O Delegaturze Katowice – dlaczego tak?
Aby opowiedziec historie slaskiego oddzialu ELWRO mozna do tego
podejsc w dwojaki sposob. Podac nazwiska, imiona, krotkie zyciorysy, dane
personalne czy charakterystyki osob tam pracujacych - albo posluzyc sie pewnymi
faktami, skojarzeniami, przypomniec je i odniesc do ogolnie znanych sytuacji
tamtej epoki.
Wybierajac pierwsza opcje praktycznie opisujemy tych kilka osob, ale
gubimy po drodze to, co inaczej okreslalo dawne lata, wydarzenia - relacje
kolezenskie, wreszcie nas samych.
Oddaleni od Wroclawia, tez tworzylismy historie Zakladu.
Dzisiaj znamy ja wszyscy, bo chociaz ELWRO juz nie ma, nam pozostaly
wspomnienia, emocje i swiadomosc, ze doswiadczenia tamte byly zrodlem
naszych osobistych przemian, okazja do podejmowania waznych decyzji,
wyciagania wnioskow na przyszlosc, wlasna albo potomnych.
Rozpoczynajac te opowiesc, pozwalam sobie zatem wybrac ta druga
alternatywe, bez podawania nazwisk, personaliow, zyciorysow. Slascy elwrowcy
bez trudu przypomna sobie tamten okres, zobacza siebie w tym opisie, a inni tez
znajda w tym cos osobistego.
Pragne napisac o ludziach stamtad, miejscu, gdzie zylismy i pracowali, o
nas, ktorych postawy, zachowania, nawet pewna filozofie zycia – ksztaltowalo w
znaczym stopniu ELWRO.
Przedstawiajac losy Delegatury zaczac wypada od pierwszego jej adresu –
czyli ul. Przejazd 3 w Sosnowcu.
Juz sama nazwa ulicy narzuca pewne skojarzenie, a to dlatego, ze jej
dlugosc jest taka, jak szerokosc zwyklego, typowego przejazdu kolejowego,
natomiast 3 - najwyzszym na niej numerem.
W jednym z tych domow, tak starych, ze pamietaly jeszcze carskie czasy,
mialo swa pierwsza siedzibe Slaskie ELWRO, a najladniejszym elementem na
calej ulicy byl wlasnie nasz szyld. Oddzial zajmowal trzy pomieszczenia, w sumie
wielkosci malego mieszkania, i tam znalazly sie: pokoj dla licznej zalogi (az
pieciu osob), magazyn czesci, warsztat, biuro i wszelkie inne „apartamenty”
niezbedne do funkcjonowania Delegatury.
W tych niezwykle spartanskich warunkach przezylismy kilka lat.
Przyjelo sie powszechnie, ze cale wojewodztwo katowickie – to Slask,
tymczasem zaczynal sie on dopiero kilka km dalej na poludnie, w dzielnicy
Katowic – Szopienicach. Tam wlasnie zbiegaly sie wszystkie granice dawnych
zaborow – rosyjskiego, czyli Zaglebia, niemieckiego – wlasnie Slaska i
austriackiego – Galicji.
Stacja kolejowa Katowice-Szopienice byla wezlem, z ktorego rozjezdzaly
sie pociagi do stolic dawniej okupowanych ziem.
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W miejscu oddalonym od tego „dworca” zaledwie o kilkadziesiat metrow,
znalezlismy swoja kolejna przystan. Byl to budynek bardzo charakterystyczny jak
na tamto miejsce, z niebieskiego szkla, znanej na Slasku firmy METEKON, przy
ulicy Krakowskej 133.
Biurowiec byl nowy, swiezo oddany do uzytku, mieniacy sie w sloncu
wieloma kolorami, w ktorych dominowal blekit. Tylko tego slonca nie bylo zbyt
duzo, bo tam mialo ono spore trudnosci z przebiciem sie przez przemyslowe
smogi, sadze, chmury zanieczyszczen i inne dodatki do powietrza, z ktorymi pluca
miejscowych ludzi swietnie dawaly sobie rade.
Oddychalismy pelna piersia i cala tablica Mendelejewa, z ta tylko roznica, ze w
kazdym miejscu innymi proporcjami, po czym zreszta z latwoscia mozna bylo
rozpoznawac, gdzie jestesmy.
Zostalismy jednak niezwykle uszczesliwieni, miejsca otrzymalismy
niewyobrazalna ilosc, przynajmniej kilka razy wiecej niz w Sosnowcu. Przestrzen,
luksusy, rozmach w jednym skrzydle, na parterze. Cenilismy sobie przyjazn
wlasciciela, zyczliwosc, oddanie i bezinteresownosc (na pierwszym pietrze mial
on spory osrodek obliczeniowy, a w nim zainstalowane 3 zestawy ODRY 1305).
Tam wlasnie Delegatura przetrwala do konca swoich dni. Wtedy nikt nie
przypuszczal, ze taki czas moze kiedys nadejsc, ze okaze sie to jednak realne.
Jak trafialismy do ELWRO.
Lata 70 te, to czas wielkich przemian, zwlaszcza na Slasku. Powstawaly
najslynniejsze „bastiony socjalizmu” – Huta Katowice, Fabryka Malego Fiata, (a
wlasciwie dwie, bo w Bielsku-Bialej i Tychach), rozbudowywano i
modernizowano niemal wszystko, huty - metali zelaznych i niezelaznych,
kopalnie, koksownie, fabryki, co sie dawalo i co stalo na drodze. To wszystko
potrzebowalo rak do pracy, a one musialy gdzies mieszkac. Budowano slynne
sypialnie-blokowiska, wszystkie jednakowe, wg tego samego projektu, z tych
samych materialow (najczesciej wielkiej plyty), lokalizowane od poczatkow
Zaglebia, po najdalej polozone rubieze Slaska.
Region stal sie najwiekszym „odkurzaczem”, wciagal wszystko i
wszystkich, kazdy byl potrzebny, a zwlaszcza fachowcy. Ich kuszono najbardziej:
wysokimi zarobkami, mieszkaniami, awansami zawodowymi i spolecznymi.
Gdzie nam stawac w szranki z takimi gigantami?
Oczywiscie odbilo sie to niekorzystnie na Delegaturze. My moglismy
zaoferowac tylko ciekawa prace i bardzo jej duzo, w nieograniczonych wprost
ilosciach.
System byl tak zorganizowany, ze osrodki obliczeniowe (ktorych
powstawalo coraz wiecej), posiadaly wlasne zespoly techniczne, niejednokrotnie
zatrudniajace wspanialych fachowcow, ale oni pracowali tylko wtedy, kiedy
maszyna nie dzialala, albo wypadala konserwacja zestawu. Zatem znaczna czesc
czasu spedzali na czekaniu, nudzie, tzw legalnym obijaniu sie.
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Nie kazdemu ten uklad odpowiadal. Wiec jedynie na takich moglismy
liczyc. Dodatkowa powazna zapora byla postawa pracodawcy, ktory robil
wszystko, aby utrudniac ewentualne transfery do ELWRO. Czasami konczylo sie
to sukcesem, pokatnym handlem, gdzie z naszej strony cena byly trudnodostepne
czesci, przewaznie tace mlotkow do drukarek albo sprzegla. Teraz to sie nazywaja
negocjacje. Pewne terminy zmienily znaczenie, dawni „spekulanci” dzisiaj stali
sie handlowcami, biznesmenami, ludzmi sukcesu.
Innym zrodlem powiekszania kadry Delegatury byly sprawy losowe
elwrowcow z innych oddzialow, a najczesciej z Centrali.
Zdarzaly sie milosci, w kosekwencji malzenstwa, czasami sprawy
spadkowe, albo cos bardzo prywatnego.
Przywiazanie tych osob do firmy bylo tak silne, ze mimo innych
atrakcyjnych mozliwosci pozostawali przy ELWRO. Cos w tym musialo byc,
jakas wartosc duchowa, niematerialna, albo szczegolne osobiste powody takich
decyzji.
Sami tworzylismy atmosfere pracy, decydowali jak najlepiej ja
wykonywac, w jaki sosob spedzac znaczaca czesc swojego zycia, a to najbardziej
wplywalo na chec do dzialania.
Widocznie najcenniejsze i najwspanialsze jest to, co zbuduje sie samemu.
Szkoda, ze o tym czesto dowiadujemy sie zbyt pozno, kiedy cos zginelo,
zostalo stracone, wtedy zal jest wyjatkowo silny i dotkliwy.
Czy bylismy innymi ludzmi?
Zastanawiamy sie nieraz, czy „elwrowcy” to inni ludzie. Uwazam, ze
zdecydowanie tak.
Wszyscy prowadzili tulaczo-podroznicze zycie, nie zdajac sobie wtedy
sprawy z tego, jaka kiedys okaze sie ono wartoscia.
Wyjazdy, male czy duze, byly zawsze podrozami, praca u nowego
uzytkownika, to jak zaczynanie czegos od poczatku.
Kiedy serwisant stawal przy uszkodzonej maszynie, jego zajecie nie
polegalo tylko na zmaganiu sie z awaria, szukaniu jej przyczyny, wreszcie
naprawie - ale to byl rodzaj misji spolecznej. Moze to zabrzmi dziwnie, nawet
patetycznie, ale tak bylo. Zawsze w sasiednim pokoju na final jego pracy czekali
inni, z niecierpliwoscia, pewnym podekscytowaniem, nadzieja. To byli
operatorzy, ktorym uszkodzenie przerwalo wykonywane zadania, nieraz bardzo
waznego i dlugiego, byli programisci, ktorych pozbawiono zaplanowanego
dostepu do sprzetu, byli tez klienci, dla ktorych wstrzymano obliczenia, a takze
wiele innych osob.
Wszyscy patrzyli na elwrowca, kiedy wreszcie uzdrowi to cudo, od ktorego tak
wiele zalezy.
Bylismy wlasciwie wszystkim, lekarzami, treserami, majstrami w roznych
dziedzinach, ludzmi od wszystkiego.
Stawalismy sie przez to psychologami, socjologami, kims, o czym wtedy nie
mielismy sami pojecia.
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Spotykanie kazdego dnia innych ludzi sila rzeczy otwieralo nas na rozne
sprawy spoleczne, stawalismy sie w pewnym sensie internacjonalami czy
kosmopolitami, nie majac jeszcze o tym pojecia.
To pozniej nastawala era globalizacji, a my nieswiadomi tego, jakas
niewidzialna sila pierwsi bylismy w to wciagani.
Swiat zaczal sie kurczyc, malec. Wielu z nas nie znajac innego jezyka
musialo sie porozumiewac z ludzmi „bratnich krajow”.
Nieraz oczywiscie pomagaly w tym lokalne „wzmacniacze” (w Czechoslowacji
ich slynne piwo, w Jugoslawii – rakija, Rosji – koniak, na Wegrzech - tokaj), bo
one do tego celu nadawaly sie najlepiej.
Tak wygladaly poczatki tego, co za wiele lat pozniej mialo nastapic.
Wiec bylismy inni, stawalismy sie innymi.
Pozniejsze zycie jednym uswiadomilo to bardzo wyraznie, innym moze mniej, ale
tak bylo.
Kiedy poznawalismy cos nowego, takiego zwyczajnego, gdzies tam w
swiecie dzialajacego jak zwykla rzecz, przy bardziej wnikliwym zaglebieniu sie w
sprawe, okazywalo sie czesto, ze mielismy z tym juz kiedys do czynienia w
dawnej, elwrowskiej przeszlosci..
Serwisanci zazwyczaj najmniej czasu spedzali w domach, wracajac na
chwile z delegacji: kilkudniowych, kilkutygodniowych, czy nawet dluzszych.
To tez swiadczylo o ich innosci.
My bylismy w troche lepszej sytuacji.
Specyfika Delegatury Katowickiej polegala na tym, ze mozna bylo wracac
do domu czesciej, nieraz poznym wieczorem czy noca, albo na drugi dzien, ale
wracac. Przecietne odleglosci wynosily kilkanascie km, wiec pokonywalo sie je
dosc szybko.
Dziury w ziemi
Kazda nowa, zwykle gigantyczna fabryka musiala miec wlasny Osrodek
Obliczeniowy, a najlepiej jak nazywal sie on Centrum Komputerowym. To bylo
niezbedne z roznych powodow, najczesciej propagandowych i politycznych.
ELWRO poruszalo sie miedzy tymi molochami jak duch – niewidzialny,
niezauwazalny, ale jakos tam istniejacy.
To innym stawiano pomniki, znani tworcy slawili ich wielkosc i
wspanialosc, nam wyznaczano miejsce z boku, gdzies w cieniu, jakims ukryciu.
Najbardziej liczyl sie komputer, bo to on pokazywal „klasie robotniczej” w
jak nowoczesnych zakladach pracuje.
Osrodki obliczeniowe, przewaznie w kopalniach, sciany mialy wykonane
ze szkla i aluminium, aby ludzie ciezkiej pracy widzieli, ze tam wlasnie w blasku
migajacych swiatelek, krecacych sie przewijakow wyliczane sa ich pensje,
nagrody, zanotowana zostanie kazda minuta ich ciezkiej pracy, aby mieli
pewnosc, ze nikt nie zostanie oszukany, bo maszyna nigdy sie nie myli.
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Lokalizowano je tak, zeby sasiadowaly z sercem kopalni, tzw. markownia.
Tam gornicy przed kazdym zjazdem do podziemia, dostawali: kaski, lampy
gornicze z podladowanymi akumulatorami, wreszcie „marki”, czyli identyfikatory.
Czekajac na swoja kolejke do windy napawali sie widokiem pracujacych
komputerow. Kazdy chcial byc blizej szyby, miec lepszy widok, aby za chwile w
doskonalym nastroju zaczac „fedrowac”. Szczegolny rodzaj pijarowskich dzialan
tamtego czasu.
Spedzilem na Slasku i Zaglebiu kilkanascie lat. Pozwolilo mi to poznac ich
mieszkancow, to bardzo cenne doswiadczenie, o ktorego znaczeniu moglem sie
przekonac pozniej, w okolicznosciach, ktorych nie sposob bylo wowczas
przewidziec.
Mam wielki szacunek do ludzi tamtego regionu, zarowno Slazakow jaki i
Zaglebiakow.
Oni sami dosc zantagonizowani, reprezentowali soba pewne roznice
kulturowe, obyczajowe, nawet jezykowe (mam tutaj na mysli gware slaska, ktora
poczatkowo dla takich przyjezdnych jak ja byla niezrozumiala).
Jednak ich postawy etyczne, moralne, pewna surowosc zasad, solidnosc i
przywiazanie do tradycji byly uksztaltowane przez warunki zycia, a przede
wszystkim pracy.
Zona gornika nigdy nie mogla miec pewnosci, ze jej maz wychodzacy do
kopalni wroci zywy i zdrowy.
Strach, pokora, poczucie wiezi miedzyludzkich – byly to cechy konieczne
do zycia w tych nieznanych innym warunkach zwyklej egzystencji.
Przybysze, przez Slazakow nazywani „gorolami”, musieli sie tego uczyc,
bacznie obserwowac i rozumiec, o co w tym wszystkim chodzi. To byly ciekawe
lekcje i wyjatkowa szkola zycia. Spolecznosc tamtego regionu byla dosc
hermetyczna, z pewnym trudem prawdziwie akcepotowala innych. Nie sposob
poznac przyczyny takiego stanu, ale sadze, ze mialy tu znaczenie pewne zaszlosci
historyczne, a takze polityka tamtego okresu. Wtedy Slask i Zaglebie dostarczaly
energii i dewiz, potrzeba tego bylo najwiecej i chociaz pracowano po 7 dni w
tygodniu, ciagle bylo malo.
Za zarobione pieniadze w swieta, wolne soboty, niedziele, gornicy mogli
sobie kupowac dobra powszechnie niedostepne: telewizory kolorowe, pralki,
lodowki, inne wyszukane sprzety, ktore bywaly tylko w „pewexach”.
Przez te wlasnie „przywileje”, stosunek do calego Slaska byl dyktowany
zazdroscia, nieprzychylnoscia a nawet wrogoscia. Malo kto jednak rozumial, ze
gornik placil za to wyjatkowa cene - wlasnego zdrowia, wyniszczania organizmu,
katorznicza praca bez wytchnienia w niezwykle trudnych warunkach!
Patrzac na to jeszcze inaczej, czas dodatkowo przepracowany to prawie
polowa tego obowiazujacego, a takze o tyle zwiekszone ryzyko, ze mozna juz na
powierzchnie zywym nie wyjechac.
Jakos idee i pomysly rzadzacych a dobro czlowieka stale sie od siebie
oddalaly.
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Skutki tego przetrwaly do dzisiaj i pewnie beda jescze dlugo istniec, jak
latwo to zauwazyc.
Im wiecej wydobywano wegla, tym wieksze pozostawiano dziury pod
ziemia. Samo zasypywanie ich piaskiem, zalewanie woda, bylo tylko polsrodkiem
- po wielu latach przychodzilo sie zmierzyc ze skutkami. Pomijam juz spekane od
szkod gorniczych domy, ktore rozne sluzby remontowe lepiej czy gorzej
naprawialy, ale byly tez wydarzenia, ktore mozna nazwac kataklizmami. Jesli w
Bytomiu zapadaly sie cale kompleksy domow, zamieniajac je w ruine, jak po
tsunami, to inaczej tego nazwac nie sposob. Ludzie w jednej chwili tracili
wszystko, caly dobytek, a czesto zycie.
Jesli wybudowana autostrada pomiedzy Chorzowem a Myslowicami
niedlugo po oddaniu jej do uzytku zapadla sie o kilka metrow, to cos z tym
wszystkim nie bylo tak, jak byc powinno.
Mielismy juz byc druga Japonia, pozniej Irlandia, jest ciagle mnostwo
ciekawych krajow, ktorych jeszcze nie nasladowalismy. Moze warto pomyslec o
Australii?
Tutaj tez takie problemy wystepuja, po dzialaniach gorniczych pozostaja
dziury w ziemi, ale w nich wybudowano miasto. Nazywa sie ono Coober Pedy i
jest swiatowa stolica opali. Praktyczni Australijczycy doszli do wniosku, ze w tym
terenie, gdzie temperatury dochodza czasami do 50 st.C miasto zlokalizowane pod
ziemia jest czystym zyskiem. Wypelnia ta wielka dziure w ziemi, ale tez pozwala
na utrzymywanie w miare stalej temperatury, zarowno w lecie (miesiace listopad –
marzec), jak i w zimie (maj – wrzesien). Wiec oszczednosc na klimatyzacji. Takie
rozwiazanie nie oznacza, ze domy podziemne sa pozbawione swiatla dziennego, a
ludzie zyja jak krety, ono jest, ale dostaje sie przez szklane dachy.
Warto przy tym dodac, ze czlowiek, jako organizm stalocieplny, praktycznie moze
zyc w temperaturach nizszych niz jego cialo, tam takich warunkow nie ma, wiec
trzeba je stworzyc, i to zrobiono, ludzie zeszli do podziemi.
Sami gornicy „opalowi”, a takim moze zostac kazdy, kto jest tylko obywatelem
tego kraju i ma skonczony kilkugodzinny kurs, maja prawo do otrzymania dzialki
50m x 50m, albo 50 x 100 za darmo. Wtedy prosze bardzo, kop sobie tam
przyjacielu, wydobywaj opale, co wykopiesz – to twoje, nikt ci tego nie bedzie
sprawdzal, liczyl, czegos zakazywal, zabranial - podatek zaplacisz pozniej i tylko
od tego co sprzedasz. A wiedza gornicza zdobyta na kursie jest Ci potrzebna do
tego, abys bezpiecznie mogl budowac swoja kopalnie, aby nic nie zawalilo ci sie
na glowe.
Odbieglem troche od tematu, ale wspomnienia o Delagaturze i Slasku jakos
same nasunely takie mysli, porownania, skojarzenia - mimo, ze juz sporo lat
minelo od czasu ich opuszczenia i wyjazdu na drugi koniec swiata.
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Spacer wzdluz domu.
Chcesz zyc pelnia zycia – wyjezdzaj, podrozuj, takze wtedy, kiedy masz
wszystko i wszystkich przeciwko sobie, pozniej jest do czego wracac, nawet, jesli
tylko pamiecia. Wielu z nas kierowalo sie ta dewiza, ktorej poczatki powstawaly
w ELWRO.
Zwiedzanie swiata uczy nas jeszcze czegos, pewnej odwagi i odpornosci na
stresy, przeciwnosci losu, ewentualne osmieszenie, nawet, jesli mamy do
powiedzenia cos, co trudno jest innym zaakceptowac.
Kiedy jestesmy daleko, najmniejszy szczegol w pamieci wzbudza emocje.
Doskonale pamietam przypadek, kiedy w Papui-Nowej Gwinei jeden z misjonarzy
po powrocie z Polski, podarowal mi kasete z filmem Kazimierza Kutza „Paciorki jednego rozanca”. Sam film, jego fabula byla mi szczegolnie bliska, bo
to wiecznie zywy obraz Slaska i tamtych czasow.
Jego tresc mozna opowiedziec jednym zdaniem, sa tu pokazane wyjatkowe,
zgodne ze slaska tradycja relacje miedzypokoleniowe, ktore chronia cala rodzine
przed nieszczesciami, agresja, nawet upadkiem. Zwykle ludzkie sprawy,
dotyczace kazdego.
Ale jedna scena wywolala moje szczegolne wzruszenie, kiedy glowny
bohater, sedziwy gornik, Karol Habryka, w galowym mundurze, w czapce z
pioropuszem, idzie zwrocic przydzial na nowe mieszkanie – wielkie marzenie
innych.
To jego protest na probe silowego organizowania Slazakom zycia w „betonowych
szufladach”.
Zwyczajna scena, ale dla mnie jednak szczegolnie poruszajaca, bo
przechodzi on obok wspomnianego juz wczesniej budynku, w ktorym byla
Delegatura.
Dzisiaj juz wiem, dlaczego w filmie znalazly sie Szopienice i ten wlasnie
fragment. To miejsce urodzin rezysera, widocznie dla niego samego tak wazne,
jak pozniej okazalo sie katowickie ELWRO dla mnie.
Ja tamta droge przemierzalem codziennie, przez cale lata, teraz zobaczylem
ja jakby z innej perspektywy. Inaczej to widac z drugiego konca swiata.
Wiele razy cofalem ten fragment kasety, dlugo wpatrywalem sie w obraz,
kawalek niby zwyczajnego biura, sciany budynku, ale dla mnie juz zawsze
niezwyklego. Nie zapomne tych emocji, tego szczegolnego bicia serca i jakby
natychmiastowego powrotu do przeszlosci, taka wyjatkowa podroz bez biletu.
Kiedy czytam na stronie ELWRO, ze ktos z zalem pisze o braku jego
niezyjacgo juz ojca czy dziadka na Wielkiej Liscie, prosi o umieszczeni Go na
niej, odbieram to ze szczegolna wdziecznoscia.
Bo Zaklad zyje, nawet jesli w pamieci nastepnych pokolen, jest to rownie wazne, a
moze wazniejsze, niz w nas samych.

7

Jest to tez swiadectwem, ze jak w „paciorkach jednego rozanca” dzieje ELWRO
nieraz polacza pokolenia, nawet, jesli przedstawiciele najmlodszego jeszcze nie
rozumieja co znaczy ta nazwa, ona kiedys jednak trafi do ich swiadomosci.
Wsrod ogromu innych slow z roznych czesci swiata, poznawanych dzisiaj, jutro i
kazdego nastepnego dnia, tak bardzo odleglych od siebie jezykow: angielskiego,
mandarynskiego, polskiego, nawet aborygenskiego, albo jeszcze innych – znajdzie
sie ELWRO. Czy bedzie to przypadek? Trudne pytanie, ale niech kazdy sam w
sobie poszuka na nie odpowiedzi.
Andrzej Kinda,
Australia, wrzesien 2012
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