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Chcesz po dzię ko wać swo je mu le ka rzo wi 
za szcze gól ną opie kę? Zgłoś go do na sze go 
ple bi scy tu i wy graj na gro dę!
WWiięę  cceejj  nnaa  wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  lluu  bbuu  sskkaa..ppll//nnaa  sszzddookk  ttoorr

Trwa ple bi scyt „Ga ze ty Lu bu skiej” - Nasz Dok tor 2010. 
Czy tel ni cy bę dą mo gli wy brać naj lep sze go ich zda niem le ka rza, 
pie lę gniar kę, od dział szpi tal ny i pla ców kę me dycz ną.
WWiięę  cceejj  nnaa  wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  lluu  bbuu  sskkaa..ppll//nnaa  sszzddookk  ttoorr

Ach ten smak, ten za pach...
ZZIIEE  LLOO  NNAA  GGÓÓ  RRAA Chleb jest sym bo lem ży cia, ni gdy się nie znu dzi. Chleb trze ba sza no wać, a już broń Bo że nie wol no
wy rzu cać do śmiet ni ka. Le piej od dać świn kom. Tak uwa ża pie karz Wal de mar Rzep ka. 

Sia da my w ma lut kim kan -
tor ku mię dzy skle pem a pie -
kar nią. Dzie wią ta ra no, noc na
zmia na po szła już do do mu.
Pra cu je tyl ko sklep, do któ re -
go po świe ży chleb i buł ki co
rusz wpa da ją klien ci. Już od
wej ścia roz no si się cu dow ny
za pach pie czy wa. Ten sam,
ja ki roz no sił się w 1957 ro ku i
ja ki do dziś pa mię ta Wal de -
mar Rzep ka. 

Hi sto ria ro dzin nej sa gi
Rzep ków - pie ka rzy za czy na
się tuż po woj nie, gdy 17-let ni
Sta ni sław przy je chał z ple ca -
kiem do Zie lo nej Gó ry. Z
Wiel ko pol ski przy je chał po
lep sze ży cie. Miał pu ste kie -
sze nie, am bi cje i do bre chę ci.
To zna czy: naj pierw los rzu cił
go do No we go Mia stecz ka,
gdzie za ha czył się na krót ko u
pie ka rza Klam kow skie go. W
By to miu Od rzań skim zdał eg -
za min cze lad ni czy i stam tąd
od ra zu do Wi ne go Gro du ru -
szył. Był rok 1945, prze cho -
dził przez Re ja i do pie kar ni
mi strza Cze sła wa Wo lic kie go
ścią gnął go znie wa la ją cy za -
pach pie czy wa. 

- Pra cy szu kam - za czął już
od wej ścia.

- A mło dzie niec co kol wiek
umie? - za gad nął mistrz.

- Co kol wiek tak, ale da lej
chcę się uczyć - odparł.

I tak Sta ni sław Rzep ka zo -
stał uczniem mi strza Wo lic -
kie go. Jed nej z pierw szych
pry wat nych pie kar ni w daw -
nym Grun ber gu. 

Na Srebr nej Gó rze Sta ni -
sław osiadł w 1957 ro ku. W
kie sze ni już od daw na miał
mi strzow skie pa pie ry. Na sta ła
od wilż, rzą dził Go muł ka i
moż na by ło pry wat ny biz nes
otwie rać. Sta ni sław wie dział,
że tyl ko na swo im mo że
uczci wie za ro bić na dom, ro -
dzi nę. Na ży cie.

- Czyś ty cał kiem osza lał,
zwa rio wa łeś chło pie, w co się
pa ku jesz?!! - pu ka li w czo ło
zna jo mi. I z nie do wie rza niem
ki wa li gło wa mi, że Sta ni sław
otwie ra wła sny za kład, gdy
in ni biz ne sy zwi ja li, bo nie
ufa li lu do wej wła dzy.

- Oj ciec za wsze szedł pod
prąd - Wal de mar nie ma naj -
mniej szych wąt pli wo ści, że
tak by ło.

Pierw sze wspo mnie nia z
pie kar ni są ta kie: Wal dek ma
trzy lat ka i każ de go wie czo ra
scho dzi na dół i sia da przy
wiel kim przed wo jen nym pie -

cu. Pa trzy, jak w środ ku bu -
cha ogień. I jak oj ciec na wiel -
kiej ło pa cie wkła da do pie ca
du że boch ny chle ba. Go dzi -
na mi mógł sie dzieć i pa trzeć.

- I ten za pach chle ba...
ummmm... Cią gle za mną
cho dzi - roz ma rza się.

Pie ka rzem nie chciał być.
Bo to mor der cza pra ca.
Wście kał się, gdy oj ciec bu -
dził ich w no cy (był jesz cze
star szy Ma rek i młod szy To -
mek), bo pra cow nik za wa lił, a
tu chleb trze ba ufor mo wać.
No więc scho dzi li za spa ni i
ten chleb for mo wa li. A gdy

ko lej ka się usta wia ła, to oni
szy ko wa li się do szko ły. - Za -
sy pia łem na lek cjach - śmie je
się dziś Wal de mar. 

Oj ciec na chło pa ków nie
na ci skał. Od ra dzał pie kar nic -
two, bo wie dział, że to cięż ki
ka wał chle ba. A oni też nie
na le ga li. Cie szy li się na wet,
że nie bę dą mu sie li sche dę po
oj cu przej mo wać. 

Wal de mar pa mię ta, jak za
póź ne go Go muł ki na lo ty na
pie kar nię by ły. - Róż ne kon -
tro le wpa da ły no ca mi jak ge -
sta po. Li czy li buł ki, chleb,
wa ży li mą kę. Chcie li oj ca zła -

mać, że by biz nes za mknął.
Ale oj ciec się nie dał. Szedł
jak po gru dzie, ale szedł-
wspo mi na. 

Nic więc dziw ne go, że se -
nior ro du chciał sy nów przed
ta kim ży ciem ustrzec. Po słał
ich do lep szych szkół. Ma rek
zo stał we te ry na rzem, To masz
tech ni kiem den ty stycz nym, a
Wal de mar na uczy cie lem pla -
sty ki. - I każ dy z nas roz szedł
się w swo ją stro nę.  

Na stu diach Wal de mar po -
znał Ba się, na ,,ka ow ca” się
szko li ła. Po tem ślub i wspól -
ny na uczy ciel ski wó zek cią -
gnąć za czę li. - Trzy la ta wy -
trzy ma łem w za wo dzie, a po -
tem pę kłem. Pen sja cien ka,
wy żyć trud no... Ech, chy ba
pój dę za oj cem!

Po szedł. To był po czą tek lat
80. i pie kar nia pa na Rzep ki
by ła już na pla cu Le ni na (dziś
Pocz to wy). Za ka sał rę ka wy i
wziął się za pie cze nie chle ba.
Na uki po bie rał u oj ca. Ba sia
sta nę ła za la dą. Ra zem z te -
ścio wą Cze sła wą Rzep ką
sprze da wa ły to, co ich mę żo -
wie upie kli. 

W śla dy Wald ka po szli bra -
cia. Ma rek zo sta wił we te ry na -
rię i otwo rzył pie kar nię przy
Sien kie wi cza. Gdy dzie sięć
lat te mu zmar ła Ja go da, żo na,
za mknął za kład i za jął się na -
pra wą sa mo cho dów. To masz
swój pie kar ski biz nes ma do
dziś przy Su le chow skiej. Za -
trud nia 20 pra cow ni ków. 

- Kon ku ru je cie ze so bą?
- Po wiem tak: nie wcho dzi -

my so bie w dro gę, z jed nej mi -
ski nie je my, każ dy z nas biz -
nes pro wa dzi od dziel nie, ma -
my róż nych od bior ców. Ale w
sy tu acjach trud nych wspie ra -
my się i po ma ga my so bie -
pod kre śla To masz. 

Wal de mar opro wa dza po
swo im kró le stwie. Pie kar nię

zmo der ni zo wał, do sta wił ma -
szy nę do mie sza nia cia sta, ku -
pił dru gi piec, za trud nia 30
osób. - Oj ciec wy pusz czał gó ra
czte ry ga tun ki pie czy wa, my
ma my ich aż 60 dzien nie! -
mó wi. 

,,Rzep ka” ma sta łych klien -
tów nie tyl ko w gro dzie Ba -
chu sa. - Raz w ty go dniu wy -
sy ła my na sze pie czy wo do
skle pu w Pa ry żu - na do wód,
że to praw da, pa ni Wio let ta,
prawa ręka szefa, po ka zu je
świe że za mó wie nie.

- I do Au stra lii też tra fia, do
Nie miec, Szwe cji - wy li cza
Wal de mar. - A raz w ro ku na
Wi no bra nie przy jeż dża An -
glik z Lon dy nu i zawsze wpa -
da do nas po świ der ki. 

Wal de mar przy zna je: przy
pie cu już stać nie mu si. Te raz
czu wa nad wszyst kim, a w
tym czu wa niu wspie ra go
Bar ba ra. - Gdy by nie żo na, to
nie wiem, czy nasz in te res tak
do brze by sie krę cił. Bo Ba sia
twar do stą pa po zie mi, za -
wsze jest opty mist ką, a ja
zwy kle fru wam metr wy żej.
Bo szur nię tym Bliź nia kiem je -
stem  - śmie je się. 

To praw da. Wal de mar ma
dwa ob li cza: biz ne sowe i ar -
ty stycz ne.  Gra na har mo nij -
ce w ,,Gru pie Ro ga la”,
,,Istant blu es” i ,,Ti mes”. W
Ka li for ni za grał na jam sa is -
son z Czar ny mi. Zdo by wa
mi strzo stwa Pol ski pie ka rzy
w węd ko wa niu. Jeź dzi na
nar tach, ma lu je ob ra zy. -
Mam w ży ciu du żo szczę ścia
i mam pięk ną, wspa nia łą żo -
nę - przy zna je. 

O przy słość pie kar ni się
nie mar twi. Oj co wi zna zo sta -
nie w rę kach sy na To ma sza. 

Da nu ta Ku le szyń ska
68 324 88 43
dku le szyn ska@ga ze ta lu bu ska.pl 

Zgłoś swoich kandydatów
do naszego plebiscytu. I zagłosuj
PPLLEE  BBII  SSCCYYTT „Le żąc na od -
dzia le prze ży łem mi łe chwi -
le ob ser wu jąc pra cę ca łe go
per so ne lu od sprzą tacz ki po
or dy na tor. W ska li szkol nej
sta wiam 6” - ta kie sło wa na -
pi sał do nas je den z Czy tel -
ni ków, zgła sza jąc do kon kur -
su od dział cho rób we wnętrz -
nych, nad ci śnie nia tęt ni cze -
go, en do kry no lo gii i ga stro -
en te ro lo gii w szpi ta lu wo je -
wódz kim w Go rzo wie.

Na si czy tel ni cy pi szą na -
wet po chwal ne wier sze na
cześć swo ich le ka rzy. Oto
przy kład: „Gdy na sta wy i
ko ści pad nie cho ro by cień,
wy le czy cię w 100 proc. dr
Przy by cień! Jest bar dzo do -

brym or to pe dą, przy ja znym
wo bec pa cjen tów”. 

Wciąż cze ka my na Wa sze
zgło sze nia do ple bi scy tu „Nasz
Dok tor 2010”. Wy star czy tyl ko
wy ciąć ku pon, któ ry dru ku je -
my po ni żej, wy peł nić go i wy -
słać na ad res re dak cji „Ga ze ty
Lu bu skiej”: al. Nie pod le gło ści
25, 65-042 Zie lo na Gó ra. Na
ku po nie jest miej sce na uza -
sad nie nie wa sze go wy bo ru.
War to coś na pi sać, bo 10 au to -
rów naj cie kaw szych uza sad -
nień na gro dzi my upo min ka mi.

Gło so wa nie roz po czę ło się
w czwar tek, czy li 17 wrze śnia.
Po trwa do 27 paź dzier ni ka.
Gło su je my na spe cjal nych ku -
po nach lub za po mo cą SMS -

-ów. SMS -y śle my na nr
72466, w tre ści wpi su je my ka -
te go rię i przy po rząd ko wa ny
nu mer, np. le karz.1 (pre fik sy i
nu me ry zna leźć moż na na na -
szej stro nie www.ga ze ta lu bu -
ska.pl/na szdok tor). Ku po ny do
gło so wa nia znaj dzie cie w pa -
pie ro wych wy da niach „GL”. 

Na na szej stro nie mo że cie
tez śle dzić, jak ukła da ją się
gło sy, na ko go moż na gło so -
wać. Znaj dzie cie tam też re -
gu la min ple bi scy tu i wszyst -
kie szcze gó ły. Za chę ca my do
wspól nej za ba wy. Wy bierz -
cie z na mi naj lep sze go le ka -
rza, pie lę gniar kę, od dział
szpi tal ny i pla ców kę me -
dycz ną. (ta mi)


