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Paweł Popiel na klaczy Jedynka.

Paweł  Popiel  nigdy  nie  był  hrabią  i  nie  pozwalał  tak  do  siebie  się  zwracać.  Gospodarował
w odziedziczonych dobrach kurozwędzkich, które doprowadził do wysokiego poziomu (zwłaszcza lasy).

Miał trzy pasje. Intensywnie zajmował się odnową znacznie przetrzebionych spłatami lasów (1500 ha).
Doprowadzając  je  do  wysokiej  kultury  leśnej.  Druga  pasja  to  pisarstwo,  które  bardzo  intensywnie
rozwinęło się w późniejszych latach jego życia. Publikował w „Sylwanie”(czasopismo dla leśników),
natomiast w „Czasie” i „Rolniku” systematycznie publikował opisy swoich podróży konnych po Polsce.
 
Trzecią, największą pasją Pawła Popiela była hippika i hipologia. Prowadził po ojcu niewielką stadninę
koni  pełnej  i  półkrwi.  Uchodził  za  autorytet  w  dziedzinie  rodowodów  koni.  Publikował  książki
i artykuły poświęcone stadninom np. „Monografia stadniny w Dzikowie” (Jeździec i Hodowca r.1936).
 
Współpracował  z  zagranicznymi  czasopismami  hipologicznymi  –  „Sanct  george  zeitung”,  „Die
sportwelt”, „Le jockey”. Dzięki tej współpracy popularyzował polskie hodowlę i jeździectwo.
 
W wieku sześćdziesięciu lat, przekazał dobra kurozwęckie w administrację synowi Marcinowi. 
 
I wtedy zapragnął poznać Polskę…..

„zawstydzała mnie myśl, że znam większą część europy, a nie znam własnego kraju”
I tu zaczyna się najpiękniejsza karta jego życia. Podróże konne po Polsce……
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Lato spędzał w siodle, w zimie opisywał swoje podróże. Tak powstał niezwykły, bardzo rzetelny, nie do
przecenienia przewodnik po Polsce (uważam, że aktualny do naszych czasów). Nigdzie nie znalazłam
tylu ciekawostek, pięknie i ze znawstwem opisanych miejsc, zabytków, osób czy koni.
 
Był  znakomitym obserwatorem. Cenił  piękno i  umiał to przekazać.  W ciągu pięciu lat  (1931-1935)
przebył konno ok. 16 000 kilometrów. 
 
Wypraw było pięć.
 
Porównywany do Don Kichota, Popiel adresował swoje opisy podróży przede wszystkim do młodzieży
wyrażając nadzieję, że pójdzie za jego przykładem.
 
Każdą  wyprawę  starannie  planował.  Świadczy  o  tym  fakt  że  często  wyjeżdżali  mu  na  spotkanie
gospodarze (odprowadzali również). Były to niejednokrotnie bardzo uroczyste powitania.
 
Cyt.:  „Młody  pan  Skarżyński  odprowadził  mnie  aż  do  Starogardu,  gdzie  konsystuje  2-gi  pułk
szwoleżerów Rokitniańskich. Spotkał mnie tu wzruszający, nieprawdopodobny i niezasłużony zaszczyt,
tem cenniejszy, że pochodzący od przedstawicieli naszej armji. Na dwa km przed miastem, na szosie,
wśród wysokopiennego lasu, oczekiwał mnie major Łękawski,  rotmistrz Nestorowicz z bardzo liczną
grupą pp. Oficerów i pocztem trębaczy na siwych koniach. Po przywitaniu się i przemówieniu pana
majora  z  konia,  ruszyliśmy  do  miasta,  gdzie  temu  niezwykłemu  pochodowi  przyglądała  się  liczna,
zdziwiona i zaciekawiona publiczność.  Najwięcej zdziwionym i wzruszonym tak szczeremi dowodami
życzliwości  oficerów sławnego  pułku  dla  skromnego  kawalerzysty  byłem  ja  sam przedewszystkiem”
(pisownia oryginalna).

Cytat z publikacji „Wiślanym szlakiem do polskiego morza na koniu” str. 21 

Podróże Pawła Popiela:
 
Podróż pierwsza, na klaczy Lalka - 1421 kilometrów na koniu.
 
W sumie, było to siedem wycieczek w ciągu dwóch miesięcy. Od końca czerwca do końca sierpnia.
 - pierwsza próbna wycieczka – po powiecie stopnickim Zborów-Wójcza-Słupia-Sichów. 
 
Dwa dni – 91 kilometrów. Następny wypad w sandomierskie i opatowskie. Cztery dni - 134 kilometry. 
 
Po kilku dniach przerwy, wyprawa trzecia „do mekki hodowli konia arabskiego” czyli do Gumnisk przez
Sichów, Słupie, Szczucin, Tarnów. Czas: osiem dni, dystans: 330 kilometrów.

Wyprawa czwarta – po tygodniowej przerwie, do Jacentowa. Dwa dni - 95 kilometrów. Następnego
dnia:  piąty  wyjazd,  cel  –  Piotrków  Trybunalski,  wyścigi.  W  powrotnej  drodze,  Popiel  przejechał
w jednym dniu 105 kilometrów.

Cyt.: „To już było coś poważniejszego, tembardziej, że klacz na ostatnich kilometrach poczuwszy, być
może, znaną jej stajnię, z głową do góry i uszami naprzód z trudem była w wyciągniętym kłusie do
utrzymania.” (Lalka miała ok. 19-20 lat!!). jw str.15.

Siedem dni - dystans 340 kilometrów.

Następnego  dnia:  wyprawa  szósta  pod Miechów i  Kraków.  W deszczu  po  bardzo  śliskich  drogach
(rędziny). Dziesięć dni - dystans 341 kilometrów. 
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Paweł Popiel na klaczy Lalka.

Siódma: dzień później „tam i z powrotem” do Włostowa. Jeden dzień - 80 km.
 
Cyt.:  „Jechałem 17  do  105  kilometrów dziennie,  przeciętnie  więc  60  kilometrów,  normalnie  10  na
godzinę. Klacz miała wciąż wyborny apetyt, nogi jej i ścięgna utrzymywało w porządku półgodzinne
stanie w bieżącej wodzie,  gdzie tylko taka się znajdowała.  Wypróbowane lekarstwo! – z  braku tego
naturalnego środka, chlustało się godzinę z wiaderka studzienną wodę na nogi, nakładając potem suche
bandaże po uprzednim masażu.” „Odwiedziłem 30 przezacnych staropolskich domów” Kurozwęki 5 ix
1931. Jw. str. 18-19.
 
Podróż druga (1932 rok) - 2918 kilometrów na koniu.
 
Wycieczka sportowo-krajoznawcza w dorzeczu Wisły, Sanu, Bugu, Wieprza, Ikwy, Styru, Nidy, Prosny,
Warty, Brdy, Noteci i Pilicy.
 
Cyt.: „Konna jazda ma swoisty urok i łatwiej dotrzeć do różnych ciekawych zakątków konno, niż koleją
żelazną lub samochodem, w obecnych warunkach zaś finansowo przystępniejsza.” „2918 kilometrów na
koniu” str.3. 
 
Podróż tą i następne, odbył na klaczy pełnej krwi Jedynka, własnego chowu.
Cyt.:  „Przygotowywałem  klacz  od  wiosny,  odbywając  kilka  razy  w  tygodniu  spacery  po  własnej
majętności, od 20-30 km dziennie wolnym kłusem i bardzo posuwistym stępem, takie tempo najlepiej
wyrabia muskuły; jadła stale 6 kg owsa na dzień. W podróży należało oczywiście zużywać klaczy bardzo
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ostrożnie, wykorzystywać do kłusa każdy odpowiedni teren, a zwalniać do stępa, nawet na najkrótszym
odstępie nierównej drogi.” Cyt jw. str.4.
 
Popiel w czasie drugiej wyprawy konnej odwiedził łącznie 122 miejscowości. Wypraw było trzy:
 1 - próbna po powiecie Stopnickim – 175 kilometrów i do Kozienic - 364 kilometrów. 
 2 - druga wyprawa w Lubelskie i na Wołyń
 3 - trzecia wyprawa do Wielkopolski
 
Szczególne miejsce Paweł Popiel poświęcił wizycie w Gołuchowie. Rezydencja do dzisiaj zachwyca
(polecam opis str. 73 i dalej).
 
Trzecia wielkopolska wycieczka trwała 6 tygodni i dwa dni, dystans 1603 km
 
Podróż trzecia (1933 rok) - do Białowieży i do kraju hucułów na koniu.
 
Wzorem  poprzednich  lat,  popiel  odbył  kilka  krótkich  wycieczkach  po  powiatach  Stopnickim,
Pińczowskim i Kieleckiem (390 kilometrów). 
 
Wyprawa do Białowieży
 
21  maja,  upewniwszy się  że  klacz  Jedynka jest  w dobrej  kondycji  do  podróżowania,  Paweł  Popiel
wyruszył w stronę puszczy białowieskiej. Cyt.: „W 41 dni podróży, w tem 31 dni z deszczem, stanąłem
znów w domu. Wycieczka ta, na dystansie 1716 km dała mi największe wszechstronne zadowolenie
a zwracając się do młodych czytelników muszę skończyć słowami: cudze chwalicie a swego nie znacie.”
Cyt.: „Do Białowieży i do kraju hucułów na koniu” str.47. 
 
Łącznie odwiedził 106 miejsc.
 
Druga tegoroczna wyprawa - do kraju hucułów

Popiel wyruszył na tą wyprawę 16 lipca. Rok 1933 był bardzo deszczowy. Burze i deszcze towarzyszyły
mu przez większość podróży (31 dni słotnych na 41 dni całej podróży), jechał na przemian moknąc
i wysychając w siodle; niestety miało to wpływ na zdrowie naszego podróżnika.
 
Kilka dni przebywał w Korczynie u hr. Stanisława Szeptyckiego, lecząc poważne zaziębienie.
 
Cyt.:  „Sprawiłem  łaskawym  gospodarzom  kłopot,  ale  dla  mnie  było  nader  szczęśliwe,  że  pod
przyjacielskim  dachem  przechodziłem  skutki  poważnego  zaziębienia,  spowodowanego
dziewięciodniowym deszczem z  rzędu.  Nie mogąc z  tego powodu dokończyć podróży  według planu,
powróciłem do domu samochodem, jak na kawalerzystę z niemałem upokorzeniem, ale z przekonaniem
że złożyłem broń istotnie tylko przed szczególnie niesprzyjającą atmosferą.:.;”Do Białowieży i do kraju
hucułów na koniu” str. 87.
 
Dystans obu wycieczek wyniósł 4004 km plus wyprawy próbne - 390 km, razem 4394km. Odwiedził
232 miejscowości.
 
Jedynka zasługuje na to by ją na przyszły rok napoić w polskim morzu cyt..;”Do Białowieży i do kraju
hucułów na koniu” str.87. Wyprawę tą opisał Popiel w listopadzie 1933 roku.
 
Podróż czwarta (rok 1934) - wiślanym szlakiem do polskiego morza.
 
Jak Paweł Popiel „obiecał” Jedynce, napoić ją w polskim morzu tak słowa dotrzymał.  Poprzedzając
zasadniczą  wyprawę  odbył  Paweł  Popiel  wycieczki  próbne  po  ziemi  opatowsko  –  sandomierskiej.
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Dystans  tej  próbnej  wycieczki  (dla  wprawy klaczy Jedynka),  wyniósł  239 kilometrów w sześć  dni
(jedenaście odwiedzonych miejscowości). Kilka dni później wycieczka do polskiego morza. Spotkanie
w Zoppot (Sopot) z niemieckim hipologiem P. Ziehm oraz z przedstawicielem Związku Jeździeckiego
w gdańsku majorem Schonfeldem.
 
Cyt.:  „A że umyślnie miałem z sobą polskie księgi stadne i około 200 fotografij polskich koni, więc
kilkogodzinna  rozmowa  z  tymi  panami,  przy  doskonałem  winie  reńskiem,  miała  cel  i  charakter
propagandy  i  może  nie  była  całkiem  bezpożyteczna!”  Cytat  z  publikacji  „Wiślanym  szlakiem  do
polskiego morza na koniu” str. 26.
 
O tym jak szanowali Popiela nawet Niemcy niech świadczy fakt, że po tym spotkaniu, P. Ziehm zaprosił
Popiela i pokazał mu stado pełnej krwi „Praust” (Pruszcz Gdański). Oczywiście Popiel opisał oglądane
konie z wrodzoną sobie skromnością i delikatnością. Aczkolwiek…..
 
Cyt.: „Olimper po Nuage i Orcade. dużego wzrostu o pięknych linjach bardzo rasowy, ale przednie nogi
są tego rodzaju, że trzeba mieć odwagę by używać tego konia do hodowli, pomimo niezaprzeczalnej
klasy, jaką okazał w licznych zwycięstwach!” Cytat z publikacji „Wiślanym szlakiem do polskiego morza
na koniu” str.27.
 
Półwysep helski,  który Popiel  postanowił  przejechać  konno wzdłuż i  symbolicznie  Jedynkę i  konia
fornalskiego uroczyście w polskim morzu napoić. Kilka dni później - tegoroczna wyprawa trzecia, czyli
po  zachodniej  części  woj.  kieleckiego.  Dystans  wycieczek  w  roku  1934  wyniósł  2873  kilometry.
Miejscowości odwiedzonych ok.140.

Wyprawa piąta (rok 1935) - ku naszym kresom na koniu
 
Wyprawę tą, ostatnią już niestety opisałam bardzo obszernie w opracowaniu poszerzonym. Nie ma już
„kresów” ale  opisy Popiela  pozostały.  Tak  było.  Stamtąd  już  miał  już  niedaleko  do  domu.  Dokąd
powrócił 68 dnia podróży, odbytej na dystansie 2455 km. Wierna Jedynka dopomagała mu do względnie
dokładnego poznania  naszych kresów,  pozostawiających  w nim niezatarte  wrażenie  które  jak umiał
i zapamiętał, starał się opisać.
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Wzruszające pożegnanie z czytelnikami.

W datowanym 12.IX.1935 posłowiu do ostatniej  podróży popiel
pożegnał się z czytelnikami donosząc o ciężkiej chorobie. Zmarł na
gruźlicę gardła 23.VI.1936 w Kurozwękach.
 
„A teraz w końcu pragnę pożegnać się z szacownymi czytelnikami
i podziękować, że raczyli się interesować moimi krajoznawczymi
opisami.  Opisów  było  pięć  tyle  ile  wycieczek.  Przejechałem
ogółem po Polsce  czternaście  tysięcy kilometrów;  za  trzy letnie
sezony byłbym poznał resztę kraju. Wszystko było przygotowane,
starannie przestudiowane.  Pokazuje się,  że  o takich rozkosznych
rekordach  można  tylko  marzyć;  urzeczywistnić  je  trudno.  Stare
polskie przysłowie mówi: ”lat kopa – nie ma chłopa” a ja dopiero
po kopie zacząłem podróżować i to niezmiernie intensywnie i to się
zemściło.  Nagle  powaliła  mnie  ciężka  choroba  –  wykluczająca
wszystkie  podróże,  za  wyjątkiem  tej,  z  której  się  już  nie
powraca….”
 
Kurozwęki dnia 12-go września 1935r.
 RIP dzielny podróżniku…..

Paweł Popiel, 1936 r.
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