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Gdym wreszcie ciężar dzisiejszych obowiąz
ków „właściciela" majątku złożył na młode 
barki dorosłego syna i przestałem mieć osobiste 
stosunki z p. inspektorem skarbowym — daw
ne siły i zdrowie poczęły wracać nadspodzie
wanie prędko.. Czułem, że jeszcze tak ze dwa 
lata tych tortur materjalnych, a zwłaszcza mo
ralnych — to istnienie moje zakończyłby śpiew 
„in paradisum deducant te Angeli". Zdawałoby 
się, że do zakresu czynności panów inspekto
rów należy tylko przestrzeganie i wykonywa
nie państwowych skarbowych ustaw i to stosu
jąc je do możności życiowych — a nie nagina
jąc życia do nich, i nie cieszenia się z nadejścia 
każdego ostrego okólnika, a martwienia uka
zaniem się łagodniejszego. — Niestety bywa 
jednak, jak tego doświadczyłem, inaczej, a to 
psuje zdrowie pacjentowi. Dość, że w chwili, 
gdy niełatwo o grosz na benzynę do samocho
du lub na bilet kolejowy — najtaniej a już bez
względnie najprzyjemniej zapoznać się z swym 
krajem, odwiedzać znajomych, próbować wal
czyć z nadchodzącą starością — na siodle. Mot
to, że „czas to pieniądz" jest dziś chyba pa
radoksem; w tym razie bowiem bezrobotni po- 
winniby stanowić najbardziej kapitalistyczną 
u nas sferę — a tak się złożyło, że tej właśnie 
„gotówki" •posiadałem najwięcej.
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Przed sześciu laty nabyłem od znanego 
sportsmana p. Borysa Schóna z Sosnowca, zda- 
je się rewindykowaną wschodnio-pruską, klacz 
z piętnem łopat łosia, gniadą, dobrze już peł
noletnią., ale w pełni żywotnych sił „Lalkę*'. — 
Poniższe słowa nie mają być opisem jakich
kolwiek szczególnych, na uwagę zasługujących 
osobistych jeździeckich wyczynów, lecz tylko 
pochlebnem świadectwem wytrzymałości tej 
dzielnej klaczy na tle rodzimego krajobrazu. 
Otóż na tej „Lalce" odbyłem siedm wycieczek 
w ciągu dwóch miesięcy — od końca czerwca 
do ostatnich dni sierpnia, tylko z krótkiemi 
przerwami lub całkiem bez przerw. Pierwszą 
próbną wycieczkę po powiecie stopnickim skie
rowałem etapami: Zborów—Wójcza—Słupia— 
Sichów. Dwa dni — 91 kilometrów. Następną 
był wypad w Sandomierskie i Opatowskie, za
czynając od Byszowa, majątku pp. A. i J. Bro
nikowskich, znanych hodowców i właścicieli 
koni pełnej krwi angielskiej. — Szczegółowy 
opis tego stada ukaże się w piśmie „Jeździec 
i Hodowca". Tutaj nadmienię tylko, że rzadko 
można spotkać się z równem zamiłowaniem 
w połączeniu z tak wytrawną fachowością — 
wystarczy przytoczyć fakt, że od roku 19215 
dziewiętnaście wychowanków tego stada zdo
łało zdobyć nagród wyścigowych na sumę 
538.731 zł. — Konie pokazywano w ślicznym 
parku odznaczającym się staremi drzewami i 
wielką rozmaitością rzadkich krzewów z całą 
gamą kolorów w ulistnieniu. Z Byszowa ruszy
łem do Łoniowa własności hr. Emanuela Mo-
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szyńskiego, który odziedziczył tradycje jeździe
ckie i hodowlane swego ojca i dziada. Tę kwit
nącą niegdyś hodowlę koni bardzo wysokiej 
pół krwi (do której były używane takie repro
duktory pełnej krwi, jak zwycięzcy poważnych 
gonitw na terenach stołecznych Austro-Węgier: 
Iselani po Cambuscan, Virad po Doncaster, 

0 Matamiore ipo Galdpin, Vinea po Vigarda, Czi- 
pesz po The Lombard, rosyjski Van der Mtilen 
po Van Tromp, niemiecki Brachvogel po Little 
Duke, angielski Polar Fox po Flying Fox i in
ne) zmiotła wojenna pożoga doszczętnie. — 
Z niewielu ocalonych klaczy odradza się ona 
dopiero teraz. Już dziś posiada jednak właści
ciel już budzących nadzieję potomków Corie- 
lanusa, Balthazara i Priesterwalda. Wielkie za
miłowanie regulowane jest tu konlecznem, 
w obecnych czasach rozumnem wyrachowa
niem.

Przez bogaty w urodzajną ziemię Gołębiów 
p. Wł. Leszczyńskiego udaję się zkolei do Wło- 
stowa, majątku szambelana Szymona Karskie
go. Hoduje się tu praktyczne konie robocze, 
potrzebne do uprawy 400 mórg plantacji bu
raków cukrowych i złocistych łanów sławnej 
sandomierskiej pszenicy. Przy wjeździe do par
ku uderza piękna kolumna: Postawił ją ojciec 
obecnego właściciela Włostowa, na pamiątkę 
dłuższego pod jego dachem pobytu Ojca świę
tego Piusa XI, wówczas jeszcze nuncjusza Sto
licy Apostolskiej w Polsce.

Z Włostowa podążyłem do Gierczyc, gościn
nego domu pp. Augustów Łempickich. Właści-
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ciel, prezes Związku Ziemian powiatu Opatow
skiego jest też prezesem Sandomierskiego Koła 
Sportowego, które na polach Gierczyc na tle 
licznych stogów odbywało dotąd corocznie u- 
dane meetingi sportowe ^wyścigi myśliwskie, 
cross country i znany śniłowski bieg dystan
sowy. Miłe zebrania towarzyskie, celowe a uro
cze swą prostotą, gdzie młodzi jeźdźcy zdoby
wają swe pierwsze ostrogi! — W Gierczycach 
chów koni udaje się nie na ilość, lecz na ja
kość — zasłużona vollblutka Damę po Azutan, 
synu szybkiego Falb jest wszak matką Ibaneza 
i Illuminaty, obecnie źrebna z og. Madyar; wy
rośnięta młodzież jest po pełń. kr. państw. Do
mino (Mindig-Dolly po Gallinule).

Przez historyczny swą kollegjatą, średnio
wieczną bramą i walkami z roku 1864 Opatów 
udaję się w kierunku Łagowa do leżących u 
stóp Gór Świętokrzyskich Gołoszyc p. Juljana 
Leszczyńskiego. W wolnych od zabiegliwego go
spodarstwa chwilach wyborny ten gentleman 
rider wyścigowy, — szkoda, że nie ukazujący 
się na większych torach — i początkujący ho
dowca. Wśród klaczy wyróżnia się kasztano
wata Ekstaza po Huszar II od La Filie du 
Vent po Fils du Vent od Polnoodie V (chowu 
p. M. Piotrowskiego) źrebna z og. Palatyn. — 
Powrót do domu przez Plantę p. Stanisława 
Morawskiego, z bliskim widokiem na potężne 
dziś jeszcze ruiny zamku Krzyżtopór siedziby 
magnackiej, wzniesionej w roku 1644 przez wo
jewodę Krzysztofa Ossolińskiego podług pla
nów architekty włoskiego Wawrzyńca Se

nes. W Plancie uderza wzorowo prowadzone 
gospodarstwo leśne, rolne i inwentarzowe. Do 
chowu remont używany był państwowy Anti- 
nous chowu hr. M. Mycielskiego z Galowa, 
syn słynnej Egidy, a obecnie Champion po
znański, wschodnio-pruski, bajecznie ruszający 
się Nowarro chowu hr. Ign. Mielżyńskiego. — 
Wycieczka zajęła 4 dni — przestrzeń przebyta 
134 klin.

W kilka dni potem wybrałem się przez 
Sichów, Słupie, Szczucin, Tarnów do Gumnisk 
do naszej Mekki, gdy mowa o hodowli konia 
arabskiego. Osobne studjum należałoby tam 
widzianemu poświęcić — zwłaszcza w obcych 
językach dla zapoznania zagranicy z praw- 
dziwemi skarbami, jakie to stado posiada. — 
Książę Roman Sanguszko, wierny rodowej tra
dycji z pomocą tak wyjątkowego znawcy i hip- 
pologa, jakim jest p. Bohdan Ziętarski, budu
jąc na dawnej miejscowej krwi sławuckiego 
pochodzenia, wznosi nowemi importami, wspa
niały gmach hodowlany. — Skoro tym razem 
miejsce i zakres tych notatek pozwala na po
bieżną tylko wzmiankę — przytaczam, że sta
do składa się obecnie z 65 koni arabskich, 
czystej krwi, wśród nich 13 matek stadnych 
miejscowych oraz nabytych w Francji oraz 
świeżo w Arabji. — Głównymi reproduktorami 
są: imponujący rasą i kościstą budową niepo- 
bity w Francji „Nedjari", oraz dwaj „synowie 
pustyni" kasztanowaty „Kuhailan kruschan" 
i ciemno-gniady „Kuhailan Haiti", od których 
entuzjastycznego szczegółowego opisu zaled-
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wie udaje mi się powstrzymać. Epokę w roz
woju stada stanowić będzie niewątpliwie wy
prawa do Arabji, uwieńczona po półrocznych 
poszukiwaniach nabyciem dwóch wyżej wy
mienionych ogierów, dwóch klaczy i czterech 
roczniaków; będzie to też.epoka rozwoju kra
jowej hodowli arabskiej, tak jak nią było im
portowanie w roku 1845 przez hr. Juljusza 
Dzieduszyckiego 5 ogierów i 3 klaczy, których 
krew płynęła do wojny bezmała w żyłach 
wszystkich arabów Małopolski. Na folwar
kach prowadzi się hodowla anglo-arabska — 
stado ani drgnęło, gdy wjechaliśmy w środek 
jego trąbiącym i dymiącym samochodem — 
konie nas otoczyły i zaglądały do auta, wita
jąc właściciela. Obraz godny pendzla Juljusza 
Kossaka! W Gumniskach wzbudza też podziw 
300 mórg szkółek drzew owocowych.

Następnie przez Wielką Wieś hr. Bogumiły 
Stadnickiej podążyłem do Nawojowej maj. hr. 
Adama Stadnickiego, położonego o 10 kim. za 
Nowym Sączem. Mijając Dunajec za Zakliczy
nem, roztacza się czar górskiej 'przyrody, ale 
rozpoczyna się i praca dla konia, raz pod górę, 
to znów z góry. Z poważnej już Wyszyńskiej 
wyniosłości o 6 kim. przed Nowym Sącizem 
trudno się dość napatrzeć widokowi lesistych 
pasm Karpackich, należących w rozciągłości 
około 70 kim. do dóbr Nawojowskich, z dum
ną „Radziejową" na czele, liczącą sobie 1260 m. 
wysokości. Po drodze do rewiru leśnego Rytro, 
nie można sobie było odmówić zwiedzenia ko
ścioła i klasztoru S. S. Klarysek w Starym 
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Sączu. Za pozwoleniem Czcigodnej Ksieni da- 
nem mi było oglądać relikwje św. Kingi, spo
czywające w srebrnej trumience, dalej przed
mioty służące do Jej codziennego użytku, oraz 
w skórę oprawne in folio, zawierające własno
ręczny manuskrypt Długosza z opisem żywota 
Świętej Patronki naszej. W Rytrze, tam gdzie 
się już nie mógł piąć wyżej samochód, oczeki
wały osiodłane konie wierzchowe, nabyte od 
włościan nowosądeckich, znanych z zamiłowa
nia do hodowli; dostatecznio wyrośnięte, ko
ściste, wschodniego typu, (zapewne pochodzą- 
co ipo państwowych Marzuikacli lub Duhoma- 
nach), o stalowych nogach, nigdy niepotykają- 
co się o przydrożno głazy i kamienie górskie, 
śmiało i pewnie stąpające po wąskich ścież
kach, gdzie ledwo miejsce na jednego konia, 
a po drugiej stronie czycha przepaść. Przejecha
ło się dążąc coraz wyżej około 30 kim.; z pow
rotem szliśmy piechotą trzymając konie w ręku 
z powodu zbyt 'ostrych, kamienistych spadkó w. 
Droga prowadziła przeważnie dnami wy
schłych o tej porze roku potoków. Raj tam dla 
leśnika i miłośnika przyrody — najpierw sre
brne buki, potem strzeliste jodły, wreszcie po
ważne świerki — nie brak kilkusetletnich 
świadków dawno przebrzmiałej przeszłości o 
pojemności dochodzących w pojedynczych 
sztukach do 25 m. kubicznej masy! — Lasy te 
goszczą głuszce, sanny, jelenie, dziki, niezbyt 
rzadko rysie, a przed tygodniem widziano oso
bliwego gościa, niedźwiedzia. Z przełęczy roz
taczał się bezkresny widok na dolinę Dunajca
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i Popradu; lśniły w słońcu seledynowo lesiste 
pasma i zbocza, poprzecinane smugami cienia 
o barwach kobaldu i szafiru.

Z Nawojowej powróciłem do domu tą sarnę, 
drogę., popasając w świerkowym lesie na skal- 
nem urwisku, nad rwącym potokiem — słu
żący z koniem fornalskim, wiozącym rzeczy 
i paszę zakładał obozowisko, klacz moja iz po
puszczonym popręgiem chrupała owies, zaką
siło się coś nie coś, popiło wodą, i człowiek 
czuł się szczęśliwy i jak ptak wolny. „W góry, 
w góry, miły bracie, tam swoboda czeka na 
cię".

Wycieczka ta była ośmiodniowa, z jedno
dniowym postojem w Gumniskach, a dwudnio
wym w Nawojowej — dystans 330 kilometrów. 
Tydzień potem pojechałem znów w Opatow
skie przez Gołoszyce, Garbacz, Bokszyce bar. 
Z. Horocha, przypatrując się zbiorowi chmielu 
i po nowej doskonałej szosie, zbudowanej z ini
cjatywy, z pomocą i pod kierunkiem bar. Ho
rocha — do Jacentowa odwiedzić niedomaga
jącego p. A. Olszewskiego, znanego hodowcę. 
Przed pięknym stylowym pałacem, wśród mo
rza cudnych kwiatów przeprowadzano konie. 
Nie zacierają się w pamięci „koniarza" siwe 
klacze stadne: Bodrog i jej córka Bebe, słynna 
Tilly i inne z doskonało zapowiadającemi się 
źrebiętami po państwowym og. Swengali (Spe- 
airmint — Knockfeerna po Desmond). Był tern 
też bardzo obiecujący tegoroczny ogierek. po 
derbiście niemieckim Mah Jong, a także inte
resujący wyrośnięty, o wyścigowych linjach 

i cechach, roczny syn Palii i Tilly. Powrót do 
domu przez Plantę. Dwa dni — 95 kilometrów.

Nazajutrz wyruszyłem — stawiając sobie 
jako cel wyścigi w Piotrkowie — do tego Try
bunalskiego grodu. Pierwszego dnia na noc do 
Gnojna, majątku p. Gabrjela Łuniewskiego, 
prezesa Stopnickiego Związku Ziemian, przez 
Szydłów, obwałowany dotąd obron-nemi mu- 
rami i z bramą Krakowską z czasów Kazimie
rza Wielkiego, i Chmielnik, zdobywany nie
gdyś przez Tatarów, obecnie już na dobre zdo
byty przez „mniejszość narodową", stanowiącą 
w tern nowem Jerycho 90% zaludnienia. Je
śli tam się znajduje „ściana płaczu", to namby 
wypadało przed nią nad naszem słowiańskiem, 
nie dzisiejszem niedołęstwem ubolewać, które 
do podobnego stanu rzeczy dopuściło. Przyznać 
na pociechę należy, że przynajmniej ostre sa
nitarno - higjeniczno - dezynfekcyjne okólniki 
ministra Składkowskiego nie przeszły tu bez 
śladu. Z Gnojna więc wyruszywszy o świcie, 
z dwugodzinnym popasem w Kielcach, a po
tem podczas trzygodzinnej bezprzestannej ule
wy przybyliśmy do Łopuszna, siedziby p. Zbi
gniewa Dubieckiego, zamiłowanego hodowcy. 
Oprócz koni, będących w stajni wyścigowej 
w Warszawie, pokazano najuprzejmiej matki 
stadne i młodzież pełnej krwi w dość poważnej 
ilości, a bardzo dodatniej jakości — wszystka 
młodzież w jednym typie po państwowym 
Stawropolu. Obecnie klacze pokryte są pań
stwowym, pełnej krwi ogierem Oszczep. Prze
nocowawszy, znów wczas rano w dalszą drogę
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z odpoczynkiem w Pilczycy hr. Wł. Zamoy
skiego, jadąc przez jego wzorowo prowadzone 
lasy szosą, do Przedborza, tu wybrałem krót
szy drogę, prowadzącą do Piotrkowa pia
szczystym polskim gościńcem przez państwo
we lasy Łęczna, Lubień, Przygłów — ale bodaj 
to trzymać się bitego szlaku z słupami telegra
ficznymi i kilometrowymi — okazała się słusz
ność powiedzenia, że krótsze drogi często by
wają dłuższe; informacje włościan co do od
ległości i kierunku dalekie są od ścisłości, 
dość że się ściemniło — w lesie choć oko wy
kol — świtało tylko cokolwiek pomiędzy ko
ronami drzew, koń fornalski ustał, potrzeba 
było po ciemku popasać, by go wzmocnić.

Wreszcie o jedenastej w nocy po niepojętym 
bruku na przedmieściu Piotrkowa stanąłem u 
zamierzonego celu, przejechawszy w tym dniu 
84 kim., t. j. 12 polskich mil.

Kłopoty te wynagrodziła niezmierna gościn
ność na torze Żarz. Tow. Wyścigowego, oraz 
widok synów i córek pustyni, walczących o 
palmę zwycięstwa. Gonitwy wpłynęły dodat
nio na intensywność wychowu koni arabskich; 
urosły, zmężniały, nabrały muskulamości, se
lekcja w całej pełni. 0 to właśnie chodziło. — 
Teraz zależy wszystko od ułożenia warunków 
w programie prób dla koni arabskich — a 
więc, imojem zdaniem, powinny być koniecznie . 
dłuższe dystanse, poczynając od 2000 metrów, 
przyczem współzawodniczące konie tej rasy 
nie będą się mogły zbyt spieszyć — jeden 
z nich i tak będzie pierwszym i wyselekcjonuje 
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się; inaczej przy krótszych, a o tyle szybszych 
przebiegach nabiorą araby wkrótce kształtów 
linij angielskich — co byłoby bynajmniej nie 
do życzenia. Udowodnić to mógłbym już na 
istniejących przykładach u nas i we Francji. 
Szkoda byłoby zmian budowy u takich ślicz
nych stworzeń, jak np. siwe klacze Ghazni i 
Urga hr. R. i J. Potockich, lub państwowych 
Ikwy, Jarczaka i wielu innych! Szerokie czoła, 
ruchomę, małe uszy, tęskne, rozumne spojrze
nie wydatnego oka, rozwarte chrapy, sierść 
jedwabista, izaledwie nieraz pokrywająca czar
ną, łub na łbie różową skórę, nogi jak u gazelli. 
z ogonów puszystych zdaje się kapać srebro, 
gdy w słońcu lśnią, falując w galopie.

Sądzę, że i sam Mahomet nie dosiadał lep
szych i bardziej typowych koni, chroniąc ży
cie przed pogonią w słynnej ucieczce po prze
granej bitwie. Jedno co razić może — to kolo
rowy dosiadający ich jockey — gdy radymby 
się było na nich widzieć husarza w misiurce 
i z skrzydłami u pancerza gotowymi do lotu w 
druzgocącym przed sobą wszystko — jak to 
bywało ongi — huraganie natarcia, lub wre
szcie poetycznego araba z rozwianym od pędu 
burnusem.

Wspaniale były jeżdżone gonitwy przeszko
dowe przez pp. oficerów naszej ukochanej 
anmji, a nie spotkałem się z tem gdzieindziej, 
by w ósemce przezwyciężano przeszkody w 
kierunku wprost na widza, co jest bardzo ory
ginalne i efektowne. Dwuletni pełnej krwi bu- 
downy „Fandango" jako nieodrodny syn feno-
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menalnego Batura, oczywiście igrał sobie tyl
ko iz przeciwnikami. Nagrodę Broni dla 3-ch 
letnich arabów 5000 zł. zdobył śmiesznie łatwo 
„Nemer" księcia Sanguszki, importowany 
roczniakiem z Francji; dochodził do mety z 
głową do góry i postawionemi naprzód uszami. 
Dyplom uznania znawcy, który się tak poznał 
na wartości konia, kupując go prawie źrebię
ciem (p. B. Ziętarski). Publiczności dużo, gra 
jak na obecne czasy może aż zbyt ożywiona — 
ciągle miałem na myśli, coby za dotkliwe dla 
płatników podatkowych wnioski wysnuł so
bie z tego nie powiem stary przyjaciel, lecz 
poniewolny stary znajomy mój — inspektor 
skarbowy.

Powracam przez Sulejów z średniowiecznem 
Opactwem Cystersów — murami, basztami, od- 
bijającemi się w lustrzanych głębiach Pilicy. 
Po nader gościnnem rannem przyjęciu w Sule
jowie przez p. Wł. Psanskiego, dawnego łaska
wego znajomego, dojechałem przez Paradyż do 
ślicznego lesistego Białaczowa hr. Zygmunta 
Platera. Wznosi się tam jeden, zdaje się, z sze
ściu pałaców w Polsce, zawsze z charaktery
stycznym okrągłym salonem — budowanym 
w końcu XVIII wieku przez architektę Kubic
kiego, wyszkolonego przez tak artystycznego 
i kulturalnego naszego ostatniego króla. Naza
jutrz przez Końskie z popasem w Mniowie — 
na świeżem powietrzu — pół kilo kiełbasy na 
nas obu (ja i służący), mleko z sąsiedniej cha
ty — przez Kielce z dwugodzinnym tamże od
poczynkiem znów na noc do tak ujmująco go

c

ł

ścinnego Gnojna. Okazało się, że w dniu tym 
przejechałem 105 kilometrów, czyli 15 polskich 
mil, to już było coś poważniejszego, tembar- 
dziej, że klacz na ostatnich kilometrach po- 
czuwszy, być może, znaną jej już stajnię, z gło
wą do góry i uszami naprzód, z trudem była 
w wyciągniętym kłusie do utrzymania. Naza
jutrz po 17 kilometrach byłem w domu, ale nie 
na długo, gdyż następnego dnia wyruszyłem 
pod Miechów i Kraków. Opisana powyżej wy
cieczka była 7-mio dniową. Dystans 340 kim.

Dotychczas służyła względna pogoda — te
raz odmieniło się. W nocy spędzonej w Zbo- 
rowie u państwa T. Daszkiewiczów — (sele
kcyjne nasienne postępowe gospodarstwo) — 
opodal zdrojowiska Solec — silna ulewa prze
mieniła rędziny koło Wiślicy, słynnej kollegja- 
tą, domem Długosza i statutem, w trudne do 
przebycia nawet konno bagno. Do etapu w Mi- 
ławczycach odległych od Zborowa o niecałe 
4 mile, jechałem 8 godzin wciąż stępa, bo ina
czej nie można było. Miławczyce to siedziba 
niegdyś Imci Pana Jana Chryzostoma Paska — 
dużo później ś. p. Józefa Trzebińskiego, nesto
ra hodowców koni pół krwi, obecnie własność 
p. Witolda Morawskiego, prezesa pińczow. 
Zw. Ziemian. Nowa ulewa, a raczej niemoż
ność wymówienia się od serdecznego staropol
skiego zaproszenia — zatrzymała mnie tu na 
noc; kół nie zdejmowano, bo przyjechałem 
konno, ale wyjechać nie dano. Nazajutrz 
wstawszy o 3-tcdej rano byłem na siodle o 4-ej, 
wiedząc co mnie czeka na rozmokłych drogach
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urodzajnej Skalbmiersko-iProszowskiej ziemi. 
W charakterystycznych dla tej okolicy wąwo
zach, nie łatwo było zorjentować się co do na
leżytego kierunku; drogowskazów niewiele, a 
natrafiane, bardzo uszkodzone. Zapewne owoc 
„zabawy" i ćwiczeń sportowych wiejskich dzie
ci — dopóki nie spoważniały ślęcząc w gimna
zjum powiatowem nad niejednym zbędnym 
może dla nich naukowym przedmiotem, co 
zapewne im tylko wypaczy zdrowy, cenny, 
chłopski rozum — a niewielki przyniesie po
żytek — lepiej może pozostać ostatecznie absol
wentem jedynie szkoły gminnej, potem rze
mieślniczej , za wyjątkiem szczególnie uzdolnio
nych jednostek, pozostając, zresztą przy przy
rodzonych praktycznych stanowych zdolno
ściach, jak stać się wykolejonym półuczonym 
z nieurzeczywistnionemi marzeniami, a nato
miast z pretensjami i żalem do społeczeństwa. 
Mimowolnie nasuwające się te spostrzeżenia wy
chodzą, muszę przyznać, poza lemat zaznaczony 
w nagłówku tego szkicu, mogą ulegać dyskusji 
lub spotkać się ze sprzeciwem, ale samotnemu 
podróżnikowi różne myśli tłoczą się do głowy.

Na południe tego dnia byłem w Czaplach 
Wielkich u pp. Eustachych Popielów. Naza
jutrz po rannem niedzielnem nabożeństwie 
w starożytnym kościele i wybornem, bo tre- 
ściwem aż do serca pnzemawiającem kazaniu, 
udałem się do odległych o mile Ściborzyc pań
stwa Ludwików Popielów. Tu hoduje się szla
chetne i z ruchem remonty po własnym nie- 

V mieckim ogierze „Weckruf" (Nuage - Wachę 
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po Całus) i po państwowym wyjątkowo harmo
nijnie zbudowanym a wielkiej krwi „Nowello" v 
(Cicero - Noweltice po St. Serf). Dzień później, 
cudną drogą przez Ojców do Krzyżtoporzyc, o 
kilka kilometrów pd Krakowa, majątku p. Lu
dwikaMichałowskiego. Przy pogodzie rysują 
się tam Tatry na widnokręgu. W domu cała 
prawie rodzina jeździ konno, a młodzież ura
bia sobie oko, patrząc na rozwieszony po ścia
nach bogaty zbiór akwareli Piotra Michałow
skiego, przedstawiających konie — arcymi- . 
strza batalisty, natchnionego napoleońskiemi 
wspomnieniami, polskiego Guericault, malują
cego współczesne mu konie, co nam uprzy
tamnia ówczesny ich typ i hodowlany kieru
nek, czy też upodobanie.

Przez starą Ruszczę Gryfitów dotarłem do 
Igołomji hr. Karoliny Morstinowej z ślicznym 
pałacem, budowanym przez wspomnianego 
wyżej Kubickiego. Pod wieczór znalazłem się 
w Kowarach koło Proszowic u hr. Alfredów ( 
Morstinów. Niezbyt liczna, ale zato udana staw
ka koni po państw. Domino, Assouan, Illuimi- 
nator, pielęgnowana troskliwie i z wielkiem za
miłowaniem. Nazajutrz zaszczycony dłuższem 
odprowadzeniem przez Szan. hr. Morstinową, 
dosiadającą pięknej, świeżona.pokaziy.nagro-- 
dzonej kasztanowatejdilaczy, własnego chowu, 
zajechałem' o zmroku przez Kaźmierze—Wiel
ką do Czarków hr. -Ksawerego JPustowskiego. 
PrzepysznyOpalać pełen cennych zbiorów, 
został spalony przez Rosjan na początku woj
ny. Właściciel mieszka w_odbudowanej oficyn. 
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nie, zamienionej znów na małe muzeum dzieł 
sztuki i pamiątek. Z terasy pałacowej nad wi- 
jącą się wstęgę. Nidy rozległy widok sięga 5 
i więcej mil prawie że wokoło, od Wiślicy po 
przez Busko, Nowy Korczyn, Opatowiec het " 
pod Tarnów — gołem okiem można rozróżnić 
15 starożytnych kościołów. Odwieczne aleje 
lipowe w olbrzymim parku, różne symboliczne 
napisy, pamiątkowy kopiec z orłem legiono
wym na stylowej kolumnie — dzieło rzeźbia
rza prof. Laszczki, wprowadzają, widza samo
rzutnie w osobny poważny nastrój.

Przebywszy ostatnie 70 kilometrów dzielące 
od domu, zakończyłem 10-dniową wycieczkę 
z dłuższemi odpoczynkami — dystans 341 kilo
metrów. W dzień 'później w pilnej osobistej 
sprawie wpadłem do Włosiowa, tam i z 'powro
tem 80 kilometrów.

Teraz chyba już leże zimowe. Przejechałem 
ogółem 1421 kilometrów w tem 771 bez przer
wy, klacz przyszła zupełnie świeża. Tylko wy
jątkowo dojeżdżając do domu jechałem z ki
lometr w galopa, by się przekonać o dzielno
ści i wytrzymałości tej wiernej klaczy. Cią
gnęła wtedy co się zowie — zresztą tylko stę
pa i kłusa, niejednokrotnie wyciągniętego, gdy 
teren na to pozwalał. Po szosie zwłaszcza w 
Małopolsce na niektórych odcinkach fatalnej, 
miękkiej latówki, jechałem bardzo ostrożnie, 
używając często rowów przydrożnych, gdzie 
miękki spód nie męczył nóg konia. Jechałem 
od 17 do 105 kilometrów dziennie, przeciętnie 
więc 60 kilometrów, normalnie 10 na godzinę;

/tPk
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klacz miała wciąż wyborny apetyt, nogi jej 
i ścięgna utrzymywało w porządku półgodzin
ne stanie w bieżącej wodzie, gdzie tylko taka 
się znajdowała. Wypróbowane lekarstwo! — 
z braku tego naturalnego środka, chlustało się 
godzinę z Wiaderka studzienną wodę na nogi, 
nakładając potem suche bandaże po uprzed
nim masażu. Liczę sobie 61 lat wieku, klacz 
18, razem oboje mamy 79, jeżeli doczekamy, 
układamy sobie, też oboje, z przyszłą wiosną 
wycieczkę w Lubelskie i na Wołyń.

Odwiedziłem okrągło 30 przezacnych staro
polskich domów, stosunki towarzyskie są w ży
ciu ludzkiem z wielu względów niezbędne — 
przesyłaniem sobie widokówek tego się nie 
zastąpi, pomimo, że żyjemy w epoce samocho
dów i samolotów i niedoceniania znaczenia 
i wartości wszelakich tradycyj, może znajdę 
naśladowców choć w skromnej tak mierze, jak 
tu opisano; wszak „mens sana in corpore sano“. 
Niech żyje najwierniejszy towarzysz człowie
ka — jemu ten szkic poświęcam.

Kurozwęki, dnia 5/IX 1931 r.
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