
Najwa˝niejsze 
by∏y zawsze zwierz´ta

Paƒska wspó∏praca ze zwierz´tami to
przypadek czy przeznaczenie?
Wierz´, ˝e jednak przeznaczenie. JeÊli
mia∏by to byç przypadek, by∏oby ich chy-
ba w moim ˝yciu zbyt wiele. 

Skàd ta niç porozumienia mi´dzy Panem
i zwierz´tami?
To szczególny dar. Ka˝dy z nas coÊ
otrzyma∏ od losu – mnie przypad∏a ta-
ka jednoÊç ze Êwiatem ˝ywych stwo-
rzeƒ. Trudno to nawet wyt∏umaczyç.
Nie ma zwierz´cia, które by si´ do mnie
nie garn´∏o, ani takiego, które by∏oby
w stosunku do mnie agresywne, a prze-
cie˝ szkoli∏em naprawd´ groêne, bojo-
we psy. 

Tresura zwierzàt to dosyç nietypowy fach.
Sam wpad∏ Pan na pomys∏, aby si´ tym
zajmowaç?
W czasie II wojny Êwiatowej wcielono
mnie do 2 Armii Wojska Polskiego. Pod-
czas pobytu na froncie pozna∏em star-
szego sier˝anta, który zawodowo uk∏a-
da∏ zwierz´ta. Od razu pomyÊla∏em, ˝e to
zaj´cie w sam raz dla mnie. Kiedy
po 1945 r. trafi∏em do Milicji Obywatel-
skiej, skierowano mnie do pierwszej
w Polsce Szko∏y Przewodników i Tresury
Psów S∏u˝bowych w S∏upsku. 

DomyÊlam si´, ˝e by∏ Pan prymusem...
RzeczywiÊcie wszystko ∏apa∏em w mig
i ukoƒczy∏em kurs z wyró˝nieniem
w stopniu sier˝anta. Nauczyciele nie
chcieli mnie stamtàd wypuÊciç. I tak sta-
∏em si´ wyk∏adowcà w macierzystej
szkole. D∏ugo jednak nie zagrza∏em miej-
sca w S∏upsku, gdy˝ ju˝ po czterech la-
tach przyszed∏ odgórny rozkaz, by zjed-
noczyç wszystkie szko∏y w kraju, które
szkolà psy wykorzystywane w wi´zien-

nictwie, stra˝y granicznej oraz przez
Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

Dokàd przeniesiono Szko∏´ Przewodników?
Ca∏à naszà kadr´ umieszczono w Su∏-
kowicach, w pi´knym dworku nale˝à-
cym niegdyÊ do Micha∏a hrabiego Dzie-
wanowskiego.

Czy w Su∏kowicach zajmowano si´ tylko
psami bojowymi?
SzkoliliÊmy zwierz´ta do bardzo ró˝nych
celów wojskowych i policyjnych, m.in.
psy myÊliwskie oraz towarzyszàce. Te
drugie mia∏y s∏u˝yç g∏ównie ˝o∏nierzom,
którzy stracili wzrok podczas wojny. 

Tutaj te˝ uk∏ada∏ Pan zwierz´ta, które po-
tem wyst´powa∏y w filmach?
W Su∏kowicach nie by∏o na to miejsca, ale
poÊrednio dzi´ki tej szkole trafi∏em do

Êwiata filmu. W 1966 r. odwiedzi∏ nas za-
czynajàcy wówczas swà karier´ re˝yser
Krzysztof Szmagier, który kr´ci∏ w∏aÊnie
pi´tnastominutowy dokument pt. „Selim”
o psach s∏u˝bowych i sposobach ich tre-
sury. Potrzebowa∏ konsultanta, poniewa˝
w filmie mia∏o wystàpiç 30 owczarków
niemieckich. Moi prze∏o˝eni uznali, ˝e ja
si´ najlepiej nadam. Po tym krótkim 
epizodzie zatrudniono mnie do serialu
„Czterej pancerni i pies”.

Potem by∏y jeszcze „Przygody psa Cywi-
la”, „Noce i dnie”, „Szaleƒstwa panny
Ewy”, „Ogniem i mieczem”, „Akcja pod 
Arsena∏em”, „Europa, Europa”... D∏ugo
mog∏abym tak wymieniaç.
Przez ponad pó∏ wieku pracowa∏em
przy 148 filmach (w tym 39 zagranicz-
nych produkcjach), do których wyszkoli-
∏em ponad 500 zwierzàt.

Franciszek Szyde∏ko przez ponad pó∏ wieku zawodowo szkoli∏ psy bojowe, myÊliwskie i towa-
rzyszàce, a tak˝e uk∏ada∏ zwierz´cych aktorów. Okrzykni´ty Êw. Franciszkiem z Rzeszowa, zakli-
naczem d˝d˝ownic oraz psim szewcem, sam kwituje, ˝e jest po prostu przyjacielem zwierzàt.
Nieprzerwanie od 25 lat pe∏ni te˝ funkcj´ prezesa ko∏a ∏owieckiego „Ogar” w Su∏kowicach.

IZABELA KAMI¡SKA
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Na planie filmu „Katastrofa w Gibraltarze” w re˝. Bohdana Por´by. Od lewej: Jerzy
Molga grajàcy W∏adys∏awa Sikorskiego oraz Franciszek Szyde∏ko grajàcy pu∏kownika



Jakie przymioty powinien mieç cz∏owiek,
który zajmuje si´ uk∏adaniem zwierzàt?
CierpliwoÊç, cierpliwoÊç i jeszcze raz cier-
pliwoÊç. Taka osoba musi byç oazà spo-
koju. Gwa∏towne ruchy czy podniesiony
tembr g∏osu sà przez zwierz´ odbierane
jako sygna∏ do ataku. Najpierw trzeba
si´ po prostu z nim zaprzyjaêniç, poznaç
jego psychik´ i reakcje na ró˝ne bodêce,
a nast´pnie modulacjà g∏osu oraz gesta-
mi uczyç je konkretnych zachowaƒ.

Zaczyna∏ Pan od tresury czworonogów
wykorzystywanych w milicji. Czy tym sa-
mym kluczem pos∏uguje si´ Pan podczas
pracy ze zwierz´tami aktorami?
Przygotowanie zwierzàt do wyst´pów
w filmach to ca∏kiem odmienna historia.
Kiedy dobieram „aktorów”, podà˝am zu-
pe∏nie innà Êcie˝kà ni˝ podczas szuka-
nia zwierzàt s∏u˝àcych celom bojowym.

Pies, który dostaje same piàtki w szkole
tresury, cz´sto nie jest w stanie zagraç
ani jednej sceny na planie filmowym.
MyÊl´, ˝e to jest jak z ludêmi – po prostu
nie ka˝dy móg∏by zostaç aktorem.

Które zwierz´ta sà bardziej uzdolnione –
te z rodowodem czy te nierasowe?
Wszystkie zwierz´ta sà màdre, tylko ma-
jà ró˝ne predyspozycje i temperament.
Daleki jestem od epitetów, ˝e dane stwo-
rzenie jest niepoj´tne czy niezdolne. JeÊli
jednak chodzi o psy, chyba naj∏atwiej
wytrenowaç sznaucera – to niezwykle
zdyscyplinowana rasa. Doskonale pracu-
je si´ te˝ z kundelkami, które cz´sto ∏a-
pià szybciej od tzw. rasowców. 

Czy nasi filmowi ulubieƒcy majà swoje fo-
chy, podobnie jak prawdziwi aktorzy? Czy
czasem uderza im do g∏owy woda sodowa?

Zwierz´ta czujà, ˝e sà popularne i podzi-
wiane. W dodatku bardzo to lubià. Chy-
ba najwi´kszà wyszkolonà przeze mnie
gwiazdà by∏ Szarik z filmu „Czterej pan-
cerni i pies”. Trymer, który si´ wciela∏
w t´ rol´, czu∏ si´ przed kamerà jak ryba
w wodzie. Gdy si´ pojawia∏ na planie fil-
mowym, od razu wskakiwa∏ na mask´
czo∏gu i czeka∏ na polecenia. By∏ mocno
rozczarowany, gdy sceny grano bez jego
udzia∏u. MyÊl´, ˝e zwierz´ta lepiej sobie
radzà ze s∏awà ni˝ ludzie. Ich zachowa-
nia sà zawsze szczere, nie ma w nich za-
ch∏annoÊci ani zawiÊci.

Zdarzy∏o si´, ˝e musia∏ si´ Pan posunàç
do szczególnie drastycznych metod pod-
czas szkolenia zwierzàt?
Nigdy, podkreÊlam, nigdy nie zgodzi∏em
si´, aby jakakolwiek istota by∏a bita,
szarpana czy psychicznie upodlona. Ta-
kie zachowania, poza tym, ˝e wywo∏ujà
ból, mogà si´ dla nas skoƒczyç tragicz-
nie. Zwierz´ ma doskona∏à pami´ç i kie-
dyÊ nam si´ za to odp∏aci. 

W takim razie jak udaje si´ Panu wyegze-
kwowaç od zwierzàt czasem zupe∏nie
abstrakcyjne zachowania?
Kieruj´ si´ tylko i wy∏àcznie dobrocià.
Poprzez spokój, zabaw´, pieszczoty mo˝-
na osiàgnàç niemal˝e wszystko. Bardzo
pomagajà te˝ smako∏yki. JeÊli zwierz´
jest ∏akomczuchem, to mamy u∏atwione
zadanie. 

Sà te˝ takie gatunki, jak muchy,
d˝d˝ownice czy szczury, których nie da si´
nauczyç okreÊlonych zachowaƒ. Wtedy
danà reakcj´ trzeba wyegzekwowaç spo-
sobem. Znam psychik´ poszczególnych
gatunków zwierzàt i wiem, czego mo˝na
si´ po nich spodziewaç. Kiedy re˝yser
Frank Beyer podczas kr´cenia jednego ze
swoich filmów chcia∏, aby gromadka
d˝d˝ownic przesuwa∏a si´ w kierunku ka-
mery, po∏o˝y∏em je na suchej powierzchni,
a trzy metry przed nimi umieÊci∏em worek
z wilgotnà ziemià. Ju˝ po chwili d˝d˝ow-
nice jak zahipnotyzowane pope∏z∏y do zie-
mi, aby si´ ukryç. A jak zaaran˝owaç na
planie rój z kilku milionów much? Kupi-
∏em 25 kg wo∏owych koÊci i pozostawi∏em
je na pe∏nym s∏oƒcu na cztery dni, a˝ na-
bra∏y w∏aÊciwego zapachu. Nie trzeba by-
∏o d∏ugo czekaç – wkrótce zrobi∏o si´ tak
czarno od owadów, ˝e dwie kamery nie
by∏y w stanie objàç tej chmary. 

Jak przekona∏ Pan dzikà loch´, czyli po-
malowanà na czarno Êwink´, która zagra-
∏a kardynalnà rol´ w scenie polowania
w filmie „Nie ma mocnych”, aby si´
uÊmiechn´∏a? ‡
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Franciszek Szyde∏ko – treser zwierzàt, konsultant filmowy i myÊliwy. Absolwent
Szko∏y Przewodników i Tresury Psów S∏u˝bowych w S∏upsku. W trakcie swojej ak-
tywnoÊci zawodowej wyszkoli∏ ponad 500 zwierzàt (psów, w´˝y, kaczek, g´si,
szczurów, kóz, Êwiƒ, much, d˝d˝ownic itd.) na potrzeby 148 filmów, m.in. „W pu-
styni i w puszczy”, „Noce i dnie”, „Szaleƒstwa panny Ewy”, „Ogniem i mieczem”
i „Nie ma mocnych”. Sam zagra∏ epizodyczne role w 49 filmach. Jest te˝ cz∏on-
kiem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego oraz prezesem K¸ „Ogar” w Su∏kowicach.



No w∏aÊnie, Êwinie z natury si´ nie
uÊmiechajà i raczej chodzà z opuszczo-
nym ∏bem. Musia∏em wymyÊliç jakiÊ
sposób, by wyjàtkowo tym razem nasza
ma∏a aktorka zmieni∏a swoje przyzwy-
czajenia i szeroko otworzy∏a paszcz´.
Zainspirowa∏y mnie kucharki, które go-
towa∏y dla nas obiady na planie filmo-
wym. Pewnego dnia poda∏y chrzan –
straszne paskudztwo, po prostu nie do
zjedzenia, i pomyÊla∏em, ˝e spróbuj´ go
podaç Êwince. Kiedy po∏o˝y∏em jej odro-
bin´ tego „przysmaku” na j´zyk, nie
wiedzia∏a, co zrobiç. Chcàc si´ jakoÊ po-
zbyç palàcej papki, rozdziawi∏a ryjek.
Najwa˝niejsze, ˝e wyglàda∏o to tak, jak-
by si´ uÊmiecha∏a. 

Choç w naszym kraju konie otacza si´
szczególnym kultem, a na Êwinie patrzy
si´ dosyç pogardliwe, to w∏aÊnie te dru-
gie sà szczególnie inteligentne. Kiedy 
t´ farbowanà loszk´ przeprowadzi∏em
przez las, a nast´pnie puÊci∏em samo-
dzielnie, wróci∏a dok∏adnie tà samà dro-
gà, którà sz∏a poczàtkowo.

Scena polowania w filmie Sylwestra Ch´-
ciƒskiego by∏a najtrudniejszym przypad-
kiem, z jakim musia∏ si´ Pan zmierzyç?
W∏aÊciwie ka˝dy film by∏ na swój sposób
trudny, bo za ka˝dym razem czeka∏y
mnie nowe wyzwania, kolejne zwierz´ta,
niecodzienne wymogi. Nie ulega wàtpli-
woÊci, ˝e z p∏azami i gadami pracuje si´
najci´˝ej. Miewa∏em te˝ do czynienia
z gatunkami jadowitymi. Cz´sto jednak

to nie zwierz´ta sprawia∏y problemy, ale
otaczajàce nas warunki.

Jak w przypadku „W pustyni i w puszczy”?
Ju˝ od samego myÊlenia o tym filmie ro-
bi mi si´ goràco. Temperatura powietrza
wynosi∏a 50°C, a temperatura piasku –
70°C. W Afryce w∏aÊciwie nie ma psów,
bo nie sà w stanie wytrzymaç tak zabój-
czego klimatu, dlatego nasze zwierz´ce
gwiazdy filmowe (Sab´ gra∏y dwa dogi:
– ¸oÊ i Apacz – przyp. I.K.) musia∏em
otoczyç szczególnà opiekà. Przed wyjaz-
dem do Kairu przygotowywa∏em je przez
szeÊç tygodni – to by∏o bardzo wa˝ne,
gdy˝ zwierz´ta przywiezione z Europy
do Egiptu trudno si´ aklimatyzujà. Uszy-
∏em moim podopiecznym skórzane skar-
petki, które chroni∏y ich ∏apy przed palà-
cym piaskiem, a na miejscu chodzi∏em
za nimi krok w krok z parasolem i butel-
kà wody. Egipcjanie byli przera˝eni, kiedy
widzieli mnie spacerujàcego z olbrzymimi
dogami – myÊleli, ˝e to lwy.

Kiedy otrzymuje Pan nietuzinkowe polece-
nie od re˝ysera, to od czego Pan zaczyna?
Najpierw uwa˝nie czytam scenariusz
i analizuj´, jakie zwierz´ powinno za-
graç danà rol´. KreÊl´ dok∏adne preferen-
cje „aktora”. Istotne jest nie tylko to, jak
ma wyglàdaç, lecz tak˝e to, jakie powi-
nien mieç usposobienie. Nast´pnie swoje
refleksje konsultuj´ z re˝yserem, gdy˝ 
on czasem myÊli, ˝e zwierz´tom da si´
wszystko wyt∏umaczyç jak ludziom.

Ciekawa jestem Paƒskiej miny, kiedy
w scenariuszu filmu „MiÊ” przeczyta∏ Pan,
˝e w scenie polowania zwierzyn´ b´dà
gra∏y koty?
Chyba na planie ˝adnego filmu nie by∏o
tak weso∏o, jak podczas kr´cenia tej ko-
medii. „MiÊ” w re˝yserii Stanis∏awa Barei
okaza∏ si´ strza∏em w dziesiàtk´. Przecie˝
do dziÊ jest ch´tnie oglàdany i to zarówno
przez osoby, które pami´tajà tamtà epok´,
jak i przez nast´pne pokolenia.

Przed przystàpieniem do kr´cenia sce-
ny ∏owieckiej obje˝d˝a∏em okolic´ w po-
szukiwaniu kotów, które mog∏yby zagraç
w filmie. OczywiÊcie ze znalezieniem
„aktorów” nie by∏o problemu. Nast´pne-
go dnia miejscowe dzieci przynios∏y swo-
ich pupili, a my ubraliÊmy zwierz´ta
w kostiumy uszyte z wyprawionych zaj´-
czych skór. Reszta w∏aÊciwie zrobi∏a si´
sama. Koty na widok ogarów zacz´∏y
uciekaç, a ˝e w pobli˝u ros∏a samotna
grusza, nasze „zajàce” schroni∏y si´ na
drzewie. 

Jak wyglàda∏a wspó∏praca z re˝yserami
i ich podejÊcie do zwierzàt?
Bardzo ró˝nie. Czasem ∏api´ si´ za g∏ow´
i zastanawiam si´, czy mam do czynienia
z powa˝nym cz∏owiekiem. Podczas kr´ce-
nia jednego z filmów re˝yser kaza∏ mi
opuÊciç plan, gdy˝ – jak powiedzia∏ – sam
chce pracowaç z „aktorem”. MyÊla∏, ˝e po
wydaniu komendy pies pos∏usznie
wszystko wykona. By∏ bardzo zdziwiony,
gdy zwierz´ zignorowa∏o jego rozkazy.
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Franciszek Szyde∏ko (stoi) w roli angielskiego oficera w fil-
mie „W pustyni i w puszczy” w re˝. W∏adys∏awa Âlesickiego

Na Saharze w rejonie czerwonych gór Atlas, z dogiem o imie-
niu ¸oÊ, który zagra∏ Sab´ w filmie „W pustyni i w puszczy”



Nie zgadzam si´ ponadto, aby zwie-
rz´ta odgrywa∏y sceny, które mia∏yby ne-
gatywny wp∏yw na ich zdrowie. Mam na
myÊli nie tylko kondycj´ fizycznà, lecz
tak˝e psychik´. Takie doÊwiadczenie to
dla ˝ywego stworzenia olbrzymi stres.
Re˝yseria, dialogi, poprawki, kamera, ki-
lometry kabli, oÊwietlenie – wszystko
wywo∏uje niema∏e zamieszanie. I w tym
galimatiasie wymaga si´, aby zwierz´
zagra∏o. W dodatku to, co robi, ma si´
pokrywaç z dialogiem aktorskim.

Który z re˝yserów okaza∏ si´ najbardziej
wyrozumia∏y?
Âwietnie wspominam wspó∏prac´ z Je-
rzym Hoffmanem. Jurek jest prawdziwym
mi∏oÊnikiem zwierzàt. Tak˝e wspomnia-
ny ju˝ przeze mnie Krzysztof Szmagier
mia∏ ogromnà wiedz´ na ich temat i do-
skona∏e do nich podejÊcie. 

Pan równie˝ ma na swoim koncie liczne
epizody aktorskie...
Zagra∏em w kilkudziesi´ciu filmach – by-
∏y to niewielkie rólki, ale tak˝e powa˝ne
role z dialogami. Na przyk∏ad w „W pu-
styni i w puszczy” wcieli∏em si´ w ofice-
ra oraz dzi´ki odpowiedniej charaktery-
zacji zamieni∏em si´ w Beduina. Wyst´-
powa∏em g∏ównie po to, aby nie nara˝aç
aktorów, ale i tak najwa˝niejsze by∏y za-
wsze zwierz´ta.

Czy poza filmem towarzyszà one Panu te˝
w codziennym ˝yciu?

Przez wiele lat mieszka∏ ze mnà olbrzymi
sznaucer, którego nazwa∏em Tarzan.
Ukochane psisko. Teraz opiekuje si´ nim
mój syn. 

DziÊ mieszka Pan w centrum Warszawy. Czy
nie bli˝sze by∏yby Panu leÊne krajobrazy?
˚ycie samo napisa∏o scenariusz i tak si´
z∏o˝y∏o, ˝e zamieszka∏em w stolicy. Oczy-
wiÊcie zawsze bliskie mi by∏y klimaty wsi
i lasu. Jednak moja praca wiàza∏a si´
z tym, ˝e musia∏em byç tu˝ obok Êwiata
filmowego. Nigdzie indziej nie móg∏bym
prze˝yç tego, czego doÊwiadczy∏em tutaj. 

Dzieciƒstwo sp´dzi∏em na przedmie-
Êciach Rzeszowa, gdzie otacza∏o mnie
wiele zwierzàt. W moim rodzinnym do-

mu zawsze by∏y sta∏ym elementem.
Mieszka∏y z nami dwa owczarki nie-
mieckie, dwa mieszaƒce i trzy koty, któ-
re jad∏y z jednej miski. To by∏o niesamo-
wite. MieliÊmy te˝ dwie kozy kaskader-
ki, które, choç nikt ich nie tresowa∏, po-
trafi∏y skakaç przez drà˝ek. Szacunku
i w∏aÊciwego podejÊcia do zwierzàt na-
uczy∏em si´ g∏ównie od ojca, który by∏
gajowym i pracowa∏ w lasach ordynata
∏aƒcuckiego Alfreda Potockiego.

Czy uczestniczy∏ równie˝ w polowaniach
u hrabiego?
Tak, mój ojciec bra∏ udzia∏ w s∏awnych ∏o-
wach i dwukrotnie zabra∏ mnie nawet ze
sobà. By∏em na zajàcach i ba˝antach ‡

www.braclowiecka.net.pl 9

Podczas kr´cenia filmu „Ogniem i mieczem” z re˝yserem Jerzym Hoffmanem.
Franciszek Szyde∏ko wciela si´ w rol´ gospodarza zajazdu

Z wizytà w Czechach
na zaproszenie
Telewizji Praga. 
Od lewej: 
Franciszek Pieczka,
przedstawicielka
telewizji, Franciszek
Szyde∏ko, owczarek
niemiecki Trymer,
który zagra∏ Szarika
w serialu „Czterej
pancerni i pies”, 
i Janusz Gajos



w ba˝antarni, w której hodowano dzikie
ptaki. Razem z dzieçmi z okolicy nagania-
liÊmy zwierzyn´ dla dworskiej elity.

Pami´ta Pan, jak wyglàda∏y tamte ∏owy?
Uczestniczy∏a w nich sama Êwita, siedem–
–osiem osób. Poza Potockim by∏ te˝ ksià-
˝´ Lubomirski oraz hrabia Tyszkiewicz.
Wszyscy doskonale ubrani. Na g∏owach
mieli bardzo ró˝ne kapelusze z piórami
dzikiego ptactwa, a na nogach – wysokie,
z oddali b∏yszczàce buty. Na polowanie
przyje˝d˝ali pi´knymi saniami obszyty-
mi pluszem i wy∏o˝onymi mi´ciutkimi
haftowanymi poduszeczkami.

Czy naganiacze mieli kontakt z tym do-
stojnym towarzystwem?
My byliÊmy daleko, a Êwita bawi∏a si´
sama. Na koniec gajowi rozpalili ogni-
sko. Ch∏opskim dzieciom nie wolno by∏o
jednak grzaç si´ przy ogniu – dali nam
po bu∏ce i kawa∏ku kie∏basy. Tylko ja do-
sta∏em od hrabiego Potockiego dwa z∏o-
te. Có˝ to by∏a za radoÊç! Przed wojnà
taka kwota mia∏a sporà wartoÊç.

Dlaczego tylko Pan zosta∏ tak sowicie wy-
nagrodzony przez hrabiego?
Kiedy Potocki strzeli∏ lisa, kaza∏ mi go
nosiç na szyi przez ca∏e polowanie. Zdzi-
wi∏o mnie to troch´. Ale skoro kaza∏, to
wzià∏em. Poczàtkowo nawet si´ ucieszy-
∏em, bo by∏o mi dzi´ki temu cieplej. Jed-
nak pod koniec ∏owów martwe zwierz´
tak cià˝y∏o, ˝e s∏ania∏em si´ na nogach.
Szed∏em jak pijany, przewracajàc si´ co
krok i làdujàc w zaspach. W∏aÊnie za ten
wysi∏ek dosta∏em nagrod´. 

Polowania wróci∏y do Pana w póêniejszym
˝yciu. W jakich okolicznoÊciach?

Kiedy zosta∏em przeniesiony do Su∏kowic,
mój prze∏o˝ony p∏k Józef Paw∏usiewicz,
niezwyk∏y cz∏owiek, najlepszy specjalista
i znawca zwierzàt, za∏o˝y∏ tu pierwsze ko-
∏o ∏owieckie, w którego sk∏ad wchodzili
sami mundurowi myÊliwi, ˝o∏nierze i mili-
cjanci. Tereny by∏y przepi´kne, a zwierzy-
ny co niemiara. Pewnego dnia ko∏o posta-
nowi∏o zorganizowaç polowanie zbioro-
we, ale brakowa∏o wówczas myÊliwych
– aby przeprowadziç zbiorówk´, musia∏o
si´ bowiem zebraç przynajmniej szeÊç
osób. Pu∏kownik Paw∏usiewicz przyszed∏
wtedy do mnie i powiedzia∏: 

– Kochany synu, a mo˝e ty zapisa∏byÊ
si´ do myÊlistwa? B´dziemy jeêdziç na
zajàczka, kuropatewk´. W koƒcu to taka
m´ska sprawa.

Zaskoczy∏ mnie tà propozycjà. Odpo-
wiedzia∏em, ˝e musz´ zapytaç ˝on´. Na
co on parsknà∏: 

– JeÊli masz pytaç baby, to myÊliwego
z ciebie nie b´dzie.

Nast´pnego dnia z samego rana pobie-
g∏em do niego, informujàc: 

– Obywatelu pu∏kowniku, zapisuj´ si´
do ∏owiectwa!

– Czyli si´ zgodzi∏a! – odpowiedzia∏
z pewnoÊcià w g∏osie Paw∏usiewicz.

Sk∏ama∏em wtedy, ̋ e wcale ̋ ony nie py-
ta∏em. Prawda by∏a jednak zupe∏nie inna.

MyÊlistwo poch∏on´∏o Pana bez reszty?
Ze wzgl´du na moje cz´ste wyjazdy jako
inspektor nie mia∏em zbyt wiele czasu,
aby braç udzia∏ w polowaniach. Poza
tym w ∏owiectwie zupe∏nie nie interesuje
mnie strzelanie. Przede wszystkim cieszy 
mnie kontakt z naturà, poranne wypra-
wy i obserwowanie, jaki Êwiat jest pi´k-
ny. Gdy trafi∏em pierwszego zajàca, to
przynios∏em go takiego wyg∏askanego

do domu. Nie potrafi∏bym strzelaç do je-
lenia, sarny czy dzika. Podczas polowaƒ
skupiam si´ jedynie na ptactwie.

A jednak nieprzerwanie nale˝y Pan do
PZ¸, co wi´cej – od çwierçwiecza jest Pan
prezesem ko∏a w Su∏kowicach.
W naszym kole wyst´puj´ g∏ównie w ro-
li adwokata zwierzàt, broni´ ich praw
i ucz´ myÊliwych odpowiedniego zacho-
wania wzgl´dem naszej przyrody, w∏a-
Êciwego podejÊcia i sposobów dokarmia-
nia. Staram si´ te˝ integrowaç rodziny
cz∏onków naszego ko∏a. Panuje u nas
bardzo ciep∏a, przyjacielska atmosfera.

Wiem, ˝e edukuje Pan tak˝e naszà m∏o-
dzie˝, by nie powiela∏a b∏´dów rodziców.
Od 25 lat opiekuj´ si´ 12 szko∏ami,
w których mam wielu przyjació∏: dzieci
i ich nauczycieli. Opowiadam im o zwie-
rz´tach i ich zachowaniu. Bo jak to mó-
wià, czym skorupka za m∏odu... Dotrzeç
do dzieci nie jest ∏atwo, ale dzi´ki moim
doÊwiadczeniom z filmem i przygodom,
które prze˝y∏em, mam im dzisiaj co 
przekazywaç. Staram si´ pomi´dzy te hi-
storyjki wplataç elementy edukatorskie
i przemycaç mi∏oÊç do ojczystej przyrody.

Powiedzia∏ Pan kiedyÊ, ˝e zwierzàt nie
wolno ucz∏owieczaç. Co dok∏adnie mia∏
Pan na myÊli?
Zawsze podkreÊlam, ˝e musimy si´ od-
nosiç do zwierzàt z szacunkiem i trakto-
waç je jak przyjació∏. Nie mo˝emy jednak
wymagaç od nich, aby myÊla∏y czy czu∏y
tak jak my. Na planie zdj´ciowym lub
w ˝yciu trzeba bowiem pami´taç, ˝e
zwierz´ zawsze pozostanie zwierz´ciem.

Rozmawia∏a Izabela Kamiƒska
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