A w pucharze trzyma ogórki
Piotr Dzięciołowski

Uprawiała pływanie, jeździectwo i żeglarstwo. Dwa ostatnie sporty za sprawą... przeczytanych lektur.
Ostatni raz na koniu siedziała w Tunezji cztery lata temu. Na basenie była wczoraj. Pływa dwa razy w
tygodniu po tysiąc - tysiąc pięćset metrów; na dłuższe dystanse - jak mówi - brakuje juz sił. Największą
jej pasją jest... nauka. Gromadzi setki specjalistycznych tomów, ale narzeka, że osiągają niebotyczne
ceny. Kiedy Romana Bodnar (wcześniej Babirecka) z domu Orłowska przyszła na świat w 1934 r., nikt
nie przewidywał, że pogoń za wiedzą stanic się sensem jej życia. Niewykluczone, że stało się tak
w efekcie... zazdrości o kilkunastoletnią żydowską dziewczynkę.
Wrzesień, może październik, roku 1939. Było już dobrze po godzinie policyjnej, gdy Stanisławowi
Orłowskiemu zabrakło papierosów. Jak w najzwyklejszy czas pokoju ubrał się i wyszedł na poznańskie
wyludnione miasto. Kiedy niemiecki patrol usiłował go wylegitymować, rzucił się do ucieczki. Ścigany
dotarł do domu, wszedł tzw. wejściem dla służby, wybiegł głównym. Nie przewidział, że gdy Niemcy
nie zastaną go w mieszkaniu... aresztują jego żonę Leokadię. Ledwie się o tym dowiedział już był na
posterunku, nie zdołał jednak pomóc ani sobie, ani jej. Oboje wywieziono na roboty do Rzeszy.
Tymczasem w Poznaniu, pod opieką dziadków, została ich pięcioletnia córeczka, Romka. Nadzieja, że ją
jeszcze kiedyś zobaczą pojawiła się dopiero po przeszło roku, gdy niemieccy pracodawcy zwolnili
Orłowskich, jako nie nadających się do prac fizycznych. Władze zakazały im jednak powrotu do
rodzinnego Poznania - osiedli w Mielcu. O tym, by któreś z nich otrzymało przepustkę i pojechało po
córkę nie było mowy. Niemcy zezwolili jedynie ojcu towarzyszyć Romce od przesiadki w Warszawie.
Dziadkowie odprowadzili więc dziewczynkę na pociąg, na wszelki wypadek wyposażyli w tekturową
tabliczkę z danymi personalnymi i... pomachali na do widzenia.
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Kiedy na stołecznym peronie do niespełna siedmioletniej dziewczynki podszedł brodaty i wąsaty
mężczyzna nie zorientowała się, że to jej tata. Kompletnie zmieniony wygląd miał go na tyle postarzyć,
by uniknął ewentualnie kolejnej wywózki na roboty.
W nowym, mieleckim domu czekała na Romkę mama oraz... dwunastoletnia Iren Geminder, niemiecka
Żydówka, której udało się zbiec z transportu śmierci. Państwo Leokadia i Stanisław przygarnęli ją,
zaopiekowali się i ukrywali do końca wojny. Na szczęście wyglądem nie budziła niczyich podejrzeń,
była blondynką. Ludzie mówili nawet, że jak dwie krople wody podobna do mamy; Romka za to do taty.
Początkowo córka nie była zachwycona obecnością obcej lokatorki, pragnęła mieć rodziców tylko dla
siebie, ci tymczasem, co zrozumiałe, okazywali Irce nadzwyczaj wiele ciepła i zainteresowania. Ojciec
godzinami uczył ją polskiego, matematyki, historii... Romkę zżerała zazdrość, że tata spędza
z dziewczynką tyle czasu, a do tego robi z nią takie mądre rzeczy - postanowiła więc, że i ona z owych
nauk będzie korzystać. Siadała z Irką przy jednym stole i zamieniała się w słuch. Wiedzę magazynowała
w ilościach nieprawdopodobnych, choć z racji znacznej różnicy wieku nie wszystko było dla niej
zrozumiałe. Wyjaśnień szukała więc w książkach, wertowała tom za tomem, czytała nawet to, czego nie
powinna...
Zdobyte wiadomości pozwoliły jej po wojnie zdać do siódmej - ostatniej klasy ówczesnej szkoły
podstawowej, choć wedle daty urodzenia powinna uczęszczać najwyżej do piątej. Za to za żadne skarby,
mimo bogatej wiedzy, nie chciano przyjąć jej do gimnazjum; uważano, że jest za mała, że nie
zaaklimatyzuje się wśród dzieci kilka lat starszych. Dzięki Bogu zlitowały się Urszulanki - pod ich
kuratelą Romka wytrwała do matury.
Rodzice nie mieli najmniejszych wątpliwości, że z nauką jej po drodze. Nie przypuszczali jednak, że
z czasem... ukończy cztery fakultety: geografię, geologię, wydział nauk o ziemi i zootechnikę; że będzie
czterokrotną PANIĄ MAGISTER! Byli dumni, że interesuje się tym i owym, ale zarazem potrafi być
zwyczajnym dzieckiem. Kochała zwierzęta, miała koguta, którego prowadzała na smyczy, setera
Rabusia, co wszystko pożerał ze stołu, kosa, którego mama wyrzuciła z domu, bo załatwiał się na talerze
w czasie obiadu...
Długo nie mogłam jej tego wybaczyć!
Lubiła też bawić się jak jej koleżanki w chowanego i lalkami... Chętnie przebywała z ojcem nad rzeką
lub jeziorem. On łapał ryby, ona cieszyła się, gdy haczyk ze spławikiem lądował w zaroślach, bo mogła
wtedy skakać „wędce na ratunek”. Nieraz płynęła spory kawałek, co sprawiało jej nie byle jaką frajdę.
Dużo czasu spędzała również na samotnych kąpielach w Wisłoce. Wychodziła z domu, nie mówiąc
dokąd, i pluskała się do woli. Prawda wyszła na jaw z chwilą, gdy oburzony proboszcz powiadomił
rodziców, że Romka sieje zgorszenie, maszerując nad rzekę w samych majtkach.
Reprymenda mamy i taty na niewiele się zdała, bo dziewczynka i tak nie zamierzała rezygnować
z pływania. Woda stawała się zresztą powodem coraz liczniejszych zatargów rodzinnych, także po
wojnie... Oto bowiem po lekturze książki Kolebka na głębinie amerykańskiej pisarki Joan Lowell,
o ojcu, który zabrał w rejs swoją córkę do Ameryki, Romka postanowiła zostać marynarzem, zapisała się
nawet do klubu żeglarskiego i zaczęła startować w zawodach klasy finn, zdobywając laur za laurem,
m.in. wicemistrzostwo kraju. Na studiowanie w szkole morskiej rodzice jednak absolutnie się nie
zgadzali...
... i niestety tu mieli przewagę, bo nie byłam jeszcze pełnoletnia; powiedzieli, że zgody nie podpiszą. Na
złość więc zapisałam się do szkółki jeździeckiej.
Do koni ciągnęło ją od dziecięcych przejażdżek na oklep, ale tak naprawdę pragnienie galopu zrodziły
amerykańskie westerny, których naczytała się setki. Nieraz nawet sobie wyobrażała, jak fajnie być
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kowbojem. Przekraczając bramę poznańskiej „Woli”, mogła to wreszcie sprawdzić...
Może nie do końca jak być kowbojem, ale jeźdźcem klasycznym. Amazońskie szlify zaczęłam
zdobywać pod kierunkiem najprawdziwszego dońskiego kozaka - Jarosława Suchorskiego. Nie tylko
znakomicie jeździł i uczył, ale zarażał miłością do koni... nawet tych niesfornych. Na początek dał mi
Naszą. Taka to była cholera, że ledwie jej człowiek dosiadł, a już lądował na ziemi. Zaparłam się jednak
i kiedy Suchorski zobaczył, że daję radę, pozwolił mi jeździć na swoim Brave Indian. To był koń!
Trudny, to prawda, ale źe ja baba, to go do siebie przekonałam!
Jeździecką przygodę sportową Romana Orłowska rozpoczęła od skoków. W licznych konkursach rangi
ogólnopolskiej, w tym mistrzostw Polski, zajmowała czołowe lokaty.
Pamiętam, jak na któryś zawodach, chyba o mistrzostwo Wielkopolski, rywalizowałam o pierwsze
miejsce z moim ówczesnym mężem, Marianem Babi-reckim. I wygrałam udowadniając, że nawet
Babirecki mi nie straszny! - śmieje się Romana Bodnar. - Oj fajnie się z nim jeździło nie tylko na
parkurach. Kiedyś w terenie ugryzł w szyję konia, który nie chciał z nim wejść do rzeki. Wierzchowiec
zdębiał z wrażenia, nie wiedział, co się dzieje, zrobił wielkie oczy, po czym jak potulny baranek
zanurzył się w wodzie...
Jeździeckie losy rzuciły Romanę Orłowską do Wrocławia. Poszła tam za Jarosławem Suchorskim
uznając, że treningi bez kozaka tracą sens. I miała nosa! Ten w 1956 r. dokonał rzeczy niemożliwej: na
listę uczestników pierwszych po wojnie zawodów wkkw, które odbywały się na Partynicach, wpisał jej
nazwisko, choć kobiety nie miały prawa rywalizować w tej konkurencji. Organizatorzy albo o tym nie
wiedzieli, albo zapomnieli, albo machnęli ręką na jakąś tam amazonkę, co to myśli z facetami się
mierzyć.
Ale była sensacja, gdy wygrałam!!! Pisano o tym nie tylko w naszej prasie, także w londyńskiej.
Miała nawet wycinki, ale gdzieś podziała. Nigdy nie przywiązywała wagi do takich rzeczy, podobnie
zresztą jak do zdobywanych dyplomów, medali, nagród. Na przykład puchary traktuje niczym
przedmioty codziennego użytku: w tym wysokim trzyma ogórki, w tamtym niższym ołówki...
Ale choć uprawianie sportu traktowała zawsze jak dobrą zabawę, nie znaczy, że nie przeżywała swoich
startów, nie chciała zajmować dobrych lokat, że było jej obojętne, jak zawody się potoczą. Do dziś
przeżywa swoją największą jeździecką wpadkę:
W sopockim konkursie skoków pomyliłam parkur i odpadłam. Tak mnie wtedy koledzy wygwizdali,
jakbym nie wiadomo, co zrobiła, miałam nawet wylecieć z klubu. W sumie rozeszło się po kościach, ale
żal pozostał, tym większy, że specjalnie przecież nie nawaliłam.
Gwizdy asystowały Orłowskiej też przy okazji innych zawodów, ale tym razem nie były skierowane
przeciw niej. Gdy na którejś przeszkodzie zgubiła toczek, kibice ujrzeli jej kompletnie łysą głowę ze
świeżymi pooperacyjnymi ranami. Nie mogli pojąć, jak można dopuścić do startu amazonkę
w podobnym stanie.
Prawda też jest taka, że specjalnie się lekarzy nie słuchałam; po wypadku kazali mi nawet skończyć
z jeździectwem, ale skąd mogli wiedzieć, że trafili na babę, co o swoim losie lubi decydować sama.
Mówiąc jednak serio, odniosłam rzeczywiście poważną kontuzję. Jechałam na młodym koniu wzdłuż
toru kolejowego opodal „Woli”. Nagle lokomotywa wydała przerażający gwizd i wierzchowiec poniósł
z zawrotną szybkością, wpadając z impetem na żelazną bramę. On głową wylądował w miękkiej siatce,
ja na rozecie twardej jak kamień. Przytomność odzyskałam dopiero na chwilę przed operacją, gdy
golono mi głowę, używając przy tym tak tępej żyletki, że oprzytomniałby każdy.
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Amazonka dość szybko doszła do zdrowia i bez ograniczeń oddawała się sportowym zajęciom. Poza
pływaniem i jeździectwem — także trenowaniem koni (przez lata prowadziła stajnię wyścigową na
Służewcu) uwielbiała i uwielbia górskie wędrówki. Wkrótce znów wybiera się z mężem w latry
podziwiać widoki i... po raz kolejny się sprawdzić.
Bo sport już taki jest, że wymaga od nas permanentnych weryfikacji samego siebie. Pewnie dlatego tak
mnie rajcuje. Do jego uprawiania zachęcam zresztą wszystkich, bo wszystkim robi dobrze, nawet...
molom książkowym. O właśnie, gdzie ja posiałam ten mój nowy podręcznik geologii...
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