
Pilzno, dnia 20.II.30 r. 

Drodzy Rodzice! Rodzeństwo!  

 

Dłuższy czas nie pisałem do Was, bo nie miałem nic ważniejszego do powiedzenia. Teraz 

zebrawszy odpowiedni materiał prześle kilka słów.  

 Tutaj żyję i pracuję bez zmiany, dlatego z tej materii nie mam nic ważnego do powiedzenia. 

Daję tylko kilka uwag, informacji, dyspozycji i zapytań. 

 Otóż pierwsze: prosiłbym zbadać pszczoły lub poprosić Antka np. czy żyją i jak. Czy oblatują 

się w czasie ciepłych dni. Te środkowe zdaje się będą najgorsze pod tym względem. Czy cebula nie 

gnije i czy się sprzedaje lub jest możność sprzedaży. Teraz soję należałoby porozkładać na kątach 

wiązkami, łuskać nie ma co, bo tak się lepiej przechowa. Trzeba wszystko zostawić na nasienie, żeby 

jak najwięcej rozmnożyć, bo zdaje się że będzie to bardzo pożyteczna roślina. Głównie zwrócić uwagę 

czy myszy jej nie psują bo zdaje się że będą miały specjalny smak na nią. Fasole szparagowe też trzaby 

wyłuszczyć i osobno na strychu w woreczkach wywiesić, osobno każdą odmianę; żółta to „Saus 

Riwal”, biało – zielonawa, płasko – podłużna, to „Cud Francji”, biała pękata z rdzawą plamką to „Złoty 

deszcz”.  

 Zobaczyć w piwnicy sadzonki pigwy i rajskiej, czy myszy nie ruszają. Czy zające w szkółce nie 

robią swojej roboty. Czy mróz nie uszkodził końców pędów morwowych.  

Czy śnieg nie poobłamywał bocznych pędów morwowych. 

Koniecznie zdałoby się wywieźć gnoju pod porzeczki koło płotu (to w środku na razie nie potrzebuję). 

Ten kawałek gdzie rosła cebula i czosnek między morwami a szczepkami, zapomniałem czy tam był 

wywieziony obornik, bo trzeba by koniecznie nawieźć, gdyby na wierzch to przynajmniej na tym 

kawałku można by posadzić trochę niektórych warzyw do własnego użytku. Tak samo bardzo słaby 

jest ten koniec koło poprzecznego wału. Na górze na żerdkach tam gdzie wisiała cebula wisi nasienie 

cebuli, należałoby je wyłuskać i schować do woreczków. W mojej  komorze w tekturowym pudełku 

(do wieszania) nad półkami i książkami są nasiona szpinaku, sałaty i inne. Trzeba by je przewietrzyć 

aby nie zapleśniały. Na razie z tego tyle a teraz z innej beczki. Jak tam teraz u Was wygląda 

gospodarka. Czy krowy się jeszcze doją i jak, czy te same. Jak cielę – czy świnie macie – kobyłka czy 

zdrowa  - czyście jej nie sprzedali lub wymienili. Jak się Wam stosunki gospodarcze układają. Bo coś 

po świecie widać nie bardzo pomyślnie się układa.  

 Na ostatku czy wszyscy jesteście w dobrym zdrowiu – czy Marynka powróciła. Zresztą co 

wiecie nowego to mi napiszcie.  

Z pozdrowieniami  

Józef 

Te dwie kartki oddać Frankowi Niemczakowi  

 



Do Lwowskiej Izby Rolniczej we Lwowie 

 

Na podstawie wiadomości z „Wiadomości rolniczych” zwracam się z prośbą o udzielenie mi 6 ciu gr, 

jajek, jedwb. morwowego bezpłatnie, ewentualnie zapłaciłbym po sprzedaniu wyhodowanych 

oprzędów.  

Posiadam 60m płatków jednorzędowych, 9 sztuk drzewek tak dużych jak jabłonie lat po zasadzeniu w 

sadzie oraz 14 sztuk jak jabłonie 3 lata po zasadzeniu. 

Sądzę że ta ilość wystarczy do wychowania gąsienic z 6 ciu gr jajek. 

Zaznaczam, że hodowałem już jedwabniki 3 razy, w roku 1930 z 10 gr jajek – w roku 1931 z 2 gr j. w 

roku 1932 z 15 gr. 

Hodowałem wówczas, używając liści ze ściółki drzewek 4 ro letnich około 1000 sztuk i 60 m płotu. W 

1930 roku bardzo mało brakło mi liści. W 1931 hodowałem z 2 gr tylko aby nie przerywać hodowli, 

ponieważ w poprzednim roku za dużo obciąłem szkółkę, w roku 1932 spodziewając się więcej liści 

dlatego, że szkółka i płot już były starsze i w roku poprzednim mniej żyło. Tym czasem przeliczyłem 

się bo w roku 1932 wiosna była zimna więc morwy słabo odrastały, do tego niedonawożone po cięciu 

i na glebie mokrej i dlatego brakło mi dużo liści, musiałem szukać po okolicy. Wiedząc ze wszystkich 

gąsienic nie wyżywię część ich zniszczyłem przed czasem. Z biedą jednak dożywiłem resztę do końca 

pomimo to stacja Jedwabn. w Milanówku zaliczył mi do bardzo dobrych. Przy pierwszej hodowli w 

1930 roku spotkałem się z uznaniem za wzorowo prowadzoną hodowlę tak ze strony Inspektorek z 

M.T.P. z Krakowa jak i powiatowych czynników rolniczych i samorządowych.  

Z powodu spadku ceny na oprzędy, doszedłem do wniosku że lepiej sadzić drzewka owocowe więc 

sprzedałem za bezcen całą szkółkę  morwową zostawiając powyżej podaną ilość. Obecnie jednak 

żałuję, że nie posadziłem więcej drzewek morwowych bo doszedłem do przekonania, że pomimo 

spadku ceny na oprzędy, można dużo wyżej osiągnąć dochodu z danej przestrzeni aniżeli z hodowli 

innych zwierząt gospodarskich.  

Podałem powyższe z myślą że może się przydadzą.  

 

Markowa dnia 4.III.1935      z poważaniem 

adres: Markowa        Ulma Józef 

ad (.?.)  

 

 

 

 

 

 

 


