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Poniedziałek 22.08.2011 

Poranek 

 
Już poprzedniego dnia wyczułem, że coś się święci. Mój psi nos wyczuwa 

wszystko. Niedzielne spostrzeżenia potwierdziły się, kiedy w poniedziałek rano Jola 

podała mi na śniadanie moje ulubione smakołyki – gotowane mięso i karmę. Robi tak 

zawsze, kiedy coś ma się stać.          

Al i Jola byli od rana zabiegani, a ja nie bardzo wiedziałem, co ze sobą począć. Zjadłem 

wszystko z miski, zajrzałem tu i ówdzie, po czym ułożyłem się wygodnie na moim 

legowisku. Kątem oka spoglądałem na Ala i Jolę nieustannie biegających w tą i z 

powrotem. Nosili coś do samochodu. Zdaje się, że przygotowywali się na kolejny rejs 

„Kursu na trzeźwość”.          

 Kiedy wybiła godzina ósma Al uprzejmie zaprosił mnie do samochodu. O tak: 

zaprosił mnie – Cezara, swego jedynego, ukochanego ponad wszystko psa. Oczywiście 

wsiadłem do samochodu, przecież nie mogłem ich zostawić samych, bo beze mnie są 

zupełnie bezradni. Zrobiłem to, chociaż ostatnio przyrzekłem sobie, że co to, to nie, ja 

żeglować nigdzie nie zamierzam. Żeglowanie to nie dla mnie. Ale Al zatrzasnął drzwiczki – 

znowu musiałem uważać na ogon – i już nie mogłem się wycofać. Czekała nas długa 

wyprawa z Łodzi aż do Węgorzewa, na Mazurach. 

15:00 

 
Po siedmiu długich, nużących godzinach jazdy dotarliśmy do Węgorzewa. 

Nareszcie mogłem rozprostować łapy. Al z Jolą przeganiali mnie na boki, kiedy w porcie 

ZHP wodowali łódkę. Chciałem im pomóc, ale jak zawsze nie, bo jestem psem. No, może 

jestem, ale jakim psem! Imię Cezar zobowiązuje! Przy mojej pomocy, za którą rzecz jasna 

nikt mi nawet nie podziękował, nasza łódź Kurs na 

trzeźwość dotknęła tafli wody. Hurra! 

17:00 

 
Biegałem sobie tu i tam, machałem ogonem  

i z dzikim impetem wpadałem w stadka ptaków 

siedzących przy rzece. Och, jakże one się wtedy 



fantastycznie wznosiły w powietrze. Ptaki są naprawdę zabawne. Byłem nimi tak bardzo 

zajęty, że nie od razu spostrzegłem zniknięcie Joli. Wsiadła w samochód i zostawiła mnie 

samego z Alem. - Nie martw się, piesku. - powiedział Al i pogłaskał mnie po grzbiecie. - 

Jola pojechała do Kruszewa. Tam kończymy spływ i stamtąd wrócimy samochodem do 

domu. A teraz do roboty. Jak kto myśli, że posadzenie łodzi na wodzie, to wszystko, 

to niech teraz uważnie się przygląda: Cezar mocuje silnik i zadaszenie chroniące przed 

deszczem. (Al pomaga). Namęczyłem się okrutnie. W końcu zasnąłem z myślą 

o nadchodzących przygodach. 

Wtorek 23.08.2011 

6:00 – 12:00 

 
Wstałem skoro świt pogonić mazurskie ptaszki. Al krzątał się wkoło łodzi. Dał mi 

jeść. To pozwoliło mi dotrwać do południa, kiedy wróciła Jola. Gwizdnęli na mnie, 

zapakowali do łodzi i w piątkę ruszyliśmy w drogę: Al, Jola, Kasia, Marek i oczywiście ja, 

Cezar. Piątka, to szczęśliwa liczba, a załoga musi być jak palce jednej dłoni - tak słyszałem w 

filmie Czterej pancerni i pies. O właśnie, widzicie, bez psa ani rusz. Pełna załoga, to i pies 

na pokładzie. 

14:00 

 
Po dwóch godzinach rejsu znowu poczułem głód. Jestem dużym psem, a to 

oznacza, że muszę dużo jeść. Al, Jola, Kasia i Marek też zjedli. A co tam. Jakby nie było, 

mają na łodzi całkiem dużo roboty, w przeciwieństwie do mnie – Cezara – którego 

zaproszono tu na relaks i podziwianie mazurskiej przyrody.  

17:00 

Trzy godziny później, płynąc wśród przepięknych lasów i łąk, dotarliśmy do Jeziora 

Stręgiel. Al zarządził postój. Wypatrzyłem ładną polankę i machając energicznie ogonem 

zaciągnąłem tam ludzi. Oni tej polanki nie widzieli. To ja ją znalazłem. I ona była moja! 

Piękna polanka, otoczona szumiącymi drzewami.      

 Mój psi nos coś zwęszył. To coś raczej nie było jadalne. To był wędkarz łowiący 

ryby. Chociaż brzuszek mówił „Cezarze, musisz mnie nakarmić”, prychnąłem 



zniesmaczony. Czy ja jestem kotem, żebym jadł ryby?!      

 Kasia i Marek z moją pomocą znaleźli chrust i drewno do rozpalenia ogniska. 

Usiedliśmy wokół ciepłego płomienia, sypiącego drobne iskry. Ja się trochę tarzałem 

i przysłuchiwałem ich rozmowie. Gadali i gadali, o celach, planach i marzeniach. Nareszcie 

poszli po rozum do głowy i zabrali się za przygotowanie kolacji, po której, nie uwierzycie – 

znowu gadali. Nie jestem pewien, czy ja bym tak potrafił, obiecać sobie „już więcej nie 

będę szczekał, nie będę ganiał za piłką, nie będę ślinił się na widok karmy”. A oni tak 

chcieli. Chociaż zdaje się, że nie mówili o szczekaniu, piłkach, ani żadnej karmie. 

 Myślicie sobie, że jestem zwykłym psem i niewiele rozumiem, ale to nieprawda. 

Mówię, że ludzie „gadają”, ale tak 

naprawdę robią coś ważniejszego. 

Wiem o tym, ale trudno to 

opowiedzieć prostymi słowami. 

Kiedy ja ganiam za ptakami, to widać 

co robię – ja biegnę, ptaki uciekają – 

efekt jest widoczny. I mnie widać. 

Czasami dostaję po uszach za swoje 

zachowanie. Wróćmy jednak do 

tematu: kiedy ludzie gadają, to tylko ruszają buzią. Ptaki nie uciekają. Hmmm, ale jednak 

coś się dzieje. To coś dzieje się w środku tych ludzi. Są potem inni. Na samym początku 

rejsu dają Alowi jakieś kartki. Al mówi, że to „Listy pożegnalne do wódki”. Potem te listy 

się spala. Widziałem kiedyś taki list. Idzie on mniej więcej tak:  

Wielkieś ty mi smutki 
wyrządziła w moim domu 
wstrętna ty gorzało 
istnieniem ty swoim 
zamęt ty zasiałaś 
rodzinę rozbiłaś 
goryczą i smutkiem 
wszystkich nas karmiłaś. 



A idź ty do diabła 
zniknij z moich oczu 
przepadnij na wieki 
miejsce twoje w „sroczu” 
by nigdy już więcej 
nie wadzić nikomu 
by radość na zawsze 
gościła w mym domu. [Stiv] 

Albo tak:  

Wódko! 
Piszę do Ciebie ten ostatni raz, 
bo mojego pożegnania z Tobą nadszedł czas. 
Przez całe dorosłe życie sobą mnie kusiłaś, 
aż na samo dno mnie sprowadziłaś. 
Piłem Ciebie rano, piłem Cię wieczorem, 
prawie zawsze imprezy z Tobą kończyłem pod stołem. 
Topiłem w Tobie smutki, topiłem w Tobie żale, 
ale już zrozumiałem, że to nie pomagało mi wcale. 
Wyrwałem się z twych objęć i czuję się wspaniale, 
modląc się do Boga by czuwał nade mną stale. 
Będę kroczył przez życie trzeźwo, 
cal po calu, 
a Ciebie wódko żegnam 
bez żadnego żalu! [Darek] 

Jak widać wstrętnej wódce każdy chce wygarnąć. Popieram! Hau hau!   

 To był długi dzień. Ulokowałem się wygodnie przy Alu i zapadłem w błogi sen. Nie 

może być nic piękniejszego, niż rzeczne przygody, pełen brzuch i Al, który przed snem 

podrapie mnie za uchem. Dobranoc. 

Środa 24.08. 2011 

Poranek, 6:00 

 
Pobudka wstać, psu jedzenia dać! Tututuru! Ludzie wstali, by z półprzymkniętymi 

powiekami poczłapać nad rzekę i umyć zęby. A potem zaczęli te swoje śmieszne 

wygibasy. Ręka, noga i hej hop. Za motylami tylko nie biegają.     

 Śniadanie. Rozmowy i prace twórcze, które Al nazywa Programem 24h. Nieźle 

brzmi, co? Ha, pewnie chcecie wiedzieć co oznacza ten skrót operacyjny? A widzicie, 

T e n  p o mo s t  s y m b o l i z u j e  d r o g ę ,                                                  
j a k ą  p r z e b y w a j ą  t r z e ź w i e j ą c y  a l k o h o l i c y .                                                          

C h o ć  c z a s e m  n i e r ó w n a ,  d ł u g a  i  t r u d n a                                     
–  w a r t a  j e s t  p r z e b y c i a .                                                        

N a  k o ń c u  k a ż d e j  d r o g i  c z e k a  u p r a g n i o n y  
C E L .                                                                    

W  t y m  w y p a d k u  j a  –  C e z a r .  



Program 24h, to taki sprytny odwracacz uwagi. W dużym skrócie mówiąc Program 24h, to 

wyznaczanie sobie krótko i długoterminowych celów. Ludzie mają różne cele – chcą 

namalować obraz, napisać książkę, zrzucić kilka kilogramów, albo odwiedzić Kraków. 

Byłem już w Krakowie. Mój cel na dziś: położę się czysty spać. Bez tarzania. Słowo.  

10:00 
 

O godzinie 10:00, po drugim śniadaniu wypłynęliśmy dalej, w stronę Giżycka. 

Po drodze trzeba było zrobić zakupy. Chociaż było pięknie, powietrze pachniało 

świeżością, a fale delikatnie pluskały o brzeg łódki, zaczęło mi się nudzić. Wydawało mi 

się, że Kasia i Marek też są jacyś nieswoi. Z łodzią, to jest tak – wsiadasz i płyniesz. Albo 

zostajesz na lądzie. Musisz wybrać. I nie za bardzo możesz opuścić łódź w trakcie rejsu. 

Wy nie wiecie dlaczego, ale ja wiem, bo próbowałem. Wtedy woda robi wielkie chlup, fala 

was zalewa, futro jest mokre, a wysuszyć się wcale nie jest tak łatwo. Nawet nie można 

sierści otrzepać, bo zaraz wszyscy krzyczą „Cezar, nie rób tego!”. Dlatego, choć chętnie 

wróciłbym na ląd robić to co zawsze, to znaczy szczekać, postanowiłem zostać. To już 

chyba tak jest, trzeci dzień rejsu bywa trudny. Myślisz sobie „co ja tu właściwie robię”, 

ale potem Al daje ci pyszne jedzenie, uśmiecha się, obiecuje to i owo i już wiesz, że nikt 

nigdzie tak o ciebie nie zadba. Płyniemy więc dalej. 

16:00 

 
Zatoczkami, kanałami, po gładkiej tafli jeziora płynęliśmy do Jeziora Kirsajty. 

Po obiedzie zaczęło mnie nosić i nie mogłem znaleźć sobie miejsca. (Czy wy wiecie, co to 

znaczy „nie móc znaleźć sobie miejsca” na małej łodzi?) Dzieje się tak zawsze, kiedy 

nadchodzi zmiana pogody. Pierwsza kropla deszczu zalśniła na moim nosie. No to 

pięknie. Druga kropla. Wokół las i mokradła. Brrr. Rozpadało się na dobre. 

W przybrzeżnych trzcinach coś się panoszyło. Ptaki. Na pewno ptaki. Al nie pozwolił mi 

ich gonić. Utknęliśmy. Ludzie śmiali się i podziwiali okolicę. Mój niepokój ochłonął nieco  

o 17:30, w porze podwieczorku.         

Jak każdego popołudnia, Al, Jola, Kasia i Marek usiedli razem i rozmawiali. Znów snuli 

marzenia i plany na bliższe i dalsze dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Będzie 

wspaniale. Pogoda nie nastrajała mnie do hasania, dlatego nie pozostawało mi nic 

innego, jak zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać ich rozmowie. 



Czwartek 25.08 

Poranek, 5:30 

 
Promienie słońca tańczyły na moim nosie i skakały po sierści. Obudziłem się 

i przywitał mnie piękny widok. Bezkresną ciszę przerywał jedynie świergot ptaków. 

Nad wodą i pośród drzew unosiła się 

delikatna łuna mgły. Wziąłem rozbieg 

i wpadłem w nią, ale nic niezwykłego się 

nie stało.   

 Pozostała część załogi jeszcze  

spała. Leniwi ludzie. Takie piękne słońce, a 

oni chrapią.  

 

10:00 

 
Jak zwykle, po śniadaniu i zaplanowaniu trasy na dziś, o godzinie 10:00 ruszyliśmy 

w drogę. Widziałem ogromną wodę. Wzdłuż i wszerz.      

 - Jesteśmy na Jeziorze Dargin. - zakomunikował Al. Niezwykły ten Dargin, czy jak mu 

tam. Większy ode mnie, Cezara. Nie ogarniam. Woda, woda, woda. Mam zawroty. Czy to 

choroba morska?  

 

 



Płyniemy 

 
Jezioro Dargin łączy się z Jeziorem Kisajno. O ile Dargin, to, jak już zauważyłem – 

woda, woda, woda, o tyle Kisajno w swej południowej części upstrzone jest wyspami 

i wysepkami. Jestem dumny: kilka wysepek wygląda, jak ślad psiej łapy. Inny pies był tu 

przede mną? To teraz jestem ja, Cezar, i też odcisnę swoją łapę na wodzie. Sławni ludzie 

też odciskają łapy, prawda? Chlup, chlup – Cezar zdobył Kisajno. 

15:00 

 
Dzisiejszy rejs podoba mi się. Motylki, fale, błogość i jakoś zapomniałem, że muszę 

odbyć codzienną porcję szczekania. Dobiliśmy do miejscowości Piękna Góra, położonej 

nad Jeziorem Tajty.           

 - Musimy zatankować. - oznajmił Al. - Dziś przepłynęliśmy prawie 15 kilometrów i 

potrzebne nam paliwo. Silnik Kursu na trzeźwość na ½ obrotów spala 1 litr paliwa na 15 km 

przy prędkości około 7 km/h. - dodał. Nie wiem co to znaczy, ale brzmi groźnie.  

Troszkę ścierpły mi łapy. Jola łaskawie pomogła mi wydostać się na ląd, Kasia 

pogłaskała. Oprócz zatankowania paliwa, trzeba było zrobić zwykłe zakupy i zjeść obiad. 

Ludzie zjedli ryby. Zachwytom nie było końca. Dobra ryba, wyśmienita! Czy ludzie to koty?  

Postój zrobiliśmy w Pięknej Górze, na południowym cyplu jeziora. Tu też bardzo 

nam się podobało. Brzeg jeziora był gładki, momentami postrzępiony, z zatopionymi 

w wodzie kamieniami. Al pozwolił mi biegać do woli. Kasia i Marek rozglądali się wokół 

zachwyceni. Nagle łubudu: na pobliskich torach kolejowych śmignął pociąg. Oho, nie 

mogę się oddalać. Słyszałem o Psie, który jeździł koleją, ale to chyba nie dla mnie.  

Kiedy wróciłem do ludzi, ognisko już płonęło, kolacja czekała. Dzień chylił się ku końcowi. 

Wcisnąłem się między Ala a Jolę i przysłuchując się ich rozmowie z Kasią i Markiem, powoli zapadłem 

w sen. 

 

 

 

 



Piątek 26.08.2011 

Poranek, 6:00 – 10:00 

 
Tego poranka zaplanowaliśmy długą trasę. Nie przewidzieliśmy jednak 

wszystkiego. To znaczy ludzie nie przewidzieli, bo ja, jak już dobrze wiecie, kieruję się 

psim instynktem. Tego dnia instynkt powiedział mi, że nadciągną kłopoty.  Al, Jola, Kasia  

i Marek pełni wigoru wsiedli do łodzi. Kierunek: Jezioro Jagodne.   

 Wkrótce zaczął wiać silny południowy wiatr. Tafla wody Jeziora Niegocin 

marszczyła się złowieszczo i chlupała wysokimi falami. Tak, tak, nie słuchacie mnie, 

Cezara, i tak to się kończy, a mówiłem: nie płyniemy. Al wreszcie mnie zrozumiał, bo 

podjął decyzję o powrocie.           

Tego dnia już nie płynęliśmy. Ludzie wrócili do swoich zwykłych, lądowych zajęć, to 

znaczy picia herbaty i  rozmawiania, a ja snułem się po okolicy. Dzisiejsza pogoda nikogo 

nie nastrajała rewelacyjnie. Nawet mnie dopadło wyczerpanie i chandra. Upieram się 

jednak przy tym, że rejs ze mną poprawia ludziom samopoczucie i daje cel. Tak to ludzie 

nazywają. Moim celem są ptaki, piłka, bieganie. I jedzonko.   

 

Sobota 27.08.2011 

Poranek, 6:00 

Pobudka o 6:00 rano w sobotę nie 

należała do najlepszych pomysłów 

Ala. Warunki pogodowe sprzyjały 

zwinięciu się w kłębek i spaniu. 

Przyszła jednak Kasia i wytarmosiła 

mnie z legowiska. Co za kobieta! 

Mało tego, Kasia i Marek zawlekli 

mnie na łódź. A Al nawet im nie zwrócił uwagi. Wyobrażacie to sobie? Zupełnie nie 

rozumiałem, co się z nimi dzieje. Z Kasią i Markiem. Kiedy ich poznałem nie byli tacy, 

a tu nagle rach - ciach i pełni energii wyrywają mnie, Cezara, z drzemki. No, nie ujdzie wam 

to na sucho. 



10:00 

 
Ostry wiatr dmuchał mi w pysk, z trudem trzymaliśmy kierunek. Nasza żaglówka 

nie ma miecza. Miecz, to taka płetwa wystająca z dna łodzi, dzięki której można 

ograniczyć dryf, to znaczy – nie znosi tak bardzo na boki. Niestety, Kurs na trzeźwość 

miecza nie ma, więc sterowanie nie było takie proste. Dopłynięcie z naszej bazy 

do miejscowości Wilkasy było zatem nie lada wyczynem. Na szczęście, w Wilkasach 

zrobiliśmy postój na obiad. Do naszej piątki dołączyli znajomi Ala i Joli, Ola z mężem 

Jurkiem oraz ich dzieci, Ada i Kuba. Tego mi było trzeba. Dzieci mnie uwielbiają. Ada i 

Kuba dostarczyli mi dziennej porcji głaskania, drapania za uchem i innych psich atrakcji. 

Obiad i rozmowa ludzi, jak zwykle były pełne mądrości i marzeń. Wszystko, co przyjemne 

szybko się kończy. Zostałem niemalże siłą oderwany od Ady i Kuby i zaciągnięty na łódź. 

Kto mnie teraz podrapie? 

Niedziela 28.08.2011 

Poranek, 4:00 

Al i Marek wstali przed świtem, żeby przecumować łódź. Przez zmianę pogody 

mieliśmy opóźnienie, które trzeba było szybko nadrobić. Mimo silnego wiatru i deszczu 

Al, Jola, Kasia i Marek zabrali się do wspólnej pracy. Ja, naturalnie, nadzorowałem ich 

postępy, czasem łapą pokazałem trochę w lewo, jedzenie tak, tak – proszę. Muszę 

przyznać, że obserwowanie z boku ludzi, którzy z takim zapałem i poczuciem wspólnego 

celu przygotowują łódź napawało mnie dumą. W końcu, to wszystko dzięki mnie. 

Wypłynęliśmy później, niż zwykle, bo dopiero w południe. To już nie moja wina.  

12:00 – 21:00 

 
Płyniemy kanałem rzecznym, przerywanym mniejszymi i większymi jeziorami. 

Przed nami do pokonania aż 40 kilometrów, przez Jezioro Śniardwy, aż do Jeziora Seksty, 

gdzie Al wyznaczył postój. Taka jakaś marynarska atmosfera, ludzie śpiewają, ja też 

próbuję. Nie mam chyba słuchu, bo Jola patrzy na mnie pobłażliwie, kiedy wyję. No cóż. 

          

 Wspominałem, że Jezioro Dargin, to woda, woda i woda. Za to Jezioro Śniardwy, 

to jest dopiero ocean. Jak oko wykol – sama woda.      

 Kiedy dopłynęliśmy do celu było już ciemno. Na szczęście na miejscu zastaliśmy 



drewno przygotowane na ognisko. Zmarznięci, trochę głodni, ale szczęśliwi, że udało 

nam się pokonać tak długą trasę, rozpalamy ogień. Wcisnąłem pyszczysko pod łokieć Joli. 

Cisza. Spokój. Ciepło. Z drugiego brzegu jeziora słychać czyjeś brzdąkanie na gitarze. Sen 

nadszedł szybko. 

Poniedziałek 29.08.2011 

Poranek 

 
Spodobał nam się pomysł 

przygotowania drewna na 

ognisko dla kogoś nieznajomego, 

kogo los rzuci na brzeg jeziora. W 

ramach porannej gimnastyki 

ruszyliśmy w las po chrust  

i większe gałęzie. Ja też kilka 

znalazłem, wziąłem do pyska  

i pobiegłem ze znaleziskiem do naszej bazy, gdzie w równy stosik układaliśmy cały 

materiał. Przy okazji Jola pobawiła się ze mną w aportowanie. Co za adrenalina!  

Po śniadaniu i codziennych zajęciach z ludzkiego gadania wskoczyliśmy do łodzi, 

by wyruszyć w dalszą trasę.   

Chwila na psie sentymenty, wybaczcie. Wiecie, co najbardziej podoba mi się w Alu? 

Chociaż to Al opracowuje całą trasę i doskonale wie, gdzie należy płynąć dalej, w trakcie 

rejsu zawsze współpracuje z innymi. Marek – sprawdź to, Kasiu – przynieś tamto, zapakuj, 

rozpakuj, przełóż, przytrzymaj. Życie na łodzi nie jest najłatwiejsze. Buja, wieje w psyk, 

czasem się wpadnie do wody. Trzeba mieć sporo cierpliwości, wyrozumiałości i zapału, by 

wspólnie dobrnąć do celu.      

O godzinie 10:00 dotarliśmy do Śluzy Karwik i wpłynęliśmy do Kanału Jeglińskiego. Kanał 

prowadził wprost do Jeziora Roś. Skierowaliśmy łódź na prawo i wpłynęliśmy w kanał 

rzeki Pisy. W Piszu zaliczyliśmy postój na zakupy. 

19:00 

 
Udało nam się nadrobić opóźnienie, ale nieznacznie. O 19:00 powoli zaczęło się 

ściemniać, dlatego 5 kilometrów za Piszem zatrzymaliśmy się na nocleg. Al, Jola, Kasia  



i Marek znaleźli dużo suchego drewna, rozpalili ognisko i przygotowali kolację, cały czas 

wesoło ze sobą rozmawiając. Jak nigdzie indziej, tutejszy las napawał mnie strachem. Nie, 

żeby sierść mi się mierzwiła, ale było jakoś tak inaczej… powietrze pachniało inaczej. Nie 

miałem gdzie pobiegać. Z całkowitej głupoty i chęci popisania się przed Kasią i Markiem 

wymyśliłem zawody w pływaniu na drugi brzeg Pisy. Kto tak umie łapa w górę!  

Wtorek 30.08.2011 

Poranek, 6:00 

 
 Poranna toaleta. Gimnastyka. Dziś rano postanowiłem już nie pływać na drugi 

brzeg Pisy. Nie ma co. Za stary jestem na takie numery.  

Śniadanie. Cezara też karmią, och, jak mi dobrze.  

10.00 

 
Kapitan Cezar prosi szanowne panie na pokład. Al, Marek – wskakujcie, 

odpływamy! Nigdy wcześniej nie płynąłem tak krętą rzeką, jak Pisa. Al pewnie już tak, jest 

sternikiem dłużej, niż ja. Bo w ogóle jest ode mnie dużo starszy. Pisa, to same kręciołki, 

zakręty, około 10-20 metrów szerokości, bez mielizn. 

Po drodze mijamy Las Ochronny Szast, chroniony fragment Puszczy Piskiej, który został 

zniszczony przez huragan w 2002 roku. Widok lasu zniszczonego siłami natury, 

pozostawionego samemu sobie jest jednocześnie ciekawy i zatrważający. 

 

 

13:00 

 
Jesteśmy w Jeżach. Wiem, co to jest jeż – w końcu jestem inteligentnym psem. 

W Jeżach robimy zakupy i obiad.  

 

 

 

21:00 

 



Tego dnia przepłynęliśmy prawie 30 kilometrów. Postój zrobiliśmy w Koźle. Był to 

już siódmy dzień wspólnego rejsu z Kasią i Markiem. Wieczorem wszyscy byliśmy mocno 

zmęczeni i od razu poszliśmy spać. Obudziłem się w środku nocy i po chwili nasłuchiwania 

zacząłem obszczekiwać to coś, co przykuło moją uwagę. Nie wiem, co to było. Jak się nie 

zna przeciwnika – najlepiej na niego naszczekać. Obudziłem ludzi. Uprzejmie zwrócili mi 

uwagę, bym przestał szczekać. Szczekałem dalej. Uff. 

Środa 31.08.2011 

Poranek 

 
O piątej rano obudziło mnie znów coś dziwnego. Że też spokoju mieć nie można, 

psia kostka. Wybiegłem na pobliskie pola, które w pobliskiej okolicy stanowiły główny 

element krajobrazu, i zobaczyłem potwora. To był Zetor. Ech, sianokosy.  

 O 9:00 wypłynęliśmy. Potwór-Zetor został za nami.  

 

 

11:00 

 
Było przepięknie. Kasia, Marek, Jola i Al siedzieli na łodzi zwróceni twarzami do 

słońca. Przyjemny, ciepły wschodni zefir podwiewał mi uszy i tarmosił sierść ogona. 



Ludziom też było dobrze. Na łodzi takie chwile są nagrodą za wytężoną pracę podczas 

rejsu w złej pogodzie. Postój na kawę. Ludzkie zajęcia. Ileż oni gadają… Płyniemy dalej. 

17:00 

Większość ze swoich codziennych zajęć, czyli jak to nazywa Al - ze Społeczności, 

ludzie odbyli na łodzi. Przepłynęliśmy niemal 30 kilometrów Pisą z Kozła do Dobrego 

Lasu, gdzie zrobiliśmy ognisko. Pod wieczór leciutka mgła unosiła się nad taflą 

meandrującej rzeki i pośród drzew porastających brzeg. Uwielbiałem brać rozbieg 

i wpadać w te mgliste kłaczki. W czasie, gdy ja się doskonale bawiłem, Al, Jola, Kasia i 

Marek przygotowywali kolację i omawiali dalszą trasę. 

Czwartek 1.09.2011 

Poranek 

 
Pierwszy września. Dzieci poszły do szkoły, a ja nie musiałem. Jak to dobrze być 

psem. Pogoda była słoneczna. Po porannej gimnastyce i śniadaniu Al, Jola, Kasia i Marek 

spakowali się, ogarnęli miejsce po ognisku i dopijali kawę. Korzystając z ostatnich chwil 

poranka na lądzie biegałem sobie wesoło machając ogonem. Spragniony, skosztowałem 

wody z rzeki. Roznosiła mnie ta wczesnojesienna aura. A psik! Babie lato uczepiło się 

mojego nosa. Było go więcej. Niesamowite - babie lato powinno pojawić się dopiero za 

dwa - trzy tygodnie. Tycie pajączki fruwały wokół mnie, więc biegłem  razem  nimi. Nagle 

odbiłem się od czegoś. Aj, boli! Co to?! Druty. Poraziło mnie! Pastuch elektryczny! Uciekać! 

Gdzie? Przed siebie!  Aj boli, kręci mi się we łbie! Gdzie ja jestem?!  - Cezar! - w oddali 

usłyszałem głos Ala. - Cezar, wracaj! - wtórowała mu Kasia. Słyszałem ich, ale biegłem 

dalej. Upadłem. - Cezar! - wołał Marek. Chciałem zaszczekać, ale zabrakło mi sił. Ułożyłem 

się w wysokiej trawie i odpoczywałem. Przestało mnie boleć. Poczołgałem się dalej i 

odzyskawszy siły popędziłem do ludzi. Ale ich tam nie było. Polanka była pusta. 

Grzegorz… gdzie jesteś? - pomyślałem. Popłynęli beze mnie? Jola. Kasia. Marek. Wsiedli do 

łodzi. Zapomnieli o mnie.    Tymczasem zrozpaczony Al biegał po lesie  

i szukał Cezara. Kasia, Marek i Jola rozdzielili się i zaglądali za każde drzewo, kamień   

i spoglądali w nurt rzeki - a nuż pies tam jest. Ale Cezar przepadł. 

Piątek 2.09.2011 



Poranek 

 
Ze zwieszonym ogonem snułem się po okolicy. Ludzie zostawili mnie na pastwę 

losu. Byłem przybity. Od mojego zaginięcia rejs już nie był takie wesoły. Choć ludzie nadal 

oddawali się swoim codziennym zajęciom, bez psa to już na pewno nie było to samo. 

Sobota 3.09.2011 

Poranek 

 
Wczesnym rankiem, Al postanowił ruszyć dalej. Ja, pies, nie zostałem odnaleziony. 

Al zamierzał wrócić tu samochodem na ponowne poszukiwania. Zniknięcie mnie - Cezara, 

zmieniło szyki żeglujących łódką Kurs na trzeźwość. Beztroski nastrój prysnął, niczym 

bańka mydlana. Nie jestem byle psem, dlatego moje zaginięcie wyraźnie zmartwiło moich 

właścicieli - Ala i Jolę. Kasia i Marek też byli zasmuceni. Na poprzednim rejsie wypadłem 

za burtę i napytałem Alowi strachu. Tym razem nadziałem się na elektrycznego pastucha. 

Podstępne babie lato. Al z uszczuploną załogą wpłynął na Narew i wziął kurs na 

Ostrołękę.  

13:00 

 
 W Ostrołęce zarządzono przerwę na obiad, po którym Al i Jola pożegnali ciepło 

Kasię oraz Marka, życząc im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia – życia bez 

alkoholu. Po tym, jak potok serdecznych słów, uśmiechów i uścisków ustał, Al i Jola 

ruszyli w dalszą drogę do Kruszewa. Kruszewo koło Różana było spory kawałek drogi od 

Ostrołęki.  

17:00 

 
Cel - działka Ala i Joli w Kruszewie - osiągnięty. O godzinie 20:00 łódka została 

wciągnięta na wózek. Zmęczenie i ilość wrażeń sprawiły, że Al i Jola szybko zapadli w sen. 

            

Ja nie spałem. Skulony w krzakach nerwowo nasłuchiwałem odgłosów okolicy, 

pohukiwania sowy, szelestu liści i tego wyjątkowo niepokojącego odgłosu łamanych 

gałązek.  



Niedziela 4.09.2011 

 
W niedzielę rano Jola udała się w drogę do Łodzi, by od poniedziałku pójść 

do pracy. Al zabrał samochód i wrócił do Dobrego Lasu. Przygotował ulotki z informacją o 

zaginionym psie i wytrwale jeździł po okolicy. Takiego numeru jeszcze nie było. Och, 

Cezar, ty dzwońcu! 

Poniedziałek 5.09.2011 

 
Głodny, brudny i smutny dotarłem do jakiejś wsi i na sklepowej szybie coś przykuło 

moją uwagę. Co to za kartka?! Jak w prawdziwym westernie „Wanted! Dead or alive”. 

1.09.2011 NAD PISĄ NA WYSOKOŚCI MIEJSCOWOŚCI SZLAGA KOŁO DOBREGO LASU 

ZAGINĄŁ PIES CEZAR. JEST DUŻY. JEST ŁAGODNY. RASA MIESZANA. KOLOR: KAWA 

Z MLEKIEM. SIERŚĆ KRÓTKA. MIAŁ NA SZYI CIENKĄ OBRÓŻKĘ KOLORU JASNY-BRĄZ. 

DLA ZNALAZCY NAGRODA… PROSZĘ O KONTAKT. GRZEGORZ     

 A więc Al o mnie nie zapomniał! Szukał mnie! Kochany Al! Tylko… gdzie on jest? 

 Al w tym czasie jeździł w promieniu 20 kilometrów od Dobrego Lasu, rozwieszając 

ulotki o zaginionym Cezarze w sklepach, na przystankach i słupach.  Miałem nieodparte 

wrażenie, że mijam się z nim o krok. Błąkałem się po lasach i rowach, szedłem z nurtem 

rzeki i polami. Co jakiś czas znajdowałem ogłoszenie informujące, że jestem poszukiwany. 

W końcu dotarłem na szosę prowadzącą do Kolna. Spacerowałem brzegiem drogi, gdy 

nagle tuż obok mnie zatrzymał się samochód.   - Al? - obudziła się we mnie 

nadzieja, lecz kiedy obróciłem łeb zobaczyłem nie Ala, a obcego człowieka. Człowiek, 

ostrożnie stąpając i patrząc mi w oczy, zbliżał się ku mnie. Zwiesiłem uszy po sobie. - Idź 

sobie. - pomyślałem. Człowiek pogłaskał mnie ostrożnie po grzbiecie i zabrał do 

samochodu. Zostałem porwany! Ratunku! Al! Jola! Pomocy!  

Wtorek 6.09.2011 

 
Od rana Al odwiedził schronisko w Łomży i Ostrołęce, po czym zdecydował się na 

powrót do Łodzi, gdzie zamówił większą ilość ulotek o zaginionym psie. Tymczasem 

człowiek, który zabrał mnie z szosy umieścił mnie w swoim garażu. Dał mi też jeść i pić. 

Bez wątpienia - to porwanie. Już nie raz widziałem takie akcje. Al gdzie jesteś? Obiecuję, 



że już zawsze będę grzeczny, nie będę gonił ptaków, ani oddalał się od domu… Pomyślę 

również o zaprzestaniu rozkopywania kretowin. Możesz mi wierzyć. 

Środa 7.09.2011 

Poranek 

 
Jakaś kobieta zabrała mnie na spacer. Nieufnie załatwiłem swoje psie potrzeby. 

Dostałem jeść. Kobieta była miła i spokojna, pogłaskała mnie. Okazało się, że to mama 

Pana Rafała, tego człowieka, który zabrał mnie z szosy. O godzinie 18:00 Pan Rafał 

podszedł do mnie i powiedział wesoło:         

 - No, Cezar, czas wracać do domu! - Jak to, to już nie jestem porwany?  Skąd on wie 

jak się nazywam? A tak, pewnie widział ulotki rozwieszone przez Ala.   Pan Rafał wyjął 

telefon i wystukał numer Ala: - Tak, tak, Cezar jest bezpieczny. W Kolnie, tak, czekamy. A to 

ci dopiero!  

21:00 

 
Al i Jola, którym kamień spadł z 

serca, wyruszyli w długą drogę z Łodzi 

do Kolna. Po psa. Po Cezara. Po mnie! 

Czwartek 8.09.2011 

2:00 

 
Z szalejącej we mnie radości nie 

mogłem zmrużyć oka. Usłyszałem, jak samochód Ala za cicho zajeżdża pod dom Pana 

Rafała i jego mamy. Al! Jola! Merdałem ogonem, jak opętany. Witanie, machanie ogonem, 

radość, głaskanie, łapy do góry, podziękowania, podziękowania i jeszcze raz serdeczne 

podziękowania za znalezienie i opiekę nad psem.  

4:00 

 
Nocleg w Kruszewie. Umościłem sobie wygodne legowisko przy Alu. Tak dobrze 

dawno nie było.  



16:00 

 
Wracamy do domu, do Łodzi. Al, Jola i ja, Cezar. Ta wyprawa, jak każda inna, wiele 

mnie nauczyła. Miałem swoje psie przygody. Kasia i Marek zyskali nową pasję -  

żeglowanie - i spojrzeli na życie z całkiem innego punktu widzenia. Będę o nich pamiętał. 

Mam nadzieję, że oni mnie, Cezara, także nie zapomną. Już niedługo kolejny rejs Kursu 

na trzeźwość i nowe przygody. Ahoj! 

Cezar 
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