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• Moja ciel brzmi: n;e wyniszczać, ale mieć nad nimi kontrolę

pOOllors!<a

- Co pa wpisuje w rubrykę: za- ,
wód?
- Wyu ony czy wykonywa-

ny? (śmie h) Z wykształcenia je-
stem SOCj~Ogiem.A co do zawo-
du, to .nie należę do tych, którzy
kategory ują profesje. Różnie
o nas mo ią: dezynfektor, tech-
nik sani arny, a najczęściej -
szczurołap. Jednak wpisanie
w rubrylłę ankiety personalnej
nazwy "szczurołap" brzmiałoby
komicznie, choć niewątpliwie
medialnie.

- Jak się ma socjologła do łapania
szczurów?
- Szczury też tworzą społe-

czeństwo, tyle że podziemne.
- Skąd pomysł, żeby żyć ze szczu-
rów?
- Od dziecka byłem samo-

dzielny i niepokorny. Stan wojen-
ny sprawił, że pozbawiono mnie
możliwości pracy. Znalazłem się
w trudnej sytuacji. Dopiero
z żoną skończyliśmy studia, mie-
liśmy córkę. Musiałem sobie po-
szukać Innego zajęcia. Do wybo- .
ru miałem: klecić drewniaki albo
zająć się deratyzacją i dezyn-
sekcją. Inicjatorem wyboru tej
drugiej profesji był mój przyjaciel
z opozycji. Początkowo pytałem
sam siebl : po co ol to? Przecież
w o 61 I n tym ni n
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mam szansę pokazać, że w tej
branży też może się coś zmie-
nić. Przestudiowałem stosy fa-
.chowej literatury krajowej i za-
granicznej,aby stać sięzawo-
dowcem. Muszę zaznaczyć, że
ta dziedzina, jak wiele innych,
wymaga nieustannego aktuali-
zowania wiedzy. Moi pracowni-
cy i ja sam często korzystamy
ze specjalistycznych 'szkoleń,
chętnie poznajemy najnowsze
metody i środki. Jednak nowoś-
ci wprowadzam z dużą ostroż-
nością, bazując przede wszyst-
kim na sprawdzonych przez
lata doświadczeń preparatach.
Twierdzę, że w walce ze szkod-
nikami najważniejszym elemen-
tem jest wiedza i doświadcze-
nie pracownika - chemikalia są
tylko dodatkiem.

- Pan'miał to szczęście, że pańskim
nauczycielem był Wiesław
Dobrzeniecki, bohater słynnego fil-
mu "Szczurołap~'.
- Spotkaliśmy się na pewnej

robocie i on podał mi rękę. Po-
wiedział, że mnie nauczy; jak się
walczy ze szczurami. I tak za-
częła się współpraca, która trwa
do dzisiaj. Nauczyłem się od nie-
go dobrej roboty. Po trzech la-
tach współpracy orzekł, że mogę
robić to samodzielnie.

- Pamięta pan swoje pierwsze zlece-
nie?
- Pamiętam, że w chlewni

na chodniku biegnącym mi dzy
koje mi dl świń, ni m n

yl n I t wl ylk
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- Często słyszy się o przywódcy
stada, szczurzym królu. Wiadomo,
który to? . . .
- Jeśli mam to rozumieć tak,

że kiedy 'gromada szczurów
ucieka do nory i są takie, które
czekają obok, żeby inne weszły
pierwsze, to wtedy rzeczywiś-
cie możemy mówić o hierarchii.
Ale jak one ją rozumieją - nie
wiem. Nie wiem, na jakiej zasa-
dzie tworzy się ta hierarchia.

- Najdziwniejsze miejsce, w którym
je pan spotkał?
- Siódme piętro. Inny przypa-

dek: pewna pani wyjechała
na dwutygodniowy .urlop
i po powrocie zastała szczury
w tapczanie. Wyłowiłem wtedy
dziesięć sztuk. Wyszły z kanali-
zacji. Wtedy nie miałem wybo-
ru. Trutka by tu nie zadziałała.
Wtedy pozostaje wędka' albo
broń palna. Ale jak tu trafić
w szc;zura, kiedy pomieszcze-
nie liczy osiem - dziesięć me-
trów kwadratowych, a tam jesz-
cze stół, tapczan, krzesłaTe jest
rzeczywiście wyzwanie.

- Jakie zadanie było do tej pory naj-
trudniejsze? .
- Nie ma zlecenia, którego

bym nie wykonał. Bezwzqlędu,
czy będzie to Zakopane, War-
szawa czy Toruń, szczur jest
ten sam. I stopień trudności też
jest ten sam.' Przyznaję jednak,
że dla mnie najtrudniejsze są
mieszkania w blokach. Tam
największym problemem jest
nie szczur, ale człowiek. Trud-
ni r ł m Ć O or ludzi, niż

czur
staram się nad nimi sprawo-
wać.

- Jak skutecznie unikać szczurów?
- Szczury są wszędzie. Gdzie

człowiek, tam szczur. Na szcźęś-
cie. I nie mówię tego dlatego, że
z nich żyję. Nie wyobrażam sobie
dnia, kiedy wszystkie szczury zo-
staną zlikwidowane. Szczur coś
zjada i coś szczura zjada. Jest on
ważnym ogniwem łańcucha po-
karmowego.

- Czy możliwa' jest przyjaźń ze
szczurem?
- Niektórzy noszą je na ramio-

nach. Oni się z nirnl zaprzyjaźni-
li.

- Ale pan musi się trochę "zaprzy-
jaźnić" ze szczurem. Czuje się pan
jego przyjacielem?
- Nie, bo jeśli go na koniec za-

bijam, to byłbym. źle. rozumiany
jako przyjaciel. Nie chciałbym
mieć takich przyjaciół. Szczur
jest dla mnie na pewnym pozio-
mie wrogiem. Brzydzę się go,
w rękę nie biorę, karmię trutką

- Co na to rodzina, przyjaciele?
- Wielekroć w nocy w Toruniu

widziałem b\eg~jące po mieście
szczury. Z tego mam chleb, więc
patrzę na to zjawisko inaczej. Ob-
sługujemy coraz więcej spó/dziel- .
ni mieszkaniowych w Toruniu.
Podjęliśmy próbę walki ze szczu-
rami na Starówce. A swoją drogą,
kiedy idę ze znajomymi i pojawia
się szczur, słyszę: Jasiu, twój
chlebodawca! .

- Pamięta pan najbardziej zaskaku-
jące zlecenie?
- Trucie szczurów w ma az -



drugte] protesji był mój przyjaciel - Pamiętam, że w chlewni
z opozycji. Początkowo pytałem na chodniku biegnącym między
sam siebie: po co ci to? Przecież kojcami dla świń, nie można
w ogóle się na tym nie znasz. było nogi postawić. Tylko
Ale zaraz potem pomyślałem: szczury! Wiadomo, najwięcej
przecież umiem się uczyć. Wielu pojawia się ich w nocy, dlatego
też mnie przekonywało, że to za- tę porę wybiera się na akcję.
wód, który zawsze będzie po- Trzeba jednak bardzo uważać;
trzebny. 'żeby któregoś nie nadepnąć,
, - Byłyjed9aklata80.Niebyłotatwo. 1;>0 wtedy" ucieka i ,9?trzega

- Doty(jhczas deratyzacją- ".;inne_~ 1a\pow.inienem przeciw-
i dezynsekcją zajmowała się nika mieć' jak najbliżej siebie,
jedna i namaszczona firma aby go przekonać, że nie je-
·państwowa. Wybrałem się więc stem tym, który chce go zabić,
do tej firmy z pytaniem, czy mo- ale jednym z nich. Kiedy się ze

'gliby mi pokazać, jak to się mną oswoją i mam pewność,
robi. Zgodzili się. Pan stawia litr że nie uciekną po moim wej-
wódki, my pokazujemy, jak się ściu, podaję im przynętę. Nie
wykonuje oprysk - powiedzieli. wiedzą, że czai się w niej
Postawiłem, oni się upili i za- śmierć.
brali mnie na tę robotę. Hozró- - Szczurto bardzointeligentnyprze-
bili środek, jeden z nich (oczy- ciwnik. '
wiście pijany), załadował opry- - Nam-inteligencja behawiora-
skiwacz spalinowy na plecy i... Ina szczurów przeszkadza, im -
przewrócił się. Kiedy to wszyst- pomaga. A właściwie powinna po-
ko zobaczyłem, przeraziłem magać. Szczur też popełnia błę-
się: jeśli tak ma wyglądać moja dy. Zdarza się, że szczur powodu-
przyszłość, to rezygnuję. Potem je zwarcie w instalacji elektrycz-
doszedłem do wniosku, że nej, wtedy sam ginie. Moje

Jan Stromidłapobierał nauki u samegomistrza- WiesławaDobrzenieckiego,
bohaterasłynnegofilmu "Szczurołap"

działami,ejest takie: zślskoczYć~je,
zanim one zaskoczą I'tll)ie-:-'
"Mszczą się" wtedy okrumłe; nie
chcą jeść trutki, nie chcą się dać
złapać. Szczur cały czas zaska-
kuje. Nigdy do końca nie wiado-
mo, co zrobi.

- Jakgoskuteczniezaskoczyć?
- Wie pani, czego potrzebuje

szczur, co musi mieć? Wodę, '
jedzenie, miejsce do biegania
i seks. Kiedy trudno sobie ze
szczurami poradzić, to staram
się im zapewnić pobudzenie
seksualne. Są środki farmako-
logiczne, które się im podaje -
coś w rodzaju afrodyzjaków.
I wówczas, jak to w życiu zwy-
kle bywa, tracą rozum. Wtedy
jest znacznie łatwiej nad nimi

I

4f!panoWilć. ?:je,cką wJlZ-ystkQ,
COisię li poda. A trzeba pamię-
t~, że nawet jeśli się wytępiło
50 czy 100 tysięcy, zawsze zo-
staną trzy sztuki, które nie da-
dzą się złapać. Największy
problem nie jest więc ze stu ty-
siącami, ale z tymi trzema. Ale
ja daję gwarancję, że wytępię
w danym obiekcie wszystkie.
Inaczej nie biorę się ża tę robo-
tę· ,

- Czyto oznacza,żete trzy okazały
sięsprytniejszeodczłowieka?
- Tego nie wiem, ale wiem, że

z nimi jest największy problem.
I te trzeba zlikwidować wszelkimi
dostępnymi środkami: chemicz-
nie, elektrycznie, przy pomocy
psów lub strzałem z bronl palnej.
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J~~L ren sam. r-rzyznaię jeonak,
że dla mnie najtrudniejsze są
mieszkania w blokach. Tam
największym problemem jest
nie szczur, ale człowiek. Trud-
niej przełamać opory ludzi, niż
poradzić sobie ze szczurami.
Trudniejsze dla mnie jest stwo-

, rzenie odpowiednich warunków
do pr-acy, niż sama praca

-~przy, szcźurach. Niektlllrzy rtrak-
tują nas wprost jak złodziei, inni
podejrzewają, że dokonujemy
przeglądu mieszkania, żeby po-
tem przekazać Informacje zło-
dzlelom. Tłumaczymy miesz-
kańcom, na czym to polega, I
niewiara I opór są tak duże, Ż
trudniej sobie z tym poradzić
niż z samym szczurem. Szczur
jest bardzo mądry. Zna swoje
miejsce. To człowiek jest agre-
sorem. Nie jestem zwolenni-
kiem całkowitego wyniszczenia,
szczurów. Moja dewiza brzmi:
nie wyniszcżać, ale mieć
nad nimi' kontrolę. Osiągnąć
taką przewagę, żeby decydo-
wać, kiedy i gdzie wolno mu
przebywać. .Ja taką kontrolę

Kiedy idę ze znajomymi i pojawia
się szczur, słyszę: Jasiu, twój
chlebodawca! .

- Pamiętapannajbardziejzaskaku-
jącezlecenie?
- Trucie szczurów w magazy-

nach zbożowych, w których
w ogóle szczurów nie było. Nie
mogliśmy zrozumieć, dlaczego
nas wezwano. Było to w czasie
żniw.-~SRradzionozbóze z: maga-
zynu. Nie można było się z' tego
wyliczyć, zatem zrzucono winę
na szczury. No cóż, p pler
w zystko przyJml .

• Lubip n IWOJII pr ~?
WI lu mówi, m m nlew-

dzl ezny z wód. rdzo lubię tę
pracę I to chyba wielkie szczęś-
cie, bo inaczej bym Jązmienił. To

, jest praca dla indywidualistów.
- A jak się ma to do legendy
o szczurołapie,który wyprowadził
szczury za miasto przy pomocy
czarodziejskiegofletu?
- Chętnie bym takiego zatrud-

nił (śmiech). Szczur zajął w na-
szym życiu tak ważne miejsce,
że powstały tego typu legendy.
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