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zamiast „od redakcji”

udynek, w którym mie!ci si" 
kabina bezechowa sk#ada si" 
z dwóch pomieszcze$. Pierw-

sze z nich to zewn"trzne o wymiarach 
14,9x17,9x15,3 m i obj"to!ci 4080 m%, 
którego !ciany o grubo!ci 30 cm wyko-
nano z betonu i usadowiono na specjal-
nym fundamencie. Drugie, mieszcz&ce 
si" wewn&trz pierwszego, ma wymiary 
11,7x14,7x11,7m i obj"to!' 2012 m%. (cia-
ny o grubo!ci 30 cm postawiono równie) 
na betonowych fundamentach i wyt#u-
miono z zewn&trz piank& poliuretano- 
w& o grubo!ci 20 cm. Waga kabiny wyno-
si 700 ton i osadzono j& na 52 zestawach 
amortyzatorów po 10 spr")yn ka)dy. We-
wn"trzne powierzchnie charakteryzuj& 
si" bardzo wysokim wspó#czynnikiem 
poch#aniania d*wi"ku 0,99 w mo)li-
wie najszerszym zakresie cz"stotliwo!ci. 
Zosta# on osi&gni"ty dzi"ki elementom 
d*wi"koch#onnym, jakie stanowi& kliny  
z pianki poliuretanowej o d#ugo!ci 1,65 m.  
W#a!ciwie zaprojektowana i wykonana 
izolacyjno!' kabiny gwarantuje bardzo 
niski poziom szumów w#asnych, oko#o  
15 dB. O warto!ci tej decyduje nie tylko 
grubo!' !cian i fundamentowanie ca#ego 
budynku, ale równie) wykonanie otwo-
rów wentylacyjnych, kablowych i drzwio-
wych. Wymagane warunki pracy zwi&zane  
z utrzymaniem odpowiedniej temperatu-
ry i wilgotno!ci uzyskuje si" za pomoc& 
uk#adu klimatyzacyjnego.”

Tak pisa# o swojej komorze bezechowej 
Tonsil. Wówczas nikt si" we Wrze!ni nie 
spodziewa#, )e na miejscu tej per#y pozo-
stanie kupa gruzu. No, chyba )e wybuch-
nie wojna. Tymczasem klucz bombowców 
okaza# si" niepotrzebny, by sojusznicy  
z Unii mogli odetchn&' z ulg& i zala' nasz 
rynek swoimi produktami. Nikt ju) im 
nie b"dzie bru*dzi#; zw#aszcza fabryka  
o potencjale spokojnie dorównuj&cym 
najwi"kszym !wiatowym graczom. 

By#em w Tonsilu, kiedy jeszcze wszyst-
ko dzia#a#o. Kombinat robi# przyt#aczaj&-
ce wra)enie. Kilkana!cie ogromnych hal 
produkcyjnych, w#asna elektrownia (!), 
no i wspomniana komora bezechowa – 

najwi"ksza na !wiecie. Taka by by#a do 
dzisiaj, ale z komentarzy na naszym fan-
page’u na facebooku dowiedzia#em si", )e 
sp#on"#a. G"sty dym z pianek izolacyjnych 
spowi# okolic" i „dusi# ca#e miasto”, jak  
pisz& internauci.

Mo)na powiedzie', )e +rma jest sama 
sobie winna, bo kiedy wiele mówi#o si" 
o jej reaktywacji, zarz&d hojnie p#aci# za 
badania naukowców (sk&din&d znakomi-
tych). Powstawa#y prototypy g#o!ników, 
jak niesamowity tweeter z biocelulo-
zy, przenosz&cy pasmo do 200 kHz. By#  
w tym czasie, a jak)e, „najlepszy na !wie-
cie”, bo zachodniej konkurencji (KEF) 
uda#o si" osi&gn&' „zaledwie” 100 kHz. 
Prototyp dosta# stert" nagród i… Nie zo-
sta# wdro)ony do produkcji. Podobnych 
pomy#ek by#o mnóstwo, nikt nie wpad# za 
to na pomys#, )eby stworzy' lini" tanich 
i #adnych g#o!ników, przeznaczy' jak naj-
wi"cej pieni"dzy na reklam" w kilku du-
)ych krajach i stworzy' tam skuteczn& sie' 
dystrybucji. Moloch móg# zala' skrzynka-
mi pó# !wiata i obecnie spokojnie konku-
rowa' z chi$skim smokiem. Przecie) to 
by#o mo)liwe. Skoro inni sobie poradzili, 
to dlaczego nie Tonsil? Stolarnie mia# lep-
sze – jako jedna z pierwszych na !wiecie, 
tonsilowska opanowa#a technologi" gi"cia 
MDF-u na skal" przemys#ow&. Za granic& 
t" umiej"tno!' traktowano jako sensacj"  
i tylko nieliczni stosowali j& we ,agowych 
liniach. Tonsil móg# to robi' w bud)etów-
ce. Z tej okazji przyjechali na rozmowy 
panowie z B&W. Sami nie potra+li, wi"c 
szukali wykonawcy. Wizyta podobno 
przebiega#a ze s#owia$sk& fantazj&. Go!ci 
nakarmiono, napojono, przyj"to po kró-
lewsku. Do tego stopnia, )e wsiedli do sa-
molotu z ci")kimi g#owami, a o biznesie 
nie zd&)yli porozmawia'. Na has#o Tonsil, 
rzucone podczas naszej wizyty na Wy-
spach, zareagowali: „to chyba fabryczka  
w Polsce”. Fabryczka? Spójrzcie sobie, 
nad"te Angole na zdj"cia, najlepiej sateli-
tarne. Wasze hale wygl&daj& przy niej jak 
budka stró)a. 

W kwestii grania – wystarczy#o zatrud-
ni' kilku konsultantów z dobrym uchem, 

skoro ówczesny prezes mówi#: „mo)emy 
zrobi' d*wi"k, jaki kto chce, ale ludziom 
podobaj& si" Altusy”. Podobnie zawa)y#a 
bierno!' („hurtownie nie zamawiaj&”). 
Ale przecie) restrukturyzacja nie musia#a 
polega' na kierowaniu funduszy, tylko na 
wymianie kilku g#ów.

A mo)e o to chodzi#o, )eby Tonsil 
umar#? Co! w tym musi by', skoro na 
stronach National Geographic znajdziemy 
akapit: „Tonsil to pot")na +rma zajmuj&-
ca si" produkcj& g#o!ników, mikrofonów 
oraz akcesoriów audio, jego !wietno!' 
umar#a mi"dzy innymi poprzez chciwo!' 
i nieczyste uk#ady +nansowe”. 

O tym, )e mo)e by' inaczej, !wiadczy 
przyk#ad zza po#udniowej granicy. Po-
wstaj& tam nadal gramofony (w czasach 
)elaznej kurtyny Czechos#owacja by#a 
potentatem w tej dziedzinie), lampy,  
a obecne fabryki s& w prostej linii potom-
kami pa$stwowych „zak#adów pracy”. 
Wykorzystuj& ich potencja#, a raczej – zo-
sta#y na nim zbudowane od nowa. Nadal 
dzia#a t#ocznia Gramofonove Zavody. 
Oczywi!cie, to ju) nie ta skala, bo „powrót 
winylu” brzmi na papierze dumnie, ale to 
faktycznie nisza. Wypada zapyta', gdzie s& 
Polskie Nagrania? Obecnie nie wiem. Po-
dejrzewam, )e w d…

Po)ar komory ma znaczenie symbo-
liczne. Oto ju) de+nitywnie po)egnali!my 
si" z dum& polskiego hi-+ z czasów m#o- 
do!ci. O reaktywacji nie mo)e by' mowy, 
bo pozostanie tylko znak +rmowy, mo)e 
ju) nawet sprzedany. To niewa)ne, bo bez 
ci&g#o!ci historii jest nic niewart, a pisa-
nie „since 1945” by#oby nadu)yciem. Na 
zgliszczach Diory i Unitry te) hula wiatr 
przemian.

Symboliczne znaczenie ma równie)  
„zagospodarowanie terenu”, które po)ar 
u#atwi#. Na miejscu fabryki powstanie 
galeria handlowa i osiedla mieszkanio-
we. Byli pracownicy Tonsilu, czyli klienci, 
b"d& mogli sobie spokojnie kupi' kolum-
ny „made in EU” w miejscowym super-
markecie. Bez konieczno!ci koczowania 
przed sklepem +rmowym w namiotach. 
Prawda, jaka to wygoda? Zreszt&, co tu 
narzeka'. Polska jest cz"!ci& Unii, wi"c 
dobro Unii to nasze dobro. Chocia), pew-
nie znowu odezw& si" malkontenci: „sko-
ro Unia chcia#a naszego dobra, to trzeba 
by#o to dobro gdzie! schowa'”. Ale i to si" 
przecie) uda#o. Nawet nie schowa', ale 
pochowa'. Wobec tego poprosz" o minu-
t" ciszy.
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