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„CIS" 

Posiadam gospodarstwo o powierz
chni 10 ha, w czym 5 ha ziemi ornej, 1 ha 
łąk i pastwisk i 4 ha lasu i zarośli . Z in
wentarza mam 1 konia, 3 krowy, 1 ja
łówkę i 1 św~nię . Jest to dość dobrze po
stawione gospodarstwo, jak na naszą glc
ł:ę i klimat. 

Zięć poszedł do pracy w Now j Hu
cie, bo zmusiły go warunki: bocian i po
datki . 

25 stycznia 1962. Czwartek. 

Rano dałem korniowi obrok, wyrzu
ciłem nawóz ze stajni, rozłożyłem na gno
jowni, narąbałem drzewa i zabierałem się 
pójść do lasu, gdyż złodzieje skradli ml 
suszq, a żona i córka gdera j ą: „siedź w 
domu, patrz w książki , a wszystko ci roz
kradną". 

Dobrze, ż ~ światło 

Pstryk! Niech s i ę ta n~c 

łem pras . ren umeruję 

l ktry zne jest. 
światłość:. Czyta
„Dziennik Luda-

wy" , „Wieści", „W i eś W półczesną , „Gro
madę - Rolnika Polskliego i „Tygodnik 
I~dturalny" dawniej „Orka" oraz 
„ łon" i „Pszczelarstwo" . Poza tym prze
glądnąłem kilka s ta r ych gazet, jedn 
opatrzyłem na pisem „zachować", z innych 
porobiłem wy ci n k1i, resztę oddałem ko
bietom na użytek. 
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„WYDRA" 

I stycznia 1962 

Dotychczas nic zamtierzonego w życiu 
nie zrealizowałem, mimo że użyto przy
słowiowego czepka na pierwsze, ziemskie 
me posłanie. Nie mając nic do stracenia , 
a wszystko do zyskania, odważyłem się na 
de bi ut pisarski. 

Wybrałem zasadę wyczytaną w „my
ślach w ielkich ludzi i psa Fafika", miano
wicie - Dżyngis Chana. Powiedział on: 
„Kto mówi prawdę, nic umiera z choro
by". 

Dotychczas j akoś tak s ię dziwnie 
składa, że potykają się ludziska o ni roz
'Wiązane, a zawsze aktualne problemy 
i przechodzą mimo z dwu powodów. Pier
wszy - to wygodnictwo i znieczulica 
społeczna, drugi - obawa przed zwich
nięci m kariery . .Tak można płynąć z prą
dem, usunąć te zauważone przeszkody, 
a jednocześnie nikomu się nie narazić? 

Uważam, że wiele rzeczy nie dociera do 
uszu tzw. czynników kompetentnych, któ
re siedząc w c ntrum administracyjnej 
pajęczyny, mogą nie zauważyć, że tu 
i ówdzie m iota s ię w niej maleńka musz
ka, której szamotan'ie się jest zbyt słabe, 
aby dało się tam odczuć. 
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5 stycznia 

Poniosło mnie do Powiatowej Rady . 
. Już w korytarzu spotkał mnie główny se
kretarz i zaprosił do siebie na pogawędkę 
„Jak pana zdaniem pracuje wasze pre
zydium"? - pyta. 

Panuje u nas q:'id mia śpiączki. Poza 
szumnymi frazesami i górnolotnymi pla
nami, uchwalanymi na sesjach naszej gro
mady , nic się właściwie nie zmienia. Żeby 
eoś załatwić trzeba zmarnować wiele cza
su. 

„Co według pana jest powodem te
go stanu rzeczy"? Mówię, że moim zda
niem - za dużo jest urzędników. Dzie
więć osób łącznie z milicjantem. Gdzie 
kucharek sześć, tam nie ma co jeść . Wy
datki na ·ich opłacenie chłoną dużą cz ść 
budżetu . Odnosi się również wrażenie, jak 
gdyby bali się jedni drugich potrącić. Nie 
odczuwa się wśród nich dyscypliny. Nie 
jest to aż taka duża instytucja, żeby się 

nie dało skomasować etatów. Wygospo
darowałoby się ładny grosik na ,inne cele. 

Sekretarz rz kł, że taką ilością eta
tów prezydium dysponuje i trzeba było

by coś w tej dziedzinie zmienić. Bardzo 
grzecznie dał mi do zrozumienia, że au
diencja skończona. Czy coś się po tej roz
mowie zmieniło u nas? Owsz m. Zmie
nił się stosunek personelu rady do mojej 
osoby. Patrzą na mnie tym samym okiem 
co na wilka . 

5 



17 stycznia 

Dawno nic widzi liśmy się z b racisz
kiem, inżynierem i dyr kto rem w jednej 
osobie, wi c dużo było do opowJadania. 
Dopóki mówił o swym życiu słuchałem z 
zazdrością . Gdy prze zliśmy na tema ty 
życia wiejskiego, zauważyłem z zgrozą, 

że się nie rozumiemy. Mówię mu: obydwaj 
pracuj emy ci żko , obydwaj uczymy się, 

by nie pozostawać w ty l za zdobyczami 
techniki, a jednak istnieje rażąca dyspro
porcja w naszy m życiu . Jeżeli przyjmie
my zasadę „każd m u według jego pracy 
- każdemu vvedług jego potrzeb", czemu 
pracuję od świtu do n ocy, a ty os.iem czy 
najwyżej dzi więć godzin? Prace nasze 
są co najmniej wyczerpujące. Ty jednak 
masz auto, a ja nie. Masz urlop i jedziesz 
na wczasy - ja nie , bywasz w teatrze, 
cz·y operze - ja nie. Myślisz, że chłop 

nie poszedłby do opery? 
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18 stycznia 

Niejednokrotnie zły jestem na los, 
który kazał mi szwendać się po tym świe

cie o pięćdziesiąt lat za wcześnie. Nie 
mam na myśli tego, ż nie doczekam pod
róży na Wenus. Chodzi mi o to, że w 
ow m okreSii.e znikną problemy mieszka
niowe . Może jesz z n ic b cizie domów 
wydmuchiwanych ze szkła przez ogrom ne 
d sze, produkowanych taśmowo na Pus
tyni Błędowski j, ale na pewno wsie 
mi śc i ć si~ będą w pojedynczych ogrom
nych bl kach. Pła ilibyśmy w najgor
szym wypadku groszowy czyn sz, jakii pła-
ą teraz lokatorzy domów czynszowych. 

Żona nie suszyłab mi głowy brakiem 
pralki . W bloku byłaby jedna sala z kil
koma pralkami i sztuczna suszarnia, więc 
ntie trzeba by było biegać z łachami na 
strych, aby je tam rozwieszać do susze
nia. Pusty, ogromny strych byłby cennym 
obiektem dla dzie i. Miałyby fantastyczny 
teren do zabawy w dni pochmurne, t u
dzież do hodowli gołębii . Nie trafia jej do 
przekonania taka mniej więc j rada: ku
pisz teraz pralkę za dwa tysiące, za rok 
lub dwa pop„uje cri ''ę ona i ani b czk i 
do kiszenia ogórków z niej nic zrobisz. 
Pożyczaj sobie lepiej ten przyrząd z koła 
Ligi Kobiet za parę złotych i czekaj na 
dzień wspólnego gospodarowania na wsi . 
Radzi mi w zamian c zekać z remontem. 
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„SZAROTA'' 

6 lutego 

Dobrze choć to , że zima niezbyt os
t ra. Wprawdzie było kilka dni , że niech 
li<.:ho porwie, zwłaszcza dlatego, ż mam 
dwoje horych: starego ojca i sio trę. Tro
chę oni czasem wstają , ale w takie dni, 
gdy mróz siedzi na oknie, to nie tylko 
oni, ale i reszta domowników bardzo cier
pi . Wtedy to człowiek zły i nie wie na 
kogo tu się „wygarnąć". Najczęściej do
chodzi do „przelania się naczynia", gdy 
radio powie, że w górach mamy wspaniałe 
warunki śniegowe i przyjającą pogodę, 

a tysiące narciarzy wy rusza na tzw. „bia
łe szaleństwo", w hotelach zaś i schro
niskach zabrakło miejsc. Słysząc to, nie 
tylko ja, ale założę ię, każdy chłop na 
wsi zżyma się na to i powiada wt dy: „a 
u mnie braknie rąk do pracy, to sto razy 
gorsze niż brak miejsc w hotelach". 

No , ale jak się j uż rzekło, nie było 
tych mrozów tak dużo, jakoś jeszcze mo
żna wytrzymać . Więc naciągnąwszy na 
się stare spodnie brata latam po podwór
ku od stodoły do chlewa, od obory do 
parnika, zasmolona. Oprzątam świnie, kro
wy, kury. Nie mam czasu na ondulację 
głowy , najczęściej czeszę włosy wieczo
rem po zajęciach całodziennych. 

Właśnie, gdy jemy obiad (spóźniony 
z powodu nawału zajęć) pędzą szosą auto
busy PKS jeden za drugim, wioząc ro-

s 

botników z Płockiej Petrobudowy lub jak 
tu nas potoczn ie zwą - Rafinerii. Jedząc, 
myślę: czy nie lepiej byłoby „kiwnąć" to 
gospodarstwo rolne z jego kiepskimi grun
tami i jeździć, jak inni, do tej Raf~nerii? 
Na pewno tak bym się nie naterała jak tu, 
a już chyba n:ie tak nieprzerwanie. Oni 
o czwartej są już w domu, a w sobotę na
wet o drugiej. Ile to, zwłaszcza latem, 
można zrob!i.ć robót od tych godzin. Nie
którzy, to własne gospodarstwa mają i do 
Płocka jeżdżą na Petrobudowę. Pracują 

i tam, i u siebie. No ale do tego potrzeba 
siły i zdrowia. Lecz gdy rzucę gospodar
stwo na W!':i, zmarnuje s ię ono. Żal mi tak 
zniszczyć tyloletni dorobek, a miasta or
ganicznie nie lubię. Żeby tylko mieć tro
chę ulgi w pracy, a więcej wygód i wol
nych ch„vil na czytanie i inne rozrywki! 

• 
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21 lutego 

Słyszę przez radio, że nar ze.ie d ziś 

wystrz lono w kosmos Johna Glenna, 1 cz 
jeszcze dwie godziny musiał czekać w 
sw j kabinie, aż zmontują osta tnie d fek
ty! Johnie! J es tem dla ciec ie z na j wyż

szy m uznaniem . Naprawdę j esteś wspa
niały ! 
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Duża scena: 

Franz Kafka 
ZAMEK 

Witold Gombrowicz 

Cena 5 zł 
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Antoni Czechow 
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