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Przygotowując, corocznym zwyczajem, siebie 
i konia przed dalszą wycieczką objechałem naj
pierw w tym celu Opatowsko-Sandcmierską krainę, 
krajobrazowo uroczą z dominującem nad tą uro
dzajną ziemią pasmem Gór Świętokrzyskich. kGóry 
te dochodzące do 611 m wysokości, należą geologicz
nie do najstarszych formacyj nietylko na ziemiach 
polskich, ale nawet w Europie. Na dość znacznej 
powierzchni są pokryte lasami, różnej już dziś war
tości.

Dobre kilkadziesiąt km jechałem lasami, od miej
sca mego, zamieszkania, aż do miasteczka Iwaniska 
przy szosie, prowadzącej do Opatowa. O 3 km stam
tąd, wznoszą się w Ujeździe dumne mury zamku 

Autor i Jedynka.
\



Krzysztopor, jednego z najwspanialszych niegdyś 
w Polsce, w zniesionego w r. 1644 przez Wojewodę 
Krzysztofa Ossolińskiego, według planów i pod 
kierunkiem architekty włoskiego Wawrzyńca Se
nes, który przy budowie najwidoczniej wzorował się 
na pałacu Caprarola pod Viterbo. Współcześni cu
dzoziemcy pisali, że zaćmiewa niejedną królewską 
rezydencję, że z wielu zamków w Polsce jest najpięk
niejszy, gdyż ,Jubo Rzemień bardzo warowny, Wie
wiórka (Tarnowskich) rozkoszna, a Baranów nader 
piękny, Krzysztopor jednak przewyższa je wszyst
kie". A jednak przetrwał żale lwie lat kilkanaście. 
Już w r. 1655 zdobyty został przez Szwedów pod
stępem, a potem zlupiony i spustoszony, pomimo, że 
był obronny „arx Christopora elegantissima et probe 
munita", jak się wyraża Puffendorf w sw;em dziele: 
„De rebus a Carolo Gustavo Sueciae ręgis gestis 
(1696)*; wspomina on także, że 1-go kwietnia 1657, 
król szwedzki przybył do Iwanisk spalonych przez 
Kozaków, a że jeszcze daleko było do wieczora, 
więc dla odpoczynku umysłu, król w nielicznem to
warzystwie, udał się do pobliskiego zamku Krzy
sztopor. Kilkakrotnie w tej smutnej epoce zajmo
wany i opuszczany, już nigdy do pierwotnej okaza
łości nie powrócił, a szybkiem następstwem od Osso
lińskich w rece Kalinowskich, Wiśniowieckich, Morsti
nów, Paców, Sołtyków, wreszcie Łempickich i Orset- 
tich przechodząc, był w jednym skrzydle zamieszka
ły do r. 1770. Ruiny zaczętej przez Szwedów, doko
nały klęski Konfederacji Barskiej; przed końcem 
przeszłego wieku przedstawiał już pustkę, która, 
według djarjusza Naruszewicza, zwiedzającemu 
zamek królowi Stanisławowi Augustowi, w powrot
nej drodze z Kaniowa „w gruzach nawet swoich, 
wielkość starożytnych Polaków przypominała**.

Wejście do zamku jest przez bramę ozdobioną po>
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bokach olbrzymim herbowym Toporem i Krzyżem 
z napisem: „Krzyż obrona — Krzyż podpora — 
dziatki naszego Topora". Wewnętrzne ściany zam
ku od podwórza były ozdobione freskami i medaljo- 
nami z portretami osób spokrewnionych z Ossoliń
skim, a pod każdym napis „W honor domu jego i pa
mięci". Były to podobizny Siemieńskich, Zebrzydow
skich. Koniecpolskich, Łaskich, Lanckorońskich, 
Kurozwęckich, Tęczyńskich, Lubomirskich, Da- 
niłłowiczów, Ostrorogów, Wiśniowieckich, Tarłów, 
Ligęzów, Sobieskich, Zborowskich, Chodkiewiczów, 
Tarnowskich, Koreckich, Opalińskich, Stadnickich, 
Firlejów. Sapiehów, Kazanowskich. Leszczyńskich, 
Radziwiłłów. Sieniawskich i Gniewoszów.

Gdzieniegdzie widoczny jeszcze dziś zarys postaci, 
barw i niektórych podpisów. W ośmiobocznej basz
cie. mieścić się miała sala balowa, nad którą byt 
szklany basen ze złotemi rybami: na dnie baszty 
studnia; w podziemiach stajnie na dwieście koni 
z marmurowemi żłobami. Zamek miał cztery baszty 
narożńe, 12 sal, 52 pokoje i 365 okien obramowanych _ 
marmurem. Wewnętrzne urządzenie miało być od
powiednio wspaniałe. W jednej z sal nad wielkim 
kominkiem był umieszczony dwuwiersz: „Miły 
w tym domu pokój przemieszkuje, gdzie mąż przy
grywa — żona przyśpiewuje". Zamek od wielu lat 
pozbawiony dachu, imponuje dotąd wysokiemi biu
rami, resztkami murowanych i ciosowych obramo- 
wań okien i drzwi, każdy jednak rok zaznacza się 
nowemi zarysowaniami i dalszem zniszczeniem, a to
warzyszy mu żal .za wielką minioną przeszłością......

Po odpoczynku w Plancie u pp. St. Morawskich, 
zanocowałem u stóp gór świętokrzyskich w Goło- 
szycach u p. J. Leszczyńskiego. Towarzyszył mi on 
cały dzień, dosiadając ogromnego wzrostu klaczy, 
pełnej krwi Coriolanka (Coriolanus-Sandomierzan- 
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ka). Z wielkiem zainteresowaniem przejechaliśmy 
pasmo gór w poprzek przez Górę Jeleniowską (531 
m) z charakterystycznem zalesieniem jodłowem 
i zupełnie górską, kamienistą i pełną wyboi drogą. 
Znaleźliśmy się w Starej Słupi, prawie pod samym, 

daleka widnym, dumnie sterczącym wysoko kla-

zwiedzenie kościółka w Grzegorzewicach. Stoi on 
ukryty prawie w lesie, na strontem wzgórzu — do
chodzi się do niego po 50 kamiennych stopniach. 
Składa się z romańskiej absydy zbudowanej w XI 
wieku i niewiele większej nawy, fundacji Nawoja 
herbu Topór w XV wieku. W niezmiernie skromnem 
wnętrzu, kamienna chrzcielnica, pochodząca może- 
z pogańskich czasów, gdy inny miała pżytek — ta
kie nosi cechy niezwykle starego pochodzenia. Na 
ścianie nagrobek Onufrego Chościak Popiela, kaszte- 
lanica sandomierskiego, rotmistrza kawalerji naro
dowej, marszałka konfederacji radomskiej 1812. 
Był to brat mego pradziada i z tego powodu do Grze

gorzewie dążyłem. Powróciliśmy do Starej Słupi, by 
się zapoznać z ciekawym rezerwatem, modrzewio
wym, okrywającym tuż obok znajdującą się Górę 
Chełmową (347 m) na przestrzeni 176 ha. Jest to mo
drzew polski (larix polonica), uznany jako osobny 
gatunek, różniący się od modrzewia europejskiego 
(larix europea). Opisany i badany przez prof. Raci
borskiego i Jedlińskiego występuje przeważnie 
w Łysogórach a w zwarciu jedynie na Górze Che*-, 
inowej. Co do wieku, oglądane sztuki nie przekra^ 
czały 200 lat. Nie bez zdumienia zauważyłem wiele 
sztuk o nie całekiem prostej strzale —1 ject to jed-
nak u tego gatunku cechą charakterystyczną. Nocleg 
w Boksicach u br. Horochów. Nazajutrz zwiedziłem 
w Szewnej. na przedmieściu Ostrowca, poważny
trzynawowy kościół z r. 1746. W wielkim ołtarzu, du-
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ża, drewniana figura św. Mikołaja, wczesn oba roko
wa. Z pośród dymiących kominów fabrycznego 
Ostrowca, wydostałem się na szosę, prowadzącą 
przez Bołecliów, Chmielów, znów w sandomierskie 
łany — na noc do Gierczyc szambelana A. Łempic- - ' 
kiego, gdzie się znajduje starożytny kościół z XIV 
wieku i dzwonnica, jeden z rzadkich już okazów 
polskiego budownictwa drewnianego. Po odpoczyn
ku południowym w Włostowie u szambelana Kar
skiego, przejechałem w Sandomierzu most na Wiśle, 
by zdążyć przed wieczorem na dwudniowy pobyt 
w Dzikowie, u hr. Zdzisława Tarnowskiego, uroz
maicony oglądaniem stada, którego szczegółowy opis 
pomieszczony został w piśmie „Jeździec i Hodowca44. 
Z powrotem przeprawiłem się przez Wisłę na pro
mie w Tarnobrzegu i po noclegu w Łoniowie u hr. 
E. Moszyńskiego dojechałem wraz z nim do By- 
szowa p. J. Bronikowskiego, gdzie zaciekawiał sto
jący tam państwowy ogier Double up, i liczny sze
reg miejscowych i obcych klaczy, które miały być 
z nim złączone. Odprowadzony konno przez czterech 
hodowców, którzy się równocześnie zjechali do By- 
szowa, powróciłem szóstego, dnia do domu — przeje

chawszy dla wprawy Jedynki 239 km.
W kilka dni później rozpocząłem na ten rok ob

myśloną wycieczkę do „polskiego morza“. Kierując się 
na północ, skorzystałem — jak zwykle — z ujmującej 
gościnności pp. Morawskich w Plancie, skąd sando- 
mierskiemi wąwozami dojechałem do Brzustowej, 
ks. Bohdana Lubeckiego. Oboje Księstwo odprowa
dzili mnie do ślicznie położonego Bałtowa ks. Ksawe
rego Lubeckiego. Rano Książę pokazywał mi nowo 
nabytego reproduktora pełnej krwi Amur po. Bob i 
Ba jaka, poczem odprowadził krótszemi drogami leś- 
nemi w stronę Kozienic do Maruszowa, aż do szosy, 
prowadzącej do Lipska. Zaproszony na plebanję, do-

t



8

wiedziałem się smutnych szczegółów o rozszerzaniu 
się w tych okolicach sekty kościoła narodowego, przy- 
czem pobudki nie są bynajmniej na tle duchowem, 
lecz materjalnem. W samym Lipsku jest 500 odszcze- 
pieńców, a więcej ich jeszcze w Bałtowie i Tarłowie. 
Hodurowcy nie prowadzą uznanych przez władze 
ksiąg metrykalnych: jak będzie z rozpoznaniem wie
ku szkolnego dzieci, jak z ewidencją do obowiązku 
służby wojskowej?!

Jechałem w silny upał szosą, wśród tumanów dła
wiącego kurzu przez Ciepielów do Zwolenia. Podczas 
popasu koni zwiedzałem kościół z nieartystycznemi 
nagrobkami Jana Kochanowskiego i członków jego 
rodziny. W bocznym ołtarzu rzeźby w drzewie, przed
stawiające zabicie Św. Stanisława, historycznie nie
ścisłe. bo u stóp biskupa, który się nie bronił, leżą za
bici żołnierze. Zresztą w kościele niema nic ciekawe
go. zewnątrz budowra ceglana, średniowieczna — 
przybudówkami zeszpecona. Pod wieczór zmęczony 
80 km, przejechanemi w wspomnianych wmrunkach, 
dobiłem do Kozienic, miejsca urodzenia króla Zyg
munta Starego. Stefan Czarniecki zniósł tu Szwedów 
w r. 1656. W puszczy Kozienickicj polował król 
August III na łosie, jelenie i niedźwiedzie. Sta
nisław August założył tu fabrykę broni i wy
stawał pałac w stylu francuskiego renesansu. Rów
nocześnie ze mną bawali pod gościnnym dachem dy
rektora R. Zoppiego p. Grabowski i prezes Walicki. 
Nazajutrz oglądaliśmy na paddcckach matki stadne 
i młodzież, szlachetne rasowe stworzenia, znane ze 
zwycięstw’ nagród klasycznych. Łagodne jak dzieci, 
otaczają wadza z całem'zaufaniem jakby w poczuciu 
swej wartości. Dotąd, pośród tutejszych wychowan
ków, górowały klasą klacze, a zdarza się to i w An- 
glji (Lord Astor) i w Niemczech (Friedheim), dopiero 
Krater i Mat udowodniły, że hodowlany talent i 
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opieka p. Zoppiegc mogą też wyhodować w Kozieni
cach i znakomite czołowe ogiery.

Z klaczy prywatnych, bawiących w Kozienicach, 
imponująco się przedstawiały: p. A. Tunskiego na 
przetargach w Newmarket nabyta Abbesse de Grase, 
z bardzo obiecującym ogierkiem po Birdight, synu 
Swynford; klacze hr. Wł. Zamoyskiego: niezwykle 
szlachetna Lepante, Nuit de Mai i znana z toru Bas- 
cule, wszystkie z dobremi źrebiętami; p. C. Andrycza, 
Estremadura, córka Harlekina, wnuczka Festy, któ
rej głowa jest jakby portretem głowy jej słynnej pra
babki, i kilka innych. Pierwszy raz też miałem spo
sobność zobaczenia ogiera czołowego Bafur, zajmują
cego dziś, dzięki dzielności swych potomków, jedno 
z najpierwszych miejsc wśród ogierów, będących 
własnością stadnin państwowych. Mało podobny do 
swego ojca Fervora, uderza potęgą budowy, daleko 
mu jednak do wielkopańskiej szlachetności Mali 
Jonga.

Z Kozienic jechałem przez straszne piaski, ciągną
ce się na przestrzeni-25 km do Trzebienia hr. S. Za
moyskiego, przez miasteczko Ryczywół, już za Ka
zimierza Wielkiego istniejące, później zubożałe, któ
rego wygląd nie zmienił się od czasu, gdy o niem w 
opisie swej podróży po kraju poeta biskup Krasicki 
wyraził się: „o Ryczywole — zamilczeć wolę". Na 
konia wiozącego moje rzeczy, który zazwyczaj do
skonale za mną podąża, trzy kwadranse musiałem 
czekać, bo nie mógł się przez tę Saharę przedostać!! 
Przejeżdżałem przez część lasów dóbr Trzebień, zna
komicie i widocznie z wielkiem zamiłowaniem pro
wadzonych. Pomimo takich dodatnich przykładów 
bogactwo naszego kraju stopniowo się zmniejsza. 
Przyczynę tego określił jeden z naszych nadleśni
czych państwowych, mówiąc do inspektora skarbo
wego: Panowie jesteście głównymi dewastatorami la
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sów prywatnych. Istotnie, władze skarbowe nadmier
nie wysokiemi wymiarami podatkowemi i bezwzględ- 
nem ich ściąganiem prowadzą do zagłady naszych 
lasów! Świecy z dwóch końców palić nie można...

Pomimo nieobecności hr. Zamoyskich miałem w ich 
domu wszystkie wygody i czas do podziwiania tro
feów z polowań w Afryce, jak skóry czterech lwic i 
jednego Iwa. kły słoni, i mnóstwo rogów bawołów i 
antylop, a także artystyczne akwarele myśliwego, 
umiejącego się posługiwać i sztucerem i pędzlem.

Po opuszczeniu Trzebienia miałem przed oczami 
typowy krajobraz Mazowsza, piaszczysty. Popasałem 
w Czersku, jednej z najdawniejszych osad na Ma
zowszu. Królowa Bona przemieszkiwała często w 
zamku Czerskim i jegO' wzgórza kazała obsadzić win
ną latoroślą. Słynne też było piwo czerskie. Ruiny i 
wysokie baszty malowniczego zamku, otoczone tros
kliwą opieką, zachowały się dotąd, wokoło starannie 
utrzymane kwietniki. Przez bardzo szeroką Wisłę 
przeprawiłem się na promie z żaglem w Górze Kal- 
warji, dążąc polnemi, krętemi drogami do Sobien 
hr. Władysława Jezierskiego. Gospodarstwo z wiel- 
kiem nakładem osobistej pracy wybornie prowa
dzone, duże sady i ogrody warzywne dochodowe, i 
jedyna w kraju hodowla koni ciężkich Norfolk Bre
tonów. Pokrywały importowane z Francji ogiery 
Italus, Robiespferre, Sapeur, ostatnio Up.as. Konie 
te pomimo masy i dużej własnej wagi lekko kłusują, 
a w parę uciągną każdy ciężar. Są to konie robocze 
pierwszej klasy, lżejsze w typie są chętnie nabywa
ne do, konnej artylerji. Wyborne żyzne pastwiska na 
dość znacznej przestrzeni domulila Wisła. Prowadzi 
się też hodowlę koni półkrwi; na fazie reprodukto
rem jest państwowy, nabyty w Francji pełnej krwi 
Briar Pipę po Ukaze II i Bag Pipę po Biniou. Hr. Je
zierska, z domu hr.Potocka, odprowadziła mnie na 
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dziwnie urodziwym karym Manru (Hersenie-r—<Ma- 
nitoba) do Otwocka, majętności hr. Władysława Je
zierskiego seniora. W Otwocku jest pałac-zamek, 
wzniesiony w końcu XVII wieku na wyspie nad du- 
żem, cudnem, czystem jeziorem; dostałem się tam 
łódką, wprawnie kierowaną przez hrabianki Plater 
Zyberkówne. Pałac stoi wśród dużego, obecnie dzi
kiego, parku z okazami kilkusetletnich dębów. 
O wnętrzu można powiedzieć, że nie istnieje. Scho
dami z wieży z trudnością można się dostać na pię
tra, gdzie pozostały tylko belkowania, nieźle na 
ścianach zachowane freski z morskiemi krajobra
zami i sporo jeszcze .w szlachetnym stylu stiuko- 
wych ozdób! W pałacu tym, należącym niegdyś do 
Marszalka Bielińskiego', spotkał się Piotr Wielki z 
królem Augustem II w r. 1705. Hr. Jezierski z rodzi
ną mieszka naprzeciw wyspy, na stałym lądzie, w 
miłym starym polskim dworze, mieszczącym wiele 
cennych pamiątek, także z dłuższego Jego pobytu w 
Chinach na Wysokiem stanowisku w międzynarodo
wych instytucjach finansowych. Do, majętności na
leży parę set hektarów sadów. Do Warszawy jechałem 
przez Otwock, potem lubelską szosą i znaną mi już 
z zeszłorocznej wycieczki drogą przez Mitosnę, Gro
chów, Wawer, Odetchnąłem, gdv się znalazłem w 
gościnnym, a w cenach, umiarkowanym, Nowym 
Tattersalu na ulicy Litewskiej, przepłynąwszy 
szczęśliwie między Scyllą a Charybdą, to znaczy nie 
zmiażdżony przez tramwaje i taksówki, zwłaszcza
w punkcie ogromnego ruchu u zbiegu Nowego Świa
tu i Alei Jerozolimskich. Opuściłem Warszawę o 5 
rano przez most Kierbedzia ku Jabłonnie, gdzie po
pasałem w schludnej przydrożnej restauracji. Odpo
czynek w- Zegrzu, leżącym u spływu Narwi do Bugu. 
Pałac Ks. Konstantego Radziwiłła leży w ślicznem 
położeniu, z szerokim widokiem na dolinę Narwi, oto



czony ogromnym parkiem-lasem z mnóstwem da
nieli. Ks Radziwiłł wyjechał naprzeciw i również na
zajutrz odprowadził na skarogniadej Barwenie, może 
ostatniej z doskonałego stada półkrwi jego ojca w Wi
ko we j w Kieleckiem.

Przez forteczny Modlin i stary Zakroczyn płaskim 
niemalowniczym krajem jechałem do krewnych w Na- 
borowie. Tu para narzeczonych z sąsiedztwa przyłą
czyła się konno do mojej wycieczki i jechaliśmy pra
wie kuligiem, bo w następnym dworze zwerbowaliś
my jeszcze jednego towarzysza i w czwórkę do jecha
liśmy do wspaniale na wyniosłości nad Wisłą położo
nego Czerwińska. Piotr Dunin ufundował tu bractwo 
kanoników regularnych. Dziś klasztor odnowiony i 
powiększony mieści nowicjat OO. Salezjanów. W ko
ściele jest kaplica z gotyckiem sklepieniem z dawną 
polichromją i freskiem, przedstawiającym św. Krzy
sztofa, w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej wsła
wiony cudami od lat sześciuset. Przed tym kościołem, 
znajduje się od strony Wisły kopiec, z którego król 
Władysław Jagiełło czynił przegląd wojsk przed wy
ruszeniem pod Grunwald, a po zwycięstwie złożył 
u stóp Matki Boskiej Czerwińskiej swój hełm i 
srebrne votum.

Ponieważ etap aż do Płocka był za daleki, więc za
nocowałem w Miszewie Murowanem, u p. Z. Lasoc
kiej. Za nowo wystawionym pałacem rozciąga się na 
pochyłości duży park z pięknemi ciętemi szpalerami. 
Interesowała mnie tu hodowla koni czystej krwi 
arabskiej, od dość dawna prowadzona. Protoplastką 
była sławucka Graziella po Lenkoran od Rieviery i 
od niej pochodzi większość klaczy stadnych, znajdu
jących się w tym stadzie. Przez dłuższy czas własnym 
reproduktorem był również sławucki Iltis po Derwisz 
i Dewiza, po importowanym Ilderim. Klaczy jest 5, 
szlachetnych i rosłych, a wkrótce tyleż młodych bę-



dzie włączonych. Stado wiec, jako czystej krwi arab
skiej, ilościowo poważne, potrzebujące i zasługujące 
na otrzymanie na stację czołowego, kościstego, pań
stwowego czystej krwi arabskiej ogiera.

Płock należy do najstarszych miast w Polsce, które 
od X do końca XV wieku było stolicą księstwa Mazo
wieckiego,’ za Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego stolicą panujących w Polsce, a od XII 
wieku stałą siedzibą biskupów. Najcenniejszym za
bytkiem miasta jest stojąca nad Wisłą, z daleka wi
doczna katedra. W założeniu romańska z XII wieku 
uległa wielokrotnym przebudowom. W kaplicy kró
lewskiej w marmurowym sarkofagu empirowym spo
czywają zwłoki Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego. Katedra stoi w obrębie dawnego zam
ku królewskiego, po którym pozostała jedynie wieża—■ 
dziś dzwonnica. Skarbiec katedralny niesłychanie 
bogaty. Przeszło sto kielichów, niezliczone ilości dro
gocennych ornatów średniowiecznych i późniejszych 
wieków, wymagające dłuższych studjów. Żal oglądać 
je tylko pobieżnie. Jest monstrancja szczerozłota, 
własnoręcznej robojy Zygmunta lłl-go. Obok mu
zeum dyjecezjalne, posiadające takie średniowieczne 
rzeźby figuralne drewniane, jakichby się nie powsty
dzi! paryski Luwr. Jest tam zbiór około 150 pasów 
polskich, pochodzących przeważnie z warsztatów Pa
schalisa (wyrobu Masłowskiego nie doszukałem się), 
w pomysłowo urządzonej szafie, co przegląd ułatwia. 
U góry w środkowej sali galer ja, a za nią mniejsze 
pokoje, zawierające cenne obrazy głównie hiszpań
skich i holenderskich mistrzów. Wątpię czy inne na
sze stolice biskupie (poza Warszawą, Lwowem, Kra
kowem i Poznaniem) mogą się poszczycić tak boga- 
temi i dla zwiedzających uprzystępnionemi zbiorami

Miałem zaszczyt złożyć uszanowanie dostojnemu 
sztuki religijnej!
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ks. Arcybiskupowi Nowowiejskiemu, który raczył za
prosić mnie na obiad. Wyjazd z Płocka o 4-tej rano. 
Popas w Dobrzyniu, centrum Ziemi Dobrzyńskiej, 
która była terenem bezustannych walk między Pol
ską, a Zakonem Krzyżackim.Wjazd do Włocławka 
przez bardzo długi most na Wiśle. Tuż przy nim stoi 
katedra gotycka z XIV wieku z wysokiemi wieżami, 
wzniesionemi przez biskupa Wincentego Popiela. 
M iasta nie zwiedzałem, chcąc zdążyć na południe do 
Wieńca, majętności bar. Leopolda Kronenberga. 
W nieobecności właściciela byłem nader gościnnie 
przyjęty przez miejscowego administratora, który mi 
ułatwił dojazd do bliskiego Brzezia, siedziby bar. 
Kronenberga starszego, któremu pragnąłem złożyć 

V' uszanowanie. Jadąc podziwiałem wygląd gospodar- 
stwa rolnego, bardzo intesywnego, przedstawiającego 
się w wyższym stylu. Gdzie spojrzeć pola buraków 
cukrowych, a pomimo tej intensywności jest miejsce 
na 5.000 owiec, które prawie cały rok spędzają w 
owczarni i obecnie zaczynają się nieźle kalkulować. 
Znane stado koni pełnej krwi angielskiej, założone 
przeszło 60 lat temu, które wydało Mohorta, Mirę, 
Rutę i dwóch derbistów Matadora i Sirdara znajduje 
się w Brzezin. Miałem sposobność dokładnie obejrzeć 
klacze stadne z źrebiętami i reproduktory. Reproduk
torów jest 5: zagraniczny Pliat, Urwipołeć, Tuhaj bej. 
Trębacz i Obertas; ien ostatni przelewa na swe po
tomstwo piękne linje i szlachetność. Nie wydaje mi 
się, by pozostałe wymienione ogiery posiadały wy
starczającą klasę do dawania wyróżniającego się na 
torze potomstwa — ale właściciel musi lepiej wie
dzieć...

I

W zimny deszcz dojechałem na popas do Nieszawy, 
poczem przejazd przez starannie utrzymany ukwie
cony Ciechocinek, sprawiający wrażenie bardzo cy
wilizowanego zdrojowiska. Z zadowoleniem zbliżałem 



się do Torunia, domyślając się, jakie mnie tam czeka
ją wygody skutkiem zaproszenia na zamieszkanie u 
bliskiego znajomego hr. Jana Moszyńskiego. Pomie
szczenie dla koni było zapewnione w stajniach zapa
sowego szwadronu 18-go pułku ułanów, a gościnność 
była tak daleko posunięta, że przed mostem Wiśla
nym oczekiwał mnie podoficer ułanów i przepro
wadził przez miasto, wskazując drogę do mieszkania 
mego przyjaciela. Dwudniowy pobyt w Toruniu to 
były prawdziwie „piękne dnie Aranjuezu“. Hr. Mo
szyński starał się każdą chwilę dnia uprzyjemnić, za
poznał z kilkoma wybitnemi osobistościami i ułatwił 
zwiedzenie tego prastarego grodu.

Toruń założony był w r. 1232 przez Krzyżaków, 
rozrastał się szybko i w średniowieczu odegrał donio
słą rolę w dziejach wojen Polski z Zakonem. W ro
ku 1466 zawarty tu został pokój, mocą którego Polska 
odzyskała Pomorze, część Prus Zachodnich, a Prusy 
Wschodnie stały się na długie stulecia polską lenną 
prowincją. Przez długie wieki był Toruń jednem 
z najbogatszych miast Polski, centrum jej zagra
nicznego handlu, obok Gdańska. Wyrabiano tu zbro
je i oręż, wysdko cenione przez współczesnych, odle
wano dzwony. Rodzina Weese wyrabiała od r. 1728 
słynne toruńskie pierniki. W r. 1473 urodził się tu. Mi
kołaj Kopernik. Za rządów pruskich w XIX wieku 
rozebrano szereg prastarych gotyckich kościołów, 
zburzono średniowieczne mury obronne, liczne wa
rowne wieże i stylowe bramy miejskie. To co pozo
stało nada je w dalszym ciągu miastu staroświecki, 
zabytkowy charakter. Nie brak pomników średnio
wiecznego budownictwa, jak np. na środku rynku 
ogromny gotycki gmach ratusza i kościoły św. Jakó- 
ba. Jana i Najśw. Panny Marji, surowe, poważne ce
glane gmachy w typowym, nadwiślańskim stylu go
tyckim. Wewnątrz kościołów przepyszne gwiazdzi- 
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ste sklepienia, 'stare witraże, stalle przedziwnie rzeź
bione, obrazy cechowe z epoki renesansu i baroku, 
ślady starych fresków i malowideł ściennych. Na 
ulicach Starego Miasta szereg patrycjuszowskich ka
mienic gotyckich, renesansowych i barokowych z o- 
zdobnemi fasadami, rzeźbionemi portalami i staremi 
godłami kupieckiemu Ciekawa jest gospoda „Pod 
modrym fartuszkiem", założona w r. 1489. Od strony 
Wisły utrzymały się dawne wieże i mury warowne 
na znaczniejszej przestrzeni: Brama mostowa i Krzy
wa wieża. Pocieszałem się myślą, że lepszy krótki 
pobyt niż żaden, ale zwiedzaniu tak ciekawych miast 

^należałoby dłuższy czas poświęcić; coś się zawsze 
w pamięci pozostanie! W każdym razie trwałe wspo
mnienie doznanej gościnności i uprzejmość Szefa 
szwadronu rotmistrza Iznoskoffa, który mi pokazał 
remonty zespołami według maści i odprowadził kon
no do Ostaszewa, majętności p. Marji von Wegner, 
bardzo zamiłowanej w hodowli koni pełnej i pól 
krwi. Pokazano mi cztery klacze pełnej krwi z przy
chówkiem. Używany tu byt własny Intendent po 
Dark Ronald, a obecnie Taunus po Fervor nabyty 
w Niemczech, bez wad, szlachetny i tak harmonijnej 
budowy, że miałem wrażenie oglądania pierwszy raz 
w życiu konia, któremu nic nie można było zarzucić! 
Zachwycony byłem’ przyjęciem w tym niemieckim 
domu, a miało się to jeszcze w innych powtórzyć.

W pobliskiej Chełmży okazała katedra, trzynawo
wy gotyk z. XIV wieku z wysoką wieżą, ozdobioną 
barokowym hełmem, na ścianach freski gotyckie. 
Nocleg w Nawrze w gościnnym domu pp. S/czaniec- 
kiclu puczem wyjazd do Chełmna, istniejącego już 
za pierwszych Piastów. Po sprowadzeniu krzyża
ków do Polski przez Konrada Mazowieckiego było 
Chełmno przez pewien czas ich główna siedzibą. 
Pod względem rozwiniętego handlu współzawodni
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czyło z Toruniem, a nazywano je małym Krako
wem" z.powodu ilości świątyń i zabytkowego cha
rakteru miasta. Do dziś dnia czarują gotyckie ko
ścioły z wyniosłemi wieżami, obronne mury miej
skie i baszty średniowieczne; śliczny renesansowy 
ratusz, przypominający zabytki Krakowa z Zy- 
gmuntowskiej epoki. Na froncie bramy bydgoskiej 
jaśnieje w półkolistej wnęce rzeźba, przedstawiająca 
Matkę Boską. W farze stara polichromja, wspaniałe 
organy i ciekawe świeczniki, jeden z nich z głową 
jelenia podobny do takicliże, ale z głową Meluzyny 
i jej biustem, jakie przed wiekami zwisały u stro
pów starych dworów szlacheckich. Na fundamen
tach dawnego krzyżackiego zamku stoi dziś kościół 
i zakład dobroczynny pod zarządem S. S. Miłosier
dzia, okolony dotąd średniowiecznemi murami. Ko
ściół przed dwoma laty odnowiono z znawstwem, 
pietyzmem i poszanowaniem starych pamiątek, 
przyczcm odkryto ciekawe freski, rzeźby, intarsje 
i boazerje. Zakład pomyślany jako sierociniec mieści 
800 osób, będących pod wzruszającą opieką S. S. 
Miłosierdzia począwszy od niemowląt w kołyskach. 
Zakład posiada wszelkie nowoczesne, urządzenia apro- 
wizacyjne, ogromne piekarnie z instalacją porusza
ną elektrycznością.

Znów wygodny nocleg w Wąbczu u hr. Tadeu
szów Łosiow. Pani odprowadziła mnie nazajutrz 
konno aż do przeprawy na Wiśle, którą przejecha
łem na promie holowanym przez mały parowiec. 
Zwiedziłem Świecie, którego dzieje sięgają zamierz
chłej przeszłości. Wchodziło w skład państwa Chro
brego, zdobywał je Krzywousty. Dzisiaj pozostał 
tylko kościół farny i romantyczna nadwodna ruina 
zamku krzyżackiego. Bardzo miłą niespodzianką 
było spotkanie u mostu wiślanego pod Grudziądzem 
porucznika Jerzego Dubieckiego, który wyjechał na
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przeciw i zaprosił do koszar 18 pułku ułanów, mie
szczących się w dawne i cytadeli. Forteca ta wsławi
ła się w r. 1807 w okresie wojen napoleońskich, gdyż 
oparła sic kilkomiesięcznemu oblężeniu przez Fran
cuzów. Dowódcą twierdzy był wówczas Wilhelm 
Courbiere. zgermanizowany potomek francuskich 
hugenotów, zwany przez Niemców „Lwem Grudzią
dza". Jechaliśmy obok ogromnych wielopiętrowych 
spichrzów, ciągnących się wzdłuż Wisły, świadczą
cych o roli, jaką handel zbożem odgrywał w życiu 
miasta. Na kwaterze pułkowej i w kasynie oficer- 
skiem było mi jak w domu. Po ustąpieniu spadko
bierców Krzyżaków jest dziś Grudziądz miastem 
czysto połskiem, ważnym ośrodkiem przemysłu 
głównie żelaznego i ceramicznego. Krajobrazowo 
była to najpiękniejsza część mej drogi wiślanym 
szlakiem. Urwiste brzegi, wąwozy okryte bujną ro
ślinnością i wciąż towarzysząca wstęga coraz szer
szej Wisły! Niezwykle piękny przedstawia widok 
na spadzistym stoku rozpostarte Miaisto Nowe, rów
nież bogate w średniowieczne zabytki; kościoły go
tyckie z zębatemi szczytami, a jak wszystkie pomor
skie odznaczające się wyniosłemi ścianami, a wzglę
dnie nie wysokiemi dachami w przeciwieństwie do 
gotyckich, kaźmierzowskich kościołów w Malopol- 
sce i centralnych województwach, gdzie świątynie 
mają własne dachy wysokie i bardzo strome. Tuż 
zdaleka wspaniale przedstawia się Gniew, niegdyś 
starostwo króla Sobieskiego, widniejąc na szerokim 
widnokręgu jakby jedną, wielką czerwoną plamą 
ceglanych ścian domów i kościołów o dachówkowych 
dachach. Nad miastem górują dwa wielkie średnio
wieczne gmachy: kościół i zamek krzyżacki. Olbrzy
mie zamczysko przedstawia potężną czworoboczną 
budowlę gotycką z czterema narożnemi wieżami, u- 
derzającą ogromem; typowo średniowieczna waro- 
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-wnia, wzniesiona z surowej przez stulecia poczernia
łej cegły, ponure i groźne sprawia wrażenie isrogą 
powagą i rozmiarami. Był to jedyny zamek krzy
żacki, który do XX wieku zachowa! się w stanie 
mieszkalnym. Spłonął w r. 1922. Z terasy zamkowej 
rysował się w oddali niemiecki Kwidzyn (Marien- 
werder). Na rynku domy przeważnie dwuokiennej 
szerokości z renesansowemi lub barokowemi fasa
dami i podsieniami. Mnóstwo bezrobotnych stało na 
ulicach. Z zawistnych oczów dobrze im nie patrzało; 
papierosy w ustach, ręce w kieszeniach; widocznie 
brak pracy i spowodowana tern bieda da je się więcej 
odczuwać w miastach, gdyż wsie przedstawiają 
obraz zamożności. Mialiem wrażenie, że Pomorze to 
najbardziej kulturalna część Polski, pod względem 
drogowej komunikacji, wybornie utrzymanych szos, 
rozchodzących się we wszystkich kierunkach, wyso
kiego stanu rolnych gospodarstw na dobrej pszenno- 
buraczanej ziemi i niespotykanej gdzieindziej cywi
lizacji we wsiach, podobnych raczej do małych mia
steczek. W każdej wsi świadczą napisy o istnieją
cych tam instytucjach społecznych i spółdzielczych, 
dwa lub więcej zajazdów, oberże, liczne sklepy 
spożywcze, nie mówiąc już o radjowych antenach 
i telefonach. Większa własność rolna — jak mnie 
informowano — znajduje się w 7O°/o w rękach nie
mieckich: w powiecie Kościerzyńskim jest tylko je
den jedyny ziemianin polskiej narodowości. We 
wsiach stbsunek jest lepszy, ale liczni też są Niemcy 
i dawni osadnicy holenderscy. Domy wiejskie to są 
właściwie dworki, piętrowe, murowane, przed niemi 
klomby kwiatów i bukszpanu, solidne zabudowania 
gospodarskie, na wielu podwórzach zauważyłem lo- 
komobile. Śliczne bydło rogate nizinne i ciężkie ko
nie robocze. Częste opady na Pomorzu sprzyjają we
getacji, ale utrudniają podróż konną. Wraz z de-
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szczem dął chwilami huraganowy wiatr od, morza — 
pocieszałem się, że od polskiego!!

Katedra w Pelplinie jest najpiękniejszym kościo
łem w Województwie Pomorskiem. Spędziłem tam 
blisko godzinę. Kościół i klasztor fundowany w XIII 
wieku należały do Zakonu Cystersów. Piękne baro
kowe i rokokowe ołtarze; stalle późno gotyckie i 
wczesno barokowe. Obok katedry wznoszą się gma
chy dawnego opactwa, gdzie zachowały się sklepio
ne gotyckie krużganki klasztorne z średniowieczne- 
mi freskami.

Znajomi dobrze mi poradzili, by się udać z Pelpli
na na odpoczynek do nieznanego mi, a tak bardzo 
gościnnego domu pp. Szczęsnych Skarżyńskich w 
Radostowie. U prezesa pomorskiego powiatowego 
Iow. Rolniczego w Tczewie wzorowe gospodarstwo 
i hodowla koni remontowych. Syn właściciela, pod
chorąży 2-go pułku szwoleżerów w rezerwie, sformo
wał pluton kawalerji ochotniczej z 50 miejscowych 
służących i robotników, wykonywujących ćwicze
nia na dworskich roboczych koniach, a posiadają
cych umundurowanie i uzbrojenie sprawione kosz
tem p. Skarżyńskiego ojca. Naśladowania godny 
wzór przysposobienia wojskowego męskiego, a wła
ściwszy od szeregów żeńskiego przysposobienia, tak 
zdawałoby- się niezgodnego z samą naturą kobiecą. 
Wszak kobiety mają inne odpowiedniejsze ich sercu 
i uczuciom zadania i przeznaczenie domowo-rodzin- 
ne. aniżeli mustra z bronią w ręku i ewentualne jej 
użycie! Pan Bóg stworzył kobiety do.dawania życia, 
a nie do odbierania go lub niszczenia...

Podczas pobytu w Radostowie padał deszcz nieu
stannie, przychodziło na myśl, że gdyby w naszej 
Ojczyźnie był klimat równiejszy i nie było inspek
torów skarbowych, to tylko w tym kraju chciałoby 
się żyć i — o ile możności — nigdy nie umierać!

a ''
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/ Mtodv p. Skarżyński odprowadził mnie aż do Sta- 
^rogardu, gdzie konsystuje 2-gi pułk szwoleżerów 
rokitniańskich. Spotkał mnie tu wzruszający, nie
prawdopodobny i niezasłużony zaszczyt, tern cen
niejszy i niezapomniany, że pochodzący od przed
stawicieli naszej armji. Na dwa km przed miastem 
na szosie, wśtód wysokopiennego lafeu, oczekiwał 
mnie major Łękawski, rotmistrz Nestorowicz z bar- 
dzo 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 licz
na. zdziwiona i zaciekawiona publiczność. Najwię
cej zdziwionym i wzruszonym tak szczeremi dowo
dami życzliwości oficerów sławnego pułku dla 
skromnego kawalerzysty byłem ja sam przede- 
wszystkiem...

Konie otrzymały pomieszczenie w stajniach puł
kowych, a mnie przeznaczono wyborną kwaterę. 
Wieczór uroczyste obiadowe przyjęcie z przemówie
niami, których treść wryła mi się w serce, ale której 
przytaczać mi nie wypada. Oprowadzono mnie po 
salach muzeum pułkowego, gdzie na pierwszem miej
scu widnieje przechowywana za szkłem, jako wieko
pomna chwała pułku, jako dalszy ciąg Samosierry, 
symbol bohaterstwa polskiego szwoleżera, ułańska 
kurtka rotmistrza Wąsowicza, gdzieniegdzie jeszcze 
z rdzawemi śladami serdecznej krwi za wolność Oj
czyzny pod Rokitną bez wahania przelanej! Nastrój* 
zebrania i gościnność gospodarzy były tak przyja
cielskie, szczere i proste i ujmu jące,\że miałem uczu
cie już dawnej znajomości i uczestniczenia jakby 
w zebraniu rodzinnem.

Nazajutrz rano oprowadzany przez p. Silegmunda, 
dyrektora stadniny ogierów państwowych, ogląda
łem głównie budynki, bo ogiery nie powróciły jesz- 



cae z stacji. Zastałem tylko 12 świeżo nabytych,, 
wśród których wyróżniały się Polo z Kobylnik. siwy 
Nunni z Bagdadu, wreszcie niesłychanie masywny 
Demokrata z Iwna. Budynki stadniny, mieszczące się- 
w dużym parku, istotnie wspaniale, odziedziczone 
po Niemcach, uchodziły podobno za najokazalsze po- 
budynkach w Graditz. Pomimo, że rejon hodowlany 
pomorski wymaga cięższego typu w reproduktorach 
stacyjnych, przydałoby się może zaopatrzyć go w 
kilka lepszych ogierów pełnej krwi, gdyż znajdują
ce się tam obecnie cztery, na ogółem z górą sto koni, 
nie odpowiada ją zda je się zapotrzebowaniom ani co
do ilości, ani co do jakości (za wyjątkiem Rittera). 
Rotmistrz Nestorowicz, znany świetny jeździec wy
ścigowy i najsympatyczniejszy towarzysz, odpro
wadził mnie do majętności Garlacz pp. Braune, gdzie 
pokazywano mi wspaniałą nizinną oborę, zajmującą 
jedno z pierwszych miejsc co do mleczności na Po
morzu, a także ciefkawe kaczki berberyjskie, pocho
dzące z półn. Afryki, czarne, o czerwonem podgar
dlu, i czubie i fruwające, oraz licznie premjowane 
białe kury amerykańskie Leghorny. Pomimo wciąż 
trwającej niepogody, córka Państwa domu odprowa
dziła mnie kilkanaście km. Nocowałem kolo Koście
rzyny w Pucu u pp. Hulewiczów, gdzie dojechałem 
przemoknięty i prawie zmarznięty. Prędko ogrzała 
mnie niezrównana, życzliwa gościnność polskiego 
ziemiańskiego domu. Nazajutrz pierwszy popas w 
wsi Żukowo, gdzie był doskonały zajazd z pokojami 
tak umcblowanemi, jakie nie zawsze się spotyka w 
hotelach naszych miast wojewódzkich, a obszerna 
stajnia miała żłoby świeżo wybielone. W miejscowo
ści tej w kościele znajduje się niezmiernie pod 
względem artystycznym cenny i godzien widzenia 
starożytny tryptyk. Na bocznych skrzydłach obrazy 
o bardzo żywych barwach doskonałego nieznanego- 
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pędzla, a środek zajmuje scena religijna; osoby 
rzeźbione złocone w stylu i ubiorach średniowiecz
nych. Dzieło rzadko spotykanej wartości. Ambona i 
wejście na chór barokowe, rzeźbione, ażurowe. 
Trudno było się temu dość napatrzeć.

Znajdowałem się tuż przy granicy Wolnego Mia
sta Gdańska, które miałem zamiar objechać wokoło, 
gdyż zaszły zmiany w pierwotnym projekcie odwie
dzenia i zapoznania się tam z p. Ziehm, hodowcą , i 
hipologiem, z którym od dawna byłem w korespon
dencji. Niezauważyłem odnośnego drogowskazu i ja- 
dąc spokojnie piękym lasem, znalazłem się niespo
dziewanie przed barjerą polska,, za którą o kilkaset 
kroków dalej znajdowała się bariera i granica Wol
nego Miasta. Miałem wszystkie papiery w porządku, 
dowody na konie, świadectwo ich stanu zdrowia, a 
nawet zezwolenie urzędu weterynaryjnego w Gdań
sku na wj&zd. więc bez wahania pojechałem dalej, 
poddając się przepisom granicznym niemieckim, 
które nie byłv dokuczliwe ale pełne różnych formal
ności jak ściąganie telefonicznie wiadomości o mojej 
osobie z Gdańska itd. Wreszcie pozwolono na wjazd, 
opatrzywszy uprzednio szyje koni sznurkami z plom
bami. które dopiero zdjęto na niemiecko-polskiej gra
nicy poza Zoppotami. Kilka godzin jechałem zupeł
nie niemieckim krajem przez Oliwę z słynną katedrą 
i Zcppoty po niekończącej się Adolf Hitler Strasse.

Tu już zdała pobtyskuje morze, czyniące dla wi
dzącego je poraź pierwszy ogromnie radosne wraże
nie i ma się ochotę wołać jak Grecy w Anabasis Kse- 
nofonta „Thalassa — Thalassa“.

Konie stanęły w Kolibkach niegdyś własności kró
lowej Marysieńki Sobieskiej. a ja skorzystałem z za
proszenia hr. Mielżyńskiego, zamieszkując w jego 
willi Iwieniec w Orłowie.

Komunikacja tak z Gdynią jak z Zoppotami i 



Gdańskiem jest niezmiernie ułatwiona co kilka mi
nut przebiega jącemi autobusami, lub jeśli kto woli 
koleją żelazną. Wyobrażam sobie jakie wrażenie 
musi czynić dzisiejsza Gdynia na kimś, co pamięta 
na tymże miejscu kilka lat temu parę chat rybackich. 
Z powodu względnie wąskiej przestrzeni pomiędzy 
lesistem wzgórzem a morzeni, Gdynia zmuszona jest 
rozbudowywać isię wzdłuż — to też skraca się wciąż 
jej odległość od Orłowa.

Widziałem w porcie statki ze znanenii z gazet na
zwami jak: Bałtyk, Lwów, Gdańsk, Gdynia a w por
cie wojennym w Oksywji nasze kontrtorpedowce 
,,Burza" i .,Wicher", na które suchem okiem patrzeć 
niepodobna... Wszak to po przerwie wieków spadko
biercy politycznej myśli Zygmunta Augusta i Wła
dysława IV-go — nawet Zygmunta ITI-go. Bronią dziś 
naszego wybrzeża i sto ją na. jego straży i nie wątpi
my, że wzmocnione dałszemi jednostkami woienne- 
mi, potrafią w razie potrzeby rozgromić nieprzyja
cielskie floty, jak to z chwałą uczynili ich poprze
dnicy: Lew. Gryf. Łabędź, Wilk, Lipska Nawa i Nie
dźwiedź pod dowództwem Tomasza Sicrpinka i 
Arenda Dickmana w r. 1567 i 1627.

W Oksywji na wzgórzu stoi starożytny kościółek, 
z którego roztacza się wspaniały rozległy widok na 
całą zatokę gdyńską i ginie gdzieś — hen — na wi
dnokręgu na falach iskrzących się w słońcu, poprze
cinanym smugami dymu licznych handlowych i pa
sażerskich parowców. U >stóp kościoła ślicznie utrzy
many i pielęgnowany cmentarz z rosnącemi na gro
bach kwiatami. Zdaje się, że to niemiecki zwyczaj, 
ale nigdzie nie zauważyłem takiego pietyzmu dla 
miejsc wiecznego spoczynku zmarłych jak na Pomo
rzu. Nad wejściem do ewangielickich cmentarzy czy-
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do katolickich „Czem wy clziś jesteście — tern my 
.jutro będziemy"; ale że według słów ballady Schille
ra dzwon cmentarny odzywa się słowami — mor- 
tuos plango —• vivos voco. więc po zamyśleniu się nad 
znaczeniem tych słów i tonów, powracając do te
raźniejszości i życia, wybrałem się popołudniu stat
kiem „Jadwiga" na Hel. Radosne uęzucia tłoczą się 
do serca gdy nas niesie polski statek, prujący fale 
polskiego morza a nad niem krążą prawdopodobnie 
też polskie mewy! Ładny tam pert rybacki i ciekawe 
domy kaszubskie wzdłuż jedynej ulicy. Dość długą 
przestrzeń przeszedłem piechotą aż do ostatniego 
cypla stałego lądu wśród karłowatych od wiatru po
wykręcanych sosien, tuż pod latarnię morską. Pocze
kałem na bałwan i zaczerpnąłem do ust wody z pol
skiego morza. Nie był to nektar ale niezapomniana 
pamiątka! . , /

Nazajutrz brałem udział w uroczystej procesji Bo
żego Ciała w Gdyni, a następnego dnia pojechałem 
koleją do Gdańska.

Miałem wrażenie, że pomimo historycznych wspo
mnień. przynależności do Polski i dawnych nawet 
dowodów wierności miasto to dziś nie ma charakteru 
polskiego, ale czysto niemiecki, a właściwie na. wskroś 
hitlerowski; co krok spotykało się żołnierzy w bru
natnych koszulach i mundurach i każdy przecho
dzień prawie nosił coś z tej barwy w odzieży. Naj
wybitniejsze zabytki artystyczne miasta pochodzą 
z okresu jego przynależności do Polski. Dwa style 
nadają Gdańskowi jego swoiste piętno artystyczne: 
późny ceglany gotyk; tak zwany nadwiślański i re
nesans tak zwany gdański, będący naśladownictwem 
renesansu flamandzkiego i holenderskiego. Niezwy
kłe i niespodziewane wrażenie czynią ukazujące się 
na końcu wąskiej uliczki . Beutlergasse. poważne, 
strzeliste murv kościoła Panny Marii. W bocznej ka- , 
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plicy w ołtarzu słynny tryptyk — Sąd ostateczny, 
dzieło flamandzkiego mistrza Memlinga. Na Lange- 
strase znajduje, się ratusz z przepiękną z daleka 
widną wieżą i Dwór Artusa — koronka rżnięta w ka
mieniu — budowla z czasów Kaźmierza [agielloń- 
czyka. Wśród ciekawości Gdańska wybitne miejsce 
zajmuje prywatny dom patrycjuszów gdańskich 
Uphagenow. Dom ten wydzierżawiony został przez 
miasto ma dziś charakter muzeum; w tym samym 
rodzaju jest dom rodziny Plantin-Mouret w Antwer
pii, ale o tyle wspanialszy, że ma ściany ozdobione 
portretami pędzla Rubensa.

Dwie godziny zabrało mi objechanie wkoło portu 
statkiem aż do Wisloujścia. Po obu brzegach stoją' 
długim szeregiem niezliczone statki, przewożące to
wary w daleki świat; niektóre z nich prawdziwe ol
brzymy — na wielu podnosiły się i opuszczały żóra- 
wie, ładujące towary z składów i magazynów i obok 
stojących starożytnych śpichrzów. Wydawało mi się, 
że cały ten ogrom i ruch o wiele przewyższa Gdynię 
i wspomniałem o tern znajomym Niemcom, którzy 
odpowiedzieli umyślnie czy z przekonania, że ilość 
statków w Gdańsku łudzi, bo statki przeważnie stoją 
bezczynnie, a ładuje i tętni ruchem Gdynia.

Następnego dnia pojechałem do Zoppot, na umó
wione spotkanie z liipołogiem niemieckim p. Ziehm, 
którego przy tej sposobności dopiero poznałem. Za
prosił on na moją intencję wpływowego przedstawi
ciela Związku Jeździeckiego w Gdańsku majora 
Schónfeld, a że umyślnie miałem z sobą polskie księ
gi stadne i około 200 fotografii Dolskich koni, więc 
kilkogodzinna rozmowa z tymi panami, przy dosko
naleni winie reńskiem jakim mnie raczyli, miała cel 
i charakter propagandy i może nie była całkiem bez- 
pożyteczna! P. Ziehm zawiózł mnie do tuż pod Zop
potami znajdującego się stada pełnej krwi „Praust”,
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którego wychowanki przyjmują udział na torach 
wschodnio-niemieckich. Pokazano mi kilkanaście 
klaczy stadnych, z których zapamiętałem Mirabelle 
po St. Just, Quelle po Caius, Swansea China po Son 
in Law. Dorette po Prince Philipe i Crajowa po Ly- 
caon. Klacze te miały przy sobie źrebięta przeważnie 
po Olimpier. Pokazano też znaczną ilość dwulatków, 
będących w treningu, z pomiędzy których wyróżnia
ły się pochodzące po Lówenherz, półbracie naszego 
Rheinweiną i po Aldford, znanym ze swej świetnej 
kar jery wyścigowej, Olimpier po Nuage i Orcade po 
Fels, rodzony brat niemieckiego derbisty Omen, cho
wu p. v. Weinberg, dużego wzrostu o pięknych 
linjach, bardzo rasowy, ale przednie nogi są tego ro
dzaju, że trzeba mieć odwagę by tego konia używać 
do hodowli pomimo niezaprzeczonej klasy, jaką 
okazał w licznych zwycięstwach!

Zoppoty to jakby jeden ogród, tyle tu kwiatów i 
zieleni, plaża z królującem nad nią kasynem jest 
urocza z czarującym rozległym widokiem na morze. 
Po czterodniowym pobycie w Gdyni i jej najbliż
szej okolicy, wyjechałem na wypoczętej i brykającej 
Jedynce do Pucka, cokolwiek mylną drogą, tak, że 
zajechałem nawet do rybackiej wioski Rewa zamiast 
do Redy. W Pucku stanąłem na niepokaźnym ryn
ku, poleciłem służącemu konie popaść a sam posze
dłem do restauracji na szklankę herbaty. Tymcza
sem posterunkowy spisał z mego służącego protokół, 
naznaczając mu 2 zł kary za popasanie na rynku. 
Tablicy z odnośnem ostrzeżeniem nie było, a w 
moich podróżach popasałem bez zajść z policją 
w większych miastach jak Puck, i na bardziej oka
załych rynkach. Puck posiada kościół z XIII wieku 
ale go już nie zwiedzałem, obawiając się czy i tego 
gorliwa władza policyjna nie uzna za karygodne... 
Od Wielkiej Wsi-1 lallcrowo zaczyna się półwysep-

r.

■' i.■;

/ [i

/ ■ ił



28

Hel, który postanowiłem konno wzdłuż przejechać. 
Zbłądzić na wąskiej przestrzeni pomiędzy dwoma 
morzami nie można, mając tor kolejowy jako drogo
wskaz ale drogi właściwie żadnej niema po za leśne- 
mi ścieżkami. Jedzie się po pastwiskach lub pia
szczystych wydmach nad samym brzegiem morza 
z czego skorzystałem by Jedynkę i konia fornalskie
go uroczyście w polskim morzu napoić. Hel prawie 
cały z małemi pustemi odstępami jest zalesiony wię
cej lub mniej karpowatą sosną i zdaje się szarą ol
szą; ze zwierzyny widziałem tylko dwie „morskie" 
kuropatwy. Dwa morza, które Hel rozdziela, nie są 
wcale do siebie podobne. Wielkie morze jest dużo 
ciemniejsze i niespokojne. Dość późnym wieczorem i 
na zmęczonej uciążliwą drogą klaczy dojechałem do 
Jastarni. W pensjonacie „Pomorzanka" poraź pierw
szy zawiodła polska gościnność; właściciel posiadał 
stajnię, ale mimo próśb i obietnic sowitego wynagro
dzenia udzielić jej nie chciał, twierdząc, że dla wła
snego konia jest mu potrzebna. Obiecałem mu, że ten 
szczególny punkt widzenia, jak na właściciela ho
telu, opiszę — czego niniejszem sumiennie dotrzy
muję! W tym kłopocie zlitował się nademna kaszub 
Leon Lisakowski i wygodną swoją stajnię dobrowol
nie zaofiarował: z trudem mogłem go nakłonić do 
przyjęcia zapłaty. Po nocy spędzonej w dobrym pen
sjonacie „Bałtyk" oglądałem w kościele zbudowa
nym w typowo nadmorskim stylu, śliczną ambonę 
w kształcie lodzi rybackiej z masztem, żaglem, siecią 
i kotwicą, spoczywającą na falach, z której płyną 
zapewne z ust Kaznodzieji, wymowne słowa otuchy 
i nadzieji w pomoc ..Gwiazdy morza" dla tamtejszej 
ludności, wystawionej ciągle na niebezpieczeństwo 
żywiołu morskiego. Kobiety w czarnym żałobnym 
stroju i czarnemi przepaskami na głowach zajmo
wały miejsca w ławkach po jednej stronie nawy, a 
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mężczyźni wygoleni — z typowemi twarzami wilków 
morskich — po drugiej. Mijając w Rozewii latarnię 
morską o sile światła 6 milionów świec i Jastrzębią 
Górę, pożegnałem się z morzem w Karwi, leżącej 
bezpośrednio przy brzegu Wielkiego Morza.

Zwróciwszy klacz w kierunku ku „domowi**. odle
głemu jeszcze o blisko tysiąc km. zajechałem przed 
starożytny zamek w Krokowie w gościnę do hr. Kro
kowa. Majętność ta należy do tej rodziny od 700 lat. 
Dowodzą tego posiadane dokumenty z podpisami 
Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Zygmunta 
Ill-go, który zatwierdza- przywileje nadane przez 
Mestwina ks. Pomorskiego w r. 1283. Olbracht Wi- 
ckerode, przybyły z Frankonji, osiadł pierwszy w 
Prusiech w r. 1238, a syn jego Franciszek, nabywszy 
Krokowo na Pomorzu, stamtad pisać się począł. Zwali 
się Krokowskimi, żeniąc się wciąż z Niemkami; byli, 
dworzanami królewskimi, piastowali urzędy pol
skie państwowe; za Fryderyka II na dobre1 się zniem
czyli. aż obecnie znów stali się obywatelami polskie
mu. Zamek znajduje się w parku, w którym rosną 
platany i odwieczny cis, otoczony fosą z płynącą 
wodą, strzeżony pzez średniowieczne armaty z ów
czesnych wojennych statków. Wewnątrz prawdziwa 
galer ja portretów rodzinnych, głównie generałów i 
wojskowych od najdawniejszych czasów, rzadki 
zbiór porcelan i przepysznych stołów, mebli, szaf, ale 
nie francuskich z epoki Ludwików, jakie się w sta
rych domach najczęściej spotyka, lecz włoskich, ho
lenderskich i gdańskich. W tym niezmiernie uprzej- 
mem, a wysoce kulturalnem środowisku ożywiona 
rozmowa toczyła się swobodnie nawet na tematy po
lityczne i narodowościowe, jechałem dalej wzdłuż 
bardzo długiego jeziora Żarnowieckiego, przez które 
przebiega granica polsko-niemiecka do Wejherowa, 
co najmniej 20 km przez lasy podchodzące pod same 
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miasto zwane pomorską Częstochowa. Tu w pobli
skiej, na wzgórzach założonej Kalwarii gromadzą się 
dziesiątki tysięcy kaszubskich pątników, przybywa
jących z najdalszych wiosek Pomorza. Żyjąc w od
osobnieniu odcięci od szerokiego świata puszczami i 
jeziorami zachowali Kaszubi staropolską mowę i du
żo odrębnych właściwości kulturalno obyczajowych. 
Niezwykłego uroku dostarcza tej ziemi niespotyka
na gdzieindziej ilość jezior. W dniu tym, i to w nie
pogodę, przejechałem 85 km, dzielących mnie od 
Kartuz, centrum kaszubskiej Szwajcarji. Nazwę swą. 
zawdzięcza miasto klasztorowi Kartuzów, który po
wstał tu w końcu XIV wieku a w r. 1826 został ska
sowany przez Prusaków. Nocleg w dobrym hotelu 
„Kaszubski Dwór". Po Kartuzach pozostał piękny ko
ściół gotycki, którego dach przypomina wieko tru
mny, w myśl hasła Kartuzów „memento mori“. We
wnątrz niesłychanie bogate renesansowe stalle i ołtarze 
z gotyckiemi pozłacanemi rzeźbami. Olbrzymie stare 
buki i dęby porastają brzegi jeziora klasztornego, 
tworząc Gaj Światopełka, połączony alejami z mia
stem. Cudny, a tak swoisty krajobraz tej ziemi! Naj
donioślejszą jednak rolę dla Państwa spełnia ten ob
szar przez swoje geograficzne położenie, stanowiące 
ów „pomorski korytarz", będący jedynem połącze
niem terytorium państwowego Polski z morzem. Ka
szubskim krajem przebiega najdogodniejsza droga 
lądowa ku morzu, droga „bursztynowa".

Najbardziej malowniczą część drogi przez powiat 
kartuski, posiadający 175 jezior, wypadła mi pra
wie w ulewny deszcz, padający od rana do wieczo
ra, tak, że mało użyłem widoku ślicznych jezior Klo- 
■dna i Raduny, okolonych lasami, i rad byłem, gdy się 
po 56 km ukazało miasto Kościerzyna, bo dalsza ja
zda w przemokniętem ubraniu i bieliźnie była dla 
zdrowia zbyt ryzykowna. Można sobie wyobrazić.
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jak w tych warunkach atmosferycznych miło było 
od trzech hoteli napróżno odjeżdżać, bo żaden nie po
siadał stajni dla koni. W czwartym zmiłowano się 
nad stanem, w jakim znajdował się jeździec i koń, 
który stanął w garażu, na miejscu wytoczonego z nie
go w tym celu samochodu. Kiedyż nadejdzie ta 
chwila, że turyści nie będą zwiedzać Polski wyłącz
nie samochodami i właściciele hoteli pomyślą o staj
niach dla koni? Obecny zupełny ich brak jest wiel- 
kiem utrudnieniem w dalszych konnych wyciecz
kach. Nazajutrz^ przy względnej pogodzie, zjecha
łem z Chojnickiej szosy na polski gościniec, by doje
chać do wsi Wzdydze nad jeziorem tejże nazwy. P. 
Gałkowska, artystka malarka, z rządkiem entuzja
zmem zamiłowana w gromadzeniu starożytności ka
szubskich, założyła w swym dworku w tej wsi mu
zeum przedmiotów kaszubskiej ludowej sztuki. Nie
szczęście chciało, że przy pożarze wsi zgorzały i jej 
zbiory od wielu lat pomnażane i dopełniane. Rozpo
częła swą pracę na nowo i dane mi było podziwiać 
wzorzysto malowane sprzęty, stoły, skrzynki, a 
w nich zbiór najcudniejszych oryginalnych haftów, 
wykonywanych przez wiejskie dziewczęta według 
wzorów podawanych przez p. Gulkowską. Lniane 
ręczniki serwety, obrusy, pokryte haftami, różnią się 
zupełnie w rysunku i pomyśle i kolorach od wscho
dnio małopolskich i huculskich, na jakie się rok 
przedtem nad Dniestrem, Prutem i Czeremoszem pa
trzyłem. Jakże utalentowany jest lud polski z tak 
odrebnemi charakterystycznemi cechami pomysło
wości, odczucia barw i wrodzonej potrzebie stosowa
nia ich w zdobieniu przedmiotów codziennego użyt
ku i czy można dość wysoko podnieść i zaznaczyć 
zasługę takich jednostek jak p. Gulkowską w prze
chowywaniu i rozpowszechnianiu tych artystycz
nych tradycyj!
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Zatrzymawszy się fam dłużej, niż czas na to po
zwalał, z trudnością wyszukując drogę przez lasy 
pozbawione drogowskazów, popasałem we wsi Wiele 
nad pięknem jeziorem. Polecenia godne jest zwiedze
nie tej okolicy, pozbawionej miast, gdyż w tych za
padłych stronach, wśród lasów i nieurodzajnych pia
sków, najlepiej się jeszcze zachowały resztki kultu
ry kaszubskiej. Lud ubogi trudni się rybołówstwem 
i rolnictwem; wśród lasów sosnowych ciągną się pra
wie nieprzerwanie długie i szerokie jeziora. Chcąc 
w jednym z nich napoić spragnioną wody Jedynkę, 
zbadawszy, że spód u brzegu był piaszczysty, wje
chałem w nie na szczęście nie daleko, niemniej tuż 
dalej spód jeziora byl bagnisty. Przy wyjeżdżaniu 
klacz po brzuch ugrzęzła i usiłując się wydostać 
wraz zemną do góry nogami się przewróciła! Skut
kiem czego — mam prawo powiedzieć — nietylko po
znałem położenie jezior pomorskich, ale też tempera
turę ich wody. Słońce przygrzewało podczas całko
witej zmiany ubrania, tak że niespodziewana kąpiel 
zdrowiu nie zaszkodziła. Z miejsca tego było jeszcize 
43 km do Chojnic, tak, że na rachunek nóg Jedynki 

^^yypadło znów w tym dniu zapisać 83 km.
Y s W Chojnicach kilka starożytnych kościołów, pię

ciopiętrowa gotycka brama z XIV wieku, znaczne 
resztki murów miejskich obronnych i kilka baszt. 
Tu może będzie miejsce do zaznaczenia dzielności i 
wytrzymałości Jedynki. Z Orłowa wyszła całkiem 
świeża, wypadło jednak opisaną powyżej drogę 
przebyć przeważnie szosami, które na Pomorzu są 
brukowane od brzegu do brzegu. Podczas ustawicz
nych deszczów szosy te tak zostrzały, a rowy obok 
były pełne wody i nie do użycia, że, choć odpowie
dnio okuta, klacz ścięła sobie róg prawego tylniego 
kopyta prawie aż do mięsa i coraz silniej kulała. 
Chwilowe zatrzymanie się w jakim mieście nic by 
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nie było pomogło, bo leczenie wymagało przynaj
mniej kilku tygodni. Ufając w siły i wytrzymałość, ja
ką daje Jedynce jej wysoka pełna krew i właściwa tej 
rasie odporność systemu nerwowego, jechałem dalej 
odbywając z musu właśnie najdłuższe dzienne dy
stanse. dążąc na konieczny odpoczynek do bliskich 
krewnych pp. Janów Górskich w Kamienicy po za i 
Tucholą. Nie tyle tam dojechałem, ile się dowlokłem. o- 
a ostatnie ciężkie kilometry uprzyjemniało towarzy
stwo p. Górskiej, z domu hr. Plater Zyberg, która
naprzeciw konno wyjechała. Na każdym popasie, a 
w Kamienicy bezustannie, moczyło się chore kopyto 
w zimnej wodzie, by usunąć zapalenie. Czwartego' 
dnia pobytu u dobrych krewnych, miejscowy kowal 
sztucżnie i tak pomyślnie klacz okuł, że w ciągu kil
ku następnych dni podróży swobodnie się poruszała. 
Potem kulenie i ból były jeszcze o wiele silniejsze 
— powrót do domu wydawał się wykluczony. Nie 
chcę nudzić Czytelników szczegółami, ale mam bez
względne przekonanie, że wyraźnie za przyczyną 
Św. Teresy stan nogi klaczy z dnia na dzień się po
prawił, co normalnie nastąpićby nie mogło. Tymcza
sem skorzystałem w Kamienicy z wolnego czasu, by 
dojedhać samochodem do leśnictwa państwowego 
Wierchlaś, gdzie nad jeziorem Mukrż znajduje się 
18 hektarów obejmująca Cisowa Kępa, rezerwat ci
sowy, jedyny w Europie a może i w całym świecie. 
W ślicznem romantycznem ustroniu rośnie około 5 
tysięcy tych rzadkich drzew, mających po kilkaset 
lat wieku, a niektóre przeszło tysiącletnie, wśród 
wspaniałych dwustu- lub więcej letkich niebotycz
nych sosen. Każdemu zamiłowanemu leśnikowi pol
skiemu wypada zapoznać się z temi epigonami flo
ry leśnej, dziś tak niezmiernie rzadkiemi a niegdyś 
pospolitemi, jak o tern świadczą nazwy wsi: Cisów,, 
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Cisiny, Cisowo itp. W ustawie o rezerwatach przy
rody jest zaznaczone, że pozostawione są naturze, a 
niema niczego się tam dotykać ludzka ręka, a że u 
nas nietylko na tem polu panuje zasada pereat mun- 
dus fiat — ustawa, więc nie usuwa się w Cisowej Kę
pie drzew niższvch gatunków i wartości, tuż obok 
disów rosnących i je Drzygluszających tak. że koro
ny ich nie mogą się rozwijać — byle się stało zadość 
ustav.de. Szczególny kraj i umyslowość, gdzie każda 
ustawa jest więcej przestrzegana niż św. Ewangelja 
i... Drcsta zwyczajna życiowa logika. Etatyzm to jest 
jednak wielka współczesna calamitas.

Opuściwszy Kamienicę popasałem w Koronowie, 
ślicznie położonem. nad Brdą. Starożytny kościół *po- 
cysterski z fasadą o charakterze obronnym zawiera 
wspaniały rzeźbiony chór, bogatą barokową ambonę 
i rzeźbione stalle, do których zamiast stopni służą 
w twardym dębie rzeźbione archaiczne lwy, iden
tycznie takie same jak w opactwie pocysterskim w 
Sulejowie w województwie kieleckiem.

W Bydgoszczy raz jeszcze i ja i koń skorzysta; 
liśmy z gościnności Kawalerji polskiej; Jedynka 
w stajniach a ja w Kasynie 16 Pułku Ułanów, u- 
goszczeni przez p. Rotmistrza Świderskiego. Wczas 
rano wyjazd do Inowrocławia przez piękne państwo
we lasy na południowy odpoczynek i odwiedziny 
w Kościelcu u lir. Edwardowstwa Ponińskich. W du
żym parku okopy starosłowiańskie; w pałacu obra
zy: Salvator Rosa. Suchodolski, Kostrzewski i wiele 
innych. Starożytny kościół z XII wieku z romańską 
absydą i czworoboczna, wieżą i renesansową kaplicą 
Kościeleckich. zbudowaną według planów Jana Bap
tysty di Quadro, budowniczego Ratuszu w Poznaniu, 
wewnątrz stinkami ozdobioną z nagrobkami Koście
leckich. Kościół jest obecnie odnawiany kosztem Ko
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latora z zachowaniem wszelkich jego cech artystycz
nych. Beata Kościelecka, córka Andrzeja Kasztelana 
Wojnickiego i Katarzyny Telniczanki (a prawdopo
dobnie córka Zygmunta Starego) wychowała się na 
dworze królewskim, wyszła w r. 1538 za ks. II ję 
Ostrogskiego i ich córką była słynna później ze 
swych nieszczęść Halszka z Ostroga.

W stronę Kruszwicy byłem odprowadzony konno 
przez uroczą, młodziutką Hrabiankę Ponińską, jeż
dżącą śmiało i z zapałem; przy slabem dotąd odda
waniu się sportowi jazdy konnej w Polsce — ma on 
jak miałem sposobność w podróżach zauważyć, 
znacznie więcej zwolenników wśród Pań, aniżeli po
śród Panów. Kobiety prześcigają mężczyzn także i 
na tern polu, a wiele Pań zawsze z wybitnem zami
łowaniem, a często fachowo zajmuje się hodowlą 
koni. W jednym z bardzo sympatycznych odwiedza
nych dworów, miałem zaszczyt spotkać i rozmawiać 
z Panią, której pamięciowe znawstwo rodowodów 
koni pełnej krwi było niezwykłe i zdumiewające;

Jedynka dawała tego dnia dowód powrotu do 
zdrowia, gdyż dochodząc do Kruszwicy po 75 kilo
metrach, tak w kłusie ciągnęła, że mi ręce drętwiały. 
Gopło i Mysia Wieża budzą tyle historycznych i le
gendarnych wspomnień —• te ostatnie mnie nawet 
cokolwiek bliżej obchodzących. Kościół romański 
z XII w.ieku miał być fundowany przez Piotra Du
nina. Tu już urodzajne Kujawy, kraj buraków cu
krowych, plantowanych do pięciu w powiecie istnie
jących cukrowni. Przejeżdżający przez te okolice 
nie powinien ominąć Strzelna. Kościół tamtejszy 
Norbertanek też niegdyś fundacji Piotra Dunina, 
który 70 kościołów miał w Polsce wybudować — 
w założeniu romański, dziś po przebudowie posiada 
piękną fasadę późnobarokową. i dwie wieże, nakryte 



36

hełmami barokowemi. Wewnątrz mnóstwo zabyt
ków, nagrobków, gotyckich płaskorzeźb. Kaplica Św. 
Barbary ze sklepieniem opartem na jednym filarze 
o kapitelu z romańskiemi ozdobami. Stalle inkrusto
wane i rzeźbione. Drewniany nagrobek Książąt Ku
jawskich Alexandra i. Kaźmierza, pod nim następu
jący napis: „Pan dziedziczny na Kujawy — Alexan- 
der godzien sławy — nieśmiertelnej tu fundował — 
dochodami zrewidował — Norberta Synów z Opa
tem — nim się pożegnał z tym światem — złożył 
berła i korony — w niebieskie wybrał się strony — 
żyje w sercu i pamięci — na dokument szczerej 
chęci — ien nagrobek tu lokuje — czysty zakon tu 
votuje — niech Ci Bóg płaci wdzięcznością — w Nie
bie Świętych społecznością"; i drugi napis: „Po 
Aleksandrze buławę, cnotą, męstwem równy sławą
— Kaźmierz Alexandrowi — familią wnuk dziadowi 
w sto lat potem tu funduje — Córy Norberta lokuje
— do Wrocławia Synów jego przeniósłszy — fun
dusz dziedzictwa swego czyni z szczodroty — Książe 
Kujawski — Pan cnoty — wdzięcznością w sercu 
zapisuje". Pozatem, drzwi do jednej z kaplic roko
kowe rzeźbione a jour; w. ołtarzu Chrystus Pan ze- 
srebra, na krzyżu rozpięty, wsławiony cudownemi 
laskami, pod Nim postacie en relief potępionych 
w ogniu piekielnym, ręce błagalnie składają, prosząc 
o zmiłowanie. W innej kaplicy, fatalnie przemalowa
nej — aniołki w rotundzie patrzą na kulę słoneczną 
przez lunety i szkła powiększające. Konfesjonały 
z malowidłami na drewnie scen z Pisma Świętego.

Obok sto i jeszcze wybitniejsze dzieło sztuki i ar
chitektury a mianowicie romański kościółek pod we
zwaniem Św. Prokopa. Wysoki, okrągły, wewnątrz 
bardzo szczupły, niezmiernie przypominający naj
starszy w tym stylu kościół Św. Filipa i Adaukta 
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w Krakowie na Wawelu. Po szanownych granito
wych murach pnie się bluszcz — całość budowy har
monijna, urocza, od której oczu oderwać trudno. Ko- 
iścióJ ten w r. 1898 odnowiony, wybornie utrzymany, 
zawiera gotyckie rzeźby i dużo relikwiarzy z re
likwiami.

Tak długo zabawiłem w Strzelnie, że z żalem mu- 
sialem ominąć Mogilno i jego romański kościół, je
den z najstarszych w Polsce z romańskiemi krypta
mi. Okolice te są. istotnie kolebką i świadectwem na
szej wiekowej cywilizacji i kultury. Kierunek drogi 
wypadał mi przez Trzemeszno, istniejące już w X 
wieku, gdzie Mieczysław I miał założyć pierwszy 
klasztor w Polsce, sprowadzając Kanoników Late- 
raneńskich z Verony. Św. Wojciech założył Opactwo 
Benedyktynów, a Bolesław Krzywousty Opactwo 
Augustjanów. Olbrzymi kościół z dwiema wieżami 
i kopulą — dawniej romański, dziś z wszystkiemi ce
chami rokoka; przypomina kościół Andrea delle Val- 
le w Rzymie. Przed presbiterjum ołtarz zwany Kon
fesją pod kopułą z relikwiarzem w kształcie trumny, 
■podtrzymywanej przez Aniołów.

Z trudnością trafiłem przez państwowe lasy do 
.Niechanowa, majętności hr. Leona Żółtowskiego, 
gdzie miałem możność i miłą sposobność przenoco
wać i do późnej nocy rozmawiać de multis rebus 
et quibusdam aliis. Brat Gospodarza hr. Tomasz Żół
towski odprowadził mnie konno przeszło 20 kilome
trów aż do szosy prowadzącej do Iwna. Uważałem to
za bardzo wielką uprzejmość, że nietylko w poważ
nym wieku będący hr. Ignacy Mielżyński, ale i hr. 
Mielżyńska raczyli konno naprzeciw mnie wyjechać; 
Pani Mielżyńska dosiadała pełnej krwi Warszawia
nka po Mantonie a Jej Małżonek wypróbowanego na 
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polach bitew i w hodowli, również pełnej krwi Cy- 
rusa. Chcąc obejrzeć wszystkie konie w Iwnie, na
leży wczas zacząć, to też jeszcze tego samego dnia 
pokazano mi reproduktory, klacze stadne ze źrebię
tami i remonty.

Ani w moralnym, ani w materjalnym zakresie 
działalności ludzkiej nie wolno uważać, że się osią
gnęło już szczyt doskonałości — przeciwnie mając tu 
na myśli sprawy materjalne, mianowicie hodowlane, 
to przy zamiłowaniu, znawstwie i pracy, droga do 
postępu jest ciągle otwarta. Czynniki te zaważyły 
pomyślnie na hodowli w Iwnie, którą miałem spo
sobność w ostatnich latach prawie corocznie oglądać. 
Z używanych reproduktorów to Fils du Vent pozo
stawi! tu cenne matki- stadne: mniej się zasłużyły 
Parsifal i S(avropol; Dealer dał dużo koni wytrwa
łych wyścigowych. Obecna trójka ogierów: Palii, 
Widehall i Frohsinn, powinnaby-się bardzo dodat
nio w Iwieńskiej hodowli zaznaczyć. Pierwsze w 
Iwnie a liczne potomstwo po Palu odznacza się szla
chetnym. wyrównanym typem, rasowością, rozłoży- 
stością i harmonią kształtów. Opinia o Widerhallu 
w hodowli pełnej i pól krwi już jest dodatnio usta
lona a świeże kupno, choć nie młodego już Frohsin- 
na, uważać można za bardzo szczęśliwe. Koń ten 
wielkiej urody i szlachetności, posiada doskonałe 
prądy krwi, jako wnuk St. Simona i prawnuk Bend 
ora, odnosił też swego czasu poważne zwycięstwa na 
niemieckich stołecznych torach. Grono klaczy stad
nych jest ciągle odświeżane nowemi zagranicznemi 
zakupami i włączaniem własnego wypróbowanego 
przychówku. Piękny widok przedstawiały przepro
wadzane przed pałacem remonty — tak trzyletnie- 
remonty jak i młodsze roczniki, które następnego- 
dnia na folwarkach oglądałem, wyszły poniekąd. 
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z typu dawnego poznańskiego" konia a poszły sil
nie w krew. Toczy się obecnie właśnie w fachowych 
pismach ciekawa dyskusja nad tein, jak należy te
raz postępować, by przy rasie utrzymać masę.

Przejeżdżając po majętności Iwieńskiej, nie wia
domo co wpierw podziwiać, czy wysoko postawione 
gospodarstwo rolne i leśne z interesującą, maszyno
wą eksploatacją torfu na dużą skalę, czy urocze fa
liste położenie ze stawami rybnemi, wśród lasu, z któ
rych podrywają się czaple, a w innym rewirze pra
wie do rąk podchodzą daniele. W złożach torfowych 
odnaleziono niedawno dobrze zachowany, całkowity 
szkielet tura, zaludniającego niegdyś słowiańskie 
puszcze leśne. Nie mogę tu jeszcze nie nadmienić o 
tern, co mnie przy każdej bytności w Iwnie uderzało, 
a mianowicie o widocznie idealnym, patrjarchalnym 
stosunku Państwa Miełżyńskich do służby i miej
scowej ludności. Przechodzący starzy i młodzi po
zdrawiają Ich nietylko z należnem uszanowaniem, 
ale patrząc prosto w oczy z wyraźną życzliwością. 
Objaw dawniej prawie powszechny — dziś niestety 
nie często już spotykany.

Niedaleki miałem nasiępny etap do Wrześni. Tuż 
za miastem znajduje się pałac i park hr. Edwardów 
Mycielskich. Złączony wspomnieniami młodości i 
starą przyjaźnią z Sz. Właścicielami, spędziłem w 
Ich domu bardzo miłe chwile. W rozmowie zachowy
waliśmy się jako „laudatores temporis acti", według 
zwyczaju starych ludzi lepsze i gorsze, pamiętają
cych, ale wrażenie uroczystości, jakiej byliśmy na
zajutrz świadkami, dowodziło, że pomimo pewnego 
krytycyzmu do niektórych objawów teraźniejszości 
— biją serca wdzięcznie i gorąco na widok siły i po
tęgi odrodzonej Ojczyzny. Po solennem nabożeń
stwie. odbywało się zaprzysiężenie rekrutów 69 Puł
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ku piechoty, zakończone wspaniałą defiladą całego 
pułku przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Pa
trząc na dzielną postawę wojska, uparcie tłoczyło się 
do serca westchnienie: byle to wszystko nie służyło 
do pozbawiania żon mężów, a matek synów.

W pałacu hr. Mycielskiego tak rzadki zbiór staro
żytnej porcelany, jakiego może jeszcze w żadnym 
prywatnym domu nie spotkałem i prawie że galerja 
obrazów zagranicznych i krajowych mistrzów.

*7

W Słupcy wjechałem w granice dawnej Kongre
sówki, uwidaczniające się zaraz na pierwszy rzut 
oka przez zaniedbanie miasteczka, zly bruk, żydow
skie sklepy i ich właścicieli w długich chałatach, a 
od tego widoku w podróży po Pomorzu i Wielko- 
polsce już się było zupełnie odwykło. Dalsza droga 
dla konia możliwie najgorsza, bo piasek w pomię- 
szaniu z drobnemi kamieniami, a mądra doświadczo
na Jedynka, raczy się wyciągać w kłusie tylko tam, 

« gdzie jej wygodnie stąpać. Odpoczęliśmy doskonale 
' w Kaźmierzu biskupim, który już innym razem opi

sywałem. Nie zmieniam zdania, że wyborna i ogól
nie ceniona tamtejsza hodowla koni, uczyniłaby je
szcze wydatniejsze postępy przy użyciu reproduk
tora pełnej krwi. Zdaje się. że myśl ta zaczyna kieł
kować i zbliża się do urzeczywistnienia.

Droga wczesnym rankiem w stronę Konina przez 
rozległe Kaźmierskie wybornie prowadzone lasy 
z widokiem na wieże kościoła Bieniszewskiego, prze
glądające się w lustrzanej powierzchni jezior białych 
od mew — była niewypowiedzianie piękna i osobli
wa ale do samego Konina tak piaszczysta jak na Ma
zowszu. Kościół Bernardynów nie zawiera nic szcze
gólnie ciekawego, zato w farze gotyckiej z wieku 
cenne marmurowe nagrobki rodziny Przyjemskich. 
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Niedaleko Konina — ale już bliżej Kola — Koście
lec, należący przed wojną do generała rosyjskiego 
hr. Kreutza, który tu wzniósł okazały ozdobny pałac. 
Nie bardzo jasne w jakim stylu, ale z pięknemi ozdo
bami i szeczegółami. Za pałacem ogromny park z du
żym stawem, a nad nim wśród_ grupy drzew meczet - 
minaret i sztuczne ruiny zamku. Całość wielkopań- 
ska i choć jako domena państwowa, mieszcząca Za
kład rolniczo-doświadczalny, służy użyteczności pu
blicznej, nie mogę zataić osobistego uczucia żalu, że 
nie jest on w rękach ziemiańskich (oczywiście pol
skich). Nie należy to tutaj do rzeczy ale z etatyzmem 
nie mogę się pogodzić w żadnej formie i zakresie. 
Gdzież w końcu znajdzie się już miejsce dla własno
ści pracy i inicjatywy obywateli kraju? Stoimy cią
gle przed nierozwiązanem zasadniczem zagadnie
niem, czy Państwo jest dla obywateli, czy obywa
tele dla Państwa? Wszystko na to wskazuje, że to 
drugie jest wymagane; tymczasem Ojczyzna a Pań
stwo to dwa catkem różne i bynajmniej nie równo
mierne i pokrywające się pojęcia! Ojczyzna to sym
bol najwyższych ideałów, za które się z ochotą oddaje 
życie i majątek, a Państwo to synonim wielorakich 
urzędów, zarządzających tylko dobrami ojczystemi. 
Urzędy, za które się życia nie oddaje, a majątek nie
stety tak — ale pod przymusem....

Koło leży również nad Wartą. Podczas popasu ko
ni zwiedzałem miejscowy kościół z wieloma pomni
kami i nagrobkami, a z nich najciekawsza metalowa 
płyta, na której wyryta postać w zbroi Jana z Gar- 
bowa herbu Sulima, starosty Kolskiego, jedynego sy
na Zawiszy Czarnego. Na rynku ratusz składający 
się z podstawowej odwiecznej kwadratowej wieży, 
zakończonej późniejszą pśmioboczną, i z empirowe
go portyku wspartego na filarach.
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Zaproszony na nocleg do dalekiego jeszcze Brudze
wa, jechałem dalej, niepotrzebnie nakładając kilka
naście km, bo kierując się drogowskazem znalazłem-, 
się przed sporym ale nie pozwalającym na przejazd 
mostem. A tak łatwe i obowiązujące było o stanie 'je
go przy drogowskazie umieścić widoczne ostrzeżenie! 
Droga prowadziła przez JDobrów z pustelnią bieg. 
Bogumiła w okolicy i dziś pustynię przypominają
cej. Sławą Brudzewa był Wojciech z Brudzewa, ma
tematyk, astronom, nauczyciel Kopernika.

W majętności należącej do p. Cecylji Kurnatow
skiej, jest śliczny polski dwór z przedsionkiem na fi
larach i łamanym dachem. Wewnątrz pełno starożyt
nych mebli, makat i cennych przedmiotów, wśród 
których wyróżnia się naturalnej wielkości popiersie 
z porcelany jakiegoś filozofa greckiego ze znakiem 
wyrobu Vieux Rouen.

Nie zawiodłem się przypuszczając, że doznam nie
zrównanej polskiej gościnności, ale prawdziwą nie
spodzianką było zapoznanie się z istotnie wybitną 
hodowlą koni pól krwi angielskiej i pół krwi arab
skiej z wyraźną przewagą typu wschodniego. Hodo
wlę rozpoczął ojciec obecnej właścicielki, od naby
cia jakiejś klaczy pół krwi, widocznie znakomicie- się 
dziedziczącej. Za reproduktorów po kolei służyły: 
Derwisz po Claude Kroiło (ze stada J. Reszkego), póź
niej ogiery stacyjne z Janowskiego stada, mianowi
cie Kowarny po Clover i Warjacja po Warcraft, tu
dzież Little Mann po Lohengrin i Mis Emijy po His 
Majesty; następnie pełnej krwi Teutonic po Ruler i 
Tsigane. Za polskich czasów pełnej krwi Habicht i 
Kings Prize, po których niewiele klaczy przeznaczo
no na matki. Najlepsze wyniki dało użycie ogierów 
Schaggya 60 i Schaggya 572. Konie są dużej miary, 
szlachetne a nie przerasowane z bardzo dobrym, a. 
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niektóre wprost z fenomenalnym ruchem! Kierunek 
hodowli, po za spełnianiem życzeń zamiłowanej wła- o 
ścicielki, spoczywa w rękach prawdziwego znawcy, 
jakim jest rotmistrz Z. Rozwadowski, inspektor hodo
wlany Izby Roliczej w Łodzi. W Brudzewie istnieje 
też wielkie zamiłowanie do hodowli róż. Podziwia
łem przepiękne okazy: Kaizerin Augusta, Victoria, 
Sachsengruss, Britisch Queen, Louise Catherine 
Breslau, Souvenir de Claude Pernet i William Cor- 
nelt. Wyliczenie to może się przyda Czytelniczkom 
niniejszego. Cały dzień, wspólnie z rotmistrzem wy
bieraliśmy z pośród młodzieży remonty’ i przyszłe 
matki stadne, do czego nieledwie każda z młodych 
klaczy się nadawała. Imponująca hodowla prowa
dzona fachowo, a bez reklamy i rozgłosu. Wczas ra
no wyjazd do Turka, zaciekawiającego mnie tern, że 
w tamtejszym gotyckim, nowym, dużych rozmiarowy' 
kościele wykonywuje polichromję wnętrza genjalny 
artysta malarz p. Józef Mehoffer. Sądzę, że po osta- 
tecznem wykończeniu, większość osób interesują
cych się w Polsce sztuką będzie zjeżdżać do Turka, by 
podziwiać talent i fantazję wielkiego mistrza.

Zatrzymałem się wv Uniejowie, niegdyś siedzibie . 
Arcybiskupów gnieźnieńskich. Pozostał po nich do
brze zda je się zachowany zamek, którego jednak nie 
mogłem zwiedzić, wyraźnie wyczytawszy na tablicy 
ostrzeżenie, że wstęp do parku, w którym się znajdu
je zamek jest z rozporządzenia starosty wzbroniony. 
Cóż na to zarząd Polskiego Tow. Turystycznego? Po
pasałem nad samym brzegiem Warty, bo' to nie było* 
przez władze zakazane. Ztamtąd miałem jeszcze 32 
km do Prusinowic, majętności p. A. Krzyżanowskie
go, który nieznanego mu gościa-podróżnika serdecz
nie przyjął. Nigdzie dotąd nie spotkałem równie 
wspaniałych urodzai i to wszelkiego rodzaju zbóż:
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bez wyjątku. Droga prowadząca przez Szadek do 
„• Łaska szosą gęsto wysadzana drzewami owocowemi.

Widząc jak były okryte dorodnemi jabłkami musi 
się uznać, jaką to daje powiatowi materjalną ko
rzyść i cywilizacyjny wygląd. Drzewa te są już 
dziś — a gdy rozrosną się będą jeszcze większą — 
przeszkodą dła odbywających (jeśli są tacy) dalsze 
podróże konne, gdyż niemożliwe jest schylać się co 
chwilę pod gałęziami a jazdy rowami używa się tyl
ko w ostateczności i to w ciągiem naprężeniu uwagi 
czy nie widać na widnokręgu dróżnika — mimo, że 
doszedłem już do wprawy omylenia ich zupełnej 
zbyteczej czujności i to bez skrupułów sumienia, bo 
tak rzadko zdarzający się przejazd konny rowem, mo
że szkodzić jedynie ustawie drogowej ale nie rowom...

Okolica Łaska nie malownicza, płaska, bezbarwna, 
pomimo, że wokoło na widnokręgu rysowały się sine 
smugi lasów. Dopiero po zjechaniu z szosy za Krze- 
slowem, przypomina się Podlasie: takie same olszy
ny, łąki, stawy, torfowiska, kraobraz smętny jak 
preludjum lub nokturn Chopina ale mile dlą.oka i na 
wskroś polskie. Sam Krzesło w śliczny; woda płyną
ca otacza dom mieszkalny, a wiedzie do niego prze
rzucony przez wodę most szeroki, ozdobiony pnącemi 
roślinami i kwiatami. W nieobecności p. B. Walickie
go, prezesa Warszawskiego Związku hodowli konia 
półkrwi, najuprzejmiej przyjął mnie krewny pana 
domu i konie pokazał, a było naprawdę co' oglądać. 
Z klaczy pełnej krwi: Bayerland (Lansturmer—Bar- 
belec, Etrurya- (Carabas—Emaille). Fanfara (Cara- 
bas—Sonya); Jokohama (Manton—Dunkierka); Gol- 
dynga (Kings—Idler—Riga); Erato (Kritiker-Manon); 
Elektra (Anschluss—Early); Dzisna (Fils du Vent— 
Dźwina): Chorok Bridge (Chaucer—Bienvenue); 
Azalia (Icy Wind—Rosette) przeważnie z źrebiętami, 



dwa z nich po Vila«rs niezwykle wyrośnięte. Rocz
niaki po Kings Idler doskonale wychowane. Stoi tu 
państwowy Luvaneran. Ogier ten przeszedłszy już 
proces aklimatyzacyjny, przedstawia się w dodatku 
przy swoim Wysokiem pochodzeniu i zewnętrznie 
jak koń klasyczny. Zaimponowały mi klacze fornal
skie pół krwi, budowne i szlachetne, mogące dawać 
pierwszorzędny materjal remontowy. W Krzeslowie 
jest też obora bydła nizinnego, zajmująca jedno z 
pierwszych miejsc co do mleczności przy wysokim 
procencie tłuszczu.

'Z.V Z-

Jadąc na noc do Kluk, majętności p. W. Święcic
kiego, zatrzymałem się na chwilę przed kościołem w 
Parznie, gdzie w podziemiu znajduje się grobowiec 
ze zwłokami świątobliwej Wandy Malczewskiej, 
której proces beatyfikacyjny ma się wkrótce rozpo
cząć. Stamtąd było już niedaleko do Kluk. Pałac po
łożony na skraju lasu w pięknym parku, wszystko 
stworzone i zbudzone do życia przez obecnego Wła
ściciela, na miejscu dawnej gorzelni, lasku świerko
wego i mokradeł. Mała co do ilości, ale bardzo sym
patyczna hodowla pełnej krwi. Jako matki stadne: 
Bithur po Batailleur (która w swoim czasie tylko Ru
cie ustępowała) i jej córka Bithur II po Oszczep; siwa 

Z Baghera po Postumus, wreszcie Manita po Maaz i 
v Parsinita po Parsifal. Matką obu ostatnich jest cor- 
/ ka Nitocris, wywodząca się z starego a może najlep

szego Semickiego rodu, z którego wyszły wielkości 
dobrze pamiętne dawnym hodowcom jak: Salaman
dra, Sylfida, Chambery, Madame > Ferrari, Minione 
czasy, ludzie, i konie, za któremu staremu jednak 
czasem tęskno, gdy tylko pozostały senne cienie i 
wspomnienia... Wracając do rzeczywistości, to od 
wymienionych klaczy widziałem w Klukach obiecu-

/
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jące roczniaki i źrebięta po Kings Idler. P. Święcicki 
obwiózl mnie po lesie i dużem świeżo zatożonem go
spodarstwie rybnem, na miejscu dawnych nieużyt
ków. Najmilsze i trwale wspomnienie zachowuję z 
pobytu w tak bardzo gościnnych Klukach. Następ
nego dnia dojechałem przed wieczorem przez Bełcha
tów i Kamieńsk do Chełma, położonego już w woje
wództwie kieleckiem, własności p. Zbigniewa Wielo- 
wiejskiego. Duży dom, zbudowany aa panowania 
Zygmunta Augusta, ulegał różnym przeróbkom. Pod
jazd i płaskość dachu nadaje mu dziś wygląd jakby 
willi włoskiej. Szanowny gospodarz nie chciał mnie 
nazajutrz wypuścić bez zawiezienia na pokrytą la
sem Górę Chelmcwą, do której są przywiązane i hi
storyczne wspomnienia i legendy. Sam szczyt góry 
przeszło 400 m nad poziom morza wzniesionej, przed
stawia dość obszerną, wgłębioną płaszczyznę, oto
czoną silnemi. dobrze zachowanemi wałami, których 
na stokach góry znajduje się jeszcze kilka szeregów. 
W rem miejscu był obóz obronny, dowódcy w ofsk 
szwedzkich generała Millera, po odstąpieniu z pod 
murów Częstochowy. Góra posiada pełno skał, 
urwisk, malowniczych wąwozów, i lochy i przejścia 
podziemne, któremi z doliny sprowadzano wodę i 
żywność dla wojska obozującego na szczycie. Znaj
dują się tu kopalnie kamienia, z którego była zbudo
wana Brama Lubomirskich na Jasnej Górze. O kil
ka km lotem ptaka, widoczna druga wyniosłość, no
sząca nazwę Bąkowej Góry, z ruinami zamku, w 
którym przemieszkiwał Jan Bąk Lanckcroński „zły 
sąsiad'* i wróg Florjana Szarego z Chełma. Protopla
sta ten rodu Łaźnińskich i Zamoyskich, ciężko ranny 
pod Płowcami, odpowiedział, jak wiadomo, wspól- 
czującemu królowi Łokietkowi: „mniej to boli, niż 
zły sąsiad**. Z rozkazu króla wysłana komisja po 



■sprawdzeniu stanu rzeczy wysiedliła Jana Bąka na 
kresy, Florjan Szary zaś został obdarowany Bąkową 
Górą i herbem Jelita. Później Bąkowa Góra była 
znów dziedzictwem gałęzi rodziny Lanck-orońskich, 
którzy sic stamtąd pisali i Bąkami nazywali, obecnie 
należy do hr. Potockiej. Oprócz ciekawych rodzin
nych dokumentów, wspominających o Janie Wielo- 
wiejskim, kasztelanie krakowskim za Władysława 
Jagiełły, oglądałem kosztowną szablę, która prze
chodzi w rodzie Wielo wiejskich z ojca na najstar
szego syna. Król Jagiełło, polecił wykonać cztery ta
kie szable, z których dwoma obdarzył dwóch litew
skich, a dwiema dwóch polskich panów w nagrodę 
za przyczynienie się do zawarcia Unji ‘ w Horodle. 
Jedną z nich otrzymał zatem sekretarz króla Zbig
niew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski, po- 
czem honorowy ten dar dostał się Wielowiejskim, 
spokrewnioym z Oleśnickiemi.

W Chełmie jest poważne gospodarstwo- nasienne z 
szczególnem uwzględnieniem odmian pszenicy i zie
mniaków. Pokazano dobrą grupę, silnych praktycz
nych remont, no szlachetnym ale lekkim państwo
wym Funkspruch. Odprowadzony przez p. Wielo- 
wiejskiego, jechałem przez Przedbórz, miasto jakoby 
założone przez Przedborza Lanckorońskiego -około 
r. 1320, choć pierwszą wzmiankę o Przedborzu spo
tykamy w dokumentach z II w. Za Bolesława Wsty- / - 
dliwego odbywały się w tutejszym grodzie zjazdy 
książąt i panów. Kazimierz Wielki wystawił piękny 
murowany zamek i kościół i nadal osadzie prawo 
miejskie. Władysław Jagiełło zamek powiększył i 
nadał miastu prawo niemieckie i różne przywileje. 
Królowie często polowali w tutejszej puszczy. Szwe
dzi spalili zamek i miasto w XVII wieku. Za Przed
borzem zaczynają się lasy państwowe a potem nie
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zwykle starannie prowadzone lasy lir. W. Zamoj
skiego z Pilczycy. Wieczorem objazd z właścicielem 
po lesie. Las tam nietylko się odnawia ale wycho
wuje; hr. Zamojski interesuje się poszczególnemi 
drzewami i zna je. Zalesienie składa się z sosny, jo
dły, dębu i modrzewia. Zwierzostan otoczony jest 
szczególną opieką, dużo sarn i dzików i jeleni. Naza
jutrz o 8 rano, znalazłem się w Łopusznie, przed do- 

' mem p. Z. Dobieckiego, znanego hodowcy i właści
ciela stajni wyścigowej. Poczęstowano przewyborną 
kawą ' pokazano matki stadne i młodzież. Niemożli
we by zawistny dotąd los nie ugiął się przed wyjąt
kową wytrwałością i cierpliwością i by nie zaświtało 
na torze powodzenie! Po pewnej selekcji pozostały 
same najlepsze klacze w liczbie dziewięciu. Dwulat
ki od nich po Oszczepie już potwierdziły swoją war
tość, również roczniaki po tymże ogierze zapowia
dają się obiecująco, przyczem wyróżnia się gniada 
Hipoteza, eórka wysoko1 urodzonej Polette. Tegorocz
ne źi^bięta są po Bafur, Villars i Double tup. Boks re
produktora zajmował państwowy Schalk, ojciec Pa
na Prezesa, Chyżej i t. d.

Mniej więcej od Łbpuszna rozpoczyna się śliczny 
krajobraz długiego pasma gór świętokrzyskich, nie 
wyniosłego ale pięknie zarysowanego i radującego 
oczy po tylu oglądanych w tej wycieczce płaszczyz

nach. Pilno mi było do domu a inoże i Jedynce do jej 
własnej stajni, dość, że przedostatniego dnia podróży 
przejechało się z popasem w Kielcach 92 km na noc do 
gościnnego Gnojna. Dystans obu opisanych wycieczek 
wynosił 2.283 km. Nazajutrz przedpołudniem zdrowo 
i z wielkim zapasem wrażeń z polskiego morza i z pol
skich ziem — stanąłem przed własnym domem.

Północna część naszego' kraju zamieszkała przez: 
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Kaszubów, którą przejechałem i opisałem, nosi dla 
uroku swego swoistego krajobrazu miano Kaszub
skiej Szwajcarji, o, tyle może nie całkiem słusznie, 
że me posiada wcale większych terenowych wynio
słości. O wiele trafniej możnaby tak nazwać części 
wyżyny Małopolskiej w powiatach Miechowskim, 
Olkuskim i Krakowskim. Zwłaszcza Olkuskie jest 
jedną z najbardziej ciekawych i malowniczych oko
lic dawnej Kongresówki. Okolica nietylko falista, 
ale już prawie górzysta, z rozległemi widokami, u- 
rozmaiconemi fantastycznemi kształtami skał wa
piennych Jury Krakowskiej, nie brak tam roman
tycznych ruin prastarych zamków, spoglądających 
na strzechy tulących się do nich szczerze polsko-kra- 
kowskich wsi, rozłożonych nad Nidą, Pilicą, Białą 
i Czarną Przemszą.

W Zagłębiu Dąbrowskiem zaś lasy kominów fa
brycznych świadczą o bogactwie mineralnem tych 
stron i rozwiniętym przemyśle.

Po krótkim odpoczynku, postanowiłem sobie za
kończyć tegoroczne konne wędrówki zwiedzeniem 
tej pludniowo-zachodniej części wojew. kieleckiego, 
zbliżając się znów do Wisły, której biegowi towa
rzyszyłem w tym roku w ten sposób od Krakowa, aż 
do jej ujścia do Bałtyku.

Pierwszym postojem było megdyś powiatowe mia
sto Stopnica. W okolicy znajduje się kilka kościo
łów fundowanych przez Kazimierza Wielkiego, jak 
w Szydłowie, Kąrgowie, Dobrowodzie, Chotlu, Wi
ślicy i w Stopnicy. Tu skarbiec kościelny posiada 
bardzo cenny relikwiarz srebrny w kształcie gło
wy kobiecej z relikwiami św. Magdaleny. Popiersie, 
kute z blachy srebrnej, przedstawia połowę postaci 
kobiecej z głową nakrytą rodzajem czapki zimowej, 
podbitej futrem i spadającej na ramiona, według:
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stroju kobiet z XIV wieku. U dołu napis łaciński: 
..Casimirus rex Poloniae fecit caput istud in honorem 
Sanctae Mariae Magdalenae 1570“. W skarbcu jest 
też kielich sprawiony przez tegoż króla. Drugi ko
ściół Reformacki fundował Krzysztof Ossoliński 
w r. 1653. Stopnica była starożytną wsią królewską, 
którą z czasem zamieniono na miasto. Bolesław 
Wstydliwy i Kazimierz Wielki nadają tam przywi
leje. Jagiełło- nadał Stopnicę swemu bratu Świdry- 
gielle, który, „ledwie przyjął — zasię nią wzgar
dził"... Przez Stopnicę udawał się Jagiełło do kla
sztoru Świętokrzyskiego, by uprosić zwycięstwo nad 
Krzyżakami W XVI wieku starostami stopnickimi 
byli Zborowscy, zaciekli heretycy. Dwór króla ist
niał tu od niepamiętnych czasów, król Kazimierz 
Wielki zamek zbudował, który po zniszczeniu go 
przez Szwedów został w r. 1661 w stylu włoskim 
przebudowany. Eljasz z Granowa- Wodzicki, Gene
rał Wielkopolski, starosta Stopnicki w r. 1783 gmach 
odnowił i powiększył. Zamek dwupiętrowy przed
stawiał się wtedy imponująco. W dziedzińcu oficy
ny murowane, w środku kaplica, naprzeciw stajnie. 
Brama do- ogrodu włoskiego, na której figury ka
mienne herby dzisiejszego posessora okazujące. . 
W ogrodzie szpalery, labirynt, altany oranżerja. . 
Dziś z tych świetności śladu niepozostało, oprócz 
gmachu zamkowego, przerobionego na użytek pu- 
publiczny. Fala nowej cywilizacji zmyła i zmiotła ten 
pomnik dawnej kultury. W r. 1887 król Stanisław 
August w drodze powrotnej z Ukrainy do Krakowa, 
po odwiedzeniu wojewody Sołtyka w Kurozwę- 
kach przybył do Stopnicy „samym wieczorem przy 
biciu z harmat i wesołych okrzykach pospólstwa. 
Przyjął Najjaś. Pana w domu swoim Eljasz Wo
dzicki starosta Stopnicki, a że wieczór był nader 
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•piękny, Król Jegomość, ćlicąc użyć spaceru, odwie
dził najpierw wspaniały i obszerny ogród, a powra
cając do zamku oglądał zbudowaną na bliskim stru
mieniu machinę, która potrzebom kuchennym i o- 
grodowym podziemnemi rurami obficie wody do
starcza". W Stopnicy w drugim kościele Reformac
kim są liczne nagrobki Lanckorońskich, Sołtyków, 
Rupniewskich i Popielów.

Zbliżając się do Nidy, dostałem się w kraj rędzin, 
którd skutkiem długotrwałych deszczów trudne by
ły do przebycia tak, że nie mogłem się już zatrzy
mać w Wiślicy, dziś nędznem miasteczku, gdzie 
niegdyś za Piastów i Jagiellonów odbywały się 
liczne zjazdy, i gdzie odbył się sąd nad królową Ja
dwigą, fałszywie oskarżoną przez Grzegorza z Da- 
lewic. Wznoszą się tu, obok niskich domków, olbrzy
mie mury Kollegiaty, budowanej prz?ez Kazimie
rza Wielkiego, z kamienia ciosowego, o ścianach 
niezwykle wysokich; jest to jeden z najokazalszych 
kościołów nai południu Królewstwa, obok czteropię
trowa dzwonnica, ozdobiona herbami, fundacji Dłu
gosza. Późnym wieczorem dojechałem do Miław- 
•czyc pp. W. Morawskich, niegdyś siedziby Jana 
Chryzostoma Paska, a pól wieku temu własności pi 
Józefa Trzebińskiego, do którego się w młodości 
często zajeżdżało i czerpało pierwsze nauki i wiado
mości hodowlano-sportowe. Czasy i wspomnienia 
dawne ale niezapoipniane...

Ziemia tu doskonała, pszenno-buraczana, ale okolica 
•o fatalnych warunkach komunikacyjnych. Gości- 

* nieć, prowadzący do Działoszyc, nie można nazwać
•drogą lecz raczej jednym szeregiem przepaści, 
w których toną furmanki wiozące zboże, buraki, 
i węgiel (okolica bezleśna). Służący mój prowadził 
wciąż konia zaprzęgowego i podpierał biedkę, któ
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rej co krok groziło wywrócenie. Dojechałem wresz
cie do ślicznych ukwieconych Święcie, własności hr.. 
Z. Morstina, na widok których mimowoli przycho
dziły na myśl, anachronizmem dziś trącące, słowa: 
„wsi spokojna —• wsi wesoła, któż twój wdzięk opi
sać zdołai?“, a że dom na wzgórzu, poniżej rzeka,, 
gleba bogata i przy pogodzie majaczeją zdała Tatry,, 
dałby się może i tu zastosować widok, jaki Andrzej 
Zbylitowski w swoim „Życiu szlachcica na wsi“" 
(1597) maluje nam z swego okna w słowach:

Jeśli zaś moje oczy wejrzeniem wesołem 
Ucieszyć kiedy zechcę, ujrzę: ano kołem 
Stoją Tatry wysokie, i długie Bieszczady, 
I bory gałęziste, i szczepione sady, 
I u samej wsi widać gaje jaworowe, 
I wesołe dąbrowy, i drzewa bukowe, 
I rzeka tuż pod górą, na której dwór leży, 
Szum wdzięczny po kamieniach czyniąc bystro bieży, 
A poniżej tratwy płyną i z zbożem komiegi, 
I ciosane wanczosy tuż pod same brzegi,
Młyn na niej stoi...

Ale ten niefrasobliwy i nie zafrasowany rolnik- 
poeta płacił tylko dwa grosze z łanu i nie śniło mu się 
o ubezpieczeniach społecznych; progresjlach i in
spektorach skarbowych! Dziś pióro przeważnie słu-, 
ży do wypełniania czeków P. K. O., na regulowanie 
nakazów płatniczych.

Z Panią Święcickiego domu, wysoce utalentowaną 
literatką, ożywiona się toczyła rozmowa o współ- 
czesnem piśmiennictwie.

Z każdego punktu drogi do Miechowa, uroz
maiconej wąwozami i zaroślami, roztacza się szeroki 
widok na te podgórskie ziemie i w oddali rysujące- 
się Karpaty. W Miechowie okazały kościół i klasztor,.
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w którym Jaksa herbu Gryf osadził w r. 1162 Bożo
grobców, zwanych później Miechowitami. Kościół 
dziś wewnątrz barokowy z wysoce artystycznemi 
rzeźbami, stiukami i złoconemi ozdobami i obrazami 
pędzla Smuglewicza. Na rynku miasta toczył* się w 
r. 1865 krwawy bój z Kozakami, ukrytemi po do
mach, przyczem zginął kwiat bohaterskiej młodzieży
szlacheckiej, pieczętującej swoją krwią nie pierwszy
raz w historji swą miłość i poświęcenie dla Oj

czyzny.
Po trzechdniowym pobycie u krewnych, w

piach Wielkich, ruszyłem dalej, zwiedzając po dro
dze w Wysocicach jeden zapewne z najstarszych ko
ściołów w Polsce, gdyż wzniesiony w r. 1024. Oczy-
wiście romański z okrągłą absydą i ciekawemi staro- 
żytnemi płaskorzeźbami. Aż do Wolbromia towarzy--
szył mi bratanek Andrzej Popiel z Ściborzyc, siedzi
by znanego w XV wieku Ścibora. Zamiłowany hodow
ca posiada cennego reproduktora ur. w Graditz: 
Weckruf po Nuage cd Wachę po Caius. Zatrzyma

&
A

łem się na chwilę w Tmbramowicach z kościołem i 
klasztorem S. S. Norbertanek, fundowanym w r. 1228 
przez biskupa Iwona Odrowąża. Siostry prowadzą 
tam dziś szkołę rolniczą dla dziewcząt wiejskich. 
Droga była tak falista i kamienista, że przez kilka 
godzin aż do Wolbromia można się było naprzód po
suwać tylko stępa.

Za Wolbromiem szereg wzgórz pokrytych bardzo 
wysokiemi i dziwnych kształtów wapiennemi skała
mi, podobnych do ruin i baszt zamkowych. Wkrótce
spostrzega się tuż przy szosie rzeczywiste ruiny zam
ku w Smoleniu na wyniosłości 467 m wysokiej, zaro
śniętej bukami, modrzewiami i bujną leszczyną, tak, 
że wspinanie się do baszty ledwie widoczną ścieżką 
.'było mocno utrudnione, a nawet chwilami karkołom-
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ne. Pozostała baszta okrągła jest zdaleka widną, pa
nując nad okolicą, do wnętrza zamku nie mogłem.) 
się dostać. Musial być w swoim czasie niezwykle 
obronny. Nie wiele km dalej miasto Pilica z pięknym 
parkiem i pałacem przerobionym z zamku, niegdyś 
gniazdo Pileckich. Elżbieta Pilecka była trzecią żo
ną Władysława Jagiełły. Pomniki Pileckich znajdują 
się w miejscowym kościele. Łaskawej gościnności do
znałem w Wierbce, należącej do p. Aleksandrowej: 
Mces, której śp. mąż był twórcą przemysłu papier
niczego w tej okolicy, przemysłowcem w wielkim 
stylu, prawdziwym dobroczyńcą i opiekunem robot
ników i ogólnie szanowanym obywatelem ziemiani
nem. Imponujący pałac w 30 hektarowym parku, 
olbrzymie budynki fabryczne, dziś niestety zamknię
te, świadczą o rozmachu i fachowości ich twórcy. 
Mały kościółek św. Pawia, położony na wzgórzu po
między Wierbką a Pilicą, posiada odnowioną cieka
wą średniowieczną polichromję drewnianego pułapu 
i kilka obrazów krakowskiej sztuki cechowej.

i'

• Jak na kresach, w celu obrony przed Turkami i Ta
tarami. tak tu, dla odparcia najazdów książąt ślą
skich. stoi, a raczej stal, cały szereg zamków, których 
zwaliska po kolei zwiedzałem. Na skalnym funda
mencie wzniesiony Ogrodzieniec zdaje się wprost 
z skal wyrastać. Potężny, obronny, grube mury, dwai 
dziedzińce, trzy ocalałe baszty, wielkie sprawiają- 
wrażenie. Twórcą tego wspaniałego zamku był Se
weryn Bonar burgrabia krakowski i żupnik wielicki; 
inicjały jego i herb lilje widoczne na zachowanym: 
portalu wjazdowej bramy. W niektórych zamkach 
zajmował dziedziniec . obszar bardzo znaczny — 
w Ogrodzieńcu domyśleć by się można parohekta- 
rowej prżestrzeni wewnętrznego głównego dziedziń
ca. Służył taki dziedziniec za majdan, czyli punkt. 



zborny załogi, a przy uroczystych sposobnościach za 
widownię obchodów, igrzysk rycerskich, którym 
z osobnej logji przypatrywały się damy. Wewnętrz
ne urządzenie zamku w Ogrodzieńcu było wspaniałe, 
komnaty obite szpalerami, czyli oponami z herbowe- 
mi lewartami (Lewart — herb Firlejów, którzy ten 
zamek po Bonarach odziedziczyli; inwentarz z r. 1663 
wymienia krzesła rzeźbione z srebrnemi ozdobami, 
pokryte aksamitem, naczynia z górskiego kryształu 
oprawne w złoto, i kokosy, tj. kubki z kokosowego 
orzecha. Na kredensach stały farfury i szkła tak dro
gocenne, że je przed najazdem szwedzkim wraz 
z najdroższemi klejnotami w ziemi zakopywano. 
Znajdowała się tam obfitość takich przedmiotów jak 
zwierciadło, w którym „z jednej strony widzi się 
rzecz każda nad podobieństwo wielka, z drugiej nad 
podobieństwo mała", perspektywa z słoniowej kości 
„w której pchła jak rak się widzi", mysz rozmyślną 
robotą, „która jako żywa biegała"; kukułka, która 
„jako żywa kukała"; szkatuła w srebro oprawna, 
która „sama grała" a to wszystko wśród całej Gol- 
kondy, klejnotów, pereł, złota, najdroższych szat, 
złotolilych makat i kobierców...

Inny charakter posiada zamek biskupów krakow
skich w Siewierzu. W dolnem położeniu nad Czarną 
Przemszą na niewysokim sztucznym nasypie, musiał 
służyć tylko jako rezydencja biskupia. Nie wiele 
z niego pozostało. Oprócz murów są tylko ślady fosy 
i mostu zwodzonego. Biskup Oleśnicki nabył w 1443 
r. księstwo Siewierskie od Wacława księcia Cieszyń
skiego za 6.000 grzywien groszy czeskich i odtąd bi
skupi krakowscy posiadają tytuł książęcy.

Prawie nagle następuje zmiana w krajobrazie. 
Płaszczyzna, piaski, karłowate sosny, a od Zawier
cia pojawiają się na widnokręgu coraz liczniejsze
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kominy fabryczne. Rozpoczyna się tu bardzo 
uprzemysłowione Zagłębie Dąbrowskie węglowe, hu
ty żelazne i cynkowe. Będzin, ośrodek Zagłębia, po
mimo że posiada z górą 50.000 mieszkańców nie 
przedstawia się dodatnio. Ponuro w nim i brudno. 
Może z powodu, że znalazłem się tam w sobotę, mia
łem wrażenie, że spotykana na ulicach mniejszość 
narodowa stanowi w tym mieście przygniatającą 
większość zaludnienia. Hotel wprawdzie „Brystol“ 
ale ani angielski, ani polski. Jedynka miała pomie
szczenie w stajni starozakonnego handlarza koni, 
który proponował mi usilnie zamianę Jedynki na 
swego rumaka. Jedyną ciekawością (ego miasta. są 
starannie utrzymane ruiny zamku z XIII wieku na 
wzgórzu nad Czarną Przemszą. Tu z calem woj
skiem odpoczywał Jan Sobieski w pochodzie na od
siecz Wiednia. Zupełnie inaczej przedstawia się po
bliska Dąbrowa. Kamienice wielkomiejskie, porządne 
sklepy, bulwary, kwietniki i zupełnie innego wyglą
du publiczności. Do Będzina i do Strzemieszyc mu- 
siałem nadłożyć tu i tam około 10 km drogi z powo
du zamkniętych przejazdów dla budowy autostrad, 
zato poznałem więcej Zagłębia i widziałem więcej 
kominów! W pobliżu Sławków nad Białą Przemszą, 
tędy w średnich wiekach prowadził z Krakowa ulicą 
Sławkowską trakt handlowy i kupiecki do Wrocła
wia.

bil
bi

Jadąc szosą do Olkusza, spostrzega się żółte zary
sy pustyni Błędowskiej, piaski lotne 6 km długie a 
3 szerokie, przerżnięte Białą Przemszą. W suche 
upalne dnie widzieć tu podobno można zjawiska mi
rażowe — Fata morgana. Zboczyłem z umysłu z Ol
kusza kilka km, by zobaczyć ruiny zamku Rabsztyn, 
romantycznie przedstawiające się na zielonem tle 
lasów. Zamek należał do Toporczykow. a wpolowie
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XV wieku do Spytka z Melsztyna, później do Mysz
kowskich, dziś jest własnością ks. Czartoryskich.

Do doliny Ojcowskiej prowadzi droga przez wieś 
Suloszowę, jedną z największych w Polsce, rozciąga
jącej .się po obu ścianach szerokiego wąwozu na dłu
gości 8 km. Zaraz za tą wsią rozpoczyna się cudowna 
dolina Prądnika, obramowana niebotycznemi skała
mi najdziwniejszych kształtów a do połowy swej sze
rokości zamknięta niezwykle majestatycznym zam
kiem Pieskowa Skała. 'Początek zamku odnosi się do 
XII wieku, do czasów Leszka Czarnego, był przez 
długie lata własnością możnego rodu Szafrańców, 
herbu Stary koń. Dawna to Piastowska w MałopoL 
sce rodzina, pokrewna z Toporczykami, tytułowali 
się „comesami” na Piaskowej Skale; ród rycerski, ale 
awanturniczy. Piotr Szafraniec, podkomorzy kra
kowski, otrzyma! od króla Ludwika Węgierskiego za
mek na Pieskowej skale, zebrał wiele bogactw, które 
roztrwonił syn jego, Piotr, oddany alchemji i czarno- 
księstwu Za Kaźmierza Jagiellończyka spotykamy 
dwóch Szafrańców zwykłych średniowiecznych raub- 
ritterów, łupiących na drogach publicznych. W r. 
1480 Krzysztof Szafraniec za napaść na kupców, ja- 
dących do Lublina, został ścięty w Krakowie. Stani
sław Szafraniec, wojewoda Sandomierski w połowie
XVI wieku wykończył zamek w Pieskowej Skale. Po 
wygaśnięciu tej rodziny w r. 1698 dobra ich przeszły 
do Zebrzydowskich, a w XVII wieku od Myszkow
skich do Wielopolskich, też herbu Stary koń. Ze
brzydowscy nadali zamkowi charakter obronny wło
skiego typu. To umocnienie zamku wysławia rym 
pod tytułem: „Na fortyfikację zamku Pieskowej 
Skały przez Michała Zebrzydowskiego”:
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Wywodź zacny Marszałku wiecznie trwałe mitry, 
Łamiąc odważnym kosztem upornej natury, 
Twardym, litym kamieniem wzgórek okazały, 
Mocniąc i zdobiąc kasztel Twój Pieskowej Skały. 
Przewaga Twoja większych rzeczy dokazuje 
Gdy Skala — skałę mocni i fortyfikuje 
Herb Twój widzący Szwedzi, chorągiew z krzyżem 
lizekiią: wiecznie się Skało, pod cię nie przybliżeni.

Nie sprawdziła się ta przepowiednia, gdyż w r. 1656 
Szwedzi zajęli zamek i znacznie go uszkodzili. Wie
lopolscy otrzymali od cesarza Ferdynanda III tytuł 
hrabiów św. Państwa Rzymskiego z przydomkiem 
,.na Pieskowej Skale". Od Wielopolskich przeszła 
Pieskowa Skala do Mieroszewskich, duża ta majęt
ność stale się zmniejszała. Piastowskie czasy pamię
tający zamek uratowała Spółka warszawska, naby
wając go na licytacji. Dziś odnowiony, skromnie ale 
z poszanowaniem architektonicznych cech i pamią
tek budowy, gości licznych letników ze stolicy kraju. 
Z dawnego umeblowania niema oczywiście śladu, nie 
mniej gmach ten jest niezmiernie interesujący, dając 
obraz jaki mógłby być wygląd i wewnętrzny roz
kład zamków średniowiecznych, których ruiny przed
stawiają dla nas pod tym względem zagadkę. Pięcio
piętrowy gmach z wewnętrznym podwórzem, otoczo- 
nem krużgankami i z kilkoma basztami. O rozmia
rach pomieszczeń mieszkalnych świadczy, że z 16 
sal powstało dziś z górą sio pokoi, a zachowano po 
za tern trzy wielkie sale z kasę to nowe mi stropami 
w ich dawnym stanie. Na głównych schodach dwa 
posągowe pomniki brodatych rycerzy z marmuru. 
Za Pieskową Skałą rozpoczyna się urocza dolina Oj
cowa z ruinami zamku, bramami skalnemi, niezliczo- 
nemi grotami i jaskiniami, z których każda ma swo-
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ją nazwę i legendę — to też słusznie wyraża się poeta 
l?r. Dmochowski:
Poco szukać obcych krajów — Alp odwiedzać szczyt wysoki 
Wśród Ojcowa skał i gajów, równie szczytne masz widoki 
a Fr. Wężyk w swym rymowanym opisie okolic 
Krakowa z r. 1820 pisze:

Zwróćmy krok na południe, ku wdzięcznej dolinie
Gdzie pieszcząc się z kwiatami — bystry strumień płynie 
Z obu stron nagie skały cisną jego łoże
czyliż mało widoków wabi na przemiany? 
oto ciągną się długie z litej ściany skały 
Jak wielka rozmaitość, jak pyszne obrazy!
Ileż kształtów na siebie martwe biorą głazy 
Tu zda się jakbym widział zamek rozburzony 
Dalej jawi się oczom starzec siwobrody 
Utkwił on wzrok posępny w nurt szemrzącej wody 
Tam znów pominąwszy lasek drogi bliski 
Wykute od natury sterczą obeliski.

Groty Ojcowskie byty niegdyś schroniskiem, czło
wieka przedhistorycznego i różnych zwierząt jaski
niowych, których kości do dziś dnia się odnajdują. 
Po odpoczynku w przyjacielskiej Minodze, jechałem , 
znów przez Ojców w towarzystwie dzielnego sports- W 
mana p. Wacława Borowskiego w stronę krakowskiej 
szosy przez dolinę Sąćpowską, Jerzmanowice, Paczoł- 
towice, Czerną do Krzeszowic. O drodze lepiej nie 
wspominać — typowo górska, stroma, ąad wszelki 
wyraz kamienista, zmuszająca konia do wielkiego 
wysiłku, zato krajobrazowo wspaniała. Skały przy
pominające Geisler Spitzen w tyrolskich Dolomi
tach z dodatkiem całego’ uroku krakowskiej polskiej 
wsi i modrzewiowych kościółków. W Paczoltowi- 
cach spotkałem ustronie niczem nie ustępujące Ko- 
ścielskiej Dolinie.

V
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Daleką drogę do hr. A. Starzeńskich w Płazie pod' 
Chrzanowem, utrudniała burza z piorunami i tak 
silna ulewa, że o kilka kroków nic nie było widać. 
Tak dotarłem d'0‘ Trzebini, a dalsza droga do Płazy 
w deszcz po ciemku i po nieznanych bocznych 
przesmykach nie należała ani, do łatwych, ani do 
przyjemnych.

W Płazie nazajutrz słońce zaświeciło — okolica 
śliczna; z jednej strony widok na Podkarpacie, 
Babią Górę i kontury Tatr, z drugiej strony Chza- 
nów, Trzebinia i lasy, zajmujące znaczną część po
wiatu Chrzanowskiego. W parku w Płazie mnóstwo 
okazów rzadkich drzew, a nawet skamieniałe arau- 
karje, liczące miljony lat. Ułatwiono mi zwiedzenie 
zamku Lipowiec, stojącego na wzgórzu 562 m Wy
sokiem. Należał do Gryfitów, później do biskupów 
krakowskich; obecnym właścicielem jest hr.. 
Henckel Donnersmark. Z pod baszty prześliczny 
widok na dolinę Wisły i dalekie pasmo Beskidów. 
Nazajutrz, opuściwszy gościnną Płazę, dojechałem 
do ruin zamku Tęczyńskiego. Jeszcze wyżej położo
ny niż Lipowiec .i lepiej zachowany, wyraźnie moż
na rozróżnić górny i dolny zamek z bardzo wyso- 
kiemi i. grubemi murami i kilkoma basztami. Zbu
dował go w r. 1509 Nawój z Przegini, kasztelan 
krakowski. Jeszcze w epoce zapewne przedhisto
rycznej, na lewym brzegu Wisły, naprzeciw Tyń
ca, osiadł ród, którego znakiem bojowym był Topor 
a zawołanie „Starża". Głową tego domu Starżów 
był właśnie Nawój z Przegini. Syn jego Jędrzej,, 
pierwszy zaczął się pisać „na Tęczynie". W r- 1656 
Szwedzi zamek zajęli i spalili, wymordowawszy za
łogę. potem odnowiony spalił się od pioruna w r. 
1768. Spoczywa na 405 m. Wysokiem wzgórzu; oto
czony lasami przedstawia się nader romantycznie,. 



a z jednej okrągłej baszty, do której prowadzą od
nowione schody, roztacza się wspaniały widok na 
całą okolicę, obfitującą w bogactwa mineralne: 
kwarce, ametysty, chalcedony i złoża węglowe. 
W r. 1787 król Stanisław August oglądał ruiny Tę- 
czyna. Naruszewicz tak o tern wspomina: „Siedlisko 
to niegdyś zgasłej już familji, służy dziś tylko 
w ogromnych zwaliskach swoich na dowód niesta
łości rzeczy ludzkich. Bawiło N. Pana wysokie tego 
miejsca położenie, a z niego rozliczne gór, padołów 
i wiosek widoki".

Do XVII wieku był Tęczyn gniazdem rodziny 
Łęczyńskich, potem należał do Lubomirskich, Opa
lińskich Czartoryskich, wreszcie do Potockich.

Szwajcarję krakowską miałem sposobność poznać 
raz jeszcze w malowniczym skalnym wąwozie 
w Mnikowie, może jeszcze z potężniejszemi i dzik- 
szemi skałami niż w Ojcowie. Popasałem na skraju 
lasu tuż u wejścia do zielonego wąwozu, albo jaru, 
pod starym wodnym młynem; takie nastrojowe 
obrazy przyrody nie zacierają się w pamięci i nie 
są dostępne dla jeżdżących samochodem. Dobrze im 
tak! Znaczną część wąwozu przeszedłem pieszo. 
Gdyby nie duży fresk, wymalowany wysoko na 
■olbrzymiej skale, przedstawiający Matkę Boską 
możnaby sobie wyobrażać, że tak wyglądał zaklęty 
jar het za Kahorlikiem, Waładynką Jampolem, 
gdzie Bohun więził kniaziównę Helenę. Na miły 
odpoczynek południowy zdążyłem do Balic ks. Hie
ronimów Radziwiłłów, gdzie mnie oprowadzono po 
dużym pałacu, zawierającym cenne meble, obrazy, 
sztychy i duży zbiór rzadkiej porcelany. Balice by
ły niegdyś własnością Łęczyńskich, następnie Bo- 
narow, do których należały też zamki Smoleń 
i Ogrodzieniec. Pierwszy z Bonarów, Jan przeniósł 
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się z nad Renu do Polski pod koniec panowania. 
Kazimierza Jagiellończyka, początkowo był kupcem 
krakowskim, a następnie burgrabią zamku krakow
skiego i przełożonym nad żupami solnemi. Syn jego 
Seweryn był sekretarzem osobistym Króla Zygmun
ta I i prowadził jego rachunki prywatne dotąd za
chowane, które do niedawna były w posiadaniu mo
jej rodziny. Jan Bonar, kupiwszy Balice ozdobił je 
pięknym pałacem i ogrodami. Inny Jan Bonar 
przyjmował w Balicach w r. 1553 Katarzynę, córkę 
Cesarza Ferdynanda I, przyszłą żonę Zygmunta 
Augusta. Gdy ród Bonarów wygasł, przeszły obszer
ne ich włości do rodziny Firlejów. Znów w Bali
cach przyjmuje wspaniale Jan Firlej wojewoda 
Krakowski w r. 1579 Henryka Walezego, przyby
wającego na objęcie rządów Państwa. Przy tej 
sposobności trzymał król Walezy do chrztu syna 
Jana Firleja i Barbary Mniszchównej, któremu da
no imię Henryk, był on później arcybiskupem 
gnieźnieńskim i wybudował wspaniały pałac w Cze
miernikach, który opisywałem w wycieczce do 
Białowieży.

Jadący do Krakowa kardynał Henryk Gaetano, 
delegat papieski wstąpił w r. 1596 do Balic, które 
w ten sposób opisuje jego sekretarz: ..Pałac choć 
drewniany, ale piękny j obszerny, ogród rozkoszny, 
pełen rzadkich w tym kraju owoców jak winogron,, 
lig, brzoskwiń i moreli". Nader poważne musiało 
być to wiejskie ustronie sądząc po wyrażeniu 
Orzechowskiego: „villa haec, quam ipse Lucullum 
fedificare diceres". a współczesny Sarbiewski pałac 
tutejszy, cudownem dziełem nazywa: „aula superbo 
sumptu extructa — opus inter miracula reponen- 
dum“.

Za panowania Sasów należały Balice do Szem-
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beków. Dawny drewniany pałac przeistoczony już 
był w murowany, łecz później opuszczony znaczne
mu uległ zniszczeniu. Anastazja hr. Antoniowa Sol- 
tykowa gruntownie go odnowiła, a obecni właści
ciele utworzyli z niego wielkopańską rezydencję, 
którą już nie w odwiedziny lecz na stałe zamieszku
je arcyksiężniczka austrjacka.

Rozmaitość wrażeń tego dnia uzupełnił pod
wieczorek w Refektarzu OO. Kamedułów na Bie- 
ianacli, na który mnie przeor łaskawie zaprosił, 
Kościół i klasztor fundował w r. 1608 Michał Wol
ski, marszałek wielki koronny, którego portret 
pędzla O. Venantego, włoskiego Kameduły, znaj
duje się u wejścia do późno renesansowego kościoła 
ze wspaniałą fasadą z ciosu i marmuru. Mikołaj 
Wolski wysłany przez Zygmunta III. w poselstwie 
do papieża Klemensa VIII-go, upodobał był sobie 
zakon Kamedułów, osiadłych w Camałdoli, koło 
Perugii, i wyjednał sobie u nich, że mu kilku 
członków zgromadzenia swego do Polski nadesłać 
przyrzekli, za co obowiązał się wystawić kościół 
i klasztor. Za powrotem do kraju długo upatrywał 
stosownego miejsca. Najdogodniejszą wydawała mu 
się tutejsza góra, własność Sebastjana Lubomirskie
go kasztelana Wojnickiego, lecz ten odstąpić jej nie 
chciał. Nakoniec, w czasie uczty, podpisał akt daro
wizny góry wraz z wsią; nawzajem zaś Wolski 
uczynił mu dar z wielkiej ilości srebrnych naczyń 
stołowych. Z powodu takiej, zamiany otrzymała 
góra nazwę srebrnej —■ Mons argenteus, a na jej 
szczycie począł się wznosić ogromnym nakładem, 
wspaniały kościół i obszerne do dziś dnia trwające 
zabudowania klasztorne. Za kościołem szereg dom- 
ków pustelniczych przedzielonych murami z małe- 
mi ogródkami, w których pustelnicy własnemi rę
kami uprawiają kwiaty i warzywa. Zakon posiada-. 
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klasztorów 6 we Włoszech, 2 w Hiszpanji i jeden 
mianowicie Bielany w Polsce. Dawniej znajdowały 
się w Rytwianach w Kieleckiem, w Szańcu kolo Piń
czowa i w Bieniszewie w Kaliskiem, Stałem w tern 
samem miejscu skąd w r. 1665 król Jan Kazimierz 
uchodząc z Krakowa przed Szwedami przypatrywał 
się pożarowi przedmieść Krakowa; historyczną tę 
scenę uwiecznił Matejko na obrazie.

Z powodu niepogody straciłem widok na Kraków, 
Wawel, wieże krakowskich kościołów i Wisłę, a pi- 

.sze o nim wspomniany i cytowany już Fr. Wężyk:

Lecz najobfitszy widok w bogate odmiany 
Wzorową wdzięków cechą, oznacza Bielany, 
Gdzie tylko zwrócę oko, widzę kraj wesoły 
Tu wszystkie w jeden powab, zbiegły się żywioły 

Tu stalsze piękne niebo, rozjaśnia pogoda, 
Tu jest lżejsze powietrze przezroczystsza woda. 
Tu Wisła u stóp góry spokojnie płynąca, 
Rzadko wody spienione o brzegi roztrąca. 
O poważne Bielany — pustynio wspaniała 

Jakaż twoim pięknościom wyrówna pochwala!

Po jednodniowym pobycie w Krakowie, zawsze 
równie żywo przemawiającym do serca Polaka, 
i gdzie każdy kamień ma swoją wymowę, dostałem 
się do pobliskiej Mogiły, szosą, wywołującą zdu
mienie stanem niesłychanego zaniedbania arterji 
jiowadzącej do stołecznego miasta. W Mogile ko
ściół i klasztor Cystersów, których sprowadził i 
osadził tu biskup Iwo Odrowąż w r. 1225. Mieszka
ją tu oni’ bez przerwy przeszło 700 lat. Posłannictwo 
Cystersów w Polsce dobrze zapisało się Opactwa
mi w Jędrzejowie, Koprzywnicy, Wąchocku, Sule
jowie, Lądzie, Koronowie i Mogile,za także w miej
scowościach: Szpital, Szczyrzyc, Henryków, Obra, 
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Paradyż, Kamieniec, Ruda, Bledzów, Pelplin, Orz- 
męt, Jemielnica, Trzebnica, Ołobok, Lubnica, 
Owinsk, Żarnowiec, Chełmno, Toruń, Wistycze, 
Olizarowy Siaw i Kimbarowska. Przybyli z Fran
cji mnisi, nieznający miejscowego języka utworzyli, 
te oazy kultury świecące przykładem ascetyzmu, 
pracy około roli i przemysłu. Staraniami swemi 
i niezwykłą wiedzą uprawy roli i prac wodnych, 
nieznanych ówczesnej Polsce, sprawili to, że odło
giem leżące pustkowia zamieniły się w żyzne role, 
a z osad klasztornych wyrosły miasteczka. Na. polu 
budownictwa i przemysłu artystycznego stali się 
pionierami kultury w Polsce. Jeszcze dziś pozostałe 
wielkie kościoły klasztorne budowane z ciosów, 
wspaniale zasklepione w stylu romańskim są świa
dectwem wpływów kultury zachodniej na Polskę, 
a zachowane resztki sal klasztornych, arcydzieła ar
chitektury cysterskiej, mówią dobitnie o podnio
słych uczuciach piękna w chwili gdy monarcha 
,i dostojnicy polscy w drewnianych i bezstylowych 
mieszkali zamkach i dworach.

Opactwo mogilskie przechodziło zwykłe na świę
cie koleje losów. Po wielkim rozkwicie duchowym 
i materjalnym, nastąpiło pewne rozluźnienie w za
chowaniu reguły; zniszczenia wojenne i prawa Jó
zefińskie były powodem utraty dawnej zamożności. 
Nawet kościół opustoszał z dawnych zabytków, po
została! tylko jego główna świętość i skarb, tj. Fi
gura cudowna Chrystusa Pana na krzyżu, przed 
którą zanosili modły prawie wszyscy królowie 
polscy: Wnętrze kościoła o szczegółach wybitnie- 
romańskich, zeszpecone fatalną polichromją, piękne- 
wysokie, gotyckie krużganki z freskiem, przedsta
wiającym Ukrzyżowanie, najpiękniejszy znany 
zabytek malarstwa ściennego w Polsce.

Obok kopiec królewny Wandy, co to „nie chciała:
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Niemca — wszelako serce mówiło co innego — 
jak podaje bowiem legenda, rzuciła się w fale Wi
sły z żalu za zabitym ukochanym księciem Ry
dygierem.

Odwiedzając po drodze znajomych, dążyłem ku 
domowi wciąż wzdłuż Wisły, silnie wezbranej, za
tapiającej kępy łąki i pastwiska i po części nawet 
przyległe pola. Wstąpiłem do malowniczo nad wy- 

z nioslym brzegiem 'Wisły położonego kościoła w 
Hebdowie, z siniejącą po drugiej stronie tej rzeki 
Puszczą Niepołomicką. Hebdów to domena Pań
stwowa, dzierżawiona przez Małop. Tow. Rolnicze, 
które tam utrzymuje źrebięciarnię. Stajnie i. całe 
urządzenie porządne i celowe, ale malerjał koński 
skupowany bardzo średni, lepsze są źrebięta wła
snego chowu po doskonałym stojącym tam pań- 
stwowym og. Schaggya. Naprzeciw ujścia Dunaj
ca do Wisły leży osada Opatowiec, niegdyś wła
sność Opactwa Tynieckiego. Tu Kazimierz Jagielloń
czyk ' przyjmował posłów weneckich i perskich 
w sprawie wojny z Turkami. Z wielką biedą, pod
czas rzęsistego deszczu, padającego bezustannie, po 
takim gościńcu, dla opisu którego stanu słów brak, 
przedostałem się do nowego miasta Korczyna nad' 
Nidą, który był długi czas miejscem zjazdów poli
tycznych i gdzie kwitnął handel. Był tu zamek, 
otoczony murem; w nim Grzymisława żona Leszka 
Białego powiła syna Bolesława, zwanego Wstydli
wym. On tu później wystawił kościół, osadzając 
w nim Franciszkanów. Zamek rozebrano w r. 1776 
„dla użytku polepszenia miasta“. W r. 1844 pozosta
wała z niego jeszcze jedna baszta. Za Stefana Ba
torego zaprowadzono wodociągi, dziś po silnych 
deszczach, woda płynie sobie po prostu gościńcem!

Piękny jest nasz kraj ale, mimo tylu pamiątek, 
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rzadko już dochodzi do uszów echo jego wielkiej 
przeszłości; starałem się go dosłuchiwać w wy
cieczkach tegorocznych na, dystansie 2.873 km. 
wprawdzie nie od morza do morza, ale w"""każdym 
razie „Wiślanym szlakiem*’ od Krakowa po Gdyn ę, 
której latarnie morskie, oświetlają nowe światowe 
drogi naszemu nowoczesnemu, wielkiemu Państwu, 
jego rozwojowi i mocarstwowej potędze.
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