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...skromnie mówiąc, jeszcze ze szczurami nie przegrałem. T'nie
zamierzam przegrać: Inaczej, rzuciłbym to wszystko w diabły ...

Jan Strumidło z Torunia. Z wykształcenia socjolog, po Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Wtedy, w 1981 roku, gdy wra-
cał z' dyplomem i' tytułem magistra do domu nie sądził, że tępie-
nie szczurów to właśnie będzie jego zawód. Przeciwnie, znalazł
lJracę zgodnie z wykształceniem w Zarządzie Regionu toruńskiej
"Solidarności". Zdążył przepracować zaledwie 'kilka miesięcy.
Kiedy v••.'prowadzono stan wojenny, przez jakiś czas ukrywał
się. Jedna z prób PO'~'HOtudo' domu skończyła się fiaskiem, pa-
nowie z SB byli czujni. Jak się potem okazało, nie był aż tak
groźny. żeby go należało zamknąć, internować, wywieźć. Pu-
szczono na wolność, ale co jakiś czas musiał chodzić, meldować
się, słowem, miano na niego oko. Ponieważ nie mógł być pasoży-
tem, nie zezwalała na to specjalna ustawa, zgłosił się do jedne":
go zakładu, drugiego, trzeciego, by podjąć pracę w charakterze
socjologa. Odwiedził w sumie sześćdziesiąt pięć firm państwo-
\.•..ych w województwie toruńskim. Nie było dla niego pracy.
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.....•.; svt uacj: bardzo trudne] !JO::~a-
nowitern sk or zystać z pracy w r zern.o ,
śle. Zna laz.lern ki k a takich furtek v,
ustawie. gdzie nie trzeba bvło wyka-
zać ::.:ę kwalif.kacjarni technicznymi.
Zucząlern ' r ob.ć pantcf le. zwycza jn e
trepy. ~ie bardzo mnie to jednak sa-
t ysfak c j cnowar o...
': .. pr zypa dek zrządzi ł. spotykam kc-

legę z ..Solidar nośc!", wyr zuconego 7-

pracy : 0:-1. móvi: wiesz Jasiu. chcę
r ob:ć pr y ska n ie. Ja na to: o tym sa-
mym myślę. t y 1:<0 zupe łn.e nie W:e:11
jak to się r o b.. No i dobrze. Zaczęliśmy
chodzić ",'oko! tej sprawv. szukać tych,
co robią w t yrn :achu. aż doszliśmy do
Lr m y państwowej. Ta m nas próbowa-
no wvprostować: panowie. to ą strasz-
. e rzecz)'. n.e-nożl.we. 13y!e:n bliski re-
zygnacj:, Kolega od razu zr ez.ygnowal.
ja na tomias ; pos ta nowi ł e m szukać da-
Ie). W':eul..:aiem. Le jest pr zecic: ,·,,11'-
w.ek, któr y rcb: :0 na dużą skałę. 0-
~'t·,wircre ods zczur za nie . \;0 sam» nr v.

~·III f' pr ze d rożnvrru .nsexra rn: !1:'"'

janie na drzwiach kartki, że' w tym
domu, w tej piwnicy wyłożono trutkę
na szczury, Dowcipny kolega powie-
dział, żebym tego nie robił, bo szczur
przeczyta i sobie' pójdzie ...

...szczur, jeszcze na początku lat 0-
sierndzdesią tych był tematem wstydli-
wym, a w latach siedemdziesiątych to
była sprawa 42>Polityczna. Czlowiek nie
miał prawa głośno D tym mówić. Nie
moźrna było uzyskać zezwolenia na tę-
pienie szczurów. Jedynie dla r olnrctwa
robiono wyjąUki... '

...zaczą.rem jeździć w teren, na różne
obiekty. Gdy zobaczyłem jak a iest rzc-
czywist.ość i uświadomijem sobie, że
mamy 01,0 kon iec XX wieku. jeszcz.c
ba rdzćej mnie to sprowokowało do wał-
k i ze szczurami ...

...robi się' to tylko nocami. Szczur
żeruje w ciemności,' w dzień wychodzą
co najwyżej sztuki' najslaibsze. naj-
młodsze. Po trzech, czterech dniach
pracy na jednym z pierwszych obiek-
tów powiedziałem swojemu nauczycie-
lowi: wyniszczę je' dalej sam. On się

kój. Zadając karmę już tam nie wra-
cam. Mogę podglądać .na róż·ne SDO-

soby, nie mogę przeszkadzać. W 'lej
robocie szczególnie wykluczony jest al-
kohol i papierosy, Nie piję, nie palę ...

...większy problem mam z wyniszcze-
niem trzech. czterech szczurów niż z
ty.siącarni, z masą. Łatwiej mi walczyć,
kiedy jest ich dużo, gdy wywozi sir;
je taczkami. Psyc ł-i cznie : jestem oc d-

ekscytowa ny. \V sensie negatvwnyrn,
kiedy nie wychodzą. Gidy widzę maso
aż oczy mi sir; śmieją ...

...szczury. wedrug metody stosowanej
przez mnie. zaczy na ją padać [10 czwar-
tym, piątyrn d n iu obcowania z nimi.
zadawania k a rrny. Środków tr u ją cyc h
jest już mnóstwo -- dysponuję łagod-
nymi. ra dyku lnv mi i pośrednimi. N~lj-
częściej podaje sir; na j la aod n icj s zc. Z
prostej przyczyny -, nie dać sz.czu rowi
poznać, jak i całemu stadu. że coś jest
nie tak Gdyby szczur pa d ł , chociaż
jeden. w pierwszym czy dr ugi m dniu
podawania karmy, cala moja rob ot a
jest już na marne. Mogę zwi jać maj-

bardzo ucieszy! i czek a l na efekt. Do-
pią lern swego. z tym. że robiłem to dwa
dni d.lu ź e j niż 011. Wtedy też powie-
dziutern -.obic, że 'iT\U'szę d'),:::;ć do [':'1'kil'"
!~Oetapu. żebYln nie n1usiał z sob(~ \V{.·,

d a n i o djcż dzać pokonany. Wr óc ić do-
pero po pół rok u, za rok... .

.. .s zczura trzeba przechytr ayć. Pro st a
rz('~z. SZClU!- musi si~ najeść. !J()pJ{_

u·.\"le~z'yc,. nL('(- p~~I.\.nO:-iL·. Tn .. :l'. s~::: } \



skanic pr ze d :-Or.1Y!l1! .n s ckt a rru !1~e
t~<.i.:·ci:·,') :-n:t:C' :'i;.:~:-~:-:0·,\·.:J!nr)(}tr~!'łe:p dl)
:C~!0 clJ().\\::e·~8 !l)l;.\\-j::tc wprost: c hec
.u~\\·o:'i'~-,,·Ć /':1!-\ład 7.\\·nl<.'i'~~1nia szczurow.
rl:', JI1<11nżad;It'l!o dl\~w::lclc/.l'l1i:1 n;lrón.
iW"\I1') \\:'ul.y .'lk:\ IlilIJ.III'111 1'I.yt:I),\!·
l!tt':·')'Llrt;. \\'I,\('I.:I:~' 'l. <>!Jcok/.,IclIllI t1_
n: 1.1'lk: ł : n! I. I' (lU :<l/.LI· ba' 1'1.1' .. ll: pnu
!,a bard z t ruduą dzieJ!.III':. I :·ó\\·llici.
chciał mn.c otlcslnć do [Ir:ny p;\('ls,lwo-
';;.:j njrj;Jk p{)z\)ywnj.\<.: ~:.: I'łopotu.
Powie dxialc rn. że bylem JU!. ti 111: kwa-
I::ikacje ta mt yc h pan' w 11:1: wysta r-
cza ią nawet na to. że by dalej 7. nimi
:'Jl:n'l\':iać. Spost r zc g ł. że ma do CI.Y-
n ie n ia z facetem za dz.ior nyrn. Więc po-
:-,d7,'l probować. na jp.erw rnnie isz c 0-

do takli'
sobą wo-

I1HI " 1, '1..11-
ro łup" \".,n.!l..y~t'rll ZhLg,olewa Cza rnuc-
ki!"c:o. T\I. na z..a~=1dz.ie rj.'ygre->'-~J":i-7t-r-z.-e:-b-a---""";--~:
dorzucić. że It lm, pokazany tnie:gdyś na
\,kr;lll;) '11 TVI' 7. ',JJ,r;lI jllŻ Si!>OI'O l1a!~ród
1\<1 n'1l,rlyt'i1 p 1';(.\',1',1'1'(/:1('11 , f\'sl.iwlIll\('1i w
1':IIi'opit' I 11:1 sw icch'. 1 flod')lb:\o 111)11'
rn II:lU;J1.

".1'0 uniJll'liill k i l'k u 111l\I,Y'l'll \11111'1\-
tow w,'dILN: lIau'l<i l\lil!;lri!.H ll~I,\() fa rh u,
11;\11'111 o>~lo's,,~lli(~ do pr<1SY. Nllkt. sil: nic
Iln\l ..1\. Wit 1'11Y ptl"7.\:U 1\,,,, sallt •. 1)(1 Oi u-
ruvh ()\)slul4i Miesz;k;u'l. Zro·l!i,lel11 je-
d 'II budynek U:I'UJgi. tr-zeci. ak nie o
lo chodziło. Pr zyisylali mi z.le ccrria na
de rutyzncjc. a mnie int e rcsowału cnl-
k ow itc wyniszczenie szczurów. Nic ja-
kieś tam wyk lada nic trutk i i nakle-

...opowiada sif.', źc tC;'1 ostatni. k to .
I.'(')~tl tr7.l~,llil nil w(:tlll I~ 7.1:1\)(16 i tr7,<I:;IIl\(;
II ~I'llIllll:, lo kl'(xl. Nil' wlt-m, 1\01'1ny
JIII' 11m,!. Nu tOIlII<1sl, iL' jL'!:l i:'rllulI 'j:1.

to !<,Stl'1l1 .hvll:ci' pn. 'k()IIIi\IlY, C)\)III'1

WII.!t,' JIII jl'd? ••I, JUlit wl,lmd/.1\ do 1',lIla
~cla, kló,ry .It117,1'plerw,'7.}', który cJJ'lJi',I,
;1 I\II.Ó'I''y ~,aWts~e bC;dzll! szpul o,'Łnl IIi.
I L:llt Lo sl<; vUIi)yw:1. Nn wet IV ~'yLI,;t·
t:ji kiedy Jest popl oc h. 0,;[<311I1i IH,dz!!'

:t.o.w,s:t.e ostatnim ...

".ważn.n jest osobowość cv.lowicka ,
czy szczur go zaaścceptu ie. To co ja
wik łada m z siebie. to mój s toiek i spo-

rUI'I,. szczur musi się nu icść,
uwrcr z.yc, ln:t'Ć pc'.'..1l0~L·. 'F», :~c
\vys.rła sŁra(,f'I\c(;\V, to ocz\·\\~i.~:~:' p;..',.
~:k(Jin Li:"X! ",'; ~·:r~~"'.)lj!Iu.. ~'...;;.~ l..ll.:!i1_

CZ.l'ć. Na dnl!;i d,:i01'1 Z,11"\1' ·W.I ~:II(}cl/.i

pit'I'W':;z)'. ! jll"l,l'Z kOIt!jIIV dlil ta\( 10:1
111<1"

",hyll:\Il1Y leil'dys 1101 IO\)I1t;I\' JU/.

'11,11'1 W!'PUIPl'ill'II\\'lIik:l plld MI',!"'O
wc-m. ~l,ll'(' IHld,l'.Jl.ki ;l,ó'lild:q;l()\\'rllIC: "n<l
'11il'wl1lq. ~:houni'ki, k tórcdv cLllinil:I"

J)il,'·:;r.(,' .(1J:1 '-:\\'./11. t •. l1c- nodhlr/(·. ;l,. :':ltr':'
u:!ly Sil;. c;~rCl\\'Il'k :-1.:.111:11. h,·trJ!1 <.»; (:ł

ma I. LJpl'l.~dw!1o mnie. ili dzi"SI,lt:c:
rachowców było, nikt ni d~\\ rndy. No
wic;c, bicn.e·my s\G do roboty. 1l1)'Ls'·..
pu je rny karmę raz i drugi. Zr11'\{a wsz.~·-
stko biy skawicz nie. W nocy czt cry razv
dok ł.a.daf i śrny. Po trzech dniach wołu'.
my dyruk to r:i. Zni szczvliśmv co do
sztu'ki ...

...pytają mnie często, jak to re st vv
chlewni, czy przypadkiem świnia n.ir-
zeżre trucizny. Owszem. bywa i tak.
Tyle że świnia jeśli pożre, to 7.\\'\'0(';.

Można jej zrobić pl uk a ni e. Nat orn ia s:
szczur nie pos ia da odruchu wymiotne.
go. Jalk pożre, to już p-o nim ...

...mieliśmy taką sytuację, że wyt ru.
liśrny według nas wszystko, idziemy po
.p ic niądze , a tu biegnie człowiek i wo-
ła: panie, widzialern szczura. Taka wv-
powiedź kosztuje mnie dodatkowo tr~y.
czte ry ·dni siedzenia .na obiekcie. OCZy-

wiście, szczura zrialazłem. Nie jedne.go.
a trzy ...

",grani·ca najbardziej pesyrnist yczna
to czternaście dni. Kiedy mijają dwa
tygodnie zaczynam z niepokojem za-
stanawiać .si ę, gdzie popebn ilern bł ą d w
sztuce. Granica optymistyczna to dzie-
sięć dni, ale mieliśmy już sa t ys lak cję
z ośmiodniowej roboty" .

... czasami zastanawiam się. czy już
więcej w życiu nie potrafię czego in-
nego robić, tylko szczurom jeść dawać.
Pracujemy w strasznym smrodzie. Ki e-
dy przyjeżdżam po dwóch tygodniach.
przez 'kil'}.;:a dni jeszcze t cu smród za
mn<l się ciągnie ...

... ja.rnn ik to mój sta ly towarzysz tych
.podr óży. Jeszcze się nie zdarzylo, żeby
się pomyli!. Jak wie, że jest szczur.
nie opuści tego miejsca. F'ox tc ric ry t c;
5,1 dobre. Ale z psem. jest problem. Do
hotelu nie chcą wpuścić, a przccicż na
terenie chlewni go nie zostawię.. .

.. .szczur jest raczej tchórzem. Podob .
nie jak człowiek, też się boi. na wet


