
Trawiński – firma mistrzów

Czesław Murdzek prze-
pracował wspólnie z Re-
migiuszem Trawińskim 
„co najmniej” 25 lat. Jest 
wykwalifikowanym bru-
karzem, murarzem i zbro-
jarzem. Dziś jest w wieku 
emerytalnym, ale nie wy-
obraża sobie „siedzieć w 
domu i się nudzić”. - Wolę 
pójść do roboty, póki zdro-
wie pozwala. Lubię, to 
czym się zajmuję, więc ko-
rzystam – podkreśla pan 
Czesław.

Czesław Murdzek
Ćwierć wieku przy bruku

 Wydaje się, że układanie 
kostki brukowej to wyjąt-
kowo łatwe zadanie. Tym-
czasem, aby wykonywać to 
rzemiosło trzeba się wiele 
nauczyć, a tytuł czeladni-
ka okupić wysiłkiem i wy-
trwałością. W zakładzie 
Remigiusza Trawińskiego 
potwierdzić może to jego 
100 uczniów, którzy zaczy-
nali od zera, a dziś sami mają 
swoje brukarskie firmy lub 
pracują ze swoim mistrzem.
 Pierwszym pracownikiem 
Zakładu Brukarskiego Remi-
giusza Trawińskiego był jego 
właściciel. Gdy zaczynał w 
1988 roku w Raciborzu, tak jak 
w całej Polsce, obowiązywała 
gospodarka socjalistyczna i 
kapitalizm dopiero raczkował. 
Brukarz remontował chodniki 
i podwórka, a że robił to fa-
chowo, to i zleceń przybywa-
ło. Trawiński przyjmował do 
pracy kolejnych ludzi, firma 
się rozrastała. Dziś to ekipa 
sześćdziesięcioosobowa, a na-
zwisko właściciela zna każdy 
raciborzanin, bo tam gdzie 
leży bruk w mieście, można 
być pewnym, że układali go 
pracownicy pana Remigiusza. 

Najlepszą wizytówką dla doko-
nań firmy jest raciborski rynek, 
który przeszedł trzy dekady 
temu ogromną metamorfozę 
– z obszaru będącego pod cią-
głym ruchem samochodowym 
przeistoczył się w brukowany 
deptak. Ekipa Trawińskiego 
remontowała ważne dla mia-
sta drogi, m.in. ulicę Opawską, 
skrzyżowanie przy sądzie czy 
plac Mostowy.
 Właściciela firmy wielu koja-
rzy jako mecenasa sportu. To 
on stworzył od podstaw słyn-
ną w kraju i za granicą drużynę 
futbolową kobiet. Piłkarki pięć 
razy zdobywały mistrzostwo 
Polski i tyleż samo grały w ko-
biecej Lidze Mistrzów. Ich me-
cze transmitował Eurosport. 
Remigiusz Trawiński wycofał 
się już z prowadzenia klubu. 
Niestety nie znaleźli się chętni 
by kontynuować jego dzieło.
Aktualnie przedsiębiorca 
skupia się na rozwoju firmy i 
kształceniu jej przyszłych kadr. 
Zakład ma świetną ofertę dla 
młodzieży, która po ukoń-
czeniu gimnazjum i szkoły 
podstawowej nie zamierza 
kontynuować edukacji w 
systemie szkolnictwa. Może 

podjąć przyuczanie do za-
wodu i zostać brukarzem. 
Umiejętności związane z bru-
karstwem, w tym skompliko-
waną pracą przy granicie czy 
marmurze są od lat pożąda-
ne na rynku pracy. To zawód, 
który gwarantuje w przyszło-
ści przyzwoite zarobki i daje 
certyfikowane kwalifikacje 
uznawane w Europie. Wielu 
brukarzy, których wykształcił 
Trawiński i inni mistrzowie z 
jego zakładu, pracuje dziś w 
Niemczech czy Austrii, gdzie 
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Ulica Długa w Raciborzu przechodzi istotną metamorfozę. Czasochłonny remont, wymagający dużej 
staranności prowadzą doświadczeni robotnicy Trawińskiego

raciborscy fachowcy są zatrud-
niani od ręki.
 Zakład Brukarski Tra-
wińskiego jest stabilnym 
pracodawcą. Niektórzy z za-
trudnionych związani są z 
firmą już od ćwierć wieku.  
– Stawiam na „wychowan-
ków”, jak w klubie piłkarskim. 
Moi ludzie są dobrze przygoto-
wani, z każdym rokiem lepiej 
doświadczeni, a ponadto lo-
jalni i wiedzą, że pracując dla 
siebie, pracują dla całej firmy 
– uważa Remigiusz Trawiński.


