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D LA  M Ł O D Y C H  i S T A R Y C H .

Kto chce wiedzieć, co ciekawego dzieje się w kraju i w dalszym 
świecie, niech czyta „Gazetę Świąteczną”.—Komu trzeba wiedzieć, po- 
czemu w każdym tygodniu jest zboże i inne towary,—dowie się z „Ga- 
zety Świątecznej”. — Kto chce dobrych rad, jak gospodarzyć i do ró- 
żnych robót brać się, znajdzie je w „Gazecie Świątecznej”.—Kto lubi 
słuchać lub czytać ciekawe opowieści i historje, znajdzie je również 
co tydzień w „Gazecie Świątecznej”.

„Gazeta Świąteczna” pisana jest poprawnie, a najzrozumialej ze 
wszystkich pism polskich. Służy ku zdrowej oświacie, uczciwej zabawie, 
ku duchowemu i cielesnemu pożytkowi ludzi umiejących czytać, lub 
mających sposobność słuchać czytania. Wychodzi co tydzień od lat 14.

„Gazeta Świąteczna” rozsyła się co tydzień na każdą niedzielę 
pocztą wszędzie, gdzie tylko ją kto chce mieć.

Płacić za nią trzeba albo od razu na cały rok, albo co pół roku, 
albo co kwartał. Na cały rok z przesyłką kosztuje tylko 3 ruble; na 
pół roku 1 rubel 50  kop.; a na kwartał 75 kop.

Pieniądze te trzeba posyłać do Redakcji „Gazety Świątecznej'* 
w Warszawie (ulica Nowy-Świat, liczba 26).

W Warszawie bez przesyłki Gazeta kosztuje o wiele jeszcze taniej.
Kto chce Gazetę sprowadzać, niech napisze list w te oto słowa, 

podając swe imię, nazwisko, nazwę wsi lub miasta gdzie mieszka, 
i nazwę najbliższej poczty, z której Gazetę odbierać będzie:

Proszę   p rzysyłać     „Gazetę    Świąteczną"      od       dnia

I-go, m iesiąca............................., roku . . . . . . . .        Posyłam    na

to r u b l i  .................. kopiejek ........... .     M iejsce   zamieszkania

...................................... . poczta............................... ........... . Im ię

i  nazwisko.................... ........... ........................................................

Na kopercie trzeba napisać: Do Redakcji „Gazety Świątecznej” 
w Warszawie.

List i pieniądze włożyć do koperty, zanieść na pocztę i poczekać 
tam, aż urzędnik pieniądze przeliczy, napowrót do koperty włoży, za
pieczętuje i kwit wyda. Kwit zachować u siebie jako dowód.

Redaktor, wydawca i pisarz Gazety Świątecznej
K. Prószyński (Promyk).
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Czem się pszenica wyróżnia 
i jakie są jej właściwości.

Pszenica odróżnia się od innych roślin zbożowych 
t ém, że kłos jej składa się z wielu drobnych, krótkich 
kłosków, a każdy kłosek ma w sobie 3 — 5, a czasem 
nawet 8 pojedynczych kwiatków, z których wyrastają 
później ziarnka.

Kłosek pszenicy urwany z kłosa.

Plewka okrywająca te ziarnka albo odstaje od nich, 
a ziarno wtedy nazywamy nagiém; albo też jest zrosła 
z niém, tak jak w ziarnie jęczmienia. Pszenica, która 
ma ziarnka łatwo, wyłuskujące się z plewki, nazywa 
się pszenicą właściwą czyli siewną; zaś taka, w któ- 
rej plewki zrosłe są z ziarnem, tak, że i przy młoćce 
z niego nie spadają, nazywa się orkiszem.
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Plewy p szenicy bywają ościste lub bezostne; omszone 
czyli pokryte delikatnemi, krótkiemi wioskami, albo cał- 
kiem nagie czyli gładkie. Gatunki pszenicy ościstej, 
a szczególniej mającej plewy omszone, łatwo nasiąkają 
wilgocią deszczową i dłużej ją w sobie zatrzymują, a przez 
to prędzej mogą porosnąć, niż gatunki bezostne o plewach 
gładkich.

Jeśli ziarno pszenicy jest dorodne i jak należy wy-  
kształcone, to jest ono gładkie; ma kształt podłużny, 
jajowaty, albo prawie okrągły; a kolor jednostajny, 
biały, żółty, „czerwony", lub nawet ceglasty. Przytem 
ziarno albo ma połysk żywy, szklisty, albo też jest jakby 
woskowe. Z ziarna pomarszczonego, mającego kolor je - 
dnostajny, bez połysku i jakby martwy, nie będzie do- 
brej mąki, bo ziarno takie jest niedobrze wykształcone, 
albo też zostało źle sprzątnięte.

Wzrost rośliny, kształt kłosa i wszystkie przymioty 
ziarna zależą głównie od tego, w jakich okolicach jest 
siana pszenica.

Tam, gdzie wiosna bywa dżdżysta i gdzie zwykle dużo 
jest wilgoci w powietrzu, pszenica krzewi się silnie, źdźbła 
wyrastają wysoko, kłosy są długie, gładkie, bezostne, 
a ziarno bywa jakby woskowate i mączyste. Przeciwnie 
znowu, w okolicach suchych, gdzie wilgoci mało, zimy są 
mroźne, a w lecie silne upały, p szenica słabo się krzewi, 
nizko wyrasta, kłosy miewa krótkie, ościste, pękate, 
a ziarno twarde, ciężkie, szkliste, mniej mączyste, ale po-  
żywniejsze. U nas jest zwykle dosyć wilgoci w powie
t rzu, a wiosny bywają zwykle mokre; dlatego też od- 
powiedniejsze dla naszego kraju są gatunki pszenicy bez-
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ostne i nagie, których ziarno jest mączyste i nie ma szkli- 
stego połysku. Za takie też gatunki pszenicy kupcy naj- 
lepiej płacą, gdyż mąka z nich bywa najbielsza i najde- 
likatniejsza.

K orzeń pszenicy jest długi, włóknisty i sięga cza
sem do 20 cali w głąb ziemi. Źdźbło dorasta do trzech 
łokci wysokości i porozdzielane jest kolankami. Bywa
ją także i boczne pędy. Im więcej tych pędów wyrasta, 
czyli im bardziej się krzewi pszenica, tem większy będzie 
plon; dlatego też urodzaj bardziej zależy od silnego k r ze
wienia się pszenicy, aniżeli od gęstego siewu.

Silne mrozy podczas zimy mniej szkodzą pszenicy, niż 
żytu. Za to wiosenne przymrozki są dla niej bardzo szko
dliwe, szczególniej jeśli rośnie na gruncie mokrym, cięż
kim i nieprzepuszczającym wilgoci. Orkisz łatwiej wy
marza niżeli pszenica właściwa, dlatego też sieją go 
najczęściej jako zboże jare.

P szenica siewna, tak samo jak orkisz, bywa t eż, jak 
wiadomo, ozima i jara. Jarą sieją zwykle w takich stro
nach, gdzie panują zimą długie, silne mrozy, a przez to 
pszenica ozima łatwiej by wymarzła; albo t eż tam, gdzie 
grunt bardzo wilgotny i dlatego ozimina mogłaby wy- 
gnić przy tajaniu śniegów.

Oprócz pszenicy ozimej i jarej, jest jeszcze inna od
miana, którą nazywają „obojętką” a którą można siać 
jak się komu podoba: albo na jesień, jako oziminę, albo 
w polu j a r zynnem na wiosnę. Licha to jednak pszenica i 
g o rzej plonuje niźli pszenica ozima, a ziarno ma pośle- 
dniejsze i mało mączyste.

W popiele ze spalonych ziarn pszenicznych znajduje
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się bardzo dużo, bo blizko połowa samego kwasu fosfor- 
nego, o którym pisałem już w innej książce, pod napi
sem „Jak uprawiać ziemię, siać i sprzątać z pola“. Z tego 
się więc pokazuje, że tylko wtenczas ziarno pszenicy 
może się dobrze wykształcić i mieć należytą wagę, gdy 
w roli jest duży zapas owego kwasu fosfornego, będą
cego prawie najgłówniejszym pokarmem rośliny.



O gatunkach pszenicy.
Jeśli weźmiesz ziarno pszenicy z gruntu suchego, 

lekkiego i zasiejesz je na roli ciężkiej i wilgotnej; albo 
też jeśli przywieziesz nasienia z nizin lub stepów i po- 
siejesz je na górach,—to ono albo całkiem ci zmarnieje, 
albo wyda w następnym roku plon, ale już nie taki, jak 
dawało w swoim kraju. Jeśli grunt bęcfcie lepszy, a po- 
wietrze łagodniejsze w tej okolicy, do której owo nasienie 
przeniosłeś, to ono będzie lepiej plonowało, a przytem sta
nie się delikatniejsze: ziarno będzie miało cieńszą skórkę 
i bielsza z niego będzie mąka. Przeciwnie zaś: jeśli w tym 
kraju zima bywa ostrzejsza aniżeli tam, zkąd owo nasie
nie pochodzi, to pszenica z tego nasienia albo wymarznie, 
albo wyda w następnym roku ziarno twardsze, o grubych 
plewach, ciemniejsze i mniej mączyste. Tak samo bywa 
ze wszystkiemi roślinami: zmieniają się one z każdym 
rokiem, skoro przeniesione będą w odmienny grunt i w od
mienne powietrze. Takie zmienianie się roślin nazywamy 
wyradzaniem się.

Wiadomo, że grunta bywają już z natury rozmaite 
w różnych okolicach; prócz tego zaś każdy gospodarz może
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pizez uprawę i nawożenie zmieniać także w różny spo
sób przymioty swojej roli. Otóż przez tę rozmaitość 
gruntów, uprawy i powietrza musiało się wyrodzić ogrom
ne mnóstwo różnych gatunków ziarna pszenicy i wszyst
kich i nnych zbóż.

Cztery są główne gatunki pszenicy:
I  pszenica zwyczajna,
I I  „ szklista,
I II  „ nabrzmiała,
IV „ „polska".
W każdym z tych gatunków jest je s zcze bardzo wie

le różnych odmian. Wsystkich jednak odmian nie będę 
tutaj wyliczał, a opowiem tylko o takicb, które są najle
psze i które u nas sieją.

I  gatunek—pszenica ZWYCZAJNA. Ma ona ziarno bia
łe, podłużne, źdźbło puste, a kłos czworoboczny, białawy, 
żółty lub czerwony. Gatunek ten obejmuje w sobie bardzo 
dużo różnych odmian, a że one są najpotrzebniejsze dla 
naszego kraju, więc też i najbardziej u nas rozpowszech
nione. Najważniejsze odmiany należące do tego gatunku są:

1) P s zenica Kostromka. Ma kłos długi, u góry szczu- 
plejszy, ziarno średniej wielkości, pękate, białe, o bardzo 
cienkiej łusce i bardzo mączyste. Kostromka wyrasta 
w słomę niebardzo wysoko, dojrzewa wcześniej niż inne 
odmiany pszenicy, a przez to nie szkodzi jej tak zaraza. 
Plon daje obfity; ale skoro się przestoji na pniu, to kłos 
łatwo się łamie. Na gruntach gliniastych, na iłach i na 
borowinach kostromka udaje się lepiej, aniżeli jakakol
wiek odmiana p s zenicy; a przy starannej uprawie nie- 
tylko się tam ona nie wyradza, ale nawet staje się co-
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raz lepszą. Ziarno kostromki 
nie jest bardzo ciężkie i korzec 
dobrze wystrychowany prawie 
nigdy nie waży więcej jak 238 
funtów.

2) P szenica Puławka. Odmia
na ta zasłynęła u nas w osta
tnich latach i należy do najlep- 
szych. Wytworzył ją na polach 
doświadczalnych T. Kowalski, 
profesor akademji rolniczej, z ko
stromki przywiezionej z wysta
wy paryskiej. Następnie siew 
j ej na duże rozmiary zaprowa- 
dzono i zalety wypróbowano 
w większych majątkach w oko
licy, gdzie rzeka Wieprz wpa
da do Wisły. (K . Pr.)

3) Pszenica Kujawska jest 
bardzo podobna do kostromki, 
jeno kłos ma nieco grubszy i 
równy w całej długości. Daje 
ona ziarno tak samo piękne i 
mączyste, ale potrzebuje roli bo
gatszej, lepiej wygnojonej i głęb
szej, niżeli kostromka; jeśli zaś 
s iewać ją na uboższym gruncie, 
to bardzo prędko się wyradza i 
słabo plonuje.

4) Pszenica Talawera ma kłos

Kłos 
i ziarno 
Puławki
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długi, u dołu gruby, a u wierzchołka coraz cieńszy, rzad
ki, koloru złocistego. Ziarno tej pszenicy jest także żół- 
tawo-złociste, o bardzo delikatnej skórce i wydaje dużo 
wybornej mąki. Pszenica Talawera dojrzewa bardzo wcze
śnie i lubi grunt lżejszy, wapienny albo piaszczysto-gli
niasty, dobrze wygnojony i z przepuszczalnem podglebiem.

5) Pszenica Wiktorja udaje się dobrze nawet na 
rolach lekkich i piaszczystych, byle tylko dobrze nawo
żonych. Odmiana ta wytworzona została z pszenicy jarej 
ościstej, zwanej dwumiesięczną, przez zasiewanie na zimę. 
Jest ona dosyć plenna, ziarno daje niezłe i dlatego 
może ją siać każdy, kto ma lżejsze grunta, gdzie inne 
odmiany nie udałyby się.

Niektórzy rolnicy nasi, po dokonaniu doświadczeń 
kilkoletnich z różnemi gatunkami pszenicy, zachwalają 
szczególniej odmianę Wiktorję-sterdynkę, wytworzoną w do
brach Sterdyni, w gub. siedleckiej. Jest to jedna z naj- 
plenniejszych odmian w kraju naszym. (K. Pr.).

6) P s zenica Płocka, która bywa ozima i jara, po
siada kłos bardzo długi, ścieśniony, o tęgich ościach czyli 
wąsach, a ziarno wydaje duże, pełne, i o grubej skórze.

7) Pszenica Australska jarą jest także oścista (wą
sata) ale prędko się wyradza i wtedy staje się bez
ostną. Z jarych pszenic jest ona najplenniejsza i naj- 
lepze ziarno wydaje. Trzeba jednak nasienie jej często 
zmieniać, to jest sprowadzać nowe z zagranicy, bo, jak 
powiedziałem, łatwo się u nas wyradza.

8) Pszenica Sandomierska, sławna w całym świecie 
ze swego przepysznego ziarna, ma kłos czerwony, średniej 
długości, przy wierzchołku węższy i niebardzo nabity.
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Pomimo to jest bardzo plenna, ale tylko Kłos i ziarno 
w sandomierskiej glebie. W innych okolicach sandomierki. 
wyradza się prędko, daje plon mały i liche
czerwone ziarno. Dlatego więc, kto chce siać
tę pszenicę, powinien sprowadzać co 3 lub 4 
lata świeże nasienie wprost z sadomierskiej 
ziemi.

9) Pszenica Skalbmierska, o kłosie gru
bym, brunatno-czerwonym, z ostremi, odsta- 
jącemi ościami. Ziarno ma drobne, ale szkli
ste i mączyste. Pszenica ta należy do tak 
zwanych „obojętek,” to jest może być sie
wana albo jako ozimina, albo w polu jarzyn- 
nem na wiosnę.

Oprócz tych odmian, które wyliczyłem, 
jest jeszcze bardzo dużo innych, należących do 
gatunku pszenic zwyczajnych; ale te, jako mniej 
plenne, albo nieodpowiednie dla naszego kra
ju, nie zasługują, aby się tutaj o nich roz
pisywać.

I I  gatunek. Pszenica SZKLISTA czyli 
twarda. Jest ona uprawiana głównie w po
łudniowej i wschodniej Europie, gdzie powie- 
tcze suche, a w lecie wielkie upały. Ziarno 
tej pszenicy jest jakby szklane, połyskujące 
i bardzo twarde. Najlepsza i najplenniejsza 
odmiana tej pszenicy zowie się banatką. Próbowano ją 
siewać i u nas, ale się zaraz wyradzała tak, że musiano 
jej zaniechać.

I I I  gatunek. P szenica NABRZMIAŁA ma źdźbło tęgie
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jak trzcina i wewnątrz napełnione rdzeniem; kłosy czwo
roboczne, zwykle ościste; a ziarno podłużne, z grubą skór
ką. Pszenica ta udaje się najlepiej w tych krajach, gdzie 
powietrze jest suche, i na gruncie glinkowatym, albo gli- 
niasto-wapiennym. Dla naszego kraju więc nie jest odpo
wiednia. U nas znane są najbardziej tylko dwie odmiany 
z tego gatunku, to jest: pszenica cudowna (czyli egipska 
albo gałęzista) i pszenica Helena (którą też nazywają ak- 
samitką albo pszenicą gdańską ościstą). Pierwsza z nich, psze
nica cudowna, ma kłos rozgałęziony, to jest z przysadkowa- 
temi odroślami; ale te znikają, a ziarno staje się pośle
dnie, czyli wyradza się zupełnie. Tak samo i pszenica Hele
na: w pierwszym roku ma ona kłos duży i gruby, mocno 
omszony, słomę tęgą, ziarno wielkie, czerwonawe i o gru
bej skórze, ale rychło się zmienia i wyracka.

IV  gatunek. Pszenica „POLSKA". Ma ona ziarno liche 
i podobne do żyta. Niewłaściwie nazywa się polską, bo 
nie siewają jej u nas, lecz tylko w południowych guber- 
ńjach Cesarstwa i w Hiszpańji. Nazywają też ją i żytem 
rossyjskiem albo astrachańskiem.

Niektórzy handlarze nasion silą się na wszelkie spo
soby, żeby wytwarzać coraz to nowe gatunki roślin go
spodarskich. Jak jeno uda im się sprowadzić zkąd ziarno, 
które gdzieś choć trocha wyrodziło się od tych, jakie dotąd 
luckie znali, to zaraz zachwalają je gospodarzom, niby 
coś cudownego, żeby jeno jak najwięcej sprzedać za dro
gie pieniądze do siewu. Opowiadają też oni, a nawet 
pokazują świadectwa pisane, jako ten lub ów nowy ga
tunek pszenicy wydał gdzieś po 20 i 30 ziarn plonu, albo 
wyrósł w słomę na trzy łokcie wysokości. Takie opo-
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wiadania bywają często nawet 
prawdziwe, boć zdarza się nie
raz, że na wybornym jakimś 
gruncie i przy bardzo starannej 
uprawie można mieć w dobrym 
roku takie plony, o jakich się 
zwyczajnym gospodarzom nie 
śniło. Ale kto by myślał, że 
sprowadziwszy nasienie zachwa
lone i posiawszy je na innej 
roli i w innćj okolicy, będzie 
miał też zawsze taki ogromny 
urodzaj,—ten bardzoby się mylił.

Nie trzeba jednak znowu my
śleć, jakoby nie warto było spro
wadzać czasem jakiego dobrego 
gatunku nasienia, skoro swoje 
jest liche i nieplenne. Owszem, 
dobry gospodarz powinien się 
zawsze wywiadywać, gdzie ma
ją na sprzedaż lepsze gatunki. 
Ale przytem niech baczy, czy one 
są odpowiednie dla jego roli i 
czy się na niej prędko nie wy- 
rodzą. Zaprowadziwszy już u sie
bie taki dobry gatunek, należy 
starannie go pielęgnować, do
brze rolę pod niego uprawiać, a 
do siewu wybierać najlepsze 
ziarno i czyścić je dobrze.

K łos 
i z ia rno  
pszenicy 
zwanej 

„P o lską” ,



Jaka ziemia dobra 
pod pszenicę,

Pszenica najlepiej rodzi na gruntach gliniastych, byle 
tylko nie były one zanadto suche. Jeśli takie grunta 
dobrze są wygnojone i jeśli spodnia warstwa roli, czyli 
podglebie, jest przepuszczalne, to p s zenica może wydać 
plon tak obfity, jak na czarnoziemach, a ziarno z takich 
gruntów bywa często nawet lepsze niż z czarnoziemu.

Dobre są też pod pszenicę grunta wapienne, byle 
silnie gnojone i niezbyt suche.

Również dobre są „borowiny”, ale niezbyt ciężkie.
Na gruntach bardzo ciężkich, ilastych, albo i na ści

słej bardzo glinie pszenica już mniej plonuje. Chociaż i 
na takich ziemiach przy dobrym nawozie rodzi się ona 
jeszcze wcale nieźle; ale już nie jest tak pewna, a zimą 
często wyprzeje. Zaw sze jednak pszenica daleko mniej 
boji się wilgotnej ziemi, aniżeli żyto.

Szkodzą jej tylko bardzo mgły, gdyż wtedy rdza 
pada na pszenicę. Dlatego też w takich miejscach, gdzie 
mgły często się gromadzą, jak: między lasami, przy je 
ziorach, nad łąkami lub nad rzeką, pszenica wtenczas 
tylko powinna być siana, gdy dla żyta jest grunt za- 
wilgotny i zaciężki,

Już to zawsze trzeba pamiętać o tem, że lepsze do
bre żyto, niż licha pszenica; więc na takich gruntach, gdzie 
pszenica nie jest pewna, a żyto niezawodnie się udaje, 
lepiej siać żyto.



Przedplony,
Jeśli grunt zimny, zachwaszczony, albo niezbyt żyz

ny, to pszenicę t rzeba siać w ugorze i na świeżym gnoju. 
Ale jeśli rola jest bardzo żyzna, od dawien dawna do
brze uprawiana i silnie gnojona, a chwastów na niej nie
dużo, to lepiej zasiać naprzód na świeżym gnoju groch 
lub wykę, a po niej dopiero siać, już bez gnoju, pszenicę.

Na ziemiach gliniastych, ścisłych, żyznych i nieza- 
chwaszczonych należy siać w ugorze przed pszenicą—wykę, 
albo groch na ziarno; na roli zaś nie tak bogatej, ale 
zawsze żyznej z natury—mieszanki z wyki, sporku, gryki 
i innych roślin liściastych, które się spiząta w kwieciu 
na zieloną paszę, albo się suszy na siano. Na taki jednak 
przedplon trzeba brać więcej nasienia, niż się go bierze 
zwyczajnie do siewu; a do mieszanki nie dodawać ani 
owsa, ani żadnej innej kłosowej rośliny, jeno same liścia
ste. Jeśli więc na przedplon sieje się samą wykę, to 
trzeba wziąć jej półtora korca na mórg 300 prętowy; 
a jeśli sam sporek, to go wziąć 8 albo nawet 10 garncy 
na mórg. Siejąc grykę czyli tatarkę wraz ze spurkiem, 
bierzemy gryki pół korca, a sporku sześć garncy na mórg.

Dobrze też udaje się pszenica na koniczyskach. A na 
lucerniskach wyrasta tak bujnie, że często wylęga. Psze-
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nica siana po jednorocznej koniczynie bywa zwykle da
leko lepsza, aniżeli po dwuletniej. Dlatego też na grun
tach uboższych, a szczególniej jeśli koniczyna w drugim 
roku nie była już bardzo bujna i zwarta, lepiej jest 
poprószyć koniczysko trocha gnojem, albo obsiać mączką 
z kości, i dopiero siać pszenicę. Po rzepaku wyborna też 
bywa pszenica, t rzeba jeno po sprzęcie rzepaku rolę pod- 
orać, żeby nie wyschła. Po burakach, albo nawet po kar
toflach p s zenica mogłaby się nieraz też dobrze udawać, 
gdyby nie to, że po wykopaniu ich jest już pora zanadto 
spóźniona na siew p s zenicy.

Na gruntach bardzo żyznych, głębokich i ciepłych, 
jak na ukrajińskich albo proszowskich czarnoziemach, gdzie 
pszenica posiana na świeżym nawozie najczęściej wylęga, 
dobrze jest zasadzić naprzód na gnoju buraki, potem za
siać wykę lub mieszankę na zieloną pasę, a dopiero na 
t rzeci rok siać p s zenicę, która i tak wyda plon obfity.

Na świeżo wykarczowanych nowinach, jeśli tylko 
grunt jest odpowiedni dla pszenicy, udaje się ona bardzo 
dobrze; a chociaż tam czasem nie wyrasta bujnie w słomę, 
za to ziarno miewa dorodne i ważne. Nietrzeba jednak 
nigdy siać p s zenicy na takich nowinach w pierw szym roku; 
ale naprzód obsiać wykarczowane pole tatarką czyli gryką, 
a dopiero na drugi rok zasiać p s zenicę. Bo rola na no
winach ma w sobie zawsze z początku dużo kwasów, 
które s zkodziłyby p s zenicy; dopiero kiedy grunt pod ta 
tarką należycie zwietrzeje i pozbędzie się owych kwasów, 
wtedy można już bezpiecznie siać p s zenicę.

Mówiłem już, że po przedplonach p s zenica bywa wcale 
nie gorsza, aniżeli w ugorze na świeżym gnoju. Nie
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myślcie jednak, żeby to tak zawsze bywało. Naprzód 
wspomniałem już, że na polach uboższych albo na zachwa- 

szczonych lepiej zawsze siać pszenicę po czystym ugorze; 
powtóre — potrzeba je s zcze dobrze sobie zapamiętać, że 
jeśli rośliny siane jako „przedplon" przed oziminą nie dobrze 
wyrosną i nie ocienią ziemi jak należy, czyli nie udadzą się— 
to ozimina potem będzie licha. Lepiej więc po takim lichym 
przedplonie zasiać żyto aniżeli p s zenicę. Ale skoro zno
wu rośliny siane jako „przedplon” obrodzą, wyrosną buj
nie i zwarto, a grunt jest żyzny i niezachwaszczony, to 
p s zenica będzie po nich z pewnością tak samo dobra, a 
czasem nawet lepsza, aniżeli na czystym ugorze.

2



Uprawa roli pod pszenicę.
P szenica potrzebuje bardziej, aniżeli inne zboże, roli 

czystej i pulchnej, ale broń Boże nie rozmielonej na pro
szek, bo taka łatwo się zlewa i zasklepia. Dlatego też 
kto chce uprawiać grunt pod p szenicę jak należy, a sieje 
ją po ugorze, ten powinien podorać, czyli, jak mówią, pod
łożyć ugór na jesień i zawlec go przed zimą jeszcze tak, 
żeby gnój, wywożony w zimie, roztrząśnięty został na 
roli podoranej i zrównanej bronami.

Ile razy orać i jak uprawiać t rzeba ugór pod psze
nicę, o tem pisałem już w książeczce pod tytułem: „Jak 
uprawiać ziemię, siać i sprzątać z pola”, — gdy była 
tam mowa o uprawie ugorów. Tu więc tylko dodam to, 
że na gruntach niezbyt ciężkich, niebardzo wilgotnych 
i mających przepuszczalne podglebie, niektórzy gospodarze 
uprawiają ugór pod pszenicę prawie samą jeno broną 
i spulchniaczem czyli doprawiaczem, jaki w owej ksią
żeczce był też opisany. *) Po podoraniu ugoru przed zimą 
i po przyoraniu nawozu nie dają oni już żadnej przy- 
orywki pługiem, jeno—skoro się puszczą chwasty, albo 
powierzchnia roli się zasklepi, puszczają brony lub od

*) Doprawiacz, spulchniacz, zwany też po cudzoziemsku kultywa- 
torem, jest to narzędzie pośrednie między radłem czyli płużkiem a broną. 
Jak  brona ma zęby, tak doprawiacz ma pięć łap, dwie z przodu, a trzy 
z tyłu; każda zaś łapa zakończona jest u dołu radełkiem. W ięc taki do
prawiacz redli gęsto rolę i równa ją, a przytem jeszcze wydziera z niej 
chwasty. 
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czasu do czasu spulchniają glebę doprawiaczem, żeby 
wciąż powietrze i wilgoć miały przystęp do j ej wnętrza. 
Dopiero na dwa lub t rzy tygodnie przed siewem orzą 
odrazu „napiękne” czyli pod siew. Trzeba jednakże pa
miętać, że taka uprawa może być dobra jeno na grun
tach suchych i lekkich; tam zaś, gdzie rola jest ciężka 
i wilgotna, tizeba za każdym razem, skoro się bardzo 
zsiądzie i zazieleni, zaorać ją jak należy pługiem.

Jeśli groch albo gryka bujnie wyrosła i była sprząt- 
nięta na ziarno, a potem ma być zaraz zasiana w tem 
polu p szenica, to dosyć zaorać rolę „na raz”, byle jeno po 
sprzęcie jarzyny, a następnie parę razy zabronować i brać 
się do siewu pszenicy. Ale jeśli te rośliny strączkowe 
były liche, rzadko stały, nie ocieniały dobrze roli, a przez 
to nie zagłuszyły chwastów i po sprzęcie rola jest zaro
śnięta zielskiem, to już jednorazowa orka pod pszenicę 
nie wystarcza. Trzeba więc wtedy albo całkiem dać 
pokój p s zenicy i zasiać j eno żyto, albo też poderznąć 
rolę naprzód „czteroskibowcem”, lub przynajmniej zedrzeć 
ją doprawiaczem, potem zaś w kilka dni, skoro zielsko 
przeschnie, dobrze raz i drugi zbronować, a dopiero po 
takiem wyniszczeniu chwastów zorać pod zasiew pszenicy. *)

Po mieszankach, sprzątniętych w kwieciu na zieloną 
paszę lub na siano, uprawia się rola pod pszenicę w taki 
sam sposób, jak po grochu lub wyce dojizałej.

Jeśli p szenicę sieje a  po jednorocznej  koniczynie, to 
po skoszeniu koniczyny zostaw ją  w spokoju (szczególniej

*) Czteroskibowiec, zwany też zrzynaczem, jest to płużek o czte
rech małych lemieszach z odkładnicami, umocowanych obok siebie. Idąc 
po ziemi, zrzyna on odrazu i równiutko cztery wązkie i bardzo płytkie skiby, 
i stawia je na bok. Przez to chwasty wysychają z korzeniem i giną.
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na ciężkich ziemiach) przez kilka dni jeszcze, żeby trochę 
odrosła; a potem zaoraj odraza jaknajgłębiej i na tej 
jednej orce siej pszenicę.

Jeśli zwyczajnym pługiem niemożna odrazu zaorać 
koniczyniska tak głęboko, a warstwa rodzajna roli jest 
dość gruba, tak, iż niema strachu, żeby przy głębokiej 
orce wydobyć nawierzch „martwicę”,—to gospodarze, któ
rych nie stać na kupno wielkich i drogich pługów do 
bardzo głębokiej orki, radzą sobie w ten sposób: za jednym 
pługiem zwyczajnym, który orze naprzykład na 4 cale 
głęboko, puszczają tą samą brózdą drugi pług, podejmu
jący z jej dna nową skibę, także na 4 cale; tym sposo
bem więc rola zorana zostanie na 8 cali głęboko.

O tem, jak uprawiać dwuletnie koniczyska pod ozi
minę, powiedziano już było także we wspomnianej książce.

Jeżeli zaś pszenica ma przyjść po rzepaku, lub po 
tatarce czyli gryce, to wtenczas jedna orka, odrazu pod 
siew (byle tylko zaraz po sprzęcie rzepaku lub gryki), 
jest zupełnie dostateczna.

Pszenica nie potrzebuje bardzo głębokiej warstwy 
rodzajnej czyli gleby. Jeśli gleba ma 5, a najwięcej 
8 cali grubości, to już dla pszenicy dosyć. Ale znowu jeśli 
gleba nie ma 5 cali grubości, lub też jeśli podglebie jest 
nieprzepuszczalne, to dobrze jest przy orce puścić za płu
giem pogłębiasz, czyli radło używane do wzruszania sa
mego dna brózdy już wyoranej. Orać zaś pługiem pod 
pszenicę głębiej niż na 8 cali zwykle nie potrzeba. Głę
biej można orać chyba jeno tam, gdzie grunt jest bardzo 
żyzny, czarnoziemny, gdyż na takiej roli tylko bardzo 
głęboka orka chroni pszenicę od wylęgania.



Nawożenie pod pszenicę.
Pszenica, jak wiadomo, lubi grunt zwięzły i niezbyt 

suchy; żyto zaś gruntu ciężkiego i wilgotnego nie znosi. 
Ponieważ więc cięższe i zimniejsze kawałki roli wybie
ramy zwykle pod p szenicę, trzeba tedy dawać pod nią, 
o ile można, gnój gorący i słomiasty, żeby ogrzał i roz- 
pulchnił glebę. Dlatego to najlepszy pod pszenicę nawóz 
owczy lub koński. Bydlęcy jest już mniej dobry. A świń
skiego można chyba tylko wtenczas używać, gdy niema 
żadnego innego; ale wtedy trzeba jeszcze lepiej rolę upra
wić i często bronować, żeby wyniszczyć zielsko, którego 
bardzo dużo nasionek znajduje się w świńskim gnoju.

Przy nawożeniu roli pod pszenicę t rzeba też baczyć, 
żeby gnój był nie bardzo przegniły, ale owszem, długi i sło- 
miasty. Chyba tylko na lżejse grunta, lub nawożąc 
pod ostatnią skibę, czyli, jak mówią „pod koizeń”, mo
żna brać nawóz krótki i przegniły.

Oprócz gnoju stajennego, bez którego pszenica się 
u nas nie urodzi, dobrze jest posypać rolę przy siewie 
mączką z kości, zarabiając ją z kwasem siarczanym lub 
z gnojówką, i biorąc tej mączki po 3 centnary na mórg
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300-prętowy. Mączkę ową rozsiewa się równo po polu, 
naktórem już pszenica została wysiana, i przykrywa się 
broną razem z nasieniem. Mączka kostna wprawdzie ko
sztuje trochę grosza, tembardziej, że ją trzeba aż z jakiego 
wielkiego miasta przywozić; ale kto raz spróbował jej 
użyć pod pszenicę, ten z pewnością nie żałował tego 
kosztu. Z doświadczenia wiadomo, że po takiem n a 
wiezieniu roli mączką zaprawioną gnojówką, plon psze
nicy bywa o wiele większy. Dlaczego zaś mączka 
kostna przyczynia się tak bardzo do zwiększenia plonu 
pszenicy, łatwo domyśli się ten, kto sobie przypomni, 
jakich to pokarmów najbardziej trzeba roślinom. Dla 
wyrostu i należytego wykształcenia się ziarna zbo
żowego koniecznie jest potrzebny kwas fosforny, ale tego 
zwykle bardzo mało znajduje się w roli. Tymczasem 
mączka kostna ma w sobie blizko czwartą część samego 
kwasu fosfornego, więc niedziw, że pognojenie nią pod 
pszenicę daje takie dobre skutki.



Ziarno do siewu,
Do siewu p szenicy, jako najcenniejszego zboża, trzeba 

też wybierać najdorodniejsze i najczystsze nasienie. Na
leży także pamiętać, aby ziarno przeznaczone do siewu 
było zupełnie dojrzałe. Najlepsze jest nasienie świeże 
z ostatniego sprzętu. Pszenica bowien szybko traci siłę 
kiełkowania, więc kiedy nasienie jest z zaprzeszłego roku, 
to już gorzej wschodzi. Jeżeli jednak świeże nasienie jest 
porośnięte, albo źle wykształcone i przeto lekkie, a mamy 
z przeszłego roku ziarno ważne i dorodne, to można siać 
i dwuletniem nasieniem, ale trzeba go brać o czwartą, 
część więcej.

Kto chce mieć dobre nasienie pszenicy do siewu, ten 
powinien wziąć snopy z takich miejsc, gdzie zboże było 
najrówniejsze i bez chwastów, lekko omłócić je cepami 
i zebrać do siewu jeno takie ziarno, które jako najdo
rodniejsze łatwo się od pierwszego razu wykruszyło. Ode- 
braw szy zaś to celne ziarno na zasiew, drugi raz wymłó- 
cić dopiero snopy do czysta.

Trzeba t eż ziarno do siewu starannie odwiać i oczy
ścić na młynkach nietylko z plew i z różnych nasion 
chwastów, ale i z pośladu, tak, żeby zostało tylko naj- 
celniejsze ziarno, którego korzec strychowy powinien wa
żyć przynajmniej 240 funtów.
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Pszenica bywa u nas często dotknięta zarazą zwaną 
śnieć albo murzonka. Poznać ją łatwo po czarnym prosz
ku siedzącym na końcu ziarna pod plewką. Jeśli między 
nasieniem znajdują się takie ziarna zarażone, to śnieć 
może się rozszerzyć potem wśród pszenicy rosnącej na 
polu. Otóż aby temu zapobiedz, t rzeba zarazę zniszczyć 
przed siewem za pomocą albo wapna, albo sinego ka
mienia.

Do wapnowania ziarna robi się „mleko wapienne" 
z wody i wapna. Do kadzi leją wodę i na każdy jej gar
niec sypią funt niegaszonego wapna. W takiem mleku 
zanurzać trzeba kosz z ziarnem i baczyć, aby w szystko 
nasienie zmokło. Potem ziarno rozsypać na klepisku 
aby wyschło. Takie wapnowanie niszczy śnieć, a przy- 
tem jeszcze sprawia to, że ziarno zasiane w roli prędzej 
kiełkuje i wschodzi.

Na pozbycie się śnieci jeszcze lepsze, bo pewniejsze, 
jest moczenie ziarna w sinym kamieniu, rozpuszczonym 
w miękkiej wodzie. Na korzec ziarna bierz ani mniej, 
ani więcej, jeno pół funta sinego kamienia (czyli siar
czanu miedzi). Utłucz go i rozpuść w miękkiej, ciepłej 
wodzie. Potem wlej to do kadzi lub beczki i dolej czy
stej wody tyle, aby wszystko ziarno, wsypane do tegoż 
naczynia, zanurzyło się, i żeby woda stała o dwa cale 
wyżej ponad ziarno. Nasienie powinno moknąć 10 albo 
12 godzin, byle nie dłużej, bo by się popsuło. Potem 
trzeba je wysypać na klepisko, kilka razy przeszuflować 
i rozpostrzeć; a gdy po kilku godzinach wyschnie, można 
siać.



Siew pszenicy i przykry
wanie nasienia.

Zwykle zaczynają u nas siać pszenicę od pierwszych 
dni września, to jest od końca lata. Kto zaś ją sieje 
dopiero w jesieni, to jest po dniu 20 września, ten niech 
się nie spodziewa w zwyczajnym roku dobrego plonu. 
Tylko w razie szczególnej pogody i długiego ciepła w je 
sieni pszenica późno siana może się udać.

Na gruntach zimnych i ubogich, albo tam gdzie rdza 
zwykle dotyka pszenicę, lepiej jest wziąć się do siewu 
jeszcze w sierpniu. Na takich bowiem gruntach w porze 
późniejszej, kiedy już słońce nie grzeje tak mocno jak 
latem, ziarno zasiane rozwija się bardzo wolno i potrze- 
buje długiego czasu do wzejścia, więc siew powi
nien się odbyć wcześniej. Aby od rdzy p szenicę zabez
pieczyć, także wcześnie siać należy. Rdza zjawia się 
zwykle dopiero w początkach lipca i mniej już wtedy 
zaszkodzi zbożu wcześniejszemu, ponieważ jego ziarno do 
tego czasu zdoła lepiej się wykształcić w kłosie. Dla
tego też w okolicach, które często rdza nawiedza, należy 
nawet uprawiać takie gatunki pszenicy, które z natury 
swojej szybciej, wcześniej dojrzewają.



26

Im bogatsza jest rola i lepiej uprawiona, tem Ga
dziej siać trzeba pszenicę, bo i tak rozpleni się ona buj
nie na takim gruncie. Im wcześniej się sieje, tem mniej 
także potrzeba nasienia, bo rośliny będą miały w jesieni 
dużo je s zcze czasu do krzewienia się. To też na roli ży
znej i jak należy wyrobionej dosyć jest wysiewać 24 
garnce pszenicy na mórg 300-prętowy. Ale jeśli grunt 
ubogi, zimny, uprawa była ladajaka, albo też przypadnie 
wielka susza podczas siewu i przez to nie można dobrze 
wyrobić roli broną pod siew, albo nareszcie siew jest 
późny i można się spodziewać, że pszenica słabo powscho- 
dzi i nie będzie miała czasu się rozkrzewić, to wtenczas 
t rzeba obsiać gęsto, biorąc cały korzec a nawet i 36 
garncy na mórg 300-prętowy.

Na gruntach ciężkich i wilgotnych lepiej jest siać 
pszenicę w świeżą rolę, zaraz za pługiem; zaś na lżej
szych ziemiach trzeba żeby się rola trochę odleżała przed 
siewem.

Jeżeli rola podczas siewu jest sucha i brylasta, albo 
zanadto miałka czyli sproszkowana, to dobrze jest przed 
siewem zwałować ją ciężkim wałkiem. Jeżeli zaś jest 
dosyć wilgotna i dobrze przedtem wyrobiona, to tylko 
gładko ją uwlec przed siewem. Nigdy zaś nie należy siać 
pszenicy w surową skibę, bo wzejdzie nierówno.

Siejąc na urównaną dobrze rolę, dość jest zawlec 
ziarno po dwa razy, byle do tego użyć brony z żelaznemi 
i gęsto obsadzonemi zębami.

Na gruntach lekkich, albo jeśli rola sucha a deszczu 
się nie spodziewasz, to dobrze jest bardzo zwałkować pole 
już po przykryciu ziarna broną. Wtenczas i rola le-
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piej się utłoczy, a przez to ziarno będzie w niej miało 
więcej wilgoci dla siebie,—i pole będzie gładkie, więc 
jeśli zboże będziesz później sprzątał kosą, to i przy niskiem 
cięciu nie będą bryły zawadzać. Pamiętać jeno należy, 
że do takiego wałkowania trzeba używać wałka żela
znego albo drewnianego z kołkami, a nigdy gładkiego.



Jak pielęgnować zasianą 
i rosnącą pszenicę.

Zaraz po przykryciu ziarna trzeba się wziąć do po- 
prowadzenia przegonów. Wprawdzie dla każdego zboża 
są one potrzebne i dobry gospodarz powinien robić je 
zawsze z wielkiem staraniem i dbałością; ale dla pszenicy są 
one najpotrzebniejsze, a to z dwojakiej przyczyny: najprzód 
pszenica jest najdroższem zbożem, więc najbardziej też 
dbać o nią należy; powtóre, że pszenicę siewają zwykle 
na gruntach ciężkich i wilgotnych, więc z takich gruntów 
trzeba najtroskliwiej odprowadzać wodę, bo inaczej zboże 
by na nich wymiękło.

O tem, jak robić przegony, wiedzą dobrze ci, co czy
tali naszą książeczkę o uprawie roli. Teraz więc jeno 
przypomnę tę uwagę, że przegonów lepiej zrobić o dzie- 
sięć zawiele, aniżeli o jeden zamało. Nawet tam, gdzie 
się zdaje, że może by się i obyło bez przegonu, lepiej go 
dać, żeby sobie nie mieć nic do wyrzucenia, jeśli przy
padkiem woda stać będzie w tem miejscu po deszczu.

Jeśli w jesieni pszenica zanadto bujnie wyrosła, 
tak, że jest obawa, aby później pod śniegiem nie wy-
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przała, czyli nie wygniła, to należy przetrzeć ją owcami 
czyli puścić na nią owce. Chwytają one pyszczkami de
likatnie listki pszenicy nie wyrywając jej z korzeniem 
i  przez to szkody nie zrobią. Krów ani wołów puszczać 
na takie zasiewy niemożna, bo bydlę zajmuje ozorem 
całe krze i często z korzeniem wyrywa. Wypasając ow
cami zanadto bujną pszenicę, trzeba jednak baczyć, żeby 
ich nie puszczać wtenczas, kiedy grunt jest mokry, bo to 
i owcom może być niezdrowo, a przytem depcząc mokrą 
rolę szkodzą pszenicy.

Na wiosnę też czasem trzeba spasać owcami pszenicę, 
jeśli jest zanadto bujna, bo może albo wylegnąć, albo też 
idąc zanadto w źdźbło może później słabo plonować.

Zamiast spasania owcami bujnych zasiewów, można 
je poprosu kosić. Przytem jednak należy mieć na uwadze, 
aby zabierać się do tego wcześnie; bo gdy już w pochwie 
jest ukryty kłos, to łatwo można go niechcąc przyciąć 
kosą. Nie trzeba też zaczęsto przykaszać na wiosnę psze
nicy, bo wtenczas puszcza ona zadużo bocznych pędów, 
a przez to bardzo się wysila i daje lichy plon. Jeśli 
więc pszenica jest zanadto bujna na wiosnę, to lepiej 
zwałkować ją w drugiej połowie maja ciężkim wałkiem, 
bo przez to wzrost roślin trocha się powstrzymuje, a przy
tem źdźbła wzmacniają się i tężeją.

Niejeden już gospodaiz próbował pewnie bronować 
oziminy na wiosnę. Otóż szczególniej na gruntach cięż
kich, gliniastych, zlewających się i okrywających się na 
wierzchu skorupą, bronowanie na wiosnę pszenicy jest koniecz
nie potrzebne i żaden dobry rolnik nie powinien zanie
dbywać tej czynności. Trzeba to jeno robić wcześnie z wio-
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sny, skoro ziemia tak obeschnie, że podkowa końska 
tylko mały ślad na roli zostawia. A że do tej roboty 
niemożna używać innych bron jak tylko ciężkich z ostre- 
mi żelaznemi zębami, to się już samo rozumie.

Jeżeli dla zasilenia pszenicy na wiosnę zechce który 
gospodarz potrząść ją trochę kompostem, popiołem, albo 
jakim sztucznym nawozem (naprzykład mączką z kości, gu- 
anem lub siarczanem amońjaku), to powinien zrobić to 
wcześnie, jak tylko rola obeschnie, i dopiero po posypa
niu takiego nawozu dobrze pszenicę zbronować.

Jak tylko po zbronowaniu pszenica odżyje i zacznie 
się na dobre krzewić, należy wziąć się do jej opielania 
z chwastów. Pleć można poprostu rękami, albo lepiej 
użyć do tego wąziutkich łopatek drewnianych, ale z brze- 
giem dobrze zaostrzonym, i sięgając głęboko pod korzeń 
wydobywać na wierzch zielsko. Taka robota z pomocą 
łopatek idźie bardzo szparko; trzeba jeno baczyć na to, 
żeby zielska nie przecinać niemi tuż pod łodygą, ale ko
niecznie wydobywać je z korzeniami. N ajszkodliwsze ziel
ska w pszenicy są: wyka ptasia, bławat czyli chaber albo 
modrak, pstróń pospolity, rumian, krwawnik, mak polny. Przy 
pieleniu tych chwastów trzeba też za jednym razem wy
rywać i żyto, które często między pszenicą wyrasta.



Sprzęt pszenicy.
Kiedy już pszenica dojrzeje, to jest kiedy ziarno 

jest tak twarde, że się nie ugina pod paznogciem, ale 
można je łatwo jeszcze przekrajać w paznogciach, 
a łodyga nabiera blado-żółtego koloru, wtenczas trzeba 
się już zabierać do sprzętu. Wiadomo, że pszenica, tak 
jak i inne zboża, nie wszędzie i nie zawsze w jednej porze 
dojrzewa; dlatego też gospodarz powinien dobrze uważać, 
kiedy ziarno jest jak należy wykształcone i dojrzałe. 
Gdy już przyjdzie ta chwila, to nie zwlekać, ale brać się 
ostro do żniwa. Na ziemiach lżejszych pszenica dochodzi 
u nas zwykle pomiędzy 20 lipca a 1 sierpnia; na cięż
kich zaś gruntach—pomiędzy 1 a 10 sierpnia. Tizeba też 
i o tem pamiętać, że w północnych okolicach Królestwa 
Polskiego, jako w zimniejszych (np. w gubernji Suwal
skiej) pszenica dojrzewa zwykle o dwa tygodnie później, 
niż w stronach południowych (np. w Proszowskiem).

Pszenica łatwo na deszczu porasta; więc jeśli niema 
w niej zielska (a przy starannej uprawie i przy dobrem 
pielęgnowaniu być go nie powinno), to najlepiej nie cze
kać, aż snopki doschną zupełnie na polu, ale tylko z rosy 
przesuszywszy zwozić do stodoły. Jeśli jednak między 
słomą jest zielsko, albo też jeśli ziarno nie stwardniało 
jeszcze zupełnie na pniu, to snopki trzeba zostawić przez 
kilka dni na polu, bo w stodole by się zagrzały.



Plon pszenicy
Plon pszenicy byw a bardzo rozm aity. W  dobrych la 

tach i na  żyznym  gruncie, silnie zagnojonym  i s ta ran n ie  
upraw ionym , można mieć czasem 70 a  naw et 90 pudów 
z półdziesięciny, to je s t  po 12 i 15 korcy pszenicy ozimej 
z m orga 300-prętow ego. Ale średn i plon pszenicy ozimej, 
ja k i byw a w dobrych gospodarstw ach na gruntach lżejszych 
i na glinkach, daje 35 do 45 pudów czyli 6 lub 7 korcy, a  na 
czarnoziemach i borowinach 8 do 9 korcy z m orga. J a r a  zaś 
p s zenica rzadko kiedy  daje więcej nad 36 pudów czyli 6 k o r
cy. Korzec pszenicy ozimej waży zw ykle od 230 do 245 
funtów , czyli 5 i t rzy ćwierci puda, lub do 6 zgórą pudów; 
ale dobre g a tu n k i i na dobrych gruntach upraw iane w a
żą czasem n aw e t i po 260 funtów, czyli półsiódm a puda.

Urodzaj w słomie byw a bardzo rozm aity . Często nie 
sprząta się jej więcej nad trzydzieści cen tnarów  czyli tizy 
tysiące funtów , albo 75 pudów z m orga; a czasem i tyle 
n aw et n ie  byw a. N iekiedy jed n ak  m iew ają niektórzy go
spodarze i po 60 centnarów  czyli 150 pudów słomy pszen
nej z m orga.



Wydawnictwa Gazety Świątecznej i Księgarni Krajowej 
pod kierunkiem K. Promyka

w Warszawie, ulica Nowy-Swiat, 26, na piętrze.
KSIĄŻKI DLA POŻYTKU GOSPODARZY, 

ROLNIKÓW i t. p.
Jak uprawiać ziemię, siać i sprzątać z pola. Napisał M. Prawdzic pod 

kierunkiem K. Promyka 38 rozdziałów. Z rycinami. Kop. 25.
Jak zbierać mierzwę czyli nawóz i urządzać gnojownie. Napisał K. Pro

myk. Kop. 5.
Żyto, jego gatunki i uprawa Napisał M. Prawdzic . Kop. 10.
Pszenica gatunki je j i uprawa. Napisa ł M. Prawdzic Kop. 10.
Uprawa kartofli i wybór ich do sadzenia. Napisał tenże. Kop. 10. 
Krowy i nabiał. Napisał S Rewieński Kop 5
Ul gospodarski. Najkorzystniejszy sposób hodowli pszczół, a przytern 

Miodosytnictwo Podał K. Lewicki. Do druku obrobił K  Pró
szyński Z rysunkami. Kop. 75.

Szkodnictwo w polach, lasach, ogrodach i kary za nie. Podał A. N. io kop. 
O obowiązkach Sług i Gospodarzy Napisał Gwiaździc . 10 kopiejek.

Do druku są przygotowane i wyjdą niezadługo książeczki o in
nych zbożach, o roślinach pastewnych i innych, o łąkach, o sposobach 
przewidywania pogody i t. d.

CZASOPISMA:
Gazeta Świąteczna. Roczniki za lata 1881, 1882, 1883, 1884, 1883,1886,1887,

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, każdy zeszyty w księgę, wraz ze 
spisem rzeczy.—Cena każdego 2 ruble, a w  oprawie 2 rub 50 kop.

Kalendarz Promyka „Gość” na rok 1881, 1882, 1883, 1884,1883,1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1892 i 1893.

PRAWNE, SPOŁECZNE I INNE ZE WSKAZÓWKAMI 
DLA WSZYSTKICH PRZYDATNEMI

Prawo O Służbie W Wojsku (o poborze, o ulgach i uwalnianiu od po
winności wojskowej i t. d.). 10 kopiejek.

Wskazówki dla zawierających akta u rejentów i prywatnie — podał re
jent D. Maślakiewicz, uprzystępnił dla wszystkich pisarz Gazety 
Świątecznej, Kop. 7

Co każdego obchodzić powinno, czyli Rozmowy Kazimierza z Wojciechem 
o potrzebie oświaty, o znaczeniu prawa, o sprawach gminnych 
i gromadzkich. Napisał K. Promyk. Kop. 7 '/2 (gr. 15). (W y
dana w roku 1879).

O Pożyczkach i Kasach pożyczkowych po wsiach i miastach, z dodatkiem 
objaśnień o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem, listach zasta
wnych i hipotece. Napisał K Prószyński (Promyk). Kop 15 .

Gawędy z ludem o chorobach ważniejszych. Napisał lekarz J . Gensz. 
Kop. 15.

NIEKTÓRE Z POWIAsTEK  OBYCZAJOWYCH I HISTORYCZNYCH:
Gwizdalski wójtem—powiastka napisana przez Iskierkę. Kop. 5. 
Przygody Mateusza Jarząbka—powiastka nagrodzona na konkursie „Ga-

zety Świątecznej", napisana przez W . Trzcinę. Kop. 5
O pijaku Urbanie, napisane przez Janka z Bieleń, z obrazkami Kostrzew- 

skiego. Kop. 6
O Baranie, który dawał się strzydz. Powiastka przez Walentego Trzci

nę, odznaczona na II I  konkursie „Gazety Świątecznej". Kop. 10.
Wdowa kukała, siebie oszukała. Pow. Jana Kowerskiego, nagrodzona 

na czwartym konkursie „Gazety Świątecznej". Kop. 10.
O Kubie Mądrali, pow. napisana przez Iskierkę. Kop. 10.
O sławnym rycerzu, o giermku i jego ukochanej, powieść z wojny krzy- 

żowej. Napisał J . Grajnert. Kop. 10.
O strasznym zbóju, powiastka z obrazkami. Napisał Promyk. Kop. 6.
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to najłatwiejszy i najkorzystniejszy

umieją, żeby się nauczyli
dla tych, którzy jeszcze nic nie 
czytać i pisać; a również i dla 

takich, co umieją już czytać, do nauki samego pisania. Kto 
zaś pisać już trochę umie, powinien podług tej książki wprawiać 
się w lepsze, poprawniejsze pisanie. Ułożył K. Promyk, — Za
twierdzona przez ministerjum oświaty do używania w szkołach.— 
Wydanie czwarte ze zbiorkiem czytanek na końcu. Cena kop. 15, 
w oprawie 20 kop.

Nauka Poprawnego Pisania dla tych, co już umieją trochę pisać. Uło
żył K. Promyk. Cena 15 kop., a w okładce 20 kop.

Wprawy W piękne pisanie piórem—wzory kaligraficzne z objaśnieniami, 
jak uczyć kaligrafji.— Cena kop. 5.

Elementarz — nauka czytania w 5 lub 8 tygodni. Wydanie dwudzieste 
 czwarte, do 43$ tysiąca egzemplarzy.— Kop. 3V2 (groszy 7).

Pierwsza książeczka dla wprawy w czytaniu, złożona z drobnych po
wiastek, piosnek, zagadek i t. p. Ułożył Promyk. Kop. 4.

Prawdziwe opowiadania czyli Druga Książeczka do czytania. Zawiera 
opowiadania z historji, objaśnienia pouczające, piosnki i t. p. 
Ozdobiona czterema rycinami. Ułożył Promyk. Kop. 5.

Stopniowe Opisanie Świata, z wielu obrazkami i mapkami. Napisał 
Promyk Kop. 15;, w oprawie 25 kop.; w ozdobnej oprawie 60 kop.

Ciekawe Zjawiska W Świecie (o powietrzu, chmurach, deszczu, bu
rzach, piorunach, elektryczności i t  p.) Napisał Promyk, k. 15.

Pierwsza nauka wiary Świętej, zrozumiała i łatwa dla każdego, oraz 
przysposobienie do spowiedzi. Kop. 5, a w oprawie kop. 10.

RÓŻNE KSIĄŻKI:
O księdzu Staszycu, synu mieszczańskim, który wiele dobrego krajowi 

czynił. Z trzema obrazkami i mapką. Napisał Promyk. Kop. 5.
Zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści — z ust ludu i ze starych 

książek zebrane przez Z. Glogera. Kop. 15.
Zwyczaje doroczne, zbiór pieśni, kolend i t. d. Zebrał tenże. Kop. 15. 
Baśnie 1 powieści. Zebrał tenże. Kop. 15.
Dumy i pieśni starodawne. Zebrał tenże. Kop. 15.
Pielgrzymka do Częstochowy i Jerozolimy odbyta i opowiedziana przez

Orzechowskiego, a do druku przejrzana i obrobiona przez Pisa
rza Gazety Świątecznej. Kop. 25.

Loteryjka Dziejowa, gra towarzyska z historji kraju, (W  pudełku—z dro- 
bnemi wizerunkami wszystkich królów i mężów wsławionych 
w dziejach). Ułożył tenże. Cena 2 rub. 50 kop.

Loteryjka Literacko-Artystyczna. Gra towarzyska, pouczająca historji 
piśmiennictwa polskiego. (W  pudełku—ze 108 fotografikami 
pisarzy). Ułożył Antoni Prószyński. Cena 2 rub. 50 kop.

W obie te loteryjki gra się zupełnie podobnie, jak w loteryjkę zwyczajną, (czekino. 
(DALSZY CIĄG-PATRZ NA STRONICY PO PRZED NIE J.)
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