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Znów minął rok — co wyszło na korzyść „Jedyn
ce", bo z 4-letniej stała się 5-letnią, rozrosła się 

i zmężniała. Cc do mojej osoby, to nie nastąpiło ani

..Jedynka** na ulicach Warszawy.

jedno, ani drugie, tembardziej zauważyłem, że w 65 
latach niema czasu do stracenia, chcąc się jeszcze z 
innemi stronami naszego kraju zapoznać. Więc gdy 
pierwsze liście drzew zazieleniały, rozpocząłem przy
gotowywać siebie i klacz, po zimowym zastoju, do 
tej uroczej, ale dość dalekiej podróży-



W kilku po sobie następujących krótszych wy
cieczkach po powiatach: stopnickim, pińczowskim, 
opatowskim i kieleckim przejechało; się jednak 
ogółem 390 km!

Najbardziej interesującą była wycieczka do Da
leszyc, położonych o 14 km na wschód od Kielc, le
żących u podnóża gór świętokrzyskich, niemniej oto
czonych poważnemi już lesistemi wyniosłościami, do- 
chodzącemi do 400 m nad p. m. Droga wiodła przez 
Raków, miasteczko niewielkie, bardzo opuszczone, 
nie zdradzające dziś niczem swej dawnej świetności. 
Założone na bezludnem pustkowiu przez Jana Sie- 
mieńskiego kasztelana Żarnowskiego, w piaszczystej 
dolinie na zbiegu rzek Czarnej i Łagowicy w roku 
1301, zgromadziło wkrótce znaczną ilość innowierców,., 
a za syna jego Jakóba w początku XVI wieku sta
ło się jednym z głównych punktów propagandy ar- 
jańskiej. Znakomicie prowadzone szkoły, liczące do 
tysiąca uczni, drukarnie, papiernie i rozwijający się 
przemysł zyskały dla tego miasta nazwę „Aten Sar
mackich**. Po wypędzeniu Arjanów, przymusowem 
zamknięciu szkół i drukarni, z których księgi arjań- 
skie, pięknym drukiem wydanie, były wysyłane do 
Niemiec i do Węgier, po zniszczeniach spowodowa
nych rokoszem Zebrzydowskiego i wojnami szwedz- 
kiemi, miasto upadło doszczętnie, pozostała tylko 
opowieść, że na rynku burmistrza „wiłcy zjedli**.

Tuż za Rakowem miejscowość Dębno z kościółkiem 
romańskim, z okrągłą absydą, z wmurowanemi w 
ściany epitaphiami i z pięknym kamiennym, rzeź
bionym portalem, dalej Drogowle, młyny i tartaki, 
poruszane prądem rzeki Czarnej i blisko cztery go
dziny jazdy przez państwowe lasy przerwane pola
ną z malowniczą osadą Cisów z kościółkiem na 
wzgórzu, fundowanym w r. 1758 przez biskupa 
Andrzeja Załuskiego. Lasy to drzewostany sosnowe, 
przechodzące w miarę zbliżania się do gór Święto
krzyskich w sosnowo-jodłowe, bez podszycia, wzoro
wo prowadzone. Staranność w kulturach wprost im
ponująca. Budulec, za który się brało około 50 zł za 
metr kubiczny, sprzedaje się dziś po 11 zł: po tej sa
mej cenie sprzedają drewno majętności prywatne iii 
bankrutują..



5

Celem wycieczki było odwiedzenie syma, kaprala 
podchorążego rezerwy 2 p. p. leg., bawiącego wraz 
z 180 kolegami na ćwiczeniach w lesie. Chłopcy mie- . y 

iszkali pod namiotami, myli się w górskim obok pły- 
nącym strumieniu, wyglądali zdrowo i dziarsko, w 
niedzielę szli w ordynku do kościoła; do Mszy św. 
służyło dwóch kaprali podchorążych. Przed kościo- „ 
łem umieszczono dwie bardzo ciekawe kamienne 
chrzcielnice współczesne z założeniem kościoła, a 
więc XIII wieku.

Najgościnniej przyjęty na noc przez miejscowego 
fiaństwowego leśniczego p. J. Fabjańskiego, zwiedzi
eni pod Jego kierunkiem część pięknego, ciemnego 

starodrzewu jodłowego i wyszedłem na- wzgórze 
375 m wysokie, gdzie stoi krzyż postawiony pamięci 
powstańców z r. 1863, na miejscu obozu dyktatora 
Langiewicza. Cudny szeroki roztaczał się stamtąd 
widok na całe pasmo gór Świętokrzyskich od Chęcin 
po Opatów, z Łysicą i Łysą górą, z której z klasztoru 

-o 14 kilometrów odległego jaśniały światła, gdvśmy po 
zmroku wracali, przedzierając się przez młode zapu
sty jodłowe.

Po tych przygotowaniach uważając, że „Jedynka" 
znajdu je się już w należytej kondycji, wyruszyłem 
21 maja ku celowo oddawna upragnionej wycieczki, 
mianowicie do Puszczy Białowieskiej, okrężną dro
gą, tak by odwiedzić jakna jwiększą liczbę znajo
mych i poznać jaknajszerszą część kraju.

W gościnnej Plancie u pp. Morawskich poszliśmy 
obejrzeć dobrą grupę remont, by ochłonąć na świeżem 
powietrzu z mocno ożywionej, choć zawsze w naj
bardziej przyjacielkiej formie utrzymanej różnicy 
zdań co do bieżących stosunków polityczno-ekono
micznych. Jeszcze mi się nie zdarzyło słyszeć, by ktoś 
kogoś przekonał w dyskusji o spraWach politycznych 
lub religijnych, jeśli istniały różnice zdań w poglą
dach.

Nocleg" w Włostowie u pp. Szymonów Karskich; 
ciekawy tam, poważny kościół z XVw.. nie obszerny 
jak wszystkie świątynie starożytnej fundacji. Pro
filowany portal gotycki i stara chrzcielnica z pia
skowca, obok okazałego pałacu, śliczny lamus z wie-

z
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życzkami po rogach i staremi żelaznemi drzwiami,, 
w parku domek grecki.

Nazajutrz mila chwila spędzona o południowej go
dzinie w Gołębiowi© p. Wl. Leszczyńskiego na inte
resującej poważnej rozmowie.

Minąłem bez zatrzymywania się tym razem dobrze 
znany i opisywany Sandomierz, pamiętający czasy 
Krzywoustego, — potem najazdy tatarskie, szwedz
kie, austrjackie. W tutejszym zamku (dziś więzie
nie) mieszkały Adelajda i Salomea siostry Leszka Bia
łego, i przez pewien czas król Łokietek, a w celach 
klasztornych św. Jacek Odrowąż i błogosławiony 
Wincenty Kadłubek jako proboszcz kollegiaty. .Ko
ściół św. Pawła fundował Iwo Odrowąż równocze
śnie z kościołem Marjackim w Krakowie. Brama 
Opatowska obronna, piękny zabytek budownictwa 
wojennego z XIV w., prowadzi do pochyłego Rynku, 
którego środek zajmuje każmierzowski ratusz. Ko
lo katedry o bogatych wewnętrznych zabytkach 
dom Długosza, kanonika krakowskiego i sandomier
skiego. Najciekawszym pod względem architekto
nicznym jest kościół św. Jakuba, jeden z najpięk
niejszych zabytków romańskich na ziemiach pol
skich, wzniesiony około r. 1226.

Przez dłuższą część drogi do Zawichostu towa
rzyszy nieporównanie piękny widok na Wisłę i krai
ny nadwiślańskie, których ta rzeka dziś już nie 
rozdziela, lecz łączy i zbliża.

Łaskawie ugoszczony przez p. Witolda Kamockie- 
go w Jego uroczo położonem Podgaju, byłem na noc 
przyjęty w Słupczy przez czcigodnego p. Antoniego 
Łempickiego. nad którym, sądząc po Jego zajęciu 
i pracy administracyjnej, sędziwe już lata przecho-- 
dza. jakby bez śladu, dając młodym rolnikom cenny 
i podniosły do naśladowania przykład, że ..mdlą 
dies sine Iinea“.

Począwszy od Wiosłowa spotyka się \v tych okoli
cach chmielniki, dla których nadaje się ziemia 
i ochronne od zimna i wiatrów, faliste położenie.

W Zawichoście stanąłem już o 8 rano. Prastary t.o- 
gród książęcy, ważny niegdyś jako punkt strategicz
ny i handlowy na krzyżujących się drogach z Krako
wa. Litwy i Rusi. Przy zamku była kaplica św,. 
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Maurycego z czasu Chrobrego. Tatarzy kilkakrotnie 
pustoszyli miasto, Bolesław Wstydliwy wybudował 
tu klasztor dla Klarysek, pierwszą ksienią była sio
stra jego św. Salomea; klasztor objęty był później 
przez Franciszkanów. Kościół mieści kilka starożyt
nych nagrobków. Tuż przy kościele przed kilku laty 
powstały instytut wychowawczy .,Przyszłość", t. j. 
gimnazjum i szkoła rzemiosł dla chłopców pod kie
runkiem p. Dyrektora -Wincentego Wychurskiego, 
założony i utrzymywany z bardzo hojnych ofiar 
okolicznego ziemiaństwa, spełniającego tem i w do
datku w okresie kryzysu słotnie doniosły i błogi 
W skutkach czyn obywatelski.

Zboczyłem niedaleko z drogi dla obejrzenia kościo
ła we wsi św. Trójca. Klejnot rokokowy, wszystkie 
w nim przedmioty, ołtarze, ambona, konfesjonały, 
lichtarze i kanony w jednym stylu, szlachetnie złoco
ne i zdobne. Mnóstwo nagrobków rodziny Ośniałow- 
skicli, wśród nich Andrzeja z pułku Gwardji Lekko- 
konnej, uczestnika dziesiątek bitew napoleońskich od 
Tagu do Berezyny. W zakrystji śliczny ornat zielony, 
jedwabny Louis XV, z rzucanemi na materji ko
szyczkami kwiatów, wykwit stylu rokoko.

Wskutek wstrzymania ruchu kołowego przez osła
biony most na Wiśle pod Annopolem, a miałem ze 
sobą moją zwykłą „karetę", przeprawiłem się na pro
mie w Zawichoście, jadąc dalej do Annopola i Jó
zefowa wśród gajów wierzbowych gliniastą i z po
czątku dla nóg konia bardzo twardą drogą,, która 
wkrótce po silnym deszczu tak obślizgła, że trudno 
było się naprzód posuwać, co opóźniło przybycie do 
Piotrowina. Zeszłego roku bawiąc w Solcu leżącym 
naprzeciw po drugiej stronie Wisły,.marzyłem już o 
tein, by móc obejrzeć pamiątki po św. Stanisławie 
Biskupie w związku ze wskrzeszeniem Piotrowina.

Kościół ceglany gotycki fundacji Zbigniewa Ole
śnickiego, o czein świadczy dobrze zachowana tablica 
fundacyjna podobna do znajdujących się w Siennie 
i w Bodzentynie. W kruclicie duży obraz starożytny 
i zatarty przedstawia sceny pamiętnego tutejszego 
zdarzenia; obok kaplica wzniesiona na grobie wskrze
szonego Piotrowina. Zwłok niema, starożytna płyta 
grobowa w ścianę wmurowana, w oszklonej szafie
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złotolita kapa, w którą św. Biskup byl odziany, czy
niąc cud, i doskonale zachowany tryptyk niemieckiej 
szkoły, przedstawiający obliczenie należności za na
byty majątek, cud i sąd. Do obrazu przywiązana jest 
legenda o przeklęciu przez Świętego jednego z wąt
piących krewnych do 25-go pokolenia. Podobno 26-te 
żyjące dotąd pokolenie jest od rzuconej klątwy do
legliwości fizvcznej wolne.

Moju „kareta".

Późno i z deszczem dojechałem do Kluczkowic już 
w lubelskicm. majętności pp. Klcniewskich. Nowo
żytny pałac ślicznie wśród lasu po nad stawami poło
żony, opodal tartak i inne przedsiębiorstwa przemy
słowe jak wytwórnia przetworów owocowych, prze- 
nabiająca owoce z rozległych sadów, cukier z wła
snej cukrowni w poblaskiem Opolu. Pod nieobecność 
gospodarza domu, pani Klenicwska pokazała mi na
zajutrz część majętności, odprowadzając na praw
dziwie Kossakowskiego typu arabie Paziu. Wczas 
rano wstawszy, traciłem już nadzieję na to zapowie
dziane zaszczytne towarzystwo, bo od piątej z rana 
w dn. 24 maja padał suchy gęsty śnieg dość grubo 
pokrywając ziemię, tarasy pałacowe i kwitnące drze
wa owocowe; temperatura dolnej warstwy powietrza 
była jednak dość wysoka, więc biały całun znikł 
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wkrótce bez śladu. Pokazano mi już mocno w we
getacji posunięte chmielniki. 11.5 ha pomidorów, 
1 ha kawonów, każda roślina w osobnej drewnianej 
skrzyń ecze z daszkiem chroniącym od zimna, 
wreszcie na folwarku budownego i nie bez typu re- 
jroduktora czystej krwi arabskiej El Thor, stada 
>r. Bickera z Ujazdu w Wielkcpolsce. Przez Wrze- 
owice, gdzie jest kościół murowany w kształcie ro

tundy, dostałem się do Opola. Założycielem miastecz
ka byt Władysław ks. Opolski. Po Rawitach i Szre- 
niawitach przechodzi w XVIII wieku w ręce Tarłów. 
W tym czasie miejscowy pijar ks. Ignacy Konarski 
zakłada tu szereg/-szkól rzemieślniczych, długie lata 
kwitnących. Gdy Opole przeszło do Lubomirskich, 
Zofja z Krasińskich Lubomirska wybudowała tu 
okazały pałac, zapełniając go bogatemi dziełami 
sztuki i bibljoteką, i otaczając pięknym ogrodem, 
Olbrzymi był kulturalny wpływ naszego ostatniego, 
nieszczęśliwego króla. Zanocowałem w Kęblc... w 
przezacnym domu hr. Antoniego Rostworowskiego, 
gdzie rodzinne stosunki, tożsamość poglądów i zasad 
i zamiłowanie do konia dawało dość tematów do 
rozmowy. Prowadzi się tu hodowla koni arabskich 
czystej i pół krwi. Na razie są cztery matki czystej 
krwi: Bajka, Łyska, Dżamii i Łysa, matka Mabru- 
chy, więc cenna i zasłużona z bardzo obiecującym 
ogierkiem po Hardy. Młodzież przeważnie po og. 
arab. Zeus, chowu p. Wł. Jelskiego z Szumska, wy
równana i dostatecznie wyrośnięta. Obecnie używa 
się państwowego ogiera czystej kr. Jaszmak (Kohey- 
lan-Elegantka), szlachetnego, ale skłonnego do zapasie- 
nia się, i kapitalnego państw, pól krwi Lisowczyka, 
urodzonego u hr. S. Łąckiego w Posadowię. Takich 
reproduktorów pół krwi więcej, a zastąpią nam wy
mierające już znakomite ogiery Schagya! Kościół 
w pobliskiej Wąwolnicy, neogotyk, wyniosły, obok 
niego duża kaplica z cudownym obrazem Matki 
Najświętszej. Pomimo ciągłego deszczu, odprowadzi
li mnie do Kaźmierza nad Wisłą młody p. Rostwo
rowski, i zamiłowany w hodowli arabskiej sąsiad 
Kębła p. S. Stamler na swej ogromnie rasowej Go
sposi po Muezin, wywodzącej się w linji żeńskiej od 
importowanej do Gumnisk oryginalnej Elsissy.
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Starożytny Kaźmierz inaczejby się przedstawia! 
przy pogodzie. Konie przejęło nam gościnnie w klasz
torze porcformackim, dziś znowu w rękach pra
wych właścicieli, wznoszącym się na wzgórzu, połą
czonym z podnóżem krytemi schodami, a sami 
brodziliśmy i ślizgaliśmy się po rozmiękłej glinie, 
by się z trudem dostać na szczyt okrągłej wieży 
strażniczej 140 m wysokiej nad pm. Wieża ta, umy
ślnie postawiona nad zakrętem Wisły, służyła jako 
latarnia rzeczna dla niezliczonych szkut ładownych 
pszenicą, płynących do Gdańska. O ówczesnym ru
chu handlowym świadczy szereg współczesnych 
spichrzów murowanych w stylu gotyckim, rozmiesz
czonych nad brzegiem dawnego koryta Wisły, a o za
możności mieszkańców przepyszne trzy kamienice re
nesansowe. smutnie dziś odbijające od sąsiadujących 
z niemi obdrapanych nowoczesnych domów. Obok 
wieży, na drugiem wzgórzu, pokaźne jeszcze szcząt
ki zamku, w którym wielki król lubił przebywać; 
w bożnicy piękne lichtarze rokokowe, a więc myl
nie podawane jako dar Esłerki. Z zamku w Bochot- 
nicy. tuż za Kaźmierzem, gdzie przemieszkiwać mia
ła Esierka, pod opieką Macka Borkowicza, wojewo
dy poznańskiego, pozostały zaledwie ślady.

Wspaniałą aleją topol nadwiślańskich zbliżam się do 
Puław. Ponieważ dziś w miastach o nic nie jest tak tru
dno jak o stajnię dla koni, przeto skorzystałem z otrzy
manego polecenia i umieściłem konie na państwowym, 
folwarku Mokradki, gdzie mnie dobrowolnie nawet za
opatrzono w paszę na dalszą drogę. Dla celów bakter- 
jologicznych stoi przy instytucie państwowym rolni
czym sto tęgich i wypasionych koni, z których pobiera 
się krew dla wyrobu surowicy przeciw czerwonce trzo
dy. Stworzenia te mają rta skutek tego procederu 
serce tak osłabione, że nie tylko nie mogą pracować, 
ale zaledwie wytrzymują przeprowadzenie stępem. 
Ofiary bezwiedniego poświęcania dla nauki. Zaraz za 
Mokradkami, tuż przy szosie, śliczny stylowy empi
rowy pałacyk Marynki. wystawiony przez kś. Iza
bellę Czartoryską dla córki ks. Winiemberskiej, zda
wałoby się żywcem z wersalskiego parku „Trianon" 
przeniesiony. O hotel w Puławach nie łatwo; po dłu
gich poszukiwaniach znalazłem pokoik w cukierni 



Ryszarda. Nazajutrz rano, przy cokolwiek jaśniej
szym niebie, oglądałem pałac pełen wspomnień i to 
Hak z czasu szczytu świetności jak z czasu ciosów 
politycznych, które tak dotkliwie i wszechstronnie 
dotknęły tę wielką, prym w swoim czasie w Polsce 
trzymającą rodzinę! Obok klasycznych fantazyj 
w budownictwie, i zapełnieniu parku modnemi wów
czas symbolami, był to dwór pański w całym znaczę? 
'niu tego słowa, dający opiekę, poparcie i zachętę 
poetom, historykom, przyrodnikom i t. d., pod nat
chnieniem Egerji i kochanki muz, jaką była Izabella z 
Flemingów ks. Czartoryska. Podwaliny tej kultury 
trwają po dziś dzień nienaruszone w hi-storji litera
tury i sztuki polskiej, pomimo zmian losu, stosun
ków politycznych i gustu. Plac zewnętrznie i taras 
przed nim doskonale utrzymany, park wystarczają
co. Trudno się oderwać od świątyni Sybilli z napi
sem na cokole: „Przeszłość przyszłości"; od domku 
gotyckiego i tego nastroju, stwarzanego przez po
ważne kilkusetletnie drzewa, wśród których zdają 
się jeszcze jak po polach Elizejskich sunąć duchy 
I rembeckiego, Karpińskiego, Kniaźnina, Piramowi
cza, Niemcewicza, Naruszewicza, Jenerała Moraw
skiego i innych... a także świt cesarskich, gdyż 
Aleksander I kilkakrotnie tu przebywał, jako gość 
ks. Czartoryskich.

O milę za Puławami Końskowola, szybko rozwi
jająca się przemysłowo w czasie gdy należała do ks. 
Czartoryskich; kościół'z dwoma wieżami, wysta
wiony w r. 1730 przez ks. Augusta Czartoryskiego, 
wojewodę ruskiego, mieści' przepyszny grobowiec 
Zofji Lubomirskiej, zmarłej w r. 1678, wykonany z 
czarnego marmuru w kształcie sarkofagu, na którym 
spoczywa na łożu śmierci figura niewieścia natu
ralnej wielkości o pięknych i Szlachetnych rysach. 
Dalej w Kurowie w nie brzydkim kościele znajduje 
się ciekawy wmurowany w ścianę nagrobek Stani
sława Zbąskiego, dziedzica Kurowa, wzniesiony 
w 1585 r.

Popasając w Markuszowie odbiegłem daleko od' 
sztuk pięknych, przyglądając się z ciekawością trzo
dzie rady polskięj czarno-laciastej (domieszka krwi 
Berkshire), kształtów typowo opasowych, szybko i. 
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łatwo opasających się, zaaklimatyzowanej, na choroby 
odpornej.

Droga wiodła przez Samoklęski, niegdyś własności 
znakomitego pisarza i odtwórcy przyrody Józefa 
Weyssenhoffa, do Lubartowa. Tu spotkał mnie pewien 
zawód w związku z pałacem, który od dawna pragną
łem zobaczyć. Lubartów dziedziczyły po kolei wielkie 
nazwiska takich rodzin: Firlejów, Zasławskich Wiśnio- 
wieckich, Lubomirskich i Sanguszków. Pałac, a wła
ściwie zamek zbudował Piotr Firlej, właściciel Janow
ca i bardzo wielu innych włości. Ks. Paweł. Sanguszko 
zmienił pierwotnie obronne kształty pałacu, a wew
nątrz upiększył. Z dawnego istotnego majestatu i 
przepychu prawie nic dziś nie pozostało; obdarty z 
wewnętrznych i zewnętrznych ozdób stoi dziś pu
stką, z głównem wejściem źabitem deskami. Blisko 
obok, na początku rynku, kościół jakby katedralny 
w stylu odrodzenia o trzech nawach, wzniesiony 
przez ks. Pawła Sanguszkę, marszałka W. ks. Litew
skiego w r. 1735. Pozatem miałem możność przeko
nać się w Lubartowie, że nie wygaśli w nim przed
stawiciele „Srułów z Lubartowa14. W drodze do 
Kocka przejeżdżałem przez wieś Firlej, położoną 
pośród dwóch jezior, w tych stronach rzadko spoty
kanych. Tuż przy szosie Kozłówka, duży park hr. 
Adama Zamoyskiego, zamknięty przepyszną bramą, 
a za nią w głębi imponujący pałac-zamek. Miasto 
Kock i pałac hr. J. Żółtowskiego leży nad Wieprzem 
i Tyśmienicą, ponad któremi są przerzucone długie 
mosty. Tu już Podlasie z całkiem odmiennym cha
rakterem od innych części Polski i choćby sąsiadu
jącego Lubelskiego w krajobrazie, glebie i typie lu
dności. Ziemia przeważnie lekka, w większych ma
jętnościach o wybitnej kulturze i plonująca; jeśli 
przysłowie mówi „lasy, piaski, karaski ma szlach
cic podlaski44, to zastosowaćby je można w szczegól
ności do Kocka (ale nic żartobliwie), gdzie pewno też 
są karaski, ale zwłaszcza szerokoluskie szlachetne 
karpie, hodowane w wspaniałe urządzonem 288 hek- 
tarowem gospodarstwie rybnem, po którem mnie je
szcze w dniu przybycia do późnego wieczora uprzej
mie obwożono. Stawy są rozmieszczone prawie po 

• całej majętności, okolone lasami i łąkami, woda z 
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Tyśmienicy. bardzo sztucznie rowami i nad niemi 
korytami doprowadzana, zasila kolejno szereg sta
wów, na których roi. się od ptactwa wodnego. Nigdzie 
w tej wycieczce nie spostrzegłem tak wspaniałych 
ozimin, zwłaszcza żyt, o tej porze ciemnozielonych 
jak mur gęstych i wysokich. Ks. Mazowieccy oddali 
Kock biskupom płockim i od nich przeszedł do Firle
jów, potem zkolei do Zbąskich. Wielopolskich, Jabło
nowskich Meissnerów, d‘Anstettów, Fanshave‘ów;' 
wreszcie do hr. Żółtowskich. Pałac składa się z 
głównego korpusu piętrowego z ładnym portykiem, 
wspierającym się na czterech wysokich kolumnach, 
i z dwóch oficyn, połączonych w jedną całość. Pałac 
miał dawniej charakter obronny, zabiezpieczały go 
bagna i wody, oraz sztuczne fosy.

Do Kocka przybyli na moje spotkanie hr. Wiktor 
Plater Zyberg z Wojcieszkowa i hr. Andrzej Żółtowski 
z Milanowa. Nazajutrz opuściłem w tem towarzystwie 
gościnny Kock. Hr. Plater dosiadał dużego wzrostu 
własnego chowu dereszowatego huntera, a hr. Żółtow
ski, znany hodowca, ongi jeździec wyścigowy, all 
round sportsman, myszatego wałacha po Viveur, od 
klaczy po Espoir, babka po Carltonie. Koń ten od
znaczał się szczególnemi zdolnościami i chęcią do 
skakania, czego pod Swym wytrawnym jeźdcem nie
jednokrotne dawał nam dowody. Zaproszeni do Su
chowoli. majętności ks. Seweryna Czetwertyńskiego, 
jechaliśmy pr^ez Czemierniki, hr. Karola Raczyń
skiego. Obejrzeliśmy pałac, w którym właściciel nie 
mieszka. Pałac wystawił Henryk Firlej biskup płoc
ki; pałac i ogrody słynęły przy nim jako cuda pięk
ności; na miejscu dawnego pałacu stoi dziś zupełnie 
inny, kwadratowy w stylu włoskim z krytym da
chem. Mury i fosy w znacznej części ocalały, a tak
że charakterystyczna brama w.jia>zdowat.

Nastąpiła nieoczekiwana niespodzianka, wyjecha
ły naprzeciw mnie hr. Michałowa Grocholska z sio
strą ks. Czeilwertyńską. Hr. Grocholska, rozumieją
ca się ma hodowli fachowo, pokazała mi na folwar
ku, należącym do Suchowoli, stacyjne ogiery pań
stwowe: Doniec pełnej krwi po Darial od Lukrecyi 
po Espoir stada Łazarewa, typowy Marzouk, i siwy 
ogier po Kohejlan od radowieckiej klaczy Schaggya 



Furicso, dobry produkt hodowli państwowej. Ks. 
Czetweryńscy zamieszkują obszerną willę w stylu 
bawarskim, trzydzieści lat temn na pustem polu 
postawioną, ocienioną pięknemi drzewami parku 
równocześnie zasadzonego. Są w Suchowoli jeszcze 
inne budowle, zasługujące na uwagę, a mianowicie 
kościół, wzorowany stylem na architektonicznych 
szczegółach pałacu w Radzyniu i wspomnianej bra
my w Czemiernikach, wystawiony wlastaym kosztem 
ks. Czetwertyńskiego, jako spełnienie votum za oca
lenie z ewakuacji wojennej do Rosji. Podniosłe czyni 
wrażenie zgoda, zaufanie i harmonijne współżycie 
miejscowej ludności z dworem, naturalnym doradcą, 
opiekunem i przewodnikiem, objawiające się też 
w tern, że w kościele ambona, boczne ołtarze, stylo
we ławki sprawione są przez zamożniejszych włościan, 
o ozem świadczą położone odnośne podpisy. Dużo 
mówiące kroczenie ęlwóch stanów społecznych ręka 
w rękę — uniseno....

Hodowla koni wysokiej pól krwi w Suchowoli 
dobrze postawiona; w klaczach zaznaczył się pań
stwowy niemiecki Gótterknabe (St. Maclou-Góttersa- 
ge), jest też na dożywociu bardzo stary, ale wciąż 
ognisty biały kohejlan Aclimet. Zaczątek hodowli 
pełnej krwi stanowią: doskonała Potebba (Balthazar- 
Pe\i). bardzo dobrego pochodzenia, która wygrała 17 
wyścigów i 47,779 zł; Galathea (Bankarocse-Galadsag) 
też o znakomitej żeńskiej linji,. Resonance (Kings 
Tdler-Tra) i Grażyna (Parachute-Blameless) siostra 
Hermesa. Trzy pierwsze pokryte prywatnym og. 
Guardi (Prestige-La Guangue) francuskiego pocho
dzenia. Oglądaliśmy też na paddocku sporą ilość 
młodzieży pół krwi i grupę realnych, opartych 
remont cięższego kawaleryjskiego typu. W Sucho
woli doznałem ujmującej gościnności i dużo skorzy
stałem namyślając się nad owocami długoletniej 
wszechstronnej pracy czcigodnego gospodarza domu. 
Dojazd do Milanowa był rodzajem cross country, 
prowadzonym przez hr. Żółtowskiego, choć tempo 
było dowolne, a branie przeszkód nie obowiązkowe, 
ale urozmaicone przejazdem przez lasy i łąki miej
scami mocno podmokłe. W domu liczne rodzinne por
trety, a w stajni szlachetne córki kruszyńskiego Pro-
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porca (Fluor-Cross-Platty), przyprowadzone z Wiel
kopolski; źrebięta po Marzouk, Theokrit i obiecujący, 
sznytowy, o linjach wyścigowych 2. 1. og. Iropal po 
Palu. Funkcje reproduktora pełni znany z toru pań
stwowy Harpagon (Manton-Habe), zwycięsca naszego 
Cesarewitsch. którego suma wygranych wynosi ogó
łem 45,580 zł. Przedstawiał się wspaniale „fuli of 
health and spirit“, może zasługiwałby na próbę po
łączeń z pełną krwią, w każdym razie z powodu swo
ich pięknych kształtów nadaje się bardzo do hodowli 
wysokiej pół krwi. Oglądałem zaszanowany piękny 
las, hodowlę długowłosych białych polskich psów 
owczarskich, wkońcu oranżerję z wieloma gatunkami 
rzadkich palm i paproci. Podwieczorek w Plancie, 
u hr. Michałowej Grocholskiej, w miłem towarzy
stwie konno hr. Żółtowskiego i hr. Żółtowskiej, na 
ślicznej siwej Arabesce. W Plancie hodowla prowa
dzona z zamiłowaniem i energją, doprowadzi 
wkrótce do wyrównania cokolwiek na razie roz
bieżnego w typie materjału. Czynione są próby ho
dowlane z dobrami klaczami, nabytemi na jarmar
kach w powiecie nowosądeckim, jest też jedna klacz 
pełnej krwi1 zagraniczna Canzonette (Cupbearer- 
Crapaudine). Malowniczemi drogami leśnemi, pory- 
temi przez liczne stada dzików, odprowadziło mnie 
całe towarzystwo do szosy, prowadzącej do Radzy
nia. Wybornie się jechało szerokiemi trawnikami 
obok szosy, więc znów spróbowałem, czy ..Jedynka" 
dobrze pełni funkcje chronometru: okaza' 
mechanizm tego żywego zegarka jest w 
5 km kłusem — 15 minut bez sekund! '

Świetnie utrzymane strategiczne szosy krzyżują 
się we wszystkich kierunkach. Przepyszny olbrzymi 
barokowy® pałac oddał wspaniałomyślnie właściciel 
Radzynia p. Bronisław Szluboivski na własność 
Państwa Polskiego, wprawdzie bez wewnętrznego 
urządzenia, które zostało przez Niemców wywiezio
ne i użyte na umeblowanie generalskich mieszkań 
w granicach etap. P. Szlubowski zamieszkuje-pię
trowy dom na folwarku. W ostatnich latach ciężką 
złożony niemocą, na tyle był uprzejmy, że mnie 
mimo to osobiście obwiózł po lesie sosnowym, a pię
kniejszego i w masę drzdwną bardziej zasobnego 

porządku; . ,
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dotąd jeszcze nigdy nie widziałem! Na dużym placu 
przy tartaku widziałem wielką ilość pierwszorzę
dnego tartego inaterjalu. np. bale sosnowe nieobrzy- 
nane 15 cm grube i do 50 cm szerokie. Na wzorowo 
urządzonym tartaku pokazano mi w ruchu heblarkę 
i szpuntówkę. Hoduje się tylko konie robocze; 
młodzież tego typu, jaką mi pokazano, wydawała 
mi się bardzo udana, odpowiednia tak do pługa, jak 
i do artylerji •—■ tak po dawnemu, po szlachecku, 
ense et aratro! Młodzież ta pochodziła po og. Me
teor. synu Minnesold, ze stada hr. Józefa Jezierskie
go Dębno w Wiclkopolsce.

„Hardy"; czołowy ogier w Janowie po Ganges-Gazella
<9

Pałac w Radzyniu, wzniesiony w XVIII w. przez 
hr. Eustachego Potockiego, to prawdziwe dzieło 
sztuki, siedziba królewska. Wielki dziedziniec okolo
ny murami, dwie bramy wjazdowe zakończone her
bami, i inicjałami fundatora, sam pałac w stylu ba
rokowym, wewnątrz salony z wysokiemi złoconemi 
drzwiami, w oknach charakterystyczne dla tego 
stylu składane również złocone okiennice, ale niema 
już dawnych marmurów, bronzów, rzeźb, obrazów; 
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stylowych mebli, makat i wielkich rozmiarów gobe
linów, zdobiących niegdyś ściany. Dziś sale zajęte 
na biura i na mieszkalny użytek władz powiato
wych, a w jednym z dawnych salonów, z prześlicz
ną Louis XV złoconą alkową — bar klubowy! 
Wstrząsa się na tę profanację dusza miłośnika 
sztuki i stróża tradycji i budzi się żal za niepowrotną 
przeszłością. Tempora mutantur et nos mutamur in

„lkwa“ (Kohcylan-Elstada) z źrebięciem po Hardy (Janów).

illis — ale może nie wszyscy! Budynkiem niemniej 
od pałacu stylowym jest położony w parku, naprze
ciw pałacu, pierwotnie maneź, później oranżerja; 
dach mansardowy, owalno wygięty, na attyce rzeźba: 
Apollo, bóg słońca wjeżdża w świat swoją rozhuka
ną kwadrygą. Takież rzeźby widzimy i na attykach 
pałacu od frontu, Herkules. Tezeusz, Samson; od 
strony ogrodu zaś Flora wśród kwiatów; wprost 
roskosz artystyczna! O 26 km na nólnóc Międzyrzec, 
duże 20 tysięczne miasto i ogromne dobra leśne, na
leżące do hr. Andrzeja i Artura Potockich. Pierwsze- 
mi właścicielami Międzyrzecza byli Chamcowie, 
którym tytuł własności nadal Władysław Jagiełło w
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r. 1391. Korzystając przez półtora dnia, z przyjaznej 
gościnności lir. Andrzejów Potockich, miałem sposo
bność poznać niektóre części lasu, nie ustępujące Bu
dzyńskim, grubością, gęstością i porostem. W Białej 
Radziwiłiowskiej — Alba ducalis — pozostała z 
zamku dziś już tylko wysoka baszta i brama wjazdo
wa w klasycznym stylu, przypominająca trium
falny luk rzymski. Smutnego nastroju i refleksji nie 
rozpędził nawet huragan zimnego wiatru, towarzy
szący mi do Janową, tak silny, że zmuszony byłem 
co pewien czas się zatrzymywać, dla zaczerpnięcia 
powietrza i dla rozpoznania drogi, zupełnie zasłonię
tej tumanami kurzu. Ciekawością Janowa, jest ko
ściół fundowany w r. 1415 przez W. ks. Witolda i pa
łac biskupów płockich, ale zwłaszcza państwowe 
depot ogierów i hodowla koni czystej krwi arabskiej 
w miejscowości zwanej Wygoda, do której prowadzi 
bardzo długa aleja starych drzew. Nie tu miejsce 
przytaczać historję stada, które liczy sobie już sto lat 
istnienia, przechodziło różne kierunki hodowlane, 
choć zawsze tylko konie gorącej krwi były hodowa
ne. Wpływ Janowa na hodowlę krajową centralną 
i kresową był zawsze ogromny, a dziś, oprócz licz
nego depot ogierów, doniosłą jest pepinjera koni 
czystej krwi arabskiej z wielkim trudem Zgroma
dzonych, a obecnie w pełni rozwoju. Najbardziej 
uprzejmą gościnę znalazłem pod dachem dyrektora 
stada, p. Zdzisława Poklewskiego Kozieł! (niestety 
w czasie jego nieobecności), zastępca dyrektora p. 
Pochowski dokładał wszelkich starań bym się mógł 
z cudnemi przedstawicielami rasy arabskiej choć 
pobieżnie zapoznać. Pokazano 'najpierw ogiery re
produktory, na czele których stoi biały w Babcinie 
urodzony Kohcylan, ojciec znakomitego potomstwa 
obdarzonego typowemi kształtami i bardzo znaczną 
szybkością, jak o tern świadczą niepobita Ikwa, Ja
goda, Kostrzewa i inne. Drugim reproduktorem czo
łowym jest gniady również niepobity Hardy (Ganges- 
Gazella) z rekordem w Derby 2.400 m 2.5 s. Koń ten, 
jak na araba, bardzo duży i potężny nie uderza 
swoistym typem, kościsty i muskularny, co tłumaczy 
jego wielką szybkość, której na pierwszy rzut oka 
irndnoby się w nim domyśleć. Odradza się doskonale 
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*dając tvp od własnego szlachetniejszy. Bardzo inte
resującym jest trzeci reproduktor, jasnogniady 
Djerid, pól krwi urodzony w Radowcach, przypomi
nający typ dawnego polskiego araba, 'takiego, ja
kiego nam wyobraża juljusz Kossak w wierzchowcu 
króla Jana Sobieskiego, na obrazie, przedstawiają
cym błogosławienie wojska przed potrzebą wiedeń
ską. Wśród matek stadnych zauważyłem jedną klacz 
w tym samym typie; przez kilkakrotne powtórzę-

n
'„Koheylaii", czołowy reproduktor w Janowie ur. w w(;gier- 

skiem stadzie Babolna.

nie połączenia tych dwóch jednostek możnaby 
odtworzyć ten właśnie typ konia, wartościowy nie 
tyle ze względu na jego starożytność, ale raczej ze 
względu na zalety budowy szlachetnego, a pogru
bionego araba. Trudno się zorjentować wśród znacz
nej liczby klaczy stadnych, pasących .się na wybór- ^<0^ 
nych bardzo bujnych pastwiskach, (tak, że dodatek - 
owsa jest minimalny), meljorowanych i sztucznemi 
nawozami użyźnianych. Coraz inna sylwetka pory
wa; szczególniej przyglądałem się tegorocznym źrę-
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biętom po Importowanym z Arabji do Gumnisk og- 
Kuhajlan Haifi. Nie mogąc znać ogierów importowa
nych około r. 1850, przez lir. Juljusza Dzieduszyc- 
kiego. i rudno porównywać, niemniej pozwałam sobie 
uważać Kuhajlana Haifi za niesłychanie cenny im- 

F port, jakiego się zapewne powtórzyć nie uda! Skon
centrowana indy widuałność syna pustyni z wszystkie- 
mi nieodlącznemi cechami najwyższej rasy. Koń ten' 
jest wprost rewelacją, tern więcej widza opanowuje

Janów: klacze arabskie.
n 

i zachwyca, im dłużej się na ten szczyt doskonałości 
patrzy. Z trzech sztuk potomstwa jest w Janowie 
jedno bardzo przypominające ojca, drugie jakiś 
dziwny typ prymitywny, trzecie na razie się nie od
znacza. Pastwiska należące do zakładu ciągną się 
wzdłuż Bugu na długości jedenastu km. Pojechali
śmy w stronę, gdzie pod rozłożystemi dębami pasły 
się i brykały roczne i dwuletnie ogierki i klaczki; 
wśród nich wyróżniało się dodatnio potomstwo ja- 

; nowskiego Fetysza. Od czasu do czasu odzywają się 
głosy za zniesieniem państwowej hodowli angielskiej 
w Kozienicach i arabskiej w Janowie. Nie jestem 
odosobniony w zdaniu, że te hodowle są potrzebne,.



i że je dla dobra "krajowej hodowli utrzymać należy, 
a jeżeli to jest błąd, to niech nas to uspokoi, że pozo- 

• stają w nim wszystkie cywilizowane państwa świata; 
widocznie plusy przeważają minusy, nieodłączne od 
wszelkich przedsięwzięć ludzkich.

Jednem z najlepszych wspomnień z wycieczki po
zostanie mi pobyt w Nosowie u p. Fr. Wężyka krew
nego. starego przyjaciela i jednego z najwybitniej
szych polskich hodowców. Ma on szczęście posiadać 
„Sewillę", może najlepszą klacz stadną w Polsce- 
Wychów jej potomstwa, dającego corocznie dowo
dy dzielności i klasy, to już zasługa umiejętności 

,i talentu hodowcy. „Sewilla", skarogniada klacz, 
uderza pięknem i linjami i żeńskością —< reszta to 
już tajniki przyrody! Oglądałem w Nosowie jej 
rocznego kasztanowatego syna „Fuszera" po Farn 
(Traum-Frąuenlob po Ca jus). Wydawałoby się. że 
i przed tą najmłodszą latoroślą nieocenionej Sewilli 
stoi wielka przyszłość; dwie dobre córki Se willi: 
Maskarada, po Morganatic i Seminora po Oszczep, 
ma ją. za zadanie dziedziczyć dalej cnoty i zalety 
swej matki. Obiecujące .są roczniaki Saturn (Tore- 
lore-Seminora) i Hultaj (Farn-Helenka). Rozmowa 
toczyła się między nami trzema, (bo równocześnie 
był też w Nosowie, jako gość, znany sportsman p. 
Stefan Drojecki), głównie o powodzeniu Wisusa 
(Viillars-Sewilla) kandydata na Derby, który naza
jutrz miał 'współzawodniczyć w Warszawie w na
grodzie „Przychówku". P. Wężyk zaproponował 
nam „majówkę" do Warszawy swoim samochodem- 
Stanęliśmy tam w południe i wkrótce potem mo
gliśmy złożyć szczęśliwemu hodowcy szczere po
winszowania ze stylowego zwycięstwa jego wy
chowanka- Wyjechawszy zpowrotem wieczór ko
leją, byłem znów rano w Nosowie, gdzie się dowie
działem o ciężkim wypadku jakiemu uległa „ Jedyn
ka". Postawiona w doskonałym boksie wierzgnęła 
tak wysoko, że tylna jej lewa noga znalazła się po 
pęcinę poza źelaznemi drutami górnej części boksu, 

-a sama leżała na ziemi. Powinna była złamać nogę 
jak zapałkę — dzięki Bogu to nie nastąpiło. Po wy
jęciu z trudem nogi z pośród drutów okazało się 
-naciągnięcie ścięgna i kilka okaleczeń. Dzięki nie-



zwykle troskliwej opiece i odpowiedniemu lecze
niu (przy przeprowadzeniu nie napadała ani w stę
pie ani w wolnym kłusie) postanowiłem z wielką 
ostrożnością ruszyć w dalszą drogę do niedalekiego- 
Konstantynowa, należącego do hr. Tadeusza Plater 
Zyberga. Odprowadzony konno przez córkę p. Wę
żyka, odbyłem tę przestrzeń wyłącznie stępa. 
W Konstantynowie — jak w tym roku na calem 
Podlasiu — śliczne urodzaje, wzorowo, i z wiel- 
kiem zamiłowaniem prowadzony las, a w pałacu cała 
galerja portretów rodzinnych i zbiór rzadkich mi
niatur- Z prawdziwą emocją ruszyłem pierwszy raz 
kłusa, wyjeżdżając z Konstantynowa do przeprawy 
przez Bug w Nielnirowie- Potem jechałem przez 
piaski olszynki. bagienka, bardzo niepewne mosty, 
a co gorzej niekończące się bruki w długich wsiach, 
z ładnemi schludnemi domami o ozdobnych od- 
drztwiach i okiennicach. Wreszcie minąwszy Wyso
kie Litewskie stanąłem późno wieczór w Jancewi- 
czach pp. Jaczynowskich. Już to przy polslciej~gó- 
scinności nie może być kłopotu o nocleg i posiłek, 
choćby się w ziemiańskim domu po raz pierwszy 
miało zaszczyt gościć! Cała rodzina pp. Jaczynow
skich interesuje się ży*wo hodowlą szlachetnego ko
nia. Są dwie klacze pełnej krwi: Metella (Manton- 
Kupawa) i Faszystka (Fils du Vent-Kupawa). Stąd 
dzielił mnie już tylko jeden dzień drogi od celu po
dróży. t. j. od Białowieży- Powitał mnie „deszcz 
ranny" i nie był to „płacz panny" bo trwał do wie
czora- Kraj smutny; w osadzie Kleszczele cerkiew 
zielono malowana, domy drewniane w stylu ro
syjskim — żydów moc! Noga Jedynki puchnie i co
raz bardziej jej dolega; do tego prawie że dobro
wolnie zaszkodziłem jej prawej przedniej nodze, 
wcierając nabyty w aptece w Konstantynowie fluid 
— nie tyle fluid, co jak się okazało żywy ogień, któ
ry klaczy ścięgna popalił. W większym i radykal
nym stopniu, skutkiem takiej nieostrożności, raz na 
zawsze pożegnać się musiały z świetnie zapowiada
jącą się karjerą wyścigową Dalej Lama. Krasnolu
dek i Paź Królowej, trzej dzielni synowie Farureya, 
wychowankowie p. Ostoia-Ostaszewskiego.

Od Hajnówki zaczyna się już puszcza białowie
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ska; 18 km doskonalą saosą do Białowieży. Licząc 
na to, że w Białowieży trzy dni pozostanę, nie przy
glądałem się zbyt dokładnie leśnym cudom przyrody 
bo cała uwaga była skupiona, by doprowadzić na 
miejsce biedną Jedynkę, która szła ostatkami sił, 
mając dwie nogi chore. Przyznać sobie mogę, że ją 
do tego wysiłku w pewnym stopniu wolą skutecznie 
hipnotyzowałem Na dobitek hotel „Pod Żubrem** 
znajduje się na końcu niezmiernie długiego osiedla, 
a bruk od siedmiu boleści; była chwila, że mi się 
na płacz zbierało nie mogąc dobić do celu na tak 
wiernym, a nie w pełni sił i zdrowia koniu!

Oprócz pałacu carskiego, piętrowych poczty 
i szkoły, wszystkie domy parterowe, sklepów du
żo ale dla niewybrednych kupujących, a nigdzie nie 
spotkałem tyle zakładów fryzjerskich, notabene 
w okolicy, gdzie większość mężczyzn nosi brody. 
Mieszkańców około 12 tysięcy: dawniej, gdy eks
ploatowała puszczę nieszczęsnej pamięci firma Cen- 
tury, zaludnienie dochodziło do 17 tysięcy. Duży 
nowy kościół na ukończeniu. Przez polanę przepły
wa rzeka Narewka biorąca początek w puszczy; tu 
tworzy ładne czyste jeziorko, po nad którem ^zno
si się pałac carski w stylu willi francuskiej, bez 
bizantyńsko-cerkiewnych ozdób, z pięknym pod
jazdem, terasą i schodami, w rozległym parku bota
nicznym, gdzie jednak brak bardziej ciekawej ro
ślinności i rzadkich okazów flory leśnej. W pałacu 
duże muzeum zoologiczno-ornitologiczne, wyłącznie 
dzikich mieszkańców Białowieży, oraz biura zarzą
du parku narodowego. Tam się udałem nazajutrz 
rano. Wprawdzie przeprowadziłem przedtem kore
spondencję, niemniej zgóry zaznaczam, że spotka
łem się z wielką uprzejmością zarządu i gotowością 
do wszelkich ułatwień dla możliwego zapoznania 
się z puszczą choć w ciągu trzech dni. Po ułożeniu 
programu zwiedzania, nająłem furmankę, jednego 
konia w hołobli, nad wyraz trzęsący wózek, furma
na. brodatego syna puszczy, wszystko jak najbar
dziej „couleur locale** i w towarzystwie przydzie
lonego mi podleśnego od rana do wieczora jeżdżąc 
po puszczy, muszę sobie przyznać, że w tym kierun
ku rzetelnie pracowałem! Obszar puszczy wynosi 
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128.000 ha, wliczając w to łąki, polany, bagna i wo
dy. podzielony na leśnictwa obejmujące po szcze
góle około 10.000 ha i więcej- Przejechałem całą 
puszczę wszerz od Hajnówki do Białego Lasku, na 
długości przeszło 50 km, a o ile się dało kręciłem 
się leśnemi drogami po pięciu leśnictwach, mianowi
cie białowieskiem, jagiellońskiem. zwierzynieckiem, 
białolaskowskiem i rezerwacie czyli parku narodo
wym. Latby potrzeba dla dokładnego zapoznania się 
z puszczą, kilka dni do tego nie mogło wystarczyć, 
ale dużo się dopytywałem, oczy otwierałem i mam 
wrażenie, że główne typy drzewostanów i charak
ter puszczy do pewnego stopnia poznałem. Wszyst
kie drzewa imponują niespotykaną gdzieindziej 
wysokością (do 50 in), gonnością. olbrzymiemi roz
miarami. gładkością kory, gatunkiem i walcowato- 
ścią skutkiem czego trudno dostrzec, by użytkowa 
część pnia stawała się ku górze cieńszą, wkońcu 
przychodzi korona i gałęzie ale dopiero bardzo wy
soko i przy tem niesłychanem zwarciu nie rozło
żysta i wybujała- W puszczy nie rośnie ani jeden 
buk i modrzew, jodeł jest ogółem 255 sztuk na ma
lej wysepce na bagnie Dziki Nikor, pozatem spoty
kamy wszystkie rodzaje drzew i cały katalog nisko 
przy ziemi rosnących roślin, tworzących runo leśne. 
Wśród nich zimoziół północny (linnea borealis), ro
snący na przestrzeni jednego m2, a znajdujący się 
w Europie po za Szwecją tylko w jednem miejscu 
w Białowieży; prawdopodobnie unikat tej rośliny 
przybył tu z lodowcem. Rozróżniamy „gród liścia- 
sty“ i „bor sosnowo-świerkowy“; właściwie nigdzie 
tu niema całkiem jednostajnych drzewostanów, na
tomiast panuje przedziwna różnorodność i pomie
szanie. Dominującemi drzewami są świerk i so
sna, jest poważny procent grabu i rozrzucone po ca
łej puszczy wspaniałe kilkusetletnie dęby, z które- 
mi co do okazałości współzawodniczą lipy, docho
dzące do niebywałych rozmiarów. Gleba w puszczy 
piaszczysto gliniasta z większą lub mniejszą do
mieszki^ marglu, z przepuszczającą wodę formacją 
kredową, a w górnej warstwie z obfitą ilością ży
znej próchnicy, której stały zapas utrzymują gni- 
jące. nigdy nie usuwane złomy, wiatrołomy i wy- 
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■wroty! Niektóre więcej bagniste części puszczy są 
złomami wprost zawalone i spowodowane tern przy
ćmienie przenosi widza jakby w średnie wieki i nie
zapomniane sprawia wrażenie. Puszcza była właści
wie zawsze rezerwatem z ochroną zwierzyny na 
pierwszym planie, tak było za Jagiełły, za Batorego, 
i za carów. Zwierzyna przez sztuczne podpasanie 
i zakładanie pastwisk z ulubionych roślin ogromnie 
rozmnożona, przyczyniła się nawet przez obgryza
nie do zniszczenia podrostów, które doszczętnie ob
jadała. Dziś zwierzyny mniej i czasy demokratycz
ne, powiększyła się znacznie ilość bydła włościań
skiego, które się pasie w puszczy od jej brzegów 
i w około osiedli w samej puszczy się znajdujących. 
Clicą się już wedrzeć aż do parku narodowego; pu
szenie bydła czyni o wiele większe szkody, niż zwie
rzyna, nietylko przez objadanie młodych pędów, 
ale przez wydeptywanie runa leśnego, które przez 
to zmienia swój skład, a ziemia zamieniona w pia
sek sta je się podatną jedynie pod zarośnięcie jałow
cami. Jadąc szosą od Hajnówki do Białowieży spo
strzega się całe pasy lasu wycięte przez Niemców, 
którzy pustoszyli puszczę głównie w bliskości ko
munikacji; zakres „pracy" rozszerzyli sobie z bie
giem czasu zapomocą bardzo licznych kolejek le
śnych; wybierali co było w danym oddzielę najcen
niejsze, pozostawiając cieńsze sztuki tak, że taka 
eksploatacja przybrała charakter gospodarstwa sil
nie przerębowego. Przy bajecznej sile porostu ro
ślinnego, na tak żyznej glebie leśnej — rany zadane 
tym częściom puszczy powoli się zagajają zarasta
jąc w pewnym dość znacznym procencie brzeziną, 
która w przyrodzie bywa zwykle przejściowym 
drzewostanem, ustępując po latach szlachetniej
szym gatunkom. Niemcy wywieźli podczas okupacji 
około cztery mil jony metrów kubicznych wyboro
wego budulca; obliczając jego wartość według cen 
ówczesnych, dochodzimy w przybliżeniu do kwoty 
trzech i pół miljarda złotych. Zasobność puszczy 
jest jednak tak wielka, że rabunek niemiecki wy
niósł tylko około 4% drzewnego bogactwa puszczy. 
Poważne szkody zadane zostały niemiecką ręką 
w drzewostanach sosnowych przez żywicowanie 
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,,a mort" masztowych sosien, które po tern pu
szczeniu krwi zdrowo nie wyglądają i będą musiały 
być wkrótce usunięte- Należy zastanowić się czy 
obecna państwowa eksploatacja, przez stosowanie 
systemu czystych zrębów jest właściwa i zabezpie
czająca odrębność charakteru puszczy. Zręby kul
tu ruje się sosną z wynikiem nie zawsze dodatnim 
i wcale nie przeciwdziała opanowaniu tychże przez 
brzozę. Zwiedzałem smolarnię i terpentyniarnię 
w leśnictwie białolaskowskiem; istnieje dwadzieścia 
pięć takich zakładów w puszczy, poza- olbrzymiemi 
zakładami suchej destylacji drewna w Hajnówce, są 
one wszystkie wydzierżawione jednemu przedsię
biorcy, przerabia się w nich stare zazwycza j sie
dmioletnie pniaki- Z pniaków tych otrzymuje się 
terpentynę białą, czerwoną, żółtą i czarną, tran, 
smołę i węgiel drzewny. Uboczne te dochody są 
wskazane i pożądane w każdym większym obszarze 
leśnym, ale nie w Białowieży, naszym unikacie bo
tanicznym! W rozkopywanych przy karczowaniu 
pni miejscach, zostaje wydobyta na powierzchnię 
warstwa podglebia, na której roślinność się naj- 
jiierw nie pojawia przez pewien czas wcale, a pó
źniej wytwarza się inna, niż rosnąca na glebie nie- 
poruszonej. O ile karczowanie pniaków w puszczy 
będzie się dalej prowadziło, to zupełna zmiana ro
ślinności ,,boru“ będzie tylko kwestją czasu. Sosna, 
która tam wyrośnie nie będzie gatunkiem dorówny
wać poprzednim drzewom, więc istnieje obawa, że 
wartość drzewostanów puszczańskich zostanie zna
cznie obniżona (Inż. Józef' Paczowski, Lasy Biało
wieży, Poznań 1930, str. 544).

Podobno w 1870 r. było w puszczy 1.700 żubrów, 
w 1914 r. już tylko około 800 sztuk. Niemcy wytępili 
połowę, potem na życzenie cesarza Wilhelma ochra
niali je. Po ustąpieniu Niemców, do czasu objęcia 
zarządu puszczy przez Państwo Polskie, miejscosvi 
kłusownicy wybili to królewskie zwierzę do ostat
niego okazu, obecnie znów znajduje się w puszczy 
jedenaście żubrów w 60 ha ogrodzonego zwierzyń
ca. Jest stary 30 letni byk, sprowadzony z ogrodu 
zoologicznego w Poznaniu, inne sztuki są młodsze 
w różnym wieku po części urodzone w puszczy. 
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Niestety w zeszłym roku zginęły dwie młode ja- 
łóweczki, jedną z nich zabił byk, druga przyszła 
na świat nieżywa. Obecnie są dwie krowy?cielne; 
gdy ilość żubrów dojdzie do 20 będą przeprowadzo
ne do parku narodowego, gdzie już nie będą do
karmiane. Normalnie sądząc, powinnyby się tu 
żubry na nowo rozmnożyć. Stary byk i dwie krowy 
znajdują się w miejscu dostępnym dla turystów; 
otrzymałem pozwolenie wejścia do właściwego 
zwierzyńca i tak się szczęśliwie złożyło, że osiem 
sztuk żubrów, które się zwykle rozchodzą, właśnie 
były zgromadzone przy paśniku i mogłem się im z 
odległości 50 kroków przypatrzeć. Młody byk bar
dzo potężny i groźnie wyglądający nie zachęcał do- 
jeszcze bliższego podejścia. Dzików liczą w pusz
czy około 3 tysiące, jeleni około 500. rysiów można 
odstrzelić rocznie od 5—10, wilków do 20, głuszców 
do 30. Z państwowego leśnictwa, nie łączącego się 
z puszczą, przeszło do niej 6 łosi, jest nadzieja, że 
się rozmnożą. Bagno „Dziki Njkor“, które roman
tycznie sobie wyobrażałem, zawiodło mnie choćby 
dlatego, że jest właściwie niedostępne; zato spory 
szmat drogi przeszedłem po złomach i kładkach, by 
się dostać do innego bagna, zarośniętego łozami 
„pokoju dziecinnego wilków”, które w tym oddzia
le, zwanym „wilczy gon”, podczas zimowych polo
wań zawsze się znajdują, więc i równocześnie na- 
pewno były, ale tego ostrożnego zwierza ujrzeć bez 
nagonienia i otropienia niepodobna. Na tem i po
dobnych bagnach widziałem karłowatą 200 letnią 
sosnę, grubą jak ręka, a pod nią -wprost kobierzec 
białych puszystych kwiatów. Już to łatwiej do Bia
łowieży przyjechać, aniżeli się z nią żegnać! Pusz
czą jest się po prostu oczarowanym, jakby po napi
ciu się „lubczyku”.

Park narodowy, głównie liściasty, z wieloma wie- 
kowemi olbrzymami wiązów, jasionów i dębów w 
porównaniu z innemi częściami puszczy, jakie wi
działem, może mniej interesujący. W pałacowem 
muzeum bogaty zbiór wypchanych żubrów, wilków, 
jeleni, sarn, zajęcy bielaków, jest nawet całkiem- 
biała wiewiórka itd., i mnóstwo okazów ptaków za
mieszkujących puszczę.
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Dzielnie i z poświęceniem prowadzona propagan
da turystyki wyda je liczebnie z roku na rok coraz 
obfitsze wyniki; bardzo donośnym może być wpływ 
pedagogiczny, pod względem moralno ekonomiczno 
społecznym, wpojenia młodzieżv zwiedzającej po
jęcia o znaczeniu lasu na tak wymownym przykła
dzie, jakim jest puszcza białowieska.

Nie schodzi mi z panręci wspomnienie niedziel
nego nabożeństwa w mało zmienionej, a na tym
czasową kaplicę przeistoczonej, jadalni w pałacu 
carskim. Tam gdzie niedawno rozlegał się śpiew 
„Boże cara chrani", rosyjskie toasty i hurra, tam 
z rozrzewnieniem słyszałem melodję „Boże coś Polskę", 
chórowo śpiewają przez miejscową młodzież. 
Istotnie, fortuna rariabilis — Deus mirabilis.

Jako zapewne „niedowarzony" leśnik, ale zato 
według 'wszelkich kulinarnych przepisów skarbo
wych „ugotowany" podatnik i jako obywatel kra
ju, choć w minimalnym stopniu współwłaściciel dóbr 
państwowych, mam prawo zastanawiać się, czy 
wcgóle należy prowadzić eksploatację puszczy. 
Ośmielam się twierdzić, że nie jest to wskazane ze 
względów, że się tak wyrażę estetycznych, gdyż 
na czystych zrębach wyrosną sztucznie założone 
nowoczesne kultury, poczem po dziesiątkach lat 
puszcza straci swoisty charakter dziewiczych ostę
pów, pochodzących z naturalnego obsiewu i swój 
jakby zaklęty cząr, stając się tylko niejako maga
zynem lepszego gatunkowo, niż gdzieindziej, drze
wa, dzięki żyzności gleby, .a ze względów finanso
wych i dochodowych, to, pomimo braku dokładnych 
statystycznych danych, śmiem powątpiewać o ta
kim „netto" dochodzie, któryby mógł być odpowie
dnikiem wystarczającym za wymienione powyżej 
niepowrotne straty. Cena dużej fury gałęzi, ale 
białowieskich, to jest takich, że można z nich wyro
bić metr łupany, kosztuje 50 gr (sprawdziłem to 
osobiście), metr drewna twardego łupanego z dosta
wą do osady Białowieży, z bliższych oddziałów 
puszczy, kosztuje 2 zł 40 gr. Sądzę, że się nie mylę, 
iż tutejszy najwspanialszy mąterjał tarty, przy 
obecnych cenach, nie dochodzi do połowy swej 
istotnej normalnej wartości, jak to zresztą ma miej
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sce w całym kraju. Wyrabianie więc — i to w ol
brzymich ilościach — desek wydaje się być conaj- 
mniej nieekonomicznem i nierentownem handlowem 
przedsiębiorstwem. Można sobie zdać sprawę, (o ile 
ktoś miał do czynienia z eksploatacją lasu), co kosz
tuje wyróbka i utrzymanie w ruchu takich zakła
dów i tartaków jak w Hajnówce i ich administra
cja, .i ile się z tego czystego, dochodu pozostaje. 
Liczba wyższych i niższych członków zarządu pusz
czy, wraz z gajowymi, dochodzi do 1.600 osób, plus 
robocizna. Czy nie byłoby zewszechmiar pożądane 
zaniechanie eksploatacji, aż do czasu poprawy kou- 
junktury? Przedewszystkiem radykalne zaprze
stanie czystych zrębów, zaś ograniczenie się do wy
zyskania przygodnych i ubocznych dochodów leś
nych, jak usuwanie i wykorzystanie drzew usycha
jących, złomów świeżych i wywrotów, które na 

, olbrzymim obszarze puszczy przedstawiają bardzo 
'wysokie wprost mil jonowe cyfry i wartości, a w ten 
sposób przy zmniejszonych wydatkach eksploatacyj
nych możnaby prawdopodobnie wypośrodkować 
bardziej realny czysty dochód, bez uszczuplania 
dziedzictwa Jagiełły i Batorego. Przy tak poważ
nych przytoczonych względach, kwestja braku 
zarobku, dla choćby dużej liczby robotników zaję
tych obecnie w tartakach i innych tutejszych przed
siębiorstwach, nie może grać roli decydującej. 
Owszem, robotnicy znaleźliby nowe zajęcie przy 
bardziej intensywmem wykorzystywaniu ubocz
nych dochodów leśnych, np. usuwaniu drzew opano
wanych przez kornika, co jest wskazane oczywiście 
na całym obszarze puszczy, nie wyłączając parku 
narodowego (rezerwatu), gdzie pozostawianie drzew 
chorych, pod grozą rozszerzania się tego szkodnika, 
nie tłumaczy się dostatecznie, nawet myślą przewo
dnią i celem rezerwatu. Jeżeli chodzi o pracę dla 
robotników, to możnaby znacznie rozszerzyć wy
zyskanie olbrzymiego bogactwa, znajdującego się 
w puszczy pod postacią wszelakich nasion leśnych. 
Maiąc taki rezerwuar nasion z drzew, odpowiadają
cych siedliskiem naszej sferze geograficznej, spro
wadzamy nieraz nasiona austrjackie, w których, 
jeśli chodzi o sosnę (pinus silvestris), trafiają się
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przymieszki innych nasion, . jak sosna austrjacka, 
kosodrzewina, a czasem nawet francuska (pinus 
maritima). W dobrze zrozumianym interesie i na
leżnej opiece nad zmniejszającą się lesistością w 
kraju — powinnoby Państwo w bardzo znacznym 
stopniu powiększyć zbiór i wyłuszczanie nasion 
w puszczy, odstępując je prywatnym właścicielom 
po cenie kosztu produkcji'. Na tern kończę uwagi, 
jakie mi przywiodło na myśl pobieżne zwiedzenie 

Żubry w Białowieży.

tego klejnotu, oddżiedziczonego po przodkach, ja
kiem jest puszcza białowieska.

Tymczasem uprzejmy właściciel hotelu ..pod 
Żubrem", z zawodu felczer, skutecznie leczył „Je
dynkę" przykładając na chorą nogę ichtiol, i obmy
wając spalone ścięgno wodą utlenioną, tak. że przy
najmniej mogłem wyjechać. Aż do Hajnówki uży
wałem różnych forteli, by klacz powoli rozruszać 
przez odpowiednie stosowanie tempa, na ochłodzenie 
zaś ścięgien na jwięcej pomogło jechanie wolnym kłu
sem wiele kilometrów rowami, obok szosy z trawą 
wysoką. nie’wykoszoną, a od deszczu mokrą. Był 
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to prosty zabieg hydropatyczny, uwieńczony nad
spodziewanie pomyślnym wynikiem. Aż do Bielska 
jechałem przez monotonne, smutne, bezleśne okoli
ce; po obu stronach szosy, jak daleko mogłem okiem 
dojrzeć, nie spotkałem na dystansie 20 km, ani je
dnego pola lub zagonu oziminy, a jarzyny bardzo 
niedorodne. W Bielsku, mającein zewnętrznie wy
gląd rosyjski, marny nocleg w hotelu; o piątej rano 
budzenie żyda kowala, by przybił „Jedynce*’ pod
kowę i południowy popas w Brańsku, poczem do
jazd do Pobikrów majętności hr. Józefa Jezierskie
go. Odrazu były różne wygody, od których się z 
konieczności odzwyczaiłem. Jedynce też nie brako
wało różnych końskich smakołyków! Szczegółowo 
oglądało się las, mimo kryzysu, zaszanowany,. go
spodarstwo, oborę bydła polskiego czerwonego i 
czerwono srokatych fryzów; dobrą trzodę chlewną, 
w której się trafiały mieszance z dzikiem w pierw- 
szem i drugiem pokoleniu, wreszcie klacze robocze 
szlachetne, używane do chodu i fundamentalnego, 
kościstego własnego reproduktora pełnej krwi Da- 
rius (llarlekin-Berezyna), stada hr. Czarneckiego. 
Pocieszające jest, że coraz więcej pełnej i pół krwi 
synów tego dzielnego wnuka Festy bywa używa
nych W hodowli.

Pierwszy wieczór pobytu w Pobikrach był po
nadto uprzyjemniony śpiewem p. Reginy Jasień
skiej, krewnej gospodarza domu, artystki koncerto
wej; łatwo dawało się zauważyć jak talent artystki 
łączył się z pracą i szkołą. Drugi wieczór spędziłem C*4*" 
w sąsiedztwie w Ostrożanach u pp. Stefanów Ciet-jor
skich. zaproszony tam podczas bytności wizytacyj
nej J. E. ks. Bagraby, biskupa djecezji Pińskiej. 
W ziemi Bielskiej, Brańskiej i w okolicy Pobikrów 
wszystkiie wsie są zamieszkałe przez zaściankową 
szlachtę, przybyłą tam w XV w. z Mazowsza i osiad
łą na przywilejach książąt Mazowieckich, którzy 
chętnie rozdawali leśne obszary na wieczne dzie
dzictwo z obowiązkiem służby wojskowej w obro
nie kraju. Pod opieką praw, swobód i wolności roz- ■ 
poczęła się dla tvch przybyszów doba pomyślności, 
dobrotytu i szybkiego rozradzania się. Zbiegiem 
czasu, przy wielkiem rozdrobnieniu nadziałów, przy 
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działach rodzinnych, nastąpił materjalny i kulturalny 
upadek drobnej szlachty; jednak klejnot, klejno
tem i na żartobliwe przycinki, jak np. że „fortun 
ma sześć, a nie ma co jeść“, lub że „czyja kosa 
pierwsza, tego łąka szersza'4, Podlasiak, choć w łap
ciach, ale z kordem u boku, odpowiadał, że choć nie 
umie ani czytać, ani pisać, ale królem może zostać, 
i że fortuna jego nie szeroka, ale głęboka i wysoka! 
(Z. Gloger. Dawna ziemia Bielska i jej cząstkowa 
szlachta). Obecnie szlachta schłopiała w zupełności, 
potraciła dokumenty rodzinne i tylko nazwiska 
przypominają jej szlacheckie pochodzenie.

Do przeprawy przez Bug w Granowie odprowa
dziła mnie rodzina hr. Jezierskiego konno i powo
zem, a potem już tylko oboje pp. Jezierscy, aż do 
Sokołowa, zaproszeni na obiad do mieszkających 
tam lir. Michałów Scipio. Dwudniowy pobyt w Tur
nie pod Węgrowem u p. Kaźmierza Popiela, przer
wany miłemi odwiedzinami w Starej Wsi u ks. 
Franciszków Radziwiłłów w zamku w stylu gotyc
kim z urządzeniem wewnętrznem, naślądującem 
pałac dożów w Wenecji. Popołudniu zawiózł mnie 
p. Popiel samochodem do Węgrowa, gdzie w zakry- 
stji fary oglądałem pęknięte zwierciadło mistrza 
Twardowskiego, w którem tenże miał wywołać 
ducha Barbary królowi Zygmuntowi. Według le
gendy zwierciadło wysunęło mu się z rąk pękło 
i duch znikł. Dojechaliśmy następnie do Ruchny, 
majętności hr. -Łubieńskiego, gdzie mi urządzono 
przegląd licznych remont i pokazano państwowe 
stacyjne ogiery, były to: Lotos (Batory-Fiera Mo
rena), ojciec wielu dobrych koni i znanej steeplerki. 
Jemioła, imponuje rasą 'i kościstością, mimo podesz
łego wieku wciąż jeszcze wartościowy reproduk
tor. Zachwycił mnie sznytowy elegancki Jonatan 
(Fils du Vent-Jone). Poprzednio pokrywał w Ruch- 
nie importowany z Francji Grand Four po Lauzun 
i Fouragere zi matki półbrat Faucheur, Patrol 
(Flcreal-Mundane) i lstvanffy (Sieve-Galloin),’' któ
ry pozostawił doskonałe matki stadne. W młodszych 
rocznikach dodatnio zaznaczył się państwowy Ritter- 
sporn (St. Saulge). Na chwilę złożyłem uszanowanie 
pp. Janom Zaręba Cieleckim w Peplinie. Sporo tam 
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rasowych klaczy i piękny reproduktor pół krwi Tra- 
falgar. Przejeżdżałem obok ruin zamku w Liwiu i 
nowego wyniosłego kościoła, przypominającego ko
ściół św. Florjana w Warszawie, stawiany według 
planów architekty Dziekońskiego. Obejrzałem w 
Turnie wybornie prowadzone gospodarstwa, piękne

Kilkusetletni dąb w Białowieży.

plony, a w lesie rzadko spotykane szkółki brzosiu.. 
Hodowla koni niestety została tu zwinięta, a stały 
tu niegdyś: Palestro (Fitz Gladiator) zwycięzca 
Cambridgeshire, Sir Peter (Asteroid), Paratlan 
(Przedświt). Rusnyak (Ruperra), Ultimo (Cognac) 
i dzielny Taille Vent (Jules Cesar).
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Wyjechałem do Mińska Mazowieckiego, dawniej 
majętności mego dziada; obecna właścicielka hr. 
Pelagja Lubieńska przyjęła mnie w dużym pałacu, 
położonym w rozległym parku. Chcąc dojechać 
17-go czerwca do Warszawy by móc być nazajutrz 
świadkiem rozegrania derby, popasałem ostatni raz 
przed Warszawą na przedmieściu Wawra na pastwi
sku przy szosie, pod małym domkiem. korzystając 
z własnych zapasów jadalnych. Odmówiłem uprzej
mie proponowanej mi herbaty przez nieznanego mi 
oczywiście właściciela domu, co jego gościnności 
nic oziębiło, bo za chwilę przyniósł mi szklankę her
baty, a jego mała córeczką podała na tacy dobre 
ciasto. Coż dodać do tego umyślnie przytoczonego 
drobnego szczegółu, chyba, żć nigdzie ną świecie nie 
spotkałoby się z podobną do polskiej gościnnością, 
która jest jedną z naszych cnót narodowych.

Jedynka miała w Warszawie pewne uszanowanie 
dla nieznanych jej tramwaji. na szczęście obojętna 
na ataki taksówek, tak, że bezpiecznie dojechałem 
i umieściłem ją w Tattersalu na ulicy Litewskiej, 
sam zaś mogłem zdążyć na sobotnie wyścigi, a potem 
w niedzielę podziwiać stylowe zwycięstwo w derby 
pół krwi Wisusa. Opuszczając Warszawę, ulicami 
Nowy Świat. Senatorską. Elektoralną, Chłodną i 
Wolską w stronę Błonia, zużyłem na to równo pół
torej godziny, z czego wnioskuję, znając regularny 
krok mej klaczy, że przestrzeń ta wynosiła 9 km. 
Od rogatek Wolskich zaczął padać deszcz i nie prze
stał przez 70 km. tj. 8 godzin z popasem w Błoniu, aż 
do Bielic pod Sochaczewem. W Bielicach u ks. Woro- 
nieckiej i pp. Kumanowskich osobisty mó j odpoczynek 
nie był długi, gdyż wieczór wyjechałem pociągiem do 
Krakowa na uroczystość rodzinną. Wracając na
stępną nocą do Bielic, poczem przez Guzów, Wiskit
ki. Żyrardów, Mszczonów, dojechałem do Osucho
wa hr. Edwarda Platera, spędzając tam dzień 
w najmilszy sposób i zacieśniając znów węzły 
45 letniej przyjaźni! Dzięki pośrednictwu hr. Pla
tera otrzymałem zaproszenie do p. Ostrowskiej 
w Dębowej Górze pod Skierniewicami. W gościn
nym tym domu pokazano ani kilka interesujących 
koni, złoto bułanych. o typie wschodnim; jak sądzę, 
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trafem uratowane resztki u. dawnego znakomitego 
-siatki wąsowiczowskiego, w którem konie pocho
dziły z połączenia dawnej polskiej rasy z kara- 
bachami. Konie te są w Dębowej Górze należycie 
cenione i pielęgnowane dla ich silnej budowy, do
skonalej postawy nóg. łagodności temperamentu 
i wszechstronnej użyteczności. Odprowadzony by
łem przez córkę pani domu, śmiałą amazonkę, do
siadającą gniadego krępego . ,Sułtanka“, w stronę 
Łowicza. Prymas Jarosław Bogoryja Skotnicki 
-wzniósł tam zamek w XIV wieku na sztucznym na
sypie nad Bzurą, oblany dokoła wodą, z którego 
dziś niema śladu. Jan Łaski zabronił tu osiedlać 
się żydom; królowie polscy obdarzali Łowicz licznemi 
przywilejami i przebywali nieraz w gościnie u ar
cybiskupów. Podczas wojen szwedzkich. miasto 
nękane ciągłemi najazdami, grabieżami, kontrybu
cjami wyludniło się prawie zupełnie. W r. 1807 
Księstwo Łowickie zostało nadane przez Napoleona 
marszałkowi Davoust, w r. 1828 zaś cesarz Aleksan
der ofiarowuje je. Wraz z tytułem księżnej ło
wickiej, Joannie Grudzińskiej, żonie w. ks. Kon
stantego, szwagra generała Dezyderego Chłapow- , 
skiego i pułkownika' Wacława Gutakowskiego. Po 
usunięciu olcupantów w r. 1918 miasto szybko za
czyna się dzWigać z upadku. Tyle tu ciekawych 
.zabytków i świadków przeszłości, nawet urząd 
pocztowy mieści się w ślicznym empirowym pała
cyku. Znaczną część jednej połaci rynku zajmuje 
gmach pomisjonarski, Wzniesiony przez prymasa 
Radziejowskiego w r. 1689, z charakterystycznemi 
matemi oknami na drugiem piętrze. W gmachu tym 
znajduje się kaplica św. Karola Boromeusza z 
pięknemi stiukami w stylu odrodzenia i freskami 
na sklepieniu; tuż obok domek podparty szkarpami, 
w którym nocował Napoleon w r. 1806. Ładne fryzy 
empirowe, gryfy i stylizowane rośliny zdobią empi
rowy magistrat. Najważniejszym zabytkiem jest 
kolegjata: świątynia pierwotnie drewniana, wznie
siona około roku 1100 przez książąt Mazowieckich, 
dziś barokowa z mnóstwem ołtarzy bocznych i ka
plic z ozdobnemi kratami i wieloma nagrobkami, 
jedną z najbogatszych jest kaplica Lipskich, ze
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sklepieniem roiundowem, cala pokryta' freskami 
mnicha franciszkanina Adama Swacha, naszego 
znajomego z Lądu i Pyzdr. Pokorny artysta i tu 
położył następujący napis: „Exiguum quisque 
spectas la borem, hoc ego dum pinxi crede minor 
lueram, Adamus Swach, Fratrum Minorum conven- 
tualis. A. L). 1768“. Na pierwszym filarze, od wej
ścia do tej kaplicy znajduje się' nagrobek arcybis
kupa Prażmowskiego z jego portretem, malowanym 
na pozłacanej miedzianej blasze. W sąsiedniej ka
plicy nagrobek z czarnego marmuru prymasa arcy
biskupa Komorowskiego. W kaplicy w stylu kla
sycznym, budowanej przez prymasa Uchańskiego, 
spoczywały w r. 1814 przez pewien czas zwłoki ks.. 
Józefa Poniatowskiego, po sprowadzeniu ich do 
kraju. Po prawej stronie od wejścia do tej kaplicy 
piękny alabastrowy pomnik prymasa Uchańskiego, 
dzieło polskiego rzeźbiarza Michała z Urzędowa. 
Arcybiskup Uchański marzył o utworzeniu pol
skiego kościoła narodowego, ale Stolica Apostolska 
zapobiegła tym zamiarom. Wspaniała kaplica 
późno-renesansowa Parnowskich, herbu Rolfcz, ^wy
budowana w roku 1611 ze sklepieniem roiundowem, 
przypomina stylem kaplicę Zyginuntowską na Wa
welu. Cudna barokowa, rzeźbami zdobna ambona, 
fundo'wana przez arcybiskupa Komorowskiego. 
Ten tak pobieżny opis ani w części nie wyczerpuje* 
wzmianki o skarbach sztuki w jakie obfituje ko- 
legjata łowicka.

Na dłuższe zwiedzenie zasługuje niezmiernie 
bogate muzeum miejskie, mające charakter zbio
rów ogólnych, a nie wyłącznie regjonalnych. Za
wiera 'wykopaliska, broń różnych epok, przedmioty 
dawniejszego użytku, jak np. fajki i cybuchy, oka
zy porcelany nieborowskiej. belwederskiej. i rzad
kie rosyjskiej, a także zbiór z jakim się nigdzie 
dotąd nie spotkałem, mianowicie haftowanych pod
wiązek damskich! Poważny zbiór pamiątek i foto- 
ąrafij z obu powstań, wzruszające misterne wyro
by z włosów łub z chleba, prace zesłańców sybe
ryjskich; portrety i sztychy, wśród nich mało* 
znany sztych ks. Krzysztofa Radziwiłła z jego wła
snoręcznym, nie bardzo kaligraficznym, podpisem...
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Na piętrze zebrane wyłącznie przedmioty folkloru 
łowickiego, miejscowej domowej sztuki zdobnictwa 
i stroju. Jest tam chata łowicka naturalnej wiel
kości, urządzona ściśle i zgodnie z rzeczywisto
ścią, a właściwie już raczej z tradycją, bo niestety 
i tu dzisiejsza moda wypiera powoli cenny cha
rakter swoistej sztuki łowickiej. Młodzi eleganci 
wyśmiewają się ze starych gospodarzy, którzy 
jeszcze nie zrzucili odwiecznego stroju. Jest w cha
cie łóżko wysoko usłane, przykryte cudnie hafto- 
wanemi oponami o tak żywych barwach, że się oko 
zdumiewa; są sprzęty domowego użytku, półki 
rzeźbione, na ścianie obrazy Świętych Pańskich, 
wycinanki i świeczniki' z kolorowych słomek, 
wszystko oryginalne, gdzieindziej nie spotykane 
utwory, wypływające wprost z duszy tych z Bożej 
łaski artystów! Jest w tej chacie i kuchnia domowa 
z garnkami miejscowej ceramiki, wreszcie skrzy
nia drewniana W desenie, malowana, służąca cło 
przechowania odzieży i oszklony kredensik pełen 
kolorowych misek i talerzy z zawieszonemi na 
kołkach czerpakami i kubkami. Wkońcu wypadało 
się już pożegnać z tym tak interesującym obrazem 
rodzimego uzdolnienia. Tego samego jeszcze dnia 
miałem sposobność skorzystania z zaproszenia ks. 
Janusza Radziwiłła do Nieborowa. Zbiory artystycz
ne ustępują zapewne widzianym w Gołuchowie, 
zwłaszcza co do ilości przedmiotów. Prym trzyma 
popiersie Niobe, przypuszczalnie dłuta Skopasa, 
dużo starożytnych rzeźb rzymskich, sarkofagi. 
Z obrazów słynny średniowieczny tryptyk, zwany 
w historji malarstwa cechowego ,.Radziwiłłowskim‘, 
dalej Chrystus Diirera, Karol I Van Dycka. Corre- 
gio, Ribeira, Coyp, Wouverman; portrety rodzinne 
pędzla Vigee le Brun, Horowitza. Pochwalskiego. 
Porcelana bclwcderska. majoliki nicborowskie. Ho
norowe miejsce w pokoju księcia zajmuje orygi
nalny dyplom zatwierdzenia tytułu książęcego rodu 
Radziwiłłów przez cesarza Karola V z jego własno
ręcznym podpisem. Niezmiernie wdzięczny byłem 
za oprowadzenie mnie po pałacu w stylu baroko
wym, z dwoma wieżami, zbudowanym przez pry
masa Radziejowskiego w XVII wieku. Później na-
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leżał do Opalińskich i Lubomirskich,. od' których 
nabył go ks. Michał Radziwiłł, ostatni wojewoda, 
wileński. Przyozdobieniem pałacu i ogrodu zajmo
wała się pełna artystycznego, znawstwa, gustu i 
fantazji jego żona Helena z Przeździeckich. Park, 
kwietniki, aleje zdobne antycznemu posągami odpo
wiadają stylem, powagą i wdziękiem pałacowi- 
Hodowla koni jest prowadzona z zamiłowaniear 
przez ks. Radziwiłłowa. Jako, reproduktor służy 
znany z toru brudno kasztanowaty Happy Łover 
(Fedoriu .Rosę damour), z Bend‘orowskiemi plama
mi. Młodzież rasowa i dobrze wyrośnięta jest po* 
Don Juan (Harlekin); i Batyar (Alaric Victor). a 
klacze stadne, przeważnie wysokiej pól krwi, roz
łożyste i z ruchem. Ks. Radziwiłł zawiózł mnie do 
pobliskiej Arkad j i. Powstała ona równocześnie z 
Zofjówką, Puławami, Powązkami,. Natolinem, pod 
wpływem romantycznych, wersalskich prądów tego 
czasu, tj. schyłku XVIII wieku, kiedy upodobanie 
znajdowano w wzorach i wspomnieniach klasycz
nych, branych wówczas całkiem na serjo. Dziś pobu
dzają do zastanowienia się jak często przed burza
mi dziejowemi bawiono się pasterskiemi idyllami, 
nie widząc groźnych rysów w zmieniającym się 
ustroju społecznym, które musiaty i doprowadziły 
też do katastrofy rewolucji we Francji, a u nas 
do klęski rozbiorów. Ks. Helena Radziwiłłowa 
sprowadzała z Italji, Grecji, a nawet z Assyrji 
posągi, marmury, kamienie, według własnych po-' 
mysłów umiejętnie je rozmieszczając w 40 hekta
rowym parku, w którym pobudowała szereg dom- 
ków i ustroni, wytknęła labirynt ścieżek i dróg, 
skierowała do parku Wody rzeki Łupa, urządziła 
sztuczne wyspy na stawach. Dziś' jeszcze można 
oglądać w klasycznych linjach i proporcjach zbu
dowaną świątynię Diany z napisem na frontonie, 
nad wejściem do rotundy, zdania naśladowanego z 
Horacego: Dove pace trovai d‘ogni mia guerra, (Tu 
odnalazłem pokój po każdej swej wojnie życiowej) 
i drugi werset z Petrarki: Me‘involvo altrui per 
ritrocar me stessa. (Odbiegam drugich, żeby zna- 
leść samą siebie). Szerokie schody bronione przez 
dwa kamienne lwy majestatycznie- opuszczają się-
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od świątyni do lustrzanej powierzchni dużego 
stawu. Wewnętrzne umeblowanie, machoniowe 
futryny zostały podczas wojny przez Niemców cał
kowicie zniszczone; pozostał tylko lekki, jak ma
rzenie wiosenne, fresk Norblina na suficie przed
stawiający Jutrzenkę, która otwiera świtu pod
woje. Z różanego przestworza niebios, z którego za 
chwilę ma się wyłonić słońce, wybiegła jego przed- 
śłanka skrzydlata Eos, i mknie lotnie i radośnie 
przez obłoki, między czwórką białych rwących się 
rumaków Apollina, któremi kieruje. Całość nie-

Plafon Norblina w świątyni Diany w Arkadji.

zwykła w kolorycie, dzieło pierwszorzędne. Pięk
niejszego plafonu nad ten, na ziemiach pol
skich niema. (Z. Batowski, Norblin). Obok stoi da
mek ofiarny, mieszczący w owym czasie stajenkę 
dla białych kóz, ofiarowanych Dianie, lawator- 
jum marmurowe dla ablucyj przedofiarnych, do- 
mek gotycki i sztuczne rzymskie ruiny z Wmuro- 
wanemi w nie marmurami, fryzami i epitaphiami. 
Nad sklepionem przejściem płaskorzeźba z podpi
sem: „Cybele nourissant une chimere", pod nią 
dwie marmurowe głowy lwów, z paszczy których 
tryskała woda, i wiążącym się podpisem: „et la vie 
sćcoulait comne l‘eau“. Dalej jest grota jaskinia. 
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zbudowana z olbrzymieli głazów polnych, w której 
pustelnik-pokutnik (notabene grenadjer francuski 
z długą brodą, sprowadzony w czasie walk napo
leońskich pod Gdańskiem), kryty zwierzęcą skórą, 
uderzał się kamieniem w piersi wobec gości księż
nej, Zwiedzających jego przymysową pustelnię! 
Oglądamy część wodociągu rzymskiego, słupy ka
mienne projektowanego cyrku, a na przecięciu alei 
wysoki obelisk z syberyjskiego porfiru, dar cesarza 
Aleksandra z napisem „Munificentia Augusti posuit 
Helena".

Spoglądamy dziś na tę bądź co bądź poetyczną 
fantazję i pamiątki nawet z pewnym pietyzmem 
dla tej minionej beztroskiej epoki, ale mimowoli 
przychodzi na myśl „miłe złego początki — lecz 
koniec żałosny". Uprzejmości ks. Radziwiłła 
zawdzięczam, że przez godzinę miałem złudzenie 
jakbym żył w czasach, w których się jeszcze niko
mu nie śniło o inspektorach skarbowych i zezna
waniu dochodu....

Wyjazd z Nieborowa wczas- rano przez Skierniewi
ce. Pierwszy popas w Rawie Mazowieckiej, gdzie 
obejrzałem z poważnego rozmiarami zamku jedyną 
pozostałą groźną basztę ze strzelnicami, zakończoną 

' stożkowym dachem, podobnym do francuskich 
współczesnych wzorów. Następny popas w Nowem 
Mieście nad Pilicą, gdzie pomimo ucisku i kontroli 
rosyjskiej tętniło życie duchowe i rozwijały się za
kony, zakładane przez świątobliwego Ó. Honorata 
i trwa ją dziś jawnie z przedziwną pełną poświęcenia 
działalnością. Za Nowem Miastem uroczy krajobraz. 
Szeroką doliną wije się występująca po za swe brze
gi Pilica obramowana od jednego brzegu niebieską 
smugą lasów.

Nad samą Pilicą leży dwór Tomczyce, p. Stani
sława Bonieckiego, przyjaciela i kolegi z lat uniwer
syteckich w Bonn nad Renem spędzonych, a nie 
spotkanego od 45 lat! Wzajemna radość widzenia 
się bv ła ogromna. Typ to obywatela-ziemianina, 
który w przeciwnościach rąk nie załamuje ani ich 
nie opuszcza, ale pracuje i żyje według tradycji, 
przekazanej mu przez przodków. W Tomczycach za
lesiono 576 ha lotnych piasków. Winszowałem naby-
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cia do hodowli pół krwi ogiera pełnej krwi Dorpat 
(Morganatic-Riga), hodowli państwowej w Kozieni
cach, — żywy portret swego ojca.

Rano przeprawiłem się przez Pilicę na promie, od
prowadzony aż do Klwowa przez pomocnika p. Bo
nieckiego, p. Sadowskiego, kresowca c znanem i sza- 
nownem nazwisku. Po drodze oglądałem w lesie 
tomczyckim, przy leśniczówce Borowina, kilku setny 
kościółek modrzewiowy z cudownym obrazem Matki 
Bożej, poczem przejechałem przez takie pustkowie 
i piaski o jakich mówi na doświadczeniu oparte 
przysłowie: „zasiał korzec, korzec kopę dlije, kopa 
korzec oddaje“. Z takiej gleby w suchym roku lud
ność nie może płacić podatków.

Minąwszy Odrzywół popasałem dłużej w Drzewi
cy, niegdyś własności bar. Reyskich z tak wspania- 
lemi ruinami renesansowegozamku, "ze cały dystans 
tej wycieczki warto byłoby przejechać dla obejrze
nia ich. Wzniesiony przez kanoników Drzewieckich 
w r. 1468 z cegły, kamienia i ciosu; wchód przez 
imponującą, dobrze zachowaną wieżę. O charakte
rze obronnym zamku świadczą cztery baszty. Na łą
czących je murach, conajmniej 20 m wysokich ozdo
by wypukłe z cegły; w rogach pomiędzy temi ścia
nami i basztami występują podpory ciosowe pod 
nieistniejące już balkoniki. Prawie wszystkie okna 
zewnętrzne posiadają dotąd ciosowe 'obramowania, 
kominy zakończone ceglanemi koronami. Moje słowa 
za słabe, by uzmysłowić genialność pomysłu, zarysu, 
rozkładu tej budowli i całej architektonicznej pięk
ności. Uchyla się mej wiadomości, czy zamek ten był 
przez komisję historji sztuki krakowskiej Akademji 
Umiejętności zbadany, opisany; osobiście mało o nim 
słyszałem, wydawnictw i wizerunków nie widzia
łem. Należałoby ten klejnot otoczyć szczególną opie
ką i oprócz innych zabiegów konserwacyjnych, usu
nąć coprędzej drzewa rosnące na murach, które 
swemi korzeniami szybko je rozsadzą. Ks. kanonik 
St. Klimecki najgościnniej mnie na probostwie przy
jął, po kościele oprowadził. Kościół odznacza się 
okrągłą wieżą obronną, pochodzi z XIV w.; posiada 
niezwykle cenną relikwję, mianowicie czaszkę Św, 
Jana Złotoustego umieszczoną w srebrnej hermie,
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otrzymaną z Rzymu przez prymasa Macieja Drze
wieckiego w r. 1504, na co się przechowuje uwierzy
telniający dokument.

W Gielniowie, miejscu urodzenia błogosławionego 
Ładysława, nie mogłem wejść do kościoła zamknię
tego podczas chwilowej nieobecności ks. proboszcza. 
Miły odpoczynek i nocleg w Przysusze, u p. Ilcnry- 
kowej Dembiykiej. Okolica malownicza, mocno fa
lista, jako podnóże Gór Świętokrzyskich. Duże lasy 
z wyjątkowo znaczną ilością jeleni, znajdujących 
tu szczególnie odpowiadającą im paszę. W salonie 
duży, barwny obraz batalistyczny Orłowskiego. Po
łudniowy popas w pobliskich Borkowicach pp. Ste
fanów Dembińskich. Okazały pałac w okazałym 
parku. Żałowałem, że czas nie pozwolił mi dłużej 
korzystać z serdecznej gościnności starego przyja
ciela. Odpoczynek w Szydłowcu, z którego skorzy
stałem, by obejrzeć wewnątrz na wyspie stojący 
zamek, dawne dziedzictwo Odrowążów. Stanisław, 
kasztelan radomski, marszałek dworu Kaźmierza Ja
giellończyka i ochmistrz dzieci królewskich, miał 
dwadzieścia potomków, synowie jego wychowywali 
się z królewiczami, mieli wpływ na nich i cieszyli się 
ich zaufaniem, co im dopomogło do powiększenia 
dostatku i posiadłości. Od Odrowążów przeszedł 
Szydłowiec drogą spadku, do Radziwiłłów. Zamek 
został wniesiony w XV w. przez Mikołaja Odrowąża 
Szyd łowiecki ego w stylu włoskiego renesansu, wy
kończony i przyozdobiony przez, ks. Alberta Radzi
wiłła, ordynata na Nieświeżu i Ołyce, wnuku po 
kądzieli Krzysztofa Szydłowieckiego. Z tego czasu 
pozostał bogaty śliczny portal z herbami Radziwił
łów, wewnątrz zamkowego podwórza, po za kilko
ma salami z żebrowanem sklepieniem i resztek je
dnego renesansowego kominka, nic więcej niema do 
widzenia a choć byłoby, to zobaczyć nie można, bo 
belki pogniły, podłóg brak, dach w najgorszym sta
nie, poprawiony dachówką, tylko nad pokojami uży- 
wanemi przez miejscowych harcerzy. Słowem smutna 
pustka. Bawił właśnie w Szydłowcu, podczas wizy
tacji pasterskiej, ks. biskup Paweł Kubicki, sufragan 
sandomierski, któremu na plebanji miałem zaszczyt 
złożyć winne uszanowanie. W Szydłowcu na obszer-
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nym rynku stoi ratusz, przypominający sandomier
ski, a w rogu rynku kościół pod wezwaniem Św. 
Zygmunta z r. 14-01, później przerobiony, jeden 
z piękniejszych i bogatych w zabytki kościołów pol
skich z okazałemi pomnikami Szydłowieckich i Ra
dziwiłłów, ze skarbcem bogatym w relikwie, naczynia 
kościelne, ornaty, rzeźby i dokumenty. Miałem list 
polecający do ks. prałata Kropowskiego, proboszcza 
w Skarżysku. Pociemku trudno było znaleść wjazd 
do plebanji, trochę po bandycku się tam z końmi 
dostałem, nie miał tego za złe czcigodny ks. prałat, 
obdarzył prawdziwie ojcowską gościnnością i przy
jęciem na noc. Skarżysko bardzo przemysłowe cen
trum, rozwija się z amerykańską szybkością, szereg 
nowych ulic wyznaczonych, place w cenie. Obok 
plebanji nowy ogromny kościół odpowiada rozmia
rami miejscowym potrzebom. Nazajutrz, już koło 
10 rano, byłem w Wąchocku i dokładnie zwiedziłem 
tam kościół i Opactwo Cystersów, założone w r. 
1171 przez Gedeona, biskupa krakowskiego. Co do 
czasu budowy (1240) ostatni z czterech klasztorów 
cysterskich w środkowej Polsce (Jędrzejów 1210, 
Koprzywnica 1218, Sulejów 1232). Budowany za
pewne przez tych samych budowniczych, zakonni
ków francuskich. Kościół wzniesiony z miejscowe
go rdzawego piaskowca jest jednym z najlepiej za
chowanych zabytków polskich romańskich'. Z za- 
krystją wiąże się przepiękny kapitularz, wsparty na 
czterech kolumnach z cudnemi rzeźbionemi oknami; 
obok ciemny „carceres" z frdmuga na wodę i chleb. 
W d awnym pałacu opackim mieści się dziś apteka, 
na ścianie tablica, świadcząca o pobycie tu Rakocze
go. .

Minąłem fabryczny, dymiący i szeroko rozbudo
wany Wierzbnik. by stanąć na południe na ple
banii w Pawłowie, dokąd też miałem „żelazny list" 
do ks. proboszcza Zbroi. Tu też była sposobność do 
przekonania się o polskiej cnocie gościnności! Po 
smacznym obiedzie, oglądaliśmy kościół z fasadą, 
przypominającą bazyliki włoskie, wewnątrz sympa
tycznie polichromowany, według wzorów Matejki 
i Wyspiańskiego. W dalszej drodze wstąpiłem do ko
ścioła w Chybicach; gotycki z r. 1562, wsparty na
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jednym filarze, i do kościoła w Świętomarzu (r. 1367) 
z ostrolukowemi drzwiami wchodowemi. Ciekawego 
romańskiego kościółka w Tarczku, zbudowanego 
w r. 1067, w miejscowości będącej niegdyś własno
ścią biskupów7 krakowskich i gdzie umarł biskup 
Paweł z Przemankowa, mimo szczerego zamiaru i po
mieszczenia w programie wycieczki nie widziałem, 
tak jest ukryty wśród starych lip, że przejeżdżając 
blisko obok, wcale go nie dojrzałem! Okolica tu już 
górska, a za Bodzentynem wjeżdża się w7 lasy, po
krywające Góry Świętokrzyskie. Bodzentyn był 
również -odwieczną wdasnością biskupów7 krakow
skich. Biskup Bodzenta przeniósł tu w7 XIII w7, z po
bliskiego I arczku rezydencję, wystawił kościół i na
dal nazwę miastu. Dziś, po tych lepszych czasach, 
nie pozostało tu żadnych świadectw. Obecny kościół, 
wystawiony na miejscu pierwotnego, zniszczonego 
pożarem, a fundacji Zbigniewa Oleśnickiego w r. 
1440. o czein świadczy pomieszczony na sklepieniu 
herb Dębno i tablica fundacyjna. Oprócz kilku cen
nych włoskich i flamandzkich obrazów, głównym 
skarbem kościoła jest dużych rozmiarów7 tryptyk, 
wyobrażający zdarzenia z życia Najśw. Marji Pan
ny tak wysokiej artystycznej wartości, że wydaje 
mi się raczej być dziełem niemieckiego malarza 
szkoły kolońskiej, aniżeli utworem cechowego kra
kowskiego malarstwa. W bezpośredniej łączności 
z kollcgjatą znajdują się ruiny zamku, wzniesionego 
w XIV w7., a przebudowanego w7 XVI, w stylu od
rodzenia przez biskupa Krasińskiego. Przez kilka 
wieków był zamek jedną z licznych rezydencyj bi
skupów krakowskich: jako ostatni przemieszkiwał 
tu biskup Kajetan Sołtyk, mnicjwięcej 150 lat temu. 
w7ięc zadziwiające, że przez tak względnie krótki 
czas, mógł zamek popaść w stan beznadziejnego 
upadku. Przyczyniła się do tego, jak mnie objaśnia
no, miejscowa ludność, rozbierając mury dla wła
snego budowlanego użytku, podobnie postąpiono 
z gotyckim ratuszem,'mającym zegarową wieżę. Ro
zebrał go w7 r. 1832 miejscowry burmistrz — a tout 
seigneurs, tout honneur.

Ujechało się w7 tym dniu już przeszło 70 km, gdy 
oczom ukazało się śliczne ustronie: klasztor Św. Ka
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tarzyny SS. Bernardynek, malowniczo położony na 
skraju lasu u samego podnóża gór. Pukałem do wrót 
zamkniętych, gdy z bocznej furty ukazały się nie
spodziewanie liczne jasne główki panienek maturzy
stek z Kielc, które w liczbie 22 przybyły tu dla od
bycia zamkniętych rekolekcyj. Wkrótce nadszedł 
kapelan klasztoru dawno i dobrze znajomy ks. Wł. 
Kostrzewski, który mój obóz najgościnniej na noc 
przyjął. Cieszyłem się na poznanie gór, na które 
z odległości kilku mil przez całe życie, z miejsca 
mego zamieszkania, patrzyłem; niepogoda zniwe-' 
czyla te nadzieje. Od wczesnego rana zjawił się znów 
prawie nieodstępny towarzysz mej podróży — 
deszcz; wiadomo co to znaczy w górach; mgły za
słoniły widnokrąg, unicestwiając w zupełności koń
cowy cel mojej wycieczki. Jadać śliczną okolicą mia
łem takie wrażenie, jak gdybym jechał koleją że
lazną w wagonie o zasłoniętych oknach. Mimo to 
utrzymywałem zakreślony kierunek drogi; nie było 
zresztą innego wyjścia. Środkową część Gór Święto
krzyskich, składającą się z trzech najwyższych 
grzbietów, o długości mniej więcej 50 km, cechuje 
obecność tak zwanych „Gołoborzy11, t. j. olbrzymich 
nieraz rumowisk skalnych. Od tych gołoborzy, biele
jących zdała na tle lasów jak łysiny, powstała dla 
tych części gór trafna nazwa Łysogór. Najwyższy 
szczyt dochodzi do 611. m. Góry te zawierają różne 
bogactwa mineralne, jak miedź, gałan, piryt, zwła
szcza znane od średniowiecza różnobarwne marmu
ry. Lasy obejmujące dawniej bezmala całe Góry 
Świętokrzyskie, dziś silnie przetrzebione. Większa 
część przestrzeni obecnie zajęta pod uprawę rolną, 
tylko same grzbiety są jeszcze pokryte lasami, bę- 
dącemi własnością Państwa. Na większych prze
strzeniach utworzono rezerwaty jodłowe, cisowe i 
modrzewiowe (larix polonica). Piękne miejscowe 
stroje ludowe, jak zresztą wszędzie szybko giną. Ko
biety okrywają się jeszcze welnianemi zapaskami 
własnego domowego wyrobu, najczęściej czerwonemi 
w czarne podłużne paski lub fioletowo bronzowe 
z żóltem. Po nabożeństwie niedzielnem w Daleszy
cach, kobiety rozsiadły się dla odpoczynku, a może 
dla plotek, na stokach kościelnego wzgórza; miało’ 
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się wrażenie jednego pola czerwonych maków. Je
chałem przez malownicze podgórskie wsie: Krajno, 
Górno, ogromnie długie Bieliny Kapitulne, wreszcie 
Hutę Szklarnią, wieś położoną najwyżej w Górach 
Świętokrzyskich, a podobno i w województwach 
centralnych. Drogą ostro wznoszącą się, nadzwyczaj 
kamienistą, wielce dla konia uciążliwą dostałem się 
do rezerwatu ..Puszcza Jodłowa1*, imienia Stefana 
Żeromskiego. Aż do kościoła Św. Krzyża prowadzi 
szeroka ale nie Walcowana szosa. Po obu stronach 
drogi stoją tylko pojedyńcze, poważnego wzrostu jo
dły. otoczone bujnym i gęstym podrostem jodłowym; 
dużo sztuk z uschniętemi wierzchami, widocznie silne 
przerzedzenie starszego drzewostanu na skutek klę
ski, spowodowanej przez mróz przed kilku laty. Na 
samym szczycie góry Łysicy' stoją kościół i klasztor 
niegdyś Benedyktynów, oraz gmach ciężkiego wię
zienia. Kościół założony przez Bolesława Krzywo
ustego obdarowywany prawie przez wszystkich kró
lów polskich ulegał napadom, zniszczeniom, poża
rom, a najwięcej ucierpiał podczas wojny świato
wej, przez wysadzenie w powietrze przez Austrja- 
ków wieży kościelnej, która spadając roztrzaskała 
przednią część kościoła zasypując wnętrze. Źle 
świadczy o naszej handlowej przedsiębiorczości, że 
nikomu dotąd nie przyszło na myśl założenia małej 
restauracji lub sklepiku spożywczego w miejscowo
ści licznie przez turystów odwiedzanej, gdzieby 
można dostać herbaty, papierosów i zapałek. W nie
dogodnym położeniu znajduje się tu turysta, niema- 
jący swych zapasów. Może istnieje do Nowej Słupi 
równiejsza droga, aleja udałem się tą, jaką mi wskaza
no; można o niej nabrać wyobrażenia dokładnego, wy
stawiając sobie, że rozsadzono skały, a odłamów nie 
usunięto. Znane mi w Tatrach zejście z Zawratu wy
dawało się dogodniejsze. Oczywiście konia można 
było tylko w ręku prowadzić, trwało to półtorej go
dziny na dystansie 2 km. Biedka wyskakiwała bez
ustannie na pół metra w górę. Dopiero w ślicznie po
łożonej Nowej Słupi pokrzepiłem’ siebie, służącego 
i konie. Przy niepogodnem niebie zrezygnowałem na 
ten raz ze zwiedzenia rezerwatu modrzewiowego i 
cisowego na górze Chełmskiej, i w dalszym ciągu 



47

piękną okolicą przez Łagów, z noclegiem w Szirm- 
sku u p. szambelana Wl. Jelskiego, w 41 dni podróży* 
w tern 31 dni z deszczem, stanąłem znów w domu. 
Wycieczka ta. na dystansie 1716 km dala mi naj
większe wszechstronne zadowolenie a zwracając się 
do młodych czytelników muszę kończyć słowami:

Cudze chwalicie a swego nie znacie — 
Ty kłam im zadaj o młody mój bracie! 
Każdy kąt poznaj, każdą ziemi stronę 
Oczy i serce miej zawsze otwarte 
I czytaj świętą, pełną wspomnień kaitę.

Rok ten tak anormalny pod względem atmosferycz
nym, nie był dogodnym do dalszych wycieczek kon
nych z powodu ciągłych opadów, zaledwie 16 lipca 
dwie mile od domu odjechałem, gdy nadciągnęła z za 
Wisły z Małopolski burza z piorunami i ulewnym 
deszczem, a dach stodoły, do której się we wsi schroni
łem nie był: nieprzemakalny! Przy mniejszym już, *V1H u j JL Zj1J , 11OJ 111111OO Y lll J

ale wystarczająco mokrym deszczu dojechałem po
dwóch godzinach do Łoniowa hr. Emanuela Moszyń
skiego, który mnie zawsze tak gościnnie przyjmuje 
i już powtórnie odprowadza do przeprawy przez 
Wisłę pod Tarnobrzegiem. Przeprawa odbyła się 
szybko, bo z polecenia hr. Zdzisława Tarnowskiego 
prom na mnie oczekiwał i w parę minut znalazłem 
się w zamku w Dzikowie. W tern starem gnieździe( 
ogląda się i podziwia coraz nowe i bezcenne pamiąt
ki; tym razem z czcią i uszanowaniem trzymałem 
w ręku manuskrypt kroniki błog. Wincentego 
Kadłubka, pierwsze wydanie Statutu .Wiślickiego i 
rękopis, całkowity Pana Tadeusza. Wierzyć się 
nie clice, że się odczytuje własną ręką wieszcza 
kreślone słowa: „Litwo Ojczyzno moja, Ty jesteś 
jak zdrowie...." Prawie do połowy dzieła nie widzi

1 się ani poprawek, ani przekreśleń, które dopiero w 
drugiej połowie są częstsze i dopełnione licznemi 
wariantami. Skarb to nad skarbami! Pokazano mi 
też dyplom z podpisem Karola V, potwierdzający 
tytuł hrabiowski rodu Tarnowskich. Odprowadził 
innie lir. Artur Tarnowski kilka kilometrów w stro
nę Baranowa, dosiadając własnej hodowli kapi
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talnego potężnego huntera Krakusa po Parsifal od 
Krakowianki. Wiemy jakie były konie wierzchowe 
w Dzikowie przed pogromem wojennym! Klacze 
stadne przepadły nieomal wszystkie, tembardziej 
zadziwiające i świadczące o znawstwie i tradycji 
hodowlanej jest, że w tak krótkim czasie na pad- 
dockach dzikowskich można było znów dochować 
się remont, nagradzanych złotemi medalami i ta
kich koni wierzchowych jak np. Krakus! Zamek 
w Baranowie, własność p. Romana Polańskiego, 
zajmuje, według słów wybitnego architekty p. 
Tadeusza Stryjeńskiego, bezsprzecznie jedno z 
pierwszych miejsc wśród pomników stylu odrodze
nia w Polsce, a z swojemi czterema basztami naroż- 
nenii przedstawia całość imponującą. Pożary na
wiedziły go dwukrotnie w r. 1849 i 1896, mimo to 
stoi dziś zupełnie odrestaurowany, dzięki wysokie
mu zrozumieniu ważności utrzymania zabytków na
szej przeszłości przez p. St. Polańskiego, ojca obec
nego właściciela. Odnowieniem kierował p. Tadeusz 
Stryjeński. Św. pamięci Sławomir Odrzywolski po- 
daje, że za panowania Bolesława Krzywoustego 
w r. 1135 miał tu być zbudowany pierwszy zamek, 
przez jeńców pomorskich, a dzisiejszy przez An
drzeja Leszczyńskiego w latach 1579—1602, budow
niczym miał być Santi Gucci, twórca pomnika 
Stefana Batorego na Wawelu. Baranów był po kolei 
siedzibą Leszczyńskich, Wiśniowieckich, Sangusz
ków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich, Kra
sickich, za których powstał pierwszy pożar, które
go ofiarą padło pierwsze piętro, bogate urządzenie 
wewnętrzne, biblioteka i archiwum rodzinne. Pziś 
zamek z wielkiem znawstwem i pietyzmem odno
wiony zachwyca, wprost zdumiewa widza! Obszer
ny dziedziniec otaczają z trzech stron ażurowe lek
kie wytworne renesansowe krużganki. Konserwa
tor zabytków, p. T. Szydłowski twierdzi, że dziedzi
niec ten wyłożony posadzką kamienną może śmiało 
stanąć obok dziedzińca wawelskiego: arkady kruż
ganków nie ustępują wawelskim pod względem ar
chitektonicznego rysunku. Zamek zachował w pełni 
swój pierwotny charakter. Na parterze urządzono, 
w myśl tradycji, kaplicę; w głównym ołtarzu Matka 
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Boska Niepokalana pędzla' Jacka Malczewskiego, 
w oknach wspaniale witraże, według kartonów ar
tysty malarza Józefa Mehoffera. W sklepionych par
terowych komnatach dużo obrazów szkoły niemiec
kiej, holenderskiej i florenckiej. Widok zamku tak 
wewnątrz jak i zewnątrz niezapomniane sprawia 
Wrażenie i dumni być możemy, że kraj nasz posiada: 
Dzików, Goluchów, Krasiczyn, Łańcut, Ołykę, 
Pcdhorce i Baranów.

Po krótkim pobycie u gościnnego gospodarza, 
nie chcąc się spóźnić do Przecławia, gdzie zamie
rzałem nocowąć, a było już dobrze po południu, wy
korzystałem bardzo gładką i równą szosę i bez 
kroku stępa przejechałem jednym kłusem równe 
20 km z Baranowa do Mielca. Ciekawy byłem jak 
Jedynka to zniesie, bo dotąd tylko raz w ten spo
sób 10 km jechałem w zeszłym roku z Szubina do 
Bydgoszczy. Wytrzymała klacz zaznaczyła ukoń
czenie tego dystansu tylko kiłkakrotnem zdrowem 
parsknięciem.

W Mielcu przeprawiłem się przez Wislokę i dość 
późno wieczór dojechałem do Przecławia, majętno
ści lir. Stanisława Reya. Tu znów bardzo ciekawy 
stary renesansowy pałac, niegdyś Ligęzów, później 
Wiśniowieckich. Tarnowskich' a założenia Piastow
skiego, gdyż miała w nim przemieszkiwać córka 
Kaźmierza Sprawiedliwego. Czworokąt z krytym 
włoskim dachem, renesansową attyką. i później do
budowaną wieżą. Na parterze okna gotyckie, po
koje sklepione. Na piętrze duża sala z olbrzymim 
rzeźbionym drewnianym kominkiem, sufit i ściany 
pokryte stiukami, gdzie Orzeł wciąż zmienia się z 
Pogonią. W innej komnacie strop drewniany bel
kowany, wokoło fryz z owalnemi obrazami śre
dniowiecznych męskich i żeńskich postaci różnych 
polskich stanów; poniżej tapety naśladujące kur- 
dyban a pod niemi wypisany złotemi literami sze
reg maksym z pism Mikołaja Reya.’ Meble pokry
te staremi haftowanemi materjami, a ściany dobrze 
zachowanemi „szpalerami”, to jest. polskienii gobe
linami. Poznanie tych zabytków zawdzięczam 
uprzejmości hr. Reyowej, która w nieobecności, hr. 
Reya po całym domu mnie oprowadzała.



Następny dzień spędziłem w Zassoiyię u lir Tad. 
Łubieńskich, oglądając szczegółowo fachowo pro
wadzone. rozległe szkółki drzew owocowych i ozdob
nych krzewów parkowych, jedno z najdawniejszych 
i renomowanych przedsiębiorstw w Polsce.

Jadąc przez Dębicę i Ropczyce miałem miłą spo
sobność odwiedzić pp. Henryków Dembińskich 
w Witkowicach w ich pięknym domu z okrągłym, 
stiukamŁd lustrami ozdobionym salonem, typowem 
dziełem budowniczego Kubickiego z epoki stani
sławowskiej, który w podobny sposób zaprojekto
wał salony w pałacach w Bialaczewie, Pławowicacli, 
Tgołomji i Nadzowie. W /towarzystwie p. Ludwi- 
kowej Starowiejskiej, dosiadającej dobrej kaszta
nowatej klaczy po Paziu Królowej (Farurey), 
dojechałem do Iwieżyc. koło Sędziszowa do pp. 
Sta rowie jskich. malowniczą falistą drogą, a na
zajutrz, przez Rzeszów .skierowałem się do Łań
cuta.

Niewiem doprawdy jak się zabrać do streszcze
nia wrażeń i opisu tej wielkopańkiej rezydencji! 
Może najwlaściwiej będzie powtórzyć słowa króla. 
Ferdynanda rumuńskiego, który podczas swej byt
ności w Łańcucie wyraził się, że „królowie tak nie 
mieszka ją'1! Bardzo miłą niespodzianką % był wy
jazd na moje spotkanie p. Szęsnego Dwernickiego, 
administratora Łańcuta, prawnuka bohatera z pod 
Stoczka. Zapraszając mnie do siebie, oprowadzając 
i obwożąc ułatwił mi niezmiernie poznanie miej
scowych ciekawości.

Łańcut założony był za Kaźmierza Wielkiego, tu 
w r. 1417 podejmowała Jagiełłę przyszła jego żona 
Elżbieta Pilecka, tu rezydował słynny „djabeł" Sta
dnicki. Obecny zamek' wznieśli w XV w. Lubomir- 
scv. Jest to ogromna budowa barokowa z wieża
mi i majestatycznym podjazdem, zdobnym w na
poleońskie orły, wokoło ogromny przecudny park 
i morze kwiatów! Zaczęliśmy od zwiedzenia zam
kowej stajni, której wspaniałego urządzenia nie 
będę bliżej opisywał. Liczbę koni w ostatnich 
czasach zmniejszono, redukując 30 używanych do 
gry w polo, obecnie stoi tam osiem zaprzęgowych 
hackneyi i około 20 koni myśliwskich. Importowa- 
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me huntery są pierwszej klasy, ale nie ustępują 
im okazy miejscowej hodowli, zwłaszcza Harmo
nia po Ballyheron i Kandahar po Bafurze, chyba 
ideał, co do 1'inji, potęgi i rasy. Gdyby takie konie 
były w posiadaniu naszych Olimpijskich jeźdców, 
to bandera nasza powiewałaby częściej, niż dotąd, 
na masztach w Lucernie, Nicei i Rzymie! W wo
zowni można tylko .okiem rzucJić na sto lub może wię
cej najróżnorodniejszych pojazdów, a dłużej warto się 
przypatrzyć wielu dziesiątkom siodeł i nie mniej
szej ilości zaprzęgów. Masztarnie są ozdobione . 
pięknemi angielskiemi kołoroweini sztychami.

Szybkiemu kłusakami pojechaliśmy do stada w 
Albigowej; pierwszym ukazał się Kentisli Cob, 
usunięty poniekąd na boje przez Bafura. Obecnie 
ma więcej możności odznaczenia się przy połącze
niach z bardzo dobremi miejscowemu klaczami, do
wodem czego już jest Hazard, najlepszy z tegorocz
nych dwulatków. Zaimponował mi państwowy . 
Rheinwein .(Arranmore-Romanze po Fervor) swoim 
klasowym wyglądem. Roczniaki -pełnej krwi po nim 

-są doskonałe, a nawet potomstwo od skupowanych 
klaczy fornalskich. 'Według mego osobistego zdania, 
niesłusznie popadł w niełaskę/ u hodowców koni 
arabskich, importowany z Egiptu czystej krwi Kafi- 
fan. Koń nienagannej budowy, a wybitnie typowy. 
Nie po każdym reproduktorze arabskim musi się po
tomstwo odznaczać wyścigową szybkością, bo to 
•przecież nie jest anglik z dziedziczną zdolnością do 
galopowania. Mimo to z potomstwa Kafifana zupeł
nie dobrze biegały Ułan II i Marokko, a oba te ko
nie dziś załączone do depot w Sądowej Wiszni są, 

ssądząc z budoWy, nader praktycznemi reprodukto
rami, które w hodowli mogą się okazać bardzo po
żytecznemu W stadzie znajduje się 14 klaczy peł
nej krwi a mianowicie: Bay\ Leaf, Anua-Marina, 
Eloe, Frau-Szerena, Elwira, Elaunay, Huryska, 
Runaway-Girl, Porcelain, Queen of Eifland, Tedy, 
Wictory i Gałfa, z których prawie każda dała po
ważnych zwycięzców. Są dalej trzy huniterki im
portowane, używane do chowu, które dały dosko
nałe produkty po Bafurze. Widziałem po Bafurze 
<iokolo 20 sztuk potomstwa pól krwi w najwyższym 
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stopniu udanego- kościstego- i rozłożystego; Rocznia
ków pełnej krwi na literę 1 widziałem 10, z tych 6< 
po Rheinwein, 4 po Kentish. Cob, wyrośnięte galo
pują wspaniale. W powrotnej drodze zwiedziliśmy 
dwa folwarki, a w nich obory, da jące po 6.000 litrów 
przeciętnie, jedna krowa zaś 10,500 1. Ogląda się 
ją z należnem uszanowaniem.

Następny dzień był też pracowity; przeszło dwie 
godziny zajęło oglądanie ogrodów i zakładów 
kwiatowych. Wszyscy chyba lubimy kwiaty, ale 
gdyby kto ich nie lubił to musialby zmienić zdanie 
w Łańcucie. O rozmiarze ogrodnictwa świadczy,, 
że używą się rocznie sto tysięcy doniczek, które 
wyrabia osobna do tego celu przeznaczona cegiel
nia. Czterdziestu robotników jest stale zajętych 
w ogrodzie pod kierunkiem trzech fachowców i dy
rektora botanika, jest wielka liczba cieplarń, a w 
każdej z nich hoduje się tylko jeden rodzaj kwia
tów lid> roślin. Nasiona kwiatów sprowadza się od 
lirmy Sution w Londyąie. Nic równie wspaniałego* 
dotąd nie widziałem — i na pewno nie zobaczę — 
jak apartamenty z.amkpwc. szereg salonów, sal ja
dalnych, bibljotek. pokoi mieszkalnych w różnych 
stylach, także chińskim i tureckim z odpowiednim 
umeblowaniem. Meble to dzieła sztuki, a na ścia
nach porozwieszane arcydzieła na j pierwszych mi
strzów pędzla. Wobec tego ogromu oglądanie było- 
tylko pobieżnem rzutem oka. Zgadzam się z królem 
rumuńskim, przypuszczam, że królowie tak nie 
mieszkają! Takie okazałości, takie wielkie dobra 
mają tę dodatnią stronę, że dają zatrudnienie r 
utrzymanie bardzo licznej rzeszy wyższego i niż
szego rzędu pracowników.

Odprowadzony przez tak ujmująco gościnnego p.

dzień w Łopuszce Wielkiej u hr. Romana Scipio,- 
zaslużonego obywatela, znanego rolnika. Stamtąd, 
ci zez Jarosław, udałem się do Pełkin ks. Witoldów 
Czartoryskich. Czcigodny Książe w długiem swo— 
jem życiu znajdował zawsze czas na żywy i tak 
bardzo dla kraju pożyteczny udział w sprawach i' 
politycznych i społecznych, w szczególności w dzia— 
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le rolniczym, będąc na naczelnych stanowiskach 
■w instytucjach rolniczych, na administrację dużych 
własnych obszarów rolnych i leśnych, wreszcie na 
hodowlę umiłowanych koni rasy arabskiej. Histor- 
ja stada jest znana. Podstawą były klacze, Wywo
dzące się od Gazeli, Miechy i Sahary, sprowadzo-

.„Kaszinir" po Farys II i Hebda nr. w Janowie i obecnie re
produktor w Pelkiniacli. ,

nych z Arabji do Jarczowie w r. 1845 przez hr. 
Juljusza Dzieduszyckięgo. Jako reproduktora uży
wano El Kebira, prawnuka Sahary i importowane
go Koheylana, później też urodzonego w Arabji, a 
nabytego w Indjach Hermita, wreszcie Anwila z 
Weil. W r. 1914 liczba klaczy czystej krwi arab
skiej dochodziła do 30, z tych po pogromie wojen
nym uratowano dwie: Fanfarę po Koheylanie i 
Dąbrówkę po Hermit; -od nich pochodzą dzisiej
sze matki stadne: Pomponia i Unaiza, względnie 
Mimoza, Regina i Utaiba. Własnym reprodukto
rem jest również wypadkiem ocalony Dżingishan 
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111, po llerniit ocl Oaza po Hermit od Gazella Uli 
po Hindostan. Hindostan byl po Hidostan od Kitki,, 
po importowanym Bagdadzie od Ślepki, córki im
portowanej Sahary; krew zatem i pochodzenie bez
cenne! Obecnie przeważnie używany jest państwo
wy derbista Flisak (Bakszysz-Elstera) półbrat nie- 
pobite j Ikwy, jak na araba kościsty i budowny, na
dający się do rasowych, ale dość delikatnych kla
czy pelkińskich, to (też. produkty tego połączenia 
są nader obiecujące.

W Surochowie, drugiej majętności, prowadzi się- 
hodowla angloarabska, ciekawa, bo od istniejącej 
jeszcze i płodnej protoplastki Eunice, córki og. 
pełnej krwi Ring me up i Nukiy, pochodzi pięć 
matek stadnych. Ring me up nr. W Austrji był po 
Falb (Matchbox) od Lettereve po Barcaldine od 
Royal Letter po Queens Messenger,, od Algerina po1 
The Flying Dutchman, Nukra zaś po Anwil od

Janczarka po Dżingishan, Ug^iuza po Gazal, Orchis, 
Pogoń i Saba po Mazepa I. Klacze te pozwoliłbym 
sobie zaliczyć do najlepszych angloarabów w Pol
sce; również doskonałe są ich źrębięta po arab
skich Dżingishan, Patrycjusz i Flisak, a zwłaszcza 
po anglikach Postumus i Oleś

Powtórnie przejechałem Jarosław by. o dzie
sięć kilometrów dalej na południe, dojechać do 
Chłopic dr. Marjana Lisowieckiego, kolegi uni- 
wersCteckiego. o znanej szerokiej działalności na 
polach rolńiczem i społecznem. Znana fest znako- 

y1/" mita chlopicka obora rasy nizinnej i pszenica jara
Ostka Chlopicka. Interesujący tu sposób uprawy
..„1; l-i/.__i ___ _ i___ „r___ u„roli, której się przeważnie nie orze, lecz drapie, by 
utrzymać działalność bakteryj, gdzie się sfieje w 
porze zależnej od zmian księżyca, i kosi zboże nie 
żniwiarkami, lecz do tego celu zastosowanemi ko
siarkami! Na ścianie spichrza, od strony wschodu 
słońca, wypisane dużemi literami początkowe sło
wa pieśni: „Kiedy ranne wstają zorze....“.

Skróciłem sobie drogę do. Sądowej Wiszni jadąc- 
nie szosą na Przemyśl, lecz polskim gościńcem 
przez Radymno, Święte, Sośnicę, orzeprawiając- 
się na promie przez San,, poczem w Pbzdziaczu1 
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ujrzałem pierwszą cerkiew drewnianą w charakte
rystycznym stylu budownictwa cerkiewnego, z 
którym się już później bardzo często spotykałem. 
Krótki popas w Mościskach i na południe byłem w 
Sądowej Wiszni, już po raz trzeci, zawsze z równą 
jeżeli nie z coraz większą przyjemnością, dzięki naj
sympatyczniejszym stosunkom z kierownikiem depot 
p. pułk. Filipowiczem i jego zastępcą p. M. Hollan- 
drem. Pułkownika niestety nie zastałem natomiast 
zaproszenie do jego rodziny we własnych Dorocho- 
mościskach, o 5 km od Sądowej Wiszni odległych.

W bardzo paradny sposób tam się dostałem^ bo po
wozem, zaprzągniętym w cztery karę państwowe ogie
ry! Na prawo w licu importowany z Francji pełnej 
krwi Ah Trumps po Macdonald II. Po powrocie z tej 
milej wizyty nastąpił przegląd ogierów. Naskutek ro
zumnego systemu rejonowania hodowli krajowej, każ
de depot mieści ogiery tej rasy i typu, jakje w danej 
okolicy, to jest w jednym lub więcej województwach, 
uznano za najbardziej odpowiednie dla celów hodo
wlanych w związku z klimatem, od dawna przyjętym 
miejscowym kierunkiem, wreszcie upodobaniem. 
W Boguslawicach i Bialce, jeżeli nie ilością to swą 
wartością przeważają ogiery pełnej krwi; w Gnieźnie, 
Sierakowie i Starogardzie wschodni o-pruskie cięższe
go typu, natomiast w Sądowej Wiszni przeważają 
ogiery czystej i pól krwi arabskiej. Go do .ogierów 
pełnej krwi, to wyda je mi się, że zasługuje tam na 
wyróżnienie Coriolanus (Polfmelus), który się niejako 
jakby poprawił w wyglądzie i wysuszył od czasu gdy 
go widziałem w Wielkopolsce; dobry, przypominający 
kształtami araba Emir (Kraków—Martha po John 
c/Gaunt); odporny Fanna zon (Kings Idler). który wy
grał 85.700 zł, bliskie kl. Ghazi (Manton) i Gran (Mor- 
ganatic); wysokiego pochodzenia choć trochę niewy
raźny Luvaneran (Graig an Eran), i doskonały Oleś 
(Kings Idler) wyjątkowo harmonijnej budowy. Bally- 
heron. Oszczep i Torelore znajdowały się na swoich 
stalvch punktach. Z ogierów arabskich zwracaią na 
siebie uwagę — Enver Bey (Abu Miech). Koheil Tbn 
Mazepa (Mazepa). Jarczak (Kohylan i dwaj synowie 
Kafifana — Ulan 11 i Marokko i w. in. nader praktycz
nych ogierów pól krwi arabskiej, mogących oddać nie- 
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■ocenione usługi hodowli włościańskiej. Są też w Sądo
wej Wiszni ogiery huculskie w liczbie dwunastu.

Nazajutrz odprowadzony przez p. M. Hollandera aż 
do Gródka jagiellońskiego — dojechałem dc Lwowa.

Starożytne to miasto, pełne dawnych i świeżych bo
haterskich wspomnień, ślicznie położone ma tę cechę, 
żc się w niem bardzo trudno orientować i tylko z po
mocą przewodnika zdołałem trafić do hotelu. Z powo
du niezwykłego upału, wielkiej rzadkości w tym ro
ku. i w celu odwiedzenia bliskich krewnych, spędzi
łem dwa dni we Lwowie dojeżdżając konno dc uroczo 
u stóp wzgórz leśnych Dołożonych Brzuchowic, nie 
clhi dokonania wizji lokalnej w willi Gorgonowej, lecz 
z powodów rodzinnych.

Droga do Mikołajowa bardzo monotonna; nic uprzy
jemniały jej mgły i deszcz; w samym Mikołajowie nie 
widziałem nic godnego uwagi, oprócz ogromnej tabli
cy z napisem że „przyjeżdżający szoferzy piją tylko 
piwo lwowskie*'.

Nocowałem w Czernicy, gościnnie przyjęty przez p. 
Stcfanusa. mając przytem sposobność podziwiać jego 
wspaniale krowy wschodnio fryzyjskie, czerwono 
sro ka te.

Tu i w dalszej drodze zapoznałem się cokolwiek 
z bardzo interesującą i żywotną kwestją ruską i wza- 

, jemnem ustosunkowaniu się dwóch odrębnych naro
dowości, ale podobno czasem lepiej niektórych spraw 
w druku i;ie poruszać....  Przeprawa na promie przez
Stryj: dwa odpoczynki w nadzwyczaj czysto utrzy
manym Żydaczowie i w Chodorowie. opodal starej, 
cerkwi drewnianej, malowniczo wśród lip położonej, 
i dojazd do llrehorowa- majętności hr. Ki Rostworow
skich. W całej okolicy :smutne ślady powodzi wio
sennych. Łąki podmoknięte, siano całkiem zczerniałe 
jeszcze o tej porze (koniec lipca) w kopach, lub 
w trakcie zwożenia, ale zmulone. tylko na podściół 
odpowiednie! Niewiadomo jak się przeżywi konie i 
bydło rogate, które w tych stronach tak u większej 
jak i u mniejszej własności jest wyłącznie rasy simen
talskiej.

W Hrehorowie dawna już hodowla koni pełnej i wy
sokiej pół krwi angielskiej. Pięć klaczy Dełnej krwi 
mianowicie: Oval (Galicę morę — Obcah), Malta
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(Balthazar — Muczus po Bonavista), Bonne Chance 
(Willy Attorney — Muczus). La Vilanella (Fils du 
Vent — Alpha) i Cięciwa (Proporzec — Rydzyna). 
Roczniaki: bardzo obiecujący Manfred (Luvaneran — 
Malta), Lorenzo (Luvaneran — La Yilanella), Cecylja 
Renata (Luvaneran — Cięciwa). Sysaki: po Ballyhe- 
ronie — Wizard od La Villanella. Szarlatan od Cięci
wy i Meduza po Forward od Malty, doskonale źrebię 
myszate z czarną pręgą przez grzbiet. Klacze pełnej 
i pól krwi są pokryte Ballyhercnem za wyjątkiem 
Malty pokrytej Villarsem i La Yillanclli. pokrytej 
Bafurem. Źrebięta po Luvaneranie na razie ustępują 
źrebiętom po Ballyheronie, które były wszystkie bez 
zarzutu.

Z Hrehorowa odbyłem wycieczkę do Żurawna, ks. 
K. Czartoryskiego,, który pokazał mi szczegółowo, fa
brykę przedmiotów z alabastru, pochodzącego z wła
snych kopalni; wyrobów znanych w całym kraju, 
a nawet wysyłanych do Ameryki. Piękny pałac 
w ślicznym parku, malowniczo nad Dniestrem poło
żony; obok pole bitwy, słynne zwycięstwem króla So
bieskiego nad Turkami, odniesionem w r. 1676. Pomi
mo armji tureckiej liczebnością kilkakrotnie przewyż
szającej wojsko polskie — Polacy zwyciężyli, w czem 
im dopomogły przymrozki jesienne, będące postra
chem Turków. W województwie tarnopolskiem co 
krok jakaś miejscowość przypomina genjalne prze
wagi Jana III: tu wojska gromadził, tu gromił Tur
ków i Tatarów, ówdzie wróg odstępował na samą 
wieść o zbliżaniu się króla i wodza.

Długi etap do Halicza skrócił miły odpoczynek 
i posiłek w klasztorze S. S. Miłosierdzia w Bursz
tynie, w Haliczu zaś popasałem tuż pod ruinami 
zamku Kazimierza Wielkiego, który w r. 1340 całą 
Ruś Czerwoną wraz z Haliczem przyłączył do Pol
ski. Na równi z Kijowem i Włodzimierzem Wołyń
skim należał Halicz do największych i najpotęż
niejszych grodów ruskich; w XIII w. panował tu 
Koloman węgierski, noszący tytuł Galitiae Lodo- 
meriacjue rex i ta nazwa przeszła na całą połać te- 

rgo kraju. Z zamku roztacza się szeroki widok na 
dolinę Dniestru.

Popołudniu odmieniła się pogoda i silny deszcz
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nie opuszczał mnie aż do Jezupola. Droga zła, szo
sa twarda, rowy obok szosy nie do użycia, bo peł
ne wody. Przeszło 20 km trzeba było jechać stę
pa. Jedynka się mocno przemęczyła a ja byłem zu
pełnie przemoknięty!

Jezupol i Jarczowce budzą tyle hipclogicznych 
wspomnień z powodu znawstwa hodowlanego hr. Ju- 
ljusza Dziedusziyckiego, jego importów i hodowli 
koni arabskich, skąd długie lata czerpali naukę 
hodowcy Małopolscy. Tu kwitła następnie hodowla 
koni pełnej krwi angielskiej, z słynnym The Rei- 
ver na czele; stąd pochodziły protoplastki dzikow
skiej i chorowskiej hodowli pół krwi dotąd w stadzie 
lir. Ponińskiego żywotnej, a krew arabskich impor
tów rozeszła się prawie po całej Pplsce, bo i na da
lekie kresy. Krew ta płynie do dziś dnia w żyłach 
janowskiej Gazelli, matki Frygi, Elegantki i Hardego! 

Koleją rzeczy ludzkich nienia z tej świetnej ho
dowli 'w Jezupolu ani śladu. Przypomina tylko te- 
beztroskie i pełne szlacheckiej rycerskiej fantazji 
czasy, zbiór ciekawych i rzadkich rysunków Julju- 
sza Kossaka. Skutkiem wojny światowej, która 
szczególnie dotknęła Wschodnią Malopolskę. znikły 
z powierzchni ziemi pałace i dwory, przepadły zna
komite stada koni arabskich, które gdzie niegdzie 
odnawają się'jak Feniks z popiołów, jak nam o tern 
świadczy księga stadna koni czystej kr'wi arabskiej.

Nie mogłem sobie odmówić przyjemności odwie
dzenia p. Józefa Menela w pobliskich Pawełcząjeh,J 
tern bardziej, że słońce znów zaświeciło, góry Ryły 
szafirowe, lasy zielone, krajobraz piękny wzdłuż ja
ru Bystrzycy; chaty stawiane z gliny mieszanej ze 
słomą, przykryte płaskim blaszanym dachem, zupeł
nie jak na Podolu rosyjskiem. Widziałem też chatę 
w budowie z cegiełek wysuszonej, bogatej, czarnej, 
tutejsze j ziemi. PP. bracia Mencel, złączeni wy jątko
wą braterską przyjaźnią i, porozumieniem, chowają 
konie wspólnie w Pawełczach i Niskołyzach. Ogląda
łem tu matkę stadną pełnej krwi Csacsi fSt. Amant- 
Czaska) chowu bar. Rotschilda i je j córkę, znaną 
z toru, Chyżą po Schalk (wygrana 46.680 zł), które j do- 
większych zwycięstw stale na przeszkodzie stawała 
Ersilia z Leszna. Z arabskich klaczy pasły się na pad-
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docku urodzona Weil Bahra i jej córka Bernina, po 
bardzo dobrym Koheylanie IV. i Alina po Mohort 
i Azya po Ekwator i Złota. Klacze te miały przy sobie 
dobre źrebięta po janowskim Fakirze.

Powróciwszy do Jezupola miałem obawę o dalszą 
podróż, bo rzeka Bystrzyca, po opisanym deszczu, tak 
wezbrała, że zalała łąki aż pod sam dom Jezupolski 
i przerwała szosę, którą wypadało mi jechać. Na 
szczęście na rano woda opadła. Przeprawiłem się na 
promie przez Dniestr w Dołliem i minąwszy Ujście 
Złote, z pięknemi kościołami i cerkwią, stanąłem na 
południe w Niskołyzach u p. Stanisława Menela. I tu
taj dom mieszkalny przez wo jnę zniszczony, jak rów
nież wszystkie budynki gospodarskie, które trzeba 
było całkowicie na nowo odbudowywać. Duża stajnia 
mieści szereg klaczy stadnych o znanych nazwiskach 
jak: Alcantara (Alaric-Princess Greza), Deliszel (Bal- 
sarroch-Delfeny), matka Diavola, Danae i Dobrej 
Wróżki, Szegely (The Story-Szereto), Podmelec (Per- 
cy-Pervenche), Fox trott (Fantome-Tonking), Dobra 
Wróżka (Harsona-Deli Szel), śliczna, budowna Ka
mionka (Harsona-Kitty), bardzo wysokiego pocho
dzenia Lady Prim (Earla more-Mechante), Lawenda 
(Commandor Peary-L. P.) i Effigie Royale (Prince 
Chimay-Pile ou Face), wreszc’e Nabotoris (Nabot- 
Oi ■ia). Z arabskich klaczy siwa Arabella po Pielgrzym 
z rodu Miechy od Arabella po Vasco de Gama, więc 
iej samej' krwi co Wallis II.; przepyszna, niesłycha
nie typowa Zulejma, po Koheylan od Pompon ji jezu- 
polskiej, z potrójnym inbreedem na Saharę: antonin- 
ska Kalina po Ibrahim od Lezginki, matka czołowego 
Floksa. i Salome z Weil po Koheylan IV od Sardine. 
Piękny i staranny dobór tak angielskich jak i arab
skich klaczy stadnych! Pasą się na rozległej żyznej 
łące wr.az z wyrównaną grupą krów czerwonej rasy 
polskiej.

Odprowadzony byłem drogą polną przez łany 
kukurydzy, którą się tu prawie wyłącznie ludność 
żywi, potem w bród przez Złotą Lipę do Bobrownik, 
gdzie po raz pierwszy zwiedziłem cerkiew z obraza
mi w stylu bizantyńskim i po okropnie ciężkie! dro
dze, kamienistej i falistej, dotarłem, cokolwiek błą
dząc, do Koropca nad Dniestrem, gdzie miałem bar-
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dzo dogodny nocleg w dużym pałacu lir. Stefana Ba- 
deniego. Górskie tutejsze knieje pełne dzików; zimo
we polowania a także inne myśliwskie wyprawy na 
ptactwo błotne i słonki nader barwnie opisał hr. Ba- 
deni w swoicli wspomnieniach pod tyt.: ,.Szczęśliwe 
dni“, z prawdziwie poetyckiem odczuciem i umiłowa
niem przyrody. Z Koropcem łączą się też wspomnie
nia hodowlane z czasu, gdy należał do p. A. Mysłow
skiego. jednego z najbardziej zamiłowanych hodow
ców dawno minionej epoki. Tutaj i w okolicy napo
tyka się już zdobne stroje włościańskie, serdaki wy
szywane i sukmany brunatne, specjalnego kroju. 
W nieobecności lir. Badeniego uprzejmie ugaszczał 
mnie p. Dembiński, administrator dóbr.

Dniestr tworzy tu trzy długie zakręty, płynąc raz 
poraź w przeciwną stronę uroczym, głębokim, zale
sionym jarem: droga pomimo serpentyny tak stroma, 
że trzeba było klacz w ręku prowadzić. Ze wsi ścian
ka zboczyłem do Złotego Potoku, gdzie, po niedziel- 
nem nabożeństwie, mogłem się dowoli napatrzeć stro
jom licznie zebranej ludności. U kobiet, górna część 
rękawa koszuli haftowana., a elegantki mają prawie 
cały rękaw haftem różnokolorowym pokryty, w każ
dej wsi w innym ry sunku i doborze kolorów. Na gło
wach barwne chustki, z pod których opadają długie 
warkocze; spódnice przeważnie zielone, fartuchy 
z różowego muślinu, gorsety kolorowe sukienne, czę
sto aksamitne, buty z palonemi cholewami. Ko
biety te wyglądały prawdziwie jak żywe malo
wane lalki! Mężczyźni w słomianych śpiczastych 
kapeluszach, koszule na wierzchu z przodami i man
kietami zahaftowanemi. Gdy wystrojone dzie
wczęta, ująwszy się parami pod ręce, spacerowały 
ulicą przed galerja równie strojnych kawalerów, 
przyszła mi na myśl scena przed kościołem z Gavał- 
leria Rusticana. — Na pewno w gronie tych dzie
wcząt była jakaś Lola, a że nie brakowało Alfiów 
i Turridów, więc i w Złotym Potoku życiowy dramat 
gotowy!

Kościół gotycki, fundowany w r. 1607 przez Ste
fana Potockiego, którego portret naturalnej wielko
ści znajduje się w kruchcie. Na południe od miasta 
ruiny zamku tegoż Potockiego, wojewody bracław- 
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skiego, który tu przemieszkiwał z swo ją żoną Marją 
Mohilanką.

Dobrze mi poradził w Koropcu p. Dembiński, by 
poprosić o nocleg w Uniżu. Nie tylko gościnnie, ale 
wprost serdecznie byłem przyjęty przez właściciela, 
czcigodnego p. Kazimierza Przybyslawskiego, wybit
nego obywatela, do niedawna viceprezesa Tow. Kred. 
Ziemskiego we Lwówie, a jak pojmuje obowiązki 
ziemiańskie i jakiem się cieszy zaufaniem, dobitnie 
świadczy fakt, że od 52 lat jest w swej wsi wójtem 
z wyboru. Długo toczyła się interesująca rozmowa 
na tle wspólnych wspomnień o minionych i bieżą
cych czasach w małym domku (bo dawny mieszkalny 
uległ wojennemu zniszczeniu), położonym c 500 kro
ków od Dniestru, ipłynącego wartko przecudnym ja
rem i tworzącego w tern miejscu taka pętlę, że na 
długości 27'km oba koryta są odległe od siebie tylko 
o kilometr, to też projektowaną jest budowa zakładu 
wodnego o największej sile wodnej w Małopolsce 
Wschodniej. Ciekawą i bardzo źródłową monografję 
Uniża opracował i wydał inż. rolny p. Wl. Przyby- 
sławski p. t.: Uniż, wieś powiatu horodenskiego, stu- 
djum społeczno-gospodarcze. (Warszawa 1935). po
zwalające wniknąć pod dach tych chat, poznać życie, 
psychologję i zajęcia włościan ruskich, płynące, jak. 
ten Dniestr obok, od setek lat nieledwie bez' zmian 
i dążeń kulturalnych.

O ósmej przeprawiłem się znów przez Dniestr 
w miejscowości Łuka, jechałem przez Niezwiska ze 
złożami fosforytów, zawierających więcej niż średni 
procent fosforu, co pozwala na użycie tego surowca 
do fabrykacji superfosfatu i sztucznej tomasyny. Zło
ża występują na przestrzeni 15—30 km w promieniu 
Niezwisk i są w stanie zaspokoić potrzeby rolnicze 
Państwa na długie lata, a tern samem uniezależnić 
przemysł nawozów sztucznych cd \importu surowca 
z zagranicy; koniecznym jednak warunkiem rozwoju 
tej eksploatacji jest budowa kolei (Wl. Przybyslaw- 
ski, op. cit.).

Zapewhe podczas całej wycieczki najbardziej 
uroczy popas miałem pod ruinami zamku Rakowiec,. 
dominującego nad zakrętem jaru Dniestrowego z do. , 
brze zachowaną wysoką basztą; tu gromadził Jan III.
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wojska przeciw Woloszczyźnie, a zamek spalony zo
stał podczas walk konfederatów barskich. Nic .jestem 
w stanie opisać widoku, jaki się roztaczał, gdy wspi
nałem się do kwadratowej baszty na czworakach po 
śliskiej ziemi, trawie i kamieniach, trochę ryzykując 
a przypominając sobie wycieczki w St. Moritz na wy
sokie szwajcarskie szczyty pasma Berniny. Popasałem 
pod zamkową skałą. Jedynka, . wolno puszczona, 
szczypała trawę na wzgórzu, a mój młody służący 
zachowywał się z właściwą jego sferze filozoficzną 
obojętnością wobec tych cudów przyrody.

Nie zdążyłem już obejrzeć zamku w Czernelicy, 
znajdującego się zdała od gościńca, i przekroczywszy 
Dniestr na ogromnym żelaznym moście w Uścieszku 
przybyłem do Torskiego, majętności mojef krewnej 
hr. Zof ji Łosiowej. Torskie, zasłonięte wzgórzami, ma 
klimat prawie południowy, co jest wyzyskane przez, 
nadzwyczaj pomysłową i energiczną właścicielkę. Są 
tu ogromne sady z drzewami morelowemi i orzecha
mi włoskiemi. plantacje olbrzymiej wysokości (31/2 
m). a jak bambusy grubych, włoskich konopi, kawo
nów. rącznika (r’cinus communis), a nawet bawełny 
i ziół leczniczych; obecny byłem przy zbiorze kwiatu 
,.cavenduli“. W ogrodzie rosną kaktusy pod golem 
niebem, a na stokach kamienistych wzgórz założono 
świeżo dużą winnicę w celu produkowania na sprze
daż winogron gatunku Chasselas; powoli rozwija się 
tu też jedwabnictwo. Uprawa powyższych egzoty
cznych roślin nie wyklucza obsiewu łanów pszenicy, 
ale przy dzisiejszej jej cenie może się lepiej opłaci 
„cavendula“?! W powiatach zaleszczyckim i borsz- 
czowskim założono winnice na dużych przestrze
niach. miejmy nadzieję, że nastaną jeszcze kiedyś ła
ta ciepłe i słoneczne, bez których winogrona nie doj
rzeją łub nie będą dość słodkie; bieżący rok jest dla 
tych wysiłków wiązania końca z końcem bardzo nie
pomyślny! Spotyka się też tu wszędzie plantacje ty
toniu, właśnie ślicznie różowo kwitnącego; roślina ta 
stała się poważną pozycją w dochodach włościań
skich. Przychód z hektara tytoniu węgierskiego wy
nosi około tysiąc złotych brutto, tytoniu orjentalne- 
go zaś, wyższego gatunku, nawet o pięćset złotych 
więcej, a daje zatrudnienie wielu rękom roboczym 
przy ciągłej obróbce i suszeniu.
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W bliskiej okolicy Torskiego znajduje się ro
mantycznie położony Ozeny onogród, jedna z naj
starszych osad na Podolu; dawny zamek obronny, 
zbudowany w XVII. w. rękami jeńców tatarskich, 
przerobiony następnie na pałac. Zbliska oglądany za
wodzi, tak styl budowy jest w złym smaku i zupełnie 

■ co innego obiecuje, gdy się na niego zdała spogląda, 
długą serpentyną ku niemu dojeżdżając. Należał do 
ks. Ponińskich, obecnie do ks. Marji Łubomirskiej. 
Więcej zachwyca tuż obok szesnastometrowej wyso
kości wodospad rzeki Dżuryn, największy na Podo
lu. Siła spadku wody umiejętnie użyta do wytworze
nia elektrycznego popędu dużego młyna..

Chcąc poznać jeszcze inne strony wojew. tarno
polskiego, skierowałem się na północ ku Buczaczowi, 
mając po drodze do zwiedzenia Jazłowiec. Na stro- 
mem wzgórzu, oblanem prawie wokoło wodami r*-eki 
Jazłowczyk, wznosi się, wśród lasu świerkowego, 
ruina zamku, imponu jąca ogromem i położeniem, po
tężna niegdyś forteca, o którą odbijały się najazdy 
tureckie i tatarskie. Pozostały wysokie mury, kwa-, 
dratowe, miejscami zaokrąglone, baszta i brama wja
zdowa, a wie je od nich majestat i powaga wieków. 
Zachowały się dwa renesansowe, rzeźbione, kamien
ne portale, nad które mało się piękniejszych widuje 
w Italji. Nad portalem, znajdującym się wewnątrz 
zamkowego podwórza, położony napis „Quod saecu- 
lorum diruit incuria — pietas restaurabat. A. D. 1899.“ 
Ze szczytu murów szeroki widok na miasto Jazłowiec, 
okolicę i zakład wychowawczy SS. Niepokalanek. 
W jarze Strypy, niemniej malowniczo na stokach gó
ry Fedor rozbudowany, leży Buczacz, istniejący już od 
NIL w., znany z historji z haniebnego traktatu, gdy 
w r. 1672 Michał Korybut Wiśniowiecki odstąpił Tur* 
kom całe Podole wraz z Kamieńcem. Niestety wy
padki dziejowe powtarzają się — napróżno bronił 
Kamieńca Wołodyjowski!

W Buczaczu są ruiny zamku, wzniesionego w poło
wie XVII. w. i tak wzmocnionego przez Mar ję Molii- 
lankę, żonę St. Potockiego, że należał do najsilniej
szych warowni kresowych. Oblegał go"sułtan Maho
met IV., a broniła pod nieobecność męża Teresa, żo
na Jana Potockiego. Widząc, że z garstką obrońców 



nie zdoła się oprzeć potędze sułtana, wysłała do niego-, 
posłów z oznajmieniem, że pokonanie białogłowy sła
wy sułtanowi nie przysporzy. Sułtan zaprzestał sztur
mowania zamku, Teresa obdarowała hojnie sułtana, 
lecz ten otrzymane klejnoty podarował jej dzieciom. 
Ówczesne kroniki wspominają o tym geście szlache
tnym i rycerskim...

Środek ciasnego rynku zajmuje przepyszny ra
tusz rokokowy, zbudowany w XVIII w. przez Miko
łaja Potockiego. Na dolnem piętrze tej czworobocznej 
budowy tarasowatej, zachowały się rzeźby figural
ne, przedstawiające prace Herkulesa. Kościół farny, 
zbudowany również przez Mikołaja Potockiego, ma 
nad wejściem napis: „Chcąc Potockich Pilawa mieć 
trzy krzyże — cały dom ten na Bożą wybudowała 
chwałę". Tegoż fundatora ogromna, późno barokowa, 
ce rki •ew, O. O. Bazyljanów. Napróżno wdrapałem sie 
na dość wysokie wzgórze, by zwiedzić cerkiew Św 
Mikołaja, posiadającą bogate wnętrze, niestety była 
zamknięta! Przejechałem w tym dniu 80 km, by na 
wieczór zdążyć do Czortkowa. Te kresowe miasta po
dolskie swem położeniem jedno piękniejsze od dru
giego, a wszystkie pełne historycznych wspomnień 
i pamiątek!

Czortkóy\ leży nad Seretem, który tu tworzy głę 
boki jiTrCTCościół z pięknemi kapitelami u romań
skich kolumn i ołtarzami z różnych gatunków rzad
kiego drewna. Na lewym brzegu Seretu, na przed
mieściu Wygnanka ruiny zamku, który, jako waro
wny, był niejednokrotnie zdobywany przez Koza
ków i Turków, a nawet był przez kilka lat rezyden
cją baszy tureckiego. Od Potockich przeszły dobra 
Czortkowskie do Sadowskich, a ostatni z właścicieli 
tego nazwiska ofiarował cały majątek Zgromadzeniu 
S. S. Miłosierdzia, które tu mają ogromny zakład dla 
chorych i postępowe gospodarstwo. Byłem tam naj
gościnniej na noc przyjęty. Klasztory to pewne i wy
godne „refugium" dla turysty, gdy w danej miejsco
wości trudno o pomieszczenie!

Tak się nazajutrz przeciągnęła rozmowa z łaska- 
wemi Siostrami, że dopiero prawie w południe i w sil
ny upał wyruszyłem, podziwiając zgóry widok na 
Czortków, a kierując się przez Kopyczyńce do Iłu-
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siatyna. Przykre wrażenie sprawiło mi to miasto, 
z takiemi dotąd śladami zniszczenia wojennego 
i prawie wyludnienia, jakby do niego wczoraj 
strzelać przestano. Charakterystyczne i zastanowie
nia godne, że całkowicie ocalała tylko, i to na 
wzgórzu stojąca, bożnica, zresztą architektonicznie 
niezmiernie ciekawa z cechami stylu wschodniego: 
kombinacja polskiego gotyku, renesansowej attyki 
i maurytańskich luków z wieżyczkami, kopułkami 
i dekoracją w postaci pęków liści; przystosowana 
swą budową z iicznemi strzelnicami do obrony. 
Zjeżdżałem' zgóry na dół w poszukiwaniu wody dla 
Jedynki, aż nagle zakończyła sie grobelna droga, 
zamknięta biało czerwono malowaną barjerą, za 
którą na przeciwległym wgórzu roztaczało się znów 
miasto czy wieś. Na zapytanie, którędy tam można 
dojechać — odpowiedziano, że wcale nie można i nie 
wolno, bo ta barjera stanowi granicę pomiędzy Pol
ską a Sowietami. Zaraz też ukazał się strażnik pol
ski uzbrojony, który zażądał legitymacji i dowodu 
tożsamości (należy w dalekich podróżach mieć go 
zawsze przy sobie). Krótko w bocznej uliczce popa
sałem, bv się prędko oddalić od tego sąsiedztwa, tak 
blisko nie przewidywanego...

Żal serce ściska patrząc na te polskie ziemie po- 
tamtej stronie, odstąpione traktatem ryskim. Mó
wiono w Rydze o etnograficznych granicach Polski, 
tym czasem etnograficzna granica rozciąga się tam 
gdzie przez wieki działał wpływ jej kultury i cywi
lizacji. Etnografja, to ziemia zroszona krwią pol
skich bohaterów; wszak Wołyń, należący dziś do 
Polski, nie jest etnograficznie polski w ścisłym zna
czeniu tego słowa, jeże1 i weźniemy pod .uwagę pro
cent ludności rdzennie polskiej, iaki go zamieszku
je: dziś można tylko boleć wraz z Mińskiem i Ka
mieńcem. nad rozdzieleniem dzieci jednej Matki, i 
nad skutkami traktatu, który pozbawił kresowych 
ziemian odwiecznego ich mienia, w rękach polskich u- 
trzymanego i przez setki lat z tąkim poświęceniem 
i zaparciem się bronionego.......

Tę straż na kresach przypominają potężne ruiny 
zamku w Sidorowie, nigdyś Kalinowskich, też nie
jednokrotnie zdobywanego przez Kozaków, Tur
ków, i Tatarów. Zamek ma kształt wydłużonego pro



stokąta z kilkoma basztami od dclu szerszemi i do
tąd bardzo groźnerni; pod niemi obszerne sklepione 
piwnice, w których dziś bydło włościańskie, pasące 
się na zanikowem podwórzu, zna,duje schronienie! 
Bardzo późno, ciągle mylnie co do odległości infor
mowany, dojechałem do Czarnokoniec, majętności 
hr. Koziebrodzkiej; gdzie niegdyś byłe duże stado 
koni pełnej kwi angielskiej. Rozmowa z właściciel
ką toczyła się więc na tle tematów hodowlano spor
towych.

Nie wiem kto z mych znajomvch był tak uprzej
my. że mnie zapowiedział do Skały, i dzięki temu, 
pomimo nieobecności ordynata hr. Agenora Gołu- 
chowskiego zastałem tam gościnne przyjęcie i mia
łem sposobność obejrzeć 40 ha parku i wstąpić do sta
jen w towarzystwie miłych dzieci hr. Gołuchow- 
skich. Pokazano mi gniadą Grację po Kentish Cob, 
urodzoną w Łańcucie, kasztanowatą Marteczkę po 
Ad memoriam od Marty chowu hr. W Łosia w Pio
trowicach, dwie klacze chowu p. Z. Horodyńskiego 
ze Zbydniowa, i niezwykle kościstą, importowaną 
hunterkę Big Lady. Taki dobór pierwszej klasy 
koni wierzchowych, że możnaby się na nich pokazać 
w londyńskim Hyde Parku i napewnoby się za 
niemi oglądano!

W Skale :ja zakręcie jaru Zbrucza, na urwisku, 
spadającym pionowo do rzeki, znajdują się ruiny 
zamku Lanckorońskich z XVI w.

Ze Skały przez Borszczów dojechałem do Wysucz- 
ki jydynata hr. Czarkowskiego Golejewskiego. Do- 
lażdża się głębokim jarem, gdzie krajobrazowi do
dają uroku pojedyńczo stojące topole, nasze polskie 
cyprysy, przyczem droga po alpejsku zaczyna się 
wznosić. Z jednej strony las, z drugiej sady, win
nice i ogrody warzywne. Pałac na szczycie wysokiej 
góry, prawdziwie „orle gniazdo**, z obu stron pałacu 
baszty sześcioboczne, pozostałe po zamku dawniej 
obronnym; na podwórzu koń wciąż obraca kierat, 
ciągnący wodę na górę. W pałacu mnóstwo trofeów 
myśliwskich; rogi jelenie, skóry wilków karpac
kich. także dzików, niedźwiedzi i ogromna ilość 
głuszców. Wnętrze domu upiększone miejscowego 
włościańskiego wyrobu makatami, dywanami, ser
wetami, ręcznikami w najżywszych kolorach i ory- 
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;ginalnych wzorach, także wyrobami ludowej cera
miki i przedmiotami huculskiemi w drewnie rzeź- 
bionemi lub inkrustowanemu W hodowli koni arab
skich klacze łączone są z państwowym Fakirem 
(Bakszysz-Hermitka). Koń ten, który w treningu nar 
brał wyglądu anglika, powrócił w zupełności do 
arabskich kształtów i w budowie przedstawia się 
bez zarzutu.

P. Czarkowscy Golejewscy ułatwili mi samocho
dem odwiedzenie ks. Sapiehów w Bilczu Złotym; 
poniewczasie przychodzi mi żałować, że nie wybra
łem się tam konno i trochę na dłużej, jak to miałem 
w programie podróży., w celu zwiedzenia w Bilczu 
słynnych grot i jaskiń podziemnych, które zalu
dnione były jeszcze w epoce neolitycznej, o czem 
świadczą znalezione tam naczynia polichromowane 
ceramiki przedhistorycznej, wyroby kamienne, ko
ściane. i kości ludzkie. Zamierzałem też zobaczyć 
wykutą w skale świątynię pogańską, w Monastyrku, 
i podobno najpiękniejszy na Podolu jar Seretu 
w Holihradach. Nie mogę sobie nawet na pociechę 
powiedzieć, że zobaczę to innym razem, bo wiek 
mój nie pozwoli na powtórną wycieczkę na Podole, 
gdy się zamierza jeszcze poznać tyle innych stron 
naszego kraju!

Krótszą drogę, przez Krzywcze do Mielnicy, 
wskazał mi ordynat Czarkowski Golejowski. odpro
wadzając na doskonałym białym arabie „Dahoma- 
nie“, do złudzenia przypominającym „Mahometa" 
p. Łobosia z Taurowa, też po Dohontanie, którego 
podobiznę pomieścił S. Bojanowski w swoich „Syl
wetkach koni orjentalnych" str. 189.

Dziwne tu są plony na polach; u nas sieje się 
mieszanki kłosowe z owsa i jęczmienia, a motylko- 

kurydzy, konopi i słoneczników. Drobny deszcz ' ' 
padał rano, a od Krzywcza rozpadał się na dpbre; 
w tych warunkach straciłem ochotę na zwiedzenie 
jaskiń w Krzywcza. labiryntów i korytarzy, pokry
tych stalaktytami., kryształami alabastru, tern bar
dziej. że prowadziła do nich stromo pod górę wąska 
ścieżka, po rozmokłej śliskiej glinie. Poprostu żal 
mi było narażać Jedynkę na to zmęczenie, więc 
tylko okiem rzuciłem na ruiny zamku, zbudowane-
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go w XVII w. przez KąckićH. z dwiema basztami, za— 
opatrzonemi w strzelnice, zachowanemi w całości- 
nawet z współczesną pokrywą tynkową,

Do Mielnicy, majętności. hr. Tui jusza Borkowskie— 
go dojechałem całkowicie, przemoknięty, ale gdy 
pod tym niezmiernie gościnnym dachem trochę, wy
począłem i wypogodziło się, puściłem się jeszcze 
tego samego dnia popołudniu do najdalej na Wscho
dzie Małopolski leżącej miejscowości, mianowicie 
do Okopów Św. Trójcy. Na gościńcu stoją, dotąd 

A^dwie bramy kamienne, prostokątne: lwowska i ka
mieniecka; są to pozostałości obozu warownego, z 
którego w końcu XVII wieku niepokojono Turków 
w Kamieńcu i Chocimiu, mija się też autentyczny, 
lecz mało widoczny, wal Trajana, pochodzący z cza
sów rzymskich. W Okopach Św. Trójcy stoi blok
hauz Korpusu Ochrony pogranicza^ Wylegitymowa
łem się, konia pozostawiłem, i w towarzystwie przy
danego mi konwoju poszedłem trzy kilometry pie
chotą do naszej granicy. Łączy się tu Zbrucz z Dnie
strem w punktach zejścia się granic Polski’, Rosji i 
Rumunji. U samego brzegu Zbrucza stoi nasz słup- 
graniczny z godłem państwowem i napisem ..Rzecz
pospolita Polska44: nisko się przed nim ukłoniłem. 
Po drugiej stronie Zbrucza dokładnie widziałem 
żółto i zielono malowany graniczny słup sowięcki;- 
za Dniestrem lesiste wzgórza należą już do Ru
munji.

Powróciwszy do Okopów, trafiłem ną zabawę lu
dową. a więc jakby na wystawę niesłychanie ma
lowniczych i oryginalnych stroi dziewcząt wiejskich 
z innem niż gdzieindziej uczesaniem głowy, włosy 
przeplatane wstążkami. Zamężne kobiety mają czoło" 
zakryte czarną chustą, a dolną część twarzy osłonię
tą białą chustą, związaną na głowie; wyraźna pozo
stałość obyczajów dawnego tureckiego sąsiada.

Odległość z Mielnicy do Okopów tam i z powro
tem wynosiła 46 kilometrów; dla braku czasu przed 
nocą przeiechałem je bardzo szybko, prawie ciągle- 
kłusując. Dzielna klacz, mimo długiego rannego dy
stansu i niepogody, nie miała na sobie potu, ani je
dnego włosa mokrego, a przejechało się w tym 
dniu i to ostrym tempem 76 kilometrów; doprawdy,- 
dotąd nie wiem jakie są granice jej wytrzymałością
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Hr. Borkowski, jak większość ziemian wschodniej 
Małopolski, mieszka w domu, będącym dawniej po
mieszczeniem zarządu dóbr; pałac przez wojnę 
zniszczony. Sądzę, że materjalne położenie większej 
własności jest w tej części Polski najbardziej kry
tyczną i zachwiane. 'Czterokrotnie przechodzili ka- 
tastroj^ wojenną, niszczeni przez wszystkie wojska 

. pckolei, wreszcie przez Bolszewików i Ukraińców; 
-coraz trudniej było spalone budynki odbudować, in
wentarze żywe i martwe uzupełniać; w'podatkach 
tego stanu rzeczy nie uwzględniano, natomiast przy
był kryzys gospodarczy; tegoroczne ceny zbóż unie
możliwią wywiązanie się z zobowiązań kredyto
wych- Potrzeba, i to pilno, innych ulg i ułatwień, 
niż kredyty zastawowe na zboże, połączone ponadto 
z tysiącznemi formalnościami, kosztami i odpowie
dzialnością.

Jadąc do Zaleszczyk, miałem wciąż widok na 
Dniestr, fantastycznie się zakręcający pomiędzy 
stromemi brzegami, z chatami i morelowemi sadami, 
gnieżdżącemi się w każdej zatoce — ale po takich.,, 
górach jeszcze moja 'klacz nie chodziła; po stromem 
wspinaniu się następowało równie strome zjeżdża
nie na dół. zwłaszcza w Kasperowcach, obfitujących 
w szczególnie piękne widoki i gdzie się wjeżdża 
w jar Seretu. Dalej na długiej przestrzeni spostrzega 
się skały najdziwniejszych kształtów, aż z wyso
kiej góry przedstawia się oczom widok na oblane 
z trzech stron szeroką wstęgą Dniestru Zaleszczyki, 
mające bukowiński brzeg o 170 metrów wyżej wznie
siony, który. chroniąc od zimnych wiatrów, ustala tu
tejszy południowy klimat, najcieplejszy z całej Ma
łopolski. Wielki most kolejowy na Dniestrze, wysa
dzony w powietrze, tuż przy nim park p. Turnaua i 
stary pałac -empirowy, zewnętrznie przynajmniej, 
mocno zniszczony.

Trochę może za długo bawiłem w Zaleszczykach e
i powtórnie dojeżdżając do Torskiego, nadłożyłem 10'^ 
•ćcnajmriiej dziesięć kilometrów, nieprzyjemnie błą
dząc po ciemku po polach i przejeżdżając przez nie
kończące się wsie. Po 82 kilometrach alpejskiej dro
gi. odbytych w tym dniu, otrzymała Jedynka cało-

• dzienny ^odpoczynek w Torskiew- Po wzmocnieniu 
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sil jeźdźca i konia odprowadzono mnie w stroi\ę Ho- 
rodenki. Był wczesny ranek, słońce wschodząc wal
czyło z tumanami mgieł, wznoszących się nad Dnie
strem. Wspaniałość widoku Dniestru i jego jaru by
ła nieporównana i do pozyskania tego wrażenia 
młodych Czytelników gorąco zachęcam.

Część drogi do Horodenki. jest tak urocza, że- 
w Szwajcarji mało piękniejszych. W Horodence- 
monumentalny kościół, zupełnie katedralny, baro
kowy. fundacji Mikołaja Potockiego, starosty ka
niowskiego; wewnątrz nawy boczne łączą się z głów- 
neini emporjami; dużo rzeźb figuralnych. Właśnie 

odprawiało się nabożeństwo: ubiory zgromadzonych 
włościan dostrajały się do świetności świątyni. Ser
daki całe cudownie zahaftowane. zapaski kobiet ko
lorowe, wszystko znów w innych wzorach jak 
w Okopach Św. Trójcy. Zwiedziłem też cerkiew 
z cennemi barokowemi, zloconemi carskiemi wrota
mi i ikonostasem. Prawie wszystkie późniejsze 
cerkwie mają dekorację wnętrza barokową, tak jak 
współczesne rzymsko katolickie kościoły, tylko 

/obrazy zastępują rzeźby. Nocowałem w Podhaj- 
cP^czykach. nie zastając niestety właściciela P. Erwina 
\ Boliosiewicza. prezesa związku hodowców koni- 

Wschodniej Małopolski. Prowadzi się tu hodowla 
koni pół krwi arabskiej, posługując się klaczami, 
przeważnie nabytemi w Janowie.

W Kołomyji, stolicy Pokucia, nie zatrzymywałem 
się, dążąc do o dwanaście kilometrów odległego pań- 

j stwowego leśnictwa Kniażdwor. posiadającego rezer
wat cisowy. Leśniczy p. Witold Frączkiewicz był na 
tyle uprzejmy, że się trudził osobiście oprowadza
niem mnie po lesie. Muszę przyznać, że droga pie
chotą pod górę a potem wąskiemi, falistemi ścieżka
mi. przez gąszcze jodłowc-bukowe, około 12 kilo
metrów w doskwierający upał, była dość nużąca, 
ale przemogła ciekawość leśnika. Z cisami ma się- 
rzecz inaczej, jak informują przewodniki. Znajdują 
się one nie na obszarze 30 ha, lecz na stu hektarach,, 
nie jako jednostajny starszy drzewostan, lub doro
słe pojedyncze sztuki, lecz są to raczej rzadko sto
jące podrosty cisowe, pozostałe po dawnych zrębach- 
z czasów austrjackich, dziś dopiero otoczone tro
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skliwą opieką, do tego stopnia,, że są wszystkie od
szukane i tabliczką blaszaną z kolejnym numerem 
opatrzone. Jest tych cisów, oprócz młodego nalotu, 
ogółem 2500 sztuk, średnicy od 6—15 cm, z słabo 
rozwiniętemi koronami; rzadko który trafia się pro
sty. rosnąc raczej krzaczasto. Za sto lub więąej lat 
będzie zapewne co oglądać, obecnie jest to tylko 
ciekawość botaniczna, muzyka’ przyszłości. Miałem 
więc pewne rozczarowanie, ale widoki w lesie wzdłuż 
Prutu, na który się z góry zpomiędzy starych bu
ków spoglądało, warte były tej fatygi, i smakował 
obiad, na który mnie na leśnictwie zaproszono.

Jadąc przez Jabłonów i Pistyn do Kosowa coraz 
piękniejszą i coraz bardziej górzystą drogą, dosta
łem się w Beskidy Huculskie, to jest Czarnohorskie, 
do upragnionej Huculszczyzny, właściwego celu tej 
wycieczki. Jako teren etnograficzny jest to jeden 
z najciekawszych na ziemiach polskich. Pas ten 
ziemi lesistej i górzystej zamieszkuje odłam ruskich 
górali, odrębnych od innych charakterystycznym 
wyglądem, strojem i zwyczajami; są to potomkowie 
Kumanów i Rumunów, pomięszani z krwią' pol
skich awanturników, banitów, szlachty, która w te 
zapadłe strony chroniła się przed wymiarem spra
wiedliwości. PTuculszczyzna małopolska obejmuje 
40 gmin, rozrzuconych na dużym obszarze, o cha
tach od siebie odległych; nie leżą one wyciągnięte 
koło siebie długim sznurem, jak we wsiach na rów
ninie, lecz pojedynczo w dolinie i na stokach trór 
i nieraz niełedwie na ich szczytach. Bardzo rzadko 
spostrzega się małe polka, obsiane zbożem, częściej 
ziemniakami, a przeważnie kukurydzą, Huculi z po
wodu rodzaju swej ziemi i górskiej przyrody mało 
zajmują się rolnictwem, a głównie pasterstwem, wy
robem bryndzy i żętycy, wyrębem i spławem drew
na. Wobec braku dobrych dróg; komunikacja odby
wa się konno, takim sposobem przenoszą sie z miej
sca na miejsce i mężczyźni i kobiety. Niegdyś było 
tu wielu zamożnych górali, dziś Huculi zbiednieli, a 
ich rola a poczęści laki a nawet połoniny przeszły 
w ręce żydowskie; wogóle cala Małopolska Wscho
dnia iest-jiesamowicie /ażydzOna, prawie wszyst
kie sklepy, cafy handel i przemysł, zwłaszcza drzew-
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ny, jest przez żydów opanowany. O cudownym, 
barwnym i ozdobnym stroju huculskim będę wspo
minał w ciągu opowiadania.

Do Kosowa dojechałem późno na przemęczonej 
klaczy 70-ma kilometrami górskiej drogi i dużo 
czasu mi zeszło, zanim znalazłem w żydowskim za
jeździć najfatalniejszą stajnię, pełną nawozu, do 
której wąskim przejściem zaledwie konie można by
ło przeprowadzać, a tak ciemną, że w dzień trzeba 
było ją latarką oświecać! Natomiast jest w Koso
wie fantastyczny faktor Mendel Kamili, który na
tychmiast się znalazł i zamówił mi na następne ra- 

_no wózek z furmanem żydem i siwą maleńką klacz
ką huculską, o której mówiono, że wdrapie się 'na
wet na ścianę, i okazało się, że nie bardzo się 
mylono.

Zamierzałem objechać kilka wsi huculskich, by 
dokładniej się zapoznać z niezwykle ciekawem śro
dowiskiem, a do tego celu Jedynka, jak zresztą 
każdy koń .z równin, była zupełnie nieodpowiednia.

Jechałem przez Horod, Sokołówkę do Riczkj, zna
nej z wyrobów artystycznych przemysłu ludowego, 
inkrustacyj, haftów i pisanek. Popasałem w otocze
niu wspanialej przyrody w żydowskiej oberży, gdzie 
mi podano świeżo wyłowionego pstrąga, tak smacz
nego, jak tylko starozakonni potrafią rybę przyrzą
dzić; nabyłem też kilka oryginalnych pisanek; stam
tąd przez Brustury do Kosmacza, największej wsi 
huculskiej, Pjtftkurawy, Szeszór,’ gdzie mieszkają j>o 
polsku mówiący PfucułiT i przez Pistyń z powrotem 
ęloKosowa.'Urocza ta wycieczka skończona — jak 
często~Eywa w górach — burzą z piorunami i ule
wą. zajęła 12 godzin; przyroda tak malownicza a 
miejscami tak dzika, że słów brak do odmalowania 
jej. Droga niejednokrotnie przypominała kolej przez 
Arlberg w Tyrolu; wśród wyniosłych lasów świer
kowych widzi się rwące potoki, toczące swe spie
nione fale po kamieniach i skałach, tworząc liczne 
wodospady, tak, jak w Tyrolu Trisanna i Rcsanna, 
z tą różnicą, że tam widoki mkną szybko wraz 

. z biegiem Dociągu, a tu jadać wozem, można się na 
nie spokojnie i dowoli napatrzeć. Tysiąc motywów 
dla artystów, malarzy krajobrazów.



Wysoko na połoninach, otoczonych strzelistemi 
świerkami, pasły się owce i krowy. W każdej z wy
mienionych wsi kwitnie zdobnictwo stosowane, to też 
na przechodzących mężczyzn i kobiety spogląda się 

, z zaciekawieniem, bo tak strój jak i każdy przed
miot codziennego użytku jest dziełem rodzimej a tak 
swoistej sztuki. Lżejsze ciężary noszą w koloro
wych, tkanych, pasiastych, długich workach, prze
rzucanych przez lewe ramię, w połowie skręconych 
tak, że ciężar z przodu i z tyłu jest równo rozłożo
ny. Oczywiście miałem też uwagę skierowaną na je- 

«dyny w swoim rodzaju typ huculskiego konia. 
Niskiego wzrostu, jak nasze kuce, o nadzwyczaj 
szerokiej piersi, wydatny, silny krzyż, budowa ogól
nie biorąc harmonijna, nogi i ścięgna suche i żelazne, 
postawa tylnich nóg prosta, nieszablasta; maść roz
maita, najczęściej spotyka się konie krasę, a z nich 
.czarno białe są najlepsze. Noszą na sobie duże cię- 
ża^ .rak np. beczułki zżętycą; owsa nie widzą

zwyrodnienie i upadek, obecnie ważną tę sprawę 
uchwycił w ręce państwowy wydział hodowli kont 
przy Ministerstwie Rolnictwa. Nagradzanie, licen
cjonowanie, stacjonowanie wyborowych rozpłodni
ków, oczywiście huculskich, kierowane z wielkiem 
znawstwem i zamiłowaniem przez p. M. Hollandera 
z Sądowej Wiszni, wydaje już swoje owoce z ko
rzyścią dla miejscowej ludności i dla Państwa, sko
re w br. można było zakupić remonty huculskie, od
powiednie ubąrdzo praktyczne do noszenia karabi
nów maszynowych.- .
“Widziałem Hucułki, jadące konno, wystrojone jak 
na święto w jedną gammę i tęczę kolorów z świeci- 

'dłami i szklannemi perłami u szyi, całość dostraja
jąca się do krajobrazu.

No ale co to była za jazda, ta moja wyprawa wo
zowa! Ta maleńka klacz siwa, może więcej w arab
skim. jak w huculskim tvpie. pędziła kłusa pod 
-strome góry, i zgóry na dół, nie zważając na ostre 
i ogromne kamienie — jak ona się wspinała i jak 
znów pęcinami hamowała; zauważyłem, jak nastę
pując kopytami na ruchome kamienie, a nigdy się
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nie potykając, w miejscu je utwierdzała; to wszyst
ko trzeba widzieć samemu, by uwierzyć. Czasem 
musiało się zejść z wozu i wspinać się pod górę pie- 
chotą, a wtedy lał się pot ze mnie, z furmana i 
z konia. Przejeżdżało się też przez rwąoe potoki, bo 
w wielu miejscach wiosenna powódź zniosła mosty. 
Wóz trząsł niemiłosiernie —- jedzie się, to prawda, 
ale przy wtórze dzwoniących zębów. Kto obawiałby 
się podrażnienia ślepej kiszki, temu jazdy po tych 
wertepach i tern tempem nie doradzam. Jeżeli to wy
trzymałem bez szkody dla zdrowia, to wyciągam 
z tego wniosek, że może jeszcze jakiś czas pożyję. 
Pozatem używanie i zadowolenie z tej wycieczki 
miałem ogromne.

Nazajutrz o piątej rano wyjechałem z Kosowa do- 
Żabiego; droga wspaniała, coraz to nowe ćudaTprzy- 
roćFypotoki przemykają się przez ściany skalne, 
pokryte świerkami; ci turyści chyba jeżdżą do 
Szwajcarji. którzy nie poznali wpierw Huculszczy- 
zny. Wygód tu mało, ale czyż się jedzie w góry dla 
wygodnego łóżka i dla wyszukanego jadłospisu 
obiadu, które ma się w domu lub w dużem mieście, 
czy też dla podziwiania czarów przvrodv? Zwłasz
cza takiej przyrody jak tutejsza, bez dancingów 
i festiwalów, jednem słowem z całym urokiem pier- 
wotności, niczem jeszcze przez ludzi nie zniekształ
conej — a takich okolic przecież jest już na świecie 
bardzo małe.

Przełęcz Bukowiec, tworząca dział od Rybnicy i 
Czeremoszu Czarnego, wznosi się na 895 m. poczem 
wciąż zjeżdża się na dół, tak, że długo musiałem klacz 
w ręku prowadzić. Droga do Żabiego z Krzvworowni 
skręca w prawo, ale zobaczywszy wspaniały Czere
mosz nic mogłem się oprzeć ochocie zobaczenia w 
Uścierykach miejsca, gdzie Czarny Czeremosz łączy 
się z Białym i zboczyłem na lewo, sporo kilometrów 
przez to nadkładając. Nie miałem powodu żałować 
tego postanowienia, bo droga wiodła wciąż wzdłuż 
szumiącego Czeremoszu, przypominjącego Dunajec, 
ale od tegoż o wiele szerszy i potężniejszy. Miejscami 
silnie się szosa zwężała wśród olbrzymich skał w cie
niu omszonych świerków. Mosty pozrywane, ale po
toki dawały się w bród przebyć, zresztą miałem 
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w wycieczkach sposobność do niejednej trudności już 
się przyzwyczaić! Urzędowy napis obok drogi., pod
mytej falami Czeremoszu, głosił, że użycie jej z po
wodu niebezpieczeństwa jest dozwolone tylko dla pie
szych podróżnych, można więc sobie wystawić w ja
kim była stanie i jak wysoko biedka w górę podska
kiwała poprzez głazy i powodzią spowodowane 
przerwy. Wreszcie pod wieczó’- dotarłem do domo
stwa p. Krumholza, rodzaju oberży, gdzie wieczór 
spędziłem przepisując z brnij nil na czysto własny 
opis wycieczki do Białowieży, a noc ja na jednein 
łóżku, a młode pociechy gospodarza na drugiem.,. 
Wczas rano wstawszy, wyjechałem po sprawdzeniu 
na własne oczy jak Biały Czeremosz po złączeniu się 
z Czarnym, płynącym od Żabiego, tworzy granicę po
między Polską i Rumunją. od której oddzielał mnie - 
tylko swym biegiem. W Żąbiem dobre pomieszczenie ' 
i wygodna stajnia w hotelu TJertnera. W niedzielę 
poszedłem na nabożeństwo do cerkwi, by przyjrzeć 
się pierwszy raz w życiu greckiemu obrządkowi, od
bywającemu się przy wtórze chóralnych śpiewów na 
głosy. Modliłem się raczej według słów „chwalcie me 
oczy chwałę Pańską”, bo uwaga skupiała się przede- 
wszystkiem na przepięknych strojach męskich i żeń
skich... Nawet na największy upał noszą serdaki 
(kiptary) z białej skóry przedziwnie haftowane. Ko
biety mają na głowach kolorowe chustki na wschodni 
sposób zawiązane, białe koszule po kostki, na nich 
pojedyńcze lub podwójne zapaski, zastępujące spód
nice. w różne wzory tkane, najczęściej czerwone sre- 
brnemi nitkami przetykane, szerokim kolorowym pa-

< scm w biodrach ujęte. Na szyi sznury szklanych pe
reł i naszyjnik z dawnych monet srebrnych au
striackich, talary Marji Teresy lub guldeny z po
piersiem cesarza Franciszka Józefa! Na rękawkach 
koszuli pas haftowany tak pomysłowy i rozmaity 
w rysunku, że chyba ani jednego takiego samego 
wzoru powtórzonego nie zauważyłem. Na nogach 
obwijacze wełniane czerwone łub czarne i kierpce 
ze skóry żółtej albo czerwonej z nosami do góry 
wygiętemi. 0 ile kobiety noszą buty, to i na obca
sach są srebrne ozdoby ponabijane. Mężczyźni noszą 
pod serdakiem koszulę na wierzchu na białych lub •
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czerwonych spodniach i obwijacze kolorowe, małe 
czarne kapelusze pilśniowe z kilkoma rzędami ko
lorowych sznurów wokoło, a kawalerowie przypi
nają sobie do kapeluszy bukieciki z czerwonych 
sztucznych kwiatów. W ręku ciupaga z trzonkiem 
inkrustowanym.

W Żabien), oprócz hotelu, są same niskie chaty 
huculskiego typu z wysokiemi stromemi dachami, 
przykrytemi dranicami. W tej olbrzymiej wsi, li
czącej zgórą 1.600 numerów jest tylko jeden oka
zały budynek piątrowy, drewniany w zakopiań
skim stylu, na kfóirym widnieje napis „Państwo
wy Ośrodek Zdrowia". Nie łatwo zrozumieć, co to 
ma oznaczać, ale prawdopodobne jest, że w domu, 
pod tak obiecującym szyldem, musi się bardzo 
„zdrowo" mieszkać! Na pożegnanie z Żabiem po
zwoliłem sobie jeszcze na wycieczkę konną, by 
poznać życie pasterskie na połoninie. Nająłem ka
pitalną, karą__klacz huculską, osiodłaną w drewnia
ne, rzeźbione siodło z mosiężnemi strzemionami, na 
siodle położono pasiasty wełnianv koc domowego 
wvrcbu i w towarzystwie przewodnika Hucuła 
udałem się na połoninę Wipczyńską. Znów miałem 
sposobność do podziwiania siły, zgrabności i rozu
mu huculskiego konia! Prędko się przyzwyczaiłem 
do tego, że można wyjechać na koniu na tak stro
mą i wysoką górę, po wąskiej ostremi kamieniami 
najeżonej ścieżce, co mi się z początku niewyko- 
nalnem wydawało. Klacz wspinała się całym wysił
kiem bez pobudzania i zachęty, przystawała —1 
kilkakrotnie odetchnęła, poszczypała trawy i da
lej... Jeszcze więcej się zdumiewałem nad jej 
zgrabnością i rozumem przy zjeżdżaniu zpowrrotem 
na dół; schodziła bar.dzo drobnemi krokami, omi
jając wielkie kamienie z ludzką doprawdy prze
zornością. Oczywiście starałem się jej nie prze
szkadzać sposobami jazdy używanemi na równi
nie. pozostawiając ją jej własnemu pewnemu cho
dowi.

Połonina leży wysoko poza granicą lasu. Na 
krótkiej żyznej trawie pasły się krowy, owce i 
większe stado koni, które brałem za huculskie, 
tymczasem była to młodzież arabska p. E. Bobo-
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siewjczał_Bqi1 ha jeżyk, który tu na lato wydzier
żawia pastwisko na połoninie w celu hartownego 
wychowania koni w górskiem powietrzu, bez wzglę
du na zmiany pogody.

Piłem mleko w szałasie, skleconym z kilku desek, 
strzeżonym przez nielubiącego obcych białego, 
długowłosego, owczarskiego psa, i narozmawiałem 
się z pasterzami. W ten sposób wyczerpałem ponie
kąd większość charakterystycznych stron hucul
skiego życia i zakupiwszy serdak, pasy, zapaskę, 
śliczną haftowaną torbę i kilka ceramik opuściłem 
Żabie z żałosnym uczuciem, że tam już nigdy nie 
powrócę.

Po nocnym deszczu takie opadły mgły, że o sto 
kroków nic nie było widać,' zmuszony byłem cze
kać z wyjazdem aż słońce zwycięży.

Droga krajem huculskim śliczna, falista, wciąż, 
wzdłuż Czeremoszu, a potem Prutu przez Ardże- 
lużę do Worochty. Tu powódź najbardziej popsuła 
szosę i pozrywała mosty. Szosa jest intensywnie i 
kosztownie naprawiana, tak, że. będzie to samo
chodowa autostrada. Ciekawy jestem, kto w przy
szłym roku będzie jej używać, bo obecnie od Tar
nobrzega do Kołomyi, mogę powiedzieć, że prawie 
nie spotkałem samochodów, co chyba nie świadczy 
o naszej zamożności i wolnej gotówce. Dopiero 
bliżej Hucułszczyzny i letnisk nad Prutem były 
liczniejsze, ale siędzący w nich turyści nie wyglą
dali na Ziemian, którym przecie — jak wiadomo — 
nie brakuje, według mniemania inspektoratów skar
bowych, wszelkich dostatków.

Po tej dygresji powracam do opisu, że na tym od
cinku szosy i mosty były ponaprawiane, za wyją
tkiem jednego z większych, na szerokiem w tem 
miepscu Prucie, pomiędzy Worochtą a Tatarowem, 
a będącego właśnie w budowie. O przejeździe prze
zeń nie było mowy i położenie zdawało się bez wyj
ścia, byłoby trzeba wracać z 200 lub może więcej 
km, by utrzymać kierunek mej podróży. Przemówi
łem do robotników i stała się rzecz niedouwierze- 
nia: sześcij ludzi przeniosło biedkę na rękach,, 
osobno kuferki i worek z owsem, a konie szczęśli
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wie przeszły wbród przez rwący Prut, pośród 
głazów, nie wiele mniejszych od kopek siana.

W katarowie nocowałem w chludnej willi Leśnej, 
ale konie spędziły noc pod golem niebem, bo stajni 
nie było, zapamiętale jedząc bujną trawę w ogro
dzie nalężącym do willi. Wkrótce po opuszczeniu 
Tatarowa padał przez dwie godziny ulewny deszcz, 
ale nie dałem się tein odstraszyć, choć zupełnie 
przemokłem. Słońce się ukazało, wyschło się w pe
wien czas na siodle i w nagrodę jasny otworzył się 
widok na najpiękniejszą część drogi w uroczem 
Jaremczu! Największe i najładniejsze letnisko 
Karpat .Wschodnich; cały szereg will i pensjonatów, 
wykwintne restauracje, kawiarnie, owocarnie i 
sklepy. Osobliwością Tarcmcza jest wiadukt kole
jowy i wodospad Prutu. Wiadukt wysokości 28 m, 
o rozpiętości luku 6? m, budzi podziw śmiałością 
budowy i uchodzi za triumf polskiej techniki kole
jowej. Wspaniały jest wodospad ,.Huk" lub „Pere- 
bój , czyniący w skalistem otoczeniu imponujące 
wrażenie. Wille, nieprzerwanym ciągnąc się łańcu
chem, łączą prawie Jaremcze z sąsiednim letniskiem 
Dora,, które szczególnie obrała sobie na wywczasy 
nasza mniejszość narodowa. Tu właściwie kończy 
się Podole, o którem słusznie i pięknie wyraża się 
Wincenty Poł:

Jak zaległy ziemie Boże 
Przebież kraje, przebież role 

Zjedz świat cały — przepłyń morze 
Nie masz kraju nad Podole!

Wjeżdżałem w okolice gdzie panują Gorgany — 
dzika i niedostępna część Karpat, nazwana tak od 
głazów olbrzymiej wielkości, które zalegają ich 
szczyty a nierzadko i stoki, zarośnięte gęstą koso
drzewiną, 'wśród której napotyka się limby.

W Deląiynie-ogromny tartak państwowy. Nocleg 
w Nadwornej w żydowskim hotelu Beskidzkim, a ko
nie znów spędziły noc bez dachu na podwórku. Od 
Kojoąiyi jiiema wcale w tej części kraju większej 
własności i dworów, trzeba się więc z konieczności 
pogodzić z niewygodami po żydowskich miastecz
kach. Niepogoda tak mnie stale prześladowała, że
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nie chcąc ryzykować wycieczek, podczas których 
mgły zasłaniałyby widoki, zaniechałem zboczenia 
z Worochty do Foroszczenki i do Zaroślaku. schro
niska pod Czarnohorą, jak również do dojechania 
z Nadwornej do Rafajłowej, słynnej z bojów le- 
gjonowych i na przełęcz Pantyrską, gdzie pragną
łem odczytać własnemi oczami tyle mówiący napis 
na krzyżu:

Przechodniu spójrz nu ten krzyż, 
Legjony polskie dźwigiy go wwyż, 
Przechodząc lasy, góry i wały 
Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały!

Ponieważ z Nadwornej niedaleko było do Pnio
wa,. więc, dojechałem tam, b< zwiedzić ruiny^zaiń- 
ku, zbudowanego na urwisku w XVI w. Niełatwo 
tam było trafić a Tow. turystyczne mogłoby te 
trudności łatwo usunąć umieszczeniem tablicy z na
pisem „droga do zamku", który jest bardzo godzien 
zwiedzenia. Był niezwykle obronny, na parterze i 
na wszystkich piętrach strzelnice, ciekawy wjazd 
półkolisty przez dwie sklepione bramv z zachowa
nym ciosowym portalem prowadzące do ogromnego 
podwórza, na którem pokaźny oddział wojska 
mógłby manewrować.

Bardzo złą szosą, zaledwie wystarczającą do 
jazdy stępa, przejechałem przez Mołotków, pole 
bitwy, które było jedną z świetnych kart zwy

cięstw legjonowycli opiewanych w pieśni żołnier
skiej:

A pod owym Mołotkowem 
Szczęśliw kto się ostał zdrowym, 
Tam to naszych tysiącami 
Leży w grobach pod sosnami....

Popas w Solotwinie spędzony w budce żydow
skiej, chroniąc się przed deszczem padającym cały 
dzień. Wytrzymalsi na tę niepogodę byli ciekawi, 
którzy się zebrali dla oglądania nieznanej w tych 
stronach mojej biedki dwukołowe i i godzinę mokli 
na deszczu cierpliwie, nie mogąc się jej napatrzeć. 
Trafiłem tu na najgorszą w mych dotychczasowych 
wędrówkach szosę, której stanu nie poprawia urzę
dowy napis na tablicy „droga zła", a nic tak nie
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nuży jak długa jazda stępa z ciągłym wyszukiwa
niem możliwego przejścia dla konia i wówczas ki
lometrów jakby wcale nie ubywało. Przytem zmy
liłem drogę, nie zauważywszy w miejscowości' 
Krasne skrętu do Perehińska, i dalszą drogą, przez- 
Rożni_aiów, dość późno dojechałem na noc do Doli
ny.

Małe to miasto, choć powiatowe, odznaczające się; 
tylko wspaniałym gmachem zarządu kasy chorych 
o 120 cknach (porachowałem!). Ile to składek ubez
pieczeniowych pochłonęły same szyby! Budynek 
lecznicy kasy chorych o 5 km dalej świeci już tylko- 
70 oknami.

W okolicy rospościerają się ogromnie lasy pań
stwowe pokrywające szczyty Lutej, Łysej, Szczaw
ne) i Choma (1.547 m), Zależało mi na tem, by choć 
okiem rzucić na te istotnie, „mateczniki", gdyż w 
leśnictwie Mizun znajduje się około 160 jeleni i 10 
niedźwiedzi; w Sołotwinie Mizuńskiei 18 niedźwie
dzi, nie mniej w Ilemnie, gdzie w bież, roku padł 
olbrz ymi niedźwiedź od celnego strzału p. Prezy
denta Rzeczypospolitej. W lasach Mizuńskich dzier
żawi hr. Z. Tarnowski polowanie na jelenie, pod
czas rykowiska; mając od niego kilka słów polece
nia do nadleśniczego p. J. Białowąsa, zajechałem 
prosto na leśnictwo. Doświadczywszy już tylekroć 
polskiej gościnności, prawie nie byłem zdziwiony, 
że p. Białowąs zaproponował mi nocleg u siebie. 
Miałem doskonały pokój, jedzenie i wygody, któ
rych od dość dawna byłem pozbawiony, zaś po. 
południu zawiózł mnie w głąb lasu wzdłuż cudnej, 
bystrej od deszczu wezbranej Mizunki. Gdy 
przejeżdżaliśmy obok gęstego świerkowego ostępu 
zapewnił mniej p. Białowąs, że mniej więcej w od
ległości kilometra jest niedźwiedź, który tam sobie 
obrał stałą siedzibę. Dojechaliśmy leśnemi kamie- 
nistemi drogami aż do potoku Pianka, dopływu Mi
zunki, do miejsca gdzie się znajduje domek my
śliwski hr. Tarnowskiego. Niestety nadał ciągle 
orawie ulewny deszcz, więc tylko najbliższe wido
ki były dla’ oka dostępne. Położenie urocze, lasy 
świerkowe, jodłowe, bukowe, raj dla myśliwego* 
w pożyciu z przyrodą, zdała od zgiełku światowego.
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Dowiedziałem się od p. Białowąsa wiele bardzo 
interesujących szczegółów o sposobie urządzenia 
leśnego, górskiego gospodarstwa, prowadzenia zrę
bów i odnowienia. Krótki pobyt w państwie nie
dźwiedzi pozostanie mi na długo w pamięci pomi
mo tak niesprzyjającej atmosfery!

Powracaliśmy umyślnie przez Mizuń Nowy, wieś 
zamieszkałą wyłącznie przez Niemców, kolonistów 
katolików, odznaczających się lojalnością wobec 
Państwa polskiego, doskonałych gospodarzy, o czem 
świadczyły tak uprawa pól, jak piękne domy 
mieszkalne i zabudowania gospodarskie.

W drodze do Stryja, doliną Świecy, po popasie 
w Bolechowie, przejeżdżałem przez Lisowieckie la
sy dębowe, gdzie jeszcze więcei niedźwiedzi, po
tem przez śliczne zdrojowisko Męrszym. z miłemi 
willami rozrzuconemi po lesie i pięknym, choć w 
nowoczesnym stylu, kościółkiem.

Ciekawe są w tych stronach, począwszy od Ko- 
łomyji, krzyże przydrożne; ped blaszanym poło
wa Inym daszkiem bardzo starożytne rzeźby, polich
romowane, Chrystus Pan na krzyżu, obok bolejącą 
Matka Boża i św. Jan, aniołkowie zaś siedzą sobie 
w najlepsze i wcale nie frasobliwie z założonemi 
rączkami na obu ramionach krzyża. Wyraz szczerze 
naiwnej pobożnej sztuki, utwory miejscowych 
rzeźbiarzy z przed kilku wieków; wymowne w swej 
archaicznej prostocie.

Nie wspominam już, ile razy na tym odcinku po
dróży musiało się przekuwać jedynkę, która na te
go rodzaju szosach jedną podkowę po drugiej tra
ciła i ile to czasu zabierało! W Stryju, choć tak 
dużem mieście, stajni dla koni nigdzie nie było; 
smutne to świadectwo, jak mało kto u nas dosiada 
konia, garaże są wszędzie, ale stajen brak, bo nie
ma na nie zapotrzebowania! Dzięki wielkiej uprzej
mości S. S. Miłosierdzia znalazły konie przytułek 
przy szpitalu powszechnym za miastem, a ja nocleg 

.nareszcie w chrześcijańskim hotelu.
Od rana nadał deszcz, siódmy dzień z rzędu z 

dodatkiem silnego i zimnego wiatru. Koń stąpa 
wciąż po błocie, a mnie wiatr wyrywa z ręki para-

winie zaf$l, poczci



82

5 zł 50 gr, bez którego byłoby znacznie gorzej....
Jadąc od Stryja do Drohobycza wkracza się w kraj 

bo gactw mineralnych, złóż potasowych w Stebniku 
i kopalni ropy, której zapachem, w miarę zbliżania 
się przesiąknięte jest powietrze. W Drohobyczu znaj
duje się jeden z ciekawszych gotyckich kościołów, 
wystawiony w końcu XIV w. Proboszczom nadawali 
różne przywileje Zygmunt August, Władysław IV, 
a nawet austrjaccy cesarze. Józef TI i Leopold, ozda
biali kościół. Jest on wewnątrz barokowy z pysznemi 
witrażami w prezbiterium; ściany i wnętrze kopuł 
pokryte freskami, malowanemi w perspektywie ńa 
wzór weneckiej szkoły Veroneza i Tintoretta. Nie
mniej interesująca starożytna, drewniana cerkiew 
Św. Jura z czterema kopułami i galerją, kryta gon
tem; niesłychanie ciekawy zabytek ruskiego budow
nictwa drewnianego. Wewnątrz pole do długich ba
dań. bo ściany pokryte całkowicie freskami malowa
nemi, pochodzącemi może z XIII w. przedstawia jącemi, 
sceny z życia i męki Chrystusa Pana, dwunastu Apo
stołów i innych Świętych, zupełnie w stylu bizantyń
skim, jakby z kościoła San Yitale w Ravennie, a inne 
jakby pod wpływem Giotta, podobne do fresków te
go artysty z kościoła Santa Marja in Arena w Padwie. 
Cerkiew ta należy dó najpiękniejszych w Małopol- 
sce: zamyka ją ogromna średniowieczna, żelazna 
kłódka, otwierana kilkoma kluczami.

Z Drohobycza pojechałem do Truskawca, chcąc 
widzieć, gdzie jeden z naszych starozakdnnyćh kup
ców leśnych ratu je corocznie'swe cenne zdrowie, wy
poczywa i wydaje pieniądze zarobione na naszem 
drzewie! Ślicznie w tym zdrojowisku; uśmiechnięte 
czyste wille i doskonale utrzymany park zakładowy, 
mieszczący źródło słynnej „Ńaftusi".

Popołudniu — via Tustanowice — stanąłem w Bo
rysławiu. Szczególny widok przedstawiają setki wież 
wiertniczych, zbiorników'na rooę i wosk ziemny, ru
rociągów prowadzących ropę do rafinerji w Droho
byczu i maszyn, będących w związku z dobywaniem 
ropy. Wieczór widok jest jeszcze bardziej niesamo
wity, gdy przy każdym szybie błyszczy światło elek
tryczne. Borysław to centrum małopolskiego prze
mysłu naftowego, niestety w. 9Q% w rękach cudzo-
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ziemskich! Złoża ropowe zaczynają powoli być mniej 
wydutne i wiercenie musi się odbywać na coraz więk
szej głębokości, dochodzącej lub przechodzącej nie
raz 2.000 m. Na mocy uprzedniego zaproszenia, za
trzymałem się w willi p. T. Chłapowskiego, dyrektora 
największej spółki akcyjnej pod firmą „Galicyjskie 
Tow. Naftowe Galicja", cieszącego się zaslużonem 
znaczeniem, uznaniem i powagą, decydującego w za
targach, przytrafiających się pomiędzy robotnikami 
a pracodawcami wszystkicli przedsiębiorstw w tym 
środowisku! P. Chłapowski posiada piękną willę 
z ogrodem, garażem i stajniami. Pomimo niespodzie
wanego wyjazdu właściciela wszystko było przygo
towane na moją chwilową bytność, a wyżsi urzędni
cy Towarzystwa, pp. Ożegąlsjd i Odrzywolski, nie
zmiernie mi ułatwili zwiedzenie wieżwiertniczych, 
elektrycznego i parowego systemu, pompowania ropy 
z szybu, poznania maszyn tłoczących ropę do rafine
rji, wyrobu gazoliny z gazów; wydobywających się 
wraz z ropą i t.d. Prawdziwie alpejskiej piękności 
drogą dojechaliśmy też dc pobliskiej Schodnicy, gdzie 
się produkcja lepiej opłaca, bo ropy więcej i wierce
nie o wiele płytsze. Motory parowe automatycznie 
pompują bezustannie ropę; siła przenoszona po li
nach żelaznych pompuje ropę równocześnie z kilku
dziesięciu szybów. ludzi obsługujących maszyny nie 
widać: ma się wrażenie, jak gdyby niewidzialne ręce 
jakichś gnomów, czy koboldów, wydobywały to bo
gactwo z podziemia. ' *

Słyszy się narzekania na kryzys naftowy; jeszcze 
jedna ze stu głów hydry kryzysowej, wszędzie i 
wszystko na świecie ogarniającej. Tu jednak ludzie, 
przyzwyczajeni do żelaznej pracy i bezustannego 
ryzyka, łatwo się przeciwnościom nie poddają “i ten 
dział przemysłu krajowego wydał może więcej ni| 
inne, szereg ludzi o stalowych charakterach i tak 
wzniosłych duszach jak Łukasiewicz, Szczepanowski. 
Odrzywolski, Oczosalski i wielu innych znanych 
i nieznanych....

Wyjeżdżając z. Borysławia do Sambora pojechałem 
krótszą, ale za to bardzo rozmokniętą i złą drogą, 
umyślnie by zobaczyć wieś Jkipiele. Posiadłość ta, 
wówczas bez nazwy, wraz z sąsiednią wsią Kotów,
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nadaną była przez króla Władysława Jagiełłę w r. 
1427 mojemu prodkowi za zasługi wojenne pod Grun
waldem w drużynach ruskich. (Pisze o tern Niesiecki 
w herbarzu i świadczy odpis aktu nadawczego me
tryki koronnej Królestwa Polskiego Nr. 46/41 Con 
firmatio privilegii olim Jicgis_4?ro pąrie-Po-_

-Jiifilorunujjowtórne potwierdzenie tego aktu w r.
1548 przez Zygmunta Augusta).

Popas w Samborze, gdzie nic ma interesujący cli 
zabytków: natomiast bardzo godzien .widzenia, o 16 
km dalej, gotycki kościół w Felsztynie, dawnem 
gnieździć roku Herburtów. Wewnątrz kilka alabastro
wych grobowców renesansowych Herburtów, wśród 
nich przepiękny pomnik Krzysztofa, zmarłego w wie
ku dziecięcym w r. 1958 “przypomina takiż pomnik 
Krzysztofa Tarnowskiego w katedrze Tarnowskiej, 
dłuta mistrza Padoyano, który może też był twórcą 
pomnika w Felsztynie. Obok kościoła stoi czworogra
niasta baszta obronna Herburtów z XIV w.

W nieustający deszcz dostałem się pod gościnny 
dacii OO. Jezuitów w Cliyrowie, nocując w ich 
ogromnym zakładzie wychowawczym. Całe fam uli
ce korytarzy i bardzo zajmujące muzeum zoologiczne 
z rzadkim zbiorem motyli z całego świata i liczne ga
blotki z medalami i numizmatami. Jest tam kościo
trup ludzki, ale z poszanowania dla godności człowie
ka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, za
kryty płócienną oponą.

Po drodze do Leska, dużych leśnych dóbr hr. 
Augusta Krasickiego, spędziłem, aż cztery gtodziny 
w przydrożnej kuźni w celu mtprawienia obręczy na 
kole u biedki, bo i ono odczuło małopolskie szosy! 
W zastępstwie nieobecnego Krasickiego, ugościł mnie 
jego syn hr. Antoni. Historja zamku w Lesku sięga 
czasów Kazimierza Wielkiego, za którego miał być 
wystawiony gród obronny, później zniszczony; ruiny 
darował Zygmunt I, wraz z olbrzymią połacią pięk
nej i bogatej sanockiej ziemi, Piotrowi Kmicie, mar
szałkowi wielkiemu koronnemu około r. 1528. Tu na 
miejscu dawnego grodu, stanął wspaniały zamek, 
składający się z dwóch części. Pierwsza kwadratowa, 
położona na wzniesieniu, posiada olbrzymią salę, 
wspartą na jednym ośmiobocznym filarze; druga 
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podpartą szkarpami była przeznaczona na mieszka
nie, z pokojami w stylu średniowiecznym. Pokoje 
były sklepione z małemi oknami. Pozostała do dziś 
dnia okrągła zamieszkała baszta, waty, fosy i mury 
obronne. Z frontu kolumnada z portykiem, według nie
udanego projektu Wincentego Pola, przyjaciela domu. 
Trudno sobie wyobrazić coś bardziej nastrojowego, 
jak ten zamek i jego położenie na wzgórzu, pod któ
rym szeroką wstęgą wije się San a naprzeciw bliski 
widok na-góry i lasy. Zamek uległ podczas wojny 
częściowemu zniszczeniu i spaleniu; wcześniej wy
wiezione archiwum, bibljoteka i obrazy ocalały, wśród 
nich zwracają uwagę współczesny portret Piotra 
Kmity, pana na zamku Leskim, i portret Ksawerego 
Krasickiego, majora jazdy narodowej i towarzysza 
Kościuszki, którego białą krakowską sukmanę, do
brze znaną z wizerunków, oglądałem w tamtejszych 
zbiorach.

Ksawery Krasicki opowiadał Wincentemu Polowi 
o Mohorcie, co tenże uwiecznił w swoim rapsodzie, 
fest też portret wielkości naturalnej Ignacego Krasic
kiego, biskupa Warmińskiego i poety, pędzla Baccia- 
rcllcgo. Zamek, po wymarciu Kmitów, należał po ko
lei do Stadnickich. Ossolińskich. Mniszchów, wresz
cie do Krasickich. W ciągu wieków gościli w nim po
eci i pisarze jak Klemens Janicki, Orzechowski, bis
kup Krasicki. Wincenty Pol.

W celu odwiedzenia krewnych przejechałem kil- 
kanaści kilometrów w stronę Baligrodu, wzdłuż Sa
nu, tworzącego tu jar, miejscami prawie tak piękny, 
jak Dniestrowy. Nocowałem następnie w Sanoku, 
gdzie się urodził niegdyś kronikarz Grzegorz z Sa
noka. Miasto, pięknie położone na wzgórzu nad Sa
nem, nie posiada żadnych zabytków.

Do Krzemiennej p. Lesława Dydyńskiego, znanego 
hodowcy, prowadziła droga przez Grabownicę, nie
gdyś własność p. Kazimierza Ostoja Ostaszewskiego. 
Byłem pod smutnem wrażeniem, że niema tam już 
ani śladu paddocków, na których się wychowywało 
dzielne potomstwo Farureya i niespożyte Steepler^ 
pól krwi, W Krzemiennej p. Dydyński przewiózł 
mnie kilka kilometrów „całą parą“ wybornemi, wie- 
deńskiemi klusaczkami i. pokazał stado.
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Na czele matek stadnych należy oczywiście posta
wić Perlę IV. matkę Pirata i Arnolda, ale bardzo 
wartościowe i interesujące są też: Fantazja (Florę 
al-Senegambja), Mary (Fidelio-Cocarde)i, Cetynja 
(Mości Książę-Riga), Abazowka (Aboyeur-Barccco), 
Czataldża (Balthazar-Crescentic) i Ever ready (Vadi 
Hali-Teddy); byt tam też kra jowy, znany Dolar i fran
cuski Tout en haut, zasługujący z powodu swej wy
sokiej krwi i dobrej karjery wyścigowej, na użycie 
w hodowli pełnej krwi. Najdłużej przypatrywałem 
się reproduktorowi Bob (Palmiste-Belle Damę) i do
szedłem do przekonania,^ze to jeden z najlepszych 
ogierów stadnych, jakie kiedykolwiek zdarzyło mi 
się spotkać. Dużego wzrostu o wspaniałych linjach, 
szlachetna, niezwykle długa szyja, nogi modelowo 
postawione, pod kolanem zapewne wyżej 22 cm; 
jednem słowem potęga, rasa i klasa, której dostatecz
ne dal dowody w karjerze wyścigowej własnej i swe
go potomstwa, obdarzonego szczególną zdolnością do 
przezwyciężania przeszkód. Bob jest maści wiśniowo- 
gniadej, którą dziedziczy, ale daje także kasztany. 
Wśród roczniaków wydawały mi się najwięcej obie
cujące właśnie gniade, jak Czerkies od Abazowki, 
i Czorsztyn od Fantazji, pomimo, że kasztanowaty 
półbrat Arnold, bardzo do niego podobny Charleston 
i Carewicz od Mary, pochodzeniem i parentelą po- 
winnyby w przyszłości nad tamtemi górować. Bob 
jest w pełni sil żywotnych, ale już nie miody — po- 
winienby być z pożytkiem dla naszej hodowli daleko 
więcej, niż dotąd, wyzyskany, także ze względu na 
posiadane przez niego prądy krwi, a wiemy jaką rolę 
gra dotąd we Francji krew jego dziada Le Sancy, 
zwłaszcza w połączeniu z krwią Bend ora, płynącą 
u nas w córkach Fils du vent i Oszczepu.

Tego dnia nocowałem w Starej Wsi, u OO. Jezui
tów, gdzie, w przylegającym do zakładu ogromnym 
kościele, znajdu je się cudami wsławiony obraz Matki 
Boskiej, sięgający drugiej połowy XV w. i będącego 
jak przypuszczają dziełem flamandzkiego Memlinga 
lub jego szkoły.

W Jasienicy, p. Stanisława Wysockiego, natknąłem 
się znów na ślady spustoszeń wojennych. Z pięknego 
pałacu pozostało tylko kilka kolumn, wyglądających.

te
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dziś jak portyk rzymski i dodających malowniczości 
parkowi z dużym stawem z łabędziami i imponują
cych rozmiarów kilkuwiekową lipą. W lasach jasie- 
nickich jest rezerwat cisowy o drzewach znacznie 
większej średnicy, niż w Kniażdworze. Po drodze do 
Korczyny pod Krosnem, z bardzo wysokiej góry ro
zległy widok na Podkarpacie i wieże starowiejskiego,
kościoła.

O sile i wartości w młodości zawiązanej przyjaźni " 
przekonał mnie kilkudniowy pobyt w Korczynie u hr. 
Stanisławów Szeptyckich. Pan generał broni, były 
inspektor armji. dowódca frontu białoruskiego w cza
sie wojny z bolszewikami, naczelny wódz legjonów, 
gubernator części Polski, okupowanej przez Austrję, 
dzisiaj — jak ów rzymski Cincinnatus — jedną ręką 
uchwycił pług — drugą gotów uchwycić'znów miecz, i 
adv zażąda Ojczyzna, której tyle razy bronił i '

i

-obronił.
Sprawiłem łaskawym gospodarzom kłopot, ale dla 

pinie było nader szczęśliwe, że pod przyjacielskim * 
dachem przechodziłem skutki poważnego zaziębie
nia, spowodowanego dziewięciodniowym deszczem 
z rzędu. Nie mogąc z tego powodu dokończyć podróży 
według planu, poiyrócitem dp^domu_samochodem, jak 
na kawalerzystę z niemalem upokorzeniem, ale z prze
konaniem, że złożyłem broń istotnie tylko przed 
szczególnie niesprzyjającą atmosferą.

Dystans obu opisanych wycieczek wyniósł 4.004 
km: jak na jeden sezon wystarczająco... Różnorod
ność wrażeń starałem się możliwie dokładnie opisać. 
Jedynka powróciła' zupełnie niezmęczcna; nogi 
i ścięgna jej są tak zdrowe i suche, po przebyciu 

nieraz po 80 km i więcej dziennie — jak u rocznego 
źrebięcia. Zasługuje na to, jeśli Bóg da doczekać, by 
ją nu przyszły rok napoić w polskiem morzu!

Kurozwęki, listopad 1933.
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