ll jen)u lIajulils7.łt nic" ola,
.Tal. i ua "i()Sll ~' piali ok;':)Za p"la,
.Ploeh y i ,łUlllUY, ufny \V si lę n:lod~,
"Uzd.i i ~I;aly I'I'z e),~' wa z s,rohot"·, ,
1I.\i. lIIił)lll ,;1<':"'111 z,,:thiouy z .. ,t .• jc,
,,'p, .. :.e:a .ie; j,'tłuc hy 1""Jlic,z!:aJ (;'aj .. ,
"I lulw .ZI'l.f,'~' ·IC i p"!; "''; ·f.Ił:tcl.otl/.i;
",/". 1'I'."a m aj " 1(, !.at uI'C mlo.b,i
"Za nic jUl '''iI. ~ ,!I.", Cdy lIa "ałc 'l,y eie
,,\\'olną UlU te"\l. ,1:''',;4,' 7.a C'I'otl'ol'ie ,
,,~ie w nim Id mui.c t.łł.. BWllil. i ,ze/.ęście.
•'1. woli ma I",illl.!" lIie"'Jlue 7,aul4,'Ście,
"Ja\;" k" iat CÓI \;a ohl·.!'; "\'\;I c1,!.!ha.
,'Yulll~
mlotl /, icnice SIlII", jl;j Z dalak:l,
.DIa Icr;o wolność dajcie \"iesławo" i .

·0

"la.nćlll szczęściu .

uieełtaj ~allł st .. ,

no\"i ! II
Stalllslan: .. wicie Janic "iecie,
.Ale nie?lI.cic co lo stracić uLiceię,
.,lIla Cl.cgo o,HoC" w tl'o~kach zycie trawi,
.Czem ~ię WIC!; Ilhl !;i i bUluei i Ilawi,
"Z czem żyć "" Ivy);nie i pl'.leowa'; w domu,
tiTo bicl"LC przybysz nieznany nilwmu,
.Bierze dohytel, hl'"a" o .10chowiIUY,
tli pustc ojl'OIll zosia" uje ściauy,
.Guloic Z31'0Ulni c lli samotne hy 'IC Z ą
.Cdy CÓI'\'C inne uhowiąz\ii l'lc7.;j,
"Pr:t.clo od .ia,nl" lIyJy myśli JllUjC,
.,Bym i ell I)I'/.Y sobic poJą('zyl ohuje,
... \i{'hy matka hietl) ś 1)0 m';j słl':lł'ic
"Tcściny w obc.!j uie ~l Ul} la I·\.aeic;
.. Le!'z llIy ~ łi.lliczelll, c-tly BÓJ nic ,Iul.woli.
.. PI'/, cto \Vi esl,",ic 'L o~ta\Vi"lI1 !l1I'j "olt ,
• l'proś sąsiada, we/," ij jq;o l"II!Y,
,,)loLc sam '/' touą 1111.1 ~i\, na 1.\1 i"t1y,
",Jc';\i (.'" lll'l.),da ,CI'CI' tohie ~\I i,:~j,
",Ic~1i rou:t.illY J'O/lhISL Illlhrc ch!,',';,
u{'pl'Oś'Lc Jaul, niecl.aj li\"/.lIic ~\li\ty,
.Jah syu .~1l0"ę I'I'Z)'V1cUi. lIIi 00 chaty'

~.to

Bo go i lUiłość i młodzieńcza sila
Przez góry, tloly. prCdz.!j ]lI'o\\allziła;
.\ I.iclly I'L"lysJ.li. Gdzie mie ••. li a l" ",irka,
Tak:1 p ieśli II lCą Z:I płutelll l' udwó .. ha:
"f,r7.~I" k" ialallli uHl ta ,
I ';\fi~ ''''
1'1)1.111"1')'1\ i
lilia ,
~a

Jesl

ol.

Im wianek lei. v
(,ó .. ka ,Ila mlud'/,ie;'y .

~;
P"zyjdzic mJochiall ?ol.l'ych hluni,
Ojl'lI lIIatrc ;i<,: pul.!oni,
lel'wil' 1'~llIIa ~"u.ie I", iaty
Do t e:il'i"',\rj I,,"j ,l zic chat),
Hal, o,tatni 1'0/lI1al')lI)
l ' "iet',e7,y"ic .1.1'011 d,.il·"el,)'I\'· ,
Zicl,ma I'lItO Ila lrI'J·c;,ltic
.
Nil,t cil( polewa':: nic o\·u/.ie.

Skl'omlla eLan,a, 1'I10Ć li vO[;''''
Za I' /.~ , lll"ścią pOili"" Bn[;',.
Srnl,a .hl"l.CC7.y na ja" Ol'/,C
Pa nna się s tJ'oi w hOlllOl'LC,
Otwiel'ajcic! pl"f.)'szli [j'oście
I ochuczo w .Iom zapl',,';cie,
( :ho('iaL ouclm, h'tdŁl'ie radzi
Duhra nas tu chęć pro\\' a,hi,

"'yjn'lła oknclII od k " u7ieli matha.
Skl'1.Yl'la zapora, ol\\arla ~it;' chatl,,\.
\Y.lcdł .Ian 5ę. ll, i,,)' , 'Yi c.Ltw ukazal r.
(; łulV l "yJli"~I.,, ,lo,i l.'l:" :1 1 1"".-..1).
'
.\ malta I'I.chla: ,,\\'itajril' lIam (;n.,,'ie!
"iia,Ii.,'ie i l Bugil'1lI doh ..,. wie ''-')'rG:"nsl'ie .•
Z '.nmory ,,\ ySl.ła lI,tłillól l, "IIIUic""'('1I1
SI.lo llila głowI; )'r'I;l'tl1.IIi'")!lI mlolllic""'c lll.
,\ .Jan P"" il'u?i.tj : "oj! \l1dl.ę żc gllcluc
I ~ta.'el ,łl'''lr i li,'a lak urodne ..
lii~.ly 1I.1lilla sl},~~ lak'l Il!OWę
Illllllianydl ,,·,lzi,:I ••iw I,nyb) III I'ol .. wę .
::0",) k pOlh'ózny zdejllluje l, młolhiana.
Bil'I'7,C i laske sę"/.i\\ ego .Iana
\"net lawlię czy_I'1 .1.1 .tolu ))J'l~ nosi,
\ malka go~ci do ~poC7.yllł'lI ,>I'o.,i.
:\1 .. "i do ucha wst)dli\\ ej Halinie:
~it'l'łt ~ię r01.nicci ocień na kOlllinie,
.'.ied. h\'dLic rychlo wieczcl'Za {l"0towa,
':au CJy otl!'O,,"')I w te l'l'Zcmówil słowa,
,\"st..\-; go;pod)'ni pncto nic ohra'l.ę
1,lzic Jan z tęscllll~ ni " ' il',la" elll lIa J. wiady, CI.} ni"e co dawny ob)'czaj nam kai.t!,
Wiesław anlel.o przed nim znany ';I:ltly Ojców z"p:uje. toć krc"ieństwo nasLC,
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Pr'.do ' Vieslawie daj z koslyl;a flas'lę,
.\ &,"pu.l}ni kubha nam utł7.iE'li.
Jłiel'llic użyty trulu'\; l·o"'\'I'.I'li.
Smid"l.cl\1i c'/ ynl ulaywane d'p'l'i
Serce rOdh!i",i i na jaw \\)"więci.
.\ ja\; oblic7.e "rrl:,tłallly \\' l"rojn,
T~I. "icl'I,ic dus7a wyda siC; \V napoju.
l'"cLull.i na l.i.'mi picrwsze go'p'Hl~nic,
One po calej 0l'all'lonćj l.raillle
Zitilllli,v s/.nl.ały. Od.I·OllllC JlI'l)' Zf;".hir
'Yl.hu.ILily PI'lclI1),1 i \\' 111l1,.l;il\1 na/·"d'. i,· .
.\ j .d: lIa \\ ioslle [;o'p,"larlla 1""'/.01"
(;,ly .io; ~ "I hicli i wOllit>ja ziula
~;i(' ... il· "ni ~iu ... ft·z(! lI7.hI Cra n(ł IIlinc!y ~
I·al. ni c,ie mlo,I 'M '" z ro.llilln,;j Z:ti~r(l.h
I; II h <!l• .,lo"p·7.)' przy ,z}ct.li\\t;j d,ęci,
'I,'j \;tórćj seree niewol Ile PU~\\ i<;.·i ;
Do I'ó"na I's7.l'zolc jl'st mil ość wipślliaela,
~I()tlyrz i lGodr. i praco; oznaC'. a."
Po.l.ola lIIatl.a liuhel. na le .• Iowa
Po".la du sCI'ca w!oI.yslkim Jana mowa.
U(l~ !~t) tCI. wielkim r01.umem oll<I'\I'zyl,
Jui. on nic jc.ln~ rO"linę skoj.lI-',yl,
!'>tal'u~tą by"a lIa I,a'tlelll we.elu,
I clart.e.n~·1II ojceIII zw" :;0 w dnma('h \\'it'lu.
l'l'7.ctoa"/.ick .. l\\'ic\; I'I'7.\j.hic IV udwiedllllY
Jc.t jal,h) w tłoUlU II ~\\Ojl~j I'odziuy. •

CIWl'i " i. 1'0.1 zicll.i:, spi jego rodzina,
.\Ia IH·zcci,'1. oJcow, co l ilością z"j.:,i
:lhj:lc 1;'llIIostwa I'0winno~ć w pamięci o
~ieialo"ali c1la siel'oty chIcha .
I.;el.) li I'la,'y j hujai,ni nicha;
Spr"" i.oI "it; ii.)(lnic. ze &,0 syncm 'I.U" ią
I •. ,.o; ;~ cłll .. ~"hy ,lIa niego stano" ia ,
.:'iil'jc,ki .. "idl r:"'l'0llarsl\'o lidII' .
('raca ,ier!,,,,, a nic id1.ic pod "id,,: .
Co h(hicI. \luie.ie, nieslraci lIie.l,i,'I".
U(l{; ·le1. po",,,\,)' I" .a dnu';c-i ll(l/.i"\,,.
Cł.r~Lł V1'l.f'llit,C C'I.:\I 'l1a

niChi(O

l'Ul."

,,'c lui,tc o\\ee lahie"'j" pnI,\.
\" sl'ldutln';j "tajen"e ,,~.Io-Iho bię cho"a.
\ I'Ller)' li"uic ja.l'J tlo 1;I·a\;ol\\".
Z iel, Iv ramienia .10 "a, ja pr/.) l' "od/.~ ;
l',,'.nal s; .. '''ie,law z lJalin :! n a (I .. "tl,.e
.Ial. pcwnie "iecic. - I oj 1'0 III \\~j :",il
Że ~\\ oje ,cn'c W j.;j se,"·u 'lo,la" il .
.:'ia In Slani,I,,\\' I·/.ekl lilII do" cm !al:iem:
Je-Il'ś mi pl'awtla w c1nlllu je.l) nal.iem;
Le('l jc~li mila !-c ...·e luhie swi,,:,·i.
."·"Ii l·oll7.i ny 1'0/.naH Il"llI'e ,·\" .... i,
l ' p"o,ic Jana. niechaj l.aCtllie ~\\:tt)',
,I,,1i )nsyuo\.\'IiP,,)\\ie.ll. mi tlo d ..,l~.t
: re ,Iowa malko! wiernie" am ollno"L~,
I w illlie njców, o eó, hę \\ as ),rol>Lt; ~iechaj Bóg dolne rodlin)' jctlnoCL) !
''" po.l.my l.u1.cl, nałaj 'Yi".law lIIintlu: ~iel'l,cę młodego w~ch\\alac wam w ony.
"P I',.~jlllij It; kr0l'l " L ohl'er,o nfpu"u,
Cl.ęslo pucl1\\313 chot' i słuszna sll:Olhi,
l'i"I,II" lI.dinu, j •• k lohie hł,"łYC7.y
Bo ICl'i~j. kiedy niewaj!\ ;.io; IIIlodl.i.
~a NIc I.ycie selce Dloje '-)"Cly ...
Zawcl.c';uic jul. si" li l·elU h)i- mieni 'l ,
Ba7. 1",ch\\31('ni p\'7.C,t 'ol; i nieceni" . ~ .• tu lIalina pytaj ,!e)" ", okiem
Chot' praco" ity, claoć pul,,,n,}' w ,1011111.
l'atl·l.y /1"1 III a t!;.: od" nicona 11OI,i('lII.
B~"ał i 'Yie,l:.w "p"l,ielll po kl')julJ'u:
Uialc ".Ilienie ·ta rt.lI<,a lIa r;11I"""
Zajechać ,Ironę cI"" 'hy \\ nje\VodLie ,
Tak 1."luniona, ,,~pija polowc .
B.oj 11:,,1 n\lll.) J..a 1'1"1'" atł,i\: w l~tlsl,od/.ie ;
POJ.I"" 'Yi c~l.,w "~pełnił aż dlJ dn ,l,
Z har('l.IlIY 107Ilł;d/.ac IlIIlal'/.e ,~ojaki,
.\ jal:o zorza wśród 1a!.1 po[;otllla
\Y\';lIIi~c ,,<;.t.·o\\n,m !:,iralulU cbódal.i;
1:IILl1iaoym ,,,tYIlem jaśni,tła lIalin,,lo~ h~ Iy jcr;o ,IOl';,j uh~I:Laje!
Jan d,.il!\\u,I,:hy w te ~Io"a zaCL\1I3:
.l'icdy ta\; córi.a chf,'ć i.yrzli\\ą ;Ilieli. Jllotll'llIu "'7.y.II;" za..,jnuo .it; zdaje.
J liŻ tiu "as mal!.o mówi,:' Dlio; ośmieli; Bo jali na ",io'IIC p".l, i pulul, \\ hieuu ,
(;dlie IlIl0rl/.ie l. idzie la s('l'llcCUI" wl,,,It,, Pieni .ię, szului i \\ yh'wa L hl/egu,
\i. ,laI,'oj (·icho IIpl)',a " I.ory,·ic,
~icd. j ., 1. nalllyslem stal',i d()l'rowad7.~,
:llIoJo"f' nie,~ idzi. l'r1.)SI. ło~l'i uieo,ula, Tal. mlotl/.ian sil.: ,,1 .. larzOll 01.\\ il·ie
Jal,o w l,oehaniu ufność w losie skI ada ; Jlu,j wys7.umiel" aŁ \\ tro,kat'h .lalen.IIY,
Ja\; jahl(lIj z CLa.el\1. h 'aci kIl iat I.h, tCCLO\, .
.\ lo o.ld~ieluc. ni~l'rzvjaLnc rzec,-" ,
SLCLt:ś('ic wif,'e l>tar i IIIU~:t.;llIlieć na picny. Zua '''ie.law la'\.e i nici" I,,, uicha. "
1;10 tt~)1 hiedy, pO/. nal l'enę chicha ,
',",,'pll.o opatrz~·':. ntwareie Jl0tiatlać,
Z"" sze teŁ dobra i "ta tceloa zona
,.\ l rcszt :, :Ifno .: na ~0G"u ukladać.
Rc"zŁę ") chowu w młodzianie dokona.
Zacnego domu widlicic tu syna
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DOliczy myśleć, jah duby tek zhierać,
Jak się na pl'zyszlość zwodliw " 01.ierać.
To wam powiadam o moim 'V ieslawie.
Bom IDU hyl świadkiem z lat lhierinnych
ł'I'awie ...
Baczna lIalina ~toj",'a na hoku.
Śledtiła I,,'a wc.l ę w \Vicsła wo\\ćm ohu.
Jan mówi'lc IH' awdę, wiethiał, że nicl'a nil,
I>,.ic wczęla lubi ą blędy I,tó,'c ~:\IIił.
błysła uŹI'cnicy mlod/.iana,
ni,ko ,!ilonił tło nóy, Jana;
Sklonił się matce, milc:t::\c, l'clen SI'omn,
1 h) lo dlugie lłOluilczcllie w domu,
'" lCllczas Halinie ,,",wuie łzy wytl'ysly
Jako na wiosnę Jlad brLcgallli wi s ły _
Glly wunnr deS1.CL)'k obloki wylrj:,.
I:\\'iaty zroszone blyszczą się nadti cjq,
.\ l'a1,elll ,hlt'lce za gOl'ami świeci.
Tak C'lIy Z otuchą J/ę ronily ,Itieci,
Jan 1. matką na nie rogl :" łali 1. boku,
~Iiła pogoda jaśniala im n oku.

Ale ha

l'ot Ć IIl się

Starce i matki llokryly się w lasy,
Ale i w lesie płoną ogniem sosny,
Byłei to widuk straszny i zalosny.
Glly ta ostatnia gorzała uclll'ona ,
))ilal1\i wielka 1·07.ciągla się lona.
Dzieci i zony blądziły tłumami
I'rLy drnd7.e, na to 11atr7.)' ł a lll ze łzami
.\ że III i d/. ieeię 7.astąpilo tll'ogl;' ,
Do seł'ca placząc - tuląc jako mug ę;
Pytam o imie, l'od1, inę, micszkanie,
Ale dal'cmna Ill'ośb a i I'ytanie :
DLiecię zaledwie swoje znalo imie,
)Iówilo tylku, ze w okropnym J yllli«:
.'iieznani ludzic wiedli je do la~u;
\Yięcej nic lliewicll1, ai do tego C1.a~u.
Ja niegdyś matka-pamiętna na HOIP.
'''zięlam sierotę. choć salUa uhoga.
t>udj ę lam troski, lecz byla ich bodna,
" 'yros ła zdl'u\Va, 1)1'a('owna, IIrudna,
Obied" ie teraz 1)I'acujem na siehie.
\" jednych żyjemy h'uskach i 1,0t1'l.cbie.
Prac:, łagodząc ubóstwo up0l'De
\V cuJcu\j zagroJzie sicdziemy komol'llc
Cez skiby ziemi.-JałÓwka, .Iwie krówck .
ł~ilka owieczek, cały nasz ducho\\ ck,
'" lecie sąsiadom pr:lcujcDl przy zni"ie,
Za to nam zagon odstąpią na ni" ie ,
Ta .. len siejemy, a wieczorna l'l'Zęc.łu
Re~ztę dOlllowćj potl"Leby opęllza
Brzmią tu wesela na kaiJe zapu ty ,
Lecz to nie dla ni ćj, nie dla ni ćj od pll ty,
~a których dzie w 110 m kupuj:, I)i e rściellie,
TalU C',hie stodoł y i bogate mienie,
Tam 7,alotnicy. -:\iez\l abi młodziana
Przybysza córka bez ojców i wiaua Jak byla oot:,tl niebieska opieka,
Tak l)rzezllaczenia u Coga niccL czeka.
l:fam, ze póki niemoc mi ę nicstrawi,
Jul mię Haljna sam~j Iliczostawi .•

Hzcwniło ma thę nicsl'ollziane szczęście,
:\ie ula lIaliny b0C'alc zamęście;
•
I>tól'a siel'ota bez ojca j'ez matki
'''iana llieUliała, ni rud7.iJllu!j cbalki .
'" szczero ci zatC'lJI, ja\; każ c sumienie
Takie Jano" i czyni oś" iadczenic :
"Jest Bóg widqey lIa niebie kim dworze,
I)oś",i:tdcza ludzi w sLczęśc iu i pokorze,
(;7,y kOGO ni~ko, C7.y \\' c.)rze po. adzi,
\Vrrl ą da jak WszędLie człowiek sohic radzi;
lIalina moja co w ubogim bycie.
Pnepracowala dot:td ze Dlllą zycie:
~ie\Vicr-zy slo/lcn, które niesl)odz.anie
Przed nas/,t! t(' I'az hlysn.;ln mieszkanie,
~a stan jej niski w yso h jagolla,
Nic ob sieroty je t kmiel'l:t ', aip'oda;
Ani ma ojców. ani ł'r7.yjacieli.
Na to Halinie h.a 1. oczu \fyh'yska,
.\by o "ianie dla ui ej pOllly leli ,
Przeto ml o,I/.ieilcLc! niech cię ~óg poświęci, Ilł ę ka pn.ed ruatl; ą i kolana ściska:
.0 mila malko! tyś ci moje wiano;
Za dobre serce i zycdiwc ebęci;
Choćby mi góry złociste da\vano,
Teraz uslyszcie o losie Haliny
Choćbym mieszkała w malowanym dworze,
l to do WilS7.Ćj odniescie rodziny :
Jed\\abne szat y chowała \V komol'"Le,
• Gdy los w wojcnne '\vpl:ltal nas poioCi • Tobym bel. ciebie pl"leplaka la Z) cie .•
mój Dl'lŻ z wojskiem poszedł na bój Hogi: Tak się ';ci~kaly lej :lc hy obfi,'ie,
ju'l niewrócii. Obcy bez litości,
,\ Jan myślący bac7.llie radość chowa,
Grabili dwory, zal)alali wIo ci,
"' )kraśdL s ię chciały ni ecierpliwe ~Iowa,
Doznał co trwoga, kto I'omoi te ezasyd BO dusza była pelną wazuycb ID)śli,
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~a twarzy tylktl _ wc~cłc si~ 1;l'y~li :
CI,,·ialmó":i': "'~cslaw-.a l~ ,rro .Jan bacznil'
Ost1'7.C'rra C'lcho I t ak lIlo,nc 7.aczUlC:
.'''azllc mi ,,,,·/.nc, zwiastują s i ę '''ł.cezy!
Jcst Có~, co ludzkic sprawy lila na piec7.y.
CIHvala mu wlcc·l.na! ~Iila gosllOclyn i
~icchaj 1. ufllością CO powicm uczyni.
no 'l SC I'ca iclzie S1.CzC1'a moja rada:
t:'p .. o';cie koni 7. wozem II sąsiada,
.\ t~ ·'yc1. łiwllŚć hojnic mil wl'liC'imy,
Co WS1.pCy w drogę "'yh .. a': !.iC; lUusimy;
Szc -,c:ścia ~półn('r;o nacleszł" r:ochina,
Pozna Ilalinę 'Viesla\va roll/.ina •

II

-\," 3I'tko ,nlz t(Jcz:) par kaj~ce konie.
lUijaj'l bory 1 mostki i hlonic _
(;ała cll'uzyna siedzi zadumana',"es%ść tyłko nieopusz~1.a Jana;
Gaela powiastl:i. hl·tuje ochoczy
Ze córka czt;'!oto musi zakryć oczy;
Sam radość w sercu zatajuną 1.ywi,
Że dwie rodziny w rychle uszezęśliwi.
Pr7.ytlroznc lipy dlugie ściel" zienic ,
Gorc nad lasem niebieskie sklepicnie •
l rLezwą wonią sicje wiatr pogodny-'
Jest blisko drugi gościniec wygoclny.
Tam ka'l 'l stan:)ć_-Bu choć wioska hliska,
,\Ie ją dzielą zbłolniałe stawi ka,
Przeto nim w okół jadący okrązy,
Pieszy ścieszkami tn.) hoć picrwej zdązy.
Id" wi~l' wszyscy ście"l.kallli wesoło,
A wóz pył wznosi okrą1.• j ;! C kolo;
Dziwnic Ibliny tw:uz się uwesela,
Swawolna. więcćj mówi ć si.;- ośmiela,
Przebyli kładki i 7.ac·Lcpnc hl · ł.ewy.
Z blonia pastusze o7.waly sil; ,piewy.
"tc.re j~j harclzo elo serC'" trafily,
Tak na ,-.-cseJu nucił '''ie"law mily.
A Jan uwainy l'0gląda jćj w lica,
Czy jćj nicbędzie znan:) oholica •
tcm uroczyś('ic ud ko;;cielnćj wieiy
Dzwon do lUocllilwy glos pll rosie szerzy.
Poboznje wszyscy padli na !;olan«,
A tW3n. I-Ialiny od zOl'1:1 oblana.
1'I)dohn1 byla do twa 1'1: Y aniola ;
A le tęs knocie wyłl'1: fmat niezdoła •
Do ,hiwnych mal'1:cń głos dz\vonka się

,y

skłonił:

slotlki smnt"k kil!;a Jc:!: wyronił.
.\ id.le Ilałt:j, na w~rró .. !.!1 ~tdnęli.

.Iuz tvlko ",io~l,ę jcdno hłonie chicli :
Z któl'~G-o gwanąc r07'I,ier/.chle pa.-:),olki
Spęd7.aj:, lIa most i lmJ"l;i i wulki.
Skl'1.ypi" 'l .. ,',1 cz~rn)'C'l1 wracaj1c'C 1,lugi,
.\ cała wiu.ka jal", ogl'ócl dlugi
\V saliac], 1;\\'itllqcyC'h ni.kiC! strzechy kryje .
Z których dym kręty ku niebu się w'ijc;
_\ sIary kościól 7. w)'sohicmi SZC'1.y ty.
~acl wsią panuje lipami ob'yt)';
\Vida, z którćj dzwon o milę donosi,
.Iui pogrzch piątym polwlc'nioUl rrlos i .
Gdy tak na wS7.ystkie l)(lp,\;,rlaj'l s trony ,
Jan się 7.apytal na la~kę s" hyl ony:
·Jak ci si~ zdajc to nas7.O sieellisho?
·Chala " ' icslawa jll'/' lu hal'dzo Misko-.
Ale lIalina w jeclnę patrz y stronę,
Bijące 10110, usta otworzone;
poznać dawał y \\ iełkie zadumiellie.
Błogie się w seree cisnęlo wsp omnicnie;
~icmog)a mó"ić, bo w takowym ~Ianie,
"ai.dy jej oddech zajmowalo Ikanie,
Dalćj przy miedzy naprzeciwko cLaty;
Stoi !'l'1:yż pański pochylony z laty,
\V okolo wicl'1:hy i zielona tl'awka,
Tam ''I'iejskiclJ d7.ieci lIiC(hiclna 'laba" lia;
Tu jui Halina pada na kolau~,
,y dłonie uderza i m'Jwi clo Jana ł
.0 mocny Boie! toć moja rochin:! .
.Gthi'l moja matka. r,ch.ic matka jrdyna?
.Je~lijui. .'1' grubi/!. 113 l;rc'.h je:j p ój~ć IIII1~Lt;';
.Slęsclmioną ku nićj, n iec h " yplał'7.ę dU~1. ę,
.Tu się b:milam, tu zhleralam Ii\,iaty •.\Ie nie wi.hę roehicicl!,hi.:j chaty •
•no tu inac1. ćj wHy~ll", lla" uiej ~tało.
.~ie tak . jak mi się , .. "amięci zjawialo.
Tu Jan powiedzial: .lIorr c·u ł· ię (·:ltcmał.
.1 twoich oj"ów przy 7.tlrowiu 1.arl.o\\ al •
•Zostawił wszyslkich prl.)' llrat·y 'polwjnic.
.',"zmocli się luclzic 110 ni<,cz ',crj wnjnic.
.Chatkę i .. órkę stracili w potl'1ehie •
.Dl.iś w no\\ i-j chacie lI śC' i sK3,h ciehie;
.I'odziękuj Ilogu żct drllg" clal malkę,
.Co ci,; w rod7.inn" oclprowaclza chatkę . •
lIaliU:1 ,,·S7. )'stkich ścisnęl:! kolt'ją,
'VS'T,yscy r07.ko. zne hy radości Ich,
'Veszłi w podwórko, lel'z ojców niebylo ,
Pall'1:y Halina, co sil; odmienilo,
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_11t,lwjllie oJcow 0<1 )Iola cl.ch_li,
Żchy lIalinie wypoC'l.)'nck ,lali.
Ju/. tei. Stani.law i,i'. i" 1. lal,i '1. Ii(l~ " ,
1.I/.i e i i.nua konicz lir,i" li o III nios:,.
iS:lp'·1. ó.1 z hlawatem ",.Ia 13, unil.a mala
G,I~"i w po c[ " .i .. liu oj(,olll ~1:"'I, )'",ala.
Chcial .Ian h} 'Vi c.\;'" llal'l'1cri" pO'I,i , '1.~1
Aby w prl. ci el llIatkc; s1.e7.l;,.liw" urie",) I .

.Ial,ie pytania, (l-tięl.i, oclpu\\il'tl/i .
.Jal n !-oię 1.hicr,li rickawi S'I~ic(hi;
Jal.o Ilnlllil,a btal'~2., ~iu,(r\, ś .. isl:a
i\ie1.naj~c straty, a ('J.u,N e (>11 7.~s\;a.
I"'r,o walU moi luili (owarzysz e
raI. jaldJ)1U 1.ą dal Big.ly Bil" ll)lis7ę.
:\,. I~m wię. · ko,·, n.-;
hn "V 1'0 r1l1jl'l' ic
lCjlićj to ~ubic w sCJ Cli Ol'is7.1('ie.

•Jal; .it; witała rotl/.ina '/)ąC1,ona,
Jednll drugielllu o,l.l.jąe do 1u"a.

Ł

O \V y NA lV I L K I.
ODRAZ

I\AZDIIERZA

\L WÓJCICKIEGO.

Sandomierskie słn wne przenicą, co nie raz zamorców żywiła, ma góry i lasy; a dawni~j, były one większe i gCscićjsze, nim ch,'i" a f('ka Z.\·~kll, uzbrojona loporem, zaczt;ła wycinać stare olbrz~· Il1)·. 'V łych puszczach rozle "łyth I ciellll1ych, chłodnych i wilgotnych , bo promier! slolica nie pru'fizierał się W" ie/u tajnikach, gnieźdz.iły sil;' lad:!: jelcui, sarn, łosilJw, dzików , Ili"dzwictłzi i \I ilków. Co nasi OjCOII ie nam OPO\I iadali o nit'przej('zanydr puszczał·h ni('zlicznn~'m ZII irr'zll, d/ieje nasze \II'ZOl1 lo za bajkę,
;;d~' nic dlugo ujrzą sarnc g~iki, miasto lasów ogrolllnyrh. fi rozlt'ile nagle
poła.

Jllkid lu pu ZC7.e i las.\' u..:iewicze. musiały h~'ć w XVI wicku, kirrly
J.ln ~~uch:tnow . ki narzeka. że szlat:hla t:hciwa 7,~ sku II ~ .. in;! bor)' i niSlczy.
11y przecież po 300stn lała!'lI, podzi\\ ialiśmy i .. h o;;rolll. t:i.zę posf,'ltnóJ. i
zwalali jrszcze s:tUli "og-ielskilll okr~'lor:J, na ma~zly \1 ~ sllkie! ~ie dziwOtY
się prulo, gdy slare pieśni IlIuu PrI,kiego i Rusi, \\ spollliuają łasy blino·
\\ e, lIlodl'l~c" iOI\ c, cisowe i lipowe ('), rosły one w naszej ziellJi. choć teraz
11.1 weL śladu nie pozosta \\ iły po
obie.
Owóż. o małą milę od lakirgo boru, wznosił ię dW'tr stary z Illodrze\\ ia, 7. wysokim gankit:m, slarego Janu sza . ,\- ogrndzie cieniły gęslym
liściem od" icczne lipy, a parbl1 wysoki ogradzał wokoło.
Był to !>ławny
CO)

La ~

lipIl"'.'" iSIDirjc jC5lCZC Il 3

miłe 7.a Z"D1ookicm. r'lllią ~ nir

o <;p'nir
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m~' śli\\ y, jak Silili ul.rzymy\\ <Ił przed swoim synem (zl'slawem, lubo sąsie
dzi in ,.I'7.t'j mo wili : był sb" llyl1l lebJ'zcłII UO koni, al,) sława j"go wiele
U"i,;I'tJiilla ud czasu IIjcszcz~'suy .. h zdarzrll, o "l,)rrl'h po" j"IIIY.
Z e w okolicy II ilry szkod~' robili, Jallu,;z przeznac,z)·t uagl'odę za z13pal\('g-n ż\\\l'cm wilka, ,ll(ijc g:J ",l il ' l1ij rękij zabić. i okazać ';j'nnwi
,: l'InłJ~r Irzalu, Gajo\.... y II dM spor;:i)UI.On~', sehw.\'lal slarrgn \I ilka, :l \\ loż~' wszy ua uie~o ka~allicl', prz~' pro\\adzi' du dwol'u, Jan1hZ uradowilny, w
pobliżu 5(1i..lII'Za ka;r.at go pl'Z!,1\ iąza'; na llIol'nylll pn~ll'nnkl1, sam dohyl z
alko II' Y zluriec sL,,, II)'. z klt;reg n kuli! slrzelał zajijce, !!,lusZf'Zt', a lIa wel
l\' lol kurnpal \\~. i
lomki, r;lz lIall et o zaU~d l' róblo\\ i gl ll \\ {, urwał o ! 80
krokó",
\Vyszeul zy na g.lnek \\' 1111\ arzy. l" ie syna, pokaz~' \\'al mu i uczył wici,' do ni!!;;-o Irzeba prochu, jak prz~· Li.i ;lć i kul\' wpuszezać; po czćm
II YlIlicl'l.yl do sz~rpiijcego ~i\' II ilka, przy (lt.'how~·n, kolku.
Pani Jdll!1SZ0Wa prLCz okllo woła la /. Lnjól:Zlliij: . O trożnie, lylko ostrożnie.
a \\ sam łeb.·
J anusz trLymaj'lC na ('elu, odrzekl ~po~njllie: 'już lo nie illaczej dzieweczko! micrz\, \\' ocz~', kula na \\ ylot przejdzie ••
Miody Cze!>l.m· sIal nil.'t:itrpli\\ y. że ojciec lak dług'l cpluje. 'Yrt'szcif!
rozlegl się huk strzalu, wilk p,,~k()t:Zyl uielkllil,:l~' , i moclliej począl się szarpać.
- . Plu, do biesa!. zawoLd Janll.7. z gnicwem, ezy nic do tał?
Czesław z starym strzelrem obejrzlłwszy wilka, donieśli że zdrowiuteńki
Drugi raz \\ i~c uabił, strzelił, II ilk jeszcze wyżej podskoczył. Spluwając
ze złością, kazal swojej dziel\ e"ue zamknąć okno, bo niewiasty wiclce łowom
szkodzą, !lallii po raz trzeci, przeiegnał sln.elbę, oparł o słup ganku, i wytrzymaw zy z cał:, pacierz, spu ' "ił kurek, Iluknął wystrzał moclI .v. Tą razą
wziął Janusz dobrze na rł'l, kulą prl.cciąl postronek przy am\'m kołku,
choć hył \\1ęCĆj ua sąż c /l ou Z\\ ierza, a wilk 1, kagallccm, przesad7.i", '/,y wysoki par'kan, u,'iekl du lasII . \Yypu zcz"n" psy ogrlltnnt', hn lan .v i ~ulldle,
;tle na prt)Żllo: \\ tedy Janusz z ~~' nclll i slrzclcPID po zli na' miejsce, gdzie
wilka 11\\ iąz.'llo. o;;I'jd.lć jak kule pn"zly .
S jlichrz stid o kilbnól ' ,·i kl'ok,)\\', ou kolka owego
Szukając dlugo z
wiell.im pod.ill ł'1II, ujrl.cli I\' ścianit!. że kule przeszly n:l wylot. Janusz
k.lz,d klu,'a pOddĆ. oLwier,1 spi,: hl,'/'z, nowe podziwieni!'!
- . \ ClI III lak lIIokro! zapylal ciekawie,
Id 'ł d.lll:j lIiP~I('l~!
lal duży okert 7. 300 gare ~' tIkowity , Pi"rll'. 'lI'go ' Irl:dn kulil It'"fila " dna ~rodt'k,
drugie~() nólJniżej. a oko\\ ira 1al.dll caly spicldrrz.
JilllUSZ zUlarlwiun~', dlngu nic,nówil nic o swoH sld\\ ie myśli\~' kirj.Slarv slrzt'lcc $mial sit" gUl' \\ ilk uciekł. i Irl.~ !>1.~OJ.I· sam Pali slJbie 7. robił, ;, Cleslaw powąlpiey,ać zal;z,!' o \\ idki~m waczenill dawniej ojl·a mię
dzy myśliwcami.
Slllry szlaclll'it: \Y kalcnddrzlI z apisał dzień jako feralll}',
prze,'ież \\' lydzil'ń '/.110\\'1\ ten dzi~ó pr7\' ud!.
~Ji,J! I,irkll'l Slajni;j, z której ię mó;;' pochlubić: mi"ł bowiem t 2 koni,
zab)lki !,ięknrj ras\' polskich koni, Olie'zOlnćj zarabską i turecką. I\it'~y

C
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o bżdym z numą IIIÓ" ił: • Ten kOli, lu
Jlle rel~ it, a La klaczka ,\l'abska .• \YłaŚllie Arabka zasłabła, Janus7. ją na mil'rzwie kazał postawić, a prz,\';;olowawszy It"
karstwo w kszl~dcie wiclki~j gałki; połolonej i przytrz,rOlan~j, sam Lo we pcbuął w gardło, wołając na koniuszego: .lrzyroaj łeh dobrze! niech się nie
rusza,' SLajenni dotrzymali klacz~' z koninszym; a gd~" czas w,vrat'hIlWJIl)'
przeminqł, kazał puścić, alc jnź więcej nie wstala ': galką ogromną, cn mia,
ła uleczrć, zadusił własnq ręką pir.kuil Ara!.ke, Ho żv,,"cgo JitnllSZ tkni('ly,
trzy dni c:lle nie \nląpil uo slajni, ani slrzeJb nic I·Z~'ŚLjł.
l\'adcszła zilll" linieżna i IłIroźna, "hwytil/'fJ wi f' łe wil~ów w doły, ale
stadami ukaz~'wały sit; pod ogl'OdclIl dworskim i opłotkami wićjskicllIi, Zuchwałe, wpadł~' raz nawct na dziedzieniec, i porwały Jauuszowi OWiI ci 1111 '
skie brytany, ktol'e prawie w jednlU chwili wjego ocza~h roz'iza!'pal)'. Polecił wię~ zbudować ogrollluI! sallie. a Czesła" owi sprosić Silsia{I!)\\' na 10wy z prosiakiem. Na drugi dzień po Malce Boski ej Gromnicznej,
zj echa ło się 18 myśliwy~1t zS'lSierlzlwa.
Sanie był), ul'zqdzone 7. la wami,
na których siedzieć W} gounie mogli; z I.ylu siedzenie bezpierzne dla strzelca,
który glliótl pro~ię. ażeby kwikiem SI\ oim przywauiało wilki; tymczasem na
długim sznu rze , prz)'\\ iązalla wiązka grochowin i wleczona po ziemi, z,,"ouzila łakome zwicrz" jakoby sama była smaczn)'m kqskielll, :t.a klól'ym bieżał.
Do zaprzężon~-cb czt~rerna koumi ze slajni Jauu. za, zasiedli. n ażd~
oprócz dubcltf)wki, opatrzony był w parę pi~toletów: kilka sztuk broni I~abi
tćj IIa zapas, za poradą starego strzclca, wzięlo na sanie.
Z wesołym o·
krzykiem i z szczęśliwą wróżbą, ruszyła ochocza drużyna myśliwych, wypiwszy nic mało wiua z trzewika Pani Januszo\\ ćj na pożegnanie i za zuro·
wie gospodar,;twa. Janusz p .. z~' lepił tło sani ohrazek Sgo ScbastyuiI, palrnna ,myśliwych, przeżegnał ich kordelasem. a S." II owi dał swój celny sztuciec,
ZW:IWO ruszył)' konin a chrzęst śnićgu gniecionego kutemi i riężkirrni
saniami i kwik przerywan~' prosięcia, ogłaszały przejazd tćj zh,'ojnćj rarlosneJ czeredy. J anusz z żoną wyszedłszy za bl'illllr;, ścigali ich oczyma, i
kazali suLą prz.l'gotować "ieczcrzi'.
Im hliżćj dojeżdżali lasu, ustawała gwarna z po~zątku rozmo\\ a, a jej
miej ee, zajmowała cieb \\'0' ( ujrzl'uia tlzikie;ro z\\' ierza: mięszalo się nicco
i obawy, ho stary strzell!c i JoŚ\·. iad..:.r.ooy, opowiaual smlltne Po\\ it'ś~i, które
wszystk ich czoła zadllllul'z.I'ly. Treścią ich właśnie, hda śmier!' odważnych
myśliwych, którzy z l'()dl)hll~' 1Il jak o~Ji, wrhrali 'Się wahikiclIl 11:1 wilki,
- • Bf,!dzie LCUIU, lilowi!, lat zdzif'si\'ć, podohni,~ jak teraZ wybr,ili ' ,")'
sir na wilki. Pięć dzielnl'ch zaprzężono knui, \\ siadło nas u\\'udzie tu na
sanic. Ale j~lk ~ię pokazały finy wilków nienlliczone, bez w~' !>ll'zalu nawet led wie ucicklrśllIY.,
• Tchórzu!· zawołał CzesIa w, !.tojący b!i,ko starego strzelca, ,we dwudziestu i ob .. \\ iać się jeszcze!,
Strzelcc nagniótł silnie p;'osia ka, który prz(l[iągle za!. wirzal, \\ tedy odl'1.ekł:
przed kogli

knnł wyp ,'o \,'ad 7,ill~.

lllożepowieclziebTnrek

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

• Zła

•1

wróżba,

cóż

mój panie! prosie długim głosem zak \\' iczalo .•
z tego?- zapylało kilku z uśmiechem sicdtącycIJ na lawie

myśl1-

wych.• Bo lak było., mó" ił dal ćj stary strzelcC', • kiedy 16 łOWt;I)w wilcy
zjedli, a ja jrdcn zillcd\\"ie u cic kłcm . Na tc slowa, .:.zy wialI' zimniejszy powiał, czy może
trwoga tajemna,
ale wsż~'slkid, mróz przes~~'1
• Pleci"sz brednie slal'Y!' wyrzekł Czesław odważny, - trzebaby U3 to
z Iysiąc \\·ilkow .- Było ich więl'\!j. odro\\ iedzi a ł spokojnie, -a dzięki gniadej klaczy, źe
mnie żywo unit'lst.•, chociaż jćj malo ogona wiley nicwyrwali. T ak , tak?
Slllićj cie się pallO\\ ie zdrowi, alc lo szczera PI'il wda; Bogu żywię, jak lo,
że żyw sloj"..
ll~,dzie tł'mu z l j lub 20 roków, bo już niepomnr, z lakim
jechaliśmy pI'o ·iakirm.
\Vesol~' ho młody, pierwszy raz wybrawszy się na
t .. kie luw .. , myślał,'m, że i s .. me~o djahła I,:bć się uie trzeba, kiedy nas
I yl11 raz cm . Przc rll'Ż, wszy'stkirh kości wilcy roznieśli po świecie! zamarli
bez pogrzebu, a \\ icl" wdów zoslało i drobnych sieroI. Zaśnieżyło się niebo, we ołnś~ znikła w tylll gronic, snm (:ze~law popił z torhy: wszys cy zwrót:ili oczy na starego slrzelca i 111imowolnic poczuli jego wyższo 'ć
• Jakże to bylo? zapyla lo wielu !'azem, Slrzelec lIieodrzekł slowa, po(iniósl się zlaw~', pnjrzal \\' okołuj ~nicg drobny a gęsty, nie nozwalał daleko dOJrzeć, nagle odwrócił się, jakLy odpowianając na pylanie: .jak było,
tak b~d/. ie. rzekł ponuro i w kazał palcem \Vśrótl śnieżnćj zawiei. z początku ni l' myśli"'i dOJrzeć nie mogli.
• Co ci si~ IJI'I.ywldzi31o stnr~! Ol, śnieg na polu roztaja ł, lo czerni się
ziemia!. zawołał Cze law wpalruj:lc ię pilnie.
\Y idzicic lo pole! - mó\\ ił z cicha slrzelec: • to nie pole, jeno taka
(:111<1 wilkl)\\ , SlilcJO, j,lk pulc dłu~ie i szerokie
Już nas zwielr'1.yli.
\V
konie! w konie! Lo inóll'lt:j zginiemy \,, :zyscy,'
-Slrzela~!. odez\\illi się nirkl'Jrzv, -przecież Iyle ludzi i broni,.CidlO!' zawołał z l!:"ir.I\·ClII strzelec; .usiąŚĆ Da ławacb broń mieć w
IWg-olowill. ale liiI' ~Irlelać!- Slrzeła~! strzclać! \\ ułarir., a eoż będzie z tego? Zabije 'z pięciu, albo
dwudziestu, a sto si" rzuci i P0ZrZł)!
A wsz~' ry na groźnc slarego lrzelcd słowa, po iadali na ławach; konie
jakby poczuły niehezpieczeństwo, IV chyżym biegu, zaledwie dotykały ziemi.
• Jeżc-!i dn tanip.my się prędzej na ntwarl~T o' cinier, oClIlem)' zdrowo! Rachujl'ie leraz panowie '\ ilkó\\', co lo się wam lrzelać zarhcialo.'
Czeslaw spojrzał. Co zdawało sit.' zdal{'ka, wśró ll śnieżnćj zamieci, kaw:tlem
pola, była lo gromada burych wilków; szl~ w gęstej massie, kilku tyłko
wybiegło na przód,
Przy zmroku coraz większym, błyskały ogniem oczy
zajadłych i zgłodniałych \\ ilków.
f.zeslaw u iadł na jeIlllrj z ~Irzelt'cm 'liwie, " len z cichli rzeki do oit>go .
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.'rcgo wilka co najhliżej widzicie, zabiG J1ietrudno, alc len chyba strzekoście jego święta zi emia nie przykryła:, ale ż eby je zeszczerbiły zęby wilcze, a dzioby kruków szpik wys sa ły .•
• Czemu? zapytał Czesł a w,
- , To wilczyca! . Tu przestał, jakhy dnkhdnie wszystko objaśnił. NiIgle odwrócił glowę ku sfornicy , wida~ b~' lo na jego L\\'arzy bladość, us[a
zsiniały • • 'V konie! na rany ChrystusowI', \\' kouie zawoł"t " Oobd kordelasa, ścisnął llI orno ryj IlI'osięci ;l, i przebił do I'a zu: nie hyło sly('ha~ nnjmnićjszcgo kwiku.
Uniósł sil; z t aw~', li widząc ż e już blisko szeroka dro~a
do wsi prowadząca, w~'sad zana lipami, którydl jl!1l0 suche, nagie kon ,lry
sterczały; prz eżegna ł si"" porwał za nogi skrw<lwiollc prosi.,: i z z:lInachelll
daleko wyrzucił z sa nck ,
\Vilczyca najbliż ej pęJząrl\, zatrz~' llIał;a się w birgu porwała zdllhVl'z i
poczęła szarl' ,lć: prz~-skoezył\) wię(, l-j wilków, ale śnicż~' ca lIie dozwalała
rozp oznać jak się dzieiili tak flrobllylfl dla lIi rh lup l'iIl,
\Vsz)"Sl:y przeziębli od mrozu i \I iatru, klól'e powil;'ksziI. postrach i ś/llier~
nieochybu:I, wlepili oez~' w twal'Z slnre~o sLrzt:lc,ł, dlrąL: znićj w .\'('zyt'lć ocalenit.:, lub zguhę , \Voźni~a i'.cidJ:i rz ekI : -Jui. \\i llaG wc w i dzwonicę!·
Strzelec wtl'd y w stał na nogi, ob ćj l' z~ł dllbl'llólYkę: . 1\'0 panowie! . jesz cze dla nas uil! wybiła ostatnia godzina, lecz II'zyrllajcie sit; O1ocno, bo
kto w ypadnie z sanek, tego zostawim lI a strawę wilków, choćb? to był mój
hrat rodzony! . AterazlUaeieju! . zawolalnil woiniq', .Co kOlI wysk oczy .•
I woźnica trzasn'll iluie biczem, a dziel ue bif'gulIy wyciCJgn ę ły się,pl'a 
wie brzul'hcm dotykały ziellli; lecinly jak na slIko ii ch skrz~' dłach. \Viatr
donosił szcze!,anil' psów ze wsi, świeciły ngnic pl'zez I\lill e okienka z t:hatek, \Vystraszeui łowcy, wzięli je za iskrz ące oczy "śl:i ek lyt'h wilkó\\ .
Strzel ec stal, trz,\'llIając się krupko w sani.lch, ouwindł zamki li dubeltówki i zawołał: .Pilnowil~! klÓr? ml)żc~ d,) Illnie sic;' niech aj ohl'óri, I ognia razelll!'
Zadrzała zi!'rnia od buku slrzat6w : pll Ilit.:łl IIsłys7.all() głuche wycie wilków •• Ognia znnWU! krz~' knąt slrzelt:l': i tak r,IZ po raz . ['(.zll'gały się~lrza
Iy, których echem hyło okropo., w.",·ie znjadliwyrh \\ ilków,
Już blisko byli 0IJlotkól\ , a stado ~ o llią('c \\ ilkli,,·, ani si ę na eh" il.,: nie
z atrzymało,
Ps~ ze \v si call'j, jednI' na dal'ililrlt .-Ide\\ ów i obór , drugie
skryle po izbach, żałośni!' \\ ~' I~: zUl'llwalsze, kture się przed domem poka zał~, w ol'zach myśli" ~.·h 1' Il zS7.arp ~ ne zostaly bez znaku .
Lel:ialy sanic
przez wieś, grzmiljc'" w~·s t.zatau . i.
Jauusz Zł' SWII lII :di.ollk q , siedzljc pl' zed cieplym kominem, co przed chwil~
hl'ali za poświst burzy ter ••I; rozpoznali że to strzały. ~ęd7.iwa niewiasta
poczęła ph:.~ć , J nnll~z porwił ł za slt'z e lbę, i z don.ownikami wybiegi na
ganek: anic lIa rlzinJzili n l już są z Ill~·śl iwcllli. skąd tak rad oś nip, i wesoło
\\'~ je żdżali ,
I wsz~'sry wyskakują z nich co ż~: wo, wpad ają na ganek, biegną do dOili li, cofa sir. z niemi p rźerażlIlI~ Janusz.
Zalarosowano podwoje,
-

li , kto chce, by
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stadn wścieklych w ilków napelnilo dziedziuiet:. Maciej wozmCi! tyle przytomuy, obciął koniolI! postronki, a Le w stajni znalaziy uchror.ę, sam po dra IJinie wdr:Jpał siQ na dach d\\·or:,ki. Ogromne brytany i kundle, wyż/y,
gOllcze, charty, przeszlo d w ad~.icśria psów w jedn ł:j ('h wili rozsz;! rpa Iy: st rzelcy i domo\\ nicy rozsławiwszy sit;) woknach, ciąglym ogniem razili . J al1u 'z
nabijal, zachętał i ,.n arzcbl, że niema kłóręd~' l>trzelać: bli . ko dwi ;: godzi n)" grzmiały strzały. li.siężyc zmrok ruzjaśnił, zai ..,krz)'ło siC nieb o gwiazdami, ! znowu wrócił spokt,j do tego domostwa. l\allit'coIlO duży ogiel. na
kominach, pozalepiano papierem okna . Janusz kazal zas ta" ić wieczerzą i
przy" obł strzelca, któren.lIl wszysc~' wiu ni hyłi oralenie. Czesław w~'pi
wszy za jego zdrowie, zażąd .tI wtedy wyjaśnienia: dla czego tak go za straszd
. ' b" do wil rzyn'
. . nie . trzela!
• O! bo wtedy, mój paniczn! wile)' wpadają \\' \\ iększą wŚl'iekloś~. \ Vte dy, kiedym się S,tlU jeden z siedrmnilstu myśliwych t~' łko wyratował, młotly
pan nie słuchając rad)' doświadczonego strzelca, zabił najprzód \\ ilcz\ rę, i
to było powodem, że już uciec nie można było. Uronili !>ię wpra,\\ d~ie mę
żnie, ale krótko.
L ecąc na koniu ~('igany, dwa raz.\· kolu wywrócon~'~ h
bieżałem sani. Już zkolli biel ,"~' sit; kośt;i , a myśliwcy brunili się jesZl'ze;
kiedy IIlllsiilla sit; klacz moja zawró c ić, leżało broll tylku, nic ujrzał"m już
z /udli ani ko~,· i lIawet. Zamkn'lłl'1Il lll'Z)', ul'hwyriłern oburąt'z grzywę mo jćj glliarloszki, !>ły załem przy uszacb wp;ie okropne rozjadłych \\ ilkó""
i
parskanie Iłl()je~o bi ćguna. l~icdylD otworzył oczy, byłem już we .,.. i, a
wilcy nie {;onili dalćj •
• JakŻe dostałeś "tedy tej klaczy, która cię jednego tylko uniosła? 1-apytał J anusz.
• n/acz lo była mego pana, u którcgom służył: szła osiodłana przy koniach- lliedy wirle się wilków poczęło ukazywać, ~trzl'lec Sl\\ y doradlił, by kto wsiadł 11:1 nię i dał znać do wsi i do dworu o ratunek.
wiedzi a ł bowitlll ('o !>ię świf;ł'i.
Ale nikt uie chciał: każdy był pewnićj
szy w sani'lch . "T tl'd~' ja do~iildłem: każdy mial mni e za z"uhionecro. A/e
zaledwtl ujrdlalcllI kil b ~t<lj drogi, gdy kłacz ujrza\\ sz\' gromadę wilków,
wr óciła się d" koni.
.\Iić, 1lI0rn.\' Boże! konie zapl 'l lały się \V gł~bokil11
ro\\ ie. prze\\ n)f'iły sanie- zginrło wsz~'s tko! Dwa razy patrzałem na śmien:
okropną tylu lutlzi, nie raz ich \\ c śnic widzę.
Szukaliśmy choć kości,
by je ucz,=i~ pogrzebem ziemi świętą Gdzie tam! Ani śladu nie zo tało
nawet. SmutnI) było patrzeć, jak dWima'cie wdów młodych, opłakiwało w
jedn YIII koście le 'OIierć mężów i ojców S\\ oich dzieci.
Sam .Ianu z rosadził strzelca przy sobie, a gdy powoli rozochocili się
goscle, zaczął opowiada~ o skuteczności krz e iwka na wilki.
• Bo kiedym raz jechał z swoim Sandumicl'zakiem, iedmiu wilków zastą pi ło drogę
Jużem chciał strzelać, ale on nie poz\\-'o/ił, wysiadł z anek, oddał mi
l ćjce ; sam zatknąwszy za pas siekit'rę, przeżegnał się i szedł wolno przed
końmi, a krzc!>at ognia, a krze al.·

.
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• Wilki co n.. drodze zast:lPiły, rozeszły sil; na bok, 'Wt edy dosiadł i
galopem, . No! już ni e było obawy, odwróciłem się, i dwoma
strzał am i 4ch położyłem wilków .•
-:\Jusial J egomość (r'zek l srszelee), dawni ej lepi ej ce lowa e, niż na tego
z kagań\'t~m?
J<łlIUSZ nadcpn:, 1 Illll nog-r, ażeby milczał,.i podal kielil'h wina,
ldcrz~ la godzina spoczYllku
1\a sianie . trudzeni my 'Iiw('~' spali j~k po
łaźni .
({ÓWIlO Z(' ś wirem już urwał sir Janusz.
"lało niepłabl po stra,
cie r)'lu r ów ul\lbion~' l'h, ode \\' królce poeirszył się wid oki em zabitych \\ ilkei\\' .
Długą miał lI<1r:l(lr z klll'harzclIl, po czćm dal staremu strzekowi trąbkę
1lJyśli\\ską, bogato oprawną, a cztrrem domownikom rogowe i listawi ł w ~ieni.
)J~';lil\"'~' już "'slali; oLlIiesiono wódkę , i Jallnsz zaprllsił wszystkich do
zasta\\ illneg'l ~niadania ,
~a pi erwsze danie prz,vnie iono ogromną pieczel! z cebulą, i gdy zaczęli
ją ko~zt owa~, zagrzlł1iał)' w sieni trąbki m)':li wskic, a Janusz rzucił ua stół
ogon wil czv, na znak że to byla "ileza pil:ł; zr[J.
Xa pami:,l k ę za', że Czesia w jedyni1k, szczrśliwie u,zell/ z tak grożnych
łowów; zębami z d" udziestu wilków kazał rzęd ozdohić na konia, i pod .. rowal synowi w dzi<!ń jego IlIllelllll.
rusz y l iślIJY

lr~d"ólcka

przez J . l. I\.raszeu:skiego.

Czy uważał z "a kro kiedy, 7.e jak źółwia po skorupie, człowieka pozllać

można

po jrgo mil' zkaniu? że (wyj'lwszy t~lko niektóre przypadki)
za\\ sze kącik \\' klór)'11I żyje, takim czyni ja k jest sam, soLie podobnym? Klo się o lĆIIl przekon:\ł, dla tego n.. jmnićj zajmująca podró:i: jest
wici e zn .. cząr3, bo wszystkie symbola charakterów prztd jego ol'zym .. w nićj
się roz\\ ijają byle nie jechał stepami lub pustynią. ~ie potrzeba nawet do
środka domów zagląda~, tam tylko szczegółowie rozwija
ię m!,śl główna,
\\ irJoczna juź z samej powierzchowności. Zabndow:lnia, dziedzil)(,E', samo obranie mićJ ca na siedzibę, (jeśli je kto sam ohie obierał) do talccznie mówią·
Chwal ą nam z porządnych mieszka,i niemieckie kraje, Il'cz tam jeś!i jedno
obejrzysz, jui pra wie znasz wszy tkie i resztę drogi spać możesz; zmieniają się położenia, ale domki Z3\\ szc też same, czyste, białe. z zielonemi
cz łowiek
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okit:nnicanli, z WyUlIcl'lonym dzicdzilll,cm, jednako\\ e jak bliźnit;la, cz)s te jak
Niemcczki , cichc jak praca, a zimne pk r OZ\11l1 GermallÓw; lam cht:ąc lepiej pozllać charakter~ ll1ieszkańc(iw~, trzeba b~ ć w śrouku.- t; lias! u nas!
to zupełuie co inn p.go .
8aprzou - spostrzegasz dom wielki , urewllially, z W) sokiUl dachem . z gan kiem o kulawych, wyszezcrLionreh wsdlUukach , długie stlIdoły , obory, gIl.
mila wysokie, kilka \\'iśniow)'l'h ur'zew. zwicszajqc)'ch się lIil lIrogę, przez
~a dzicuziu l' u kury, gęsi. kaczki ,
splecionij wartQ wirgiujow~· t:ll gałęzi
stad o indyków, gusposia "Lruunym szlafrocz ku, ekono m z Latogiem, polowy w sJomianym kap rlu..,zu, żyu z rękami w kieszeniach, (bo żyu trzyma
zawsze rę"e \\' kie szelliat:h; jak astronom oczy w ni eu i ~) '.1 flzck albo dobrze
nazwana bićda (z biedy si~ niij tylko j cź dl.i) I'rz.\' wiązanil n wrót pohllna n)'ch,
pruz środe k podwórca przewi eszony lual uwni czo SZIlI!r dlugi, na kt()rym
używajij świeżego powietrza, róźnego wi ek u, ksztaltu i Larwy, ko zull~, c1wstki, prze ~cieradla . Zn .ljrlzi esz W tćj l'icbwćj kollckc~'j, gnuuićj nic jedne;;o
prowin cio nalnego muzeulll ; zabytki oul e gł ć j starożytnośt:i, obok ś wieży ch wcale
utworów; SZ;Irij jeszcze bieliznę domolI ij i dziurawą hollł'uder kil, rlziH;nnc
stroiki; kobiece farlu,zki i męzkie - ( ni c It.!kajlic sil,: pdJlslwo) kamizelki
z wrźółklćj piki.
Wiecie kto tu mi('szka? i\iCOc:ll) Lnic dzierżawra, nic
w łaściciel. Jest to maj~lek skarbowy lub wiclkic;;o jnkirgoś pan<ll ktfir)' z
niego ciqgnąc sok.i pożywne , nie ra('zy w nim mic zknć, ani tu nawet zajJ'7..eć!
Jedźmy ualej -Domek malcliki skurczony, z<>arbiony; przez jedynak komin słup się dymu w ysIlwa , la\. '!czk i na ganku, pic na dzi euzillcu Z3I'Ołym murawą, ogród z~si .lJly konopiami, \\ ~ród klóry ch powiewa f,l uta Irc/.ne gouło krytyki Ir.1Sl)dł'l na wróble. Dalćj sIara gr' usza, pod nią
sielankowa altanka z fasoli.
I
Na fJknach wi dać gerJnjulll i korllallll)', w sieuiótcb wiszą " 'ianki doi:ynk.owe i kapelll ' z słomiany. zielonym .,Iepinem pod zyt~' .- irho, tylko ko:,:ul
pieje lI il plocie, i w stoUł)!t:e slychać Licie cepów i śmiechy . Pl'z~' :;l.jni clllopak, lłllst.\· , rumiany a bruuny, naprawia ·iuuło . .J e l to mieszkanie uuogiego szlachcica.
RUS7.1jmy je zac! Sl.rr.>L, , \\ ysatlzona uro;{l. kuźnia llIurowana, k.,lowrłll~' same sit.! Z3111.\ kają 1.iI tobą (nie OUIll' ka.iq sic: jedn,lk "awe) \1 dali
l~id ,IĆ klo ,"hy topoli, lip i Ś" il'rk()w, l nad nit'mi II ygięt~· dal'h dom~u rbiliskie"o . · -J cuź cicho woźnico, uic k!;l. kaj z bicza: p011 (.Ii, I/CI \I oli, Iii Illit', zk..ją p'"
11011 ic,-ach! pano\\ ie-ci, co lo się rodl.:j \\' bat.l'Slllwyrh ko~zulach, a 11mierając klauą \\' aX:1lllitćm 1\ ~ bit~'l'h lrurulIach. - Zhliźa IU.r si',!
uzi(·u /.it' oirc
zielon." nic ogroOzoll~' , \\' "-"lo dro u 3 źwirem \\') sypana na środkn "wit' li py tare, pou nit':.lIi gn1rrka la\\ ka z lanegn że la l" , na 1.1\\'<"1.' Liał~' sz;t!
wi ' i, k i'lźka leży . -- ~ic prawdaż że milo sitdzit:ć tn . pnb'jn ie i nic nic
robić i dumać i czytać i mieć je teze (:ał~' świat na u. łll3i. ('Jł~' .' " iat !
mój Boże! Gdyby Oli kto dał tdkie życie bogacza. gdt.ie 1\ kąlku, zadll'ia·
ł oby mi się żyć niezmiernie długo gdyby-gdyby- Je l tu lurizkie, a I e i
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g d Yb y-\V szak to oni na spleeu chorują? oni dlOrują IIi! niep/areni., dłll
gól"; na-Nie będę więcej wyliczał.
Na ganku pełno kIl ialów, wśród których zjedllej st r oD~' wyże/ faworyt
śpi na poduszce, z rlrugićj dl, óch lokajów gr;, w karty.
~"i oknach wi dat!
dwufarbne firanki idź" ięk \\'iedl:'ń~kicgo f'lI' tepiallll \\'ylalnjp. kn n3m powoli-Jedź z,,"oln:l - O Liszcie! Liszcie! czemuż cię dlużej poslllthilć nie /IIożna!
Na boku or,l nżerya, dalćj wejście do ogrodn, drzwiczki gOI~' ckie . moslek
gotycki -j esteśmy nr Anglij, albo w śreunich \\ iekach. Zwolna jedź, z\\'olna
Czy widzisz tam kocz zaprzężony przed slajnią i u\\'a konic osiodłane : jauą
na przeehaflzkę- ale nas nie wezmą z soh:I -RlIszaj woźnil'o dal ej-Za nami nikną klomhy, aleje, J'ul,tki, llIoslki i powiewne rh'anki i uż\\'i('k lortepianu -TJslępuj z drogi, dogonili nas panowie; zdl'jmijlry kapelusze, uklolllIIy Sił,l im uizko-W koczu sit"dzą dwie kobict~, n::l kOfliach d" ócn l'hłop
czykó\\'-tizczę~li\\'i! panowie ś!lIiej" się z naszej hrYl'zki i chudych szkap,
-My się uie śmiejemy z ich dług'lw i wytartego czoła -- litujmy 1>ię nad
nićmi - l i inęli nas! odetchnąłem.A toż znowu GO z za drze\\' \\ ygląda? fabryka n.v pałac? szpi('hlerz !'zy
karcwla? zaraz zobaczym, zaraz. Zwolna otóż jesteśmy. I lo pa/ac, i
tu pan mieszka; ale jakiś wczoriljsz)'; tu wszystko wczorajsze jeszcze, ogród 1I0WO założony, w klórym wid ać same kołki, wi elki palac pogardzaj<j'
ey architekturą, skarbiec nakryty dachówką, kuchnia z pierzastym kominellI,
i jeszcze coś maleJikiego murowanego. Wszystko to otacza mur, na któr~' m
z rzadka gliniane urny stoją (naśladowanie,) Tuż za murem pod pałacem
stodoła w ruinach, obora bez dachu, wieś błotnista, kałuże niezgruutowane,
mosty leżące na drodze obok rowów, kupy gruzów, śmiecia, gnoju-Jasny
Pan niemiał czaslA. się jeszcze urządzić, świeżu, ś",icżl'leJJko zrohił fortunę
na pooradach, i świeżutko kupił maj4tek . -Gdzieżeśrny lo zajechali? zawróć
woźnich , to mieszkanie Gcldhaba.
I obiaduh~' npm niedali i w karczlllicby
zdarli
Czy widzisz tam, na frllntonie malują herby, UJ Ol 'elf :; 7IIą/'-q w:;'otem poili i świeca łojowa 110 helmie! l~ocz i d wie karety zlociste w yglą
dają z wuzowni, krzyk slychać-Kogoś biją! Za wę~lem oglą1iając sił; chło
piec odarty w piaskowćj liheryi suszy butelkę wina skradzion:j. :'Jówię I;i
że to mieszkanie Geldb,lha, ru zajmy dalćj. nie zalrzymlljmy . ię .
• Znowu dwór jakiś. Grobla rozbila zupcłnie-IOllIszą tu być bog:1te panny
(albn bardzo ładne) na wydauiu. OOll\l'k drewniany, obrosły drzewami, kompas i latarnia na środku dziedzińca, stoją przeciw siebie, jak do pojl(l~' nkll .
U drz\\ i koczyk wyLworny zobdarlym woźnicą, bryczka 'tlustemi końmi zaprzężona, anglizow:tn~' koń wierzchoVl y i doróżka ruska, 'Vsz)'stko to powozy konkurentów Na oknach widać hukiety, róże. S7.pic tlnsty szczrka
wysadziwszy głowę z za ",azoników, slychat gitarę, śpiew, śmiechy. Na
dziedzińcu buźe pokojówki, nie tracąc czasu, którego ich panie tak dobrze
używają, uśmiechają się do lokajów, którzy zgapiowalą miną przysięgają im
stalą miłość w oblirzu pelnych podziwienia, trawionych zazdrością furmanów;
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ścisbją, całują

serdecznie, platonicznie, czerwone l nakłute łapy panien fraucymerowych. Za cóż Linnellsz -ale tego nie dokończę lepipj,-Na boku,
w folwarcznym domu, pułowy umizga się do kluczów wisz1jt:yt:h U pasa
szafarki, d\\'a koty na dat:hu, miau czą do siebie milośnie , dwa psy kręcą
ogonami patrzając się sobie w oczy.
\Y ogrodzie altana, na której dad:u, zamiast rhorągie\\ ki, kręt:i ~ię, biedne,
samotne, przebile !.ercc (zXVIII wieku mdłych Florjanowskicb Idylli.) Na
drzewach pełno cyfr, achów, wiersz)' i napisów. Jest to stolica miłostek
widocznie, wyjątek z kaJ'ty kraju, przez Sa pho-Scuderi odrysowanej na wi e~ZIIy śmiech potomJlllśt:i, lub na wieczne łzy (lo zależ y od dy~pozycij.)
Swiadczą daly na slarycb lipa ch i brzozach, jak dawno zajął się tu serdeczny pohr. -Kiedy ż go zgasi święcona stuła? kiedyż?
Na śro~ku wsi bardzo ronwnsowie, slup osadzony ,wlf:lncllli świerkami,
pod nim ławka , wokoło niej róże! Brak tylko Palli de Gen lis lub MarmoDlela, żeb y te dziewiczych serc uliela , dziewiczych miłostek ja\\ ne ślady,
opisem uDieśmiertcllili-Bl'ak tylko profana, cohy, podjąwszy różo\\ ą zasłon/;',
pokazał nag-ą praWut; pod spodł'm - ach! jak niepl a t o niczną, jak mięsiso-pla 
styczną. -Biellne luuziska-Dość już tego, pOPI,!~Z;tj, popęuzaj!
Znowu d\\'ór.
Ale przed samym dworem dwa ml yn), ogromne, tartak, słodownia, browar z pou.pą ubraną w pokrowiec słomiany, wołownia, owczarnia, hollenuer,
nia, ogród zasadzony \\' kwadraty, a w środku kartoflami zasiany. "Yrota
mocne, nad każ(\emi rózga wisi ad intende, tym coby ich za sobą lenili się
zamykać, rózga n<1 łące, hierogl if łal\\ ego wykładu ad USUIn paslnchów;
"ózga z fajką n~ słupie, ostrzeżenie jasne dla niepohamowanych fajkarzy, wszę
dzie rózgi. Z yje tu na świecie!! Domu mieszkalnego Ilie widzę! Przepraszam, sloi on między chlewami, studnią stajnią i folwarkiem; drzwi i
okna pozamykane, oa d'l.iedzi,ll.:u myją owce, .lrzygą ow ce, doją krow y. W szyslko tn oznacza gospouat'za lecz czy len człowiek tak wybornie Zl'0zumiawszy llurowskiego, 'Zrozumiał i p 'lją l ż~' cie? Zbiera i l·howa pienią
dze: to caly jegl) rozulII; przedziwny żydowski rozum; używa ll'go co ma,
jak lego czego uiema, przez przeczucie mocy posiadania. Z resztą wolno
mu i tak być szczęśliwym. Ale-czy \\ idzisz tego ubogiego od, : hodzącego
od drzwi z próżną torbą i pu!.zczotego psami, któreu się im broni gdzie indziej wyżebranym chlebem! Biedny ubogi, po co lu zaszedł!
Czy widzisz chłopca, któ"ego biją za to, że owca stara zdechła? biedny
~chlopiec !
\ ,l
otyłego rumianego jegomości, który chodzi ~. około z fajką, pod, ,ko
w boki. Szczęśli wy pan, źilden krzyk nie zmarszczył mu czola!
Ekonomuje u siebie z prawdziwą gorliwością i poświęceniem; da/bym mu
Irzysla złotych, żeby chciał słożyć u mnie.
Trochę dalej domek nizki, wokoło les"lczyll;t, szpaler lipowy i grusze sloletnie, na których drobne owoce, zmal~e wit~ 'iem, wiszą (jak ulotne poeD
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zye "larf'go, zdziczałego I zarduwiałego klassyklI ).-W ogrodl.1e krzyż stoi,
na progu mt;irz.vzna w długićj ' sukni z książk" w r~ku. udaje że nie s~ucha
gdakani,1 podtyłej go podyni, klóra IDU w uszy \\TZ'~szczy, udając sobie że
~dćrzc n;1 ehlope:t pn lu~acza.
Witam cię księże plebanio.-Nie przeszkadzam, knll("Z nieszp,Jr.
l\icdalcko zno\' ti inny" idok. PIotr poroz\yalane, dom nowy ale brudny, pnwierzdlJl nawet; komin pt;knięty i okopeon\', czarn." dym, bucha z
nic~o bl'ZlIstauku .
.Naprzeciw drzwi, na p'lgórku, ~kl('l'ik, tuż lodownia.
Na ,lziedzil'II'u tareza postrzelana, stajnia przez ścianę od domu, na bramie
l' IIZ ł1i ętl' Z\\ loki z;,b,tf'gn jastrzębia, z rozdarLemi skrzrdly. Na barjerach poqban,Ych srhną lIbioI')' myśliwskie' ps~' w~'ją, konie rż,}. kobit!ly krzycz",
panowie 1>ie śmif'j". słudzy kla~kają z biczów i lrąbią. nnyk, halils! Pop\dzaj .- Czujt' po l('chliznie sLart'go kawalera myśli"'ca ZJludów i nałogu.
Jedziemy zno\\ u.
Spu zczamr SIt;) z gtlry. Co za ślirznr widok! tam na pagól'kll domek
biały, świeży, \\ zielonym wianku topoli, u Slrlp .leg" \\' dęhowych zaroślach,
pln,ic rZł'czlllka, klOlnhy jaśnieją kwiatami nasz.Fh lasó\\'; alt;lJla nie Idliń
ska pr7;('~'it~, ;lle splcrion:l z ~rzozow~'cll gałęzi; dalćj, pod brzozą także,
krzyż sfni lIat! drn~ą, ił pod nim kamień szeruki. Tuż i mogilnik wie'nia·
rzy z krz)'f-ykallli hiałemi, kamieui:lrJli, domki i żóltemi pia'szcz~' temi groby.
",'In/I"C w chOllzi! Siary żołnierz w świąlecznrj odzie:7.y, toi na grobie, klóry jako w dzil'll pićrwszy Zielonych świątek, Fzyszedł posYIJać zielonym
liściem latar.lkll i ndświeżyć dom ~mierci. Biedny wysypawszy liście które
przynitisł, stui n.1I1 mogiłą z załoźonen.i rękami, ze spuszczoną głnwą. Jakże
tli nie zawołać z Molierem. - Gd'lirż się ~zczcry żal chowa I Gdyby nie
byłn nadziei z.t grobem, eużb: warte hyło to źycie.
PU\\ oli.
Oto , tary dnO! ogrOJlllly, z dachem \\ e dwie kondYlTnacyc nast,z~pil)J1rJll kOllllnami, po!n\\a okien zlIklejolla papićreJll, uach polatany 10111<) _ na środku podl\ órzlI kałuża, zabudowania "arbate, krzywe, wszystkie
dn:wi olWOI·rlll. 'rl·l.e..tl ;;'ydÓw t1a prngll, w tajni słychać sknypce i śpiew
nchrz~'ply, w ku hni kłótnic, w domu /rzaskanie drzwiami i krzyki.
Dłu .. i
npa aly /ę nIC . zcz{'sną ,il·dlib~·, exd:" iz.\·a rozwie. iła lIad nią p,tl'okale skrzy-dla swoje, <ohligów uszr1e.-l'rit'kajIJ1Y! ul'i(·kajmy.
Tu zupcluie 1'0 iUl\egll- (lomirszkanie pau tw'\ młodych. 'Ysz ędzie Ś" ieżo, \\'e~(\ło, jak pirn\' sz~Th dni "io~1I '. rierwszyt,h dni po ślubie, jak \\ 5Z tkich pićr\\ z~'ch dni. Uo Ins bźd e mu t wnrzen in da je zje' ć przysmak II
początku żt'by . ię prz!'z resztę heia oblizywało. Domek bi3ły
.-; nowe wro/n, park;'n no\\ ~' . drz;wka poprzywiązywane do kołków
Ilta!;;'Cl'.,t\, :\) .-Cid,n jeszcze! Spią! :I!e już jaki' Kasperck Fredro,,"
~ t, i nn progu 1:11'1,'. na klórej im kawę ponie ie. \Ypokojach ba\\ ial _
kil'! otwarlI', "itlać nowe tortepianu. l.tJlIpę i k ' iąiki na toliku kanwę s Jllćj pani, falkę samrgo pana i niewinną siatkę ubogiej panienki, którą sob e
młl.'da mężatka dubrała na pcklatora swojego szczęś(ia.
Dla nićj niewillJn
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przyjemnie patncć ua lo, czego się uboga, nida dna , nie
nigdy-uie doczeka
Czy widzisz lam na górze stojący gQłębnik i stary dom wielki czarny,
między dwiema sadzawkami, naprzeciw drogi?
Jest to micszkanie dwojga
staru zków. Jeśli tędy przeJeżd7.ać będziesz, o ósmej, postrzeże~z niechyI,"ie oboje rozmawiaj'lcych na ganku zekonomem wąsatym, który tylko dla
czystej ceremonij przychodzi . ię pytać o rozkazy, gdyż sam tu rządzi i
móglby pańskie konie ze stajni wyrugować, gdyby dla jego stallniny miejsca
zabrakło.
O d",unastrj posłyszy z niechybnie dzwon kuchenny i ujrzysz urzędników dworu ciągll~cych się poważnie na obiad.
O dziewiątej wiel:7.orHej żadnego światła w oknach, w~zyscy śpią; tyl);o Ekonom gra je zcze na
skrzypcal'łl dla garderohianrj, która wrchyliwszy się z okna łuch". !'ł .. dkil
z wirtuozem prowadząc rozmowę. Zausznik pana Ekonoma, gumirllny sloi
na boku i cierpłiwel1l znoszeniem ostrych żartów Paony Petronelli, za~lu
guje się woczach w zechwładnego Ekonoma, pewien bed'lc w nagrodę pośladów dla wierzdJO Iyca.
Pałac i fronton, na którym pół herbarza Niesieckiego odmalowano i pokryto wyobrażeniem korony o symbolicznych dziewięciu perłach . Zdrjm
czapkę woźuico, ukłolJ się, pall stoi, pan w uknie swego arystokritycznrgo
gniazda. Dumn y jak ostatnia kolumna, która pałac przetrwała, pogląda ' sŁoi
cznie na wróhlt>, za łoże małżeń kic obier,'jące sobie gipsową koronę frontOIIU, w klórej gniazdo ścielą ' wiergocząc.
Zdaje się im w yrzucić profanat:jCl! Le('z nie pierw za to ani ostatnia. 'Vidzisz jak się lam wali jedno skrzydło pałacu, którego okna juz dl: karni pozabijano, widzisz zarosły
dziedziniec, opu ZGZone szerokie mury,
lzłc malowania ścian, porozbił ściany, trochę dachu,
jane gzemsy-pójdą i herby za niemi;
przytulisko dla só,\' i puszczyków. a korona dlużćj wróblom zapewne niż s\yemu panu służyć
mUlny widok każdćj ruin.r,
<Tołe mury, puste okna, spełzłe na pi y i mlllo~ I
chody nie mające końca,
jak życie bez celu, mimowoli przypoAlinilją te dni, w ·tórych lu było żr
cie, "rzawa, śmiechy po którrch miały na t:lpić so\\'~ i jaskółki dziedzice
w prostej linii, nierządu i glnps .\\'a.
Ruiny mutoiej ZE są od grobów: 1.a
grobami je t przyszło 'ć wiary, za ruinami przeszłość tyłko
J
my nie widzieli nic poliobuego. Domek malrńki, dziedziniec mastare; cicho spokojUJe, na ganku kołyska dziecięcia
na pońka z dzieckiem nad sadzawką dwoje dzieci na kijach.
am pa"
, sama pani koło spiżarni, \V 'zędzie rnch i praca i \\ e ole gło
herubillków, którYch . wiat oże w Belzebubów przerobi. Na
lalki i koniki, dziecinny "ózek przed gankiem, ogródki dzic nn', u p;,ogu, sadzaweczki, sklepiki Czyż nie rozumiesz t 'ch lur/zi, którzy
Iko w dzieciach i dla dzieci żyją?
Ruszajmy dalej.
lIa d \\'óch słupkach się chwieje
0ary dom z obitym
czy tak

dal~cc

prędko, może
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zyf' f;tarl'go, zdziczałego I zarduwiałego klassyb).- W ogrod7,łe krzyż stoi,
na progu 1l1,Ż\'z.\'zna w długićj ' snkni z książki; w r~ku. udaje że nie słucha
gdakani ,1 podi.ylćj ~lJspodyni, która IOU w uszy \'Hz{'szczy, udając sobie że
~llćrze nil ehłopca pnslu1;acza.
\-Vitam ciQ księże plebanifl.-I\'ie przeszka dzam, knltCz nir.,zpI)r.
l\iedalrko ZlIIJ\' tI inny \\ idnk. Ploty porozwalane, duru nowy ale brudny, pfl",ierzchll n<lwetj kOlllin pl,'knięty i okopeon\', cZilrn," dym, hucha z
Iliq~o bl'zu·toluku.
N<lprzeciw dnwi, na !I<'g'lrku, sklepik, tui lodownia.
1'\:1 dziedzilll'u tarCZil po,trzel ana, stajnia przez śl'i~n': IId domu, na bramie
I'"zpi~tr z \\ lok i zaoltq;-o jastrzębia, Z rnzdartemi skrz\'lily . Na barjerach poI':jballych srllną 1Jbiol'~' myśliwskie; psy \\'~'j'l, konie ri'l. kobiet,v krzYl'z'l,
panowie ~ię śmif'j'l . stlld7.y kla~kaj'l z biczów i lr'lbi'l. nrzyk, hałas! Popt;dzaj - CZ\1jr po Irchliznie Slilrt'go kawalera m)' 'Ii\\'ca z lIudów i nalogu.
Jedziemy 1.110\\ ll.
Spuszl'zam)' .It;: 7. g,;ry. Co za ś!il'zn~' widok! tam na pagórku domek
hial,r, !ill'ieży, \\ zit·lonym wianku lopoli, u str.p Jf'gll \\' d~ho\\'ych zaroś!<lcb,
plrllil! rZl'czułka, klomh," .ia~ nit"ją kwialami lIasz~' l'h la~ów; altana nie dliń
ska pn;('j'i(', ale . plcrion:l z urzllzow~·t:łJ g:llęzi; d.,lćj, p011 brzoz'l takżf',
k"z):l sloi l1 all drng:j, a pod nim karnieJl szeroki. Tuż i mogilnik wic'nia('z~' z kl'z) iykallli bi.alemi, kalllielli~rl1i, domki i ióltemi pia'szczyslcmi groby •
..'lllii,'1' w~ chorlzi! Stary żołnierz w ś\\'i,tleczn~j odzieży, sloi na grobie, który jako 1\' dzieli piel''''. z'l Zielon~'ch świątek, Fzyszedl posnać zielonym
liśl'icllI lalardkn i /Iti :wieżyl: dom ~mi erci. BiedAY wysypawszy liście kLóre
pJ'zyni,i~l, stoi n,li! mogilą zzalożonemi rękami, ze SpllsZI'zoną głową. Jakże
tli nic zawoł"ć z Molierem. (~d -I.irż ię !>zczcry żal chowa!
Gdyby nie
bylu nadziei z.t grnhem, euźor. wartr. hyło to życie.
Pu" oli .
Oto stan' dom ogr\JllIIlY, z dachem II e dwie londy"'nac)'c nastrz4;'piCln)'m klllninami: poło"a ~kif'll' zakll'jolla papićrem, dach polalan," 510mn. na 'rodku pod\\órzlI kaluŹ3, zabudowania garbate. krzywe, wszystkie
drzwi otwol't'm. Trze"'! ~.~'dó\\' ua I'I'ngll, W stajni Iychać skn~'pce i śl'ie\\'
nchrz~'pl~', w kUI:hni klótnic, w domu trza:kanie drzwiami i krzyki.
Dlugi
nl'a~aly tę nie. zC7.t~n" . irdlibr, exd~ \\ iZ ,\':1 roz wiesila lIad lIią p!'lrok<lte likrzydla s\\'oje. <obligów lI,;z~, 't'.-r('it'kajl)l~! Ul'it'kajlllY.
Tu zupełnie 1:0 illllegn-pomirszkanit: pauslw!\ młodych. \,,"szęuzie Ś" ieio \\'1"1)10. j.,k pit:r\I'sz,dl dlli nio ·n)'. I'i"'rwsz~'ch dni po ślubie, jak \\ zy , tkich pićrll zyrb "IIi . . 130 In bźllrmu , lwnrzeuill daje zj eść przysmak na
poc7.'ltkll żt'b~' się prz!'z rrsztę htia oolizywało, Dotllt:k bi3ł." t C'l.y~l~ \
no\\ c "I'ota. Pilrki.n n()\\'~' (Irz;wka poprz,vwi.,zywane do kolków;zrka lego
lIIałżCII~t\\ a).-Ci('ho jl'sZI'ze! Sri,,! :de już jakiś Ba per\'k FredrowNa
;L :, I
~I'i na vro~u t:J"t;', na kt1lrej im ka\\!;' punibil'. \V pokojach balI ialn~'ch o \
kil'! OtWlll'[I', "i.lać nowe lnrh'ri~ull~ liIIlIrę i k ' iąHi Da toliku, kanwę S3IIJl'j pani, f''1kQ samego pana i nie"' inną siatkę ubogiej panil'nki, którą so e
młoda l\Iężatka dobrała lIa pektatora swojego SlCz.ę,~ (ja.
Ola niej niewiem

II)

J

I

I

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

J

.~~------------------------------~
czy tak dalece przyjemnie patrlcć ua lo, czego się uboga, n i cł a dna , nie
prędko, może nigdy - uie doczeka
Czy widzisz lam na górze stojący gołęhnik i stary dom wiel ki czarny.
między dwiema sadzawkami, naprzeciw drogi?
J es t to mieszka ni e dwojO'a
staruszków. leśli tędy przeJeżd7.ać będziesz, o ó mćj, poslrzeże 7. niechyhnie oboje rozmawi.aj'lcych na ganku zekonornem w ąsatym, klóry lylko din
czyslćj cuemonij przychodzi się pytać o rozkazy, gdyż sam tu rządzi i
móglby pańskie konie ze slajni wyrugować, gdyby dla jego stadniny llIii:jsca
zabrakło.
O d,,"unastrj posl'ysz~' sz nicchybnie dzwon kuchenny i ujrzysz urzędników dworu ciągnilcych się poważnie na obiad .
O dziewiąlćj Wicl:7oruej żadnego 'wiatla IV oknach. w~zy cy śpią; tyl~o Ekonom gra je uze na
skrzypcadl dla garderohianrj która w)'chyliw -zy się z okna słucha. sl .. dkrl
z \\ irtuozem prowadząc rozmowę. Zau 7.nik pana Ekonoma, gumirl/nr sloi
na boku i cierpliwćlll znoszeniem o. tr~' ch żarlów Panny Pelronelli, za~łu
guje się worzach wszechwładnego Ekonoma, pe w ien bed'lc w nagrodę pośladów dla wierzdlO\\"Ca.
P ałae i fronton, na którym pół herbarza Nicsieckiego odmalowano i pokryto wyobrażeniem kurony o symbolicznych dziewięciu perłach .:' Z dejm
czapkę wO-tnico, ukło/J się, pan sloi, pan w oknie s wego aryslokra ycznego
goi~zda . Dumny jak ostatnia kolumna, która pahc przelrwała, spogląda ' sloicznle na wróbl(', za łoże malże/Iskie obier.'jące sobie gip ową koronę frontO/lU, w klórej gniazdo ścielą świergocząc . Zdaje ię im wyrzucić profana('ją!
Leez nie pierwsza to ani ostalnia . ' Vidzisz jak się tam wali jedno skrzydło pałacu, którego okna już de karni pozabijano, widzi z Z;t ro Iy
dziedziniec, opuszczone szerokie mury,
złe malowania ścian, porozbijane gzem y --pójdą i herby za nieDli ;
ał ściany, trochę dachu,
korona dlużćj wróprzytuli ko dla ó\\' i puszczyków. blom zapewne niż swemu pann służyć hr
utny widok każdej ruiny,
gołe mury, puste okna, spełzłc napi y i malo
, schody nie mające kouca
jak życie bez relu, mimowoli prz-,"p081inają lr. dni, w 'tór)'ch tu było ży
cie, \\ rzawa, 'miechy po którrch miały na t:lpić . ow y i jaskółki dziedzice
w proslej lini. nierządu i glnps wa.
Ruin} smutniej z{, są od grobów: za
urobilin i je t przpzlo ' ć wiary, za ruinami przeszłość tylko
e ' my nie widzieli nic podobuego. Domek maleńki, dziedziniec m;! c.wa slare; cicho spokojflle, na ganku kolyska dziecięcia, na poańka z dzieckiem nad adza" ką dwoje dzieci na kijach .
am pan
, sama pani koło piżaroi, w 'zędzie roch i prac" i ,\ rsołe gl 0herubinków, któn'ch • wiat loże w BeJzebuhów przerobi. Na
lalki i koniki, dziecinny "ózek przed gankiem, ogródki dziecinne, u progu, sadzaweczki, sklepiki Czyż nie rozumie z tych lurlzi, którzy
tylko \v dzieciach i dla dzie!"i żyją?
Bu zajmy dalej.
lll(Y dom z obitym
na d \\'ócb słupkacb ię ch wieje, 0-

I
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nnice po jednem u.:hu tylko mające, wiszą w prawo i w lewo, kołkami
pppodpierane ; ale dziedziniec pełen powozow, koni, ludzi, w domku brzmi
muzyka. Wesoło się bawią pań. two, a poddani piszczą, a dłużnicy się
skrobią, a halik po .baliku doganiają się bez oddechu. .Tuż dziesięć lat brzmi
lu muzyka; Długo jeszcze lak będzie! -. Póki stanie łatwon icrnj'ch i.ydów,
chlopów, pieniędzy i życia.
Zjeżdżamy z góry, u stóp naszych nil wzgórkach porozrzucane malują się
liczoe wioski, gaje, dworki, bieleją cerkiewki.. Bliżej w topolach i lipach,
w zaroślach leszt~zynowych, za białą Iirćllllką, zielenieje trawnik szeruki.
Domu nie · widaĆ. - Natomiast w lewo stara babusia slodoła na kulach z rozwianym wlosem (słomą na dachu) uśmiecha się do cit:bie . . Za nią 1I0wa
oWt~zarnia czerwienieje, dalej studnia, a w lewo jeszcze folwarczny dom nie
wielki. Dom ukrył się wogrodzie umyślnie zapewnie, żeby nie bił lurlziom
w czy; w koło niegu klomby zielone, szeroki trawnik i ogród cichy, na
którego wierzchołkach gruchilją dzikie gołębie.
Zmordowaliście się podróżą? J"sLeśmy leż JllZ w domu. Niech kll'i.dy z
czytających zasLanowi się, pomyśli, czy leż nic prZtjeżdźaliśmy w trj \\ ę
rówce wedle ' Jl!go domu?-

SZTUKA

ZBOG.~CENIA

SIE.
c.

Czas· jest złoto, użycie d(lb~e ćź~so, jest najprędszym sposobem zboga••
•
u/",
ceOla SIę·
,'~aroii ,
Kupuj gdy ci towu 06:1\ Ą
sprzedawaj gdy go od ciebie żądają.
Więl'Ćj się lękaj w . alkó\\ małych a codziennycb, niż wielkich a rzadkich.
Pomniej zy zysk l'a"'"t:Zę ty, lłlfszy od większego a rzadkiego.
Tylko zy§k llra -; jest zys '601 pewnym.
I\to bez potrzeby kupuje jeil marnotrawcą.
Kto nic rezyltuj ~ nic nie z kiwa- rozważ atoli naprzód, a potem re- (
.
:zykuj - ale rezykl1j swojemi pieniądzmi, nie pożyczaoemi ..
Co osrezędzisz to jest h,-ój dochód.
~ , _. (
Głupim jest ten · kto mogąc zySk3Ć więcej a uczciwie, przestaje na Olał~m.
Nie ręcz za nikogo.
~ C'L~S\11 ~
Płać tyLk.o za kwitami.
i .. o po te. s
Nie miej wiele pieniędzy w domu leżącycb~
" I. ~ Jak
(DZ1 i czasom, to ostatnie prawidło od bardzo wielu osób ,. na)\vlęlsząl
skrupulatności" jest zacbowywane.)
~
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