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Droga koleją warszawsko- petersburską na przestrzeni 
Warszawa-Grodno. - Po dwóch stronach toru. - Tre

ściwy opis Grodna. 

Urle, w przyległym lesie liczne wille. Kolej 
przebi~ga most na Liwcu (dopływie Bugu). 

-;. ·JI w. Łochów, st. kol., na prawo wieś, odległa 
od· ·kolei o wiorstę. 

Zieleniec, st. kol., śród lasów, o 1 O wiorst da
lej kończą się lasy, a zaczynają łąki i bagna nad 
Bugiem. Przebywamy Bug. 

Małkinia, st. kol. N a prawo widać drugi most 
na Bugu - kolei Siedlce-Małkinia-Ostrołęka. Tor 
kolejowy biegnie zupełnie prosto w kierunku W. 
Pn. W. do st. 

Czyżew, st. kol., miasteczko, tu linja kolejowa 
przecina trakt z Ciechanowca. 

Okolica równa, polista, prawie bezdrzewna. 
z20 w., Szepietowo, st. kol. 
Łapy, st. kol., miasteczko. Od lewej strony zbli

ża się i łączy w Łapach kolej z Ostrołęki. Okolica 
nizka, podległa zalewom Narwi, która tu stanowi 
granicę gub. grodzieńskiej. Kolej przebiega po dłu
gim nasypie i moście . 
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Pod Starosielcami przecina . 
sko-grajewskiej W dł . · my tor kolei brze-
sklady 1' z uz toru kolejowego wielkie 

monopo owe. 
B' l zarystok, nad małą rzeczka B' ł 

pływem Supraśli (d N . . ia ą, lewym do-
. o arw1). 

Pod Białymstokiem kole. . 
Choroszczy 1• T k · J przecma drogę do y ocma. 

Za Białymstokiem kole. . 
przechodzi głębokim r I J zw~aca się ku Pn W., 

. oz {Opem 1 prze · 
w10rście rzekę Supraśl nad 1 , cma na 7-ej 
m. Wasilków Zacz,r '. . dorą na prawo widać 

· .) n ap się w · · zwirowe o 12 . • zgorza piaszczysto-
. w10rst od Białe t k 

j lasy, przeważnie świerkowe gos o u zaczynają 
Dawna droga bita . d . , puszczy Sokólskz'ef. 
lub 11; w l zie rownolegle do kolei o 1 

2 • na prawo. ' 
. N a tej drodze, niedaleko B k . 

s1 się na 225 m d . u sztela, gora wzno-

c .. na powierzchnią morza 
zarna wieś st kol ś , d l . 

jałówka i więks;a Sokoid ro asu. Mała rzeczka 
SokólkL a towarzyszą kolei do m. 

Sokółka, m. powiatowe t l I .. 
staje się coraz bard . . ', s · rn · M1e1scowość 

Kuźnica st kolz1e1 . wzgorkowata i kamienista. 
, · ·, miasteczko· k 1 · 

w dolinę rzeki Łosośn ? ~ eJ przechodzi 
lestwa i gub. grodzie , Yk,. ~tanNow1ąceJ granicę Kró-
l k ns IeJ ad Łos , . 
e o od jej ujścia do Nie~na . ?sną., meda-

Hcznych fabryk w . . ' znaJdUJą się ruiny 
O 2 wiorsty pr;ed ~iesdwnych przez Tyzenhauza. 
. d ro nem, w lasku n 1 1 
zy awny pałacyk myśl' k' S a ewo, e-
(dziś własność O'Brie diw{ l tanisława Augusta 
chowały się dotychc n ef a9ych), na którym prze-

Ko1 . k zas cy ry i herby króla. 
eJ w racza na przed . , . 

prawo obó ł . . m1esc1e Grodna: na 
z za ogi grodz1eński · · 

na wysokim brzegu, Rumló eJ, a za mm wdali, 
rodziny E. Orzeszkow . bwe~, d~ wna własność 

eJ, o ecme zaJęta pod obóz. 
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Po drugiej stronie Niemna-cmentarz wyznań chrze
ścijańskich i letnia rezydencja Niemcewiczów-Po
niemóń-z pięknym parkiem. 

Na lewo widok na Grodno, wznoszony obec
nie nowy most, kościoły, nowy i stary zamek i Ko
łożę. 

Za mostem kolej wchodzi w głęboki rozkop, 
przechodzi pod ulicą i staje na stacji Grodno. 

Grodno, położone na prawym brzegu Niemna, 
liczy około 50000 mieszkańców. 

Od dworca kolei do miasta prowadzi ulica, 
zwana Rozkosz, niegdyś zabudowana jednakowego 
typu domkami dla robotników w fabrykach, zało

żonych przez Tyzenhauza na Horodnicy. 
Grodno posiada trzy kościoły: 
r) Po-jezuicki, dziś farny, założony w r. 1663. 

Posiada on piękny ołtarz wielki w stylu odrodze
nia, ozdobiony posągami Chrystusa, Ewangelistów, 
Ś-go Franciszka Ksawerego, Apostołów i Królów. 

U góry, dokoła nawy i transeptów, freski z ży
cia Św. Franciszka Ksawerego. W prawym tran
sepcie piękny obraz Św. Kazimierza, pędzla Rusie
ckiego. W tymże transepcie pomnik Antoniego 
Tyzenhauza, podskarbiego litewskiego, wykonany 
z bronzu i marmuru. 

2) Kościół i klasztor pp. Brygidek, fundowany 
r. 1642 przez Sapiehów. 

3) Kościół po - bernardyński, posiada piękne 

ołtarze ze stiuku. Za Niemnem, na przedmieściu, 

kościół po-franciszkański. 
Dawny kościół farny, fundowany przez W. Księ

cia Witolda, w r. 1809 zamieniono na sobór; w koń
cu zeszłego wieku, po pożarze wieży, przerobiony, 
zatracił swój styl. Przerobiono też na cerkiew i se
mmar3um. 
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Kościół pp. bernardynek - kościół karmelitów 
przerobiono obecnie na koszary, a kościół domini
kanów przy gimnazjum, za staraniem dyrektora 
Bałwanowicza, kosztem 9000 rb. zniesiono (gdzie 
?ziś pusty . plac obok gimnazjum). Oprócz tego 3 
mne cerkwie, nie licząc kaplic. 

N a krańcu zachodnim miasta, w miejscowości 
zwanej Kołożą, istnieje w ruinie cerkiew pod we~ 
zwaniem Św. Borysa i Gleba, nosząca wybitny cha
rakter budownictwa z pierwszych wieków chrześci
jaństwa na Rusi, najstarszy zabytek budownictwa 
n.a Litwie, .wzmiankę , o niej znajdujemy w latopi
sie pod rokiem 1183. Swiątynia ta, w stylu bizan
tyjskim, składała się z trzech naw, z których każ
da w szczycie zaołtarzowym, na wschód. zwróco
nym, zakończona była półkolisto. W ścianach we
wnętrznych uderzają swoją oryginalnością wielkie 
garnki, wmurowane poziomo, otworami <lo środka, 
dla akustyki- tak zwane „hołośniki"-w celu nada
wania rezonansu śpiewowi, który w greckim ob-
rządku gra wielką rolę. . 

"'Y ~rodku miasta znajduje się plac, na którym 
wznosi się czworobok sklepów i magistrat. 

.od tego placu rozchodzi się 6 głównych ulic: 
Brygidzka, Bernardyńska, Mostowa, Kołożańska, 
Dominikańska i Zamkowa. N a przeciw kościoła far
nego stoi kamienica, w której zamieszkiwał i zmarł 
Stefan Batory, po pożarze zmieniona, część jednak 
zachowała mury w dawnym stanie. Ulica Zamko
wa - -obok soboru - prowadzi ku nowemu i stare
mu zamkowi. Nowy przerobiono na szpital wojsko
wy- tu odbywały się sejmy. 

Stary zamek, na cyplu pomiędzy Niemnem 
a rzeczką Horodniczanką, po większej części znie
siono. Zachowała się tylko niewielka część z bra-
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mą wiazdową - ztąd rozległy ! piękny wid?k na 
Niemen i przedmieście. Na przeciwległem wzgorzu---

Kołoża. 
Zasługuje też na uwagę częś.ć miasta Horod-

nica, położona za rzeczką Ho:odm.c~anką; ~u wzno
sił się gmach ekonomji grodzieńskieJ, _w ktorym z~
mieszkiwał Stanisław August- obecme rezyden~Ja 
gubernatora. Do koła placu, przed tą rezydencJą, 
stały, pobudowane przez ~yze~hauza: teatr, szkoła 
weterynaryjna, drukarnia i w. m. . 

Po za obecnym gmachem rządu gubernJalne-
go leży ogród- niegdyś botaniczny, któ?, za cz~
sów znakomitego uczonego Bessera, nalezał do naJ-

bogatszych w Europie. . 
z Horodnicy poczynał się dawny trakt mere-

cki, prowadzący do Druskienik i Me~ecza. 
Ze wzgórza na lewo- tuż za m1astem~r~zta

cza się wspaniały widok na całe Grodno 1 Jego 

okolice. 



I I. 

Dwie drogi do Druskienik.- Przejazd statkiem po Nie
mnie do Druskienik. - Kilka szczegółów o Niemnie. -

Nad Niemnem, po drodŻe do Druskienik. 

Drogę do Druskienik od Grodna przebywać 
można albo koleją na Porzecze, albo Niemnem. 
Pierwsza prędzej prowadzj do celu. Drogą to wy
godniejsza dla chorych, których dłuższy przejazd 
nuży i dla ludzi, którzy muszą liczyć się z czasem. 
Koszt podróży z Warszawy do Druskienik na Po
rzecze nie przenosi 8 rb. Bilet II-ej klasy do sta
cji Porzecze, kolei warszawsko-petersburskiej, 5 rb. 
i 3 rb. wygodny powóz na resorach, bryczka zaś-
1,So rb. do 2 rb. od Porzecza do Druskienik (17 
wiorst). Drogę z Porzecza do Druskienik przeby
wa się po wyśmienitej szosie w ciągu 11/ 2 godziny. 
Droga ta, biegnąca wśród pól i lasów iglastych, 
stanowi poniekąd odpoczynek po 7-godzinnej jeź
dzie koleją. Aby uniknąć wyzysku pośredników, 
najlepiej zwracać się w sprawach przejazdu i wy
najmu mieszkania w Druskienikach- do biura wy
najmu mieszkań, które sumiennie, a przytem bezin
teresownie, wywiąże się ze swego zadania. 
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Jeżeli turysta, nie oglądając się na czas, jedzie 
zwiedzić ten zakątek Litwy dla samej przyjemno
ści dla napawania się pięknemi wirtokami i pozna
ni~ miejscowości po drodze, temu radzimy, aby je
chał na Grodno, a ztąd statkiem do Druskienik. 
z Grodna do Druskienik jedzie się Niemnem 5-6 
godzin, lecz czas, strawiony na przydługą nieco po
dróż, opłaci się sowicie. Droga ta da poclróżniko-

Wjazd do Druskienik. 

·wi możność poznania dużego szmata doliny Niem
nowej, gdzie czar wspaniałej natury miejscowości 

nadbrzeżnych idzie o lepsze z urokiem wspomnień 

historycznych, który tu opromienia każdą nieledwie 
piędź ziemi. 

Jest to szlak, obejmujący szereg godnych za
znaczenia miejscowości, tak pięknie opisanych przez 
krajoznawcę naszego, Z. Glogera. 
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Kilka godzin od przybycia pociągu«') do Gro
dna. do ode~ścia statku do Druskienik (2 godz. pp.) 
mozna zużyć na obiad i obejrzenie mjasta. 

Dla pragnących się zatrzymać w hotelu, zazna
~zamy,. że jest ich tu kilka; europejski, moskiewski 
1 słowiański. Cena numeru od 60 kop. do 3 rb 
Najlepsza jadłodajnia w hotelu europejskim. Obfa~ 
dy z 3-ch dań 50 kop.; z 4-ch-75 kop.; z 5-u-1 rb. 
:,Porcje" też nie drogie i jedzenie dobre. Cena prze
Jazdu parowcem do Druskienik: I kl. 1 rb. 20 kop., 
II kl. 65 kop. 

Praktyczniej nie zajmować na tych kilka godzin 
numeru, lecz oddać rzeczy do przechowania, na 
~worcu, lub ulokować je zawczasu na statku. (Za 
Jazdę dorożką płaci się w Grodnie: 15 kop. za kurs, 
30-40 kop. za godzinę.) 

. Po zwiedzeniu Grodna i przypomnieniu faktów 
h1~torycznych, czek.a turystę kilkogodzinna droga 
~1e~nem do Drusk1enik. Statek około 2-ej pp. do
mosl: sygnalizuje zbliżającą się porę odjazdu. Jesz
~ze Jeden sygnał, kola parowca uderzają o fale 
1 rozpoczynamy powolną podróż nurtami Niemna 
który szeroką wstęgą wije się wśród łąk i gajów lite~ 
wskich. 

W górze-błękit niebios; u nóg-tafla szklista 
a brzegi obramowane drzemiącym lasem i szmara: 
gdowemi wzgórzami. Cicho i sennie naokół. Tyl
ko ptak-piewca boży-wydzwania hymn pochwal
~y naturze, tylko niekiedy wóz wieśnfaka przecią
gnie . sz~akiem nadbrzeżnym, tylko wiatr poruszy 
gałęzie 1 znowu zapada głuche milczenie. Jakiś bez-

. *) Pocią?i ra~ne przybywają do Grodna: 1-szy o g. 5 r., 
2-g1 o 8 r., kurJersk1 o g. 3 pp. Osobowy o g. 5 pp. 
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miar majestatu i tęsknoty kładzie swe piętno na 
dolinę nadniemeńską. Od czasu do czasu przesuwa 
się w nadbrzeżnym kalejdoskopie szereg okopco
nych chat z brzozami, zwieszonemi na dachy, z krzy
żami, płotami i pociemniałym ze starości kościoł-

kiem. 
Niemen-u starożytnych Chronius, po litewsku 

Niemonas, po niemiecku Memel-uchodzi do morza 
Bałtyckiego za pośrednictwem zatoki Kurońskiej, 
wypływa zaś w lasach powiatu ihumeńskiego pod 
wsią Dołbinicze. Jest on rzeką litwinów, jak Wi
sła polaków. Niemen grał ongi wielką rolę w dzie
jach narodu litewskiego, służył bowiem za drogę 
żeglarskim normanom do wniknięcia wewnątrz lą
du i założenia państwowych podwalin starożytnej 
Litwy. Później był on rzeką graniczną między za
konem krzyżaków a Litwą. Ztąd nad brzegami 
jego wznosiły się liczne zamki warowne, o które 
krzyżacy staczali zacięte walki z litwinami. 

Rzeka to często wspominana przez naszego 
wieszcza, Adama. Do niej to zwraca się on w pię
knej apostrofie: 

,,Niemnie, domowa rzeko moja! gdzie są wody, 
Które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie, 
Na których potem w dzikie pływałem ustronie, 
Sercu niespokojnemu szukając ochłody!" 

Długość Niemna wynosi 84-1 wiorst. Głębo
kość - na przestrzeni między Grodnem a Druskie
nikami- nie przewyższa 3 do 12 stóp. Szybkość 
prądu - 81 na sekundę, spadek zaś od l1/5 do l1/2 

stopy na wiorstę. W okolicy Grodna, Druskienik 
aż do dopływu Hoży-rzeka płynie wązkiem kory
tem (18-4-0 sążni), wśród wysokich, stromych brze-



gów. Cechę charakterystyczną rzeki stanowi tu mnó
stwo „prądowin" na zwężonych miejscach koryta 
oraz kamieni podwodnych. Mniej groźny kamień: 
l~b ,vysepka podwodna z kamieni i zwiru zowie 
się "solą" _lub „usem" od dwóch prądów, rozcho
d~ących się od soly z biegiem wody, niby dwa dłu
gie wąsy. 

Jeżeli k~mień podwodny jest wielki, lub ster
czy na~ powierzchnią, zwie się „ wieliczem"; miej
sce zas przy brzegu, poniżej głazów i mielizn, gdzie 
~oda z~trzym~na wiruje, zowie się „odwojem". 
P~~kny Jest widok spienionego nurtu wodnego, 
b~J~cego o głaz wystający. Sprawia to wrażenie 
mejako_ walki ruchomego żywiołu z bezduszną ma
są_ kamienną. W alkę taką ślicznie określa Mickie
wicz w „Grażynie": 

„ Tak ojciec Niemen, mnogich piastun łodzi 
Gdy Rumszyskiego napotka olbrzyma, ' 
Wkoło go mokrem ramieniem obchodzi 
Dnem podkopuje, pierś górą wydyma: ' 
Ten, natarczywej broniąc się powodzi, 
Na _t~ardych barkach gwałt jej dotąd trzyma, 
An~ ~1~ zruszy skala w piasek wryta, 
Am Jej rzeka ustąpi koryta". 

Żegluga na Niemni - pomimo kilkakrotnie 
przedsiębranej regulacji, poczynając od Zygmunta 
August~, za którego czasów Mikołaj Tarło ze Szcze
k~rzew1c oczyszczał swoim kosztem rzekę z kamie
~i-aż _ do_ dziś dnia zawsze jest niebezpieczna. Do 
_z~glugi tej, oprócz statków parowych, kursujących 
między_ Grodnem a Druskienikami, oraz Kownem 
a g~amcą p~~ską-używane są: lodzie różnego ro
dzaju, barki 1 półbarki (zn0szące do 2000 pudów 

ładunku), baty albo galary (do 2500 pudów), baj
daki (do 5000 pudów), strugi (do 7000) i wiciny (od 
9000-12000 pudów). O pół mili od Grodna wpa
da od lewego brzegu do Niemna rzeczka Łosośna, 
która stanowi w tern miejscu granicę Królestwa 
z Cesarstwem. Od ujścia tej rzeczki Niemen zmie
nia swój kierunek z zachodniego na północny ista
nowi odtąd na przestrzeni kilkudziesięciu mil gra
nicę pomiędzy gubernją suwalską a grodzieńską, 

wileńską i kowieńską. 
Naprzeciwko wioski, zwanej Pyszki, poszu

kiwanh Glogera w roku 1871 uwieńczyło zna
lezienie okrzosków krzemiPnnych, które w cza
sach przedhistorycznych odpadały przy obrabianiu 
narzędzi krzemiennych. 

Dalej statek mija kopalnię kredy, zwaną Mie
lawcem. W połowie drogj między Grodnem a Dru
skienikami przepływa się około Niemnowa, gdzie się 
łączy z Niemnem, przez wpadającą do niego rzekę 
Hańcz~, 20-milowy kanał Augustowski, zbudowany 
w latach 1824- 1839 kosztem kilkunastu miljonów 
złotych, wydanych przez skarb Królestwa Polskiego. 

Ponieważ poziom wody kanału jest wyższy od 
poziomu Niemna o 16 łokci, przeto zbudowano po
trójną szluzę na stoku od kanału do Niemna. Od 
tej szluzy droga wodna kanałem, jeziorami, Hań
czą, Nettą, Biebrzą i Narwią z Niemna do Wisły, 
czyli od Niemnowa do ujścia Narwi pod Modlinem, 
wynosi mil 621

/ 2• 

Koło Sieniewicz wpada do Niemna rzeka Czar
na Hańcza, biorąca początek z jeziora tejże nazwy, 
słynnego z sielaw, a położonego ztąd o mil kilka
naście, przy granjcy pruskiej. Na prawym brze
gu-wprost Czarnej Hańczy-wieś Przełom, gdzie 
komtur krzyżacki Elner w roku 1378 stoczył krwa-
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wą bitwę z litwinami. O 30 wiorst ku północy od 
Grodna leży wieś Przewałka, dawniej starostwo 
niegrodowe, ·w posiadaniu Franciszka Ogińskiego 
(r. '1766). Pomiędzy wsiami Hożą a Przewałką, prze
chodzi południowa granica języka litewskiego. Gdy 
w Szabanach-język jeszcze białoruski, w Szandu
brach jest już litewski. Ta ostatnia wioska nosi 
ślady swej starożytności, a grunt jej obficie zrosi
ła krew litewska, oraz najeźdźców teut011skich. 

Dr. Wolfgang pisze, iż w okolicach Szandubry 
i na całej przestrzeni między ujściem Rotniczanki 
a Przewałką znajdował dawne mogiły i pobojowi
ska, okryte szkieletami litwinów lub krzyżaków. 
Odkrył on tu przestrzeń piaszczystą, osypaną kur
hanami i zarosłą karłowatemi sosnami, między któ
remi niegdyś sterczały rozrzucone kości ludzie, 
gdzie tylko wiatr roznosił warstwy piasku. 

Szkielety, odkryte tu w roku 1841, zawsze 
zwrócone były głową ku wschodowi, a ręce miały 
ułożone równolegle z ciałem. Przed i za Szendu
brą, tudzież w okolicach Przewałki, spotykano rów
nież ślady obszernych mogił, oraz kawałki naczyń 
glinianych, uznanych przez Narbutta za łzawnice 
(,,assaruwe") dawnych litwinów. 

Poniżej wioski Mizery, o której już w XIII 
wieku wzmiankuje dziejopis skandynawski, Snorri 
Sturluson, mija się piaszczystą, kilkomorgową wy
spę, zarośniętą w środku wierzbiną i dzikiemi 
porzeczkami, a przez gości druskienickich żartobli
wie przezwaną „ wyspą miłości". Zaraz za wyspą, 
na lewym brzegu, przy wpadającej do Niemna 
rzeczce Owernicy, otoczony parkiem i lasem sosno
wym, skromnie wygląd a z poza świerków dworek 
hr. Rostworowskiego, Leśna. Miejscowość ta jest 
poniekąd historyczną, bo gdy przed kilku laty nie 
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wolno jeszcze było arty~~om uż!~ać_ ?ublicznie 
mowy polskiej w gubernJi grodzienskieJ , hr. _Ro
stworowski udzielał gościnnie swego domu, Jako 
położonego w Królestwie, na występy artystów 
polskich. Tak niedawno jeszcze, bo w początku _se
zonu r. 1905, jeden z deklamatoró".'7 warsz_aw~ki~~' 
chcac się dać usłyszeć publiczności drusk1emckieJ, 
musiał się udać ze słuchaczami swymi do Leśnej. 
Sześć dużych łodzi, przygotowanych przez zarząd 

Mleczarnia na fermie. 

zdrojowiska, przeprawiało przez ~iem~n publiczność, 
stęsknioną do żywej mowy rodzmneJ. Ale te cza
sy minęły. W końcu tegoż sezonu poeta El. dekla
mował już w Druskienikach swój „Dalszy ciąg Pa-
na Tadeusza". 

Wprost Leśnej, na prawym brzegu Niemna, 
rozpoczyna się druskienicki las sosnowy. Tu ok~ 
zgłodniałego i znużonego wycieczkowicza wabi 
wzorowa mleczarnia, wybudowana tuż nad brze-
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giem w lesie i olbrzymia sosna, zwana „Prababką", 
jedna z tych, co, jeśli nie Jagiellonów, to napewno 
Batorego pamięta. Podanie ludowe głosi, że słu
żyła ona za znak brodu, czyli przeprawy przez Nie-

Sosna, zwana „Prababką". 

men, gdy jeszcze kraj ten nie znał promów i most
ków i gdy Druskieniki leżały na krwawym szlaku 
wojennym. 
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Od mleczarni pod „Prababką" wiorsta drogi 
Njemnem, lub pjękną i wygodną aleją leśną do par
ku zdrojowego, w którym wytryskuje z zje~i 17 

Aleja leśna, wiodąca do parku. 

źródeł mineralnych. Z parku widać · za Niemnem 
wsie Janopol i Bałtoszyszki, oraz prom, łączący Li
twę z Królestwem. 

Druskieniki. 2 



III. 

Przyjazd do Druskienik.- Hotele.-Wille.-Ceny miesz
kań. - Ogólny wygląd i rozplanowanie ulic. - Kwestja 
żywnościowa: restauracje, cukiernie, mleczarnie, jadłodaj-

nie; ceny w tych zakładach. 

Podjeżdżając statkiem ku Druskienikom, wi
dzimy, że brzeg niemnowy staje się coraz bardziej 
wzniesiony, stromy i spadzisty, na prawym brzegu 
ukazuje się zadrzewienie parku druskienickiego. Sta
tek, skręcając wraz z biegiem Niemna, prawie pod 
kątem prostym z północo - wschodu na południo

zachód, zbliża się do przystani, położonej w gaju 
sosnowym. 

Przedągły sygnał i-jesteśmy na miejscu. W po
bliżu przystani zazwyczaj oczekują przyjezdnych 
furmanki, którym można powierzyć cięższy bagaż 

do przewiezienia na miejsce zamieszkania ( cena 
40-50 kop.) 

Przed wyszukaniem sobie stałego locum, wy
padnie może na pewien czas zamieszkać w hotelu. 
Hoteli w Druskienikach istnieje 4, z tych 3 należą 
do zarządu wód mineralnych (,,Pokoje umeblo-
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wane", Hotel europejski i t. zw. ,,Numera około Rot
niczanki"). Można tam dostać numer od 15-20 rb. 
miesięcznie, lub 50 - 75 kop. dziennie. Podróżny 

znajdzie tu spokój, czystość i przyzwoitą usługę. 

Opócz tych 4-ch hoteli na pomieszczenie przyjezd-

nych, mają Druskieniki około 400 domów mieszkal
nych i will. Razem rozporządza ta miejscowość 

3000 pokojów, wystarczającemi dla 8000 przyjezd
nych. Sezon trwa od połowy maja do połowy 

września. Koszt pobytu od 50 do 1 OO rb. miesięcznie 
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i wyżej. Spis wolnych mieszkań wraz z cenami. 
otrzymać można, na każd żądanie, bezpłatnie z biu
ra wynajmu mieszka11, przy kantorze wód mineral
nych. Średnio ceny mieszkań wahają się w grani
cach 50- 75 rb. za 2 pokoje z kuchnią na cały se
zon 4-miesięczny; 1 OO - 17 5 rb. za 3 pokoje z ku
chnią; 175 - 250 rb. za 4 pokoje z kuchnią i t. d. 
W willach komfortowych ceny są nieco wyższe. 

Mieszkanie wynajmuje się z meblami, ler,z bez uten
syljów gospodarskich, które wynajmować należy 
oddzielnie w razie prowadzenia własnej kuchni. 

Wszystkie prawie wille położone są wśród 

cienistych, zadrzewionych ogródków; większość mie
szkań zaopatrzona jest w w ra 1.v oszklone lub 
otwarte. Owo rozrzucenie domkó~ mieszkalnych, 
poprzedzielanych zielonym gąszczem ogrodów, sta
nowi cechę charakterystyczną Druskienik i sprawia 
niezmiernie sympatyczne wrażenie. 

Niektóre wille wyróżniają się swą architektu
rą i piękn m położeniem, jak np. willa „Liksna" 
nad jeziorem Druskienickiem, której widok podaje
my na rysunku. 

Ulice miejskie są równ , szerokie, z wygodne
mi i dobrze urządzonemi chodnikami. Dwie posia
dają szosę, rynek zaś, zjazd do Niemna i skrzyżo
wania ulic są brukowan . Wieczorem na główniej
szych ulicach płoną lampy creo-gazowe. W ogóle 
miasteczko przedstawia się schludnie i wywiera 
sympatyczne wrażenie. 

Skoro turysta wyszukał sobie pewne, choćby 
·prowiżoryczne, ,,locum" i posiada już dach nad gło
wą, pozostaje do załatwienia sprawa nakarmienia 
-głodnego żołądka. 

Oprócz pozostającej pod kontrolą lekarską wy
kwintnej restauracji zakładowej (cena obiadu z 3-ch 
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dań 50 kop.; z 5-ciu dań 1 rb.), istnieje kilka re
stauracji prywatnych i liczne jadłodajnie z obiada
mi „gospodarskiemi" (od 40 kop.); trzy cukiernie; 

mleczarnia pod „prababką" na fermie. Są pensjo
naty z całodziennem utrzymaniem. Liczne skle-

py spożywcze. 

IV. 

Położenie geograficzne Druskienik; ich topografja. -
Granice naturalne. - Rotniczanka. Jezioro Dru

skonie. 

Druskieniki leżą w północno-zachodnim kąci 
gubernji grodzieńskiej, pod 54°1 1 północnej szero
kości i 23°581 wschodniej długości od Greenwich, 
6°22 1 zaś zachodniej od Pułkowa. Od stacji kolei. 
żelaznej warszawsko-petersburskiej-Porzecze od
ległość do Druskienik wynosi 17 wiorst, od Wilna 
120 wiorst, od Grodna 381/ 2 wiorst; droga koleją 
z Warszawy trwa około 8 godzin. 

Miejscowość, na której usadowiły się Dru
skieniki, przedstawia wyniosłość na 15 metrów nad 
poziom rzeki i leży na drugim tarasie nadniemno
wym. Na pierwszym zaś, daleko niższym, którego 
wyniosłość nie przenosi 4-ch metrów, znajduje się 
park zakładowy i źródła mineralne. 

Drugj taras nadniemeński, na którym leży mia
steczko, jest to piaszczyste płaskowzgórze, grani· 
czące na wschód z rzeczką Rotniczanką, na zachód 
z niziną, stopniowo zniżającą się ku Niemnowi, na po
łudnie z jeziorkiem „Druskonie", za którem ciągną 
się piaszczyste wzgórza, i na północ z Niemnem, 
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za którym leży terytorjum, należące już do guber
nji suwalskiej i poszyte na olbrzymiej przestrzeni 
iglasterni lasami. 

Rzeczka Rotniczanka, stanowiąca wschodnią 
granicę płaskowzgórza druskienickiego, wypływa 

Uj 'cie Rotniczanki. 

z jeziora Lot, położonego na południo - wschód od 
Druskienik i, podsycana licznemi źródłami, bijące
mi w samem jej łożysku i na jego brzegach, płynie 
pomiędzy vvzgórzami, porosłemi krzewami i lasem 
sosnowym. Koło miasteczka Rotnicy lasy stają 
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się rzadszemi i Rotniczanka, wijąc. się malowniczemi 
skrętami, zbliża się ku Druskienikom. U ujścia Rot
niczanki do Niemna stykają się z sobą trzy guber
nje: suwalska, grodzieńska i wileńska; pierwsza z.a 
Niemnem a dwie drugie po obu brzegach Rotm-

' . 
czanki. Powstał ztąd dowcip miejscowy, że naJ-
głośniejsze koguty na świecie są druskienickie., bo, 
gdy zapieją, to je słychać w tr~ech gu~ernJach: 
W miarę zbliżania się się do ujścia, brzegi rzeczki 
piętrzą się coraz wyżej i wyżej i nareszcie, przy 
samem ujściu, formują głęboki wąwóz. Z powodu 
licznych zimnych źródeł, wytryskających w rzeczce, 
temperatura wody w Rotniczance jest· stosunkowo 
nizką: w najgorętsze dni nie wynosi więcej nad 
14° do 16° R. 

Pagórki, otaczające głęboki parów tej rz ki, 
rozszerzają się miejscami, tworząc małe dolinki, za
słane ślicznym kobiercem, utkanym z ziela i kwia
tów. W oń kwiecia, brzęczenie owadów, złączon 
ze szmerem rzeczki, kręto snującej się środkiem, 
z błękitnym namiotem w górze niebios, wszystko 
to sprawia tysiące wrażeń estetycznych. 

Zarośla, suto okalające brzegi ruczaju, jakby 
w chęci utajenia go przed okiem ciekawych, two
rzą gdzieniegdzie malownicze kępy. 

I biegni myśl w te czasy, gdy jar ten ~y ł 
ulubionem miejscem spacerów Syrokomli, Momu
szki, Czeczotta, Narbutta i Kraszewskiego. Ten 
ostatni, w swoich "Szkicach druskienickich ", nazy
wa brzegi Rotniczanki. ,,najładniejszym obrazkiem" 
i gdera trochę na społeczeństwo nasze, że ni do
cenia tego co swojskie, że wyrzuca pieniądze na 
„bady" cudzoziemskie, mając wody zdrowiodajne 
pod ręką, w Druskienikach. 
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Za czasów Kraszewskiego, gdy jeszcze nie 
było kolei i przyjeżdżał on końmi aż z Wołynia, 
cała prawie arystokracja litewska miała tu swoje 
wille, a nawet z najdalszych dzielnic naszych, W o
łynia i Ukrainy, zjeżdżała ona tutaj, w ciężkich ko
czach i landarach sześciokonnych, odbywając cza
sem kilkotygodniową podróż, żeby odzyskać tu 
zdrowie i zabawić się dobrze; bo sławny bywał 
wtedy na kraj cały letni karnawał litewski w Dru
skienikach. A dziś ... obcy lepiej umieją ocenić war
tość tego zdrojowiska, niż swoi, gdyż wszystkie ra
zem dzielnice Polski dają zaledwie 20°/0 pacjentów, 
szukających tu zdrowia. 

Jedną z osobliwości Rotniczanki są jej kąpie
le kaskadowe, urządzone w ten sposób, że woda 
z po za tam wysokich wpada do łazienek. Siła spa
dającej wody i jej uderzenie są tak znaczne, że
wiele osób uważa tę kąpiel za równą morskiej co 
do siły fali. 

Za Rotniczanką, już w gubernji wileńskiej, na 
stromym, 14, metrów wyniosłym, brzegu Niemna, 
leży zaścianek „Poganka" z prześliczną aleją spa
cerową, przytykającą do obszernych lasów sosno
wych. Za Poganką na wschód rozciąga się pła
szczyzna piaszczysta, utworzona przez napływ lo
dowcowy, przykryty no wszemi pokładami. Koło 
wsi „Nierewo" płaszczyznę przerzyna głęboki wą
wóz, na którego dnie płynie niewielki strumyk; na 
brzegach wąwozu widać ogromny zasób głazów, 

w niektórych zaś urwistych miejscach daje się wi
dzieć napływ, zkąd je wymyły deszcze i przybory 
wody. Dalej, na wschód od Nierewa, płaszczyzna 
porasta tu i owdzie lasami i kończy się koło jezior 
,,llgis" i „Grutta". 

Przechodząc od wschodu na południo-wschód 
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i na południe, pomiędzy drogą do Porzecza a pia
szczystemi wzgórzami, leżącemi na południo-zachód 
od miasteczka, napotykamy wspomniane jezioro 
Druskonie. 

Jezioro to, obecnie niewielkie, niegdyś zajmo-
wało znaczny obszar niziny, graniczącej na połu
dnie i południo-zachód z piaszczystemi wzgórzami, 
porosłemi sośniną, na wschód zaś z niewielką wy
niosłością gruntu, idącą prawie równolegle do 
wzgórz południowego i zachodniego brzegu niziny. 
Cały obszar owej niziny zajmuje torfowisko, poro
słe w suchszych miejscach krzakami. W schodni 
kąt tej niziny zajmuje jezioro Druskonie; dalej zaś 
na zachód p.izina się zwęża i kończy parowem, na 
którego dnie płynie strumyk, wpadający do Niem
na n·a końcu parku. 



V. 

Kilka słów o starożytności Druskienik i ich roli w dzie
jach litewskich. - Historja Druskienik jako zdrojowiska· 

jego geneza i rozwój stopniowy. ' 

Istnienie ~ruskienik sięga bardzo odległej epo
ki. Osa.da ta, megdyś wyposażona warownym gro
dem, mosła na swych barkach brzemię walk baha
ter~kich. w owej ~amierzchł~j przeszłości, gdy po
ganska les~cze Litwa w gaJach i uroczyskach czciła 
mat~ę-z1em1ę _pod nazwą_ ,,Zimenele" i napełniała 
rzeki, w sweJ wyo braźm, Dugnami i Ondynami. 
O starożytności Druskienik świadczą: 

. . a~, do~umenty histo~ycz~e. Krzyż~cy_ w „ droż
mka~h. sw01ch _(,,~egwe1ser ) wspommaJą nieraz 
to m1eJsce, zowiąc 1e „Salzeniken". W historji na
zwa Druskienik_ spo~yka s~ę w kronikach, jako miej
~ce ~zęstych naJazdow i bitw rycerzy zakonu krzy
zack1ego z bałwochwalczą Litwą. Pod rokiem 1311 
~-a k~ięc_ia l~tewsldego Witenesa, kronika wspomina: 
1z w1elk1 Mistrz zakonu teutońskiego, Henryk Plo
cke, rozpostarł w tej miejscowości ogień i pożogę. 
Podobnemu napadowi uległy Druskieniki w roku 
1378 za wielkiego mistrza Teodoryka Elnera. 

b) Badania samej miejscowości: 
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Narbutt w roku . 1844 zaznacza, iż o kilkaset 
·kroków od ujścia Rotniczanki, postępując górą 
wzdłuż prawego brzegu Niemna ku stronie wiose
czki, zwanej „Młynek", a nie dochodząc do pierw
szego wąwozu, można było dostrzedz wzgórze, 
przerwane zagłębieniem, które wyobrażało, według 
Narbutta, ostatek fosy, utworzonej ręką ludzką. 

Dalej widać było drugą wyniosłość i prawie 
pionowe urwanie wybrzeża, u którego podnóża le
żało w owe czasy, roku 1844, ogromne rumowisko 
kamieni, uważane przez Narbutta za ślad dawnego 
horodyszcza, zerwanego w ciągu wieków przez nurt 
Niemna. O istnieniu owego horodyszcza w Drus
kienikach wzmiankują kroniki z roku 1283, a jego 
znaczenie militarne zawarunkowane było już sa
mem położeniem. Druskieniki bowiem sąsiadowały 
niegdyś z obronną twierdzą Nauenpille (Liszków), 
oraz traktem wojennym merecko-grodzieńskim, czę
sto nawiedzanym przez hufce krzyżackie. 

c) Trzecie nakoniec świadectwo starożytno

sc1 Druskienik znaleźć można w wykopaliskach. 
Kraszewski zaznacza starożytność cmentarza, znaj
dującego się niegdyś pod Druskienikami, a którego 
szczątki wiatr czasem obnażał. Znajdowano tu 
wówczas szczątki kości, ułożone na sposób pogań
ski-z rękoma przy boku- oraz czerepy popielnic. 

Jako miejsco.wość lecznicza, Druskieniki mają 
z górą stuletnią przeszłość. Za czasów sejmu gro
dzieńskiego, w roku 1789, król Stanisław August, 
w otoczeniu możnowładców, zjeżdżał do Druskie
nik i oglądał te zdrojowiska. Na jego rozkaz wów
czas miały być dokonane pierwsze próby analizy 
chemicznej druskienickich wód mineralnych; wyniki 
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jednak tego badania nie doszły do nas. W r. 1794 
zwi dził Druskieniki ówczesny generał - gubernator 
Litwy, ks. Repnin, a po nim szambelan Chrepto
wicz. W r. 1826, z rozporządz nia rządu Króle
stwa Polskiego, była wysłana do Druskienik ko
misja, w celu wynalezienia pokładów soli. W koń
cu .z szłego wieku Druskieniki zaczęły się wsła
wiać, a chorzy z miejsc sąsiednich przybywali tu-

. taj, chociaż nieznany był skład chemiczny wody, 
przystęp do niej utrudniony, utrzymanie połączone 
z widkiemi trudnościami, nie było lekarza, a rady 
chorym udzielali tylko miejscowi włościanie, z po
między których doznawał szczególnej wziętości nie
jaki Surmetis. Stan taki trwał do r. 1830. W roku 
1830, na przedstawienie gubernatora grodzieńskie
go, Bobiatyńskiego, kurator wileńskiego okręgu nau
kowego wyznaczył prof sora uniwersytetu, Ignace
go Fonberga, do zrobienia rozbioru chemicznego 
wody druski nickiej. Ogłosił on wyniki swych ba
dań w „ Wizerunkach i roztrząsaniach naukowych" 
w r. 1835, a w r. 1838 wydał w Wilnie „Opisanie 
wody rr1.ineralnej druskienickiej ". Lecz głównie na 
rozwój tych zdrojowisk wpłynęła pożyczka, w kwo
cie 25000 rb., zaliczona przez rząd tutejszemu za
kładowi na przyprowadzenie go do porządku. 

W r. 1837 gubernator grodzieński, Doppelma
yer, zajął sję urządzeniem zakładu kąpielowego 
w Druskienikach. Pieczę nad rozwojem zdrojowi
ska druskienickiego przejął następnie, ustanowiony 
w tym czasie, ,,Komitet druskienickich wód mine
ralnych". Z funduszów państwowych wybudowa
no budynek kąpielowy; oczyszczono źródła, urzą
dzono studnie, postawiono kilka nowych budowli, 
drewnianą galerję do przechadzki chorych podczas 
sloty, tudzież założono piękny ogród spacerowy 
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nad Niemnem przy źródłach, wraz z kąpielowym 
zakładem zdrojowym. Dla wygody przyjeżdżają
cych z gubernji suwalskiej urządzono prom ~a 
Niemnie. Jednocześnie założono przy wodach mia
steczko Druskieniki. 

Od tej pory zaczyna się rozkwit Druskien~k, 
które poczynają zyskiwać sła_wę wybitnego zdroJO
wiska leczniczego. W niespełna 5 lat wyrosło lu
dne miasteczko z wygodnem pomieszczeniem dla 
przyjezdnych, liczące przeszło sto rozmaitych za- ' 
budowań ( dziś posiada ich przeszło 400). 

Bardzo czynny udział w urządzeniu zakładu 
leczniczego brał również gubernator gro~zieński, 
Rożnow, będący zarazem członkiem „Komitetu do 
urzadzenia druskienickich wód mineralnych". 

~ Zbudowanie w r. 1862 kolei warszawsko - pe
tersburskiej stanowi epokę w rozwoju Druskienik. 
W r. 1865 nabył Druskieniki pułkownik Strandman, 
który starał się, wedle sił i możności, posta
wić te wody na wysokości wymagań współcze-

snych. . 
. Miasteczko po pożarze w r. 1870 zaczęło ~1~ 

na nowo odbudowywać, tak, że w 1 O lat późmeJ 
miało ono już cechę miasta, zaopatrzonego w let
nie mieszkania i wille rozmaitego rodzaju, od skro
mnych aż do zbytkownych. 

W roku 1876 pułkownik Strandman sprzedał 
Druskieniki Towarzystwu, składającemu się z trzech 
osób; następnie zdrojowisko przeszło w ręce puł
kownika Dżulianiego, od którego Druskieniki ~a
było Towarzystwo akcyjne, wladaJące tern zdroJo: 
wiskiem dotyehczas. W szeregu licznych ulepszen 
Towarzystwo to dokonało, przed dwoma laty, prze
prowadzenia wyśmienitej szosy z Porzecza do Dru-

Druskieniki. 
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skienik, co znacznie wpłynęło na powiększenie na
pływu przyjezdnych. 

Dla ścisłości zaznaczyć należy, że, oprócz Drus
kienik nadniemeńskich, istnieją jeszcze dwie wioski 
podobnej nazwy: jedna-niedaleko Olkienik, w po
wiecie trockim; druga zaś-nad rzeką Dzitwą, w po
wiecie lidzkim. 
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VI. 

Klimat Druskienik.-Nieco wiadomości o badaniach flory 
druskienickiej. - Wiadomości o badaniach geologicznych 
i mineralogicznych w Druskienikach i okolicy. - Chara-

kterystyka wody mineralnej i jej analizy. 

W r. 1875 w Druskienikach założono stację 

meteorologiczną, której obserwacje drukują „Rocz
niki głównego obserwatorjum fizycznego" w Pe
tersburgu. 

Dokonane przez ks. Ma salskiego, na podsta
wie tych obserwacji, badania średnich temperatur 
miesięcznych za rok 187 6 i 7, stwierdziły, iż średnja 
ciepłota roku wynosi 6°,7 R. 

Druskieniki leżą w pasie pomiędzy izoterma
mi + 6° i + 7°, izochimenami - 4° i - 5°; i izo
terami + 1 7 ° i + 18 °. 

Izoterma Druskienik prz chodzi przez nastę
pujące punkty: Libawa, Mitawa, Kowno, Wilno, 
Grodno, Brześć Litewski, Póltawa, Charków, Cary
cyn. Kierunek izochimeny następujący: Ryga, Mi
tawa, Kowno, Wilno, Brześć Litewski, Orłów i Pu
lichówka (około Odesy). Izotera przechodzi przez 
Warszawę, Brześć Litewski, Świsłocz, Włodzimierz, 
Kazań i Iszym. 

l ' 

• 
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Okres wegetacji trwa w Druskienikach około 

siedmiu miesięcy. . .. 
Okres między listnieniem a opadaniem hsc1 . 

wynosi około 6 miesięcy. Roczny przebieg stanu 
wilgoci, według ks. Massalskiego, jest ~p_ros~ ~rze~ 
ciwny przebiegowi temperat~rr W naJZl~n~eJSZ:J 
porze roku-zimie-wilgoć naJw1ększa, w naJc1epleJ-
szej zaś-lecie-najmniejsza. . . 

N a jwiększy stopień zachmurzema meba by':a 
w styczniu. Maximum opadu przypad~ na_ lat?, 1:11a: 
nowicie na lipiec; w miarę zbliżama się Jes1e?1 
i zimy, gdy obniżająca się t~~1pera~ura ~pr~w~~ 
mniejsze parowanie wód, zmmeJsza się tak~~ ilosc 
opadu, dochodząc w styczniu do s~ego 1:1m1mu~. 
Wzmiankowany autor zauważył, iż c1śmeme ~ow~e
trza w Druskienikach przez cały rok pozostaJe mż
szem od normalnego; mjnimum wypada na wi_osnc, 
mianowicie w marcu, maximum zaś-w styczmu. 

Jakkolwiek Druskieniki, jak zresztą i _każda 
inna miejscowość, posiada pod wzglę~em k~1maty
cznym swoją indywidualność, która me_ da się wca
le wyrazić śr dniemi wielkości~m~, to Jednak, dla 
wyrobienia sobie ogólnego p0Jęc1a o warunka~h 
klimatycznych Druskienik, nie bez pożytku będz1 
przytoczyć tu średnie dane meteorologiczne za „ost~
tni dziesiątek lat, pomieszczone w pracy dra ?aw1-
ckiego (,,Druskieniki, jako miejscowość leczmcza". 
Warszawa, 1906 r.). 

Dane te uwzględniają okres leczniczy. 
W ogóle klimat druskienicki jest łagodny i sta

ły, co się tłómaczy nietylko przez. osłoni~ne ze 
wszech stron położenie miejscowości, lecz 1 przez 
wyborne warunki gruntu. 

Powietrze tu dość wilgotne, wskutek obfitości 
wody i bujnej roślinności, i przepełnione aromatem 
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Sposłrzdenia mełeorogiczne (śreinie za 10 lał). 

Temperatura. 
==M=aj==#==C=z=e~rw~ ie;,,:c~il = '.L~i~p;ie:c=1JI Sierpień li Wrzesień 

17,4 li r9,2 li 17,8 li I4,3 n,s 

Ciśnienie barometryczne. 
Mij_ Czerwiec Jl Lipiec li Sierpień li Wrzesień 

751,4 li 749,r li 749,4 li 751,6 li 752,6 
Względna wilgotność. 

Maj li Czerwiec li Lipiec li Sierpień I\ Wrzesień 

72 ,7 li 77,8 li 76,6 ~ li 81,4 

Opady atmosferyczne (w milimetrach). 
Maj li Czerwiec li Lipiec li Sierpień li Wrzesień 

49,4 li 9',2 li l 0,3 li 99,0 li 
Ilość dni wietrznych. 

Maj li Czerwiec li Lipiec ""7i"I\ -S::-i:--e-rp-i-en-. ~-W-rz_e_s_1_e_ń_ 

14 li 20 

li 16 
li '4•

5 15 

Średnia siła wiatru. 
Maj Jj Czerwiec \\ Lipiec I\ Sierpień li Wrzesień 

7 g. lg. 9 g. 7 g.l[ g 19 g.,1 7 g. ( g. gg.ll H·ll g. ,9 g. 7 g. lg 9 g -
2,2 :~ ~~l~~~~~_.2i_,.~ 

,4 2,2 2 3 2 2 ' . 24 
Kierunek wiatrów. ' 

Maj li Czerwiec li Lipiec li Sierpień li Wrzesień 
NW\SE \SW INWI w N NW w SW SW W INW SWjNWI w-
9,8 18,7 18,2 14,5,12,4\ 7,s I 14,1114.4\13,3 17,8:17,3112,4 13,1!12,glu,6 
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lasów sosnowych, prawie ze wszech stron otacza
jących Druskieniki. Pod wpływem pyłków żywi
cznych, przepełniających leśne powietrze Druskie
nik, występuje tu wybitna ozonizacja powietrza, 
która niszczy skutecznie morfologiczne domie
szki-źródło wielu cierpień i infekcji. Deszcze do
syć częste, niekiedy ulewne, lecz grunt po nich wy
sycha szybko, co zależy od pochyłości płaszczyzny, 
na której leżą Druskieniki w stronę ku Niemnowi, 
a głównie od piaszczystego gruntu, do którego wo
da deszczowa szybko wsiąka i spływa do rzeki. 

Florę Litwy wogóle opisał B. S. Jundziłł w pra
cy p. t. ,,Opisanie roślin litewskich" (Wilno, 1781 r.). 
Specjalnie florę Druskienik opisał, w r. 1885, wspo
nmiany już, sumienny badacz ks. Władysław Mas
salski, który w „Pamiętniku fizjograficznym" (t. V, 
dział V), skrzętnie zebrał rośliny jawnokwiatowe, 
znalezione przez siebie w Druskienikach i okolicy. 
Ks. Massalskiego badania flory· jawnokwiatowej 
Druskienik wykazały, iż składa się ona z 4=37 ga
tunków roślin jawnokwiatowych. Z tych 362 ga
tunki należą do roślin dwuliścieniowych, 75 do je-
dnoliścieniowych. 

Najbogatszą co do ilości gatunków jest rodzi-
na koszyczkowych (Compositae), po niej nastę
pują: trawy (Gramineae), motylkowe (Papilionaceae), 
wargowe (Labiatae), goździkowe (Caryophylleae) 
i t. d. 

Co do roślinności wodnej, ks. Massalski za-
znacza, że latem r. 1884 profesor A. Batalin zna
lazł w Rotniczance nową, dotychczas na Litwie nie 
znajdowaną, roślinę „Elodea Canadensis". Cieka
wy ten nabytek flory litewskiej wykazuje nam, że 
przybysz amerykański coraz dalej zapuszcza się na 
wschód Europy. Zaniesiona kilkadziesiąt lat temu 
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z Kanady, ,,Elodea'' z niezmierną szybkością zaa
klimatyzowała się w Anglji i w Europie zachod
niej, gdzie dotarła aż do Odry. Naraz, w r. 1878, 
znajduje ją Fr. Kamiński okole, Krakowa, Otwocka 
i Warszawy, tudzież w wielkiej ilości w jeziorze 
Białobrzeskiem, w Bugu i Narwi, i to tam, gdzie 
dotychczas nie była dostrzegana. Tym sposobem 
,,Elodea" zjawia się raptownie i odrazu zajmuje po
ważne mi jsce między składnikami flory wodnej. 
Tak więc Druskieniki są obecnie najbanlzi j wysu
nięt m na wschód stanowiskiem „Elodea Canadensis" 
w Europie. 

Co się tyczy naukowych badań minerałów 
druskienickich, to- o il wiadomo- nikt dotychczas 
nie ogłaszał ich drukiem. Dla ścisłości jednak na
leży zaznaczyć wjadomość, poczerpniętą od zasłu
żonego badacza na polu krajoznawstwa, Zygmunta 
Glogera, iż Tomasz Zan pisał w swych listach 
o minerałach druskienickich. Niewydane te listy 
znajdują się w c nnych zbiorach tegoż p. Glogera. 
Warto, aby zawiązujące się Towarzystwo przyja
ciół Druskienik postarało się ogłosić drukiem te 
list). 

Pod względem geologicznym Druskieniki, jak 
i całą prawie gubernję grodzieńską, zalega forma
cja trzeciorzędowa. 

Badania geologiczne, dokonane przez profeso
ra Inostranc wa w szybie specjalnie wierconym, 
wykazały, iż grunt w Druskienikach składa się z po
kładów, okazanych na rysunku obocznym (str. 41). 

Skał plutonicznych i metamorficznych tu nie 
spostrzeżono. 

Pod względem geognostycznym zasługują na 
uwagę piaski nadniemeńskie, które wiatr roznosi 
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po polach uprawnych, wywołując tym sposobem 
ich jałowość. 

1. Warstwa roślinna 
2. Piasek żółty 

• 0,15 metra 
0,34 „ 
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3. Konglomerat z piaskiem . 
4. Piasek żółta wy 
5. Glina błękitnawa jednolita . 
6. Glina piaszczysta z uwarstwie

niem z biał go piasku. 

7. Żyłkowata pstra glina (ochrowa 
i sinofjoletowa) 

8. Czerwonawy, gliniasty, burzą
cy się od kwasów, lodowcowy pokład 
z głazami narzutowemi 

9. Piasek biały z żółtemi war
stwami 

1 O. Twarda, czerwona wa, war
stwowa glina . 

11. Piasek żółtawy z warstwami 
ochry. 

12. Piasek wilgotny, szara wo-zie
lonka wy, z domieszką gliny 

0,17 metra 
0,25 „ 
0,52 „ 

0,18 

1, 5 3 ,, 

6,25 
" 

2,03 
" 

0,18 ,, 

1,60 
" 

1,60 
" 

Cała głębokość przecięcia. . 14,20 metra 

W powyższym szybie wierconym g1-ówną ro
l~ odgrywa ~okład lodowcowy, który przedstawia 
się :' warstwie grubszej od niżej leżących piasków. 
W Jednym z otworów, świdrowanych przez tegoż 
profesora Inostrancewa na głębokości około 7 me
trów, znakziono odłamek muszli, należącej do ia
kiegoś !nałża morskiego; fakt ten wskazuje, że by
ło tu megdyś dno morskie. 

. . Drus~ienickie wody mineralne wychodzą z pod 
z1em1 na mższym tarasie, na którym widzimy nie
tylk? zupełne zmycie pokładu lodowcowego, lecz 
pomekąd i piąsków f~rll!acj i trzeciorzędowej. Wszy-

- 43 

stkie źródła druskienickie wychodzą na powierz
chnię w postaci niewysokich, bijących fontan, co 
się objaśnia tern, że wyjście ich zależy od ciśnie

nia, jakiemu podlega tworzący je zbiornik. Wido
czna, że miejsce, zkąd pochodzą źródła mineralne, 
różni się od miejsca, zkąd pochodzą zdroje słod

kiej wody, które tworzą się wskutek przesiąkania 
wody atmosferycznej, tylko przez powierzchowne 
warstwy gruntu; a zatem druskienickie źródła mi
neralne powstają bez wątpienia w bardzo głębokich 
warstwach, z których tylko jurasowa i trjasowa 
zawierają materjal, wytwarzający zdroje mme
ralne. 

Skład chemiczny druskienickich źródeł mme
ralnych przedstawia różnicę tylko co do ilości czę
ści stałych, tak, że jedne są słabsze, drugie zaś 
silniejsze. Ta okoliczność przekonywa nas, że wszy
stkie one biorą swój początek z jednego ogólnego 
zbiornika, z którego powstają oddzielnemi prądami, 
a po drodze swej do wyjścia nad powierzchnię zie
mi mieszają się z większą lub mniejszą ilością wo
dy słodkiej, od czego zależy siła nasycenia stałe

mi częściami wody druskienickich źródeł mineral
nych. 

Jak widać z załączonej tablicy analiz (str. 44),wo
dy te należą do zimnych solanek, zbliżonych swym 
składem i działaniem do Kissingen-Rakoczy, kreuz
nachskiej i Soden Nr. III. 

Oprócz chlorku sodu, wody te zawierają spo
ro wapnia i njeco mmeJ magnezji. Z ogólnej licz
by 19 źródeł, wytryskujących na powierzchnię ze 
znacznej głębokości, jest obecnie w użyciu tylko 5. 

Do picia używają się NNr. 1 i 2, bądź to w stani 
naturalnym, bądź też po nasyceniu wody ich kwa-
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Analizy chemiczne źródeł druskienickich, 
dokonane przez chemika, d-ra Wojnicza, w r. 1896 i 1899. 

ź R () D Ł \. 

Ciężar gatunkowy przy 15° C. 

C'd 

'U C 
'Vl .i:: >, o u "O ....... co o 
~ E ~ 
~ ~ .... 
N bO~ 

~ 

co 
c 

.i:: u 
co 
E . 
co >, 
.... "O 
bO o 
~ ~ 

'U .::i 
'VJ ·o -.::: 
; 
C'd 

N 

Pozostałość sucha, wysuszona przy 189° R 
Związki amonjakalne 

Kwas azotny i azotowy 

Siarkowodór 

Chloru 
Bromu 
Wapnia. 
Sodu. 
Magnezji . 
Potasu. . . 
Bezwodnika siarczanego 
Bezwodnika krzemnego 
Tlenku żelaza . 
Glinu. . . . 
Wolnego i związanego C02 • 

1 2 

1009 r009 

10,630 I 9.0540 
ślady ślady 

5,9285 
0,0127 
1,6034 
1,7800 
0,5353 
0,0270 
0.1338 
0,0319 
0,0088 
0,0160 

252,1173 

L 
4.9683 
0,0174 
1,4678 
1,6939 
0,5326 
0,0337 
0,0295 
0,0473 
0,0051 
0,0083 

321,1179 

17 

1006 

6,9000 

3.9405 
0~0077 
1,0920 
1,0920 
0,3216 
0,0173 
0,1378 
0,0303 
0,0019 
0,0050 

201 ,0993 

Nowe 

r009 

10,5600 

5,3900 
0,0129 
0,9348 
1,7569 
0,9756 
0,0542 
0,0860 

I l 0,1055 

189,000 



VII. 

Urządzenia lecznicze i stan zdrowotny Druskienik.-Taksa 
Zakładu zdrojowego. - Kursal.- Instytucje dobroczyn

ne. - Świątynie. 

Każda osoba, przybywająca do Druskienik 
:v sezonie leczniczym na czas dłuższy od 3-ch dni 
1 pragnąca korzystać z urządzeń zdrojowiska, win
na się zaopatrzeć w bilet sezonowy, opłacany 
w kantorz Zarządu według następującej taksy: 

TAKSA 

Zakładu kąpielowa - zdrojowego w Druskienikach, 
gubernji grodzieńskiej. 

Wpisowe. 

1. Od oddzielnych osób po. Rb. 4,50 
2. Od rodzin, składających się z 2 

osób, po . . . ,, 6,80 
3. Od rodzin, składających się z 3 

osób, po. . . . . 9 10 ,, ' 
t. d., doliczając po rb. 2 kop. 30 przy zwię-

kszeniu rodziny o osobę. 
U waga. Osoby, które nie zaopatrzyły się w bi-
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lety sezonowe, opłacają przy wejściu do parku każ
dorazowo 20 kop. 

Co się tyczy urząd~eń leczniczych, to prawie 
wszystkie rodzaje leczenia fizykalnego, znalazły 

uwzględnienie w Druskienikach. A więc: ortopedja, 

Wnętrze zakładu kąpielowego. 

masaż i gimnastyka lecznicza (w specjalnej sali~ za
opatrzonej w liczne przyrządy), balneo .... hydro- i ele
ktro-terapja, leczenie terenowe, oraz pewne rodza
je kuracji djetetycznej (pawilon kumysu i kefiru 
w parku zakładowym). 
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Turysta winien zwiedzić piękny, murowany 
budynek kąpielowy, mieszczący się w parku zakła
dowym. Budynek ten, około 60 m. długi, około 

1 O m. szeroki .i około 5 m. wysoki, ma 3 wejścia 
frontowe i składa się z czterech oddziałów: 

1) Kąpiele mineralne, 2) kąpiele kwasa-węglo

we, 3) kąpiele błotne, 4) urządzony według najno
wszych wymagań lekarskich, zakład hydropatyczny 
wraz z instalacją do kąpieli elektrycznych. 

Poczekalnia zakładu kąpielowego. 

Ogólna _licz ha wanien r 5o. Liczba kąpieli, wy
dawanych dziennie w zakładzie kąpielowym, do
chodzi do 1000. 

Dla miłośników kąpieli rzecznych są łazienki na 
Niemnie, oraz kąpiele spadowe, ,,en cascade", na 
Rotniczance. Dla informacji przyjezdnych podaj -
my ceny kąpieli: 

Druskieniki. 4. 
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Wanna do domu 
Literowe dla dorosłych . 

„ dla dzieci 
I-go rzędu dla dorosłych . 

„ dla dzieci 
II-go rzędu dla dorosłych . 

„ dla dzieci 
III-go rzędu dla dorosłych . 
Kwasowęglowe I-go rzędu 

„ II-go rzędu 
Wanny błotne od 

" 
elektryczne . 

Hydropatfa. 

Natryski wsz lkiego rodzaju 
Natrysk z wanną 
Półwanna 

Nasiadówka. 

1 
-
-
-
-
-

-
-

1 
1 
1 
1 

rb. - kop. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

80 
" 50 
" 65 ,, 

40 ,, 
65 

" 30 
" 35 
" 30 ,, 

15 
" 50 ,, 

50 ,, 

40 kop. 
80 „ 
65 „ 
25 ,, 

Wycieranie wilgotne 30 ,, 
Owij anie wilgotne 40 

" '!" .pobliżu budynku kąpielowego, w parku, 
mieści się kursal z restauracją, salą do tańca, po
mieszczeniem dla orkiestry zdrojowej i czytelnią, 
w któr j na miejscu można bezpłatnie czytać pi
sma polskie i cudzoziemskie, oraz wypożyczać książ
ki do domu za niewielką dopłatą. 

Urządzenia zdrowotne Druskienik zapoczątko
wał w roku 1883 oddział Towarzystwa ochrony 
zdrowia. Oddział ten ułożył i wprowadził w czyn 
przepisy zdrowotne, zebrane w 85 paragrafach i po
dzi lone na 7 działów: 

1. Środki przeciwko nadmiernemu skupieniu 
ludności Druskienik; przepisy budowlane; przepisy, 

• 
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dotyczące utrzymywania w czystości ulic, placów, 
rzek i studzien. 

2. Urządzenie dołów kloacznych i ustępów; 

ich wymiary i opróżnianie. 
3. Przepisy, dotyczące handlu produktami spo

żywczemi . 

4. Utrzymanie hoteli, pokojów umeblowanych, 
jadłodajni, bufetów, domów zajezdnych i łazien. 

5. Utrzymanie źródeł mineralnych, zakładu ką
pielowego i innych urządzeń pomocniczo - lekar
skich. 

6. Statystyka. 
7. Dozór nad wykonywaniem przepisów zdro

wotnych. 
Zgodnie ze wskazówkami tego ostatniego pa

ragrafu, wybrano specjalną komisję pod przewod
nictwem prof. Suszczyńskiego, która wprowadziła 
w czyn powyższe przepisy. 

Owa komisja sanitarna odtąd bywa wybiera
na stale, posiada w swem łonie lekarza i czuwa 
bezustannie nad rozmaitemi sprawami, związanemi 
ze stanem zdrowotnym zdrojowiska. Ona to, przy 
pomocy całego szeregu zarządzeń, roztacza pieczę 
nad studniami, assenizacj ą, jakością produktów spo
żywczych i usuwaniem kurzu z ulic miejskich pod
czas suszy. W jej zawiadowaniu również znajdu
Je się dom izolacyjny, zaopatrzony w przenośne 
aparaty dezynfekcyjne, oraz istniejąca przy zakła
dzie wód mineralnych pracownia chemiczno-bakte
rj ologiczna. 

Dozór zdrowotny komisji działa nietylko w obrę
bie zdrojowiska, lecz rozszerza się często na poblizkie 
wsie. Skutki zarządzeń zdrowotnych komisji, w po-
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łączeniu z dobroczynnemi warunkami klimatu i gle
by Druskienik, sprawiają, iż zauważono tu mini
malny procent śmiertelności autochtonów drus
kienickich, oraz brak wszelkich epidemji i cho
rób infekcyjnych. 

Świ żo, w r. b., powstało, założone przez dra 

Kościół katolicki w Druskienikach. 

Oskara Goldberga z Warszawy, uzdrowisko dla 
kobiet. 

Świątynie i instytucje dobroczynne. Ku zaspo
kojeniu potrzeb religijnych, Druskieniki posiadają 

dwie murowane świątynie chrześcijańskie, katoli
cką i prawosławną, staranni konserwowane i schlu-
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dnie utrzymane. Obiedwie stoją na obszernych pla
cach, pokrytych L,ielenią i służących za miejsc 
przechadzek. Istnieje również drewniana synagoga 
i kilka izraelickich domów modlitwy. 

Pierwsza po latach 40-tu procesja katolicka 

w Druskienikach. 

Drogą składek i ofiar powstały tu dwa przy
tułki chrześcijańskie, dające schronienie i kurację 
około stu osobom przez lato; w dwóch zaś przy
tułkach żydowskich - grodzieńskim i wileńskim -
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w ciągu lata przebywa około 500 osób. Istnieje tu 
również lecznicza kolonja dziecięca wileńskiego To
warzystwa opieki nad dziećmi na 1 OO dzieci i ta
każ kolonja na 200 dzieci rosyjskiego Towarzy
stwa chrony zdrowia. 

Szpital żydowski na 6 łóżek. 

Ir 

VIII. 

Wiadomości etnograficzne o ludzie z bliższych i dalszych 
okolic Druskienik. - Białorusini i litwini. - Ich język, 

religja, strój i obyczaje. 

Stosunki narodowościowe w okolicy Druskie 
nik stanowią odbicie podobnych stosunków na ca
łym obszarze Litwy. Nie będzie od rzeczy zapo
znać turystę, zwiedzającego Druskieniki, z pewne
mi danemi etnograficznemi, dotyczącemi ludu, za
mieszkującego tak zwany w języku urzędowym 
„kraj północno-zachodni''. Skład narodowościowy 
Litwy jest różnorodny, z wybitną przewagą dwóch 
narodowości: białorusinów i litwinów. Należy przy
tem zauważyć, że tu pomiędzy obszarami, zamiesz
kanemi przez te dwie narodowości, często dość tru
dno przeprowadzić ścisłą granicę. Oprócz tego na 
obszarze jednej narodowości spotykamy liczne wy
spy innej. Najwięcej jest na Litwie białorusinów. 
Zamieszkują oni całą gubernję mohylowską i miń
ską, większą część witebskiej i wileńskiej, oraz po
łowę grodzieńskiej i mały skrawek kowieńskiej. 
Białorusini mówią narzeczem, zbliżonem z jednej 
strony do języka ukraińskiego i rosyjskiego, a z dru-
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giej -- do polskiego. Niegdyś narzecze białoruskie 
nie było tak upośledzone jak obecnie. 

Po białorusku spisano prawa Litwy, t. zw. 
„Statut litewski"; na białoruski tłómaczono Pismo 
Święte i inne księgi; białoruszczyzna była języ
kiem, w którym dość długo jeszcze porozumiewały 
sję władze i urzędy z Koroną. Białorusinów w gra
nicach Litwy są przeszło 4 miljony, około l1/2 mi
ljona wyznaje katolicyzm, reszta-prawosławie. 

Litwjni zajmują obecnie północno - zachodni 
kąt Litwy. Liczba litwinów w obrębie Litwy nie 
dochodzi do l1/2 miljona. W okolicach Druskienik 
język lit wski zaczyna przeważać na 5-ej mili ku 
północy od Grodna, poczynając od ujścia Białej 
Hańczy. W Szabanach panuje jeszcze język bia
łoruskj, w Szandubrach zaś jest już przewaga lud
ności i języka litewskiego. Lud litewski, jasnowło
sy, zachował swe cechy odrębności plemiennych 
bardzo wyraźnie tam, gdzie się nie zmieszał z ple
mionami innemi: w głębi swych siedzib około Trok, 
Wiłkomierza, Kowna. Tam on jest rosły, wysmu
kły, nieraz ujmujących rysów twarzy, jasno-włosy, 
z niebieskiemi oczyma, ale zmieszane z innemi szcze
pami plemję litewskie wygląda karlowato i brzyd
ko. Daj się to wybornie spostrzegać w powia
tach: pińskim, nowogródzkim, lidzkim i grodzień
skim. Dlatego też w okolicy Druskienik trudno 
już spotkać wśród ludu pokaźną postać typowego 
lit wina o niebieskich oczach i wyrazistem obliczu. 
Praca twarda, wiekowa, wpływa również na dege
nerację rasy. Lud to nadzwyczaj religijny, powa
żnie zapatrujący się na życie i jego sprawy, a że 
w swym charakterze posiada dużo hartu woli, więc 
i wiara głęboko w jego sercu jest zaszczepiona. 
Wszędzie, gdzie większą masą przebywa w grani-
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cach dawnych swych siedzib, wyznaje wiarę kato
licką. Stawianie krzyżów, śwjęcenie ich, odbywa
nie przy nich modlitw, zdobienie sukienkami figury 
ukrzyżowanego Zbawiciela, ziołami, wiankami i kwia
tami w dni uroczystości dorocznych, jest tu zwy
czajem powszechnym. 

Artyzm ludu przejawia się często w pięknych, 
rzeźbionych ozdobach krzyżów przydrożnych. Krzy
że podobne zdarzają się jeszcze niekiedy i w oko
licach Druskienik. Posiadając charakter łagodny 
i nienaganne obyczaje, litwini są bardzo przywią

zani do ziemi ojczystej, więcej pilnują roli, niż prze
mysłów zarobkowych, a do pracy nie są leniwi. 

Chaty Htwinów i rusinów nie różnią się tu 
niczem od siebie. Wszędzie ich strzecha tworzy 
wielki okap, niby podsienie, gdzie kmieć zabezpie
cza i za wiesza przed słotą narzędzia i sprzęty go
spodarskie. Wszędzie te same, o czterech szyb
kach, małe okienka. Chat „kurnych" już się nie 
spotyka. Chaty zamożnych włościan różnią się tyl
ko rozmiarami. Są one obszerne, drewniane, po· 
kryte słomą, lub gontem; właściciel zazwyczaj za
mies.tkuje tylko dużą, przednią izbę i małą stancję 
tuż za nią; reszta domu użyta jest na potrzeby go
spodarskie. Większość pieśni ludu litewskiego ma 
nastrój religijny. Tchną one pobożnością. W świe
ckich miłość zarysowywa się jako uczucie czyste, 
głębokie, nieśmiałe, bojące się wynurzyć z tajników 
duszy. W litewskiej pieśni ludowej nigdzie nie 
brzmi głos skargi uwiedzionej dziewczyny, rów
nież niema nigdzie swawolnego, nieprzystojnego 
żartu. 

Obrzędy ślubne i weselne mało się różnią od 
opisanych przez Romualda Zienkiewicza w Piń
szczyźnie. 



58 

Włościanin litewski z zamiłowaniem uprawia 
zagon ojczysty. Używane do uprawy roli sochy 
prawie nie różnią się od podlaskich. Zrzadka się 
ieszcze i w okolicach Druskienik spotyka pierwot-

na socha, której podobiznę podajemy. Narzędzie 
to, wobec demokratyzacji narzędzi rolniczych, wkrót
ce przejdzie do historji. Wozy małe, pojedyńcze, 
z hołoblami i duhą. Koniki małe, ale dość silne. 
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Uboga, piaszczysta gleba w okolicach Druskienik 
wymaga częstego ugorowania, lub intensywnej upra
wy i nie zdoła wyżywić ludności miejscowej. Każ
dego, kto przyjeżdża do Druskienik i ma możność 
bliższego zetknięcia się z włościanami druskienicki-

Białorusini w strojach ludowyrh (.z okolic Berezy). 

mi, uderza niemile fakt, iż często zarzucają oni cha
rakterystyczny strój ludowy, a przyodziewają się 
z „waszecia" w szablonowe palta i kubraki miej
skie. Jest to potrosze wynik zetknięcia się ludu oko
licznego z przybyszami miejskimi, których kmiotek 
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tut jszy na swój sposób stara się naśladować 
w ubiorze. Dlat go też, aby poznać stroje ludowe, 
należy ich szukać w okolicach dalszych od Druskie
nik. W pełni zachowane wizerunki białorusiń
skich strojów ludowych, podane na str. 59, pochodzą 
z okolic B rezy, powiatu prużańskiego, gubernji 
grodzieńskiej. Dla porównania, przedstawiamy tu 

Typy ludowe z okolic Druskienik. 

również typy ludowe z okolic Druskienik w ubio
rach mi jscowych. Tam, gdzie ubiór ludowy prze
chował się nal życie, lud odziany bywa w sukma
ny brunatne z domowych wyrobów wełnianych, 
lub też par ianych, ściągniętych w pasie rzemie
niem. Przytem uderza tu jednostajność szarej bar
wy stroju. 

Przy sukniach używają również kożucha ba
raniego. 
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Zaniedbanie charakterystycznego ludowego 
stroju w najbliższej okolicy Druskienik daje się za
uważyć i w nakryciu głowy. Tandetna czapka miej
ska ruguje potrosze dawną czapkę szpiczastą z wi
szacemi uszami. Często też włościanie nakrywają 
gł;wę kapeluszem filcowym lub słomianym, niekie.
dy - czapką baranią. Na nogach noszą chodaki, 
szyte z łyka, t. zw. "pareczki", ale od święta, we
sela i parady wieśniak ma buty, a żona jego nieraz 
trzewiki na wysokich obcasach. 

Dziewczęta odznaczają się spuszczonemi kosa
mi i białą chustką, wiązaną pod brodę. 

Zamężne kobiety białoruskie noszą samodzia
łowe si we „ przyjaciółki", lub cieńsze, sukienne, fał
dowane z tyłu, a spinane na pasek. Głowy okry
wają płóciennemi zawiciami, zwanerni „namitka''. 
Są one wiązane prawie tak, jak stare polskie nie
wieście nakrycia głowy z XV i XVI wieku. Ubiór 
to wielkiej powagi i skromności. 
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IX. 

Okolice Druskienik: Rajgród. - Rotnica. - Lejpuny. -
Liszków. - Merecz. 

Rajgród. 
Pomiędzy traktem, wiodącym z Merecza do 

?~od~~' a pra w~m . brzegiem Niemna, w odległo
sc1 m1h od Drusk1emk, leży olbrzymia, około 4-ch 
wiorst przestrzeni zajmująca, kotlina, zvvana „Raj
g~odem". Kotlinę tę opasuje naokół wieniec pa gór
kow, poro.słych sosną. Dno tej kotliny bagniste, 
porosłe buJną trawą łączną, przedstawia latem beż
miar zieleni, falującej pod tchnieniem wiatru. Do
lina ta, poprzerzynana niezliczonemi . strumieniami 
i na:vod~ian~ corocznie, podczas wiosennego wez
brama wod memnowych, nasunęła wyobraźni miesz
kańców miejscowych fantastyczne podanie. które 
Teodor Narbutt wyjął z ust ludu i przek~zał po
tomności. 

. Według tej legendy, tam, gdzie dzisiaj leży 
meprzebyte bagno, zwane „Rajgrodem", stało nie
gdyś _bogate _miasto, zamieszkane przez możne po
k~leme sławian, zwanych obrami lub milżynami. 
Miasto to, za karę panującego tu zepsucia obycza
jów, zapadło się w ziemię, pochłonęły je nurty je-
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ziora, którego pozostałość stanowi dolina raJ
grodzka. 

Rotni'ca. 
W górnym biegu Rotniczanki, niedaleko od 

Druskienik, leży miasteczko Rotnica, gdzie w roku 
1846, gdy jeszcze nie było cmentarza przy zdrojo
wisku druskienickiem, pochowany został Jan Cze
czott, zasłużony zbieracz pieśni ludowych z nad 
Niemna i Dźwiny, poeta, druh serdeczny Mickie
wicza i Zana. Na cmentarzu rotnickim, p~zy skrom
nym, drewnianym kościołku, wzniesiono mu grobo
w1ec kamienny, ozdobiony wierszem Antoniego 
Edwarda Odyńca: 

,,Młodość poświ~cil pracy dla nauk i cnoty, 
Wiek m~ski przetrwał m~żni'e w próbach i derpiem·u, 
Miłość Boga i bliźnich- treść jego istoty, 
Dalszy ciąg życia jego - droga ku zbawieniu, 
Imię jego w tych stronach jest wiecznie związanem 
Z Adamem Mz'ckiewiczem i Tomaszem Zanern. 
Kto wiesz, czem oni byli - schyl skroń przed tym 

głazem, 

Pomyśl, westchnij i módl si~ za wszystkich trzech 
razem!" 

Lefpuny. 
W odległości 12 wiorst na północ od Druskie

nik, przy trakcie, wiodącym do szosy suwalskiej, le
ży wieś Lejpuny, w dawnem województwie trackiem, 
dziś w gubernji grodzieńskiej. Położona nad rzeką 
Lejpunką, posiada w pobliżu osadę, również zwa
ną Lejpuny, a zamieszkaną przez żydów-rol ... 
ników. Między Lejpunami a Olkienikami rozcią

gają się wielkie pola piaszczyste, na których zaszła, 
18 ... go listopada 1700 r., bratobójcza bitwa między 
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obywatelstwem wszystkich województw litewskich, 
Inflant i Żmujdzi, a wojskami Sapiehów. Tysiąc lu
dzi padło trupem na polu tej nieszczęsnej bitwy, 
a kilka razy więcej odniosło rany. W bitwie tej 
dowództwo naczelne nad szlachtą przeciw Sapie
hom miał Michał Korybutt ks. Wiśniowiecki, staro
sta gliniański i wołkowyski. W bitwie tej rozbito 
wojska Sapiehów, a Michała Sapiehę ścięto w 01-
kienikach. Ze strony skonfederowanej przeciwko 
Sapiehom szlachty zginęli: Poniatowski, Koziełł, 

Ślizień, Dowgiałło, Korsakowie, Ancuta, Plewako, 
Bernatowicz i w. in. (Szczegółowy opis tej bitwy 
znajduje się w dziełku p. t. ,,Dzieje wewnętrzne na
rodu litewskiego", przez Justyna Narbutta. Wilno. 
1842.) 

Należy zauważyć, iż jest jeszcze, w powiecie 
sejneńskim, druga wieś Lej puny. W Lejpunach, gu
bernji grodzieńskiej, istnieje kościół parafjalny, mu
rowany, fundacji Sapiehów z r. 1520; po spaleniu 
w r. 1875, został nanowo postawioqy w r. 1819 
przez Antoniego Kruszewskiego, kanonika wileń

skiego. 

Podobiznę owego ładnego, murowanego ko
ścioła w Lejpunach dajemy na następnej stronicy. 

Będąc w Druskienikacb, należy zwiedzić po
blizką osadę Liszków, u]ubione miejsce wycieczek 
gości druskienickich. Drogę tę odbywa się Niem
nem, trwa ona około godziny statkiem lub łodzią. 
Statki kursują do Liszkowa tylko w okresie pełne
go sezonu, raz na tydzień. Opłata za przejazd wy
nosi 50 kop. od osoby; nieco więcej trzeba zapła-

Draskieniki. 5 
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cić za wynajęcie łodzi. Można też dojechać tam i koń
mi, płacąc 40-60 kop. za godzinę jazdy. 

Płynąc Niemnem w stronę Liszkowa, przejeż
dżamy około wioski Bałtoszyszki, położonej na le
wym brzegu. Po za tą wioseczką ciągną się, wzdłuż 
wybrz ża, lotne pagórki piaszczyste, prawie pozba
wione roślinności. WJ dmy te składają się przewa-

Kościół w Lejpunach. 

żnie z piasku kwarcowego z domieszką ziarn razo
wego lub czerwonego felspatu i hornblendy; rza
dziej można napotkać blaszki miki i zielona we ziar
neczka epidotu. Miejscowość ta w czasach staro
żytnych była bardzo zaludniona, jak o tem świadczą 
poszukiwania Z. Glogera. Odkrył on tu ćwierć
milow ą prz str zeń, zasianą okrzoskami krzemienia 
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i mnóstwem szczatków narzędzi i naczyń pierwot
nych· wśród tego~ wszystkiego znalazło się i kilka-- , 
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Narzędzia krzemienne, znalezione około Bałtoszyszek przez 
Zyg. Glogera. 

dziesiąt, dobrze zachowanych, drobny:h n~rzędzi 
krzemiennych rozmaitego kształtu, a więc- 1 prze-
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znaczenia. Tuż przy miasteczku Liszkowie, · nieco 
wyżej biegu Niemna, na lewym jego brzegu, znaj
duje się znaczna wyniosłość, miejsce niegdyś znako
mite w dziejach Litwy, lubo już dzisiaj zapomniane 
tak dalece, że prawie zagadkowe. Na górze, 
o której mowa, leżał jeden z najstarożytniejszych 
grodów, strzegąc nurtu Niemna i miasta, położone
go nad jego brzegiem. Historja tego zamczyska, 
z którego zaledwie ruina jednej baszty pozostała, 
j st tak ciekawa, że nad opisem jej zatrzymać 
się można nieco dłużej. 

Liszków, albo Liszkowo, po litewsku Liszkia
wa, jest to wieś nad Niemnem, leżąca wprost wio
seczki Wiciany, w powiecie sejneńskim, gminie Ku
drany. Wieś ta zasługuje na uwagę, tak dla swe
go malowniczego położenia, jak i dla pamiątek dzie
jowych, jakie się z nią łączą. 

Płynąc Niemnem od południa, pierwszą górę, 
jaką się spotyka na jego brzegach, stanowi 
wyniosłość, na której przed wiekami książęta lite
wscy wzni śli potężną warownię z głazów grani
towych, spojonych wapnem i przekładanych war
stwami cegły, twardej, jak kamień. Lud litewski 
zwie tę górę „Pilakalnis" lub „Piłkalnis'', t.j. ,,zam
kowa góra". 

W przeszłości zwała się podobno „Nauje-pile" 
(N owy zamek - N owo gród) i - według domysłów 
Narbutta - była już w połowie XI wieku siedzibą 
ksiażąt słowiańskich, pod nazwą Nowogródka. Gó
ra, o której mowa, panująca nad całą okolicą, odo
sobniona głębokim i szerokim wąwozem, oblegają
cym ją z trzech stron, cz wartą sięga lewego brze
gu Niemna i dotychczas jeszcze nosi na spłaszcza-

- 69 -
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nym, prawie owalnym, wierzchołku swoim ślad) 
zabudowań, zniszczonych ścian obwodowych i roz
maitego rodzaju szczątków grodu, na tej górze nie
gdyś położonego. Muru obwodowego dawnej twier
dzy liszkowskiej niema już i śladu; po trzech basz
tach okrągłych pozostały tylko ślady fundamentów, 
a z czwartej stoi ruina. Ruinę tę lud okoliczny na
zywa „Milżios gintuwe''-baszta olbrzymów. U jej 
podstawy, od strony Niemna, jest otwór, idący 
w kierunku poziomym. Prowadzi on- wedle podań 
miejscowych- do podzieini dawnego zamku. Men
dog- w dług Narbutta - koronował się nie w No
wogródku krzywiczańskim, lecz nadniemeńskim, po 
którym pozostał ślad w postaci ruin owej baszty. 

W końcu XIII i w XlV wieku krzyżacy nie
raz opierali się o warownię N euenpille, gdyż 
w dróżnikach swoich (,, W egweiser") zapisywali po
łożenie i drogi tam wiodące i badali je przez swo
ich wywiadowców. 

Wigand, kronikarz krzyżacki, wspomina o zam
ku Nauenpille nad Niemnem. Przechowane dotych
czas resztki ruin i mnóstwo grobów kamiennych, 
które niegdyś pokrywały górę, świadczą, iż w isto
cie był tu w zamierzchłej przeszłości potężny za
mek, odgrywający ważną rolę w dziejach Litw) ~ 
Dzisiejsza nazwa „Liszków" ukazuje się dopiero 
w XV wieku, gdy Jagiełło nadał zrujnowany za
mek z przyległym obszarem niejakiemu Liszkowi 
Zybincie. Na mniejsz j nieco górze, przytykającej 
do zamkowej, są jeszcze szczc1tki fundamentów ko
ścioła paraf.i alnego, wzniesionego tu w XV wieku. 
Dalej w dolinie, przerzniętej przez strumień, ucho
dzący do Niemna, rozłożyła się wieś Liszków. 

Tędy to Michał Gliński, ciągnąc w kilkaset ko
ni wojska Zygmunta I-go, przebył Niemen i, spot-
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kawszy w okolicach Druskien_ik po~i~rn~cę ma:~ 
szalka Zabrzezińskiego, wymusił na meJ wiadomosc 
O tajnych wyjściach z mieszkania marszałka w Gro-

dnie, a wpadłszy tam nocą, zamordował Zabrzezili
skiego; głowę zaś jego, zatknąwsz;>' ~a propo:zec, 
nieść kazał aż do wsi Jeziory, gdzie Ją wrzucił do 
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małego jeziorka, kędy później rodzina zamordowa
nego wymurowała słup. Slup ten istniał do nieda
wna i uległ zniszczeniu dopiero w pierwszej poło
wie XIX wi ku. 

Po za wsią Liszkowem, na wzgórzu, wznosi 
się _piękny . kościół, zbudowany na wzór bazyliki 
rzymskiej Sw. Piotra w r. 1694 r. przez Jerzego 
Kosilłę, wojskiego trockiego, wraz z klasztorem do
minikanów. W r. 1796 klasztor zmes10ny został 
przez rząd pruski, a kościół od r. 1812 obrócono 
na parafjalny. Gmach klasztorny służył następnie 
jako miejsce pobytu księży zesłanych za karę prz z 
władzę, dopóki nie obrócono na ten cel, w r. 1849, 
gmachów klasztoru łysogórskiego. W kościele za
sługują na uwagę 4 malowicUa alfresco, wyobraża
jące wszystkie stany byłej Rzeczypospolitej, oddają- · 
ce się pod opiekę Trójcy Św. i N. M. Panny. 

Niezależnie od kościoła dominikańskiego, Lisz
ków posiadał do r. 1812 drugi, oddzielny, parafjalny, 
który już rozebran Dominikanie usiłowali zamie
nić Liszków na miasteczko 1 w tym celu sprowa
dzili tu żydów; nie udało się jednak tego dopiąć, 
bo osada nie rniafa warunków bytu. We wsi znaj
duje się jezioro Liszkowo. 

Merecz. 
Do M r cza można jechać łodzią, wózkami 

wlościańskiemi, lub dorożką. Droga doskonała, 23 
wiorsty now j szosy. Miejscowo · ć ładna, część dro
gi lasami. Przejeżdża się koło jezior Ilgis i Grutta 
i śliczną doliną Mereczanki. Cena podróży łodzią 
zal ży od wielkości łodzi i ilości turystów; w każ
dym razie nie jest tańsza, niż końmi. Cena przejazdu 
wózkiem chłopskim 1 rb. 50 kop. do 2 rb. 50 kop., 
stosownie do sezonu. Po szczegóły i pomoc w or
ganizacji wycieczki najlepiej zwracać się do biura 

r 
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Zarzadu wód druskienickich. Dla wiadomości tury
stów~ zaznaczam, iż w Mereczu istnieje typowy lite
wsko-małomiasteczkowy zajazd; przylega. on do do
mu, w którym zmarł Władysław IV, a gdzie ob~
cnie mieści się urząd gminny. Z mieściną tą, dzi
siaj w upadku, łączy się dużo wspomnień history
cznych; godzi się przeto nieco szczegółowiej pomó
wić o Mereczu. Leży on w gubernji wileńskiej, 
między prawym brzegiem Mereczanki a Niemna. 
Na lewo od miasta ukazuje się Niemen, przybrany 
lasem, z przeciwnego brzegu, a wprost na piaszczy
stej wyniosłości-kościół farny i góra, zwana „górą 
królowej Bony", o której pobycie w tych stronach 
Narbutt opowiada w tych słowach: ,,Za kwitnących 
czasów Litwy królowa Bona posiadała rozległą 
włość merecką i, mimo wrodzonego przywiązania 
do cieplejszych krajów, nie mogła się odjąć roz~~
szy zwiedzania pięknych ustroni puszczy mereckteJ, 
gdzie natura, bogata w pierwotne płody nieskażo.
nej sztuką krainy, nastręczała widoki i rozryw~1, 
gdzieindziej nieznane. Włoszka, jeszcze w tym wie
ku kiedy rozkosze życia powabów nie straciły, du-' . mna, zazdrosna, podejrzliwa, nikomu nie zawierza-
jąca, nie będąc już u steru rządu, zbrzyd~i.ł~ mi~~ 
sto, dwór i syna swego, wolała przeto m1ec swoJ 
dwór własny na Litwie, gdzie więcej słuchano jej 
woli, gdzie, zawsze słaba na ponęty miłosne, i sama 
wolniejszą była". 

Środek rynku mereckiego zajmuje ratusz z wie
żą, ongi zegarową. Są również zwaliska klasztoru, 
niegdyś dominikańskiego. 

Wokoło miasta stały w pewnej odległości 4 
slupy murówane, oznaczające rozległość posiadło
ści miejskich, na których w wydrążeniach były da-
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wmeJ herby Rzeczypospolitej. Jeden z nich znaJ
duje się po drugiej stronie Niemna. 

Niektórzy historycy uważają Merecz, jako osa
dę skandynawską, o której wspomina podróżnik 

islandzki, Snorro-Sturlesoon, w XII wieku. 
W dróżnikach krzyżackich oznaczono go mia

nem „Merkenpille", lub „Merken". Pierwsza jed
dnak wzmianka historyczna o nim znajduje się 

pod rokiem 1377, kiedy Gotfryd Linden, marszałek 
krzyżacki, wyprawiwszy się przeciw Olgierdowi, 
rozniósł wielkie spustoszenie po ziemi trockiej 
i z Merecza zabrał znaczne łupy. Merecz bywał 
zawsze wystawiony na te najazdy krzyżackie , 

znajdując się właśnie na drodze, którą zakon wy
brał do czynienia wypraw prZf~ciw Trokom i Wil
nu. Położony pośród olbrzymich lasów, Merecz 
był ulubionem miejscem, dokąd królowie polscy 
zjeżdżali na łowy i wywczasy. Władysław IV czę 

sto tu się zabawiał polowaniem, a będąc jeszcze 
królewiczem, przemieszkiwał czas pewien w zimie 
w roku 1630, dla uniknięcia panującej wówczas 
w Polsce epidernji. 

Tutaj również, w r. 1648, skończył on dni ży
cia swego w domu, który leży na rogu dwóch ulic, 
j ednej naprzeciwko ratusza, drugiej zaś pod kątem 
prostym od niej do Niemna idącej. Od strony ra
tuszc;l brama sklepiona, prowadząca na dzisiejsze 
nieschludne podwórze, była - jak się zdaje- środ

kowem wejściem do tego domu, którego część dal
sza jest zniszczona. W tym samym domu, za czasów 
drugiej wojny szwedzkiej, zatrzymał się w paździer
niku roku 1707 Piotr Wielki, przybywszy z oddzia
łem wojsk swoich. W roku 15 36 Zygmunt 1-szy od
dał starostwo mereckie na własność dożywotnią 

wojewodzie trockiemu Janowi Zabrzezińskiemu. 
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W XVII wieku miasto, oprócz fary, posiadało 
kościół i klasztor dominikanów. Szwedzi za Jana 
Kazimierza zadali ostateczną klęskę miastu, z któ
rej już nigdy nie powstało. Nad wejściem głównem 
świątyni mereckiej znajduje się wielka kula żela
zna, ślad jakichś dawnych, minionych bojów. Ko
ściół ten, jeden z pierwszych na Litwie, założonych 
w roku jej chrztu przez Władysława Jagiełłę, ma 
stać, wedle podania, na miejscu dawnej świątyni 
pogańskiej. Kształt ma podłużnego prostokątu, za
kończonego w presbiterjum ścianą kolistą, w któ
rym umieszczono główny ołtarz. Nawę dzieli sześć 
pilastrów na troje. Ściany wysokie przeszło 20 ło
kci. Na środkowem sklepieniu 3 herby w ozdobach 
gipsowych, nad wielkim ołtarzem pogoń, w pośrod
ku orzeł, nad chórem organowym- Gozdawa. 

Zygmunt III ofiarował kościołowi temu obraz, 
dotychczas u wielkiego ołtarza znajdujący się, i ka
zał nazywać kościół merecki kościołem W niebo wzię
cia N. M. P. Obraz, o którym mowa, przedstawia 
Wniebowzięcie Matki Bożej. Piękne to malowidło 
ma być oryginalnem dziełem sławnego malarza Gio
vanni Tintoretto, ucznia Tycjana i Michała Anioła. 

Przedstawia ono Apostołów, otaczających grób 
Najśw. Panny, która z obłoków rzuca kwiaty na 

ziemię. 
Po obu stronach obrazu wznoszą się cztery 

okrągłe kolumny, snycerskiej roboty, z figurami Św. 
Joachima i Św. Anny. 

Oprócz ołtarza głównego, pięć bocznych usta
wiono przy filarach murowanych, utrzymujących 
sklepienie; z tych jeden ołtarz Św. Anny z obra
zem pomiędzy figurami Św. Jana Ewangelisty a Św. 
Kazimierza; u góry obraz N. Panny Częstochow
skiej, na samym wierzchu . figura Św. Michała, sny-

... 
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cerskiej roboty. Drugi ołtarz-Pana Je.zusa Ukrzy
żowanego, z figurą drewnianą wielkiego wymiaru. 
Trzeci ołtarz Św. Rocha, z obrazem długości 21

/ 2, 

szerokości 2 łokcie; u góry obraz Chrystusa ubi
czowanego. Ołtarz ten jest pięknej roboty stolar-; 
skiej. Czwarty ołtarz-Ś-go Antoniego- z obrazem 
na płótnie malowanym; u góry takiż obraz Ś-go 
Jerzego. Ozdoby snycerskie liczne. Piąty obraz- N. 
M. P. Niepokalanego Poczęcia-w szacie srebrnej, 
u stóp księżyc srebrny, pozłacany. Gzymsy i kapi
tele dwóch filarów snycerskiej roboty. 

W górze obraz Ś-go Józefa, po bokach filarów 
po dwóch ŚŚ. Doktorów - malowidło na deskach. 
Wszystkie ołtarze, z wyjątkiem Ś-go Rocha, maJą 
portatyle z relikwj ami. 
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13. Apteka i skład apteczny 
14. Sklep spo.tywczy. 
16. Strat ogniowa. 
17. Biuro Zarządu. 

18 . Kursal, czytelnia, restauracj a. 
19. Wanny i hidropatye. 

20. Sala dla gimnastyki i masuu 
21. Kąpiele na Rotniczance. al. spacerowe 

22. .. Niemnie. 
23. Miejsce dawnego Zamku. 

~ L . t O 'k' ~~~ rans 1e~ 
~ 

Plan Druskienik. 
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D~U!~IENI61(1 
Zakład zdrojowo-kąpielowy 

(gub. grodzieńska) 

otwarty od 23 (10) maja do 14 (1) września. 1-szy 
sezon trwa od 23 maja do 30 czerwca, II-gi od 1-go 
lipca do 13-go sierpnia i Ill-ci od 14-go sierpnia do 
14 września. Mieszkania w 1-szym i lll-m sezonach 
znacznie tańsze. Druskienickie wody solankowe szcze
gólnie są pożyteczne w cierpieniach skrofulicznych, 
reumatycznych, kobiecych i w. in. Znana jest rów· 
nież skuteczność kąpieli druskienickich w wielu ustro
jowych chorobach dziecięcych. Zakład posiada 17 
źródeł solankowych rozmaitej koncentracji z ogólną 
wydajnością 60.0DO wiader na dobę. Solankę do pi
cia wydaje się w specjalnych altanach w parku zdro
jowym. Miejscowość sucha, grunt przepuszczalny. 
Zakład, położony w uroczej miejscowości na wynio
słym brzegu Niemna, otoczony jest olbrzymiemi lasa
mi iglastemi. W razie potrzeby, dla wzmocnienia 
kąpieli solankowej, dodawana bywa druskienicka sól 
oraz ług-produkty lecznic-ze, wytwarzane na miejscu 
W Druskienikach wydają się kąpiele: solankowe, błot
ne, kwasowęglowe, elektryczne, iaźnie, oraz wszelkie 
zabiegi wodolecznicze we wzorowo urządzonym za-
kładzie hydropatycznym. 

Druskieniki odległe są o 17 wiorst od stacji Po
rzecze kolei warszawsko-petersburskiej; dojazd po do
skonałej szosie w wygodnych powozach. Z Grodna 
codziennie odchodzi parowiec. Praktykuje kilkunastu 
lekarzy. Kursal z salą balową i czytelnią, obficie za
opatrzoną w pisma krajowe i cudzoziemskie. Olbrzy
mi las iglasty przytyka do parku zakładowego. Co
dzienne koncerty doborowej orkiestry. 



Dr. !tanisław Kolłwersti 
Ordynator Kliniki djagn. Uniw. Warsz. 

od 20-uo maja do 15-go września praktykuje w Druskienikach. 
(Choroby nerwowe. Hydroterapja) 

Warszawa. O O (I O O O O O O O Sadowa 4. 

S ~Je p Sp o i y ~czy, 
'1działo~y, 

W DRUSIUENIKACH, (GUB. GRODZIEŃSKIEJ), 
poleca: towary kolonjalne, produkta wiejskie, masło, 
mleko, zawsze ś_wi~ż~; or~z papierosy, cygara, tytonie, 

wódki, l1k1ery I wina zagraniczne. 

Dr. med. I. Hurwicz-
Choro~y wewnętrzne, nerwowe i dz'eci-

latem w Dru~kienikach, w swojej willi przy ulicy Pileckiej, od 
9- 12 zrana i od 5-6 pp.; w zimie w Warsz., Tłómackie N~ 2, m. 2. 

ZAKŁAD FOTOGl{AFICZNY 

L. BARANOWSKIEGO = w m. Drusklenikach, ul. Grodzieńska, dom własny. = 
Przyjmuje wszelkie obstalunki, w zakres fotografji wchodzące po 

możliwie nizkiej cenie. 

SANATORIUM DLA KOBIET 
„ WILLA FELICJA" D-ra OSKARA GOLDBERGA 

właściciela kliniki ginekologicznej w Warszawie. ' === Szczegółowe prospekty na żądanie. === 
Dr. Goldberg przyjmuje od g. 11- 1 i od 4--6. 

Druskienicki balsamiczny ekstrakt sosnowy Mi· 
licera, do kąpieli. 

Na.gro~zony na wystawie hygjenicznej w Petersburgu 1889 r. 
na1wy:szą nagr~dą, dyplomem uznania, jako zawierający w swym 
składzie wysoki p~ocent ~terycznego olejku sosnowego. Znany 
ze swej skuteczno~ci. V: rożnych chorobach. Szczegółowe obja-

. sm~me przy każdym flakonie. 
Ręp~eze?taCJ~: na Krolestwo ~o!skie w Warszawie: Dom handlowy 
.Zrodło , Zielna 29, w Wilnie: I. B. Segał, w Kijowie: apteka 

, Brandta, wielka Włodzimierska. 
WYROB, SPRZEDAf DETALICZNA I HURTOWA PRZY APTECE 
MILlCERA: NIEMENSKI PROSPEKT, DOM WŁASNY W DRU-

SKIENIKACH. ' 

WyDawaicłwa polskiego tow. Xrajoznawczego 
A). Książkowe: 

Odczyty krajoznawcze. Serj a r-sza. Cena każdego 
zeszytu. . . . . kop. 5.-
1.) Aleksander Janowski: ,,Ziemia rodzinna", 
pogadanka wstępna. 
Il.) Karol Hoffman: ,,Nieznane zakątki kraju" 
(Suwalszczyzna). 
III.) Aleksander Janowski: ,,Podole". 
IV'.) MaksymiUan Malinowski: ,, Przemysł ludo
wy w Królestwje", oraz wskazówki dla urzą
dzających odczyty,. 
V'.) Aleksander Janowski: ,,Gopło". 
V'l.) Kazimierz Baczyński: ,,z pow. trockiego 
do Szczawnicy". 
Druk Serji II-ej rozpoczniemy w jesieni r. b. 

,, Poznaj' swój kra,j!", broszura agitacyjna z arty
kuł\mi: Z. Glogera, M. Heilperna, K. Kulwie
cia 1 AL Janowskiego - kop. r 5. 

Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
(1907) - cena kop. 30. Nowo zapisujący się 
członkowie otrzymują rocznik bezpłatnie. 

10 wycieczek po kraju, marszruty praktyczne, opra
cowane przez Ąleksandraj~no~skiego, z.wska: 
zówkam1 treści przyrodrnczeJ, dopełrnonenu 
przez grono specjalistów, cena . kop. 10.-

Przewodnik po Druskienikach, z 30 rycinami, ma
pą i planem, opracowany przez Stanisława 
Grzegorzewskiego, cena. . . . . kop. 50. 

Przewodnik po Częstochowie (w druku). 
B.) Mapy: 

1.) powiatu nowogródzkiego 
2.) puszczy białowieskiej . 
3.) ,, kampinoskiej 

C). Pocztówki: 

kop. 10. 
,, 1 5. 

" 
5. 

1) Pamiątkowa- z wycieczki do puszczy kampino
skiej-Cz rysunkiem tura) . . . . kop. 5.-

2). Reklamowa-z ornamentami w stylu ludowym 
i wyciągiem z ustawy. (Na wyczerpaniu) 5.
(Nabywający serję pocztówek z widokami 



zamków polskich otrzymuje pocztówkę rekla-
m wą bezpłatnie.) " 

3). Serja I -sza wydawnictwa: ,,Zamki polskie" (wy
dani drugie), 15 pocztówek z widokami zam
ków: Bobolice, Bochotnica, Ciechanów, Czersk, 
Janowiec, Kamieniec, Liw, Lublin, Mirów, No
wogródek, Ogrodzieniec, Olsztyn, Rabsztyn, 
Troki i Ujazd, w artystycznie wykonanych wi
njetkach, po 5 kop. pocztówka. (Na wyczerp.) 

4). Serja sześciu pocztówek z widokami stron suwal
skich (jezioro Wigry, Czarna Hańcza) w arty
stycznie wykonanych winjetkach, po 5 kop. 
pocztówka. (Wydanie 2-gie, na wyczerpaniu.) 
Nabywający obie serj (3 i ±) płacą rbl. 1, 
otrzymując, w dodatku, bezpłatnie, pocztówkę 
reklamową. 

5). Nowa, II-ga serja wydawnictwa „Zamki polskie'', 
12 pocztówek z widokami zamków: Będzin, 
Brok, Iłża~ Kazimierz nad Wisłą, Koło, Łęczy
ca,. Międzybórz, Mir, Pilica, Rawa, Siewierz 
i Zwaniec, w artystycznie wykonanych winjet
kach, ze szczegółowemi napisami objaśniają- _ 
cemi-pocztówka po kop. 5. 

6). Serja 9-ciu pocztówek z najefektowniejszerni 
widokami Puszczy białowieskiej, w artystycznie 
wykonanych winjetkach, z napisami objaśnia
jącemi. Pocztówka po kop. 5. Nabywający 
serję 5 i 6-tą płacą-za 21 pocztówek-! rbl. 

7). SerJa 6 pocztówek z widokami Druskienilc i ich 
okolic - po k. 5 pocztówka. - Dla Księgarzy 
i Składników, nabywających pocztówki za go
tówkę, stosowne ustępstwa. 

Dzieła, ofiarowane Towarzystwu,- sprzedawane 
po cenie zniżonej: 

Zygmunt Gloger „Album puszczy białowieskiej" k. 50. 
,, ,, ,,Album i:tnograficzne" . . k. 50. 
,, ,, ,,Kwestja litewska" . k. 15. 
Wyżej wymienione wydawnictwa wysyła Za

rząd Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w Warszawie (Sadowa N! 12). 






