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Drugi plan

Łatwiej jest kogoś ocenić, trudniej czasem docenić.

Do miejsca największych energetycznych Targów w Polsce 
docieram taksówką, którą prowadzi młody elektronik teatralny. 
Teatr Polski w Bielsku Białej słynie z wielu spektakli, które ogląda-
łem, a więc łatwo nawiązujemy kontakt. Zna tak wielu dyrektorów, 
aktorów i sztuk, że ponownie spoglądam czy potrafię rozróżniać 
wiek młodych ludzi. Pytam o powody rezygnacji z zajęcia, przecież 
znawcy teatru wiedzą, że dobry spektakl zależy od wielu specja-
listów: scenografów, akustyków, elektroników sterujących oświe-
tleniem. Niby tak, ale coraz bardziej urządzeniami sterują coraz 
bardziej wyrafinowane oprogramowania, traci urok techniczny wy-
siłek, no i… płaca. Aktorzy, gdyby na „drugim planie” nie dorabiali 
reklamówkami, też być może woleliby dowozić klientów Targów. Ale 
dodaje, że oprócz taksówki ma jeszcze kilka dorywczych prac. 

Teren Targów zajmuje kilka hektarów i po raz kolejny pobity 
zostaje rekord liczby wystawców (pojawiają się specjaliści z Chin 
i Indii) i uczestników. Odnowiony hotel prezentuje całkiem przyzwo-
ity poziom. Alejkami przemykają piękne, smukłe hostessy we wszel-
kich odcieniach sukienek, włosów i butów, z szarfami firm i bez nich. 
Energetyka to domena mężczyzn i chłopaków, więc wielu ogląda 
się za tym pięknem trenując kark do zaglądania nieco później we 
wnętrze turbin, agregatów, rozdzielni i trenując zmysł dotyku – bo tu 
dają potrzymać pierwszy na świecie kabel na napięcie 500 kV, tam 
wygiąć uchwyt oplotowy, pomacać jakiś materiał na odzież robo-
czą, nacisnąć „knefel”, by czymś zasterować. Częstują hektolitrami 
kawy i herbaty, a ponieważ w Bielsku dość często pogoda w kratkę, 
to idą też inne napoje rozgrzewające lub chłodzące. Jest gdzie zjeść 
i pod wieczór nie bardzo wiadomo, co komu zaszkodziło, ale to już 
tak bardzo nie zaskakuje, na szczęście skala tego zjawiska maleje 
– zresztą blisko szpital wojewódzki.

Przyglądam się pracy Komisji Konkursowej, która regulami-
nowo w przeddzień otwarcia Tragów przebija się do stanowisk 
uczestników Konkursu rywalizujących o bogate trofea przyznawa-
ne w tak wielu specjalistycznych kategoriach i odcieniach. Trudno 
uwierzyć, że na tym wszystkim się znają: od wtyczki, żarówecz-
ki, drucika, kabelka aż po ogromne wielozadaniowe maszyny, 
oprogramowania procesów energetycznych przemian. Zapewne 
specjalistyczne nagrody omówione zostaną w wielu publikacjach, 
a więc przysłuchuję się dyskretnie dyskusji, komu dać puchar za 
aranżację stanowiska. Jak oni to dostrzegli wśród tysięcy wigwa-
mów i budek pawilon urządzony w stylu lat chyba pięćdziesiątych: 
przy wejściu saturator z parasolem i bufetową; bar mleczny oświe-
tlony wycofywanymi z obrotu żarówkami wiszącymi na zwykłych 
sufitowych drutach; słyszę gdzieś przytłumione zamówienie typu 
„lorneta i galareta”. Na ścianach samokrytyczny wydźwięk wieko-
wości firmy, o czym przypominają stare fotografie z narad, obrad, 
parad i pochodów oraz rodzajowe obrazki spódniczek mini, ko-
lejek, przywiązywanych łańcuchami talerzy i łyżek oraz współza-
wodnictwa pracy. Nagroda pewna.

Targowe dziesiątki konferencji, seminariów, narad, firmowych 
promocji – z frekwencją różnie. Na jednej z sal komplet – dyskutu-
ją nad kondycją zawodową inżyniera elektryka. Przed budynkiem 
kamera i na tle banera „Przejrzystość kształcenia zawodowego 
inżynierów elektryków”, wywiady dotyczące inicjatywy projektu 
unijnego ELEVET. Na sali ożywiona krótka dyskusja reprezentan-
tów największego polskiego stowarzyszenia SEP wskazuje, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia – trzeba uwzględnić idee Procesu boloń-
skiego mówiącego o rozdzieleniu kształcenia zawodowego od po-
twierdzania kwalifikacji w pozaszkolnych formach dokształcania. 
Przyświeca idea wzajemnego poszanowania zawodu w krajach 
unijnych. Padają wesołe przykłady problemów choćby językowych 
i kulturowych zatrudnianych osób. Do końca czerwca przyszłego 
roku można wpisać swoje opinie i komentarze.

Tak wielka liczba wystawców spowodowała ukształtowanie 
nowej formy spotkań, bankietów, a nawet bali w okolicznych gór-
skich miejscowościach: Szczyrku, Ustroniu i Wisły. Przyglądam 
się jednemu z nich w wysokogórskiej karczmie, do której trud-
no dojechać, ale jeszcze trudniej wyjechać. Powód: serdeczna 
atmosfera, dobre jedzenie i muzyka oraz szczypta góralskiego 
humoru: Co podarował góral swej małżonce na Jubileusz 45-le-
cia? Wycieczkę do Australii. Co jej, zatem podaruje na Jubileusz 
50-lecia? Bilet powrotny!

Na drugim planie wszechobecny dyrektor Targów: tu coś 
przecieka, tam nie dopływa, w jednym miejscu coś trzeba otwo-
rzyć, podać mikrofon, w innym zamknąć, albo i zatrzasnąć – 
patrząc z boku „młyn” – na szczęście przydaje się długoletnia 
praktyka, serdeczność i uśmiech, do każdego, przecież za rok 
znów Targi.

Fakt, że za drugoplanowe role też rozdają Oskary, ale to od-
legła Ameryka. Wiemy przecież, że dobry spektakl zależy od wielu 
czynników – tu w Bielsku sprawdza się magia miejsca i tradycji.

Chwila powrotu do wrześniowych Targów w porze paź-
dziernikowych uroczystości ogłoszenia laureatów Nagród Nobla 
budzi refleksje nad innowacyjnością, konkurencyjnością i naszy-
mi gospodarczymi osiągnięciami. Widzimy to różnie, trudno się 
dziwić.

Wielu laureatów pracuje latami, aż uzyska zaszczytne no-
blowskie wyróżnienie, niektórzy zostają wiecznymi kandydatami 
do niego. Coraz szybciej trzeba uporać się z wyborem najlep-
szych, bo coraz dłużej pracuje się nad przejrzystym uzasadnie-
niem odkryć skomplikowanych procesów. Media wprowadzają 
trochę sztucznej rywalizacji, – komu przyznają? Nawet pokojo-
wa nagroda Nobla musi być naświetlona i wyjaśniona. Złożony 
świat, asymetrie, kategorie myślenia – miesza się drugoplano-
wość z pierwszorzędnymi planami, na co dzień i od święta – i nie 
omija energetyki.
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