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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to zachęcamy do zapoznania się z serią 
reportaży historycznych autorstwa Krzysztofa Potaczały. „Bieszczady 
w PRL-u”, „Bieszczady w PRL-u 2” oraz „Bieszczady w PRL-u 3” to łącz-
nie 45 opowieści o życiu w tym wyjątkowym zakątku Polski, poczy-
nając od wczesnych lat 50., a na transformacji ustrojowej w 1989 r. 
kończąc. Na kartach książek czytelnik zetknie się z rozległą tematy-
ką, sporo miejsca zajmują w nich rozdziały poświęcone łowiectwu. 
Historie o polowaniach na wilki, żubry czy niedźwiedzie to tylko 
niektóre z nich. Wszystkie są ilustrowane archiwalnymi fotografiami, 
pochodzącymi ze zbiorów autora. Część tekstów w skróconej formie 
publikowaliśmy na łamach BŁ. 

Krzysztof Potaczała szczegółowo opisuje kulisy powstania i dzia-
łania rządowych ośrodków łowiecko-wypoczynkowych w Trójcy 
i Mucznem, przywołuje postać ich zarządcy płk. Kazimierza Dosko-
czyńskiego, rozmawia z ich byłymi pracownikami, myśliwymi, żoł-
nierzami, a także z osobami, które ze względu na funkcjonowanie 
tych przybytków zostały przymusowo wysiedlone z terenów zagar-
niętych przez Urząd Rady Ministrów. W publikacjach przewija się też 
postać Władysława Pepery, legendarnego łowcy i szefa Nadleśnic-
twa Stuposiany, który zasłynął utworzeniem Ośrodka Hodowli Jele-
nia Karpackiego i który z płk. Doskoczyńskim pozostawał w nie-
ustannym konflikcie z uwagi na odmienne zdanie co do gospodarki 
tym zwierzęciem. Potaczała rozmawia z dawnymi łowcami, osiadły-
mi w Bieszczadach w latach 50. lub wczesnych 60.: Wojomirem Woj-
ciechowskim, Tadeuszem Zającem, Franciszkiem Kaźmierczykiem, 
Tadeuszem Misiudą, Władysławem Podrazą, Stefanem Dyrdą, Janem 
Kulczyckim i innymi. Wspominają oni, jak zaczynali polować, co było 
najtrudniejsze i jak postrzegali wtedy łowiectwo. 

Reportaże historyczne zamieszczone w trylogii „Bieszczady w PRL-u” 
to również opowieści o życiu zwykłych ludzi, ich zmaganiach z co-
dziennością w dziewiczym, mało ucywilizowanym podówczas tere-
nie oraz pracy w lasach i na budowach. Przeczytamy tu także o tym, 
jak w Bieszczadach tworzyła się piesza turystyka, dlaczego w ten 

rejon tak licznie zjeżdżały rozmaite wagabundy, jak pierwsi rodzimi 
kowboje radzili sobie z wypasami ogromnych stad bydła i dlaczego 
Edward Gierek wybrał to miejsce do przeprowadzenia kontrolowa-
nego wybuchu pierwszej polskiej bomby wodorowej. Równie cieka-
wych tematów znajdziemy więcej. Warto poczytać choćby o tym, 
jaką rolę odegrali więźniowie i żołnierze w zagospodarowaniu Biesz-
czadów, jak szczelna była granica polsko-sowiecka, jak powstawał 
Zalew Soliński oraz dlaczego filmowcy tak chętnie ciągnęli w ten 
lesisto-górski Dziki Zachód. 

Książki Krzysztofa Potaczały są dostępne w  sieciach Empik,  
Matras i Świat Książki, a także księgarniach internetowych oraz sta-
cjonarnych w całej Polsce. Można je nabyć również w wydawnictwie 
Bosz w Lesku (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Red. 

Trylogia o Bieszczadach 

Ta płyta to owoc niecodziennego eksperymentu, który 
doprowadził do wykreowania zupełnie nowego 
stylu muzycznego – połączenia gitarowych 
brzmień rockowego bandu (The Woods) 
z akompaniamentem naturalnego dźwięku 
rogów myśliwskich (ZSM Leśna Brać przy 
nadleśnictwach Spychowo i Strzałowo). 

Członkowie formacji The Woods &  
Leśna Brać grają ze sobą już od przeszło 
dwóch lat. Występowali przy okazji wielu 
wydarzeń o  charakterze leśno-łowieckim, 
w  tym podczas konkursów sygnalistów my-
śliwskich czy tradycyjnych hubertusów. Koncer-
towali także w bardzo prestiżowych miejscach, m.in. 
w amfiteatrze na wodzie w Łazienkach Królewskich w War-
szawie z okazji 90-lecia Lasów Państwowych czy w Pałacu Narodów 
w Genewie na obchodach Międzynarodowego Roku Lasów. Dwa 
debiutanckie utwory skomponowane w ramach eksperymentalne-
go projektu trafiły na poprzednią płytę Leśnej Braci („Muzyka lasu”). 

Umieszczony na niej „Blues pilarza” był nawet propozy-
cją do „Listy przebojów Programu Trzeciego” i cieszył 

się niemałą popularnością wśród słuchaczy. 
Entuzjastyczne przyjęcie tych brzmień za-

owocowało wydaniem pierwszej płyty w cało-
ści stworzonej w ramach pionierskiego przed-
sięwzięcia muzycznego. Na krążku znalazło 
się 12 autorskich kompozycji (w tym cztery 
pastorałki, album ukazał się bowiem krótko 

przed Bożym Narodzeniem), łączących rytmy 
jazzu, bluesa, reggae, rocka i funku ze znanymi 

melodiami sygnałów, marszów oraz fanfar my-
śliwskich. Warto przekonać się osobiście, jakie są 

efekty tego niecodziennego kolażu.
Płytę – umieszczoną w  opakowaniu typu digipack, czyli 

tzw. książeczce – można kupić w  Klubie Sprzedaży Wysyłkowej  
(s. 68 oraz na www.sklep-oikos.net.pl) w cenie 39,90 zł.

Fragmentów wybranych utworów można posłuchać na stronie 
www.braclowiecka.pl. ADP

Muzyka inspirowana lasem
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