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Polacy w świecie

Ja ro sław Fi sch bach

At�mos�fe�ra� te�go� miej�sca� po�zo�sta�ła
spe�cy�ficz�na,�czu�je�się�jesz�cze�du�cha
daw�nych�wła�ści�cie�li.�Wśród�wy�so�-
kich�drzew�po�ra�sta�ją�cych�wzgó�rza
stoi�kil�ka�bu�dyn�ków.�Nie�któ�re�z nich
ma�ją�cha�rak�te�ry�stycz�ne�dla�bud�dy�-
zmu�zdo�bie�nia,�nie�bra�ku�je�fon�tann.
No�wy�go�spo�darz�suk�ce�syw�nie�zmie�-
nia�cha�rak�ter�te�go�miej�sca.�Po�ma�łu
za�go�spo�da�ro�wu�je�te�ren�we�dług�wła�-
sne�go�uzna�nia,�a ja�ko�daw�ny�spor�-
to�wiec�–�wpro�wa�dza�tu�du�żo�no�wych
in�we�sty�cji�zwią�za�nych�z tą�dzie�dzi�-
ną�ży�cia.

TAK TU CIE PŁO I SWOJ SKO
Nie�daw�no� wy�bu�do�wał� tra�wia�ste

bo�isko�do pił�ki�noż�nej,�jest�stad�ni�-
na ko�ni,� sieć� ście�żek�spa�ce�ro�wych,
a tak�że�ba�sen.�Wy�bu�do�wał�go,�gdy
pew�ne�go�upal�ne�go�dni�któ�ryś�z ko�-
le�gów�stwier�dził,�że�nie�ma�się�gdzie
wy�ką�pać.�Przy ko�lej�nej�je�go�wi�zy�-
cie,�któ�ra�od�by�ła�się�pomie�sią�cu,�ba�-
sen�był�ukoń�czo�ny.�Od tej�po�ry�ba�-
sen�cie�szy�się�naj�więk�szym�za�in�te�-
re�so�wa�niem�go�ści� od�wie�dza�ją�cych
wiej�ską�po�sia�dłość�Zdzi�sła�wa.�Moż�-
na tu�spę�dzić�czas�wspo�sób�mi�ły,�róż�-
no�rod�ny�i ak�tyw�ny.
Za�raz�po przy�jeź�dzie�część�go�ści

do�sia�da�wierz�chow�ców� i uda�je� się
naprze�jażdż�ki�pooko�licz�nych�wzgó�-
rzach�i la�sach.�In�ni�pró�bu�ją�swo�ich

sił�wwy�pra�wach�qu�ada�mi.�Je�że�li�któ�-
ryś�z go�ści�oba�wia�się�jaz�dy�kon�nej
wierz�chem,� go�spo�darz� pro�po�nu�je
mu�wy�ciecz�kę�brycz�ką.
Zdzi�sław�dba�o to,�aby�każ�dy,�kto

do nie�go�za�wi�ta,�był�za�do�wo�lo�ny,�na�-
je�dzo�ny�i ura�czo�ny�drin�ka�mi.�Uczta
ku�li�nar�na jest�prze�bo�ga�ta.�Aby�za�-
pew�nić�wła�ści�wą�jej�ob�słu�gę,�do po�-
mo�cy�przy�wiózł�dwa�star�sze�mał�-
żeń�stwa�–�lu�dzi�na co�dzień�za�trud�-
nio�nych�w je�go�fir�mie�w Ku�ry�ty�bie.
Jak�że�oni�się�sta�ra�li,�aby�wszyst�kim
do�go�dzić�–�na ba�zie�wła�snych�pro�-
duk�tów�przy�go�to�wa�li�wę�dli�ny,�a tak�-
że� kil�ka�na�ście� róż�nych� ga�tun�ków
mię�sa� upie�czo�ne�go� na ogrom�nym
rusz�cie.�W po�sia�dło�ści�jest�bo�wiem
du�ża�wła�sna�ho�dow�la:�świń,�świ�nio�-
dzi�ków,�kóz�i ba�ra�nów.�Pan�do�mu
pil�no�wał,�aby�każ�dy�z go�ści�spró�-
bo�wał�wszyst�kich�przy�go�to�wa�nych
po�traw.�Z ra�cji�spe�cjal�no�ści�go�spo�-
da�rza� –� Zdzi�sław� jest� pie�ka�-
rzem�–�na sto�łach�po�ja�wi�ło�się�wie�-
le�ga�tun�ków�chle�ba�oraz�róż�no�rod�-
ne�cia�sta.�Do po�pi�cia�by�ły�wspa�nia�-
łe� so�ki� wy�ci�ska�ne� z doj�rza�łych
owo�ców.�Aby�uła�twić�tra�wie�nie�go�-
ściom,�za�pro�po�no�wa�no�nie�ogra�ni�-
czo�ne�ilo�ści�róż�nych�ga�tun�ków�al�-
ko�ho�li:�whi�sky,�ca�cha�ce,�wód�kę,�ca�-
ipi�rin�ha,�wi�no,�pi�wo...
Gdy�słoń�ce�za�czę�ło�moc�no�przy�-

grze�wać,�wszy�scy�schro�nie�nia�szu�-
ka�li� w ba�se�nie.� Tu� by�ła� oka�zja

do spo�koj�nych�roz�mów.�Z wiel�kim
za�in�te�re�so�wa�niem�słu�cha�łem�nie�sa�-
mo�wi�tych�opo�wie�ści�go�spo�da�rza.�To,
co�usły�sza�łem,�na�da�je�się�na su�per
sce�na�riusz� fil�mo�wy.� Jed�no� ży�cie,
a ty�le�nie�sa�mo�wi�tych�przy�gód,�dziw�-
nych� zda�rzeń� lo�su,� na�głych� zmian.
Jak�że�od�mien�ne�są�lo�sy�mo�je�go�bo�-
ha�te�ra�od te�go,�cze�go�do�wie�dzia�łem
się�o in�nych�pol�skich�emi�gran�tach
w Bra�zy�lii.�Te�go�nie�da�się�po�rów�-
nać�z żad�nym�in�nym�ży�cio�ry�sem.

W PO GO NI ZA MI ŁO ŚCIĄ...
Do tej�po�ry�sły�sza�łem�o wy�chodź�-

stwie�rol�ni�czym,�po�li�tycz�nym,�eko�-
no�micz�nym,�a tu�zu�peł�nie�in�nahi�sto�-
ria.�Naprze�ło�mie�lat 40.�i 50.XXwie�-
ku�ów�cze�sne�wła�dze�Bra�zy�lii�za�czę�-
ły�sze�rzyć�wśród�miej�sco�wej�Po�lo�-
nii� po�glą�dy� o wspa�nia�łym� ży�ciu,
ono�wych�moż�li�wo�ściach�eko�no�micz�-
nych,�w no�wej,�„od�ro�dzo�nej”�so�cja�-
li�stycz�nej�Pol�sce.�Gło�si�li,� że�war�to

wra�cać� do kra�ju� swo�ich� przod�ków
i po�ma�gać� od�bu�do�wy�wać� kraj
po znisz�cze�niach�wo�jen�nych,�awza�-
mian�za to�uzy�ska�się�do�bre,�god�ne
ży�cie.�Na ten�„lep”�da�ło�się�na�brać
sto�kil�ka�dzie�siąt�pol�skich�ro�dzin�ży�-
ją�cych�na po�łu�dniu�Bra�zy�lii.� Jed�ną
z ta�kich�mło�dych�i uro�dzi�wych�re�emi�-
gran�tek�z Bra�zy�lii�po�znał�w Pol�sce
Zdzi�sław�Pi�sar�ski.�Był�wte�dy�zna�nym
bok�se�rem,�re�pre�zen�tan�tem�mi�li�cyj�ne�-
go�klu�bu�Gwar�dia�Wro�cław.�W wa�-
dze�pół�cięż�kiej�zdo�był�wi�ce�mi�strzo�-
stwo�Pol�ski.�Lep�szym�od nie�go�był
je�dy�nie�słyn�ny�Zbi�gniew�Pie�trzy�kow�-
ski,� któ�ry� zdo�był� srebr�ny� me�dal
na Igrzy�skach�Olim�pij�skich�w Rzy�-
mie�oraz�brą�zo�we�me�da�le�na igrzy�-
skach�wMel�bo�ur�ne�i w To�kio.�Zdzi�-
sław�był�wie�lo�krot�nie�po�wo�ły�wa�ny
przez�le�gen�dar�ne�go�tre�ne�ra�Pa�pę�–�Fe�-
lik�sa�Stam�ma�do ka�dry�Pol�ski.
Mło�dzi�szyb�ko�się�po�bra�li.�Jed�nak

sier�mięż�ne�wa�run�ki�ży�cia�w so�cja�li�-

stycz�nej�Pol�sce�by�ły�nie�do za�ak�cep�-
to�wa�nia�przez�żo�nę�Zdzi�sła�wa�i jej
ro�dzi�nę.�Po�wró�ci�li�więc�do Bra�zy�lii.
Zdzi�sław�nie�mógł�ra�zem�z ni�mi�wy�-
je�chać,� nie� otrzy�mał� bo�wiem
od władz�PRL�pasz�por�tu.�Do�pie�ro
w 1962�ro�ku�uzy�skał�pasz�port�i zgo�-
dę�naopusz�cze�nie�kra�ju.�So�cja�li�stycz�-
na oj�czy�zna� ze�zwo�li�ła�mu� jesz�cze
na za�kup 7�USD.�Za�opa�trzo�ny�w tę
nie�sa�mo�wi�tą�ilość�de�wiz�mógł�wy�-
ru�szyć�na pod�bój�Bra�zy�lii.
Po po�nad trzy�ty�go�dnio�wym� rej�-

sie M.S.� „Sien�kie�wicz”� i bar�dzo
oszczęd�nym�ży�ciu�–�na stat�ku�wy�-
dał� za�le�d�wie 2� do�la�ry� –� do�pły�nął
do por�tu�w Rio�de�Ja�ne�iro.�Tu�Zdzi�-
sław,�pe�łen�opty�mi�zmu,�nie�zna�jąc
miej�sco�wych�re�aliów,�są�dził,�że�po�-
zo�sta�łe 5�do�la�rów�po�zwo�li�mu�na do�-
tar�cie�do ro�dzi�ny�wKu�ry�ty�bie.�Roz�-
cza�ro�wa�nie� je�go�by�ło�wiel�kie,�bo...
nikt�na nie�go�nie�cze�kał.�Wy�obra�że�-
nia�o pie�szej�wę�drów�ce�z Rio�de�Ja�-
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REKLAMA

Pol ski bok ser biz nes me nem w Bra zy lii
n Dzię ki uprzej mo ści kon su la ge ne ral ne go RP w Ku ry ty bie Mar ka
Ma kow skie go oraz je go żo ny po zna ję ko lej ne go Po la ka miesz ka ją -
ce go w Ku ry ty bie – Zdzi sła wa Pi sar skie go. Po stać to nie tu zin ko -
wa, barw na i sza le nie fra pu ją ca. Na nie dzie lę je stem za pro szo ny
do je go wiej skiej re zy den cji. Znaj du je się ona kil ka dzie siąt ki lo me -
trów po za mia stem. Tę du żą, 22-hek ta ro wą po sia dłość kil ka lat te -
mu od ku pił od bra zy lij skich bud dy stów, któ rzy pro wa dzi li w tym
miej scu ośro dek me dy ta cji i szko łę.

Zdzi sław Pi sar ski do dziś dba o swo ją kon dy cję, chęt nie pły wa i jeź dzi kon no
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