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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 Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wtedy, w 1981 roku, gdy wracał z' dyplomem i' tytułem magistra do domu nie sądził, że tępienie 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, panowie z SB byli czujni. Jak się potem okazało, nie był aż tak
groźny. żeby go należało zamknąć, internować,
wywieźć. Puszczono na wolność, ale co jakiś czas musiał chodzić, meldować
się, słowem, miano na niego oko. Ponieważ nie mógł być pasożytem, 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.

janie na drzwiach
kartki,
że' w tym
domu, w tej piwnicy
wyłożono
trutkę
na szczury,
Dowcipny
kolega
powiedział, żebym tego nie robił, bo szczur
przeczyta
i sobie' pójdzie ...
...szczur, jeszcze na początku
lat 0sierndzdesią tych był tematem
wstydliwym, a w latach siedemdziesiątych
to
była sprawa 42>Polityczna. Czlowiek nie
miał prawa głośno D tym mówić. Nie
moźrna
było uzyskać zezwolenia
na tępienie szczurów. Jedynie
dla r olnrctwa
robiono wyjąUki...
'
...zaczą.rem jeździć w teren, na różne
obiekty. Gdy zobaczyłem
jak a iest rzcczywist.ość
i uświadomijem
sobie, że
mamy 01,0 kon iec XX wieku. jeszcz.c
ba rdzćej mnie to sprowokowało
do wałk i ze szczurami ...
...robi się' to tylko nocami.
Szczur
żeruje w ciemności,' w dzień wychodzą
co najwyżej
sztuki' najslaibsze. najmłodsze.
Po trzech,
czterech
dniach
pracy na jednym z pierwszych obiektów powiedziałem
swojemu
nauczycielowi: wyniszczę
je' dalej sam. On się

kój. Zadając
karmę już tam nie wracam. Mogę podglądać
.na róż·ne SDOsoby, nie mogę
przeszkadzać.
W 'lej
robocie szczególnie
wykluczony
jest alkohol i papierosy,
Nie piję, nie palę ...
...większy problem mam z wyniszczeniem trzech.
czterech
szczurów
niż z
t y.siącarni,
z masą. Łatwiej mi walczyć,
kiedy jest ich dużo, gdy wywozi
sir;
je taczkami.
Psyc
ł-i cznie
: jestem
oc
dekscytowa 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 czwartym, piątyrn
d n iu obcowania
z nimi.
zadawania
k rrny.
ją
h
jest już mnóstwo
-- dysponuję
łagodnymi. ra dyku lnv m i i pośrednimi. N~ljczęściej
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
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. Dopią lern swego. z tym. że robiłem to dwa
dni d.lu e j niż 011. Wtedy też powiedziutern
-.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.
pero po pół rok u, za rok...
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v,
ustawie.
gdzie
nie trzeba bvło wykazać ::.:ę kwalif.kacjarni
technicznymi.
Zucząlern ' r ob.ć
pantcf le.
zwycza jn e
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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 próbowano wvprostować:
panowie. to
strasz. e rzecz)'. n.e-nożl.we.
13y!e:n bliski rezygnacj:,
Kolega od razu zr ez.ygnowal.
ja na tomias ; pos ta nowi e m szukać
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No
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.irzeżre
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 woła: panie,
widzialern
szczura.
Taka
wvpowiedź
kosztuje
mnie dodatkowo
tr~y.
czte ry ·dni siedzenia
.na obiekcie.
OCZywiście,
szczura
zrialazłem.
Nie jedne.go.
a trzy ...
",grani·ca
najbardziej
pesyrnist
yczna
to czternaście
dni. Kiedy
mijają
dwa
tygodnie
zaczynam
z niepokojem
zastanawiać
.si ę, gdzie popebn ilern bł d w
sztuce.
Granica
optymistyczna
to dziesięć dni, ale mieliśmy
już sa t ys lak cję
z ośmiodniowej
roboty" .
... czasami
zastanawiam
się. czy
już
więcej
w życiu
nie potrafię
czego
innego robić,
tylko
szczurom
jeść dawać.
Pracujemy
w strasznym
smrodzie.
Ki edy 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
ma I.
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