
Bednarz oprócz beczek wytwarzał takie przedmioty jak: kadzie, balie, czerpaki, masel-
nice, konewki, wiadra, cebrzyki, wanienki czy kufle. Do produkcji używał odpowied-
niego gatunku drewna, w zależności od przeznaczenia zwykle sosnowego, świerkowe-
go, olchowego, lipowego bądź dębowego. Pod koniec 
XIX wieku naczynia wykonane z żelaza i szkła zaczęły wypierać te wykonane przez 
bednarzy. Dodatkowo na osłabienie rynku wpłynął brak odpowiedniego surowca. 
Bednarstwo, kiedyś powszechne, w drugiej połowie � wieku zdecydowanie straciło na 
znaczeniu i znalazło zastosowanie głównie w produkcji przedmiotów dekoracyjnych. 
Obecnie, w związku z rosnącą popularnością produktów wytwarzanych i przechowywa-
nych w sposób tradycyjny, znaczenie tego rzemiosła rośnie.

BEDNARSTWOBEDNARSTWO
Rzemiosło zajmujące się ręcznym wytwarzaniem 
drewnianych naczyń, opakowań transportowych oraz 
i�ych przedmiotów użytkowych (zwykle o przekroju 
kołowym), wykorzystujące w tym celu technikę klepkową.



CHOLEWKARSTWOCHOLEWKARSTWO

Rzemiosło polegające na wyrabianiu cholewek.
Cholewkarz zajmuje się wytwarzaniem cholewek, czyli górnej części obuwia różnego rodzaju. Głównym 
celem cholewkarstwa jest przygotowywanie szablonów lub wykrojników cholewek, które są później wy-
korzystywane w dalszym procesie technologicznym.Swoją pracę rzemieślnik zaczyna od sprawdzenia 
materiału, z którego ma powstać cholewka, a następnie wykrawa odpowiednie elementy jej wewnętrz-
nej i zewnętrznej strony. Kolejnym etapem jest dobranie poszczególnych części cholewek pod względem 
jakości, wielkości i koloru oraz ich zszycie. Materiałem wykorzystywanym do produkcji może być m.in. 
skóra, tkanina lub dzianina. Cholewkarz wykonuje również i�e prace pomocnicze, takie jak np. na-
szywanie ozdób i zapięć, zawijanie brzegów, podklejanie wzmocnień, wybijanie dziurek czy barwienie 
brzegów. Cholewkarstwa można nauczyć się na drodze kształcenia rzemieślniczego lub poprzez prak-
tyczną naukę w zawodzie i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.



FAJKARSTWOFAJKARSTWO
Rzemiosło polegające
na wyrobie fajek.

Fajkarstwo jest rzemiosłem artystycznym zajmującym się przede wszystkim produkcją fajek. Do zadań 
fajkarza należy samodzielne zaprojektowanie, wykonanie, konserwacja oraz naprawa fajek. Dawniej 
ręcznie wytwarzane fajki były w powszechnym użyciu, jednak obecnie postrzega się je raczej jako 
obiekt kolekcjonerski. Zawodu fajkarza można nauczyć się na drodze kształcenia rzemieślniczego 
bądź przez samouctwo. Nierzadko też zdobywa się praktyczne umiejętności oraz doświadczenie dzięki 
pracy w zakładzie pod okiem mistrza. W Polsce najstarszym ośrodkiem produkcji fajek jest Przemyśl. 
Pierwsze wzmianki o tamtejszym fajkarstwie pochodzą z 1870 roku. Co więcej, tradycja tego rzemiosła 
w Przemyślu nadal jest podtrzymywana – w mieście działa kilka warsztatów fajkarskich, które są rów-
nocześnie jedynymi zakładami w Polsce. Fajki wytwarza się zwykle ze sprowadzanego z zagranicy 
drewna korzeni wrzośca bądź rodzimej gruszy. Gotowe wyroby z przemyskich warsztatów w dużej 
mierze tra�ają na rynek zagraniczny. W Przemyślu każdego roku organizowane jest też Święto Fajki, 
podczas którego można podziwiać najpiękniejsze wyroby fajkarskie. Dostępna dla zwiedzających jest 
również ekspozycja stała prezentująca dorobek lokalnych mistrzów fajkarstwa oraz wiele więcej. 
Można ją zobaczyć w położonej w centrum miasta zabytkowej Wieży Zegarowej z�daptowanej na 
Muzeum Dzwonów i Fajek (O�ział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej).



Garncarstwo polega na formowaniu, a następnie wypalaniu z gliny naczyń codzie�ego użytku. 
Materiałem garncarskim jest glina, a warsztat garncarza składa się przede wszystkim z ławy, koła 
garncarskiego, pieca oraz miejsca do suszenia uformowanych i wypalonych przedmiotów. Proces 
wytwarzania naczyń ceramicznych zaczyna się od ręcznego formowania przedmiotu przez garncarza, 
który posługuje się przy tym kołem obrotowym napędzanym nogami. Następnie rzemieślnik utwardza 
glinę, wypalając naczynie w piecu i odstawia je do suszenia. Na koniec ozdabia swój wyrób, 
wykorzystując przy tym przeróżne formy, kształty, kolory i zdobienia. Garncarstwo jest jednym 
z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych i było znane we wszystkich kulturach już od neolitu. 
Przyjmuje się, że jego początki sięgają 7 tysięcy lat p.n.e., kiedy w Mezopotam� zaczęły powstawać 
pierwsze naczynia ceramiczne (słowo „ceramika” pochodzi od greckiego „keramos”, czyli glina). Z kolei 
na ziemiach polskich naczynia gliniane pojawiły się ok. 5400 lat p.n.e. Przybycie ludności celtyckiej 
na tereny obecnej Polski w ok. 300 roku p.n.e. wzbogaciło rzemiosło o technikę toczenia naczyń na 
kole garncarskim, obsługiwanym wówczas przez dwie osoby (jedna wprawiała je w ruch, a druga 
formowała naczynie). Początkowo garncarstwem zajmowały się tylko kobiety, tworząc naczynia na 
użytek domowy. W średniowieczu garncarze, oprócz wyrobu naczyń ceramicznych, zajmowali się również 
wypalaniem kafli i stawianiem pieców
 (czym później trudnili się zdunowie). 
Ze względu na to, że z biegiem czasu 
kominki i piece stawały się podstawowym 
wyposażeniem domu, popyt na usługi 
garncarzy (zdunów) był coraz większy. 
W rezultacie liczba tych rzemieślników – 
oraz ich cechów – wzrosła. Niegdyś
wiedza niezbędna do pracy garncarza 
przekazywana była z pokolenia na
pokolenie. Obecnie garncarstwo często
 traktowane jest jako ho�y.

Rzemiosło zajmujące się rękodzielniczym wyrobem ceramicznych 
naczyń i przedmiotów codzie�ego użytku.

GARNCARSTWOGARNCARSTWO



Grzebieniarz zajmował się wyrobem i sprzedażą grzebieni (ewentualnie też i�ych podobnych 
przedmiotów). Grzebień jest jednym z najstarszych narzędzi używanych przez ludzi. Świadczy 
o tym fakt, że podczas badań archeologicznych w starożytnych grobach, obok spinek czy wisiorów, 
znajdowane są również grzebienie. Dawniej do ich produkcji używano m.in. rogów, metalu, drewna 
czy kości słoniowej. Obecnie najczęściej wykorzystuje się tworzywa sztuczne. Wśród Słowian 
grzebieniarstwo pojawiło się prawdopodobnie w okresie rzymskim. W średniowieczu zajmowanie 
się tym rzemiosłem było popularne głównie na wsiach, później również w miastach. Na gruncie 
polskim odrębne cechy grzebieniarzy powstały w XVI wieku w Gdańsku, Krakowie, Lwowie i 
Poznaniu, potem też w Toruniu. Z kolei fabryki grzebieni rogowych zostały założone w pierwszej 
połowie wieku XIX m.in. w Warszawie czy Lublinie. Wraz z rozwojem masowej produkcji grzebieni 
z tworzyw sztucznych w � wieku rzemiosło grzebieniarstwa zaczęło zanikać.

Dawne rzemiosło polegające na wytwarzaniu grzebieni.
GRZEBIENIARSTWOGRZEBIENIARSTWO



Ha�  jest formą zdobienia tkanin, �lcu lub skóry. Wykonuje się go igłą i nićmi, a czasem używa się 
także i�ych elementów (takich jak: perły, szklane paciorki, blaszki, sprężynki czy różnego rodzaju 
kamienie szlachetne i półszlachetne). Ha�y dzieli się na 4 główne grupy: płaskie, wypukłe, ażurowe 
i nakładane. Ha� płaski stanowi podstawową i najstarszą technikę hafciarską, która powstała 
prawdopodobnie poprzez wykorzystanie dekoracyjnych właściwości szwów łączących poszczególne 
części odzieży. Ha� służył do ozdabiania odzieży, akcesoriów oraz tekstyliów wypełniających wnętrza. 
Podnosił pres�ż noszącego bądź miejsca, które zdobił, spełniając funkcje dekoracyjne, informacyjne 
i magiczne. W dzisiejszych czasach mnóstwo amatorów, artystów i badaczy na całym świecie fascynuje się 
ha�owaniem. Obecnie w Polsce ha�em 
tradycyjnym ozdabia się przede 
wszystkim stroje ludowe, głównie 
przeznaczone dla zespołów 
folklorystycznych oraz tworzy 
aplikacje na obrusach,
serwetkach, bieżnikach 
czy pamiątkach 
regionalnych.

Dziedzina włókie�ictwa i wzornictwa, obejmująca ręczne 
wytwarzanie ha�ów w formie zdobniczych kompozycji na tkaninach.

HAFCIARSTWOHAFCIARSTWO



KATARYNIARSTWOKATARYNIARSTWO

    Profesja 
   polegająca 
  na ulicznym 
 graniu 
na katarynce.

Kataryniarz jest ulicznym muzykantem grającym na katarynce – mechanicznym instrumencie muzycznym z grupy 
aerofonów, który wprawia się w ruch za pomocą korby. Katarynka ma formę przenośnego pudła grającego, co 
umożliwia muzykantowi swobodne przemieszczanie się. Polski termin „katarynka” pochodzi najprawdopodobniej 
od laleczki nazywanej „Katarzynką” [z niemieckiego „Kathrinchen”], która dawniej znajdowała się na wiecz-
kach instrumentów i obracała się w takt melod�.
Dźwięk z katarynki wydobywany jest poprzez kręcenie ręczną korbą, która wprowadza w ruch miechy tłoczące 
powietrze do mechanizmu z piszczałkami wargowymi. Wówczas obraca się również wałek melodyczny nabijany 
kołeczkami bądź ząbkami wykonanymi z drewna lub metalu. Ich zadaniem jest otwieranie w określonej kolejno-
ści i na odpowiedni czas kanałów, które kierują powietrze do właściwych piszczałek. Na wałku zakodowana jest 
melodia, a znajdujące się na nim kołeczki rozmieszczone są według określonego schematu. Cały mechanizm ka-
tarynki znajduje się w drewnianej obudowie skrzynkowej, często bardzo ozdobnej.W Polsce wędrowni katarynia-
rze zaczęli pojawiać się ok. 1760 roku. Przed � wojną światową zawód kataryniarza cieszył się niezwykłą popu-
larnością. Według niektórych źródeł z drugiej połowy XIX wieku, kataryniarzy było niekiedy więcej niż ulic: np. 
w Warszawie na 360 ulic przypadało 470 katarynek . W stolicy w tym czasie działał nawet producent katarynek 
oraz sklep z tymi instrumentami. Jednak po wojnie tradycja kataryniarzy zupełnie zanikła. W Warszawie dopie-
ro w latach 70. � wieku na Starym Mieście pojawiła się pierwsza powoje�a katarynka, a tradycja ta (z krótki-
mi przerwami) utrzymywana jest do dnia dzisiejszego. Obecnie kataryniarze w różnych większych polskich mia-
stach stanowią atrakcję turystyczna i nadają lokalny koloryt. Współcześnie w Polsce nie produkuje się już kata-
rynek, ale dysponując odpowiednimi nakładami �nansowymi, można je zamówić m.in. z Holand�, Niemczech czy 
Wielkiej Brytan�.



Kołodziej, inaczej nazywany również stelmachem bądź stylmachem [z niemieckiego Ste�macher], to 
rzemieślnik, który zajmował się wyrobem i naprawą drewnianych wozów, bryczek bądź sań oraz 
części do nich – głównie kół, od których wzięła się nazwa tego zawodu. Po wykonaniu drewnianych 
części wozu, przekazywano je kowalowi, który wykuwał części metalowe. Tradycyjna produkcja drew-
nianych wozów bądź kół nie była łatwa i wymagała specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz na-
rzędzi.
Kołodziejstwo znane było już w czasach starożytnych. Na ziemiach polskich zaczęło się rozwijać od 
wczesnego średniowiecza, najpierw na wsi i w grodach, a następnie również w miastach. Szczególny 
rozkwit kołodziejstwa przypada na XV–XV�I wiek, na co wpłynął ówczesny rozwój handlu. Pierwsza 
informacja o zakładaniu cechów kołodziejów pochodzi z 1435 roku z Krakowa. Z kolei w XVI–XV� 
wieku największym ośrodkiem tego rzemiosła był Gdańsk.

Dawne rzemiosło polegające głównie na wytwarzaniu wozów i kół.

KOŁODZIEJSTWOKOŁODZIEJSTWO



Kowale zajmują się wyrobem przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z metalu, przede wszystkim            
z żelaza, poprzez kształtowanie go na gorąco i kucie. Wykonują wiele rodzajów przedmiotów, 
takich jak: kraty do okien, różnego typu okucia, zawiasy, ruszty, kute obręcze do beczek, czy narzę-
dzia. W przeszłości, ze względu na powszechne wykorzystywanie koni do transportu, podstawowym 
zajęciem kowali było wykuwanie podków końskich i gwoździ do ich przybijania. Dodatkowo zajmo-
wali się oni również podkuwaniem koni oraz pielęgnacją ich kopyt. Przez wieki zawód ten był 
bardzo popularny. Do lat międzywoje�ych w większości krajów europejskich prawie w każdej wsi 
znajdowała się kuźnia – miejsce pracy kowala. Od XVI do XIX wieku jej wyposażenie zmieniło się            
w bardzo niewielkim stopniu. Kuźnia stanowiła osobny budynek usytuowany przy szlakach komuni-
kacyjnych – przy drodze na skraju wsi bądź poza wsią. Jej główną częścią było palenisko połączone 
z miechem kowalskim. Do i�ych narzędzi kowalskich należały m.in. kowadło, młotki, kleszcze, 
przebijaki czy kształtowniki. W XVI–XV� wieku kowale na wsi stanowili zazwyczaj najliczniejszą            
i stosunkowo zamożną grupę ludności rzemieślniczej. Od XIX wieku, wraz z postępującą industriali-
zacją procesów wytwarzania, usługi kowalskie zaczęły tracić na znaczeniu i z czasem zawód ten 
niemal przestał być praktykowany. Obecnie można zaobserwować odradzanie się kowalstwa                    
w związku z modą na ręcznie kute elementy dekoracyjne.

Rzemiosło zajmujące się 
tworzeniem przedmiotów 
z metalu (głównie z żelaza) 
poprzez kształtowanie go 
na gorąco i kucie.

KOWALSTWOKOWALSTWO



Ludwisarz to rzemieślnik odlewający przedmioty z brązu, miedzi, mosiądzu lub spiżu. Ludwisarstwo, 
oprócz wytwarzania dzwonów kościelnych, dzwonków dla zwierząt (owiec, koni czy bydła), luf do dział 
oraz posągów, obejmuje również odlewanie różnego rodzaju przedmiotów użytkowych, takich jak: 
klamki, świeczniki, klamry, moździerze, ozdoby do końskiej uprzęży i wiele i�ych. Podstawowe 
wyposażenie warsztatu ludwisarskiego stanowi piec odlewniczy, glinka do formowania oraz szli�erki, 
polerki i pilniki. Ludwisarstwo wykształciło się w X�-X�I wieku, a w Polsce pojawiło się w wieku XV. 
Z kolei na wiek XVI przypada największy rozkwit tego rzemiosła. W XIX wieku w związku z rozwojem 
przemysłu metalurgicznego rozpoczął się upadek ludwisarstwa. Mimo trwałości materiału, z jakiego 
zostały wykonane, wiele wyrobów ludwisarskich nie zachowało się do dzisiejszych czasów z powodu 
stosowanej przez stulecia praktyki woje�ej polegającej na przetapianiu przedmiotów na działa 
armatnie. Od czasu I wojny światowej wyroby ludwisarskie były również wykorzystywane jako surowiec 
dla przemysłu zbrojeniowego – między i�ymi do produkcji pocisków. Współczesne ludwisarstwo jest 
rzemiosłem artystycznym i nadal wytwarza dzwony do świątyń. Nieliczni już ludwisarze zajmują się 
głównie odlewem przedmiotów ozdobnych, np. świeczników, lichtarzy, kinkietów, klamek czy 
popielniczek. W 2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało tradycyjną 
technikę ludwisarską stosowaną w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

LUDWISARSTWOLUDWISARSTWO
Rzemiosło zajmujące się odlewaniem 
i obróbką przedmiotów (takich jak 
dzwony, elementy dział czy posągi) 
z różnych stopów metali: brązu, 
miedzi, mosiądzu lub spiżu.



Lutnik zajmuje się konstruowaniem muzycznych instrumentów strunowych szyjkowych. Do grupy 
tej należą instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówka, wiolonczela czy kontrabas, oraz szarpane, 
m.in.: lutnia, mandolina, banjo i różnego rodzaju gitary. Obecnie w Polsce jedyną uczelnią wyższą, 
w której można studiować lutnictwo jest Akademia Muzyczna w Poznaniu. Nazwa tego zawodu 
pochodzi od budowy lutni, z którą ta profesja była związana w XV wieku. Sto lat później, w miarę 
podejmowania przez lutników prac polegających na tworzeniu nowych instrumentów, np. skrzypiec, 
rozumienie nazwy „lutnictwo” uległo jednak poszerzeniu. Właśnie na wiek XVI przypada rozwój 
tego rzemiosła w jego obecnym znaczeniu.

Profesja polegająca na tworzeniu 
muzycznych instrumentów strunowych

LUTNICTWOLUTNICTWO



Łyżkarz zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów 
gospodarczych z drewna, przede wszystkim 
łyżek, ale też warząchwi oraz i�ych 
elementów asortymentu kuche�ego. 
Jako materiału używa się tu zwykle 
drewna mię�iego, czyli lipy, wierzby, 
topoli czy olchy. Łyżkarstwo uprawiano 
głównie na wsi w okresie zimowym, kiedy 
było mniej pracy w polu. Do wykonywania 
tego rzemiosła niezbędne było posiadanie 
zdolności manualnych oraz duży nakład 
pracy. Łyżkarstwo było szczególnie rozwinięte 
na łemkowszczyźnie, gdzie pojawiło się w XIX wieku. 
Główne ośrodki tego rzemiosła na tym obszarze to Nowica 
i Przysłup – zwłaszcza Nowica znana była z produkcji łyżek. Jednak oprócz nich na tym terenie 
wytwarzano również takie przedmioty jak np. toczone wrzeciona, wałki do ciasta, tłuczki do 
ziemniaków, ozdobne foremki do masła, szczypce do bielizny czy szufle do mąki. Pierwotnie do 
wyrobu przedmiotów wykorzystywano bardzo proste maszyny, zwykle konstruowane przez samych 
rzemieślników. Współcześnie łyżkarstwo zanikło prawie całkowicie, a dawne sposoby produkcji 
zostały już w dużej mierze zapomniane.

Rzemiosło polegające na wyrobie drewnianych przedmiotów 
gospodarczych, głównie łyżek.

ŁYŻKARSTWOŁYŻKARSTWO



Maszynopisarstwem zwykle zajmowały się kobiety. Głównym zadaniem maszynistki było 
przepisywanie na różnego typu maszynach do pisania tekstów z rękopisów bądź i�ych 
maszynopisów z uwzględnieniem naniesionych wcześniej poprawek. Do obowiązków 
maszynistki mogło również należeć spisywanie treści dyktowanych lub odtwarzanych z 
nagrania. Praca przez nią wykonywana miała być przede wszystkim szybka, dokładna i 
terminowa. Maszynistka musiała potra�ć obsługiwać maszynę do pisania oraz przepro-
wadzać podstawowe prace konserwatorskie, np. wymianę taśmy, czyszczenie wałków czy 
czcionek.

MASZYNOPISARSTWOMASZYNOPISARSTWO
Profesja polegająca 
na zawodowym 
przepisywaniu 
bądź spisywaniu 
różnych treści 
na maszynie do pisania



MŁYNARSTWOMŁYNARSTWO

Profesja polegająca na przetwórstwie ziaren zbóż 
na mąkę bądź kaszę.
Młynarz zajmuje się przetwórstwem ziaren różnego rodzaju zbóż na mąkę, płatki, kaszę bądź i�e pro-
dukty spożywcze. Pierwotnie dla osiągnięcia podobnego efektu wykorzystywano ręcznie napędzane 
żarna, które były używane przez indywidualne rodziny wytwarzające mąkę na własny użytek. Następnie 
zaczęto konstruować młyny i wiatraki. Zwiększenie zapotrzebowania na usługi młynarskie było spowo-
dowane przede wszystkim rozwojem miast. Zastosowanie napędu wodnego oraz wiatrowego, a w następ-
nej kolejności także elektrycznego, umożliwiło usprawnienie pracy i zwiększenie wydajności młynar-
stwa.Już w neolicie znane było rozcieranie ziaren na płaskich łupanych kamieniach. Następnie pojawi-
ły się żarna będące efektywniejszym narzędziem. Na rozwój młynarstwa jednak szczególny wpływ miało 
zastosowanie siły wody i wiatru jako napędu służącego do poruszania kamieni młyńskich. W starożyt-
nym Rzymie, ok. 120 lat p.n.e., istniały już pierwsze młyny wodne, jednak w Polsce zaczęły one powsta-
wać dopiero pod koniec wieku X�. Trochę później w Europie rozpowszechniły się wiatraki młyńskie. 
Rozwój młynarstwa przemysłowego związany był z wykorzystywaniem coraz to nowocześniejszych  
maszyn młynarskich oraz maszyn parowych.



Modystka (z francuskiego modiste), zwana również modniarką, zajmuje się tworzeniem i sprze-
dażą damskich nakryć głowy, które są wyrabiane ręcznie. Tradycyjnie modniarstwem trudniły 
się wyłącznie kobiety, a ich męskim odpowiednikiem był kapelusznik. Klientkami modystki są 
głównie osoby prywatne, zwłaszcza te związane z kinem bądź teatrem Do wykonywanych przez 
modystkę wyrobów należą przede wszystkim kapelusze (zwykle �lcowe), które są dostosowywane 
do osobowości, wyglądu oraz możliwości �nansowych klientki. Modystka tworzy również i�e 
dodatki wykorzystywane na takie okazje jak ślub, pogrzeb czy pierwsza komunia święta. Są to 
m.in. woalki, czyli cieniutkie przejrzyste tkaniny okrywające twarz. Produkuje się je zwykle           
z �ulu bądź siateczki i przymocowuje do kapelusza. I�ymi damskimi nakryciami głowy two-
rzonymi przez modystkę są np. wianki, toczki czy fascynatory, często spełniające funkcję              
koktajlowych dodatków do stroju.

Modystwo (modniarstwo) – profesja polegająca na wyrobie 
i sprzedaży damskich nakryć głowy.

MODYSTWOMODYSTWO



Maglarz zajmuje się obsługą urządzenia maglującego. Do jego obowiązków należy wcześniejsze 
przygotowanie bielizny pozostawionej przez klienta, wymaglowanie jej, a następnie, po wysuszeniu, 
posortowaniu i złożeniu, skompletowanie oraz zapakowanie gotowych rzeczy. Na przestrzeni ostatnich 
lat magiel znacząco stracił na popularności, a wiele punktów zaprzestał swojej działalności. 
Magiel, nazywany również maglownicą, to urządzenie służące do maglowania – metody prasowania, 
która wykorzystuje w tym celu system walców. Procesowi temu po�aje się po praniu przede wszystkim 
większe elementy bielizny, takie jak np. pościel, obrusy, ręczniki czy zasłony. Magluje się je, ponieważ 
ze względu na swoje duże rozmiary, ręczne prasowanie żelazkiem byłoby mało efektywne i bardzo 
uciążliwe. Powszechne jest używanie słowa „magiel” zarówno do maszyny, jak i do punktu 
świadczącego usługę maglowania (za to terminem „maglownica” określa się jedynie urządzenie).

Zawód polegający na 
maglowaniu tkanin o dużej 

powierzchni (np. pościeli, obrusów) 
przy użyciu specjalnej maszyny.

OBSŁUGA MAGLAOBSŁUGA MAGLA



PLECIONKARSTWOPLECIONKARSTWO

Rzemiosło polegające na wytwarzaniu przedmiotów 
dekoracyjnych oraz codzie�ego użytku, wykorzystujące 
w tym celu różne materiały i techniki wyplatania.
Plecionkarz, posługując się różnymi technikami plecenia, zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów wyko-
rzystywanych w domostwach i gospodarstwach. Do tworzenia plecionek używa takich materiałów jak: 
wiklina, słoma, sitowie, trawy, korzenie czy młode pędy niektórych drzew. W przypadku wikliny ścinano 
ją późną jesienią, a następnie przechowywano w formie snopków w szopach bądź stodołach. Przed uży-
ciem trzeba było ją moczyć, dzięki czemu stawała się giętka. Z kolei korzenie wycinano przez cały rok, 
chroniono przed wysychaniem, a potem po�awano wstępnej obróbce. Do dekoracji powstałych plecio-
nek używano dodatkowej, farbowanej na kolorowo, witki bądź też ciekawą, ozdobną fakturę naczynia 
uzyskiwano poprzez technikę wyplatania z użyciem kilku witek. Dawniej plecionkarstwo zajmowało się 
przede wszystkim wyrobem przedmiotów użytkowych, obecnie jednak coraz większy akcent kładzie się 
na ich walory dekoracyjne. Współcześnie plecionkarze, oprócz tradycyjnych wyrobów, wytwarzają też 
m.in. pudełka, maty, pojemniki czy torebki. Co więcej, technikę wyplatania wykorzystuje się również w 
budownictwie, np. do produkcji słomianych uli, ogrodzeń czy konstruowania ścian budynków gospo-
darczych i mieszkalnych. Z plecionki powstają też wiklinowe krzesła, stoły, fotele i szafki, które stały 
się modne w XIX i � wieku. Plecionkarstwo ma nawet swoje zastosowanie w modzie poprzez wytwarza-
nie plecionych kapeluszy czy obuwia ze słomy



              Ramiarz zajmuje się wyrobem ram i oprawą obrazów,   
          plakatów, luster oraz i�ych przedmiotów. Swoje usługi świadczy 
       zarówno osobom prywatnym, jak i �rmom oraz instytucjom. Wykonuje przede 
wszystkim prace na zamówienie. Dawniej ramy stanowiły produkt rzemieślniczy, ale również często 
same w sobie były dziełem sztuki, nierzadko pełniły też swoisty element kompozycji obrazu, m.in. 
podkreślając różne kadry. Ramy spełniają zarówno funkcje techniczne, jak i estetyczne. Ich zadaniem 
jest m.in. zabezpieczenie krawędzi obrazu czy ochrona warstwy malarskiej przed uszkodzeniami. 
Z drugiej strony ich barwa, ornamentyka czy pro�l potra�ą wpłynąć na odbiór dzieła. W Polsce 
większość znajdujących się w muzeach ram, w które oprawione są dzieła krajowych artystów, to wyroby 
anonimowych rzemieślników – snycerzy, rzeźbiarzy, pozłotników bądź ramiarzy. Dodatkowo ramy 
często były po�awane różnym mody�kacjom – zamieniano je, przycinano, przemalowywano itp. 
Z dokumentów znane są nazwiska niektórych mistrzów działających w XVI, XV� i XV�I wieku. 
Z kolei duże �rmy ramiarskie istniały w Warszawie już od XIX wieku. Po � wojnie światowej, oprócz 
wielu małych zakładów ramiarskich, funkcjonowała jedna duża 
wytwórnia ram we Wrocławiu. Obecnie osoby praktykujące 
ten zawód są coraz rzadziej spotykane

Rzemiosło polegające na 
wyrobie ram i oprawie 

obrazów, luster 
itp. w ramy.

RAMIARZRAMIARZ



Szewc zajmuje się wytwarzaniem i reparacją obuwia. Do narzędzi używanych w warsztacie szewskim 
należą: szydła, formy, młotek, nóż, obcążki oraz różnego rodzaju pilniki i raszple. Dawniej, oprócz 
szewców, istniała również grupa zawodowa trepiarzy, którzy wykonywali obuwie półskórzane. Bardzo 
liczni byli też szewcy pracujący poza cechami (tzw. partacze), szewcy żydowscy oraz szewcy wiejscy,  
zaspokajający potrzeby chłopów i służby dworskiej. Dawniej szewstwo najczęściej dziedziczone było           
z ojca na syna i wykonywali je tylko mężczyźni. Nauka zawodu trwała kilka lat i musiała spełniać 
normy cechowe. Mistrzom szewskim powodziło się znacznie gorzej niż i�ym rzemieślnikom, jednak 
mimo to zawód ten cieszył się popularnością. Po � wojnie światowej w wyniku rozwoju masowej 
i taniej produkcji fabrycznej, liczba zakładów szewskich wyraźnie się zmniejszyła. 
Pod koniec � wieku działały przede wszystkim warsztaty zajmujące się naprawą butów oraz nieliczni 
rzemieślnicy wytwarzający obuwie na zamówienie. Obecnie szewstwo jest zawodem zanikającym,             
a większość butów produkuje się w dużych fabrykach. W 1973 roku w Warszawie utworzono 
Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych.

Rzemiosło polegające 
na naprawie zepsutego
i tworzeniu nowego obuwia.

SZEWSTWOSZEWSTWO



Dawniej w Polsce szklarstwo 
nazywano również błoniarstwem. 
Jest to bardzo szeroki dział rzemiosła,
w ramach którego świadczone są takie 
usługi jak szklenie okien, wyrób luster, 
ozdabianie szklanych naczyń (rysunkiem,
grawerunkiem, szlifowaniem bądź malowaniem) czy wykonywanie malowideł na szkle. Termin 
„szklarz” również posiada kilka de�nicji. Używa się go w odniesieniu do rzemieślnika zajmującego 
się szkleniem okien i wstawianiem szyb, osoby pracującej w przemyśle szklarskim (np. w hucie szkła) 
oraz wytwórcy szklanych przedmiotów. Szklarstwo znane było już w średniowieczu, jednak bardziej 
powszechne stało się w XVI wieku. To właśnie w tym czasie zaczęto wykonywać szklenie okien na 
większą skalę, a szklane naczynia i lustra powoli wchodziły do użytku codzie�ego. Z kolei cechy 
szklarzy powstawały już od X�I wieku. Najczęściej zakładane były w większych miastach, takich jak 
Wenecja czy Paryż, a czasami również w mniejszych miejscowościach. Na gruncie polskim cechy 
szklarzy działały w Krakowie, Gdańsku, Toruniu, Warszawie i Wilnie. Wcześniej, żeby wykonywać 
zawód szklarza niezbędne było zdanie egzaminu czeladniczego. Obecnie wystarczy posiadać 
odpowiednie kwali�kacje. Jedną z możliwych dróg nauki zawodu jest praca w zakładach szklarskich
pod okiem specjalistów, dzięki czemu nabiera się doświadczenia i zdobywa praktyczne umiejętności. 
Predyspozycjami przydającymi się do wykonywania zawodu szklarza
 są m.in. precyzja, rzetelność, cierpliwość czy delikatność. 
Współcześnie szklarstwo uznaje się za 
wymierającą profesję.

Rzemiosło oraz dział 
gospodarki polegający 
na wykonywaniu 
szeregu działań 
związanych ze 
szkłem.

SZKLARSTWOSZKLARSTWO



Świeczkarstwo jest rzemiosłem polegającym na wytwarzaniu świec, które przed wprowadzeniem 
elektryczności były podstawowym źródłem światła we wszelkich pomieszczeniach. Świec używano już 
w czasach starożytnych – prawdopodobnie wynaleźli je Etruskowie. Rzymianie też wytwarzali świece, 
używając w tym celu lnu oblanego woskiem i smołą. Świece woskowe stosowano również w Chinach. 
Dawniej świece produkowano przede wszystkim z wosku pszczelego. Jednak ze względu na ich wysoką 
cenę aż do wieku X były używane jedynie przez zamożne warstwy społeczne oraz duchownych (podczas 
obrzędów religijnych) Dla biedniejszych dostępne były tańsze świece wytwarzane z tłuszczu zwierzęcego, 
które jednak gorzej się paliły. W 1825 roku wynaleziono świecę stearynową, która charakteryzowała się 
jasnym światłem. Po krótkim czasie ich produkcję rozpoczęły europejskie fabryki. Z kolei świece
para�nowe zaczęto używać ok. 1860 roku. W Polsce pierwsze wzmianki na temat świec łojowych z knotem 
pochodzą z XVI wieku. Wówczas, żeby móc je produkować i sprzedawać, niezbędne było posiadanie 
specjalnych przywilejów. Miało je np. miasto Przemyśl, któremu taki przywilej nadał król Zygmunt 
August. W XVI wieku nastąpił również podział świec na duże (tzw. stołowe) oraz nocne (z cienkim 
knotem). Małe świece łojowe były też wykorzystywane przez górników do pracy w kopalniach. Świece 
stanowiły najpowszechniejsze źródło światła aż do wieku XIX. Współcześnie świece spełniają przede 
wszystkim funkcje estetyczne bądź stanowią źródło światła w nagłych sytuacjach, kiedy dochodzi do 
przerw w dostawie energ� elektrycznej. Wykorzystuje się je również do celów religijnych podczas 
różnych ceremon� i liturg�. Świece zapachowe mogą też być używane w aromaterap�. Obecnie 
świece występują w rozmaitych kolorach, kształtach, rozmiarach 
i zapachach, a tworzy się je głównie z para�ny i stearyny 
z knotem wykonanym zwykle 
z bawełnianych włókien.

Rzemiosło polegające na wyrobie świec

ŚWIECZKARSTWOŚWIECZKARSTWO



Obsługą centrali telefonicznej zajmowały się telefonistki, których głównym zadaniem było połączenie 
rozmowy dwóch abonentów telefonicznych. W zawodzie tym spełniały się przede wszystkim kobiety, 
chociaż początkowo można było spotkać również mężczyzn. Nieodłącznym elementem pracy telefonistek 
była rutyna, ze względu na wielokrotne powtarzanie tych samych czy�ości.W 1876 roku Aleksander 
Graham Be� wynalazł telefon, co na zawsze zmieniło oblicze komunikacji. Dwa lata później w New Haven 
powstała pierwsza centrala telefoniczna, dzięki której możliwe było przeprowadzenie równocześnie 
dwóch rozmów telefonicznych. Następnie bardzo szybko i na masową skalę zaczęto zakładać centrale 
telefoniczne, co wygenerowało duże zapotrzebowanie na telefonistki. Zasada obsługi centrali 
telefonicznej nie zmieniała się mimo postępu technologicznego. Dzwoniący numer przekierowywano 
na ten, który został podany przez rozmówcę. W tym celu należało przełożyć wtyczkę dzwoniącego 
do odpowiedniego gniazda. Pierwsze jednostki półautomatyczne, które wpłynęły na usprawnienie pracy
 telefonistek, pojawiły się dopiero pod koniec lat 70. � wieku. Współcześnie funkcję telefonistki 
częściowo przejęły sekretarki, a duże centrale telefoniczne są w pełni zautomatyzowane. 
Jak wyglądała praca telefonistek można się dowiedzieć m.in. 
w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Obsługa centrali 
telefonicznej – profesja 
polegającana łączeniu 
rozmowy telefonicznej 
dwóch abonentów.

TELEFONISTKATELEFONISTKA



TKACTWOTKACTWO

Rzemiosło (oraz dział przemysłu włókie�iczego) polegające 
na wytwarzaniu tkanin.
Tkacz lub tkaczka zajmuje się ręcznym lub mechanicznym tworzeniem tkaniny, wykorzystując w tym celu 
krosno. Niektóre dawne poziome i pionowe warsztaty tkackie przetrwały do czasów obecnych i nadal są 
używane w różnych słabiej rozwiniętych regionach świata oraz w tkactwie artystycznym i ludowym.
Tkactwo stanowi jedną z najstarszych profesji uprawianych przez człowieka, a jego początki sięgają 
neolitu, w którym powstały pierwsze pionowe warsztaty tkackie. Najwcześniejszy, odkryty w trakcie 
badań archeologicznych, wyrób tkacki z tego okresu datuje się na ok. 7000 rok p.n.e. Z kolei w epoce 
brązu rozwinęło się tkactwo tabliczkowe i tkanie igłą. Początkowo w tkactwie wykorzystywano jedynie 
włókna naturalne: rośli�e – len, konopie, bawełnę, pokrzywy itp. oraz pochodzenia zwierzęcego – 
wełna owcza, kozia, wielbłądzia itd. Pierwsze lniane tkaniny odkryto w Egipcie, Peru i Szwajcar�,         
a bawełniane w Indiach. Następnie w Chinach opanowano również obróbkę jedwabiu. Tkactwo lnu na 
obszarze obecnej Polski istniało już w neolicie, a od X� wieku wytwarzano sukno w Gdańsku.



ZDUŃSTWOZDUŃSTWO

Rzemiosło zajmujące się budową i naprawą pieców.
Zduni budują i naprawiają różne rodzaje pieców: pokojowe, kuche�e, chlebowe, pieco-kominki, a po 
1990 roku także kominki. W średniowieczu zduństwo nie było odrębnym zawodem, a przygotowywa-
niem kafli i stawianiem pieców zajmowali się garncarze. Z biegiem lat piece stawały się standardowym 
wyposażeniem domostw, stąd garncarze (zdunowie) byli coraz liczniejsi i zakładali własne cechy. 
W technice budowania pieców prawdziwą rewolucją było zastosowanie do ogrzewania węgla 
(XV�I/XIX wiek), ze względu na konieczność budowy kanałów wewnątrz pieca oraz rusztu w paleni-
sku. W XV�I wieku pojawiły się manufaktury, później też fabryki, a produkcja rzemieślnicza przestała 
był opłacalna. Głównym zadaniem rzemieślnika stało się zlepianie gotowych kafli, tak aby powstał 
piec zgodny z zamówieniem. W ten sposób w połowie XIX wieku nastąpiło rozdzielenie zawodów – 
garncarz produkował kafle, a zdun je tylko składał. Dziś ta różnica jest wyraźnie odczuwalna.Po � 
wojnie światowej, w Polsce głównym źródłem ciepła w mieszkaniach nadal były piece. Zmieniło się to 
pod koniec lat 50., kiedy zaczęło przeważać ogrzewanie centralne, a zduństwo stało się zanikającym 
zawodem. Na przełomie wieków �/�I nastąpiło niewielkie ożywienie w tej branży, ponieważ wzrosło 
zainteresowanie tradycyjnymi metodami ogrzewania. Zdunowie zajęli się też budową kominków, 
jednak specjalistów nadal jest niewielu.



ZECERSTWO

Zecer [inaczej składacz; niem. Setzer, od 
setzen, czyli posadzić, usadowić, składać,
stawiać] to wysoko wykwali�kowany pracownik 
drukarniwykonujący ręcznie lub maszynowo 
matrycedrukarskie na potrzeby druku 
typogra�cznego. Zecer składał proste formy 
drukowe lub przygotowywał ich elementy do 
późniejszej obróbki z materiału zecerskiego 
(czcionki i i�e elementy).Prace zecerskie dzielą się 
na dwa główne etapy: skład (utworzenie tekstu) oraz łamanie (podzielenie tekstu 
na kolumny i połączenie go z materiałem ilustracyjnym). Zecer pracował z ołowiem (stop 
drukarski), dlatego ołowica stanowiła chorobę zawodową wielu zecerów, a w każdej zecerni 
były przewidziane dla pracowników przydziały mleka. Wśród zecerów dość często można było 
spotkać osoby głuche, ponieważ potra�ły one bardzo dobrze skupić się na pracy wymagają-
cej dużo koncentracji (z tego powodu często kierowano je do wykonywania tego zawodu). 
Zecerstwo było rzemiosłem wymagającym olbrzymiej wiedzy i doświadczenia, a wśród niezwy-
kłych umiejętności zecera było m.in. biegłe czytanie tekstu jednocześnie do góry nogami i w 
odbiciu lustrzanym.

ZECERSTWO
Dział poligra�i obejmujący czy�ości 
prowadzące do uzyskania obrazu 
kolumn publikacji gotowych do 
druku oraz łamanie i korektę.



Zegarmistrzowie trudnią się przede wszystkim naprawą i konserwacją zegarów i zegarków. Nadal 
jednak, oprócz działalności usługowej, rzemieślnicy ci zajmują się także produkcją oraz uczestniczą  
w projektowaniu i testowaniu nowych typów czasomierzy. Ze względu na specy�kę swojej branży nie-
zbędne jest, by posiadali wiedzę z bardzo wielu dziedzin, takich jak metalurgia, ślusarstwo czy sto-
larstwo. Zegarmistrz, oprócz precyzyjnej pracy ręcznej, musi również umieć obsługiwać wiele różnych 
maszyn i urządzeń. Rozwój zegarmistrzostwa rozpoczął się w końcu XIV i na początku XV wieku           
w Angl�, Francji, Niemczech i Holand�. W Polsce cechy zegarmistrzowskie istnieją od końca XVI 
wieku. Z kolei w XV�I wieku zaczęły powstawać manufaktury, a na początku XIX wieku fabryki                        
zegarów i zegarków.

Rzemiosło zajmujące się przede wszystkim naprawą i konserwacją                 
zegarów i zegarków (do połowy XIX wieku również ich wytwarzaniem).

ZEGARMISTRZOSTWOZEGARMISTRZOSTWO
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