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WSTĘP

O projekcie 

Rzemiosło zajmuje ważne miejsce w gospodarce naszego regionu i naszego kra-
ju. Stanowi pomost między tradycją i nowoczesnymi technologiami, jest obsza-
rem, w którym może powstać wiele nowych miejsc pracy. Tymczasem z roku 
na roku systematycznie maleje liczba młodzieży chcącej zdobywać kwalifikacje 
w zawodach rzemieślniczych. Powodów można szukać w systemie oświatowym, 
ale również w niedostatecznej promocji rzemiosła i braku informacji o korzy-
ściach, jakie dają tytuły czeladnicze i mistrzowskie. 

Co zrobić, aby rzemieślnicy nie zniknęli z rynku? Jak zachęcić młodych ludzi 
do rzemiosła? W jaki sposób promować rzemieślniczą ścieżkę kariery? Jak od-
budować dobry wizerunek śląskiego i zagłębiowskiego rzemiosła? Potrzeba roz-
wiązania problemu stawała się coraz pilniejsza.
Jak to często bywa, pomógł przypadek. Pewnego dnia spotkało się dwoje ludzi 
– Joanna Waszczak, szef działu reklamy, marketingu i promocji TVP Katowice 
i Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Katowicach. To właśnie oni stworzyli koncepcję projektu „Rzemio-
sło – najlepszy pracodawca w regionie”. Dobrym wzorem skuteczności kampanii 
promującej rzemiosło był przykład z francuskiego rynku pracy, który jeszcze kil-
kanaście lat temu borykał się z podobnymi problemami.
Pomysł spodobał się Prezesowi Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej Janowi 
Klimkowi.
Pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Ka-
towicach oraz katowickiego oddziału Telewizji Polskiej zaczęli opracowywać 
szczegóły projektu. Powstała grupa pracująca nad projektem, w skład której 
wchodziły między innymi Beata Białowąs z Izby Rzemieślniczej oraz Dagmara 
Frączek i Iwona Lubojańska z TVP Katowice.
Na początku sierpnia ubiegłego roku okazało się, że wspólny projekt Izby i TVP 
Katowice uzyskał najwyższą ocenę w konkursie ogłoszonym przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Katowicach. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia 
ustawicznego.
W ramach projektu powstało 30 programów telewizyjnych i tyle samo skorelo-
wanych z nimi tematycznie artykułów prasowych. Przedstawiono w nich sylwet-
ki śląskich i zagłębiowskich rzemieślników, którzy mówili o swojej pracy i korzy-
ściach płynących z udziału w rzemieślniczym systemie nauki zawodu. 
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Artykuły ukazywały się w poniedziałki w „Gazecie Wyborczej” (pierwszy –  
20 października 2008 roku, ostatni – 18 maja 2009 roku). Następnego dnia 
TVP Katowice emitowała kolejne odcinki programu „Mam świetną pracę”. Au-
torem tekstów prasowych była Barbara Warpechowska. Twórcą koncepcji pro-
gramu, autorem kilkunastu odcinków, operatorem kamery i autorem zdjęć do 
książki był Krzysztof Miller. Autorkami pozostałych odcinków były Monika 
Nawrot, Lidia Tarczyńska i Izabela Szukalska. Po emisji każdego odcinka dyżu-
rujący pracownicy Izby odpowiadali na pytania widzów.
Powstała też strona internetowa www.mamswietnaprace.pl, na której można 
znaleźć wszystkie artykuły i filmy poświęcone tej tematyce. W ramach projektu 
wyemitowano również spoty radiowe i telewizyjne. Na ulicach śląskich miast 
pojawiły się billboardy, promujące rzemiosło.
Projekt kończy książka, zawierająca publikowane artykuły i zdjęcia oraz płyta 
DVD z wszystkimi odcinkami programu telewizyjnego. Teksty, zawarte w ksią-
żce były aktualizowane w lipcu i sierpniu 2009 roku.  

Od autorki 

Stolarz, ślusarz, szewc, piekarz, fryzjer, zegarmistrz, mechanik...Trzydziestu rze-
mieślników. Moi rozmówcy to postacie nietuzinkowe. Barwne. Fascynujący lu-
dzie. Zadowoleni i dumni ze swoich zawodów. A także bardzo skromni i otwar-
ci. Cieszę się, że zechcieliście Państwo opowiedzieć mi o swojej pracy i rodzinie 
oraz o pasjach i marzeniach. Dziękuję, że pozwoliliście mi zajrzeć do swoich 
domów, warsztatów, zakładów i ogrodów. 

Barbara Warpechowska 
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B jak blacharz samochodowy 

Usługi klasy porsche

Przytrafiła ci się stłuczka. A może poważniejszy wypadek. O ile jesteś w zasięgu 
działania Opolonych – możesz być spokojny. Dlaczego? Pomogą ci w kłopotach. 
Zawiadomią firmę ubezpieczeniową, podstawią samochód zastępczy, załatwią 
nocleg, nakarmią. Ba, jeśli nie znasz polskiego, zadbają nawet o tłumacza. Nie-
ważne, czy to dzień, czy to noc, piątek czy świątek.
– To jest nasza rodzinna firma. Nie mogę w żaden sposób pominąć roli mojego 
brata Benedykta – podkreśla, na początku naszej rozmowy, Jan Opolony z Raci-
borza. 
Samochodziarzem od dziecka był właśnie Benedykt (55 lat). Młodszy o dwa 
lata Jan myślał nawet o pracy w kopalni. Jak prawie wszyscy jego koledzy. 
Początkowo pracowali jeszcze na państwowych posadach, a potem w warsztacie. 
Benedykt w zakładzie, którego już dawno nie ma. Jan w dziale napraw lokomo-
tyw. – Oprócz spalinowych, otarłem się jeszcze o lokomotywy parowe – mówi 
Jan Opolony.

Jan i Benedykt OpOlOny
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Klientów przybywało i co- 
raz trudniej było godzić 
obydwa zajęcia. – Jako 
blacharz pracuję od 1986 
roku – wspomina Jan 
Opolony.
Bracia pracowali razem. 
Tuż koło domu wybudo-
wali warsztat. Pod ko-
niec lat 90. zdecydowali 
o budowie następnego, 
znacznie większego, z 
lepszym dojazdem. Po-
stawili go 400 metrów 
dalej, tuż przy drodze, 

z Rybnika do Raciborza. Uwagę zwracają duże parkingi – przed oraz za bu-
dynkiem zakładu.
– Jesteśmy nastawieni na kompleksową obsługę powypadkową każdej marki – 
akcentuje Benedykt Opolony. Serwis specjalizuje się w naprawach blacharskich  
i lakierniczych oraz mechanicznych. 
– Przez blisko rok namawiał nas przedstawiciel jednej z firm motoryzacyjnych, 
abyśmy zajęli się też sprzedażą nowych samochodów. Dobrze, że nie przysta-
liśmy na to. Racibórz jest za małym miastem na taki rynek – przypomina Jan 
Opolony.

Kultowe cacko w blacharni 

Zakład Opolonych, rzeczywiście, robi wrażenie. Łączy profesjonalizm z nowo-
czesnym wyglądem. Kabina lakiernicza wyposażona w filtry z węglem aktyw-
nym, dzięki czemu nie jest uciążliwa dla środowiska. Nowa blacharnia. Urzą-
dzenia diagnostyczne najnowszej generacji. Komputer, który po podłączeniu 
pokaże rodzaj usterki. 
– W zawodzie blacharza nie ma sezonowości. Interes kręci się przez okrą-
gły rok. W naszym fachu nie ma strachu. Kryzys nas nie dopadnie. Ale też 
trzeba tego klienta tak obsłużyć, żeby zechciał do nas wrócić – akcentuje Jan  
Opolony. 
I taką dbałość o klienta widać w raciborskim serwisie na każdym kroku. Przy-
kładowo, tapicerkę z samochodów, które są na blacharni, pracownicy chowają 
do specjalnych pomieszczeń, aby się nie kurzyła.
W zakładzie naprawiają także samochody ciężarowe. Benedykt Opolony zwraca 
moją uwagę na specjalne płyty i inne urządzenia, które służą do korygowania 
konstrukcji po wypadku. Niektóre przyrządy trzeba było dorabiać, bo gotowe 
nie spełniały oczekiwań mechaników. 
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– Każdy samochód, po naprawie blacharskiej jest kompleksowo badany – zazna-
cza Benedykt Opolony.
Pracownicy mają automaty z gorącą kawą, wodę mineralną, zupy. Estetyczne 
pomieszczenia socjalne. 
Na blacharni widzę „skorupę” rozebrane porsche 912 z 1965 roku. Właściciel 
salonów porsche z Holandii powierzył raciborzanom przywrócenie tego kultowe-
go auta do dawnej świetności. W takich sytuacjach przydają się doświadczenia 
z dawnych czasów, gdy brakowało części samochodowych i mechanicy musieli 
sami dorabiać, klepać i dopieszczać każdy element. 

Przekazanie pałeczki 

Jan Opolony podkreśla, że zarządzanie firmą jest już obecnie na głowie dzieci. 
29-letni Tomasz (syn Benedykta) kieruje blacharnią. W zakładzie pracuje już  
9 lat. Jest też najmłodszym egzaminatorem w komisji egzaminacyjnej dla zawo-
du blacharz samochodowy w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Prze- 
dsiębiorczości w Katowicach. 
24-letni Rafał (syn Jana) zarządza lakiernią. Pomaga mu w tym brat 30-letni 
Krzysztof, z wykształcenia ekonomista, który odpowiada również za flotę trans-
portową. Obaj zdobyli także tytuł mistrzów lakiernictwa.
– Jesteśmy pewni, że są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia firmy. Stąd 
też właśnie takie obowiązki im powierzyliśmy – mówi Jan Opolony. 
Rafał Opolony przyznaje, że kiedyś z bratem i kuzynem blacharstwo traktowali, 
jako dobrą zabawę. Teraz widzą, że to dobry i przyszłościowy zawód.
W tej chwili raciborska firma zatrudnia łącznie z uczniami ok. 50 osób. Praca 
w zakładzie zaczyna się o godz. 8.00 a kończy się o 16.00. W soboty przycho-
dzi ok. 30–40 proc. pracowników. – Jesteśmy zakładem usługowym, a jest sporo 
klientów, którzy właśnie w sobotę mają czas i chcą przyjechać z samochodem. 
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Trzeba iść im na rękę – mówi Jan Opolony.
Benedykt Opolony dodaje: – Trudno porównywać obecne warunki pracy przy 
samochodach z tymi sprzed 20 lat. Niejednokrotnie pracowaliśmy pod gołym 
niebem na podwórku, nie zrażając się 20-stopniowym mrozem. Bo co pani mia-
ła powiedzieć klientowi, że zimno, a on stoi i chciałby jechać. Teraz praca jest 
szybsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. 
Przestronne hale i warunki w zakładzie pozwalają na prowadzenie szkoleń, pod-
czas których prezentowane są narzędzia diagnostyczne, czy nowe lakiery samo-
chodowe. Chętnie przyjeżdżają na nie właściciele i pracownicy okolicznych za-
kładów motoryzacyjnych.
– Nie można usiąść na laurach, trzeba cały czas się uczyć. Należy zdobywać 
wiedzę, jak obsługiwać nowoczesne urządzenia i maszyny. Technologia samo-
chodów rozwija się tak szybko, że jeżeli nie będziemy się szkolić, to zostaniemy 
w tyle – tłumaczy Jan Opolony. 

Dobra szkoła 

– Kształcimy 27 uczniów w trzech klasach, przygotowujących się do zawodów 
blacharz samochodowy i lakiernik. W poprzednich latach – bywało – miewali-
śmy maksymalnie nawet 30 uczniów – mówi Tomasz Opolony. 
Nauka w zawodzie blacharza trwa 3 lata, natomiast lakiernika – 2 lata. 
– Oprócz mnie i brata, w lakierni i blacharni mamy jeszcze 4 mistrzów. Oni nie 
tylko organizują robotę, ale pod ich okiem młodzi uczą się fachu. Dlatego mo-
żemy mieć tylu uczniów – podkreśla Jan Opolony.
Raciborski rzemieślnik przyznaje, że gdzieś tak trzy miesiące przed egzaminami 
czeladniczymi osobiście z nimi siedzi i powtarza materiał, który powinni znać. 
Zależy mu, aby chłopcy zdali jak najlepiej. 
– Uczeń, to są również obowiązki. Trzeba dopytać o oceny w szkole, o sytu-
ację w domu, a nawet nieraz o kłótnię z dziewczyną. Czasami potrzeba po-
móc w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Tak myślę, że nieraz rodzice nie wiedzą 
tyle o swoich dzieciach, ile my o nich wiemy. Bardzo często brakuje im kogoś, 
kto ich wysłucha lub poradzi. Rodzice pracują na zachodzie, a chłopak został  
z babcią. Nie ma z kim porozmawiać np. o kłopotach w szkole – przywołuje 
jeden z takich indywidualnych przypadków. 
Jan Opolony jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla zawodu lakiernik samo-
chodowy w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Ka-
towicach, przed którą zdają egzamin czeladniczy i mistrzowski przyszli lakierni-
cy. 
Co roku po 5–6 uczniów w zawodach blacharz i lakiernik samochodowy kończy 
naukę. Przez te lata już ich się trochę nazbierało. Chwilę trwa liczenie. – Wy-
chodzi, że wyszkoliliśmy już 160 uczniów – mówi Jan Opolony.
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Narty i rower

Jan Opolony podkreśla, że wykorzystuje dwa urlopy rocznie. Zimą jeździ na 
narty, a latem zwiedza południe Europy. Teraz planuje wyprawy po Polsce oraz  
wyjazd do ciepłych źródeł w Słowacji. – W pewnym wieku, każdemu dobrze ro-
bią – ze śmiechem dodaje. 
Benedykt to prawie zawodowy kolarz. Po problemach z kręgosłupem i po kolej-
nej rehabilitacji w ośrodku w Reptach lekarze zalecili mu jazdę na rowerze. 
– I tak mnie to wciągnęło, że od prawie 11 lat już jeżdżę. 
Ile kilometrów? – pytam.
 – W lecie przejeżdżam prawie codziennie 60, a czasami nawet 100 km – skrom-
nie odpowiada Benedykt Opolony. 

B jak brukarz 

U stóp raciborzan 

Kiedy razem z Remigiuszem Trawińskim idziemy ulicą Długą w Raciborzu, co 
chwilę odpowiada na pozdrowienia i ukłony. Nic dziwnego. Jest tutaj dobrze zna-
ny. Raz, jako trener piłki nożnej kobiet w miejscowym klubie sportowym. Na do-
datek, dziewczyny w tym roku zdobyły mistrzowski tytuł. To spory splendor dla 
miasta. Dwa, jako właściciel firmy, która ułożyła bruk na raciborskim rynku. 
Pracował w państwowych przedsiębiorstwach robót drogowych w Warszawie  
i Opolu. Z Opola pochodzi jego żona. Gdy teściowie podarowali im mieszka-
nie w Raciborzu, przenieśli się tutaj. Był rok 1986. Zatrudnił się w miejscowym 
przedsiębiorstwie komunalnym.
Dwa lata później razem z kolegą z pracy zakładają zakład brukarski. Czeladni-
cze i mistrzowskie uprawnienia uzyskał jeszcze w latach 80. w Warszawie. Do-
łożył je do dyplomu technika budowy dróg i mostów. Po półtora roku kolega 
odchodzi i tworzy swój zakład o podobnym zakresie działania.
Jesteście konkurentami? 

Remigiusz TRawiński
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– Czasami konkurujemy, 
ale częściej współpracu-
jemy. Pracy ani jemu, ani 
mnie nie brakuje – śmieje 
się Remigiusz Trawiński.

Księga historii  
pod ziemią 

Teraz firma zatrudnia 
85 pracowników, w tym 
10 sezonowych. – Mamy 
zlecenie w Węgierskiej 
Górce. Oprócz sześciu 
stałych pracowników, za-
trudniliśmy miejscowych 
– tłumaczy Trawiński.
Zakład może się pochwa-
lić m.in. robotami w Kra-

kowie, Głubczycach, Kazimierzu Dolnym, Wodzisławiu. Jednak większość prac wy-
konują w Raciborzu i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od siedziby firmy. 
Raciborski Rynek. Oglądamy herb miasta ułożony z granitu i czerwonego pia-
skowca. Na niektórych kostkach piaskowca widać już ślady zużycia, natomiast 
granit wygląda prawie jak nowy. 
– Kilkanaście kroków dalej podczas prac ziemnych w ubiegłym roku natrafiliśmy 
na fragment murów miejskich i kawałki bramy. Wcześniej nie znano jej dokład-
nego umiejscowienia. Na końcu tej uliczki, innym kolorem kostki granitowej, 
zaznaczyliśmy jej położenie. O tutaj – pokazuje brukarz.
Takie odkrycie, to kłopot i przerwa w pracach. – Pamiętam, że wówczas w kilku 
miejscach na rynku archeolodzy mieli swoje stanowiska. Ich badania trwały trzy 
miesiące – dodaje Trawiński.

Pod okiem mistrza

Remigiusz Trawiński jest zastępcą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 
czeladniczej i mistrzowskiej w zawodzie brukarz w Izbie Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
– Umiejętności brukarza można ocenić, gdy układa naturalny bruk. Każdy ka-
mień trzeba wziąć w ręce, obejrzeć i dopasować. Kostka betonowa, to żadna 
sztuka. Z nią każdy sobie poradzi – mówi Trawiński.
Przez zakład przewinęło się już ok. 100 uczniów. Ponad połowa z nich po zdo-
byciu uprawnień czeladniczych i mistrzowskich nadal tutaj pracuje. Niektórzy 
są od 18 lat.
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– Na początku, gdy tworzyliśmy zakład, nastawiałem się, że będziemy zajmo-
wać się jedynie naturalnymi materiałami, ale życie wymusza zmiany. Firma 
rozrastała się, poszerzaliśmy jej profil działania. Układamy kanalizacje. Wyko-
nujemy izolacje bitumiczne. W minionym roku uzyskaliśmy zlecenie na roboty 
asfaltowe – wymienia raciborski rzemieślnik. 
Trawiński pokazuje nam rondo, które wykonali. Dobrze świadczy o referencjach 
firmy. Zakład świadczy obecnie pełny zakres robót drogowych. Podstawową 
działalnością pozostają jednak usługi brukarskie. Doszła też sprzedaż materia-
łów budowlanych, związanych z brukowaniem. Stanowi ona jednak ok. 10 proc. 
przychodów firmy. 
– Często jest tak, że klienci wybierają materiał np. kostkę brukową razem  
z usługą. Mamy inwestorów indywidualnych, którym układamy podjazdy, ta-
rasy i ścieżki z kostki granitowej czy bazaltowej. Duże zlecenia uzyskujemy  
z robót publicznych. Startujemy w przetargach. Z różnym zresztą skutkiem.  
W nich się liczy przede wszystkim cena. W kamieniołomie przygotują nam 
kostkę, jaką zamówimy. Tylko, że tona tej o dokładniejszych wymiarach kosz-
tuje 500-600 zł, a nie 300 zł. A zleceniodawcę interesuje atest i cena. Na brak 
pracy jednak nie narzekamy– mówi Trawiński. 
Na stronie internetowej firmy naliczyłam 35 referencji, dyplomów i opinii, pod-
kreślających solidność i jakość wykonawcy. W ostatnich miesiącach doszła jesz-
cze statuetka „Filar Ziemi Raciborskiej” oraz wyróżnienie Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach „Firma z przyszłością”.
– Tego typu wyróżnienia zobowiązują i mobilizują do dalszego rozwoju zakładu. 
Jeżeli wszystko jest dobrze ułożone i zarządzane, to firma nie sięgnie bruku – 
cieszył się raciborski rze-
mieślnik, tuż po otrzy-
maniu tytułu „Firma z 
przyszłością” podczas 
uroczystej gali śląskich 
rzemieślników w kato-
wickim Teatrze Śląskim. 

Córki przyprowadziły 
koleżanki

Zawsze ciągnęło go do 
sportu. – Grałem w piłkę 
nożną. Krótko. Może je-
stem niespełnionym za-
wodnikiem – tak tłuma-
czy swoje fascynacje.
Mieszkając jeszcze w 
Opolu uzyskał uprawnie-
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nia trenerskie. Przygotowywał zespół chłopców z LZS. Ich rówieśników treno-
wał także w Unii Racibórz. Od dziewięciu lat jest trenerem piłki nożnej kobiet. 
– Inspiracją były córki. Prowadziłem wtedy męski zespół Unii Racibórz, a one 
przyszły i przyprowadziły koleżanki ze szkoły. Tata my też chcemy trenować 
– wierciły mi dziurę w brzuchu. Tak się zaczęło. Po dwóch latach dziewczyny 
wystartowały w rozgrywkach w II lidze. W maju zdobyły tytuł mistrza Polski 
w kobiecej piłce. Gol Anny Sznyrowskiej w meczu przeciwko AZS Wrocław 
dał Unii Racibórz historyczny sukces. Po ośmiu latach hegemonii wrocławia-
nek tytuł mistrzyń Polski trafił w ręce piłkarek z Raciborza. W tym roku bę-
dziemy grać w pucharach europejskich – nie ukrywa satysfakcji Remigiusz Tra-
wiński. 
Początkowo w zespole grały też córki. Potem zaczęło im brakować czasu na 
codzienne treningi. Zajęte miały też weekendy. Teraz obie już studiują. Star-
sza 23-letnia Magda studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i lingwistykę w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. O trzy 
lata młodsza Ewa poszła na studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Żona Małgorzata, ekonomistka przez 17 lat prowadziła biuro rachunkowe, teraz 
zamierza zmienić zawód. Studiuje psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Rzemieślnik podkreśla, że przygoda z kobiecą piłką jest zupełnie bezinteresow-
na. Nie ma żadnego profitu z klubu. Firma jest jedynym sponsorem zespołu. Te-
goroczny budżet klubu wynosi 700 tys. zł. Miasto natomiast utrzymuje obiekty. 
– Pal licho pieniądze, nie ma co ich liczyć, skoro mamy takie efekty. To cieszy – 
tak kwituje Trawiński wydatki na piłkę kobiet. 

Zimą na urlop

Zima to dla brukarza 
martwy sezon. Wtedy 
najczęściej zakład stoi. 
Zwykle prawie trzy mie-
siące. Wówczas jest czas 
na remonty maszyn. Pra-
cownicy wykorzystują 
zaległe urlopy. Także dla 
Remigiusza Trawińskiego 
styczeń jest porą urlopu. 
W tym roku był z żoną 
w Tajlandii.
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C jak cukiernik

Aż szkoda kroić 

Budynki elektrowni, słupy z liniami energetycznymi, nawet dymiący komin –  
i wszystko można było zjeść. Taki tort dla 300 osób przygotował Czesław 
Kierat na uroczystość w Elektrowni Rybnik. Cukiernicze cudo zrobiło wra-
żenie.
Od najmłodszych lat ciągnęło go do piekarni. – Do tej pory pamiętam chwile, 
gdy jako dziecko przejeżdżałem na rowerze koło piekarni. Jakież rozchodziły się 
wokół zapachy. Musiałem tam zajrzeć – wspomina Czesław Kierat.
Wcześnie stracił mamę. Miał zaledwie 11 lat, kiedy umarła. Był najstarszy, więc 
niektóre obowiązki domowe spadły na niego i na babcię. Gdy dwa lata póź-
niej babcia straciła wzrok.W domu pomagał także brat (młodszy o rok) i siostra 
(młodsza o cztery lata).  

Pierwszy w rodzinie 

– Piekłem w domu babki. Miałem bardzo dużo uciechy, kiedy ciasto pięknie 
wyrosło. Z babcią robiliśmy też kruche ciasteczka. Pamiętam to uczucie dumy  
i satysfakcji, kiedy się udały. Nie wiem, może to mnie jakoś zachęciło? – zasta-
nawia się 53-letni Czesław Kierat. 
Mając 15 lat postanowił zostać piekarzem. W chorzowskiej szkole był jedynym 
w klasie, który wybrał ten zawód. Żadnych przykładów w rodzinie. Był pierw-
szy. Ojciec pracował w chorzowskich Azotach. Tam też kiedyś pracowała mama. 
Mieszkali niedaleko zakładu – przedwojennej firmy Mościckiego. 
Zawodu uczył się w Piekarach Śląskich. Mieszkał na stancji. 
– Praktykę miałem w zakładzie piekarniczo-cukierniczym mistrza Piotra Sta-
cha. Bardziej mnie ciągnęło do cukiernictwa, bo było takie eleganckie i bu-
dziło wyobraźnię. Pieczywo w tamtych czasach, to tylko dwa gatunki chleba  
i bułki. Nic ciekawego. A w cukiernictwie te torty, te dekoracje, czekolada, 
orzechy – jeszcze dzisiaj po latach opowiada o tym z błyskiem w oku. 

Czesław      kierat
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Został spawaczem

Zdał egzamin czeladniczy i nadal pracował u swojego mistrza. Wojsko. A po po-
wrocie zrobił kurs spawania. 
Dlaczego?
– Zarobki w piekarnictwie zniechęcały. Słabe – tłumaczy Czesław Kierat.
Przez kilka lat pracował jako spawacz w Fabryce Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach. Jednak w 1980 roku wrócił do zakła-
du Piotra Stacha w Piekarach Śląskich.
– Los sprawił, że ciężko zachorowałem. Przez kilka lat byłem na rencie. Chodzi-
łem do kolegi, który miał piekarnię i pomagałem mu trochę, aby nie zapomnieć 
zawodu. Ale cały czas chodziło mi po głowie, żeby mieć własny zakład – mówi 
Czesław Kierat. 

Na swoim

W Suchej Górze, dzielnicy Bytomia znalazł piekarnię do wydzierżawienia. Pra-
cował w niej półtora roku. Kolejną wynajął w Bytomiu Stolarzowicach. Pół roku 
później kupił następną w Zabrzu Mikulczycach. Wtedy zrezygnował z dzierża-
wy piekarń w Bytomiu.
– Klientów przybywało. W 1994 roku zacząłem myśleć o rozbudowie. 
Krok po kroku dokupywałem sąsiadujące z piekarnią działki – po 100, 150  
metrów. 
W 1996 zaczęto budowę, a dwa lata później już wszystko było gotowe. Pomo-
gło wsparcie z unijnego funduszu Phare.
Ostatnio też złożył aplikację w ramach unijnego programu pomocowego na 
maszyny i urządzenia, które poprawią warunki pracy. Jeszcze nie wie jak został 
oceniony wniosek.
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Obecnie Czesław Kierat zatrudnia 110 pracowników. Posiada 18 sklepów fir-
mowych, od Chorzowa do Gliwic. Wszystkie w promieniu 20 km. Syn i zięć, 
którzy mają swoje firmy transportowe rozwożą pieczywo i ciasto do sklepów. 
Przymierza się do otwarcia jeszcze jednego punktu. Tym razem w Katowicach. 
W Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
przewodniczy komisjom egzaminacyjnym dla zawodów: piekarz oraz cukiernik. 
W cechu w Zabrzu jest podstarszym. 
Kiedyś miewał, co roku co najmniej po 10 uczniów. W ostatnich latach jest ich 
znacznie mniej.
– Najlepsi fachowcy są po szkołach zawodowych. Jeżeli tylko ktoś chce dalej się 
uczyć, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby następnie poszedł do technikum i na 
studia – akcentuje zabrzański cukiernik. 
Wyszkolił już ponad 80 uczniów. 

Maszyna nie zastąpi

Czesław Kierat często chodzi po mieście i zagląda do sklepów z figurkami z por-
celany. Kupuje różne. Potem na ich podstawie robią w zakładzie formy silikono-
we lub żelatynowe, które są wykorzystywane do przygotowania ozdób na torty.
– Zawód cukiernika to połączenie tradycyjnego rzemiosła i artyzmu, ponieważ 
każdy wyrób powinien kusić oko wyglądem i dobrze smakować. Można się w 
nim twórczo wyżyć – podkreśla.
Większość produkcji oparta jest na starych, tradycyjnych recepturach. Cukier-
nik przyznaje, że musieli je przystosować do produkcji wielkoprzemysłowej, ale 
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przede wszystkim do potrzeb i upodobań klientów, żeby było nie tylko ładne, 
ale i smaczne. – Nowoczesna maszyna nie jest w stanie zastąpić ludzkich rąk – 
podkreśla rzemieślnik.
Klienci chwalą ciasta, że smakują jak u mamy. Odnajdują w nich wspomnienia 
dzieciństwa, czas beztroskiego życia. 

Gwóźdź programu

Pierwszy tort tzw. wiel-
kogabarytowy przygoto-
wali na pierwszą roczni-
cę M1 w Zabrzu. Dla 4 
tys. osób. Ważył ponad 
350 kg. Okrągły, ułożo-
ny na trzy piętra. Naj-
niższe miało średnicę 
dwóch metrów. Można 
go zobaczyć na stronie 
internetowej (http://
www.roker.zabrze.pl /
katalogi/3-torty-mega.
html).
Potem posypały się na-
stępne, okolicznościowe 
zamówienia: Elektrow-
nia Rybnik, 80-lecie 
Izby Rzemieślniczej w 
Katowicach, dla ks. 
Henryka Kuczoba, dla senatora Kazimierza Kutza. Jechały też torty do Fil-
harmonii w Częstochowie czy w kształcie fortepianu na studniówkę do Szkoły 
Muzycznej w Katowicach. 
Do takich tortów trzeba przygotować specjalne stelaże ze sklejki z atestem do 
kontaktu z żywnością. Robią je sami w Mikulczycach. 
– Staramy się, żeby wszystkie ozdoby tortu były jadalne. Nie zawsze można 
je zjeść łyżeczką, bo niektóre elementy muszą stwardnieć. Na przykład druty  
w torcie dla elektrowni zrobiliśmy z dragantu (na bazie cukru pudru i ciasta 
parzonego), bo musiały być sztywne.  
Również ślubne torty, chociaż najczęściej nie tak duże, mają wiele indywidual-
nych detali, które pasują do charakteru lub zajęcia czy pasji nowożeńców. 
– Na przykład dla nauczycieli wf przygotowaliśmy tort z boiskiem, siatką, pił-
kami. I jak wjeżdża taki tort na przyjęciu weselnym to wiadomo, że będzie 
gwoździem programu, uwiecznionym na zdjęciach i filmie. Aż szkoda go kroić 
– opowiada Czesław Kierat.
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Soprani i Hohner 

Czesław Kierat mówi o sobie, że jest pracoholikiem: – Muszę zajrzeć do piekar-
ni, cukierni i firmowych sklepów. Sprawdzić mąkę i inne surowce. Dowiedzieć 
się czy wszystko jest w porządku. 
W gabinecie zauważyłam akordeon. Cukiernik zdradził mi swoją pasję.
– Gram na akordeonie, ale jestem samoukiem, nawet nut nie znam. Zbieram je. 
Mam już dziewięć instrumentów. Dwa z nich mają po 80 lat. To ręcznie robiony 
włoski Soprani oraz niemiecki przepiękny biały Hohner. 
Do piekarni i cukierni coraz częściej zagląda najmłodszy syn. Czesław Kierat 
liczy, że 13-letni Paweł przejmie zakład. 

D jak drukarz

Serce w kałamarzu

Poznali się na balu maturalnym. Szukają większej działki, aby przenieść drukar-
nię, którą prowadzą od kilkunastu lat. Tajniki zawodu poznaje syn Michał. 
W katowickiej drukarni czeka na nas jej kierownik, Andrzej Rębisz. Jak sam  
o sobie mówi – prawa ręka. Właściciele Barbara i Janusz Baranowie odpoczy-
wają akurat w promieniach ciepłego słońca. Spotykam się z nimi dwa tygodnie 
później. Na twarzach widać naturalną opaleniznę. 

Zawód pozostał

Co zostało z wynalazku Gutenberga? Kim dzisiaj jest drukarz? Mało, kto wie, 
kim był np. zecer czy linotypista. Czy zawód zginie? 

Janusz Baran
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– Dawniej drukarz, to był mistrz. Drukowanie było sztuką. Ja byłem maszynistą 
form typograficznych, czyli drukarzem, który stosował formy ołowiane. Tam-
tego zawodu już nie ma, ale drukarz został, chociaż bardzo się zmienił. Dzisiaj 
mamy inteligentne maszyny drukujące, połączone z komputerem. Sterowanie 
odbywa się z pulpitu. Automatycznie ustawia się farbę w kałamarzach – Andrzej 
Rębisz wskazuje na niebywały postęp w swojej profesji.
Janusz Baran przekonywał, że gdyby przyszło mu po raz drugi wybierać zawód, 
też postawiłby na poligrafię. – Po szkole, studiowałem informację naukowo-
techniczną na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Ale to nie było dla mnie – 
wspomina.
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– Tym bardziej, że w szkole poznałem moją Basię – Janusz Baran cały promie-
nieje, kiedy o tym mówi.
Barbara uczyła się zawodu introligatora w 4-letnim liceum zawodowym. W tym 
samym czasie do 5-letniego technikum chodził Janusz Baran. Obie szkoły mie-
ściły się w tym samym budynku w Katowicach – Piotrowicach. Razem zdawali 
egzamin dojrzałości, a potem maturzyści wspólnie bawili się na balu absolwen-
tów.
– Właściwie, to dopiero na nim zwróciliśmy na siebie uwagę – dodaje Barbara 
Baran.
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Foldery, kalendarze, wizytówki

Drukarnię prowadzą od 1991 roku.
– Drukujemy głównie akcydensy, tzn. wizytówki, papiery, bloczki i teczki firmo-
we, ulotki reklamowe, katalogi, różne kalendarze (trójdzielne, wieloplanszowe, 
jednoplanszowe, spiralowane) – Andrzej Rębisz wymienia produkty firmy. 
Podsuwa mi prospekt. Na okładce widzę nazwisko jednego ze znanych śląskich 
dealerów samochodowych. – Proszę zobaczyć w tym przypadku zastosowaliśmy 
kalkę o gramaturze 200 g oraz lakier, co dodaje temu folderowi szlachetności. 
Zyskuje też prestiż firmy, dla której go wykonaliśmy – Andrzej Rębisz przewra-
ca kolejne kartki i pokazuje głębokie nasycenie kolorów, które podkreślają klasę 
prezentowanych samochodów. 
Ma rację. Profesjonalny, elegancki folder robi bardzo dobre wrażenie.
Firma może wydrukować ulotki od formatu A7 (78 mm na 105 mm) aż do for-
matu B1, czyli 980 mm na 680 mm. 
Głównymi klientami są agencje reklamowe, studia graficzne i wydawnictwa. Go-
towe projekty graficzne, w formie odpowiednio przygotowanych plików, prze-
syłają drogą elektroniczną na serwer drukarni. Tutaj się je sprawdza, montuje i 
naświetla się płyty do druku w systemie CTP. Następnie drukarz zapina płyty 
na cylindry w maszynie drukującej.
– O, ten notatnik, w którym pani pisze, również my drukowaliśmy – Andrzej 
Rębisz zwraca uwagę na nazwę i logo firmy górniczej, która widnieje w nagłów-
ku, na każdej stronie bloku. Cieszy mnie, kiedy odnajduję swój produkt w rę-
kach kogoś, komu służy. Daje mi to satysfakcję, bo kiedy wchodzę do klatki  
w swoim domu i widzę zdeptane ulotki leżące na ziemi, to czuje się zdołowany.
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Szukamy większej działki

– Obfitość zleceń zachęca do rozwoju firmy. Tu, gdzie jesteśmy, czyli w katowi-
ckiej dzielnicy Podlesie brak takiej przestrzeni – zaznacza Janusz Baran.
Dlatego szukają działki od 3 do 5 tys. m. kw., gdzie będę mogli postawić nową 
drukarnię. Kilka miesięcy temu napisali wniosek w konkursie na dofinansowa-
nie z funduszy unijnych. Na razie nie wiedzą, jak oceniono ich aplikację. Cze-
kają na rozstrzygnięcie konkursu. 
– Planujemy kupić dwie kolejne maszyny – krajarkę tj. urządzenie do cięcia pa-
pieru oraz maszynę drukującą dla formatu B3, z myślą o mniejszych nakładach. 
Dzięki temu będziemy bardziej konkurencyjni – wyjaśnia Andrzej Rębisz.

Arkusze na zepsucie 

W drukarni pracuje 18 osób. Rębisz zapewnia, że pracownicy nie odchodzą.  
– Są zlecenia, mają pewną pracę, płacimy lepiej niż konkurencja – dodaje. 
– Wielkim plusem jest to, że właściciele drukarni są poligrafami. Wiedzą, o co 
chodzi w tej pracy. Nie trzeba im tłumaczyć, co to jest podłoże drukowe albo 
innych niuansów tej sztuki. Na każdej maszynie, w zależności od stopnia trud-
ności danej pracy drukarz musi dostać odpowiednią ilość arkuszy na zepsucie. 
Dlatego na żadnej nie uda się wydrukować tyle, ile zakłada producent. Wydaj-
ność robocza jest zawsze mniejsza – zaznacza Andrzej Rębisz.
Przyznaje, że ich ceny są trochę wyższe, niż u okolicznych konkurentów, ale 
klient wie, że za to dostanie bardzo dobry produkt. W każdym egzemplarzu 
zostanie zachowany odpowiedni kolor. Nigdy nie zabraknie zamówionego na-
kładu. Strony nie będę pomieszane podczas zszywania. 
– Większość naszych pracowników uczyła się zawodu u nas. Wyszkoliliśmy już 
18 osób – mówi Janusz Baran. 
Drukarnię przejmie syn Michał. Skończył, podobnie jak rodzice, szkołę poli-
graficzną. Teraz, już po studiach marketingowych, uczy się pod okiem Andrzeja 
Rębisza wszystkich tajników zawodu oraz zarządzania firmą.
Córka Ania pisze pracę magisterską z zakresu socjologii. Rzadko zagląda do dru-
karni. – Ale kiedy zdarza się natłok zamówień przychodzi pomóc w pakowaniu 
paczek – mówi Barbara Baran. 
Andrzej Rębisz co roku latem bierze miesiąc urlopu i wyjeżdża z żoną Basią 
oraz dwiema córkami – Anią, która skończyła w tym roku gimnazjum i Olą, 
uczennicą szkoły podstawowej – nad morze. W weekendy jeżdżą do cioci do 
Sułoszowej niedaleko Ojcowa. 
Jest zadowolony, że kiedyś zmienił plany i – zamiast do szkoły radiowo-telewi-
zyjnej – dokumenty zaniósł do technikum poligraficznego. Każde zlecenie jest 
trochę inne, co czyni ten zawód niebanalnym i dającym olbrzymią satysfakcję. 
Drukarz nie zginie, zawsze będzie miał zajęcie. Musi tylko nadążać za coraz no-
wocześniejszymi maszynami – dodaje Rębisz.
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E jak elektromechnik 

Do nawinięcia kilometry zwojów 

– Przewijania silników elektrycznych nie uczą w żadnej szkole. Dlatego wszy-
scy nasi pracownicy nauczyli się tej umiejętności u nas – mówi Marek Cywicki, 
elektromechanik z Czeladzi. 
– Zawsze mnie interesowała elektrotechnika. Na drugim biegunie była fascyna-
cja samochodami. Koniec końców zostałem mechanikiem precyzyjnym – opo-
wiada Marek Cywicki. 
Po ukończeniu szkoły zawodowej uczył się w Śląskich Technicznych Zakła-
dach Naukowych w Katowicach. To szkoła z tradycjami, znana z dyscypliny, 
uczniowskich mundurków oraz znakomitych nauczycieli. Marek Cywicki został 
technikiem elektrykiem.

Chrzest z Neptunem 

W 1981 roku przypomniało sobie o nim wojsko. Trafił na trałowiec do mary-
narki wojennej. Został elektrykiem okrętowym. 
– Przysięga wypadła akurat w dniu wprowadzenia stanu wojennego. W tej 
sytuacji została znacznie skrócona. Rodzice mieli kłopot z powrotem z Us-
tki. Tata był górnikiem. Miał wrócić na nocną zmianę – opowiada Marek 
Cywicki.
Na półce w gabinecie trzyma pamiątki z tamtego czasu. Widać, że rzemieślnik 
z Czeladzi ma do nich sentyment. Wśród tych rekwizytów jest m.in. dzwon z 
trałowca ORP Jastrząb. Na łusce ze ścigacza wojennego grawerunek – Neptun, 
bóg morza z trójzębem, obok ryba nazywana diabłem morskim. Łuska osadzo-
na w kawałku hebanu, z tego drewna ze strefy podzwrotnikowej wyrabia się 
panewki do śruby okrętowej. Są odporne na słoną wodę. I niezwykle twarde.
– Po miesiącu przeszedłem chrzest morski. Żona, po obejrzeniu zdjęć z tej im-
prezy zapytała czy na okręcie były kobiety. Tłum przebierańców – Neptun, dia-
bły, bosman w roli kobiety – śmieje się Marek Cywicki. 

Marek CywiCki
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Co mi dało wojsko? – zastanawia się. 
– Pozwoliło mi się sprawdzić. Potwierdziło też, że skończyłem bardzo dobrą 
szkołę. Wiedziałem, co to znaczy synchronizacja, umiałem zgrać jeden agregat 
z drugim. Potrafiłem samodzielnie myśleć. Zarządzałem energią elektryczną na 
całym okręcie – podkreśla. 

Srebrne wesele 

Po wojsku wrócił do Zakładu Naprawy Sprzętu Gospodarstwa Domowego, tj. 
tam, gdzie uczył się zawodu. Wcześniej pracował w placówce na ul. Warszaw-
skiej koło szpitala Elżbietanek w Katowicach. A później w Sosnowcu w punkcie 
usługowym. 
Był nawet pracownikiem państwowego przedsiębiorstwa. Ale nie odpowiadał 
mu tamtejszy styl pracy. Chciał się zwolnić po dwóch dniach. Niestety, mógł 
odejść dopiero po trzech miesiącach. 
Z myślą o pracy na własną rękę w 1983 roku zdobył tytuł mistrzowski w zawo-
dzie elektromechanik. W następnym roku otworzył własny zakład. 
Początkowo naprawiał sprzęt AGD i przwijał silniki. Potem zrezygnował z AGD 
i skupił się na drugiej z usług.
W ciągu tych 25 lat, obecna, to już trzecia siedziba firmy. 
Zakład Marka Cywickiego budzi respekt nie tylko bogactwem wyposażenia, ale 
i zewnętrzną elegancją. Dwa budynki. Zwracają uwagę niedawno położone żółte 
tynki. Dachowe świetliki powodują, że nowo zbudowana hala jest widna i przyja-
zna pracownikom. Pod ścianami wysokie regały magazynowe. Suwnica. Rzemieśl-
nik pokazuje nam od-
grodzone urządzenia. To 
wyważarki dynamiczne. 
Dzięki nim i specjalnym 
narzędziom potrafią spro-
stać zamówieniom niety-
powym, które trafiają do 
nich z innych nawijalni z 
Raciborza, Siemianowic, 
czy spod Wrocławia. 
W firmie stosuje się 
taką zasadę, że konkret-
ny pracownik robi dany 
silnik od początku do 
końca. Tym bardziej, 
że zawsze jest to praca 
niestandardowa. – Wte-
dy wiadomo, kto odpo-
wiada za daną robotę –  
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objaśnia właściciel firmy. 
Obecnie zatrudnia prawie 30 osób.
Zakład po 25 latach funkcjonowania nie musi się reklamować. – Klienci już nas 
znają, wiedzą, co potrafimy – zapewnia elektromechanik. 
Jest laureatem wyróżnienia „Firma z jakością”, przyznanym przez Izbę Rze-
mieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 

Nie uczą w szkole 

Silniki znajdziemy w elektronarzędziach, w sprzęcie AGD, w olbrzymich maszy-
nach. Niektóre ważą kilka ton.
– Przewijania silników elektrycznych nie uczą w żadnej szkole. Dlatego wszyscy 
nasi pracownicy zdobyli tę umiejętność u nas. Nieważne, jakie mieli wcześniej 
zawody – mówi Marek Cywicki. 
Fach poznają tu kolejne generacje uczniów. Spod ręki Cywickiego wyszło już 
ośmiu. W tej chwili szkoli trzech kolejnych. Ukończył kurs pedagogiczny. Mówi, 
że ma dobry kontakt z młodzieżą. Ale najpierw muszą się oswoić z elektrote- 
chniką. 
W firmie odbywają się też praktyki dla uczniów szkół, które – np. ze względu na 
remont swoich warsztatów – nie mają, gdzie prowadzić zajęć praktycznych. 
– To piękny zawód, który wymaga myślenia. Trzeba mieć dużą wiedzę. Znać się 
na wielu zagadnieniach technicznych, fizycznych, a czasem nawet i chemicz-
nych. Na dodatek wyzwania są coraz większe. Technologia rozwija się, a my 
musimy się dokształcać – zachwala kwalifikacje elektrotechnika.
Jest członkiem komisji 
egzaminacyjnej w zawo-
dzie elektromechanik 
w Izbie Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Ka-
towicach.

Żona pilnuje finansów 

W firmie, jako główna 
księgowa pracuje także 
żona Ewa. Zajmuje się 
też sprawami kadrowy-
mi.
Dwie córki jeszcze się 
uczą. Starsza Ania po-
szła w ślady mamy. Koń-
czy studia związane z 
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księgowością. Kasia natomiast uczy się sztuki charakteryzacji. Studium działa 
przy TVN. 
Marek Cywicki lubi jeździć na nartach. Dwa razy w tygodniu jest na basenie. 
Podkreśla, że czuje się człowiekiem spełnionym. 

E jak elektryk 

Każda awaria nas czegoś uczy 

Bardzo dobrze, że zdarzają się awarie. Gdyby nie one stalibyśmy się rutyniarza-
mi – przekornie zauważa Marian Koczwara z Raciborza.
Gospodarz dobrze czuje się wśród historycznych sprzętów. W jego gabinecie, 
zwracają uwagę radio Pionier z końca lat 50. ubiegłego wieku, maszyna do pisa-
nia Continetal. W minionym stuleciu produkowały je niemieckie Zakłady Wan-
derer. Trudno ocenić ile lat ma ten egzemplarz. Klawisze czcionek błyszczą, jak-
by ktoś przed chwilą jeszcze w nie stukał. 
– Na tej maszynie zarobiłem trochę pieniędzy, bo przed nastaniem komputerów, 
pisałem na niej protokoły z pomiarów. Szkoda mi ją wyrzucić – Marian Koczwa-
ra nie jest wolny od sentymentów.
Radio kojarzy mu się dla odmiany z dziadkiem powstańcem, spod wieży 
telewizyjnej w Bytkowie. – Dziadek o godz. 6.00 rano w rytm poleceń pa-
dających właśnie z radia gimnastykował się. Potem brzytwa, pasek, golenie. 
Był niezwykle uporządkowanym człowiekiem – rzekłbym – pedantycznym. 
Chciał mi opowiadać o powstaniach śląskich, ale ja wtedy nie chciałem słu-
chać. Potem, kiedy już chciałem wszystkiego się dowiedzieć, to jego zabra-
kło. Miałem też starzyka, który był cieślą murarzem. W wolnych chwilach 
grał na trąbce w orkiestrze kolejowej w Rybniku – Koczwara snuje rodzinne 
opowieści. 
Mówi ze swadą, niezwykle obrazowo. Łatwo można sobie wyobrazić jego przo-
dków. 

Marian kOCzwara
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Wsiąść do pociągu 

Ukończył kierunek elektrotechniki przemysłowej w Wyższej Szkole Inżynier-
skiej (obecnie Politechnika Opolska). Przez 13 lat pracował w cukrowni w Raci-
borzu. Wyjeżdżał na wielomiesięczne kontrakty na Węgry i do Bułgarii. 
– Ostatnio byłem dyrektorem technicznym w cukrowni. Zarabiałem nieźle. Jed-
nak pod koniec lat 80. miałem wrażenie, że rusza jakiś pociąg przemian gospo-
darczych i może warto do niego wsiąść – opowiada.
Zrezygnował z posady w cukrowni. 1 czerwca 1988 roku rozpoczęła się histo-
ria jego firmy w branży elektrycznej. Marian Koczwara chciał ją nazwać Zakład 
montażu i naprawy urządzeń elektrycznych. Niestety, nie udało się. Takiej na-
zwy … nie było w obwiązującym wówczas wykazie. Dlatego na niebieskiej ta-
bliczce należało umieścić białymi literami – Instalatorstwo elektryczne. Dotych-
czas zachował tę tablicę. 
– Po kilku tygodniach do firmy przyszedł mój uczeń. Było już nas dwóch – 
wspomina ten debiut Marian Koczwara.
W tej chwili zatrudnia 25 osób.
Pierwsze zlecenia to były drobne roboty. Z czasem zdarzały się coraz większe. 
Dla prywatnych inwestorów wykonywali instalacje elektryczne w domkach je-
dnorodzinnych, dla Bacutil-u układy sterowania.

Ryzyko i stres 

Obecnie instalacje w domach stanowią ok. 15 proc. przerobu firmy. Wykonanie 
kompletnej instalacji kosztuje ok. 10 tys. zł. Za tzw. inteligentną z czujnikami  
i elementami systemu sterowania zapłacimy dwukrotnie więcej.
Większość obecnych zleceń pochodzi od klientów, którzy już wcześniej współ-
pracowali z firmą. Ale początki też bywają różne. Marian Koczwara opowiada 
jak rozpoczął współpracę z katowickim Budusem: – Kiedyś przejeżdżając au-
tostradą zobaczyłem wyburzony budynek. Byłem ciekaw, co powstanie w tym 
miejscu. Okazało się, że Budus miał wybudować duży pawilon dla Plusa. Złoży-
liśmy ofertę i wygraliśmy przetarg. Wykonaliśmy całą instalację wraz z oświetle-
niem zewnętrznym i przyłączem. Od tego czasu zrobiliśmy razem z nimi kolejne 
pawilony dla innych sieci handlowych w Siemianowicach, Rudzie Śląskiej. Do 
końca czerwca realizowaliśmy także jako podwykonawca inteligentne instalacje 
w apartamentowcu w Opolu ze 119 mieszkaniami. 
W Raciborzu firma zrobiła m.in. remont instalacji elektrycznej w przedszkolu, 
lądowisko dla helikopterów w szpitalu. – Ja tu mieszkam i pracuję. Identyfikuję 
się z miastem i dlatego zależy mi, aby również tutaj było widać efekty mojej 
pracy – mówi Marian Koczwara.
Uruchamiali w Kraśniku generator 6 MW. Z „duszą na ramieniu”, bo przecież 
nie codziennie wykonuje się synchronizację takiego urządzenia z siecią. Stres, 
odpowiedzialność i świadomość konieczności pokrycia strat, gdyby coś nie wy-
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szło – przyznaje raciborski elektryk.
Podobnej wielkości generator, jak ten w Kraśniku pracuje w cukrowni, która 
przerabia 5 tys. ton buraków na dobę. I zaspokaja jej potrzeby – tym porówna-
niem Koczwara ilustruje parametry i wielkość urządzenia.
 
Zastrzeżone logo

W firmie pracuje też trójka dzieci. 
– Najstarszy Robert (34 lata) ukończył studia budowlane, uzyskał także tytuł 
mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowicach. Jest kierownikiem budów. 31-letni Jarek poszedł w moje ślady. Wy-
brał elektronikę na Politechnice Opolskiej. Ma tytuł mgr inż., ja tylko ten drugi. 
On również uzyskał tytuł mistrzowski w zawodzie elektryk w Izbie Rzemieślni-
czej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Najmłodsza 27-let-
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nia Asia po studiach psychologicznych zajmuje się działem kadr i szkoleń – opo-
wiada raciborski rzemieślnik.
I zapewnia: – Dzieci nie mają żadnych forów w pracy. Dobrze wiedzą, że od 
godz. 7.00 do 15.00, to ja jestem szefem.
W dziadkowym fotelu w gabinecie rozsiada się nieraz siedmioletnia wnuczka 
Julia. – Będę dyrektorem – ogłasza dziadkowi. Ten przyjmuje to ze spokojem. 
– Oprócz Juli Marian Koczwara ma jeszcze dwóch wnuków – 3-letniego Kamila 
i o rok młodszego Kubę. Oczekuje, że w przyszłości – tak jak u Henry Forda, te 
najmłodsze pokolenie powie: dobrze, że dziadek założył firmę.
W Urzędzie Patentowym Marian Koczwara zastrzegł logo firmy.
Przez 21 lat jej działania wyszkolił już ponad 30 uczniów. W tej chwili następ-
nych czterech poznaje tajniki zawodu. 
– Na warsztacie uczeń weźmie miernik włączy go i widzi co się dzieje. Ja lub 
inny pracownik tłumaczymy mu dlaczego tak, a nie inaczej. Ja ich przymuszam 
i stoję tak długo, aż mu się uda, że ta świetlówka mu się zaświeci. Dla mnie to 
jest rzecz bardzo prosta, dla niego skomplikowana i tak długo będzie skompli-
kowana, dopóki nie zrozumie jak to działa.
Marian Koczwara jest wiceprzewodniczącym komisji egzaminacyjnej w zawo-
dzie elektryk w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach.
– Dzisiaj elektryk, podobnie jak wiele innych zawodów, musi nadążać za rozwo-
jem w branży, za nowoczesnymi rozwiązaniami. Jeśli nie będzie się dokształcać, 
zostanie w tyle. I po pewnym czasie wypada z rynku – akcentuje.
Co pięć lat musi odnawiać uprawnienia SEPowskie. – Zdaję egzamin w zakresie 
dozoru i eksploatacji dla napięcia do 110 kV. Mógłbym ograniczyć zakres egza-
minu, bo praktycznie robimy na średnich napięciach do 20 kV. Jednak nie chcę 
tego robić, bo taki egzamin, mimo sporego stresu, jest dla mnie sprawdzianem 
– dodaje.
W wolnym czasie jeździ na rowerze, pływa, gra w kręgle.
W ubiegłym roku 20-lecie firmy i 35 lat małżeństwa z Janiną świętował wraz  
z pracownikami na grillu na rodzinnej działce.
Z dumą podkreśla: – Jestem raciborzaninem. Tutaj mieszkam. Tutaj pracuję. 
Czuję się bardzo związany z tym miastem. Chciałbym, żeby moi pracownicy 
czuli się związani z firmą, w której pracują. 
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F jak fotograf 

Zostaną tylko obrączki 
i zdjęcia 

Dwunastoletni Paweł 
opowiada, że zostanie 
fotografem. Będzie ro-
bił zdjęcia. Podobnie 
jak cztery pokolenia 
Niesporków przed nim. 
Krzysztof Niesporek tyl-
ko się uśmiecha. Zoba-
czymy. Na razie piłka jest 
ważniejsza – opowiada o 
fascynacjach wnuka.
W Nikiszu, dzielnicy 
Katowic, Krzysztofa 
Niesporka znają wszy-
scy. Tutaj w 1919 roku 
w rynku założył studio 
fotograficzne Augustyn, 
jego dziadek. Rodzinny 
interes przejął jego syn 
Franciszek, a po nim 

krzysztOf niespOrek

wnuk Krzysztof. 

Nie pojechałbym na wojnę

– Zawsze interesowało mnie robienie zdjęć. Tu, gdzie teraz siedzimy było nasze 
mieszkanie. Tu się wychowałem. Może nawet spróbowałem, jak smakuje wywo-
ływacz, lub utrwalacz, w których w tamtych czasach obrabiano zdjęcia – żarto-
bliwie wspomina Krzysztof Niesporek.
Dlatego też poszedł do technikum Abramowskiego, gdzie uczyli się przyszli fo-
tografowie.
– Marzyła mi się praca fotoreportera. Myślałem o tygodniku „Panorama”, który 
miał redakcję w Katowicach i uważany był wówczas za jeden z lepszych, ilustro-
wanych tytułów prasowych – wspomina Krzysztof Niesporek.
Przyznaje, że gdyby dostał to zajęcie, to nigdy nie chciałby fotografować wojny. 
– Bałbym się – mówi.
Nie starał się jednak o zatrudnienie w „Panoramie”. 
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– Kiedy byłem w wojsku, umarł mój ojciec. Stanąłem przed problemem: 
Kto przejmie studio w Nikiszu? – opowiada Niesporek. I dodaje: Jak pani 
widzi, wybrałem studio. Od 1971 roku prowadzę je z Krystyną – moją 
żoną. 

Lubię fotografować ludzi

– Z fotografami jest jak z orkiestrą symfoniczną – porównuje Niesporek.
Na moje zdziwione spojrzenie dodaje: – Nie każdy nawet bardzo znakomity trę-
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bacz równie ciekawie zagra na skrzypcach. Oprócz pewnego rzemiosła ważny jest 
pomysł na zdjęcie i sztukę – dodaje.
Najbliższy jest mu portret, czyli fotografowanie ludzi, zarówno w studio, jak i w 
plenerze. Wierny jest rodzinnej tradycji, ponieważ specjalnością zakładu zawsze 
była fotografia portretowa, a w szczególności zdjęcia ślubne, które do dziś są 
wizytówką studia. Każde z nich wyraża różne gesty, emocje, spojrzenia, uczucia 
i pozy. Jest dokumentem chwili, która drugi raz się nie powtórzy.
– Każdy człowiek powinien zamówić sobie profesjonalny portret – uważa 
Krzysztof Niesporek. 
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Dlaczego? 
– Musimy pamiętać, że ludzie odchodzą. Portret zostaje i możemy po latach 
przypomnieć sobie jak wyglądała ciocia – mówi Niesporek. – Inaczej mamy je-
dynie zdjęcia cioci siedzącej za stołem na uroczystościach rodzinnych lub z urlo-
pu, na którym ważniejsze są piramidy lub morze, niż ona. 
Dobrze wie, że obecnie w czasach dostępności aparatów, w których wystarczy 
tylko nacisnąć spust migawki, zawód fotografa może tracić na atrakcyjności. 
– Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystko da się powtórzyć i nakręcić jeszcze 
raz. Oczywiście, jak ktoś na ślubie napstryka tysiąc zdjęć, to wybierze nawet 
50 bardzo dobrych technicznie, ale czy będą na nich najważniejsze momenty  
i klimat uroczystości? Czy będzie w nich coś więcej niż biała suknia, ciemny 
garnitur na tle zieleni w parku w Pszczynie, bo to się dobrze komponuje? Ta-
kich chwil nie można powtórzyć. Zostają nam jedynie obrączki i zdjęcia, które 
powinny cieszyć – mówi Niesporek.

Uczę patrzenia i myślenia 

Krzysztof Niesporek prowadzi warsztaty, podczas których tłumaczy np. zasady 
operowania światłem, pracy studyjnej z modelem, czy jakie możliwości niosą 
programy graficzne w fotografii cyfrowej.
– Fotografia jest najłatwiejszą ze sztuk, wystarczy tylko nacisnąć migawkę. Pro-
blem polega jedynie na tym, żeby wiedzieć, w którym momencie to zrobić – 
mówi.
Rozmawiamy o zdjęciach czarno-białych i kolorowych. Niesporek opowiada  
o swoich fascynacjach. Dla niego fotografia to przede wszystkim kontakt z czło-
wiekiem. Ludzie przychodzą czasem zalęknieni, obawiają się, że źle wypadną 
na zdjęciu. Przypomina co mówił Amerykanin Richard Avedon, jeden z naj-
lepszych fotografów świata: – jeśli fotografuję jakiegoś człowieka, to staram się  
w niego wejść, staram się ogarniać jego duszę, staram się być nim, jestem całym 
nim, kiedy z nim pracuję. Ale kiedy kończę zdjęcia i na drugi dzień spotykam 
na ulicy to ja go zupełnie nie poznaję, już przestał dla mnie istnieć. On istniał 
dla mnie w momencie fotografowania. Wtedy całym sercem, całą swoją wiedzą 
oddaję się jemu. Po to, żeby zrobić dobre zdjęcie. Pozowali mu m.in. Marilyn 
Monero, prezydent Dwight Eisenhower i Charlie Chaplin. 
Opowiada też o kontrowersyjnych aktach Jana Saudka i Helmuta Newtona.
Niesporek podkreśla, że najważniejsza – bez względu na to czy robimy zdjęcia 
lustrzanką czy też aparatem cyfrowym, czy korzystamy z filmu czy z matrycy – 
jest głowa. 
– Fotografuje się głową. Jeżeli wiemy, czego chcemy i potrafimy wykorzystać 
wszystkie walory sprzętu, jakim dysponujemy, może nam wyjść naprawdę świet-
ne zdjęcie. To wcale nie musi być najwyżej klasy aparat – zaznacza. 
Tego samego uczy również uczniów – umiejętności patrzenia i myślenia. Zwra- 
ca im uwagę, aby patrzyli skąd pada światło, czy perspektywa, z której będą 
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robić zdjęcie jest dobra. Przypomina im również, że w każdym człowieku tkwi 
jakiś osobisty urok, jakaś cecha, którą warto pokazać, a której często nie do-
strzegamy.
Przez studio w Nikiszowcu przewinęło się 15 uczniów. 
– Fotografia wymaga kreatywności. Uczeń musi zepsuć ileś zdjęć, bo w ten spo-
sób wie, co było w nich niedobre. Musi też umieć bronić swojego sposobu pa-
trzenia – zaznacza Niesporek.
– Aby wyczuć talent fotograficzny u młodego adepta, chcę zobaczyć jego zdję-
cia. Jak on fotografuje? Co chce przez nie pokazać? Czy zdjęcie wyszło mu przy-
padkowo, czy też to efekt pewnego pomysłu? – dodaje.

Klient jest najważniejszy 

Krzysztof Niesporek uczy też swoich uczniów, a raczej uczennice, bo fotografię czę-
ściej wybierają dziewczęta, że klient jest najważniejszy.
Tłumaczy tak: – Jestem z krwi i kości rzemieślnikiem, ale jestem również 
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zawsze mówię, że do go-
dziny 17.00 zarabiam pieniądze i robię to, czego klient sobie życzy. Po niej 
fotografuję to, co mnie się podoba. Nie zawsze udaje się połączyć jedno z 
drugim, bo moje odczucia estetyczne mogą być inne, niż gusty i oczekiwania 
mojego klienta. Jeżeli przychodzi klient i prosi o konkretne zdjęcie, ja, jako 
rzemieślnik, dokładnie takie muszę mu wykonać. Mogę najwyżej zrobić dwa 
zdjęcia – tak jak życzy sobie klient, i jak ja je widzę. Jednak to do niego nale-
ży wybór, które zaakceptuje. 
Niedawno na stulecie Nikiszowca przygotował kolaże. Można było je zobaczyć 
w galerii Wilson. 
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W Nikiszowcu działała grupa artystów – malarzy naiwnych, tzw. Grupa Jano-
wska. Należeli do niej m.in. Teofil Ociepka, Paweł Wróbel, Gawlik. W swoich 
obrazach nie uwzględniali perspektywy ani proporcji.
– Zainspirowany tymi obrazami postanowiłem zrobić kolaże. Sfotografowałem 
ludzi z Nikiszowca, sfotografowałem Nikiszowiec i spróbowałem te zdjęcia już 
techniką cyfrową połączyć w pewien obraz. Nie zwracałem uwagi na perspekty-
wę czy proporcje zdjęcia. Nie patrzyłem na technikę. Malarzy naiwnych nikt jej 
nie uczył. Po prostu naiwne zdjęcia, które nawiązują do tych naiwnych obrazów 
– opowiada o kolażach. 

Oddam studio w… 

Krzysztof Niesporek wielokrotnie wystawiał swoje zdjęcia. Zdobył za nie wiele 
prestiżowych wyróżnień: Zloty Medal za portret, kilka srebrnych, brązowy me-
dal za zdjęcia robione w Irlandii.
– W tym roku obchodzimy 90-lecie studia fotograficznego. Dlatego w listopa-
dzie chciałbym urządzić wystawę w galerii Wilson w Janowie. Zamierzam na 
niej pokazać, oprócz swoich, zdjęcia  córki oraz pracowników studia. Mam taki 
pomysł, aby na tę wystawę, ludzie którzy się fotografowali w naszym studio, 
przynieśli te zdjęcia. Umieścimy je na specjalnych tablicach – opowiada Krzy-
sztof Niesporek. 
Przez te lata do zakłada na rynku w Nikiszowcu, do którego prowadzą zewnętrz-
ne, kryte schody, trafiło wiele tysięcy osób. Trudno przewidzieć ilu z nich zechce 
przynieść swoje zdjęcia do galerii. Tym bardziej, że nie są to tylko mieszkańcy Ka-
towic czy pobliskich miast. 
Sabina, córka Krzysztofa również fotografuje. Prowadzi studio w Siemianowicach 
Śląskich. Jej syn, Paweł ma swój aparat. I chce robić zdjęcia tak jak mama, dzia-
dek, pradziadek i prapradziadek. Czy to spełni? Krzysztof Niesporek ze spokojem 
mówi, że teraz może być równie dobrze fotografem co… kosmonautą. Czas poka-
że.
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F jak fryzjer 

Mistrz nożyczek i grzebienia 

Zdobył wszystkie zawodowe laury. Jest trenerem polskiej kadry narodowej fry-
zjerstwa damskiego, ma certyfikat sędziego klasy międzynarodowej. Józef Dre-
inert jest fryzjerem od 49 lat.
– Mój wujek prowadził zakład fryzjerski w Katowicach-Szopienicach. Kiedy 
jako brzdąc, zaglądałem do niego, byłem zafascynowany tym, co się tam dzie-
je. Mając 13 lat zacząłem się uczyć zawodu. Czyściłem klipsy. Podawałem wał-
ki. Właśnie wtedy postanowiłem zostać fryzjerem. Bardzo dobrym fryzjerem – 
podkreśla Józef Dreinert.
Opowiada o pierwszych konkursach, na które jeździł podpatrywać ówczesnych 
mistrzów grzebienia do Krakowa. 
– Dotychczas pamiętam, pokaz Austriaka. Nie potrafiłem wtedy ocenić jego 
pracy, za mało sam umiałem, ale nie zapomnę tamtej atmosfery i zadowolenia, 
że mogę obserwować, co wyczynia z nożyczkami i grzebieniem – wraca do cza-
sów pierwszych fascynacji.

Własny salon

Myślał o założeniu własnego salonu. Sprawdzał rozmaite lokalizacje w Katowi-
cach: Morawa, Ochojec, Piotrowice i znalazł przy ul. gen. Jankego. Od 1972 roku 
prowadzi salon w tym samym miejscu.
– Kiedy zobaczyłem te pomieszczenia wyposażone w zwykły żeleźniak, stare 
krzesła i suszarki – miałem wątpliwości, czy dobrze zrobiłem. Postanowiłem 
uczynić z tego miejsca salon z prawdziwego zdarzenia – wspomina.

Józef dreinert
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Od tego czasu wiele się zmieniło. Na ścianach salonu zdjęcia z krajowych i mię-
dzynarodowych konkursów, dyplomy, wyróżnienia i nagrody świadczące o osią-
gnięciach jego właściciela. Oprócz fryzjerstwa usługi manicure i pedicure. 

Paryż i Bali 

Cały czas się uczył. Podpatrywał mistrzów. Był stypendystą u Antoine’a w Pary-
żu. 
– W latach 70. przyszła do nas z Francji moda na trwałą ciepłą, kompresową. 
Kupiłem specjalny aparat do niej. Kosztował tyle, co maluch. Ale oprócz mnie, 
miały go wtedy jedynie cztery zakłady. Panie były zachwycone fryzurą – opo-
wiada.
Brał udział w wielu zawodach i konkursach, zdobywając na nich znaczące tro-
fea. Teraz ocenia umiejętności innych.
– Pamiętam Mistrzostwa Świata Fryzjerstwa Artystycznego, w których po raz 
pierwszy wzięła udział polska drużyna. Był rok 1998. Seul. Niesamowita kon-
kurencja – ok. 170 zawodników. Po roku, na spotkaniu w Strasburgu podsu-
mowano mistrzostwa. Okazało się, że w kategorii oceniających fryzjerstwo 
damskie uznano mnie za najlepszego sędziego – z dumą wspomina  Józef Dre-
inert.
Mistrzostwa świata, najważniejsze dla fryzjerstwa wydarzenie, organizowane 
są od 1947 roku, cyklicznie, co 2 lata. Po Seulu, był jeszcze Berlin, Las Vegas, 
Mediolan, Moskwa i w tym roku Chicago. 
Organizatorem mistrzostw jest Organizacja Fryzjerstwa Światowego (OMC)  
z siedzibą w Paryżu, której członkiem od 1995 roku jest Ogólnopolska Komisja 
Fryzjersko-Kosmetyczna. Józef Dreinert w imieniu Polski podpisywał dokument 
akcesyjny.
Uczestniczy w prezentacjach i pokazach. Spotkania organizowane są w najważ-
niejszych miejscach dla branży oraz w atrakcyjnych zakątkach: Paryż, Londyn, 
Nowy Jork, Berlin, Cannes, wyspa Bali. Przy okazji można zobaczyć trochę 
świata.
 – Mamy kontakt ze światowymi stylistami, którzy pokazują nowe techniki, pre-
zentują aktualne trendy i kolory – mówi Dreinert. 
Za dwa lata na mistrzostwach w Paryżu będą modne zielone włosy – prognozu-
je. 

Uczniowie to odpowiedzialność 

Od lat szkoli młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. Do zawodu przygotował już 
ponad 40 uczniów. Wielu z nich osiągało sukcesy na krajowych i międzynaro-
dowych konkursach. 
– Daję nożyczki i grzebień do ręki Wystarczy parę ruchów rąk i widać czy z tego 
kandydata będzie dobry fryzjer – mówi rzemieślnik z Piotrowic. 
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Jedną z najmłodszych uczennic Józefa Dreinerta jest 18-letnia Kamila. 
– Nie chciałem jej przyjąć. Uczeń to duża odpowiedzialność. To nie tylko nauka 
zawodu i przekazania umiejętności fryzjerskich. 
Wie pani, czym mnie przekonała – pyta?
– Powiedziała, że chce się uczyć tylko u mnie. Przyznaję, że zjednała mnie tym 
pochlebstwem. Cóż każdy z nas jest trochę mniej lub bardziej próżny – dodaje.
Kamila uczy się już dwa lata. Widać jak przygląda się mistrzowi. Bez słów, jedynie 
po minie czy geście, rozumie jego polecenia np. co powinna podać czy zrobić. 
Józef Dreinert chwali dziewczynę. Mówi, że ma dryg i zostanie u niego w salo-
nie.

Zawód, który nie zginie

W fryzjerstwie nie ma marazmu, ani nudy. To jest działanie, które inspiruje 
– przekonuje rzemieślnik. 
Józef Dreinert stara się „rozszyfrować” klientkę, aby dopasować fryzurę nie 
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tylko do kształtów twarzy, ale również do jej osobowości i stylu życia. In-
nego uczesania wymaga bizneswoman, innego pani zajmująca się domem i 
dziećmi, innego kobieta uprawiająca sport, a jeszcze innego nastolatka. I do-
daje: – Fryzura jest uzupełnieniem osobowości każdego człowieka. Musi być 
dobrze dobrana, wtedy klient będzie dobrze się z nią czuł.
– Aby być fryzjerem, trzeba być artystą, konferansjerem, psychologiem, filo-
zofem, a nawet czasem i trochę ojcem swoich klientek – powtarzał wielokrot-
nie Antoine, czyli Antoni Cierplikowski. 
Teraz to samo powtarza swoim uczniom i pracownikom Józef Dreinert. Jak 
sam przyznaje lubi obserwować ludzi. 
Członek kilku międzynarodowych organizacji fryzjerskich oraz sędzia klasy 
międzynarodowej. Od kilku lat jest także trenerem polskiej kadry narodowej, 
która bierze udział w mistrzostwach świata. Od kilkunastu lat prezes Klubu 
Fryzjerstwa Artystycznego w Katowicach. Spopularyzował ideę fryzjerstwa  
artystycznego organizując od kilku lat festiwale fryzjerskie w katowickim 
Spodku z udziałem wielu znakomitych mistrzów grzebienia nie tylko z Pol-
ski, ale i z Europy. 
Przez 22 lata był w komisji egzaminacyjnej dla zawodu: fryzjer w Izbie Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. – Ten za-
wód nigdy nie zginie. Jest piękny i ma wielką przyszłość – podkreśla Józef 
Dreinert.
65-letni fryzjer z Piotrowic został odznaczony platynowym „Laurem Biznesu”, 
wyróżnieniem „Firma z Jakością”, medalem Edukacji Narodowej. Zdobył też ty-
tuł „Rzemieślnika Roku”. Ostatnio na ogólnopolskim konkursie uczniów fryzjer-
stwa im. Antoine’a Cierplikowskiego wyróżniono go za przygotowanie uczniów.
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K jak kamieniarz 

W kamieniu tkwi piękno 

Płyty onyksu przypłynęły z Brazylii. Granit przyjechał z Portugalii i Indii, 
a biały marmur z Carrary we Włoszech. Słońce wydobywa wszystkie żyłki  
i plamki w kamiennych, trzymetrowych taflach, czekających na swoją kolejkę 
na placu w Wodzisławiu Śląskim. 
Józef Kowalski od 57 lat zajmuje się kamieniem. – Mój ojciec był stolarzem, 
ja jednak wolałem kamień. Chociaż wielu moich kolegów z klasy wybierało 
kopalnię. Wiadomo, po 25 latach pracy na dole można iść na emeryturę – 
opowiada wodzisławski rzemieślnik.
Miał 14 lat, kiedy u Erwina Węgrzyka zaczął się uczyć tajników zawodu. Po 
uzyskaniu tytułu czeladnika nadal pracował u swojego mistrza. Dopiero, kiedy 
ten przeniósł zakład do Rybnika, trafił do jego brata Korneliusza Węgrzyka. 
Po blisko 13 latach pracy u braci Węgrzyków usamodzielnił się i rozpoczął 
własną działalność. Od tego czasu minęło już 30 lat. 

Kilometry parapetów

Zaczynał od produkcji wyrobów betonowych we własnym garażu. Pomagała mu 
żona Urszula. – Potem wybudowałem taki mały zakład. Miał 60 m. kw., co na 

Janusz kOwalski
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tamte czasy już było sporo – zaznacza. Zatrudnił kilku pracowników oraz ro- 
zpoczął kształcić uczniów w zawodach betoniarz i kamieniarz. Po pojawieniu się 
na lokalnym rynku innych zakładów betoniarskich oraz kamieniarskich, lokali-
zacja firmy okazała się niezbyt fortunna. 
– Kiedy od teściowej otrzymaliśmy 11 arową działkę przy drodze wiodącej z 
Wodzisławia do Rybnika postanowiłem w to miejsce przenieść zakład. Obe- 
cny ma ok. 500 m. kw. Dokupiliśmy w pobliżu trochę gruntu, umieszczając na 
nim hurtownię. Czekają tutaj tafle kamienne w kilkudziesięciu kolorach i odcie-
niach. 
– Kiedyś moim głównym zajęciem było wykonywanie nagrobków z lastryko. Tyl-
ko od czasu do czasu zdarzało się bardziej wyszukane zamówienie na granitową 
tablicę z odpowiednią inskrypcją. Teraz natomiast dominują schody, parapety, 
kominki, blaty kuchenne i łazienkowe. Robimy je ze szlachetniejszego tworzy-
wa, tj. marmuru i granitu – mówi Józef Kowalski.
– W tej chwili na rynku w moim zawodzie jest bardzo dużo zamówień. Wyko-
nujemy kilometry parapetów. Nie ma tygodnia, aby pracownicy nie montowali 
blatów kuchennych przynajmniej w dwóch kuchniach – dodaje.
1 m. kw. blatu, w zależności od zastosowanego kamienia, kosztuje od 500 do 
1500 zł. 
Zakład nadal produkuje też wyroby betonowe, takie jak: kręgi, rury, czy osadni-
ki. 
W dwóch halach zainstalowano nowoczesne maszyny. Józef Kowalski podkreśla, 
że praca obecnie jest o wiele łatwiejsza niż kiedyś. Rysunek obróbki kamienia 
programuje się w komputerze i maszyna sama tnie go pod informatyczne dyk-
tando. Oczywiście, nieraz są takie krawędzie, które trzeba szlifować i polerować 
ręcznie. Jest ich jednak coraz mniej. 
Obróbka wymaga także mniej fizycznego wysiłku niż kiedyś. Nie trzeba ręcznie 
obracać kamiennych blatów np. do cięcia, bo to wszystko robią już maszyny. 
Wystarczy nacisnąć guzik. 
W biurze obsługi zainteresowani mogą obejrzeć kilkadziesiąt próbek rozmaitych 
blatów. Są także przykładowe kompozycje zabudowy kuchni lub obudowy ko-
minka. Nadto bogactwo wzorów rozmaitych parapetów i schodów. 
– Wielu klientów zamawia schody granitowe, wewnątrz najczęściej są na połysk, 
a na zewnątrz palone o szorstkiej strukturze, żeby w zimie się na nich nie śli-
zgać. 
Głównymi odbiorcami są w przede wszystkim klienci indywidualni, ale także 
firmy kamieniarskie, gdyż zakład prowadzi również hurtową sprzedaż kamienia 
oraz firmy budowlane wykorzystujące w swojej działalności kamień.

Obrazy w trawertynie 

– Najciekawszym zamówieniem w historii firmy był nagrobek w kształcie forte-
pianu, w pełnych wymiarach – mówi Kowalski. 
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Ostatnio pracownicy zakładu wykonali boczny ołtarz do kościoła w dzielnicy 
Wodzisławia – Radlinie Górnym. Do tego celu wykorzystano marmur, onyks, 
granit i trawertyn. – Z zawieszonego nad ołtarzem ornamentu z beżowego mar-
muru rozchodzą się trapezowe promienie wykonane z onyksu, bo ten kamień 
przepuszcza światło. Padają na glob ziemski zamknięty w czarnym granicie, bo 
na nim można wyraźnie zaznaczyć kontury kontynentów. Robi to duże wraże-
nie szczególnie w godzinach wieczornych – opisuje Józef Kowalski. 
Z kolei na ołtarzu głównym zostanie umieszczony krzyż, składający się z 6 ob-
razów. Obramowania do nich z brązowego trawertynu są już gotowe. Teraz cze-
kają jeszcze na obrazy, aby dokończyć montaż krzyża.
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Szymek będzie następny 

Józef Kowalski zatrudnia obecnie 25 osób, w tym syna i córkę. 
– Syn Edward początkowo chciał zostać mechanikiem samochodowym. Nie na-
ciskałem. Tak jak na mnie nie naciskał mój tata. Jednak wybrał kamieniarstwo. 
Ma już tytuł mistrzowski – mówi wodzisławski rzemieślnik.
35-letni Edward prowadzi zakład wspólnie z ojcem. Odpowiada za produkcję. 
Jego siostra Hanna ukończyła filologię angielską. W zakładzie pilnuje księgowo-
ści, a po południu uczy w szkole. Żona Urszula zajmuje się drobnymi zakupami. 
Kupuje litery, wazony, lampiony. Jeździ też i sprawdza czy pracownicy dobrze 
zamontowali nagrobek. W firmie pracuje także synowa Katarzyna. Zajmuje się 
biurem i obsługą klientów.
Sześcioletni Szymek, już teraz opowiada, że będzie po tacie trzecim szefem fir-
my – ze śmiechem mówi kamieniarz. 
Widać jednak, że podoba mu się postawa wnuka. Wnuczki, a ma ich trzy, nie 
ujawniają takiego zdecydowania. 
Na moje pytanie co woli marmur czy granit? Józef Kowalski odpowiada, że nie 
ma to dla niego żadnego znaczenia. Znacznie większe ma natomiast kolor. Zde-
cydowanie woli barwne kamienie, które przy obróbce wymagają dopasowania 
nitek, faktury, różnych smug, bo wtedy te tworzone wyroby zyskują na wyglą-
dzie. – Są po prostu piękne – podkreśla. 
Józef Kowalski wyszkolił już 8 uczniów. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej 
czeladniczej i mistrzowskiej dla zawodu: kamieniarz w Izbie Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
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K jak kominiarz 

Przynosi szczęście 

Od wieków łapało się za guzik na widok kominiarza i do tej pory tak zostało. 
Dlaczego? Na szczęście. Wilhelm Syrnicki z Orzesza przez 55 lat był kominia-
rzem. W przypadku Romana Adamusa z Częstochowy ta przygoda z zawodem 
trwa już 20 lat.
Korporacja Kominiarska w Polsce zrzesza obecnie ok. 8000 osób. Kiedyś komi-
niarze mieli ściśle przydzielone rejony. U sąsiada nie można było wyczyścić ani 
jednego komina. Teraz każdy może pracować, gdzie chce. Dlatego nikogo już 
nie dziwi, że do przetargu w Krakowie zgłosiło się 12 kominiarzy z Warszawy.
Wilhelm Syrnicki też miał zlecenia z różnych miast m.in. z Krościenka, War-
szawy. – Inwestor  ze stolicy chciał, abym dokonał odbioru całego osiedla. Spra-
wdziłem jeden budynek. Okazało się, że zamiast wkładów kwasoodpornych za-
montowano rury aluminiowe, które po kilku miesiącach byłyby zniszczone. Nie 
odebrałem tego osiedla – zaznacza.

Idzie nasz kominiarz

Przez 38 lat Wilhelm Syrnicki pracował w rejonie blisko domu, ale kiedy się 
uczył, miał okazję poznać m.in. Łaziska Średnie i Dolne oraz Podlesie i Zarze-
cze (obecnie dzielnice Katowic), a także należące do Tychów – Wilkowyje. Jego 
mistrz późno wrócił z wojny, rejony już były przydzielone i koledzy odstąpili 
mu po kawałku ze swoich rewirów. 
– Idzie się, od domu do domu. Jak się ma taki niezłośliwy charakter, jak ja, 
można komuś pomóc i kominy wyczyścić. Zawsze byłem przyjazny ludziom. 
Nie byłem nigdy złośliwy, nie dokuczałem, swoją robotę zrobiłem. Dobrze mi 

rOMan adaMus Jan kłosek
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było między ludźmi, a myślę, że im też nie było ze mną źle – głośno zastanawia 
się 71-letni Wilhelm Syrnicki.
Kiedyś zdarzyło mu się uratować dziecko, które zawisło nad studnią. 
Roman Adamus jest prezesem Spółdzielni Kominiarskiej w Częstochowie. Przed 
laty zaczynał w niej, jako pomocnik kominiarski. Do zawodu namówił go szwa-
gier. Potem pracował, jako czeladnik, mistrz kominiarski, kierownik zakładu. 
Spółdzielnia zatrudnia 35 osób, w tym większość stanowią mistrzowie komi-
niarscy. Jest też kierownikiem rejonu, który obejmuje Kalety, Koszęcin, Strzebin, 
Rusinowice. 
Czterdziestoośmiolatek opowiada: – Każdy komin jest inny, podobnie jak loka-
tor. Do każdego trzeba inaczej podejść. Z jednym trzeba pożartować, drugiego 
czasami wysłuchać. Wśród naszych klientów są właściciele domków jednoro-
dzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele zakładów. Czyścimy piece pie-
karnicze, duże kotłownie. 
– To nie jest praca stereotypowa. Sporo w niej adrenaliny. Każdy dzień jest inny. 
Dobry kominiarz musi mieć ogromną wyobraźnię. Należy używać zabezpieczeń 
np. szelek bezpieczeństwa, odpowiednich pasów, lin. Niebezpieczne prace wy-
konujemy zawsze we dwóch – podkreśla Roman Adamus.
Najbardziej go cieszy, kiedy słyszy z daleka: O, idzie nasz kominiarz.

wilhelM syrniCki
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Do zawodu wkracza nowoczesność. Ot, choćby kamery kominowe, które poka-
zują czy nie ma gdzieś ubytków, przerw, jaki rodzaj sadzy jest w kominie. 

Zapobiegają nieszczęściu 

– Nieraz ludzie zapominają o tym, że dobra wentylacja w mieszkaniu lub domu 
to podstawa. Szczególnie teraz, kiedy coraz częściej montowane są szczelne 
okna – mówi Adamus.
Zgodnie z przepisami, miejsca opalane paliwem stałym – drewnem, węglem, po-
winny być minimum cztery razy w roku wymiatane. Natomiast w przypadku 
paliwa olejowego, czy gazowego należy to czynić co najmniej dwa razy.
– Czasami ktoś zbyt intensywnie pali, lub zbyt oszczędnie, albo stosuje np. mo-
kre drewno i wtedy wytwarza się tzw. sadza mazista, która zatyka komin jak 
smoła i wtedy trzeba czyścić częściej. Bardzo niebezpieczne jest także zapalenie 
się sadzy. Najczęściej dochodzi do tego, kiedy popełniono błędy podczas pale-
nia. Piec był przyduszony, czyli dochodziło do niego za mało powietrza, wów-
czas powstaje większa ilość sadzy i wystarczy, że przy rozpalaniu wrzuci się kil-
ka szczap np. drewna świerkowego, które ma bardzo długi płomień i następuje 
pożar sadzy. Pali się w temperaturach od 1000 do 1600 stopni, w zależności od 
jej rodzaju. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo, że pożar może się przenieść na 
inne części budynku – mówi Roman Adamus.
Kominiarze też czasami wypalają sadze, gdy nie można komina wyczyścić 
szczotkami, ale wtedy zgodnie z procedurą, w pogotowiu czekają strażacy.
Również w przypadku źle wyregulowanych pieców gazowych i olejowych po-
wstaje więcej sadzy. Każda dostawa oleju różni się od poprzedniej. – To podob-
nie, jak z samochodem, jak się trafi na kiepską stację benzynową, to można z 
niej nie wyjechać – Roman Adamus przywołuje porównanie.

Cylindry i zdjęcia

Z cylindrem – jak opowiada Wilhelm Syrnicki – podobno było tak. Działo się 
to w Anglii, w której kominy były szersze niż w Polsce. Do królewskiej komnaty 
wpadł kominiarczyk. Myśląc, że nikogo w niej nie ma zaczął przymierzać insy-
gnia królewskie i przeglądać się w lustrze. Jak już się dobrze pooglądał, zostawił 
wszystkie rzeczy i z powrotem wszedł do komina. Król widząc, że nic nie zabrał, 
nadał całemu bractwu przywilej noszenia cylindrów. Następnie nakrycie głowy 
zawędrowało do Niemiec, a stamtąd do Polski.
Z Wilhelmem Syrnickim siedzimy w domu jego teściów w Orzeszu, w którym 
urządził muzeum. Zgromadził tutaj sporo skarbów. Na parterze zbiory komi-
niarskie, na piętrze strażackie. Pokazuje nam książki, kalendarze, obrazy. Kil-
kadziesiąt lalek – kominiarczyków i pluszaków w kominiarskich strojach i cyli-
ndrach. Niektóre z drabiną. Inne z obowiązkowymi w wyposażeniu kominiarza 
kulą i liną. Kilkanaście cylindrów i meloników – skórzane, z filcu. Jest nawet 
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przywieziony przez gospodarza z Ameryki cylinder w barwach flagi Stanów 
Zjednoczonych. Już kilka razy był gościem na ich kongresach. 
Cylinder noszą mistrzowie kominiarscy, uczniowie i pomocnicy zakładają ke-
plik. Po zdaniu egzaminu czeladniczego mogą założyć cylinder. 
Wilhelm Syrnicki jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej dla zawodu ko-
miniarz w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowi-
cach oraz prezesem Korporacji Mistrzów Kominiarskich województwa śląskiego. 
Pasją Romana Adamusa są zdjęcia. Zrobił ich już tysiące. Bardzo lubi fotogra-
fować góry. – Za każdym razem są inne – akcentuje. Ulubionym miejscem jest 
Smreczyński Staw w Tatrach. Cieszy go również niewielki ogródek przy szerego-
wym domku. Zajmuje się nim głównie żona Jadwiga. Piękny o każdej porze. 
– Wczesną wiosną zachwyca trawnik z niezliczoną ilości białych, fioletowych i 
żółtych krokusów. Przypomina górskie hale, tylko owiec brak. Rosną mahonie i 
berberysy. Zimą, pięknie skrzy się zapalona świeca, umieszczona w śniegu. Nie-
samowity widok – opowiada częstochowski kominiarz. 
W ogrodzie Jadwigi i Wilhelma Syrnickich wśród iglaków zwraca uwagę pompa 
strażacka. Tutaj zaczynają egzamin adepci zawodu kominiarskiego.
Roman Adamus planuje na emeryturze kupić malutki domek nad jeziorem i łódź 
w Szwecji. Tam od 23 lat mieszka siostra jego żony. Jeżdżą do niej co roku. Mają 
tam przyjaciół. – Piękne jeziora. Czyste morze. Będę pływał – rozmarza się. 
Wilhelm Syrnicki liczy, że kiedyś fach przejmie po nim 12-letni wnuk Łukasz.
– Nie wiadomo, kto pierwszy złapał za guzik kominiarza. Wiadomo jednak, dla-
czego za guzik, bo to było jedyne czyste miejsce – Roman Adamus przypomi-
na starą opowieść. Niezmiennie jednak ich widok kojarzy nam się z bezpiecze- 
ństwem i szczęściem, które przynoszą. 
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K jak kosmetyczka 

Zawód na topie

Blisko 30 lat w zawodzie. Właścicielka studia kosmetycznego. Zatrudnia 10 
osób. Garną się do niej uczennice na naukę. Aż trudno uwierzyć, że na począt-
ku chciała rzucić to zajęcie. 
Z Henryką Seweryn, bo to o niej mowa, umawiam się jesienią ubiegłego roku. 
Spotykamy się wieczorem w jednym, z dwóch, jej zakładów w Tychach. Przed 
chwilą pożegnała ostatnie klientki. Za chwilę wychodzą jeszcze pracownice. Zo-
staje tylko Anna, która przyucza się do zawodu.

Rzucić to wszystko

– Mam zdolności plastyczne, i po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego  
w Mikołowie nie udało mi się dostać na studia. I tak trochę z przypadku skoń-
czyłam kursy kosmetyczne, a później zdałam egzamin czeladniczy i mistrzowski 
w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. W 1979 trafiłam do pracy do punktu 
Praktycznej Pani na osiedlu H w Tychach – opowiada Henryka Seweryn.
– Pierwsze miesiące były straszne. Czułam się nieakceptowana. Chciałam rzu-
cić to zajęcie. Złożyłam nawet podanie o przyjęcie mnie na stanowisko sekreta- 
rki do Zakładu Elektroniki Górniczej. Wtedy moja ówczesna szefowa Barbara 
Skrzydło poprosiła, abym została pół roku. Obiecała, że po tym okresie, jeżeli 
nadal będę chciała odejść, nie będzie już mnie zatrzymywać. To jej przekonanie, 
że jestem dobra w tym, co robię, pozwoliło również mi uwierzyć w siebie. Zosta-
łam. Od tego czasu upłynęło już prawie 30 lat – wspomina Henryka Seweryn.

henryka seweryn
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Szef tworzy atmosferę

Dlatego nie dziwi podejście Henryki Seweryn do uczennic, które cały czas szko-
lą się w jej Studiu kosmetycznym. Widać, że ma z nimi dobry kontakt i dużo 
cierpliwości.
– One wprowadzają do tego zakładu młodość i ożywienie. Szef powinien two-
rzyć i dbać o dobrą atmosferę w firmie – podkreśla Henryka Seweryn.
Jednak wiele gabinetów nie chce przyjmować uczniów. Dlaczego? 
– Uczennice cały czas obserwują, więc należy się pilnować, aby wszystko było 
zawsze w porządku. Trzeba im poświęcić trochę czasu. Pokazać jak się np. robi 
hennę, paznokcie czy masaż. Co więcej, uczennice muszą nie tylko wiedzieć to 
teoretycznie, ale również praktycznie, czyli muszą umieć to zrobić. Aby było to 
możliwe, trzeba przekonać klientkę, że tym razem zajmie się nią uczennica – tłu-
maczy tę niechęć innych gabinetów.
Jestem ciekawa jak namawia klientki. 
– Pytam czy się zgodzi, że tym razem np. hennę nałoży uczennica. Będzie to 
usługa za darmo, a ja gdyby była taka potrzeba, poprawię – tłumaczy Henryka 
Seweryn.
Prowadzi także zajęcia w Śląskiej Szkole Nauk Użytecznych w Tychach.
Jest również przewodniczącą komisji egzaminacyjnej dla zawodu „kosmetyczka” 
oraz „wizażystka” w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-
ści w Katowicach, przed którą zdają egzamin czeladniczy i mistrzowski przyszłe 
adeptki zawodu kosmetyczki i wizażu. 

Umieć słuchać 

Przy przyjmowaniu nowej pracownicy zwraca uwagę na wykształcenie oraz po-
siadane umiejętności, kursy czy szkolenia. Prócz tego liczy się kultura osobista  
i wygląd zewnętrzny – zadbana cera, wypielęgnowane dłonie oraz paznokcie.  
Po prostu idealna czystość i schludny wygląd.
– Im więcej umiejętności czy szkoleń, tym lepiej. Na początek przydadzą się 
podstawowe kursy wizażu, stylizacji paznokci i pielęgnacji ciała. Później, już  
w trakcie pracy, można korzystać ze szkoleń specjalistycznych w firmach kosme-
tycznych, z którymi współpracuje gabinet, np. obsługi sprzętu do pielęgnacji 
ciała i twarzy – mówi Henryka Seweryn.
Najważniejsze cechy dobrej kosmetyczki to według Seweryn: profesjonalizm. 
Dobra kosmetyczka musi umieć zbudować relację pełnego zaufania klientki  
i umiejętnie rozpoznać jej potrzeby. Bardzo ważne są także dyskrecja, cierpliwość, 
wyrozumiałość, ale i stanowczość. Trzeba zwracać uwagę na to, co i jak mówimy 
– tutaj przyda się takt. Przekonując klientkę do konkretnego zabiegu nie możemy 
przecież używać zwrotów typu „W Pani wieku...”. Wreszcie zdolności manualne 
ułatwiające pracę przy niektórych zabiegach, takich jak makijaż, masaż, zdobie-
nie paznokci czy tatuaż. A przede wszystkim trzeba umieć słuchać. 
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Dobre prognozy na przyszłość

Lata 90. ubiegłego wieku przyniosły wiele zmian. Upadły m.in. punkty Praktycz-
nej Pani. Henryka Seweryn, mimo, iż nie paliła się wtedy do własnego biznesu, 
utworzyła Studio kosmetyczne. Jeszcze rok temu prowadziła dwa gabinety. Je-
den mieścił się w nowym, wybudowanym w tym celu, budynku, drugi natomiast  
w dzierżawionych pomieszczeniach. Kilka miesięcy temu zrezygnowała z dzier-
żawy. Skupia się na jednym gabinecie. Sprowadza do niego nowe aparaty, umożli-
wiające wprowadzanie kolejnych nowości. Możemy też liczyć na porady dermato-
loga. Zatrudnia 10 osób. 
Studio kosmetyczne uzyskało tytuł „Firma z jakością”. Henryka Seweryn po-
szła na studia z zarządzania przedsiębiorstwem, zorganizowane przy współpra-
cy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 
Uzyskała licencjat.
Rynek kosmetyczny w ostatnich latach jest jednym z najbardziej dynamicznie 
rozwijających w Polsce 
i na świecie. To oznacza 
bardzo dobre prognozy 
dla kosmetyczek. Wy-
szkolonych pracowników 
szukają firmy kosmetycz-
ne, salony odnowy biolo-
gicznej, fitness kluby i 
gabinety kosmetyczne. 
Do kosmetyczek coraz 
częściej przychodzą nie 
tylko panie, ale również 
panowie i młodzież. 
Henryka Seweryn wska-
zuje obraz, który wisi 
w gabinecie kosmetycz-
nym. Namalował go 
jeden z klientów. Kil-
ka miesięcy zabiegów 
pozwoliło na uporanie 
się z problemami skóry 
trądzikowej, a chłopak 
zyskał trochę pewności i 
zaczął patrzeć na siebie 
znacznie przychylniej.
Zawód kosmetyczki uzy-
skuje stopniowo coraz 
większy prestiż, jedno-
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cześnie wymagania stawiane osobom pielęgnującym nasze ciało są coraz wyższe. 
Trzeba interesować się medycyną estetyczną czy dermatologią, bo te dziedziny 
mają wpływ na to, co się dzieje w kosmetyce. 
– W życiu zawodowym czuję się spełniona – akcentuje Henryka Seweryn. 
Jesienią będzie prowadzić m.in. zajęcia z wizażu w ramach szkoleń, które organi-
zuje Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Przyznaje, że jej marzeniem jest zdobycie prawa jazdy na motocykl. Na razie to 
jeszcze pragnienie niezrealizowane. Teraz ma na głowie przygotowania do wese-
la córki Marty.
Poszła w jej ślady. Zaczęła od robienia paznokci. Teraz pracują razem. 27-letni 
syn Paweł pracuje w banku. 
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K jak kowal 

Zawsze znajdzie zajęcie

Jan Socha, mistrz kowalstwa artystycznego z Bieńkowic jest ósmym pokole-
niem kowali w rodzinie. Nosi to samo imię, co założyciel kuźni w 1702 roku. 
Kowalem jest brat, kowalem jest syn Robert, z którym razem prowadzi ku- 
źnię. 
Historia rodziny zaczęła się od Janka Sochy rodem spod Krakowa, który 
szedł z Sobieskim pod Wiedeń. 24 sierpnia 1683 roku wielka armia dota-
rła pod Racibórz. Król pojechał pomodlić się do klasztoru w Rudach, wojska 
zaś rozbiły się obozem na pobliskich polach. Janek Socha w Bieńkowicach 
poznał dziewczynę. Tak się w niej zakochał, że obiecał wrócić. Po pokonaniu 
Turków dotrzymał obietnicy. Przyjechał nad Cynę. Ożenił się. Jako że był 
kowalem i synem kowala, w Bieńkowicach postawił kuźnię. Był rok 1702. 
Odtąd Sochowie od ponad 300 lat zajmują się tym samym fachem. 
Na ścianie kuźni wśród wielu różnych wzorów kutych elementów zwraca uwagę 
drzewo genealogiczne bieńkowickich kowali. Można z niego wyczytać, że Janek 
Socha urodził się w roku 1665. Jedyny syn Andrzej, który pisał się Andreas, 
urodził mu się w 1714 roku. Potem kolejno: Franz, Urban, Anton, Johann i Alo-
is. W 1952 r. przyszedł na świat Jan Socha. 
Razem z 27-letnim synem Robertem podtrzymują tradycję. Nadal kują żelazo  
w kuźni. 
– Czekamy na dziesiąte pokolenie – żartuje Jan Socha. – Na razie trzy lata 
temu urodziła się wnuczka.

Zostały dwie kuźnie

Po pierwszej kuźni Janka Sochy, która stała za dzisiejszą stodołą, zostały jeszcze 
łupki ze ścian. Drugą w 1905 roku, która stoi do dziś, wybudował Anton Socha. 
Kowalstwo powstało w Egipcie 4 tys. lat przed narodzeniem Chrystusa – przy-
pomina Jan Socha, kiedy pytam o przyszłość zawodu. – Przez lata zmieniały się 

Jan i rOBert sOCha
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przedmioty wychodzące spod kuźniczego młota. Kowal to jeden z najstarszych 
zawodów świata. Tworząc przedmioty codziennego użytku, czy oręż starał się 
nadać im najbardziej funkcjonalny i jednocześnie piękny kształt. Z czasem, w 
miarę rozwoju innych sposobów wytwarzania, kowalstwo zaczęło być bardziej 
zdobnicze i coraz bardziej jego wyroby przypominały dzieła sztuki.
Dziś kowalstwo to zawód zabytkowy – uśmiecha się Jan Socha. – Koni coraz 
mniej, kuje się rzadko, chyba że na wielkanocną procesję. Kiedyś w okolicy 
było siedem kuźni. Dzisiaj zostały dwie. Moja i brata. Młodych do zawodu 
nie ma. Dlatego przekwalifikowałem się na kowalstwo artystyczne. Teraz lu-
dzie potrzebują ozdobnych krat, balustrad i bram. Kowalowi pracy nie za-
braknie. Nawet w erze kosmosu – przekonuje Jan Socha.
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Najważniejszą cechą wyrobów kutych jest ich oryginalność i niepowtarzalność 
oraz wysoka jakość, odróżniająca je od przedmiotów produkcji masowej. 
Jan Socha ma tytuł mistrza ślusarstwa, kowalstwa oraz kowalstwa artystycznego.

Jak klocki lego 

Jan Socha przyznaje, że praca w kuźni jest obecnie łatwiejsza niż kiedyś. – 25 
lat temu nie było młotów. Wiele urządzeń trzeba było samemu wykonać. Teraz 
miech można zastąpić elektryczną nadmuchiwarką. Lemiesze trzeba było wykuć 
ręcznie, teraz już są odpowiednie maszyny – wspomina Socha. 
W kuźni pomagała mu żona Gertruda, a później syn Robert, a nawet córka Karina. 
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W maju ubiegłego roku 
pojechali na Międzyna-
rodowe Targi Kowalstwa 
Artystycznego do Zako-
panego. – Wszyscy byli 
zdziwieni, że przyjecha-
liśmy całą rodziną i że 
nawet córka kuje – opo-
wiada Jan Socha. 
Podczas pokazów każdy 
miał wykuć dowolną rzecz, którą potem przekazywał na licytację, z której do-
chód był przeznaczony na operację chorej dziewczynki. 
Robert z pomocnikiem wykuli świecznik w kształcie żmii, a ojciec z siostrą 
świecznik w kształcie podkowy. 
W pokazach kowalstwa uczestniczyło 26 kowali. Sochowie zajęli pierwsze mie-
jsce za najlepsze stanowisko. Dyplom wręczał starosta tatrzański Andrzej Gąsie-
nica-Makowski, z zawodu również kowal. Nagrodą była wycieczka na Światowy 
Festiwal Kowali na Ukrainę. 
– To jest właściwie takie honorowe wyróżnienie. Tam się nie ocenia prac, bo 
każda jest inna i trudno je porównywać – podkreśla Jan Socha. 
Zaletą takich wyjazdów jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi kole-
gami po fachu. – Każdy region ma inną technikę kucia. Można popatrzeć, jak 
pracują inni – dodaje Jan Socha. 
Teraz kowal to trochę jak artysta. Kratę wymyślną wykuje i bramę, obręcz, 
kwietniki, meble i akcesoria kominkowe. Większość na zamówienie właścicie-
li nowych domów, z Polski, z Czech, z Niemiec. Zdarzają się też zamówienia, 
które wymagają niezwykłego kunsztu. Trzeba dorobić brakujące lub zniszczone 
elementy w zabytkowych ogrodzeniach, czy pałacach.
– Co prawda ogrodzenie można zaprojektować w komputerze. Kupić półfabry-
katy i złożyć go, niczym klocki lego. Nie ma w tym jednak żadnego mistrzostwa 
– mówi Jan Socha. 

Stuletnia sikawka 

Kowalom do ognia zawsze było po drodze. Dowodzi tego stare wiadro pożarni-
cze w kącie kuźni – skórzane, by w gorączce gaszenia ognia, po wylaniu wody 
na płonący dach, nikt nie ucierpiał, jak leciało na dół. 
– W 1906 roku kupiono sikawkę konną, która gasiła miejscowe pożary i prze-
trwała do dnia dzisiejszego. Ostatni pożar gasiła w 1961 roku – wspomina Jan 
Socha. 
Anton został pierwszym komendantem straży pożarnej w Bieńkowicach i od 
tego czasu wszyscy Sochowie jeździli do pożarów. Pradziadek, dziadek i ojciec. 
Jan Socha był komendantem przez 25 lat. 
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Ochotnicza Straż Pożarna z Bieńkowic już od czterech lat startuje w ogólnopol-
skich zawodach w Cichowie pod Poznaniem. Przez ostatnie trzy lata stawali na 
najwyższym stopniu podium. 

Zabytkowe motocykle

W starej stodole Sochowie urządzili muzeum kowalstwa. Wśród zgromadzonych 
eksponatów znajdują się narzędzia do podkuwania koni, oraz urządzenia do wy-
rabiania żelaznych obręczy na drewniane koła, dawne młoty, wiertła, podkowy, 
no i miech kowalski po pradziadku Antonie.
Podobne urządzenia kuźnicze są w muzeum w Wiedniu. Nawet taka sama wier-
tarka, jak w bieńkowickiej kuźni. Ale za to bez oryginalnego wiertła! To, które 
znajduje się w muzeum Sochów, własnoręcznie wykuł jeszcze Johann Socha. 
Co takiego jest w tym zawodzie, że kolejne pokolenia Sochów są mu wierne? 
– Najlepsze jest to, że z żelaza można zrobić wszystko – mówi z przekonaniem 
Robert Socha.
Wszyscy mówią, że Robert ma dar w rękach. 
Pasją Roberta są motocykle. Ma już ich kilka. Wyremontował Uranię z 1939 
roku, wyprodukowaną w zakładach w Cottbus oraz polskie – WFM z 1956 roku 
i SHL z 1965 roku. Jeździ na nich na zjazdy zabytkowych motocykli. 
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K jak krawcowa

Dzisiaj nikt nie szyje pelis

Zaczęła od ubranek dla lalek. Teraz szyje fraki i smokingi na śluby oraz mundu-
ry dla członków bractwa kurkowego. 
Zawsze miałam smykałkę do krawiectwa. Chyba miałam z 9 lat, a może nawet 
mniej, gdy po raz pierwszy usiadałam do maszyny. Chciałam coś uszyć swoim 
lalkom – opowiada Aniela Gałach z Żor.
Po ukończeniu szkoły podstawowej zastanawiała się, co dalej. – Nie wiedziałam, 
co chcę robić. Nie miał mi też, kto podpowiedzieć. Pomyślałam o szkole ele- 
ktronicznej, ale nie lubiłam fizyki – wspomina dawne dylematy. 
W końcu kuzynka, która chodziła już pierwszy rok do szkoły krawieckiej we 
Wrocławiu poradziła: Co się będziesz truła fizyką, chodź do nas. 
Sama znalazła warsztat i zaczęła naukę. Po kilku miesiącach potrafiła już uszyć 
spodnie, spódnicę i kamizelkę. – U swoich mistrzów nauczyłam się wszystkiego, 
łącznie z pelisą – mówi Aniela Gałach. 
Co to jest pelisa?
– Z wierzchu mamy materiał, a pod spodem skórę z barana, czyli kożuch – wy-
jaśnia Aniela Gałach
To jest trudne?
– Tak, bo skórę należy nabić na specjalne stoły, aby dopasować do tego materia-
łowego wierzchu, żeby się nie ciągnęło. 
Aniela Gałach szyła pelisy jeszcze w połowie lat 70. Teraz zimy łagodniejsze, to 
i nikt już ich nie zamawia. 

aniela gałaCh
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Do Żor po mieszkanie 

Razem z mężem mieszkała koło Ostrowa Wielkopolskiego. Kątem u rodziców. 
Do Żor przyjechali za mieszkaniem. Mąż Mieczysław dostał pracę w Fadomie,  
a Aniela Gałach od razu otworzyła zakład krawiecki. 
Zawodu nauczyła już ponad 35 uczniów. Większość z nich to były dziewczyny, 
ale uczyła także 3 chłopców. Jak sama przyznaje jest bardzo wymagająca, ale też 
swoim uczniom przekazuje wszystkie tajniki kroju i szycia. Na przykład jak sobie 
poradzić, aby ubranie dobrze leżało, kiedy klient ma okrągłe plecy, czy wyraźny 
brzuszek. Jak należy skroić dla osoby wyprostowanej i sprężystej, a jak dla tej, 
która się garbi. Jak wszyć rękaw, aby biegł prosto i nie marszczył się. Każda spód-
nica musi mieć inny podkrój, wtedy klientka będzie dobrze w niej wyglądać. 
Teraz też uczy trzy dziewczyny. Po jednej z każdej klasy. Wszystkie przyjeżdżają 
z Pawłowic. 

Nie jest drożej

Zastanawiam się kto dzisiaj przychodzi do krawca, skoro w sklepach pełno go-
towych ubrań. 
– Jeśli porównamy z markowymi produktami, to szycie na miarę nie jest droż-
sze. A mamy dopasowane do naszej sylwetki. Weźmy np. płaszcz męski.  
W sklepie zapłacimy za niego 1500 zł. Porównajmy ile wyniesie uszycie takiego 
płaszcza. Materiał typu ambasador po 100 zł za metr będzie kosztował 300 zł. 
Do tego dodatki – 100 
zł. Uszycie – 300 zł. Ra-
zem mamy 700 zł – li-
czy. 
Na uszycie u Anieli Ga-
łach poczekamy ok. 3 
tygodni. Krawcowa wy-
konuje także przeróbki. 
Skróci, dopasuje, popra-
wi. Przeróbki są gotowe 
za kilka dni, a często już 
następnego dnia. 
Przyjeżdżają członko-
wie bractw kurkowych 
z Żor i z Mikołowa. Na 
manekinie w pracowni 
widzę zieloną marynarkę 
z munduru. Pospinana 
szpilkami czeka na przy-
miarkę. 
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– Pomimo obfitości odzieży w sklepach, jest bardzo duże zapotrzebowanie na szy-
cie miarowe. Szyję garnitury, płaszcze, kostiumy, spódnice i smokingi do ślubu,  
a nawet fraki – wymienia żorska krawcowa. 

Dziurki jak w hafcie richelieu 

W ubiegłym roku cech wysłał ją do Portugalii. W ramach programu Leonardo 
da Vinci rzemieślnicy w ciągu dwóch tygodni poznawali zakłady i sposób pracy 
w Portugalii. 
– Był piekarz, mechanik samochodowy. Było też krawiectwo. Tylko, że w porów-
naniu z moim to była duża firma. Sami wykonywali tkaniny, a dopiero potem 
szyli – podkreśla Aniela Gałach.
– Nowoczesne maszyny, dziurkarki, podszywarki, tam już niewiele się robi ręcz-
nie. Ja dziergam dziurki ręcznie. Nitki przeciągam podobnie jak trzeba to robić 
w hafcie richelieu – dodaje. 
Niedawno, w ramach programu Leonardo da Vinci, była również w Norwegii. 
Tam rzemieślnicy mieli okazję poznać jak uczyć zawodu ludzi starszych, którzy 
muszą się przekwalifikować. 

Rodzinne muzykowanie 

Dwoje dorosłych dzieci. Dyplom mistrzowski 39-letniej Doroty wisi w zakła-
dzie. O rok młodszy Arkadiusz pracuje i od 16 lat gra na saksofonie i organach 
w zespole De Facto. Występowali m.in. w Ustroniu na Gaude Feście. 
Czworo wnuków. Trzech chłopaków – 13-letni Grześ, i o rok młodszy Krzyś (sy-
nowie córki) oraz 12-letni Damian i 6-letnia Patrycja (dzieci syna). 
– Krzyś jest mistrzem Śląska w pływaniu na grzbiecie – uśmiechnięta Aniela Ga-
lach z dumą opowiada o dzieciach i wnukach. Cieszy ją ich powodzenie.
Od pięciu lat organizują zjazdy rodzinne. Spotykają się w miejscowości Moja 
Wola koło Ostrowa Wielkopolskiego. Do harcówki i kempingów zjeżdża prawie 
50 osób. To tylko najbliższa rodzina. Jest flaga na maszcie. Ognisko, mecze siat-
kówki i piłki nożnej. I mnóstwo muzyki, bo prawie wszyscy na czymś grają.
– Teść grał na wielu instrumentach. Potrafił nawet skrzypce sam zrobić. Jego 
wszyscy synowie grają. Brat męża ma siedmioro dzieci, w tym 6 gra. Jan Gałach 
jest skrzypkiem w grupie Martyny Jakubowicz – wymienia Aniela Gałach. 
Spotykają się zawsze w Boże Ciało Raz tylko trzeba było zjazd przełożyć na 
sierpień. Czekali na powrót ze służby w Iraku bratanka męża.

Śnieg latem 

Lubi wyjazdy do Ustronia. Spaceruje swoimi ścieżkami. Wzdłuż Wisły z jednej 
i drugiej strony. Potem kawałek w kierunku Równicy. Ale nie na sam szczyt, bo 
za wysoko.
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– W ubiegłym roku byliśmy z mężem na Krecie. Zrobiliśmy wypad na Santorini, 
To było jak bajka. Białe domki niczym z klocków. Kiedy wpływaliśmy promem 
domki na wzniesieniu wydawały się jak śnieg w górach – opowiada. 

Krawiec jak artysta 

Jest w komisji egzaminacyjnej dla zawodu krawiec przy Izbie Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, przed którą adepci zdają 
egzamin czeladniczy i mistrzowski.
Co jest ważne? Chwilę zastanawia się. 
Żeby zostać dobrym krawcem trzeba ukończyć kurs kroju. Ciągle się doszkalać. 
Należy iść z duchem czasu, oglądać czasopisma, patrzeć co nowego w modzie, 
obserwować ludzi, jak się ubierają – wymienia żorska krawcowa. 
– Krawiec musi być trochę artystą. Musi umieć zaprojektować i mieć dryg do 
szycia – dodaje Aniela Gałach. 

L jak lakiernik samochodowy 

Dwie miłości – samochody i trąbka

Na parkingu firmy Starczała zwraca uwagę czarna Skoda Tudor z 1948 roku.  
– Nie jestem jej właścicielem. Należy do jednego z naszych pracowników,  
chociaż była u nas w zakładzie odnawiana – podkreśla Józef Starczała.

Józef sTaRCzała
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W Jeleniu, obecnie dzielnicy Jaworzna, a kiedyś samodzielnej miejscowości, pro-
wadzi firmę od 1973 roku. Pracują w niej i żona Krystyna, którą nazywa mini-
strem finansów, bo trzyma kasę oraz 39-letni syn Sławek, który razem z nim 
zarządza firmą.

Wolałem kuźnię 

– Jestem góral. Pochodzę z Suchej Beskidzkiej. W domu sporo się plotło z wi-
kliny. Moi wujkowie byli stolarzami. Wykonywali drobne meble, stoły, krzesła. 
Najwięcej było krzeseł. Ja też z nimi je robiłem – opowiada Józef Starczała. 
Te umiejętności przydały się mu wiele lat później w Jaworznie, gdzie sam wyko-
nał boazerię oraz inne elementy drewniane do sali szkoleniowo-bankietowej. 
– Proszę zobaczyć na te zdobienia nad oknami. To wszystko zrobił mąż. Każdy 
detal musiał być dokładnie wycięty – Krystyna Starczała pokazuje nam salę. 
Robi wrażenie. 
Jednak w czasach szkolnych Józef Starczała od wikliny wolał kuźnię. – Często 
po lekcjach zamiast wracać do domu, leciałem do kuźni. Ciągnęło mnie to, co 
się tam działo. Na dodatek kowal traktował mnie jak własne dziecko, nawet jak 
coś zepsułem – przyznaje.

Zarobić na motor

Interesował się też techniką i maszynami. Stąd po podstawówce poszedł do 
szkoły mechanizacji rolnictwa w Jordanowie. 
Pierwszy motor?
– Miałem chyba 14 lub 15 lat. To była WFM-ka. Ale najpierw trzeba było na 
niego zarobić. Podobnie jak na rower – zaznacza 64-letni Józef Starczała. – Pięć-
dziesiąt lat temu to były zupełnie inne czasy – dodaje.
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Koparki i dźwigi 

Nie miał jeszcze 18 lat, gdy po skończeniu szkoły wybrał się do Krakowa na 
poszukiwanie pracy. Znalazł ją. Zaczął pracować, jako pomocnik operatora cięż-
kiego sprzętu budowlanego. 
– Dotychczas pamiętam adres: Lubicz 25 – mówi Józef Starczała.
Sprawdzam w internecie. Dotychczas mieści się tam firma zajmująca się poszu-
kiwaniem nafty i gazu. 
Dlatego Józef Starczała dużo jeździł po Polsce. Do tego jeszcze dodatkowe kur-
sy oraz technikum samochodowe. 
W Jaworznie, a raczej w Jeleniu – jak sam mówi – w 1967 roku wylądował z po-
wodu żony. Pod koniec wojska pobrali się. Zmienił też pracę przy poszukiwaniu 
nafty na kopalnię „Sobieski”. Był m.in. społecznym inspektorem pracy i rato-
wnikiem górniczym. 
W 1973 roku otworzył zakład mechaniki pojazdowej. – Musiałem uzyskać na 
to zgodę kopalni i pozwolenie z cechu. Wtedy było to konieczne – przypomina 
Józef Starczała.
Po dwóch latach miał tak dużo pracy, że zrezygnował z „Sobieskiego”. – Kole-
dzy z kopalni mnie zmotywowali. Mówili: Józek stać cię, abyś poszedł na swo-
je. Jak pracuje się w zespole, to jest zupełnie inaczej, niż kiedy samemu trzeba 
wszystko załatwić. Obawiałem się czy mi się powiedzie – opowiada.
W połowie lat 80. wyjechał na zachód. Pracował przez kilka lat w Niemczech i 
w Hiszpanii. Był operatorem sprzętu budowlanego, spawaczem. Ciągnęło go do 
motoryzacji. Po roku trafił do zakładu samochodowego. Wiele rozwiązań, które 
miał okazję tam zaobserwować zastosował w Jaworznie.
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Druga miłość

Józef Starczała od dziec-
ka grał na trąbce. Póź-
niej jeszcze na saksofo-
nie. Oglądamy zdjęcia 
w rodzinnym albumie. 
– O, tutaj, ten z lewej 
strony to Józek – Kry-
styna Starczała wskazuje 
na czarno-białe zdjęcie. 
Widnieje na nim data – 1964 rok. 
Jak sam przyznaje, trąbka to druga jego miłość, po samochodach.
Dzieci, Sławek i młodsza od niego o pięć lat Justyna, skończyły szkołę muzy- 
czną. Sławek grał na akordeonie i pianinie, a Justyna na pianinie i flecie.
– Bardzo popularny był wtedy duet fortepianowy Marek i Wacek. Dzieci też 
lubiły grać na cztery ręce. Jednym z ich ulubionych utworów było Dla Elizy Lu-
dwiga Van Beethovena – wspomina Krystyna Starczała. 
Teraz na rodzinne muzykowanie brakuje czasu. Justyna zajmuje się wychowa-
niem dwóch synów – Wilhelm ma 10 lat, a Walter – 5 lat. Z kolei ojciec i syn są 
zajęci firmą, która rozwinęła się znacznie. Do początkowej mechaniki samocho-
dowej doszło blacharstwo i lakiernictwo.

Syn poprowadzi firmę

W firmie obecnie razem z rodziną pracuje 14 osób, w tym dwójka uczniów. Kil-
ka dni przed naszą rozmową jeden z pracowników zdał egzamin mistrzowski. 
Józef Starczała nie krył satysfakcji z tego powodu. Przyznaje, że uczniom i cze-
ladnikom trzeba poświecić sporo czasu, aby ich dobrze przygotować, ale cieszy, 
kiedy widać efekty, tak jak w tym przypadku. Wyszkolił już około 100 uczniów. 
Również syna. 
Nie uciekają mu pracownicy, ale ze śmiechem mówi, że płaci im lepiej niż sobie. 
Jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w zawodach lakiernik i lakiernik 
samochodowy w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, przed którą zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przyszli 
adepci zawodu. Przewodniczy także Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych przy 
katowickiej Izbie. 
– Z racji mojego wieku, już czas, aby syn przejął firmę. Ma wszystkie tytuły mi-
strzowskie z mechaniki samochodowej, lakiernictwa i blacharstwa – podkreśla 
Józef Starczała.
Widać jednak, że nie będzie mu łatwo zrezygnować z kierowania zakładem, po 
latach, kiedy obserwował polską motoryzację od syrenek po współczesne, napa-
kowane elektroniką samochody. 
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Syn dodaje: – Od czasu, kiedy jako dziecko przyglądałem się ojcu w warszta-
cie wiele się zmieniło. Mamy precyzyjny sprzęt, który umożliwia nam skrócenie 
czasu oczekiwania na naprawę. Warto też pamiętać, że zawód lakiernika samo-
chodowego uważany jest za elitę w branży motoryzacyjnej.
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wyróżni-
ła zakład z Jaworzna m.in. tytułami: „Firma z jakością” oraz „Firma z przyszłością”.

M jak malarz – tapeciarz

Musi czuć kolor

W tym zawodzie wystarczy tysiąc złotych na zakup narzędzi. O wiele trudniej 
jest zdobyć przywiązanie klientów. 
Dlaczego zostałem malarzem? 
– Rodzinna tradycja. Dziadek pochodził z Wójtowej wsi pod Gliwicami. W latach 
20. rozpoczął naukę zawodu. Miał trzech synów. Mój ojciec był najmłodszy. Nie 
wiem czy musieli czy chcieli, ale wszyscy razem pracowali. Dziadek tworzył struk-
tury rzemiosła w Rybniku – opowiada dzieje rodziny Wojciech Pfeifer.
– Do 1979 roku tata pracował u dziadka i dopiero wtedy rozpoczął samodzielną 
działalność. Pięć lat później ja dołączyłem do niego. Rozpocząłem jako 15-latek 
naukę zawodu. Dlatego też, pomimo, że mam dopiero 40 lat, to w tym roku 
będę miał 25 lat pracy zawodowej – zaznacza Wojciech Pfeifer.

Zdziwiona wychowawczyni

Wojciech Pfeifer twierdzi, że nie miał żadnych rozterek, co zamierza robić po 
podstawówce.

wOJCieCh pfeifer
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– Moja wychowawczyni była zszokowana, gdy jeden z lepszych uczniów po-
wiedział jej, że idzie do zawodówki uczyć się na malarza. Mój kolega z ławki 
Maciek Wilk, też dobry uczeń, powiedział jej to samo. On też już jest trzecim 
pokoleniem malarzy.
Rozpoczynając naukę zawodu umiał już to, co, zwykle dopiero uczniowie w 
trzeciej klasie. Nic dziwnego. Pomagał ojcu od małego. W wakacje pracowali 
razem. Pomagał też przy budowie domu.
Po ukończeniu szkoły dalej pracował, jako czeladnik u ojca. Równocześnie cho-
dził do wieczorowego Technikum Budowlanego. Maciek Wilk także. Nadal sie-
dzieli w jednej ławce 

Szczotka i szmata 

– Zawód malarza wiąże się estetyką i czystością, wiec uczeń musi się nauczyć 
mycia i sprzątania. Szczotka, szmata. Ja też od tego zaczynałem. W zakładzie  
u taty nie miałem żadnej taryfy ulgowej – opowiada.
Standardem naszej firmy jest porządek. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Okno, 
wyłączniki drzwi, podłoga wszystko musi być przetarte. Kiedyś nie było jeszcze 
foli, więc dwóch malowało, a trzeci sprzątał.
Skończył technikum i w 1990 roku zdobył tytuł mistrzowski. Dziesięć lat  
później ojciec odszedł na emeryturę. 
Wojciech Pfeifer zatrudnia obecnie dwóch pracowników. Ma też 6 uczniów. 
Mówi, że sam wykształcił chyba już 25. 
– Przychodzi 16-letni chłopak. Mierzy 150 cm i waży jakieś 40 kg. Jak kończy 
naukę to nieraz chłopina ma dwa metry i 90 kg wagi. Nie tylko zmężniał, ale 
również dorósł. Z młodzieńca stał się dorosłym człowiekiem. Dlatego trzeba pa-
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miętać, że to nie tylko nauka technik malarskich czy technologii, ale również 
nauka życia i odpowiedzialności za nie – podkreśla rybnicki rzemieślnik.
– Teraz jestem starszym cechu. Zostałem nim jak miałem 38 lat. Chyba byłem 
najmłodszym starszym cechu – mówi Wojciech Pfeifer.
Już drugą kadencję jest też przewodniczącym komisji egzaminacyjnej dla zawo-
du malarz-tapeciarz w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębio-
rczości w Katowicach.
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku w ubiegłym 
roku zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych i Zespołem Szkół Me-
chaniczno–Elektrycznych. W jego ramach organizowane są różnorodne przedsię-
wzięcia, konkursy, które mają upowszechnić szkolnictwo zawodowe. Dzięki temu 
znacznie lepiej układa się współpraca z pracodawcami. Szkoły mogą szybciej 
dostosowywać się do potrzeb rynku pracy. Nauczyciele mają dostęp do informa-
cji i nowych technologii. Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów kwalifikacyj-
nych pozwoliło uczniom 
przekonać się jak taki  
egzamin wygląda, oswoili 
stres, a zyskały też szko-
ły. W budowlance odma-
lowano pomieszczenia, a 
w mechaniku wykonano 
nową instalację elektrycz-
ną. 

Nowe techniki

W zawodzie malarza, jak 
w każdym innym, wi-
dzimy postęp. Zamiast 
rusztowań, hydrauliczny 
podnośnik. Wystarczy 
nacisnąć guzik i już się 
jedzie do góry. Nowe far-
by, bardziej ekologiczne, 
narzędzia ułatwiające 
pracę. Pewne technologie 
odeszły do historii, ale 
trzeba o nich pamiętać 
w szkolnictwie. Na przy-
kład techniki – klejowa, 
czy kazeinowa. 
Wojciech Pfeifer wy-
jaśnia, że tą drugą (na 
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białku) wykonywało się obrazy, szkice w kościołach. I nadal trzeba tak robić, 
gdy konserwator zabytków wydał takie zalecenie. Dlatego osoba, która nic o 
niej nie wie jest w takiej sytuacji bezradna. Sam już odnawiał kilka kościołów. 
Drapanie i mycie, też jest coraz rzadszą czynnością, bo w technikach nowoczes-
nych: akrylowej, emulsyjnej, olejnej nakłada się kolejne warstwy nawet 20–30 razy. 

Gra kolorów 

Nie można bazować tylko na mieszalniku i komputerowym dobieraniu barw. 
Kolor trzeba czuć i umieć go przygotować, wiedzieć, z czego się składa i jak go 
zmienić. To jest podstawa w moim zawodzie – podkreśla Wojciech Pfeifer. 
Malarz musi rozróżniać, jaki kolor jest ciepły, brudny, agresywny, czy uspokaja-
jący. Musi umieć go zmienić, aby był bardziej ciepły. Kiedy jest zbyt jaskrawy, 
wiedzieć jak go przybrudzić i uspokoić.
Najważniejsze to wysłuchać klienta i umieć tak zrobić, aby on był zadowolony. 
Przykładowo klient kupuje farbę w hurtowni z mieszalnika, ale wybrał ją przy 
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świetle jarzeniowym. Po pomalowaniu kawałka ściany i przy świetle dziennym 
okazuje się, że to nie jest ten odcień, o którym myślał klient. I co teraz? 
Hurtownia powie kup pan następną, malarz powinien umieć wybrnąć z tej sy-
tuacji np. dodając do farby odpowiedniego pigmentu, aby ją rozjaśnić lub przy-
ciemnić.

Nie trzeba dużo pieniędzy

Zawód nie wymaga dużych nakładów finansowych. Na wiadra, odpowied-
nie pędzle i sprzęt wystarczy tysiąc złotych. W innych zawodach na początek 
trzeba wydać znacznie więcej. Ale o wiele trudniejsze jest znalezienie klienta i 
utrzymanie go, tak, aby zechciał po kilku latach znowu do nas wrócić – opisuje 
Wojciech Pfeifer.
Pomalowanie metra kwadratowego w zależności od podłoża i farby kosztuje od 
2 do 6 zł. Na odnowienie 60 metrowego mieszkania, łącznie z farbami, wyda-
my od tysiąca do dwóch tysięcy zł. Warto też wiedzieć, że kupując usługę wraz 

z materiałem płacimy 
tylko 7 proc. VAT, a nie 
22 proc. Wystarczy po-
liczyć, że taniej wyjdzie 
wziąć fachowca. Robota 
trwa 2-3 dni.
Sześcioletnia Zuzia od 
dwóch lat chodzi na kół-
ko plastyczne i nieraz 
już była w hurtowni ma-
larskiej. Już zapowiada 
tacie, że kiedyś przejmie 
jego malarzy.
– Niedawno syn mojego 
wujka też otworzył fir-
mę zajmującą się malo-
waniem i tapetowaniem. 
Teraz w Rybniku jest 
dwóch malarzy o tym 
samym nazwisku. Cza-
sami klienci nas mylą 
i dzwonią nie do tego, 
z którym się umówili – 
ze śmiechem opowiada 
Wojciech Pfeifer.
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M jak mechanik pojazdów samochodowych 

Pewna przyszłość
 
Wszyscy uczniowie, którzy mają praktyki w zakładzie motoryzacyjnym Rysza-
rda Genge w Zabrzu podchodzą do egzaminu czeladniczego. To zasługa właści-
ciela firmy. Jak to robi? 
– To proste. Jak przychodzi do mnie młody chłopak, że chce mieć praktykę za-
wieramy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Tłumaczę mu, że 
ja mu stworzę ciekawą praktykę i będzie mógł się wszystkiego nauczyć. To po-
zwoli mu zdobyć ciekawy i dobrze płatny zawód. Zawsze 10. każdego miesiąca 
o godz. 15 wypłacam mu stypendium. To jak on potem, po trzech latach prak-
tyki może nie zgłosić się na egzamin czeladniczy? Taka wzajemna lojalność zo-
bowiązuje – wyjaśnia swój sukces pedagogiczny Ryszard Genge. 
Może się pochwalić, iż spod jego ręki wyszło ponad 90 czeladników. Wielu  
z nich zdobyło później uprawnienia mistrzowskie.
Praktykę w zakładzie Ryszarda Genge w Zabrzu, podobnie jak w innych war-
sztatach motoryzacyjnych, zaczyna się od prostych czynności, prac porządko-
wych, umycia samochodu. 
– Uczniowie nie mogą samodzielnie wykonać żadnej pracy. Muszą wszystko ro-
bić pod nadzorem mistrza – podkreśla Ryszard Genge.

Dziurawy dach

– W 1971 roku skończyłem Technikum Samochodowe w Gliwicach i zacząłem 
pracować jako diagnostyk. To było w tym samym miejscu, gdzie siedzimy teraz. 
Oczywiście wyglądało zupełnie inaczej – wspomina swoje zawodowe początki 
Ryszard Genge.
– Miałem dobrego szefa, który potrafił mnie zmotywować i rozpocząłem stu-
dia. Te 5 lat nie były łatwe. Ale ukończyłem Wydział Transportu Politechniki 

ryszard GenGe
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Śląskiej. Tylko, że potem musiałem awansować. Zostałem kierownikiem pod-
warsztatu – ze śmiechem opowiada Genge. 
Nadeszły lata 90. i przedsiębiorstwo chciało oddać dzierżawione od miasta 
pomieszczenia. Szukało kogoś, kto zechce przejąć pracowników. 
I tak Ryszard Genge zadania pracownika zamienił na funkcję i odpowiedzial-
ność pracodawcy. Przejął 10 pracowników, rozwalające się pomieszczenia, 
dziurawe dachy. 1 maja 1991 roku rozpoczął działalność, jako osoba fizycz-
na.

Zmienić wizerunek 

Przyjeżdżali ci sami klienci, co wcześniej. Naprawiali samochody żuk, nysa, 
autobusy. Marki, o których w tej chwili mało już kto pamięta. 
– Chciałem zmienić wizerunek zakładu. Działamy na rynku lokalnym.  
Na nim musimy coś znaczyć. Dlatego postanowiłem dobrze płacić ludziom  
i w nich inwestować, żeby się szkolili i rozwijali swoje umiejętności. Sam  
byłem zaopatrzeniowcem, mistrzem, a w niedziele uzupełniałem zapisy  
w księdze przychodów i rozchodów – wspomina początkowe lata Ryszard 
Genge. 
Każde wolne pieniądze szły na remonty hal, maszyny i urządzenia. Dopiero 
teraz zostanie zmodernizowane biuro. Genge zatrudnił już zaopatrzeniowca 
i księgową. Z dumą oprowadza nas po halach. Nowoczesne wyposażenie na 
4 stanowiskach, osobna komora lakiernicza. 
Na parapetach okien zauważam modele przekrojów silników. Przydają się 
uczniom, żeby poznali jak działają silniki. 
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Szef musi umieć motywować 

Obecnie zakład zatrudnia 15 pracowników warsztatowych. – Trzy czwarte  
z nich zaczynało tutaj jako uczniowie. Teraz uzyskali już dyplomy czeladników 
i mistrzów – mówi Genge.
Firma prowadzi szkolenie młodych adeptów w zawodach: mechanik, elektrome-
chanik, blacharz i lakiernik. W tej chwili uczy się 12 uczniów. 
– Nie można też zapomnieć, że oprócz nauki zawodu, pokazania tajników dzia-
łania samochodów, to również nauka życia. Nieraz trzeba coś doradzić np. jak 
zażegnać jakiś problem w szkole. Pokazać jak należy zachować się wobec klien-
ta, jak z nim rozmawiać. Zachęcić tego młodego chłopca do wysiłku i pracy. 
Wpoić mu, że od jego sumienności może zależeć czyjeś życie. Ja sam trafiłem 
na dobrego szefa – wymagającego, ale też potrafiącego docenić moje starania –  
i takim samym chcę być wobec moich uczniów – zaznacza Genge.
Jeszcze pięć lat temu Ryszard Genge był członkiem komisji egzaminacyjnej za-
wodu „mechanik samochodowy” oraz przewodniczącym komisji „blacharstwo 
samochodowe”. Teraz nie uczestniczy w tych komisjach, ponieważ jest pod-
starszym Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Zabrzu. Jest także 
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członkiem zarządu: Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-
ści w Katowicach. 
Za wyszkolenie uczniów dostał Złotą Odznakę Mistrza. 

Dobry fach w ręku

Zawody związane z motoryzacją, to dobry fach w ręku. Samochodów jest coraz  
więcej i będzie ich jeszcze przybywać. To oznacza, że również zakładów motory-
zacyjnych będzie coraz więcej. A każdy z nich będzie szukał pracowników. 
Ryszard Genge opowiada o tym jakie miał problemy ze znalezieniem lakiernika, 
kiedy ten dotychczas pracujący postanowił wyjechać do pracy w Anglii.
Dlatego też zdobycie zawodu mechanika, elektromontera, blacharza czy lakie-
rnika pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość. Z takim fachem w ręku znajdzie 
się pracę w kraju i za granicą. Pozwala dosyć szybko zacząć zarabiać pieniądze. 
I to zupełnie niezłe pieniądze.
Mając tytuł czeladnika, po trzech latach pracy, można zdać w Izbie Rzemieślni-
czej egzamin i zdobyć dyplom mistrza. A do dobrego mechanika czy lakiernika 
klienci przyjeżdżają nawet z drugiego końca miasta. 

To jest zawód, który nie pozwala się nudzić. Każdy 
naprawiony samochód przynosi mnóstwo satysfakcji 
– podkreśla Genge.
Dodaje: – Ciągle trzeba się kształcić. Wymusza to 
rozwój techniki i technologii. Sam jeżdżę na szko-
lenia. Wysyłam na nie również pracowników. Tym 
bardziej, że oprócz kluczy podstawowego narzędzia 
w zawodzie mechanika, coraz częściej stosujemy 
komputer, który umożliwia ustalenie rodzaju uster-
ki. Tym głównie zajmuje się syn właściciela.

Czas na przyjemności

– Dużym wyzwaniem dla mnie jest odrestaurowanie 
samochodów zabytkowych. Naprawiałem samochód, 
którym jeździła królowa angielska – mówi zabrzań-
ski mechanik. 
Ryszard Genge jest zadowolony, że ma czas na zaję-
cie się ogrodem – 1500 m. kw. w Brennej, dom z bali 
wymagają trochę starania. Od kilku lat co roku wy-
jeżdża na narty w Alpy. Po 40 latach, założył znowu 
łyżwy.
– Eleganckie, nie takie jak miałem kiedyś – uśmiecha 
się opowiadając o lodowisku w Gliwicach, gdzie ma 
okazję pojeździć na łyżwach.
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M jak monter fortepianów i pianin

Fortepian zgina się w pół

Jurek byłby z ciebie dumny – napisał na plakacie Krystian Zimerman. W ten 
sposób podziękował Pawłowi Kochankowi za perfekcyjnie przygotowanie forte-
pianu do koncertów. 
W Polsce jest około 60 stroicieli fortepianów. – To dosyć hermetyczne środowi-
sko. Jednych znam osobiście, innych tylko z nazwiska. Dobrze i trwale stroją-
cych będzie najwyżej dziesięciu – mówi Paweł Kochanek.
Rozmawiamy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach. Blisko dwie godziny zajęło mu przygotowanie fortepianu. Na 
próbę pomału schodzą się muzycy.
– Stroiciel przychodząc do instrumentu zastaje pustą estradę, a na niej forte-
pian. To typowy zawód tzw. cienia. Ale od dokładności i precyzji przygotowania 
instrumentu zależy sukces koncertu – podkreśla Paweł Kochanek.

Większy kawałek świata

Przyjechał do Katowic w 1974 roku, bo tylko tutaj był wydział muzyki rozryw-
kowej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (w 1979 roku zmieniła status 
na Akademię Muzyczną). Przez dwa lata studiował na dwóch wydziałach: wy-
chowania muzycznego oraz jazzu i muzyki rozrywkowej. 
Na drugim roku studiów zaczął pracować, jako tenor w chórze w Filharmonii 
Śląskiej. – Filharmonia sporo koncertowała za granicą. Dzięki temu zobaczyłem 
wtedy trochę świata – mówi Paweł Kochanek.

Paweł koChanek
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Mistrz i uczeń

– Przypadek sprawił, że akurat w katowickiej uczelni pracował Jerzy Kozak, zna-
komitość w zawodzie stroiciela. Już nie żyje. Mimo, że niewidomy, potrafił wy-
łuskiwać szczegóły brzmienia instrumentu. Szczególnie wrażliwy. Widząc moje 
predyspozycje, powiedział mi kiedyś, że ten zawód, to moja przyszłość – wspo-
mina Paweł Kochanek. 
Miał rację. Tak też się stało.
Paweł Kochanek w 1978 roku skończył studia. Dwa lata później dostał część 
etatu w Akademii Muzycznej i zaczął pracować zawodowo, jako stroiciel. Nadal 
śpiewał w chórze. Po kilku latach strojenie zajmowało mu jednak coraz więcej 
czasu i zrezygnował z chóru. Sześć lat temu rozstał się też z Akademią Muzycz-
ną.
Teraz, oprócz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach, opiekuje się dwoma szkołami (I i II stopnia) w Bytomiu, szkołą muzyczną 
(I stopnia) w Rudzie Śląskiej, Filharmonią Opolską. W tej ostatniej są dwa for-
tepiany koncertowe. Zajmuje się też koncertowym Steinwayem (modelem C) w 
dużym studiu radiowym przy ul. Ligonia w Katowicach. Pod jego pieczą są rów-
nież instrumenty w Domach Kultury w Jaworznie i Kędzierzynie-Koźlu.

Słuch to nie wszystko 

Jakie cechy i umiejętności są potrzebne w tym zawodzie? 
Paweł Kochanek wymienia: dobry słuch, zdolności manualne, umiejętność te- 
chnicznego myślenia. 
– Szczególnie przyda-
je się cierpliwość. Tutaj 
nie da się nic przyśpie-
szyć. Wykonanie każdej 
czynności zajmuje pe-
wien czas. Strojenie fo-
rtepianu trwa ok. półto-
rej godziny, ale czasami 
przedłuży się do dwóch, 
czy nawet trzech godzin. 
Instrument musi być 
dobrze przygotowany 
do koncertu – podkreśla 
stroiciel.
Zdaniem Pawła Kocha-
nka nauczenie się dobrej 
regulacji w fortepianie 
czy pianinie od strony 
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technicznej zajmuje około roku. Mniej zdolni muszą poświecić na to dwa lata 
intensywnej pracy. Jeśli jednak chodzi o strojenie, to sprawa jest bardziej skom-
plikowana. 
I wyjaśnia: – Słuch absolutny jest dobrą rzeczą, ale wiąże się również ze zna-
komitym słyszeniem harmonicznym, a tutaj trzeba się przestawić na słucha-
nie analityczne i wyłapywanie fałszów. Dodatkowym problemem jest umie-
jętność operowania kluczem do strojenia, który jest nasadzony na kołek 
stroikowy. 
Fortepian powinien wytrzymać w „dobrym stroju” nawet dwugodzinny  
recital pianisty, grającego mocne akordy. Na przykład Koncert b-moll  
Piotra Czajkowskiego, czy I Koncert fortepianowy d-moll Johannesa  
Brahmsa. 
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– To jest potężne granie – ja na to mówię – że fortepian zgina się na pół pod 
impetem uderzeń pianisty w klawiaturę – opisuje Paweł Kochanek. 

Rzadkość wśród pianistów

W 1999 roku, w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, Krystian Zimerman 
utworzył Polską Orkiestrę Festiwalową, z która odbył europejsko-amerykańskie 
tourne. W Polsce jego fortepianem Steinway, który przywiózł ze sobą, opieko-
wał się właśnie Paweł Kochanek. 
– Przyjechał do Akademii Muzycznej i na plakacie zapowiadającym koncert  
w Katowicach napisał: Jurek byłby z ciebie dumny. 
– Krystian Zimerman znał dobrze Jurka Kozaka. Nieraz przychodził do pracow-

ni podpatrywać i podpytywać o rozmaite szczegóły 
związane z regulacją i nadawaniem barwy instru-
mentowi. Do dzisiaj potrafi sam skorygować pewne 
detale w instrumencie. To jest duża rzadkość wśród 
pianistów – mówi Paweł Kochanek.
Przygotowywał instrumenty dla wielu artystów, 
m.in. Światosława Richtera, który grał w Pszczynie, 
dla Kevina Kennera i Piotra Palecznego. 
Stroiciel opowiada: – Pamiętam jak stroiłem fortepian 
w Pszczynie. Jak to się mówi stawałem na rzęsach, 
żeby wszystko grało. Mistrz przyszedł, nawet nie ude-
rzył w klawiaturę. Ani jednego dźwięku. Dla Świato-
sława Richtera najważniejsze było siedzisko. Zwykły 
fortepianowy stołek, maksymalnie podkręcony, był za 
niski. Dołożyliśmy dwa oprawione roczniki statystycz-
ne. Mistrz usiadł i powiedział: tak, teraz jest dobrze.
Zdarzają się też i inne niespodzianki. – Robię przed 
koncertem jeszcze korektę, bo po próbach trzeba 
jeszcze raz przejrzeć instrument pod względem tech-
nicznym i zdarza się, podobnie jak czasami nawet 
przy strojeniu, że struna się urwie. To jest zawsze 
dodatkowy stres. Trzeba uzupełnić strunę. I wtedy 
czuję jakiś lekki niepokój, bo jak w każdym struno-
wym instrumencie, nowa struna musi się wyciągnąć. 
To trochę trwa. Przygotowania do koncertu nie są 
dobrym momentem na ugniatanie, czyli sztuczne 
wyciąganie struny. Trzeba ją mocno nacisnąć, by się 
szybciej wyciągnęła, ale źle to wpływa na czystość 
brzmienia. Ona się nierównomiernie wyciąga i po-
wstają pewne mikroskopijne przewężenia, co powo-
duje falowanie i struna brzmi nieczysto. 
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Tuchola i Chorwacja 

Bardzo lubi słuchać Bacha. – Jest dla mnie odprężeniem – mówi. Przyznaje, że 
każda dobra muzyka, działa na niego kojąco. Początkowo rozpraszały go rozma-
ite fałsze na koncertach. Teraz stara się wyłączyć i skupić na utworze, na inter-
pretacji czy wykonawcy.
Paweł Kochanek jest biegłym sądowym w zakresie klawiszowych instrumentów 
muzycznych. Nieraz potrzebny jest w sprawach rozwodowych czy spadkowych. 
W Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
jest przewodniczącym – jedynej w Polsce – komisji egzaminacyjnej dla zawodu 
monter fortepianów i pianin. Kalendarz ma dość szczegółowo zapisany na kilka 
miesięcy do przodu. 
Mieszka z żoną Teresą w Ornontowicach w domku szeregowym z ogródkiem. 
Blisko lasu. W ogródku trochę iglaków, oczko wodne.
Od 20 lat prawie, co roku wyjeżdżają w lasy tucholskie, skąd przywożą nawet 
po 200 słoików marynowanych i smażonych grzybów. Dwa tygodnie spędzają 
w Chorwacji. Co roku w innym miejscu. – Żona zna serbochorwacki, którego 
nauczyła się jako dziecko – mówi stroiciel.

M jak murarz 

Wspólnicy zamiast konkurentów 

Byli konkurentami, później zaczęli ze sobą współpracować. W końcu zostali 
wspólnikami. Dzięki temu mogą realizować znacznie większe zlecenia. Do obe-
cnej działalności – budowlanej i remontowej zamierzają dołożyć projektowanie  
i aranżację wnętrz.
Rafał Well posiada tytuł czeladnika i mistrza w zawodach posadzkarz i murarz. 
Dlatego też w 1996 roku w Tarnowskich Górach założył Przedsiębiorstwo Re-
montowo-Budowlane.

Rafał well
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– Założyłem dwie firmy. Budowlaną oraz drugą, która zajmowała się sprzedażą 
wag. Przetrwała ta pierwsza – przyznaje 35-letni Rafał Well. 

Startujemy w przetargach

Zaczynał z kilkoma pracownikami, obecnie zatrudnia ich 46. Początkowo wy-
konywali zlecenia dla inwestorów indywidualnych, firm i instytucji. Cztery lata 
temu zrezygnowali z prac w domkach jednorodzinnych. Startują już tylko w 
przetargach.
Jestem zaskoczona. Sporo firm narzeka, że najważniejszym kryterium w prze-
targach jest cena, nie liczą się materiały ani wykonawstwo. Pytam czy nie znie-
chęcają ich procedury? 
– Powiem pani szczerze tylko w tym roku startowałem w ponad 20 przetargach. 
Nigdy nie mieliśmy jeszcze tak gorąco Wcale nie wygrywamy wszystkich. Nie 
możemy się zabijać i pracować po kosztach. Wtedy nie ma mowy o rozwoju fir-
my – akcentuje Rafał Well. 
Podkreśla też, że przede wszystkim pracują w pobliżu Tarnowskich Gór, ostat-
nio sporo zleceń wykonywali w Gliwicach. 
– Musi być mądrze logistycznie, nie zależy nam, aby wygrywać przetargi dla sa-
mego wygrywania, tylko żeby budowy były w pobliżu – dodaje. 

Trzy kolory w Ratuszu 

Kiedy pytam o najważniejsze inwestycje Rafał Well wymienia m.in. sąd w Ta-
rnowskich Górach. – To była duża inwestycja. Zrobiliśmy tam elewację, dach 
– dodaje. 
W maju skończyli prace w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym  
w Gliwicach. W Instytucie Metali Nieżelaznych wykonali docieplenia, dach  
i korytarze.
Za największy sukces firmy Rafał Well uważa remont gliwickiego Ratusza. 
Trwał kilka miesięcy. W tej chwili mało, kto pamięta kurz i pył, wzbijający się 
podczas rozbiórki i wyburzeń wewnątrz zabytkowego budynku. O skali prac 
może świadczyć to, że z Ratusza wywieziono 65 dużych kontenerów z gruzem. 
Zdemontowano wszystkie ścianki działowe, stolarkę drzwiową oraz balustrady 
na klatce schodowej, skuto tynki i posadzki.
Cały obiekt unowocześniono i wyposażono w podwieszane sufity, funkcjonalne 
posadzki, nowe schody wewnętrzne i stolarkę drzwiową. Wykonano nowe za-
plecze sanitarne. Wymieniono wszystkie instalacje, zainstalowano klimatyzację 
oraz nowe urządzenia wentylacyjne. Obiekt dostosowano do obecnych wymo-
gów budowlanych i przeciwpożarowych. Zamontowano windę, z której korzy-
stać mogą osoby niepełnosprawne. 
Na wszystkich kondygnacjach stworzono olbrzymie pomieszczenia, które w za-
leżności od potrzeb można podzielić przy pomocy systemu ścian przesuwnych. 
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Każda z trzech kondygnacji utrzymana jest w innej kolorystyce. Na parterze, 
gdzie przeniesiono Salę Ślubów dominuje błękitnozielony. Pierwsze piętro to 
kremowa biel, a kolejne utrzymane jest w odcieniach karminu. Do Ratusza prze-
niosą się gliwiccy radni.

Razem jest nas trzech

– W tym roku czeka nas zmiana struktury firmy. Już wiemy, że przekroczymy li-
mit i musimy wejść w pełną księgowość. Poza tym mam dwóch wspólników. Kie-
dyś spotkaliśmy się nad polskim morzem. Zupełnie przypadkowo. Zadzwonił do 
mnie pracownik, który prowadził budowy, aby mnie uprzedzić, że wyjeżdża do 
pracy na Zachód. Zmartwiłem się, kto przejmie jego obowiązki. I właśnie Rafał 
Nowicki, który miał podobną firmę do mojej i akurat nie miał żadnego zlece-
nia zaoferował się, że poprowadzi u mnie budowę. Potem on z kolei miał dużą 
inwestycję i potrzebował pomocy. Do kolejnej już nie wystarczyli pracownicy 
naszych firm. Do współpracy zaprosiliśmy kolegę Sebastiana Molę. Każdy z nas 
ostro określił swoje warunki. I tak zamiast konkurować połączyliśmy nasze siły 
– opowiada Rafał Well. 
Dzięki temu mogą starać się o znacznie większe zlecenia. Każdy ze wspólników 
wie, za co odpowiada. Rafał Well pilnuje finansów oraz zdobywa nowe kontra-
kty.
Zmiana formy przedsiębiorstwa pozwoli też oddzielić działalność żony Kasi, 
która zajmuje się dekoracją okien, czyli firanami, zasłonami i roletami.

Stawiamy na młodych  

W tej chwili zdobywa tutaj kwalifikacje 12 uczniów. W tym roku będzie kolej-
nych 8. Współpracują ze szkołą budowlaną w Tarnowskich Górach.
– Ci, którzy do nas przychodzą wiedzą, że wypłaty są na czas, mają zapewniony 
transport na budowę i z powrotem, mają ubrania robocze. Specjalnie dla na-
szych pracowników mamy wykupione dodatkowe ubezpieczenia – wymienia 
Rafał Well. 
W minionym roku przedsiębiorstwo kupiło 1850 metrową działkę w centrum 
Tarnowskich Gór, na której zamierzają postawić swój biurowiec. Już są przygo-
towane wszystkie dokumenty. W tym roku planują rozpocząć budowę. 
Jak go widzą wspólnicy? 
Sebastian Mol: – Budynek musi być duży. przeszklony i nowoczesny.
Rafał Well: – Musi być miejsce dla projektantów, architektów i uczniów. 
Rafał Nowicki: – Przede wszystkim funkcjonalny, z możliwością rozwoju na 
przyszłość.
Well marzy, aby tam urządzić specjalne pomieszczenia, w których uczniowie 
będą mogli się uczyć tajników zawodów budowlanych.
– Stawiamy na młodzież. Chcemy ich sami wyszkolić od podstaw. Dlatego pla-
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nujemy dla nich specjalne boksy szkoleniowe, gdzie będą się uczyć, ale będą 
też odpowiedzialni za swoją robotę. To co trzecia klasa zrobi, pierwsza będzie 
demontować, bo zawód murarza to nie tylko murowanie. Uczeń też musi wie-
dzieć, że po sobie trzeba posprzątać. Staramy się wpoić młodym ludziom, by 
byli punktualni, by narzędzia były zawsze czyste – mówi Well.
Nowy biurowiec, to lepsze warunki dla pracowników, ale także możliwość po-
większenia zakresu usług o projektowanie, o aranżację wnętrz. Coraz więcej 
przetargów dotyczy całej inwestycji od projektu przez wykonanie aż po aranża-
cję wnętrz. 
– Byliśmy na specjalnym szkoleniu we Francji. Jesteśmy czwartą firmą w Pol-
sce, która może wykonywać specjalne sufity akustyczne, żeby nie było echa  
i pogłosu. Stosuje się je w teatrach, operach i zadaszeniach stadionów – opisuje 
rzemieślnik. 
Rafał Well uważa, że murarz będzie zawsze potrzebny, bo zawsze będzie się bu-
dować i remontować. 
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O jak obuwnik ortopedyczny 

Szewc bez butów chodzi

Chciał zostać zawodowym kierowcą. Nie spełnił swojego marzenia. Za to spe-
łnia marzenia innych. Szyje im buty, które wyglądają na zwyczajne.
Kiedy wpisałam w internetowej wyszukiwarce Henryk Głuch, znalazłam m.in. 
następujące wpisy:
Ewa.
Witajcie. Zna ktoś miejsce, gdzie z czystym sumieniem mogę zlecić uszycie bu-
tów dla dziecka z mpd (mózgowe porażenie dziecięce – dop. BW) z okolic Ty-
chów? 
Jacek.
Tychów nie znam, Jestem z Gliwic, jestem z mpd, a buty szyję, co roku na wnio-
sek (refundacja z NFZ) u pana Henryka Głucha w Gliwicach, mam od 5–6 lat i 
jestem zadowolony, buty wytrzymują praktycznie dwa lata (szuram nogami, wy-
cieram, etc, codziennie do roboty, spacery praktycznie cały rok te same w uży-
ciu, materiały bardzo dobre), dawniej szyłem w FAT (spółdzielnia inwalidów).
Z pozdrowieniami. 

Ojciec się nie patyczkował

– Ojciec był szewcem. Podobno, gdy się urodziłem powiedział: Heniek zostanie 
szewcem. Tak się stało. Kiedy chodziłem do podstawówki, to już pomagałem 
mu w warsztacie. Chciałem zostać kierowcą, ale w szkole zawodowej trochę la-
wirowałem. Nie chciało mi się za bardzo uczyć – przyznaje się Henryk Głuch.

henRyk głuCh
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– Poza tym ojciec był bardzo radykalny i nie patyczkował się z nami. Starszy 
brat powiedział, że nie będzie pracował w warsztacie. Siostry ojciec tam nie wi-
dział. Więc zostałem tylko ja – mówi. 
Henryk Głuch opowiada: – Kiedyś u ojca pracował szewc, który uważał, że już 
wszystko umie robić. Jak zaczął ojciec od niego wymagać porządnej roboty, to  
w nocy spakował walizkę i uciekł. W czasie nauki, jak ktoś pochodził z daleka, 
to u nas mieszkał.
Zdał egzamin czeladniczy. Później uczył się w Technikum Skórzanym w Otmę-
cie dla pracujących. Pracował w warsztacie ojca. Zdobył dyplom mistrzowski  
w zawodzie szewc ortopedyczny.

Dziewczyna ważniejsza

Grał w piłkę ręczną w Piaście Gliwice. Początkowo w juniorach, potem w seniorach. 
Dlaczego przestał?
– Poznałem Dorotę (przyszłą żonę). Zamiast na trening, wolałem iść do dzie- 
wczyny – opowiada Henryk Głuch.
Sport w jego życiu nadal jest ważny. Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwar-
tki grywa w siatkówkę. Z przyjaciółmi wynajmują salę gimnastyczną w szkole. 

Kopyto to podstawa

W 1993 roku przejął warsztat. Ojciec przeszedł na emeryturę. 
– Najważniejsze w zawodzie obuwnika ortopedycznego jest przygotowanie ko-
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pyt. Obrysowuję stopę, mierzę, zaznaczam, w których miejscach boli, opisuję 
schorzenie. I na tej podstawie przygotowuję kopyto. Jeżeli jest zrobione dobrze, 
to z uszyciem butów nie ma kłopotu – wyjaśnia Henryk Głuch.
Do warsztatu w Gliwicach trafiają również ludzie z ciężkimi schorzeniami, dla 
których trzeba najpierw wykonać odlewy gipsowe. Dopiero później przygotowu-
je się formy na cholewkę.
– W tym zawodzie trzeba być trochę psychologiem, trochę lekarzem i trochę ar-
tystą. Rzemieślnik musi umieć porozmawiać z klientem i wyczuć jakie lubi buty. 
Musi znać budowę stopy i jej schorzenia. A artystą…Przecież nie trzeba od razu 
robić topornych butów. Mogą być trochę modniejsze – wyjaśnia Henryk Głuch.
– My chcemy tak robić buty, żeby wyglądały na zwykłe. Cieszy nas, gdy przy-
chodzi klient odebrać buty i mówi: O, jakie ładne. Wcale nie widać, że są orto-
pedyczne – dodaje. 
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Oczywiście, najważniejsze jest, aby klient miał komfort chodzenia. Warsztat 
współpracuje z przychodniami rehabilitacyjnymi z Warszawy, Krakowa. Ma też 
umowę ze śląskim odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Na jednej ze ścian warsztatu wiszą kopyta. Są ich setki. Prawe i lewe połączone 
sznurkiem. Każde opisane – nazwisko, imię. Kopyta rozwieszone są alfabetycz-
nie.
– Jak ktoś przychodzi za rok czy za dwa, wtedy sprawdzam czy nic się nie zmie-
niło. Czasami stopa może zeszczupleć, albo może coś narosnąć, wtedy trzeba 
zmierzyć ponownie. Dzieciom bierze się miarę za każdym razem, bo wiadomo 
noga rośnie – tłumaczy Henryk Głuch.
Zdarza się, że długoletni klienci zamawiają nowe buty przez telefon. Mówią jaki 
mają mieć kolor. Gdy Henryk Głuch jedzie na dyżur do przychodni do Warsza-
wy, to zabiera gotowe buty.

Warsztat może przejmie córka

W warsztacie oprócz Henryka Głucha pracuje cholewkarka, która uczyła się jesz-
cze u jego ojca, dwóch spodniarzy – jego uczniowie oraz 30-letnia córka Katarzy-
na na pół etatu. Prowadzi księgowość. 
– Kasia się wdraża, może w przyszłości poprowadzi warsztat. 35-letni Krzysztof 
ukończył geologię na Politechnice Śląskiej. Ma inne plany. Na razie mam trzy 
wnuczki, więc wychodzi, że Kasia. Szkoda, by było, gdybym musiał zamknąć 
warsztat. To już tyle lat. Ojciec go założył w 1958 roku – zastanawia się 57-letni 
Henryk Głuch.
Uważa, że warto zostać obuwnikiem ortopedycznym. – Robota zawsze będzie. 
Najbardziej go cieszy, gdy klient po założeniu, postuka butami i mówi: – teraz 
mogę chodzić!
Pytam czy sobie też szyje buty?
– Zna pani to przysłowie, że szewc bez butów chodzi – śmieje się. – To ze mną 
tak jest. Kiedyś szyłem. Teraz wolę przygotować je dla innych.
Najtańsze buty ortopedyczne kosztują ok. 420 zł. Część kwoty dopłaca NFZ. 
Warsztatów, w których uszyją buty ortopedyczne jest niewiele. I każdy z nich 
zawalony jest pracą.
Henryk Głuch jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnych dla zawodów 
obuwnik i obuwnik ortopedyczny w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach. 

Spacery z psem  

Co chwilę dzwoni telefon. Wpadają klienci. W gliwickim zakładzie uszyją nam 
buty, kiedy mamy np. dużą stopę. Naprawiają też zwykłe obuwie.
Do korkowej tablicy przypięte zdjęcia. Na każdym inny pies. Henryk Głuch 
opowiada: – Ten duży jest Kasi – pokazuje na kudłacza. Jak padł ze starości mój 
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poprzedni pies – wskazuje inne zdjęcie – pracownicy przynieśli mi na urodziny 
szczeniaka. Nie chciałem go, bo wyglądało, że wyrośnie na dużego psa. Przyje-
chała córka. Bardzo jej się spodobał i zabrała go do siebie. A ten kundelek jest 
mój – oglądam trzecie zdjęcie. Byliśmy na urlopie. Córka zadzwoniła, że znala-
zła na Sikorniku (dzielnica Gliwic) psa przywiązanego do drzewa. I teraz jeżdżę 
z pieskiem na spacery. Po sterylizacji zaczęła przybierać na wadze, to musi po-
biegać. Dlatego siadam na rower i jedziemy na spacer.
W domu jest jeszcze szary kot dachowiec. – Ale to kot żony – zaznacza Henryk 
Głuch.

O jak optyk

Poprawić innym komfort życia

Na znaczki, chociaż zbiera je od wielu lat, ma coraz mniej czasu. Jan Witkow-
ski, prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, od ponad 30 lat prowadzi 
zakład w Zawierciu. 
To nie jedyna funkcja, którą pełni. Jest także starszym cechu w Zawierciu oraz 
wiceprezesem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowicach. Ostatnio został członkiem zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. 
– Jola, moja żona nieraz mi mówi, że trochę za dużo tego – zaznacza Jan Wit-
kowski.

Nie jestem z gór 

W 1974 roku ukończył Policealne Studium Optyczne. Jedyna szkoła o takim 
profilu była wówczas w Katowicach przy Śląskiej Akademii Medycznej (dzisiaj 
Śląski Uniwersytet Medyczny).
– Kiedyś podczas ćwiczeń, któraś z koleżanek powiedziała, że jestem gorol. 
Ostro zaprotestowałem. Tłumaczyłem, że nie jestem z gór, tylko z Sulęcina, 
gdzie zdawałem maturę. To takie miasteczko powiatowe na Ziemi Lubuskiej. 
Oczywiście, dzisiaj już dobrze wiem, co znaczy gorol – ze śmiechem opowiada 
Witkowski.

Jan witkOwski
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Zamierzał studiować weterynarię. Nie wyszło. Potem wojsko.
Dlaczego Zawiercie? – pytam.
– Przypadek. Po wojsku pojawiła się możliwość współpracy z moim kolegą, też 
absolwentem tego samego studium. On był z Siewierza. Dlatego postanowiliśmy 
uruchomić zakład w Zawierciu. Utworzyliśmy go w 1977 roku, a rozstaliśmy się 
trzy lata później. Dzisiaj uważam, że to był błąd – podkreśla Jan Witkowski.

Przypalona kaszka

Obecnie w Zawierciu posiada dwie pracownie – jedną wybudował, drugą wynaj-
muje oraz mały zakładzik (niecałe 12 m. kw.) w Siewierzu. Witkowski nazywa 
go „norką”, w której trzy razy w tygodniu przyjmują zlecenia.
Zakład prowadzi razem z żoną. Zatrudniają 4 pracowników. 
– Moja żona ukończyła Technikum Mechaniczne w Bytomiu i pracowała w Hu-
cie Katowice. Ja prowadziłem zakład rzemieślniczy. Dlatego to ja miałem ugo-
tować kaszkę, nakarmić córkę i odwieźć ją do przedszkola. Kiedy kolejny raz 
Adriana nie zjadła kaszki, bo ją przypaliłem, poprosiłem żonę, żeby zrezygno-
wała z pracy i odwoziła małą do przedszkola. Tłumaczyłem, że jakoś sobie po-
radzimy. Żona dała się przekonać. Zaczęła pomagać mi w zakładzie. Tak jej się 
spodobała optyka, że skończyła studia na Politechnice Wrocławskiej. Jest inży-
nierem optyki widzenia – opisuje Jan Witkowski.
Córka ukończyła Międzynarodowe stosunki europejskie na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Pół roku temu rozpoczęła pracę. Witkowski cieszy się, że chce się 
rozwijać, zgodnie ze swoim wykształceniem, ale podkreśla, że Adriana będąc już 
studentką zdała także egzamin czeladniczy. 
– Robię wszystko, żeby umiała wykonywać podstawowe czynności w tym zawo-
dzie. Na ile mogę to ją zachęcam, aby odwiedzała naszą firmę. Chciałbym, aby 
w przyszłości zdała również egzamin mistrzowski, żeby mogła przejąć albo za-
rządzać zakładem. Szkoda byłoby zmarnotrawić to, co zostało zrobione – pod-
kreśla Jan Witkowski. 
Czas pokaże czy córka będzie pracować w zawodzie rodziców. 

Elitarny zawód

– Kiedy rozpoczynałem, był to zawód elitarny taki jak złotnik czy jubiler. Dzi-
siaj wszystkie zawody są przede wszystkim zawodami zaufania publicznego – 
akcentuje. 
Według zawierciańskiego rzemieślnika w zawodzie optyka oprócz fachowości, 
solidności i rzetelności oraz umiejętności manualnych potrzebna jest także pew-
na otwartość i chęć pomocy innym.
Wyszkolił kilkunastu uczniów. 
– To olbrzymia satysfakcja, kiedy słyszymy od osoby, dla której wykonaliśmy 
okulary – teraz widzę doskonale. Dzięki naszej pracy poprawił się jej komfort 
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życia. Jestem bardzo za-
dowolony z wykonywa-
nego zawodu. Ta profesja 
utwierdza mnie w tym, 
że bardzo dobrze jest ko-
muś pomóc i cieszyć się 
z tego – mówi Jan Wit-
kowski.
Zwraca uwagę, że ponad 
połowa Polaków posia-
da wadę wzroku. Cywi-
lizacja, w której żyjemy 
doprowadziła do tego, 
że człowiek z naturalne-
go patrzenia w dal, jest 
zmuszony coraz częściej 
wytężać wzrok do pracy 
w biurze, przy kompu-
terze, a nawet oglądając 
telewizję. Ceną za to jest 
pogorszenie wzroku. 
Irytują go okulary, które 
można kupić w super-
marketach. – W cywilizo-
wanym świecie takie oku-
lary też są sprzedawane. 
Ale używa się ich spora-
dycznie. Na przykład w 
sytuacji, gdy zostawili-
śmy swoje w domu. Nie-
stety u nas jest inaczej. 

Zbyt często zastępują one wizytę u okulisty. Trzeba pamiętać, że takimi okularami 
nie zlikwiduje się wady wzroku. One jedynie przybliżają – wyjaśnia.
Cieszy się, że przynajmniej udało się z polskiego rynku wycofać okulary bez 
certyfikatu. A takie wcześniej też można było kupić.
Jako prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, wraz z innymi rzemieślni-
kami, był inicjatorem utworzenia studiów z optyki zarówno na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i również na Politechnice Wrocław-
skiej. W Poznaniu na wydziale fizyki uruchomiono licencjat z optyki i studia 
magisterskie z optiometrii. We Wrocławiu powstały studia inżynierskie z optyki 
widzenia.
Twierdzi, ze bez współpracy z uczelniami wyższymi nie można sobie wyobrazić 
rozwoju tej branży w Polsce 
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– Robiliśmy badania w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych. Dobraliśmy dzie-
ciom prawidłowe szkła. To je zachęciło do zabawy i śpiewania. To tylko dowodzi 
jak ważny dla rozwoju i funkcjonowania człowieka jest zmysł wzroku – mówi 
Witkowski. 

Zataczam krąg

Jak postrzegam Śląsk? – Rzemieślnik chwilę się zastanawia. 
– Mam wrażenie zataczania się w moim życiu kręgów. Zawiercie to moje drugie 
miasto po Sulęcinie, gdzie mieszkałem i dorastałem. Urodziłem się w Kołczynie, 
nad Wartą, gdzie rzeka ma ok. 200 m szerokości. Niedaleko jest rezerwat przy-
rody. Warta wpada do Odry. Wylądowałem i chyba dokonam żywota u źródeł, 
bo z Kromołowa pod Zawierciem wypływa Warta. 
– Związanie ze śląską ziemią ułatwia mi współpracę z ludźmi z całej Polski  
w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej – uważa optyk. 
Lubi podróże. Niedawno był na wycieczce na Litwie, Łotwie i w Estonii. – W 
Wilnie dowiedziałem się, że jednym ze sponsorów Muzeum Adama Mickiewi-
cza jest Wiesław Ochman. A jest on także honorowym obywatelem Zawiercia. 
Co roku, od kilkunastu już lat, występuje tutaj na charytatywnym koncercie – 
opowiada Jan Witkowski. 
Od 1969 roku zbiera znaczki. Te hobby rozbudził  w nim ojciec. Zgromadził już 
kilkadziesiąt klaserów. Najbardziej ceni sobie znaczki związane z pontyfikatem 
Jana Pawła II. Na znaczki jednak brakuje mu czasu. 
Zbudował pan dom? 
– Tak. Zbudowałem dom i posadziłem drzewo. W Zawierciu. Co prawda szerego-
wy. I teraz z żoną jesteśmy sami w tym domu. Niedawno wydałem córkę za mąż.
Czy osiągnął pan sukces? 
– Jestem człowiekiem głębokiej wiary, a wiara czyni cuda. Uważam, że zawodo-
wo mi się powiodło. Zaczynałem od zakładu, który miał niewiele ponad 10 m. 
kw., a obecny ma prawie 200 m. kw. Staram się do niego o bardzo nowoczesną 
aparaturę, taką przysta-
jącą do XXI wieku.
Jan Witkowski został 
uhonorowany m.in. tytu-
łami Rzemieślnik Roku 
oraz najwyższym odzna-
czeniem Związku Rze-
miosła Polskiego – sza-
blą im. Jana Kilińskiego,  
a jego firma tytułem  
Firmy z jakością. 
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P jak piekarz 

Chleb zawsze będzie potrzebny 

Z plakatu ze sporą piętką chleba w rączkach patrzy jedenastomiesięczna Karo-
linka. Na torbach papierowych, w które pakują chleb u Brzęczka w Pszczynie 
wiersz o wielkim bochnie. Pełny parking przed piekarnią i klienci w firmowych 
sklepach dobrze świadczą, o jakości wyrobów.
– Od małego lubiłem piec. Miałem chyba 10 lat, kiedy upiekłem coś po raz 
pierwszy. Były to kruche ciasteczka. Później jak zacząłem się uczyć zawodu cu-
kiernika, to już przygotowanie ciast, tortów na wszystkie uroczystości rodzinne 
było na mojej głowie – opowiada Wiesław Brzęczek. 

Opuszczona piekarnia 

Po zdobyciu uprawnień czeladniczych, a później mistrzowskich Wiesław Brzę-
czek pracował, jako cukiernik i uczył się w technikum dla pracujących w Za-
brzu. Po zdaniu matury został inspektorem piekarni i ciastkarni w GSS. 
– Denerwowało mnie to zajęcie. Ciągłe wypełnianie papierów. Nie nadaję się na 
biuralistę – Wiesław Brzęczek tłumaczy, dlaczego po trzech latach zrezygnował 
z tej pracy.
W Orzeszu znalazł pustą ciastkarnię. Stała zamknięta 10 lat. Wynajął ją, wyre-
montował, postawił nowy piec. Jeździł codziennie. W newralgiczne dni, przed 
świętami, przed tłustym czwartkiem pomagała mu żona Wanda. Przez 16 lat.
Po ciasto drożdżowe i tradycyjne śląskie kołacze do Orzesza zachodziły nie tyl-
ko miejscowe gospodynie. 

wiesław BRzęCzek
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– Tamte czasy były ciężkie dla rzemiosła – brakowało surowców i urząd skarbo-
wy ścigał. W Szwecji był 80 proc. podatek, a w Polsce nawet przez krótki czas 
85 proc. US przećwiczył mnie przy pierwszym remanencie. Nie wpisałem czer-
wonego barwnika do róży. Stał w buteleczce. Nie można było go kupić i trochę 
dostałem od kolegi. Nic nie pomogły wyjaśnienia, że jego wartość wynosi kilka 
groszy, a gdybym chciał go ukryć, to wystarczyło go schować do kieszeni. Mu-
siałem napisać pismo – proszę o ukaranie mnie kwotą…
Ile musiał pan zapłacić?
– 3,5 tys. zł.
Ile się wtedy zarabiało na miesiąc? 
– Około 2 tys. Miałem nauczkę na całe życie – wspomina Wiesław Brzęczek.

Osiedlowa piekarnia 

W miejscu, w którym obecnie znajduje się piekarnia i sklep w latach 80. były 
łąki. Obok powstawało osiedle mieszkaniowe. Niedaleko Wanda i Wiesław wy-
budowali dom.
– Przyszła wtedy moda na osiedlowe piekarnie. Naczelnik w Pszczynie przyznał 
mi działkę z urzędu na taką piekarnię, ale z ciastek musiałem się przestawić na 
chleb – mówi Wiesław Brzęczek.
Na początku przyjął piekarzy. Później zdał egzaminy czeladniczy i mistrzowski.
– Jak się jest cukiernikiem, to nauka zawodu piekarza nie jest wcale trudna – 
podkreśla pszczyński rzemieślnik. 
Robią pieczywo tradycyjne, bez ulepszaczy, na kwasie naturalnym. – Ten 
kwas mamy od ponad 20 lat. Nie zdarzył się jeszcze dzień, w którym nie 
mielibyśmy swojego kwasu. Robi się go z wody i mąki żytniej. Co 4 godziny 
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trzeba go przerobić. Inaczej byłby do wyrzucenia. I nie można by było upiec 
chleba. Zrobienie nowego od podstaw zajęłoby ok. 25 godzin. Jak przycho-
dzą święta na kartce rozpisana jest cała rodzina, kto, o której idzie przera-
biać kwas.

Rodzinna firma  

Wanda, która była nauczycielką, zrezygnowała w 1986 roku z pracy w szkole. 
– Namawiali mnie, abym została przynajmniej na pół etatu. Ja jednak uważa-
łam, że wtedy nie dam rady ani jednej, ani drugiej pracy wykonywać porządnie 
i z pewnym poświęceniem – wyjaśnia Wanda Brzęczek.
Wybrała piekarnię. Zdobyła dyplomy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie 
cukiernika i piekarza. Podobnie dzieci – 35-letni Szymon i 27-letni Tomasz,  
a 33-letnia Tatiana może się też już pochwalić dyplomem mistrzowskim cukier-
nika. 
Wszyscy pracują w rodzinnej firmie, bo jak nazwać zakład, który ma piekarnię, 
12 sklepów firmowych i razem zatrudnia prawie 80 pracowników i uczniów. 
Tatiana zajmuje się sklepami i marketingiem. Plakat i ulotki, na których znaj-
dziemy Karolinkę (córkę Tomasza) oraz piramidę żywieniową są jej pomysłem. 
Rodzice się cieszą, że po studiach i pracy w firmie reklamowej w Warszawie oraz 
po 8 miesiącach w Anglii udało się ją ściągnąć do domu. Najmłodszy Tomasz 
odpowiada za produkcję. 
Starszy Szymon ma na 
głowie wszystkie biuro-
we dokumenty. 
Wanda Brzeczek opo-
wiada jak dzieci, jeszcze 
małe szkraby, przycho-
dziły do piekarni i ukła-
dały ciastka na blachach. 
Widać, że jest z nich 
dumna. I zadowolona, 
że pracują razem. 

Wiele smaków chleba 

Tygodniowo wypieka-
ją ok. 20 ton pieczywa. 
Prawie 90 proc. to chleb 
firmowy. Oprócz niego 
codziennie blisko 15 in-
nych rodzajów. Są chle-
by ze słonecznikiem, 
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wieloziarniste, grahamy, orkiszowe, na kapuście, czosnkowe, cebulowe, wyliczać 
można długo.
Schodzimy do piekarni. Długa łopata, co chwilę wędruje do pieca. Piekarz prze-
kłada bochenki z jednego miejsca pieca w inne. 
– Chleb musi się jeszcze dopiec. Dlatego trzeba go przełożyć na bok, gdzie jest 
niższa temperatura. Dobry chleb wymaga dużo wysiłku. I musi być robiony  
z sercem – tłumaczy Wiesław Brzęczek. 
Ciasto na chleb po wyrobieniu wciąż formują ręcznie. Jest wtedy delikatniejsze. 
Aby ułatwić pracę w piekarni zainwestowali w silosy. Wystarczy wpisać do kom-
putera ile mąki, z którego silosu potrzeba i sama się nasypie. Nie trzeba już jej 
nosić w workach. 
Uruchomili także Bakery Drive. Wystarczy podjechać do okienka. 
W sklepie tuż koło piekarni znajdziemy kilka stolików, przy których można 
usiąść, napić się kawy, herbaty czy soku i skusić się na jakieś ciastko.

Martwe ciasto 

Wiesław Brzęczek w młodości uprawiał zapasy w klubie Siła Mysłowice. Waga 
powyżej 100 kg. Okazało się, że ma nadciśnienie. Musiał zrezygnować.
W gabinecie, gdzie królują masywne meble, wśród wielu dyplomów, nagród i 
wyróżnień m.in. Firma z jakością, nominacja na Rzemieślnika Roku, udaje nam się 
wypatrzeć zdjęcie z au-
diencji u papieża Jana Pa- 
wła II. Wanda obok Wie-
sław, trzymający piękny, 
ozdobny bochen chleba. 
Przy okazji dowiaduję się 
jak zrobić takie ozdoby z 
martwego ciasta. Próbuję 
też cukierniczych sma-
kołyków. A miałam się 
odchudzać. 
Do tej pory wyszkolił 
około 130 czeladników 
i mistrzów. – To naj-
pewniejszy zawód. Po 
trzech latach nauki ma 
się pewną pracę – pod-
kreśla Wiesław Brzę-
czek.
W pszczyńskiej piekarni 
odbywają się Mistrzo-
stwa Śląska Piekarzy.
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R jak rzeźbiarz w drewnie

Drewno uspokaja

Meble Wołczyków z Wieszowej zagrały w programach o kuchni myśliwskiej. 
Stół i krzesła z motywami zwierząt świetnie pasowały do opowieści o tym jak 
należy przyrządzić dania z dziczyzny.
Pracownia Artystyczna Rzeźba w Drewnie powstała w 1979 roku. Początkowo 
była to niewielka firma rodzinna.

Od figurek po meble

– Zaczęliśmy z ojcem robić drobiazgi dla Cepelii. Rzeźbiliśmy figurki, płasko-
rzeźby, półki, niewielkie barki wykonane z pnia. Firma mieściła się w piwnicy. 
Pomagała nam też mama – opisuje początki pracowni Krystian Wołczyk.
Jak sam obecnie przyznaje była to rzeźba prymitywna. – Jesteśmy samoukami. 
Cały czas czytaliśmy, oglądaliśmy i uczyliśmy się – dodaje.
Po paru latach zakład zaczął się rozrastać. Wołczykowie kupili maszyny. Utwo-
rzyli stolarnię, pracownię rzeźby, suszarnię drewna. Deski po przywiezieniu z 
tartaku muszą być odpowiednio ułożone i sezonowane co najmniej rok. Zatrud-
nili pracowników. Wyszkolili 12 uczniów. Większość pracuje nadal u nich. W 
minionym roku brygadzista obchodził jubileusz 20-lecia pracy u Wołczyków.
Krystian Wołczyk trzy lata temu przejął od ojca Gerarda zakład.

Odpowiednie wnętrza

Obecnie zakład produkuje meble w różnej stylizacji. W salonie w Wieszowej 
oglądamy meble myśliwskie i hippiczne, stylizowane na antyk, czy przypomina-
jące babcine sypialnie, pachnące lawendą oraz sakralne do kościołów.
– To są meble przygotowywane na indywidualne zamówienie. Nie ma dwóch 
takich samych kompletów. Nic nie robimy na magazyn, bo przez rok lub nawet 

kRysTian wołCzyk
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dwa możemy nie otrzymać zamówienia na dany wzór – wyjaśnia Krystian Woł-
czyk.
Meble powstają z litego drewna dębowego, według tajników starych mistrzów są 
ręcznie rzeźbione i szlifowane. 
Ofertę pracowni znajdziemy w firmowym katalogu i na stronie internetowej. 
Jednak najczęściej klienci chcą zobaczyć i dotknąć. Dlatego też kilka lat temu 
Wołczykowie wybudowali duży salon, w którym prezentują swoje wyroby. Fir-
ma bierze też udział w targach meblowych w Poznaniu oraz w tematycznych 
wystawach branżowych np. myśliwskiej czy hippicznej.
– Wszystkie meble, które prezentujemy w salonie są naszymi wzorami. Mogą 
w swoim charakterze, czy jakimś elemencie nawiązywać do danej epoki np. re-
nesansu czy baroku. W tej chwili opracowaliśmy już 15 różnych wzorów orna-
mentyki myśliwskiej, stosowanej np. w oparciach krzeseł z rozmaitymi motywa-
mi zwierząt łownych.
– O, proszę popatrzeć na te trony dla gospodarzy. W ich oparciach znajdziemy 
wyrzeźbione scenki myśliwskie. – Krystian Wołczyk pokazuje kolejne meble w 
salonie. – Widać myśliwego, który celuje do jakiejś zwierzyny. A tutaj mamy psy 
myśliwskie. Mamy opracowane wzory jelenia, dzika, lisów i zajęcy – wylicza.
Pracownia przygotowała także serię hippiczną. 
Te meble – Wołczyk zwraca naszą uwagę na następny zestaw – nawiązują do 
secesji.
Stylizowane meble z bogatą, ręcznie zdobioną snycerką dobrze prezentują się  
w odpowiednich wnętrzach. Na pewno nie będą pasować do M-4 w bloku. Po-
trzebują przestrzeni, aby je odpowiednio wyeksponować. Meble z Wieszowej 
zdobią m.in. wnętrza są-
dów, kościołów i biur.
Wołczykowie wysyłają 
swoje wyroby do Nie-
miec, Słowacji, Włoch, 
USA, Kanady i Ukrainy.

Tajemne skrytki

W pracowni powsta-
ją także lampy, zegary, 
świeczniki, kominki oraz 
inne drobiazgi pasujące 
stylem do danego typu 
mebli.
– Klienci pytali o komin-
ki. Zaczęliśmy produko-
wać obudowy do nich. 
Niektórzy nie mieli jed-
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nak, gdzie podłączyć tradycyjnego kominka. Stąd zaproponowaliśmy kominki 
elektryczne, do których z Anglii sprowadzamy wkłady. To był pomysł ojca. Wy-
konujemy je teraz do wszystkich zestawów mebli, żeby tworzyły całość – mówi 
Krystian Wołczyk.
Pokazuje nam skrytki, które bez żadnego kłopotu można ukryć w ozdobnej 
obudowie blatu stołu, czy ornamencie szafki kredensu. Nie potrzeba wypowia-
dać zaklęcia. Wystarczy wiedzieć, w którym miejscu nacisnąć, aby otworzyć ta-
jemny schowek.

Trzecie pokolenie 

Krystian Wołczyk skończył Technikum Mechaniczne. Uzyskał też dyplomy mi-
strzowskie w zawodzie rzeźbiarz w drewnie i stolarz. Obecnie jest zastępcą prze-
wodniczącego komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej oraz Malej i Śred-
niej Przedsiębiorczości w Katowicach dla zawodu stolarz i rzeźbiarz w drewnie. 
Jak zapewnia praca z drewnem daje mu dużo satys-
fakcji. Uspokaja. Drewno jest przyjaznym materiałem 
– podkreśla. Nie zamieniłbym go na inny materiał.
– Chcąc stworzyć jakiś wzór trzeba go opraco-
wać od podstaw – tłumaczy. – Najpierw musi być 
pomysł. Jeśli już wiemy, jaką figurkę czy pilaster 
chcemy wyrzeźbić musimy go przenieść na papier. 
Mając rysunek zaczynamy rzeźbić w miękkim 
drewnie – najczęściej w drewnie lipowym – wyja-
śnia Krystian Wołczyk.
Od pięciu lat w zakładzie pracuje też 25-letni Ad-
rian, syn Krystiana. Kontynuuje tradycje dziadka i 
ojca. 
– Syn wyrósł w atmosferze zakładu. Jako dziecko 
przychodził do pracowni. Podpatrywał. Teraz pracu-
je jako rzeźbiarz – mówi Jadwiga Wołczyk. 

Konkurencja daleko

Wołczykowie od wielu lat współpracują z jedną z 
wiodących firm meblarskich. Wykonują dla nich 
nogi do foteli. 
Trzeba podkreślić, że takich firm, jak ich pracownia 
nie ma zbyt dużo w Polsce. Oczywiście jest Kalwa-
ria, Dobrodzień, parę zakładów nad morzem, spe-
cjalizujących się przede wszystkim w meblach gdań-
skich, kilka na Podhalu, gdzie króluje styl góralski.  
I to wszystko.
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U Wołczyków w tej chwili pracuje 19 osób.
Jakie są atuty zawodu? 
– Praca na miejscu. Nigdzie nie trzeba dojeżdżać, bo 
salon i cala firma postawiona parę metrów od domu. 
Zadowolenie z tworzenia – wylicza Krystian Woł-
czyk. 
– Zawód wymaga dużo cierpliwości. Wykonanie 
rzeźbionego kompletu 8 krzeseł zajmuje trzy tygo-
dnie pracy rzeźbiarza, frezera i stolarza – dodaje. 
Rzeźba kojarzy się z artystą, stolarstwo z rzemio-
słem. Czy czuje się bardziej artystą czy rzemieślni-
kiem?
Krystian Wołczyk krótką chwilę zastanawia się nad 
pytaniem. – Zdecydowanie rzemieślnikiem – podkre-
śla.



96

R jak rzeźnik-wędliniarz 

Każdy ma swoje smaki

W gabinecie Andrzeja Stani w zakładzie w Świerklanach za chwilę zabraknie 
miejsca na kolejne puchary. Wszystkie zdobył gospodarz w strzelectwie sporto-
wo-myśliwskim. 
Mieszkał w Radziejowie (dzielnicy Rybnika). Ojciec pracował jako maszynista 
dołowy w kopalni „Rymer”, a potem w „Manifeście Lipcowym” (dzisiaj „Zo-
fiówka”). Sąsiedzi, podobnie jak u Stani chowali świnki, kury, króliki. Co jakiś 
czas przychodził majster na świniobicie. 

Majster z renomą

– Rajcowało mnie masarstwo. Dlatego też wybrałem szkołę przyzakładową Za-
kładów Mięsnych w Rybniku. A moim mistrzem został Nikodem Paszenda. Do-
tychczas godom na niego po śląsku majster Nikodem. On nauczył mnie produ- 
kcji wędlin swojskich i wprowadzał w tajniki zawodu – wspomina Andrzej Stania. 
– To był mistrz, który zdominował wszystkich innych w pobliżu. Był rozchwy-
tywany w okolicach Rybnika. I przyznam, trochę tej jego dobrej renomy spadło 
również na mnie – w głosie Andrzeja Stani przebija nuta dumy. 
– Odznaczał się niesamowitym kunsztem rzeźniczym. Był człowiekiem, który 
aż do przesady dbał o czystość i estetykę. Od 10 lat, jako prezes Śląskiego Ce-
chu Rzeźników i Wędliniarzy, powtarzam to aż do znudzenia młodym adeptom 
i uczniom. Muszą pamiętać o swojej kulturze, wyglądzie, czy o czystych pa-
znokciach. To są niby drobiazgi, ale niezwykle ważne. Dlaczego? Z jednej strony 
mamy coraz nowocześniejsze technologie, maszyny, urządzenia, linie pakujące, 
ale ten tzw. czynnik ludzki i czyste ręce pracownika są najważniejsze. Taki rzeź-
nik, to jak lekarz, musi być bardzo czysty i schludny.
Stania wykształcił już ponad 70 uczniów. Większość pracuje u niego. Wielu 
ukończyło Technikum Przemysłu Spożywczego, kilku kontynuuje studia, a nie-
którzy otworzyli własne firmy. W tej chwili w zakładzie uczy się kilku młodych 

andrzeJ stania
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adeptów zawodu. Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy wydał dla nich już trze-
cią edycję podręcznika „Rzeźnictwo i wędliniarstwo”. Tym razem został uzupeł-
niony o wymogi Unii Europejskiej. 
– Uczniowie z naszego zakładu wygrywają ogólnopolskie olimpiady i konkursy 
rzeźniczo – wędliniarskie – mówi Stania. 
Kilka lat temu w zakładzie ustanowiono rekord Guinnessa. W ciągu jednej go-
dziny wyprodukowano 1120 wianków krupnioków śląskich. Zużyto na nie 220 
kg farszu i 440 m jelit. 
– Ustanawianie rekordu było dla nas wspaniałą zabawą, ale i doskonałą reklamą 
firmy, bowiem zapis o nim znalazł się w Księdze rekordów Guinnessa, opubliko-
wanej w 40 językach – akcentuje Andrzej Stania.

Nie każdy może być kutrowym

Ważnym człowiekiem w zakładach mięsnych jest kutrowy. Andrzej Stania wyja-
śnia, że nie ma on nic wspólnego z morzem. Kuter to urządzenie do przygoto-
wania farszów. To serce zakładu. Stąd kutrowy. Tutaj się przygotowuje wszystkie 
farsze, dodaje się przyprawy i łączy się z innymi mięsami. Od niego zależy smak 
kiełbas i innych wyrobów danego zakładu. 
– Receptury są recepturami, ale do tego trzeba też trochę serca dołożyć. Kutro-
wemu powierza się bardzo wielkie i odpowiedzialne zadanie. Wiadomo każdy 
ma swoje smaki – mówi. 

Pożegnać kopalnię

Andrzej Stania po szko-
le w Rybniku uczył się 
dalej w Technikum Prze-
mysłu Spożywczego w 
Katowicach-Szopieni-
cach. 
Wybrał jednak zawód 
górnika. Przez 7 lat pra-
cował najpierw, jako 
szybiarz, potem, jako sy-
gnalista w kopalni „Jan-
kowice”. Nadal chodził 
na świniobicia. 
– Aż do momentu, kie-
dy wprowadziłem się do 
Świerklan. Wymyślili-
śmy z Joasią, moją żoną, 
żeby zacząć od jakiegoś 
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małego warsztatu rzeźniczego. Zaadaptowaliśmy na ten cel budynek gospodar-
czy. Niewielki, miał jakieś 200 metrów. Pamiętam datę – 24 lutego 1993 roku 
rozpoczęliśmy pierwszą produkcję.
Andrzej Stania przyznaje teraz, że było to duże wyzwanie, ponieważ zrezygno-
wał z pracy w kopalni. Nie ukrywa, że obawiał się o powodzenie zakładu. – 
Wiedziałem, że to jest moje: być albo nie być – mówi.
Zakład zaczynał od trzech pracowników i pomocników z rodziny. – Po kilku 
latach, wiedzieliśmy, że kiedyś i tak będziemy musieli budować coś większego, 
bardziej eleganckiego i nowoczesnego, logistycznie lepiej położonego. Były już 
wówczas pierwsze wzmianki o dostosowaniu zakładów do wymogów unijnych – 
opisuje Andrzej Stania. 
W Świerklanach wybudowali zakład przetwórstwa mięsnego, który zajmuje się 
rozbiorem i przetwórstwem. Budowa trwała półtora roku. Oprócz tego w pobli-
skich Jankowicach funkcjonuje ubojnia trzody. W zakładzie wprowadzono system 
HACCP. Jest on na bieżąco monitorowany. System umożliwia identyfikację i osza-
cowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowot-
nej oraz ryzyka wystąpienia tych niebezpieczeństw podczas przebiegu wszystkich 
etapów produkcji i dystrybucji. Pozwala również na określenie metod ograniczania 
tych zagrożeń. Obowiązek wdrożenia HACCP we wszystkich firmach sektora spo-
żywczego został wprowadzony wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. 
Andrzej Stania zatrudnia 200 osób. 

Chcemy zostać średnią firmą

Marzenie? 
– Nie czuje się spełniony, bo dopiero mam 42 lata. Na pewno chciałbym mini-
malnie rozwinąć produkcję w tym zakładzie i mieć więcej sklepów.
Ile to jest minimalnie? 
– Liczę, że o 30-40 proc. możemy zwiększyć. A kolejne 40 osób ma szanse zna-
leźć zatrudnienie. Chcemy nadal zostać średnią firmą, w której powstają trady-
cyjne wyroby – podkreśla Andrzej Stania.
Produkty firmy, a jest ich kilkadziesiąt rodzajów, trafiają do ponad 30 firmo-
wych sklepów. Cześć produkcji sprzedawana jest w Czechach, Niemczech, Sło-
wenii i trochę w Wielkiej Brytanii.
– Nasza kiełbasa krakowska na targach żywności w Warszawie zdobyła ostatnio 
Grand Prix – cieszy się Andrzej Stania. I dodaje: – Konsument zawsze będzie 
szukał dobrych, tradycyjnych wyrobów, dlatego zawód rzeźnika – wędliniarza 
ma przyszłość.

Dom za tujami

– Myślistwo trochę mnie pochłania, ale daje mi też odprężenie. Lubię polować 
na ptactwo, szczególnie bażanty, kaczki. 
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Jak sam przyznaje dużo 
trenuje na strzelnicach. 
Dom od zakładu oddzie-
lają tuje. Jest w nich na-
wet furtka – A wie pani 
człowiek czasami taki 
zakręcony, że wsiadam 
do samochodu pod do-
mem i jadę 250 metrów 
do zakładu i siedzę w 
nim cały dzień i wracam 
wieczorem. Niekiedy ko-
lega się ze mnie śmieje, 
bo mam furtkę, a jeżdżę 
do roboty autem – opo-
wiada. 
– Mam dwie córki. Pięk-
ne dziewczyny. 19-letnia 
Patrycja zdała maturę  
i będzie studiować archi-
tekturę wnętrz w Kato-
wicach. 10-letnia Wik-
toria ma jeszcze trochę 
czasu na zastanowienie 
się, co chciałaby robić. 
To jest najważniejsze  
w moim życiu, że mam 
te trzy dziołchy – An-
drzej Stania z wielkim 
ciepłem w głosie mówi  
o żonie i córkach.
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S jak stolarz

Wystarczyła śląska morga

Zachowane malowidła egipskie przedstawiają stolarskie, dawniej nazywane cie-
sielskie, warsztaty. Co jednak ważniejsze, zawód ma bardzo dobre prognozy na 
przyszłość.
– Stolarstwa zacząłem się uczyć w 1957 roku. Moim mistrzem był Robert Klosa 
z Brzezin Śląskich – opowiada Artur Friedberg z Nakła Śląskiego. 
Wcześniej, jeszcze w szkole podstawowej myślał o ślusarstwie. – Jestem też ślu-
sarz spawacz – podkreśla. 
Jednak stolarstwo pociągało go bardziej. Nauka trwała 3 lata. 
– Nie mogli mnie wypędzić z zakładu, tak mi się tam podobało. Chciałem wszy-
stko od razu poznać i się nauczyć – przyznaje Artur Friedberg. 
Zdał egzamin czeladniczy i nadal pracował w zakładzie w Brzezinach. W 1963 
roku przypomniało sobie o nim wojsko. Po dwóch latach wrócił do Roberta Klosy.
– To nie był dobry czas dla rzemiosła. Nie było surowców, trzeba była zwal-
niać pracowników – wspomina Artur Friedberg. – Dlatego dogadałem się z mi-
strzem, że chcę się usamodzielnić. Zgodził się wydzierżawić mi maszynę i jedno 
pomieszczenie. I tak 1 lutego 1966 roku rozpocząłem samodzielną działalność 
rzemieślniczą – zaznacza. 

Własny zakład

– Uzgodniłem z mamą, że będę budował zakład. Tuż obok naszego domu  
w Nakle Śląskim na działce o powierzchni 2500 m. kw., czyli tzw. śląskiej mor-
dze, zacząłem go stawiać. Na szczęście, na wcześniejszych planach budowy 

artur friedBerG
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domu zaznaczono budynek gospodarczy, więc dostałem na niego pozwolenie na 
budowę – wspomina Artur Friedberg.
Kolejna ważna data w jego życiu to wrzesień 1968 roku. Wtedy Artur Friedberg 
przyjmuje pierwszych klientów już w swoim zakładzie w Nakle.
Rok później zdaje egzamin mistrzowski. 

Półka na egzamin

Od tego czasu zakład stolarski stopniowo się rozrastał. Artur Friedberg inwesto-
wał także w coraz nowocześniejsze maszyny i urządzenia. 
Przybywało uczniów i pracowników. Nauka w zawodzie stolarza trwa trzy lata. 
Zaczyna się od prostych robót w warsztacie, uczeń poznaje pracę na poszczegól-
nych maszynach, zgłębia tajniki technologii surowca. 
– Wyszkoliłem ponad 30 uczniów. Wielu z nich nie poprzestało na egzaminie 
czeladniczym, Zdobyli później uprawnienia mistrzowskie. Wśród nich były na-
wet dzieci moich kolegów. Może miałem szczęśliwą rękę – zastanawia się.
Artur Friedberg jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie stolarz. Opo-
wiada jak wygląda egzamin czeladniczy w tym zawodzie.
Składa się z części praktycznej i teoretycznej. W tej pierwszej uczeń musi zrobić 
pracę. Najczęściej jakiś drobny mebel. Jego wykonanie nie powinno mu zająć wię-
cej niż trzy dni. To może być biurko, stolik pod telewizor, czy drzwi. Kandydat na 
egzamin ustny przynosi pracę pomocniczą, która musi zawierać stosowane złącza 
stolarskie.
W części teoretycznej trzeba odpowiedzieć na pytania z zakresu m.in. materia-
łoznawstwa (drewna, oklein, stosowanych klejów i lakierów), technologii, ma-
szynoznawstwa. Kandydat otrzymuje również do rozwiązania test, składający 
się z siedmiu bloków tematycznych, między innymi: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, podstawowych zagadnień prawa gospodarczego i zarządzania przedsię-
biorstwem oraz dokumentacji działalności gospodarczej.
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Satysfakcja i pieniądze

Wytwarzanie mebli i innych wyrobów z drewna ma wielowiekowe tradycje.
– Zawód stolarza daje wiele satysfakcji, także materialnej. W pracy można się 
wykazać własną inicjatywą i pomysłowością. Nasze meble się nie powtarzają. 
Każde biuro czy recepcja, dla których wykonujemy wyposażenie wygląda ina-
czej. Nowoczesne maszyny pozwalają tworzyć takie meble, o których kilkana-
ście lat temu nikt nawet nie myślał – mówi Artur Friedberg. 
– Wraca moda na okleiny naturalne, na połysk i lakier. Coraz więcej klientów 
indywidualnych wymienia meble na nowe, lepiej pasujące do współczesnych 
trendów urządzania wnętrz. 
W dzisiejszych czasach prowadząc zakład rzemieślniczy trzeba być na bieżąco 
ze wszystkim. Znać się nie tylko na technologii materiału, orientować w naj-
nowszych trendach w meblarstwie, modernizować proces wytwarzania produk-
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tu. Trzeba też znać się na biznesie, umieć nie tylko zrobić, ale i sprzedać swoją 
pracę. Najlepsi jednak nie narzekają na jej brak.

Zostanie w rodzinie

Dzisiaj zakładem w Nakle kierują dwaj zięciowie – Arkadiusz i Paweł. Obaj 
uczyli się zawodu stolarza u Artura Friedberga. Obecnie pracuje tutaj 12 osób. 
Jest również jeden uczeń, który we wrześniu powinien zdawać egzamin czelad-
niczy. Wcześniej planował zaraz po egzaminie wyjazd za granicę. Teraz jednak 
zamierza zostać w Nakle. 
W zakładzie do zawodu przyuczają się również ludzie starsi. Skierował ich 
urząd pracy. Sześciomiesięczne przyuczenie mają zakończyć egzaminem czela-
dniczym. Początkowo było ich trzech, ale jeden od razu zrezygnował. 
Stolarz z Nakła podkreśla, że również w jego zawodzie widać postęp technolo-
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giczny, – Dzisiaj bez komputera już niewiele da się da zrobić. I to jest zrozumia-
le, bo to i szybciej i dokładniej i daje oszczędniejsze zużycie materiałów. To jest 
dobrodziejstwo, jeśli ktoś umie z tego korzystać – przyznaje.
66-letni Artur Friedberg oprowadza nas po zakładzie. Pokazuje nowoczesne ma-
szyny, komorę lakierniczą. Oglądamy różne rodzaje oklein. Tłumaczy różnice w 
sposobie wykończenia powierzchni. Opowiada o planowanym remoncie.
Artur Friedberg ma wnuczkę i trzech wnuków. Zapewne któreś z nich przejmie 
w przyszłości zakład. Najstarszy wnuk Kamil już drugi rok uczy się zawodu. 
W niedziele stolarz z Nakła gra na akordeonie. – Tak dla przyjemności, bo nu-
dzi mi się tak nic nie robić – mówi. 
Czeka na poniedziałek, gdy znowu otworzy zakład, przyjdą pracownicy, słychać 
będzie pracujące maszyny i poczuje zapach drewna. 
– Trzeba lubić ten zapach. I nie zmienią tego najnowsze maszyny i komputery – 
podkreśla Artur Friedberg.

S jak szklarz

Kruchy materiał  

O szklarzu przypominamy sobie zwykle dopiero wtedy, gdy w domu stłucze się 
szyba w drzwiach czy oknie, lub chcemy zawiesić nowe lustro w łazience. Nie 
pamiętamy, że ten specjalista może dla nas zrobić o wiele więcej. 
– Na informacje o szklarstwie z nazwiskiem Bógdoł natrafimy w źródłach da-
towanych na 1912 rok. Brat mojego dziadka otworzył wtedy zakład w Nowej 
Wsi koło Strzelec Opolskich. Te tereny należały do Niemiec, więc po plebiscycie 
rodzina wyemigrowała do Polski i osiedliła się w Mikołowie. Szczepan, brat mo-
jego dziadka przez wiele lat prowadził zakład w Mikołowie. Po II wojnie świato-
wej przeniósł się do Katowic na ul. Słowackiego. A zakład w Mikołowie przejął 
mój ojciec – opowiada Henryk Bógdoł.

henRyk Bógdoł
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Pomagała mu cała rodzina. Szczególnie dużo pracy było wówczas, gdy zmienia-
ła się władza i trzeba było wymienić wszystkie portrety w szkołach i urzędach. 
W każdej klasie, w każdym urzędzie wisiały trzy. Orzeł, rzec jasna, bez korony, 
mógł zostać, ale pozostałe dwa ze starymi przywódcami należało zmienić.
Siedzimy w warsztacie w Żorach. Co chwilę wpadają klienci. Jeden chce odebrać 
gotowe lustra. Henryk Bógdoł pryska płynem do szkła i czyści ręcznikiem pa-
pierowym szklaną taflę. Potem pomaga zapakować lustra w koce, aby spokojnie 
dojechały do klienta. Następny przyniósł zdjęcia rodzinne do oprawy. Kolejny 
zamawia szkło na blat stołu. Dłuższą chwilę trwają uzgodnienia: grubość szkła, 
wielkość blatu, w którym miejscu i jakiej średnicy należy wywiercić otwory. 

Zmienić zawód

Henryk Bógdoł skończył studia na Politechnice Krakowskiej. Przez 19 lat pra-
cował w nadzorze inwestorskim w elektrowni Rybnik. Ale elektrownia rozpoczę-
ła eksploatację, a następnej nie budowano. Nie było, więc pracy dla inspektora 
nadzoru. Żona Barbara, która skończyła również budownictwo na Politechnice 
Krakowskiej pracowała w biurze projektów.
Był rok 1988. – Postanowiliśmy zmienić profesję. Przejęliśmy warsztat szklarski 
w Mikołowie, który ojciec wybudował dla siebie. Planował się do niego prze-
nieść. Prowadziliśmy go przez cztery lata. Mieszkamy w Rybniku i było to dla 
nas dosyć daleko. Poza tym weszły nowe technologie – szyby zespolone i za-
brakło zleceń. Wszystkie domy w pobliżu już oszkliliśmy – relacjonuje Henryk 
Bógdoł.
Zaczęli szukać lokalu bliżej Rybnika. Znaleźli w Żorach. – Pierwsza siedziba 
była fatalna. Mieściła się w komorze zsypowej w wieżowcu. Pomimo trudnych 
warunków, udało nam się wrosnąć w żorski rynek. Znaleźliśmy swoją niszę – 
opowiada Henryk Bógdoł.
Wspomina także przyjemniejsze chwile. Otóż do ich zakładu przychodziły dzie-
ci z osiedla z kluczami na szyi. Chciały porozmawiać i popatrzeć jak pracują.
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– Nie wyganialiśmy ich. Jedna dziewczynka chodziła do szkoły muzycznej i 
urządzała nam koncerty. Jeszcze teraz niektóre z nich wpadną nas odwiedzić, 
chociaż dzisiaj to już 20-letnie panny. 
Po czterech latach w 1996 roku udało im się znaleźć inny lokal. Zaadaptowali 
na warsztat zaplecze sklepu spożywczego. Oprócz szklenia okien i drzwi wyko-
nują lustra, oprawiają obrazy, gobeliny.

Haft jedzie do Kanady 

Henryk Bógdoł pokazuje hafty i tkaniny przyniesione przez klientów do oprawy. 
Bardzo dużo jest haftów. Okazuje się, że nie jest to domena pań. Sporo płócien 
wyhaftowali panowie. Gotowe obrazki trafiają, jako prezenty do rodziny w Kana-
dzie, Australii czy RPA.
Oglądamy piękne tkaniny przywiezione z Egiptu. Na jednej w biało granatowej 
tonacji w karnym rządku maszerują słonie. Na następnej w barwach beżu i brązu 
widzimy typową ornamentykę afrykańską.
Szklarz przymierza oprawki, które będą pasować do afrykańskich tkanin. – Naj-
lepsze byłyby naturalne, drewniane – zaznacza.
Dodaje, że oprawianiem zdjęć, haftów, tkanin zajmuje się żona. – Dobiera od-
powiedni kształt i kolor ramy, rodzaj szkła. Dzięki temu wydobywa piękno I jest 
bardzo dokładna i perfekcyjna – akcentuje. 

– Proszę zobaczyć ten haft oprawiała 
żona – przynosi i pokazuje mały obra-
zek. 
Henryk Bógdoł opowiada, że kilka 
lat temu do ich zakładu przyniesiono 
do oprawienia miniaturki zawierające 
szkice do Bitwy pod Grunwaldem Jana 
Matejki i młodzieńcze prace Krzysztofa 
Pendereckiego, wykonane na odwrocie 
plakatów. 
Bardzo dużo zleceń zakład ma na lu-
stra. Ogromne na cale ściany. Do do-
mów i do firm. Jadą i montują wielkie 
tafle. Czasami są tak duże, że najwięk-
szy problem sprawia ich wniesienie do 
środka. Klienci coraz częściej pytają 
o specjalne stopnice (cztery warstwy 
szkła stopione w całość) czy balustrady 
szklane. 
– To jest bardzo grube szkło, ja się nie 
podejmuję go obrabiać, bo nie mam ta-
kich możliwości, ale współpracujmy z 
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zakładem z Rybnika, który szlifuje i obrabia grube szkło. Wykonuje np. drzwi 
czy meble szklane. 
Znacznie mniej, niż kiedyś jest zamówień na szklenie okien. – Jeszcze pięć lat 
temu pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a nowym rokiem wybito na osie-
dlu 27 wystaw. To była plaga. Teraz dzięki monitoringowi nie ma już tego.
A wie pani, że o szklarstwie mówi się, że to jeden z najbardziej szlachetnych za-
wodów. Bo jak szklarzowi coś upadnie na podłogę, to już nie ma, po co się schylać 
– żorski rzemieślnik przypomina anegdotę. 

Wnukowie na zdjęciach

Henryk Bógdoł wykształcił czterech uczniów. Jeden z nich pracuje u niego od 
ośmiu lat. Skończył szkołę zawodową, zdał maturę, a teraz studiuje w Kato-
wicach na Wydziale Prawa i Aministracji Uniwersytetu Śląskiego. Szklarz nie 
może się go nachwalić. Świetny fachowiec i świetny człowiek – podkreśla.
38-letnia córka Anna uczy historii w starszych klasach podstawówki. Jest też pi-
lotem wycieczek do Włoch. Zięć także pracuje w szkolnictwie. Nie widać zatem 
następcy.
Henryk Bógdoł już drugą kadencję przewodniczy komisji egzaminacyjnej dla 
zawodów szklarz i witrażownik w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach, przed którą zdają egzamin czeladniczy i mi-
strzowski przyszli adepci. 
– Lubię fotografować i filmować. Uwieczniam szczególnie nasze wnuki. Kasia 
ma 8, a Grześ 6 lat. Obrabiam zdjęcia i filmy w komputerze. Rodzina żony po-
chodzi z Lwowa, więc mamy bardzo bogatą bibliotekę i zbiór obrazów dotyczą-
cych Kresów – mówi Henryk Bógdoł.



108

Â jak ślusarz

Kurator przy frezarce 

To żadna sztuka nauczyć kogoś przykręcać śrubki. O wiele trudniej jest go na-
uczyć myśleć, żeby odpowiadał za swoje postępowanie – wyjaśnia Jerzy Gros. 
Ślusarz i kotlarz, a także pedagog resocjalizacji i kurator sądowy. 
Zakład ślusarski w Rudzie Śląskiej przy ulicy ks. Tunkla istnieje od lat 30. ubie-
głego wieku. Jednak pierwsze udokumentowane wzmianki o rodzinie pochodzą 
z roku 1860. Grosowie na Opolszczyźnie, skąd się wywodzą, zajmowali się ko-
łodziejstwem, kowalstwem, ślusarstwem. Kuli konie, naprawiali pługi i brony. 

Odwiedzić majstra 

Jerzy Gros umawia się z nami w sobotę. – Rano mam robotę, ale w południe na-
pijemy się kawy i spokojnie pogadamy – obiecuje.
Kiedy przyjeżdżamy w zakładzie zastajemy kilku nastolatków. Odmierzają ko-
lejne odcinki blachy. Za chwilę będą ją ciąć na gilotynie na odpowiednie kawał-
ki. Przygotują z nich metalowe konstrukcje na garaże. 
Jeden z chłopców przyjechał z wojska na przepustkę. Przyszedł odwiedzić swo-
jego majstra i powiedzieć mu, że u niego jest wszystko w porządku. 

Ślusarstwo i resocjalizacja

Jerzy Gros po ukończeniu ogólniaka nie dostał się na studia do Akademii Eko-
nomicznej. Wybrał Medyczne Studium Zawodowe, które kształciło pracowników 
socjalnych. Potem zaczął zdobywać wszystkie uprawnienia zawodowe – czeladni-
cze i mistrzowskie. Tytuł mistrzowski uzyskał w zakresie ślusarstwa i kotlarstwa. 
Obecnie jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnych dla zawodów: ślusarz, 
kowal i operator obrabiarek skrawających w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Od dziecka zaglądał do ojca do warsztatu. – Jestem piątym pokoleniem ślusarzy. 
Nieraz kolana albo ręce sparzyłem na gorącym żelazie, bo sam chciałem coś wy-
klepać na kowadle. Pomagałem też przy kuciu koni – opowiada Jerzy Gros.

Jerzy GrOs
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W 1984 roku przejął zakład. W latach 90. ukończył studia z pedagogiki resocja-
lizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim. Jest też społecznym kuratorem sądowym. 
Ślusarstwo i resocjalizacja – to dosyć odlegle kierunki. Skąd takie zainteresowa-
nia? 
– Od dawna miałem kontakt z ludźmi dysfunkcyjnymi. Konie często przypro-
wadzali nie gospodarze, a ludzie, którzy im pomagali w polu. Wielu z nich po 
wyrokach. Dzieciaki do nauki też trafiają do nas różne. „Spadochroniarze”, dla 
których technikum okazało się za trudne. Z OHP na przyuczenie do zawodu. 
Mam też trzech chłopców z upośledzeniem umysłowym, którzy uczą się w szko-
le specjalnej – mówi Gros. 
– Studia zrobiłem też dla siebie. Żona ciężko choruje, jest po 15 operacjach. 
Nieraz spędzała siedem miesięcy w ciągu roku w szpitalu Dwa razy już do Pana 
Boga odchodziła. Człowiek szuka jakieś alternatywy. Dla siebie, dla dzieci. 
Może, dlatego tymi chłopakami tak się zajmuję – zastanawia się Gros. 

Łzy św. Wawrzyńca

Wielu uczniów ma pokręcone życiorysy. Niektórzy mają dozór kuratorski za nie 
wypełnianie obowiązku szkolnego, albo za jakieś inne ekscesy. 
– W pedagogice mówimy o projekcji wzoru zachowania, czyli o nauce poprzez 
wzór, naśladownictwo. Jeśli w domu jest sytuacja dysfunkcyjna, imprezy, alko-
hol, to trzeba im pokazać inne życie. Dlatego jeździmy razem w góry – tłuma-
czy Jerzy Gros. 
Tak ich namawiam: – Jedź z nami. Polatasz po halach, tu się przewrócisz, 
tam się przestraszysz, spróbujesz dzikich czereśni, które mają cierpki smak, 
albo zobaczysz w sierpniu łzy św. Wawrzyńca. Flaszka na łeb, kumpel pije – 
to żadna sztuka. 
Tradycję takich wyjazdów rozpoczął jeszcze jego ojciec. Sami gotują, piorą  
i sprzątają. Jadą na weekend, bo skończyli szybciej robotę. Latem jadą na ty-
dzień, czasami na dwa.
 – Nie ma rarytasów. Najtańsze dżemy i sery. Mixy zamiast masła. Wszyscy to 
jemy – chłopcy, ja, moje dzieci. Jajecznica z 40 jajek, a do niej dwie reklamówki 
grzybów. 20 kg ziemniaków wystarcza na trzy dni – mówi rudzki ślusarz. 
– Chłopcy się śmieją, że po pobycie w górach wracają do domów wychowani  
– dorzuca 24-letnia Magda, która od pewnego czasu przysłuchuje się rozmo-
wie. 
Kończy studia filozoficzno-społeczne w Cieszynie. Jej brat 19-letni Grze-
gorz, brązowy medalista mistrzostw świata w sportach walki kilka miesię-
cy temu zdał maturę. Zaczynał od judo, teraz w Budowlani Sosnowiec trenu-
je jujitsu. Jeszcze się zastanawia czy AWF czy administracja na Uniwersytecie  
Śląskim. 
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Mają pracę

Jerzy Gros nie ukrywa, że na efekty pedagogiczne przychodzi mu nieraz czekać 
kilka lat. I nie zawsze kończą się powodzeniem. Opowiada jak jeździ do szkół 
i wstawia się, żeby dać jeszcze jedną szansę na poprawienie jedynek. Pomaga 
napisać podanie. 
– To żadna sztuka wywalić ucznia ze szkoły, bo sprawia problemy. To tylko pozby-
cie się odpowiedzialności i przerzucenie jej na kogoś innego – podkreśla Gros. 
Pokazuje zeszyt, w którym ma zapisane wszystkie telefony do matek. Jak ucznia 
nie ma o godz. 7.00 rano, to dzwoni i pyta, co się stało? I słyszę: obudziłam go 
i pojechał do pracy. Ale nie dojechał. Tylko, że jak chłopak wraca do domu to 
mama nie popuści i nie wciśnie jej gadki, że był na warsztacie. On czuje presję i 
kontrolę. Następnym razem już dojeżdża.
Jeździ wieczorem do domów uczniów. Widzi czy mama lub tata są „wcięci”. 
Nieraz skoczy na komisariat, bo któregoś z chłopców zatrzymała policja. 
– Chłopcy znają smak wódki. Niektórzy próbowali narkotyków. Wiedzą jak 
mieszka się poza domem. Z Arkiem, odbierałem wyniki na HIV. Były pozytyw-
ne. Trzeba było powiedzieć rodzicom. Chciał, żebym pojechał z nim. Pojecha-
łem. Odtrącili go też rówieśnicy. Niezwykle inteligentny. Ale język... co drugie 
słowo leciała wiązanka. Nie minęło pół roku, gdy popełnił samobójstwo. Powie-
sił się na słupie wysokiego napięcia naprzeciwko swojego bloku. Powiem pani, 
że jo tydzień za tym synkiem płokoł. Do dziś mi go żol – Jerzy Gros zaczyna 
godoć po śląsku. W głosie słychać emocje i żal. 
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Inny zginął w wypadku. Uciekał z kumplami samochodem po włamaniu. 
– W zakładzie panuje atmosfera rodzinna. Razem przeżywamy dobre sytuacje 
i razem sytuacje złe. Są tacy, którzy tutaj wytrzymują 3 lata. Inni zwiewają po 
tygodniu. Załatwi papierki w szkole i już go nie ma. Są zwycięstwa, są poraż-
ki. Staram się im pomóc, aby nauczyli się zawodu, który da im w przyszłości 
utrzymanie. Jak zdobędą kwalifikacje, to znajdą pracę, która da im zarobek i 
nie pójdą kraść. Będą mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Założą 
rodziny, urodzą im się dzieci. Będą za nie odpowiedzialni.
Nigdy nie liczył ilu uczniów wychował. Może 30, a może nawet więcej. Wszy-
scy, których wypuścił z zakładu mają pracę w Polsce i za granicą, są brygadzista-
mi, prowadzą własne firmy. 
– Oni poznają u mnie nie tylko spawanie, toczenie na obrabiarkach, konstruk-
cję, montaż czy materiałoznawstwo, ale uczą się myśleć – zaznacza.
Za wychowanie uczniów został uhonorowany Złotą Odznaką Rzemiosła. Jak 
mówi bardzo dużo radości sprawił mu dyplom Przyjaciela młodzieży, wykonany 
i przyznany przez samą młodzież.

Przyszli najwięksi grzesznicy 

 Magda przypomina tacie, żeby opowiedział jak to było z krzyżem w Kochłowi-
cach. Jestem ciekawa tej historii. Jerzy Gros daje się przekonać. Opowiada.
– Piorun zniszczył drewniany krzyż. I dosyć długo w Kochłowicach nie było 
krzyża. Nowy zrobiliśmy z ojcem z resztek. Jak mieliśmy kawałek blachy o gru-
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bości 6 mm, to ją wykorzystaliśmy, jak została blacha „5”, to też dołożyliśmy. 
Jak trafiła się resztka blachy „4”, także ją wzięliśmy. Nie podobał mi się ten po-
mysł, bo miałem wątpliwości jak krzyż będzie wyglądać. Ale wyszedł fajnie. Nie 
było widać, że to taka składanka. Kiedy już go wyprofilowaliśmy, zawieźliśmy 
go do Huty „Pokój”. Za ocynkowanie i piaskowanie najpierw chcieli policzyć 
według wagi. Dobry człowiek jednak z drugim zawsze się dogada. Zapłaciliśmy 
symbolicznie. 
Dużo waży?
– Ciężki. Będzie ponad 300 kg. Wysoki na prawie 8 metrów. Wyszedł wspania-
le. Pewnie ktoś u góry nad nim czuwał. 
– Najwięksi grzesznicy z okolicy przyszli na poświecenie do kościoła. W tej 
chwili stoi na głównym cmentarzu. Potężny metalowy krzyż – dodaje rzemieśl-
nik.

Plebiscytowe marki 

Pasją Grosa jest numizmatyka. Godzinami i z wielką swadą opowiada o dwuzło-
tówkach sprzed Grabskiego, o odwrotce amerykańskiej, o markach polskich bi-
tych z żelaza w okresie plebiscytowym, o fenigach i guldenach z wolnego miasta 
Gdańsk, czy monetach z fosforobrązu z getta łódzkiego. 
Ze względów finansowych musiał kiedyś sprzedać monety Imperium rzymskie-
go. – Do dziś mi ich trochę szkoda. Ale trudno – macha ręką. 
Zbiera także współczesne monety okolicznościowe. – Nasze monety są piękne, 
mamy świetnych grawerów – zachwala. I dodaje, człowiek musi mieć jakieś za-
interesowania.
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T jak tapicer

Meble na stalunek

– Byłem młodym chłopakiem, kiedy dziadek zabrał nas z ojcem do dworku  
w Oblęgorku, które społeczeństwo ofiarowało Henrykowi Sienkiewiczowi. Poka-
zał nam meble, które zrobił, będąc w terminie. Byłem dumny z niego – wspomi-
na Andrzej Sewerzyński, tapicer w trzecim pokoleniu.
Rozmawiamy w pracowni tapicerskiej w Zawierciu, którą Andrzej Sewerzyński 
wybudował pięć lat temu. Koło nóg kręci się Bazyl, pszeniczny terier. Rzadko 
spotykana rasa w Polsce. Niezwykle łagodny i przyjazny. W rodzinie od trzech 
lat. 
Andrzej Sewerzyński opowiada o dziadku Janie, pochodzącym z Kielc, który  
w 1935 roku otworzył warsztat tapicerski w Zawierciu. Prowadził go do końca 
lat 60. z przerwą na wojnę, którą spędził w Kielcach. Zakład mieścił się przy 
głównej ulicy, gdzie skupiało się życie handlowe miasta. 
W tamtych czasach wszystkie meble robiło się na stalunek. Teraz takie zamó-
wienia zdarzają się już znacznie rzadziej.
– Proszę sobie wyobrazić kogoś, kto ma prawie 2 metry wzrostu i waży 150 kg. 
Co ma zrobić? Jeżeli kupi gotowy tapczan, to będą mu nogi wystawać. Już nie 
mówiąc o tym, że przy takiej posturze trwałość mebla będzie dosyć krótka. My 
natomiast wykonamy tapczan, w taki sposób, jak robił to dziadek, a później oj-
ciec, na sprężynach, które są sznurowane w czterech miejscach i gwarantujemy 
20 lat trwałości – zapewnia Andrzej Sewerzyński.
Przy czym produkcja – najczęściej wersalki i tapczany – to zaledwie ok. 20 proc. 
obrotów. Pracownia specjalizuje się w renowacji. 

Umieją liczyć

– Przychodzą klienci i mówią – ja u pana ojca robiłem wersalkę, przydałaby się 
jej renowacja. My chętnie bierzemy taką robotę, bo ja wiem, że tam w środ-

andRzeJ seweRzyński
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ku wszystko jest dobrze 
zrobione. I szybko upo-
ramy się z zamówieniem 
– mówi Andrzej Sewe-
rzyński.
Przypomina też, że dzia-
dek wykonał meble do 
pierwszej parafii zawier-
ciańskiej do kolegiaty 
świętych apostołów Pio-
tra i Pawła. On zmieniał 
w nich tapicerkę, bo po 
tylu latach była trochę 
nadwyrężona. 
Do pracowni tapicerskiej 
przyjeżdżają zarówno lu-
dzie majętni, jak i klienci 
skromniejsi, dla których 
ważne jest zaoszczędze-
nie kilkuset złotych.
– Za nowe krzesło z 
oparciem zapłacimy 
180-200 zł. Renowacja 
takiego krzesła u mnie 
– już łącznie materiał, 
pianka i robocizna kosz-
tuje 50 zł. Proszę sobie 
policzyć, czy klientowi 
się nie opłaca. Koszt re-
nowacji kompletu, czyli 
kanapy i dwóch foteli 
wyniesie 1200–1300 zł, 

natomiast na nowy trzeba wydać 2000 zł. Dzisiaj ludzie umieją liczyć pienią-
dze. I mówią: 600-800 zł to jest dla mnie dużo – opisuje Andrzej Sewerzyński.
Są też klienci, którzy mają sentyment do swoich mebli. Dla nich ważniejsze od 
ceny, jest zachowanie w dobrym stanie sofy czy kanapy ze względów emocjonal-
nych.

Uczeń zrobi fotel 

W Zawierciu jest w tej chwili trzech tapicerów. 
– Jeden uczył się u mojego ojca, natomiast ojciec drugiego (też drugie pokole-
nie) uczył się u mojego dziadka – mówi Andrzej Sewerzyński. 
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Sam wyszkolił już 11 uczniów. – Każdy z nich potrafi samodzielnie zrobić fotel, 
wersalkę od początku do końca – zapewnia tapicer. 
Jest także wiceprzewodniczącym komisji egzaminacyjnej dla zawodu „tapicer” 
w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 
przed którą zdają egzaminy przyszli czeladnicy i mistrzowie.
W Cechu Rzemiosł Różnych w Zawierciu jest podstarszym. 

Jestem człowiekiem wolnym 

Andrzej Sewerzyński nie łączył swojej przyszłości z zawodem ojca i dziadka. Po 
maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego w Zawierciu chciał stu-
diować. Był też sportowcem. Grał w piłkę siatkową. Dlatego wybrał Akademię 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w roku 1978 zaczął 
pracować, jako wuefista w szkole w Myszkowie. – Ćwiczyłem tężyznę moich 
uczniów – mówi.
Pomagał również ojcu w zakładzie, co pozwalało dorobić do nauczycielskiej 
pensji. Po kilka latach zdecydował się zdać egzamin czeladniczy, a kilka lat póź-
niej mistrzowski. Po ośmiu latach pracy w szkole, zrezygnował z niej. Otworzył 
własny warsztat w Ogrodzieńcu. 
– Na tamtym rynku nie było wtedy żadnego tapicera. Nie miałem konkurencji – 
śmieje się Andrzej Sewerzyński. 
Co mi daje zawód tapicera? Gospodarz chwilę zastanawia się nad pytaniem. 
– To jest zawód, który pozwala mi utrzymać rodzinę. Mam spokojne życie. Je-
stem człowiekiem wolnym, niezależnym. Nie jestem zobligowany tym, że muszę 
wstać na godzinę 7. Nie 
mam też presji, że muszę 
siedzieć do trzeciej. Sam 
jestem – jak to mówią – 
sterem i okrętem. 

Pasją ogród 

Śniegowe czapy na ko-
sodrzewinie i świerkach 
konica oraz mróz nie 
pozwalają na zaprezen-
towanie nam wszyst-
kich uroków ogrodu, 
znajdującego się tuż 
obok domu i pracowni. 
Nie usłyszymy też szu-
mu wody spadającej w 
wodospadzie. Również 
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skalniaki i murki okrywa biały puch. Andrzej Sewerzyński z wielkim zapałem 
opowiada o ogrodzie oraz pokazuje nam kolejne krzewy i iglaki. Widać, że to 
jego pasja. 
– Lubię spędzać czas w ogrodzie. Kopać, sadzić, grzebać w ziemi. Sam zrobiłem 
wszystkie murki, skalniaki. Kiedy zaczynałem urządzać ogród siedem lat temu, 
miałem dużo obserwatorów. Potrafię pojechać do Świerklańca i przywieźć rośli-
nę, która pasuje do mojej koncepcji – przyznaje.
W Przyłubsku, 15 km od Zawiercia posiada 1000 metrową działkę rekreacyjną. 
– Znacznie tam więcej miejsca na rośliny niż tutaj. Mogę się rozwinąć – cieszy się.
Zimą jeździ na nartach. W pobliżu Zawiercia w Cisowej. – Od lat wyjeżdżamy 
też do Bukowiny Tatrzańskiej. Jeździmy w Białce na Kotelnicy, bo tam jest ła-
godniejszy stok – mówi.
Na razie nic nie zapowiada, aby pracownię tapicerską przejął syn czy córka. 27-
letni Adam kończy studia w Katowicach na kierunku turystyki międzynarodo-
wej. 20-letnia Paulina studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
– Mój ojciec Jerzy ma 83 lata, ja 54. Czasami, tak myślę, że trzy pokolenia tapi-
cerów wystarczą. Czy to jednak wiadomo, jak będzie?

W jak witrażownik

Światło i kolor 

Zawód witrażysty pozwala na godne życie. Pracy też mi nigdy nie zabraknie 
–podkreśla Ireneusz Franusik.
Siedzimy w pracowni w Nakle Śląskim. Ireneusz Franusik uzgadnia szczegóły 
zamówienia z klientami.
– O moim wyborze zawodu zdecydował przypadek. W szkole podstawowej na-
uczycielka zwróciła uwagę, że mam zdolności artystyczne. Miałem 15 lat. Zło-
żyłem nawet dokumenty do liceum plastycznego, ale trafiłem na terminowanie 
do siemianowickiej pracowni witraży Jana Romańczyka – opowiada Ireneusz 
Franusik. 

ireneusz franusik
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Nawet myślałem o dalszej nauce, ale siemianowicka pracownia pochłonęła mnie 
na dobre – wspomina. 

Własna pracownia 

Po śmierci mistrza Romańczyka, schedę przejęła jego córka. Po dalszych latach 
pracy w Siemianowicach Franusik postanowił w 1990 roku utworzyć własną wy-
twórnię witraży. Początkowo mieściła się w rodzinnym domu.
Dwanaście lat temu wybudował dom przy ul. Gościnnej, gdzie urządził obecną 
pracownię.
Dzisiaj zatrudnia 3 pracowników. Żona Bożena, która wcześniej pracowała na 
desce kreślarskiej teraz przygotowuje papierowe formy do kolejnych projektów. 
W wakacje pomagał 18-letni syn Łukasz. 
– Chciał zamontować dodatkowe części do swojego roweru, więc potrzebował 
na nie pieniędzy. Zarobił je w pracowni – mówi Ireneusz Franusik.

Klienci nie tylko z Polski 

Witrażownictwo jest sztuką zdobniczą, która polega na układaniu kompozycji 
kolorowych szkieł oprawionych w ołów w taki sposób, by dzięki grze świa-
teł, powstał interesujący obraz. Sztuka ta, znana już w starożytności rozpo-
wszechniła się w średniowieczu. Najznakomitsze witraże podziwiać można  
w katedrach, kościołach. Wiele ratuszy miejskich, szkół jak np. Liceum Ogól-
nokształcące im. Mickiewicza w Katowicach, banków, hoteli czy nawet kamie-
nic zdobią witraże. 
Dlatego nic dziwnego, że sporo zamówień pochodzi z kościołów. – Witraże co 
jakiś czas trzeba odnawiać. Ołów, w które oprawia się kompozycje szklane, po 
jakimś czasie kruszeje. Jeżeli witraż znajduje się w dobrych warunkach wytrzy-
muje nawet ponad 100 lat. Jeśli narażony jest na zanieczyszczenia atmosferycz-
ne, zdarza się, że i po 30 latach trzeba go naprawiać i konserwować – tłumaczy 
Franusik. 
Uczestniczył w pracach konserwatorskich w wielu kościołach. Wymienia: ko-
ściół ojców Franciszkanów w Katowicach, kościoły w Tarnowskich Górach i Za-
brzu, kaplicę sióstr Boromeuszek w Cieszynie.
Klienci ściągają do jego pracowni nie tylko z sąsiedztwa, lecz także z Rzeszo-
wa, Radomska, Myszkowa. Kilka lat temu pracowania wykonała witraże dla 18 
okien w polskim kościele w Slough pod Londynem. 

Indywidualna kalkulacja 

Ile kosztuje witraż? Ceną wyjściową metra kwadratowego są widełki od 1 tys. 
do 4 tys. zł. Ale w zależności od tego co trzeba zrobić, liczby detali, skompliko-
wania zlecenia ustala się za każdym razem indywidualną kalkulację.
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Szkło dla pracowni Franusik kupuje w jednej z najstarszych w Europie hut w 
Jaśle. Wycięte elementy barwione farbami z tlenków metali wytapia się w piecu  
w temperaturze 600 stopni. Obok pieca leżą kolorowe szklane kawałki. 
Proszę zobaczyć – jeden z pracowników pokazuje nam pod światło skrawek 
szkła – ten błysk na farbie świadczy, że ten element został dobrze wypalony.

Sprawne dłonie 

Pytam: Jakie umiejętności potrzebne są witrażyście?
Franusik chwilę zastanawia się i odpowiada: – Najważniejsze są zdolności ma-
nualne oraz chęć do pracy.
W witrażownictwie można nauczyć się wszystkiego – od układania projektu, 
przez cięcie, malowanie i wypalanie szkła, aż po oprawianie w ołowiane listewki. 
Dlaczego oprawia się w ołów? 
– To metal, który ma temperaturę topnienia – ok. 300 st. C, czyli znacznie niż-
szą niż np. miedź. Poza tym – proszę popatrzeć jak łatwo można go formować 
– Franusik w palcach gnie ołowiany profil. Szkło w ołowiane ramki oprawiali 
dawni mistrzowie. I tak zostało do dzisiaj – tłumaczy. 
Witrażownictwo to rzemiosło artystyczne. – Technika się nie zmienia od lat, 
obecnie jedynie mamy doskonalsze narzędzia, które ułatwiają pracę – dodaje 
rzemieślnik. 
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Godne życie

Franusik jest dumny z tego, co robi. Wyszkolił 6 uczniów. Jest także członkiem 
komisji egzaminacyjnej dla zawodów: szklarz i witrażownik w Izbie Rzemieślni-
czej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Niewykluczone, że Łukasz lub jego młodsza siostra 16-letnia Ola zechcą przejąć 
pracownię witraży w Nakle.
– Na pewno nie jest to praca nudna. Kiedy zamontujemy kompozycję w miejscu 
jej przeznaczenia np. w kościele lub urzędzie, dopiero wtedy widać efekt – uło-
żonego niczym puzzle – witrażu. Barwna mozaika, gdy zagra na niej światło 
ukazuje swoje piękno – Franusikowi błyszczą oczy, kiedy mówi o witrażach.
Opowiada o pracach Józefa Mehoferra, którego dzieła bardzo ceni – twórca wie-
lu kościelnych witraży, m.in. w katedrze wawelskiej, a także zwycięzca konkur-
su na projekt witrażu  
w katedrze we Frybur-
gu w Szwajcarii. Współ-
pracował też razem ze 
Stanisławem Wyspiań-
skim przy realizacji po-
lichromii Jana Matejki 
w kościele Mariackim  



120

w Krakowie. Wymienia następnych wielkich artystów: Stanisław Wyspiański, 
Salvadore Dali. 
– Ich prace są inspiracją. Podobnie jak plakaty, ciekawe wzory użytkowe, czy 
interesująca reklama telewizyjna. Nie rezygnuję też z poszukiwań własnej dro-
gi. Staram się przedstawić moim klientom projekt, który wzbogaci poprzez grę 
światła i koloru np. wnętrze domu. W kościele natomiast witraże tworzą odpo-
wiedni nastrój do modlitwy i sprzyjają skupieniu.
– W tym zawodzie wszystko jest specyficzne i indywidualne. Każde nowe zamó-
wienie daje możliwość współtworzenia witraża razem z klientem, a jednocześnie 
możemy mu pokazać inne spojrzenie na światło i na barwę. Nasza praca jest 
przez to ciekawa i indywidualna. Podczas konserwacji musimy zachować piękno 
dawnego mistrza, natomiast podczas tworzenia nowych towarzyszy nam obo-
wiązek stworzenia odpowiedniego nastroju. 
Franusik podkreśla, że jest to zawód, który pozwala na godne życie oraz, że pra-
cy nigdy mu nie zabraknie. 
Ma rację. Kiedy wpisałam w wyszukiwarce internetowej witrażysta na jednym z 
pierwszych miejsc pojawiła się informacja, że do pracy w Belgii poszukują wła-
śnie witrażystów. I nie była to jedyna oferta.

Z jak zegarmistrz 

Życie wśród czasomierzy 

Franciszek Wiegand naprawił dwa najważniejsze dla tarnogórzan zegary. Ten na 
ścianie ratusza i ten na wieży kościoła ewangelickiego. 
Firma zegarmistrzowska Wiegand istnieje w Tarnowskich Górach od ponad 70 
lat. W tym samym miejscu, przy ulicy Nakielskiej. Założył ją Ryszard Wiegand. 
Ojciec obecnego właściciela. O wyborze zawodu zegarmistrza zadecydował nie-
szczęśliwy wypadek, który uniemożliwił mu pracę w wyuczonym zawodzie me-
chanika samochodowego.

franCiszek wieGand
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– Również ja nie chcia-
łem być zegarmistrzem. 
Ciągnęła mnie mecha-
nika, motoryzacja i bu-
dowa miniaturowych 
silników spalinowych. 
Zdobyłem zawód toka-
rza, a później, w liceum 
ogó lnoksz t a ł c ą cym , 
średnie wykształcenie. 
Po maturze przez 20 lat 
pracowałem w różnych 
laboratoriach pomiaro-
wych – opowiada Franci-
szek Wiegand. 
– Ojciec chciał, żebym 
poszedł w jego ślady, ale 
nie naciskał na mnie. 
Zostawił mi wolną rękę. 
I widzi pani tyle już lat 
zajmuje się zegarkami. 
Dały mi utrzymanie dla 
mojej rodziny. Ale też 
dostarczyły wiele wzru-
szeń. 
Pierwszy zegar? Wie-
gand uśmiecha się na te 
pytanie. 
– Stary wiedeński zegar, który chciałem zabrać do domu, ale najpierw musiałem 
go naprawić. Spadł w piwnicy z półki. Głupio byłoby przynieść żonie zepsuty, 
w uszkodzonej skrzynce. Tak się zaczęło – wspomina 68-letni Franciszek Wie-
gand.

Rozmowa zegarów 

– Zegar w kościele ewangelickim był w fatalnym stanie. Wszystko w kawałkach. 
Zebrałem je do worka. Zajmowali się nim wcześniej ludzie, którzy nie mieli  
o tym żadnego pojęcia. Jedno z kół w zegarze pochodziło z innego mechanizmu 
– opisuje zegarmistrz.
Zanim odkrył, że koło jest nieodpowiednie, napsuło mu ono trochę krwi. Gdy 
w 1995 roku uruchomił zegar, okazało się, że każdą godzinę przyśpiesza o dzie-
sięć minut. Tylko dzięki znajomemu ślusarzowi, który dorobił odpowiednie 
koło, udało się uruchomić zegar w Wielki Piątek. Tak, jak obiecał.
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Teraz ilekroć przechodzi przez rynek, patrzy na swoje zegary. – Mam wrażenie, że 
rozmawiają ze sobą – mówi Franciszek Wiegand.
Wykonał także renowację ogromnego zegara wieżowego w Recklinghausen.
Ostatnio uruchomił zegar na tworoskiej podstawówce. Okazało się, że od cza-
su wybudowania budynku szkoły w czasach międzywojnia czasomierz nigdy nie 
chodził. – Zdziwiło mnie to, bo tarcza zegarowa jest pięknie wkomponowana – 
przyznaje tarnogórski rzemieślnik.
Okazało się, ze w szkole nie zamontowano nawet żadnego mechanizmu zega-
rowego. – W budynku nie ma śladu wierceń czy mocowań. Zapewne jakieś oko-
liczności, może wojna, przeszkodziły w uruchomieniu zegara – zastanawia się 
Wiegand.
Początkowo chciał zdemontować tarczę zegara. Uznał jednak, że jest ona fa-
chowo i mocno zamontowana. Największe wyzwanie stanowiło zaprojektowanie 
mechanizmu zegarowego. Na mechaniczny zegar na poddaszu szkoły było za 
mało miejsca. Zdecydował się na elektryczny system, który miał również uła-
twić ustawianie czasomierza.
– Wpadłem na dość proste rozwiązanie. Czekałem na żonę podczas deszczu 
w samochodzie. I zwróciłem uwagę jak pracują wycieraczki. To mnie jakby na-
tchnęło. Podobny system działania wykorzystałem w Tworogu – opowiada ze-
garmistrz.
Mechanizm składa się z zegara matki, który jest podłączony do prądu. Co mi-
nutę podaje impuls do tzw. zegara wtórnego, który przesuwa co minutę wska-
zówki na zewnątrz budynku. Franciszek Wiegand zaznacza, że takie rozwią-
zanie po raz pierwszy zastosował w swojej karierze. Jest przekonany, że ten 
pomysł wykorzysta jeszcze przy innych zegarach.

Cierpliwość i precyzja

Franciszek Wiegand uważa, że zegarmistrzostwo to dobry zawód. Nawet teraz 
w czasach masowej produkcji zegarków elektronicznych. One są tańsze, ale nija-
kie, jak spod sztancy.
Widać, że zegary to jego pasja, jego życie i świat. Potrafi o nich opowiadać go-
dzinami. O zegarach słonecznych, o średniowiecznych maszynach mierzących 
czas napędzanych kołami zębatymi. Zna wiele szczegółów. Przypomina, że wiel-
kie manufaktury przy specjalnych okazjach przygotowują najwyżej kilka limito-
wanych egzemplarzy. Opowiada o jednym z najdroższych zegarków, które trafiły 
na europejski rynek w ciągu ostatnich lat. Jest nim Tour de I’lle Vacheron Con-
stantin, stworzony z okazji 250-lecia szwajcarskiej manufaktury. Posiada aż 16 
komplikacji, które można oglądać z obydwu stron koperty np.: tourbillon, wy-
grawerowane niebo z fazami Księżyca, wskaźnik wschodu i zachodu Słońca oraz 
mapę nieba północnej półkuli. Składa się z 834 części. Limitowana seria z 2005 
roku liczy aż… siedem sztuk. Wszystkie mają właścicieli. Wyceniono go na 1,5 
mln dolarów.
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Opisuje także zegarki, 
które powstały w firmie 
Patek Philippe, zegary 
astronomiczne, słonecz-
ne i wodne, klepsydry 
oraz chronometry okrę-
towe. Z tych ostatnich 
można odczytać czas we-
dług gwiazd, który jest 
krótszy od słonecznego 
o niecałe 4 minuty.
Zegarmistrz naprawia 
zegarki, ale zajmuje się 
także produkcją, uczest-
niczy w projektowaniu 
i testowaniu nowych ty-
pów czasomierzy, dlatego 
też musi posiadać wiedzę 
z wielu dziedzin: meta-
lurgii, ślusarstwa, stolar-
stwa i innych – obecnie 
także związanych z elektroniką i nowymi tworzywami. Obok wyćwiczonej bar-
dzo precyzyjnej pracy ręcznej musi umieć obsługiwać różne maszyny i urządze-
nia, często służących do wykonania jednej, ściśle określonej czynności, np. prze-
barwienia powierzchni metalu na wybrany kolor. Dobry zegarmistrz musi mieć 
dużo cierpliwości.
W 2006 roku Ogólnopolski Klub Postępu Technicznego w Zegarmistrzostwie 
im. Antoniego Norberta Patka przyznał Złotą Pęsetę Franciszkowi Wiegandowi 
za całokształt pracy zawodowej. 

Zegarek dla przyjaciela

Jednak to nie wieżowe zegary są w jego życiu najważniejsze, ale tak zwane ze-
gary astronomiczne, najdokładniej z mechanicznych pokazujące czas. Pracę nad 
pierwszym z nich zaczął jeszcze w latach 60., razem z ojcem. Po jego śmier-
ci sam dokończył zegar. Wiary we własne umiejętności nabrał jednak dopiero 
w latach 90., po wizycie w Bazylei, gdzie był na wystawie zegarmistrzowskiej. 
Zobaczył tam kosztowne zegary podobne do tych, jakie sam robił. Postanowił 
wziąć się do pracy i zrobić kilkanaście, a może więcej.
Robi przy swoich zegarach wszystko. Piłuje wskazówki, strzemiona i zawieszkę 
wahadła. Wskazówkom nadaje niebieski nalot, aby podkreślić walory estetycz-
ne. Szlifuje malutkie rubiny, złoci i czyści... – Mam świetną pracę. Ja się tym tak 
delektuję – rozmarza się Franciszek Wiegand.
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Jeden z pierwszych egzemplarzy otrzymał jego przyjaciel prof. Andrzej Kwolek, 
którego uhonorowano dwa lata temu Tytułem Honorowego Obywatela Miasta 
Tarnowskie Góry. 

Dziewięć złotych medali 

– Każdy człowiek ma jakiś talent. Niektórzy, jak ja, odkryją go dosyć późno – 
opowiada Franciszek Wiegand. 
Widząc moje zdziwione spojrzenie tłumaczy: – Nigdy w szkole nie przepadałem 
za sportem. Wolałem inne zajęcia. Niedawno mój syn wyciągnął mnie na basen. 
– Pewnie, przekonanie ojca trwało tylko dwa lata – dopowiada Ryszard, 42-letni 
syn.
Ojciec uśmiecha się na tę uwagę. Prawda – przytakuje.
– Ratownicy namówili mnie na udział w zawodach w Gliwicach. Pojechałem. 
Zdobyłem dziewięć złotych medali. Nie spodziewałem się tego – opowiada. 

Z jak złotnik

Ich wyroby dodają blasku

Tak wygląda Medal Świętego Eligiusza – najwyższe odznaczenie jakie może 
otrzymać polski złotnik – Jerzy Kurczok z dumą pokazuje złoty krążek o średni-
cy 32 mm i wadze jednej uncji. Medal wraz z tytułem Złotnik Roku’2008 ode-
brał kilka miesięcy temu, podczas tradycyjnego balu wystawców, odbywającego 
się w czasie warszawskich targów „Złoto, Srebro, Czas”. 
Był rok 1961. Jerzy Kurczok zaczynał poznawać tajniki zawodu grawera. Po 
zdaniu egzaminu czeladniczego uczy się złotnictwa w pracowni Wiesława Bu-
dzińskiego w Chorzowie. Po trzech latach zdaje egzamin czeladniczy. Później 
potwierdza swoje zawodowe umiejętności uzyskując dyplomy mistrzowskie  
w dwóch zawodach rzemieślniczych – złotnictwa i grawerstwa.

Jerzy kurCzOk
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Obrączki zrobił mistrz

Sklep jubilerski w Katowicach. Jerzy Kurczok pokazuje pierścionki, sygnety, kol-
czyki. Oglądamy biżuterię z brylantami oraz wyroby z zyskującym ostatnio po-
pularność koralowcem filipińskim. Opowiada na czym polega szlif brylantowy. 
Biżuteria z białego złota, żółtego różnej próby, srebra i platyny. Ostatnio coraz 
więcej osób zamawia sygnety z herbami rodowymi. 
Jestem ciekawa czy na swój ślub wykonał osobiście obrączki.
– Złoty pierścionek zaręczynowy z seledynowym chryzolitem zrobiłem sam. Ale 
obrączki wykonał mój mistrz – Wiesław Budziński – wspomina katowicki złot-
nik. 
Jerzy Kurczok opowiada o swoich uczniach. Wykształcił ich 12. Niektórzy już 
dawno się usamodzielnili. Zostali znakomitymi fachowcami w swojej profesji. 
Zdobywają nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. 
– Wisior z białego i żółtego złota z brylantami, który wykonała moja uczennica 
Katarzyna Klimas wyróżniono podczas ostatniego Ogólnopolskiego Konkursu 
Złotników – podkreśla Jerzy Kurczok. 
Widać, że cieszy go sukces uczennicy. Przewraca strony magazynu, wydanego z 
okazji kolejnych targów biżuterii i zegarków „Złoto Srebro Czas”, gdzie opubli-
kowano zdjęcie nagrodzonego wisiora, abym mogła go zobaczyć.
Dobrze prosperujący uczniowie, to zachęta dla mnie, by kształcić następnych – 
dodaje złotnik.

Uczciwość przede wszystkim 

– O złotnikach śmia-
ło można powiedzieć, 
że są artystami w swo-
im fachu. To oni tworzą 
przedmioty, które dodają 
blasku codziennemu ży-
ciu. W pracy złotników 
zmieniają się techno-
logie, surowce, metody 
pracy i wykonywania 
wyrobów, ale niezmien-
nie na pierwszym miej-
scu pozostają umiejęt-
ności manualne. Udział 
w konkursie to pewnego 
rodzaju wyzwanie po-
łączone z możliwością 
pokazania umiejętności 
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autora oraz oceny i porównanie ich w gronie znawców tego zawodu – zaznacza 
Jerzy Kurczok. 
Złotnik podkreśla, że oprócz zdolności manualnych i pewnej wrażliwości arty-
stycznej, niezwykle ważna w tym zawodzie jest uczciwość. 
– Odpowiadamy za powierzone nam przez klientów drogocenne wyroby jubiler-
skie. I nie chodzi tylko o ich wartość materialną. Mają one także wartość senty-
mentalną, a ją trudno wyrazić w pieniądzach – mówi Jerzy Kurczok.
Jest wiceprzewodniczącym komisji egzaminacyjnej złotniczo-grawerskiej w Izbie 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Przez 
wiele lat był przewodni-
czącym.
Również dzieci poszły w 
jego ślady. 32-letni Mar-
cin razem z siostrą Anetą 
prowadzą pracownię gra-
werską. Prawie wszyst-
kie sklepy jubilerskie w 
mieście odsyłają do niej 
klientów. Same też zano-
szą tam wyroby, na któ-
rych klienci chcą mieć 
wygrawerowaną datę lub 
jakiś napis. 

Dobra przyszłość

Za swój największy suk-
ces uważa integrację 
środowiska złotników i 
grawerów w wojewódz-
twie śląskim, To z jego 
inicjatywy sześć lat temu 
utworzono Śląski Cech 
Złotników, Jubilerów i 
Grawerów. 
– Naszym patronem jest 
św. biskup z Noyon-To-
urnai, złotnik żyjący na 
przełomie VI i VII wie-
ku. W ubiegłym roku w 
kościele rzemiosła ślą-
skiego pod wezwaniem 
Matki Bożej Wspomoże-
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nia Wiernych w Piekarach Śląskich poświęcono sztandar cechowy – mówi Kur-
czok.
– Złotnicy nie muszą się obawiać, że zabraknie im pracy – podkreśla Jerzy Kur-
czok. – Lubimy otaczać się pięknymi przedmiotami, biżuterią. Nikt nie wyrzuca 
pierścionka, z którego na przykład wypadł kamień, tylko przynosi do naprawy 
do pracowni. Jak nie pasuje nam obrączka czy pierścionek, to także przynosimy 
go poprawienia  – dodaje.
Coraz bardziej dbamy o swój wizerunek i jako osoby prywatne i jako firmy. Dla-
tego złotnicy mają dużo zamówień na wykonanie okolicznościowych medali  
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i loga firm. Urzędy zlecają przygotowanie symbolicznych kluczy, które wręczają 
honorowym obywatelom.
Jerzy Kurczok po 48 latach pracy zawodowej uważa, że jego dzieciom, a w przy-
szłości i wnukom nie zabraknie zajęcia. – To jest zawód, który zawsze będzie 
miał przyszłość. Będą się zmienić surowce, czy sposób  wykonywania wyrobów, 
ale zawsze będzie też potrzebny człowiek i jego umiejętności – podkreśla. 
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