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  Każdy móg³ mieć dwie w³asne kro-
wy i morgę dzia³ki przygrodowej. Po
pierwszym roku zrobiliœmy bilans. 
By³a gotówka na dniówki i zboże do 
podzia³u. Sz³o nieźle. Przyjeżdżali –
najpierw z komitetu powiatowego, 
później z wojewódzkiego – chwalili, 
podziwiali, zachęcali, roztaczali świet-
lane perspektywy. By³o w nich coś 
denerwuj¹cego. Może to, że kiepsko 
znali się na rolnictwie? Ale tak zawsze 
jest z urzędnikami. Szło coraz lepiej.
  Wspominam o tym, bo gdy na po-
cz¹tku lat pięćdziesi¹tych spó³dzielnia
nasza prosperowa³a wzorowo, zaczę-
³y wycieczki przyjeżdżać i coraz wię-
cej oficjeli. Pewnego razu zawitała de-
legacja z ministerstwa rolnictwa. Na jej 
czele sta³... dziedzic Budny. Nie wie-
rzy³em w³asnym oczom. No, no, pa-
nie dziedzicu, powiedziałem, widzę, 
że przysz³o nam teraz razem socjalizm 
budować. Ano, przysz³o, proszę pana, 
odpar³ z uœmiechem dziedzic.
 W pięćdziesi¹tych szóstym wezwali 
mnie do Kutna i oznajmili, że trzeba 
rozwi¹zywaæ spó³dzielnię. Jak¿e tak, 
pytam, przecież idzie nam dobrze. Po-
lityka się zmieni³a, odpowiedzieli.
  Nigdy bym nie przypuszcza³, że 
z przeciwnika uspó³dzielczania wsi 
stanê siê jego obrońc¹. Jeździliœmy do 
w³adz bez końca. Po co rozwalaæ, je-
¿eli dobrze idzie? Rozwi¹zujcie tam, 
gdzie idzie źle. Z trudem, ale uda³o się 
nam spó³dzielnię uratować. Później
los, czyli w³adza rzuci³a cz³owieka 
gdzie indziej. Trzeba by³o się zaj¹ć 
rolnictwem w powiecie rawskim. Nie 
by³o lekko. 
  Ch³opi wci¹ż byli zacofani i nieufni 
wobec urzêdników. Autorytet zdoby-
wa³o siê kompetencj¹ i przyk³adem. 
Kto by³ tylko teoretykiem, nie cieszył
siê zaufaniem. Gdy tu i ówdzie z³apa-
³em za kosę, postawiłem stertę, wy-
doi³em krowê lub z³apa³em pszczo³y, 
które siê wyroi³y, wówczas chłop pa-
trzy³ z uznaniem. Doszkala³o się ich, 
g³ównie m³odych, w Szkołach Przy-
sposobienia Rolniczego. Potem orga-
nizowa³o się Kó³ka Rolnicze. Na sta-
roœæ podj¹łem się postawić na nogi
podupad³¹ spó³dzielnię w Wilkowi-
cach pod Rawą. Z jej filii w Kępinie
utworzy³em now¹ spó³dzielnię. Jako 
tako funkcjonowa³y obie kilkanaście 
lat. 
  W sumie, myślę, reforma rolna po 
wojnie by³a b³ędem z ekonomicznego 
punktu widzenia. Zadecydowa³a poli-
tyka. Straszliwie rozdrobnione gospo-
darstwa rolne nie sprzyja³y rozwojowi. 
Trudno by³o planować i wprowadzać 

nowoczesne metody gospodarowania.
Jeszcze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹-
tych nie można by³o ch³opów nak³onić 
do używania nawozów sztucznych. 
Rzucili się na nie dopiero dziesięć lat 
później, kiedy z kolei nawozów za-
brak³o, bo zacz¹³ się kryzys. Jak nie 
urok to sraczka.
  Spó³dzielnie i pegeery też niewiele 
mog³y zdzia³aæ – biurokracja, z³e prze-
pisy i sytuacja sprzyjaj¹ca z³odziej-
stwu. Przyk³ad? Kupuję, dajmy na to, 
paszê do brojlerni. Pięćdziesi¹t wor-
ków. Na drugi dzień już tylko kilka-
naście stoi w magazynie, bo pozosta³e 
magazynier opyli³ okolicznym chło-
pom za grosze lub flaszkę bimbru. 
Albo wysy³am kombajnistę w pole, 
a ten, cholera, pó³ dnia marnuje na 
ch³opskich polach za butelkę wódki. 
Nie wzywaliœmy milicji, sami ich s¹-
dziliœmy na zebraniach, g³ównie obci-
naj¹c dniówki, bo gdyby ich przysz³o 
zamykać, to już po miesi¹cu nie by³o-
by ludzi do roboty. 
 Albo inny przyk³ad. Remontujê nie-
ma³ym nak³adem si³ i środków stare
czworaki. Po dwóch latach mamy w
spó³dzielni kilka porz¹dnych miesz-
kañ – z wod¹, pr¹dem, ³azienkami –
dla traktorzysty-kombajnisty, dla kie-
rowcy, opiekuna owczarni i jeszcze 
kogoœ – po następnych dwóch latach
ani jedna z tych osób już nie pracuje 
w spó³dzielni. Wszyscy znaleźli lep-
sz¹ robotę w Tomaszowie lub Rawie, 
a my, spó³dzielnia, nie możemy ich 
usun¹ć z mieszkań, bo chroni ich idio-
tyczne prawo lokalowe! Sam dziedzic 
Budny, cholera, nie poradzi³by sobie, 
gdyby mia³ nad sob¹ takie prawo. 
  Mi³ość ch³opa do ziemi? To mit. Każ-
dy idzie tam, gdzie mu lepiej. W cza-
sach kiedy tylko ziemia dawa³a szansę 
na życie, by³a mi³ość do ziemi, ale gdy 
pojawi³y się inne, lepsze możliwości, 
cz³owiek zostawia³ ziemię i mi³ość się 
kończy³a. Miliony przenios³y się do 
miast.
  W dziewiêædziesi¹tym pierwszym 
dotar³a do mnie z Kutna informacja, 
że moja pierwsza spó³dzielnia zosta³a 
zlikwidowana. No cóż, jeśli naród tak 
woli – może będ¹ gospodarzyæ lepiej... 
jeśli zaczn¹ tworzyæ duże, specjalisty-
czne farmy... żeby tylko ludziom na 
dobre wysz³o... z drugiej strony diabli 
wiedz¹, co jest dla ludzi dobre...
  Za ma³o opowiedzia³em o PRL-u?  
A daj ty mi święty spokój. Sam prze-
cie¿ dorasta³eś w nim i ży³eś. Opowiesz 
swoim dzieciom więcej i dok³adniej 
ode mnie.

  

Dzięcio³ sędzia
wystukuje,
że kuku³ka
żyje za darmo.

Zabiera³em się do „roboty”
waniliowy proszek,
budyń kakaowy,
świece,
kalosze mamy,
dwa ruskie granaty
(zaczepne),
ceg³ę dziurawkę
(zamiast lornety)
do podgl¹dania drogi.
Budowa³em tunel,
by przetrwać
i pożyć.
Rok 1945.

Lubiê tam wracaæ,
gdzie wystrugany ptak
trzyma wartę nad s³onin¹ sikorek;
gdzie ma rację
oskarżony pies;
gdzie wszystko rośnie
jak chce.

W raju jak na Ziemi
chodzisz, mijasz rozkosze,
strażnika, pod³ogę
i nastêpny mur.
Na pierwsz¹ wieczerzę
twarz ryby
przed rozstrzelaniem,
na pocz¹tek.

Nikt nie widzia³,
że spada S³ońce.
Cz³owiecze, nie p³acz.
czas mocny znajdzie drogę
prost¹.
Przy dźwiękach dzwonu
czeka chrust na ogień
radosny tam,
gdzie będzie
CZŁOWIEK

Do gminy Puńsk
wprowadzi³ się paj¹k.
Noc¹ trzech maluje
czerwono-bia³e obrazy.
W po³udnie poluje
orze³ bia³y,
pajęczyna nad ranem.

          Aleksandrze Gizie

Nad ranem,
kiedy pluszowy miś
się budzi,
uśmiech unosi sen.

HUGON LASECKI
wiersze i rysunki


