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FAKTORIA

Faktoria
Po ukoƒczeniu szkoły Êredniej Edwarda Aleksandra Rontalera w Warszawie i Akademii Handlowej w Pary˝u miałem szcz´Êcie dostaç zatrudnienie we Francuskiej Kompanii Górnego i Dolnego
Konga (Compagnie Fran˜aise du Haut et du Bas Congo – CFHBC). Wyjazd do Afryki dawał mo˝liwoÊç spełnienia moich marzeƒ i pragnieƒ, zwłaszcza tych wynikajàcych z zamiłowania do
myÊlistwa. Przed moim wyjazdem do Konga o sprawie polowaƒ rozmawiał ze mnà w Pary˝u administrateur délegué p. Louis Tréchot, jeden z zało˝ycieli Kompanii i jej współwłaÊciciel. OÊwiadczył, ˝e „nasza praca nie polega na polowaniu, musimy dbaç o rozwój produkcji, ale poniewa˝ nie
ma tam ani kin, ani teatrów i innych rozrywek, to Kompania toleruje polowania – jednak˝e
w niczym nie powinno to zakłócaç normalnej pracy naszego przedstawiciela handlowego”.
Podró˝e do Afryki odbywały si´ wielkimi, supernowoczesnymi statkami, ze wspaniale urzàdzonymi kabinami, salonami, barami, salami do taƒca (tak, aby si´ pasa˝erom nie nudziło w czasie podró˝y trwajàcej nieraz kilka tygodni). Istniał te˝ pewien snobizm. Obserwowaç mo˝na było
naÊladowanie wszystkiego co modne i stały tłok pasa˝erek w salonach fryzjerskich. Do dobrego
tonu nale˝ało, aby pasa˝erki I klasy pokazywały si´ przy kolacji co dzieƒ w innej toalecie – to
znaczy nale˝ało mieç siedemnaÊcie toalet na przejazd z Antwerpii do Konga, z „zahaczeniem”
o port Lobito w Angoli, bo tyle dni trwała podró˝. Trasa przez Lobito przedłu˝ała podró˝ o kilka
dni.
Rzeka Kongo, która wpada do Atlantyku, stanowiła granic´ mi´dzy Kongiem francuskim
i Kongiem Belgijskim. W Êrodkowym biegu rzeka i jej dopływy wypełniajà całà nieck´ – obszar
około miliona kilometrów kwadratowych, poroÊni´ty lasem tropikalnym. Trzysta kilometrów
przed ujÊciem Kongo płynie w terenie skalistym, tworzàc szereg progów skalnych (porohów),
uniemo˝liwiajàcych ˝eglug´. Na przestrzeni tych trzystu kilometrów poziom wód mi´dzy Stanley
Pool (gdzie zaczynajà si´ porohy) a ujÊciem rzeki w Matadi wynosi czterysta metrów. Z tego
powodu obie stolice sàsiadujàcych krajów – Brazzaville stolica Konga francuskiego i Léopoldville
(obecnie Kinszasa) stolica Konga Belgijskiego, zostały zbudowane na przeciwległych brzegach
Stanley Pool, gdzie rzeka zw´˝a si´ do kilku kilometrów i z jednego brzegu mo˝na obserwowaç
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słoniowej, nawet najmniejsze jej kawałki były wykorzystywane np. na guziki, koƒcówki do fajek, na
wykałaczki do z´bów itp.
Cena ciosów słoniowych wzrastała proporcjonalnie do ich wagi, i tak w latach 1929 do 1938
r. ceny w Kongu wynosiły:
waga kła
do 5 kg i „pilons” (kły uszkodzone)
6 kg do 10 kg
11 kg do 15 kg
16 kg do 20 kg
21 kg do 30 kg
31 kg do 40 kg
41 kg do 50 kg
51 kg i wy˝ej

cena za 1 kg wagi
10 frs
20 frs
30 frs
40 frs
50 frs
60 frs
75 frs
100 frs

Zdarzały si´ wielkie i stare słonie, zwane przez krajowców kamba, które posiadały tak długie
ciosy, ˝e koƒce ich dotykały ziemi i robiły bruzdy w czasie marszu słonia. Osiàgały długoÊç 3,50 m
i wag´ do 100 kg ka˝dy. DziÊ, z powodu bardzo wysokiej ceny, w zast´pstwie koÊci słoniowej
wytwarzane sà ró˝ne artykuły z mas plastycznych, które do złudzenia przypominajà koÊç słoniowà – ale nie majà ani tej spr´˝ystoÊci, ani wagi. Dlatego na mi´dzynarodowych konkursach gry
w bilard stosowane sà tradycyjne kule bilardowe z koÊci słoniowej. Ciosy powy˝ej 50 kg ka˝dy stanowià ju˝ rzadkoÊç w krajach Afryki; mimo ˝e powstały rezerwaty czy parki narodowe i stra˝
ochronna, która ma do swojej dyspozycji samochody, nawet helikoptery oraz kontrol´ drogowà,
aby nie dopuÊciç do nielegalnego wywozu koÊci słoniowej, to jednak plaga kłusownictwa wyniszcza zwierzyn´ w dalszym ciàgu. Miejscowi kłusownicy, znajàcy doskonale zwyczaje zwierzàt
i okresy ich przemarszów, robià zasadzki na zwierzyn´. Głównym ich celem jest upolowanie du˝ych słoni i nosoro˝ców. Starajà si´ „przechytrzyç” stra˝ ochronnà. Miejscowi kłusownicy, mimo
surowych represji ze strony władz krajów afrykaƒskich, korzystajà z pomocy agentów azjatyckich, od których otrzymujà pieniàdze, broƒ du˝ego kalibru i amunicj´ oraz Êrodki transportu.

Witold Grzesiewicz i myÊliwy Budelide stojà na upolowanym słoniu
Witold Grzesiewicz przy upolowanym słoniu
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