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A ozy znasz ty bracie młody 
Twoją ziemię — Twoje wody

A czy znasz ty bracie młody 
Twojej iziemi bujne płody 
Pola bitew — ojców groby
1 pomniki starej doby 
Twe kurhany i mogiły
I Twe dzieje co się śćmiły?

Wyleć ptakiem z swego gniazda 
Miłać będzie taka jazda 
Spojrzeć z góry na twe ziemie 
I rodzinne Twoje plemię.

Zeszłego roku odbytem 'konne wycieczki po 
naszym kraju na dystansie 1421 kilometrów — 
nie zamiar pobicia tego rekordu, bo to nie był 
żaden szczególny rekord, ile raczej pragnienie 
poznania jeszcze innych stron ‘Polski, jej lud
ności, zabytków, przyrody — w myśl zacyto
wanych 'powyżej słów 'Wincentego Pola, zachę
ciło mnie do odbycia nowych, cokolwiek 
dłuższych wycieczek; konna jazda ma swoisty 
urok i łatwiej 'dotrzeć do różnych ciekawych 
zakątków konno niż koleją żelazną lub samo
chodem, ®aś w obecnych warunkach finanso
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wo przystępniejsza. Zawstydzała mnie myśl, 
że iznam większą, część Europy, 'zaś kanton 
Graubiinden w Szwajcarji nawet względnie 
■dokładnie a nie mam włiasnego kraju!

Wypadło pożegnać się ze staruszką, wierną 
towarzyszką zeszłorocznej podróży, a dosiąść 
czteroletniej klaczy pełnej krwi własnego cho
waj, ikaro-gniadiej „Jedynka" po Parither (Dtark 
Ronald - Panik po Ard Patrick), od Fala II 
po Bob od Necik or Northing, średniego wzro
stu, rasowa, w typie Ard Patricka, angielskie
go derbiisty; grzywa jedwabista — oznaka 
szlachetności, ogon bardzo długi, obfity i pu
szysty — oznaka siły; występowała nie bez 
powodzenia na wyścigach w Poznaniu i Byd
goszczy, mimo to wydawała się za młoda na 
tak daleką podróż; ufałem w dzielność i wy
trzymałość, jaką się odznacza pełna krew an
gielska ponad wszystkie inne rasy i nie za
wiodłem się, wątpię, by na koniu krwi arab
skiej o osławionej „wytrzymałości" możnaby 
było osiągnąć przybliżony wynik. Przygoto
wywałem klacz, od wiosny, odbywając kilka 
razy w tydzień spacery po własnym majątku 
od 20 do 30 kilometrów dziennie wolnym kłu
sem i bardzo posuwistym -stępem —takie tem
po najlepiej wyrabia muszkuły; jadła stale po 
6 kg owsa na dzień.

W podróży należało oczywiście zażywać kla
czy bardzo ostrożnie, wykorzystywać od kłusa 
każdy odpowiedni teren a zwalniać do stępa, 
nawet na najkrótszym odstępie nierównej 
drogi; taka miękkość drogi jest pożądana, by 
ucho nie słyszało uderzeń kopyt w kłusie; sta

Ł
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rannie omijać napotykane kamienie napozór 
nawet mniej widoczne, unikać /potykania się; 
koń o dobrych rozumie się nogach z płaskim 
angielskiej rasie właściwym chodem potyka 
się najczęściej z własnej nieuwagi, ale nieraz 
też z winy jeźdźca, który mógł i powinien był 
to mprizedzić poruszeniem wodzy lub dotknię
ciem łydkami, zwłaszcza jeśli zna dobrze spo
sób poruszenia się swego konia. Bywają, ko
nie mające jakby szczególną izdołność wyna
lezienia każdego kamienia na drodze i stąp
nięcia nań, co jest bardzo niecierpliwiące. — 
Częste potykanie się na dłuższym dystansie, 
osłabia siłę odnoży i swobodę łopatek tern 
zmęczonych.

Niemniej ważnem jest odżywianie i pojenie. 
W upalne dnie poiłem klacz kilka sekund 
w napotykanych strumieniach, ale tylko przez 
wędizidło, to znaczy nie zdejmując tręzli; na 
•popasach dodawałem do wiadra wody garść 
otrąb pszennych iprzyczem koń pi je wolniej 
i iz smakiem; „krzepiłem" też klacz cukrem 
kostkowym.

■Po zdrowem parsknięciu i po spokojnem 
przejściu obok przedmiotu mogącego budzić 
przestrach nie szkodzi poklepać w myśli na
grody i zachęty; koń to takie rozumne stwo
rzenie i tak chętnie przy wiązu je się do swego 
stałego a delikatnego jeźdźca, tak dobrze zna 
głos jego i rękę. Polecania godnym, jest za
opatrzenie się w małą apteczkę podróżną za
wierającą: amonjak, jodynę, krople Inoziem- 
cowa, laurowe i wialerjanowe, fluid, wodę Ru
rowa, bandaże i watę — nie radzę tylko umie
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szczać zapasów jadalnych obok środków lecz
niczych, gdyż zdarza się, że flasze czka się stłu
cze, izaś ibutersznyty na smaku waletrjanowym, 
jak to sprawdziłem, nie są apetyczne.

Rozpocząłem od próbnej wycieczki po powie
cie stopnickim 175 kilometrów. Za cel następ
nej wycieczki oznaczyłem sobńe zwiedzenie 
państwowej hodowli pełnej krwi w Kozieni
cach, tam i zpowrotem 364 km. Pierwszym po
stojem ibył Łoniów hr. Emanuela Moszyńskiego.

O tamtejszej hodowli koni, wysokiej pół 
krwi angielskiej wspominałem w opisie zeszło
rocznej podróży. Młodizież pochodzi po ogierach 
pełnej krwi: Balthazar, Coriolanus i Priester- 
wald.

Tym razem gościnny właściciel obwoził 
mnie po lesie, prowadzonym starannie i z wiel- 
kiem izami łowaniem, z dużych rozmiarów 
szkółkami ileśnemi; przedstawiały się one 
wprost pierwszorzędnie ,z sadzonkami: sosny, 
świerki, jodły, dębu, buku, modrzewiu i je
sionu.

Hr. Moszyński odprowadził mnie konno na 
klaczy nagrodzonej na wystawie w Kielcach 
i wispólnie zwiedziliśmy znaną hodowlę pełnej 
krwi p. I. Bronikowskiego w Byszowie. Bardzo 
obiecującem wydawało się pierwsze potom
stwo francuskiego reproduktora „Guardi" 
(Prestige — La Gangue po Strozoi), oraz pięk
ne, wyrośnięte, doskonale wychowane rocznia
ki po Torelore i Priesterwald.

Zanocowałem w Kaliszanach w domu Sza- 
now. Państwa Z. Leszczyńskich. Poza rozmową 
o obecnej doli i niedoli ziemiaństwa z czcigod
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nym p. Wicemarszałkiem Senatu, znalazła się 
chwila czaisu na obejrzenie stawki remont po 
państw, pełń. kr. Domino i sznytowych w jed
nym typie, wyraźnie wierzchowym źrebiąt, po 
państw, pełń. kr. Toreador.

Podążyłem polską drogą po falistym terenie, 
bujnej, urodzajnej, a 'tak malowniczej Sando
mierskiej ziemi do Bałt owa, majątku księcia 
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego; o kierunek 
drogi nie potrzebowałem się troszczyć, gdyż 
ks. Lubecki wyjechał na moje spotkanie konno 
na kilka mil naprzód. Po drodze była sposob
ność złożenia uszanowania z ks. Druckich-Lu- 
beckich hr. M. Platerowej w’ Rudzie Kościelnej, 
która z niezłomną energją i wielką znajomo
ścią rzeczy i odpowiedniemi wynikami aż do 
najdrobniejszych szczegółów osobiście zarzą
dza swym rolnym i leśnym majątkiem.

Przeczekawszy burzę czerwcoiwą na szczęście 
bez gradu, 'dość późno w ieczorem odjechaliśmy 
do Bałtowa. Piękny pałac odbudowany po po
żarze mieści cenne zbiory’ w obrazach, w starej 
porcelanie i sltyilowem umeblowaniu; leży w u- 
roczem położeniu na wzgórzu z widokiem na 
zieleń łąk i lasów. Widocznie zachęciłem mym 
Skromnym przykładem, gdyż nazajutrz już 
o piątelj rano obaj siedzieliśmy na koniach 
i korzystałem z miłego towarzystwa ks. Lubec- 
kiego aż do miejscowości Raj, majątku pp. H. 
Cichowskich, Odległego o 6 mil od Bałtowa. 
Położenie istotnie „rajskie", podjeżdża się wy
soko serpentyną i ciętym szpalerem do domu 
mieszkalnego stojącego na wyniosłości naprze
ciw Solca nad Wisłą, z dalekim widokiem na
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Wisłę i Lubelskie, a bliżej na błonia nadwi
ślańskie, na których pasły się liczne remonty 
i na pólka koniczyny otoczone olszyną, skąd 
raz ipo raz ukazywały się oczom naszym dum
nie przechadzające się barwno-pióre bażanty. 
Tuż przy terasie słup, na nim kolo, na kole 
gniazdo bocianie z całą, rodzinę tego zamor
skiego, a tak naszego ptaka — zaznaczając 
polskość i rodzimość krajobrazu. Niegdyś był 
tu piękny ogród z drzewami brzoskwiniowemi 
i morelowemi, figarnia, winnica a dalej zwie
rzyniec. Wojna szwedzka wszystko unicestwi
ła. Solec leży na stokach wysokiej krawędzi 
nad doliną Wisły, posiada kościół murowany 
pod wezwaniem św. Stanisława nad samą Wi- 
Słą. i odwieczny kościółek drewniany ukryty 
w cieniu lip, również pamiętających odlegle 
czasy. Nazwa wskazuje, iż tu był skład soli. 
W średnich wiekach było to miasto ludne i za
możne, w zamku znajdowały się łaźnie, fon
tanny, ogród włoski. W zamku tutejszym od
bywał sądy Bolesław Śmiały, tu też zawezwał 
św. Stanisława Szczepanowskiego, aby przed
stawił dowody kupna wsi Piotrowin, naprze
ciw Solca, na tamtym brzegu Wisły leżącej, 
gdzie też miał miejsce cud wskrzeszenia. Król 
Stanisław August Poniatowski w podróży do 
Kaniowa przeprawiając się przez Wisłę odpo
czywał w tutejszym zamku, cokolwiek odno
wionym w tym celu przez ówczesnego starostę 
Pr z eb ędowsk i eg o.

Dalsza droga do Kozienic wiodła przez Jano
wiec — nie miałem pojęcia, że będzie tak pia
szczysta i dłla konia uciążliwa, wciąż wzdłuż
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Wisły, ale w odległości kilku kilometrów od 
tej królowej naszych rzek. Powiśle słynie z u- 
rodzajnej gleby — widocznie pas ten jednak 
nie sięga daleko w głąb. W 'kraju naszym prze
waża zdawałoby się procent ziemi ornej, sła
bej i piaszczystej, jeśli się weźmie pod uwagę, 
że takiemi są większość powiatów wojewódz
twa kieleckiego, Mazowsze, Siedleckie, Podla
sie i wiele jeszcze innych okolic; dopiero pozo
stałe urodzajne części kraju muszę, nam za
pewniać samowystarczalność — czasem eks
port — że w minionych wiekach kwitnął eks
portowy handel zbożem i roiło się na Wiśle od 
szkut ładownych pszenicę, do Gdańska to z te
go powodu, że ówczesna przestrzeń uprawna 
była niewiele mniejsza, zaś zaludnienie wiele 
rzadsze niż dzisiaj. W Polsce jest przewaga lud
ności rolniczej zgodnie z naszem pochodze
niem śłowiańskiem, usposobieniem, i przywią
zaniem do roli, ale praca na niej jest znojna 
i nie zawsze wdzięczna.

Olbrzymie ruiny zamku w Janowu rysują 
się jłutż zdhleka na widnokręgu. Omijając ubo
gie, w dole położone osiedle, wyjechałem na 
górę pod sam zamek, by podczas popasu 'ko
nia cieszyć się widokiem; roztacza się on nad 
szeroko rozlaną Wisłą z charakłerystycznemi 
dla tej niesfornej rzeki łachami i mieliznami, 
zręcznie omijanemi przez sunące po jej falach 
parowce — naprzeciw starożytny Kazimierz 
z jego Kaźmierzowskiemi zabytkami, kościo
łami, spichrzami, okrągłą basztą, strażnicą 
i renesansowemi kamienicami; przy pogodzie 
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w odległości około 100 kilometrów, dobrze wi
doczne Góry Świętokrzyskie.

Za chwilę zbliżył się do mnie i przedstawił p. 
Kozłowski, obecny Właściciel zamku. Niedaw
no dzielny oficer kawalerji polskiej podchodził 
watachy Budionnego, w grupie słynnego party
zanta Jaworskiego — z zamiłowania do pol
skich zabytków, świadków przeszłości, nabył 
zamek i umyślił sobie oczywiście częściowo 
i w miarę możności go odnawiać. Przedsię
wzięcie odnowy całości przechodzi rzecz pro
sta siły jednostki, nie jest też zamierzone. Nie
mniej dotychczasowa w tym kierunku działal
ność przedłuży choć na pewien czas zamiera
jące życie tych wspaniałych ruin i jest czynem 
wysoce kulturalnym, godnym zaznaczenia i u- 
znania, tembardziej, że odnowienie utrzymuje 
się w stylu epoki przy wykorzystaniu wszel
kich pozostałych resztek ciosów, obramowań 
drzwiowych, okiennych itd. Zaproponowane 
mi oprowadzenie po zamku zaczęło się natural
nie polskim zwyczajem od bardzo uprzejmego 
zaproszenia na podwieczorek i to już w jednej 
z odnowionych mieszkalnie urz>ądzonyc'h kom
nat — jest ich dotąd 7, wszystkie sklepione, 
często z gotyckiemi żebrami, ściany oszabro- 
wane na surowo, w jednej z takich małe mu
zeum miejscowych zamkowych skrzętnie ze
branych lub odszukanych pamiątek; w jednej 
pustej tylko z dębowym stołem 'pośrodku, po
rozwieszane po ścianach rogi jelenie, a najcie
kawszy wieloboczny pokoik w baszcie, ozdo
biony stiukami w stylu renesansu, przechodzą
cego w barok i odnalezioną na strychu kościel-
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nym współczesną, śliczną złoconą konsolką, 
jakoby z historyczną pewnością, że w nim od
były się zaręczyny Henryki Krasińskiej, 
prababki Obecnego króla Włoch', z Karolem 
księciem Kurlandji, królewiczem polskim, sy
nem Augusta III, który bawiąc na łowach 
w zamku myśliwskim w puszczy po tamtej 
stronie Wisły znajdującym się, a z którego do
tąd Ślady pozostały, tutaj do wybranej' swego 
serca dojeżdżał. W rogu rozległego zamkowego 
podwórza otwarte w stronę widza mury kapli
cy z umieszczoną na poziomie maszyną do 
wiercenia szybu. Tu zaczyna się. opowieść 
prawdziwie jakby z tysiąca i jednej nocy za
stosowana do tego średniowiecznego otoczenia.

Założycielem Janowca był Piotr Firlej, kasz
telan wiślicki, zamek przez niego XVI wieku 
zbudowany miał 7 wielkich sal i 98 pokoi 
z marmurówemi posadzkami i kolumnami. 
W obszernych suterenach i piwnicach miały 
się dotąd przechowywać ogromne skarby.

Od Firlejów*  przeszedł Janowiec do Tarłów*,  
a następnie do Lubomirskich. Szwedzi zdobyli 
zamek w roku 1656, złupili go i spalili. Lu- 
bomirscy przywrócili go do pierwotnego sta
nu. Marcin książę Lubomirski zamek jeszcze 
staranniej odnowił i ozdobił, ale nie stosując 
rozchodów do swoich dochodów stracił mają
tek i zmuszony był Janowiec sprzedać. Na
stępni właściciele nie byli w stanie go utrzy
mać — popadł więc w ruinę. Przed niedaw*-  
nym czasem przy burzeniu starej podobno 
niegdyś firlejowskiej kamieniczki w*  Warsza
wie, jeżeli dobrze spamiętałem na ulicy Pań
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skiej, wypadła z muru szkatułka mahoniowa 
zawierająca autograf Firleja, w którym opi
suje, że pod kaplicą znajdują się lochy, z nich 
wychodzi tunel, prowadzący pod Wisłą do Ka
zimierza, a w jednym z podziemnych kory
tarzy obawiając się nadejścia Szwedów umie
ścił okute skrzynie z kosztownościami, mon
strancjami i innemi skarbami. Na mocy ta
kiego niespodziewanego, a posiadającego 
wszelkie cechy prawdziwości dowodu, utwo
rzyła się spółka finansowa z udziałem obec
nego właściciela zamku dla poszukiwania 
skarbów. Prace są w toku, prowadzone przez 
inżynierów, którzy bawili w zamku podczas 
mego przejazdu — 50 m. otworu już oczyszczo
no. Ciekawa rzecz, czy jak śpiewają w Robert 
le Diable „złoto, złoto to chimera", czy też 
żółty kruszec i klejnoty, pierścienie, nara
mienniki i manele ujrzą znów światło dzien
ne po wiekach przebywania w pomroce!

■Pan Kozłowski dosiadł swej siwej klaczy, 
urodzonej w Janowie po Koheylanie od córki 
Fils du Vent i uprzejmie odprowadził mnie 
kilkadziesiąt kilometrów, nieledwie do samej 
Góry Puławskiej naprzeciw Puław. Roman
tyzm i rycerskość na całej linji — zamek Ho- 
reszków i Birbante Rocca!

Zapowiedziawszy się Szan. Dyrektorowi sta
da w Kozienicach p. R. Zoppi, iż w tym dniu 
wieczorem przyjadę, pragnąłem dotrzymać 
słowa. Powątpiewałem, czy mi się to uda, uj
rzawszy drogowskaz z napisem „do Kozienic 
35 km.“, a była już wówczas godzina 6 po 
południu — jak tu trafić do celu, po niezna
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nej drodze, pod koniec zapewne pociemku. 
„Audaces fortuna juvat“ i choć to przysłowie 
w polskiem, wolnem popularnem przekładzie 
brzmi inaczej i nie zachęcająco, puściłem się 
śmiało w' piaszczysty drogę — aby być słow
nym. Dojechawszy do Bykowca, stacji kolei 
żelaznej, linji Warszawa—^Kielce tuż pod Dę
blinem znalazłem się niespodziewanie na do
skonałej, a na mapie nie naznaczonej szosie. 
Usłużny dróżnik zapewnił, że zaprowadzi 
mnie ona do samych Kozienic; poczęstowałem 
go papierosem za tak dobry wiadomość, my- 
ślyc sobie — wygrana — jadyc za słupami te- 
legraficznemi nie zbłydzę, zaś biała szosa na
wet bez księżyca będzie widoczna. Należało 
jednak pomyśleć o wzmocnieniu sił klaczy i 
poczciwego fornalskiego konia wiozycego 
w biedce dwukołowej moje rzeczy, paszę, wia
derko i t. d., bo od lekkiego posiłku w Ja
nowcu i bardziej fundamentalnego w Raju 
upłynęło sporo czasu i przejechało się spory 
szmat drogi.

Po kilku krokach znalazłem to czego szuka
łem, to jest: Olszynkę, trawnik i strumyk i na- 
stypiło wytchnięcie, jedzenie i pojenie.

O 10-ej wieczór zostałem przywitany przez 
Szanownego p. R. Zoppi, który twierdził, że 
ani chwili nie wytpił, że się w oznaczonym 
czasie stawię. „Jedynka" zasłużyła na pochwa
łę i zaufanie, gdyż w dniu tym przejechało 
się 95 kilometrów i doszła bez przesady, do 
Kozienic równie swobodnie, jak gdy wyjeż
dżałem z Baltowa i bez oznak większego zmę
czenia. Nazajutrz od wczesnego rana do póz-
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nego obiadu trwało oglądanie stada i urzą
dzeń, przyczem niewiadomo było co najwię
cej podziwiać, czy istotnie staropolską gościn
ność i uprzejmość, czy materjał hodowlany, 
czy wspaniałość założenia i utrzymania rozle
głych sztucznych pastwisk, jednego z nieo
dzownych warunków pomyślnej hodowli. 
Szczegółowy opis tej hippologicznej uczty po
mieściłem w tygodniku „Jeździec i Hodowca**.  
Po południu uprzejmie użyczonemi zaprzęgo
wemu jałowemi iklaczami pełnej krwi: Habe 
(Con amore — Boszorka, matka Fortuny i Har- 
pagona) i Dagmarą (Cylba — Heine Fiamette) 
udałem się <lo pobliskiej Brzózy, majątku bar. 
W. Heydla, znakomitego gospodarza i hodowcy 
a syna mojego wielkiego -przyljalciela ś. p. bar. 
Zdzisława Heydla. Widziałem, tam wspaniałe 
urodzaje, chmielnik, duży młody sad, a w roz
ległym parku w cieniu stuletnich jesionów — 
pasące się na paddocku 'klacze pełnej krwi: 
Wisła (Villars — Lotesblume); Berezyna (Ra- 
messeum — Bermunda), i Celia (Carabas — 
Osabullas), matkę Karambola, któren kilika 
dni później zajął cziwarte miejsce w naszem 
Derby, a gdyby nie potrącenie w wyścigu, 
przez jednego ,z współzawodników, mógł był 
zająć płatne miejsce w tej zaszczytnej próbie.

Nazajutrz wyruszyłem w powrotną drogę 
o 4-ej rano żałując, że nie mogłem być obec
ny przy mającym się tego dnia odbyć w Ko
zienicach zakupie przez komisję remontową 
koni artyleryjskich. Materjał przypadkowo 
mniej więcej poznałem, spotykając długi sze
reg furmanek włościańskich, prowadzących 
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konie na tę sprzedaż. Zimnokrwiste mieszań
ce ale wyrośnięte, grube, oparte, zdaje się od
powiedniego typu; najwłaściwszy to kierunek 
dla włościańskiej hodowli koni — można je 
hodować na kartoflach, odgoryczonym łubinie 
i sianie, z pastwiska nie uciekną i nie skale
czę. się, bo im brak nerwu i temperamentu, 
natomiast większa własność posiada więcej 
znajomości rzeczy i więcej wszelakich moż
liwości do hodowania remont goręcej krwi, 
typu wierzchowego.

Przejeżdżając przez państwowe lasy, poważ
ne jeszcze resztki dawnej puszczy Kozienic- 
kiej, miałem sposobność podziwać starodrzew 
sosnowy w wyborowym gatunku, od pnia do 
czubka wszystko materjał stolarski.

Przez Policznę z imponującym z czerwonej 
cegły, gotyckim nowoczesnym kościołem o 
dwóch wyniosłych wieżach znalazłem się 
w Zwoleniu interesującym bliżej literaturę 
polską, albowiem tam spoczywają śmiertelne 
szczątki Wieszcza z Czarnolasu. Pozatem ma
łe to jest miasteczko owiane prawdopodobnie 
patrjotycznym duchem, sądząc po nazwach 
ulic jak: Kochanowskiego, Kilińskiego, Pią
tego Listopada, Narutowicza i t. p. Mijając 
okolicę Zwolenia, były trudności z wymija
niem niezliczonych furmanek włościańskich 
i dużej ilości inwentarza rogatego, prowadzo
nego z tak wielką stratą czasu na jarmark do 
Zwolenia. Ten exodus, to już nie jest nawyk- 
nienie, ale wprost szkodliwy nałóg. W dnie 
jarmarczne wyludniają się wsie w całej Pol
sce, a dzieci pozostawione bez dozoru i opieki, 

2918 kilom. •> 



1 <8

skrócają sobie czas i tęsknotę za rodzicami 
zabawianiem się zapałkami w stodołach. 
Jarmarki służę, przedewszystkiem do utrzy
mania miasteczkowych potomków Judy, zaś 
korzyść jaką z tego otrzymują ich dostawcy, 
porównał Klemens Junosza, znający się na 
„siatkach pajęczych", w swej książce „Czar
ne błoto" do stada owiec przepędzanych przez 
ciernie — owce wydostają się pod wieczór na 
drugą stronę tej przeszkody, ale ile wełny 
pozostało na cierniach! Bezwątpienia jarmar
ki są potrzebne — nietyle może dla poparcia 
monopolu spirytusowego, ale jako miejsce 
zbytu i zakupów — czy jednak koniecznie, jak 
rok długi, co drugi lub trzeci dzień w tygo
dniu, za wyjątkiem niedziel i świąt? Wyraźnie 
zaś są szkodliwe jako idealny teren i sposob
ność dla wiecowych agitatorów, wszczepia
jących z prowizorycznej trybuny pod postacią 
wozu w pólkoszkach w dobrodusznych łatwo
wiernych słuchaczy antyspołeczne, a nieraz 
nawet antypaństwowe hasła. Uświadomienie 
w tym kierunku powinno być ważnym 
rozdziałem izadania pracy moralnej nad 
ludem,.

W Ciepielowie popas — un repas frugal sur 
le pouce — pod stodołą dworskiego folwarku, 
poczem dojazd do Sienna. Miasto i kościół za
łożył Dobiesław Oleśnicki w XV wieku. Ko
ściół zbudowany w stylu ostrołukowym, po
siadał przed wojną światową wielki ołtarz 
snycerskiej roboty z obrazami bizantyńskiej 
szkoły na skrzydłach i tablicę fundacyjną z r. 
1431. W XVII wieku należało Sienno do bur-
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grabiego zamku krakowskiego. Podczas woj
ny został kościół pociskami armatniemi zbom
bardowany; obecnie pod kierunkiem architek
tów warszawskich z zachowaniem pierwot
nego stylu odbudowany, ściany, które się po
gromowi oparły są z typowej średniowiecznej 
cegły z fryzem wokół biegnącym, również 
z cegły ostremi krawędziami nazewnątrz 
ukośnie wystającej. Zworniki sklepieniowe 
noszące herb Dębno, leżą na ziemi. Wnętrze 
kościoła dotąd dla braku funduszów zupełnie 
puste. Bezcenna jako zabytek tablica funda
cyjna nie opuściła swego pierwotnego miej
sca w murze ściany po prawej stronie wiel
kiego ołtarza przypomina choć znacznie wcze
śniejsza nie bronzowa lecz w piaskowcu wy
pukło rzeźbiona, nagrobek kardynała Fryde
ryka Jagiellończyka w katedrze na Wawelu. 
Przedstawia Najśw. Pannę Marję z Dzieciąt
kiem Jezus na rękach w otoczeniu z jednej 
strony klęczących założycieli kościoła, z dru
giej strony stojących św. Zygmunta i św. Ka
tarzynę; dokoła prostokątu napis łaciński go- 
tyckiemi literami. Spadające sklepienie i pło
nące belki uszkodziły niepomiernie ten cenny 
zabytek, gdyż pod wpływem gorąca kamień 
się częściowo zlasował, rzeźby utraciły czy
stość konturów, postacie dość trudne do roz
poznania. Zdjęty odcisk przesłano do War
szawy.

Ludność gromadzi się na nabożeństwo 
w sporym rozmiarami, do tymczasowego 
użytku zbudowanym drewnianym kościele, 
w tatrzańskim stylu z wewnętrznemi pod 

9*
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stropem, biegnącemi galerjami, łączącemi się 
z chórem — przybytek poważny, noszący na 
pierwszy rzut oka nawet cechy nie dzisiejszej 
budowy.

Od. Bałtowa dzieliło mnie już tylko 8 kilo
metrów, skąd po powtórnem przenocowaniu, 
odprowadzony zostałem konno przez; właści
ciela do Brzóstowej, majątku brata jego, ks. 
Bohdana Druckiego Lubeckiego. Tu kraj już 
nie hreczki, jak pod Kozienicami, lecz złotej 
sandomierskiej pszenicy i buraków cukro
wych. Ks. Bohdan Lubecki odprowadził mnie 
konno do Opatowa, skąd po najtwardszej i naj
ostrzejszej jaką znam szosie, bez latówki do
jechałem wieczór do Planty, majątku p. Sta
nisława Morawskiego. Pewna kościelna uro
czystość rodzinna wymagała, bym był na niej 
obecny nazajutrz w kościele o dwie mile od
ległym od miejsca mego zamieszkania, już 
o pół do ósmej rano; wyjechawszy więc 
z Planty' o 2-giej w nocy, przejechałem 30 km. 
do 5-tej rano, poczem po koniecznej toalecie, 
już tym razem na kolach, znalazłem się w’ ko
ściele punktualnie o naznaczonej godzinie.

W ten sposób zakończyła się pierwsza wy
cieczka, dając mi pojęcie, czego będę mógł 
w przyszłości od mej klaczki zażądać.



Niedługo przyszło czekać na dalszą, próbę 
wytrzymałości „Jedynki", gdyż wkrótce wy
ruszyłem w dawno zamierzoną wycieczkę, do 
nieznanych mi dotychczas Lubelskiego i Wo
łynia.

Znów pierwszym, a tak miłym zawsze po
stojem był Łoniów. Hr. Moszyński odprowa
dził mnie do przeprawy przez Wisłę pod Tar
nobrzegiem, skąd po kwadransie czasu zna
lazłem się w Dzikowie hr. Zdzisławostwa 
Tarnowskich. Okazały zamek został odbudowa
ny po strasznym pożarze, który zniszczył 
znaczną część artystycznych zbiorów, bezcen
nej bibljoteki, całe wnętrze i kosztował życie 
kilku bohaterskich obrońców. Czcigodnego 
Właściciela pocieszyło wtedy w pewnym 
stopniu ogólne współczucie nietylko przyja
ciół i znajomych, lecz nieomal całego polskie
go społeczeństwa i naszych instytucyj nau
kowych. Dziś nad drzwiami wchodowemi 
znów widnieje napis: „Dozwól nam Panie 
mieszkać w tym gnieździe ojczystem, a racz 
opatrzeć zdrowiem i sumieniem czystem". Na 
frontowej ścianie zamku umieszczony zegar 
słoneczny przypomina i wskazuje, że czas pły
nie i dnie mijają, a także, że słońce nietylko 
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z zmierzchem zachodzi, ale również jutrzenkę, 
wschodzi. W dużej kaplicy łączącej się z zam
kiem, obok świeżego pięknego Epiitajphduim, 
wspomnienia wdzięczności dla ofiarnych zga
słych obrońców podczas katastrofy ogniowej, 
przechowuje się z pietyzmem autograf ks. 
Marka, konfederata barskiego, z błogosławień
stwem dla domu i rodziny hr. Tarnowskich.

Sławną hodowlę „polskich hunterów" zaj
mujących pierwsze miejsce na konkursach 
międzynarodowych w Wiedniu i Turynie, woj
na światowa zniszczyła doszczętnie. Takich 
koni pochodzących od Jezupolskich matek, 
drugi raz w życiu się już nie wychowa, nie
mniej 12klaczy stadnych dokupionych i z Cho
rzelowa przejętych, pasie się na rozległych 
paiddookach. — Pełnej krwi Kreta (Caboulot - 
Kreta), matka Kreta i Pobudka (Dalaj Lama— 
Jemioła) obie wywodzące się od Laurel Crown 
i Last Trial importowanych 70 lat temu z An- 
glji przez hr. Jana Tarnowskiego z Chorzelo
wa. równocześnie z matką Przedświta; pół
krwi: Dalila (Le Firmament — Delia po Szre- 
niawita); Danina (Parssifal — Dalila); Dum - 
Dum (Polisch Galloway — Haubica); Lekka 
(Mon Droit — Lituania ipo Rahu); Lilia (Paź 
Królowej — Lituania); Wnuczka II (Maiikó- 
nig — Wnuczka I po Westheiroocłk), matka, 
córka i wnuczka niezliczonych 'zwycięzców, 
wywodzi się w ósmem pokoleniu od Jezupol- 
skiej Łyski, ur. w r. 1852, która znów pocho
dzi po Canailetti od Izetki po Azet od Czarno- 
łatki po arabie Mustafa. Wspomina się to 
szczegółowo, raz by nie poszło w niepamięć,



23

a -następnie dlatego, że takiej -tak dzielnej. wy
sokiej pół krwi, jak w Polsce niema na całym 
świecie. Z powodzeniem biegające. Hr. Wł. Pi- 
nińskiego Tenek i Tęcza pochodzą od Te j Trze
ciej, córki Wnuczki II; hr. Wł. Pin i haki ma 
szczęście iposiadać jeszcze dwie jej córki: Sep- 
timę i Prawnuczkę. Na liście używanych po 
wojnie reproduktorów w stadzie dziikowskiem 
spotykamy wysokiej pół krwi Moratorium 
(Sly Fox); pełń. kr. Paź Królowej (Farurey); 
White Abbey (White Eagle), Parsifai (Bayar- 
do); Maaz (SŁ Frusąuin) i Liege (Sorrento). 
Na Liege odbył ś. p. Fryderyk Jurewicz słyn
ną przeprawę z Odessy, przyprowadzając i ra
tując dla polskiej hodowli dwie i pół setki ko
ni pełnej krwi. Wysiłek ten nie przeszkodził 
dzielnemu Liegowi do zdobycia kilku poważ
niejszych gonitw na warszawskim torze. Rzad
ko łączony z klaczami pełnej krwi daje wy
borne remonty tak podobne do siebie, jak 
z jednej formy ulane. Fiora, matka dobrego 
Frajera chowu p. M. Bensona jest córką Liege. 
Wybitniejsze klacze dzikowskie były też wy
syłane, celem pokrycia do og. pełń. kr. Qaur- 
gel, Saxon, Priesterwald i Guardi.

Żal było opuszczać z kastylskiego źródła do
stojnych wiekowych tradycyj wciąż nowe ży
cie czerpiący, gościnny, przyjacielski Dzi
ków — ale długą drogę miałem przed sobą; 
prowadziła ona tuż koło majestatycznego z gó
ry spoglądającego Sandomierza do Zbydnio- 
wa, majątku p. Zbigniewa Ilorodyńskiego, za
miłowanego jeźdźca konkursowego i hodowcy. 
Zabawne było i świadczące o upodobaniu, że 
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nie było takiego zakątka stajni, gdzieby się nie 
mieścił jakiś koń pełnej krwi. Była tam więc 
angielsko - niemieckiego pochodzenia, kara 
sznytowa Tuberesa (Bachelors Knight — Tau- 
be po Rock Sand) ,z dobrem źrebięciem po 
Gauirdi (Prestige), austrjacka doskonałej ki*wi  
Alls Weil (Woolwinder — Alani po The Story) 
iz źrebięciem po Guardi, znane Fals po Vadi 
Halfa i Sandomierzak po Promieniu; wyso
kiej pół krwi Tanga po Orelio; z roczniaków 
harmonijny Avanti (Fehrbellin — Alls Weil) 
i imponująco poruszający się w galopie, ka
ry łysy Fidelio (Bafur — Tuberosa). Duże pole 
owsa „Fiindling" niezwykle wysokiego, bujnego 
i w ziarnie obsadzonego, zapewnia, że wycho
wanki zibydniowskie nie będą miały powodu 
uskarżać się na brak paszy.

Tego samego jeszcze dnia przez Rozwadów 
i Nisko dojechałem późnym wieczorem (69 ki
lom.) do Rudnika, majętności hr. Hieronima 
Tarnowskiego. — Miejscowość ta słynie z wy
robów koszykarskich, znanych całemu świa
tu, a rozległe lasy z nadzwyczajnego stanu sam 
i rogaczy. — Odmówiłem najuprzejmiej pro
ponowanego podjazdu, będąc na tyle dziwa
kiem, że nie mogę się zdecydować na gaszenie 
z sztucera życia tej cudnej o ślicznych oczach 
zwierzyny, zupełnie bezbronnej i nie mającej 
pojęcia o tern, co ją czeka — by za chwilę móc 
się zastanawiać, czy odroża były ładnie oper- 
lone i, czy rozmiary ich były wybitne. — Już 
w raju przy stworzeniu przeznaczeniem zwie
rząt jadalnych było służenie dla pożywienia 
człowieka i zabijanie ich nie jest mordem, ale 
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za to strasznie nie równą, już. nawet nie walką, 
lecz dobrze obmyślaną i wykonaną zasadzką, 
osobiście dla mnie niesympatyczną. — Gdy
bym był innych zapatrywań, mógłbym był 
przy spacerze po lesie rudnickim zabić (praw
dopodobnie) w ciągu godziny 5 dobrych roga
czy przypatrujących się nam spokojnie i z za
ufaniem; że się tak nie stało, to już nie wina 
gościnnego gospodarza i przyjaciela, lecz moja 
własna.

Przy zupełnie uzgodnionych poglądach na 
nasze żywotne, krajowe, bieżące stosunki po
lityczne i społeczno-ekonomiczne, rozmowa to
czyła się wartko w pokoju ozdobionym nie- 
zrównanemi akwarelami Juljusza Kossaka i 
sztandarem Gustawa z\dolfa, zdobytym na woj
skach szwedzkich przez hetmana Czarnieckie
go w bitwie pod Rudnikiem. Pomimo, że nie 
prowadzi się tu hodowli koni w całem iznacze- 
niu lego słowa, znalazła się typowa arabska 
Zulejka iz lakiem właśnie zawieszeniem głowy 
na szyj i, jak to się często wydaje przesadą 
czy manierą u mistrza Kossaka, łącząca w so
bie krew <z Pelkini i z Sławaity z źrebięciem po 
Kafifanie, Chorzelowska Ponowa po Paź Kró
lowej od słynnej Wnuczki II, oraiz potężny 
wierzchowy Lohengrinn po Parsifal, któren 
szczególnie nadawał się do produkowania ko
ni myśliwskich pod ciężką wagę i 'do tego celu 
był używany i ceniony w Angliji.

Kilka kilometrów’ za Rudnikiem przekroczy
łem, po długim krytym moście majestatycznie 
płynący San, z wrażeniem zbliżonem może do 
przejeżdżających równik. — Rzeka ta rozdzie
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lała dawniej dwa zabory, dziś przedziela Mało
polską od Lubelskiego, dotąd jeszcze dwa kra
je, jeżeli nie dwa światy i to geologicznie, etno
graficznie, folklorystycznie i nawet cywiliza
cyjnie. — Po małopolskich znakomitych szo
sach — piaszczysty gościniec; po urodzajnej 
glebie — lekka; po schludnych, kulturalnych 
miasteczkach — osady z niezatartym charak
terem rosyjskiego niedbalstwa i celowego 
wstrzymywania postępu; ludność lesistych 
ubogich okolic, powoli dopiero otwierająca nie
zbyt ufnie oczy na wolnością tętniące nowe 
czasy. Tu przez szerokie łąki przemyka się 
w stronę Sanu śliczna rzeka Tanew, krysta
licznie czysta, zasłuchana w cichy szept lasu. 
Tonął w niej niegdyś magnat polski z rodzi
ny dotychczas istniejącej o nazwisku znanern 
i poważanem — przechodzący kmiotek uchwy
cił go za czuprynę i wyratował: za niebaczne 
dotknięcie się głowy szlacheckiej został ten 
zbawca najpierw przykładnie i surowo ukara
ny, potem sowicie za ratunek obdarowany, zaś 
uratowany z wdzięczności dla. Opatrzności na. 
tern miejscu wystawił pomnik z napisem: „Za 
to, że Pan Pana z toni wybawił. Pan Panu 
ten pomnik wystawił". Zbyt bujne były wów
czas charaktery i czasy, obecnie może aż za
nadto naodwrót! Trudno było, jest i będzie 
w świecie i w życiu o właściwą miarę i o wza
jemno oddanie tego co się komu należy.

Przeszło 3 godziny jechało się przez krze- 
szowskie i biłgorajskie leśnictwa, należące do 
ordynacji Zamoyskich. Noszą one niestety wi
doczne ślady długotrwałych nadużyć serwitu- 
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towycli, pozatem patrzeć musialem nie na drze
wa obok traktu, lecz na drzewo na ziemi.

Gościniec dotychczas wymoszczony drągami 
z czasów wojny; co kilka kroków drągi spróch
niałe, zato w tern miejscu wybój blisko me
trowej głębokości, omijanie i wyszukiwanie 
ścieżek bocznych męczyło niewypowiedzianie 
jeźdźca i konia, a upal doskwierał nawet w lo
sie. Rozrywało myśl zaspokojenie hodowlanej 
ciekawości jaką jest widok „konika biłgoraj
skiego". Znany badaczom ten okaz nieledwie 
przedhistorycznej fauny, potomek azjatyckie
go „tarpana" tu ma swoje naturalne przyro
dzone siedlisko — „wer den Dichter will ver- 
stehen, muss in Dichters Lande gehen" — nie 
może on żadną miarą służyć do ulepszania in
nych ras. lecz przez swoje odwieczne pocho
dzenie niewybredność, stosowanie się do wa
runków życia, jakie są jego udziałem i war
tość zasług, jakie miejscowej ludności oddaje, 
zasługuje na troskliwą opiekę i ochronę od 
grożącego mu zwyrodnienia. Wdzięczna praca 
i zadanie dla departamentu chowu koni, ale 
nie próbą ulepszenia jakiemikolwiek krzyżo
waniami, lecz selekcją i tylko selekcją na wzór 
obfitej w wynikach pracy nad końmi hucul- 
skiemi. Wśród dość typowych, ale pokrojowo 
przeważnie marnych okazów napotkałem 
wspaniałego kasztanowatego ogiera, nieod
rodnego potomka praojców z hardą podnie
sioną głową i lwim wzrokiem: obrazował mi 
on pana, stróża i wod-za tabunu klaczy tar
panów gdzieś w tajgach syberyjskich lub le
śnych niedostępnych skalistych pastwiskach 
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północnej Azji. Prawdziwie czołowy repro
duktor dla tej tak rzadkiej dziś odmiany koń
skiej rodziny.

Wreszcie Biłgoraj centrum wytwórców sit 
i przetaków łubianych, łyczanych lub iz wło
sia. Miasto założone przez Adama Gorajskiego 
w XVI wieku, uzyskało przywileje miejskie od 
Stefana Batorego; kościół wystawił w XVII 
wieku, późniejszy dziedzic Marcin Szczuka. 
We wsiach, przez które przejeżdżałem, zagro
dy wiejskie wyglądają jak fortece, zbudowane 
w czworobok, do którego prowadzi drewniana 
brama kryta wąskim daszkiem strzechy lub 
gonta, a płoty okalające ogródki owocowe i 
warzywne przedstawiają oryginalną plecionkę 
z łubiianyćh dieszczułck. Widywałem ule, dłu
gie, leżące w grubym pniu wydrążone.

Wsie rzadkie — za to długie i ludne. Nastę
pny popas w Zwierzyńcu, gdzie się mieści 
główny zarząd ordynacji, -wprost miasto do
mów, pomieszczeń, na biura lub nawet pa
łacyków zajmowanych przez administracje 
tych rozległych dóbr; jeden z nich śliczny w 
ogrodzie na wyspie, w którym niegdyś prze
mieszkiwała księżna Jeremjaszowa Wiśnio- 
wiecka, siostra ordynata, a matka króla Mi
chała. Zawiązką osady był dwór myśliwski, 
powstały w XVI wieku, wtedy wielka prze
strzeń lasu otoczona wysokim płotem mieści
ła jelenie, sarny, łosie, i dziki, słowem cały 
zwierzyniec dający obecną nazwę miejscowo
ści. Jest tu duża fabryka wyrobów drzewnych, 
mebli, posadzek, należąca do ordynacji.
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IJo drodze do Szczebrzeszyna schroniłem się 
przed ulewę, do chłopskiej stodoły, nie pyta
jąc o pozwolenie, konie rzuciły się na świeże 
siano, więc nic dziwnego, że właścicielka, ja
kaś pomarszczona wiedźma „parlamentarnie" 
wyrażała swoje niezadowolenie, ale wręczenie 
podwójnej wartości zjedzonego siana prędko 
ją ułagodziło. Szczebrzeszyn położony nad 
Wieprzem sprawia dodatnie wrażenie: miasto 
posiadało niegdyś mury obronne, zamek i bra
my wjazdowe z czego niema śladu. Należał do 
Gorajskich, Leliwitów, Różyców, Kmitów, 
Górków wkońcu do Zamoyskich. Gdy w roku 
1809 Zamość stał się fortecą, a sale akademji 
zajęło wojsko wtedy Stanisław Zamoyski 
przeniósł tę wyższą uczelnię do Szczebrzeszy
na. Naukowa ta placówka znikła pod rządami 
rosyjtskiemi.

Siedzibą obecnego Ordynata hr. Maurycego 
Zamoyskiego, pierwszego posła odrodzonej 
Polski w Paryżu i b. Ministra Spraw Zagra
nicznych jest niedaleko Szczebrzeszyna poło
żony Klemensów.

Pałac otoczony kilkusetmorgowym lasem — 
parkiem, zbudowany był 1750 przez hr. Teresę 
Zamoyską, matkę Ordynata Klemensa. W cią
gu niezwykle gościnnego przyjęcia objeżdża
liśmy samochodem ogród z łanem truskawek 
i malin i zagajnikiem róż i szczepów drzew 
owocowych, wspaniale prowadzonych przez 
uczonego ogrodnika z Poznania. Dziesięciu 
praktykantów z wyższem wykształceniem, 
otrzymuje bezpłatnie mieszkanie, naukę i u- 
■trzymanie. W stajni pałacowej uderza linja- 
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mi, służący pod wienach pełnej krwi Roi Rene 
po Sandy Hook importowany z Francji, gdzie 
■się dodatnio odznaczył w wyścigach. Prowa
dzi się hodowlę pełnej i pół krwi.

Z Francji importowano klacze pełń, <krwi: 
Canpettę (iPrestigę); Reg Mail (Prestige); Baby 
Daisy (Gave); Grivette (Verwood); Bicherel 
(Sandy Hook); i Sieka (Melbourne) jest też 
austriacka Newa (Gomba). Klacze stadne pół 
krwi są przeważnie rasy anglo-normandzkiej. 
Własnemi reprodukcjami są ur. w Francji 
ciemno-gniady Javelot. (Fritz Herbert — La 
Lance po Badajoz, i ur. w stadzie bar. Sprin
gera gn. Kertbeny (Sac — a papier — Kevelaer 
po Styx). Javelot wygrał 455.000 fr. w tern 
Grand Prix de Vichy i la Coupe d‘or w Mai
sona Lafltte. Na pierwszy rzut oka widzi się 
jego klasę i harmonijną budowę. Kertbeny to 
•typowy Sac — a papier, w żeńskiej linji wy
wodzi się wprost od Kinsem z krwią typowo 
austrjacko-angielską, t. j. Dunurę, Domcaster 
Buccaneer, daje kościste wyrównane potom
stwo chętnie nabywane remonty.

Długa poobiednia rozmowa o ludziach i cza
sach była niezmiernie interesująca i rewela
cyjna; cieszyłem się ze sposobności odwiedze
nia jednego z pierwszych obywateli kraju; 
w domu tym oddycha się tradycją najczystszej 
miłości Ojczyzny, jeżeli współcześni nie wszy
scy się dotychczas na to zdobyli, to potomni 
napewno oddadzą hołd zasłudze i w najwyż
szym stopniu bezinteresownej hojności na ce
le narodowe.
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Jeżeli gilzie — to w pobliskim Zamościu do- 
kgd następnie podążyłem, każdy kamień mó
wi o tej Rodzimie — wciąż widoczne tam pięt
no ducha i ofiarności Wielkiego Hetmana. 
Dziad Jana Zamoyskiego Szczęsny był praw
dopodobnym założycielem Zamościa. W roku 
1580 Wielki Kanclerz rozpoczyna roboty oko
ło budowy okazałego tzainku i kościoła, zakła
da fundamenty pod miasto, do którego spro
wadza rzemieślników i licznych osadników, 
głównie Greków i Ormian.

Na wzór Padwy, w której się kształcił, ota
cza rynek podsieniami. wszędzie bogate rene
sansowe odrzwia i obramowania okien o mo
tywach roślinnych lub geometrycznych, 
wśród tego tu i ówdzie nisze, w których wid
nieję postacie bohaterów rzymskich i grec
kich także św. Michał, św. Kazimierz i wspa
niała rzeźba Madonny stojącej na smoku. — 
Do wnętrza kamienic wchodzi się przez rene
sansowe lub barokowe portale do zacisznych 
przyciemnych sklepionych sieni, skąd -wiodą 
schody na piętro. Najpiękniejszą częścią ryn
ku, to strona z ormiańskiemi niegdyś kamie
nicami, ozdobionemi orjentalnemi motywami, 
jak lwy i smoki.

Nad całym rynkiem panuje ratusz z wynio
słą wieżą i obszernym tarasem, do którego 
prowadzą dwustronne majestatyczne schody. 
Kanclerz Zamoyski izałożył tu również Aka
dem ję, jako filję Uniwersytetu krakowskiego 
•z czterema wydziałami; godność kanclerzy 
Akademji piastowali biskupi Chełmscy, a 
wśród profesorów znajdujemy nazwiska poe
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tów Klonowicza i Szyimonowicza. Z otwarciem 
Akademji wiąże się równocześnie powstanie 
drukarni, z której tłoczni wychodziły wszyst
kie współczesne druki miejscowe: poezje Szy- 
monowicza. rozprawy profesorów, kalendarz 
sławni ego w owym czasie astronoma Dunczew- 
skiego, dziennik ekonomiczny i t. d. Gmach 
Akademji z biegiem czasu stracił swoje daw
ne pierwotne ozdoby, jak attykę, portal głów
nej frontowej bramy, ale dotąd można podzi
wiać sklepione klatki okazałych schodów i 
długie sklepione krużganki. W gmachu tym 
mieści się obecnie gimnazjum: porządek i u- 
trzymanie wnętrza wzorowe, wychowująca się 
tu młodzież może i musi śmiało patrzeć w 
wielką przyszłość polską, oddychając trady
cjami wielkiej polskiej przeszłości. Do naj
ciekawszych zabytków Zamościa należy Kol- 
legjata wzniesiona równocześnie z założeniem 
miasta, budowana pod kierunkiem włoskiego 
architekty Bernardina Morandi. Obok wznosi 
się wysoka wieża - dzwonnica (campanile).

Wnętrze kościoła imponujące, obszerne, wy
niosłe, trzynawowe; wspaniały chór wsparty 
na dwóch kory nok ich kolumnach i bocznych 
arkadach. Podobny styl napotyka się w kilku 
lubelskich kościołach. Ponad filarami poniżej 
sklepienia, rzucają się w oczy piękne stylizo
wane głowy Stefana Batorego, Anny Jagiel
lonki, Gryzeldy Batorównej, Jana Zamoyskie
go i innych. W bocznej nawie kaplica ordy
nacka o bogatej barokowej architekturze 
z pięknemi portretami hetmana i jego syna. 
Pod kaplicą — w krypcie, spoczywają zwłoki
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hetmana i wielu Ordynatów Zamoyskich i ich 
żon. Zeszedłem do krypty, foy złożyć hołd pro
chom hetmana, a mało gdzie tak, jak. tam 
przychodzi na myśl „Memento, quia cinis es, et 
in ci nerem reverteris“.

W przeciwległej kaplicy obraz Zwiastowa
nia Najśw. P. Marji, jak mówię pędzla Carlo 
Dolce. Przy braku wszelkiej pretensji do zna
wstwa ośmieliłbym się być innego zdania i 
wyrazić śmiałe przypuszczenie, że obraz ten 
jest wytworem dwóch epok, i że jest dziełem 
dwóch malarzy. Najśw\ Panna zwykle przed
stawiana jest pochylona lub klęcząca, tutaj 
siedzi — a postać Jej nosi cechy szkoły sien- 
neńskiej lub umbryjskiej, zaś Anioł klęczący 
zupełnie innego pędzla i układu, wydaje się 
być dziełem hiszpańskiego Murilla lub jego 
szkoły — nie przypomina mi obraz ten w ni- 
czem charakteru utworów Carlo Dolce. — 
W skarbcu przebogate, wielkiej artystycznej 
wartości ornaty XVI i XVII wieku. Należy 
wspomnieć jeszcze o małym kościele św. Sta
nisława, dawnej świątyni kolon ji greckiej; 
jednonawowa budowa z obronną wieżą, zao
patrzoną w strzelnicę. Zachowały się resztki 
murów obronnych i bastjonów fortecznych i 
kazamat; w jednej z nich więziono w r. 1829, 
z rozkazu W. ks. Konstantego, majora W. Łu
kasińskiego o ozem świadczy napis naumyśl
nie wmurowanej tablicy.

Na skutek swego geograficznego położenia 
był zawsze Zamość od tej strony granic, klu
czem do Polski; oblęgany był też w r. 1G48 
przez Bohdana Chmielnickiego — bezskutecz- 

2918 kilom. o 
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nie, Jan Zamoyski „Sobiepan" wnuk kancle
rza odparł oblegającego Zamość Karola Gusta
wa szwed/jkiego. W r. 1720 zajął Zamość het
man kozacki Mazepa, zaś w r. 1809 został zdo
byty na Austrjakach przez wojska Księstwa 
Warszawskiego pod dowództwem francuskie
go generała Pelletier i polskiego generała Ka- 
mińskiego, będących pod rozkazami ks. Józefa 
Poniatowskiego, poczem wraz z obwodem Za
moyskim izostał po układach pokojowych w 
Schónbrunn przez Napoleona przyłączony do 
Księstwa Warszawskiego. O znaczeniu histo- 
rycznem Zamościa świadczy, że gościli tu 
Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan Sobieski 
i August II. Rozwój ekonomiczny miasta w o- 
statniej dobie rozpoczął się po zniesieniu 
twierdzy i zrównaniu wałów obronnych; obec
nie rozwój budowlany jest imponujący, a to
warzyszy mu rozwój kulturalny i społeczny. 
Nie można nie podnieść, że zasłużony profe
sor gimnazjum p. Miller założył tu śliczny 
ogród botaniczny i interesujący ogród zoolo
giczny, zaś Zarząd miasta umiejętnie wyko
rzystał dawne fosy i wały celem założenia ro
mantycznego panku miejskiego. Kilka cieka
wych broszur, wyraz gorącego umiłowania Za
mościa i jego przeszłości napisał i wydał p. 
Michał Piesżko. Okoliczni ziemianie również 
dopomagają radą i pracą, wśród nich na jed- 
nem z pierwszych miejsc p. Stanisław*  Kowar
ski, u którego mieszkając podczas zakrótkiego 
pobytu w Zamościu, było mi tak dobrze, jak 
w w łasnym domu. Uprzejmości i trudom p. Ko- 
werskiego zawdzięczam dość dokładne zapo
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znanie się z tym niezwykle ciekawym grodem. 
I’. Kowerski odprowadził minie konno na po
łowę drogi do Łabuń, majątku hr. Aleksandra 
Szeptyckiego. Miło było patrzeć na urodzaje 
wzdłuż szosy i to tak większej jak i mniejszej 
własności; właśnie na polach włościańskich 
uderzał dobór najlepszych odmian ziarna, sta
ranna obróbka Okopowych i po pierwszy raiz 
spotykane plantacje tytoniu (machorka). Oka
zały pałac uszkodzony przez działania wojen
ne ofiarował hr. Szeptycki wraz <z pewną, prze
strzenią lasu i roli misyjnemu zakonowi Fran
ciszkanek. Sam z rodziną zajmuje obszerny 
zwykły dom mieszkalny. Renomowany ten 
hodowca odznacza się nietylko fachowością, 
ale ponadto cierpliwością w prowadzeniu ho
dowli i podnoszenia jej na coraz "wyższy sto
pień — objaw rzadko spotykany. Nabywszy 
większą ilość klaczy na Ukrainie, czy też na 
Podolu, bo z miejscowych po pogromie wojen
nym nic nie było pozostało, — wschodniego 
typu niezbyt szlachetnych, ale przyziemnych 
dobrze związanych i ożebrowanych — wyrów- 
nowuje podkład stada używaniem państwowe
go wybitnego ogiera Amura th Schaggya; wy
nikiem tego krzyżowania są kościste oparte 
remonty mające u komisji kupującej najlep
szą opinję. Stopniowo daje się już używać w 
tern stadzie reproduktor pełnej krwi, miano
wicie silny w budowie Eden po Fils du Vent. 
To jest przykład wzorowo obmyślany arytme
tyki hodowlanej.

Stado pasie się na osłoniętej od wiatru gó
rzystej leśnej polanie, obsiewanej trawami;

3*  
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przychodzi na myśl tabun dawnych koni za
gubionej polskiej rasy.

Młody hr. Szeptycki podchorąży ułanów, od
prowadził mnie konno do Komarowa, pamięt
nego świetnem zwycięstwem polskiej konnicy 
nad hordami Budiennego. Dalej droga prowa
dziła przez Tyszowce. Tu zawiązała się w r. 
1655 po obronie Częstochowy słynna konfede
racja przeciw' Szwedom, do której przystąpili 
hetmani Stanisław Rewera Potocki, Stanisław 
Lanckoroński i Stefan Czarniecki. W osadzie 
tej nieledwie każdy dom posiada nadbudowa
ne piąterko z balkonikiem. W Kryłowie prze
kroczyłem na promie Bug i umyślnie popa
sałem dopiero na tamtej stronie rzeki, pierw
szy raz w życiu na wołyńskiej ziemi — nie 
sportowo, bo pod parasolem chroniącym od 
prawdziwie afrykańskich promieni słońca; ko
nie się napoiły, wybrodziły, nawet wykąpały, 
ale z ostrożnością, bo Bug tutaj choć wrąski, 
nadzwyczajnie jest jednak głęboki.

Wołyń!
„Tam już dostać wody zdrowej, 
tam krynice i dąbrowy, 
i brzozowe czyste gaje, 
i pług czarną ziemię kraje, 
■pełny oddech ma tam życie, 
i wszystkiego wbród obficie: 
bydła, koni i zwierzyny 
i konopi, pszczół i miodu 
i nie mało też narodu". (W. Pol).

Dłużyły mi się bezmiernie długie wsie, ale 
urocze, jakby jednym wiśniowym sadem, z 
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dojrzałym w tym czasie owocem, otulone cha
ty schludine, czysto, biało obielone z żółtym 
szerokim pasem u dołu, wchód pod przystaw
kę żółtym piaskiem jak na święto wysypany; 
może co druga lub trzecia chata posiada radjo, 
wszędzie widoczne anteny; przy gościńcu co 
kilkaset metrów wystawione bańki blaszane z 
mlekiem, a na własne oczy sprawdziłem, jak 
przeznaczona do tego celu furmanka po kolei 
je ładowała. Zachwycony byłem i zdumiony 
tę, kulturę, w tej okolicy — później dowiedzia
łem się, że te wsie to są czeskie i niemieckie 
zdawna osiadłe kolonje — czyżby to trudno 
było sąsiadującym polskim wsiom naślado
wać ten porządek i zmysł spółdzielczy?

Wielce wyboistą, drogą, pojąc co chwilę sie
bie i konia w napotykanych studniach, doje
chałem wreszcie do cienistego, zabudowanego, 
wielkopańskiego Porycka, przejechawszy w 
tym dniu 83 km.

Pod dachem czcigodnego hr. Stanisława 
Czackiego znalazłem babdzo upragniony i bar
dzo gościnny dwudniowy odpoczynek. — Szan. 
Gospodarz właśnie w dzień wprzód powrócił 
był do swego ukochanego pola pracy ziemiań
skiej, obywatelskiej i społecznej, po półrocz
nej przymusowej nieobecności, spowodowanej 
ciężfką chorobą. W Porycku przed wojną stały 
naprzeciw' siebie dwa pałace z filarami fron
towymi i charakterystycznemi cechami Stani
sławowskiej architektur}', przedzielone trawr- 
nikiem z wrspaniałemi kwietnikami. Jeden z 
pałaców ocalał, drugi uległ podczas wojny zu
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pełnemu zniszczeniu, mieścił archiwum, bi- 
bljotekę i pokoje gościnne.

Dziś stoją mury ścienne, których tynk od- 
padł, otwory okienne oświecają wewnętrzną 
pustkę — krzewy i drzewka, które się same 
zasiały, otulają, tę przeszłość, a dwa gniazda 
bocianie na szczycie pilastrów — życiem i sta
łem corocznem w to miejsce powrotem, wzbu
dzają otuchę na przyszłość i trwałość posia
dania. Ruinie tej trudno się dość napatrzeć, 
sama prosi się o uwiecznienie akwafortą wyo
brażającą jedną z tylu ofiar poniesionych i po
noszonych przez Kresowców — pionierów pol
skości. — Brzegi parku obmywają fale dużego 
jeziora, czystego jak iza nakrywanego tylko 
gdzieniegdzie nenufarami i liljami wodnemi; 
poza niem rysują się w oddali budowle fol
warczne i wysokie groble, na których pod upal
ny wieczór majaczyły sylwetki koni roboczych 
prowadzonych do poju i kąpieli. Zdaleka nie 
można było rozróżnić maści, zaś na każdym 
folwarku wszystkie konie podobierane są je
dną maścią. Nazajutrz dzielną parą kasztanów 
w bałaguiskich zaprzęgach pojechaliśmy oglą
dać znakomite stado anglo-arabskie, tak słu
sznie wyróżnione na wystawie w Poznaniu i 
nagrodzone najwyższym dyplomem.

Są hodowcy zamiłowani, odznaczający się 
istotnem znawstwem — innym do osiągnięcia 
dodatnich wyników dopomaga szczęście szcze
gólne w doborze materjału hodowlanego, tu
taj niewątpliwie oba te atuty się połączyły. — 
Klacz arabska „Halabarda11 nabyta w Sławu- 
cie, dała po Wallisie synu Van Dyćka, a wnu
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ku Vasco de Gama — Wallisa II. Następnie 
niezwykle wymagający hodowca nabył jako 
angielskiego reproduktora og. Namorob po 
Splendor i Zeyneb. Wallis to regenerator w ho
dowli arabskiej na Wołyniu i poza nim. Na
morob może sam nie miał i też nie daje wyso
kiej klasy wyścigowej, za to daje wyjątkowo 
suchość, dostateczną kościstość, piękne kształ
ty i wzrost; oba ogiery nadają się ze względu 
na swą .typową i harmonijną budowę do od
lania z bronzu jako modelowi przedstawiciele 
dwóch iras gorącej krwi. Córki Wallisa łączy 
się z Namorobem i odwrotnie. Wychodzi z te
go ideał anglo-araha. Wśród nadzwyczajnego 
ogółem zespołu matek stadnych wyróżniają 
się wielokrotnie nagrodzone: Wróżka, Viola- 
tera, Nasturcja, cudna siwa Wendetta po Wal
lis II od Himalaja II, po Buńczuik (Clover — 
Barfleur II) od Himalaja I, .posiadająca w ru
chu chyba nie nogi, lecz skrzydła. Należy też 
wymienić klacze pełnej krwi: Tillery (Tom 
Gringle - Severine), Bajaderka (Blason - Tille
ry); śliczna Nimtfa (Namorob - Tillery), Baga
tela (Blason- Perła II). Pastwisk sztucznych 
jest 36 mórg.

Do pomocy, częściowo do zastępstwa Namo- 
roba służy suchy stalowy państwowy Kriti- 
ker, syn Sac a papier. Są też w Porycku dobre 
produkty po państw7. Ad memoriam. Dobranie 
w przyszłości reproduktora do stada stojącego 
na takiej wyżynie jest nie latwem i poważnem 
zagadnieniem — to stado, w'szak to owoc pra
cy całego życia w tym kierunku, a wpływ jego 
i znaczenie hodowlane sięga daleko. Ściany 
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sporego rozmiarami pokoju w pałacu nie mie
szczą. już uzyskanych dyplomów i odznaczeń. 
Czuwa nad tą hodowlą i często w ostatnim 
czasie nieobecnego właściciela zastępuje p. K. 
Martin, którego własna stadnina pełnej krwi 
w dużym majątku w Kijowczyźnie liczyła się 
do wybitnych przed bolszewickim pogromem. 
Wymarzona fachowa opieka dla Poryckiej ho
dowli.

Z żalem wypadło i tu się pożegnać, zyskując 
bardzo miłego towarzysza w osobie młodego 
hr. Tadeusza Czackiego z Koniuch, który ze- 
chciał uprzejmie mnie oprowadzać odpowied
nio do wołyńskich odległości — aż 120 kilo
metrów przez Chołoniów hr. Z. Krasickiego 
(nocleg) i Werbeń pp. Hulewiczów (najgościn
niejsze przyjęcie na odpoczynek południowy), 
do Smordwy majątku hr. Aleksandra Ledó- 
chowskiego. Oba nasze konie, tak 4-letnia „Je
dynka", jak i hr. Czackiego czysta anglo-arab- 
ka, 8-letnia „Warta" po Namorob od Himalaja 
II, jakby żywcem wzięta z angielskiego szty
chu, wytrzymały dobrze i upał i „wołyńskie" 
kilometry, z których każdy zbliża się do 
dwóch; rad jednak już byłem, gdy minąwszy 
pełne historycznych wspomnień Beresteczko, 
dostaliśmy się nakoniec do WeTbnia, uroczo 
położonego nad Styrem, gdzie zastaliśmy hr. 
Ledóchowakiego i młodego hr. Chodkiewicza, 
którzy z górą 40 kilometrów wyjechali na na
sze spotkanie. Aż do Demidówki, gdzie uraczy
liśmy się świeżem zimnem piwem, odprowa
dził nas p. Hulewicz, tak, że kawalkata w o- 
czach rosła.
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W pięknym pałaicu w Smordwie u łaskawych 
Gospodarstwa Domu pozwoliłem sobie gościć 
aż 3 dni ujęty serdecznością przyjęcia; każda 
chwila była tam mile spędzona, a pobyt ze 
wszechmiar interesujący. Oglądałem stary na 
filarach wsparty budynek, a na nim staraniem 
hr. Ledóchowskiego umieszczono tablicę dla 
wiecznej pamięci, że tu 29. VI. 1792 przebywał 
Tadeusz Kościuszko i z niego datował „raport 
powinny" do księcia Józefa Poniatowskiego o 
ruchu wojsk przed bitwą pod Dubienką.

Hodowli w Smordwue przyświeca konsek
wentna myśl hodowlana, dzięki czemu jest o- 
na na drodze stałego postępu; posiłkuje się 
krwią poryćką i ma na celu wychowanie koni 
anglo-arabskich, używając starego ale pełne
go rasy i życia państw, czystej krwi arabskiej 
jezupolskiego Mazepa I. (Mazepa - Łania) któ- 
ren wielkie usługi oddał hodowli wielkopol
skiej, oraz ogierów pełnej krwi ang.: Estour- 
nel (Erkónig): Ad memoriam (Adam); Tarczyn 
(Fils du Vent) i Wulkan (Balthazar Zeyneb). 
Po itym ostatnim widziałem same dobre źre
bięta, wśród 20 klaczy używanych do chowu 
lepiej przypominam sobie pełnej krwi Perła II 
(Patriache — Moldavie po Rueil) i jej córkę 
Haneczkę po Namorob i pół krwi Bona po Po
lar Fox (Flying Fox) i perską Wojenkę.

Dwa razy dziennie przebiega młodzież dą
żąc na pastwisko kilkadziesiąt kilometrów 
tam i z powrotem. W rozmowie hodowlanej 
omawiało się dążenie hodowli wielkopolskiej 
do uszlachetnienia, zaś w hodowli lubelskiej 
do pogrubienia materjaiu. — Zgodziliśmy się 
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w zapatrywaniach, że korzystniej~by było, by 
te dzielnice pozostały nadal przy swoich ro
dzimych typach ze względu na siedlisko, gdzie 
każda z nich ma swoją zaszczytną opinję — 
przyczem mniej możnaby się obawiać pewnego 
uszlachetnienia w Poznańskiem, aniżeli pogru
bienia w Lubelskiem, co mogłoby wpłynąć na 
zanik wybitnych cech dzielności, elegancji i 
ruchu tak słusznie cenionych u „lubelskiego" 
konia gorącej krwi.

Poczuwam się do szczerej wdzięczności dla 
hr. Ledóchowskiego, że zechciał mnie prze
wieźć samochodem po znacznej połaci Wołyń
skiej Ziemi; tym szybkim a wygodnym sposo
bem poznałem najpierw stolicę Wołynia Łuck 
z zamkiem obronnym z czasów Lubarta i Wi
tolda; pozostały jeszcze trzy baszty, jedna z 
nich wjazdowa, ostrołukowa; mury obronne, 
ceglane, wysokie, z bardzo licznemi strzelni
cami noszą cechę wielkiej starożytności. W 
podwórzu zamkowem mieści się ciekaw’e mu
zeum krajoznawcze Wołyńskie: urny, wykopa
liska z epoki kamiennej, bronzowej i żelaznej, 
narzędzia rolnicze bardzo pierwotne, jakich 
dziś jeszcze po wsiach używają, charakterysty
czne hafty w jednym kolorze czerwonym, stro
je ludowe i inne okazy zdobnictwa miejscowe
go. Na ścianach anagramy z wyliczeniem się- 
gającem zamierzchłych czasów, nazwiska bi
skupów wołyńskich trzech obrządków, woje
wodów i kasztelanów. Wśród nich poza nazwi
skami W. ks. Witolda i Świdrygiełły powta
rzają się nazwiska Koryatowiczów', Sangusz
ków, Radziwiłłów, Ledóchow-skich, Chodkie- 
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-więzów, Hulewiczów i innych z możnych kre
sowych rodów. Zwiedziłem farę z barokowy
mi posągami świętych w niszach nazewnątrz 
świątyni — wnętrze trzynawowe dyskretnie 
ozdobione szlachetnemi stiukami z środkową 
latarnią o wielkiej elewacji; antepedium wiel
kiego ołtarza srebrne „repousse"; Matka Bo
ska wśród stylizowanych kwiatów bardzo arty
stycznie wykonane.

Z Łucka podążyliśmy do Worotniowa dużej 
leśnej posiadłości hr. Jerzego Jezierskiego, la
sy jego wraz z graniczącemi ordynacji Ołyc- 
kiej stanowią poważny kompleks 40 tysięcy 
hektarów, sosna, dąb, olszyna fornirowa, tarta
ki i inne przedsiębiorstwa drzewnego przemy
słu. — Przy swojem wielkiem zamiłowaniu do 
hodowli nie będzie hr. Jezierski długo oczeki
wał na pomyślny wynik, jeśli pójdzie cierpli
wie za wspomnianym przykładem hr. Szep
tyckiego. Obecnie jest w stadzie pewna mię- 
szanina, a więc Ibar, Arab importowany 
z Francji i pełń. kr. Albainese (Con amore) 
i Larix (St. Saulge) i 6 klaczy Beberbeokich 
przez stado w Janowie ustąpionych nie dość 
jednolitego typu, najlepsze z nich po Metellus 
i Irlehrer i klacz radowiecka po Sidi (Ajax — 
Fantasia). Niezłe starsze źrebięta po Embach 
(Carabas) i lepsze młodsze po pełń, krwi Priam 
(Dealer - Palmyra po Osian). Najlepsze życze
nia towarzyszą tej młodej energicznie prowa
dzonej hodowli.

Trudno być na Wołyniu, a nie poznać Ołyki! 
Cóż o tern może zanotować z pobieżnego rzutu 
oka przeciętny miłośnik sztuki, zwłaszcza gdy 
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z szczegółami o tym potężnym zamku można 
się zaznajomić z fachowej pracy p. Dra St. 
Tomkowicza, wieloletniego konserwatora i u- 
czonego, pierwszorzędnego znawcy przedmiotu, 
wydanej przez Akademję Umiejętności. Kra
ków, 1922.

Zamek imponuje więcej ogromem i powagą., 
jak powabem i architekturą; o rozmiarach 
świadczy, że podwórze zamkowe równa się ca
łemu placowi Szczepańskiemu w Krakowie. 
Zamek w koło otoczony szerokiemi a tak wy- 
sokiemi wałami, że wygląda w nich zagłę
biony, co przeszkadza do zdania sobie sprawy 
z rysunku całości. Styl późnego baroku. Pałac 
był wraz z dobrami przez rząd rosyjski zase- 
kwestrowany; do roku 1836 był szpitalem, po
czerń zaniedbany popadł w ruinę; dopiero śp. 
ks. Ferdynand Radziwiłł zajął się od r. 1883 ra
towaniem zniszczonych murów i kolejnem od
nawianiem wnętrza. — Zawierucha wojenna 
nie oszczędziła Ołyki; rowy strzeleckie szły 
między zamkiem a miasteczkiem; pociski ma
ło uszkodziły zamek, ale wojska splądrowały 
go doszczętnie. Obecny właściciel ks. Janusz 
Radziwiłł poważnym nakładem zamek restau
ruje. — Na Kresach zawsze tak bywało — za 
przykładem mrówek; wielokrotnie odbudowuje 
się wielokroć zniszczoną siedzibę — quod felix 
faustumque sit!

Ogromny kraj, jakim jest Wołyń przeważnie 
płaski, tylko w okolicach Krzemieńca ponie
kąd górzysty, a na drodze do Szpanowa koło 
Równego mocno falisty. Tuż przy szosie zamek 
w Klewaniu wciąż nie mogący zrozumieć i po
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cieszyć się czemu go właściciele opuścili i 
w obce ręce oddali, — dalej l barów ks. Cze- 
twertyńskiego, dokąd w dobrych czasach zjeż
dżała się szlachta kresowa z okazji imienin 
na huczne bale i przyjęcia; stawali też tam 
wtedy podobno do apelu niefrasobliwi bożko- 
wie __ Amor, Kupidyn i Hymen i niejedno 
szczęśliwe później małżeństwo tam się właśnie 
ułożyło.

Klucz Szpanowski należy wraz z Ołyką do 
ks. Janusza Radziwiłła: ziemie pszeniczno- 
buraczane, cukrownia, cudowny park, stado 
arabskie i Waliis II w własnej osobie. Koń ten 
głównie ipociągał do dojechania do Szpanowa. 
Nieobecnemu niestety ks. Radziwiłłowi mo
głem ■złożyć tylko bilet wizytowy. Trudno orze
kać, ale Waliis to zapewne najlepszy d«ziś 
Arab urodzony w Polsce; indywidualność wy
bitna, dziedziczy fenomenalnie swoją szlachet
ność i kształty, dając często wzrost wyższy od 
własnego; łączony jest iz klaczami antoniń- 
■skiego pochodzenia jak Pogoń, Windoboma, 
przy której widiziałem źrebię klaczkę po Wal
usie jakiejiby trudno było zapewne szukać pod 
namiotami Beduinów.

Pod wieczór wróciliśmy do Smordwy, uje
chawszy zgórą 250 kim. z uzyskaniem pewnego 
małego pojęcia o Wołyniu. Dopełniłem je co
kolwiek, składając uszanowanie hr. Chodkie
wiczom w Młynowie.

„Ne sun maggior dolore, che ricordarsi tempi 
felice — nella miseria". — Te słowa Dantego 
muszą nieraz przychodzić na myśl właścicie
lom, patrząc na wspaniały pałac renesansowo- 
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barokowy budowany przez architekt? Sclile- 
gera w XVIII wieku z rzeźbami na attykach 
i herbami Rzewuskich, Lubomirskich i Chod- 
kiewiczów, w którym utkwiło 120 pocisków, 
poczem znikł splądrowany przez dzicz bolsze
wicką, pastwiący się na najbliższych krewnych 
tej zacnej rodziny. — Taka już żywotność i pra
ca w tym kraju, że ziemia znów plonuje — 
dach jest nad głowę, — w dworze obok pałacu 
stojącym, a w stadzie roi się od potomków 
Kruszyńskiego Tytana (Fils du Vent — Rosa- 
lind). Spotkała mnie tu nader mila niespo
dzianka. Zaproszony na nocleg do Horodyszcz 
pod Luckiem, drugiego majątku hr. Chodkie- 
wiczów, miałem tam być odprowadzony przez 
hr. Krzysztofa Chodkiewicza, słuchacza lwow
skiej politechniki, — tymczasem 5 osiodłanych 
koni stało pod domem i tyleż osób, w tej licz
bie dwie panie raczyło mi towarzyszyć do Ho
rodyszcz, odległych o 50 kilometrów. Sowita 
nagroda za moją manję podróżowania po Pol
sce na koniu!— Panie nie okazywały najmniej
szego zmęczenia, jak również hr. Chodkiewicz, 
dosiadający rasowej, ale nerwowej i wciąż py
skiem ciągnącej i szarpiącej klaczy pełnej 
krwi („Queen of the Bog" po Kings Zenith (Roi 
Herode) ur. w Anglji). — Nie można sobie wy
obrazić coś bardziej nastrojowego, jak przepra
wa w licznem towarzystwie przez leniwie swe 
wody toczący Styr, na promie kierowanym 
przez starego żyda późnym wieczorem przy 
blasku księżyca, a w mgłach kładących się po 
dalekich płaszczyznach smętnego Wołynia. — 
Wybrany motyw dla pendzla Chełmońskiego,
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Rapackiego, Wywiórskiego. a być może i 
Brandta.

Horodyszcze, gdzie właściciel nie mieszka — 
to stary miły niski dwór szlachecki, meble 
pokryte barwnemi chustami wiejskiemi, tuż 
obok gumna i stajnie i bardzo duże jezioro. 
Ułożyłem sobie wyjazd wczas nazajutrz, ale 
nie przewidywałem łaskawego życzenia mło
dego Towarzystwa, bym dzień jeden jeszcze 
pozostał. Życzeniu temu oprzeć się nie było 
można, walka z projektami, których zwykle 
wolę nie zmieniać nie była długa; gdy mnie 
starsi psuli swoją, uprzejmością., to czułem się 
zaszczycony, gdy młodzież mi okazywała sa
morzutną sympatję — byłem nią szczerze roz
czulony. Towarzystwo, w którem miałem przy
jemność znajdować się było tak zamiłowane w 
koniu i jego hodowli, że rozmowa się nie ury
wała a temat ten jak wiadomo bywa niewy
czerpany. — Prawie o zmierzchu zaproszono 
mnie na polowanie na dzikie kaczki. Odbywało 
się ono na łodzi kierowanej wprawną ręką ty
powego Rusina, kłusownika o dziwnych jakby 
gutaperkowych nogach, któremi w niezrozu
miały sposób w chodzie wywijał.

Jeśliś bracie jest myśliwy 
Na wołyńskie zajedź stawy 
Boś nie słyszał takiej wrzawy 
Dzikich ptaków jakoś żywy 
Podsuń ctzółinem pod szuwary 
Bo pocieszne ptaszę rady 
Tam to sejmy tam to gwary 
I zaloty i biesiady. (W. Pol.)
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Staw-jezioro zarośnięty był oczeretami i si
towiem na trzy metry wysokim; płynęło się ci
cho wykoszonemi umyślnie kanałami; nadem- 
ną krążyły mewy i orły rybolowy — zdaleka 
nie na strzał ukazywały się kaczki — nurki — 
perkozy. Jedna tylko cyranka straciła młode 
życie: przed nadciągającą burzą i deszczem? na
leżało zawrócić — muskał podmuch wiatru... od 
Dzikich Pól. Nie przez inny staw przedzierał 
się napewno Skrzetuski z pod Zbaraża; w tych 
stronach dopiero pojmuje się i odczuwa „Try- 
logję", tę historyczną poetyczną epopeę, tu się 
podziwia genjusz wskrzesający niezapomniane 
żywe postacie na tle tej przyrody, tej ziemi, 
jej głosu i kurhanów! A tyczy się to też Au
torki „Pożogi" i „Beatum scelus".

Najtrudniej żegnać młodych — lecz toute 
bonne chose finit; nie do uwierzenia, że o 3-ej 
rano mogłem raz jeszcze uścisnąć ręce całe
mu Towarzystwu, a jedna z Pań i hr. Chod
kiewicz łaskawie odprowadzili mnie 10 kilo
metrów ku celowi podróży dnia tego t. j. ku 
Włodzimierzowi Wołyńskiemu. Wywoziłem 
z Wołynia bukiet niewiędnących kwiatów 
wspomnień.

Pierwszy popas w Turczynie w małem mia
steczku niezwykle czystem i tak starannie 
o świcie zamiatanem, że i ja postarałem się 
o usunięcie resztek pasionego siana przed 
opuszczeniem tej wołyńskiej Holandji. Na 
drugi popas zatrzymałem się w W’ojnicy 
w sam czas przed deszczem, przyczem mia
łem sposobność do potwierdzenia zdobytego 
w wycieczkach doświadczenia, o ile mężczyź
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ni są bardziej uprzejmi i gościnni od kobiet, 
które niechętnie odpowiadają na zapytanie 
o kierunek drogi i zazwyczaj odmawiają po
dróżnego pod dach przyjąć.

W tej zagrodzie w Wojnicy mimo deszczu 
nie miało być dla mnie schronienia według 
zdania „wymownej* 1 pani domu o obfitych 
kształtach, natomiast małżonek jej natych
miast oddał stodołę do mej dyspozycji i do 
stancji uprzejmie zaprosił. Po drodze wstąpi
łem do ciekawego kościoła w miejscowości Za- 
turce, odbudowanego po zniszczeniu wojen- 
nem; późny polski gotyk nie flamboyant, prze
chodzący w renesans; wieża wysoka ośmio- 
boczna na kwadratowej podstawie, jakby dwu
piętrowa. Podczas całej wycieczki nie wycier
piałem tyle od upału co w tym dniu — za
trzymując się po lasach piło się ciepłą wodę 
z butelki, wreszcie o 4-ej po południu po prze
jechaniu 72 km. stanąłem w Włodzimierzu 
Wołyńskim, dość zmęczony. Tu na granicy 
Wołynia, w zastępstwie nieobecnego ks. arcy
biskupa Mańkowskiego, bliskiego krewnego, 
po ojcowsku przyjął i ugościł mnie przezacny 
ks. infułat Nosalewski.

Wołyń ma swoisty urok pewnej smętności 
tych równin bez końca; może przyczynia się 
też do tego wrażenia widok ludu prawosław
nego — gęstych biało-zielonych cerkwi, a rzad
kich wież kościelnych, pozatem odczuwa się, 
że tam wszystkim ciężko. Takby się pragnęło 
nic lub mało w Polsce krytykować, choć rze
czy ludzkie mogą i muszą ulegać krytyce, 
a raczej chciałoby się wszystko chwalić i chwa- 

2918 kilom. a 
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lić — niestety niezawsze się to udaje; zdarzały 
się posunięcia ujemne spowodowane tem, że 
Polskę opanowała zasada stawiania ustaw’ po
nad wymagania i prawa życia — pereat mun- 
dus fiat ustawa, tymczasem życie jako po
chodzące od Boga ma pierwszeństwo i swoją 
logikę życiową, zaś ustawy pochodzą tylko od 
ludzi, którzy jako tacy są omylni, a często są 
teoretykami i pryncypialistami. Życie jako 
silniejsze, radzi sobie z niezgodnemi z niem 
ustawami jak rzeka, której naturalny spadek 
każę wyżłobić sobie ujście nawet poprzez góry 
i skały. Zauważamy to w życiu codziennem — 
ale czy nie byłoby korzystniejszem dla kraju 
używać naszej energji, pomysłowości i czasu 
raczej dla normalnej pracy, aniżeli na mniej 
więcej legalne obchodzenie pewnych ustawy 
rozporządzeń i setek paragrafów objaśniają
cych i nowelizujących je poto, by wytworzyć 
ciemny las, w którym już ani rządzący ani 
rządzeni drogi znaleźć nie mogą.

Niemało takich ustaw możnaby zacytować. 
Ustawa o osadnictwie wojskowem bardzo za
ciążyła i dała się we znaki większej własności 
na Wołyniu; obdarowanych cudzym, a więc 
niestrawnym kąskiem nieuszczęśliwia, ogólną 
produkcję zmniejszyła. Rzymski wódz Sulla 
też w' podobny sposób swych inwalidów na
gradzał; poeta Horacy tylko za wstawieniem 
się wpływowego Mecenasa ulubioną swą wil
lę od wywłaszczenia uratował, — ale pomimo 
całego zachwytu dla wzorów klasycznych 
może nie należałoby ich stosować na żywem 
ciele niektórych warstw’ społecznych. Ustawa 
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wspomniana nie ułatwia walki z kryzysem. 
Piszący pozwolił sobie <podać w kilku najpo
ważniejszych czasopismach do wiadomości pu
blicznej swój projekt zmniejszenia ciężarów 
podatkowych o dwa miljardy rocznie przez 
oszczędności na składkach na ubezpieczenia 
społeczne i w wydatkach magistratu dużych 
miast samorządów powiatowych i gminnych 
— nie miejsce tu to szerzej rozwijać. W dy
skusji z ipoważnemi obywatelami kraju otrzy
mał odpowiedź, że projekt logiczny, lecz nie
wykonalny, gdyż nietykalne są ubezpieczenia 
społeczne i radosna twórczość samorządów — 
■to jest „tabu“ doskonale jak tabu to tabu, mo
gąc żyć gińmy więc z całą świadomością, że 
ratunek był możliwy, zapatrzeni zamierają
cym wzrokiem w obłoki, na których wielkiemi 
zgłoskami wypisane słowo „tabu" — to nas 
■pocieszy i uspokoi.

Pozwoliłem sobie na takie rozważenie, jeden 
to przecież z rzadkich objawów życia naszego, 
od którego się nie płaci podatków, „die Ge- 
danken sind zollfrei".

Minąwszy Uściług i most na Bugu, wstąpi
łem znów na lubelską ziemię; Bug płynie tu 
już szerszym korytem, mając od strony wo
łyńskiej strome, dość wysokie gliniaste ścia
ny, a z drugiej strony znane z obfitości siana 
nadburzańskie łąki. Niełatwo ogólnie osądzić 
co piękniejsze, czy Wołyń, czy Lubelskie, bo 
duże to połacie kraju, których zaledwie małą 
część poznałem; zapewne dla Wołyniaków 
niema nic nad Wołyń, zaś mieszkańcy Lubel
skiego nie mogą się dość nacieszyć krasą ro- 

4*  
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dzimej swej ziemi. Wydaje mi się, że Lubel
skie weselsze i bardziej malownicze — wsie 
gęste, z każdej prawie wystrzela w górę wieża 
kościelna, krajobraz znacznie mniej jednostaj
ny niż na Wołyniu. W każdym razie tak pię
kny był wczesny ranek tego dnia — przyroda 
tak cudna, że z serca płynęły do ust słowa: 
„Kiedy ranne wstają zorze, Ciebie ziemia. 
Ciebie morze, Ciebie chwali żywioł wszelki, 
bądź pochwalon Boże wielki", a muszę się 
przyznać, że nawet z łzą dziękczynną w oku. 
Pierwszy raz ujrzałem tu w tym roku rozpo
częte żniwa. Nowe plony wyczekiwane z upra
gnieniem przez ziemian, wdościan, a niemniej 
niecierpliwie przez... inspektorów skarbowych. 
Klęska rdzy na pszenicy nieoczekiwanie, a tra
gicznie dotknęła producentów, a przekreśliła 
rachuby ipanów inspektorów, ale co do tego 
ostatniego, c‘est surement le moindre de mes 
soucis.

Z Uściługa do Horodła na popas pod kościo
łem; w cichem dziś miasteczku, raczej wsi, 
zawarty był w r. 1413 pierwszy Akt Unji Li
twy z Polską. Wzdłuż dobrze, o ile sądzić mo
głem, zagospodarowanych rozległych lasów 
hrubieszowskich, należących do fundacyj 
wielkiego altruisty Staszyca, nową doskonałą 
szosą dojechałem z Teratyna do Uchań, nie
gdyś Uchańskich Daniłowiczów, Lubomir
skich, obecnie znacznie zmniejszonych i w in
nych rękach. Zamierzając podczas popasu zwie
dzić miejscowy kościół, udałem się na probo
stwo. Czcigodny proboszcz ks. Jan Józwiak 
„podróżnego w dom przyjął, łaknącego nakar-
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mił, pragnącego napoił11 i łaskawie po koście
le oprowadził. Fronton tej świątyni zdobią, 
dwie wieże o pięknych formach renesanso
wych, wnętrze zachwyca swem sklepieniem, 
suto zdobionem sztukaterją i herbami funda
torów. Dwie ośmioboczne kaplice, okrywają 
kopuły. W północnej ścianie kościoła prze
piękne alabastrowe grobowce Uchańskich 
Daniłowiczów przypominają układem i 
tyzmem wykonania podobne pomniki w we
neckim kościele San Giovanni e Paolo.

Dalsza droga wiodła przez Wojsławice, nie
gdyś Stefana Czarnieckiego, niedawno hr. Po- 
letyłły, a dziś... żal patrzeć na dobrowolnie 
spowodowaną zupełną ruinę tej olbrzymiej 
fortuny przez dziwaczny jej zapis. Pewne ce
chy oryginalności w naturze ludzkiej bywają 
nawet do pewnego stopnia pożądane, gdy jed
nak oryginalność przechodzi w’ dziwactwo, 
cierpi na tern kraj, dana jednostka i ewentual
nie pokrewieństwem do dziedziczenia upraw'- 
nieni spadkobiercy. Wymowny tego przykład 
dają Wojsławice, a nie byl on u dziedziców 
wielkich fortun w ostatniem dziesięcioleciu 
wypadkiem odosobnionym.

Już pod wieczór podjechałem pod na fila
rach wsparty dom w Surhowie opodal Kra- 
snystawu. Nie miałem przedtem przyjemności 
znać Sz. gospodarza domu p. Z. Skolimow
skiego — zabawne więc było qui pro quo, 
gdy mnie pierwszej chwili — koń mój stal 
zdała — wzięto za podróżującego bezrobotne
go, i to nawet dość przedsiębiorczego, który 
się aż z biedką dwukołową wybrał po zapo



54

mogę; wyjaśniło się ono prędko i otwarły się 
nietylko drzwi tego gościnnego domu, ale pra
wie ramiona. Surhów należał dawniej do hr. 
Kickich, sprowadzony wówczas włoski malarz 
Monti ozdobił ciekawemi, dobrze dotąd zacho- 
wanemi freskami ściany i sufity pokoji mie
szkalnych; przedstawiają, one sceny mitolo
giczne lub z Starego Testamentu — jest też 
Sobieski, oczywiście tratujący koniem Turka 
i ks. Józef Poniatowski. Karjatydy marmuro
we, dłuta Canovy, przewieziono do innego ma
jątku. Znać, że Lubelskie to kraj hodowców 
i miłośników konia.

Upodobanie to dzielą i Panie, interesując się 
fachowo i bynajmniej nie po dyletancku; tak 
było i w Surhowie, gdzie hodowla pełnej i pół
krwi istoi na wysokim poziomie. Matki stadne 
pełnej krwi isą następujące: Ałła (Alaric Vi- 
ctor — Very Ugly); Bajeczna (Bob — Perła); 
Elipsa (Fils du Vent — Emaile) Arogantka 
(Radża — Bellona); Fuga (Kings Idler — Le- 
xavis) i Izbarta (Blue Danuibe — Uciecha); 
wysokiej półkrwi: Umykaj Polmodie (Iluszar); 
Berezyna (Sirdar); Ostoja (Ritter), Madame 
Loulou (Golden Touch) i Oleńka (Ritter). Ostat
nim czasie pokrywały w tym stadzie państwo
we ogiery pełń, krwi Pergament Coriolanus, 
Berliner i iPatrizier. Po Berliner (Biniou) jest 
znakomita młodzież pół krwi. Nie uprzedzając 
wypadków wydawałoby się, że remonty po 
Berliner muszą zasłużyć na odznaczenie zło
tym medalem. Dzięki wielkiej uprzejmości 
p. Skolimowskiego miałem możność i to 
wspólnie z Nim iziwiedzić stadninę ogierów^ 
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państwowych w pobliskiej Białce, bardzo 
chętnie i szczegółowo pokazany przez daw
nego, dobrego znajomego dyrektora p. Hay. 
Niedawno założona stadnina mieści narówni 
z Boguslawicami najlepsze państw, repro
duktory pełnej krwi, z których niejednego na
leżałoby użyć do połączeń z klaczami pełnej 
krwi, zaczem przemawia ich pochodzenie 
i nieraz doskonała zagraniczna przeszłość wy
ścigowa. Sądzę, że do takich zaliczyć można 
ogierów: Berliner (Biniou) 8 zwycięstw 278.265 
mk.; Dziryt (Bob) w świeżej pamięci; Geiser 
(Nuage) 6 zwycz. 154.330 mk. Palamedes (Fer- 
vor) 20 zwyc. 104.270 mk.; Parnass (Fervor) 
wygrał mało, ale jest wyjątkowo suchy i mu
skularny, przytem jest ipo Fervonze; Patrizier 
(And Patrick) 24 zwyc. 182.762 mik.; Panther 
(Dark Ronald) 7 zwyc. 168.810 mk.; Finlander 
(St. Maclou) 5 zwyc. 138.800 mk. i Tod und 
Leben (Traum) 16 zwyc. 74.485 mk. Ogierów 
tych bliskich pierwszej klasy szkoda do pro
dukowania remont wystarczą do tego celu 
w zupełności inne mniej klasowe ogiery pań
stwowe pełnej krwi, doskonałe pół kirwi ang., 
wreszcie ogiery czystej i pół kr. arabskiej i an- 
glo-arabskie. Jako pewnego rodzaju ciekawość 
stadniny w Białce należy wymienić kasztano
watego czystej krwi arabskiej Radamesa, dar 
króla Hedżasu dla p. Prezydenta Rzeczypo
spolitej; typowy to przedstawiciel rasy Mu- 
nighi.

Nazajutrz wyjeżdżając jak zwykle o świcie, 
zboczyłem cokolwiek z gościńca, by zwiedzić 
ruiny zamku Krupę. Jeden z pierwszych wła- 
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ścici-eli Krupskich — czy Krupę, szlachcic na 
zagrodzie, równy wojewodzie, nie chciał uznać 
Jagiełły, jako Pana i Króla i wytoczył Mu 
wojnę. W wzniesionym przez siebie drewnia
nym zameczku zaciekle się bronił, nie mogąc 
sprostać, prosił o pokój; ośmieszył to zajście 
Jan Kochanowski w swych Fraszkach: „Król 
Jagiełło bil Krzyżaki i Pan Krupę chciał być 
taki — na co porwał się nieboże, Krupa Jagłą 
być nie może". Właściwy zamek w' Krupem, 
wielką i potężną fortecę wzniósł Samuel Zbo
rowski, czworobok otoczony murem i siedmio
ma basztami, na skutek walk, szturmów i oblę
żeń mury zaczęły się chylić ku upadkowi; nie 
oszczędziły ich też pociski podczas wrojny 
światowej. Pozostałe reszty świadczą, że za
mek budowany był z zwyczajnej cegły, obło
żonej powtórną warstwą cegły ozdobniejszej, 
szczyty ścian dotąd zdobne attyką przypomi
nającą krakowskie Sukiennice — dziś gnież
dżą się tam kawki — podwórze zamkowe za
rośnięte krzewami metrowej wysokości jest je
dnak dotąd co podziwiać i dumać „sic transit 
gloria mundi“.

Tuż za mostem na Wieprzu — Trawniki, cu
krownia — i dogodne znalazło się miejsce na 
popas. Przez Biskupice z okazałym zewnętrz
nie, zdaleka widnym kościołem, nie zawierają
cym nic osobliwego wewnątrz, podążyłem do 
Milejowa, by odwiedzić o dwa kilometry da
lej mieszkającego w lesie w wygodnej le
śniczówce mego kuzyna hr. Wład. Rostwo
rowskiego, który mi pokazał hodowlę bo
brów właściwie nutrji1 (Sumpfbiber) hodowa
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nych jako zwierzęta futerkowe. Pomieszczone 
w basenach cementowych zaopatrzonych w wo
dę, mają płetwy na tylnich nogach, pazury 
u przednich i dwa bardzo długie wystające 
górne zęby na podobieństwo arktycznych mor
sów. Zwierzęta te wielkości małego zająca są 
prawie całkiem obłaskawione. Cena skórki do
chodzi do 200 zł.

Po złożeniu odwiedzin hr. Wł. Scipionowi 
w niedalekiej Brzeźnicy intensywnie zagospo
darowanej, gdzie nie mogłem się doliczyć sto
gów zeszłorocznej słomy — pojechałem dalej 
cokolwiek znużony daleką, złą i do tego myl
ną drogą. Dobrze po 9-ej wieczór dobiłem do 
hr. Witolda Łosia w Piotrowicach. Niezmiernie 
było interesujące poznanie tak bardzo wybitnej 
hodowli, prowadzonej konsekwentnie z wiel- 
kiem znawstwem i przemyśleniem ku celowi 
przez właściciela i hodowcę za praktyczny 
uznanemu i obranemu. Pierwszorzędna ho
dowla nietyle anglo-arabska, co raczej anglo- 
karabachska. Podstawą stada była importo
wana czystej krwi karabachskiej Syrena i dwa 
importowane tejże rasy ogiery Riabczyk 
i Ikar. Po Riaibczyku od Syreny pochodzi ży- 
jąca i wciąż płodna Syrena I. ur. w r. 1907, jej 
córka Syrena II po Abdul Hamid i wnuczki 
Wilejka po Abdul Hamid, Małgosia po Empe- 
rador. Świtezianka po Ikar i Jemioła po Ikar. 
Drugą rodzinę klaczy stadnych stanowi Regi
na ur. w r. 1912 po Grodcholski po Gromoboj 
i Gwiazdka po pełń, krwi Kynast po Trachen- 
berg wnuku Buccaneera od znakomitej Kiraly- 
ne i jej córki Renata po Ikar, Regia po Ad me- 
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moriam, Renia i Rezeda, obie po Finlander, 
oraz wnuczka Aldona po Abumlech. Trzecim 
rodem jest ród Fatny, ur. w r. 1922 po Ad me- 
moriam od córki Riabczyka, jej córki Fatima 
i Formoza ipo Finlander i Florida po Eden. — 
Krew Karabachską Riabczyka posiadają po
nadto w żeńskiej linji Blondyna ,po Empera- 
dor, Alma ipo Ad memoriam, Sowa II po Pan 
Radwan, synu Enduirance i Strzałka po Ad 
memoriam. Połączenie krwi karabachskiej cał
kowicie wschodniej, ale nie arabskiej i w pew
nych cechach od niej różnej, z bardzo staran
nie dobieranemi ogierami pełnej krwi angiel
skiej dało wyniki znakomite: konie są rosłe, 
wolne od wad w budowie, dostatecznie kości
ste, jak na tak wysoką krew, przy wielkiej 
szlachetności lepszy ruch w kłusie zapewne 
nie istnieje, maść przeważnie kasztanowata, 
złota, i złoto-srebrna niekiedy bułana, jako re
produktorów pełnej krwi używano: Ad memo
riam (Adam), Emperador (Fels), Finlander (St. 
Maclou), Don Carlos (Harlekin), Eden (Fils du 
Vent) i Tod und Leben (Traum). Jako dowód 
dzielności i zdrowia powodzenie torowe repro
duktora nie jest obojętne nawet w hodowli 
pół krwi. Emperador jest wnukiem Festy, Ad 
memoriam i Eden są wnukami Flying Foxa. 
Eden pozostawił kapitalnego kasztanowatego 
dwuletniego ogierka Bożydara od Syreny I, 
istny 'portret Fils du Vent.

Ogier ten tak zadawalnia bardzo wymagają
cego właściciela, że zamierza on go w swem 
stadzie używać. Źrebięta pasą się na dobrej, 
naturalnej łące; w nocy latem i zimą przebywa
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ją w przestronnych stajniach bez okien. Wielki 
medal zloty otrzymany na wystawie w Pozna
niu i inne bardzo liczne odznaczenia, rozchwy
tywane remonty i nabywanie ogierów z Pio
trowic do stadnin państwowych, uwalnia pi- 
szącego od ipochwał i dalszych uwag. Wprost 
zaimponował mi i długo przed sobą zatrzymał 
naibyty w tym roku, pomieszczony w Białce 
złoty ogier anglo-karabach „Świteź" po Fin- 
lander od Syreny I. Od reproduktora wymaga 
się, by dawał potomstwo nie gorsze od siebie 
samego lub lepsze, chyba się nie mylę, że 
„Świteź**  tego warunku dotrzyma, a używany 
do poprawnych klaczy włościańskich, mógłby 
tę hodowlę poprostu regenerować. Mimo woli 
staje się przed 'zapytaniem: jakiej hodowli 
przyznać pierwszeństwo? W Porycku, czy 
w Piotrowicach? — Nie mając ani mandatu, 
ani upoważnienia do wydawania sądu, wstrzy
muję się od głosowania, ciesząc się przede- 
wszystkiem ze sposobności jaką miałem dość 
dokładnego zapoznania się z dwoma górujące- 
mi anglo-arabskiemi hodowlami, przynoszące- 
mi chlubę i korzyść nietylko Szan. zasłużonym 
właścicielom, ale też bezwzględnie i krajowi.

Urocze cztery dni pobytu w Piotrowicach 
wyszły pod każdym względem na dobre nietyl
ko mnie, ale i poczciwej „Jedynce**,  która na
leżycie tam odpoczęła i wyświeżała. Dzięki 
uprzejmości hr. Łosia, miałem ułatwione za
poznanie się z zabytkami Lublina i dwukrot
nej bytności na tamtejszych wyścigach, przy- 
czem spełniam na tern miejscu miły obowią
zek wyrażenia wdzięczności Szan. Zarządowi 
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Tow. Wyścigów konnych za wielką. Jego go
ścinność na torze.

Stanowczo niekompletną, byłaby wycieczka 
w Lubelskie bez odwiedzin Szan. p. prezesa 
A Budnego i słynnego Jego centrum hodowla
nego w Bychawie. Nie omieszkałem oczywi
ście prosić o .pokazanie pierwszej w kraju 
chlewni, ale zatrzymam się tu na wrażeniach 
hodowli >koni. Pamiętam dobrze przedwojenne 
zwycięstwa Luibej, Inobordabla, Hrycia, Gwia
zdy, Bychawy i t. d. Po wojnie wy.padło ho
dowlę rozpocząć na nowo. Torowi współza
wodnicy wiedzą iznów coś niecoś o Rinaldo, 
Firleju, Morowym, Boya! - Majesty, Ramonie. 
Szczęśliwym kupnem była nabyta w Anglji 
stawka'klaczy pełń, kr.: Bony Maiden (Grosve- 
nor — Irisch Maiden), Crescent Moon (Alep
po — Ultima), wnuczka Septre (Grosvenor — 
Black Potts), .z reproduktorem Royal Grosve- 
nor (Gro.svenor — Belle Royal).na czele, kształ
tami i szlachetnością nie ustępuje im świeżo 
nabyta Niobe (Paratehute — Erica) bardizo ce
nioną w Niemczech jest krew posiadana przez 
Hampton Girl (Hamurabbi— Helen Hampton), 
uprzejmie pokazano mi jeszcze pełnej krwi kl. 
Spacza (Spirydyon — Boghaz) i jej córkę Mel
bę, wreszcie Uciechę (Orest — Legja) z rodu 
słynnej Miry i Canadę (Royal Grosvenor — 
Crescent Moon). Firlej i Morowy są synami 
Bony Maiden, Roayl Majesty synem Spaczy. 
Roczniaki od tych klaczy są nader obiecujące, 
zachwycałem się dwulatkiem pół krwi Mac 
Mahoń synem Mainberga i Niedoli pochodzą
cej ze stada p. Witolda Poklewskiego - Kozieł 1 
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potwierdza on moje wysokie mniemanie o 
wielkiej hodowlanej wartości Mainberga. Wy
sokiego pochodzenia Royal Grosvenor wnuk 
derbisty Cicero ii Sceptre odradza się też za
dziwiająco w pół krwi dając remonty odpo
wiednie pod Royal Horse Guards lub kirasje- 
rów.

Nazajutrz popas w Kraśniku, o którym 
w dwunastym wieku są już wzmianki, mie
niącym się zdaleka 'czerwonemi dachami. Po
pas na wyschniętem zielonem stawisku pod 
cieniem starych drzew tuż przy rzece.

Pół godziny spędziłem w kościele dawniej 
Kanoników Regularnych, wzniesionym w r. 
1448. Wspaniałe polichromowane stalle z wpu- 
szczonemi w nie obrazami XVII wieku; wielki 
ołtarz barokowy cały lśniący od złoceń, ante- 
pedium srebrne wytwornej roboty podobne 
do widzianego w kollegjacie w Zamościu, am
bona barokowa wielce ozdobna i pomniki Tę- 
czyńskich i Wybranowskich z marmuru czer
wonego i z bronzu, dla zobaczenia których 
warto tu umyślnie przybyć; zachwycająca jest 
zwłaszcza płaskorzeźba bronzowa, przedsta
wiająca leżącego rycerza w zbroi, jedną ręką 
trzyma miecz, drugą, śpiąc snem wiecznym, 
podpiera głowę, lekko rozchylone usta zda
ją się oddychać — śpi — artystyczny realizm 
tego dzieła sztuki jest może wyższy niż 
u słynnej „Nocy“ Michała Anioła w floren
ckiej kaplicy Medyceuszów; nic może równ
inie pięknego w tym rodzaiju dotąd nie wi
działem.
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Pod Olbięcinem nagle obniża się droga; 
miejscowość pięknie położona, tędy przejeż
dżał Stanisław August, zatrzymywał się na 
śniadanie w specjalnie na ten cel wzniesionym 
pawilonie i dziękował właścicielowi ówcze
snemu, Wybranowskiemu, skarbnikowi lubel
skiemu za wzrorowe utrzymanie drogi. Dalej 
Gościeradów, duże lesiste i rolne dobra poda
rowane przez hr. Suchodolskiego Warszaw
skiemu Tow. Dobroczynności; wreszcie Anno
pol — przejazd przez Wisłę po bardzo długim 
półkrytym moście i popas pod cienistemi 
wierzbami. Zabiło mi serce, gdy pod Ożarowem 
ujrzałem znów kontury Gór Świętokrzy
skich — teraz wiem, jakie okolice są naj
piękniejsze, czy jak kto woli, najwięcej się 
podobają — to kraj „lat dziecinnych", 
gdzie się długo żyło, oddychało, pracowało, 
gdlzie każdy widnokręg na pamięć znamy i ko
chamy.

Przez Wyszmontów, urodzajne Stodoły, do 
wspaniale zagospodarowanych Gierczyc, gdzie 
mnie Państwo Szambelanostwo Augustowie 
Łempiccy najgościnniej na noc przyjęli. Prze
konałem się znów o siłach i wytrzymałości 
mej klaczy, 86 kilometrów na ten upał im da
lej tern lepiej kursując — taka dzielność czte
roletniego konia to przecież przywiązuje do 
niego. Obiad w Włostowie u pp. Szymonów 
Karskich, podwieczorek w Plancie u pp. St. 
Morawskich — o 9-ej wieczór powrót do domu 
na kilka minut przed szaloną burzą, gdy zu
pełne ciemności rozjaśniały bezustanne bły
skawice.
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Wycieczka trwająca okrągły miesiąc, była 
pod każdym względem urocza, pouczająca, roz
szerzająca horyzonty myśli, zapisująca w ser
cu wdzięczność za gościnność i życzliwość 
ludzką. Dystans 864 kilometry — klacz zdro
wa, świeża, wesoła i podpisany również*).

*) Niektóre historyczne szczegóły o zwiedzanych 
miejscowościach uzupełniałem z książki Wacława 
Świątkowskiego: Wycieczki po kraju, Warszawa



Omne trinum perfectum! — Trzecią wyciecz
kę odbyłem do kulturalnej a tak bardzo go
ścinnej Wielkopolski, trzeci raz w ciągu trzech 
ostatnich lat, w tern dwukrotnie samochodem.

•Droga prowadziła przez Szydłów do dziś dnia 
prawie jeszcze wokoło otoczony murami 
z czasów Kazimierza Wielkiego i z kościołem 
gotyckim o niezwykle stromym dachu, wysta
wionym przez tego króla, jako votum na prze
błaganie Boga za śmierć ks. Marcina Baryczki. 
Z dawnych zabytków przechowała się brama 
krakowska, szczątki zamku, herb Wazów nad 
bramą skarbczyka i kościółek z XII wieku św. 
Ducha na skalistem wzgórzu, u stóp którego 
są lochy, które miały być niegdyś schronieniem 
rozbójnika Szydło, skąd ma pochodzić nazwa 
tej miejscowości. — Jest też ciekawa bóżnica 
z XVI wieku z blankami i szkarpami. Nocleg 
w Gnojnic u Sz. p. Gabryela Luniewskiego, 
prezesa Zw. Ziemian, powiatu stopnickiego; 
tu podobno rosiły pierwsze w Polsce topole sa
dzone przez Rupniewskiego kasztelana Mało- 
gowskiego, a sprowadzone z Konstantynopola; 
wystawił on też w pobliskich Grabkach ory
ginalny dom mieszkalny w stylu polsko-chiń
skiego rokoko z jeszcze bardziej oryginalnem
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przeznaczeniem jako przedłużenie wspomnie
nia dłuższego na Wschodzie pobytu. W Gnojnie 
jest stary dwór obronny z XVI wieku z szkar- 
pami, wewnętrznem podwórkiem i wielką, sie
nią, sklepioną, na parterze. O milę dalej Chmiel
nik, pamiętny krwawą walką z Tatarami w ro
ku 1241; należał do Oleśnickich, później do ro
dziny kalwińskiej Głuchowskich; był tu zbór 
kalwiński i odbywały się synody reformato
rów. _ Na południe zdążyłem do Kliszowa 
państwa Stanisławów Górskich; tu w r. 1702 
stoczył król szwedzki Karol XII bitwę z Augu
stem II; często wyoruje się jeszcze i wykopuje 
szczątki ówczesnej broni i amunicji. — Pan 
Górski wraz z 13-letnim bratem odprowadził 
mnie konno do Słupi pod Szczekocinami. Je
chaliśmy drogą, która miała być krótszą na 
przełaj przez pola, łąkę, lasy, nawet wbród 
przez Nidę i okrutne piaski przed Jędrzejowem 
do Słupi majątku państwa Dreckich i państwa 
Ludwików Byszewskich. Zastałem tam dużo 
młodzieży, przebywającej na letnich waka
cjach, której tak spodobał się mój sposób po
dróżowania, że 10 osób dosiadających koni, od
powiadających wzrostem wiekowi sympatycz
nych młodych jeźdźców, odprowadziło mnie do 
dwie mile odległych Siedlisk hr. Michała Ko
morowskiego, prezesa Warsz. Tow. Wyścigów 
konnych, bardzo dawnego znajomego i przyja
ciela.

Piękny pałac z kaplicą umajoną bluszczem 
w ogrodzie, dużo portretów rodzinnych, stary 
park, mnóstwo kwiatów, wzorowo administro
wane rolne i leśne gospodarstwo, silne, wyró- 

2918 kilom. 5 
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wnane i dobrze wychowane źrebięta po państw. 
wTschodnioHpnuskim ogierze „Cw". Wciąż w 
miłem towarzystwie p. Górskiego i bardzo w 
konnej jeździe nad swój wiek wytrzymałego 
jego brata zajechałem na kilka godzin do Mo
skorzewa, niegdyś Hieronima Moskorzewskie- 
go, głośnego wyznawcy arjanizmu, obecnie hr. 
Marji z kr. Wielopolskich Potockiej, wdowy 
po nieodżałowanym przedwcześnie zmarłym 
hr. Auguście Stanisławie Potockim, zacnym 
obywatelu, kochającym czynnie Boga i bliź
nich, a przytem sportsmenie w wyższym sty
lu, z którym oprócz przyjaźni łączyło mnie 
wiele młodzieńczych wspomnień z czasów wy
ścigów w Pławnie.

Tu w ogrodzie dworskim znajduje się źró
dło rzeki Nidy.

Lesistą, i mocno piaszczystą, drogą dotarłem 
pod wieczór do Krzepina, majątku pana Ste
fana Siemińskiego. Gościnne, przyjazne przy
jęcie miało dalszy ciąg nazajutrz przez towa
rzystwo młodego pana Jana Siemińskiego, 
który odprowadził mnie konno do Secemina. 
Władysław Jagiełło nadał Secemin Piotro
wi Szafrańcowi z Pieskowej Skały (k. Ojco
wa w XV wieku) i w tej rodzinie pozostawał 
aż do jej wygaśnięcia. W XVI i XVII wieku 
Secemin stał*  się głośny jako ognisko ruchu re
formatorskiego, popieranego gorliwie przez 
Szafrańców, którzy kościół katolicki zamienili 
na zbór ewangelicki i zwoływali synody. Przez 
wyjątkowo głębokie piaski i długo ciągnące 
się lasy dojechałem o 9 rano do Chrząstowa 
państwa Pawłów Potockich pod Koniecpolem.
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Chrzęstów był najpierw Koniecpolskich, póź
niej Lubomirskich, Czackich, obecnie od 4-ch 
pokoleń 'jest własnością, hr. Potockich. Przy 
bramie wjazdowej wznosi się piękny 'kośció
łek murowany w stylu rokokowym a w głębi 
rozległego parku duży dwupiętrowy pałac 
przerobiony z zamku, który powstał wraz z 
kościołem w r. 1644. Wewnątrz wprost galerja 
obrazów', na którą, składają się portrety rodzin
ne i innych osobistości, pendzla pierwszorzęd
nych malarzy, trofea z afrykańskich wypraw 
myśliwskich i rzadki zbiór szkieł polskich 
średniowiecznych i z czasów saskich, gdy to 
one niestety wtedy w zbyt częstem bywały u- 
życiu. Leśnictwo i myśliwstwo doznaje w 
Chrząstowie wielkiego starania i opieki. Na 
polach kartofli zauważyłem gdzieniegdzie 
grządki obsiane prosem, ulubionem pożywie
niem kuropatw, które nawet z dalszych stron 
do tak zastawionego stołu ściągają. W stadzie 
używane są ur. w Rosji pełnej krwi Solomon 
po Salpetre i ur. w Austrji og. ipełn. kr. po 
The Story. Kościół w Koniecpolu w stylu ba
rokowym wzniesiony przez hetmana Stanisła
wa Koniecpolskiego, jako votum za odzyska
nie wolności niewoli tureckiej.

Jadąc do Częstochowy, a pragnąc zwiedzić 
ruiny zamku w Olsztynie, udałem się tam u- 
myślnie zamiast przez pobliski Chrząstowa 
Przyrów i Świętą Annę — przez Lelów — w bu- 
dowie będącą okazałą szosą. Osada ta położo
na nad rzeką Białką i bagnistemi jarami jest 
jedną z najdawniejszych osad i grodów obron
nych jeszcze z czasów przedhistorycznych. —

5*
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Władysław Łokietek dochodząc praw swoich 
do tronu, zdobył Lelów i wypędził stąd Cze
chów. Kazimierz Wielki wznosi tu zamek i o- 
tacza miasto murami; kwitnął handel i rze
miosła, zwłaszcza sukiennictwo. W XVIII wie
ku następuje upadek Lelowa, z wymienionej 
budowli niema śladu. Pozostał stary kościół 
ostrolukowy, mieści się w nim cudowny obraz 
Matki Boskiej Lelowskiej, dziwnie wzrusza
jący.

Do Złotego Potoku prowadzi urwista droga 
przez starannie prowadzone lasy hr. Karola 
Raczyńskiego. Z powodu nieobecności właści
ciela obszedłem tylko wokoło rezydencję po
łożoną na wyniosłości nad dużym stawem i 
rozległy park z niewypowiedzianie pięknemi 
kwietnikami. Tu mieszkał, dumał i pisał Dziad 
obecnego właściciela poeta-filozof Zygmunt 
Krasiński, szukając ukojenia po stracie uko- 
ichanej czteroletniej córeczki. Złoty Potok to je
dno ze starszych osiedli, gniazdo Odrowążów, 
odznacza się postępowem leśnem i rybnem go
spodarstwem. Zmuszony byłem tu się zatrzy
mać dłużej niż zamierzałem z powodu mane
wrów wojskowych ostrego strzelania i zam
kniętych dróg. Zbiło mnie to z tropu i może 
z tego powodu nie wywiedziałem się dość do
kładnie o kierunek drogi do Olsztyna i uje
chawszy dużo kilometrów spostrzegłem, że je
stem pod Przyrowem — znów niezbyt daleko 
od opuszczonego rano Chrząstowa. Za późno 
było na przejechanie 35 kilometrów dzielących 
mnie od Częstochowy, a że w Przyrowie nie
ma gdzie zanocować, znalazłem bez zawodu 
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bardzo gościnne przyjęcie na probostwie. — 
Właśnie wybierał się ksiądz proboszcz witać 
miejscową kompanję, powracającą z Często
chowy.

Otrzymawszy zezwolenie towarzyszenia Mu, 
odniosłem podniosłe wrażenie pobożności pol
skiego ludu; strudzonym pieszo odbytą daleką 
drogę, — nowych sił dodał widok wież własne
go kościoła, krzyża, chorągwi, feretronów, ja
rzącego się światła latarni pod ciemny już 
wieczór. Nastąpiło dłuższe nabożeństwo w ko
ściele.

Bardzo wczesnym rankiem przy mżącym 
deszczyku wyjechałem już nie przez Olsztyn, 
którego prawdopodobnie nigdy w życiu nie zo
baczę, lecz przez Mstów leżący w dolinie War
ty. Należał do biskupów krakowskich, którzy 
tu ufundowali parafję w XII wieku. Iwo Odro
wąż, biskup krakowski, założył w r. 1221 kla
sztor dla Kanoników Regularnych. Potężne 
białe mury świątyni widnieją zdaleka; zakon
nicy prowadzili wzorową gospodarkę, hodowlę 
bydła i cienko runnych owiec. Zdaleka również 
rysuje się na widnokręgu wieża Jasnogórska, 
budząc w sercu Polaka-katolika żywsze i głę
bsze uczucia niż widok rzymskiej kopuły św. 
Piotra. Szosa tak silnie się kręci, opada i pod
nosi, że Częstochowa wydaje się chwilowo od
dalać, a rozpaczliwy jest ostateczny dojazd po 
dawnym rosyjskim bruku.

Dzień spędzony w stolicy Najśw. Królowej 
Korony Polskiej nie schodzi prędko z serca i 
z pamięci.
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Nazajutrz o 4 rano wyjazd do Wielunia, po
pas ranny w Kłobucku, probostwie Jana Dłu
gosza i dalej do Krzepic. Trzy kilometry przed 
tą miejscowością pękła obręcz od koła biedki, 
dzwona i sziprychy się rozchodziły. Położenie 
zdawało się bez wyjścia, dopóki próżnym wo
zem przejeżdżający włościanin nie zgodził się 
za wynagrodzeniem dopomóc; sprytnie wywin
dował silnie obciążoną podróżnemi rzeczami 
biedkę na swój wóz i triumfalnie dowiózł ją 
do kow’ala w Krzepicach. Prace kowalskie i 
stelmarskie zajęły 4 godziny czasu; pożytecz- 
nem było przekonać się, że taka robota nie mo
że być dokonana a. la minutę — jak się to nam 
nieraz wr gospodarskich poleceniach możliwem 
wydaje. Doglądając naprawy, dowiedziałem 
się, że majster kowralski ma synów we Fran
cji, którzy na przedmieściu większego miasta 
założyli własny sklep masarski i pożenili się; 
synowie przysyłają rodzicom pieniądze, a sy
nowe fotografje wnuków i listy francuskie.

Opisane spóźnienie nie pozwoliło niestety 
zapoznać się z zabytkami Wielunia. Po prze
nocowaniu w niezłym hotelu, dalej w drogę do 
Kalisza przez piękne państwowe lasy, będące 
przedtem osobistą własnością cara Mikołaja II. 
W Lututowie ogromny wspaniały ceglany ko
ściół w stylu romańskim, zbudowany z począt
kiem wojny, przyczem podziwiać należy ener- 
gję księdza proboszcza, a niemniej ofiarność 
gorliwych parafjan. Stąd do Brzezin 39 kilo
metrów po bardzo głębokim piasku — praw
dziwa Sahara z oazami, gdzie zamiast palm 
rośnie łubin i hreczka. Nie ma się pojęcia, z 
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czego tu ludność żyje zwłaszcza przy obec
nych ciężarach ipodatkowych. Gdyby tak po
nadto zaprowadzono kasę chorych dla rolni
ków, toby zapewnie długo nie działała dobija
jąc ludność składkami na tę przez nikogo nie- 
błogosławioną instytucję; sama możeby dalej 
w dalszym ciągu istniała, bo ma dobre i twar
de zdrowie, tylko pacjentów by brakło. Nie 
można żyć na takim gatunku ziemi, a pro
cent słabej ziemi w Pollsce przeważa — do 
tego przy niskich cenach wszelkich produk
tów i obecnym niewzruszalnym gnębiącym sy
stemie skarbowym. Rodzaju ziemi nie da się 
przeistoczyć, ale przy wymiarze podatków mo
żna było i to już od dawna stosować „wiatr 
do wełny jagnięcia'*  ceny by się automatycz
nie podniosły, gdyby nam była pozostawiona 
choć reszta kapitału obrotowego niezbędnego 
dla regulowania podaży i popytu a wysączo
nego obecnie do ostatniego grosza przez różne 
progresje podatkowe, państwowe, samorządo
we i składki na ubezpieczenia i świadczenia 
społeczne.

Gdy grobla nie według stawni, następuje 
w niej przerwa czego wynikiem wyschnięte 
stawisko, z którego nawet najbardziej facho
wy inspektor skarbowy już nic nie wyłowi. 
Dużo już się o tern pisało i mówiło do kom- 
panji z przysłowiowym Dziadem i Obraizem. 
Jeszcze tylko jedno słowo w tym przedmiocie, 
skoro o „dostatku" mowa.

Przejeżdżając prtzed kilku dniami w tej wy
cieczce przez wieś Warzyn k. Jędrzejowa nie 
mogłem nabyć mleka dla tej prostej przy
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czyny, że w tej wsi krów wcale nie było; dla 
ścisłości muiszę nadmienić, że była zdaje się 
jedna jedyna, bo mi ofiarowywano cokolwiek 
z siadłego mleka; gdyby się o tern beziniwen- 
tarzowem gospodarstwie dowiedział inspektor 
skarbowy, coby to była za doskonała sposob
ność do nałożenia na właściciela tak rzadkie
go w tej wsi stworzenia podatku naznaczone
go od ipnzedmiotów zbytku.

Wreszcie po przejechaniu w tym dniu 77 ki
lometrów, dotarłem do Kalisza, gdzie bawiłem 
ostatni raz w czerwcu 1914 r., wystawiając z 
powodzeniem konie na krajowej wystawie. — 
W kilka tygodni później bili Niemcy z armat 
do bezbronnych mieszkańców miasta, obraca
jąc go w gruzy i zgliszcza, odnawiając spusto
szenie Krzyżackie i rozpoczynając tern boha- 
terskiem zwycięstwem „den frischen und 
fróhlichen Krieg“ w granicach Polski.

Do Stawiszyna, nawet do Zbieraka szosa, 
stamtąd zaczęła się męka piaskami aż do 
Grodźca, majątku hr. Kazimierza Kwileckiego; 
gdyby nie obawa nałożenia cła przez Niemcy, 
mielibyśmy dość tego rodzimego produktu do 
eksportu; w dodatku zachorował koń fornal
ski, którego w Grodźcu zamieniłem na bardzo 
dobrze swe nowe obowiązki wypełniającego si
wego konika o wschodnim typie; nieprzyzwy- 
czajony do takich dystansów, przeszedł jednak 
doskonale nigdy nie ustając około 775 kilome
trów, aż go -wracając, z wdzięcznością właści
cielowi zwróciłem.

Przez Rychwał i Konin do Malińca hr. Mie
czysława Kw-ileckiego.



Przebytemi mozolnie piaskami tak moralnie 
byłem zmęczony, że brakło sili na oglądanie 
zabytków starożytnego Konina z najstarszym 
drogowskazem w Polsce. Jest to slup kamien
ny w kształcie głowy cukru z napisem łaciń
skim, wykazującym połowę drogi między Kru
szwicą a Kaliszem; stanął on na rozkaz Piotra 
Dunina, doradcy Bolesława Krzywoustego. — 
Konin, to jedyne miejsce podróży, gdzie z li
tości dla mej klaczy zsiadłem i prowadziłem 
ją w ręku przeszło pół godziny po niemożli
wych „kocich łbach" miejskiego bruku. Naza
jutrz po obejrzeniu w wyraźnym stałym po
stępie będącej stadniny, zostałem odprowadzo
ny przez hrabiego i hrabinę z Zamoyskich 
Kwileckich do Kaźmierza Biskupiego, mająt
ku pana Stanisława Mańkowskiego.

Nie żyłem w starosłowiańskich czasach, ale 
czytając „Starą Baśń" J. I. Kraszewskiego 
ma się wrażenie, że autor opisywał krajobraz 
Kaźmierza. Lesiste wzgórze ukoronowane po- 
kamedulskim kościołem Bieniszew, wokoło 
srebrne tafle jezior, z których największe Go
si awickie, ponad nim wciąż krążące mewy — 
ponadto legendy o pierwszych polskich mę
czennikach, zakonnikach, towarzyszach św. 
Wojciecha, z rożnem: mniej lub więcej auten
tycznemu pamiątkami po nich — słowem czar 
przeszłości i czar przyrody. Dziś pierwszo
rzędne gospodarstwo rolne, nasienne i leśne, 
eksploatacja torfu, plantacja wikliny koszy
karskiej, hodowla bydła, owiec, karakułów i 
koni na rozległych sztucznych pastwiskach; 
w lasach około 1000 sztuk sarn, które tą ilo
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ścią zagrażają nawet kulturom leśnym. Co do 
koni to właściciel zasłużył sobie już, jako do
stawca remont na zloty medal.

W bieżącym roku sprzedano 26 remont; 
źrebiąt bywa około 60 rocznie. Wśród dwulet
nich wyróżniało (się potomstwo państw, 
wschód, pruskiego „Kurjera" po Ello; sądzę, 
że wobec osiągniętego wyrównania typu kla
czy matek wskazanem i pożytecznem by było 
częściowe i w miarę użycie reproduktora peł
nej krwi. Chętnie tu dotąd używane, dobre 
zresztą państwowe szwedzkie wsch.-pruskie 
araby nie dadzą tej swoistej cechy elegancji 
szlachetności, ruchu i innych oznak „dobrego 
urodzenia", jakie daje i może dać jedynie 
tylko pełna krew angielska.

Jadąc ku Wielkopolsce, a opuszczając gra
nicę Kongresówki skierowałem z umysłu dro
gę na Ląd. Tu nad modremi wodami Warty, 
w gąszczu drzew zarysowują się kontury jed
nego z najpiękniejszych kościołów w Polsce. 
Dwie wysmukłe wieże 'barokowe, strzeliste 
mury kościelne, rozległe zabudowania klasz
torne imponujące sprawiają wrażenie. Jest to 
stare Opactwo Cystersów, założone przez Mie
czysława Starego w r. 1145, który sprowadził 
zakonników z Kolonji; po czasach reformac
kich objęli rządy opaci polscy, ostatnim tytu
larnym opatem w Polsce był biskup Woronicz. 
W r. 1829 nastąpiła kasata klasztoru; po opu
szczeniu klasztoru przez Cystersów przemie
szkiwali w nim Kapucyni do r. 1864. Obecnie 
mieści się tu zakład wychowawczo-nauko
wy 00. Salezjanów. — Kościół uległ w osiem
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nastym wieku zupełnemu przebudowaniu, 
którem kierował opat Łukomski — obec- 
nie jest zachwycającą szlachetną, bogato stiu- 
kami i złoceniami ozdobioną a nieprzeładowa- 
ną barokową świątynią, zawierającą mnóstwo 
relikwji i najcenniejszych zabytków i skar
bów sztuki w freskach, ołtarzach, rzeźbach, 
stallach, konfesjonałach rzeźbionych, w górnej 
części zakończonych całemi grupami biblij
nych lub historycznych postaci; w jednym 
z bocznych ołtarzy znaczna ilość czaszek Świę
tych Towarzyszek św. Urszuli, sprowadzonych 
k Kolonji, nakrytych haftowanym srebrem, 
czapeczkami z daru Pań mieszczek warszaw
skich w XVIII wieku. Z nadgrobków odzna
czają się, po zewnętrznej stronie kościoła pom
nikowa tablica ku pamięci Jarosława Bogorji 
Skotnickiego, arcybiskupa, prymasa, funda
tora katedry w Gnieźnie; w bocznej kaplicy 
spoczywa opat Łukomski, zaś w krużgankach 
biskup szwedzki Lincopen, który własny kraj 
przed protestantami opuściwszy — tutaj życia 
dokonał. W krużgankach mnóstwo fresków 
pendzla zakonnika franciszkanina Adama 
Swacha, który mieszkał w klasztorze franci
szkańskim w pobliskich Pyzdrach. Klasztor 
nie uległ wiekowym przeobrażeniom, pozosta
ła kaplica zwana Mieszkową z niezwykle cie- 
kawemi freskami gotyckiemi z XII wieku; ka
pitularz gotycki, którego sklepienie opiera się 
na jednym filarze i sala opacka z gal er ją por
tretów opatów lądzkich i obrazami pendzla 
Swacha na suficie. Ląd należał dawniej do 
Wacława Gutakowskiego, ojca Ludwika pul- 
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ko wnika wojsk polskich, ożenionego z hr. 
Grudzińską, tem samem szwagra W. Ks. Kon
stantego. W kurytamzu na piętrze tuż przy sali 
opackiej — są piękne portrety obojga pań
stwa Gutakowskich i wybornego pendzla por
tret Wacława Gutakowskiego w wieku mło
dzieńczym. Przeszło dwie godziny zeszło mi 
na oglądaniu 'tego arcydzieła architekty, oraz 
krajobrazu nad Wartą, poza którą na pia
szczystym wzgórzu cmentarzysko staro - sło
wiańskie.

Stąd niedaleko było do Pyzdr, malowniczo 
na wyniosłości nad Wartą położonych. Posia
dają dwa kościoły — farny ceglany z XIII wie
ku przypominający zębatą basztę zamkową i 
drugi po-franciszkański z kaplicą, w której 
cudowny obraz Matki Boskiej i sklepione 
krużganki z dobnze zachowanemi freskami 
pendzla wymienionego już zakonnika Adama 
Swacha. Przedstawiają przeważnie legendy o 
Cystersach i sceny z życia św. Bernarda i św. 
Franciszka.

Pod jednym freskiem wyobrażającym, jeśli 
dobrze pamiętam, umowę św. Franciszka 
z wilkiem z Gubbio, który św. Franciszkowi 
na znak zgody kosmatą podaje łapę, znala
złem następujący podpis: „Non sum Parcha- 
sius, nec Zeuksis, nec fui Appelles sed pictura 
mea sicut Ordo meus minor". Frater Adamus 
Swach 1773. — Freski te są nader interesujące, 
jako utwory szkoły malarstwa zakonnego, 
znać w nich nie tyle może talent, co gorącość 
ducha i pobożność ich autora, który niekiedy 
osiąga nawret silniejsze oddanie wyrazu uczuć 
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na twarzach osób modlących się, korzących lub 
umęczanych. Druga połowa krużganków rów
nież z freskami niedostępna, gdyż zamieniona 
na skład słomy, siana i rupieci — wilgoć się 
zakrada, tynk odpada, grozi zniszczeniem ma
lowideł, słowem skandal, któremu władze 
konserwatorskie coprędzej, póki jeszcze cizas, 
zapobiec powinny. Miasto Pyzdry posiada 5000 
mórg lasu; za czasów rosyjskich przysyłano tu 
zgranych i zrujnowanych oficerów gwardji, 
mianując ich komisarzami ochrony leśnej, by 
na tym stanowisku długi spłacić mogli. Zwar
te i wyniosłe musiały być te lasy, że wytrzy
mały tego rodzaju „ochronę".

Tuż za Pyzdrami zaczyna się Wielkopolska, 
właściwy cel mej wycieczki. Pierwszy nocleg 
w Winnogórze, należącej do pana Andrzeja 
Mańkowskiego, prawnuka generała Henryka 
Dąbrowskiego, twórcy Napoleońskich Legjo- 
nów, które pierwsze szły w bój ze śpiewem 
Mazurka Dąbrowskiego, na którego brzmienie 
w odzyskanej Ojczyźnie za każden raz na no
wo serce bije i oczy bywają łzą szczęścia za
mglone.

Winnogórę otrzymał generał od Napoleona 
i tu spoczął na wielki w 1818 r. po bohaterskich 
trudach wojennych i sławie. W zbiorach do
mowych znajduje się dużo portretów rodzin
nych i sporo pamiątek po generale.

Wyruszyłem w stronę Poznania najpierw do 
Iwna, siedziby znanego hodowcy i sportsmena 
hr. Ignacego Mielżyńskiego. Minąwszy Neklę 
hr. Z. Żółtowskiego, z pięknym pałacem i par
kiem ze zdumieniem i wielką przyjemnością 
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zoczyłem hr. Mielżyńskiego, dobrze chyba 
odemnie starszego, który naprzeciw na kaszta
nowatym „Cyrusie" pełń, krwi wyjechał.

iNa koniu tym odbył hr. Mielżyński kamipa- 
nję iprzeciw bolszewikom, dowodząc pułkiem, 
teraz daje on nietylko sznytowe remonty, ale 
i bardzo praktyczne i cenne ogiery pół krwi, 
nabywane iprzez Departament Chowu Koni. — 
W Iwnie eldorado nietylko dla gościa, ale i 
dla miłośnika konia. Długie godziny były po
święcone (przeglądowi licznych matek stad
nych, młodzieży i koni będących w treningu, 
które odznaczywszy się dopiero co w Katowi
cach wkrótce miały się znów odznaczyć na 
poznańskim tonze stwierdzając swoją wartość 
i dobrą formę, umiejętnie trenowane przez sa
mego właściciela. Powodzenie stajni wyścigo
wej powinnoby się wzmagać w najbliższej 
przyszłości wobec doskonale zapowiadającego 
się materjału w Niemczech lub pochodzącego 
od klaczy stamtąd importowanych, a już 
w Iwnie urodzonego. Wśród 22 klaczy stad
nych pełń. kr. wyróżniają się: Madona po St. 
Saulge i Modena (po Fripon; Casolette po Ta- 
lion i Cassiopeia po Orion; Matula po Hyman 
i Madona; Jawa po Fils du Vent i Javelle po 
Talion; iParade ,po Ark Patrick i Princess Ik- 
bal po Wolfs Crag, Lamelle po Nuage i Lagu
nę po Dark Ronald; Milanaise po Athlone i 
Maralia ipo Marajax; Miss Finch po Ossian 
i Frugal po St. Frusąuin, wreszcie doskonała 
steeplerka Dziecina po Dealer i Dichtung po 
Caiuis. Koni w treningu jest 22, wśród nich 
znane: Yipida, Majdan, Wisienka, Ilamond, 
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Raduna, Arbeit zwyciężczyni wielkiej nagro
dy w Katowicach i z dwulatków, które oka
zały już co umieją Meta ipo Parsifal, Farsan 
po Littoral i wyglądająca na klasę Bira po 
Mah Jong.

jest 7 roazniaków z Momentem (Parsifal — 
Madona) i Pilatusem (Herod — Paradę) na 
czele. Źrebiąt tegorocznych tylko cztery, wszy
stkie po Stawropolu, z nich Pędziwiatr od Pa
radę zdaje się będzie tpędtzić z wiatrem zaś 
Ay- ay-ay od Auli po iWalensteinie może po
budzi do takiego westchnienia właścicieli 
współzawodniczących z nią koni, gdyż pocho
dzenie ma pierwszorzędne. Trzy źrebięta pa- 
dły, zaś 12 klaczy pozostawił Stawropol, nie
stety jałowemi.

Po odwiedzeniu państwa I. Żychlińskich 
w niedalekiem Usarzewie, gdzie musi się do
datnio rozwinąć hodowla wobec zamiłowania 
Szan. Pani Domu i posiadania sześciu klaczy 
pół krwi po Alhula, skierowałem się do Gnie
zna — znów uprzejmie odprowadzony milę 
drogi przez tak gościnnego hr. Mielżyńskiego.

W Gnieźnie stanąłem już o 9-ej rano ochot
nie korzystając z przyjaznego dawnego już za
proszenia Dyrektora Stadniny Państw, p. Dr 
Edwarda Landa, t>y u niego zamieszkać. Za
cząłem przed ipoludniem od zwiedzenia Tumu, 
zawierającego tyle skarbów sztuki, a tak zna
nego, że nie silę się na jego opis. Muszę tylko 
zaznaczyć u wejścia do prawej nawy, słynne 
drzwi brontzowe, najcenniejszy artystyczny za
bytek katedry. Pochodzą one z XII wieku o 
mało co nieprzewiezione do Paryża przez Na
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poi eon a, który się na wszystkiem umiał po
znać.

Prawie w środku kościoła ołtarz z grobem 
św. Wojciecha, wizorowany na grobowcu św. 
Piotra w Rzymie. Zwłoki świętego spoczywają 
w srebrnej barokowej trumnie, robionej w r. 
1662 w Gdańsku; na wieku postać św. Wojcie
cha, trumnę podtrzymują cztery tznakomicie 
modelowane w srebrze postacie szlachcica 
w izbroi, mieszczanina, chłopa i duchownego. 
W ściany nawy głównej, filarów i kaplic jest 
wmurowanych przeszło 100 nagrobków i płyt 
pamiątkowych. Wnętrze katedry otacza 14 ka
plic z marmurowemi portalami i artystycz- 
nemi kratami, w nich znów pomniki znakomi
tych duchownych i świeckich mężów. Gniezno 
zdążyło już prawie całkowicie się odniemczyć 
i spolszczyć; czuwa nad item z pomnika przed 
Tumem Bolesław Chrobry, isilnie 'na mieczu 
wsparty.

Po południu urządził mi łaskawie pan Land 
przegląd ogierów państw, w osobnych grupach 
dla lepszej orjentacji. Ogółem pokazano 68 
ogierów. Według osobistego niemiarodajinego 
zresztą zdania wyróżniały się z ogierów w b. r. 
nabytych: Rumor po Cyrus, chowu hr. Miel- 
żyńskiego; z pełnej krwi biały Yigueur po St. 
Saulge, potem Bannstein po Biniou; z beber- 
beków Alcazar po Irrlehrer i Anderlecht po 
Ankergrund; z anglo-arabów Metriol po Ża
rn eth i Leporello po Czarodzieju; z ogierów 
pochodzących z Graditz oczywiście niezrówna
ny Verdacht i Friedjung; z ogierów rewindy
kowanych: Hen- Arne, Apollo, Wy struć i Dy-



81

({((funiint

bfoŁ Oglądałem jeszcze pracownie i labo
ratorium pana Dr Landa, gdzie uczony ten 
badacz pracuje nad wytworzeniem serum 
przeciw zakaźnym chorobom klaczy.

Wyjechawszy iz Gniezna wczas rano doje
chałem na południe do Sobiejuch majątku p. 
Mieczysława Chłapowskiego z Kopaszewa, 
wnuka generała Dezyderego. Wybitny to oby
watel, rolnik, ekonomista, prezes najważniej
szych poznańskich instytucyj ziemiańskich, 
opiekun gimnazjum w Rydzynie i t. d. Zupeł
nie nieznaną mi była dotąd ta bardzo malow'- 
nicza, nawet falista okolica Wielkopolski u- 
strojona i urozmaicona lasami i dużemi jezio
rami. Sobiejuchy też leżą nad jeziorem izalud- 
nionem mewami i dzikiemi kaazkami. W wy- 
bornem tern gospodarstwie niema nic dla oka, 
a doskonała ziemia buraczana odwdzięcza się 
za trudy, pracę i dobrze obliczone wkłady. — 
Hodowla koni nie jest tu szczególnie uwzglę
dniana, niemniej źrebaki, zwłaszcza młodsze 
roczniki pochodzące po państw, wschodnio- 
pruskim og. Mahallah były doskonale. Żałuję, 
że nie miałem czasu na dłuższy pobyt i lepsze 
skorzystanie z cennych uwag i informacji p. 
Chłapowskiego o obecnym stanie ekonomicz
nym w tej dzielnicy i jego powodach. Trafiłem 
w Sobiejuchach na dożynki, śpiewy okoliczno
ściowe i składanie Państwu Domu ozdobnych 
lecz wiele mniejszych niż w Kongresówce 
wieńców' z czterech rodzai zbóż, za to z słod- 
kiemi niespodziankami pod ich spodem na 
talerzu. Jakże cenne są te patrjarchalne zwy
czaje, o ile samorzutne, a nie z zamówionym 

2918 kilom. r 
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urzędowym charakterem; powinny wyobrażać 
stosunek wsi do dworu, a nie kalejdoskop 
strojów’ i śpiewanych kupletów, mniej może 
szczerych, a więcej aktorskich. Dożynki po
winny pozostać tem, czem zawsze były, to 
jest dorocznemi, bardzo cennemi, miejscowe- 
mi zwyczajowemi uroczystościami, a nie prze
kształcać się w jakieś po powiatowych mia
stach wędrujące kuligi i sztuczne „zaślubiny" 
wsi z miastem, niby to na tle folkloru nagle 
odkrytej łączności.

Kilka chwil spędziliśmy wspólnie w Żninie 
na regjonalnej wystawie rolniczo-ogrodowo- 

przemysłowej, podziwiając eksponaty hr. Hen
ryka Zyberk iPIatera z Góry. Jakże to miasto 
powiatowe o 5.000 mieszkańców dodatnio od
bija od takichże osiedli w Kongresówce — bu
dowlami, czystością, instytucjami finansowe- 
mi, handlowemi i społecznemi, nie mówiąc 
o uroczem położeniu pomiędzy dwoma jezio
rami, nad któremi urządzono rodzaj spacero
wego bulwaru. Wychodzi miejscowe pismo 
,JPałubianin“. Okoliczni włościanie zamożni 
posiadają do 50 ha i więcej żyznej ziemi, sta
rannie i postępowo uprawianej.

Wyjechawszy z Sobiejuch zaprędko, ale te
go dnia zapóźno przez Szubin i Rynarzewo, 
znalazłem się dobrze pociemku na przedmie
ściu Bydgoszczy. Uprzedzony, że w hotelu 
„pod Orłem" niema stajni, umyśliłem popro
sić o przyjęcie na noc koni w koszarach 16 
pułku ułanów, na co mi po wylegitymowaniu 
się najuprzejmiej zezwolono. Bydgoszcz, mia
sto o zgórą 100.000 mieszkańców, założone w r. 



83

1346 przez Kazimierza Wielkiego; dawniej zu
pełnie zniemczone, dziś polskość czyni tu 
szybkie postępy. Ulica Gdańska niezmiernie 
długa i stołecznie zabudowana, przypomina 
ulicę Marszałkowską, w Warszawie. Bydgoszcz 
leży nad Brdą., która przecinając część miasta 
upodabnia ją do Wenecji. W nocy pogoda ule
gła zmianie, diął przenikliwy silny zimny 
wiatr. Prawie zmarznięty dojechałem do leżą
cego już na Pomorzu Grabowa nad Wisłą, 
gdzie mieści się stado koni pełnej krwi Spół- 
kowego Tow. popierania chowu koni 17 pułku 
ułanów, pod kierunkiem pana pułkownika re
zerwy Wacława Wysockiego. Typowy charak
ter nadwiślańskich okolic i tu się utrzymuje 
i dojeżdżając do Grabowa, zjeżdża się z pieca 
na łeb urwistym gliniastym parowem. Duża 
ilość łąk o bardzo obfitem poroście traw na
turalnych użyźnianych wiosennemi ulewami 
Wisły i częstemi opadami stanowią wymarzo
ne warunki do hodowli koni i bydła rogatego. 
Jest to państwowa domena, dawniej, pana 
Steinmayera, znanego niemieckiego hodowcy, 
wydzierżawiona przez wymienione Towarzy
stwo. System hodowlany p. pułk. Wysockiego 
jest oryginalny, głęboko przemyślany, a o ile 
mi wiadomo, w tym rozmiarze i & outrance, 
nigdzie w Europie niestosowany. W połącze
niach prądu krwi opiera się Szan. kierownik 
na naukowych badaniach wpływu odległych 
najwybitniejszych rodów klaczy angielskiej 
księgi stadnej. Szczegóły izadaleko by nas za
prowadziły, a zresztą pan pułkownik nosi się 
z zamiarem wydania ułożonych przez siebie 

6*
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tablic rodowodowych, owoc nietylko fachowej, 
ale wprost benedyktyńskiej pracy. W samej 
hodowli jako takiej — powrót do natury. Kla
cze z źrebiętami przebywają, na pastwisku 
dzień i noc od najwcześniejszej wiosny do po
czątku zimy bez względu na stan atmosfery 
i różnicę temperatury, nie mając na pastwisku 
żadnego schronienia oprócz wierzb otaczają
cych je. Podobnie wychowują się roczniaki, 
a szczotka nie uprzykrza im życia. Zaziębie
nia, katary, zołzy, kaszel są tu nieznane; ko
nie, gdy zmarzną lub 'zmokną, same z siebie 
zmuszone są do szybkiego poruszania się, by 
się rozgrzać lub wyschnąć — ludzka pomoc nie 
jest stosowana. Gdy bawiłem w Grabowie, wła
śnie dzień i noc były nader niepogodne — pa
dał zimny deszcz; budząc się w nocy i wczas 
wstawszy, ciągle współ czuwałem z temi szla- 
chetnemi stworzeniami wystawionemi na 
wiatr i zimno — taką ten system hodowli był 
dla mnie nowością. Pomimo niezaprzeczalnego 
faktu, że w ciągu trzech lat wychowanki pana 
pułkownika Wysockiego Karat i Bejrut dwa 
razy wygrały warszawskie Derby, ośmieliłbym 
się zauważyć, że system powrotu do natury, 
istniejący z konieczności u Kirgizów i innych 
szczepów’ wschodnich na stepach dalekiej Ro
sji i Azji nie może być chyba ściśle przeszcze
piony do użytku i przy wychowie konia an
gielskiego; pozatem jest bardzo pożyteczny 
jako „monitum" dla hodowców skąpiących 
tym zwierzętom powietrza i światła lub utrzy
mujących je pod derkami w dusznej stajni 
„Złoty“ środek zapewne słusznie nosi taki 
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przymiotnik. Według zdania pana pułkowni
ka Wysockiego, konie tym systemem hodowa
ne, później dochodzą, do całkowitego rozwoju 
i mało tylko powinny być próbowane na torze 
w wieku dwuletnim. System, o którym mowa 
zbadali i opisali wytrawniejsi odemnie ho
dowcy i znawcy, mianowicie pan Jan Baszkie
wicz w „Jeźdźcu i Hodowcy" rok 1929, sir. 685 
i następne, oraz pan I. U. Niemcewicz w nu
merze 89 pisma „Przegląd Wyścigowy" z dnia 
4 października b. r. Podczas fali deszczu 
prawie zaciemniającej horyzont oglądałem 
klacze stadne: Auserwahlte (Ard Patrick — 
Alpenweichse) z ogierkiem po Dramacie (Dry 
Martini); Camilla (Albula — Auserwahlte); 
Im porte (Biniou — Ilsebill) z og. po Karacie; 
Zwilliingschwester (Famulus — Mortala); Cis- 
sa (Albula — Mia May); Ottogebe (Fervor — 
Ehrengard); Diadema (Albula — Diamantine); 
Lalissa (Lally — Italian Beauty); Gondolierę 
(Fils du Vent — Gondole) z og. po The Chee- 
tach; Serenada (Salpetre — Kataryniarzów- 
na); Allegorya — (Alibula — Ramona) z kl. po 
The Cheetach; Mia May (Fils du Vent — Mea) 
z kl. po Albula; Mobile (Bankaróose — Molly 
Ciarkę) z kl. po Albuila; Brawura (Albula — 
Lalissa); Mea (Gutteniberg — Karyatyda) z kl. 
po Albula; Bandoline (Albula — Banagher); 
Ruchilos (Kokoro — Roumania) z kl. po The 
Cheetach; Rozmarzenie (The Story — Hypno- 
se); Allegra (Albula — Fiille) z kl. po The 
Cheetach; Cięciwa (Cylba — Vola) z kl. The 
Cheetach; Farfalla (Landgraf — Farnesina). 
Wśród 4 ogierków i 5 klaczy rocznych wyróż
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nia się og. po Albula od! Mia May i klaczka po 
Albula i Ruchlos także po The Cheetach od 
Importe. Z ciekawością, oglądałem starego 
rasowego w typie Melbourna Alłmłę, ojca Bej- 
ruta, Beduina, Already, Atimy i t. d.; potęż
nego kasztana, wielkiego pochodzenia impor
towanego z Angljii The Cheetach, po którym 
jest tegoroczny ogierek od Gondolierę, wyda
jący się być w przyszłości klasowym zwycięz
cą,, wreszcie Lucifera po Fervor i Louisis po 
Orvieto; nie zdarzyło mi się dotąd widzieć 
reproduktora pełnej krwi o takich kościach 
i tak potężnej budowy; charakterystyka ta, 
jak i pochodzenie od Fervora wzbudza wiel
kie zainteresowanie do jego przyszłych pro
duktów.

Pan pułkownik Wysocki prowadzi też duży 
chów bydła nizinnego w podobny sposób jak 
hodowlę koni. Krowy poza zimowemi miesią
cami wracają pod dach tylko do doju, poza- 
tem dziień i noc przebywają na pastwisku; je
żeli odnośne dane dobrze zapamiętałem, to po 
kilku latach takiego „hartowania" obora ta 
postąpiła z 168 miejsca na 4-te wśród 280 po
morskich związkowych obór; przeciętna rocz
na mleczność od krowy — 500 litrów; sprze
dano poważną ilość stadników. Jednem sło
wem opuszczając gościnne Grabowo jest nad 
czem rozmyślać o systemie hodowlanym i sta
dzie, w którem niepodzielnie panuje natura 
i jej pra-wa.

W dniu tym ujechałem spory szmat drogi, 
bo 74 kilometry do Dębna, majątku hr. Iza
belli z hr. Mielżyńskich Jezierskiej, gdzie się 
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znajduje znane stado koni założone przez ś. p. 
Józefa Jezierskiego, hodowcę licznych ogierów 
półkrwi, nabytych przez Departament chowu 
koni. Używany tam obecnie ogier pełnej krwi 
Vigeur, dowodzi co może dać odpowiedni re
produktor 'tej rasy; zauważyłem, ogromny po
stęp w poszczególnych rocznikach źrebię.! 
kilka półtorarocznych ogierków po Vigeur 
imponowały budowę, wzrostem i suchością 
przy pięknych kształtach. Żal, że tego wyniku, 
nie dożył 'zamiłowany, a rozważny zgasły ho
dowca. Obiadowej pory nie mogłem przyjem
niej spędzić jak składając uszanowanie państwn 
Mieczysławom Chłapowskim w Bagdadzie. 
Nazwisko to nadane zostało tej miejscowości 
przez hr. Konstantego Bilińskiego, dziada 
obecnego właściciela, od nazwy ulubionego 
arabskiego konia, to też zamiłowanie do ho
dowli szlachetnego konia jest tu dziedziczne. 
Stado znajduje się w graniczącym drugim ma
jątku Glesno. Młodzież po wschodnio-pruskim 
państw, og. Wystruć i po państw. Schaggya 
28, którego wschodni typ silnie i dodatnio 
w potomstwie przebija; dwuletni ogier po tym
że Schlaggya, ruszał się w kłusie wyjątkowo 
energicznie i z wielką fantazję.

Dwie pyszne wschodnie siwe klacze przypo
minające dawny typ Streleckiego rosyjskiego 
araba, zasługują na próbę krzyżowania z wy
bitnym wschodnim wychowankiem Gumnisk 
lub Janowa. Pan Chłapowski raczył mnie od
prowadzić konno do powiatowego miasta Wy
rzysk, równie kulturalnego jak Żnin i wszystkie 
inne miasta prowincjonalne w Wielkopolsce.
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Cały powiat jiest zelekryfikowany, większość'ro
bót polnych i podwórzowych wykonuje się po
pędem elektrycznym. Okolica niestety dotąd 
w wysokim procencie w posiadaniu niemiec
kiej arystokracji, jak hr. Limburg Stirum, hr. 
Witzleben i innych, którzy po oswobodzeniu 
Wielkopolski zamierzali ją opuścić; — po
myślna dla nas chwila minęła; pozostali — 
zapoznawszy się z polską, tolerancją., której ża
dna inna nie dorównywa; — niezawsze to zre
sztą wychodzi na naszą korzyść, mniejszości 
obconarodowej powodzi się nieraz lepiej niż 
naszej większości. Są też w tym powiecie całe 
wsie niemieckie. Cały dzień odpoczywałem 
w Brzostowie pod Miasteczkiem nad Notecią, 
majątku pana Wacława Popiela, wykupionym 
od: Niemca wraz dwoma graniczącemi posia
dłościami. Wspaniałe fundamentalne zabudo
wania gospodarcze, konie fornalskie najlepsze 
z dotąd widzianych, choć niebardzo wiadome
go pochodzenia — informowano mnie, że jedne 
są po „karym", a drugie po „żółtym" repro
duktorze; wszędzie lad i porządek, zbożny pa- 
trjotyczny czyn wykupna ziemi z rąk obcych 
i zbożna praca niezwykle altruistyczna będzie 
niechybnie wynagrodzona. — Jadąc w towarzy
stwie p. Popiela ku Chodzieży, podziwialiśmy 
wspólnie śliczny krajobraz tej mocno falistej 
okolicy z prawie podolskiemi jarami wzdłuż 
Noteci i łąk nadnoteckich, pokrytych mgłą po
ranną, odsłaniającą zaledwie czubki licznych 
stogów siana i potrawu. — „Jedynka" wpra
wiła się w ciągu podróży w dość forsownem 
poruszaniu się naprzód, szła zadziwiająco re-
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gularnie dziesięć kilometrów na godzinę; w u- 
myślnej próbie okazało się jej równomierne 
tempo, każdy kilometr stępa — 10 minut, każ
dy kilometr kłusa — 3 minuty, to nie koń, lecz 
żyjący chronometr. Zaryzykowałem zatem 
przebyć w jednym dniu dystans z Brzostowa do 
Galowa 98 kilometrów, popasając pod Rogoźnem 
i w Obornikach, a nie zatrzymując się już 
w Szamotułach. — Wynik był pomyślny, na 
normalnie świeżej klaczy znalazłem się o 6-tej 
wieczór przed pałacem hr. Michała Myciel- 
sk i ego.

Niedaleko Rogoźna leży miejscowość Goście- 
jewo z dużym państwowym zakładem dla le
czenia alkoholików — tuż obok stoi olbrzymia 
gorzelnia; istne męki Tantala dla pacjentów 
z tego oryginalnego choć zapewne przypadko
wego sąsiedztwa.

Stado w Gałowie już było wielokrotnie opi
sywane, jednak znakomita ta hodowla będąca 
ponadto w ciągłym postępie, zasługuje na po
nowne wyróżnienie i zwrócenie na nią uwagi. 
Nie można raz jeszcze nie wspomnieć o matce 
stadnej „Egida11, liczy ona 26 lat, dała 19 źre
biąt i jest obecnie znów źrebna, niebywałą swo
ją żywotność udowodniła, dając w b. r. gnia- 
dego ogierka po arabskim czystej krwi pań
stwowym Farys II, modelowo zbudowanego i 
przewyższającego wzrostem swych rówieśni
ków’. Egida jest oczywiście podstawą gałow- 
skiej hodowli i większość klaczy stadnych już 
w kilku pokoleniach się od niej wywodzi. Tu
tejsza hodowla jest tak dalece wyrównana na
wet w’ maści (kasztanowatej), że istotnie tylko 
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właściciel sam jest w stanie rozróżnić klacze 
stadne, a nawet poszczególne osobniki w star
szych rocznikach źrebiąt i to czasem dopiero 
po zastanowieniu się. Klacze stadne odznacza
ją się rasą i suchością i mają dostateczny har
monijny kaliber; dotychczas reproduktor peł
nej krwi tylko sporadycznie był używany, 
poza wschodnio-pruskiemi reproduktorami po
siłkowano się częściej arabskiemi jak: Arabi 
Pasza, Flisak i Fary6 II, ostatni ojciec znako
mitego Kaszmira, już na schyłku życia dał tu 
wybitne potomstwo; kilka obecnie dwuletnich 
i rocznych ogierków po Farysie mają prawdo
podobnie już zapewnione miejsce w stadninach 
ogierów państwowych; właściciel przywiązuje 
słusznie wielką nadzieję do świeżo nabytego 
klasowego Pirata (Ba lt ha za r -Perła IV) pół 
brata Arnolda. Pirat jest silnie związany z wy
bitną nerką; w kłusie porusza się energicznie. 
W b. r. stał tu też czołowy państwowy repro
duktor pełń. kr. Mainlberg (Fels - Moguntia po 
Beppo) — wmiuk Festy.

Poryck — Piotrowice — Posadowo—Gałowo— 
Modirze niełatwo te hodowle poklasyfikować, 
im więcej takich „trudności" tern oczywiście 
lepiej.

Krowy w Gałowie dają 4800 litrów mleka 
rocznie przeciętnie, — patrzało się z zadowo
leniem jak im smakowały liście pastewnej zi
mowej kapusty rośliny nowej, znajdującej ja
ko pasiza jesienno-zimowa coraz szersze zasto
sowanie.

'Podczas dwudniowego pobytu w Gałowie 
złożyłem uszanowanie państwu Kazimierzo- 
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stwu Turno w Słopanow ie. Pokazano doskona
łego dwuletniego wyrośniętego ogiera po 
Kings Prize i piękne siwe wschodnie klacze 
IX) Hadudy i Velasquez.

Drugiego dnia po nabożeństwie niedzielnem 
w starożytnej szamotulskiej farze, fundowanej 
w roku 1423 przez Dobrogosta Szamotulskie
go z tryptykiem z r. 1521, ołtarzami renesanso- 
wemi, barokowemi i rokokowemi, oraz słynną, 
mosiężną płytą grobową wojewody poznań
skiego Andrzeja Szamotulskiego w stylu przej
ściowym z gotyckiego w renesans, dzieła Pio
tra Vischera z Norymbergji, pojechaliśmy sa
mochodem obejrzeć stado koni pełnej krwi hr. 
Zofji Mycielskiej w Wituchowie (pow. Między- 
chodzki). Przejeżdżając Szamotuły, mija się 
„Czarną Wieżę", trzypiętrowy budowę z cegły, 
w której w XVI wieku przez 14 lat była więzio
na Halszka z Ostroga, nie chcąca się zgodzić 
na pożycie ze srogim mężjem Łukaszem Gór
ką. Po śmierci Górki uwolniona, zmarła w o- 
błąkaniu dając smutnym swym losem temat 
do licznych legend, opowieści i dramatów.

W praktycznie urządzonych boksach w Wi
tuchowie znajdują się klacze stadne pełń, kr.; 
Eberesche (Dark Ronald - Esćhe) pokr. og. 
Mainberg; La Paloma (Dark Ronald - la Pro- 
vocante) pokr. og. Mainberg; Lachtaube (Nua- 
ge- -Ladora) z kil. Lakme po Mantom, pokr. og. 
Pirat; Saatkrahe (Ard Patrick - Sangerin) z kl. 
Satanella po Manton pokr. og. Mainberg; Tha- 
lassa (Huszar II -Tilly) z kl. Talagra po Admi
rał Hawke, pokr. og. Pirat, Cylla (Maaz - Doda) 
pokr. og. Mainberg; Wenecjanka (Blue Da- 
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mube) z og. W en od po Manton, pokr. og. Pirat; 
Eleonora (Fil® du Vent-Reine Fiamette) z kl. 
Espanola po Torelore pokr. og. Pirat; Fala II 
(Bob - Neck or Nothing) pokr. og. Guarcii i Gin i 
(Nubier - Gyerunk -csak) pokr. og. Danilo II.

Klacze przeważnie pierwszorzędnego pocho
dzenia. Widziałem następujące roczniaki: Ta
lar (Harlekin - Thalassa); Le Paldcare (Harle- 
kin - La Paloma) i Szaman (Manton - Saad- 
krahe), kapitalnie wychowane, napewno zare
klamują tę młodą ale z zamiłowaniem i zna- 
fitwem prowadzoną hodowlę. W Wituchowie 
znajdują się ponadto jeszcze wysokiej. półkrwi 
Łaska po Łom i jej roczna klaczka Łania i. te
goroczny ogierek Łobuz, oba po Mantonie, oraz 
18 klaczy półkrwi arabskiej po Arabi Pasza, 
Ganges, Flisak z przychówkiem po Mazepie, 
Farysie i Gidranie. Nieobojętna zaiste pla
cówka hodowlana.

Nazajutrz miałem zaszczyt być odprowadzo
nym konno a to dość daleko przez Szan. Panią 
Turno, oraz przez hr. Mycielskiego, dosiadają
cego klaczy pełnej krwi Gini, a na dystansie 
3 kilometrów również przez 5-letnią Terenię 
Mycielską na biłgorajskim kucyku — tak mło
docianej a milutkiej towarzyszki jeszcze do
tąd w mej wycieczce nie miałem — widocznie 
„blood will tell“.

Popas w Śródce obok pięknego pałacu nad 
jeziorem. Na południe stanąłem w Sierakowie 
w celu odwiedzenia Sz. p. Majora T. Korbla i 
zwiedzenia państw, stadniny ogierów. Siera
ków to dawna siedziba Opalińskich, tu urodził 
się Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański, 
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który w roku 1655 zdał Wielkopolską Szwe
dom; później należał Sieraków do Łęckich, 
Bnińskieh; przez Łukasza Bilińskiego sprzeda
ny królowi pruskiemu, mieścił państwowe pru
skie 'depot ogierów. Polska stadnina ogierów 
państw, zajmuje budynki, które w XVIII w. 
wzniósł był Łukasz Bniński dla pomieszczenia 
swej husarskiej chorąjgwi. Budynki poprzedzo
ne piękną, wjazdową, krytą, bramą, są. ze wzglę
du na samą. architekturę, fundamentalność 
i rozkład, warte widzenia. Całość otoczona roz
ległym parkiem z kilkuset letniemi dębami, 
bardzo staremi świerkami, topolami i innemi 
rozmaiłem i łiściastemi i iglastemi drzewami.

Pierwszorzędny dobór masywnych ogierów 
wschodnio-pruskiej rasy, którą, tu możnaby 
należycie studjować i z nią. się zapoznać.

Z ogierów tych było nabytych w Niemczech 
44, urodzonych w Wielkopolsce było 80, a mia
nowicie w Pępowie (v. Óertzen) 21; w Wieli
chowie (ks. Lubomirski) 14; >w Posadowię (hr. 
Łącki) 11; w Koby lnrik ach (ordynatowa Twar
dowska) 4; w Dłoni (ks. Lubecka) 4; w Gało
wie (hr. Mycielskii) 3; w Modrzu (J. Czapski) 2; 
w' Dębnie (hr. J. Jezierski) 2; i t. d. Ogierów 
pełnej kiwi: czołowe Harlekin, Manton, Palii, 
Mainberg, As des As, dalej syn Mości Księcia 
Palatyn, syn Nuage Harmodius i wnuk St. Si
mona Dissension. Pan major Korbel odprowa
dził mnie konno około 50 kilometrów’ przez 
Kwilcz do Posadowa. Spóźniwszy się cokol
wiek, nie spotkaliśmy się z hr. Łąckim, który 
wyjechał 'był konno naprzeciw wraz z bawią
cym właśnie u niego panem Tytusem Filipo- 
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wiiczem, ambasadorem polskim w Waszyn
gtonie.

Dziwnem prawie wydaje się mówić o po
stępie hodowlanym w stadzie przez od wielu 
dziesiątek lat swój plan hodowlany tak konsek
wentnie wykonującego i tak doświadczonego i 
wymagającego hodowcę, jakim jest hr. Łąc
ki — tymczasem są to właśnie powody, dzię
ki którym pozwalam sobie zaznaczyć, że za
uważyłem wybitny postęp mając sposobność 
zwiedzać stado 3-ci rok zrzędu i Szan. Właści
ciel nie weźmie mi — mam nadzieję — za złe, 
tego spostrzeżenia. Postęp moim zdaniem na
stąpił w zwięźlejszej budowie jeszcze bardziej 
w elastycznym ruchu, w wybitniejszych kłę
bach, odkąd zaczęto więcej posługiwać się wy
borową rozumie się krwią angielską i arabską, 
zamiast jak dawniej prawie wyłącznie wscho- 
dnio-pruską. Pełnej krwi Admirał Hawke 
i Manton także Harlekin, czystej krwi Ma- 
zeppa. oraz półkrwi arabskiej Amurath i Gi- 
dran, zaznaczyli ®ię w tern ogromnie licznym 
stadzie nader dodatnio, co nie przeszkadza, że 
i po wschodni o-pruskich: Atucie, Egmoncie, 
Chodkiewiczu, a zwłaszcza Dziedzicu widzi się 
wiele wyróżniających się jednostek. Przy 
tej ilości oglądanych koni nie trudno o za
męt w głowie, nie wychodzą jednak z pa
mięci 80 zgórą dwuletnich klaczy wybranych 
dla zremontowania własnych potrzeb. W gru
pie tej co chwilę wzrok padał na jakiś dobry 
okaz, aż wkońcu ogólne wrażenie było, że cały 
zespół był wyborowy. Produkty po Mantonie 
ustępują narazie rówieśnikom po Admirał 
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Hawke. Na każdym z wielu folwarków widzi 
się osobne stado, każde około 100 sztuk koni 
liczące, które już samo w sobie przedstawia
łoby poważny materjał stadny. Pod fachowym 
kierunkiem p. majora Mikulina rozwija się też 
pomyślnie chów koni pełnej krwi, nie bez po
wodzenia torowego, dotąd głównie potom
stwem og. St. Eloi nabyłem w Niemczech, 
wkrótce zapewne z jeszcze większem powodze
niem w Posadowię wychowanemu potomstwem 
zaiwcześnie padłego Admirała od .tak dobrych 
klaczy jak Helene (Nuage), Beppona (Beppo), 
Orne (iDolomiit), Etincelle (Epinard). Remont 
w r. 'b. przedstawiono dotąd 80. komisja przy
jęła 79.

Hr. Łącki i p. major Korbel dosiadający cu
dnej klaczy siwej pół krwi arabskiej po Amu- 
rath, w typie Siglawy — odprowadzili mnie 
aż dó Chraplewa, mająitku Niemca p. Hardta, 
nadzwyczaj zabudowanego i o dobrej ziemi. 
Przy wywłaszczeniu płacono mu po 90 złotych 
za mórg magdeburski. Przychodziło na myśl, 
czy cena odpowiadała wartości ziemi i czy to 
było -właściwem politycznem posunięciem. — 
Popas w Opalenicy na przyrzeczonej łące. Nie
daleko Modrzą spotkałem się z p. Józefem Ilut- 
ten Czapskim, który najuprzejmiej naprzeciw' 
konno wyjechał. Bardzo miło odwiedzać poraź 
wióry lub trzeci znane już miejscowości i ho
dowlę i doznawać ponownie znanej już gościn
ności. Stado oglądaliśmy przy zmierzchu, a 
klacze chodzące w fornalkach przy pomocy ła
tami; wielka wartość i wyrównanie tych raso
wych klaczy wysokich pół krwi o łopatkach, 
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kłębach i linjach angielskich; przy robotach 
polnych stale zajęte są klacze, które już dały 
niejednego ogiera do stadnin państwowych. Do 
grona dobrze mi już znanych klaczy stadnych 
pełnej krwi przybyły od roku zeszłego piękna, 
elegancka, jakby na sprężynach poruszająca 
się Rollingmuhle po Ard Patrick i nierównie 
mniej szlachetna, ale masywna i rzetelna Ar- 
dugal po St. Amant i parantelą z Kincsem 
chlubiąca się Piff Paff, córka Falba.

Z roczniak ów najlepiej przedstawiały się 
chyba że klasowy Regent (Ganelon - Rolliing- 
muhle); Odaliska (Danilo II-Opositon) i Nie 
daj się (Danilo II — Niedeck).

P. Czapski odprowadził mnie konno do Głu
chowa, gdzie pragnąłem odwiedzić hr. Henry
ka i Marcelego Żółtowskich. W kościele głu-» 
chowskim znajdują się dwie cenne rzeźby go
tyckie przedstawiające męczeństwo św. Apo- 
lonji i Upadek Chrystusa Pana pod krzyżem, 
autorstwa może Wita Stwosza, a niewątpliwie 
jego szkoły. Z muzeum berlińskiego złożono 
niegdyś bardzo wysoką ofertę za te zabytki. Do 
niedalekich Jarogniewic hr. Adama Żółtow
skiego prowadziła droga gładka jak stół szosą 
przez pięknie prowadzone zagajniki. W Jaro- 
gniewicach oprowadził mnie Szan. Właściciel 
po jednym z piękniejszych dotąd widzianych 
parków, co nie mało powiedzieć, gdyż nigdzie 
w kraju nie spotyka się tyle tak pięknie zało
żonych i starannie utrzymanych parków jak 
w tej dzielnicy. Przy drodze do Czempinia fu- 
turystyczno-klasyczna figura św. Stanisława
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Biskupa, dłuta znanego artysty-rzeźbiarza Lu
dwika Pusze ta.

W Czempiniu czułem się prawie jak w do
mu, przebywając od 50 lat bardzo często w tej 
okolicy. Brak już teraz tylko było tylu tych o- 
sób, które się znało, szanowało i kochało. Od
wiedziwszy blisko spokrewnionych mieszkań
ców Szóldr i Grabianowa, zdążyłem pod wie
czór do pełnej wspomnień, pamiątkowej, po
ważnej Turwi.

Przed blisko wiekiem siedziba generała De
zyderego Chłapowskiego, ulubionego adjutan- 
ta Napoleona, którego dewizą w życiu było: 
„ense, cruce et aratro“, zawsze z myślą o Bogu, 
Ojczyźnie i bliźnich; należała Turwia później 
do syna jego Tadeusza, potem do wnuka nie
odżałowanego, przedwcześnie zgasłego ś. p. Zy
gmunta Chłapowskiego, godnego swego Dzia
da, obywatela i patrjoty, śmiało statystyczne- 
mi źródłowiemi pracami walczącego przeciw 
komisja kolonizacyjnej i posiadającego ogólny 
szacunek nawet u wrogów; obecnie jest wła
snością p. Krzysztofa Morawskiego, prawnuka 
generała Chłapowskiego, a syna człowieka 
wielkiego serca i umysłu, wielkiego humani
sty, uczonego i pisarza ś. p. Kazimierza Miraw- 
skiego, 'prezesa Polskiej Akademjd Umiejętno
ści. — Sędziwy pałac w głębi poważnego par
ku przyrośniętą do niego, bliszczem okrytą, 
dużą kaplicą, skarbnica z pokolenia na poko
lenie przechowywanych i w czyn wprowadza^ 
nych obywatelsko-łreligiijnycii tradycyj.

Miałem zamiar odpocząć w Turwi dw’a dni, 
lecz bj- „nie zardzewieć", pojechałem drugiego 

2918 kilom. 7 
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dnia pobytu do Czacza i Racota. Czacz pod 
Śmiglem, a niedaleko Gryżyny, to majętność 
hr. Jana Żółtowskiego, prezesa Z w. Ziemian 
Wielkopolskich, ■właściciela wzorowo admini
strowanych dużych obszarów rolnych i leś
nych, zasłużonego obywatela, ekonomisty i my
śliciela, który zechciał łaskawie udzielić mi 
wytycznych, danych i uwag o powodach obec
nego przesilenia rolniczego w tej dzielnicy 
kraju.

Ciężary nadmierne ubezpieczeń społecznych, 
brak kapitału obrotowego niezbędnego przy in- 
tensywnem prowadzeniu tutejszych gospo
darstw, ceny produktów absolutnie nieopłaca- 
jące kosztów produkcji, zmniejszenie kontyn
gentu wypędów w gorzelniach, procenta od 
pożyczek zaciągniętych w czasie lepszych kon- 
junktur, obniżenie wydajności ziem dawniej 
poleśnych, wymagających stałego dodatku na
wozów sztucznych, a na które dziś nie stać — 
last but not least — może zbyt łatwe żyrowanie 
sąsiedzkich zobowiązań kredytowych i to na 
poważne sumy — nec Hercules contra plures. 
Dla przykładu przytoczę, że pewien właściciel 
4.000 ha. płaci rocznie około 200.000 złotych na 
świadczenia społeczne! Czy może się w takich 
warunkach utrzymać?! — Skąd znaleźć go
tówkę na robociznę, gdy ustawowe normy wy
nagrodzenia pracowników rolnych dziennych 
nie stoją w żadnym stosunku do ceny produk
tów i są tak wysokie, że np. koszt wykopania 
metra kartofli równa się połowie jego obecnej 
targowej wartości!

Wspomniany ziemianin plantuje blisko po 
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100 mórg magdeburskich kapusty i cebuli na 
eksport do Szwecji, ale to nie wystarczy — 
przy takich ustawowych obciążeniach, chyba 
tylko „plantacja4* dolarów mogłaby uratować 
posiadanie ziemi, której wartość sprzedażna 
ponadto o 50% się obniżyła. Kto wie, czy twór
cy i wykonawcy naszego ustawodawstwa spo
łecznego i skarbowego nie dojdą w niedalekiej 
przyszłości do stwierdzenia, że „Quisąue est 
faber suae fortunae", a tymczasem nam cho
dzi o... życie.

Co do jakości ziemi w Wielkopolsce to sta
tystyka wykazuje: czarnoziemu 9.4%, gleby 
gliniasto-piaszczystej 40%, piaszczystej 33.6%, 
bagien 7%, wody 2%.

W stadzie państwowem w Racocie pragną
łem się przekonać, czy moje wątpliwości co 
do wyniku przedsięwziętych tam krzyżowań 
klaczy wschodnich z og. hanowerskie mi były 
słuszne. Na podstawie wrażenia o widzianych 
produktach tych krzyżowań pozwoliłbym so
bie wyrazić zdanie, że o ile konieczne są takie 
państw, pepiniery jak hodowla koni pełnej kr. 
ang. w Kozienicach i czystej krwi arabskiej 
w Janowie, to innych prób i krzyżowań nie- 
zawsze udanych, a na obecne czasy zbyt ko
sztownych — etatyzmem trącących, możnaby 
zaniechać bez uszczerbku dla hodowli krajo
wej. Rola produkcji ogierów półkrwi dla sta
dnin państw, i remont dla armji powinna 
przypaść wyłącznie hodowli i' prywatnej. Mojem 
skrom nem zdaniem mogłaby lub nawet może 
powinnaby pozostać w Racocie hodowla elity 
beberbekskiej rasy koni. Niema powodu do

7*  
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zniechęcenia się lub do zagubienia tego typu 
szlachetnego, silnego konia wierzchowego, 
jaki w Niemczech w stadzie Beberbeck przez 
150 lat konsekwentnie ustalano. Historja tego 
stada jest znana, jako i okoliczność przejścia 
tegoż na własność (Państwa Polskiego i zby- 
tecznem 'jest to powtarzać. Racot posiada sze
reg wspaniałych klaczy beberbeckich, przepro
wadzonych tutaj ostatecznie z Janowa, kości
stych, jak araby suchych, niejednokrotnie 
linjami przypominających konia pełnej krwi; 
najlepsze są maści karej i gniadej. Klacze te, 
które nigidiy w Niemczech i zaraz po kupnie 
ich również w Polsce nigdy do pracy nie były 
używane, wykonują obecnie w Racocie prawie 
wszystkie roboty polne. Widziałem 6 czwórek 
tych wspaniałych stworzeń orzących dwuski- 
bowcami z spokojem i wytrwałością koni zim
nej krwi. Praca i ruch płynie bardzo dodatnio 
na zdrowie i anatomiczny rozwój ich potom
stwa; ponadto zastępują one dawne zwykłe 
folwarczne konie, które w większej części wy
przedano. Ponieważ dobranie reproduktorów 
do ustalonej, krwi beberbekskieji przy chęci 
utrzymania typu jest trudne i dość skompli
kowane, należy to w mojem przekonaniu po
zostawić nadal państw, kierownictwu i ho
dowli, zaś całą coroczną produkcję poza naj
bardziej czołowe mi okazami odstępywać po 
zniżonych cenach prywatnym hodowcom; tym 
sposobem nie będzie powodu do zarzutu eta
tyzmu i będzie, że sobie pozwolę użyć tego 
wyrażenia „i wilk syty i koza cała“, a co naj
ważniejsze 'praw’dzńwa korzyść hodowlana przy 
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pomocy państwowej. Szan. p. dyrektor Wł. 
Siemiński zechciafl mi pokazać szczegółowo 
klacze, ogiery i młodzież z przysłowiowy 
uprzejmością pp. Kierowników hodowlanych 
zakładów i stadnin państwowych.

Przypatrzyłom się wyścigom Poznańskim 
w pierwszym dniu sezonu jesiennego w Ła
wicy, •wyjątkowo malowniczo zakreślonego, 
stawiającego jednak koniom poważne wyma
gania skutkiem częstych różnic poziomu i fi- 
nischowi pod piaszczystą górkę. W dniu tym 
czterokrotnie zwyciężyły konie hr. Mielżyń- 
s kiego.

Pożegnawszy się z Turwią, podążyłem pod 
Gostyń do Goli majątku pana szambelana Ed
warda Potworowskiego, jednego z najwybit
niejszych działaczy na niwie rozszerzenia Ak
cji Katolickiej i realnie pojętej i stosowanej 
pracy społecznej. Poza znakomitem gospodar
stwem, które udzieliło fachowej wiedzy już 
wielu praktykantom rolnym, zaciekawiają i do 
naśladowania pobudzają domy mieszkalne dla 
sbużby, pomyślane ku jej moralnemu dobru i 
materjalnej wygodzie, toteż w dwuizbowych 
mieszkaniach z kuchnią i osobną sienią i trze
cim pokojem na poddaszu dila młodzieży mę
skiej porządek wzorowy, dostatek i kultura 
widoczna w’ sprzętach domowych, obrazach, 
lustrze ściennem i firankach w oknach, do któ
rych' zaglądają kwiaty z ogródka jaki posiada 
każdy pracownik przed domem, a drzewka u- 
ginają się pod owocem. W Goli związek praco
wników rolnych skazany jest na bezrobocie. 
Las sosnowo-dębowy ślicznie falisto położony, 
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umiejętnie prowadzony; wszystkiego się w 
nim można doszukać za wyjątkiem poręby.

Do pobliskiego Szelejewa, majętności pana 
senatora St. Karłowskiego, udałem się przez 
Gostyń, założony w XIII wieku. W czasie ro
koszu Lubomirskiego obozował tu król Jan 
Kazimierz. Kościół farny gotycki z XV wieku. 
Na panującym nad okolicą wzgórzu zwanem 
„Świętą Górą" wznosi się okazały kościół Fi
lipinów, wzorowany na kościele Santa Maria 
del Salute w Wenecji, zbudowany w r. 1675; 
wnętrze barokowe bardzo bogate z wspania- 
łem srebrnem Tabernaculum w dużym oMa- 
rzu. Aż do Szelejewa odprowadził mnie kon
no młody August Potworowski, odznaczony 
honorową szablą Pana Prezydenta za ukończe
nie szkoły podchorążych artylerji w Włodzi
mierzu Wołyńskim jako pierwszy pomiędzy 
pierwszemi; jeden z przedstawicieli tej naszej 
młodzieży, która dzielnością, skromnością i o- 
sobistym urokiem „jak tatarska orda bierze w 
jassyr corda".

W Szelejewie w nieobecności pana senatora 
Karłowskiego, syn jego uprzejmie pokazał mi 
znane mi już uprzednio nabyte w Niemczech 
klacze pełnej krwi i nieznane mi dotąd ich 
roczniaki, pochodzące po państw, og. Palu; są 
one w jednym typie podobne do swego znako
mitego ojca, a wyróżnia się skaro-gniada „Te
mida" od Traute, matki wielu zwycięzców 
w Niemczech. Obaj młodzi sympatyczni towa
rzysze odprowadzili mnie konno prawie aż pod 
powiatowe miasto Koźmin. Tu poraź pierwszy 
przypatrzyłem się zblisika gmachowi powiato
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wej kasy chorych. Jest >to śliczny raczej etylo
wy pałac; niestety brak mi statystycznych da
nych, o ile to wspaniałe pomieszczenie przy
czynia się swym wyglądem i kosztownością, 
budowy do wzmocnienia zdrowia i sił korzy
stających z porad tej instytucji. Takich budo
wli mamy w naszym kraju więcej „sapienti 
sat!“ Szkoda zmarnowanych kapitałów — pi- 
sze o tern nieraz łódzka „Prawda".

Cokolwiek uciążliwy był dojazd do Karmi- 
na, majątku pana Edwarda Morawskiego, bo 
o tej porze roku (koniec -września) szybko się 
ściemnia — drogi boczne nieznane, kręte, oko
lica tak przez niemiecką mniejszą własność 
gęsto zamieszkała, że tylko w języku Goethego 
lub Hitlera można się było o kierunek drogi 
dopytać. W Karminie dłużej obwożono mnie 
po lesie, prowadzonym z szczególnem zamiło
waniem z istotnie wyjątkowo udanymi i buj
nymi zagajnikami. Dużo tam jeleni, które się 
w ostatnich latach mocno w Wielkopolsce roz
mnożyły.

Po zwiedzeniu zamieszkałych średniowiecz
nego założenia zamków w Dzikowie w Mało- 
polsce i w Ołyce na Wołyniu, nie mogłem po
minąć w Poznańskiem Gołuchowa. Kilkakro
tnie wyrażałem już na tern miejscu wdzięcz
ność za życzliwe przyjęcia, jakich goszcząc w 
domach prywatnych doznawałem, słów mi je
dnak brak, na należne ocenienie uprzejmości 
księstwa Adamów Czartoryskich, właścicieli 
Gołuchowa. Oboje księstw-o raczyli osobiście 
kilka godzin oprowadzać mnie po zamku za
wierającym zbiory dzieł sztuki należące bez
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sprzecznie do najbogatszych, jakie się znajduję 
w rękach prywatnych w naszym kraju, a może 
i zagranicę.

Pierwsze wzmianki o Gołuchowie spotyka
my w XIII wieku, kiedy Przemysław, wielki 
księże kaliski i pomorski darowuje Gołuchów 
klasztorowi w Staniętkach. Pierwszy zamek w 
Gołuchowie zbudował Predysław herbu Wie
niawa w r. 1371. W trzystomorgowym parku 
stoi renesansowy zamek zbudowany w XVI w. 
przez Rafała Leszczyńskiego, kasztelana śrem- 
skiego, powiększony w XVII wieku przez Wa
cława Leszczyńskiego, ożenionego z Annę z 
Rozdrażewakich — z tej epoki pozostały obra
mienia kamienne, odrzwia i framugi okienne 
w korytarzu na parterze, kominki z herbami 
Leszczyńskich i Rozdrażewskich, strop drew' 
niany w sali jadalnej na pierwszem piętrze i 
obramowanie bramy wjazdowej. W rodzie Le
szczyńskich pozostawał Gołuchów' blisko trzy 
wieki; zamek z początkiem XIX wieku znaj
dował się w wielkiej części w ruinie. Nabyty 
został w r. 1854 przez hr. Jana Działyńskiego, 
który' przywrócił szereg komnat do stanu mie
szkalnego; ostatecznie został on odnowiony i 
przebudowany przez Izabellę z księżąt Czarto
ryskich hr. Działyńską między' rokiem 1875 a 
1882, według planów architekty Zygmunta 
Gorgolewskiego. Części nowo odbudowane o- 
trzymały charakter stylu renesansu francu
skiego; wzory na dekorację czerpano z zam
ków i katedr francuskich tej epoki (XVI wiek), 
mianowicie z Chartres, Limoges, St. Germain 
en Laye, Blois, Bougeancy' i Chambord. Pila- 
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stry, kolumienki balustrad, płaskorzeźby, me- 
daljony, fryzy kamienne rzeźbione, nawet okna 
i okucia niektórych drzwi pochodzą, z Francji, 
Włoch i Hiszpanji. Z jednej baszty stworzono 
belweder, gdzie umieszczono obramowanie stu
dni z Treviso, pochodzące z XVI w. — stąd roz
tacza się jedyny w swoim rodzaju majestaty
czny widok na uroczą część parku. — Wiel
kie schody prowadzące na krużganek są kopją 
schodów muzeum Bargello we Florencji. Wła
ściciel zamieszkuje opodal dom, który miał 
przedtem inne gospodarcze przeznaczenie — 
dziś wspaniale urządzony, zawiera muzealne 
meble, obrazy i t. d.

Zamek jest całkowicie przeznaczony na po
mieszczenie zbiorów’ dzieł sztuki po części 
przeniesionych z hotelu Lambert w Paryżu, po 
części now-o nabytych. Szczególnie bogato 
przedstawia się zbiór waz greckich i etruskich, 
są tam unikaty: amfory cypryjskie, fenickie i 
sycylijskie, „Hydrie", „Stamnosy", „Oxybafo- 
ny“, „Kyliksy", „Arybalosy", „Rytony". — Nie
zrównane „Tanagry", emalje francuskie z Li- 
moges, zaczynając od XI wieku; włoskie, fran
cuskie i niemieckie (gdańskie), meble, stoły, 
szafy i łoża; flamandzkie, chińskie i japońskie 
kobierce i makaty; polska i turecka broń i rzędy 
na konie, pasy słuckie; jeden pokój jest całko
wicie zawieszony arrasami, drugi posiada obi
cie „Aubusson", trzeci en cuir de Corduos. — 
Stropy drewniane belkowane z Elbląga. Stare 
portrety Zygmunta I, wszystkich królów pol
skich elekcyjnych, August III malowany przez 
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Rosalbę Carriera, St. August Bacciarellego, 
Kościuszko pendzla Grass i.

Są obrazy Carraciego, Bronzina, Luca Gior- 
dano, Brueghela, Van der Helsta, Roger Van 
der Weyden, Velasqueza, Cloueta, Lessuera, 
Norblina i t. d. To jest co zdołałem zapamię
tać. Szczegółowy katalog tych skarbów s®tuki 
wydany jest przez Dr N. Paj<zderskiego, Poz
nań, 1929. Niezrównani w gościnności 
księstwo Czartoryscy, raczyli mnie przewieźć 
jeszcze po parku, powiększonym i uzupełnio
nym przez hr. Działyńskich, którzy w to ulu
bione dzieło włożyli wiele lat pracy i znaw
stwa. Obecnie jest to rodzaj ogrodu botanicz
nego, zawierającego 519 gatunków drzew i 
krzewów parkowo-leśnych z szczególnym uw
zględnieniem coniferów — nie brak w nim kil
kusetletnich dębów, wiązów, grabów, jodeł (jo
dła grecka, abies cephalonica posiada tu ob
wód 205 cm., wysokość 26 m.), przez park 
przepływa rzeka Trzem na obramowana łą
kami.

W końcu zamknęła się za mną brama zam
kowa, a ja uwiozłem ze sobą niezatarte wspo
mnienie tej siedziby sztuki i kultury.

Było to dla mnie znamienne pożegnanie pra
starej Wielkopolski z zabytkami jej wielkiej 
przeszłości, a współczesnym obrazem i przy
kładem hartu, pracy i niezłomnej energji w 
walce dawniej o ziemię i polskość, a dziś o u- 
trzymanie stanu posiadania.

Niedaleko za Gołuchowem w Bogusławie 
przekroczyłem Prosnę i znalazłem się znów w 
granicach Kongresówki, dążąc do Złotnik pod 
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Stawiszynem, by złożyć uszanowanie czcigod
nemu panu prezesowi Wojciechowi Wyga no w- 
skiemu. Osobistość to zbyt poważna o działal
ności zbyt w całej Polsce znanej, by potrzeba 
było ponownie położyć nacisk, iie Jego rozu
mowi, nieugiętej woli i pracy przejawiającej 
się w Jego pismach, przestrogach, uwagach i 
bogatemu doświadczeniu, zawdzięcza rolnic
two i dwie setki ziemiańskiej młodzieży, która 
praktykując w Jego dobrach i pod Jego kie
runkiem, wykształciła się umysłowo i facho
wo. Starałem się i ja według możności skorzy
stać choć przez krótkie chwile pobytu z p. pre
zesem Wyganowskim z Jego uwag, jak prze
trwać gnębiący nas kryzys. Po wysłuchaniu 
ich, utworzyłem sobie aksjomat, że cudownego 
lekarstwa przeciw „bakterjom" kryzysowym 
i „podłożu", na którem się rozwijają., niema, — 
natomiast każdy z rolników musi się starać o 
wytworzenie własnego „serum", na które skła
dają. się praca, już nie oszczędności, lecz naj
dalej sięgające wszechstronne redukcje i... sil
ne nerwy, pozatem, że nie należy liczyć na 
szybkie zmiany w dzisiejszym światowym i na
szym własnym zamęcie — dość, że „aide toi, 
Dieu t*aidera".  Co tu więcej mówić, mówienie 
o ranie nie uspakaja bólu, a niestety nasi le
karze — choć powołani do tego — nie stosują, 
odpowiednich środków leczniczych lub stosu
ją je z takiem opóźnieniem, że już się stają bez
celowe i bezskuteczne.

Interesując się leśnictwem zachwycony by
łem setkami morgów wspaniale rosnących za
gajników, po których p. prezes Wyganowski 
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łaskawie mnie obwoził. W podglebiu znajduje 
się tu mineralna warstwa „orsteinu", uniemoż
liwiająca rozwój korzonków sadzonek drzew 
leśnych; kopie się przeto dwumetrowej szero
kości rabaty o rowach metrowej głębokości na 
warstwie nasypanego piasku wysadzone sa
dzonki osiągają prawie podwójny przyrost. 
Znany mi był ten zabieg, lecz nie sądziłem, że 
może ktoś mieć wytrwałość stosowania na ta
kiej dużej przestrzeni. — Dojeżdżając do Złot
nik widziałem na pólku wśród zagajników 
prawdziwy ogród zoologiczny — pasły i zaba
wiały się tam sarny, zające, króliki i bażanty 
w całych grupach i stadach.

Popasając w Koźminku i badając mapę — 
przypadkowo, ale jakże szczęśliwym dla mnie 
trafem spostrzegłem, że wprawdzie całkiem 
w bok od kierunku dalszej mej drogi, ale tylko 
o 5 kilometrów leży wieś polska Lisków — 
największe, niedoścignione i niesitety talk ma
ło naśladowane dotąd centrum spółdzielczości. 
Zjeżdżając na dół szosą od Koźminka uderza 
już zgóry widok ogromnej ilości czerwonych 
dachów i przeróżnych przeważnie piętrowych 
budowli; wznoszą się one po obu stronach szo
sy, skręcając ku końcowi w bok, a zamkniętej 
niejako wyniosłym ceglanym kościołem, ku 
któremu musi dążyć wzrok i myśl widza. — 
Na probostwie nie zastałem księdza prałata 
Blizińskiego, tylko księdza wikarego, który ze- 
chciał mnie oddać pod opiekę nadzwyczaj u- 
przejmego p. urzędnika miejscowego Banku 
Ludowego. Zgórą dwie godziny oprowadzał 
mnie po Listowie i informował; za te trudy 
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nieskończenie pozostaję Mu obowiązanym. 
Opisu niebywałego dzieła rozpoczętego 32 lat 
temu nie można streścić w kilku wierszach 
druku. Zachwyt i podziw tamuje oddech. — 
Wyszła bardzo źródłowa książka pióra pani 
A. Chmielewskiej p. t. „Wieś polska Lisków", 
wiele też jest innych odnośnych wydawnictw, 
przedewszystkiem odczyt samego księdza pra
łata Blizińskiego, wygłoszony w Wilnie w ro
ku 1927: „O działalności spółdzielczej i organi
zacjach rolnych w Liskowie" na tych źródłach 
i na osobistych wrażeniach będę się poniżej 
opierał. — Naznaczony na proboszcza do Li- 
skowa zastał tu ksiądz Bliziński pod każdym 
względem jak najgorsze warunki; ziemia bar
dzo słaba, a więc ludność biedna, złe komuni
kacje i ciemnotę w parafji, w której znajdowa
ła się wówczas 87 proc, analfabetów. — Naj
większą trudnością było pozyskanie zaufania 
i współudziału parafjan w urzeczywistnieniu 
planów z początku skromnych, ale które się 
rozrastały, gdy zaspokojona jedna paląca po
trzeba sama z siebie wywoływała jej dopeł
nienie i wykorzystanie nową placówką gospo
darczo-społeczną; równocześnie zaborczy rząd 
rosyjski prześladował każdą pracę kulturalną 
wśród ludu i obawiał się jej. — Jako pierwszą 
spółdzielnię założono sklep spółkowy „Gospo
darz", który przechodził chwilowo nawet roz
maite niepomyślne koleje. Sklepik ten w pierw
szych latach istnienia dawał po 15.000 złotych 
rocznego obrotu — dziś daje przeciętnie 1000 
złotych obrotu dziennie. Następnie powstała 
spółdzielcza piekarnia, wypiekająca obecnie 
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do 1000 kg. Chleba dziennie. Założona spół
dzielnia rolniczo-handlowa z obecnym obrotem 
100.000 zł. doprowadziła do kupna młyna pa
rowego, przemielającego 100 m. zboża na dobę. 
Spółdzielnia budowlana wyrabia około miljon 
cegły rocznie w piecu Hoffmanowskim; przy 
cegielni istnieje betoniarnia dla wyrobu da
chówek cementowych; przez 6 lat istnienia ce
gielni postawiono 180 budynków. Znany to jest 
i charakterystyczny objaw', że zbożme dzieła 
powstają i rozwijają się jakby cudem (vide 
klasztory i różne miłosierne instytucje) bez za
kładowych kapitałów. Buduje i gromadzi środ
ki szlachetna intencja, dobra wola, żelazna wy
trwałość i zaufanie, błogosławieństwo Boże, to
warzyszące 'każdej dobrej sprawie. Tak było 
i w’ Liskowie. Loterje, przedstawienia, jasełka, 
powiększający się stale dochód z początkowych 
przedsiębiorstw', bezpłatna pomoc ręczna coraz 
chętniejszych parafjan, później kredyty w ban
kach i subwencje państwowe tworzyły to dzie
ło rosnące w oczach. Nadwyżki dochodów prze
znacza się stale na dalsze wkłady. Bardzo pra
ktycznym pomysłem okazała się spółdzielnia 
mleczarska, licząca już 1220 członków, którzy 
otrzymują do 40.000 zł. miesięcznie; istnieje 
wzajemne ubezpieczenie krów i wzajemne u- 
bezpieczenie zboża i słomy na wypadek ognia. 
Zbudowano dom ludowy z czytelnią dla ze
brań, odczytów i przedstawień, mieszczą się 
też w nim zarządy instytucyj o charakterze 
dochodowym. Pomyślano o warsztatach tkac
kich; tkaniny liskowskie miały zbyt do Kali
sza i Warszawy i do innych części kraju, także 
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do Petersburga, na Wołyń, Podolę, Kaukaz, 
a nawet Syberję.

Kasę pożyczkowo-oszczędnościową wobec 
rozrostu instytucyj spółdzielczych zamieniono 
na Bank Ludowy. W biurze banku centralizują 
się rachunki wszystkich stowarzyszeń pod kie
runkiem wspólnego rachmistrza. Kąpiele ludo
we mają osobny murowany budynek z łaźnią 
parową, natryskami i wannami; z kąpieli korzy
sta około 400 osób tygodniowo za niską opłatą. 
Dla higjeny mieszkań urządzona jest wspólna 
pralnia z mechanicznemi urządzeniami. Jest 
straż ogniowa, kółko rolnicze, koło gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia młodzieży z bo
iskiem dla harcerzy z strzelnicą i wlasnemi 
orkiestrami. Przy zakładzie tkackim otworzono 
dwuletnie kursa praktyczne, gdzie dziewczęta 
oprócz tkactwa i kroju uczą się koronkarstwa, 
kwieciarstwa, pończosznictw-a i szczotkarstwa.

W r. 1913 -powstała przy pomocy C. T. R. 
szkoła rolnicza od paru lat zmieniona na szko
lę hodowlaną z 5-miesięcznym kursem, drugą 
taką szkołą jest szkoła mleczarska, miejsc 40, 
zgłoszeń 200. Gimnazjum przekształcono na se- 
minarjum nauczycielskie, a ponieważ w Pol
sce potrzeba więcej ludzi o fachowem wy
kształceniu, niż ludzi z maturami i dyploma
mi — więc najsłuszniej powyższą uczelnię prze
kształcono na szkołę rzemieślniczo-przemyslo- 
wą, która dzieli się na dwa oddziały — ślu- 
sarsko-mechaniczny i stolarsko-zabawkarski 
z kompletem warsztatów i maszyn porusza
nych popędem elektrycznym. Obok tego ist
nieje szkoła zawodowa dla dziewcząt o trzy
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letnim kursie, gdzie się uczą krawiectwa, haf
tu, kilimkarstwa — jest kurs gospodarstwa do
mowego z nauką gotowania, prania, pielęgno
wania dzieci i hodowli drobiu. Dla biednych 
stworzono dom opieki nad matką i dzieckiem. 
Jedną z największych dziś instytucyj w Lisko- 
wie jest Sierociniec. Rząd dal pieniądze na bu
dowę pawilonu. Amerykanie dali całe we
wnętrzne urządzenia, parafjanie ofiarowali 
pod zakład 7 i pół mórg ziemi. Przebywa w Sie
rocińcu przeszło 300 dzieci, przeważnie z kre
sów pod opieką Sióstr Służebniczek; dzieci 
pozostają tu do 18 lat wieku, tj. dopóki nie 
skończą szkoły powszechnej i zawodowej; wy
puszcza się wychowanki w świat zapewniwszy 
im wpierw posadę lub zajęcie stałe. Przy Sie
rocińcu jest kaplica i szpital na 30 łóżek i ga
binet dentystyczny. Obecnie Sierociniec posia
da 63 mórg ziemi, budynki gospodarskie i po
trzebny inwentarz, 60 mórg zagajnika, w któ
rym wybudowano willę na 40 dzieci, aby słab
sze dzieci miały zdrowe letnisko.

Ksiądz Prałat wylicza jakie są warunki po
trzebne, ażeby zapewnić powodzenie pracy 
społecznej: 1) osobista ofiarność inicjatora, 2) 
wyrabianie ludzi miejscowych, 3) wyklucze
nie polityki, 4) angażowanie kobiet do pracy 
społecznej. Ksiądz Bliziński zauważa „nie 
wiem jak gdzieindziej, ale u nas kobieta ma 
wielki wpływ' na męża i rodzinę" — dopiero 
kiedyśmy przekonali kobiety, że się przeciw’ 
nim nic nie spiskuje, że praca spółdzielcza 
wychodzi na ich własne dobro, kiedyśmy je 
zaprosili na zebrania i do Zarządu, stworzyli 
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koła kobiece, wtedy się karta odwróciła i ko
biety które przedtem mężów teroryzowały i na 
zebrania i pogadanki im uczęszczać nie po
zwalały, teraz nietylko nie przeszkadzają, ale 
zachęcają, często nakazują swym mężom na 
zebrania chodzić, do spółdzielni należeć.

Powyższe szkicowe zestawienie mówi samo 
za siebie, pozwolę sobie tylko jeszcze przyto
czyć słowa, jakie mi przyszło na myśl napi
sać w księdze zwiedzających: zagrać na cu
dzych kieszeniach jest względnie nietrudno i 
niezawsze są do tego szlachetne motywy, ale 
zagrać na sercach i umysłach zazwyczaj nie
ufnych, tak. by wydały jeden czysty, piękny, 
zgodny ton i chór — do tego potrzeba mistrza 
z Bożej łaski, którego zasługa nie da się nawet 
w przybliżeniu określić i ściąga wyraźne bło
gosławieństwo Boże dla Liskowa; obyśmy 
choć w skromnym zakresie zdołali naśladować 
tego opatrznościowego człowieka, społecznika 
i altruistę. — Rozpisałem się dłiuigo o Liskowie, 
ale chyiba było o czem.

Nadjechał z Kalisza ksiądz Prałat prawie, 
gdy już "wsiadałem, na konia; zdążyłem mu się 
przedstawić, kilka chwil porozmawiać, ser
deczny podziw wyrazić i szanowne jego ręce 
uścisnąć. Zwiedzenie Lisko-wa było koroną mej 
wycieczki — nie martwiłem się nawet, że skut
kiem kilku nadprogramowych spędzonych 
tam godzin, błądziłem potrochu, dojeżdżając 
w*  ciemności do Ustkowa państwa Kamockich, 
blisko spokrewnionych.

Po doskonałym odpoczynku w tym wielce 
przyjacielskim i gościnnym domu i po po- 

2918 kilom.
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wtórnej naprawie w dworskiej kuźni i stel- 
mami nieszczęsnych kól od 'biedki, dojechałem 
przez starożytny dawniej książęcy gród Wartę 
na noc do Sieradza. Niestety znów zapóźno 
było na zwiedzenie tego miasta pamiętającego 
czasy Bolesława Krzywoustego, często łupio
nego przez Krzyżaków a następnie przez Szwe
dów.

Po 20 km. bytem w Widawie, dawnej sie
dzibie rodziny Wężyków .którzy w XV wieku 
byli założycielami miasta i parafji. Za Wida
wą „Jedynka" przed dwoma dniami przeku
wana zaczęła coraz silniej napadać; niepo
koiło mnie to, gdyż jeszcze około 300 kilome
trów dzieliło mnie od domu; wyjęcie hufnala 
w pierwszej przydrożnej kuźni nie pomogło. 
Na popasie w Szczercowie przyszło mi na 
myśl potrzymać nogę klaczy 20 minut w wia
derku z zimną wodą, poczem kulawizna na 
szczęście przeszła bez śladu; widocznie tym 
prostym środkiem zdołało się usunąć ból 
w kopycie powstały po lekkim zagwożdżeniu. 
Koń pełnej krwi jest bardzo wytrzymały, ale 
jako zwierzę szlachetne wyższego rzędu ner
wowy i wrażliwy.

Jeszcze jeden popas w Brzeźnicy w miejscu 
urodzenia Długosza, a założonem przez Lesz
ka Czarnego; przeprawa wbród przez Wartę 
i bardzo długa jazda stępa pociemku przez 
lasy, gdzie utrzymywałem kierunek drogi do 
Kruszyny tylko dzięki oświecaniu sobie tejże 
latarnią naftową trzymaną w ręku. W dniu 
tym przejechałem 90 kilometrów. Wycieczki 
dalsze powinny się skończyć najpóźniej koło 
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15 września, potem ranki są chłodne, a dnie 
za krótkie.

W Kruszynie w nieobecności ks. Stefana Lu
bomirskiego najłaskawiej byłem przyjęty 
i oprowadzony po zamku przez ks. Lubo
mirski.

Zamek niegdyś należący do Denhofów, po
stawiony był jako obronny w miejscu bagni
stym na granitowych palach. Imponujące są 
rozmiary komnat, do których prowadzą mar
murowe schody, ściany obok nich pokryte 
boazerją z umieszczonemi w niej staremi por
tretami królów polskich; wewnątrz w olbrzy
miej sieni stół, na którym Królowa Cecylja 
Renata podpisała akt sprzedaży Kruszyny Den- 
hofowi. Dużo pięknych obrazów i portretów 
rodzinnych i tarcza miedziana Zygmunta Au
gusta, gęsto wysadzana turkusami.

Przez Widzów do Plawna i Gidel, gdzie się 
odbywały słynne wyścigi konne; może kiedyś 
osobnego opisu doczeka się ta miła sportowo- 
hodowlana przeszłość tern charakterystyczna, 
że w gronie blisko 100 członków panowała 
umiarkowana, a szczerze młodzieńczo wesoła 
swoboda i dziwna harmonja i zażyła przyjaźń 
łącząca uczestników, trwająca do grobu, a na
wet w rzewnem wspomnieniu i pamięci, aż 
poza grób, niestety jeśli się nie mylę żyje nas 
z tej licznej niegdyś gromady dotąd jeszcze za
ledwie 5-ciu lub 6-ciu. Tout lasse, tout passe! 
Przejeżdżając w Pławnie most na Warcie uj
rzałem na lewo dobrze znane wysokie drzewa, 
skąd zaczynał się wyścig myśliwski, przyczem 
galopowało się przez Wartę, i w którym bra-

8*  
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łem udiział 40 lat temu. W Gidlach odszuka
łem bez trudu dom wiejski, w którym podczas 
wyścigów mieszkałem, zwał się on Hotel Bri
stol, inne domy przez przyjaciół zajmowane 
nosiły nazwę Grand Hotel. Hotel des Princes 
i t. d. Ou sont les neiges d’antan...

Ważniejsze od tej przeszłości, która minęła, 
jest stojący odwieczny kościół Dominikanów 
z 8-mio centymetrowej wysokości figurą ka
mienną Matki Boskiej Cudownej, wieloma cu
dami wsławionej.

Kościół pięknie odnowiony, fundusze zasila
ją głównie pobożni pielgrzymi ze Śląska. Pa- 
rafja gidelska sięga czasów zaprowadzenia 
chrześcijaństwa w Polsce; istniejący dotąd ko
ściółek modrzewiowy nosi wyrytą datę 1059. 
Popas w Żytnie, wyjątkowo schludnej restau
racji z wielce uprzejmą obsługą, czystem na
kryciem i chęcią dogodzenia chwilowemu go
ściowi.

W Włoszczowej należącej niegdyś do moż
nego rodu Szafrańców kilkogodzinny bardzo 
miły odpoczynek u Czcigodnego księdza Ka
zimierza Bł asika, dziekana włos zezów sk i ego, 
przez lat kilka proboszcza kurozwęckiego, któ
ry jak chciał i mógł a chciał z serca — ugościł 
swego dawnego kolatora a wiernego przyja
ciela. W głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej 
Cudownej w srebrnej sukience, szczególnej 
Opiekunki dzieci. Mogę się sto razy mylić, ale 
okrągły obraz w bocznym ołtarzu nieznanej 
Świętej wydał mi się niezmiernie cennym 
dziełem malarskiem, Cesara da Sesto, Boltra- 
fia, Melzi, może nawet Luiniego, w' każdym ra
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z charakterystycznie przymkniętemi oczami, 
wyraźnie przypomina szkołę Leonarda da 
Vinci.

Przenocowałem w Nagłowicach, w miejscu 
rodzinnem Mikołaja Reja, przyjęty w nieobec
ności ks. Michała Radziwiłła przez jego te
ściów pp. Chłapowskich. Napatrzeć się nie mo
głem rozwieszonym po ścianach arcydziełom 
malarskim, w tej liczbie nieznanemu obrazowi 
Murilla, z tematem w rodzaju znanych tego 
mistrza żebrzących lub śniadających chłopców 
i portretom rodzinnym, zwłaszcza ks. Antonie
go Radziwiłła z córką księżniczką Elizą, któ
ra, gdyby nie sprzeciw Bismarcka i dworu pe
tersburskiego, mogła była zasiąść na tronie 
Hohenzollernów.

Krótki popas w Jędrzejowie poświęcony 
zwiedzaniu pocysterskiego kościoła i klaszto
ru, Fundacji Gryfów, którzy tu w r. 1111 osa
dzili francuskich Cystersów’. Kościół większy 
od kościołów cysterskich w Sulejowie, Ko
przywnicy i Wąchocku. ‘Pierwotna świątynia 
wzniesiona była z drzewa, stała zaledwie 70 
lat. Biskup krakowski, błogosławiony Wincen
ty Kadłubek przyszedł z pomocą zakonnikom, 
którzy przez niego zachęceni, sprowadzili bu
downiczego z Francji i wznieśli kościół i kla
sztor z kamienia ciosowego. Konsekrował go 
biskup Kadłubek w r. 1210. Tu błogosławiony 
Biskup w cichej celi zrzekłszy się biskupstwa, 
jako zakonnik chwalebnego żywota dokonał. 
W kaplicy kościoła Jemu poświęconej znaj
dują się relikwje błogosławionego Biskupa. 
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Kościół 7. dwoma zdaleka widnemi wyniosłe- 
mi wieżami, otoczony wysokim murem z ba
sztami należy do najpiękniejszych pomników 
budownictwa w Polsce. Pierwotny kościół zbu
dowany był w stylu romańskim, podlegając 
dwukrotnie pożarom a więc i przeróbkom — 
przybrał obecnie całkowicie cechy baroku 
i rokoka w zachwycających wewnętrznych 
a zwłaszcza zewnętrznych ozdobach.

Może zimny ponury dzień był tego powodem, 
że okolice Jędrzejowa nie wydawały mi się 
malowniczemi, w przejeżdżanych wsiach na
potkałem tylko jeden — wyraźnie jeden — 
drogowskaz; dziwne to zaniedbanie utrudnia 
orjentowanie się na rozstajnych drogach; zie
mia przeważnie rędzina na traktach trwalsza 
od asfaltu, wykluczająca jazdę kłusem. Odpo
częliśmy dobrze wraz z koniem dopiero w do
mu blisko zaprzyjaźnionego pana Józefa Dem
bińskiego w' Górach. Nazajutrz w południe 
odwiedziłem pana margrabiego Aleksandra 
Wielopolskiego w Chrobrzu. Nazwa miejsco
wości pochodzi jakoby od Chrobrego, który tu 
miał zbudować zamek po wyprawie kijow
skiej, należał do Tęczyńskich później do Tar
nowskich. Pałac w stylu klasycznym wysta
wił w r. 1850 diziad obecnego właściciela, wiel
ki polski mąż stanu margrabia Aleksander 
Wielopolski. Oprócz przyjemności odnowienia 
zażyłych stosunków — jest zawsze wielką cie
kawością widok dobrze wychowanych koni 
wysokiej krwi. Od ostatniej mej bytności po
większyła grono kiadzy stadnych dos-konała 
a ślicznych kształtów „Arrow**,  która dala już 
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przychówek, zarówno jak i znakomite Fallada 
i Ekstaza; od nich pochodzą, roczniaki: Feli- 
citas i Firenze po Torelore, pokazano też obie
cujące potomstwo Illuminatora: Fontissima 
od Benory, Fulgor od Resolute i Furioso od 
Fryne; klasa Illuminatora zaznaczyła się też 
w licznej grupie tegorocznych źrebiąt pełnej 
krwi. Panie — synowa i córka margrabiego 
Wielopolskiego .zaszczyciły minie dłuższem od
prowadzeniem konno w stronę Buska. Na wie
czór zajechałem do Wójczy p. Michała Popiela, 
a nazajutrz po popasie w Sichowie u księstwa 
Krzysztofów Radziwiłłów z niekłamaną rado
ścią powróciłem do domu.

Trzecia i ostatnia tegoroczna wycieczka 
trwała sześć tygodni i dwa dni: dystans prze
jechany 1603 kilometry, klacz powróciła wi
docznie w dobrym stanie, gdyż .po dwudnio
wym zupełnym odpoczynku okazywała wy
raźną ochotę do brykania przy objeździe go
spodarstwa.

Ogółem przejechałem w tym roku 2918 kilo
metrów.

Jaki był cel tych wycieczek? — Nie zamie
rzam ukrywać, że chodziło mi o poznanie wła
snego kraju w sposób urozmaicony co się da 
najlepiej osiągnąć na siodle. — Pragnąłem 
też zachęcić młodzież do zaprawiania się w 
tym zdrowym sporcie nie obcym naszemu na
rodowi od wieków. — Tak częste a nieraz da
lekie odprowadzania, po których z radością 
wspominałem świadczą, że ogień sportowy do 
konnej jazdy zapłonie byle go rozniecić. — 
Zapotrzebowanie na konie wierzchowe tak o
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becnie tanie a mimo to trudne do pozbycia po
winno by się wzmóc automatycznie wraz z 
rozwojem jazdy 'konnej; chyba niejednego oj
ca stać jeszcze (pomimo kryzysu) na nagro
dzenie dobrego świadectwa i pilności syna — 
koniem wierzchowym; nadawałyby się do 
tego celu najlepiej konie typu remontowego 
nieprzyjęte pnzez komisję dla braku przepiso
wej miary — a koń taki nabyty dla syna nie 
przestaje być użytecznym i po skończonych 
wakacjach.

Pobudzała mnie też do dania przykładu i to 
nie na ostatnim planie myśl i troska, że zacho
dni nasi sąsiedzi wszelkiemi sposobami po
pierają. sport konnej jazdy, by wytworzyć 
i przygotować nieprzeliczone szeregi cywil
nych jeźdźców dla ruszenia w odpowiedniej 
chwili po odbiór, według ich mniemania „od
wiecznie niemieckich" ziem. — Czyż my po
zostaniemy w tyle, gdy zajdzie potrzeba bro
nić tego co było, jest i będzie zawsze nasze — 
z pewnością, nie; bronić będziemy i to do osta
tniej kropli krwi i wydrzeć jednej piędzi zie
mi sobie nie damy, ale o ułatwieniu obrony 
należy myśleć zawczasu.

Zastanawiałem się nad pytaniem kogo do 
jazdy konnej zachęcić — sądzę, że przede- 
wszystkiem drogą i dzielną naszą młodzież 
szkół średnich i wyższych podczas wywcza
sów letnich a dalej emerytów jak niżej podpi
sany, o ile nie wyszli lub żeby nie wyszli z 
„formy", bo to utrzymuje w świeżości i tęży- 
źnie i umysł i ciało. — Ludzie w średnim wie
ku mają swoisty trening w ciężkiem codzien- 



nem jarzmie pracy o utrzymanie egzystencji, 
co jest konieczne, ale szyję odgniata i humor 
odbiera — o „wolnym**  czasie nawet nie wspo
minam. gdyż każda godzina dnia walką, o za
grożony byt zajęta.

Gdy mi dobry znajomy, do którego po od
byciu 86 kilometrów w bardzo upalny dzień 
przybyłem zauważył, że wołałby odbywać wy
cieczki samochodem, by uniknąć zmęczenia — 
wyrwała mi się odpowiedź, że nawet do ta
kich łatwych i wygodnych wycieczek jak mo
je potrzeba cokolwiek charakteru energji i 
woli, zaś do jazdy samochodem wystarczy szo
fer i benzyna. — Sprawdziłem osobiście, że w 
wycieczkach po naszym kraju wzbogaca się u- 
mysł, a co nie mniej cenne rozgrzewa się ser
ce przywiązaniem do naszej wielkiej przeszło
ści i ufnością w niemniej świetną przy
szłość — ponadto mówiąc słowami nieśmier
telnego Aleksandra Fredry:

„jadąc polem lasem
miło angielską milą przejechać się czasem".



W niektórych szczegółach tyczących się sztuki 
i historji opierałem się na następujących wydaw
nictwach:

W. Świątkowski: wWycieczki po kraju«, Warsza
wa 1927 i 1930. — Dr M. Orłowicz: wPrzewodnik po 
Poznańskiem«, Lwów, Warszawa 1920. — St. Thu- 
gutt: wPrzewodnik po Królestwie Polskiem«, War
szawa 1914. — I. Bazewicz: »Opis Królestwa Pol
skiego do Atlasu Geograficznego«, Warszawa 1907. — 
M. Pajzderski: wPrzewodnik po muzeum w Gołucho- 
wie«. — J. Goetz: »Park w Gołuchowie«, Lwów 1930.
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