„WIERTŁO” ROBI DZIURY
(jednym w brzuchu, drugim w uchu)
Powiedziano mi, że w Kędzierzynie-Koźlu wiszą afisze: KABARET „WIERTŁO”.
„PRZEZROCZA” Z FILMOWYM WSTĘPEM - 20 MINUTOWA PROJEKCJA E. KRALA SALA ZDK „Chemik” dnia 8.02.80 r. godz. 17 00”

Rzeczywiście wisiały tu i ówdzie, odręcznie wypisane na firmowych „ślepakach” Domu
Kultury Zakładów Azotowych, wcale nie prezentowały się dobrze i intrygująco.
Zawsze pociągały mnie wypadki osobliwe, a ten nawet wyszedł ku mnie na ulicę, gdy
bowiem oznaczonego dnia , o właściwej porze szedłem ku schodom rzeczonego Domu
Kultury, już ze sporego daleka zobaczyłem na tych schodach grupkę osób płci obojga
nerwowo deliberujących, a obok na stertce toreb i teczek, ogłoszonko formatu A-4:
„ Występ „WIERTŁA” odwołany przez instytucje, które ze zrozumiałych powodów „trzęsą
portkami”. Przepraszamy. WIERTŁO”.
Wobec tak jednoznacznie ostrych sformułowań, nie wystarczyły mi przeprosiny, trzeba mi
było wyjaśnień.
Zwróciłem się więc w stronę grupki ludzi młodych, niewiele ponad dwudziestoletnich, w
nich domyślając się właścicieli toreb i autorów anonsu, zaś oni, jak gdyby sprowokowani
wzrastającym we mnie zainteresowaniem zgodnie zwrócili się w moją stronę.
- „Wiertło”, członkowie zespołu.

- Miesięcznik „Opole” – przedstawiliśmy się sobie.
Oni na wstępie pokazali mi wejście do Domu Kultury, na którego szybie widniało
ogłoszonko staranne, bo na brystolu i trójkolorowo – czarno, czerwono i niebiesko – że
„Występ Kabaretu „Wiertło” odwołany z przyczyn technicznych”, z kolei powiedzieli, że
teraz wiem tyle co oni, gdyż „trzęsący portkami” po uprzednich ścisłych i jednoznacznych,
więc wiążących uzgodnieniach, co, kiedy i jak, mieli ubiegłej nocy tyle czasu, aby owo
starannie wykonane odwołanie przemyśleć, przygotować, wywiesić i bez bliższych
wyjaśnień stać się nieuchwytnymi, bowiem raptem okazują się być w pozamiejscowych
rozjazdach służbowych lub na prywatnych urlopach.
Pyta, kim są ci bojaźliwi – dobrze takich poznać z szyldu, funkcji, imienia i nazwiska,
chociaż z drugiej strony, jeżeli ta bojaźń rzeczywiście „z powodów zrozumiałych” – co
samo „Wiertło” przyznaje – właściwie po co wiedzieć i czemu się dziwić? Choć – ze strony
trzeciej – dobrze u źródła poznać powody bojaźni każdej, tym bardziej uzasadnionej.
Kołomyjka, wobec której najłatwiej ponowić pytanie.
- Tego, że istniejemy i działamy znieść w pierwszym rzędzie od kilku lat nie może przede
wszystkim pani Janina Pająkowa, która jest tu kierownikiem Wydziału Kultury Urzędu
Miejskiego, a za jej wymuszonym przykładem pozostali dysponenci kultury w mieście, zaś
w dzisiejszym wypadku konkretnym – kierownictwo „Chemika” w osobie dyrektora
Władysława Czai, który znów zaśpiewał co mu zagrano.
Tak więc wiem już, z kim ewentualnie mógłbym porozmawiać o „całokształcie”, ale aby
choć trochę wiedzieć, na czym w ogóle polega ów „całokształt”, powinienem wpierw
poznać „Wiertło”, oglądnąć jego występ na własne oczy, wiele usłyszeć na własne uszy,
aby w końcu nie polegać jedynie na zdaniu osób pierwszych, drugich czy nawet
czwartych.
Okazuje się, że w tej chwili „Wiertło jest sprawą czterech osób – Janusza Rudnickiego,
Andrzeja Molendowicza, Krzysztofa Gągalskiego i Jacka Malinowskiego.
Kiedyś było ich więcej, ale oprócz Janusza i Andrzeja, którzy są od początku i bez przerwy
– inni przychodzili i odchodzili, wśród nich Zygmunt Rogula, instruktor Miejskiego Ośrodka
Upowszechniania Kultury, potocznie i tradycyjnie zwanego „emdekiem”, człowiek, który
jest ogólnie uważany za naczelnego pomysłodawcę i animatora kabaretu, przy czym on
sam wskazuje, że wszystko, co robili, gdy on jeszcze współdziałał, zawsze opierało się na
scenariuszowych pomysłach Janusza, które w trakcie z początku zgodnej pracy nad
pierwszym programem wspólnie kształtowali w szczegółach i docierali.
Przyjdzie czas, że Zygmunt Rogula powie:
- Ja ich nie potępiam, bo dużo żeśmy wspólnego przeżyli i zrobili, ale i nie popieram, bo
nie uważam za słuszne tego, co teraz robią na scenie a także poza nią. Poza sceną
mówią i robią to, co chcieliby na scenie, ale brak im słów przystających do sceny i
odpowiedniego warsztatu - i nie chciał na temat wiele więcej znaczącego powiedzieć.
Tymczasem Janusz Rudnicki udział Roguli z racji jego instruktorskiej funkcji w Ośrodku,
widzi zawsze jedynie jako administracyjny, wszystko inne, to dobre i złe artystycznie,
przypisując sobie lub nie określonemu „my”.
Ale to jest mniej ważne, ważniejsza jest geneza „całokształtu”, którą Janusz tak widzi i
relacjonuje:

- Pierwszy program z roku 1976 nosił tytuł „Aukcja”. Właściwie to powinien był nazywać
„Na prędce” jako że pisany i przygotowywany był na trzy tygodnie przed pierwszym
oficjalnym występem. A chęć tego występu grupki przyjaciół i znajomych nie wzięła się z
wewnętrznej potrzeby, ale z okazji dalekiego wyjazdu na atrakcyjne konfrontacje
kabaretowe, o których ktoś z „emdeku” nam powiedział, więc dlaczego by się nie zabawić?
Scenariusz „Aukcji” był zlepkiem mniej lub bardziej udanych kalamburów i słownych
gierek, nic nie wart, a le jednak nie to było w tym czasie najważniejsze – bezpośrednio
ukształtowało nas co innego. Pierwsze spotkanie dotyczące występu, pierwsze próby
okazały się bowiem interesującym pretekstem do niespodziewanie interesujących rozmów,
dyskusji – skończyła się zgrywa z życia a zaczęła się praca nad życiem. Próbowaliśmy
bowiem określić samych siebie, odkryliśmy przy tym, że byliśmy pełni jakiejś złości
przeciwko temu, co dzieje się wokół. W czasie tych rozmów dojrzewała nasza
świadomość. Powoli zaczęliśmy zdawać sobie sprawę ze swego miejsca, przynależności,
czasu, w którym żyjemy, odpowiedzialności i współodpowiedzialności, z tego, że to, co
nas otacza – na dotyczy i dlatego tak bardzo nas obchodzi. Dzięki temu wszystkiemu
nasza późniejsza i obecna krytyka różnych układów, stereotypów, mitów i fałszu, zawarta
w aktualnym od dwóch lat programie „Przeźrocza” nie stanowi taniej młodzieńczej
kontestacji, ale wyrosłą z przejęcia się tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Ale też
stąd przeróżne smrody miejscowe wokół nas i naszej działalności.
Budują program, do którego realizacji potrzeba wiele więcej, niż tylko dobre chęci, a tu
tymczasem – smrody?
Smrody powąchamy, to pewne, ale później, teraz
dopiero się otworzą.

– po kolei, teraz ich źródła raczej

Z tamtych konfrontacji w Rzeszowie wróciliśmy nagrodzeni. Wysyłani z różnymi oporami
powodowanymi okresem przygotowań – wrócili artystami twórczości amatorskiej.
- Wróciliśmy na wysokich koniach – przyznają pięknie.
Doskonalili – to oczywiste – coraz bardziej wszechstronnie ambitny i wyrafinowany
program, tu i ówdzie od czasu do czasu występowali, ale – co z dalszych losów zespołu z
pozascenicznych wypowiedzi i czynów jego członków da się z miejsca zauważyć – z
wysokości swych młodych i niecierpliwych koni prędko poczuli się zawiedzeni w swych
buńczucznych marzeniach-nadziejach wraz z sukcesem przywiezionych pod swetrami i za
połami marynarek, poczuli się lokalnie nie docenieni, bo nikt nie myślał przed nimi padać
na kolana ani kwiatów sypać, uczynić z ich próbek scenicznych wiodącego przedmiotu
działalności Ośrodka, traktując ich działalność jako jedną z form, pożyteczną i fajną, ale w
dalszym ciągu tylko jako jedną z wielu możliwości. Więc oni – więcej – poczuli się nie
zrozumiani i niewykorzystywani, wręcz upupiani. W rewanżu całą działalność innych
zaczęli lekceważyć i (bardziej w mowie niż w czynach) spychać na daleki margines
koniecznej środowisku działalności, urągać czy wręcz obrażać środowisko a przede
wszystkim tych, co animują kulturalnymi poczynaniami lokalnymi.
Konie zaczęły na sztorc dęba stawać, więc zrozumiałe, że co poniektórzy zaczęli im
wędzidła skracać. Inna sprawa – czy zawsze w sposób najwłaściwszy?
Anusz Rudniki napisał kiedyś i teraz podtrzymuje:
„Problem: środowisko, dla którego przeznaczone jest przedstawienie, oraz potrzeby tego
środowiska. Z tym mieliśmy i mamy dużo kłopotów. Wiadomo przecież, jakie są potrzeby

tak zwanych środowisk przeciętnych. Ograniczają się one do dyskoteki, konkursu, kto
szybciej zje budyń i w najlepszym razie do projekcji jakiegoś filmu sensacyjnego.
Środowiska te próbują kształtować domy kultury, a czynią to zazwyczaj poprzez
prezentację niewybrednych zespołów muzycznych, od czasu do czasu jakiejś operetki z
Gliwic, pokazami iluzjonistów, autorodeami… A my jesteśmy grupą inną, parateatralną, nie
tak grzeczną, aby nadawała się na tak zwaną „okładkę”, zespołem, zespołem, którym
można zadowolić urzędy rozliczające domy kultury. Ale znamy też ludzi zawiadujących
kulturą i prowadzących te domy. Ci ludzie na ważnych i odpowiedzialnych stanowiskach
są po prostu mało odpowiedzialni i kompetentni. Do dzisiaj nie wiedzą, czego ludziom
naprawdę potrzeba. Jedyne problemy, które ich – bojaźliwych o swoje stołki – nurtują, to
zawsze świeża gazetka, kilka wieczornic, jakaś zabawa, a jakże – zabawa dla poważnej
instytucji a przede wszystkim sprawozdania, sprawozdania, które zawsze i wszystkim
sprawiają wiele kłopotów”.
- No i gdzie tu znaleźć miejsce dla kilku młodych ludzi, bredzących coś o odrodzeniu
formy, czyniących jakieś gesty, gestem i słowem wszystko wokół krytykujących słusznie?
W rozmowie tak mnie pytają, więc odpowiadam.
Uważam, iż nie ma w tym nic osobliwego, że w takim dookolnym najeżeniu, świadomie
przybierając taka postawę, natrętnie ją prezentując, trudno w określonej i ukształtowanej
społeczności znaleźć miejsce już nawet nie do jakiejkolwiek działalności na zewnątrz, ale
w ogóle do życia.
Tymczasem wielkoprzemysłowe a także stoczniowo-portowe środowisko KędzierzynaKoźla jest społeczeństwem ściśle określonym i zgoła inaczej jawi się każdemu, kto je choć
trochę zna z prawdziwej strony i rozumie, a znane jest ono bynajmniej nie tylko lokalnie.
I inne, o wiele wszechstronniejsze i ambitniejsze niż mu to przypisują „wiertłowcy” są tej
społeczności zapotrzebowania kulturalne, a starają się wyjść im naprzeciw liczne a różne
placówki, powołane i wyspecjalizowane dl zaspakajania tych potrzeb.
Oto największy i najbogatszy w mieście Zakładowy Dom Kultury Zakładów Azotowych
„Chemik”, do którego kierownictwa członkowie zespołu mają spore pretensje, że na ich
pierwsze napomknięcie o chęci oddania się pod opiekę nie zostali bez słowa porwani w
objęcia i bezkrytycznie wyniesieni ponad to wszystko, co w Domu tym dzieje się nieraz od
lat wielu, nieraz było weryfikowane przez czas i ludzi.
Pomówmy tylko o tym, co w tym Domu Kultury ściśle wewnętrzne, własne, poza uwagą
pozostawiając wszystko zawodowe i importowane, nieraz za wielkie pieniądze, w wielu
wypadkach bezdyskusyjnie celowe i ważne, w innych zaś z kulturą nie mające nic
wspólnego.
W „Chemiku” z większymi lub mniejszymi efektami, bardziej widocznie lub skrycie, działa
około trzydziestu zespołów, kół zainteresowań i sekcji. Ale ta sucha liczba jeszcze o
niczym nie świadczy, ważna jest dopiero konkretna działalność i stopień, w jakim
stwarzają pracownikom i ich rodzinom, a także wszystkim chętnym, szansę aktywnego
uczestniczenia w czymś, co ich autentycznie interesuje. Ważne są te szanse i ich
ukierunkowanie. Myślę, że ukierunkowania są słuszne.
A więc przede wszystkim praca z dużymi grupami dzieci i młodzieży, te różne zespoły
muzyczno-rytmiczne, bo przecież nie tylko reprezentacyjne „Tralalinki”, ale właśnie
zespoły nie na pokaz, lecz kształtujące i kształcące od podstaw. A dalej kółka plastyczne, i

dziecięca sekcja Dyskusyjnego Klubu Filmowego, gdzie nie tylko ogląda się przeróżne
„bolki i lolki”, ale przede wszystkim dowiaduje, jak takie filmy powstają i jakie nimi rządzą
prawa. Działalność w myśl zasady „Czym skorupka za młodu…” – każdy wie. Z tego
fundamentu wywodzi się działalność dorosłych – dorosłych, którzy w bardzo wielu
przypadkach byli tutejszymi dziećmi – działalność na pokaz i wewnątrz, ku indywidualnym
zainteresowaniom poszczególnych ludzi. Bo kto na przykład nie słyszał o otaczanych tutaj
opieką finansową, techniczną i organizacyjną folklorystycznych zespołach „Dziergowice” i
„Bierawianie”, o których każdy może sobie sądzić, co mu się żywnie podoba, ale każdy
powinien pamiętać, żę są one najbardziej naturalnym wykwitem autentycznych choć
niegdysiejszych, silnych tradycji tej ziemi. Albo kto na przykład nie słyszał o uznawanym
za najlepszy w kraju Dyskusyjnym Klubie Filmowym i na jego bazie wyrosłym Amatorskim
Klubie Filmowym "Alchemik” na czele z Engelbertem Kralem – którego notabene
„wiertłowcy” nie omieszkali zaprosić z
filmami celem uzupełnienia i uznaczenia
rozplakatowanego występu! Klubie kolekcjonującym nagrody wszystkich krajowych i nie
tylko krajowych festiwali w tej kategorii. A obok tych wizytówek – koła wąsko określonych
zainteresowań, jak na przykład numizmatyków, akwarystów, pszczelarzy, filatelistów,
szachistów, wędkarzy i myśliwych – koła zainteresowań dla niektórych, - również dla mnie
w kilku wypadkach – na pewno śmiesznych, ale – dla autentycznie zainteresowanych taką
czy inną dziedziną – nieraz tak ważnych jak życie.
Wymieniłem z działalności „Chemika” bardzo niewiele, ale już i tak wydaje mi się, że
usiłując korygować pogląd członków „Wiertła” o minimalizmie i banalności tutejszych
zainteresowań kulturalnych, tworząc ową wyliczankę suchych faktów, przytoczyłem i tak
dużo, czego nikt nie lubi, więc jeszcze tylko zdanko o innych.

Podobną działalność prowadzi Zakładowy Dom Kultury ”Lech” Zakładów Chemicznych
„Blachownia”, podejmuje z rozmachem Spółdzielczy Dom Kultury Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Chemik”, że nie wspomnę już o wielu klubach pomniejszych czy też filiach
potentatów.
Ale zupełnie już nie sposób przemilczeć tego, co dzieje się w Miejskim Ośrodku
Upowszechniania Kultury, w tym budynku starym i najmniej przystosowanym, w placówce
o sporych ograniczeniach finansowych, charakterystycznych dla wszystkich instytucji
podległych Radom Narodowym.
Tutaj dla uzyskania wiary w bezinteresowne pasje ludzi wystarczy pójść do pracowni
rzeźbiarskiej z samozaparciem prowadzonej przez Zenona Wodę, absolwenta
zakopiańskiej Szkoły Kenara, posłuchać jak w chórze śpiewają członkowie miejskiej
organizacji ZBOWID, albo obejrzeć próbę „Jasia i Małgosi” (poprzedni spektakl, „Środa z
uśmiechem”, po 23 imprezach „wyjazdowych” do szkół i przedszkola właśnie „zeszłą z
afisza”), próbę dziecięcego teatru lalek, który na kategoryczny, wówczas dziewięcioletniej,
- dzisiaj – zresztą jak wszyscy artyści tego zespołu – czwartoklasistki Katarzyny Roguli,
zaczął prowadzić jej ojciec Zygmunt, kiedy opuścił „Wiertło, czy prawdziwiej – „Wiertło” go
opuściło.
- Oni w dalszym ciągu figurują na tablicy zespołów, którym patronuje Ośrodek, mają
wyznaczone swoje dni i godziny zajęć. W każdej chwili więc mogą wrócić, co wcale nie
znaczy, że nie podejmiemy przerwanej dyskusji o pryncypia, to znaczy: o czym, dla kogo,
a dopiero na końcu – jak należy mówić, przemawiać ze sceny. Taką bowiem kolejność
uważamy za jedynie właściwą, gdy tymczasem dotychczasowy rozwój czy też stagnacja
zespołu, bo różnie to można widzieć, świadczy, że członkowie „Wiertła” robią na odwrót –
wpierw tworzą wizję, do której później dorabiają ideologię – mówi Jan Mazurkiewicz,
dyrektor Ośrodka. – W każdej chwili mogą wrócić, a my ich bez żadnych uprzedzeń
przyjmiemy jak przed laty – powtarza.
Właściwie to w tym miejscu mam jedno do zarzucenia kędzierzyńsko-kozielskiej – zresztą
nie tylko tutejszej, ale ogólnie zaobserwowanej działalności klubowej – a mianowicie
gremialną ucieczkę od słowa mówionego, które zawsze było i jest najkompetetniejszym
nośnikiem wszelkich ideologii, którego nie zastąpi żadna mruczanka, obraz, rzeźba,
dźwięk instrumentu czy taneczny przytup. Ułatwić „Wiertłu”, czy jemu podobnym
zespołom, publiczne mówienie to znaczy istniejącą mozaikę uzupełnić o ten wręcz
podstawowy dla całości obrazu kamień.
Bo swego czasu odeszli samopas – w swym rozbrykaniu nie chcąc czy też nie mogąc
podporządkować się obowiązującym rygorom. Bywa tak, gdy jeden ograniczony teren jest
polem działalności kilku grup o własnych wymogach i prawach. A gdy jeszcze w ten fakt
wdała się prasa codzienna kilkunastowierszową notatką zwracając uwagę na zespół („..
Nazwali się Wiertło”. Plany mają niesprecyzowane. Od początku rządzi nimi przypadek.
Ostatnio grozi im bezdomność. Zaczynali od spotkań prywatnych, teraz do nich powrócą.
Zależy im na wspólnej pracy, na kabarecie.”), w konsekwencji czego opublikowano
również kilkuwierszowe wyjaśnienie kierownika Wydziału Kultury, pani Janiny Pająk („O
rozwiązaniu zespołu zadecydowali swoim zachowaniem sami członkowie. Po krótkim
okresie harmonijnej współpracy członkowie „Wiertła” zaczęli naruszać obowiązujący
regulamin, ponadto prezentowany przez nich program nie cieszył najlepszą opinią. Biorąc
to pod uwagę, dalsze egzystencja zespołu w tym składzie jest niewskazana.”) Wynikła
awantura, która – chociaż zespół od dawna już nie ten, w innym składzie – trwa do dzisiaj i

nie ma takiego rozjemcy, co by rozdarte skleił. W dalszym ciągu więc walczą ze sobą
emocje, a nie racje. – i wszystko, co wokół jest objawem stanu uczuć, a nie obrazem stanu
sprawy.

Tymczasem pani Janina Pają stwierdza, że w jej odczuciu nigdy żadnej sprawy nie było i
nie ma. Chłopcy muszą się tylko podporządkować określonym, opartym na zdrowy
zasadach rygorom, przestać tylko swoje narzucać otoczeniu i żądać, ale też czasem
spokojnie wysłuchać, co też inni mają do powiedzenia. Nic ponadto.
Kiedy odeszli z ośrodka, próbowali zadomowić się w Spółdzielczym Domu Kultury, w
którym zresztą Janusz Rudnicki, absolwent pomaturalnego Studium KulturalnoOświatowego, rozpoczął etatową pracę w charakterze instruktora.
- Tutaj z miejsca sugerowano nam program, w którym piętnowalibyśmy młodzież
depczącą trawniki, bumelantów i temu podobne, kiedy nam odpowiada jedynie teatr idei,
gdzie postacie i akcje są tylko symbolem jakiejś myśli, luźnym zestawieniem silnie
skontrastowanych sytuacji, dominacja ruchu i gestu nad słowem.
Wobec tego próbowali przystać do Zakładowego Domu kultury „Chemik”.
- Ale tutaj Czaja również zażyczył sobie w programie czegoś, co byłoby jednoznacznie o
„Azotach”.
Brak zgody i brak stabilizacji. Gdyby byli byle jakim kwartetem elektronicznym, byłoby im o
wiele łatwiej ze wszystkim. Ale na przekór wszystkiemu w dalszym ciągu wedle własnego

mniemania doskonalili „Przeźrocza”, według zdania innych więcej i ostrzej niż ze sceny
mówili poza nią, przede wszystkim winnych szukali wszędzie i we wszystkim, tworzyli mity
i dorabiali ideologię do swej bezdomności, aż w lutym tego roku dyrektor Władysław Czaja
wyraził zgodę na udostępnienie im swej dużej sceny, tej na której dotychczas widywali
tylko „jakieś operetki z Gliwic, pokazy iluzjonistów” i tym podobne, jeżeli czegoś warte, to
pobłażliwego pogardzania.
Teraz, w dniu oznaczonym na plakatach odręcznie wypisanych na „ślepakach” „Chemika”,
stoją na schodach w pobliżu oficjalnego, trójkolorowo wypisanego obwieszczenia o
odwołaniu występu „z przyczyn technicznych” i tego uwypuklającego komentarza
pospiesznie sporządzonego flamastrem na kartce formatu A-4. Stoją w grupce, obok stoją
znajomi i nieznajomi chętni obejrzenia tego, co zostało odwołane, stoją i deliberują.

- Wszystko było uzgodnione, ustalone i dopięte na ostatnią pentelkę, ale Czaja widać
musiał mieć noc bezsenną, jeszcze raz rzecz cała przemyślał i uznał…
- Może a raczej na pewno telefon od Pająk odebrał…
- I stchórzył.

- Stchórzył i zmył się, bo nie miał argumentów.
- Odwołał, bo bał się, aby zobaczyć co naprawdę jesteśmy warci, co właściwie mamy do
powiedzenia.
- Do przekazania.
W tym momencie dobrze się stało, że nie „stchórzyli” Jerzy Pałys – dyrektor
Spółdzielczego Domu Kultury i Jan Sitkiewicz z ramienia zarządu Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej koordynator spraw związanych z upowszechnianiem, bowiem kiedy tylko
dowiedzieli się, jak pod „Chemikiem” sprawy stoją – właściwie leżą, gdy „Wiertło” i
potencjalna publiczność stoi na schodach – wymienili między sobą parę zdań konkretnych,
doszli do wspólnego zdania i wyrazili je przez telefon:
- Piszcie kartkę, że impreza u nas, na dziewiątego Maja pod szóstką. Salę już
przygotowujemy.
- Panie Kral, bierz pan maszynerię i wal z nami…
Ale Engelbert Kral prędko wycofał się z pola widzenia, bo jego chlebodawcy imprezę
odwołali, to jemu nader niezręcznie byłoby brać w niej udział.
Trzeba było przejść kawałek drogi pomiędzy blokami nowego osiedla.
- Zawsze mamy trudności gdzieby się pokazać, chociaż od czasu do czasu występujemy
– mówi idąc obok mnie Janusz Rudnicki – Wszystko przy tym robimy sami. Przed
zapowiedzianym spektaklem drobiazgowo ustalamy, co jest jeszcze potrzebne i każdy załatwia kilka spraw związanych z występem. Zawsze najważniejszą pozostaje kwestia
reklamy, którą załatwiamy najwcześniej. A ogólnie mówiąc, to chyba w niedostateczny
sposób reklamuje się u nas imprezy. Ludzie bowiem do wyboru mają spory wachlarz
możliwości (a jednak – myślę sobie – że w końcu nie jest tak źle, jak to oficjalnie głosicie),
więc nie wystarcza o czymś oznajmić, należy ludzi przyciągnąć. Na przykład typu – kto –
co – gdzie – kiedy. Naprawdę nikt, poza bezpośrednio zaineresowanymi, już uwagi nie
zwraca. Wszyscy zdaliśmy sobie z tego sprawę i dlatego zazwyczaj na dużych planszach
malujemy tekst mniej więcej taki.
„PRZYJDŹ
A ZAPOMNISZ
ŻE NIE DOWIEŹLI
ŻE ZNOWU PRZEGRALIŚMY W PIŁKĘ
ŻE ŹLE CI WYDALI RESZTĘ
GDZIEŚ CIĘ PRZEOCZYLI
ZAPOMNISZ
GDZIEŚ CIĘ PRZEOCZYLI
ZAPOMNISZ
za jedne piętnaście złotych tu i tu o godzinie takiej lub takiej...”...
A Czaja nie chciał wyznaczyć wysokości opłaty za wstęp...

Co miał chcieć, co miał ustalać, kiedy szykował wycofać się raczkiem.
Słusznie. Dlatego te na dzisiaj afisze bez kwoty, chociaż płatne imprezy cieszą się większym
powodzeniem niż te o wstępie wolnym... Albo pisaliśmy jeszcze bardziej zaczepnie:
NIE CHCESZ SIĘ ZALICZAĆ DO HOŁOTY, WYDAJ PIĘTNAŚCIE ZŁOTYCH
na udział w występię „Wiertła”, który odbędzie się tu i tu o godzinie takiej lub takiej.
Jesteśmy już we wspaniałomyślnie zaoferowanej sali, która — kto to wie? — być może w końcu
zostanie zdemolowana z powodu tych emocji, które tu za jakiś czas zostaną wywołane. Niektórzy
na pewno myślą o tym z trwogą.
Sala — kilkadziesiąt osób gromadnie przywiedzionych ze schodów „Chemika” — w półmroku
oczekiwała ze sceny ostrej mowy politycznej w awangardowym opracowaniu artystycznym, poza
sceną i bynajmniej nie scenicznym językiem zapowiadanej przez „Wiertło”, totalnej krytyki różnych
mitów, fałszów i fałszerstw, układów i stereotypów, "błędów i wypaczeń zbiorowych i
indywidualnych.
A tu tymczasem — nic albo bardzo niewiele z tych rzeczy. Nie będzie więc demolowania sali,
nawet żadnej demonstracyjki czy choćby dyskusji. A więc niektórzy głęboko, aż głośno odetchnęli.
To, co w trakcie kilkanaście minut trwającego występu zaprezentowali Janusz, Andrzej, Krzysztof i
Jacek ubrani w trampki, dżinsy i robocze kombinezony na szelkach i kraciaste koszule, jako
rekwizytami posługując się krzesłem, drewnianymi młotkami i kagańcem, było szeregiem scenek
nawet zgrabnych technicznie, o dobrze dopracowanym ruchu scenicznym, pełnych min i gestów,
wśród których natłoku minimalną ilością słów starali się opowiedzieć naszą powojenną
rzeczywistość, „uobrazować” — że tak powiem — jej charakterystyczne okresy już
czterdziestolatkom znane z autopsji, przez nich, dwudziestokilkulatków, jako coś egzotycznego
odkrywane na nowo. X jeżeli to, co pokazywali, w jakiś sposób na pewno korespondowało z naszą
przeszłością i dniem dzisiejszym, to ewentualna jakaś nowa, czy Rejestruję wypowiedź i
zastanawiam się, kto w tej sprawie narzucił a kto przyjął grę uników. Czy na przykład dyrektor
Czaja nie mógł znaleźć kilkunastu minut czasu, aby program obejrzeć — nawet w swym gabinecie
— aby rzecz nie musiała pozostawać jedynie w stadium „ustaleń wstępnych”?
A tak w ogóle, to życząc „Wiertłu” wszystkiego najlepszego przypominam zdanie wypowiedziane
przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Jana Mazurkiewicza: v
— W każdej chwili mogą wrócić, a my bez żadnych uprzedzeń przyjmniemy ich jak przed laty.
Rozsądne zdanie. Uważam, że „Wiertłu” nie pozostaje nic innego, jak z zaproszenia, skorzystać,
bo nie jest argumentem, że zamieszkałym w Kędzierzynie jest im do Koźla daleko. Jeżeli
rzeczywiście — jak napisano w gazecie codziennej — „zależy im na wspólnej pracy, na
kabarecie”, który powoli przeistoczył się w teatr wymykający się jakiejkolwiek definicji, tak
diametralnie, że czas najwyższy zrezygnować z przywoływania słowa „Kabaret” (nawet w imię
zdobycia większego zainteresowania publiczności) — a wszystko na to wskazuje, że im bardzo
zależy, powinni wrócić i wykorzystując czteroletnie doświadczenia, te przyjemne i nieprzyjemne —
ż miejsca zacząć, tym razem może trochę inaczej.
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