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O działalności w klubach 
sportowych, o rolach za-
wodnika, trenera i działacza 
rozmawiamy z piłkarzem 
Marcinem Wicherem. 

(cd. na  str. 6) 
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W tym numerze: 

Święto Trzech Króli w 
Lubrzy 

Wartośd mebli z litego 

drewna 

Wspólna praca i 
zaangażowanie 

Wiersze Tadeusza 
Soroczyńskiego 

Rozmowa z bradmi Antosz-

czyszyn – Jackiem i Łuka-

szem, z Prężynki – o stolar-

skim rzemiośle oraz o wy-

zwaniach i problemach 

związanych z tą branżą. 

(cd. na str. 3) 

Wartość mebli z litego 

drewna 

Święto Trzech Króli        

w Lubrzy 

Orszak Trzech Króli wyruszył 

spod kościoła, skręcił 

(nieopodal remizy) w ul. 

Nowej Naprawy, a później – 

na skrzyżowaniu z drogą do 

ZGKiM – odbił w stronę 

Urzędu Gminy; stamtąd już 

tylko dwa kroki do miejsca 

wymarszu. (cd. na str. 2)  

Uczestnicy orszaku 

Kwartalnik 
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Święto Trzech Króli w Lubrzy 

Orszak Trzech Króli wyruszył spod 
kościoła, skręcił (nieopodal remi-
zy) w ul. Nowej Naprawy,               
a później – na skrzyżowaniu z dro-
gą do ZGKiM – odbił    w stronę 
Urzędu Gminy; stamtąd już tylko 
dwa kroki do miejsca wymarszu. 
Dwóch spośród trzech króli   po-
ruszało się na koniach, trzeci 
jechał na wielbłądzie (to pocieszne 
zwierzę sprowadzone zostało         
z jednej z opolskich  
miejscowości). 

Dwóch spośród trzech króli przy-
było na koniach 

Uczestnicy orszaku 

Po tym krótkim spacerze lubrza-
nie udali się do kościoła na kon-
cert kolęd przygotowany przez 
siostry Patrycję i Agnieszkę Wajs. 
Dwie młode panie (prowadzące 
agencję artystyczną Prym Art,    
w Katowicach) wykonały wiele 
znanych    utworów     w        nie-
codziennych aranżacjach – 
szczególnie zwracała uwagę dy-
namiczna prezentacja "Mizernej 
cichej" (przywodząca na myśl 

Wielbłąd - atrakcja Orszaku 
Trzech Króli 

kawałek "Jaki tu spokój", Stau-
ros). Artystki zaangażowały też 
do wspólnego śpiewania... 
dzieciaki. Nic zresztą dziwnego 
– piosenkarki nagrały płytę 
"Siostry Wajs & Stonoga"; 
"stonoga" to właśnie 
najmłodsi. 

Agnieszka Wajs na czele wężyka 
dzieci, który przeszedł tanecznym 

krokiem przez kościół 

Siostry Wajs i dzieciaki 
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Wartość mebli z litego drewna 

Rozmowa z bradmi Antoszczyszyn – 

Jackiem i Łukaszem, z Prężynki –       

o stolarskim rzemiośle oraz o wy-

zwaniach i problemach związanych z 

tą branżą. 

Zacznijmy od podstaw – co dokład-

nie wytwarzacie w zakładzie? Wia-

domo – są różne rodzaje stolarki. 

Jak to u was wygląda? 

Meble z litego drewna – 100%  
drewna. 

Szafki, stoły? 

Tak; komody, RTV-ki, stoły, ławy; 
krzesła, taborety; łóżka, sypialnie; 
schody również, do tego stolarka 
otworowa... 

Okna, drzwi? 

Tak, tylko że w tej chwili rynek jest 
tak nasycony oknami, że my wyko-
nujemy jedynie niestandardowe 
zamówienia. 

Jak zaczęła się u was przygoda ze 
stolarstwem? 

Zostaliśmy przygotowani przez ojca, 
u nas idzie to z pokolenia na pokole-
nie. Ojciec – najstarszy w rodzinie – 
prowadził swój warsztat; później 
najstarszy z synów (Jacek); i tak po 
kolei (następny to Łukasz); z kolei 
trzeci syn – Andrzej jest w Norwegii; 
też stolarz, tylko że on poszedł    
bardziej w kierunku ciesielstwa. Ge-
neralnie dziś jest w tym zawodzie 
(stolarskim) trudno, jeśli chodzi        
o naukę, wyszkolenie... 

Dzisiaj już tego nie ma? 

Ciężko jest. Mamy znajomych, któ-
rzy prowadzili kiedyś warsztaty          
i prowadzili przyuczanie do zawodu 
– mieli uczniów... Na chwilę obecną 
jest z tym gorzej; czyli w latach „za 
komuny” bardziej rozwijano tę sferę 
zawodową niż dzisiaj. 

Teraz podobno ma byd nawrót do 

szkolnictwa zawodowego... 

Tak, właśnie słyszałem, że mają wró-

cid do pierwotnych założeo. Młodzi – nie 
umniejszając – głównie kooczą studia, 
które perspektywicznie nic nie przyno-
szą... 

Chyba, że są to jakieś specjalistyczne 

kierunki... 

Dokładnie... 

Generalnie ludzie uczą się jeszcze na 

stolarzy, tylko że mniej jest takich 

miejsc, gdzie mogą praktykowad? 

– Właśnie. Ze swojej perspektywy mogę 
powiedzied, że kiedy w roku 1986 (czy 
1987)  poszedłem do szkoły zawodowej, 
miałem w pierwszej klasie praktyki na 
warsztatach w Prudniku (to była Szkoła 
Zawodowa nr 1 – ul. Podgórna); prowa-
dził je już śp. pan Kanet z Głogówka, taki 
Ślązak; później pan Andrzej Ciesielka, 
który był potem dyrektorem w fabryce 
mebli w Prudniku. 

Później, w drugiej i trzeciej klasie, mia-
łem praktyki we Froteksie. No i kooczyło 
się to egzaminem – mieliśmy do wyko-
nania biurko, okno lub drzwi    –    w za-
leżności... Był majster, zbierała się komi-
sja; oceniali, jak to jest wykonane... 

Stolarstwo jako takie pewnie nie zanik-

nie, ale jest ryzyko, że przestaną istnied 

te małe zakłady... 

...Rzemieślnicze. 

Tak. Niektóre rzemieślnicze zawody 
(np. zegarmistrz) są już zupełnie w od-
wrocie. Nie znaczy to oczywiście, że 
zegarki znikają. Po prostu produkują je 
i serwisują duże firmy. 

Podobnie obuwie. Kiedyś tych szewców 

było sporo, np. w Prężynce – 
dwóch. Dzisiaj kupisz buty za 80 zł, 
pochodzisz sezon, możesz wyrzucid 
– bo tego jest na rynku dużo. 

Wracając jednak do stolarstwa – 

jaką drogą należy pójśd, żeby ten 

rynek jakoś obudzid? Może np. 

designerskie meble? 

Tak, poza tym stoły z litego drew-
na, meble ciężkie... Mówią, że siła 
tkwi w prostocie...  

Dla klientów z którymi się spoty-
kacie, liczy się jakośd, czy raczej 
cena? 

Wśród klientów, z którymi my się 
spotykamy – jakośd. Mieliśmy taki 
przypadek, że robiliśmy stół, a po-
tem biurko; klient powiedział, że 
biurko mógłby kupid taniej, ale zna 
jakośd wykonania, więc zamówił... 

Odwrócę teraz pierwsze pytanie, 

które zadałem – jakim rodzajem 

stolarstwa się nie zajmujecie?  

Przede wszystkim dach i galanteria 
drzewna, czyli ta drobna – tym 
raczej się nie bawimy. Górale się 
tym bawią. 

Chodzi o łyżki, wałki – takie rze-
czy? 

Tak, dokładnie. 

A jakieś duże rzeczy, np. domki? 

Owszem, domki ogrodowe, wiaty, 
drewutnie, studnie. Są to zamó-
wienia indywidualne. Oczywiście 
można takie rzeczy kupid również 
w Castoramach, ale to jest masów-
ka – robiona na cienkich zszyw-
kach; a to później rdzewieje, odpa-
da, za rok, dwa... 

Zdarzało się współpracowad z in-

stytucjami, firmami? 

Robiliśmy wyposażenie do Artech 
Polska – meble biurowe. Później 
współpracowaliśmy z niemiecką 
firmą w zakresie produkcji stołów 
oraz różnych komód z litego drew-
na. 

Bracia Antoszczyszyn - Łukasz 

i Jacek przy jednej z maszyn 
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Ale częśd potencjalnych klientów 
pewnie rezygnuje, bo chcieliby ta-
niej? 

Na tę chwilę jest tak, że ludzie mają 
coraz mniej pieniędzy. Wielu patrzy 
nie tyle na jakośd, ile na to, żeby tanio 
było. Są klienci – powiedzmy parę 
procent – którzy chcą mied meble       
z najwyższej półki i zapłacą konkretne 
pieniądze.  

Jakich argumentów można użyd, że-

by przekonad, że warto kupowad rze-

czy z drewna? Jest przecież opcja 

tworzyw sztucznych, a przypadku 

okien, drzwi, a nawet niektórych me-

bli. 

Dam taki przykład: zrobiłem meble 
dla siebie w 1990 roku – kuchnię        
z litego dębu; mieliśmy je przez 
osiemnaście lat, potem córa została   
u nas na mieszkaniu i chciała te me-
ble wyrzucid. Powiedziałem jej, że jak 
chce to zrobid, no to ja wezmę 
„fronty”.  „A co, tato, będziesz z tego 
robił?”; „No słuchaj, odnowię, zmie-
nię kolorystykę – zrobię w stylu an-
gielskim, czyli bejcowanie na biały 
kolor, przycierka...”; „A to może byś  
nam odnowił?”. No i odnowiłem. I 
tak: osiemnaście lat myśmy mieli,     a 
oni teraz mają już trzeci rok. Z pokole-
nia na pokolenie idą te meble. Drew-
no to drewno – jest na tyle plastycz-
ne, że zawsze można odnowid; nawet 
jak gdzieś zetrze się czy zniszczy la-
kier. Można  też zrobid sobie jakąś 
kombinację kolorystyczną, która po-
służy na następne lata. 

Drewno jest też chyba zdrowsze... 

Może powiem taką ciekawostkę – np. 
w Skandynawii jest ogromna moda na 
drewno brzozowe – może to wynikad 
z tego że brzoza jest – podobno – po-
zytywnie energetyczna. Nieraz tak się 
mówi, ale nie wiem, czy jest to udo-
wodnione. Generalnie drewno jest 
dobre dla samopoczucia. 

Na pewno cieplejsze niż np. plastik... 

Tak i jest jakby bliżej natury – co tu 
dużo mówid... Ja np. nie umiem się 

przyzwyczaid do mieszkao zrobio-
nych w stylu nowoczesnym. Wiado-
mo – każdy ma swój gust i inaczej na 
pewne rzeczy patrzy, ale ja nie 
umiem się przyzwyczaid... „Chłodno” 
się czuję w miejscach, gdzie dominu-
ją materiały sztuczne – lakiery na 
wysoki połysk, białe kolory, czarne... 
Wolę drewno, kamieo naturalny... 
Takie naturalne klimaty. 

 

Z jakiego drzewa najczęściej wyko-
nujecie meble? Jakie klienci mają 
upodobania w tym zakresie? 

W zależności od zasobności portfe-
la... Robimy głównie z drzewa liścia-
stego, czyli – powiedzmy – dąb, je-
sion, brzoza, olcha, buk... 

Dlaczego akurat takie? 

Gatunki drewna z drzew liściastych 
są dużo twardsze i mniej narażone 
na uszkodzenia mechaniczne. Sosna 
jest z kolei bardziej żywiczna – jest 
miękkim materiałem. Natomiast       
z liściastych najmiększa jest olcha. 

 

A jakieś nietypowe rodzaje drzewa? 

Czasami wykonywaliśmy z egzoty-
ków, np. orzecha amerykaoskiego – 
metr sześcienny kosztuje 15 000 zł. 

Jakiś bogaty klient... 

Tak, tak. Albo taki, który się w tym 
lubuje... Ale – fakt – bogaty musi 
byd. Czasami też dzwoni klient i mó-
wi, że chciałby w orzechu, a nie zda-
je sobie sprawy, jaka jest wartośd 
materiału. Bo się podoba, bo pięk-
ne... „A ile kosztuje?”; „8 000 zł”,    
„O Jezu, Jezu...!” *śmiech+. 

Ale mieliśmy swego czasu klienta, 

który zamówił meble z litego 
drewna – przyjeżdżamy, maluteo-
ka miejscowośd, patrzymy: chata 
ledwo co się kupy trzyma... „To 
tutaj mają byd te meble?”, „Tak”. I 
gośd mówi, że zna wartośd mebli z 
litego drewna; wie że ono nie stra-
ci na wartości... Wtedy chciał auto 
kupid, ale zrezygnował na rzecz 
mebli. 

Lokata kapitału? 

Tak, i te meble na pewno nie stra-
cą na wartości, na pewno nie. No 
bo wtedy, powiedzmy dziesięd lat 
temu, metr sześcienny dębu kosz-
tował 1 800 zł, a w tej chwili 3 300 
– 3 400 zł; już na samym drewnie 
jaka różnica... 

Jeśli nawet sprzeda meble jako 
używkę, to i tak niewiele straci,     
a może nawet zyskad. A jeśli cho-
dzi o meble z płyty, nieraz ktoś 
kupi stół za 500 zł i chce później 
sprzedad go za 50, jednak nie mo-
że znaleźd kupca. Więc porąbie       
i do pieca. 

W ogóle nie stosujecie paździe-
rzy? 

Nie stosujemy. Generalnie, jeśli 
chodzi o paździerz. zewnętrzna 
struktura imituje tam drewno,       
a w środku jest wiór, trociny; nie-
raz wszystko to, co z warsztatu 
pozamiatają, nawet gwoździe. Po 
prostu wszystko idzie pod prasę. 

Coś jak produkcja części kiełbas... 

Dokładnie. 

Co jest największym problemem 

w tego rodzaju działalności? Częśd 

problemów już gdzieniegdzie 

(między wierszami) wybrzmiała. 

Ale podsumujmy. 

Największym problemem są koszty 
produkcji. Później klient słyszy, że 
ten i ten mebel jest bardzo drogi  
(i czasami rezygnuje), a pewnych 
rzeczy się nie przeskoczy – zakup 
surowca, wykonanie; to generuje 
określone wydatki. Do tego docho-
dzą jeszcze koszty urzędnicze, typu 
ZUS. 

Jacek Antoszczyszyn 
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A jak to jest – gdy kupujecie mate-

riał od jakichś tartaków, to od ra-

zu chcą, żeby im płacid? 

Teraz tak; dziś bardzo mało jest już 
faktur przelewowych, wszyscy chcą 
wymiany gotówkowej, nie chcą 
czekad. Faktycznie – z płatnościami 
faktur różnie bywa: ktoś otrzyma 
fakturę, ma miesięczny termin na 
zapłacenie, a faktycznie zapłaci 
dopiero po trzech miesiącach. 
Tymczasem faktura jest wystawio-
na w danym miesiącu księgowym    
i firma wystawiająca musi zapłacid 
od niej VAT oraz podatek dochodo-
wy. Nieważne, czy dostała już pie-
niądze, czy też nie. Nie powinno 
tak byd. 

Wracając do rzemiosła – czy jest 
to praca czasochłonna, np. wyko-
nanie takiego stołu? 

Na pewno tak. Wykonanie mebli    
z drewna zajmuje dużo więcej cza-
su niż z płyty. W drugim przypadku 
kupuje się gotową płytę, rozcina; 
trzeba mied dobrą piłę, wkrętarkę   
i umiejętności. To jest koszt w gra-
nicach 70 tys. zł – chodzi o zakup 
maszyn. A w przypadku produkcji   
z drewna mówimy o kwotach 200–
300 tys. zł.  

Kiedyś chciałem wziąd dotację wła-
śnie na otworzenie działalności – 
40 tys. zł z programu unijnego; już 
byłem na komisji, już prawie otrzy-
małem, aż pewien pan zapytał: po 
co mi aż tyle pieniędzy do otworze-
nia zakładu stolarskiego. Wytłuma-
czyłem mu, że ja za te 40 tys. zł 
ewentualnie jedną maszynę kupię. 
A potrzebuję ich 6–7 do całego cią-
gu produkcji (od rozcięcia, po rów-
nanie, po grubościówkę, po wyszli-
fowanie itd.), a dodatkowo jeszcze 
narzędzia ręczne.  

Wracając do pytania „jak długo?” – 
taki stół można robid w granicach 
dwóch tygodni, a pięd stołów – 
dwa dni dłużej (z tego tytułu, że 
idzie już taśmowa praca – wykonu-
je się ten sam element, bez prze-
stawania maszyn). Natomiast zna-
jomy, który wykonuje meble z ty-

powej płyty, powiedział, że jeśli nie 
uda mu się skonstruowad komody   
w ciągu dwóch godzin, to jest już ona 
nieopłacalna. Mi ta komoda (tyle że  
z drewna) zajmuje dwa tygodnie. 
Taka różnica. Ja muszę najpierw        
z desek porozcinad, pokleid, poszlifo-
wad, polakierowad – wszystko jest 
czasochłonne. 

Czy macie teraz jakieś plany rozwo-
jowe, np. związane z zakupem pew-
nej maszyny? 

Owszem, jeśli będzie popyt na pro-
dukty. Jeśli tego popytu nie będzie, 
stoimy w miejscu. A żeby popyt był – 
na pewno musimy ruszyd z reklamą. 
Parę lat temu bardzo często kupowa-

liśmy różne rzeczy do warsztatu i nie 
było z tym problemów. Na dzieo dzi-
siejszy to, co się zarobi, wydaje się 
na życie – taka sytuacja. 

Nie ma tej nadwyżki, żeby zainwe-

stowad... 

Nadwyżki, którą można by odkładad 
przez parę miesięcy i później kupid 
np. jakąś maszynę za 20 tys. zł. Bo 
modernizacja przydałaby się na  
pewno, ale na razie – przy tak małej 
produkcji – jest to niemożliwe. Dużo 
zamówieo wiązałoby się z kolei z ko-
niecznością zatrudnienia pracowni-
ków, a to są dodatkowe koszty zwią-
zane chodby z wymogami BHP. Oczy-
wiście można też zakupid jakiś park 
maszynowy, produkcje typu CNC, 
czyli centrum obróbcze, które wyko-
nuje ileś tam czynności naraz za czło-
wieka (do tego świat też dąży, żeby 
ograniczyd liczbę zatrudnionych,        
a jednocześnie zwiększyd produkcję). 

 

Zostaną inżynierowie, którzy to 

będą wszystko programowad          

i ustawiad... 

– Dlatego przyszłościowym zawo-
dem – jak mówiłeś – jest np. jest 
robotyka, mechanika maszyn, au-
tomatyka. Potrzebni są ludzie, któ-
rzy programują – biorąc np. 2 tys. 
zł za takie ustawienie maszyn, to są 
takie koszty. No, ale sama maszyna 
kosztuje 300–400 tys. zł, czy nawet 
pół miliona; ale wykona pracę za 
10 ludzi, więc czasami to jest opła-
calne. Najlepiej mied pewny, stabil-
ny kontrakt, wtedy można śmiało 
planowad. 

Jakie macie w tej chwili maszyny? 

Wszelkie, które są potrzebne do 
obróbki drewna – grubościówka, 
wyrównarka, frezarka, piła,  szli-
fierka, wiertarka (pozioma, piono-
wa), prasa do wykonywania klejon-
ki, prasa śrubowa, otwornice róż-
nego rodzaju, maszyny ręczne ty-
pu: wiertarka, ręczna szlifiereczka, 
ręczna frezarka, ręczna     wyrzy-
narka, heblareczka... No, można 
tego wymieniad dużo. 

Obsługa maszyn wymaga zresztą 
przytomności umysłu. Krążą różne 
opowieści o stolarzach bez pal-
ców... Czy to rzeczywiście tak ła-
two o wypadek? 

Oj, to jest moment tak naprawdę. 
Najbardziej gubi rutyna – człowiek 
wykonuje pewne czynności dzieo  
w dzieo tyle samo razy, a wystarczy 
chwila nieuwagi... Ojciec stracił 
dwa palce – na frezarce – wskazu-
jący i serdeczny miał rozwalone 
całkowicie. Mi też zdarzały się przy-
gody, ale na razie mam wszystkie 
palce – jak chcę zamówid pięd piw, 
to wystarczy mi palców u jednej 
ręki, żeby pokazad barmanowi, ile 
ma byd *śmiech+. 

Łukasz Antoszczyszyn 
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Wspólna praca i zaangażowanie 

O działalności w klubach spor-
towych, o rolach zawodnika, trene-
ra i działacza rozmawiamy                 
z  piłkarzem Marcinem Wicherem. 

 

Co skłoniło cię do rezygnacji            
z funkcji trenera LZS Lubrza? 

Niestety nadmiar obowiązków, gdyż 
prócz pracy zawodowej nadal     
jestem czynnym zawodnikiem 
piłkarskiej Pogoni Prudnik. Po ja-
kimś czasie poczułem, że nie           
w pełni mogę poświęcid się obo-
wiązkom trenerskim, a nie 
wyobrażałem sobie, żeby drużyna    
i klub cierpiały przez moją niedys-
pozycyjnośd lub żeby obarczad 
swoimi obowiązkami kogoś innego.         
Uważam, że jeśli się czegos      po-
dejmuję, to albo robię to na 100% 
albo należy zrezygnowad. Chciałem 
tylko wykonad zadanie, jakie przede 
mną postawiono, i myślę że dzięki 
wsparciu wszystkich osób    
związanych z klubem oraz 
wspólnemu działaniu to się udało. 

Podsumowując czas, w którym 
byłeś trenerem – co się udało, a co 
nie? Co wspominasz pozytywnie,   
a co mniej? 

Oczywiście mam tylko dobre 
wspomnienia z tego okresu pracy, 
chod – nie ukrywam – obaw było 
dużo. Na początku obawiałem się 
jakie będą moje relacje z zawodni-
kami, gdyz pochodzę z Lubrzy;         
z wieloma chłopakami znam się 
długo, byliśmy i jesteśmy kolegami, 
a teraz nagle zostałem ich 
„przełożonym“; część zawodników 
była też starsza ode mnie i bałem 
się ich reakcji – ale muszę przyznad 
że nasze wzajemne relacje były 
wzorowe. Zawodnicy słuchali mnie, 
ja słuchałem ich; dużo rozmawia-
liśmy, mieliśmy – myślę –  part-
nerskie relacje. Na pewno –     po-
dejmując tę pracę – widziałem 
więcej niewiadomych niż pew-

ników:         w bardzo krótkim czasie 
trzeba było zgrad zespół, przekazad 
mu (mój) pomysł na granie. Byliśmy 
beniaminkiem, graliśmy na nowym 
boisku, które nie mogło byd na 
początku naszym atutem (bo dla 
nas też było nowe; na dodatek – 
niedoświadczony trener, który 
odpowiadał za wyniki). Zatem – jak 
widad – były powody do obaw. 

Wiedzieliśmy, że nie będzie zbyt 
dużo czasu na naukę i że początek 
może byd trudny; rzeczywiście – nie 
był dobry, nie zdobywaliśmy 
punktów, jednak styl gry napawał 
optymizmem i wiedzieliśmy, że ten 
zespół w koocu zaskoczy, potrzeba 
tylko cierpliwości. Wtedy dużo 
wsparcia i cierpliwości okazali (mi 
oraz zawodnikom) działacze              
i kibice, za co naprawdę jestem im 
wdzięczny. Myślę (z perspektywy 
czasu), że własnie to jest    
największą siłą tego klubu: oddani                   
i naprawdę zaangażowani działacze 
w osobach panów: Janusza 
Woźniaka, Stanisława Aleksandro-
wicza, Bernarda Hentschla, Ka-
zimierza Lubaszki, Józefa Szafars-
kiego czy Kamila i Łukasza       
Lubaszków, a także wspierającego 
wójta gminy Lubrza Mariusza Ko-
zaczka. To również grupa fajnych i 
pozytywnych zawodników (mam na 
myśli zarówno ich charaktery, jak      
i umiejętności czysto sportowe) 

oraz wierni kibice (wybaczający 
wiele i zawsze dopingujący 
drużynę). Wszystko to sprowadza 
się do stwierdzenia, że w klubie 
panuje rodzinna atmosfera. Wszy-
stkie te czynniki spowodowały zdo-
bycie 4 miejsca na koniec sezonu, 
co biorąc pod uwagę, że byliśmy 
beniaminkiem, można rozpatrywad 
jako sukces. 

Jaka jest twoja obecna rola w LZS 
Lubrza? 

Kiedy zrezygnowałem z prowadze-
nia zespołu, zaproponowano mi 
pozostanie w klubie w innej roli, 
dla mnie kompletnie nowej – 
działacza. Dla mnie jest to duże 
wyróżnienie – że ktoś docenił moją 
pracę i nadal widzi mnie w klubie. 
Teraz jestem po drugiej stronie 
barykady – jako członek zarządu do 
spraw sportowych. Moją rolą jest 
doradzanie i pomoc zarządowi       
w kwestiach sportowych, rozmów 
z zawodnikami, a także pomoc        
w poszukiwaniu zawodników, 
opiniowanie   przydatności     za-
wodnika do gry. 

Jak w ogóle pogodzid zaangażo-
wanie na rzecz dwóch klubów? 
Nie jest to konflikt interesów? 

W klubie Pogoo Prudnik jestem 
zawodnikiem i od października tre-
nerem juniorów starszych 
grających w I Lidze Juniorów; w LZS 
Lubrza – członkiem zarzadu; po-
nadto obydwa kluby nie grają w tej 
samej lidze, myślę więc, że nie 
zachodzi żaden konflikt. Pogoo jest 
największym klubem w powiecie    
i inne kluby starają się układad        
z nią współpracę na zasadzie sym-
biozy; również Lubrza chce 
współpracowad na zasadach    
partnerskich. 

W wywiadzie dla "Prudnik24" po-
wiedziałeś przed rokiem: "w wielu 
meczach nie zabrakło nam 
umiejętności czysto piłkarskich, 

Marcin Wicher 
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ale doświadczenia i cwaniactwa 
wymaganego na tym poziomie 
rozgrywek". Czym jest to 
„doświadczenie i cwaniactwo“? No 
i czy zrobiliście już postępy      w 
tym zakresie? 

Szczególnie słowa te tyczyły się 
pierwszej rundy. Zdarzały nam się 
mecze, w których traciliśmy bramki 
w koocówkach spotkao, mecze,      
w których nie wykorzystywaliśmy 
swoich sytuacji; gdzieś zawodziły 
nas nerwy i koncentracja. 
Pamiętam mecze, w których mie-
liśmy remis i nie musieliśmy ryzyko-
wad, odkrywaliśmy się i traciliśmy 
bramki. W dwóch spotkaniach nie 
strzelaliśmy karnych przy stanie 
0:0, wtedy wkradała się nerwowość 
w nasze poczynania i straciliśmy 
punkty. Brakowało spokoju, wy-
rachowania i konsekwencji. Po 
stracie bramki często szybko 
rzucaliśmy się do odrabiania strat 
zamiast spokojnie rozgrywad piłkę, 
czekad i pracowad na swoją okazję 
do jej zdobycia; chcieliśmy szybko 
odrobid straty, traciliśmy bramkę,  
a drużyna traciła wiarę. Na 
szczęście dużo rozmawialismy         
w zimie, pracowalismy nad tym       
i efekt przyszedł w rundzie re-
wanżowej. Wtedy byliśmy już  
bardziej dojrzałym zespołem, 
potrafiliśmy utrzymad prowadze-

nie, kiedy wygrywaliśmy, i odrabiad 
straty, gdy było to konieczne. 
Widad to na podstawie zdobyczy 
punktowych, w rundzie jesiennej 
zdobyliśmy 16 pkt., w wiosennej (z 
reguły trudniejszej) – już 27 pkt. 
Ogromna zasługa zawodników. 

 

Jak oceniasz funkcjonowanie 
klubów sportowych w Lubrzy           
i w ogóle w małych 
miejscowościach? Co należałoby 
zmienid, a co rozwijad? 

W małych klubach tak naprawdę 
zauważyłem dwa modele zarządza-
nia. W pierwszym działa to tak, że  
w małej miejcowości jest bogaty 
sponsor, który ma znaczące 
pieniądze, jednoosobowo zarządza 
klubem i decyduje o jego kształcie   
i personaliach. W drugim modelu 
działa to na zasadzie oddanych 
społecznie działaczy (robiących to 
dla idei, aby dad coś mieszkaocom 
swojej małej społeczności, a sobie 
sprawid satysfakcję), zawodników 
grających dla własnej przyjemności   
i kibiców, którzy identyfikują się        
z klubem i zawodnikami, bo w dużej 
mierze znają ich na co dzieo. Lubrza 
wpisuje się w ten drugi model, 
dzięki czemu w klubie panuje dobra 
atmosfera. Wszyscy starają się, aby 
każdy czuł się w nim dobrze. Jednak 
ciężko byłoby to uzyskad bez wspar-
cia samorządu lokalnego i spon-
sorów; Lubrza uzyskuje to wsparcie 
z gminy oraz od sponsorów,            
w szczególności muszę wymienid 
firmę BenqSerwis pana Bernarda 
Hentschla. Myślę, że takie oddolne 
budowanie klubu jest dobrą        
formułą, angażuje środowisko lokal-
ne   i rozwija pomysly; sprawia, że 
każdy czuje się potrzebny. Myślę, że 
podobnie wygląda to w LZS Dyt-
marów, gdzie także jest dużo 
fajnych ludzi angażujących się         
w życie klubu, budujących jego 
tożsamośd i atmosferę. 

Czy w chwili obecnej jest dużo 
chętnych do gry w klubach, do 
bycia działaczem czy kibicem? Py-
tam, bo w związku z problemami 
demograficznymi różne środowiska 
cierpią na niedostatki kadrowe, np. 
środowiska OSP czy Odnowy Wsi 
(chodzi mi oczywiście o różne wsie, 
nie tylko Lubrzę). 

Myślę, że to bardzo skomplikowany 

temat i należy indywidualnie     
rozstrzygad każdy przykład – ale 
rzeczywiście: chyba wiele małych 
miejscowości boryka się z takimi 
problemami. Widad to właśnie na 
przykładzie LZS-ów, w wielu 
miejscowościach (wcale nie takich 
małych) ich nie ma, pewnie z wielu 
przyczyn – braku chetnych do gra-
nia bądź do prowadzenia                 
i zarządzania. Ta aktywnośd nie 
jest już taka, jak kiedyś. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy na pewno są 
złożone: demografia, praca, obo-
wiązki zawodowe, brak czasu, inne 
alternatywne formy jego spędza-
nia. Na pewno szkoda, że 
zaangażowanych w takie 
przedsięwzięcia osób zamiast 
przybywad – ubywa, ale tym   
bardziej trzeba szanowad                 

i wspierad tych, którzy już są i chcą 
coś robid we wszystkich tego typu 
inicjatywach. Mam tu na myśli 
zarówno LZS, OSP, Stowarzyszenia 
Odnowy Wsi czy Koła Gospodyo 
Wiejskich – bo tak buduje się 
wspólnotę i rozwija lokalny patrio-
tyzm. Wypada tylko życzyd wszy-
stkim tym, którzy działają lub chcą 
działad, cierpliwości i energii, no 
i... aby było ich więcej. 

 

    fotografie – archimum pry-

watne M. Wichera  
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W stronę Prężyoskiego Lasu  
 
 Jankowi Kasprzykowi 
 
Traktem polnym wyciszonym przez wiatr 
na przełaj idę w stronę lasu 
co skupiony w jesiennym pacierzu 
namawia do wspólnej modlitwy 
za spokój traw 
i czystośd źródlanej wody 
 
Las jest przyjazny 
powoli wciąga w głąb 
pozwala zapomnied o chorobach 
wiosną zaprasza na brzozowy sok 
który przed laty 
piliśmy z ojcem 

 
  Prężynka, 11 października 2001 

 

 

 

 
Mój środek świata 
 
  Krystynie i Joachimowi Wojtalom 
 
Mój środek świata to przestrzeo niewielka 
pomiędzy Osobłogą a Odrą  skrawek ziemi 
 
Tu na stokach gór wiatr poranny pasę 
jak konie ojca z kresów wschodnich 
 
Tu się zachwycam słowami matki 
co źródłem są i śpiewem 
 
Słowa mieszają się 
jak żur w śląskim garncu 
 
Mój środek świata wieżyczką kościółka 
w dolinie świeci jak wykrzyknik 
 
  Prężynka, 5 listopada 1999 
 
 
 
Tadeusz Soroczyński – autor wielu tomików poezji, m.in. "W wiklinowym koszu", "Kosmosu pestka zielona", "Czas 
pstrąga" oraz "Daruję ci sad". Mieszka w Prężynce, a temat wsi często pojawia się w jego wierszach. Powyższe utwo-
ry pochodzą ze zbioru "Mój środek świata". 

Wiersze Tadeusza Soroczyńskiego 

Tadeusz Soroczynski 


