


Naturalny powrót na rynek pracy  „ginących zawodów”  
 

Krawiec, szewc, kaletnik, introligator, zegarmistrz - dawniej trudno byłoby sobie wyobrazić ulice miast bez 
tych zakładów rzemieślniczych, tak jak kiedyś wieś bez kowala czy bednarza. Od wielu lat jesteśmy świadkami 
zjawiska zanikania niegdyś bardzo popularnych zawodów rzemieślniczych. Zagrożeniem dla nich okazały się 
przemiany gospodarcze, społeczne i rozwój technologiczny. Tanie, o bardzo niskiej jakości produkty fabryczne, 
masowa produkcja zdominowały rynek, wypierając pracę indywidualnych rzemieślników. Brak zapotrzebowania na 
usługi rzemieślnicze dotkliwie odczuło wiele branż, takich jak m.in. odzieżowa, skórzana czy drzewna, a 
naprawianie produktów stało się po prostu nieopłacalne, co doprowadziło do likwidacji większości branż usług 
naprawczych. I tak, wiele zawodów rzemieślniczych zostało pokonanych przez niewidzialną rękę rynku, technikę, 
wygodę konsumenta i wpisanych na listę „zawodów ginących”.   

Dziś na szczęście czas fascynacji sztucznymi, sieciowymi artykułami już minął, a społeczeństwo zaczęło 
doceniać unikalne, jedyne w swoim rodzaju wyroby rzemieślnicze, uznane na całym świecie wyroby  
„hand made”. Oczywistym jest to, że wiele z rzemieślniczych profesji nie ma szans powrotu na rynek, bo już nie 
ma zapotrzebowania na te usługi, ale jest wciąż wiele zawodów i usług, które bez wątpienia mają szansę powrotu, 
o ile tylko nieco zmienią się i otworzą na nowych klientów. Nazywamy te profesje „zawodami niszowymi”, czyli 
takimi, które mogą zająć wolne miejsce na rynku pracy. W przypadku niektórych  ginących zawodów tak już się 
stało.  

Jakie dziś notuje się nisze na dolnośląskim  rynku pracy i jakie zawody mają szansę powrotu  
na  rynek w innowacyjnej formie dopasowanej do oczekiwań  

klienta i obecnego rynku? 
Jednym z przykładów procesu przemiany jest na przykład zawód kowala. Kowal pierwotnie trudnił się tylko 

podkuwaniem koni. Dziś na rynku jest zapotrzebowanie na wyroby kowalstwa artystycznego. Kowal wykonuje 
różnego rodzaju elementy ozdobne z metalu, takie jak bramy, ogrodzenia czy kratki do kominków. Podobnie można 
powiedzieć o zawodzie zdun. Tu tradycyjne „klikniecie myszką” nie pomoże nam znaleźć fachowca, który rzadko 
ma dziś okazję zająć się budową tradycyjnego pieca kaflowego. Dziś zdun postrzegany jest jako artysta, który 
znacznie częściej po prostu wykonuje ekskluzywne kominki. W niektórych środowiskach umacnia się moda na 
otaczanie się antykami i starodawnymi meblami. To ogromne wyzwanie dla tapicera  
czy stolarza.   

Podobne przeobrażenia dotyczą wielu innych zawodów rzemieślniczych. Zapewne nie będzie tych 
rzemieślników  tak dużo jak kiedyś, ale ważne jest to, że przetrwają, że wiedza i doświadczenie, przekazywane  
z pokolenia na pokolenie, nie zaginie, bo ogromnym zagrożeniem dla tych zawodów stał się również problem  
z wyszkoleniem następców, których brakuje na rynku pracy. Jeżeli jednak zabraknie mistrzów, to zawody te odejdą 
bezpowrotnie.   

W katalogu Niszowe zawody rzemieślnicze - szansa na dolnośląskim rynku pracy chcemy przedstawić 
prawie nieograniczone możliwości zawodów rzemieślniczych, które wprawdzie nie cieszą się obecnie zbyt dużym 
zainteresowaniem, ale prawdopodobnie dlatego, że wiedza o nich jest zbyt mała. Po prostu trzeba zapytać, 
co jest  lepsze: zasiłek dla bezrobotnych czy ginący fach, w którym jest mała konkurencja i można zarobić  
dużo kasy?    

Chcemy więc zainteresować tymi zawodami uczniów, osoby dorosłe, które odkryły  
w sobie pasję, zainteresowanie i chęć nauki tym zakresie. Zawody niszowe to ogromna szansa zdobycia 
nowych umiejętności dla osób bezrobotnych. Powiatowe Urzędy Pracy finansują i wspierają wszystkich 
tych, którzy zainteresują się i zaangażują w wykonywanie danego zawodu.  
Wiele z tych zawodów mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. I to jest ich i nasza ogromna szansa. 

Rzemiosło, które kojarzone jest z tradycyjnymi metodami pracy, dziś jest połączeniem tradycji  
z nowoczesnością, zarówno w pracy, jak i w nauczaniu zawodu. W rzemiośle wykorzystywane są najnowsze 
technologie i innowacyjne rozwiązania. Praca w rzemiośle nie jest nudna, jest naprawdę ciekawa i atrakcyjna.  
A ile można zarobić, czy da się wyżyć z takiego fachu?  
Jak w każdym zawodzie czy profesji - jeśli będziesz dobrym fachowcem, rzetelnym wobec klienta, jeśli będziesz 
lubił to, co robisz – to na pewno odniesiesz sukces i będziesz mieć dobre albo bardzo dobre wynagrodzenie.  
 

Pomyśl więc, być może warto zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej jako naukę 

konkretnego zawodu rzemieślniczego, nawet takiego, który dziś na rynku nie jest modny,  

ale za kilka lat będzie naprawdę wielkim hitem. 

  

  

 



 

 

Niszowe zawody z pomysłem na przyszłość! 

  

1. Cieśla 

2. Dekarz 

3. Groomer-fryzjer zwierzęcy  

4. Grawer 

5. Introligator   

6. Kaletnik 

7. Kowal 

8. Krawiec 

9. Metaloplastyk 

10. Modystka 

11. Pozłotnik 

12. Rusznikarz 

13. Stolarz 

14. Szewc  

15. Tapicer 

16. Witrażownik 

17. Zdobnik ceramik 

18. Zdun 

19. Zegarmistrz 

20. Złotnik  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cieśla 

 Cieśla to rzemieślnik, który zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem konstrukcji drewnianych, szalunków, 

stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi.  

Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy, na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych oraz w pomieszczeniach zamkniętych lub w warsztatach rzemieślniczych.  
Swoje zadania cieśla wykonuje również w głębokich wykopach lub na wysokościach.  

Do zadań cieśli  należy m.in.:  

 wykonywanie drewnianych elementów do konstrukcji betonowych, konstrukcji rozporowych i 
podporowych ścian oraz szkieletów dachowych (inaczej więźby dachowej), 

 wykonywanie obiektów tymczasowych niezbędnych na budowie np. pomosty robocze, daszki ochronne,    

 wykonywanie drewnianych konstrukcji zgodnie z projektem. 
 
Bardzo ważna w tym zawodzie jest umiejętność łączenia drewna poprzez zbijanie, przykręcanie, pasowanie itp.  
oraz  znajomość właściwości różnych rodzajów drewna, tak aby prawidłowo dobrać rodzaj materiału do 
wykonywanego elementu.  
 
Cieśla powinien także: 

 potrafić bezbłędnie odczytywać rysunki techniczne, 

 znać właściwości i wady różnych gatunków drewna oraz umieć  określić ich przydatność do 
wykonywania różnorodnych konstrukcji.    

Zawód cieśli jest na nowo doceniany i dobrze płatny. Od umiejętności i staranności cieśli zależy  m.in. 
długowieczność dachu oraz ostateczny wygląd pokrycia dachowego ułożonego przez dekarzy. Często zdarza 
się, że cieśla zdobywa również uprawnienia dekarza. W tym przypadku potrafi samodzielnie wykonać dach od 
początku do końca. 
 
 Zawód ten mogą podjąć również osoby starsze. Nie ma granicy wieku, do której można przyswoić sobie 

niezbędną wiedzę. Ograniczeniem może być jedynie sprawność fizyczna.   

Praca cieśli wymaga dużej precyzji. Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych 
stropów (np. kopułowych) i łuków (krążyn), ponieważ trzeba wtedy umieć wyginać drewno. Współcześnie cieśla 
musi znać się na różnych systemach szalunków, również na takich, gdzie wykorzystuje się materiały inne niż 
drewno, np. metalowe. Cieśla nie może mieć zaburzeń równowagi i lęku wysokości, gdyż zdecydowana 
większość jego obowiązków wykonywana jest na znacznych wysokościach. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle….  
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Wzmianki  o obiektach ciesielskich sięgają zarówno czasów biblijnych ( Arka i jej twórca Noe) jak i mitologicznych                 

( Argo, koń trojański). W naszym kraju najbardziej znanym ( częściowo zachowanym) jest Biskupin. Drewno nie 

wytrzymuje wprawdzie  zbyt dobrze próby czasu, to jednak w Japonii istnieją zachowane drewniane świątynie 

pochodzące  z VII wieku, wzniesione przez ówczesnych cieśli.   
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DEKARZ  

Dekarz to rzemieślnik  zajmujący się na co dzień pokrywaniem, konserwacją  i naprawianiem dachów 
materiałami dekarskimi różnego typu. Zakłada, konserwuje oraz remontuje sprzęt służący do odprowadzania 
wody z dachów przy wykorzystaniu narzędzi, urządzeń i maszyn ślusarskich, murarskich oraz dekarskich. 
Ponadto montuje okna dachowe, świetliki i włazy. Podkład oraz konstrukcję nośną wykonuje z kolei cieśla bądź 
monter konstrukcji budowlanych. 
 
Do głównych obowiązków dekarza zalicza się: 

 krycie dachów, 
 wykonywanie izolacji dachowych i stropodachowych, 
 obijanie blachą elementów drewnianych, a także montowanie rynien i rur spustowych, 
 ustalanie na podstawie rysunków zakresu i rodzaju robót dekarskich, niezbędnych materiałów oraz 

sprzętu, maszyn i narzędzi, 
 ocena jakości materiałów wykorzystywanych do robót blacharsko-dekarskich, 
 wykonywanie przedmiarów, obmiarów oraz inwentaryzacji i rozliczeń zakończonych robót dekarskich. 

  

Praca dekarza dotyczy  poszycia dachu, tej  najważniejszej część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę 
przed wpływami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość 
obiektu. Chodzi głównie o to, by zabezpieczało przed wilgocią, musi też wytrzymać podmuchy wiatru i zmiany 
temperatury otoczenia. Uzupełnieniem większości dachów są urządzenia do odpływu wody, na przykład rynny i 
rury spustowe. Jest to  trudna i bardziej niebezpieczna  praca niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w 
tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami w UE, stąd 
wielu z nich pracuje poza granicami Polski.     

 Cechy jakie powinien posiadać kandydat na dekarza. 

 Dekarzem może być  tylko silna i całkowicie sprawna fizycznie osoba. Praca ta wymaga bowiem dużej 
wytrzymałości. Bardzo  przydatne są również takie cechy jak sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, 
dokładność, sumienność oraz dobry refleks. Dekarz nie może mieć zaburzeń równowagi i  lęku wysokości, gdyż 
zdecydowana większość jego obowiązków wykonywana jest na znacznych wysokościach. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle  
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Dekarz jako zawód wyodrębnił się w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Nazwa tego zawodu wywodzi 

się przypuszczalnie od deku- formy pokrycia dachowego  z targanej słomy, przyciśniętej młodymi drzewkami  

i ciężkimi gałęziami. Z tej nazwy  pochodzi wyraz dekować, czyli układać dach. 
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Groomer- fryzjer zwierzęcy 

 

Groomer – fryzjer zwierzęcy zajmuje się dbaniem o dobrą prezencję i zdrowy wygląd psiej i kociej sierści, 

pazurów, a niekiedy także królików i innych pupili. Klientami groomera są głównie rasowe czworonogi, które 

występują na wystawach, a także psy, które z naturalnej potrzeby powinny być regularnie przystrzygane bądź 

trymowane (np. sznaucery, pudle, teriery). 

 

Właściciele psów i kotów coraz częściej  pragną, by ich pupile ładnie się prezentowały i były ich wizytówką.  

Salony zajmujące  się pielęgnacją zwierząt oferują następujące usługi:   

 

 kąpiel zwierząt, 

 rozczesywanie sierści, 

 trymowanie, 

 strzyżenie, 

 obcinanie pazurów, 

 czyszczenie uszu, 

 mycie zębów, 

 usuwanie insektów. 

  

Od niedawna pojawiają się także usługi dla bardziej wymagających klientów - są to masaże relaksacyjne dla psów, 

kąpiele antyalergiczne, farbowanie psiej sierści, malowanie pazurków niezwykle trwałymi lakierami oraz 

perfumowanie zwierząt. Zainteresowanie takimi zabiegami wzrasta, w szczególności wśród właścicieli psów 

biorących udział w wystawach. 

 

Jakie  cechy powinien posiadać fryzjer zwierzęcy - groomer?  

Musi być osobą kochającą i rozumiejącą zwierzęta, uzdolnioną manualnie, posiadającą wyczucie estetyki, 

cierpliwą, opanowaną i dokładną. Brak opanowania u groomera sprawia, że psom udziela się jego negatywny 

nastrój, a w konsekwencji zaczynają być niespokojne i agresywne. W tej profesji trzeba również być dobrym 

psychologiem zwierzęcym. Do salonu trafiają różne psy, czasami po ciężkich przejściach, zlęknione i agresywne. 

 

Miejsca pracy groomerów:  

 praca w już istniejącym salonie pielęgnacji zwierząt,    

 w gabinetach weterynaryjnych oferujących strzyżenie,   

 otwarcie własnego salonu  ( mała konkurencja na rynku),   

 usługi w domach klientów 

  

Rosnąca popularność zawodu  fryzjera dla zwierząt  oraz świadomość właścicieli, którzy chcą zapewnić swoim 

pupilom jak najlepszą pielęgnację, sprawia, że systematycznie przybywa salonów  dla zwierząt. 

Czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

    Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle  
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 Czy wiesz że… 
Nazwa tego zajęcia pochodzi od angielskiego słowa „groom”, czyli pielęgnować. 
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Grawer 

Grawer to rzemieślnik, którego podstawową czynnością jest nanoszenie na metale i niektóre materiały 
niemetalowe, jak kamienie półszlachetne, szkło, a ostatnio coraz częściej tworzywa sztuczne - ozdobnych 
wzorów i kształtów (wklęsłych lub wypukłych), drobnych rysunków czy napisów. 

Grawer do ręcznego  wykonywania swojej pracy korzysta ze specjalnych narzędzi pozwalających „ryć” w 
materiale,  są to rylce grawerskie  lub frez obracający się w maszynie grawerskiej. Grawer  należy do tych 
zawodów rzemieślniczych, w których postęp technologiczny dokonał ogromnego przełomu. Obecnie wykorzystuje 
się w tym zawodzie sterowanie cyfrowe procesami grawerowania oraz nowe narzędzia w postaci diamentowych 
frezów i promieni laserowych, dlatego grawer powinien znać biegle komputerowe  programy graficzne. 

Zakres prac grawerskich jest niezwykle szeroki ze względu na różnorodność materiałów i rodzaj zaspokajanych 
potrzeb. Od zdobienia biżuterii, pucharów, statuetek  czy luksusowej broni, wykonywania pięknych monogramów 
i herbów – po wyroby użytkowe. 

Grawer  realizuje  różnorodne zamówienia ze strony przemysłu,  wykonuje stemple, formy i walce do 
cechowania, drukowania i przyozdabiania wyrobów pojedynczych i seryjnych. np. czekolada z napisem „Wedel”, 
czy opona z napisem „Stomil” – noszą znamiona pracy grawera.  

Zawód ten jest coraz bardziej popularny, doceniany i dobrze opłacany.  Zdecydowanie wróciła moda na 
grawerowanie. Prezenty sygnowane indywidualnym grawerem są eleganckie i wyjątkowe, dlatego w relacjach 
biznesowych znajdują ogromne powodzenie. 
 
Możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim zakłady grawerskie; jako typowy zawód rzemieślniczy 
profesja ta sprawdza się najlepiej w praktyce prywatnej. Grawer współpracuje z także  z agencjami reklamowymi. 
 

 Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

 
  

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle 
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Czy wiesz, że… 
 
 

 na jednym milimetrze wprawny grawer może umieścić 1500 kropek, a precyzyjnie wygrawerowana broń 
przewyższa ceną najnowszy model  Rolls - Royce'a? 
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Introligator  

Coraz więcej osób nie czyta książek w ogóle, wielu Polaków ma już czytniki elektroniczne. Tylko stare książki 

ciągle wymagają naprawy - i tu jest pole do popisu dla introligatora. 

 Introligator -  to rzemieślnik  który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, nadając 
im formę użytkową, np. książki, broszury, czasopisma. Wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi      i 
urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe 
oraz  materiały skóropodobne, imitujące surowce tradycyjnie. 

 Introligator wykonuje także z papieru różnego rodzaju pudła, pudełka, etui oraz oprawia okolicznościowe druki 
takie jak albumy, klasery, prace dyplomowe. Galanteria introligatorska robiona jest na zamówienie. Introligator 
wykonuje samodzielnie zleconą pracę od projektu aż do wykończenia. Najlepsi mistrzowie zawodu  wykonują 
naprawy zabytków książkowych: dorabiają lub odtwarzają okładki, robią nowe oprawy. Specjalizują się również w  
oprawie  reprintów  czyli współcześnie drukowanych kopii starych książek, np. słowników, literatury pięknej, 
albumów,  odtwarzając  metody i   naśladując styl dawnych mistrzów. 

 Introligator to niełatwy, ale bardzo ciekawy zawód. To połączenie tradycji i nowoczesności. Praca w  

introligatorni wymaga sporej precyzji i uwagi. Jest to praca dla osób spokojnych, cierpliwych. Wymaga również 

sporego wysiłku fizycznego. Maszyny nie są w stanie wykonać całej pracy introligatora. 

W pracy introligatora niezwykle mocno liczą się zdolności manualne oraz oczywiście bardzo dobra znajomość 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tego typu zakładach. Współcześnie wymagana jest również znajomość 
programów komputerowych służących do obróbki graficznej. 

Zawód introligatora wymaga również znajomości: 

 podstaw procesów poligraficznych, 
 materiałów introligatorskich,  
 obsługi i budowy urządzeń, maszyn i linii potokowych do introligatorstwa,  
 technologii introligatorstwa przemysłowego i rzemieślniczego. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

 Zawód introligatora mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością.   
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Kaletnik   

 Kaletnik to rzemieślnik, który wytwarza i naprawia ręcznie lub maszynowo przedmioty użytkowe, wykonane ze 

skór miękkich, sztucznych oraz tkanin. Są to m.in. torebki, plecaki, paski portfele, futerały na klucze lub okulary i 

inne drobne pamiątki czy gadżety. Zawód ten mogą wykonywać zarówno kobiety i mężczyźni. 

Praca kaletnika rozpoczyna się od naszkicowania projektu do powstania gotowego wyrobu. Jest długa i dzieli się 

na kilka etapów, dlatego od kaletnika wymaga się dużej wiedzy zawodowej. Najpierw na podstawie szkiców 

wykonanych przez projektanta kaletnik przygotowuje rysunki techniczne i wycina  szablony różnych części, np. 

torby czy teczki. Gotowe wzorniki wykrawane są ręcznie lub maszynowo. Zszywanie wykrojów może zostać 

poprzedzone tłoczeniem na nich ozdobnych elementów, następnie  są  one łączone  ze sobą  szyciem ręcznym  

lub maszynowym. Kaletnik dba o to, aby ścieg był równy, nić dociągnięta, nakłucia odpowiednio od siebie 

oddalone. Dba o każdy szczegół wyrobu i jego części: barwę, jakość i rodzaj nici oraz szwu.  Etap końcowy to 

montaż czyli usztywnianie dna wyrobu, mocowanie okuć i zamknięć. 

 Nowa odsłona pracy kaletnika. Jest to branża wytwórczo - usługowa,  kaletnik dobrze sobie poradzi  na rynku, 

jeśli   połączy  tradycję z nowoczesnością, wykorzysta  nowoczesne maszyny i nowe techniki w swojej  pracy,  

oferując niestandardowe i unikatowe produkty.    

Kaletnik to ciekawa, perspektywiczna i dobrze płatna praca! To może być zawód dla ciebie, jeśli jesteś 
osobą: 
 

 cierpliwą, precyzyjną, dokładną i pomysłową, 

 masz zmysł estetyczny, poczucie dobrego gustu i smaku, 

 interesujesz się trendami w modzie, nowymi materiałami i technikami szycia, 

 masz sprawne dłonie i  palce, dobry wzrok. 
 

Standardowy czas nauki zawodu dla młodzieży trwa 3 lata.  Niestety brakuje uczniów, którzy chcą zdobywać 

wiedzę  w tej profesji. Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających 

uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.   
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KOWAL   

 

Kowal to rzemieślnik, który zajmuje się przede wszystkim plastyczną obróbką metali za pomocą młotków ręcznych 
bądź młotów kowalskich mechanicznych. Efektem jego pracy są metalowe elementy budowlane (płaskowniki, 
kątowniki), elementy części składowych większych urządzeń mechanicznych (np. odkuwki będące częścią łożysk), 
a także ozdobne przedmioty ze stali (ogrodzenia, kraty, balustrady, żyrandole, kinkiety).   
 
Jeszcze niedawno wydawało się, że kowal to zawód, który odszedł do lamusa i wybór takiej kariery zawodowej nie 
ma większego sensu. Dzisiaj  zawód kowala wraca do łask, kowali zatrudnia się głównie do dwóch rodzajów prac:  
 

 kowalstwo przemysłowe ze specjalizacją kowal-ślusarz lub kowal-szlifierz odkuwek, 
 

 kowalstwo artystyczne. 
 

Ręczna metoda pracy kowala umożliwia wytwarzanie na indywidualne zamówienie form i przedmiotów z metalu o 
oryginalnej i niepowtarzalnej formie. Najczęściej spotykane wyroby kowala artystycznego to: ogrodzenia, płoty 
posesji, balustrady balkonowe, kraty okienne, bramy i furtki wejściowe, meble ogrodowe i do wnętrz itp. 
 
Dziś kowalstwo przeradza się z użytkowego w artystyczne, rośnie popyt na rzemiosło artystyczne i wszystko 
wskazuje na to, że zapotrzebowanie na wyroby rzemieślników będzie nadal rosnąć. Coraz więcej osób poszukuje 
oryginalnych, ręcznie wykonanych produktów, które będą wyróżniać się unikalnością. np. miecze, szable i rapiery 
wykuwane ręcznie na wzór tych zabytkowych.  
 
To zawód dla Ciebie, jeśli: 
Masz cierpliwość, zdolności manualne, odporność na wysiłek fizyczny, wyobraźnię przestrzenną, potrafisz myśleć 
twórczo i fascynuje cię żar z paleniska, rozgrzana do czerwoności stal, kleszcze, przecinaki i młot uderzający o 
kowadło.   
 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Czy wiesz, że….. 
 

 w mitologii greckiej bogiem ognia i kowali był Hefajstos, syn Zeusa i Hery. Hefajstos był jednym z 
najpracowitszych Bogów. Do jego największych dzieł należy: tarcza i berło Zeusa, zbroja Achillesa i strzały 
Erosa. 
 

 aby podziwiać ponad 1000 eksponatów sztuki kowalskiej warto odbyć wirtualną wędrówkę po jedynym w Polsce 
Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie : 
http://www.gokwojciechow.pl/kowalstwo/wirtualne-muzeumpanoramy-360 

  

Krawiec 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_%28materia%C5%82oznawstwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Balustrada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krata_%28budownictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama
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Zawód ten jest jednym z  najstarszych wśród zawodów rzemieślniczych,  a od kilku lat znów cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Doceniamy  umiejętności mistrzów krawiectwa, którzy nie tylko  zwężą  lub 
poszerzą , ale przede wszystkim uszyją oryginalny ubiór. 

Krawiec to rzemieślnik, który zajmuje się szyciem ubrań. W związku z tym potrafi także  projektować odzież, 
przygotować i układać  szablony na powierzchni materiału, a także umie wykrawać elementy odzieży. Zadania te 
wymagają dużej precyzji i staranności, które sprawią, że tkanina  będzie układać się we właściwy sposób,  
a   elementy wykroju przy zszywaniu będą do siebie pasowały. 
 
Praca krawca polega głównie na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu 
na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, 
wykończeniu oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku. 
Dobry krawiec znajduje w figurze klienta to, co jest ładne, a co brzydkie chowa. I o to chodzi. 
 
Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów, technikach szycia oraz   
sposobów szycia, które muszą  być starannie dobrane do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć. Czynności,  które 
wykonuje krawiec, są często bardzo twórcze.  
 
To może być zawód dla ciebie, jeśli jesteś  osobą: 

 cierpliwą, precyzyjną, dokładną  i pomysłową, 

 masz zmysł estetyczny, poczucie dobrego gustu i smaku, 

 interesujesz się trendami w modzie, nowymi materiałami i technikami szycia, 

 masz sprawne dłonie i  palce, dobry wzrok i sprawność wzrokowo-ruchową 
 
Krawiectwo to przyszłość, to wcale nie nudna, ale perspektywiczna i dobrze płatna praca! 
 
Krawiec  może być właścicielem własnego salonu, pracownikiem w  zakładzie  krawieckim lub dużej  firmie,  ale 
także może pracować z projektantami mody i stylistami przy pokazach mody, w teatrach, flmie, TV. 
 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

  .  
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 Czy wiesz że, 
  

 Najbardziej znanym na świecie polskim krawcem był noblista w dziedzinie literatury Władysław Reymont.  

 Christian Dior – najsłynniejszy projektant i krawiec, który odmienił powojenną modę 
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Metaloplastyk 

Metaloplastyk to rzemieślnik,  który wykonuje, naprawia, odnawia przedmioty artystyczne dekoracyjno-użytkowe 
z metali kolorowych i szlachetnych, współczesne lub z minionych epok historycznych.  
Dziełem pracy metaloplastyka są  przedmioty użytkowe:  lampy, świeczniki, szyldy, kraty itp. lub dekoracyjne: 
rzeźby, płaskorzeźby, kompozycje abstrakcyjne. Wykonywane przedmioty z metali kolorowych często  ozdabiane  
są  różnego rodzaju kamieniami. 
 
Zawód ten  zaliczany jest do rzemieślniczych zawodów artystycznych.  
 
Często  zakres pracy metaloplastyka ograniczany jest do technik kształtowania metalu na zimno, czyli do:   

o kucia (narzędzia: młotek) 
o wyginania, skręcania, zwijanie (narzędzia: szczypce płaskie i okrągłe) 
o prostowania (narzędzia: młotki różnego rodzaju, gładziki) 
o cięcia (narzędzia: ścinak, wycinak, młotek, nożyce, piłka ręczna i mechaniczna) 
o wytłaczania (narzędzia: młotki do wytłaczania) 
o wyklepywania (narzędzia: klepadła, stemple) 
o piłowania (narzędzia: pilniki, tarniki) 
o wiercenia (narzędzia wiertarka ręczna, wiertarka mechaniczna) 
o łączenia (spawanie, lutowanie), 

Zawód metaloplastyka obejmuje również umiejętności z zakresu zawodów  kowala artysty, ślusarza artysty, 
złotnika - jubilera, grawera oraz wszystkie inne techniki obróbki metali znane od starożytności. 

Kto może zostać metaloplastykiem?  
Osoba, która jest zainteresowana pracą w tym zawodzie, powinna  posiadać  zdolności manualne  i zmysł 
estetyczny. Powinna być  także osobą kreatywną i z wyobraźnią. Wyroby metaloplastyka  znajdują swoje 
zastosowanie nie tylko w przestrzeni prywatnej domów i mieszkań, ale także w miejscach publicznych. 
 
Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Trochę  historii: 
 
Nazwa zawodu  "metaloplastyka" stosowana jest przede wszystkim w sztuce współczesnej, ale  techniki w niej wykorzystywane  
są znane  od  czasów prehistorycznych. Za najstarsze jej przykłady można uznać artystyczne ozdoby z brązu bransolety, klamry, 
szpile  a także przedmioty codziennego użytku, takie jak noże czy naczynia sakralne. 
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MODYSTKA 
 

 „Nie powinno się pytać „dlaczego nosisz kapelusz”, bo pytanie powinno brzmieć: „dlaczego nie nosisz...?”   
   John Galliano (projektant mody). 

 
Modystka wykonuje ręcznie i maszynowo kapelusze z różnych materiałów, zgodnie z projektem, uwzględniając 
cechy fizyczne, chemiczne i użytkowe typowych tworzyw stosowanych w modniarstwie; ozdabia i wykańcza 
kapelusze  a także przerabia i odnawia kapelusze używane. 
  
Modystka to fascynujący zawód dla osób, które chcą stworzyć niepowtarzalne szykowne nakrycie głowy. 
Jest to zawód dla osób, które interesują się modą, lubią piękno i elegancję, mają  zdolności manualne, 
wyobraźnię, są cierpliwe i potrafią myśleć twórczo. To wymarzony zawód dla osób z pasją. 
 
Klientami są  przeważnie eleganckie kobiety lub takie, które chcą być eleganckie poprzez posiadanie jedynego 
w swoim rodzaju kapelusza lub ozdoby głowy. Nieliczną grupę stanowią panowie, którzy szukają możliwości 
odnowienia swojego kapelusza, dopasowania rozmiaru, czy wymiany wstążki obwodowej. 
 
Zawód modystki jest zawodem ginącym, ale dzięki temu, że wyroby są produkowane w pojedynczych 
egzemplarzach,  nie mają konkurencji na rynku. 
  

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Czy wiesz, że: 
 

 Dawniej nakrycie głowy, oprócz ochrony przed słońcem, miało  być  ozdobą. Kapelusz był swoistym symbolem statusu 
społecznego, przekonań, a także znakiem czasów i zmieniającej się tradycji i mody.    
 

 Jedną z czołowych marek światowych produkujących kapelusze jest polska firma Polkap ze Skoczowa, działająca od 
1924 roku.   Jest to jedna z sześciu takich fabryk na świecie. 
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Pozłotnik 

Pozłotnik jest zawodem rzemieślniczo - artystycznym. W Polsce pierwsze zapisy mówiące  

o nauce złocenia jako procesie nauki rzemiosła pochodzą z roku 1638. „…Chłopiec, który chciałby się kunsztu 

złocenia uczyć powinien podług przywileju lat 4 trwać w nauce…” 

Pozłotnik zajmuje się powlekaniem cienką warstwą metalu (szlachetnego) przedmiotów użytkowych i wyrobów 

artystycznych wykonanych z dowolnego materiału, w celu podniesienia ich walorów dekoracyjnych.  

Zadaniem pozłotnika jest ustalenie zakresu wykonywanych prac na podstawie dokumentacji fotograficznej lub 

oględzin przedmiotu do złocenia. Pozłotnik wykonuje nową pozłotę, retuszuje ją i zabezpiecza, ale może także  

zajmować się zdejmowaniem wcześniejszych przemalowań pozłoty, wtórnych pozłoceń oraz uzupełniać braki i 

dokonywać rekonstrukcji pozłoty. Praca pozłotnika ma charakter indywidualny i usługowy. 

Pracę „złocenia” pozłotnik  wykonuje w  zabytkowych obiektach, które wymagają  odnowy i konserwacji.  

To może być zawód dla Ciebie, jeśli masz uzdolnienia artystyczne, plastyczne, a także  techniczne.  

W pracy tej niezbędna jest także precyzja, umiejętność koncentracji uwagi i cierpliwość. 

Miejscem pracy pozłotnika może być: mały zakład pozłotnictwa i naprawy dzieł sztuki, firmy przemysłowe,  

Pozłotnik może wykonywać zlecenia dla muzeów, galerii, kościołów czy osób prywatnych. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Zawód rusznikarz 

 Rusznikarz jest zawodem  o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rusznikarza jest konstruowanie 
oraz wykonywanie broni palnej na podstawie dokumentacji. Rusznikarz zajmuje się również naprawą i 
przeglądem broni w celu zapewnienia jej niezawodnego i bezpiecznego działania.  

Do zadań rusznikarza należy także wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby 
zainteresowanych instytucji. 

Zawód rusznikarza wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych, dokładności, opanowania, 
zdyscyplinowania i samokontroli, dobrej pamięci, pomysłowości i wyczucia estetyki. Koniecznymi wymaganiami 
zdrowotnymi są dobry wzrok i słuch oraz wysoka sprawność manualna. 

Miejscem pracy rusznikarza może być: punkt usługowy, zakład produkujący i eksploatujący broń lub amunicję, 
rusznikarnia. 

 Zawód ten można wykonywać po zdobyciu wykształcenia zawodowego o kierunku mechanicznym  i uzyskaniu 
uprawnień czeladniczych, a następnie mistrzowskich. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji na 
specjalistycznych kursach organizowanych przez producentów maszyn i  broni oraz organizacje branżowe. 
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Czy wiesz że  

W dawnej Polsce rusznikarstwo to była  gałąź rzemiosła, zajmująca się produkcją i naprawą ręcznej broni palnej. 

Na ziemiach polskich pojawiło się w XV wieku. Rusznikarze wchodzili przeważnie w skład cechów ślusarskich i 

ślusarsko-kowalskich. Od XVI wieku powstawały osobne cechy rusznikarzy. Największymi ośrodkami 

rusznikarstwa były wówczas Gdańsk, Kraków, a na Śląsku - Wrocław 
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Stolarz 

Stolarz to rzemieślnik, którego praca polega na  wykonywaniu i konserwacji przedmiotów drewnianych lub 
drewnopodobnych, takich jak: elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, skrzynie, trumny, elementy muzyczne, 
galanteria drzewna.  

Praca stolarza polega na precyzyjnym wycinaniu i łączeniu elementów mebli, oklejaniu fornirem lub płytami 
laminowanymi, szlifowaniu, heblowaniu i lakierowaniu powierzchni drewnianych i właściwym ich montowaniu. 
Dziełem jego pracy są głównie meble wolnostojące (stoły, krzesła, komody, regały), meble biurowe, meble do 
zabudowy (stolarz meblowy).  Stolarz zajmuje się także produkcją i montażem okien, drzwi, ościeżnic, schodów, 
balustrad (stolarz budowlany).   

Stolarz zajmuje się także rekonstrukcją oryginalnych, zabytkowych mebli, m.in. odtwarza brakujące elementy, 
konserwuje i odpowiednio zabezpiecza przed szkodnikami czy dalszym zepsuciem. Wykonuje kopie mebli 
stylowych i artystyczne meble współczesne oraz meble wzorcowe (modele), wykorzystując znajomość rysunku, 
dawnych i nowych technologii, konstrukcji i zdobnictwa. 

Szeroki wachlarz zadań, jakie wykonuje stolarz, zróżnicowany asortyment wyrobów i świadczonych usług 
powoduje, że wyodrębniamy specjalności: stolarza  meblowego, stolarza budowlanego, stolarza mebli 
artystycznych i wzorcowych. 

 Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych, niezbędnych przy wykonywaniu niemal 
każdej czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne 
potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i 
odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne, stolarz powinien 
być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw. 

W  pracy stolarz musi koncentrować się na wykonywanej czynności, ponieważ używa wielu niebezpiecznych 

urządzeń i preparatów chemicznych. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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SZEWC 
  

Szewc to rzemieślnik, który zajmuje się naprawą  różnego rodzaju obuwia męskiego, damskiego, dziecięcego oraz 

specjalistycznego (np. baletek, butów sportowych) oraz wykonywaniem obuwia na indywidualnie   zamówienie 

klienta. 

Praca  szewca  to wymiana fleków, zelówek, obcasów, podbijanie obcasów, wszywanie zamków do obuwia lub 

torebek, korygowanie podeszw, ścinanie obcasów, rozciąganie obuwia (kozaki, półbuty), sklejanie pęknięć butów 

przy podeszwach i spodach, wymiana klamerek i sprężyn, a także udzielanie rad i wskazówek.   

 

Więcej pracy czeka szewca – mistrza, który musi wykonać buty na zamówienie. Ręcznie robione buty to dziś 

wyznacznik elegancji. Obuwie wykonane na indywidualne zamówienie nie jest  tanie.  

  

Zawód szewca jest na liście zawodów ginących. Niestety, w ostatnich latach jest coraz trudniej poznać tajniki 
wiedzy szewskiej, gdyż coraz więcej osób odchodzi od  tego zawodu i nie ma kto uczyć. 
 
Działające zakłady szewskie nie narzekają jednak na brak pracy, mają  stałe  grono klientów. W większości  
klientami  są   kobiety, którym zależy na utrzymaniu ich obuwia w jak najlepszym stanie a także mężczyźni,  którzy 
naprawiają  swoje buty, a najczęściej są to drogie i eleganckie modele. 
 
Coraz więcej ludzi zwraca uwagę nie tylko na wygląd obuwia, alei na  jakość i komfort ich noszenia. 
 
Może więc zawód ten ma jednak przyszłość?  
 
W zawodzie szewca niezbędna jest cierpliwość, dokładność, precyzja. Nie ma właściwie górnej granicy wieku dla 

osób ubiegających się o tę pracę.   

Prawie każdy dorosły niemający wcześniej kontaktu z szewstwem, może się nauczyć prostych napraw obuwia 

(wymiana fleków, czy przybijanie żabek). Trudniej jest, gdy ktoś chce się nauczyć robienia butów, to już nie jest 

takie proste. Dobry szewc uczy się tego kilka lat, przechodząc różne stopnie wtajemniczenia.   

 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Słynni szewcy … 
 

 Jan Kiliński (1760-1819 – z zawodu szewc, przywódca mieszczan w czasie Powstania  Kościuszkowskiego, 
 Tomáš Baťa; pol. Tomasz Bata (1876-1932 –  czeski przemysłowiec, z zawodu był szewcem,  założyciel 

przedsiębiorstwa Baťa słynnego imperium obuwniczego; dziś fabryki i sklepy Bat’y znajdują się na wszystkich 
sześciu kontynentach. 

 Jacob Bὅhme (1575-1624) – niemiecki mistyk, gnostyk i filozof religii. Był mistrzem szewskim w Görlitz (obecnie 
Zgorzelec). Uważany jest za pierwszego filozofa piszącego po niemiecku, a nie po łacinie. 
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TAPICER 

Tapicer  to zawód rzemieślniczy z długa historią i jak wiele innych, kiedyś bardzo popularnych zawodów, trafił na 

listę zawodów niszowych – czy słusznie?  

Praca Tapicera   polega na   wytwarzaniu mebli tapicerowanych przeznaczonych do siedzenia i leżenia, 
wykonywaniu tapicerowanych części wyposażenia środków transportu, również  luksusowych wnętrz jachtów. 
Tapicer  przywraca  do użytku meble uszkodzone  lub zużyte. Zajmuje się także, zgodnie z dostarczonymi 
projektami, pracami dekoracyjnymi związanymi z urządzaniem wnętrz mieszkalnych, salonów wystawowych, 
realizuje częściowo projekty scenograficzne w teatrach.  Efekty pracy tapicera mają służyć ludziom, zapewniać im 
komfort siedzenia czy leżenia, nadawać niepowtarzalny charakter pomieszczeniom, w których przebywają. 

Tapicer to zawód  dla osób cierpliwych, dokładnych. Czynności, jakie wykonuje tapicer, mogą się od siebie różnić 
w zależności od tego, czy buduje nowy mebel, czy odbudowuje stary lub uszkodzony. W wielu środowiskach 
powraca moda  na otaczanie się antykami i meblami z przeszłością. 

  Jeśli jesteś osobą: 

 cierpliwą, precyzyjną, dokładną i staranną, 

 masz zmysł estetyczny, poczucie dobrego gustu i smaku, 

 masz wyobraźnię przestrzenną i zainteresowania techniczne, 

 masz sprawne dłonie i  palce, dobry wzrok 
  

To może być zawód dla Ciebie! 

Wbrew pozorom, jest to zajęcie z przyszłością. Czas fascynacji nowymi meblami mija. Wiele osób woli odnowić 
obicie, niż kupować nowe meble wypoczynkowe. Wyzwaniem dla tapicera może być renowacja starych mebli. 

Miejscem pracy tapicera mogą być: zakłady produkujące i naprawiające wyroby tapicerowane oraz 

prowadzące prace tapicersko-dekoracyjne, pracownie dekoratorskie planów filmowych i teatralnych, 

własny zakład tapicerski. 

 Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Witrażownik  

Praca witrażownika  zaliczana jest  do zawodów artystycznych,  polega na  wykonywaniu  witraży,  które 
powstają na podstawie projektów własnych lub innych osób np. artystów – plastyków. Witraże są tworzone z 
płytek szklanych, łączonych za pomocą ołowianych ramek i osadzanych w ramy metalowe.  

Witrażownik to rzemieślnik, który  może być  odtwórcą  - wykonywać  prace wg gotowego projektu, ale także 
może  sam projektować szablony swoich dzieł.   

 Do zadań witrażownika należy: 

 sprawdzanie jakości szkła i jego przydatności, ocena kolorystyki szkła, jego odcieni, barwy oraz rozmiaru 

 wykonanie rysunków pomocniczych z uwzględnieniem kolorystyki wykonywanej pracy 

 wymierzanie i wykrawanie elementów szklanych wg projektu 

 barwienie szkła 

 wykonywanie ołowianych ramek 

 lutowanie, uszczelnianie witrażu 

 wypalanie produktów w piecu 

 montowanie prac w miejscach docelowych 

 renowacja witraży na podstawie dostępnej dokumentacji 

Kto może zostać witrażownikiem? 

W pracy witrażownika dominują czynności monotonne, bardzo precyzyjne.  Niezbędne w tym zawodzie są: duża 
cierpliwość, dokładność, precyzja, dbałość o detale, rozróżnianie formy, wyobraźnia przestrzenna. 
Konieczne są również: bardzo dobry wzrok, wybitna zdolność  rozróżniania  barw, zręczność rąk.   

Witrażownik, który sam projektuje wzory witraży, musi mieć zdolności artystyczne, inwencję i wyobraźnię 
twórczą, i powinien być kreatywnym.   

Miejscem pracy  witrażownika jest pracownia wyposażona w niezbędne urządzenia (np. piec ceramiczny).  
W pracy nieustannie styka się z ołowiem, dlatego okresowo musi poddawać się badaniom kontrolnym 
sprawdzającym poziom ołowiu w organizmie.   

Drogą do opanowania zawodu jest praktyczna nauka pod kierunkiem doświadczonego rzemieślnika. Nie ma 
przeszkód w opanowaniu zawodu witrażownika przez  osoby dorosłe – liczą się przede wszystkim uzdolnienia. 

W zawodzie tym znajdują zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością  
(głuchoniemi, niesłyszący lub niedosłyszący).   

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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ZDOBNIK CERAMIKI 
 
Zdobnik ceramiki to rzemieślnik,  który  zajmuje się zdobieniem ceramiki, malowaniem wyrobów fajansowych, 
porcelitowych, porcelanowych, kamionki gospodarczej, majoliki.  
 
Zdobnik ceramiki pracę tę wykonuje  ręcznie lub za pomocą specjalnych przyrządów,  zwanych aerografami  
lub angobowami. W swojej pracy zdobnik ceramiki może stosować następujące techniki: malowanie ręczne, 
natryskowe, obwódkowanie, stemplowanie, nakładanie i fotoceramikę. 
W zawodzie zdobnika ceramiki istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik zdobienia i rodzaju 
zdobionej ceramiki. 
 
Do zadań zdobnika ceramiki (malarza ręcznego) należy: 

 zarobienie farby proszkowej, 

 ujednorodnienie pasty (utarcie), rozcieńczenie, 

 naniesienie konturu, wzoru dekoracji, 

 pokrywanie wzoru farbą ręcznie, pistoletem natryskowym lub za pomocą aerozolu, 

 grawerowanie wzorów, zdobienie złotem, malowanie rysunków artystycznych. 

Zdobnik ceramiki -  operator maszyn do zdobienia ceramiki może dekorować każdy rodzaj tworzywa 
ceramicznego. 

Zdobnicy kalkomanią wykonują dekorowanie ceramiki za pomocą techniki kalkomanii, czyli przeniesienia 
gotowego wzoru na dany przedmiot. Ten sposób dekoracji stosowany jest głównie do zdobienia porcelany. 
  
Praca zdobnika ceramiki ma charakter indywidualny, dominują czynności precyzyjne. 
  
Cechą niezbędną w zawodzie zdobnika ceramiki jest umiejętność: 

 długotrwałej, monotonnej i dokładnej pracy, 

 bardzo duża zręczność rąk i palców, bardzo dobry wzrok oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

 umiejętność koncentracji wzroku na drobnych detalach dekoracji, 

 zdolność prawidłowego rozpoznawania barw,    
  
Pomocne są uzdolnienia plastyczne i artystyczne, zdobnik ceramik często samodzielnie projektuje wzory 
dekoracji.    
 
Zawód zdobnika ceramiki mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością.   
 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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ZDUN 
 
W ostatnich latach powróciło zainteresowanie tym zawodem. Rzemieślnicy z tej branży są bardzo poszukiwani 
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Polsce i w UE. 
 
Zdun to rzemieślnik, który buduje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w 
budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz 
maszyn do przygotowania zaprawy i transportu. 

Paca zduna jest bardzo odpowiedzialna, źle postawiony piec może być zagrożeniem życia jego użytkowników.   

Przyszły zdun musi umieć: 
 przygotować materiały i osprzęt do budowy pieca, 
 wykonywać  fundament lub podmurówkę pieca, 
 wycinać otwory w kaflach, płytach, 
 wykonywać piec ogrzewczy licowany kaflami, 
 wymurowywać cegłą szamotową wnętrza pieców, 
 wykonywać i naprawiać piece trzony kuchenne, 
 wykonywać piece  ogrzewcze z multiplikatorami ogrzewającymi sąsiednie pomieszczenia, 
 wykonywać kominki z otwartym paleniskiem, 
 rozbierać piece ogrzewcze i trzony kuchenne. 

 
Prace towarzyszące zdunowi: 
– murarskie, 
– betoniarskie, 
– posadzkarskie, 
– malarskie. 

 Zdun, niegdyś popularny i ceniony zawód rzemieślniczy, teraz odradza się wraz z modą na kominki i tradycyjne 
kuchnie opalane węglem i drewnem.  

Dorosły może zdobyć umiejętności zawodowe poprzez kursy zawodowe a także praktykę w rzemieślniczych 
zakładach zduńskich pod okiem mistrza. 

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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Czy wiesz że, 

 W średniowieczu początkowo stawianiem pieców kaflowych zajmowali się wykwalifikowani garncarze.  

Z nich wyspecjalizowali się zdunowie, którzy tworzyli swoje dzieła dla szlachty i duchowieństwa.  
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ZEGARMISTRZ 

Zawód zegarmistrza pozostaje nadal synonimem wysokiej jakości oraz rzetelnej wiedzy przekazywanej z 
pokolenia na pokolenie. Dziś jest to zawód elitarny. 

Zegarmistrz to rzemieślnik, który  naprawia i konserwuje zegarki i zegary. Wśród nich są zegary zabytkowe, 
ścienne, kominkowe, szafkowe, wieżowe, zegarki kieszonkowe, naręczne oraz budziki i inne czasomierze 
powszechnego użytku (mechaniczne, elektroniczne, elektryczne i kwarcowe). 

Praca zegarmistrza obejmuje wiele skomplikowanych czynności,  o ich wyborze decyduje rodzaj uszkodzenia 
mechanizmu zegarowego, jak również jego wymiary. Ze względu na dużą różnorodność zegarów i zegarków 
istnieje specjalizacja w tym zawodzie.    

Kto może zostać zegarmistrzem? 

Zawód zegarmistrza  wymaga dużej precyzji, skrupulatności, dokładności, spokoju i cierpliwości. Zegarmistrz 
nad niewielkim mechanizmem jednego zegarka może spędzać wiele godzin. Składanie i rozkładanie, 
wymienianie maleńkich mechanizmów elementów zegarków  wymaga dużej koncentracji i opanowania. Osoby 
nie posiadające takich cech, nie mają szans w tym zawodzie.   

Zegarmistrz musi posiadać wiedzę z wielu dziedzin: metalurgii, ślusarstwa, stolarstwa i wielu innych, obecnie 
także związanych z elektroniką i nowymi tworzywami. 

 Co wyróżnia zawód zegarmistrza 

 praca dla ludzi z pasją do zegarków i mechanizmów, 
 magia pracy – bycia wśród dziesiątek urządzeń wyznaczających rytm naszego życia, 
 wysoki prestiż społeczny. 

 Minusem tego zawodu może być monotonia. Jest to praca wymagająca opanowania, koncentracji i precyzji, 
często przez wiele godzin, przy jednym elemencie zegarka. 

  

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle 

             Przyjdź do nas: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Plac Solny 13;50-061 Wrocław 

             Zadzwoń: +48 71/344-86-91; Napisz: sekretariat@izba.wroc.pl 

Znajdziesz nas na:  www.izba.wroc.pl; 
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Złotnik-Jubiler 

  

Złotnik –jubiler to rzemieślnik , który zajmuje się  wytwarzaniem biżuterii z materiałów szlachetnych oraz innych 
przedmiotów przeznaczonych do użytku indywidualnego.  

Złotnik- jubiler zajmuje się również projektowaniem, naprawą i konserwacją wyżej wymienionych wyrobów, jak 
również ich ewentualną przeróbką (przetapianiem, ozdabianiem, skracaniem, zmniejszaniem) na zlecenie klienta.  

W swojej pracy posługuje się najczęściej specjalistycznym sprzętem, takim jak imadła, szczypce, nożyce, młoty, 
przecinaki, szlifierki, pilniki, lupy jubilerskie czy prasy.  

Do zadań złotnika - jubilera należy obróbka oraz oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych 

Złotnik - jubiler może również zajmować się skupem metali szlachetnych i wyceną takowych wyrobów.  

To zawód dla Ciebie, jeśli: 
masz zdolności manualne i jesteś kreatywny,  
posiadasz doskonałą wyobraźnię, poczucie estetyki,   
masz  doskonały wzrok i zręczność,  
jesteś sumienny, rzetelny i obowiązkowy.  
 
  

Standardowy czas nauki trwa dla ucznia młodocianego 3 lata.  
Osoba dorosła może zdobyć umiejętności zawodowe na kursach umożliwiających uzyskanie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

  

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu w rzemiośle 
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 . Czy wiesz, że: 

 . 

 Największy dotychczas samorodek złota ważący 236 kg znaleziono w kopalniach Nowej Południowej Walii. 

 Złoto bardzo korzystnie działa na zdrowie człowieka. To dlatego ślubna obrączka powinna być ze złota i noszona na 
serdecznym palcu. Złoto tak jak zdrowe serce promieniuje kolorem pomarańczowym. 

 Zgodne promieniowanie złota i serca znakomicie reguluje pracę tego najważniejszego narządu ludzkiego, wystarczy 
więc nosić złoty wisiorek. 
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